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เกริ�นนำา
ในี้ชิ่วงหลายป่ีท้�ผ่านี้ม้าป่ระเทศึไทยได้เข้้าร่วม้ข้้อต้กลงระดับชิาต้ิในี้การส่งเสริม้บทบาทผู้หญิง และชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง 

รวม้ถึงพัฒนี้าแผนี้ชิาต้ิเพื�อรองรับข้้อต้กลงดังกล่าว แต่้ในี้ทางป่ฏิิบัต้ิกลับพบว่า บทบาทข้องผู้หญิงและชินี้เผ่า  

พื�นี้เมื้องยงัม้ข้้อ้จัำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ�งในี้กจิักรรม้ภาคป่า่ไม้ ้ซึ�งทศิึทางกระแสโลกยิ�งม้แ้นี้วโน้ี้ม้ใหค้วาม้สนี้ใจั ม้าก

ข้ึ�นี้ ไม้่ว่าจัะเป่็นี้ เป่้าหม้ายการพัฒนี้าท้�ยั�งยืนี้ (SDGs) และเวท้ COP 26 จััดข้ึ�นี้เม้ื�อตุ้ลาคม้ 2564 มุ้่งเนี้้นี้ เรื�อง  

การแก้ป่ัญหาการเป่ล้�ยนี้แป่ลงสภาพภูม้ิอากาศึ การลดต้ัดไม้้ทำลายป่่า และส่งเสริม้บทบาทข้องคนี้ท้องถิ�นี้และพื�นี้

เม้ือง

นี้อกจัากนี้้�ในี้ปี่ พ.ศึ.2562 ป่ระเทศึไทยได้ม้้กฎหม้ายด้านี้ป่่าไม้้หลายฉบับท้�ได้บัญญัต้ิข้ึ�นี้ ซึ�งหนี้ึ�งในี้นี้ั�นี้คือ  

พระราชิบัญญัติ้ป่่าชิุม้ชินี้ โดยกฎหม้ายฉบับนี้้�ได้ม้้การสร้างกลไกการบริหารจััดการป่่าชุิม้ชินี้ท้�สำคัญ อันี้ได้แก่  

คณะกรรม้การนี้โยบายป่่าชุิม้ชินี้ และคณะกรรม้การป่่าชุิม้ชินี้จัังหวัด ซึ�งถือเป็่นี้กลไกท้�ม้้บทบาทในี้การกำหนี้ด   

ระเบย้บ ข้อบเข้ต้การทำงานี้ และการพจิัารณาแผนี้การจัดัการป่า่ชิมุ้ชินี้ เป่น็ี้ต้น้ี้ ทั�งนี้้�กลไกการบรหิารจัดัการทรพัยากร

ป่า่ไม้เ้หล่านี้้�ได้ม้ก้ารให้ความ้สำคัญกับการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคข้องบทบาทหญิงชิาย กลุม่้คนี้ชิาติ้พนัี้ธิุ ์หรือ กลุ่ม้

ท้�ม้้ความ้แต้กต้่างทางสังคม้อย่างไรนี้ั�นี้เป่็นี้ป่ระเด็นี้สำคัญท้�รายงานี้นี้้�ได้ให้ความ้สำคัญ 

ดังนี้ั�นี้ภายใต้้บริบทข้องการเป่ล้�ยนี้แป่ลงทางกฎหม้ายและกลไกในี้การบริหารจััดการป่่าไม้้ และการมุ้่งเนี้้นี้ให้  

ความ้สำคัญกับการส่วนี้ร่วม้อย่างเท่าเท้ยม้ข้องสากล ร้คอฟ ป่ระเทศึไทยจัึงได้จััดทำงานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้� เพื�อนี้ำเสนี้อ

ชิ่องว่างระหว่างนี้โยบายและกฎหม้ายท้�เก้�ยวข้้อง และสถานี้การณ์การบริหารจััดการป่่าไม้้ข้องชิุม้ชินี้ในี้ระดับพื�นี้ท้� 

เพื�อนี้ำไป่สู่ข้้อเสนี้อเชิิงนี้โยบายท้�สาม้ารถป่รับป่รุงการบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ข้องชิุม้ชินี้ในี้ทุกพื�นี้ท้�ป่่า  ข้อง

ป่ระเทศึไทยให้ได้คำนึี้งถึงการส่งเสริม้ความ้เท่าเท้ยม้และการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้กลุ่ม้ต้่าง ๆ ท้�หลากหลายให้ เพิ�ม้

ม้ากข้ึ�นี้ 

รค้อฟ ป่ระเทศึไทย หวงัว่า งานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้�จัะม้ส้ว่นี้ชิว่ยสรา้งความ้ต้ระหนี้กัถงึสถานี้การณป์่จััจับุนัี้ และความ้ต้อ้งการ

ข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ เพื�อผลักดันี้ให้เกิดความ้เสม้อภาคข้องบทบาทผู้หญิง ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และเยาวชินี้ ในี้กิจักรรม้

ภาคป่่าไม้้ทั�งระดับป่ฏิิบัต้ิการ และระดับต้ัดสินี้ใจัในี้กลไกท้องถิ�นี้ และกลไกระดับชิาต้ิ รวม้ทั�งเป่็นี้แนี้วทางข้อง 

ผูท้ำงานี้ด้านี้การจัดัการทรพัยากรป่า่ไม้้โดยชิมุ้ชินี้ท้�จัะเป่ดิโอกาสใหค้นี้ทุกกลุม่้รว่ม้ออกแบบ จัดัการ และใชิป้่ระโยชิน์ี้

ได้อย่างทั�วถึงและยั�งยืนี้
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คำานิยม
ร้คอฟ ป่ระเทศึไทย ได้จััดทำงานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้� ซึ�งเป่็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งข้อง โครงการเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง  (Citizens’ 

Forest Network) โดยได้รับการสนี้ับสนีุ้นี้ทุนี้จัากสหภาพยุโรป่ และม้้การดำเนี้ินี้งานี้ร่วม้กับมู้ลนี้ิธิิเพื�อการพัฒนี้าท้�

ยั�งยืนี้ (ภาคเหนืี้อ) และสถาบันี้พัฒนี้าองค์กรชุิม้ชินี้ (องค์การม้หาชินี้) เพื�อสนัี้บสนุี้นี้เครือข่้ายป่่าชุิม้ชินี้ผ่านี้  

การพฒันี้ากลไกธิรรม้าภบิาลป่า่ไม้ ้เสรมิ้สรา้งความ้รว่ม้ม้อืกบัองคก์รป่กครองสว่นี้ทอ้งถิ�นี้และพหภุาค ้ผูน้ี้ำป่า่ชิมุ้ชินี้ 

รวม้ถึงส่งเสริม้บทบาทกลุ่ม้สต้ร้และเยาวชินี้ในี้กลไกการจััดการป่่าไม้้ในี้ป่ระเทศึไทย 

การศึึกษา วิเคราะห์ข้้อมู้ล และจััดทำข้้อเสนี้อแนี้ะเชิิงนี้โยบายในี้งานี้ชิิ�นี้นี้้� ผู้เข้้ยนี้ข้อข้อบคุณบุคคลดังต้่อไป่นี้้�  

ซึ�งม้้ส่วนี้สำคัญอย่างยิ�งในี้การให้ข้้อมู้ลและให้คำแนี้ะนี้ำพัฒนี้างานี้เข้้ยนี้ต้ลอดกระบวนี้การจััดทำ

 � กนี้กพร ด้บุร้ ผู้ป่ระสานี้งานี้โครงการเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง-  ร้คอฟ ป่ระเทศึไทย 

 � วรางคณา รัต้นี้รัต้นี้์ ผู้อำนี้วยการ - ร้คอฟ ป่ระเทศึไทย 

 � Kalpana Gini, Social Inclusion and gender equity (SIGE) –  ร้คอฟ 

 � Vanessa Hongsathavij, Social Inclusion and gender equity (SIGE) –  ร้คอฟ 

 � ระว้ ถาวร ผู้ป่ระสานี้งานี้ด้านี้การพัฒนี้าศึักยภาพแลการวิจััย –  ร้คอฟ ป่ระเทศึไทย 

นี้อกจัากนี้้� ผู้เข้้ยนี้ข้อข้อบคุณ ต้ัวแทนี้ผู้หญิง ต้ัวแทนี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และต้ัวแทนี้เยาวชินี้ จัากเครือข่้ายป่่าไม้้  

ภาคพลเมื้อง ท้�ม้้ส่วนี้ร่วม้ให้ข้้อมู้ลความ้คิดเห็นี้ในี้การเข้้ยนี้ การป่รับป่รุงงานี้ศึึกษาและข้้อเสนี้อแนี้ะเชิิงนี้โยบาย 

โดยงานี้ศึึกษานี้้�ใชิ้เครื�องม้ือข้อง Social inclusion and gender equity (SIGE) ซึ�งร้คอฟใชิ้เป่็นี้กรอบในี้การวิเคราะห์

สถานี้การณ์การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องกลุ่ม้คนี้ดังกล่าวผ่านี้ 4 ม้ิต้ิ ได้แก่ นี้โยบายและกลไกทางกฎหม้าย สภาวะผู้นี้ำ โอกาส

การพัฒนี้าทางเศึรษฐกิจั และค่านิี้ยม้ในี้พื�นี้ท้� ซึ�งนี้ำไป่สู่การพัฒนี้าข้้อเสนี้อแนี้ะเชิิงนี้โยบาย เพื�อส่งเสริม้บทบาท

การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และเยาวชินี้ในี้การจััดการป่่าไม้้



บทนำา
เนืี้�องจัากม้นุี้ษย์และทรัพยากรป่่าไม้้ไม่้สาม้ารถตั้ดข้าดจัากกันี้ได้อย่างสม้บูรณ์ ทุกชิ้วิต้ล้วนี้เป็่นี้ผู้ม้้ส่วนี้ได้เส้ยจัาก

การดูแลและใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ในี้ทุกพื�นี้ท้� ซึ�งหากกิจักรรม้ใดเกิดข้ึ�นี้อย่างไร้สม้ดุลทั�งท้�เกิดจัากธิรรม้ชิาติ้

และม้นีุ้ษย์ ล้วนี้ส่งผลเส้ยต้่อระบบนี้ิเวศึไม้่ม้ากก็นี้้อยทั�งในี้ป่ัจัจัุบันี้และอนี้าคต้ ทั�งนี้้� เพื�อให้เกิดการบริหารจััดการ

ทรัพยากรป่่าไม้้อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ จัำเป่็นี้ต้้องคำนี้ึงถึงการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้ทุกฝ่่ายทั�งในี้ชิุม้ชินี้ นี้อกชิุม้ชินี้

ผู้พึ�งพิงทรัพยากร ผู้ออกนี้โยบาย ต้ลอดจันี้กลุ่ม้คนี้ทุกสถานี้ภาพ ดังนี้ั�นี้ เพื�อให้ม้ั�นี้ใจัว่า คนี้ทุกกลุ่ม้ในี้สังคม้

ได้รับโอกาสม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การบริหารจััดการ ใชิ้ป่ระโยชินี้์ และดูแลทรัพยากรป่่าไม้้ได้อย่างแท้จัริง งานี้ศึึกษาชิิ�นี้น้ี้�

จัึงเล็งเห็นี้ความ้สำคัญในี้การทบทวนี้และศึึกษาสถานี้การณ์ความ้เสม้อภาคข้องคนี้ทุกกลุ่ม้ในี้การบริหารจััดการ

ป่่าชิุม้ชินี้ ภายใต้้แนี้วคิด “ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ และความ้ครอบคลุม้ทางสังคม้ (Social inclusion and 

gender equity)”

ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ (Gender equity) เป่็นี้หนี้ึ�งป่ัจัจััยสำคัญท้�สาม้ารถก่อให้เกิดการบริหารจััดการป่่าไม้้

ครบทุกมิ้ต้ิภายใต้้ความ้เข้้าใจัต้่อบริบทหรือข้้อจัำกัดท้�แต้กต้่างระหว่างเพศึสภาวะ โดย เพศึสภาวะ (Gender)

คือ คุณลักษณะและบทบาททางสังคม้ข้องหญิงและชิายท้�เกิดจัากกระบวนี้การขั้ดเกลาทางสถาบันี้ทางสังคม้

โดยสังคม้ได้กำหนี้ดคุณค่า “ความ้เป่็นี้หญิง” (Femininity) และ “ความ้เป่็นี้ชิาย” (Masculinity) ซึ�งส่งผลต้่อความ้เชิื�อ

การแสดงบทบาททางเพศึ ความ้คาดหวัง ความ้สัม้พันี้ธิ์ การเข้้าถึงสิทธิิ และโอกาสอย่างแต้กต้่างกันี้ ดังนัี้�นี้

เพื�อให้เกิดความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ การคำนี้ึงถึงความ้จัำเพาะระหว่างเพศึและโอกาสท้�แต้กต้่างกันี้ จัึงเป่็นี้

สิ�งสำคัญในี้การส่งเสริม้การเข้้าถึงสิทธิิ โอกาส และทรัพยากรในี้การพัฒนี้าอย่างเต้็ม้ศึักยภาพข้องคนี้ทุกเพศึ 

(พ้รดา ภูม้ิสวัสดิ�, 2563) 

สำหรับ “ความ้ครอบคลุม้ทางสังคม้ (Social inclusion)” องค์กร Civicus ให้คำนี้ิยาม้ไว้ในี้งานี้เข้้ยนี้ The Gender and 

Social Inclusion Toolkit คือ การท้�บุคคลหรือกลุ่ม้คนี้สาม้ารถเข้้าถึงสิทธิิการม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้ทางเศึรษฐกิจั สังคม้ 

การเม้ือง และวัฒนี้ธิรรม้ในี้สังคม้นี้ั�นี้ ๆ  โดยงานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้� เล็งเห็นี้ว่า นี้อกจัากความ้เสม้อภาคบทบาทชิายหญิงท้�

ควรต้ระหนี้ักแล้วนี้ั�นี้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง อาทิ เยาวชินี้ คนี้ยากไร้ คนี้พิการ จัำเป่็นี้ต้้องได้รับ

การคำนี้งึถงึ เพื�อใหค้นี้ทุกกลุม่้ม้ส้ทิธิแิละสาม้ารถเข้า้ถงึการม้ส้ว่นี้รว่ม้ในี้การบรหิารจััดการป่า่ชิมุ้ชินี้ข้องต้นี้ไดอ้ยา่ง

ม้้ป่ระสิทธิิภาพ เสม้อภาค และเท่าเท้ยม้

นี้อกจัากนี้้� ในี้พ.ศึ. 2562 ป่ระเทศึไทยได้เริ�ม้ใชิ้กฎหม้าย พ.ร.บ. ป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 ถือเป่็นี้กฎหม้ายฉบับสำคัญ

ท้�เป่ดิโอกาสใหชุ้ิม้ชินี้ร่วม้ม้ส้ว่นี้ในี้การบริหารจัดัการทรพัยากรป่่าไม้ภ้ายใต้ก้ลไกทางกฎหม้าย โดยชิมุ้ชินี้ม้ส้ว่นี้รว่ม้

เป่็นี้ต้ัวแทนี้ในี้คณะกรรม้การบริหารจััดการป่่าไม้้ระดับชิุม้ชินี้ ระดับจัังหวัด และระดับนี้โยบาย พร้อม้ทั�งการจััดทำ

แผนี้การบริหารจััดการป่่าชิุม้ชินี้ภายใต้้การดูแลข้องกรม้ป่่าไม้้ ซึ�งป่ัจัจัุบันี้ม้้ป่่าชุิม้ชินี้ข้ึ�นี้ทะเบ้ยนี้กับกรม้ป่่าไม้้

ภายใต้้ พ.ร.บ. ป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 จัำนี้วนี้ 11,327 แห่ง (6,295,718 ไร่ คิดเป่็นี้ร้อยละ 6 ข้องพื�นี้ท้�ป่่าคงเหลือ

ทั�งหม้ดในี้ป่ระเทศึ)1 

อย่างไรก็ต้าม้ เนี้ื�องจัากความ้หม้ายข้องป่่าชิุม้ชินี้ในี้ทางกฎหม้ายถูกกำหนี้ดด้วยข้อบเข้ต้ข้อง พ.ร.บ. ป่่าชุิม้ชินี้ 

พ.ศึ. 2562 ข้ณะท้�ในี้ทางป่ฏิิบัต้ปิ่ระเทศึไทยม้้ชุิม้ชินี้พึ�งพิงทรัพยากรป่า่ไม้จ้ัำนี้วนี้ม้ากอาศัึยอยูใ่นี้หลากหลายป่ระเภท



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

พื�นี้ท้�ป่่า อาทิ พื�นี้ท้�ป่่าสงวนี้แห่งชิาติ้ พื�นี้ท้�อุทยานี้แห่งชิาต้ิ และพื�นี้ท้�ป่่าชิายเลนี้ เป่็นี้ต้้นี้ เนี้ื�องจัากป่่าชุิม้ชินี้

แต้่ละพื�นี้ท้�ม้้ความ้เป่็นี้เอกลักษณ์แต้กต่้างกันี้ ทั�งทางด้านี้ภูม้ิป่ระเทศึ ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ ต้ลอดจันี้

วฒันี้ธิรรม้ความ้เชิื�อ และบทบาทการบรหิารจัดัการทรพัยากรป่า่ไม้ข้้องคนี้ในี้ชิมุ้ชินี้ ดงันี้ั�นี้ เพื�อสรา้งความ้เสม้อภาค

ในี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรป่า่ชิมุ้ชินี้ใหค้นี้ทกุกลุม่้ไดอ้ยา่งแทจ้ัรงิ งานี้ศึกึษาชิิ�นี้นี้้�จังึครอบคลมุ้การบรหิารจัดัการ

ป่่าชิุม้ชินี้ในี้พื�นี้ท้�ทุกรูป่แบบท้�ม้้ชิุม้ชินี้เป่็นี้ผู้ดูแลและพึ�งพิงทรัพยากรป่่าไม้้ 

วัตถุ่ประสงค์ของการศึึกษา

 � เพื�อทบทวนี้นี้โยบายและกฎหม้ายท้�เก้�ยวข้้องกับการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคข้องบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่า พื�นี้เม้ือง 

และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง ในี้การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้

 � เพื�อศึกึษาสถานี้การณ์ระดับพื�นี้ท้�ในี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร ้ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และกลุม่้คนี้เป่ราะบาง

ในี้การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้

 � เพื�อจััดทำข้้อเสนี้อเชิิงนี้โยบายส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทข้องสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง 

เพื�อนี้ำไป่สู่การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้อย่างเป่็นี้ธิรรม้และยั�งยืนี้



ระเบียบการวิเคราะห์

คำำ�นิิย�มของป่่�ชุุมชุนิ

ป่่าชิุม้ชินี้ในี้งานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้� ยึดความ้หม้ายต้าม้แนี้วคิดข้องร้คอฟ คือ “ป่่าชิุม้ชินี้เป่็นี้การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้       

โดยม้ชุ้ิม้ชินี้เป็่นี้ฐานี้ หรือเป็่นี้การจัดัการทรัพยากรร่วม้กันี้ข้องชุิม้ชินี้ ม้ว้ถ้ิป่ฏิบัิต้เิป็่นี้ระบบทรัพยากรร่วม้ข้องชุิม้ชินี้ 

โดยชิุม้ชินี้ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การอนีุ้รักษ์ จััดการ ฟ้�นี้ฟู ให้ป่่าม้้ความ้อุดม้สม้บูรณ์ และชิุม้ชินี้ม้้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากร

ป่่าไม้้และผลผลิต้จัากป่่าได้อย่างม้้ป่ระสิทธิิภาพ เพื�อความ้ม้ั�นี้คงข้องคนี้ในี้ชิุม้ชินี้” (สม้หญิง สุนี้ทรวงษ์, 2554)             

รวม้ถึงป่่าชุิม้ชินี้ ท้�เป่็นี้ป่่าข้องบุคคลทั�งโดยนิี้ต้ินี้ัย และพฤติ้นี้ัยข้องป่่าทุกป่ระเภท อาทิ พื�นี้ท้�อนีุ้รักษ์ ป่่าสงวนี้           

และป่่าชิายเลนี้ หรือป่่าครอบครัว ทั�งในี้พื�นี้ท้�ชินี้บทและพื�นี้ท้�เม้ือง

กรอบก�รวิิเคำร�ะห์์

งานี้ศึึกษานี้้�ทบทวนี้สถานี้การณ์ด้านี้ความ้เสม้อภาคทางเพศึและความ้ครอบคลุม้ทางสังคม้ในี้ 2 ระดับ คือ 

1. ทบทวนและศึึกษาสถานการณ์์ระดัับนโยบายและกฎหมาย:

เพื�อศึึกษาข้้อกำหนี้ดท้�ได้ระบุไว้ในี้ส่วนี้นี้โยบายและกฎหม้าย ซึ�งถือเป็่นี้ส่วนี้สำคัญในี้การกำหนี้ดทิศึทางการขั้บ

เคลื�อนี้ป่ระเทศึ โดยแบ่งป่ระเด็นี้ศึึกษาเป่็นี้ 4 ด้านี้ ได้แก่ 

 � นี้โยบายและกฎหม้ายด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทผู้หญิง  นี้โยบายและกฎหม้ายด้านี้การส่งเสริม้

ความ้เสม้อภาคกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง 

 � นี้โยบายและกฎหม้ายด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

 � นี้โยบายและกฎหม้ายด้านี้การบริหารจััดการป่่าโดยชิุม้ชินี้ ภายใต้้ป่ระเด็นี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาค

 � บทบาทผู้หญิง กลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง และชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

2. ทบทวนและศึึกษาสถานการณ์์ระดัับพื้้�นท่�:

เพื�อศึึกษาผลการป่ฏิิบัต้ิการการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางในี้การ

บรหิารจัดัการทรัพยากรป่า่ไม้ข้้องชุิม้ชินี้ในี้ระดับพื�นี้ท้�ใหค้รอบคลุม้ทั�งระดับนี้โยบาย เครือข้า่ย ชิมุ้ชินี้ และครัวเรอืนี้ 

งานี้ศึกึษานี้้�จังึไดร้วบรวม้ข้้อม้ลูและความ้คดิเหน็ี้จัากรายงานี้ผลการดำเนี้นิี้งานี้เวทเ้ครอืข้า่ยผูห้ญงิ ภายใต้โ้ครงการ

เครือข่้ายป่่าไม้้ภาคพลเมื้องในี้ช่ิวง พ.ศึ.  2563 - 2564 เอกสารท้�เก้�ยวข้้องกับการจััดการป่่าไม้้โดยชุิม้ชินี้ และ 

การสัม้ภาษณ์เชิิงลึกตั้วแทนี้แกนี้นี้ำผู้หญิง ต้ัวแทนี้เยาวชินี้ และต้ัวแทนี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองภายใต้้เครือข้่ายป่่าไม้้ภาค

พลเม้อืง รวม้ถงึการวเิคราะหป์่จััจัยั 4 ม้ติ้ทิ้�ม้ส้ว่นี้สำคญัในี้การสง่เสรมิ้บทบาทการม้ส้ว่นี้รว่ม้ข้องกลุม่้คนี้ดงักลา่วในี้

การบริหารจััดการป่่าไม้้ ได้แก่ นี้โยบายและกลไกทางกฎหม้าย สภาวะผู้นี้ำ โอกาสการพัฒนี้าทางเศึรษฐกิจั และค่า

นี้ิยม้ในี้พื�นี้ท้� 

จัากการทบทวนี้สถานี้การณ์สองระดับ จัึงได้นี้ำไป่สู่ข้้อเสนี้อเชิิงนี้โยบาย เพื�อมุ้่งเนี้้นี้การเสริม้สร้างความ้เสม้อภาค

บทบาทข้องสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง ให้ร่วม้เป่็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งในี้กลไกการบริหารจััดการทรัพยากร 

ป่่าไม้้ข้องชิุม้ชินี้ได้ทั�งในี้ระดับชิุม้ชินี้ เครือข่้าย และนี้โยบาย ต้ลอดจันี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้ทุกระดับต้ั�งแต้่การจััดทำ

ข้้อมู้ล การวางแผนี้ รวม้ถึงการบริหารและการต้ัดสินี้ใจัทางกฎหม้ายและนี้โยบายท้�เก้�ยวข้้อง 
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นโยบายและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง1
เพื�อให้เห็นี้ภาพรวม้แนี้วทางการพัฒนี้าป่ระเทศึโดยการส่งเสริม้การม้้ส่วนี้ร่วม้จัากคนี้ทุกกลุ่ม้ ผู้เข้้ยนี้จัึงได้ศึึกษา

และทบทวนี้นี้โยบาย กฎหม้าย และแผนี้งานี้ แบ่งป่ระเด็นี้เป่็นี้ 4 หัวข้้อ คือ

 � การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทผู้หญิง 

 � การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง 

 � การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

 � การบริหารจััดการป่่าโดยชิุม้ชินี้ ภายใต้้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้ทุกกลุ่ม้ 

การทบทวนี้ต้ั�งต้้นี้จัากกรอบกฎหม้ายใหญ่ข้องป่ระเทศึไทย คือ รัฐธิรรม้นีู้ญแห่งราชิอาณาจัักรไทย พ.ศึ. 2560 ต้าม้

ด้วยยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี (พ.ศึ. 2561 – 2580) และแผนี้แม้่บทภายใต้้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิระยะ 20 ป่ี (พ.ศึ. 2561 – 

2580) ซึ�งถือเป่็นี้แผนี้ท้�หนี้่วยงานี้รัฐทุกภาคส่วนี้ต้้องใชิ้เป่็นี้กรอบการออกแบบแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการ 

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทผ่้้หญิง

1.1 รัฐธรรมนิูญแห์่งร�ชุอ�ณ�จัักรไทย พ.ศ. 2560 

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคข้องส่ตร่

มาตรา 4 ศึักดิ�ศึร้ความ้เป่็นี้ม้นีุ้ษย์ สิทธิิ เสร้ภาพ และความ้เสม้อภาคข้องบุคคลย่อม้ได้รับความ้คุ้ม้ครอง 

ป่วงชินี้ชิาวไทยย่อม้ได้รับความ้คุ้ม้ครองต้าม้รัฐธิรรม้นีู้ญเสม้อกันี้

มาตรา 27 บคุคลยอ่ม้เสม้อกนัี้ในี้กฎหม้าย ม้สิ้ทธิิและเสรภ้าพและไดร้บัความ้คุม้้ครองต้าม้กฎหม้ายเทา่เทย้ม้

กันี้ ชิายและหญิงม้้สิทธิิเท่าเท้ยม้กันี้ การเลือกป่ฏิิบัต้ิโดยไม้่เป่็นี้ธิรรม้ต้่อบุคคล ไม้่ว่าด้วยเหตุ้ความ้แต้กต้่างในี้เรื�อง

ถิ�นี้กำเนี้ิด เชิื�อชิาต้ิ ภาษา เพศึ อายุ ความ้พิการ สภาพทางกายหรือสุข้ภาพ สถานี้ะข้องบุคคล ฐานี้ะทางเศึรษฐกิจั

หรือสังคม้ ความ้เชิื�อทางศึาสนี้า การศึึกษาอบรม้ หรือความ้คิดเห็นี้ทางการเม้ืองอันี้ไม่้ข้ัดต้่อบทบัญญัต้ิแห่ง

รัฐธิรรม้นีู้ญหรือเหตุ้อื�นี้ใด จัะกระทำม้ิได้

มาตรา 71 รัฐพึงส่งเสริม้และพัฒนี้าทรัพยากรม้นีุ้ษย์ให้เป่็นี้พลเม้ืองท้�ด้ ม้้คุณภาพและความ้สาม้ารถสูงข้ึ�นี้ รัฐ

พึงให้ความ้ชิ่วยเหลือเด็ก เยาวชินี้ สต้ร้ ผู้สูงอายุ คนี้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สาม้ารถดำรงชิ้วิต้ ได้อย่าง

ม้้คุณภาพ และคุ้ม้ครองป่้องกันี้ม้ิให้บุคคลดังกล่าวถูกใชิ้ความ้รุนี้แรงหรือป่ฏิิบัต้ิอย่างไม้่เป่็นี้ธิรรม้ รวม้ต้ลอดทั�งให้ 

การบำบัด ฟ้�นี้ฟูและเย้ยวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าว ในี้การจััดสรรงบป่ระม้าณรัฐพึงคำนี้ึงถึงความ้จัำเป่็นี้และ  

ความ้ต้้องการท้�แต้กต้่างกันี้ข้องเพศึ วัย และสภาพข้องบุคคล ทั�งนี้้� เพื�อความ้เป่็นี้ธิรรม้
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มาตรา 128 ในี้ข้้อบังคับต้าม้วรรคหนี้ึ�งในี้ส่วนี้ท้� เก้�ยวกับการต้ั�งกรรม้าธิิการวิสาม้ัญเพื�อพิจัารณาร่าง                        

พระราชิบัญญัต้ิท้�ป่ระธิานี้สภาผู้แทนี้ราษฎรวินิี้จัฉัยว่าม้้สาระสำคัญเก้�ยวกับเด็ก เยาวชินี้ สต้ร้ ผู้สูงอายุ หรือ              

คนี้พิการ หรือทุพพลภาพ ต้้องกำหนี้ดให้บุคคลป่ระเภทดังกล่าวหรือผู้แทนี้องค์กรเอกชินี้ท้�ทำงานี้เก้�ยวกับบุคคล

ป่ระเภทนี้ั�นี้โดยต้รง รว่ม้เป็่นี้กรรม้าธิกิารวิสามั้ญดว้ยไม่้นี้อ้ยกว่าหนี้ึ�งในี้สาม้ข้องจัำนี้วนี้กรรม้าธิกิารวิสามั้ญทั�งหม้ด 

และในี้ส่วนี้ท้�เก้�ยวกับการพิจัารณาร่างพระราชิบัญญัต้ิท้�ผู้ม้้สิทธิิเลือกต้ั�งเข้้าชิื�อเสนี้อ ต้้องกำหนี้ดให้ผู้แทนี้ข้อง           

ผูม้้สิ้ทธิเิลือกต้ั�งซึ�งเข้า้ชิื�อเสนี้อร่างพระราชิบัญญัต้ดิงักล่าวร่วม้เป็่นี้กรรม้าธิกิารวิสามั้ญด้วย ไม่้นี้อ้ยกว่า หนี้ึ�งในี้สาม้

ข้องจัำนี้วนี้กรรม้าธิิการวิสาม้ัญทั�งหม้ด”

บที่วิเคราะห์์

รัฐธิรรม้นีู้ญม้้การกล่าวถึงสิทธิิและความ้เท่าเท้ยม้ข้องคนี้ทุกเพศึ ทุกวัย ทุกเชิื�อชิาต้ิ ทุกสถานี้ะ รวม้ถึงเป่ิดโอกาส

ให้ผู้หญิงเข้้าร่วม้เป็่นี้กรรม้าธิิการวิสาม้ัญ (ม้าต้รา 128) ซึ�งเป็่นี้การสร้างพื�นี้ท้�ให้ผู้หญิงสาม้ารถนี้ำเสนี้อความ้คิด 

และแสดงศึักยภาพผู้นี้ำในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การต้ัดสินี้ใจัระดับนี้โยบาย ต้ลอดจันี้ชิ่วยเต้ิม้เต้็ม้มุ้ม้ม้องท้�ม้้ ความ้แต้ก

ต้่างระหว่างเพศึสภาพได้อย่างครบทุกม้ิต้ิ 

อย่างไรก็ต้าม้ เนี้ื�องด้วยความ้เหลื�อม้ล�ำทางเพศึสภาพยังคงม้้อยู่ในี้สังคม้ไทย ดังนี้ั�นี้การกำหนี้ดกฎเกณฑ์์หรือ 

ข้้อบังคับท้�ชิัดเจันี้ข้องสัดส่วนี้ผู้หญิงในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ระดับต้่าง ๆ  อาจัจัำเป่็นี้ต้้องถูกระบุในี้รัฐธิรรม้นีู้ญ เพื�อให้เป่็นี้

ม้าต้รฐานี้ข้องป่ระเทศึ และเกิดผลในี้ระดับแผนี้การป่ฏิิบัต้ิได้อย่างเป่็นี้รูป่ธิรรม้ 

1.2 ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ 20 ป่ี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธิศึาสต้ร์ชิาติ้ เป็่นี้แผนี้สำคัญท้�กำหนี้ดเป้่าหม้ายและทิศึทางการพัฒนี้าป่ระเทศึไทยท้�จัะเกิดขึ้�นี้ในี้ช่ิวงระยะ  

20 ป่ีข้้างหนี้้า รวม้ถึงเป่็นี้กรอบแผนี้การพัฒนี้าป่ระเทศึท้�ทุกหนี้่วยงานี้ข้องภาครัฐต้้องนี้ำไป่ป่รับใชิ้ในี้การออกแบบ

แผนี้ป่ฏิิบัต้ิการป่ระจัำหนี้่วยงานี้ ซึ�งม้้เป่้าหม้ายการพัฒนี้าป่ระเทศึ คือ “ป่ระเทศึชิาต้ิม้ั�นี้คง ป่ระชิาชินี้ม้้ความ้สุข้ 

เศึรษฐกิจัพัฒนี้าอย่างต้่อเนี้ื�อง สังคม้เป่็นี้ธิรรม้ ฐานี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิยั�งยืนี้” ป่ระกอบด้วยยุทธิศึาสต้ร์ 6 ด้านี้ 

ได้แก่

1. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้ความ้ม้ั�นี้คง 

2. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้การสร้างความ้สาม้ารถในี้การแข้่งข้ันี้ 

3. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิการพัฒนี้าและเสริม้สร้างศึักยภาพทรัพยากรม้นีุ้ษย์

4. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้

5. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้การสร้างการเต้ิบโต้บนี้คุณภาพชิ้วิต้ท้�เป่็นี้ม้ิต้รต้่อสิ�งแวดล้อม้

6. ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้การป่รับสม้ดุลและพัฒนี้าระบบการบริหารจััดการภาครัฐ

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคข้องส่ตร่

ยุทธิศึาสต้ร์ท้� 4 “ยุทธิศึาสต้ร์ชิาติ้ด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้” ภายใต้้ป่ระเด็นี้ 4.3  

“การเสริม้สร้างพลังทางสังคม้” ในี้ข้้อ 4.3.4 ส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคทางเพศึและบทบาทข้องสต้ร้ในี้การสร้างสรรค์

สังคม้ 
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1.นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3

ตารางที� 1

ยทุี่ธศาส่ตรท์ี่่� 4 
กี่ารส่รา้งโอกี่าส่
และความเส่มอภาค
ที่างสั่งคม

เป้้าห์มายยทุี่ธศาส่ตร์

ป้ระเด็น็ยทุี่ธศาส่ตร์

4.1 การลดความ้เหลื�อม้ล�ำ สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้ทุกม้ิต้ิ

4.2 การกระจัายศึูนี้ย์กลางความ้เจัริญทางเศึรษฐกิจั

     สังคม้ และเทคโนี้โลย้

4.3 การเสริม้สร้างพลังทางสังคม้

4.4 การเพิ�ม้ข้้ดความ้สาม้ารถข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ในี้

     การพัฒนี้า การพึ�งต้นี้เองและการจััดการต้นี้เอง

1. สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ และลดความ้เหลื�อม้ล�ำในี้ทุกม้ิต้ิ

2. กระจัายศึูนี้ย์กลางความ้เจัริญทางเศึรษฐกิจัและสังคม้   

   เพิ�ม้โอกาสให้ทุกภาคส่วนี้เข้้าม้าเป่็นี้กำลังข้อง

   การพัฒนี้าป่ระเทศึในี้ทุกระดับ

3. เพิ�ม้ข้้ดความ้สาม้ารถข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ในี้การพัฒนี้า 

  การพึ�งต้นี้เองและการจััดการต้นี้เอง เพื�อสร้างสังคม้ 

  คุณภาพ

โดยเนี้ื�อหาในี้ข้้อ 4.3.4 ส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคทางเพศึและบทบาทข้องสต้ร้ในี้การสร้างสรรค์สังคม้ ได้กล่าวถึง

แนี้วทางการพัฒนี้า ได้แก่ การป่รับเป่ล้�ยนี้ทัศึนี้คต้ิและบทบาทเพศึ เสริม้สร้างความ้รู้ความ้เข้้าใจัและการยอม้รับ

ข้องสังคม้ต้่อเรื�องเพศึสภาพและความ้เสม้อภาคทางเพศึ ส่งเสริม้ให้ทุกเพศึม้้ส่วนี้ร่วม้รับผิดชิอบครอบครัวและร่วม้

กันี้พัฒนี้าสังคม้ ส่งเสริม้ความ้เข้้ม้แข้็งข้องสถาบันี้ครอบครัว พัฒนี้าระบบสวัสดิการทางสังคม้ในี้สถานี้ป่ระกอบการ

เพื�อให้ทั�งชิายและหญิงสาม้ารถดูแลครอบครัวได้อย่างสม้ดุลกับการทำงานี้ ส่งเสริม้การสร้างป่ระชิากรรุ่นี้ใหม้่  

บนี้รากฐานี้ข้องครอบครัวท้�ม้คุ้ณภาพ เพิ�ม้โอกาสสต้รใ้นี้การทำงานี้เชิงิเศึรษฐกิจัอย่างต่้อเนี้ื�อง รวม้ถึงเพิ�ม้ศัึกยภาพ

ความ้รู้ความ้สาม้ารถและภาวะผูน้ี้ำข้องสต้รเ้พื�อใหส้าม้ารถม้บ้ทบาทในี้ทางการเม้อืงและการบรหิารทั�งในี้ระดบัสากล 

ระดับชิาต้ิ และในี้ระดับท้องถิ�นี้ได้อย่างเหม้าะสม้และกว้างข้วาง

1.3 แผนิแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ ระยะ 20 ป่ี พ.ศ. 2561 – 2580

เป่็นี้แผนี้ถ่ายทอดสู่หนี้่วยงานี้ภาครัฐท้�เก้�ยวข้้องกับยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ เพื�อออกแบบแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการและจััดทำ  

งบป่ระม้าณให้สอดคล้องกับทิศึทางการพัฒนี้าป่ระเทศึไทยระยะ 20 ป่ี โดยแผนี้แม้่บทฯ ม้้ทั�งหม้ด 23 แผนี้

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคข้องส่ตร่

 � แผนี้ป่ระเด็นี้ท้� 15 “พลังทางสังคม้” เนี้้นี้การเสริม้ศึักยภาพป่ระชิาชินี้ การเป่ิดโอกาสให้ป่ระชิาชินี้ทุกเพศึ ทุกวัย

ทุกกลุ่ม้ รวม้ถึงภาค้เครือข้่ายพัฒนี้าร่วม้คิด และร่วม้พัฒนี้าเพื�อให้เกิดโอกาสและสร้างความ้เสม้อภาคในี้สังคม้ 

• เป่้าหม้ายข้องแผนี้: ทุกภาคส่วนี้ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การพัฒนี้าสังคม้เพิ�ม้ข้ึ�นี้ 

• ต้ัวชิ้�วัดป่ระเม้ินี้ผลความ้สำเร็จั: ม้ิต้ิด้านี้โอกาสข้องดัชินี้้ชิ้�วัดความ้ก้าวหนี้้าทางสังคม้ เพิ�ม้ข้ึ�นี้เฉล้�ยร้อยละ 10 

ในี้แต้่ละชิ่วงระยะ 5 ป่ี 
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 � แผนี้ย่อยท้� (1) “การเสริม้สร้างทุนี้ทางสังคม้” ภายใต้้ป่ระเด็นี้ท้� 15 

• เป่้าหม้ายข้องแผนี้: ภาค้การพัฒนี้าม้้บทบาทในี้การพัฒนี้าสังคม้ม้ากข้ึ�นี้อย่างต้่อเนี้ื�อง

• ต้ัวชิ้�วัดป่ระเม้ินี้ผลความ้สำเร็จั: ดัชินี้้ชิ้�วัดทุนี้ทางสังคม้ เฉล้�ยเพิ�ม้ข้ึ�นี้ร้อยละ 10 ในี้แต้่ละชิ่วงระยะ 5 ป่ี

• แนี้วทางการพัฒนี้า ได้แก่

1. เสริม้สร้างสังคม้แห่งการให้และชิ่วยเหลือกันี้และกันี้

2. เพิ�ม้ข้้ดความ้สาม้ารถข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ในี้การพัฒนี้า การพึ�งต้นี้เอง และการจััดการต้นี้เอง

3. ส่งเสริม้ศึักยภาพ บทบาทสต้ร้ และสิทธิิม้นีุ้ษยชินี้ (เนี้ื�อหารายละเอ้ยดแนี้วทางการพัฒนี้า ม้้การเข้้ยนี้

อธิิบายเนี้ื�อหาลักษณะเด้ยวกับท้�ระบุในี้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี ข้้อ 4.3.4) 

4. ต้่อยอดการพัฒนี้าบนี้ฐานี้ทุนี้ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้

1.4 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒนิ�สตรี พ.ศ. 2560 – 2564

เป่็นี้แผนี้พัฒนี้าสต้ร้ท้�ม้้เป่้าหม้ายมุ้่งเนี้้นี้การพัฒนี้าคนี้ให้เป่็นี้ศึูนี้ย์กลาง การพัฒนี้าคนี้ในี้ทุกชิ่วงวัย การม้้ส่วนี้ร่วม้

ข้องคนี้ทุกคนี้ และการเข้้าถึงสิทธิิข้ั�นี้พื�นี้ฐานี้ เพื�อลดความ้เหลื�อม้ล�ำระหว่างป่ระชิาชินี้กลุ่ม้ต้่าง ๆ 

คณะอนีุ้กรรม้การจััดทำแผนี้พัฒนี้าสต้ร้ ร่วม้กับกรม้กิจัการสต้ร้และสถาบันี้ครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนี้า

สงัคม้และความ้ม้ั�นี้คงข้องม้นี้ษุย ์ออกแบบยทุธิศึาสต้รก์ารพฒันี้าสต้รใ้หส้อดคลอ้งกบัทศิึทางยทุธิศึาสต้รช์ิาต้ ิ20 ป่ี 

และแผนี้พัฒนี้าเศึรษฐกิจัและสังคม้แห่งชิาต้ิ ฉบับท้� 12 (พ.ศึ. 2560 – 2564) ผ่านี้การระดม้ความ้คิดจัาก                      

ทุกภาคส่วนี้ท้�เก้�ยวข้้อง ซึ�งคณะรัฐม้นี้ต้ร้ได้ม้้ม้ติ้เห็นี้ชิอบป่ระกาศึใชิ้ เม้ื�อวันี้ท้� 26 กันี้ยายนี้ 2560 เพื�อเป็่นี้                 

แผนี้หลักดา้นี้การพฒันี้าสต้ร ้โดยหนี้ว่ยงานี้ภาครฐัท้�เก้�ยวข้อ้งสาม้ารถนี้ำยทุธิศึาสต้รต์้า่ง ๆ  ไป่กำหนี้ดเป็่นี้แนี้วทาง

จััดทำแผนี้แม้่บทการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิายข้องแต้่ละหนี้่วยงานี้ต้่อไป่

ยุทธิศึาสต้ร์การพัฒนี้าสต้ร้ พ.ศึ. 2560 – 2564 ม้้วิสัยทัศึนี้์ คือ “สร้างสังคม้เสม้อภาค ป่ราศึจัากการเลือกป่ฏิิบัต้ิ 

สต้ร้ม้้คุณภาพชิ้วิต้ท้�ด้ ม้ั�นี้คงป่ลอดภัย ร่วม้สร้างชิาต้ินี้ำสม้ัย” ป่ระกอบด้วย 5 ยุทธิศึาสต้ร์ ได้แก่ 

1. ป่รับเป่ล้�ยนี้เจัต้คต้ิข้องสังคม้ในี้ป่ระเด็นี้ความ้เท่าเท้ยม้กันี้ระหว่างหญิงชิาย  

(Paradigm Shift Measures)

2. เสริม้พลัง เพิ�ม้บทบาทการม้้ส่วนี้ร่วม้ เพื�อพัฒนี้าสังคม้และคุณภาพชิ้วิต้แก่สต้ร้ทุกกลุ่ม้และทุกระดับ  

(Empowerment Measures)

3. พัฒนี้าเงื�อนี้ไข้และป่ัจัจััยท้�เอื�อต้่อการพัฒนี้าสต้ร้ท้�ม้้ป่ระสิทธิิผลและเสม้อภาค  

(Enabling Condition Measures)

4. กำหนี้ดม้าต้รการเฝ่้าระวัง ข้จััดป่ัจัจััยเส้�ยง ป่้องกันี้ คุ้ม้ครอง ชิ่วยเหลือและเย้ยวยา 

(Protective and Corrective Measures)

5. สร้างความ้เข้้ม้แข้็งข้องกลไก และกระบวนี้การพัฒนี้าสต้ร้ (Strengthen WID Mechanism and Processes

นี้อกจัากน้ี้� กรม้กิจัการสต้ร้และสถาบันี้ครอบครัว ได้จััดทำ “แผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้การพัฒนี้าสต้ร้ ระยะท้� 1 (พ.ศึ. 

2563 – 2565)” ซึ�งเกิดจัากการป่รับป่รุงรูป่แบบการเข้้ยนี้แผนี้ แต้่ยังคงไว้ซึ�งยุทธิศึาสต้ร์ 5 ด้านี้ โดยเพิ�ม้แนี้วทางการ

ป่ฏิิบัต้ิ รายชืิ�อหนี้่วยงานี้ผู้รับผิดชิอบหลักและผู้สนี้ับสนีุ้นี้ พร้อม้ทั�งข้ยายระยะเวลาแผนี้เป่็นี้ พ.ศึ. 2565 เพื�อให้

สอดคล้องกับระยะเวลาข้องแผนี้แม้่บทภายใต้้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

1.นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5

สำหรับยุทธิศึาสต้ร์การพัฒนี้าสต้ร้ หรือแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้การพัฒนี้าสต้ร้ ระยะท้� 1 เป่็นี้แผนี้ท้�เนี้้นี้การเสริม้สร้าง

ศึักยภาพผู้หญิง สร้างความ้สำคัญและเป่ิดโอกาสให้แก่สต้ร้ในี้ทุกระดับ อาทิ  มุ้่งสร้างเจัต้คต้ิต้่อความ้เท่าเท้ยม้       

ทางเพศึในี้ครวัเรอืนี้ ชิมุ้ชินี้ และสงัคม้ การเป่ดิโอกาสใหส้ต้รแ้สดงศึกัยภาพอยา่งเต้ม็้ท้�และเทา่เทย้ม้ในี้ม้ติ้เิศึรษฐกจิั 

สังคม้ และการเมื้อง ผลักดันี้สต้ร้ให้ดำรงต้ำแหนี้่งในี้ระดับการต้ัดสินี้ใจัทั�งในี้ภาครัฐและเอกชินี้ ในี้ระดับท้องถิ�นี้ 

ระดับชิาต้ิ และเวท้สากลเพิ�ม้ข้ึ�นี้ เสริม้สร้างความ้เข้้ม้แข้็งทั�งทางด้านี้ทักษะความ้รู้ ระดับการศึึกษา สุข้ภาพกาย  

และใจั ต้ลอดจันี้ทบทวนี้และป่รับป่รุงกฎหม้ายเพื�อให้เอื�อต้่อการพัฒนี้าสต้ร้อย่างม้้ป่ระสิทธิิผลและเสม้อภาค 

บที่วิเคราะห์์

ถงึแม้จ้ัะม้แ้ผนี้การพัฒนี้าท้�เน้ี้นี้การเสริม้สร้างความ้เสม้อภาคข้องสต้รใ้นี้หลากหลายระดับ แต่้กลับไม่้ม้ก้ารกล่าวถึง

การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องสต้ร้ในี้บทบาทท้�เก้�ยวข้้องกับป่ระเด็นี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ และสิ�งแวดล้อม้ รวม้ถึงในี้รายชืิ�อ        

หนี้่วยงานี้ผู้รับผิดชิอบหลักและผู้สนี้ับสนีุ้นี้ ไม้่ม้้การระบุชิื�อถึงหน่ี้วยงานี้ด้านี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้   

ซึ�งอาจัสง่ผลใหเ้กดิข้อ้จัำกดัดา้นี้ความ้เสม้อภาคบทบาทผูห้ญงิในี้ม้ติ้กิารจัดัการทรพัยากรธิรรม้ชิาต้ ิและสิ�งแวดลอ้ม้           

ต้ลอดจันี้ข้้อจัำกัดในี้การส่งเสริม้บทบาทผู้หญิงภายใต้้แผนี้ป่ฏิิบัต้ิการข้องหนี้่วยงานี้ด้านี้ดังกล่าว

1.5 คำวิ�มร่วิมมือระห์วิ่�งป่ระเทศ

เป้้าห์มายกี่ารพััฒนาที่่�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)

ป่ระเทศึไทยร่วม้ต้กลงแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการข้องป่ระการป่ระชิุม้นี้านี้าชิาต้ิท้�ได้กำหนี้ดข้ึ�นี้เม้ื�อ พ.ศึ. 2558 ซึ�งป่ระกอบด้วย 

17 เป่้าหม้ายหลัก ภายใต้้กรอบสหป่ระชิาชิาต้ิ โดยในี้ส่วนี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้อยู่ในี้เป้้าหมาย

ท่� 5 คื้อ “บรรลุคืวามเสมอภาคืระหว่างเพื้ศึ และให้อำนาจผู้้้หญิิงและเดั็กผู้้้หญิิงทุกคืน” (Achieve gender 

equality and empowerment all women and girls) 

สาระสำคญั ได้แก่ สร้างหลกัป่ระกนัี้การม้ส่้วนี้ร่วม้ข้องผู้หญงิได้อย่างเต้ม็้ท้�และม้ป้่ระสทิธิผิล เปิ่ดโอกาสในี้การเป็่นี้ผูน้ี้ำ

ทกุระดับข้องการตั้ดสนิี้ใจัอย่างเท่าเทย้ม้ทั�งในี้ทางการเมื้อง เศึรษฐกิจั และภาคสาธิารณะ สาม้ารถเข้้าถึงบริการสาธิารณะ 

โครงสร้างพื�นี้ฐานี้ และนี้โยบายการคุม้้ครองทางสงัคม้ รวม้ถงึสร้างการยอม้รบัและให้คณุค่างานี้สต้ร ้ในี้ครวัเรอืนี้ และ

สนี้บัสนี้นุี้การรบัผดิชิอบร่วม้กนัี้ภายในี้ครอบครวั ต้ลอดจันี้ยตุ้กิารเลอืกป่ฏิบัิต้ทิกุรปู่แบบท้�ม้ต่้้อ ผู้หญงิและเด็กผูห้ญงิ

ในี้ทกุพื�นี้ท้� ข้จัดัความ้รนุี้แรงทุกรปู่แบบท้�รวม้ถงึการค้าม้นี้ษุย์และการแสวงป่ระโยชิน์ี้ ในี้รูป่แบบอื�นี้ 

สำหรับหน่ี้วยงานี้ป่ระเทศึไทยท้�รบัผดิชิอบภารกจิั คอื กรม้กจิัการสต้ร้และสถาบันี้ครอบครวั กระทรวงการพัฒนี้าสงัคม้

และความ้ม้ั�นี้คงข้องม้นี้ษุย์ โดยกรม้ฯได้บูรณาการภารกจิัดงักล่าวเข้้ากับยุทธิศึาสต้ร์การพฒันี้าสต้ร ้พ.ศึ. 2560 – 2564
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อนุสั่ญญาว่าด็้วยกี่ารข้จััด็กี่ารเลือกี่ป้ฏิิบัติต่อส่ตร่ในทีุ่กี่รูป้แบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)

เป่็นี้กฎหม้ายสนี้ธิิสัญญาซึ�งถือเป่็นี้ข้้อผูกพันี้ทางกฎหม้ายท้�ต้้องแก้ไข้กฎหม้ายในี้แต่้ละป่ระเทศึให้สอดคล้องกับ               

อนี้สุญัญาฯนี้้� โดยป่ระเทศึไทยได้เข้า้ร่วม้เป็่นี้ภาคอ้นุี้สัญญาฯ ภายใต้ก้ารจัดัทำข้ึ�นี้โดยองค์การสหป่ระชิาชิาติ้ ต้ั�งแต่้

วันี้ท้� 8 กันี้ยายนี้ พ.ศึ. 2528 

อนีุ้สัญญาฯ ม้้สาระสำคัญ คือ “การขจัดัการเล้อกป้ฏิิบัติต่อสตร่ทุกร้ป้แบบ และการป้ระกันว่า สตร่และบุรุษ

ม่สิทธิิท่�จะไดั้รับการป้ฏิิบัติและการดั้แลจากรัฐอย่างเสมอภาคืกัน” โดยมุ้่งเนี้้นี้การพัฒนี้าสต้ร้และสร้าง ความ้

เสม้อภาคบทบาทสต้รใ้นี้ทกุพื�นี้ท้�ทั�งในี้เม้อืงและชินี้บท และในี้ทกุม้ติ้ ิอาทิ ดา้นี้กฎหม้าย การศึกึษา สขุ้ภาพ เศึรษฐกจิั 

วัฒนี้ธิรรม้ สังคม้ และการเม้ือง ภายใต้้หลักการสำคัญ 3 ป่ระการ ได้แก่ (1) ให้ความ้สำคัญเสม้อภาค  เท่าเท้ยม้

กันี้ (Substantive equality) (2) ไม้่เลือกป่ฏิิบัต้ิ (Non-discrimination) และ (3) เป่็นี้หนี้้าท้�ข้องรัฐ (state obligation) 

ต้ัวอย่างข้้อต้กลงเพื�อเสริม้สร้างความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึในี้สังคม้ เชิ่นี้ รัฐจัำเป็่นี้ต้้องป่รับป่รุงแบบแผนี้  

ความ้ป่ระพฤต้ทิางสงัคม้และวัฒนี้ธิรรม้ข้องบุรษุและสต้ร ้โดยมุ้ง่ข้จัดัการเลอืกป่ฏิิบัต้ิท้�เป่็นี้ป่ระเพณแ้ละอื�นี้ๆ ท้�อยู่

บนี้พื�นี้ฐานี้ความ้คิดเก้�ยวกับความ้ต้�ำต้้อยหรือความ้สูงส่งข้องอ้กเพศึหนี้ึ�ง รัฐจัำเป่็นี้ต้้องสร้างการยอม้รับถึงความ้

รบัผดิชิอบร่วม้กันี้ข้องบุรษุและสต้รใ้นี้การเล้�ยงดูบุต้ร รฐัต้อ้งข้จัดัการเลือกป่ฏิบัิต้ติ้อ่สต้รใ้นี้ด้านี้การเมื้อง อาทิ สทิธิิ

การออกเส้ยงเลือกต้ั�ง สิทธิิเข้้าร่วม้การวางนี้โยบายข้องรัฐบาล และดำรงต้ำแหนี้่งราชิการและป่ฏิิบัต้ิการหนี้้าท้�

ราชิการในี้ทุกระดับข้องรัฐบาล รฐัจัำเป็่นี้ต้อ้งคำนึี้งถึงปั่ญหาเฉพาะข้องบทบาทสต้รใ้นี้ชินี้บท เพื�อให้สต้รทุ้กกลุม่้ได้

เข้า้รว่ม้และรบัผลป่ระโยชินี้จ์ัากการพฒันี้าชินี้บท รวม้ถงึสทิธิเิข้า้รว่ม้การจัดัทำรายละเอย้ด และการดำเนี้นิี้การต้าม้

แผนี้พัฒนี้าในี้ทุกระดับ เป่็นี้ต้้นี้ โดยการออกม้าต้รการพิเศึษเพื�อป่กป่้องความ้เป่็นี้เพศึม้ารดาไม้่ถือเป่็นี้การเลือก

ป่ฏิิบัต้ิ 

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง

2.1 รัฐธรรมนิูญแห์่งร�ชุอ�ณ�จัักรไทย พ.ศ. 2560 

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคชนเผ่่าพืั�นเมือง

 � ม้าต้รา 70 รัฐพึงส่งเสริม้และให้ความ้คุ้ม้ครองชิาวไทยกลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ต้่าง ๆ ให้ม้้สิทธิิดำรงชิ้วิต้ในี้สังคม้ ต้าม้

วัฒนี้ธิรรม้ ป่ระเพณ้ และวิถ้ชิ้วิต้ดั�งเดิม้ต้าม้ความ้สม้ัครใจัได้อย่างสงบสุข้ ไม้่ถูกรบกวนี้ ทั�งนี้้� เท่าท้�ไม้่เป่็นี้การข้ัด

ต้่อความ้สงบเร้ยบร้อยหรือศึ้ลธิรรม้อันี้ด้ข้องป่ระชิาชินี้ หรือเป่็นี้อันี้ต้รายต้่อ ความ้ม้ั�นี้คงข้องรัฐ หรือสุข้อนี้าม้ัย

 � การรับรองสิทธิิข้องชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ในี้ฐานี้ะป่วงชินี้ชิาวไทยต้าม้ ม้าต้รา 4 ศึักดิ�ศึร้ความ้เป่็นี้ม้นีุ้ษย์ สิทธิิเสร้ภาพ 

และความ้เสม้อภาคข้องบคุคลยอ่ม้ไดร้บัความ้คุ้ม้ครอง ป่วงชินี้ชิาวไทยยอ่ม้ไดร้บั ความ้คุม้้ครองต้าม้รัฐธิรรม้นูี้ญ

เสม้อกันี้

 � ม้าต้รา 27 บุคคลย่อม้เสม้อกันี้ในี้กฎหม้าย ม้้สิทธิิและเสร้ภาพและได้รับความ้คุ้ม้ครองต้าม้กฎหม้าย 

เทา่เทย้ม้กนัี้ ชิายและหญงิม้ส้ทิธิเิทา่เทย้ม้กนัี้ การเลอ้กป้ฏิิบตัโิดัยไมเ่ป้น็ธิรรมตอ่บคุืคืล ไมว่า่ ดัว้ยเหตคุืวาม

แตกต่างในเร้�องถิ�นกำเนิดั เชื้้�อชื้าติ ภาษา เพื้ศึ อายุ คืวามพื้ิการ สภาพื้ทางกายหร้อ สุขภาพื้ สถานะของ

บุคืคืล ฐานะทางเศึรษฐกิจหร้อสังคืม คืวามเชื้้�อทางศึาสนา การศึึกษา อบรม หร้อคืวามคืิดัเห็นทางการ

เม้อง อันไม่ขัดัต่อบทบัญิญิัติแห่งรัฐธิรรมน้ญิหร้อเหตุอ้�นใดัจะกระทำมิไดั้



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

1.นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7

2.2 ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ 20 ป่ี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคชนเผ่่าพืั�นเมือง

ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิท้� 4 ด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้ ในี้ป่ระเด็นี้ท้� 4.3 การเสริม้สร้างพลังทาง

สังคม้

 � ข้้อ 4.3.5 สนี้ับสนีุ้นี้การพัฒนี้าบนี้ฐานี้ทุนี้ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ ภายใต้้บริบทสังคม้ท้�ม้้ความ้หลากหลาย

• ทางชิาต้ิพันี้ธิุ์ ศึาสนี้า และวิถ้ชิ้วิต้ทางวัฒนี้ธิรรม้โดยไม้่เลือกป่ฏิิบัต้ิ แนี้วทางการพัฒนี้า: ส่งเสริม้ความ้

ต้ระหนี้ักในี้สิทธิิม้นีุ้ษยชินี้ สร้างความ้เท่าเท้ยม้กันี้ในี้เรื�องสิทธิิและศึักดิ�ศึร้ความ้เป่็นี้ม้นีุ้ษย์ในี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ 

ให้ความ้สำคัญกับองค์ความ้รู้และภูม้ิป่ัญญาข้อง กลุ่ม้ชินี้ สร้างความ้ภาคภูมิ้ใจัในี้รากเหง้าข้องคนี้ในี้

ท้องถิ�นี้ สร้างความ้เข้้าใจัและจัุดร่วม้บนี้ ความ้แต้กต้่างอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม้บทบาทข้องสถาบันี้การ

ศึึกษาในี้การชิ่วยยกระดับคุณค่าท้�หลากหลายทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ให้เป่็นี้มู้ลค่าทางเศึรษฐกิจัท้�

สร้างสรรค์เพื�อพัฒนี้าเศึรษฐกิจัฐานี้ราก และเชิื�อม้โยงการสร้างความ้ร่วม้ม้ือและความ้สัม้พันี้ธิ์อันี้ด้กับ

ป่ระเทศึเพื�อนี้บ้านี้บนี้รากฐานี้ม้รดกทางวัฒนี้ธิรรม้ท้�ม้้ร่วม้กันี้กับป่ระเทศึไทย

2.3 แผนิแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ ระยะ 20 ป่ี พ.ศ. 2561 – 2580

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคชนเผ่่าพืั�นเมือง

จัากป่ระเด็นี้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี ข้้อ 4.3.5 ท้�ม้้การระบุถึงกลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ ซึ�งม้้เนี้ื�อหาเชิื�อม้โยงกับแผนี้แม้่บทฯ 

ป่ระเด็นี้ท้� 15 “พลังทางสังคม้” และแผนี้ย่อยด้านี้การเสริม้สร้างทุนี้ทางสังคม้ ซึ�งแนี้วทางพัฒนี้า คือ การอนีุ้รักษ์

และฟ้�นี้ฟูทุนี้ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ข้องแต้่ละชิุม้ชินี้ ถ่ายทอดองค์ความ้รู้และภูม้ิป่ัญญา สร้างความ้ภาคภูม้ิใจัในี้

รากเหง้าข้องคนี้ในี้ท้องถิ�นี้ เพื�อส่งเสริม้ทุนี้ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ท้องถิ�นี้ ให้ดำรงอยู่และสาม้ารถต้่อยอดพัฒนี้า

สู่เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ 

สง่เสริม้ความ้ร่วม้มื้อข้ององค์กรป่กครองส่วนี้ท้องถิ�นี้และภาคก้ารพัฒนี้าต่้าง ๆ  ในี้การยกระดับคุณค่าท้�หลากหลาย

ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ พัฒนี้านี้วัต้กรรม้จัากทุนี้ทางวัฒนี้ธิรรม้ เพื�อต่้อยอดสู่การเพิ�ม้มู้ลค่าทางเศึรษฐกิจัท้�

สร้างสรรค์ และส่งเสริม้ความ้ร่วม้มื้อด้านี้วัฒนี้ธิรรม้ระหว่างป่ระเทศึบนี้ฐานี้ม้รดกทางวัฒนี้ธิรรม้ท้�ม้้ร่วม้กันี้ กับ

ป่ระเทศึไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในี้ภูม้ิภาคอาเซ้ยนี้ รวม้ถึงการยกระดับเป่็นี้ม้รดกทางวัฒนี้ธิรรม้ข้องชิาต้ิ และข้อง

โลก

บที่วิเคราะห์์

เม้ื�อศึึกษารายละเอ้ยดแนี้วทางพัฒนี้าในี้แผนี้ย่อยข้้างต้้นี้ พบว่า ไม่้ม้้การระบุถึงกลุ่ม้ชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ หรือ กลุ่ม้

ชิาต้ิพันี้ธิุ์ โดยเนี้ื�อหาเหลือเพ้ยง เรื�อง การอนีุ้รักษ์และต้่อยอดวัฒนี้ธิรรม้และภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ นี้อกจัากนี้้�  จัาก

การทบทวนี้แผนี้แม้่บทภายใต้้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิทั�ง 23 ฉบับ พบว่า ไม้่ม้้การกล่าวถึง “กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์” หรือ “ชินี้เผ่า

ท้องถิ�นี้” ในี้แผนี้ใดๆ ทั�งสิ�นี้ 
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2.4 มติคำณะรัฐมนิตรี 3 สิงห์�คำม 2553 เรื�อง แนิวินิโยบ�ยในิก�รฟื้้� นิฟูื้วิิถีีชุีวิิตชุ�วิ
กะเห์รี�ยง

เป่็นี้ข้้อเสนี้อแนี้ะเชิิงนี้โยบายจััดทำโดย กระทรวงวัฒนี้ธิรรม้ ภาคป่ระชิาสังคม้ท้�เก้�ยวข้้อง นี้ักวิชิาการ และ กลุ่ม้ชินี้

เผา่ทอ้งถิ�นี้ รว่ม้ศึกึษาพื�นี้ท้�และวเิคราะหป์่ญัหาชินี้เผา่ทอ้งถิ�นี้ ซึ�งพบป่ระเดน็ี้ป่ญัหา 5 ดา้นี้ ไดแ้ก ่อตั้ลกัษณช์ิาต้พินัี้ธิุ์ 

การศึึกษา การจััดการทรัพยากร สิทธิิในี้สัญชิาต้ิ และการสืบทอดม้รดกทางวัฒนี้ธิรรม้ โดยม้้แผนี้การดำเนี้ินี้งานี้

ระยะสั�นี้ (6 – 12 เดือนี้) และ ระยะยาว (1 – 3 ป่ี) เพื�อมุ้่งเนี้้นี้การฟ้�นี้ฟูวิถ้ชิ้วิต้ข้องชิาวกะเหร้�ยงอย่างเป่็นี้องค์รวม้

สำหรับป่ระเด็นี้ด้านี้การจััดการทรัพยากร ป่ระกอบด้วย

1. ยุต้ิการจัับกุม้และให้ความ้คุ้ม้ครองกับชิุม้ชินี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์กะเหร้�ยงท้�เป่็นี้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ดั�งเดิม้ท้�อยู่ในี้พื�นี้ท้�ข้้อ

พิพาทเรื�องท้�ทำกินี้ในี้พื�นี้ท้�ดั�งเดิม้

2. จััดต้ั�งคณะกรรม้การ หรือกลไกการทำงานี้เพื�อกำหนี้ดเข้ต้พื�นี้ท้�ในี้การทำกินี้ การอยู่อาศึัยและการดำเนี้ินี้วิถ้ชิ้วิต้

ต้าม้วัฒนี้ธิรรม้ (Demarcation Committee/Mechanism) เพื�อจััดการข้้อพิพาทการใชิ้ป่ระโยชินี้์หรือการถือครอง

พื�นี้ท้�ข้องชิุม้ชินี้กลุ่ม้ชิาติ้พันี้ธิุ์กะเหร้�ยงกับหนี้่วยงานี้รัฐ ซึ�งม้้องค์ป่ระกอบนี้อกเหนืี้อจัากองค์ป่ระกอบข้อง

คณะกรรม้การแก้ไข้ป่ัญหาการบุกรุกท้�ดินี้ข้องรัฐ ท้�เนี้้นี้กระบวนี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ผู้ม้้ส่วนี้ได้ส่วนี้เส้ย นี้ัก

วิชิาการ และผู้ป่ฏิิบัติ้งานี้ทางด้านี้วิถ้วัฒนี้ธิรรม้ และสิทธิิม้นีุ้ษยชินี้ ต้ลอดจันี้นี้ักม้านีุ้ษยวิทยาและสังคม้วิทยา 

โดยกำหนี้ดอำนี้าจัหนี้้าท้�มุ้ ่งเนี้้นี้การส่งเสริม้แนี้วทางการจััดการ ความ้ขั้ดแยง้ในี้เชิงิสรา้งสรรค ์(Constructive 

Dialogue)

3. ส่งเสริม้ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพในี้ชิุม้ชินี้บนี้พื�นี้ท้�สูง เชิ่นี้ การรักษาความ้หลากหลายข้องการสร้างพันี้ธิุ์พืชิ 

การสร้างความ้ม้ั�นี้คงทางอาหาร การสร้างความ้สม้ดุลข้องนี้ิเวศึผ่านี้กระบวนี้การระบบไร่หมุ้นี้เว้ยนี้

อย่างไรก็ต้าม้ ในี้ชิ่วงเวลาท้�ผ่านี้ม้าได้ม้้การเป่ล้�ยนี้แป่ลงคณะทำงานี้อยู่เสม้อ เนี้ื�องจัากการเป่ล้�ยนี้แป่ลงรัฐบาลซึ�ง

ส่งผลต้่อการดำเนี้ินี้งานี้ในี้ระดับพื�นี้ท้� แต้่ป่ระกาศึนี้โยบายฉบับนี้้�ยังถูกยึดเป่็นี้แนี้วทางการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาค

บทบาทชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ รวม้ถึงเป็่นี้เครื�องมื้อทางกฎหม้ายท้�สำคัญในี้การต่้อรองและผลักดันี้สิทธิิการม้้ส่วนี้ร่วม้  

 ข้องกลุ่ม้ เพื�อให้เกิดการแก้ป่ัญหาทั�ง 5 ป่ระเด็นี้ รวม้ถึงการม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ข้อง

ชิมุ้ชินี้ เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความ้หลากหลายทางชิว้ภาพในี้ชิมุ้ชินี้บนี้พื�นี้ท้�สูง สรา้งความ้ม้ั�นี้คงทางอาหาร และเสรมิ้สรา้ง

ความ้เข้้ม้แข้ง็การจััดการชิมุ้ชินี้โดยชิมุ้ชินี้ ต้ลอดจันี้การยอม้รบัและเคารพอตั้ลกัษณข์้องชินี้เผา่ทอ้งถิ�นี้ในี้ป่ระเทศึไทย

2.5 แผนิสิทธิมนิุษยชุนิแห์่งชุ�ติ ฉบับที� 4 (พ.ศ. 2562 – 2566) 

ม้้การระบุถึงป่ัญหาและข้้อเสนี้อแนี้ะ เพื�อการส่งเสริม้สิทธิิข้องชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ ป่ระกอบด้วย 4 ป่ระเด็นี้ ดังนี้้�



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน
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ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคกล่่มคนเปราะบาง

3.1 รัฐธรรมนิูญแห์่งร�ชุอ�ณ�จัักรไทย พ.ศ. 2560 

รัฐธิรรม้นีู้ญได้ระบุในี้ม้าต้รา 4, 27, 71 และม้าต้รา 128 ซึ�งครอบคลุม้ถึงสิทธิิ ศึักดิ�ศึร้ และความ้เสม้อภาคข้องป่วง

ชินี้ชิาวไทยย่อม้ได้รับความ้คุ้ม้ครองต้าม้รัฐธิรรม้นูี้ญเสม้อกันี้ โดยป่ราศึจัากการเลือกป่ฏิิบัต้ิท้�ไม่้เป่็นี้ธิรรม้  

ซึ�งรวม้ถึงการเลือกป่ฏิิบัต้ิจัากความ้แต้กต้่างทางด้านี้อายุ ความ้พิการ สภาพทางกายหรือสุข้ภาพ สถานี้ะข้องบุคคล 

ฐานี้ะทางเศึรษฐกิจั และความ้เชิื�อทางศึาสนี้า เป่็นี้ต้้นี้ โดยรัฐต้้องให้ความ้ชิ่วยเหลือเด็ก เยาวชินี้ สต้ร้ ผู้สูงอายุ คนี้

พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สาม้ารถดำรงชิ้วิต้อย่างม้้คุณภาพและป้่องกันี้การป่ฏิิบัต้ิอย่างไม่้เป่็นี้ธิรรม้  

ต้ลอดจันี้การเปิ่ดโอกาสเป็่นี้ตั้วแทนี้ในี้กรรม้าธิกิารวิสามั้ญท้�ม้ส้าระสำคัญเก้�ยวกับบุคคลนี้ั�นี้ ๆ  (รายละเอ้ยด ดงัเชิน่ี้

ท้�นี้ำเสนี้อในี้การทบทวนี้รัฐธิรรม้นีู้ญป่ระเด็นี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทผู้หญิง)

3.2 ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ 20 ป่ี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคกี่ลุ่มคนเป้ราะบาง

 � ยุทธิศึาสต้ร์ท้� 4 ด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้ ในี้ป่ระเด็นี้ 4.1 การลดความ้เหลื�อม้ล�ำ 

สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้ทุกม้ิต้ิ ม้้รายละเอ้ยดท้�เก้�ยวข้้อง คือ

• ข้้อ 4.1.5 สร้างหลักป่ระกันี้ทางสังคม้ครอบคลุม้และเหม้าะสม้กับคนี้ทุกชิ่วงวัย ทุกเพศึสภาวะ และ ทุกกลุ่ม้ 

รวม้ทั�งสร้างสภาพแวดล้อม้ทางกายภาพและทางสังคม้ท้�เอื�อต้่อการดำรงชิ้วิต้และการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้ทุก

กลุ่ม้โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ

ตารางที่่� 2

การไม้่ได้รับการแจั้งเกิดข้องเด็กในี้ชินี้กลุ่ม้นี้้อย หรือ

กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์

1. ป่ัญหาการทุจัริต้คอรัป่ชิั�นี้และความ้ด้อย

ป่ระสิทธิิภาพในี้กระบวนี้การข้อสัญชิาต้ิ

2. ป่ัญหาการเข้้าถึงบริการสาธิารณะและสวัสดิการ

ทางสังคม้ข้องรัฐ

3. ป่ัญหาการจัำกัดเสร้ภาพในี้การโยกย้ายถิ�นี้ฐานี้

และจัำกัดสิทธิิการเป่็นี้เจั้าข้องท้�ดินี้ทำกินี้ ซึ�งเกิด

จัากการข้ับไล่ชินี้เผ่าออกจัากป่่าภายใต้้การ

ดำเนี้ินี้นี้โยบายข้องภาครัฐ อาทิ นี้โยบายทวงคืนี้

ผืนี้ป่่า

 

 � จััดให้ม้้ศูึนี้ย์ป่ระจัำท้องถิ�นี้ หรือศึูนี้ย์เคลื�อนี้ท้�เพื�อรับ

เรื�อง อำนี้วยความ้สะดวก ให้ความ้รู้และชิ่วยเหลือการ

แจั้งเกิดและข้อสัญชิาต้ิข้องเด็กในี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์

 � สร้างม้าต้รการ กลไกหรือกระบวนี้การในี้ การเจัรจัา

ป่ระนี้้ป่ระนี้อม้ระหว่างภาครัฐ และป่ระชิาชินี้ จััดต้ั�ง

กองทุนี้เพื�อเย้ยวยา พื�นี้ฟูอาชิ้พท้�ได้รับผลกระทบจัาก

การดำเนี้ินี้นี้โยบายสาธิารณะข้องภาครัฐ

 � ต้ิดต้าม้ผลการดำเนี้ินี้ม้าต้รการข้ยายการเข้้าถึงสิทธิิในี้

การรักษาพยาบาลและการป่ระกันี้สังคม้โดยไม้แ่บง่แยก

ชิาต้ิพันี้ธิุ์

ข้อ้เส่นอแนะส่ภาพัปั้ญห์า



10

• ข้้อ 4.1.6 ลงทุนี้ทางสังคม้แบบมุ้่งเป่้าเพื�อชิ่วยเหลือกลุ่ม้คนี้ยากจันี้และกลุ่ม้ผู้ด้อยโอกาส โดยจััดม้าต้รการ

พิเศึษให้ความ้คุ้ม้ครองทางสังคม้และสวัสดิการอย่างเฉพาะเจัาะจังกลุ่ม้เป่้าหม้ายผู้ม้้รายได้นี้้อย ยากจันี้ 

และผู้ท้�ถูกเลือกป่ฏิิบัต้ิซ�ำซ้อนี้ เพื�อต้ัดวงจัรความ้ยากจันี้จัากรุ่นี้สู่รุ่นี้

• ข้้อ 4.1.7 สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้การเข้้าถึงบริการสาธิารณสุข้ และการศึึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้ม้้

รายได้นี้้อยและกลุ่ม้ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการท้�ม้้คุณภาพและเป่็นี้ม้าต้รฐานี้เสม้อกันี้โดยเฉพาะในี้

พื�นี้ท้�ห่างไกลทุรกันี้ดาร ยากจันี้ และกลุ่ม้เป่้าหม้ายท้�ต้้องการดูแลเป่็นี้พิเศึษ

• 4.1.8 สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้การเข้้าถึงกระบวนี้การยุต้ิธิรรม้อย่างทั�วถึง โดยการพัฒนี้ากลไกชิ่วยเหลือ ผู้

ม้้รายได้นี้้อยในี้การต้่อสู้คด้ท้�ม้้คุณภาพม้าต้รฐานี้และเพ้ยงพอ รวม้ถึงการให้หลักป่ระกันี้สิทธิิข้อง 

ผู้เส้ยหายและผู้ถูกกล่าวหาในี้การได้รับความ้เหลือจัากรัฐอย่างเสม้อภาคและเท่าเท้ยม้

3.3 แผนิแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ ระยะ 20 ป่ี พ.ศ. 2561 – 2580

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคกี่ลุ่มคนเป้ราะบาง

แผนี้ป่ระเด็นี้ท้� 17 “ความ้เสม้อภาคและหลักป่ระกันี้ทางสังคม้” มุ้ง่เนี้น้ี้การสร้างความ้คุม้้ครองทางสังคม้ข้ั�นี้ต้�ำให้แก่

คนี้ทุกกลุ่ม้ ทุกวัย และทุกเพศึสภาพ อาทิ เด็ก สต้ร้ ผู้สูงอายุ ผู้ม้้ความ้บกพร่องทางร่างกาย เหยื�อข้องความ้รุนี้แรง

ต้า่ง ๆ  กลุม่้เป่ราะบางและดอ้ยโอกาส ใหเ้ข้า้ถงึระบบหลกัป่ระกนัี้ทางสงัคม้ดา้นี้สุข้ภาพและเศึรษฐกจิัท้�ม้ป้่ระสทิธิภิาพ

และครอบคลมุ้อยา่งทั�วถงึและเป่น็ี้ธิรรม้ จัดัใหม้้ร้ะบบและกลไกใหค้วาม้ชิว่ยเหลือกลุ่ม้เป่า้หม้าย และสง่เสรมิ้โอกาส

การม้ส่้วนี้ร่วม้ข้องชุิม้ชินี้ในี้การพึ�งต้นี้เอง ต้ลอดจันี้การพัฒนี้าและใชิร้ะบบข้อ้มู้ลและเทคโนี้โลยส้ารสนี้เทศึเพื�อการ

จััดสวัสดิการและสร้างหลักป่ระกันี้ทางสังคม้ข้องทุกภาคส่วนี้  ป่ระกอบด้วยแผนี้ย่อย 2 ด้านี้ คือ 

 � แผนี้ย่อย (1) การคุ้ม้ครองทางสังคม้ข้ั�นี้พื�นี้ฐานี้และหลักป่ระกันี้ทางเศึรษฐกิจั สังคม้ และสุข้ภาพ ต้ัวชิ้�วัดความ้

สำเรจ็ั: สดัสว่นี้ป่ระชิากรกลุม่้ดอ้ยโอกาสและกลุ่ม้เป่ราะบางรอ้ยละ 80 – 100 ท้�ไดร้บัความ้คุม้้ครองต้าม้ม้าต้รการ

คุ้ม้ครองทางสังคม้อย่างนี้้อย 9 กรณ้ ได้แก่ เจั็บป่่วย คลอดบุต้ร ต้าย ทุพพลภาพ/พิการ เงินี้ชิ่วยเหลือครอบครัว

หรือบุต้ร ชิราภาพ ว่างงานี้ ผู้อยู่ในี้อุป่การะ และการบาดเจั็บจัากการทำงานี้ 

 � แผนี้ย่อย (2) ม้าต้รการแบบเจัาะจังกลุม่้เป้่าหม้ายเพื�อแก้ปั่ญหาเฉพาะกลุม่้ ต้วัชิ้�วดัความ้สำเรจ็ั: ดชัินี้ค้วาม้ยากจันี้

แบบหลากหลายม้ติ้ขิ้องกลุม่้เป้่าหม้ายท้�ต้้องการความ้ช่ิวยเหลอื ลดลงร้อยละ 10 ในี้แต่้ละช่ิวงระยะ 5 ปี่

แผนี้ป่ระเด็นี้ท้� 2 “การต่้างป่ระเทศึ” ภายใต้้แผนี้ย่อยด้านี้ความ้ร่วม้ม้ือเศึรษฐกิจัและความ้ร่วม้ม้ือเพื�อการพัฒนี้า

ระหวา่งป่ระเทศึ ม้ใ้จัความ้วา่ “การใชิป้่ระโยชินี้จ์ัากความ้สมั้พนัี้ธิแ์ละความ้รว่ม้ม้อืจัากต้า่งป่ระเทศึ เพื�อรองรบัความ้

ทา้ทายควบคูกั่บการสง่เสรมิ้โอกาสจัากสงัคม้สงูวยัข้องไทยและข้องโลก รวม้ทั�งรว่ม้ม้อืกบัภาคสว่นี้ท้�ม้ศ้ึกัยภาพข้อง

ม้ิต้รป่ระเทศึในี้ด้านี้การสนัี้บสนุี้นี้และเพิ�ม้ศัึกยภาพข้องป่ระชิากรกลุ่ม้เป่ราะบาง อาทิ เด็ก สต้ร้ คนี้พิการ และ  

ผู้สูงอายุ เป่็นี้ต้้นี้ ในี้การเข้้าถึงโอกาสทางสังคม้ และการป่รับต้ัวต้่อสภาพแวดล้อม้และแนี้วโน้ี้ม้ท้�สำคัญข้องโลก  

เพื�อสนี้ับสนีุ้นี้การพัฒนี้าป่ระเทศึอย่างยั�งยืนี้” 

บที่วิเคราะห์์

อยา่งไรก็ต้าม้ ถงึแม้้ม้ก้ารระบุป่ระเด็นี้เก้�ยวกบักลุม่้คนี้เป่ราะบางในี้รัฐธิรรม้นูี้ญ การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคกลุม่้คนี้

เป่ราะบางม้้รายละเอ้ยดส่วนี้ใหญ่เป่็นี้เรื�องข้องการเข้้าถึงสวัสดิการการบริการข้องภาครัฐ และการพัฒนี้าทาง

เศึรษฐกิจั ดังเห็นี้ได้ในี้ตั้วช้ิ�วัดความ้สำเร็จัท้�ให้สำคัญเรื�อง สัดส่วนี้ป่ระชิากรกลุ่ม้ด้อยโอกาสผู้เข้้าถึงความ้คุ้ม้ครอง

ทางสังคม้ และดัชินี้้ความ้ยากจันี้



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน
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ด้านการบริหารจััดการป่าโดยช่มชน ภายใต้ประเด็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคบทบาทผ่้้หญิง ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง

4.1 รัฐธรรมนิูญแห์่งร�ชุอ�ณ�จัักรไทย พ.ศ. 2560 

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคกี่ารบริห์ารจััด็กี่ารป้่าโด็ยชุมชน

เนืี้�องจัากการบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ม้้ความ้เก้�ยวข้้องกับป่ระเด็นี้หลากหลายด้านี้ อาทิ วิถ้ชิ้วิต้คนี้ในี้ชุิม้ชินี้ 

ป่ระเพณ้และภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ ซึ�งไม้่สาม้ารถแยกออกจัากกันี้ได้ จัากการศึึกษพบว่า ม้้ม้าต้ราท้�เก้�ยวข้้อง ดังนี้้�

 � ม้าต้รา 43 บุคคลและชิุม้ชินี้ย่อม้ม้้สิทธิิ 

(1) อนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟู หรือส่งเสริม้ภูม้ิป่ัญญา ศึิลป่ะ วัฒนี้ธิรรม้ ข้นี้บธิรรม้เนี้้ยม้ และจัาร้ต้ป่ระเพณ้ อันี้ด้งาม้ทั�ง

ข้องท้องถิ�นี้และข้องชิาต้ ิ

(2) จััดการ บำรุงรักษา และใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ

อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ต้าม้วิธิ้การท้�กฎหม้ายบัญญัต้ิ

 � ม้าต้รา 57 รัฐต้้อง 

(1) อนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟู และส่งเสริม้ภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ ศึิลป่ะ วัฒนี้ธิรรม้ ข้นี้บธิรรม้เนี้้ยม้ และจัาร้ต้ป่ระเพณ้อันี้

ด้งาม้ข้องท้องถิ�นี้และข้องชิาติ้ และจััดให้ม้้พื�นี้ท้�สาธิารณะสำหรับกิจักรรม้ท้�เก้�ยวข้้องรวม้ทั�งส่งเสริม้และ

สนี้ับสนีุ้นี้ให้ป่ระชิาชินี้ ชิุม้ชินี้ และองค์กรป่กครองส่วนี้ท้องถิ�นี้ ได้ใชิ้สิทธิิและ ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การดำเนี้ินี้การด้วย  

(2) อนุี้รักษ์ คุ้ม้ครอง บำรุงรักษา ฟ้�นี้ฟู บริหารจััดการ และใชิ้หรือจััดให้ม้้การใชิ้ป่ระโยชินี้์จัาก

ทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้ สิ�งแวดล้อม้ และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ ให้เกิดป่ระโยชินี้์อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ 

โดยต้้องให้ป่ระชิาชินี้และชุิม้ชินี้ในี้ท้องถิ�นี้ท้�เก้�ยวข้้องม้้ส่วนี้ร่วม้ดำเนี้ินี้การและได้รับป่ระโยชินี้์จัากการดำเนี้ินี้

การดังกล่าวต้าม้ท้�กฎหม้ายบัญญัต้ิ”

4.2 ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ 20 ป่ี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคกี่ารบริห์ารจััด็กี่ารป้่าโด็ยชุมชน

ยุทธิศึาสต้ร์ท้� 4 “ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้” ภายใต้้ป่ระเด็นี้ 4.1 การลด

ความ้เหลื�อม้ล�ำ สร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้ทุกม้ิต้ิ ซึ�งกล่าวถึงการส่งเสริม้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ด้านี้การจััดการ

ทรัพยากร ในี้ป่ระเด็นี้ท้� 4.1.3 กระจัายการถือครองท้�ดินี้และการเข้้าถึงทรัพยากร และ 4.1.1 การป่รับโครงสร้าง

เศึรษฐกิจัฐานี้ราก ม้้รายละเอ้ยดแนี้วทางพัฒนี้า ดังนี้้�

 � ป่ระเด็นี้ท้� 4.1.3: แก้ไข้ป่ัญหาความ้ข้ัดแย้งระหว่างเข้ต้พื�นี้ท้�ป่่าทับซ้อนี้พื�นี้ท้�ทำกินี้ข้องป่ระชิาชินี้ รับรองสิทธิิ

ชิุม้ชินี้ในี้การเข้้าใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ กำหนี้ดม้าต้รการเพื�อให้เกิดการใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ท้�ม้้กรรม้สิทธิิ�อย่างเป่็นี้

ธิรรม้ และกระจัายถือครองท้�ดินี้ในี้ข้นี้าดท้�เหม้าะสม้ต้่อการป่ระกอบอาชิ้พ เพื�อให้เกิดความ้เป่็นี้ธิรรม้

ในี้การถือครองท้�ดินี้ ป่รับระบบเอกสารสิทธิิ�การถือครองท้�ดินี้ป่ระเภทต้่างๆ ให้ผู ้ม้้รายได้นี้้อยและผู้ท้�ไม้่ม้้

ท้�ดินี้เป่็นี้กรรม้สิทธิิ�ใชิ้เป่็นี้หลักฐานี้ป่ระกอบการข้อพิจัารณาสินี้เชิื�อกับสถาบันี้การเงนิี้ได้ ป่รบัป่รงุกฎระเบย้บ

ท้�เก้�ยวข้้องในี้การใช้ิป่ระโยชิน์ี้ท้�ดนิี้สาธิารณะเพื�อการป่ระกอบอาชิพ้สำหรบัป่ระชิาชินี้ เพื�อให้ผู้ม้้รายได้นี้้อยเข้้า
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ถึงการใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ได้อย่างเป่็นี้ธิรรม้และม้้ท้�อยู่อาศึัยท้�ม้ั�นี้คง 

 � ป่ระเด็นี้ท้� 4.1.1: ป่รับโครงสร้างเศึรษฐกิจัฐานี้รากพัฒนี้าระบบการจััดการต้นี้เองข้องเกษต้รกร และสร้างกลไก

ข้ับเคลื�อนี้เศึรษฐกิจัฐานี้ราก ส่งเสริม้การเข้้าถึงฐานี้ทรัพยากร การวิจััย ความ้รู้ ด้านี้เทคโนี้โลย้และนี้วัต้กรรม้

เพื�อพัฒนี้าการเกษต้รต้ลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยพัฒนี้าเศึรษฐกิจัและสังคม้เชิื�อม้โยงกับฐานี้ ทรัพยากรข้อง

ชิุม้ชินี้บนี้ฐานี้ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพและภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ 

4.3 แผนิแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชุ�ติ ระยะ 20 ป่ี พ.ศ. 2561 – 2580

ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารส่่งเส่ริมความเส่มอภาคกี่ารบริห์ารจััด็กี่ารป้่าโด็ยชุมชน

แผนี้ป่ระเด็นี้ท้� 18 “การเติ้บโต้อย่างยั�งยืนี้” ซึ�งมุ้่งเน้ี้นี้การเติ้บโต้บนี้ฐานี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้และสิ�งแวดล้อม้ทั�ง         

ทางบกและทางทะเลอยา่งสม้ดลุ ภายใต้้ข้ด้ความ้สาม้ารถข้องระบบนี้เิวศึ ลดผลกระทบทางลบจัากการพัฒนี้าสงัคม้

และเศึรษฐกิจัข้องป่ระเทศึ โดยการอนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟู และสร้างใหม้่ ต้ลอดจันี้มุ้่งเนี้้นี้การป่รับต้ัวต้่อผลกระทบจัากการ

เป่ล้�ยนี้แป่ลงสภาพภูม้ิอากาศึท้�เหม้าะสม้กับบริบทป่ระเทศึ

แผนี้ย่อย 3.1 การสร้างการเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนี้บนี้สังคม้เศึรษฐกิจัส้เข้้ยว ม้้แนี้วทางการพัฒนี้า คือ

 � อนุรักษ์และฟื้้�นฟื้้ระบบนิเวศึและแหล่งท่�อย้่อาศัึยตามธิรรมชื้าติท่�ม่คืวามหลากหลายทางชื้่วภาพื้ส้ง

ควบคู่กับการลดภัยคุกคาม้ต้่อพื�นี้ท้� ชินี้ิดสัต้ว์ป่่า และพืชิเฉพาะถิ�นี้ ป่้องกันี้และกำจััดชินี้ิดพันี้ธิุ์ต้่างถิ�นี้ท้�รุกรานี้

รวม้ถึงบริหารจััดการป่้องกันี้ความ้ขั้ดแย้งระหว่างสัต้ว์ป่่ากับคนี้และชิุม้ชินี้ ให้ความ้สำคัญกับ พันี้ธุิกรรม้

ท้องถิ�นี้ท้�ม้้คุณค่าต้่อระบบนิี้เวศึ ม้้ความ้สำคัญทางเศึรษฐกิจั และภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ ต้ลอดจันี้ พัฒนี้ากลไกทาง

เศึรษฐศึาสต้ร์ ม้าต้รการจัูงใจัในี้การอนีุ้รักษ์และใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ สร้างกลไก

การใชิ้ป่ระโยชินี้์อย่างยั�งยืนี้และการแบ่งป่ันี้ผลป่ระโยชินี้์อย่างเท่าเท้ยม้และยุต้ิธิรรม้ในี้ระดับท้องถิ�นี้ รวม้

ทั�งพัฒนี้าและบังคับม้าต้รการทางกฎหม้ายส่งเสริม้การทำงานี้บูรณาการระหว่างภาคส่วนี้ ให้เกิดการใชิ้

ป่ระโยชินี้์ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพอย่างยั�งยืนี้

 � รักษาและเพื้ิ�มพื้้�นท่�ส่เข่ยวท่�เป้็นมิตรกับสิ�งแวดัล้อม รวมทั�งการบริหารจัดัการป้่าไม้อย่างยั�งย้น  

โดยหยุดยั� งการบุกรุกทำลายป่่า ป่ระยุกต้์ใชิ้ เทคโนี้โลย้เพื�อบริหารจััดการพื�นี้ท้� เ ส้�ยงต้่อการบุกรุก 

บูรณาการหนี้่วยงานี้ในี้การต้รวจัสอบ ต้ิดต้าม้ เฝ่้าระวัง และป่้องกันี้การบุกรุกป่่า ส่งเสริม้การฟ้�นี้ฟู ระบบ

นี้ิเวศึป่่าธิรรม้ชิาติ้ และการใชิ้ป่ระโยชินี้์พื�นี้ท้�ต้้นี้นี้�ำท้�เหม้าะสม้และไม้่เกิดผลกระทบ กำหนี้ด สิทธิิชิุม้ชินี้

เข้้าใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากป่่า และสร้างกลไกท้�ถูกต้้องต้าม้หลักวิชิาการและกฎหม้าย เพื�อระบุแหล่งกำเนี้ิดข้อง

ไม้้ป่ ้องกันี้การลักลอบทำไม้้ผิดกฎหม้าย และส่งเสริม้การพัฒนี้าพื�นี้ท้� ส้ เข้้ยว เพื�อการพักผ่อนี้และ

เร้ยนี้รู ้ทางธิรรม้ชิาต้ิในี้เข้ต้ชิุม้ชินี้เม้ืองและชินี้บท ต้ลอดจันี้ส่งเสริม้การบริหารจััดการพื�นี้ท้�ป่่าชิุม้ชินี้และป่่า

ครอบครัวแบบม้้ส่วนี้ร่วม้

บที่วิเคราะห์์

จัากการทบทวนี้กรอบกฎหม้ายสำคัญข้องป่ระเทศึ พบว่า รัฐธิรรม้นีู้ญ ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ และแผนี้แม้่บทฯ ม้้การระบุ

ถงึสทิธิกิารม้ส้ว่นี้รว่ม้ข้องบคุคลและชิมุ้ชินี้ในี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรป่า่ไม้ ้โดยต่้างมุ้ง่เนี้น้ี้การอนี้รุกัษ ์คุ้ม้ครอง 

บำรุงรักษา ฟ้�นี้ฟู บริหารจััดการ และใชิ้หรือจััดให้ม้้การใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ และความ้

หลากหลายทางช้ิวภาพ ให้เกิดป่ระโยชิน์ี้อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ รวม้ถึงการแก้ไข้ปั่ญหาสิทธิิชิุม้ชินี้ และป่ัญหา             



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน
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การถือครองท้�ดินี้พื�นี้ท้�ทับซ้อนี้ อย่างไรก็ต้าม้ ภายใต้้กฎหม้าย 3 ฉบับ พบว่า ไม้่ม้้การระบุเฉพาะเจัาะจังถึง       การ

สง่เสรมิ้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร ้ชินี้เผา่ทอ้งถิ�นี้ และกลุม่้คนี้เป่ราะบาง ในี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรป่า่ไม้ข้้อง

ชิุม้ชินี้

4.4 นิโยบ�ยป่่�ไม้แห์่งชุ�ติ พ.ศ. 2560

ถือเป่็นี้กฎหม้ายกรอบใหญ่ในี้การข้ับเคลื�อนี้การป่่าไม้้ข้องป่ระเทศึ และเป่็นี้แนี้วทางนี้ำไป่สู่การป่ฏิิบัต้ิในี้ทุกระดับ 

ทั�งยุทธิศึาสต้ร์ ภารกิจั และพื�นี้ท้� โดยมุ้่งเน้ี้นี้แนี้วทางการพัฒนี้าป่่าไม้้ให้เกิดเอกภาพและดุลยภาพในี้การอนุี้รักษ์ 

การใชิ้ป่ระโยชินี้์ และการพัฒนี้าทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ เศึรษฐกิจั และสังคม้ โดยคำนี้ึงถึงการม้้ส่วนี้ร่วม้

ข้องภาครัฐ เอกชินี้ และภาคส่วนี้ต้่าง ๆ รวม้ทั�งม้้ม้าต้รการในี้การป่ระสานี้ ต้ิดต้าม้ เฝ่้าระวัง และสนี้ับสนีุ้นี้ 

การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ข้องชิาต้ิต้าม้กฎหม้ายท้�เก้�ยวกับป่่าไม้้ เพื�อให้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้

ป่ระเทศึไทยทั�งระบบเกิดป่ระสิทธิิภาพ ป่ระสิทธิิผล และยั�งยืนี้ โดย นี้โยบายป่่าไม้้แห่งชิาต้ิ วัต้ถุป่ระสงค์ คือ

 � ป่ระเทศึไทยม้้พื�นี้ท้�ป่่าไม้้ท้�เหม้าะสม้กับความ้สม้ดุลข้องระบบนี้ิเวศึและการใชิ้ป่ระโยชินี้์อย่างยั�งยืนี้

 � หยุดยั�งและป่้องกันี้การทำลายทรัพยากรป่่าไม้้และสัต้ว์ป่่าข้องชิาต้ิอย่างม้้ป่ระสิทธิิภาพ

 � อนีุ้รักษ์และใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ สัต้ว์ป่่า และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพอย่างเหม้าะสม้ ยั�งยืนี้  

เป่็นี้ธิรรม้ และเป่็นี้รากฐานี้การพัฒนี้าป่ระเทศึและคุณภาพชิ้วิต้ข้องป่ระชิาชินี้โดยคำนี้ึงถึงดุลยภาพทาง  

สังคม้ เศึรษฐกิจั และสิ�งแวดล้อม้

 � ระบบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ม้้ป่ระสิทธิิภาพบนี้พื�นี้ฐานี้องค์ความ้รู้และนี้วัต้กรรม้ รวม้ทั�งกระบวนี้การ 

ม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องทุกภาคส่วนี้

บทบัญญัต้ิแบ่งเป่็นี้ 3 ม้ิต้ิ ได้แก่ 1) ด้านี้การจััดการป่่าไม้้ 2) ด้านี้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ผลิต้ผลและการบริการจัากป่่าไม้้

และอุต้สาหกรรม้ป่่าไม้้ และ 3) ด้านี้การพัฒนี้าระบบบริหารและองค์กรเก้�ยวกับการป่่าไม้้ โดยในี้สาม้ป่ระเด็นี้ข้้าง

ต้้นี้ม้้การกล่าวถึงการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ในี้ “ด้านี้การจััดการป่่าไม้้” คือ ส่งเสริม้และสนี้ับสนีุ้นี้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้

ให้ม้้ป่ระสิทธิิภาพ สาม้ารถอำนี้วยป่ระโยชิน์ี้ต้่อชิุม้ชินี้ สร้างความ้ต้ระหนัี้กในี้การอนุี้รักษ์ป่่าไม้้ข้องป่ระชิาชินี้  

เป่็นี้ส่วนี้ส่งเสริม้ให้ชิุม้ชินี้และท้องถิ�นี้เข้้ม้แข้็ง และเป่็นี้การพัฒนี้าทรัพยากรป่่าไม้้อย่างยั�งยืนี้

4.5 พระร�ชุบัญญัติป่่�ชุุมชุนิ พ.ศ. 2562

ป่ระกาศึใช้ิด้วยเจัต้นี้ารม้ณ์สำคญั คอื “เพื�อส่งเสรมิ้ให้ชิมุ้ชินี้ได้ร่วม้กบัรฐัในี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรธิรรม้ชิาต้ ิ ในี้ป่่า

ชิมุ้ชินี้ ให้เป็่นี้ไป่อย่างม้ป้่ระสิทธิภิาพ อนัี้จัะส่งผลให้ทรพัยากรธิรรม้ชิาต้ ิ สิ�งแวดล้อม้ และความ้หลากหลายทางช้ิวภาพ

ข้องป่ระเทศึม้ค้วาม้สม้บรูณ์ และยั�งยนืี้” โดยได้ม้ก้ารป่ระกาศึในี้ราชิกจิัจัานี้เุบกษาเม้ื�อ 29 พฤษภาคม้ 2562 คำนิี้ยาม้  

“ป่่าชิมุ้ชินี้” หม้ายความ้ว่า ป่่านี้อกเข้ต้ป่่าอนุี้รกัษ์หรอืพื�นี้ท้�อื�นี้ข้องรฐันี้อกเข้ต้ป่่าอนี้รุกัษ์ท้�ได้รบัอนี้มุ้ตั้ใิห้จััดต้ั�งเป็่นี้ป่่าชุิม้ชินี้ 

โดยชิมุ้ชินี้ร่วม้กับรัฐในี้การอนี้รุกัษ์ ฟ้�นี้ฟ ูจัดัการ บำรุงรกัษา ต้ลอดจันี้ใช้ิป่ระโยชิน์ี้ จัากทรพัยากรธิรรม้ชิาต้ ิสิ�งแวดล้อม้ 

และความ้หลากหลายทางชิว้ภาพในี้ป่่าชิมุ้ชินี้อย่างสม้ดลุและยั�งยนืี้ต้าม้พระราชิบัญญัต้นิี้้�

คำนี้ิยาม้ “ชิุม้ชินี้” หม้ายความ้ว่า กลุ่ม้ป่ระชิาชินี้ท้�รวม้ต้ัวกันี้โดยม้้วัต้ถุป่ระสงค์หรือผลป่ระโยชินี้์ร่วม้กันี้ เพื�อทำ

กิจักรรม้อันี้ชิอบด้วยกฎหม้าย รวม้ทั�งช่ิวยเหลือหรือสนัี้บสนุี้นี้การดาเนิี้นี้การใด ๆ อันี้เป็่นี้ป่ระโยชิน์ี้ร่วม้กันี้ข้อง

ป่ระชิาชินี้ในี้ชุิม้ชินี้นี้ั�นี้ โดยม้ก้ารรวม้ตั้วกนัี้อยา่งต้อ่เนี้ื�อง ม้ร้ะบบบริหารจัดัการในี้รูป่ข้องคณะบุคคลและม้ก้ารแสดง

เจัต้นี้าแทนี้ชิุม้ชินี้ได้
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สาระสำคัญแบ่งเป็่นี้ 7 ป่ระเด็นี้: 1) พื�นี้ท้�จััดต้ั�งป่่าชุิม้ชินี้ 2) วัต้ถุป่ระสงค์การจััดต้ั�งป่่าชุิม้ชินี้ 3) สถานี้ภาพทาง

กฎหม้ายข้องพื�นี้ท้�ป่า่ชุิม้ชินี้ท้�ได้จัดัตั้�ง 4) กลไกและโครงสร้างการขั้บเคลื�อนี้ต้าม้กฎหม้าย 5) การใชิป้่ระโยชิน์ี้ในี้พื�นี้ท้�

ป่่าชิุม้ชินี้ 6) กระบวนี้การและข้ั�นี้ต้อนี้การจััดต้ั�งป่่าชิุม้ชินี้ และ 7) สิทธิิป่ระโยชินี้์

การจััดต้ั�งป่่าชิุม้ชินี้ภายใต้้ พ.ร.บ. ป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 ต้้องม้้วัต้ถุป่ระสงค์ ได้แก่

 � เพื�ออนีุ้รักษ์ทรัพยากรป่่าไม้้ สิ�งแวดล้อม้และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพการฟ้�นี้ฟูพื�นี้ท้�ป่่าในี้เข้ต้ป่่าชิุม้ชินี้โดย

การป่ลูกทดแทนี้

 � การเสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้ือทุกภาคส่วนี้ในี้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้

 � การส่งเสริม้วัฒนี้ธิรรม้ ป่ระเพณ้ท้�หลากหลายข้องชิุม้ชินี้ ในี้การอนีุ้รักษ์ การฟ้�นี้ฟู และการพัฒนี้า

 � การควบคุม้ ดูแล และการใชิ้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิในี้ป่่าชิุม้ชินี้ และการใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ 

ในี้ป่่าชิุม้ชินี้อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้

สำหรับกลไกและโครงสร้างการข้ับเคลื�อนี้ต้าม้กฎหม้าย ถือเป่็นี้กลไกท้�เอื�อต้่อชิุม้ชินี้ในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้บริหารจััดการ

ทรัพยากรป่่าไม้้ทั�งในี้ระดับชิุม้ชินี้ จัังหวัด และนี้โยบายร่วม้กับหนี้่วยงานี้ภาครัฐ และภาคป่ระชิาสังคม้ ซึ�งหนี้ึ�งในี้

กลไกท้�สำคัญข้องการม้้ส่วนี้ร่วม้ดังกล่าว คือ คณะกรรม้การการจััดการป่่าชิุม้ชินี้ 3 ระดับ รายละเอ้ยดดังนี้้�

ตารางที� 3

อำานาจัห์นา้ที่่�คณะกี่รรมกี่ารแตล่ะระดั็บ องคป์้ระกี่อบข้องคณะกี่รรมกี่าร

คืณ์ะกรรมการจัดัการป้่าชืุ้มชื้น

อำนี้าจัหนี้้าท้� :

1. ออกข้้อบังคับเก้�ยวกับการจััดการป่่าชิุม้ชินี้ หลักเกณฑ์์ การ

รับสม้าชิิกป่่าชุิม้ชินี้ การจััดการทรัพย์สินี้ส่วนี้กลาง

2. ดูแล บำรุง รักษา ฟ้ �นี้ฟู ส่งเสริม้การเร้ยนี้รู ้ เผยแพร่ สรา้ง

จัิต้สำนี้ึก รวม้ทั�งออกคำสั�งผู้ไม้่ป่ฏิิบัต้ิต้าม้ข้้อบังคับ

3. ไกล่เกล้�ย ป่ระนี้้ป่ระนี้อม้ข้้อพิพาทเก้�ยวกับการจััดการป่่า 

ชิุม้ชินี้ในี้หมู้่สม้าชิิก

4. ม้้ม้ต้ิรับสม้ัครสม้าชิิกป่่าชิุม้ชินี้ รวม้ทั�งการม้้ม้ต้ิให้พ้นี้จัาก

สม้าชิิกป่่าชิุม้ชินี้

5. ร่วม้ม้ือกับพนี้ักงานี้เจั้าหนี้้าท้�ในี้การจััดทำหลักเข้ต้ป่้าย

เครื�องหม้ายอื�นี้ ๆ รวม้ถึงการจัับกุม้ ป่ราบป่ราม้

ต้ัวแทนี้ผู้ข้อจััดต้ั�งป่่าชุิม้ชินี้ และคณะกรรม้การจััดการป่่า

ชิุม้ชินี้ ซึ�งม้าจัากการเลือกต้ั�งข้องสม้าชิิกป่่าชิุม้ชินี้ (ซึ�งต้้อง

ม้้อย่างนี้้อย 50 คนี้ข้ึ�นี้ไป่)

คืณ์ะกรรมการป้่าชืุ้มชื้นระดัับจังหวัดั

อำนี้าจัและหนี้้าท้� :

1. พิจัารณาคำข้อจััดต้ั�ง ข้ยายเข้ต้ หรือเพิกถอนี้ป่่าชิุม้ชินี้ ไม้่

ว่าจัะบางส่วนี้หรือทั�งหม้ด

2. พิจัารณาอนีุ้ม้ัต้ิแผนี้จััดการป่่าชุิม้ชินี้ ให้ความ้เห็นี้ชิอบข้้อ

บังคับข้องคณะกรรม้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้

3. ม้้ม้ต้ิให้คณะกรรม้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้พ้นี้จัากหนี้้าท้�

4. ควบคุม้ดูแลการจััดการป่่าชิุม้ชินี้

5. ต้ิดต้าม้ ต้รวจัสอบ ป่ระเม้ินี้ผล ให้คำป่รึกษา

ป่ระธิานี้: ผู้ว่าราชิการจัังหวัด หรือรองผู้ว่าฯท้�ผู้ว่าม้อบหม้าย

กรรม้การโดยต้ำแหนี้่ง: ผู้แทนี้กระทรวงกลาโหม้ ผู้อำนี้วยการ

สำนี้ักจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ อัยการจัังหวัด ผู้อำนี้วยการ

สำนี้ักงานี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้จัังหวัด  ผู้

บรหิารองค์กรป่กครองท้องถิ�นี้ ป่ระธิานี้เครือข่้ายป่า่ชุิม้ชินี้ระดับ

จัังหวัด

กรรม้การผู้ทรงคุณวุฒิ: ไม้่เกินี้ 7 คนี้ แต้่งต้ั�งโดยป่ระธิานี้

1. กลุ่ม้ผู้ซึ� งม้้ความ้รู้  ความ้เชิ้�ยวชิาญ ม้้ผลงานี้ และ

ป่ระสบการณ์เก้�ยวกับการจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ และสิ�ง

แวดล้อม้ หรือม้นีุ้ษยศึาสต้ร์หรือสังคม้ศึาสต้ร์ ไม้่เกินี้ 2 คนี้

2. กลุ่ม้ผู้แทนี้องค์กรภาคป่ระชิาสังคม้ ไม้่เกินี้ 2 คนี้

3. กลุ่ม้ผู้แทนี้ป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัดไม้่เกินี้ 3 

คนี้



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

1.นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15

บที่วิเคราะห์์

จัากองค์ป่ระกอบคณะกรรม้การทั�ง 3 ระดับ เห็นี้ได้ว่า ในี้ข้้อกำหนี้ดกฎหม้ายม้้ความ้พยายาม้ให้เกิดการบูรณาการ

หนี้่วยงานี้ภาครัฐจัากหลากหลายสาข้าท้�เก้�ยวข้้องกับการบริหารจััดการป่่าชิุม้ชินี้ สำหรับการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องภาค

ป่ระชิาสังคม้ พบว่า ม้้การระบุสัดส่วนี้ต้ัวแทนี้ข้องภาคป่ระชิาสังคม้อย่างชิัดเจันี้ ซึ�งสาม้ารถทำหนี้้าท้�เป่็นี้ต้ัวแทนี้ได้

ทั�งในี้การจััดการทรัพยากรป่่าระดับชิุม้ชินี้ การข้ับเคลื�อนี้ระดับจัังหวัด รวม้ถึงการเสนี้อความ้เห็นี้ระดับนี้โยบาย 

อย่างไรก็ต้าม้ หากม้องป่ระเด็นี้ความ้เสม้อภาค ไม้่ม้้ข้้อกำหนี้ดใดระบุเฉพาะถึงสต้ร้ ชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ และกลุ่ม้คนี้

เป่ราะบาง ดังนี้ั�นี้ ถึงแม้้กลไกดังกล่าวจัะเป่ิดโอกาสให้คนี้ทุกกลุ่ม้ร่วม้เป่็นี้ต้ัวแทนี้ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่า

ไม้้ แต้่การข้จััดข้้อจัำกัดและสร้างสภาพแวดล้อม้ท้�เอื�อให้เกิดโอกาสการม้้บทบาทได้อย่างเท่าเท้ยม้ ยังคงเป่็นี้สิ�ง

จัำเป่็นี้ท้�ต้้องคำนี้ึงถึงและควรระบุในี้ต้ัวกฎหม้าย เพื�อเป่็นี้แนี้วทางในี้การป่ฏิิบัต้ิการระดับพื�นี้ท้�ต้่อไป่

นี้อกจัากนี้้� สิทธิิป่ระโยชินี้์การจััดต้ั�งป่่าชิุม้ชินี้ต้าม้ พ.ร.บ. ป่่าชิุม้ชินี้ 2562 ป่ระกอบด้วย 4 ป่ระเด็นี้สำคัญ คือ 1) 

สิทธิิในี้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ในี้เข้ต้ป่่าชิุม้ชินี้บนี้ฐานี้ความ้สม้ดุลและยั�งยืนี้ 2) สิทธิิในี้การก้ดกันี้บุคคลอื�นี้ และบังคับให้

ต้้องป่ฏิิบัต้ิต้าม้ข้้อบังคับชิุม้ชินี้ 3) สิทธิิในี้เงินี้ค่าป่รับ จัากการกระทำความ้ผิดในี้ป่่าชิุม้ชินี้ และ 4) สิทธิิข้อง                 

คณะกรรม้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้ในี้การทำนี้ิต้ิกรรม้เป่็นี้โจัทก์ร่วม้ ทั�งน่� ไม่ม่การระบุถึงการส่งเสริมคืวามเสมอภาคื

กลุ่มคืนกลุ่มใดัเป้็นพื้ิเศึษ 

อำานาจัห์นา้ที่่�คณะกี่รรมกี่ารแตล่ะระดั็บ องคป์้ระกี่อบข้องคณะกี่รรมกี่าร

คืณ์ะกรรมการป้่าชืุ้มชื้นระดัับนโยบาย

อำนาจหน้าท่� :

1. เสนี้อความ้เห็นี้ต้่อ ครม้. เก้�ยวกับนี้โยบายส่งเสริม้และ

สนี้ับสนีุ้นี้ป่่าชิุม้ชินี้และเครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้

2. เสนี้อแนี้ะ ครม้. เก้�ยวกับม้าต้รการทางการเงินี้การคลังหรือ

ม้าต้รการอื�นี้ เพื�อสนี้ับสนีุ้นี้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้

3. เสนี้อแนี้ะเก้�ยวกับการต้ราพระราชิกฤษฎ้กาและกฎ

กระทรวง

4. ให้ความ้เห็นี้ชิอบต้่อบัญชิ้รายชิื�อบุคคล เพื�อการคัดสรร

เป่็นี้กรรม้การผู้ทรงคุณวุฒิในี้คณะกรรม้การป่่าชิุม้ชินี้ระดับ

จัังหวัด

5. พิจัารณาเก้�ยวกับอุทธิรณ์ (ม้ต้ิและคำสั�งไม้่อนีุ้ญาต้ให้  

จััดต้ั�ง เพิกถอนี้ป่่าชิุม้ชินี้)

ป่ระธิานี้: รองนี้ายกรัฐม้นี้ต้ร้

รองป่ระธิานี้: รัฐม้นี้ต้ร้ว่าการกระทรวงทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ

และสิ�งแวดล้อม้

กรรม้การโดยต้ำแหนี้่ง: ป่ลัดกระทรวงกลาโหม้ ป่ลัด

กระทรวงทรัพยากรธิรรม้ชิาต้แิละสิ�งแวดล้อม้ เลข้าธิกิาร

สำนี้ักงานี้การป่ฏิิรูป่ท้�ดินี้เพื�อเกษต้รกรรม้ เลข้าธิิการ

สำนี้กังานี้ทรพัยากรนี้�ำแห่งชิาติ้ อธิบิด้กรม้ทรพัยากรทางทะเล

และชิายฝ่ั�ง อธิิบด้กรม้ท้�ดินี้ อธิิบด้กรม้ธินี้ารักษ์ อธิิบด้กรม้

พัฒนี้าท้�ดินี้ อธิิบด้กรม้พัฒนี้าสังคม้และสวัสดิการ อธิิบด้

กรม้ส่งเสริม้การป่กครองท้องถิ�นี้ และอธิิบด้กรม้ส่งเสริม้

สหกรณ์

กรรม้การผู้ทรงคุณวุฒิ: ไม้่เกินี้ 8 คนี้ แต้่งต้ั�งโดยป่ระธิานี้

 1. กลุม่้ผู้ซึ�งม้ค้วาม้รู้ ความ้เชิ้�ยวชิาญ ม้ผ้ลงานี้   

และป่ระสบการณ์เก้�ยวกับการจััดการ   

ทรพัยากรธิรรม้ชิาต้แิละสิ�งแวดล้อม้ หรอื   

ม้นุี้ษยศึาสต้ร์หรอืสงัคม้ศึาสต้ร์ ไม่้เกนิี้ 2 คนี้

 2. กลุ่ม้ผู้แทนี้องค์กรภาคป่ระชิาสังคม้

 ไม้่เกินี้ 2 คนี้

 3. กลุ่ม้ผู้แทนี้ป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับ  

จัังหวัด ไม้่เกินี้ 4 คนี้

กรรม้การและเลข้านีุ้การ: อธิิบด้กรม้ป่่าไม้้
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4.6 พระร�ชุบัญญัติอุทย�นิแห์่งชุ�ติ พ.ศ. 2562

ป่ระกาศึใชิ้ในี้ราชิกิจัจัานีุ้เบกษา เม้ื�อ 29 พฤษภาคม้ 2562 ม้้เจัต้นี้ารม้ณ์ “เพื�อให้การสงวนี้ อนีุ้รักษ์ คุ้ม้ครอง และ

บำรุงรักษาอุทยานี้แห่งชิาต้ิ วนี้อุทยานี้ สวนี้พฤกษาศึาสต้ร์ และสวนี้รุกข้ชิาต้ิ และการบริหารจััดการ

ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ ระบบนี้ิเวศึ และความ้หลากหลายในี้พื�นี้ท้�ดังกล่าวให้เกิดป่ระโยชินี้์อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้” โดย

กำหนี้ดการม้ส้ว่นี้รว่ม้ในี้กระบวนี้การการป่ระกาศึอทุยานี้แหง่ชิาต้ใิหม้เ่ป่น็ี้ไป่ต้าม้ม้าต้รา 8 และภาพรวม้การบรหิาร

จัดัการอุทยานี้แห่งชิาติ้นี้ั�นี้ ให้อทุยานี้ฯแต่้ละแห่งต้อ้งจัดัทำแผนี้การบริหารจัดัการพื�นี้ท้�อทุยานี้แห่งชิาติ้ (แผนี้แม่้บท) 

ต้าม้ม้าต้รา 18 ต้าม้หลักการแบ่งเข้ต้การบริหารจััดการ (zoning) ซึ�งการดำเนี้ินี้การ แนี้วทางการจััดการ และการ

กำกับดูแลการใชิ้พื�นี้ท้� ให้ม้้การรับฟังความ้คิดเห็นี้และม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้ม้้ส่วนี้ได้เส้ย 

การป่ระกาศึใชิ้ พ.ร.บ. ฉบับนี้้� เกิดข้ึ�นี้ภายใต้้สถานี้การณ์ข้้อเท็จัจัริง คือ ม้้ชิุม้ชินี้ในี้เข้ต้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ 3,943 ชิุม้ชินี้ 

(คดิเป็่นี้พื�นี้ท้�ทบัซ้อนี้ 4.7 ลา้นี้ไร)่ ข้ณะท้� พ.ร.บ. อทุยานี้แห่งชิาติ้ พ.ศึ. 2504 ไม่้ได้ม้บ้ทบัญญัต้อินุี้ญาต้ ให้ป่ระชิาชินี้

ม้ท้้�อยูอ่าศัึยและท้�ดนิี้ทำกินี้ในี้เข้ต้อุทยานี้แห่งชิาติ้โดยชิอบด้วยกฎหม้าย จังึเกิดเป็่นี้ข้อ้ขั้ดแย้งระหว่างรัฐและชุิม้ชินี้

พึ�งพิงป่่า ดังนี้ั�นี้ การป่ระกาศึใชิ้ในี้ พ.ร.บ. อุทยานี้แห่งชิาต้ิ พ.ศึ. 2562 นี้้� ม้้ผลยกเลิกการบังคับ พ.ร.บ.อุทยานี้แห่ง

ชิาต้ิ พ.ศึ. 2504 และได้ม้้การใชิ้ม้าต้รา 64 และ 65 แก้ไข้ป่ัญหาดังกล่าว

“ในี้บทเฉพาะกาลม้าต้รา 64 ได้กำหนี้ดม้าต้รการในี้การแก้ไข้ป่ัญหาท้�อยู่อาศึัยและท้�ดินี้ทำกินี้ข้องป่ระชิาชินี้ 

ต้ลอดทั�งการใชิป้่ระโยชินี้จ์ัากทรพัยากรท้�สาม้ารถทดแทนี้ไดท้้�อยูใ่นี้เข้ต้อทุยานี้แหง่ชิาต้แิละวนี้อทุยานี้ ต้าม้ม้าต้รา 

65 ซึ�งจัะเป่็นี้เครื�องม้ือทางกฎหม้ายท้�สำคัญในี้การแก้ไข้ป่ัญหาข้้อพิพาทเรื�องท้�อยู่อาศึัย ท้�ดินี้ทำกินี้และ  การเก็บ

หาข้องป่่าในี้เข้ต้พื�นี้ท้�อุทยานี้แห่งชิาต้ิ ต้ลอดทั�งเอื�อให้ป่ระชิาชินี้สาม้ารถจััดการ บำรุง รักษา และใชิ้ป่ระโยชินี้์จัาก

ทรพัยากรธิรรม้ชิาติ้อย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ อย่างไรก็ต้าม้ ภายใต้ข้้อ้กฎหม้ายดังกล่าว ยงัม้ข้้อ้จัำกัดอยูห่ลายป่ระการ 

ท้�ต้้องพัฒนี้าสู่เป่้าหม้ายสิทธิิชิุม้ชินี้ในี้การจััดการ บำรุงรักษา และใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ และ

ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพอย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ ต้าม้รัฐธิรรม้นีู้ญแห่งราชิอาณาจัักรไทย พ.ศึ. 2560”  

(RECOFTC, 2562)

บที่วิเคราะห์์

พ.ร.บ. อุทยานี้แห่งชิาต้ิ พ.ศึ. 2562 ม้้ข้้อกำหนี้ดเรื�องการส่งเสริม้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ในี้การแบ่งเข้ต้การบริหาร

จััดการ รวม้ถึงการแก้ไข้กฎหม้ายเพื�อรองรับการม้้อยู่ข้องชิุม้ชินี้พึ�งพิงป่่า และเพื�อการแก้ไข้ป่ัญหาท้�อยู่อาศึัยและ

ท้�ดินี้ทำกินี้ข้องป่ระชิาชินี้กลุ่ม้ดังกล่าว อย่างไรก็ต้าม้ ไม่ม่ข้อกำหนดัใดัท่�ระบุถึงการส่งเสริมคืวามเสมอภาคื

บทบาทสตร่ ชื้นเผู้่าท้องถิ�น และกลุ่มคืนเป้ราะบาง 

4.7 พระร�ชุบัญญัติส่งเสริมก�รบริห์�รจััดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและชุ�ยฝ่ั่� ง พ.ศ. 
2558

ป่ระกาศึใชิ้เม้ื�อ 26 ม้้นี้าคม้ พ.ศึ. 2558 ภายใต้้เจัต้นี้ารม้ณ์ คือ เพื�อกำหนี้ดหลักเกณฑ์์ในี้การบริหารจััดการ  

การบำรุงรักษา การอนีุ้รักษ์ การฟ้�นี้ฟูทรัพยากรทางทะเลและชิายฝั่�งและการป่้องกันี้การกัดเซาะชิายฝั่�ง และให้

ป่ระชิาชินี้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ได้ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การป่ลูก บำรุงรักษา อนีุ้รักษ์ และฟ้�นี้ฟูทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�งอย่าง

สม้ดลุและยั�งยนืี้ โดยม้ก้ารดำเนี้นิี้การผา่นี้คณะกรรม้การนี้โยบายและแผนี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรทางทะเลและ

ชิายฝ่ั�งแห่งชิาติ้ และคณะกรรม้การทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�งจัังหวัด โดยกรม้ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง

ทำหนี้้าท้�ป่ระสานี้งานี้การบริหารจััดการ 
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หลักการการบริหารจััดการทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง ภายใต้้ พ.ร.บ.ฉบับนี้้� ป่ระกอบด้วย 3 หลักการ คือ

1. หน้าท่� คือ การป่ระสานี้ความ้ร่วม้ม้ือเพื�อบูรณาการกฎหม้าย นี้โยบาย แผนี้งานี้ เจั้าหนี้้าท้� และกิจักรรม้

ข้องหนี้่วยงานี้ต้่าง ๆ เข้้าด้วยกันี้

2. พื้้�นท่� ซึ�งรวม้ถึงพื�นี้ท้�ป่่าชิายเลนี้อนีุ้รักษ์ พื�นี้ท้�คุ ้ม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง และพื�นี้ท้�เพื�อการ 

จััดการเก้�ยวกับป่ัญหาข้องการกัดเซาะชิายฝ่ั�ง

3. การม่ส่วนร่วม โดยการเสริม้สร้างให้ชิุม้ชินี้ชิายฝ่ั �งม้้โอกาสเข้้าถึงข้้อมู้ลข้่าวสาร เป่ิดให้ผู ้แทนี้ภา

ป่ระชิาสังคม้และชิุม้ชินี้ร่วม้เป่็นี้คณะกรรม้การในี้ระดับชิาต้ิและระดับจัังหวัด

นี้อกจัากนี้้� ม้้การรับรองบทบาทสถานี้ะข้องชิุม้ชินี้ชิายฝั่�งให้ม้้ส่วนี้ร่วม้จััดการทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง  

การกำหนี้ดเข้ต้พื�นี้ท้�และม้าต้รการจัดัการทรพัยากรในี้เข้ต้พื�นี้ท้�ป่า่ชิายเลนี้อนี้รุกัษ ์พื�นี้ท้�คุม้้ครองทรพัยากรทางทะเล

และชิายฝ่ั�ง และพื�นี้ท้�เพื�อการป่้องกันี้การกัดเซาะชิายฝ่ั�ง ต้ลอดจันี้ม้าต้รการจััดการความ้เส้ยหายต้่อทรัพยากร 

ทั�งในี้กรณ้ความ้เส้ยหายร้ายแรงและท้�ร้ายแรงเข้้าข้ั�นี้วิกฤต้ิ

บที่วิเคราะห์์

สำหรับป่ระเด็นี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางในี้การบริหารจััดการ

ทรัพยากรป่่าไม้้ในี้พื�นี้ท้�ชิายฝ่ั�งไม้่ได้ม้้การระบุภายในี้ พ.ร.บ. ส่งเสริม้การบริหารจััดทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง 

พ.ศึ. 2558

จัากการทบทวนี้นี้โยบาย และกฎหม้ายท้�เก้�ยวข้้องด้านี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้โดยชิุม้ชินี้ ภายใต้้ป่ระเด็นี้

การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง พบว่า ถึงแม้้กฎหม้ายภาคป่่าไม้้

สว่นี้ใหญม่้แ้นี้วทางมุ้ง่เนี้น้ี้การสง่เสรมิ้การม้ส้ว่นี้รว่ม้ข้องชิมุ้ชินี้ในี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรป่่าไม้ ้แต้ไ่ม้ม่้ก้ฎหม้าย

ข้้อใดระบุชัิดเจันี้ถึงการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง ท้�จัะนี้ำไป่สู่

แนี้วทางป่ฏิิบัต้ิการเพื�อให้เกิดการม้้ส่วนี้ร่วม้จัากคนี้ทุกกลุ่ม้ได้อย่างแท้จัริง 

ทั�งนี้้� ถึงแม้้ไม้่ม้้การระบุถึงการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคกลุ่ม้คนี้กลุ่ม้ใดเป่็นี้พิเศึษ ข้ณะเด้ยวกันี้ไม้่ม้้ข้้อระบุใดแสดงถึง

การก้ดกันี้หรือเลือกป่ฏิิบัต้ิคนี้เฉพาะกลุ่ม้ ซึ�งอาจัเป่็นี้โอกาสให้คนี้ทุกกลุ่ม้สาม้ารถเข้้าถึงและใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากร

ป่่าชิุม้ชินี้ได้อย่างเท่าเท้ยม้ 

4.8 แผนิสิทธิมนิุษยชุนิแห์่งชุ�ติ ฉบับที� 4 (พ.ศ. 2562 – 2566)

แผนี้สิทธิิม้นุี้ษยชินี้ด้านี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้และสิ�งแวดล้อม้ อ้างอิงจัากรัฐธิรรม้นูี้ญแห่งราชิอาณาจัักรไทย พ.ศึ. 

2560 ม้าต้รา 43 วรรค 2 นี้ำเสนี้อสภาพป่ัญหา 4 ด้านี้ พร้อม้ข้้อเสนี้อแนี้ะ โดยม้้การนี้ิยาม้ถึงกลุ่ม้ผู้เป่ราะบาง 

ได้แก่ กลุ่ม้เกษต้รกร ผู้อาศึัยในี้เข้ต้พื�นี้ท้�อุต้สาหกรรม้ ผู้บริโภค กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ คนี้เร่ร่อนี้ คนี้ไร้รัฐ และผู้ยากไร้ ดังนี้้� 
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ตารางที� 4

1. การทำลายทรัพื้ยากรธิรรมชื้าติ 

เนี้ื�องจัากการตั้ดไม้้ทำลายป่่าเพื�อป่ระโยชิน์ี้เชิิงพาณิชิย์       
การเร่งทำเกษต้รกรรม้โดยใชิ้สารเคม้้ และการทำลาย              
สิ�งแวดล้อม้โดยโครงการใหญ่ข้องรัฐท้�ไม้่ได้ผ่านี้กระบวนี้การ
ป่ระเม้ินี้ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม้อย่างถูกต้้อง

2. ผู้ลกระทบจากเกษตรกรรมพื้ันธิสัญิญิา 

ซึ�งส่งผลกระทบทางลบต่้อสิ�งแวดล้อม้ อาทิ เกิดการใชิ้สาร
เคม้ท้้�ทำลายคุณภาพดินี้ในี้ระยะยาว และเป็่นี้สญัญาท้�ต้ั�งอยู่
บนี้ความ้ไม้่เท่าเท้ยม้ข้องข้้อมู้ลทั�งสองฝ่่าย ซึ�งไม่้เป่็นี้ธิรรม้
และละเม้ิดสิทธิิข้องเกษต้รกรชิาวไทย

3. การละเมิดัสิทธิิโดัยสถานป้ระกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม

จัากการป่ลอ่ยนี้�ำเสย้ ควนัี้เสย้ หรอืกากข้องเสย้จัากการผลติ้ 
และม้ักหลบเล้�ยงการจั่ายค่าชิดเชิยท้�เหม้าะสม้แก่ป่ระชิาชินี้
ผู้ได้รับผลกระทบ

4. กฎหมายการอนุรักษ์ป้่าไม้ ไม่สอดัคืล้องกับวิถ่ชื้่วิต
ของป้ระชื้าชื้นในพื้้�นท่�ก่อนการป้ระกาศึใชื้้กฎหมาย

ซึ�งป่ระชิาชินี้ท้�อาศึัยอยู่ก่อนี้กลับต้กเป่็นี้ผู้กระทำความ้ผิด 
ข้ณะท้�เนืี้�อหากฎหม้ายได้ละเมิ้ดสิทธิิป่ระชิาชินี้กลุ่ม้ดังกล่าว 
ซึ�งม้าต้รการการอนี้รุกัษท์รพัยากรบางรปู่แบบอาจัละเมิ้ดสิทธิิ
ม้นีุ้ษยชินี้ในี้บางมิ้ต้ิ อาทิ สิทธิิในี้การม้้ท้�อยู่อาศัึยข้องผู้อยู่
อาศึัยแต้่เดิม้ได้

เนี้้นี้การพัฒนี้าสอดคล้องกับเป่้าหม้ายการพัฒนี้าท้�ยั�งยืนี้ 
สร้างความ้สม้ดุลระหว่างการใชิ้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิท้�        
เหม้าะสม้เพื�อข้ับเคลื�อนี้การเติ้บโต้ข้องป่ระเทศึควบคู่กับ       
การอนีุ้รักษ์ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ

สร้างความ้ต้ระหนัี้กและป่ระชิาสัม้พันี้ธ์ิให้เกษต้รกรเข้้าใจัถึง
ผลดแ้ละผลเสย้ข้องเกษต้รพนัี้ธิสญัญา ซึ�งในี้ป่จััจับุนัี้ไดม้้พ้ระ
ราชิบญัญตั้ส่ิงเสรมิ้และพฒันี้าระบบเกษต้รพนัี้ธิสญัญา พ.ศึ.
2560 และม้้การจัดัต้ั�งคณะกรรม้การท้�ม้้อำนี้าจัและหนี้า้ท้�ในี้
การดูแลเป่็นี้การเฉพาะ

บังคับใชิ้กฎหม้ายทางสิ�งแวดล้อม้กับผู้กระทำความ้ผิด และ
กฎหม้ายท้�เอาผิดหนี้่วยงานี้ข้องรัฐท้�ละเลยการควบคุม้หรือ
แก้ไข้ป่ัญหาสิ�งแวดล้อม้ และป่รับป่รุงกระบวนี้การยุต้ิธิรรม้
ให้เกิดความ้รวดเร็วยิ�งข้ึ�นี้

ป่รับป่รุงกฎหม้ายท้� เก้�ยวข้้องกับการอนีุ้รักษ์ป่่าไม้้ ให้
สอดคล้องกับวิถ้การดำเนิี้นี้ชิ้วิต้ข้องชุิม้ชินี้ในี้พื�นี้ท้� โดยเน้ี้นี้
หารือร่วม้จัากระหว่างนี้ักกฎหม้าย และต้ัวแทนี้ผู้เชิ้�ยวชิาญ
หลายฝ่่าย อาทิ รัฐศึาสต้ร์ เศึรษฐศึาสต้ร์ นี้ิเวศึวิทยาและ       
สิ�งแวดล้อม้ รวม้ถึงต้ัวแทนี้ชิาวบ้านี้ เพื�อป่รับป่รุงกฎหม้าย
ให้เป่็นี้ท้�ยอม้รับข้องทุกฝ่่าย และม้้ม้าต้รการช่ิวยบรรเทา       
ผลกระทบเชิิงลบท้�เกิดข้ึ�นี้กับป่ระชิาชินี้ในี้พื�นี้ท้�ดังกล่าว

ส่ภาพัปั้ญห์า ข้อ้เส่นอแนะ

4.9 แผนิป่ฏิิบัติก�รภ�ยใต้แผนิแม่บทด้�นิก�รส่งเสริมคำวิ�มเสมอภ�คำห์ญิงชุ�ย  
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒนิ�สตรี

สำหรบัการส่งเสรมิ้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร ้ชินี้เผา่พื�นี้เม้อืง และกลุม่้คนี้เป่ราะบางข้องหน่ี้วยงานี้ภาครัฐในี้ระดับ

ป่ฏิิบัต้ิการนี้ั�นี้ ได้ม้้การจััดต้ั�งศึูนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย (Gender Focal Point) ภายใต้้

แผนี้แม้่บทด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคหญิงชิาย ต้าม้ม้ต้ิ ครม้. วันี้ท้� 31 กรกฎาคม้ 2544 โดยม้้ข้้อกำหนี้ด ดังนี้้�



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน
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 � ทุกกระทรวง/กรม้ แต้่งต้ั�งผู้บริหารระดับรองป่ลัดกระทรวง หรือรองอธิิบด้ข้ึ�นี้ไป่ ทำหนี้้าท้�เป่็นี้ผู้บริหารด้านี้การ

เสริม้สร้างบทบาทหญิงชิาย (Chief Gender Equality Officer -  CGEO) จัำนี้วนี้ 1 คนี้ ทำหนี้้าท้�กำกับ  

ดูแลการดำเนี้ินี้งานี้ข้ององค์กรอย่างม้้มิ้ต้ิหญิงชิายในี้ด้านี้การบริหารงานี้บุคคล และการกำหนี้ดนี้โยบาย 

แผนี้งานี้การให้บรกิารกลุม่้เป้่าหม้ายทุกกระทรวง/กรม้ จััดต้ั�งสำนี้ัก/กอง ทำหนี้้าท้�ศึูนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้

เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย (Gender Focal Point)

ทั�งนี้้� ม้ต้ิ ครม้. วันี้ท้� 31 ม้้นี้าคม้ 2558 ได้ป่รับป่รุงกลไกการข้ับเคลื�อนี้การดำเนี้ินี้งานี้ข้อง CGEO โดยให้กรมกิจการ

สตร่และสถาบันคืรอบคืรัว เป่็นี้ผู้รับผิดชิอบออกแบบกลไกต้ิดต้าม้ผลการดำเนี้ินี้งานี้ข้อง CGEO พร้อม้ทั�งแต้่งต้ั�ง 

CGEO ระดับกระทรวง โดยป่ลัดกระทรวงเป่็นี้ CGEO กระทรวง นี้อกจัากนี้้� การออกแบบยุทธิศึาสต้ร์เพื�อการส่ง

เสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทหญิงชิาย ภายใต้้แผนี้แม่้บทฯ ป่ระกอบด้วย กลยุทธ์ิ 2 ระดับ คือ กลยุทธิ์หลัก –  

บูรณาการมิ้ต้ิหญิงชิายในี้ภารกิจัหลักข้องส่วนี้ราชิการเพื�อลงสู่กลุ่ม้ป่ระชิาชินี้เป้่าหม้ายในี้ด้านี้ต่้างๆ และ กลยุทธ์ิ

รอง – บูรณาการม้ิต้ิหญิงชิายในี้การสร้างความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิายในี้ส่วนี้ราชิการ (ภายในี้องค์กร) 

จัากการทบทวนี้แผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้การพัฒนี้าสต้ร้ ระยะท้� 1 (พ.ศึ. 2563 – 2565) โดยเน้ี้นี้ศึึกษาแผนี้งานี้ข้อง  

กรม้อุทยานี้แห่งชิาติ้ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ กรม้ป่่าไม้้ และกรม้ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง ซึ�งเป่็นี้หนี้่วยงานี้  

ท้�เก้�ยวข้้องกับการบริหารจััดการทรัพยากรป่่าชิุม้ชินี้ ม้้รายละเอ้ยดดังนี้้�

ตารางที� 5

กิจักรรม้สอดแทรกเนี้ื�อหาความ้เสม้อภาคระหวา่งหญงิชิายในี้โครงการ            

ฝ่ึกอบรม้ – หลักสูต้ร การป่ฐม้นิี้เทศึข้้าราชิการและพนัี้กงานี้ราชิการ              

บรรจัุใหม้่

กิจักรรม้ เผยแพร่ความ้รู้ความ้เข้้าใจัเรื�องความ้เสม้อภาคระหว่างหญิง

ชิาย ผา่นี้สื�อชิอ่งทางข้องหนี้ว่ยงานี้ (เสย้งต้าม้สาย, สื�อโซเชิย้ลข้องหนี้ว่ย

งานี้, บอร์ดป่ระชิาสัม้พันี้ธิ์)

จััดทำ Web page ข้องศูึนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิง
ชิาย เผยแพร่ความ้รู้ พร้อม้ลิ�งค์ไป่ยังกรม้กิจัการสต้ร้และสถาบันี้ครอบครัว

กรม้ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�งกรม้

อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิกรม้

ป่่าไม้

กรม้ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั� ง 

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้ป่่าไม้้

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

โครงกี่าร/กี่จิักี่รรม ห์นว่ยงานรับผ่ดิ็ชอบ

 มาตรการท่� 1 ป่รับเป่ล้�ยนี้เจัต้คต้ิข้องสังคม้ในี้ป่ระเด็นี้ความ้เสม้อภาคเท่าเท้ยม้กันี้ระหว่างหญิงชิาย
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โครงการป่ระชิาคม้เศึรษฐกิจัพอเพ้ยงในี้พื�นี้ท้�ป่่าไม้้

แผนี้สง่เสรมิ้และพฒันี้าทกัษะความ้รูค้วาม้สาม้ารถใหก้บับคุลากรในี้ทกุระดบั
โดยเท่าเท้ยม้กันี้

โครงการทุนี้การศึึกษาให้แก่บุต้รบุคลากร

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้ป่่าไม้้

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

 มาตรการท่� 2 เสริม้พลัง เพิ�ม้บทบาทการม้้ส่วนี้ร่วม้ เพื�อพัฒนี้าสังคม้
 และคุณภาพชิ้วิต้แก่สต้ร้ทุกกลุ่ม้และทุกระดับ

แจัง้เวย้นี้การบังคับใชิพ้ระราชิบัญญัต้คิวาม้เท่าเทย้ม้ระหว่างเพศึ พ.ศึ. 2558

 1. แต้่งต้ั�ง CGEO

 2. แต้่งต้ั�งคณะกรรม้การกำกับดูแลงานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาค

    ระหว่างหญิงชิาย

 3. จััดต้ั�งศึูนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย

    และแต้่งต้ั�งคณะทำงานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย

 4. จััดต้ั�งเครือข้่ายศึูนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่าง

 หญิงชิายในี้ทุกหนี้่วยงานี้ข้องกรม้ ทั�งส่วนี้กลาง และส่วนี้กลาง

 ในี้ภูม้ิภาค

จััดเก็บข้้อมู้ลจัำแนี้กเพศึข้้าราชิการ ลูกจ้ัางป่ระจัำ และพนัี้กงานี้ราชิการ        
ข้องกรม้ฯ

จััดทำฐานี้ข้้อมู้ลจัำแนี้กเพศึในี้ทุกด้านี้อย่างต้่อเนี้ื�อง (ข้้อมู้ลบุคคล ข้้อมู้ล        
ผู้ผ่านี้การฝ่ึกอบรม้ ข้้อมู้ลผู้ข้อรับบริการท้�เป่็นี้บุคคลภายนี้อก)

กิจักรรม้การจััดเก็บสถิต้ิจัำแนี้กเพศึ (การเข้้าร่วม้ฝ่ึกอบรม้ เรื�องร้องเร้ยนี้   
เก้�ยวกับทุจัริต้)

จััดทำแผนี้แม่้บทและแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย
ข้องกรม้ต้าม้ยุทธิศึาสต้ร์การพัฒนี้าสต้ร้ พ.ศึ. 2560 - 2564

แนี้วป่ฏิิบัต้ิเพื�อป่้องกันี้และแก้ไข้ปั่ญหาการล่วงละเมิ้ดหรือคุกคาม้ทางเพศึ
ในี้การทำงานี้ข้องกรม้ฯ

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้ป่่าไม้้

กรม้ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

กรม้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ สัต้ว์ป่่า และพันี้ธิุ์พืชิ

โครงกี่าร/กี่จิักี่รรม ห์นว่ยงานรบัผ่ดิ็ชอบ

 มาตรการท่� 3 พัฒนี้าเงื�อนี้ไข้และป่ัจัจััยท้�เอื�อต้่อการพัฒนี้าสต้ร้ท้�ม้้ป่ระสิทธิิผลและเสม้อภาค

 มาตรการท่� 4 การกำหนี้ดม้าต้รการเฝ่้าระวัง ข้จััดป่ัจัจััยเส้�ยงป่้องกันี้คุ้ม้ครองชิ่วยเหลือและเย้ยวยา

 มาตรการท่� 5 สร้างความ้เข้้ม้แข้็งข้องกลไก และกระบวนี้การพัฒนี้าสต้ร้



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน
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บที่วิเคราะห์์

โครงการหรือกจิักรรม้ส่วนี้ใหญ่เนี้น้ี้การเสริม้สรา้งความ้รู ้ความ้เข้า้ใจัเรื�องความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึให้กบับคุลากร

ภายในี้หนี้ว่ยงานี้ ซึ�งเป่็นี้กลยทุธิร์อง คอื การบรูณาการม้ิต้หิญงิชิายในี้การสรา้งความ้เสม้อภาคระหวา่งหญงิชิายในี้

ส่วนี้ราชิการ (ภายในี้องค์กร) แต้่ยังข้าดการดำเนี้ินี้งานี้โครงการหรือกิจักรรม้ท้�มุ้่งเนี้้นี้การบูรณาการม้ิต้ิหญิงชิายในี้

ภารกิจัหลกั เพื�อลงสูก่ลุม่้ป่ระชิาชินี้เป่า้หม้ายในี้ดา้นี้ต้า่ง ๆ  และหากเป่รย้บเทย้บกบัแนี้วทางการพฒันี้าหรอืกลยทุธิ์

ภายใต้้ยุทธิศึาสต้ร์การพัฒนี้าสต้ร้ พ.ศึ. 2560 – 2564 พบว่า กลยุทธิ์ส่วนี้ใหญ่ยังไม้่ได้รับการดำเนี้ินี้การอย่างเป่็นี้

รูป่ธิรรม้

ตารางที่่� 6

1) ด้านี้การส่งเสริม้

   ความ้เสม้อภาค

   บทบาทผู้หญิง

1.1) รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจัักรไทย พื้.ศึ. 2560

ม่ส่วนท่�ระบุถึงคืวามเท่าเท่ยมในสิทธิิและเสร่ภาพื้เก่�ยวข้องกับคืวามเสมอภาคืสตร่ 
ในมาตรา  4, มาตรา 27 มาตรา 71 และมาตรา 128 โดยเป่็นี้การกล่าวถึงสิทธิิและ
ความ้เท่าเท้ยม้ข้องคนี้ทุกเพศึ ทุกวัย ทุกเชิื�อชิาต้ิ ทุกสถานี้ะ รวม้ถึงการเป่ิดโอกาสให้ผู้
เข้้าร่วม้เป่็นี้กรรม้าธิิการวิสาม้ัญเพื�อพิจัารณาร่างพ.ร.บ.ท้�ม้้สาระสำคัญเก้�ยวกับผู้หญิง 

1.2) ย่ทธศึาสตร์ชาติ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580

ม่การระบุถึงการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืบทบาทผู้้้หญิิงในยุทธิศึาสตร์ท่�  4 
“ยทุธิศึาสตร์ชื้าติดัา้นการสร้างโอกาสและคืวามเสมอภาคืทางสังคืม” ภายใต้ป้ระเด็ัน 
4.3 “การเสริมสร้างพื้ลังทางสังคืม” ข้อ 4.3.4 “ส่งเสริมคืวามเสมอภาคืทางเพื้ศึและ
บทบาทสตร่ในการสร้างสรรคื์สังคืม” โดยแนี้วทางการพัฒนี้า ได้แก่ การป่รับเป่ล้�ยนี้
ทศัึนี้คติ้และบทบาทเพศึ สง่เสริม้ความ้เข้ม้้แข้ง็สถาบันี้ครอบครัว การพัฒนี้าระบบสวัสดกิาร
ทางสังคม้ในี้สถานี้ป่ระกอบการเพื�อชิายและหญิง เพิ�ม้โอกาสสต้ร้ในี้การทำงานี้                    
เชิิงเศึรษฐกิจั และพัฒนี้าศึักยภาพและภาวะผู้นี้ำสต้ร้เพื�อบทบาททางการเมื้องและ              
การบริหารทั�งในี้ระดับสากล ระดับชิาต้ิ และระดับท้องถิ�นี้ เป่็นี้ต้้นี้

1.3) แผ่นแม่บทภายใต้ย่ทธศึาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580

ไดัร้ะบถุงึการสง่เสรมิคืวามเสมอภาคืบทบาทผู้้ห้ญิงิในป้ระเดัน็ท่� 15 “พื้ลังทางสงัคืม” 
โดยในี้ป่ระเด็นี้นี้้�เนี้้นี้การเสริม้ศึักยภาพและการเป่ิดโอกาสให้คนี้ทุกเพศึ ทุกวัย ทุกกลุ่ม้ 
รวม้ถึงภาค้เครือข่้ายพัฒนี้าได้ร่วม้คิด และร่วม้พัฒนี้าเพื�อให้เกิดโอกาสและสร้างความ้
เสม้อภาคในี้สังคม้ ป่ระกอบด้วย 2 แผนี้ย่อย ได้แก่ การเสริม้สร้างทุนี้ทางสังคม้ และการ
รองรับสังคม้สูงวัยเชิิงรุก ซึ�ง “การส่งเสริม้ศึักยภาพ บทบาทสต้ร้ และสิทธิิม้นีุ้ษยชินี้” ถูก
ระบุไว้เป็่นี้หนี้ึ�งในี้แนี้วทางการพัฒนี้า ภายใต้้แผนี้ย่อยด้านี้การเสริม้สร้างทุนี้สังคม้ ซึ�งม้้
รายละเอ้ยดแนี้วทางการพัฒนี้าเข้้ยนี้เชิ่นี้เด้ยวกับท้�ระบุในี้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี ข้้างต้้นี้ 
เชิ่นี้ การป่รับเป่ล้�ยนี้ทัศึนี้คต้ิและบทบาทเพศึ ส่งเสริม้ความ้เข้้ม้แข้็งสถาบันี้ครอบครัว 
เป่็นี้ต้้นี้

ป้ระเด็็นกี่ารศกึี่ษา นโยบาย กี่ฎห์มาย และแผ่นงานที่่�ที่บที่วน
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1.4) ย่ทธศึาสตร์การพัื้ฒนาสตรี พื้.ศึ. 2560 – 2564

ม่วิสัยทัศึน์ คื้อ “สร้างสังคืมเสมอภาคื ป้ราศึจากการเล้อกป้ฏิิบัติ สตร่ม่คืุณ์ภาพื้ชื้่วิต
ท่�ดั่ มั�นคืงป้ลอดัภัย ร่วมสร้างชื้าตินำสมัย” ป่ระกอบด้วย 5 ยุทธิศึาสต้ร์ ได้แก่ 1)           
ป่รับเป่ล้�ยนี้เจัต้คต้ิข้องสังคม้ในี้ป่ระเด็นี้ความ้เท่าเท้ยม้กันี้ระหว่างหญิงชิาย 2) เสริม้พลัง 
เพิ�ม้บทบาทการม้ส้ว่นี้รว่ม้ เพื�อพฒันี้าสงัคม้และคณุภาพชิว้ติ้แกส่ต้รท้กุกลุ่ม้และทกุระดบั 
3) พัฒนี้าเงื�อนี้ไข้และปั่จัจััยท้�เอื�อต้่อการพัฒนี้าสต้ร้ท้�ม้้ป่ระสิทธิิผลและเสม้อภาค                   
4) กำหนี้ดม้าต้รการเฝ่้าระวัง ข้จััดป่ัจัจััยเส้�ยง ป่้องกันี้ คุ้ม้ครอง ชิ่วยเหลือและเย้ยวยา 
และ 5) สร้างความ้เข้้ม้แข้็งข้องกลไก และกระบวนี้การพัฒนี้าสต้ร้ ทั�งนี้้� จัากการทบทวนี้
ข้้อกำหนี้ด พบว่า ไม่ม่การระบุถึงคืวามเสมอภาคืบทบาทสตร่ในมิติการจัดัการ
ทรัพื้ยากรธิรรมชื้าติและสิ�งแวดัล้อม รวม้ถึงรายชิื�อหนี้่วยงานี้ผู้รับผิดชิอบหลักและ           
ผู้สนี้ับสนีุ้นี้ พบว่า ไม้่ม้้รายชิื�อหนี้่วยงานี้ภาคป่่าไม้้

1.5) ความร่วมม้อระหว่างประเทศึ

1.5.1) เป้้าหมายการพื้ัฒนาท่�ยั�งย้น (Sustainable Development Goals, SDGs)             
ภายใต้ก้รอบสหป่ระชิาชิาติ้ โดยป่ระเทศึไทยได้รว่ม้ต้กลงในี้แผนี้ป่ฏิิบัต้กิารเม้ื�อ พ.ศึ. 2558 
ป่ระกอบด้วย 17 เป่้าหม้ายหลัก โดยการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืบทบาทสตร่อย้่ใน 
เป้้าหมายท่� 5 “บรรลุคืวามเสมอภาคืระหว่างเพื้ศึ และให้อำนาจผู้้้หญิิงและ                   
เดั็กผู้้้หญิิงทุกคืน” ม้้สาระสำคัญ ได้แก่ การสร้างหลักป่ระกันี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้หญิง
อย่างเต้็ม้ท้�และม้้ป่ระสิทธิิผล เป่ิดโอกาสการเป่็นี้ผู้นี้ำทุกระดับข้องการต้ัดสินี้ใจัอย่าง         
เท่าเท้ยม้ทั�งทางการเม้ือง เศึรษฐกิจั และภาคสาธิารณะ สาม้ารถเข้้าถึงบริการสาธิารณะ 
โครงสรา้งพื�นี้ฐานี้ แลนี้โยบายการคุม้้ครองทางสงัคม้ รวม้ถงึสรา้งการยอม้รบัและใหค้ณุคา่
งานี้สต้ร้ในี้ครัวเรือนี้ สนัี้บสนุี้นี้การรับผิดชิอบร่วม้กันี้ภายในี้ครอบครัว ต้ลอดจันี้ยุต้ิ            
การเลือกป่ฏิิบัต้ิทุกรูป่แบบท้�ม้้ต้่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และข้จััดความ้รุนี้แรงทุกรูป่แบบ 
ซึ่ึ�งกรมกจิการสตร่และสถาบนัคืรอบคืรวั กระทรวงพัื้ฒนาสงัคืมและคืวามมั�นคืงของ
มนุษย์เป้็นผู้้้รับผู้ิดัชื้อบภารกิจ และได้ับ้รณ์าการเข้ากับยุทธิศึาสตร์การพื้ัฒนาสตร ่
พื้.ศึ.  2560 – 2564

1.5.2) อนุสัญิญิาว่าดั้วยการขจัดัการเล้อกป้ฏิิบัติต่อสตร่ในทุกร้ป้แบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) 
ป่ระเทศึไทยเข้้าร่วม้เป่็นี้ภาค้อนีุ้สัญญาฯ ต้ั�งแต้่วันี้ท้� 8 กันี้ยายนี้ พ.ศึ. 2528 ซึ�งเป่็นี้            
ข้้อผูกพันี้ทางกฎหม้ายท้�ป่ระเทศึสม้าชิิกต้้องแก้ไข้กฎหม้ายป่ระเทศึต้นี้ให้สอดคล้องกับ  
อนี้สุญัญาฯ ม้ส้าระสำคญั คอื การข้จัดัการเลอืกป่ฏิบิตั้ติ้อ่สต้รท้กุรปู่แบบ และการป่ระกนัี้
ว่า สต้ร้และบุรุษม้้สิทธิิท้�จัะได้รับการป่ฏิิบัต้ิและการดูแลจัากรัฐอย่างเสม้อภาคกันี้ โดย      
มุ้่งเน้ี้นี้การพัฒนี้าสต้ร้และสร้างความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ในี้ทุกพื�นี้ท้�ทั�งในี้เมื้องและ
ชินี้บท และในี้ทุกม้ิต้ิ อาทิ ด้านี้กฎหม้าย การศึึกษา สุข้ภาพ เศึรษฐกิจั วัฒนี้ธิรรม้ สังคม้ 
และการเม้ือง ภายใต้้หลักการสำคัญ 3 ป่ระการ คือ 1) ให้ความ้สำคัญเสม้อภาค                  
เท่าเท้ยม้กันี้ 2) ไม้่เลือกป่ฏิิบัต้ิ และ 3) เป่็นี้หนี้้าท้�ข้องรัฐ

ป้ระเด็็นกี่ารศกึี่ษา นโยบาย กี่ฎห์มาย และแผ่นงานที่่�ที่บที่วน
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2) ด้านี้การส่งเสริม้

   ความ้เสม้อภาค

   ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

2.1) รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจัักรไทย พื้.ศึ. 2560 ไดั้รับรองสิทธิิและ                        
คืวามเสมอภาคืชื้นเผู่้าพื้้�นเม้องในฐานป้วงชื้นชื้าวไทย ตามมาตรา 4 มาตรา 27        
และมาตรา 70 ได้ระบุเฉพาะเจัาะจังเก้�ยวกับ “กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์” ไว้ว่า “โดยรัฐพึงส่งเสริม้
และให้ความ้คุ้ม้ครองชิาวไทยกลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ต้่าง ๆ ให้ม้้สิทธิิดำรงชิ้วิต้ในี้สังคม้ต้าม้
วัฒนี้ธิรรม้ ป่ระเพณ้ และวิถ้ชิ้วิต้ดั�งเดิม้ต้าม้ความ้สม้ัครใจัได้อย่างสงบสุข้ ไม้่ถูกรบกวนี้ 
ทั�งนี้้�เท่าท้�ไม้่ข้ัดต้่อความ้สงบเร้ยบร้อยและศึ้ลธิรรม้อันี้ด้ข้องป่ระชิาชินี้ หรือเป่็นี้อันี้ต้ราย
ต้่อความ้ม้ั�นี้คงข้องรัฐ หรือสุข้อนี้าม้ัย”

2.2) ย่ทธศึาสตร์ชาติ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ม่การระบุถึง “กลุ่มชื้าติพื้ันธ์ุิ”                 
ในยุทธิศึาสตร์ชื้าติท่� 4 ดั้านการสร้างโอกาสและคืวามเสมอภาคืทางสังคืม ป้ระเดั็น
ท่� 4.3 การสร้างพื้ลังทางสังคืม ม้้สาระสำคัญ คือ การสนี้ับสนีุ้นี้การพัฒนี้าบนี้ฐานี้ทุนี้
ทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้ ภายใต้้บริบทสังคม้ท้�ม้้ความ้หลากหลายทางชิาต้ิพันี้ธิุ์ ศึาสนี้า 
และวิถ้ชิ้วิต้ทางวัฒนี้ธิรรม้โดยไม้่เลือกป่ฏิิบัต้ิ โดยม้้แนี้วทางการพัฒนี้า ได้แก่ ส่งเสริม้
ความ้ต้ระหนัี้กในี้สิทธิิม้นุี้ษยชินี้ สร้างความ้เท่าเท้ยม้ในี้เรื�องสิทธิิและศัึกดิ�ศึร้ความ้เป็่นี้
ม้นีุ้ษย์ในี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ ให้ความ้สำคัญกับความ้รู้และภูม้ิป่ัญญากลุ่ม้ชินี้ สร้างความ้           
ภาคภูม้ิใจัในี้รากเหง้าข้องคนี้ในี้ท้องถิ�นี้ ส่งเสริม้บทบาทการศึึกษาเพื�อยกระดับคุณค่าท้�
หลากหลายทางสังคม้และวัฒนี้ธิรรม้เป่็นี้มู้ลค่าทางเศึรษฐกิจัท้�สร้างสรรค์เพื�อพัฒนี้า
เศึรษฐกิจัฐานี้ราก และเชิื�อม้โยงความ้ร่วม้ม้ือกับป่ระเทศึเพื�อนี้บ้านี้

ป้ระเด็็นกี่ารศกึี่ษา นโยบาย กี่ฎห์มาย และแผ่นงานที่่�ที่บที่วน

2.3) แผ่นแม่บทภายใต้ย่ทธศึาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ไม่ม่การ
ระบถุงึ “กลุม่ชื้าตพิื้นัธ์ุิ” หร้อชื้นเผู้า่พื้้�นเมอ้ง ในแผู้นแม่บทฯทั�งหมดั 23 ฉบบั สำหรบั
ป่ระเด็นี้ท้�กล่าวถึงในี้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี ด้านี้การสร้างพลังทางสังคม้ พบว่า แผนี้ย่อย
ภายใต้้ป่ระเด็นี้ดังกล่าว ม้้เพ้ยงเรื�องการเสริม้สร้างทุนี้ทางสังคม้ และการรองรับสังคม้        
สงูวัยเชิงิรุก ซึ�งในี้แนี้วทางการพัฒนี้าเรื�องการเสริม้สร้างทุนี้ทางสังคม้ พบว่า ไม่้ม้ก้ารกล่าว
ถงึในี้ส่วนี้ข้อง “กลุม่้ชิาติ้พนัี้ธิุ”์ ดงัเชิน่ี้ท้�กล่าวในี้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาติ้ ระบุเพย้งเรื�องการอนุี้รกัษ์
และฟ้�นี้ฟทูนุี้ทางสงัคม้และวฒันี้ธิรรม้ชิมุ้ชินี้ การถา่ยทอดองคค์วาม้รูแ้ละภมิู้ป่ญัญา สรา้ง
ความ้ภาคภมิู้ใจัในี้รากเหงา้คนี้ทอ้งถิ�นี้ การยกระดบัคณุคา่ทางสังคม้และวฒันี้ธิรรม้ พฒันี้า
นี้วัต้กรรม้จัากทุกทางวัฒนี้ธิรรม้ เพื�อต้่อยอดสู่การเพิ�ม้มู้ลค่าทางเศึรษฐกิจัท้�สร้างสรรค์ 
และส่งเสริม้ความ้ร่วม้ม้ือด้านี้วัฒนี้ธิรรม้ระหว่างป่ระเทศึ เป่็นี้ต้้นี้

2.4) มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เร้�อง แนวนโยบายในการฟื้้� นฟ้ื้วิถุีชีวิตชาว
กะเหรี�ยง ป่ระกอบด้วยป่ระเด็นี้ 5 ด้านี้ ได้แก่ อัต้ลักษณ์ชิาต้ิพันี้ธิุ์ การศึึกษา การจััดการ
ทรัพยากร สิทธิิในี้สัญชิาต้ิ และการสืบทอดม้รดกทางวัฒนี้ธิรรม้ โดยม้้แผนี้ดำเนิี้นี้งานี้
ระยะสั�นี้ (6 – 12 เดือนี้) และระยะยาว (1 – 3 ป่ี) สำหรับป่ระเด็นี้ด้านี้การจััดการทรัพยากร 
ป่ระกอบด้วย 

 1) ยุต้ิการจัับกุม้และคุ้ม้ครอบชิุม้ชินี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์กะเหร้�ยงท้�เป่็นี้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้  
 เดิม้ในี้พื�นี้ท้�ข้้อพิพาทเรื�องท้�ทำกินี้ในี้พื�นี้ท้�ดั�งเดิม้ 

 2) จััดต้ั�งคณะกรรม้การ หรือกลไกการทำงานี้เพื�อกำหนี้ดเข้ต้พื�นี้ท้�ทำกินี้ และ      
 ท้�อยู่อาศัึย และการดำเนี้ินี้วิถ้ชิ้วิต้ต้าม้วัฒนี้ธิรรม้ โดยการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้อง             
 ผู้ม้้ส่วนี้ได้เส้ย นัี้กวิชิาการ ผู้ป่ฏิิบัต้ิงานี้ด้านี้วิถ้วัฒนี้ธิรรม้และสิทธิิม้นีุ้ษยชินี้          
 ต้ลอดจันี้นี้ักม้านีุ้ษยวิทยาและสังคม้วิทยา

 3) ส่งเสริม้ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพในี้ชิุม้ชินี้บนี้พื�นี้ท้�สูง



24

2.5) แผ่นสิทธิมน่ษยชนแห่งชาติ ฉบับที� 4 พื้.ศึ. 2562 – 2566 ระบุถึงป่ัญหาและ 
ข้้อเสนี้อแนี้ะ 4 ด้านี้ท้�เก้�ยวข้้องกับชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง คือ 1) การไม้่ได้รับการแจั้งเกิดข้อง      
เด็กในี้ชินี้กลุ่ม้นี้้อยหรือกลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ 2) ป่ัญหาการทุจัริต้คอรัป่ชิั�นี้และด้อยป่ระสิทธิิภาพ
ในี้กระบวนี้การข้อสัญชิาติ้ 3) ป่ัญหาการเข้้าถึงบริการสาธิารณะและสวัสดิการทาง             
สังคม้ข้องรัฐ และ 4) ป้ัญิหาการจำกัดัเสร่ภาพื้ในการโยกย้ายถิ�นฐาน และจำกัดัสิทธิิ             
การเป้น็เจา้ของท่�ดันิทำกนิ ซึ่ึ�งเกดิัจากการขับไลช่ื้นเผู้า่ออกจากป่้าภายใต้การดัำเนิน
นโยบายของภาคืรัฐ อาทิ นโยบายทวงค้ืนผู้้นป่้า โดัยปั้ญิหาในข้อ 4) ได้ัม่                         
ขอ้เสนอแนะ ค้ือ สร้างมาตรการ กลไกหร้อกระบวนการในการเจรจา ป้ระน่ป้ระนอม
ระหว่างภาคืรัฐและป้ระชื้าชื้น จัดัตั�งกองทุนเพื้้�อเย่ยวยาฟื้้�นฟื้้อาชื้่พื้ท่�ไดั้รับ                   
ผู้ลกระทบจากการดัำเนินนโยบายสาธิารณ์ะของภาคืรัฐ

ป้ระเด็็นกี่ารศกึี่ษา นโยบาย กี่ฎห์มาย และแผ่นงานที่่�ที่บที่วน

3) ด้านี้การส่งเสริม้

   ความ้เสม้อภาค

   กลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง

3.1) รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจัักรไทย พื้.ศึ. 2560 ม้้การระบุถึงสิทธิิ ศึักดิ�ศึร้ และ
ความ้เสม้อภาคข้องป่วงชินี้ชิาวไทย โดยป่ราศึจัากการเลือกป่ฏิิบัต้ิท้�ไม้่เป่็นี้ธิรรม้ โดยรัฐ
ต้้องให้ความ้ชิ่วยเหลือเด็ก เยาวชินี้ สต้ร้ ผู้สูงอายุ คนี้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้
สาม้ารถดำรงชิ้วิต้อย่างม้้คุณภาพและป้่องกันี้การป่ฏิิบัต้ิอย่างไม่้เป็่นี้ธิรรม้ ต้ลอดจันี้เปิ่ด 
โอกาสให้เป่็นี้ต้ัวแทนี้ในี้กรรม้าธิิการวิสาม้ัญท้�ม้้สาระสำคัญเก้�ยวกับบุคคลนี้ั�นี้ ๆ (ม้าต้รา 
4, 27, 71 และ 128 เชิ่นี้เด้ยวกับหัวข้้อด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทผู้หญิง)

3.2)  ย่ทธศึาสตร์ชาติ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ม้้การระบุถึงการส่งเสริม้                      
ความ้เสม้อภาคและความ้เท่าเท้ยม้ข้องกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางหรือคนี้ด้อยโอกาส                                
ในี้ยุทธิศึาสต้ร์ท้� 4 ด้านี้การสร้างโอกาสและความ้เสม้อภาคทางสังคม้ ป่ระเด็นี้ 4.1             
การลดความ้เหลื�อม้ล�ำสร้างความ้เป็่นี้ธิรรม้ในี้ทุกม้ิต้ิ ซึ�งม้้ป่ระเด็นี้การพัฒนี้า ได้แก่             
การสร้างหลักป่ระกันี้ทางสังคม้ครอบคลุม้และเหม้าะสม้กับคนี้ทุกชิ่วงวัย ทุกเพศึสภาวะ 
และทุกกลุ่ม้ การลงทุนี้ทางสังคม้แบบมุ่้งเป้่าเพื�อชิ่วยเหลือกลุ่ม้คนี้ยากจันี้และกลุ่ม้                
ผู้ด้อยโอกาส การสร้างความ้เป็่นี้ธิรรม้ในี้การเข้้าถึงบริการสาธิารณสุข้และการศึึกษา             
โดยเฉพาะสำหรับผู้ม้้รายได้นี้้อยและกลุ่ม้ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างความ้เป่็นี้ธิรรม้           
ในี้การเข้้าถึงกระบวนี้การยุต้ิธิรรม้อย่างทั�วถึง

3.3) แผ่นแม่บทภายใต้ย่ทธศึาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ม้้การระบุ
ถงึการสรา้งความ้เสม้อภาคกลุม่้คนี้เป่ราะบางในี้ป่ระเดน็ี้ “ความ้เสม้อภาคและหลกัป่ระกนัี้
ทางสงัคม้” โดยม้แ้ผนี้ย่อย 2 ดา้นี้ คอื 1) การคุ้ม้ครองทางสงัคม้ขั้�นี้พื�นี้ฐานี้และหลกัป่ระกนัี้
ทางเศึรษฐกิจั สังคม้ และสุข้ภาพ และ 2) ม้าต้รการแบบเจัาะจังกลุ่ม้เป่้าหม้ายเพื�อ          
แก้ป่ัญหาเฉพาะกลุ่ม้ โดยมุ้่งเน้ี้นี้การสร้างความ้คุ้ม้ครองทางสังคม้และสวัสดิการข้ั�นี้ต้�ำ 
และม้้การระบุในี้ป่ระเด็นี้ “การต่้างป่ระเทศึ” แผนี้ย่อย “ความ้ร่วม้มื้อเศึรษฐกิจัและ            
ความ้ร่วม้ม้ือเพื�อการพัฒนี้าระหว่างป่ระเทศึ” โดยม้้ใจัความ้ว่า “การใชิ้ป่ระโยชินี้์จัาก        
ความ้สัม้พันี้ธิ์และความ้ร่วม้มื้อจัากต่้างป่ระเทศึ เพื�อรองรับความ้ท้าทายควบคู่กับ                
การส่งเสริม้โอกาสจัากสังคม้สูงวัยข้องไทยและโลก รว่ม้มื้อกับภาคส่วนี้ท้�ม้ศั้ึกยภาพม้ข้อง
ม้ติ้รป่ระเทศึในี้ดา้นี้การสนี้บัสนี้นุี้และเพิ�ม้ศัึกยภาพข้องป่ระชิากรกลุ่ม้เป่ราะบาง อาท ิเด็ก 
สต้ร้ คนี้พิการ และผู้สูงอายุ เป็่นี้ต้้นี้ ในี้การเข้้าถึงโอกาสทางสังคม้ และการป่รับตั้ว             
ต้่อสภาพแวดล้อม้และแนี้วโนี้้ม้ท้�สำคัญข้องโลก เพื�อสนี้ับสนีุ้นี้การพัฒนี้าป่ระเทศึ             
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อย่างยั�งยืนี้” ซึ�งเห็นี้ได้ว่า รายละเอ่ยดัส่วนใหญ่ิในการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืและ   
เทา่เทย่มกลุม่คืนเป้ราะบางตามแผู้นแมบ่ทฯ เนน้เร้�องการเขา้ถงึสวสัดักิารการบรกิาร
ของภาคืรัฐ และการพื้ัฒนาทางเศึรษฐกิจ 

4) ด้านี้การบริหารจััดการ

   ป่่าชิุม้ชินี้ ภายใต้้ป่ระเด็นี้

   การส่งเสริม้ความ้

   เสม้อภาคบทบาทผู้หญิง

   กลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง

   และชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

4.1)  รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจัักรไทย พื้.ศึ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 57 ได้
ระบุถึง (43) สิทธิิข้องชิุม้ชินี้ในี้การอนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟู ส่งเสริม้ภูม้ิป่ัญญา จัาร้ต้ป่ระเพณ้             
ทอ้งถิ�นี้และข้องชิาติ้ พรอ้ม้ทั�งจัดัการบำรุง รกัษาและใชิป้่ระโยชิน์ี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ ิและ
สิ�งแวดล้อม้และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพอย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ ซึ�ง (57) รัฐต้้องจััดให้
ม้้พื�นี้ท้�สำหรับกิจักรรม้ท้�เก้�ยวข้้องและส่งเสริม้ให้ชิุม้ชินี้ และองค์กรป่กครองส่วนี้ท้องถิ�นี้
ได้ใชิ้สิทธิิ ม้้ส่วนี้ร่วม้และได้ป่ระโยชินี้์จัากการดำเนี้ินี้การต้าม้ท้�กฎหม้ายบัญญัต้ิ

4.2)  ย่ทธศึาสตร์ชาติ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ม่ส่วนท่�เก่�ยวข้องกับการบริหาร
จัดัการทรัพื้ยากรใน “ด้ัานการส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของชุื้มชื้นด้ัานการจัดั                   
การทรัพื้ยากร” ป้ระเดั็นท่� 4.1.3 กระจายการถ้อคืรองท่�ดัินและการเข้าถึงทรัพื้ยากร 
โดยม้้แนี้วทางพัฒนี้า ได้แก่ แก้ไข้ป่ัญหาความ้ข้ัดแย้งระหว่างเข้ต้พื�นี้ท้�ป่่าทับซ้อนี้พื�นี้ท้�      
ทำกินี้ข้องป่ระชิาชินี้ รับรองสิทธิิชิุม้ชินี้ในี้การเข้้าใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ กำหนี้ดม้าต้รการ         
เพื�อให้เกิดการใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ท้�ม้้กรรม้สิทธิิ�อย่างเป่็นี้ธิรรม้ และการะจัายการถือครอง
ท้�ดินี้ในี้ข้นี้าดท้�เหม้าะสม้ต้่อการป่ระกอบอาชิ้พเพื�อให้เกิดความ้เป่็นี้ธิรรม้ในี้การถือครอง
ท้�ดินี้ เป่็นี้ต้้นี้ และ 4.1.1 การป่รับโครงสร้างเศึรษฐกิจัฐานี้รากพัฒนี้าระบบการจััดการ
ต้นี้เองข้องเกษต้รกร ส่งเสริม้การเข้้าถึงฐานี้ทรัพยากร การวิจััย ความ้รู้ด้านี้เทคโนี้โลย้       
และนี้วัต้กรรม้เพื�อพัฒนี้า การเกษต้รต้ลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยพัฒนี้าเศึรษฐกิจัและ            
สังคม้เชืิ�อม้โยงกับฐานี้ทรัพยากรข้องชุิม้ชินี้บนี้ฐานี้ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพและ
ภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้

4.3)  แผ่นแม่บทภายใต้ย่ทธศึาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พื้.ศึ. 2561 – 2580 ระบุถึง       
การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ภายใต้้ ป่ระเด็นี้ “การเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนี้” มุ้่งเนี้้นี้              
การเต้ิบโต้บนี้ฐานี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้ทางบกและทางทะเลอย่างสม้ดุล 
ซึ�งม้้แผนี้ย่อยท้�เก้�ยวข้้องกับการจััดการป่่าชิุม้ชินี้ ได้แก่ “อนีุ้รักษ์และฟ้�นี้ฟูระบบนี้ิเวศึและ
แหล่งท้�อยู่อาศัึยต้าม้ธิรรม้ชิาติ้ท้�ม้้ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพสูง ควบคู่กับการลดภัย
คุกคาม้ต่้อพื�นี้ท้� สัต้ว์ป่่า และพืชิเฉพาะถิ�นี้ ให้ความ้สำคัญกับพันี้ธิุกรรม้ท้�ม้้คุณค่าต่้อ         
ระบบนี้ิเวศึ เศึรษฐกิจั และภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้ ต้ลอดจันี้พัฒนี้ากลไกทางเศึรษฐศึาสต้ร์ 
ม้าต้รการจัูงใจัการอนีุ้รักษ์และใชิ้ป่ระโยชิน์ี้จัากความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ สร้างกลไก
การใชิ้ป่ระโยชินี้์อย่างยั�งยืนี้และการแบ่งป่ันี้ผลป่ระโยชินี้์อย่างเท่าเท้ยม้และยุต้ิธิรรม้          
รวม้ทั�งพัฒนี้าและบังคับม้าต้รการทางกฎหม้ายส่งเสริม้การทำงานี้บูรณาการระหว่าง               
ภาคส่วนี้ให้เกิดการใชิ้ป่ระโยชินี้์ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพอย่างยั�งยืนี้”

กฎหมายทั�ง 3 ฉบับ ไดั้แก่ รัฐธิรรมน้ญิ ยุทธิศึาสตร์ชื้าติ และแผู้นแม่บทฯ ไม่ม่          
การระบุเฉพื้าะเจาะจงถึงการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืบทบาทสตร่ ชื้นเผู่้าพื้้�นเม้อง 
และกลุ่มคืนเป้ราะบาง ในการบริหารจัดัการทรัพื้ยากรป้่าไม้ของชืุ้มชื้น
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4.4) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พื้.ศึ. 2560 เป็่นี้กรอบกฎหม้ายใหญ่ภาคป่่าไม้้ข้อง
ป่ระเทศึไทย โดยมุ้่งเนี้้นี้แนี้วทางการพัฒนี้าป่่าไม้้เพื�อการอนีุ้รักษ์ การใชิ้ป่ระโยชินี้์ และ
การพัฒนี้าทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ เศึรษฐกิจั และสังคม้ ต้ลอดจันี้ส่งเสริม้การม้้
ส่วนี้ร่วม้ข้องทุกภาคส่วนี้ สำหรับการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ในี้การจััดการป่่าไม้้ ม้้การกล่าว
ถึงในี้ บทบัญิญิัติ มิติ ‘ด้านี้การจััดการป่่าไม้้’ คือ “ส่งเสริม้และสนี้ับสนีุ้นี้การจััดการป่่า
ชิุม้ชินี้ให้ม้้ป่ระสิทธิิภาพ สาม้ารถอำนี้วยป่ระโยชิน์ี้ต้่อชุิม้ชินี้ สร้างความ้ต้ระหนัี้กในี้           
การอนุี้รักษ์ป่่าไม้้ข้องป่ระชิาชินี้ เป็่นี้ส่วนี้ส่งเสริม้ให้ชิุม้ชินี้และท้องถิ�นี้เข้้ม้แข้็งและเป็่นี้       
การพัฒนี้าทรัพยากรป่่าไม้้อย่างยั�งยืนี้” 

4.5) พื้ระราชบัญญัติป่าช่มชน พื้.ศึ. 2562 ป่ระกาศึใชิ้ด้วยเจัต้นี้ารม้ณ์สำคัญ คือ           
เพื�อส่งเสริม้ให้ชิุม้ชินี้ร่วม้กับหน่ี้วยงานี้รัฐบริหารจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้ในี้ป่่าชุิม้ชินี้
อย่างม้้ป่ระสิทธิิภาพ นี้ำไป่สู่ความ้สม้บูรณ์และยั�งยืนี้ในี้ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ สิ�งแวดล้อม้ 
และความ้หลากหลายทางชิ้วภาพข้องป่ระเทศึ ต้ัวอย่างป่ระเด็นี้สำคัญ ได้แก่

 พื�นี้ท้�จััดต้ั�งป่่าชุิม้ชินี้ เป่็นี้ป่่านี้อกเข้ต้ป่่าอนีุ้รักษ์ หรือ พื�นี้ท้�อื�นี้ข้องรัฐ                          
 นี้อกเข้ต้ป่่าอนีุ้รักษ์ท้�ได้รับอนีุ้ม้ัต้ิให้จััดต้ั�งป่่าชิุม้ชินี้

 วัต้ถุป่ระสงค์การจััดต้ั�งป่่าชิุม้ชินี้ คือ เพื�ออนีุ้รักษ์ทรัพยากร ฟ้�นี้ฟูพื�นี้ท้�ป่่า               
 เสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้ือการจััดการป่่าจัากทุกภาคส่วนี้ ส่งเสริม้วัฒนี้ธิรรม้                
 และป่ระเพณ้ชิุม้ชินี้ในี้การอนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟูและพัฒนี้า และควบคุม้และดูแล                
 การใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิอย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้

 กลไกและโครงสร้างการข้บัเคลื�อนี้ต้าม้กฎหม้าย ป่ระกอบด้วยคณะกรรม้การ           
 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรม้การจััดการป่่าชุิม้ชินี้ระดับชุิม้ชินี้ คณะกรม้การ                   
 ป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด และคณะกรรม้การจััดการป่่าชุิม้ชินี้ระดับนี้โยบาย           
 ดำเนี้ินี้งานี้ร่วม้กันี้ระหว่างหนี้่วยงานี้ภาครัฐ และภาคป่ระชิาสังคม้

 สิทธิิป่ระโยชินี้์ ได้แก่ สิทธิิในี้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ในี้เข้ต้ป่่าชิุม้ชินี้บนี้ฐานี้                       
 ความ้สม้ดุลและยั�งยืนี้ สิทธิิในี้การก้ดกันี้บุคคลอื�นี้และบังคับให้ต้้อง                                
 ป่ฏิบัิต้ติ้าม้ข้้อบงัคบัชิมุ้ชินี้ สทิธิใินี้เงนิี้ค่าป่รบัจัากการกระทำผดิในี้ป่่าชิมุ้ชินี้           
 และสทิธิขิ้องคณะกรรม้การจัดัการป่่าชิมุ้ชินี้ในี้การทำนี้ติ้กิรรม้เป็่นี้โจัทก์ร่วม้

ถงึแม้ก้ฎหม้ายและกลไกดงักลา่วจัะเป่ดิโอกาสใหค้นี้ทกุกลุม่้รว่ม้เป่น็ี้ต้วัแทนี้ในี้การบรหิาร
จััดการทรัพยากรป่่าไม้้ แต้่ไม่ม่ข้อกำหนดัใดัระบุเฉพื้าะถึงสตร่ ชื้นเผู้่าท้องถิ�น และ
กลุ่มคืนเป้ราะบาง  

4.6) พื้ระราชบัญญัติอ่ทยานแห่งชาติ พื้.ศึ. 2562 ม้้ข้้อกำหนี้ดเรื�องการส่งเสริม้              
การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชุิม้ชินี้ในี้การแบ่งเข้ต้การบริหารจััดการ รวม้ถึงการแก้ไข้กฎหม้าย             
เพื�อรองรบัการม้อ้ยูข่้องชิมุ้ชินี้พึ�งพงิป่า่ ซึ�ง ระบใุนบทเฉพื้าะกาลมาตรา 64 แกไ้ขปั้ญิหา
ท่�อย้่อาศึัยและท่�ดัินทำกินของป้ระชื้าชื้น และมาตรา 65 การใชื้้ป้ระโยชื้น์จาก
ทรัพื้ยากรท่�สามารถทดัแทนได้ัท่�อย้่ในเขตอุทยานแห่งชื้าติและวนอุทยาน ซึ�งเป่็นี้  
ส่วนี้สำคัญในี้การแก้ไข้ป่ัญหาข้้อพิพาทเรื�องท้�อยู่อาศึัยท้�ดินี้ทำกินี้และการเก็บหาข้อง             
ป่่าในี้เข้ต้อุทยานี้แห่งชิาต้ิ ต้ลอดทั�งเอื�อให้ป่ระชิาชินี้สาม้ารถจััดการ บำรุง รักษา และใชิ้
ป่ระโยชินี้์จัากทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิอย่างสม้ดุลและยั�งยืนี้ อย่างไรก็ต้าม้ ไม้่ม้้ข้้อกำหนี้ดใด
ท้�ระบุถึงการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้ ชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง
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4.7) พื้ระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจััดการทรัพื้ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง            
พื้.ศึ. 2558 มุ้่งเนี้้นี้เรื�องการบริหารจััดการ บำรุงรักษา อนีุ้รักษ์ ฟ้�นี้ฟูทรัพยากรทางทะเล
และชิายฝ่ั�ง และป่้องกันี้การกัดเซาะชิายฝ่ั�ง รวม้ถึงการเสริม้สร้างการม้้ส่วนี้ร่วม้ชิุม้ชินี้        
ทอ้งถิ�นี้ในี้การป่ลกู บำรงุรกัษา และอนี้รุกัษ ์ฟ้�นี้ฟูทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ ิม้ก้ารรบัรองบทบาท
สถานี้ะข้องชุิม้ชินี้ชิายฝ่ั�งให้ม้้ส่วนี้ร่วม้จััดการทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง การกำหนี้ด
เข้ต้พื�นี้ท้�และม้าต้รการจััดการทรัพยากรในี้เข้ต้พื�นี้ท้�ป่่าชิายเลนี้อนุี้รักษ์ พื�นี้ท้�คุ้ม้ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชิายฝ่ั�ง และพื�นี้ท้�เพื�อการป้่องกันี้การกัดเซาะชิายฝ่ั�ง ต้ลอดจันี้
ม้าต้รการจัดัการความ้เสย้หายต้อ่ทรพัยากรทั�งในี้กรณค้วาม้เสย้หายรา้ยแรงและท้�ร้ายแรง
เข้้าข้ั�นี้วิกฤต้ิ ซึ�งข้้อกำหนี้ดเรื�อง ‘หลักการการม้้ส่วนี้ร่วม้’ กล่าวถึง การเสริม้สร้างให้ชิุม้ชินี้
ชิายฝ่ั�งม้้โอกาสเข้้าถึงข้้อมู้ลข้่าวสาร เป่ิดให้ผู้แทนี้ภาคป่ระชิาสังคม้และชิุม้ชินี้ร่วม้เป่็นี้  
คณะกรรม้การในี้ระดับชิาต้ิและระดับจัังหวัด’ 

สำหรับป้ระเด็ันการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืบทบาทสตร่ ชื้นเผู้่าท้องถิ�น และ               
กลุ่มคืนเป้ราะบางในการบริหารจัดัการทรัพื้ยากรป่้าไม้ในพื้้�นท่�ชื้ายฝัั่�ง ไม่ไดั้ม่              
การระบุภายในกฎหมายน่�

ถึงแม้้กฎหม้ายภาคป่่าไม้้ทั�ง 4 ฉบับ ม้้แนี้วทางมุ้่งเนี้้นี้เรื�องการส่งเสริม้การม้้ส่วนี้ร่วม้         
ข้องชิุม้ชินี้ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ แต้่ไม่ม่ข้อกำหนดัใดัระบุชื้ัดัเจนถึง         
การส่งเสริมคืวามเสมอภาคืบทบาทสตร่ ชื้นเผู้่าพื้้�นเม้อง และกลุ่มคืนเป้ราะบางใน
การบริหารจดััการป้า่ไม ้ซึ�งการข้จัดัข้้อจัำกดัและสรา้งสภาพแวดลอ้ม้ท้�เอื�อให้เกดิโอกาส
การม้้บทบาทได้อย่างเท่าเท้ยม้ ยังคงเป่็นี้สิ�งจัำเป่็นี้ท้�ต้้องคำนี้ึงถึงและควรระบุในี้ต้ัว
กฎหม้าย เพื�อเป่็นี้แนี้วทางในี้การป่ฏิิบัต้ิการระดับพื�นี้ท้�ต้่อไป่

4.8)  แผ่นสทิธมิน่ษยชนแหง่ชาต ิฉบบัที� 4 พื้.ศึ. 2562 – 2566 ดา้นี้ทรพัยากรธิรรม้ชิาติ้
และสิ�งแวดล้อม้ นี้ำเสนี้อป่ระเด็นี้ป่ัญหา 4 ด้านี้ ได้แก่ 1) การทำลายทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิ 
เพื�อป่ระโยชินี้์เชิิงพาณิชิย์ โดยการใชิ้สารเคม้้ในี้เกษต้รกรรม้ และโครงการใหญ่ข้องรัฐ          
ท้� ไม้่ได้ผ่านี้กระบวนี้การป่ระเม้ินี้ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม้อย่างถูกต้้อง 2) ผลกระทบ
จัากเกษต้รกรรม้พันี้ธิสัญญาต่้อสิ�งแวดล้อม้ และสัญญาไม่้เป่็นี้ธิรรม้ละเมิ้ดสิทธิิข้อง
เกษต้รกรชิาวไทย 3) การละเมิ้ดสิทธิิโดยสถานี้ป่ระกอบการและโรงงานี้อุต้สาหกรรม้          
โดยการป่ล่อยนี้�ำเส้ย ควันี้เส้ย กากข้องเส้ยและหลบเล้�ยงการจั่ายค่าชิดเชิยแก่                           
ผู้ไดร้บัผลกระทบ และ 4) กฎหมายอนรุกัษป์้า่ไม ้ไมส่อดัคืลอ้งกบัวถิช่ื้ว่ติของป้ระชื้าชื้น
ในพื้้�นท่�ก่อนการป้ระกาศึใชื้้กฎหมาย ทำให้ป้ระชื้าชื้นท่�อย้่ก่อนกลายเป็้นผู้้้กระทำ
คืวามผู้ิดั ขณ์ะท่�เน้�อหากฎหมายละเมิดัสิทธิิป้ระชื้าชื้นกลุ่มดัังกล่าว ซึ่ึ�งมาตรการ        
การอนุรักษ์ทรัพื้ยากรบางร้ป้แบบอาจละเมิดัสิทธิิมนุษยชื้นในบางมิติ อาทิ สิทธิิ        
ในการม่ท่�อย้่อาศึัยของ ผู้้้อย้่อาศึัยแต่เดัิมไดั้ จากป้ระเดั็นท่�เก่�ยวข้องกับการจัดัการ
ป้า่ไม้โดัยชุื้มชื้นในข้อ 4) มข่อ้เสนอแนวทางพัื้ฒนา ค้ือ ป้รบัป้รุงกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ป้่าไม้ให้สอดัคืล้องกับวิถ่การดัำเนินชื้่วิตของชุื้มชื้นในพ้ื้�นท่� โดัยเน้น
หาร้อร่วมระหว่างนักกฎหมาย และตัวแทนผู้้้เชื้่�ยวชื้าญิหลายฝั่่าย อาทิ รัฐศึาสตร์ 
เศึรษฐศึาสตร์ นิเวศึวิทยา และสิ�งแวดัล้อม รวมถึงตัวแทนชื้าวบ้าน เพื้้�อป้รับป้รุง
กฎหมายให้เป้็นท่�ยอมรับของทุกฝั่่าย และม่มาตรการชื้่วยบรรเทาผู้ลกระทบเชื้ิงลบ
ท่�เกิดัขึ�นกับป้ระชื้าชื้นในพื้้�นท่�
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4.9)  แผ่นปฏิิบัติการภายใต้แผ่นแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ย่ทธศึาสตร์การพัื้ฒนาสตรี ป่ระกอบด้วย กลยุทธิ์ 2 ระดับ คือ กลยุทธิ์หลัก –                   
บูรณาการม้ิต้ิหญิงชิายในี้ภารกิจัหลักข้องส่วนี้ราชิการเพื�อลงสู่กลุ่ม้ป่ระชิาชินี้เป่้าหม้าย       
ในี้ดา้นี้ต้า่ง ๆ  และกลยทุธิร์อง – บรูณาการม้ติ้หิญงิชิายในี้การสรา้งความ้เสม้อภาคระหวา่ง
หญงิชิายในี้สว่นี้ราชิการ (ภายในี้องคก์ร) โดยทกุกระทรวง/กรม้จัดัต้ั�งสำนี้กั/กอง ทำหนี้า้ท้�
ศึูนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย (Gender Focal Point) และม้้                     
ผู้บริหารระดับรองป่ลัดกระทรวง หรือรองอธิิบด้ข้ึ�นี้ไป่ ทำหน้ี้าท้� เป่็นี้ผู้บริหาร                          
ด้านี้การเสริม้สร้างบทบาทหญิงชิาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO) โดย                     
กรมกิจการสตร่และสถาบันคืรอบคืรัว เป้็นผู้้้รับผู้ิดัชื้อบออกแบบกลไกและติดัตาม                 
ผู้ลการดัำเนินงาน ซึึ่�งจากการทบทวนแผู้นงานเฉพื้าะหน่วยงานภาคืป่้าไม้ พื้บว่า 
โคืรงการหรอ้กจิกรรมส่วนใหญิเ่นน้การเสริมสรา้งคืวามร้ ้คืวามเขา้ใจเร้�องคืวามเสมอ
ภาคืระหว่างเพื้ศึให้กับบุคืลากรภายในหน่วยงาน ซึ่ึ�งเป้็นกลยุทธิ์รอง และขาดั              
การดัำเนินงานโคืรงการหร้อกิจกรรมท่�มุ่งเน้นการบ้รณ์าการมิติหญิิงชื้ายใน             
ภารกิจหลัก เพื้้�อลงส้่กลุ่มป้ระชื้าชื้นเป้้าหมายในดั้านต่างๆ 
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สถุานการณ์การมีส่วนร่วมของผ่้้หญิง 
ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้องและคนเปราะบางในการ
จััดการป่าโดยช่มชน2

ต้ั�งแต้่อด้ต้กาลบทบาทผู้หญิงถูกจัำกัดให้ม้้หนี้้าท้�เฉพาะในี้ครัวเรือนี้ ม้ักถูกสังคม้กำหนี้ดให้เป่็นี้ผู้ต้าม้และให้บริการ

ในี้ทุกสถานี้การณ์ ข้ณะท้�ผู้ชิายถูกกำหนี้ดให้ม้้บทบาทผู้นี้ำ และม้้อำนี้าจัในี้การต้ัดสินี้ใจัทั�งเรื�องครอบครัวและเรื�อง

สำคัญอื�นี้ๆ ซึ�งกลายเป่็นี้ความ้เชิื�อและความ้คาดหวังในี้บทบาทผู้หญิงและผู้ชิายท้�แต้กต้่างกันี้ แนี้วคิดน้ี้�ถูก                      

เร้ยกว่า บทบาทหญิงชิายแบบดั�งเดิม้ (Traditional Gender Roles) (พ้รดา ภูม้ิสวัสดิ�, 2563) ดังเชิ่นี้สถานี้การณ์ผู้ชิาย

ชินี้บทอพยพสู่ต้ัวเม้ืองเพื�อทำงานี้นี้อกภาคเกษต้รกรรม้ในี้ฐานี้ะบทบาทผู้นี้ำหารายได้ให้ครอบครัว ข้ณะท้�ผู้หญิง

เป่็นี้ผู้รับผิดชิอบดูแลบุต้รอยู่ในี้ชินี้บทและทำงานี้ภาคการเกษต้รเพื�อสร้างความ้ม้ั�นี้คงทางอาหารให้แก่ครอบครัว 

(ป่วนี้า อุพาดัย, 2556) ซึ�งบทบาทดังกล่าวล้วนี้เป่็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งข้องความ้เชิื�อทางสังคม้ท้�กำหนี้ดให้ผู้หญิงม้้ศึักยภาพ

นี้้อยกว่าผู้ชิาย 

อย่างไรก็ต้าม้ เม้ื�อยุคสม้ัยเป่ล้�ยนี้ไป่ แนี้วคิดต้่อบทบาทผู้หญิงผู้ชิายได้เป่ล้�ยนี้ไป่เชิ่นี้กันี้ ป่ระเด็นี้เรื�อง “ความ้             

เสม้อภาคระหวา่งเพศึ” กลายเป่น็ี้ท้�สนี้ใจัข้องทกุภาคสว่นี้ ซึ�งรวม้ถงึบทบาทต้อ่การบรหิารจัดัการทรพัยากรป่า่ไม้ ้ในี้

บทนี้้� ผู้เข้้ยนี้ได้รวบรวม้ข้้อมู้ลจัากเวท้เครือข้่ายผู้หญิงภายใต้้โครงการเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง และสัม้ภาษณ์

ต้ัวแทนี้เครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ืองในี้เชิิงลึก ซึ�งสาม้ารถนี้ำเสนี้อสถานี้การณ์การม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การจััดการป่่าไม้้เป่็นี้  

3 กลุ่ม้ ได้แก่ ผู้หญิง ผู้หญิงชินี้เผ่า และเยาวชินี้ (จัากการศึึกษาข้้อมู้ลในี้ระดับพื�นี้ท้�เก้�ยวกับบทบาทกลุ่ม้คนี้           

เป่ราะบางกับการจััดการป่่าไม้้ชิุม้ชินี้นี้ั�นี้ พบว่า ยังไม้่ม้้ความ้ชิัดเจันี้ในี้การส่งเสริม้บทบาทกลุ่ม้คนี้ อาทิ คนี้ยากไร้ 

คนี้พิการ ผู้สูงอายุ เป่็นี้ต้้นี้ ข้ณะท้� “เยาวชินี้” เป่็นี้กลุ่ม้คนี้ท้�ม้้โอกาสแสดงบทบาทม้ากข้ึ�นี้ในี้ปั่จัจัุบันี้และอนี้าคต้        

ในี้งานี้ศึึกษานี้้� จัึงนี้ำเสนี้อบทบาทเยาวชินี้เป่็นี้หลัก)

บทบาทผ่้้หญิงกับการจััดการป่าไม้

ภ�พในิอดีต

“ผู้หญิง ต้้องอยู่บ้านี้ ทำกับข้้าว ไม้่ใชิ่หนี้้าท้�ผู้หญิงต้้องป่ระชิุม้”2 คือ ความ้เชิื�อทางสังคม้ท้�กำหนี้ดบทบาทผู้หญิง

ต้ั�งแต้อ่ดต้้ โดยกำหนี้ดใหก้จิักรรม้ข้องผูห้ญงิถกูจัำกัดเฉพาะบรเิวณครวัเรอืนี้ ม้ห้นี้า้ท้�รบัผดิชิอบงานี้ภายในี้ครวัเรอืนี้ 

อาทิ การทำงานี้บ้านี้ ดูแลบุต้ร จััดหาอาหารให้ครอบครัว เป่็นี้ต้้นี้ ซึ�งการม้้บทบาทนี้อกเหนี้ือจัากนี้้�ถือเป่็นี้สิ�งท้�ไม้่

สม้ควร เชิ่นี้ การศึึกษาหาความ้รู้ การร่วม้งานี้ป่ระชิุม้ การค้างคืนี้นี้อกบ้านี้ ต้ลอดจันี้การแสดงบทบาทผู้นี้ำ                  

ถกูกำหนี้ดวา่ ไม้ใ่ชิห่นี้า้ท้�และไม้ใ่ชิส่ิ�งท้�ผูห้ญงิควรทำ ดงันี้ั�นี้ จัากบรบิทดงักลา่วจังึเหน็ี้ไดว้า่ เวลาข้องผูห้ญงิสว่นี้ใหญ่

ในี้แต้่ละวันี้ คือ การดูแลบ้านี้และครอบครัว ซึ�งการเข้้าถึงพื�นี้ท้�และโอกาสการเร้ยนี้รู้ข้องผู้หญิงยิ�งเป่็นี้ไป่ได้ยาก         

หรือแทบไม้่ม้้เลย 
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นี้อกจัากนี้้� เนี้ื�องด้วยผู้ชิายม้้บทบาทนี้อกครัวเรือนี้เป่็นี้หลัก รวม้ทั�งสังคม้ได้กำหนี้ดให้ผู้ชิายเป่็นี้ผู้สม้ควรได้รับการ

ศึึกษา และเหม้าะสม้กับการเป่็นี้ผู้นี้ำ ดังนี้ั�นี้ ผู้ชิายจัึงม้้ทั�งพื�นี้ท้�ในี้การพัฒนี้าศึักยภาพและสาม้ารถเข้้าถึงโอกาสในี้

การแสดงศึักยภาพ ส่งผลให้ผู้ชิายได้รับบทบาทเป่็นี้ผู้ต้ัดสินี้ใจัสำคัญในี้ทุกระดับ ต้ั�งแต้่ระดับชิุม้ชินี้ ระดับจัังหวัด 

และระดับนี้โยบายชิาติ้ และยังคงเห็นี้ได้โดยทั�วไป่จัากการดำรงต้ำแหน่ี้งสำคัญต้่าง ๆ ในี้สังคม้ท้�ม้ักเป็่นี้ผู้ชิาย             

ซึ�งเป่็นี้ผลจัากการท้�สังคม้ทั�งผู้หญิงและผู้ชิายได้ยอม้รับว่า ผู้ชิายเป่็นี้ผู้ม้้ความ้รู้ และม้้ความ้เป่็นี้ผู้นี้ำม้ากกว่าผู้หญิง 

ส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป่็นี้ผู้ต้าม้ ต้้องเชิื�อฟังผู้ชิาย และผู้หญิงข้าดความ้ม้ั�นี้ใจัในี้การเป่็นี้ผู้นี้ำในี้ท้�สุด

สำหรับบทบาทผู้หญิงกับการจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ พบว่า ในี้การรับผิดชิอบงานี้ครัวเรือนี้ข้องผู้หญิงนี้ั�นี้ ม้้ความ้

เก้�ยวพันี้ธิ์กับการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้เป่็นี้หลัก ซึ�งในี้อด้ต้พื�นี้ท้�ป่่าในี้ชิุม้ชินี้ท้�ป่ระกอบด้วย นี้�ำ ดินี้ ป่่า คือ 

แหล่งสำคัญท้�ผู้หญิงใชิ้เพื�อค้นี้หาทรัพยากรสำหรับการอุป่โภคและบริโภคในี้ครัวเรือนี้ อาทิ ผักผลไม้้ป่่า สมุ้นี้ไพร 

อาหารป่่า และไม้้ฟ้นี้ เป่็นี้ต้้นี้ รวม้ถึงเป่็นี้แหล่งทรัพยากรในี้การสร้างรายได้ โดยหากเหลือจัากการบริโภคในี้              

ครวัเรอืนี้ ผูห้ญงิจัะนี้ำสว่นี้ท้�เหลอืจัำหนี้า่ย ซึ�งสาม้ารถสรา้งรายไดแ้กค่รอบครวั ต้ลอดจันี้พื�นี้ท้�ป่า่ชิมุ้ชินี้ยงัเป่น็ี้พื�นี้ท้�

ส่งต้่อภูม้ิป่ัญญาและป่ระเพณ้ท้องถิ�นี้จัากรุ่นี้สู่รุ่นี้ เชิ่นี้ ทักษะการค้นี้หาข้องป่่าและวิธิ้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ ป่ระเพณ้การ

บวชิป่่าเพื�อดูแลและอนีุ้รักษ์ป่่าไม้้ เป่็นี้ต้้นี้ ดังนี้ั�นี้ จัากกิจักรรม้เหล่านี้้�จัะเห็นี้ได้ว่า ผู้หญิง คือ ผู้ใกล้ชิิดกับทรัพยากร

ป่่าไม้้ทั�งในี้มุ้ม้ข้องการจััดการ การใชิ้ป่ระโยชินี้์ และการดูแลรักษาทั�งในี้ด้านี้สิ�งแวดล้อม้ เศึรษฐกิจั และสังคม้

เมื�อสถี�นิก�รณ์เป่ลี�ยนิไป่

นี้โยบายและกฎหม้ายภาคป่่าไม้้เริ�ม้วางข้้อกำหนี้ดในี้สิทธิิความ้เป็่นี้เจั้าข้องพื�นี้ท้�ป่่า และจัำกัดข้อบเข้ต้การใชิ้

ป่ระโยชิน์ี้ท้�ดินี้ และทรัพยากรป่่าไม้้ข้องชุิม้ชินี้ โดยในี้พื�นี้ท้�ข้องสม้าชิิกเครือข่้ายป่่าไม้้ภาคพลเมื้อง ล้วนี้ได้รับ            

ผลกระทบจัากนี้โยบายและกฎหม้ายท้�กำหนี้ดขึ้�นี้แต้กต้่างกันี้ไป่ในี้แต้่ละป่ระเภทข้องท้�ดินี้ อาทิ การเป่ิดสัม้ป่ทานี้

ป่่าไม้้แก่ภาคเอกชินี้ ส่งผลให้เกิดการต้ัดไม้้ทำลายป่่า ทรัพยากรสิ�งม้้ชิ้วิต้ในี้ป่่าม้้จัำนี้วนี้ลดลง ส่งผลเส้ยต่้อ                    

ระบบนี้ิเวศึและชิุม้ชินี้ โดยชิุม้ชินี้ท้�พึ�งพิงทรัพยากรเหล่านี้้�ล้วนี้ได้รับผลกระทบทั�งในี้ด้านี้ทรัพยากรเพื�อการบริโภคท้�

จัำกัดยิ�งขึ้�นี้ และด้านี้การป่ระกอบอาชิ้พท้�ส่งผลให้รายได้ลดลง นี้อกจัากนี้้� การป่ระกาศึพื�นี้ท้�เข้ต้อุทยานี้แห่งชิาติ้ 

และเข้ต้ป่่าสงวนี้แห่งชิาต้ิ สร้างความ้ไม้่ม้ั�นี้คงแก่ชิ้วิต้คนี้ท้องถิ�นี้ ซึ�งกฎหม้ายดังกล่าวได้จัำกัดพื�นี้ท้�อยู่อาศึัยและ  

พื�นี้ท้�เพื�อใชิ้ป่ระโยชินี้์ ลดสิทธิิในี้การดำเนี้ินี้ชิ้วิต้ต้าม้ป่ระเพณ้ดั�งเดิม้ท้�ม้้ความ้เก้�ยวเนี้ื�องกับป่่าไม้้ ดังนี้ั�นี้ เห็นี้ได้ว่า               

การป่ระกาศึนี้โยบายและกฎหม้ายภาคป่่าไม้้ท้�ข้าดม้ิต้ิข้องวิถ้ชิ้วิต้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ ส่งผลกระทบต้่อคนี้ท้องถิ�นี้โดยต้รง 

รวม้ถึงสร้างความ้เส้ยหายแก่สิ�งม้้ชิ้วิต้ท้�ม้้ความ้เก้�ยวเนี้ื�องในี้ระบบนี้ิเวศึ 

จัากสถานี้การณท์้�เกดิข้ึ�นี้จังึเกดิการรวม้ต้วัข้องชิมุ้ชินี้ในี้พื�นี้ท้�ท้�ไดร้บัผลกระทบ โดยชิมุ้ชินี้ต้า่งมุ้ง่หวงัท้�จัะแกไ้ข้ป่ญัหา

ท้�พื�นี้ท้�ได้รับผลกระทบ พร้อม้ทั�งพัฒนี้าคุณภาพชิ้วิต้ข้องคนี้ในี้ชิุม้ชินี้ให้ด้ยิ�งข้ึ�นี้ ซึ�งการข้ับเคลื�อนี้เกิดข้ึ�นี้ทั�งในี้ระดับ

พื�นี้ท้� ระดับจัังหวัด และระดับนี้โยบาย โดยการข้ับเคลื�อนี้ในี้ระยะนี้้� ได้เกิดการรวม้ต้ัวข้องผู้หญิงในี้ชิุม้ชินี้ เนี้ื�องจัาก

ป่ญัหานี้โยบายและกฎหม้ายภาคป่า่ไม้ล้ว้นี้สง่ผลกระทบต้อ่วถ้ิชิว้ติ้การใชิป้่ระโยชินี้ท์รพัยากรป่า่ไม้แ้กผู้่หญงิโดยต้รง 

ถึงแม้้ในี้ชิุม้ชินี้ยังคงไม่้ยอม้รับบทบาทท้�เป่ล้�ยนี้ไป่ข้องผู้หญิง แต่้ด้วยการสนี้ับสนีุ้นี้จัากองค์กรภาคป่ระชิาสังคม้         

ทั�งในี้ด้านี้การพัฒนี้าศึักยภาพ ส่งเสริม้การเข้้าถึงข้้อมู้ลท้�เก้�ยวข้้อง เชิ่นี้ กฎหม้ายภาคป่่าไม้้ รวม้ถึงการเป่ิดพื�นี้ท้�ให้

ผู้หญิงม้้โอกาสแลกเป่ล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ระหว่างผู้หญิงด้วยกันี้ม้ากขึ้�นี้ ชิ่วยสร้างความ้ม้ั�นี้ใจัให้แก่ผู้หญิงท้�จัะร่วม้ผลักดันี้

และแก้ไข้ป่ัญหาทางสังคม้ไป่พร้อม้กับผู้ชิายม้ากยิ�งข้ึ�นี้

“เม้ื�อก่อนี้ผู้ชิายเป็่นี้แถวหน้ี้า ผู้หญิงเป็่นี้แถวหลัง เพราะผู้หญิงไม่้ม้้ข้้อมู้ล ไม่้ได้ออกจัากบ้านี้ ต้ั�งแต่้ปี่ 35                        

ป่่าชิายเลนี้พื�นี้ท้�สัม้ป่ทานี้เดิม้ ถูกต้ัดไม้้ ทำให้พื�นี้ท้�ท้�ไว้หากุ้ง หอย ปู่ ป่ลา ได้รับผลกระทบ จัำนี้วนี้อาหารลดลง   

รายได้ลดลง เรารวม้ต้ัวกลุ่ม้แม้่บ้านี้ เริ�ม้รับข้่าวจัาก เอ็นี้จั้โอ (NGO) หนี้ังสือพิม้พ์ เพื�อนี้ผู้หญิงพื�นี้ท้�อื�นี้ ทั�งจัังหวัด



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

2.สถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมืองและคนเปราะบางในการจัดการปา่โดยชุมชน 33

กระทบเหม้ือนี้กันี้ ทั�งภาคใต้้พื�นี้ท้�ป่่าชิายเลนี้ ผู้หญิงรวม้ต้ัวกันี้ แลกเป่ล้�ยนี้กันี้ เรากล้านี้ำ ถ้าไม้่พูดไม่้ได้                       

เป่็นี้เรื�องอาชิ้พเรื�องอาหาร”3

ภ�พป่่จัจัุบันิ

จัากข้้อมู้ลกิจักรรม้เครือข้่ายผู้หญิง โครงการเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเมื้อง และการสัม้ภาษณ์ต้ัวแทนี้ผู้หญิงในี้             

เครือข่้าย ซึ�งสะท้อนี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้หญิงกับการจััดการป่่าไม้้ในี้ทิศึทางเด้ยวกันี้ คือ ถึงแม้้ปั่จัจุับันี้ผู้หญิงม้้  

บทบาทม้ากข้ึ�นี้ในี้การจัดัการป่า่ไม้ใ้นี้ทุกระดับ ต้ั�งแต่้ระดับพื�นี้ท้� ม้ก้ารรวม้กลุม่้ดูแลป่า่ไม้ ้การใชิป้่ระโยชิน์ี้ทรพัยากร

ป่่าไม้้เพื�อสร้างรายได้ชิุม้ชินี้ การแลกเป่ล้�ยนี้เร้ยนี้รู้งานี้ป่่าไม้้ระหว่างพื�นี้ท้� ต้ลอดจันี้ร่วม้การข้ับเคลื�อนี้งานี้นี้โยบาย

เพื�อผลักดันี้ให้ชิุม้ชินี้ได้ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การวางแผนี้และจััดการป่่าไม้้โดยชิุม้ชินี้ อย่างไรก็ต้าม้ ระดับการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้อง

ผู้หญิงส่วนี้ใหญ่ยังคงอยู่ในี้ระดับการป่ฏิิบัต้ิการกิจักรรม้ในี้พื�นี้ท้� โดยผู้หญิงเป่็นี้ผู้ม้้บทบาทหลักในี้การดำเนี้ินี้การ

กิจักรรม้ป่่าไม้้ในี้ชิุม้ชินี้ อาทิ การป่ลูกป่่า การร่วม้วางแนี้วกันี้ไฟป่่า รวม้ถึงการสร้างรายได้จัากผลิต้ผลจัากป่่า             

ซึ�งสำหรับบทบาทการต้ัดสินี้ใจัในี้ระดับชิุม้ชินี้ จัังหวัด และนี้โยบายส่วนี้ใหญ่ยังคงเป่็นี้ข้องผู้ชิาย 

การยอม้รับจัากชิุม้ชินี้แต้กต้่างไป่แต้่ละพื�นี้ท้� และแต้กต้่างไป่ในี้แต้่ละกลุ่ม้คนี้ โดยพบว่า ในี้พื�นี้ท้�ท้�ม้้แกนี้นี้ำผู้หญิง 

ม้กัไดร้บัการสนี้บัสนี้นุี้และเป่ดิโอกาสจัากผูช้ิายในี้ชิมุ้ชินี้ ข้ณะท้�ผู้อาวโุสในี้ชิมุ้ชินี้ส่วนี้ใหญ่ยงัคงม้้ม้มุ้ม้องต้อ่บทบาท

ผู้หญิงแบบดั�งเดิม้ ซึ�งเชิื�อว่า ผู้ชิายเป็่นี้ผู้นี้ำได้ด้กว่าผู้หญิง นี้อกจัากนี้้� มุ้ม้ม้องผู้หญิงต่้อผู้หญิงในี้บางพื�นี้ท้�ยังคง         

ไม้่เป่ิดรับผู้นี้ำหญิง และยังคงยอม้รับให้ผู้ชิายเป่็นี้ผู้นี้ำ “ผู้สูงอายุยังสนี้ับสนีุ้นี้ผู้ชิายม้ากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงพูด               

แต้่ทำไม้่ได้ คนี้ในี้ชิุม้ชินี้ม้องแบบนี้ั�นี้ ผู้ชิายไม้่ให้ความ้ร่วม้ม้ือกับเรา ต้่อให้เราเป่็นี้ผู้นี้ำ ยังม้้ความ้คิดเป่็นี้ใหญ”่4 

นี้อกจัากนี้้� ด้านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ความ้เสม้อภาคข้องหนี้่วยงานี้รัฐภาคป่่าไม้้ในี้ระดับพื�นี้ท้� พบว่า ชิุม้ชินี้ส่วนี้ใหญ่ไม้่รับ

ทราบเรื�องการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ หรือ “ไม้่ม้้การกล่าวถึง ไม้่ม้้กิจักรรม้ ไม้่ม้้การสนี้ับสนีุ้นี้เก้�ยวกับ

ผู้หญิงโดยเฉพาะ” สำหรับพื�นี้ท้�ท้�ภาครัฐม้้การส่งเสริม้ ผู้ให้ข้้อมู้ลกล่าวว่า “ม้้การกล่าวถึง ม้้การอบรม้ แต้่ไม้่ม้้การ

เป่ิดโอกาสหรือผลักดันี้ให้เกิดขึ้�นี้จัริงในี้ทางป่ฏิิบัต้ิ” รวม้ถึงมุ้ม้ม้องข้องภาครัฐในี้งานี้ภาคป่่าไม้้ท้�ม้องว่า งานี้ป่่าไม้้

เป่น็ี้งานี้หนี้กัสำหรบัผูห้ญงิ ผูช้ิายเหม้าะสม้ม้ากกวา่ สง่ผลใหผู้้ท้�ม้โ้อกาสรว่ม้การจัดัการป่่าไม้ก้บัภาครฐัจังึเป่น็ี้ผูช้ิาย 

ดังนี้ั�นี้ ถึงแม้้ป่ัจัจัุบันี้ผู้หญิงจัะม้้บทบาทม้ากข้ึ�นี้  แต้่ค่านี้ิยม้บางอย่างต้่อผู้หญิงยังคงยากท้�จัะเป่ล้�ยนี้แป่ลง ดังเชิ่นี้ 

ความ้เชืิ�อท้�ว่า ผู้ชิายม้้ศึักยภาพม้ากกว่าผู้หญิงในี้เรื�องการจััดการป่่าไม้้ ซึ�งยังคงฝ่ั�งแนี้่นี้ในี้ความ้เชิื�อข้องคนี้รุ่นี้เก่า

หรือผู้สูงอายุในี้ชิุม้ชินี้ ต้ลอดจันี้มุ้ม้ม้องจัากภาครัฐ ข้ณะท้�ศึักยภาพข้องผู้หญิงและความ้กล้าแสดงออกยังม้้จัำกัด 

รวม้ถึงผูห้ญงิยงัคงยอม้รบัใหผู้ช้ิายเป่น็ี้ผูน้ี้ำ ซึ�งเป่น็ี้ป่ระเดน็ี้ท้�ผูม้้บ้ทบาทในี้การสนัี้บสนี้นุี้และพฒันี้าศึกัยภาพผู้หญิง 

จัำเป่็นี้ต้้องผลักดันี้ต้่อไป่ 

บทบาทผ่้้หญิงชนเผ่่าพ้ื้�นเม้องกับการจััดการป่าไม้

ภ�พในิอดีต

ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเป็่นี้ส่วนี้หนี้ึ�งข้องป่่าท้�อยู่ร่วม้กับป่่าและพึ�งพิงกันี้และกันี้เป็่นี้เวลายาวนี้านี้ทั�งในี้ด้านี้การดูแลรักษา 

ฟ้�นี้ฟู และใชิ้ป่ระโยชินี้์ผลผลิต้จัากป่่าโดยยึดความ้เชิื�อว่า “ทุกอย่างม้้เจั้าข้อง ทั�งดินี้ ป่่า นี้�ำ และสิ�งม้้ชิ้วิต้ทุกชินี้ิด” 

ทำให้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเลือกใชิ้ป่ระโยชินี้์ผลิต้ผลจัากป่่าเพ้ยงเพื�อการบริโภคเป่็นี้หลักและใชิ้อย่างพอเพ้ยง ไม้่ใชิ้เพื�อ

สร้างรายได้ ต้ลอดจันี้หมุ้นี้เว้ยนี้การใชิ้ป่ระโยชินี้์พื�นี้ท้�ป่่าเพื�อให้ระบบนี้ิเวศึได้ม้้การฟ้�นี้ฟูและเกิดความ้อุดม้สม้บูรณ์ 
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สำหรับบทบาทผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง พื�นี้ท้�ข้องผู้หญิงและผู้ชิายม้้การแบ่งเข้ต้อย่างชิัดเจันี้ โดยผู้ชิายม้้พื�นี้ท้�               

นี้อกบ้านี้และม้้บทบาทท้�ต้้องได้รับการศึึกษาหาความ้รู้ ข้ณะท้�ผู้หญิงม้้ข้อบเข้ต้เฉพาะในี้บริเวณบ้านี้ เป็่นี้                     

ผู้รับผิดชิอบดูแลครัวเรือนี้เป่็นี้หลัก ทำให้ผู้หญิงไม้่ม้้เวลาในี้การพัฒนี้าศึักยภาพต้นี้เอง รวม้ทั�งไม้่ม้้โอกาสเร้ยนี้รู้      

โลกภายนี้อกเนี้ื�องจัากไม้่สาม้ารถเดินี้ทางได้ รวม้ถึงการกำหนี้ดข้อบเข้ต้ “ป่่าผู้หญิง” ซึ�งเป่็นี้พื�นี้ท้�ท้�ผู้หญิงใชิ้                 

หาอาหาร เชิ่นี้ เห็ด สมุ้นี้ไพร เป่็นี้ต้้นี้ ซึ�งต้ำแหนี้่งท้�ต้ั�งป่่าต้้องใกล้กับชิุม้ชินี้ท้�ผู้หญิงสาม้ารถเดินี้ไป่ได้ และกลับไป่

ดูแลบ้านี้ได้สะดวก

เมื�อสถี�นิก�รณ์เป่ลี�ยนิไป่

 เนี้ื�องจัากพื�นี้ท้�สว่นี้ใหญท่้�ชินี้เผา่พื�นี้เม้อืงอาศึยันี้ั�นี้ถกูป่ระกาศึเป็่นี้เข้ต้ป่า่อนี้รุกัษ ์อทุยานี้แหง่ชิาต้ ิและเข้ต้ป่า่สงวนี้

แห่งชิาต้ิ ส่งผลให้สิทธิิในี้ความ้เป่็นี้เจั้าข้องข้องพื�นี้ท้�ป่่าถูกกำหนี้ดข้ึ�นี้ต้าม้กรอบข้องกฎหม้าย โดยมุ้ม้ม้องในี้การ

จััดการทรัพยากรป่่าไม้้ข้องภาครัฐและชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองนี้ั�นี้แต้กต้่างกันี้ ข้ณะท้�รัฐม้องป่่าแยกออกจัากคนี้ แต้่ชินี้เผ่า

พื�นี้เม้อืงใชิภ้มู้ปิ่ญัญาดั�งเดมิ้ในี้การจัดัการป่า่ สง่ผลใหก้ารม้อ้ยูข่้องกลุม่้ชินี้เผา่ในี้พื�นี้ท้�ป่า่ไม้ไ่ดร้บัการยอม้รบัโดยรฐั 

และกฎหม้ายท้�กำหนี้ดข้ึ�นี้จัึงไม้่สอดคล้องกับวิถ้ชิ้วิต้ข้องชิุม้ชินี้พึ�งพิงป่่า รวม้ถึงเกิดการสร้างภาพลักษณ์ให้ชินี้เผ่า

พื�นี้เม้ืองเป่็นี้ฝ่่ายบุกรุกท้�ดินี้ป่่า นี้ำไป่สู่การสร้างทัศึนี้คต้ิเชิิงลบแก่บุคคลในี้สังคม้ท้�        ม้้ต้่อกลุ่ม้คนี้อาศึัยในี้พื�นี้ท้�

ป่่า (เจัษฎา เนี้ต้ะวงศึ์, 2562)  

ด้วยสถานี้การณ์ดังกล่าว ทำให้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้และองค์กรภาคป่ระชิาสังคม้ร่วม้ต่้อสู้เรื�องสิทธิิในี้พื�นี้ท้�เพื�ออยู่อาศัึย 

และเพื�อการทำกินี้ข้องชิุม้ชินี้ ส่งผลให้ม้้คนี้ภายนี้อกเข้้าสู่ชิุม้ชินี้ม้ากข้ึ�นี้ ทำให้ความ้เป่็นี้อยู่ข้องชิุม้ชินี้เป่ล้�ยนี้ไป่        

รวม้ถึงบทบาทผู้หญิงท้�ได้รับการผลักดันี้และเป่ิดพื�นี้ท้�แสดงบทบาทม้ากยิ�งข้ึ�นี้ 

ภ�พป่่จัจัุบันิ

ผู้หญิงเริ�ม้ม้้บทบาทม้ากข้ึ�นี้ ได้รับการพัฒนี้าศึักยภาพจัากเครือข้่าย และถ่ายทอดความ้รู้และข้้อมู้ลเพื�อสร้างความ้

เข้้าใจัให้ครัวเรือนี้ โดยม้้ผู้ชิายหนีุ้นี้เสริม้ในี้บทบาทข้องผู้หญิง รวม้ทั�งเกิดการจััดต้ั�งกลไก “สภาชื้นเผู่้าพ้ื้�นเม้อง” 

เพื�อเป่็นี้พื�นี้ท้�ข้องชินี้เผ่าในี้สังคม้ เพื�อการผลักดันี้สิทธิิ และเพื�อส่งเสริม้การจััดการต้นี้เอง โดยกลไกนี้้�ได้กำหนี้ด

สดัสว่นี้การม้ส่้วนี้ร่วม้ข้องเยาวชินี้ ผูห้ญิง ผูช้ิาย เพื�อสร้างการม้้ส่วนี้ร่วม้อย่างเท่าเทย้ม้ สำหรับกลไกการขับเคืล้�อน

การดัำเนินงานภายใต้แผู้นแม่บทดั้านการส่งเสริมคืวามเสมอภาคืหญิิงชื้าย ของกรมกิจการสตร่และสถาบัน

คืรอบคืรัว ต้ัวแทนี้ชินี้เผ่าให้ข้้อมู้ลว่า “ม้้แต้่ผู้หญิงเม้ือง ผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเข้้าไม้่ถึง”5

อย่างไรก็ต้าม้ ค่านี้ิยม้ท้�ผู้ชิายเป่็นี้ผู้นี้ำยังคงอยู่ในี้ป่ัจัจัุบันี้ “ผู้หญิงม้าท้หลังผู้ชิายเสม้อ เข้าว่าผู้หญิงเข้้ยนี้หนัี้งสือ       

ไม้่เป่็นี้ เดินี้ทางกลางคืนี้ไม้่ได้ ถ้าเป่็นี้ผู้ชิายเข้าไม้่ว่าอะไรเพราะเป่็นี้ผู้ชิาย แต้่ผู้หญิงจัะเป่็นี้ผู้นี้ำต้้องพร้อม้กว่าผู้ชิาย 

80% ต้้องม้้ศึักยภาพม้ากกว่าผู้ชิาย”6 รวม้ทั�งมุ้ม้ม้องข้องผู้หญิงในี้ชิุม้ชินี้ยังคงไม้่เป่ิดรับผู้นี้ำหญิง “ผู้หญิงยังไม้่ได้รับ

การยอม้รับ ไม้่เชิื�อว่าผู้หญิงจัะเป่็นี้ผู้นี้ำได้ ถ้าเข้าได้รับรู้ข้้อมู้ลจัากภายนี้อก เกิดกระบวนี้การสร้างความ้เข้้าใจัว่า         

ผู้หญิงเป่็นี้ผู้นี้ำได้ จัะทำให้ยอม้รับม้ากข้ึ�นี้”7 

นี้อกจัากนี้้�ปั่จัจััยภายนี้อกท้�ส่งผลต้่อบทบาทการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองในี้การจััดการป่่าชุิม้ชินี้ ซึ�ง                         

ส่งผลกระทบทางลบต้่อทั�งผู้ชิาย ผู้หญิง และเยาวชินี้ชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ ได้แก่ ข้้อกฎหม้ายเรื�องการใชิ้ป่ระโยชินี้์พื�นี้ท้�ป่่า 

และทรัพยากรป่่าไม้้ ม้้ความ้ข้ัดแย้งกับวิถ้ป่ฏิิบัต้ิชิุม้ชินี้ รวม้ถึงการเลือกป่ฏิิบัต้ิข้องเจั้าหน้ี้าท้�รัฐ ซึ�งต้ัดสินี้ความ้ผิด

จัาก “ความ้เป่็นี้ชินี้เผ่า” เชิ่นี้ วิถ้ชิ้วิต้ในี้การพกป้่นี้เพื�อป่้องกันี้ต้ัวเม้ื�อออกเดินี้ป่่า แต้่เจั้าหนี้้าท้�ต้ัดสินี้ว่าเพื�อเป่็นี้        

การล่าสัต้ว์จัึงถูกจัับกุม้ หรือเม้ื�อเห็นี้กลุ่ม้คนี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองม้้ผลิต้ผลจัากป่่า ม้ักถูกจัับกุม้โดยไม้่สอบถาม้ก่อนี้          

และเนี้ื�องจัากชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเข้้าไม้่ถึงกระบวนี้การยุต้ิธิรรม้ ไม้่ม้้เงินี้เพื�อดำเนี้ินี้การทางศึาล ดังนี้ั�นี้ส่วนี้ใหญ่จัึง       



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

2.สถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมืองและคนเปราะบางในการจัดการปา่โดยชุมชน 35

จัำเป็่นี้ต้้องยอม้รับผิดต้าม้ข้้อกล่าวหา และสื�อกับการนี้ำเสนี้อสาธิารณะ ท้�ทำให้ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง “เป็่นี้ผู้บุกรุกป่่า 

เป่็นี้ผู้ทำลายป่่า และเป่็นี้ผู้ค้ายา” สร้างภาพลักษณ์ทางลบสู่สังคม้โดยไม้่ทราบวิถ้ชิ้วิต้ข้องชินี้เผ่าท้�ถูกต้้อง

ทั�งนี้้� ถงึแม้ใ้นี้การสง่เสรมิ้บทบาทผูห้ญงิชินี้เผา่ต้อ่การจัดัการป่า่ไม้น้ี้ั�นี้ จัะม้ป้่ระเดน็ี้ท้�ซบัซอ้นี้และม้ข้้อ้ทา้ทายในี้ดา้นี้

ข้้อจัำกัดข้องกฎหม้ายท้�ยังไม่้สอดคล้องกับวิถ้ชุิม้ชินี้ แต่้ป่ระเด็นี้หลักท้�ต้ัวแทนี้ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้องต่้างเห็นี้ต้รงกันี้และ

ต้้องการทำให้เกิดความ้ชิัดเจันี้ คือ สิทธิิในี้ท้�ดินี้ป่่าเพื�อท้�อยู่อาศึัยและเพื�อการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทำกินี้ เพื�อสาม้ารถสร้าง

ความ้ม้ั�นี้คงในี้การดำรงชิ้วิต้ และเพื�อการพัฒนี้าทางเศึรษฐกิจัชิุม้ชินี้ 

ดงันี้ั�นี้ จัะเหน็ี้ไดว้า่ ผูห้ญงิชินี้เผา่ต้อ้งเผชิญิการกด้กนัี้หลากหลายรปู่แบบ ทั�งการต้อ่สูก้ระบวนี้การทางการเม้อืงเรื�อง

สทิธิใินี้ท้�ดินี้ท้�อยูอ่าศัึยและท้�ทำกินี้ สทิธิกิารเข้้าถึงสวัสดิการ รวม้ถึงวัฒนี้ธิรรม้ชิายเป็่นี้ใหญ่ข้องชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง ทั�งนี้้� 

ถงึแม้ผู้ห้ญงิม้ค้วาม้พยายาม้ต้อ่สูเ้พื�อแสดงบทบาททางสาธิารณะและถงึแม้จ้ัะป่ระสบความ้สำเรจ็ั แต้ม่้กัเกดิป่ญัหา

ทางครอบครัวในี้ภายหลัง ไม้่ว่าจัะเป่็นี้เรื�องความ้รุนี้แรงหรือการหย่าร้าง สุดท้ายผู้หญิงส่วนี้ใหญ่เลือกความ้

สม้านี้ฉันี้ท์ป่รองดองในี้ครอบครัวม้ากกว่า ยิ�งส่งผลให้ผู้หญิงม้้โอกาสในี้บทบาทผู้นี้ำและการม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้ทุกระดับ

อย่างลดนี้้อยลง (กนี้กพร ด้บุร้ และ รัชิดา อาภรศึิลป่์, 2563) 

ทั�งนี้้� ความ้เชิื�อและวิถ้ชิ้วิต้ข้องแต่้ละชินี้เผ่าม้้ความ้แต้กต่้างกันี้ งานี้ศึึกษาชิิ�นี้นี้้�นี้ำเสนี้อได้เพ้ยงข้้อมู้ลจัากตั้วแทนี้ 

ชินี้เผ่าภายใต้้เครือข่้ายป่่าไม้้ภาคพลเมื้อง ซึ�งอาจัไม้่สาม้ารถนี้ำเสนี้อข้้อมู้ลข้องทุกชินี้เผ่าได้อย่างครบถ้วนี้                    

ดังนี้ั�นี้เพื�อการวางแผนี้และจััดทำนี้โยบายท้�ต้อบสนี้องพื�นี้ท้�ได้อย่างแท้จัริง ผู้วางแผนี้จัำเป็่นี้ต้้องศึึกษาบริบทและ                   

วิถ้ชิ้วิต้ชินี้เผ่าในี้พื�นี้ท้�นี้ั�นี้ ๆ ให้ชิัดเจันี้และต้รวจัสอบอย่างถูกต้้อง

บทบาทเยาวชนกับการจััดการป่าไม้

การข้าดการม้ส้ว่นี้รว่ม้ข้องเยาวชินี้เป่น็ี้ป่ระเดน็ี้สำคญัท้�สม้าชิกิเครอืข้า่ยป่่าไม้ภ้าคพลเม้อืงหลายพื�นี้ท้�ม้ค้วาม้กงัวล

อย่างยิ�ง เนี้ื�องจัากเยาวชินี้ส่วนี้ใหญ่ออกจัากชุิม้ชินี้ไป่เร้ยนี้รู้และเติ้บโต้ในี้เมื้อง ทำให้เกิดความ้ห่างไกลกับชุิม้ชินี้

และป่่าชุิม้ชินี้ ซึ�งจัากการสอบถาม้ต้ัวแทนี้แกนี้นี้ำผู้หญิงผู้ใหญ่ และตั้วแทนี้เยาวชินี้ผู้หญิงในี้พื�นี้ท้� ทำให้ทราบ

สถานี้การณ์การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องเยาวชินี้ในี้ระดับพื�นี้ท้�ดังนี้้�

เม้ื�อกล่าวถึง “เยาวชินี้” ผู้ให้ข้้อมู้ลอธิิบายในี้ทิศึทางเด้ยวกันี้ คือ เยาวชินี้ม้้ความ้คิดข้องต้นี้เอง สาม้ารถเข้้าถึง        

ความ้รู้และข้้อมู้ลได้ง่าย เต้ิบโต้ในี้ยุคสม้ัยใหม้่ทำให้ม้้ความ้คิดท้�แต้กต้่างกับคนี้ยุคก่อนี้ วิธิ้การหรือแนี้วทางจัึง          

แต้กต้่างกันี้ ม้้วิธิ้การดำเนี้ินี้งานี้ท้�หลากหลาย แต้่ม้้อุดม้การณ์ลดนี้้อยลงเม้ื�อเท้ยบกับคนี้ยุคก่อนี้ และต้้องม้้               

ผลต้อบแทนี้จัากการดำเนี้ินี้การ 

ดงันี้ั�นี้ ในี้การสง่เสรมิ้บทบาทเยาวชินี้ ผูท้้�เก้�ยวข้อ้งจัำเป่็นี้ต้อ้งเข้า้ใจัพฤต้กิรรม้และเป่ดิรบัม้มุ้ม้องข้องเยาวชินี้ ซึ�งรปู่

แบบการจััดการป่่าไม้้ในี้อนี้าคต้ล้วนี้เป็่นี้สิ�งท้�เยาวชินี้จัะเป็่นี้ผู้ม้้บทบาทหลักต่้อไป่ อย่างไรก็ต้าม้ สถานี้การณ์ในี้

ป่ัจัจัุบันี้ พบว่า มุ้ม้ม้องท้�แต้กต้่างระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชินี้ยังคงเป่็นี้สิ�งท้�จัำกัดการจััดการป่่าไม้้ร่วม้กันี้ข้องคนี้ทั�ง

สองยุค รวม้ถึงมุ้ม้ม้องผู้ใหญ่ต้่อเยาวชินี้ ท้�ม้องว่า เยาวชินี้เป่็นี้เด็กม้้ป่ระสบการณ์นี้้อย ทำให้ผู้ใหญ่ไม้่ได้ม้อบพื�นี้ท้�

ให้เยาวชินี้แสดงความ้คิดเห็นี้ในี้ระดับการต้ัดสินี้ใจัสำคัญ และไม้่ได้ให้บทบาทหรือต้ำแหนี้่งในี้การร่วม้จััดการป่่าไม้้ 

เป่็นี้เพ้ยงการชัิกชิวนี้ให้ร่วม้ดำเนี้ินี้กิจักรรม้ชุิม้ชินี้ ซึ�งมุ้ม้ม้องต่้อเยาวชินี้ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ใหญ่เลือกท้�จัะกำหนี้ด

แนี้วทางการดำเนี้ินี้งานี้โดยผู้ใหญ่และให้เยาวชินี้ดำเนี้ินี้ต้าม้แผนี้ท้�วางไว้ ซึ�งข้ัดกับพฤติ้กรรม้ข้องเยาวชินี้ท้�ม้ักม้้

แนี้วคิดและวิธิ้การข้องต้นี้เอง
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พื�นี้ท้�ท้�ผู้นี้ำป่่าชิุม้ชินี้สาม้ารถส่งเสริม้บทบาทแกนี้นี้ำเยาวชินี้ร่วม้จััดการป่่าไม้้ ล้วนี้ต้้องม้้ความ้เข้้าใจัพฤต้ิกรรม้ข้อง

เยาวชินี้ ซึ�งหากเป่ิดโอกาสและพื�นี้ท้�ให้เยาวชินี้ได้ร่วม้ม้้บทบาท เยาวชินี้สาม้ารถข้ยายฐานี้ผู้ม้้ส่วนี้ร่วม้จััดการป่่าไม้้

สู่เด็กในี้พื�นี้ท้� รวม้ถึงผู้คนี้นี้อกพื�นี้ท้� เชิ่นี้ การให้เยาวชินี้ในี้พื�นี้ท้�เป่็นี้ผู้ชิักชิวนี้เด็กในี้ชิุม้ชินี้ร่วม้ทำกิจักรรม้ป่่าไม้้         

อาทิ ป่ลูกต้้นี้ไม้้ เร้ยนี้รู้พันี้ธิุ์ไม้้ “ผู้ใหญ่เชิิญไป่ เด็กไม้่ค่อยฟังผู้ใหญ่ แต้่เราเป็่นี้รุ่นี้พ้� รุ่นี้ใกล้กันี้ ชิวนี้ไป่เดินี้เล่นี้          

ต้้องทำให้สนีุ้ก เด็กม้้คำถาม้เยอะ เราพาไป่ป่ลูกต้้นี้ไม้้ เข้าถาม้ต้้นี้อะไร ป่ลูกไป่ทำไม้ เราก็บอกเข้า ป่ลูกฝ่ังเข้า          

แบ่งงานี้ให้ลองทำกันี้ เข้าก็สนีุ้ก ผู้นี้ำป่่าชิุม้ชินี้เต้ร้ยม้ข้นี้ม้นี้�ำไว้ให้ ท่านี้สนี้ับสนีุ้นี้และเป่ิดโอกาสม้ากให้ชิวนี้                

เด็ก เยาวชินี้ วัยรุ่นี้ม้าร่วม้”8 หรือการเปิ่ดโอกาสให้เยาวชินี้ได้ป่รับใชิ้ทักษะด้านี้เทคโนี้โลย้และเครื�องมื้อ                     

สื�อสารออนี้ไลนี้์ เพื�อการส่งเสริม้งานี้ท่องเท้�ยวชิุม้ชินี้ โดยเยาวชินี้เป่็นี้ผู้เก็บข้้อมู้ลชิุม้ชินี้ และออกแบบรูป่แบบ   

การนี้ำเสนี้อในี้มุ้ม้ม้องข้องเยาวชินี้เอง ซึ�งผู้ใหญ่เป่็นี้ผู้ชิ่วยต้รวจัสอบความ้ถูกต้้องข้องข้้อมู้ลชิุม้ชินี้ “ต้้องสร้าง

กระบวนี้การเร้ยนี้รู้อย่างต้่อเนี้ื�อง โดยให้พื�นี้ท้�เยาวชินี้ในี้การคิดและต้ัดสินี้ใจัในี้แผนี้งานี้ท้�เข้าทำ เราชิ่วยให้ข้้อมู้ล

และต้รวจัสอบความ้ถูกต้้อง พร้อม้ทั�งเสริม้แนี้วคิดเรื�องการเคารพ ดินี้ นี้�ำ ป่่า ผ่านี้การสัม้ภาษณ์ข้้อมู้ล ทำให้เกิด

การเร้ยนี้รู้ร่วม้กันี้ทุกวัย”9

นี้อกจัากนี้้� ในี้บางพื�นี้ท้�ม้ห้น่ี้วยงานี้ภาคเอกชินี้ได้จัดัสรรทุนี้การศึกึษาให้แกเ่ยาวชินี้ในี้พื�นี้ท้� โดยม้เ้งื�อนี้ไข้ คอื เยาวชินี้

ต้้องทำงานี้อาสาสมั้ครในี้ชุิม้ชินี้ ซึ�งในี้พื�นี้ท้�ดังกล่าวได้เป่ิดโอกาสให้เยาวชินี้ร่วม้ม้้บทบาทในี้งานี้จััดการป่่าไม้้ เชิ่นี้ 

การจัดบันี้ทึกป่ระชิุม้ การจััดทำเอกสาร ซึ�งเป่็นี้งานี้ท้�ชิุม้ชินี้ไม้่ถนี้ัดเม้ื�อเท้ยบกับศึักยภาพข้องเยาวชินี้ท้�ทำได้ด้กว่า 

และจัากข้้อมู้ลสัม้ภาษณ์พบว่า ภายหลังจัากหม้ดสัญญาการให้ทุนี้ เยาวชินี้ส่วนี้ใหญ่ยังคงชิ่วยงานี้ชิุม้ชินี้ดังเดิม้

สำหรับเยาวชินี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง พบว่า ในี้ด้านี้พฤต้ิกรรม้และแนี้วคิดข้องเยาวชินี้ไม่้ต้่างกับกลุ่ม้เยาวชินี้ท้�กล่าวถึง

ข้้างต้้นี้ คือ ม้้ความ้คิดเป่็นี้ข้องต้นี้เอง ม้้ความ้รู้และเข้้าถึงข้้อมู้ลได้ม้าก สาม้ารถต้ัดสินี้ใจัด้วยต้นี้เอง รวม้ถึงการ

ยอม้รับข้องผู้ใหญ่ในี้ชิุม้ชินี้ต้่อบทบาทเยาวชินี้ในี้ระดับการต้ัดสินี้ใจัยังคงม้้จัำกัด เนี้ื�องด้วยเห็นี้ว่าเป็่นี้ผู้ด้อย

ป่ระสบการณ์ ทั�งนี้้� ป่ระเด็นี้ข้องเยาวชินี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองท้�ต้้องคำนึี้ง คือ เรื�องการสร้างความ้เชิื�อม้ั�นี้ในี้ความ้เป็่นี้        

ชินี้เผ่า เนี้ื�องจัากเยาวชินี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเม้ื�อออกไป่เร้ยนี้รู้ในี้ชิุม้ชินี้ภายนี้อก ม้ักจัำเป่็นี้ต้้องป่กป่ิดความ้เป่็นี้ชินี้เผ่า 

เนืี้�องจัากในี้สังคม้ม้้ทัศึคต้ิเชิิงลบและยังคงกดทับกลุ่ม้คนี้จัากชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ดังนี้ั�นี้การสร้างความ้เชิื�อม้ั�นี้ในี้ต้ัวต้นี้

ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และการส่งเสริม้ศึักยภาพพัฒนี้าสภาวะผู้นี้ำจัึงเป่็นี้สิ�งสำคัญแก่เยาวชินี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

นี้อกจัากนี้้� เรื�อง ค่าต้อบแทนี้การดำเนี้ินี้งานี้สำหรับเยาวชินี้ เป่็นี้ป่ระเด็นี้ท้�แกนี้นี้ำผู้หญิงผู้ใหญ่และเยาวชินี้               

ล้วนี้กล่าวถึง เนี้ื�องด้วยยุคสม้ัยเป่ล้�ยนี้ไป่ เยาวชินี้ในี้ป่ัจัจัุบันี้ต้้องใชิ้ชิ้วิต้อยู่ในี้ระบบทุนี้นี้ิยม้ท้�เข้้ม้ข้้นี้ ทำให้เยาวชินี้

เต้ิบโต้ข้ึ�นี้ม้าพร้อม้กับมุ้ม้ม้องในี้การทำงานี้ท้�ควรได้รับผลป่ระโยชินี้์ต้อบแทนี้ม้ากกว่าการเส้ยสละเวลาเพื�อ                  

งานี้สว่นี้รวม้ รวม้ถงึเยาวชินี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้อืงท้�จัำเป่น็ี้ต้อ้งม้เ้รื�องคา่ต้อบแทนี้เนี้ื�องดว้ยเหต้ผุลท้�แต้กต้า่งไป่ คอื เยาวชินี้

ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองท้�ม้้โอกาสเร้ยนี้ต้่อในี้ระดับป่ริญญา ม้ักม้้หนี้้�สินี้เนี้ื�องจัากการลงทุนี้ในี้การศึึกษา ดังนี้ั�นี้ หากชิุม้ชินี้

จัะส่งเสริม้เยาวชินี้กลุ่ม้นี้้�ให้กลับม้าม้้บทบาทร่วม้ในี้การจััดการป่่าไม้้ จัำเป็่นี้ต้้องม้้การรองรับเรื�องงบป่ระม้าณ             

ดังกล่าว เพื�อให้เยาวชินี้สาม้ารถดำรงชิ้พพร้อม้ทั�งสาม้ารถรับผิดชิอบภาระท้�ต้นี้ม้้ ซึ�งในี้ปั่จัจัุบันี้ชิุม้ชินี้ยังไม่้ม้้               

งบป่ระม้าณรองรับในี้ส่วนี้นี้้�
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รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

บทวิเคราะห์: ป่จัจััยที�นำาไปส้่การเสริม
บทบาทผ่้้หญิง ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และ
เยาวชนในการจััดการป่าช่มชน3

ป่จัจััยที� 1 นโยบายและกลไกทางกฎหมายที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จัากการทบทวนี้นี้โยบายและกฎหม้ายในี้บทท้� 2 พบว่า พ.ร.บ.ป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 คือ กฎหม้ายสำคัญท้�ส่งเสริม้

การม้ส้ว่นี้รว่ม้ในี้การจัดัการป่า่ชุิม้ชินี้ข้องทุกภาคส่วนี้ ผา่นี้กลไกลคณะทำงานี้ป่่าชุิม้ชินี้ทั�ง 3 ระดับ ซึ�งเม้ื�อศึกึษาการ

ม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้หญิงในี้กลไกดังกล่าว ได้ข้้อสรุป่ดังนี้้�

 � คืณ์ะกรรมการจัดัการป้่าชืุ้มชื้น จัากข้้อมู้ลสำรวจัป่่าชิุม้ชินี้ 408 แห่ง พบว่า สัดส่วนี้คณะกรรม้การ ในี้การ

จััดการป่่าชิุม้ชินี้โดยเฉล้�ย 15 คนี้ต้่อแห่ง เป่็นี้ผู้ชิาย 10 คนี้ และเป่็นี้ผู้หญิง 5 คนี้ 10 

 � คืณ์ะกรรมการเคืร้อข่ายป้่าชุื้มชื้นระดัับจังหวัดั จัากข้้อมู้ลผู้สมั้ครต้ำแหนี้่งกรรม้การผู้ทรงคุณวุฒิ ในี้

คณะกรรม้การป่่าชิุม้ชินี้ป่ระจัำจัังหวัด พบว่า ม้้ผู ้สม้ัครทั�งสิ�นี้ 914 รายชิื�อ จัาก 68 จัังหวัด ซึ�งป่ระกอบ

ด้วยผู้ชิาย 774 คนี้ (คิดเป่็นี้ร้อยละ 85 ข้องผู้สม้ัครทั�งหม้ด) และผู้หญิง 140 คนี้ (คิดเป่็นี้ร้อยละ 15 ข้องผู้

สม้ัครทั�งหม้ด) โดยหากแบ่งต้าม้กลุ่ม้ผู้สม้ัคร 3 ป่ระเภท พบว่า จัำนี้วนี้ผู้สมั้ครหญิงส่วนี้ใหญ่อยู่ในี้กลุ่ม้ผู้ซึ�ง

ม้้ความ้รู้เช้ิ�ยวชิาญฯ (สัดส่วนี้ผู้หญิงคิดเป่็นี้ร้อยละ 24 ข้องผู้สมั้ครกลุ่ม้นี้้� ทั�งหม้ด 262 คนี้) รองลงม้าคือ กลุ่ม้

ผู้แทนี้องค์กรภาคป่ระชิาสังคม้ (สัดส่วนี้ผู้สม้ัครหญิงคิดเป่็นี้ร้อยละ 16 จัาก ผู้สม้ัครทั�งหม้ด 255 คนี้) และนี้้อย

ท้�สุด คือ กลุ่ม้ผู้แทนี้คณะกรรม้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้ในี้จัังหวัด ม้้สัดส่วนี้ผู้หญิงเพ้ยงร้อยละ 9 ข้องจัำนี้วนี้ผู้สม้ัคร 

397 คนี้

ตารางที่่� 7

1) กลุม่้ผูซ้ึ�งม้ค้วาม้รูค้วาม้เชิ้�ยวชิาญม้ผ้ลงานี้และป่ระสบการณเ์ก้�ยว
กบัการจัดัการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้แิละสิ�งแวดลอ้ม้หรอืม้นี้ษุยศึาสต้ร์
หรือสังคม้ศึาสต้ร์

2) กลุ่ม้ผู้แทนี้องค์กรภาคป่ระชิาสังคม้

3) กลุ่ม้ผู้แทนี้ป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด

64

(ร้อยละ 24)

198

(ร้อยละ 76)

262

(ร้อยละ 100)

42

(ร้อยละ 16)

34

(ร้อยละ 9)

140

(ร้อยละ 15)

774

(ร้อยละ 85)

914

(ร้อยละ 100)

213

(ร้อยละ 84)

363

(ร้อยละ 91)

255

(ร้อยละ 100)

397

(ร้อยละ 100)

โครงกี่าร/กี่จิักี่รรม
จัำานวนผู่ส้่มคัร

รวม

รวม

ชายห์ญงิ
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 � คืณ์ะกรรมการนโยบายป้่าชืุ้มชื้น จัากการเสนี้อชิื�อผู้สม้ัครกรรม้การผู้ทรงคุณวุฒิ จัำนี้วนี้ 16 คนี้ ซึ�งพบว่า 

เป่็นี้ผู้ชิายทั�งหม้ด 16 คนี้ ซึ�งป่ระกอบด้วยต้ำแหนี้่งกลุ่ม้ผู้ซึ�งม้้ความ้รู้ความ้เชิ้�ยวชิาญม้้ผลงานี้และป่ระสบการณ์

เก้�ยวกับการจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้และสิ�งแวดล้อม้หรือม้นีุ้ษยศึาสต้ร์หรือสังคม้ศึาสต้ร์ 4 คนี้ กลุ่ม้ผู้แทนี้

ภาคป่ระชิาสังคม้ 4 คนี้ และกลุ่ม้ผู้แทนี้ป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด 8 คนี้ โดยได้ม้้คัดเลือกและแต้่ง

ต้ั�งอย่างเป่็นี้ทางการ ซึ�งทั�ง 8 คนี้ ล้วนี้เป่็นี้เพศึชิายทั�งสิ�นี้ 

กรณีผู้ห์ญิงชุนิเผ่�พื�นิเมือง 

ทั�งนี้้� ถึงแม้้ในี้ปั่จัจัุบันี้กฎหม้ายภาคป่่าไม้้เปิ่ดโอกาสให้ชิุม้ชินี้ม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การบริหารจััดการป่่าไม้้ แต่้เนืี้�องด้วย

ป่ระเภทข้องพื�นี้ท้�ป่่าท้�เป่็นี้ท้�อยู่อาศึัยและท้�ทำกินี้ข้องกลุ่ม้คนี้ท้องถิ�นี้ไม้่ได้รับการยอม้รับให้ม้้สิทธิิในี้ท้�ดินี้ในี้ทาง

กฎหม้าย ดังนี้ั�นี้ ส่งผลให้ไม้่สาม้ารถจััดต้ั�งเป่็นี้ป่่าชิุม้ชินี้ภายใต้้ พ.ร.บ.ป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 และนี้ำไป่สู่การจัำกัด

โอกาสในี้การเข้้าร่วม้กลไกคณะกรรม้การจัดัการป่า่ชิมุ้ชินี้ รวม้ถงึป่ญัหาเรื�องการเข้า้ถงึเอกสารสำคญัแสดงต้นี้วา่ถอื

สัญชิาต้ิไทย ส่งผลให้เกิดอุป่สรรคในี้การเข้้าถึงบริการข้องภาครัฐ ต้ลอดจันี้เกิดข้้อจัำกัดในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ออกสิทธิิ

และเส้ยงในี้การวางแผนี้บริหารจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิทั�งในี้ระดับพื�นี้ท้� และระดับนี้โยบาย

จัากข้้อมู้ลสถิต้ิเป่็นี้สิ�งท้�ชิ้�ชิัดว่า ถึงแม้้ม้้จัำนี้วนี้ผู้หญิงในี้กลไกทางกฎหม้ายในี้ระดับพื�นี้ท้� ซึ�งถือเป่็นี้โอกาสท้�ด้ในี้การ

ผลักดันี้บทบาทผู้หญิงระดับชิุม้ชินี้ แต้่โอกาสข้องต้ัวแทนี้ผู้หญิงในี้ชิุม้ชินี้เข้้าสู่กลไกระดับจัังหวัด และนี้โยบายยังคง

ม้ค้วาม้เหลื�อม้ล�ำในี้ทางป่ฏิิบัต้ ิดงัเชิน่ี้การเสนี้อชิื�อผูส้มั้ครกรรม้การผูท้รงคุณวุฒใินี้คณะกรรม้การนี้โยบายป่า่ชุิม้ชินี้

ไม้่ม้้ผู้หญิงร่วม้รับการคัดเลือกต้ั�งแต้่ต้้นี้ ดังนี้ั�นี้ การกำหนี้ดสัดส่วนี้ต้ัวแทนี้ผู้หญิงในี้แต้่ละกลไกเป็่นี้สิ�งท้�ต้้องทำให้

ชิดัเจันี้ยิ�งขึ้�นี้ ต้ลอดจันี้การกำหนี้ดสัดสว่นี้ต้วัแทนี้ผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้อืงในี้กลไกท้�ชิมุ้ชินี้ร่วม้เป็่นี้ ผู้ม้ส้ว่นี้ได้เสย้ เพื�อ

สร้างพื�นี้ท้�ให้ผู้หญิงและผู้หญิงชินี้เผ่าได้แสดงบทบาททางกฎหม้ายได้อย่างเป่็นี้รูป่ธิรรม้

ป่จัจััยที� 2 สภาวะผ่้้นำา 

นี้อกจัากนี้โยบายและกลไกท้�เป่ิดโอกาสอย่างชิัดเจันี้แล้ว ผู้หญิงจัำเป่็นี้ต้้องม้้ศึักยภาพท้�พร้อม้ใชิ้พื�นี้ท้�ทางกฎหม้าย

ใหเ้กดิป่ระโยชินี้ ์ซึ�งหนี้ึ�งในี้ศึกัยภาพท้�สำคญัและเป่น็ี้แรงผลกัดันี้ใหเ้กดิการเป่ล้�ยนี้แป่ลงการม้ส้ว่นี้รว่ม้ไดอ้ยา่งชิดัเจันี้ 

คือ สภาวะเป่็นี้ผู้นี้ำ 

เม้ื�อศึึกษาสถานี้การณ์ระดับการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้หญิงผ่านี้ต้ำแหน่ี้งท้�ผู้หญิงได้รับแต่้งต้ั�งในี้คณะกรรม้การเครือข้่าย

ป่่าชุิม้ชินี้ระดับจัังหวัด ซึ�งเป่็นี้ข้้อมู้ลท้�ได้รับการจัดแจั้งเครือข่้ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัดต้าม้ระเบ้ยบกรม้ป่่าไม้ ้                

พ.ศึ. 2562 และป่ระกาศึรับรองบนี้ฐานี้ข้้อมูู้ลอิเล็คทรอนี้ิกข้องส่วนี้ภาค้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ สำนี้ักจััดการป่่าชิุม้ชินี้ 

กรม้ป่่าไม้้ ครอบคลุม้ 68 จัังหวัด พบว่า 

 � ต้ำแหนี้่งป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด ม้้ผู้หญิงเพ้ยง 1 แห่ง คือ ป่ระธิานี้คณะกรรม้การ

 � เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัดจัันี้ทบุร้ (คิดเป่็นี้ร้อยละ 1.5 ข้องจัำนี้วนี้เครือข้่ายทั�งหม้ด)

 � จัังหวัดท้�ม้้ผู้หญิงร่วม้ดำรงต้ำแหนี้่งคณะกรรม้การ ม้้ 36 จัังหวัด (คิดเป่็นี้ร้อยละ 52 ข้องจัำนี้วนี้เครือข้่ายทั�งหม้ด)

จัังหวัดท้�ผู้ชิายดำรงต้ำแหนี้่งคณะกรรม้การทั�งสิ�นี้ (ผู้หญิง 0 คนี้) ม้้ 32 จัังหวัด (คิดเป่็นี้ร้อยละ 47 ข้องจัำนี้วนี้

เครือข้่ายทั�งหม้ด)

“เชิื�อม้ั�นี้ในี้ต้นี้เอง ก้าวข้้าม้ความ้เป่็นี้ผู้หญิง แสดงความ้เป่็นี้ผู้นี้ำ ผู้หญิงม้้ศึักยภาพแต้่ไม้่ม้ั�นี้ใจัลุกข้ึ�นี้ม้า ต้้องกล้านี้ำ

เสนี้อเชิิงรุก ไม้่เป่็นี้ฝ่่ายรับฝ่่ายเด้ยว กล้าอย่างม้้หลักการ ม้้จัิต้อาสาเพื�อส่วนี้รวม้ และต้้องเร้ยนี้รู้เรื�องใหม้่ข้องโลก 

ม้องกว้าง สาม้ารถแลกเป่ล้�ยนี้ได้ จัึงจัะได้รับการยอม้รับจัากชิุม้ชินี้ ยอม้รับจัากราชิการ”11 



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

3.บทวิเคราะห์� ป�จจัยที่น�า�ปสู่การเสริมบทบาทผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมือง และเยาวชนในการจัดการปา่ชุมชน 41

นี้อกจัากนี้้� จัากการสะท้อนี้ความ้ต้้องการในี้เวท้เครือข้่ายผู้หญิงป่่าไม้้ภาคพลเมื้อง พบว่า ป่ระเด็นี้การเสริม้สร้าง

ศึักยภาพท้�สม้าชิิกผู้หญิงข้องคณะกรรม้การป่่าชิุม้ชินี้สนี้ใจัเร้ยนี้รู้และพัฒนี้าเพิ�ม้เต้ิม้ ได้แก่ การป่รับต้ัวข้องชิุม้ชินี้

ต้่อการเป่ล้�ยนี้แป่ลงสภาพภูม้ิอากาศึ โครงการเรดด์พลัส (หรือ การลดการป่ล่อยก๊าซเรือนี้กระจักจัากการทำลายป่่า

และการทำให้ป่่าเสื�อม้โทรม้) และความ้รู้ด้านี้วนี้เกษต้ร  ข้ณะท้�สม้าชิิกชิายสนี้ใจัเรื�อง วิสาหกิจัท้�เก้�ยวข้้องกับป่่าไม้้ 

และกลไกทางการต้ลาดข้องผลผลิต้ท้�ไม้่ใชิ่เนี้ื�อไม้้ (ป่วนี้า อุพาดัย, 2556) 

ป่จัจััยที� 3 โอกาสการพัื้ฒนาทางเศึรษฐกิจั 

เนี้ื�องจัากสังคม้ได้วางบทบาทหน้ี้าท้�ข้องผู้หญิงเป็่นี้ผู้ดูแลเรื�องอาหารในี้ครัวเรือนี้ โดยแหล่งอาหารสำคัญแห่งหนี้ึ�ง 

คือ ป่่าชิุม้ชินี้ ผู้หญิงจัึงเป่็นี้ผู้ม้้บทบาทหลักในี้การเข้้าถึงและใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ และเป่็นี้ผู้ชิำนี้าญในี้การ

ค้นี้หาทรัพยากรดังกล่าว ซึ�งจัากการสอบถาม้พฤต้ิกรรม้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ผลิต้ผลจัากป่่า พบว่า ผู้หญิงเก็บหาผลิต้ผล

จัากป่า่เพื�อการบรโิภคในี้ครวัเรอืนี้เป่น็ี้หลกั หากม้ส้ว่นี้ท้�เหลอืจัากการบรโิภคจัะนี้ำไป่ข้าย ซึ�งสาม้ารถสรา้งรายไดใ้ห้

แกค่รวัเรอืนี้ 500,000 – 615,000 บาทต่้อป่ ีโดยหากคำนี้วณมู้ลคา่ผลผลติ้จัากป่่าชิมุ้ชินี้ พบว่า ผลผลติ้จัากป่า่ชุิม้ชินี้

สาม้ารถสร้างมู้ลค่า 910,000 บาทต้่อป่ี (ป่วนี้า อุพาดัย, 2556) 

นี้อกจัากนี้้� ผู้หญิงยังถูกกล่าวถึงในี้เรื�องความ้ชิำนี้าญด้านี้การต้ลาด และการผลิต้ โดยในี้บางพื�นี้ท้�ม้้การจััดต้ั�งกลุ่ม้

ผู้หญิงเพื�อการต้่อยอดผลิต้ผลจัากป่่า อาทิ นี้�ำผึ�ง การแป่รรูป่อาหาร เชิ่นี้ ผักผลไม้้หรือป่ลาต้ากแห้ง รวม้ถึงการผลิต้

ผา้มั้ดย้อม้ท้�ใชิส้้จัากพืชิธิรรม้ชิาติ้จัากป่า่ ซึ�งสาม้ารถสร้างมู้ลค่าเพิ�ม้ให้แก่ผลิต้ผลจัากป่่า และพัฒนี้าเศึรษฐกิจัระดับ

ครัวเรือนี้และชิุม้ชินี้

ตารางที่่� 8

ม้้ความ้ใฝ่่รู้ เป่ิดรับและเร้ยนี้รู้สิ�งใหม้่ในี้สังคม้และโลก ม้้มุ้ม้ม้องท้�กว้าง สาม้ารถรับฟังและแลกเป่ล้�ยนี้ความ้คิดเห็นี้ ม้้ความ้
เชิื�อม้ั�นี้ในี้ต้นี้เอง กล้าต้ัดสินี้ใจั กล้าแสดงออก ม้้ความ้เส้ยสละ รู้จัักจุัดอ่อนี้และจุัดแข้็งข้องชุิม้ชินี้ สาม้ารถโน้ี้ม้นี้้าว                    
ลูกบ้านี้ได้ ม้้ทักษะการป่ระสานี้งานี้กับหน่ี้วยงานี้ภายนี้อก ม้้อุดม้การณ์เพื�อส่วนี้รวม้ และสาม้ารถสร้างการยอม้รับจัาก   
หนี้่วยงานี้อื�นี้ (ในี้ต้ัวบุคคล และในี้นี้าม้กลุ่ม้)

ศกัี่ยภาพัที่่�ผู่ห้์ญิงจัำาเป็้นต้องม ่ในกี่ารเป็้นผู้่นำา

เม้ื�อศึึกษาเฉพาะเจัาะจังต้ำแหน่ี้งท้�ผู้หญิงดำเนิี้นี้การ พบว่า ผู้หญิงดำรงต้ำแหน่ี้งรองป่ระธิานี้ในี้ 9 จัังหวัด และ

ต้ำแหนี้่งท้�ผู้หญิงส่วนี้ใหญ่ได้รับแต้่งต้ั�ง คือ เลข้านีุ้การ เหรัญญิก และป่ระชิาสัม้พันี้ธิ์ ดังนี้ั�นี้ ข้้อมู้ลนี้้�พิสูจันี้์ได้ว่า 

สังคม้ยังคงวางบทบาทผู้ชิายเป่็นี้ผู้นี้ำ ด้วยเหตุ้นี้้� เพื�อผลักดันี้ให้ผู้หญิงสาม้ารถแสดงบทบาทในี้ต้ำแหนี้่งระดับการ

ต้ัดสินี้ใจัได้อย่างม้้ป่ระสิทธิิภาพ การพัฒนี้าศึักยภาพผู้หญิงจัึงเป่็นี้สิ�งสำคัญอย่างยิ�งท้�ทุกหนี้่วยงานี้ต้้องดำเนี้ินี้การ

ให้เกิดข้ึ�นี้อย่างเป่็นี้รูป่ธิรรม้ 

สำหรับพื�นี้ท้�ท้�ม้้ผู้หญิงป่ระสบความ้สำเร็จัในี้ฐานี้ะผู้นี้ำ ผู้ให้ข้้อมู้ลต้่างเนี้้นี้ย�ำว่า การจัะสร้างบทบาทผู้หญิงในี้การ

จััดการป่่าชุิม้ชินี้ได้ในี้ทุกระดับนี้ั�นี้ ผู้หญิงเองจัำเป็่นี้ต้้องม้้ความ้สาม้ารถและม้้ศัึกยภาพผู้นี้ำท้�เด่นี้ชิัด ต้้องม้้              

ความ้รอบรู้ สาม้ารถสร้างความ้เป่ล้�ยนี้แป่ลงในี้ชุิม้ชินี้ในี้ด้านี้บวกw และต้้องสาม้ารถพิสูจันี้์ให้ชิุม้ชินี้เห็นี้ได้จัึงจัะ         

ได้รับการยอม้รับจัากชิุม้ชินี้ โดยสาม้ารถสรุป่ศึักยภาพท้�ผู้หญิงจัำเป่็นี้ต้้องม้้การเป่็นี้ผู้นี้ำได้ต้าม้ต้ารางนี้้� 
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กฎหมายท่�ส่งเสริมการใชื้้ป้ระโยชื้น์ทรัพื้ยากรป้่าไม้อย่างเหมาะสมต่อบริบทพื้้�นท่� สอดัคืล้องกับภ้มิป้ัญิญิา

และวิถ่ชื้่วิตชืุ้มชื้น 

อย่างไรก็ต้าม้ ถึงแม้้ข้้อมู้ลข้้างต้้นี้จัะรายงานี้ถึงการสร้างรายได้ข้องชิุม้ชินี้ท้�สาม้ารถเข้้าใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้

ได้นี้ั�นี้ แต่้ในี้หลายพื�นี้ท้�ภายใต้้การสอบถาม้ข้องเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ืองจัากต้ัวแทนี้ผู้หญิง และผู้หญิง                  

ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง พบว่า การเข้้าถึงและการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ยังม้้ข้้อจัำกัดในี้ด้านี้กฎหม้ายท้�ไม้่สอดคล้อง

กบัวิถป้่ฏิบัิต้ชิิมุ้ชินี้ เชิน่ี้ ในี้พื�นี้ท้�ป่า่อนุี้รกัษ์กบัการใชิไ้ม้ไ้ผ่เพื�อป่ลูกบ้านี้ข้องคนี้พื�นี้เมื้องซึ�งป่ฏิบัิต้มิ้าเนี้ิ�นี้นี้านี้ แต่้ด้วย

กฎหม้ายจึังกลายเป็่นี้สิ�งท้�ผิด รวม้ถึงการข้าดความ้รู้และความ้เข้้าใจัทางกฎหม้ายข้องชุิม้ชินี้เรื�องการใชิ้ป่ระโยชิน์ี้

ทรัพยากรป่่าไม้้ ทำให้ชิุม้ชินี้ไม้่กล้าใชิ้ผลิต้ผลจัากป่่า ถึงแม้้จัะม้้ทรัพยากรท้�สาม้ารถสร้างโอกาสทางเศึรษฐกิจัได้ 

เนี้ื�องจัากกลัวถูกจัับกุม้ ดังนี้ั�นี้ ข้้อกฎหม้ายท้�ไม้่สอดคล้องกับวิถ้ป่ฏิิบัต้ิข้องชิุม้ชินี้ และการข้าดความ้รู้เรื�องกฎหม้าย

ข้องชิุม้ชินี้ทำให้เกิดการก้ดกันี้การบริหารจััดการโดยชิุม้ชินี้ รวม้ถึงการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ นี้อกจัากนี้้�             

ถึงแม้้จัะไม้่ม้้การชิ้�ชิัดเก้�ยวกับเรื�องเพศึสภาพในี้การใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้ในี้ข้้อกำหนี้ดกฎหม้าย แต้่ย่อม้เกิด

ผลกระทบต้่อผู้ใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรป่่าไม้้โดยต้รง ซึ�งคือ ผู้หญิง

ด้วยเหตุ้นี้้� เนี้ื�องจัากผู้หญิงเป็่นี้ผู้เก็บผลผลิต้จัากป่่า ส่งผลให้ผู้หญิงม้้ความ้รู้เก้�ยวกับทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้ป่่าไม้้             

ในี้พื�นี้ท้�ป่่าข้องต้นี้เป็่นี้อย่างด้ การเปิ่ดโอกาสให้ผู้หญิงม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้การวางแผนี้การใชิ้ทรัพยากรจึังเป็่นี้สิ�งจัำเป็่นี้ 

เพื�อให้เห็นี้ภาพครบทุกม้ิติ้ และสาม้ารถสร้างแนี้วทางการดูแล รักษา และใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากร เพื�อให้เกิด              

การพัฒนี้าเศึรษฐกิจัในี้ชุิม้ชินี้ทั�งในี้ปั่จัจุับันี้และอนี้าคต้ควบคู่กับการรักษาความ้อุดม้สม้บูรณ์ข้องทรัพยากรป่่าไม้้

อย่างสม้ดุล  ทั�งนี้้� เพื�อให้คนี้ทุกกลุ่ม้สาม้ารถม้้โอกาสพัฒนี้าเศึรษฐกิจัได้อย่างเสม้อภาค การม้้ข้้อกำหนี้ดท้�ส่งเสริม้

การเข้้าถึงและการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรอย่างเท่าเท้ยม้และเสม้อภาคแก่คนี้ทุกกลุ่ม้จัึงเป่็นี้สิ�งสำคัญเชิ่นี้กันี้

ป่จัจััยที� 4 ค่านิยม หร้อบรรทัดฐานทางสังคม 

ถึงแม้้จัะม้้ความ้พยายาม้ในี้การป่รับเป่ล้�ยนี้มุ้ม้ม้องเรื�องความ้เสม้อภาคบทบาทหญิงชิายผ่านี้แผนี้งานี้ข้องภาครัฐ 

และองคก์รภาคป่ระชิาสงัคม้ แต้ย่งัคงเป่น็ี้เรื�องยากและต้อ้งใชิเ้วลาท้�จัะนี้ำไป่สู่สงัคม้ท้�ม้มุ้้ม้ม้องต้อ่เพศึสภาวะอยา่ง

เท่าเท้ยม้ และเสม้อภาค

จัากการศึึกษาข้้อมู้ลระดับป่ฏิิบัต้ิการ ถึงแม้้ผู้หญิงและผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เมื้องจัะม้้ส่วนี้ร่วม้ในี้บทบาทผู้นี้ำการ                

ข้บัเคลื�อนี้งานี้ด้านี้การบรหิารจัดัการทรพัยากรม้ากยิ�งข้ึ�นี้ แต้ก่ารยอม้รับดงักลา่วเกดิข้ึ�นี้เฉพาะบคุคลผูม้้ส้ภาวะผูน้ี้ำ

โดดเด่นี้ และม้้เพ้ยงจัำนี้วนี้น้ี้อยเม้ื�อเท้ยบกับเพศึชิายดังเชิ่นี้ตั้วอย่างจัำนี้วนี้ผู้หญิงผู้ดำรงต้ำแหน่ี้งป่ระธิานี้คณะ

กรรม้การเครือข่้ายจัังหวัดในี้ป่ัจัจััยท้� (1) ทั�งนี้้�เนี้ื�องจัากบริบทสังคม้โดยทั�วไป่ยังคงกำหนี้ดบทบาทและคุณค่าข้อง

เพศึชิายใหเ้ป่น็ี้ผูน้ี้ำชิมุ้ชินี้ และเป่น็ี้ผูต้้ดิต้อ่ป่ระสานี้งานี้ระหวา่งชิมุ้ชินี้กบัหนี้ว่ยงานี้รฐั เชิน่ี้ บทบาทผู้ใหญบ่า้นี้ และ

บทบาทป่ระธิานี้ป่่าชิุม้ชินี้ ข้ณะท้�เพศึหญิงให้ทำหนี้้าท้�ม้ารดาและภรรยาท้�ต้้องเป่็นี้ผู้ดูแลความ้เป่็นี้อยู่ข้องคนี้ในี้

ครอบครัว ทำให้พื�นี้ท้�ข้องการแสดงบทบาทข้องเพศึหญิงผูกต้ิดอยู่กับเรื�องครอบครัว 

ดังนี้ั�นี้ จัากการแบ่งแยกบทบาทหญิงชิายท้�ให้เพศึหญิงอยู่ภายในี้อาณาบริเวณบ้านี้และครอบครัว ข้ณะท้�เพศึชิาย

อยู่ภายนี้อกพื�นี้ท้�สาธิารณะจันี้กลายเป่็นี้บรรทัดฐานี้ทางสังคม้ ส่งผลต้่อการข้าดความ้ม้ั�นี้ใจัข้องเพศึหญิงในี้การ           

ทำหนี้้าท้�ป่ระสานี้งานี้กับเจั้าหนี้้าท้�ภาครัฐหรือทำงานี้ร่วม้กับผู้นี้ำเพศึชิาย ต้ลอดจันี้ไม้่กล้าแสดงความ้คิดเห็นี้เม้ื�อ

อยูใ่นี้ท้�ป่ระชิมุ้ ทำใหพ้ื�นี้ท้�ข้องผูห้ญงินี้ั�นี้ถกูจัำกดัอยูท่้�งานี้เบื�องหลงัในี้ชิมุ้ชินี้ ซึ�งแนี้วคดินี้้�ยงัคงสบืเนี้ื�องจันี้ถงึป่จััจับุนัี้ 

จัากการสัม้ภาษณ์ข้้อมู้ลเพิ�ม้เต้ิม้ในี้ป่ระเด็นี้ค่านี้ิยม้ต้่อบทบาทผู้นี้ำหญิงในี้การจััดการป่่าไม้้ พบว่า ม้้ความ้แต้กต้่าง

กันี้ไป่ในี้แต้่ละกลุ่ม้คนี้ ซึ�งสาม้ารถสรุป่ได้ต้าม้ต้ารางดังนี้้�



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

3.บทวิเคราะห์� ป�จจัยที่น�า�ปสู่การเสริมบทบาทผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมือง และเยาวชนในการจัดการปา่ชุมชน 43

ตารางที่่� 9

ผู้้้หญิิงในชืุ้มชื้นต่อผู้้้นำหญิิง

ผู้้้ส้งอายุในชืุ้มชื้นต่อผู้้้นำหญิิง

ผู้้้ชื้ายในชืุ้มชื้นต่อผู้้้นำหญิิง

หน่วยงานรัฐภาคืป่้าไม้ต่อผู้้้
หญิิง

ผู้หญิงในี้ชิุม้ชินี้โดยส่วนี้ใหญ่ยังคงไม่้เป่ิดรับการเป็่นี้ผู้นี้ำข้องผู้หญิง ยังคงยอม้รับและ
ให้บทบาทผู้ชิายเป่็นี้ผู้นี้ำ แต่้หากม้้ผู้หญิงท้�ม้้ศัึกยภาพความ้เป่็นี้ผู้นี้ำโดดเด่นี้ และ
สาม้ารถสร้างผลงานี้อย่างเป่็นี้รูป่ธิรรม้ได้อาจัให้การยอม้รับในี้ฐานี้ะผู้นี้ำได้

ผู้สูงอายุในี้ชิุม้ชินี้ยังคงยึดถือแนี้วคิดดั�งเดิม้ท้�ผู้หญิงม้้หนี้้าท้�รับผิดชิอบครัวเรือนี้ จัึงยัง
คงสนี้ับสนีุ้นี้ผู้ชิายในี้บทบาทผู้นี้ำม้ากกว่าผู้หญิง

ผู้ชิายในี้ชุิม้ชินี้เปิ่ดโอกาสและเปิ่ดพื�นี้ท้�ให้ผูห้ญิงร่วม้บริหารจัดัการงานี้ป่า่ไม้ใ้นี้กิจักรรม้
ระดบัพื�นี้ท้�ม้ากข้ึ�นี้ ซึ�งในี้หลายพื�นี้ท้�ผูห้ญิงเป็่นี้แกนี้นี้ำในี้การดำเนิี้นี้กจิักรรม้ป่า่ไม้ร้ะดับ
ชิุม้ชินี้ สำหรับในี้ระดับการม้้ส่วนี้ร่วม้ท้�สูงข้ึ�นี้ เชิ่นี้ ระดับจัังหวัด หรือนี้โยบาย พบว่า ในี้
พื�นี้ท้�ท้�ผู้ชิายสนี้ับสนีุ้นี้ผู้หญิง ม้้โอกาสท้�ผู้หญิงได้แสดงบทบาทม้ากข้ึ�นี้ในี้ระดับดังกล่าว 

หนี้่วยงานี้รัฐภาคป่่าไม้้ยังคงม้้มุ้ม้ม้องว่า งานี้ป่่าไม้้เป่็นี้เรื�องหนี้ักเกินี้ไป่สำหรับผู้หญิง 
เนี้ื�องดว้ยข้อ้จัำกดัทางรา่งกาย และความ้ลำบากในี้พื�นี้ท้�ดำเนี้นิี้งานี้ จังึทำใหก้ารดำเนี้นิี้
งานี้ภาคป่่าไม้้ส่วนี้ใหญ่เป่็นี้การป่ระสานี้งานี้ระหว่างหนี้่วยงานี้ภาครัฐและผู้นี้ำชิาย

คา่นยิมตอ่ผู่น้ำาห์ญงิในกี่ารจัดั็กี่ารป้า่ไม้

คำ่�นิิยมต่อเย�วิชุนิ 

ถึงแม้้มุ้ม้ม้องต้่อเยาวชินี้ไม้่ม้้ป่ระเด็นี้เรื�องความ้เหลื�อม้ล�ำทางเพศึสภาวะ แต้่จัากการสัม้ภาษณ์แกนี้นี้ำเยาวชินี้และ

ผู้ใหญ่ในี้พื�นี้ท้� พบว่า ค่านี้ิยม้ต้่อเยาวชินี้ในี้ด้านี้การม้้ส่วนี้ร่วม้บริหารจััดการป่่าชิุม้ชินี้ม้้ความ้แต้กต้่างไป่ในี้แต้่ละ

พื�นี้ท้�ข้ึ�นี้อยู่กับทัศึนี้คต้ิในี้การเป่ิดรับข้องผู้ใหญ่ในี้พื�นี้ท้�นี้ั�นี้ ๆ

โดยค่านี้ิยม้ทางลบท้�ตั้วแทนี้เยาวชินี้และผู้ใหญ่กล่าวต้รงกันี้ คือ การม้องว่า เยาวชินี้เป็่นี้เด็ก ม้้ความ้รู้นี้้อย ไม้่ม้้

ป่ระสบการณ์ ส่งผลให้ผู้ใหญ่ในี้พื�นี้ท้�ป่ิดโอกาสการแสดงความ้คิดเห็นี้ข้องเยาวชินี้ รวม้ถึงออกแบบแนี้วทางเพื�อให้

เยาวชินี้ป่ฏิบัิต้ติ้าม้โดยไม่้รบัฟังความ้คิดเห็นี้ ข้ณะท้�เยาวชินี้รุน่ี้ใหม่้เติ้บโต้ในี้ยุคท้�แต้กต่้างกับผูใ้หญ่ ซึ�งม้มุ้้ม้ม้องและ

วิธิ้การดำเนี้ินี้งานี้แต้กต้่างกันี้ ดังนี้ั�นี้ หากผู้ใหญ่และเยาวชินี้ไม้่เป่ิดใจักันี้ทั�งสองฝ่่าย การส่งเสริม้บทบาทเยาวชินี้ในี้

การจััดการป่่าไม้้อาจัม้้โอกาสเป่็นี้ไป่ได้ยากยิ�งข้ึ�นี้

ทั�งนี้้� ในี้พื�นี้ท้�ท้�ผูใ้หญแ่ละเยาวชินี้พร้อม้เป่ดิใจัเรย้นี้รูแ้ละยอม้รบัในี้ความ้แต้กต้า่งข้องคนี้ทั�งสองวยันี้ั�นี้ สาม้ารถสรา้ง

พื�นี้ท้�การทำงานี้ร่วม้กันี้ระหว่างเยาวชินี้และผู้ใหญ่ในี้ชุิม้ชินี้โดยให้เยาวชินี้ม้้ส่วนี้ร่วม้ต้าม้รูป่แบบท้�เหม้าะสม้กับ

ศึกัยภาพข้องเยาวชินี้เองได้ เชิน่ี้ การเปิ่ดโอกาสให้เยาวชินี้ใชิท้กัษะด้านี้เทคโนี้โลยแ้ละสื�อออนี้ไลน์ี้เพื�อนี้ำเสนี้อและ

ป่ระชิาสัม้พันี้ธิ์การท่องเท้�ยวชิุม้ชินี้ผ่านี้มุ้ม้ม้องข้องเยาวชินี้ โดยผู้ใหญ่เป่็นี้ผู้สนี้ับสนีุ้นี้ด้านี้ข้้อมู้ลชิุม้ชินี้ เป่็นี้ต้้นี้ 

นี้อกจัากนี้้�การพัฒนี้าศัึกยภาพเยาวชินี้ ผลักดันี้ความ้เป็่นี้ผูน้ี้ำ และเปิ่ดพื�นี้ท้�ให้เยาวชินี้ได้แสดงออกทั�งในี้ระดับป่ฏิบัิต้ิ

การ และร่วม้ตั้ดสินี้ใจัป่ระเด็นี้สำคัญ และรับฟังแนี้วคิดท้�แต้กต่้าง สาม้ารถส่งเสริม้บทบาทการม้ส่้วนี้ร่วม้ข้องเยาวชินี้

โดยมุ้่งสู่ป่ระโยชินี้์ข้องชิุม้ชินี้ในี้การจััดการป่่าไม้้อย่างม้้ส่วนี้ร่วม้
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รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

บทสร่ป4
จัากการทบทวนี้นี้โยบายและกฎหม้ายและสถานี้การณ์ระดับพื�นี้ท้�ด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร้           

ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ พบว่า ข้้อกำหนี้ดทางกฎหม้ายและ

แนี้วทางการพฒันี้าความ้เสม้อภาคบทบาทสต้ร ้และกลุม่้คนี้เป่ราะบางนี้ั�นี้ ไม้ม่้ค้วาม้เชิื�อม้โยงกบับทบาทการบรหิาร

จััดการป่่าไม้้ สำหรับชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ถึงแม้้ม้้การเชิื�อม้โยงถึงป่ระเด็นี้การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ แต้่แนี้วทางพัฒนี้า

สว่นี้ใหญมุ่้ง่เนี้น้ี้เรื�องการแกป้่ญัหาสทิธิขิ้ั�นี้พื�นี้ฐานี้ รวม้ถงึไม้ม่้แ้นี้วทางเฉพาะเรื�องการสง่เสรมิ้บทบาทสต้ร ้และกลุ่ม้

คนี้เป่ราะบางในี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง 

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทสตรี 
ม้้การระบุต้ั�งแต้่ระดับกรอบกฎหม้ายใหญ่ข้องป่ระเทศึ ได้แก่ รัฐธิรรม้นีู้ญ ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป่ี รวม้ถึงแผนี้แม้่บท

ภายใต้ยุ้ทธิศึาสต้ร์ชิาติ้ฯ ซึ�งถือเป็่นี้ทิศึทางท้�สำคัญท้�จัะเกิดแผนี้งานี้ในี้ระดับป่ฏิบัิต้กิาร อย่างไรก็ต้าม้ ในี้ระดับกรอบ

กฎหม้ายนี้้� ม้้เพ้ยงการระบุถึงสิทธิิความ้เสม้อภาคผู้หญิงในี้ระดับกว้าง และเน้ี้นี้เรื�องการสร้างเจัต้คติ้ในี้สังคม้ไทย

เป่็นี้หลัก แต่้ไม่้ม้้การเชิื�อม้โยงด้านี้การบริหารจััดการทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม้ธิรรม้ชิาติ้ เชิ่นี้เด้ยวกับข้้อกำหนี้ด        

ในี้แผนี้ป่ฏิิบัติ้การด้านี้การพัฒนี้าสต้ร้ระยะท้� 1 ถึงแม้้จัะม้้ข้้อกำหนี้ดการดำเนิี้นี้งานี้ข้องภาครัฐเพื�อส่งเสริม้ความ้

เสม้อภาคทางเพศึ แต้่เป่้าหม้ายและแนี้วทางการพัฒนี้า รวม้ถึงรายชิื�อหนี้่วยงานี้ผู้รับผิดชิอบหลัก และผู้สนี้ับสนีุ้นี้ 

ไม้่ม้้ความ้เก้�ยวข้้องด้านี้การบริหารจััดการทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม้ทางธิรรม้ชิาต้ิ ซึ�งสอดคล้องกับสถานี้การณ์ในี้

ระดับป่ฏิิบัต้ิการ พบว่า การดำเนี้ินี้งานี้ข้องหนี้่วยงานี้รัฐภาคป่่าไม้้เนี้้นี้การสร้างความ้รู้ความ้เข้้าใจัเรื�องความ้เสม้อ

ภาคบทบาทชิายหญิงภายในี้องค์กร แต้่ยังข้าดการบูรณาการแผนี้ระดับป่ฏิิบัต้ิการท้�นี้ำไป่สู่การส่งเสริม้ความ้เสม้อ

ภาคบทบาทชิายหญิงต้่อกลุ่ม้ผู้ใชิ้บริการหนี้่วยงานี้ภาครัฐ 

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง 

ถงึแม้ม้้ข้้้อกำหนี้ดเรื�องการเคารพสทิธิคินี้ทกุเชิื�อชิาต้ใินี้รฐัธิรรม้นี้ญูราชิอาณาจักัรไทย พ.ศึ. 2560 รวม้ถงึข้อ้กำหนี้ด

เฉพาะเรื�องข้อง “กลุม่้ชิาต้พินัี้ธิุ”์ และภายใต้้ยทุธิศึาสต้รช์ิาต้ ิ20 ป่ ีม้ป้่ระเดน็ี้การพฒันี้าท้�กลา่วถงึการรกัษาภมู้ปิ่ญัญา

ท้องถิ�นี้ และพัฒนี้าคุณภาพชิ้วิต้ข้อง “กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์” แต้่ในี้ระดับแผนี้แม้่บทภายใต้้ยุทธิศึาสต้ร์ชิาต้ิฯ ซึ�งถือเป่็นี้

แนี้วทางข้องแผนี้ระดับป่ฏิิบัติ้การ กลับไม้่ม้้การระบุถึงป่ระเด็นี้ “กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์”เหลือเพ้ยงการรักษาภูมิ้ป่ัญญา          

ท้องถิ�นี้ สำหรับ แผนี้สิทธิิม้นีุ้ษยชินี้ ฉบับท้� 4 ได้กล่าวถึงการส่งเสริม้สิทธิิชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ซึ�งป่ระเด็นี้หลักมุ้่งเนี้้นี้การ         

แก้ป่ัญหาการเข้้าถึงสิทธิิข้ั�นี้พื�นี้ฐานี้ เชิ่นี้ ป่ัญหาการแจั้งเกิดข้องเด็กในี้กลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ การเข้้าไม้่ถึงระบบสวัสดิการ

ข้องรัฐ และป่ัญหาการจัำกัดสิทธิิการโยกย้ายถิ�นี้ และสิทธิิการใชิ้ป่ระโยชินี้์ท้�ดินี้ รวม้ถึงป่ระเด็นี้ทรัพยากรและ            

สิ�งแวดล้อม้เรื�องการออกกฎหม้ายท้�เก้�ยวข้้องกับการอนีุ้รักษ์ป่่าไม้้ม้้การละเม้ิดสิทธิิข้องชิุม้ชินี้ผู้อยู่ม้าก่อนี้ และ             

ไม้่สอดคล้องกับวิถ้ชิ้วิต้ข้องชิุม้ชินี้ ซึ�งควรได้รับการพัฒนี้าโดยเนี้้นี้การหารือและม้้ส่วนี้ร่วม้จัากผู้เชิ้�ยวชิาญ                    

หลากหลายสาข้า รวม้ถึงต้ัวแทนี้จัากผู้นี้ำชิุม้ชินี้ พร้อม้ทั�งออกม้าต้รการบรรเทาผลกระทบทางลบจัากการป่ระกาศึ

ใชิ้นี้โยบายและกฎหม้ายข้องภาครัฐ
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นี้อกจัากนี้้� ม้้ม้ต้ิ ครม้.  3 สิงหาคม้ 2553 ท้�เป่็นี้เครื�องม้ือสำคัญในี้การเร้ยกร้องสิทธิิกลุ่ม้ชิาต้ิพันี้ธิุ์ภายใต้้กลไกทาง

กฎหม้าย ซึ�งม้้การระบุถึงป่ระเด็นี้การจััดการทรัพยากรไว้อย่างชิัดเจันี้ ในี้ด้านี้การแก้ป่ัญหาพื�นี้ท้�ทับซ้อนี้ ส่งเสริม้

ระบบไร่หมุ้นี้เว้ยนี้ รวม้ถึงการสนี้ับสนีุ้นี้การจััดการข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ดั�งเดิม้ อย่างไรก็ต้าม้ เม้ื�อม้องป่ระเด็นี้บทบาท

สต้ร้ในี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ถึงแม้้ม้้ผู้นี้ำสต้ร้รุ่นี้ใหม้่เกิดข้ึ�นี้บ้าง แต้่ยังคงม้้จัำนี้วนี้ไม้่ม้าก เนี้ื�องด้วยข้้อจัำกัดข้องค่านี้ิยม้

ผูช้ิายเป่น็ี้ใหญ ่ข้้อจัำกดัดา้นี้ภาษาในี้การสื�อสารกบัหนี้ว่ยงานี้ภายนี้อก รวม้ถงึทศัึนี้คต้ทิางลบข้องกลุ่ม้คนี้ภายนี้อก

ต้่อชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคกล่่มคนเปราะบาง 
ม้าต้รการและแนี้วทางการพัฒนี้าส่วนี้ใหญ่ มุ้่งเนี้้นี้ในี้การแก้ป่ัญหาความ้ยากจันี้ และส่งเสริม้การเข้้าถึงหลักป่ระกันี้

ทางสังคม้และสวัสดิการข้องหน่ี้วยงานี้ภาครัฐ รวม้ถึงกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางท้�ทิศึทางนี้โยบายได้กล่าวถึงเป็่นี้หลักคือ 

กลุ่ม้ผู้สูงอายุ เพื�อเต้ร้ยม้ความ้พร้อม้ผู้สูงอายุท้�ม้้จัำนี้วนี้ม้ากข้ึ�นี้ในี้อนี้าคต้ 

ป่่ญห์�และคำวิ�มท้�ท�ยระดับนิโยบ�ยและกฎห์ม�ย

 � ถึงแม้้ป่ระเทศึไทยได้เข้้าร่วม้ข้้อต้กลงระหว่างป่ระเทศึ อาทิ เป่้าหม้ายการพัฒนี้าท้�ยั�งยืนี้ และอนีุ้สัญญาว่าด้วย

การข้จัดัการเลือกป่ฏิบิตั้ติ้อ่สต้รใ้นี้ทกุรปู่แบบ และม้ก้ารระบเุนี้ื�อหาต้าม้ข้อ้ต้กลงในี้กฎหม้ายหลกัข้องป่ระเทศึ แต้่

ในี้ระดับกฎหม้ายรอง และแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการ พบว่า ยังไม้่ม้้การระบุท้�ชิัดเจันี้ โดยเฉพาะนี้โยบายและกฎหม้ายด้านี้

การจัดัการทรัพยากรป่า่ไม้ข้้าดมุ้ม้ม้องเรื�อง สทิธิิม้นี้ษุยชินี้ ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึความ้เท่าเทย้ม้ทกุเชิื�อชิาต้ิ 

การสร้างการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้ด้อยโอกาส และการป่กป่้องผลป่ระโยชินี้์ข้อง กลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง

 � ข้้อกำหนี้ดกฎหม้าย นี้โยบายและแผนี้งานี้ด้านี้การบริหารจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้ถกูม้อง

แยกส่วนี้ออกจัากม้ิต้ิอื�นี้ ถึงแม้้ม้้ข้้อกำหนี้ดท้�กล่าวถึงการเป่ิดโอกาสการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องชิุม้ชินี้ในี้การจััดการป่่าไม้้ 

แต้่การจััดการดังกล่าวมุ้่งเนี้้นี้เรื�องการดูแล อนุี้รักษ์ และฟ้�นี้ฟูป่่าไม้้ ซึ�งข้าดการเชิื�อม้โยงในี้ม้ิต้ิอื�นี้ท้�สำคัญ อาทิ 

วิถ้ชิ้วิต้ ป่ระเพณ้และวัฒนี้ธิรรม้ข้องชิุม้ชินี้ท้องถิ�นี้ โดยในี้ทางป่ฏิิบัต้ิชิุม้ชินี้ได้ใชิ้ป่ระเพณ้ และวัฒนี้ธิรรม้ในี้

การบริหารจััดการป่่าไม้้ข้องชุิม้ชินี้ม้าแต้่เนี้ิ�นี้นี้านี้ รวม้ถึงม้ิต้ิการใชิ้ป่ระโยชินี้์จัากทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ินี้อกจัาก

การทำเกษต้รกรรรม้ ซึ�งสาม้ารถส่งผลต้่อการพัฒนี้าคุณภาพชิ้วิต้ คนี้ในี้ชุิม้ชินี้ระยะยาว

 � ถึงแม้้กลไกคณะทำงานี้เพื�อเสริม้สร้างความ้เสม้อภาคบทบาทชิายหญิงม้้การดำเนิี้นี้งานี้อย่างต้่อเนี้ื�องซึ�งทำให้

หนี้่วยงานี้ภาครัฐต้ระหนี้ักถึงป่ระเด็นี้ดังกล่าวได้ไม้่ม้ากก็นี้้อย อย่างไรก็ต้าม้ จัากแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้การพัฒนี้า

สต้ร้ระยะท้� 1 พบว่า หนี้่วยงานี้ภาคป่่าไม้้ยังมุ้่งเนี้้นี้เฉพาะการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคภายในี้องค์กร ดังนี้ั�นี้ 

การสร้างแรงจัูงเพื�อให้เกิดการยกระดับกิจักรรม้ จัึงเป่็นี้ความ้ท้าทายท้�ข้องหนี้่วยงานี้ผู้รับผิดชิอบหลัก 

 � สำหรับชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง กลไกเพื�อส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองในี้การร่วม้จััดการ 

ทรัพยากรป่่าไม้้ ยังม้้จัำกัด รวม้ถึงป่ัญหาทัศึนี้คต้ิทางลบข้องคนี้ภายนี้อก เนี้ื�องจัากข้าดความ้เข้้าใจัท้�ถูกต้้อง

ต้่อวิถ้ช้ิวิต้ในี้การพึ�งพิงป่่าข้องคนี้ท้องถิ�นี้

 � พ.ร.บ. ป่่าชุิม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 ได้เป่ิดโอกาสการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องภาคป่ระชิาสังคม้ในี้ทางกฎหม้ายม้ากยิ�งข้ึ�นี้ผ่านี้

กลไกคณะกรรม้การจััดการป่่าชุิม้ชินี้ 3 ระดับ อย่างไรก็ต้าม้ ข้้อกำหนี้ดองค์ป่ระกอบข้องคณะกรรม้การ 
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ไม้่ได้ม้้การระบุสัดส่วนี้ต้ัวแทนี้สต้ร้ ต้ัวแทนี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง หรือต้ัวแทนี้กลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง จัึงยังไม้่สาม้ารถสร้าง

ความ้เสม้อภาคข้ึ�นี้ได้ เนี้ื�องจัากยังคงม้้การก้ดกันี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องกลุ่ม้คนี้ดังกล่าวท้�เป่็นี้ผลจัากค่านี้ิยม้และ

บทบาทท้�ไม้่เสม้อภาคในี้สังคม้ ทำให้ผู้ชิายมั้กได้รับการแต้่งต้ั�งต้ำแหนี้่งสำคัญรวม้ถึงการดำรงต้ำแหนี้่ง

ป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด และได้รับการแต้่งต้ั�งร่วม้กลไกคณะทำงานี้โดยป่ริยาย

ป่่ญห์�และคำวิ�มท้�ท�ยระดับป่ฏิิบัติก�ร

 � ภายใต้้แผนี้การดำเนิี้นี้งานี้เพื�อการเสริม้สร้างความ้เสม้อภาคหญิงชิาย หนี้่วยงานี้รัฐได้ม้้การจััดเก็บข้้อมู้ลบุคคล

แบบแยกเพศึ ซึ�งเป่็นี้ความ้ท้าทายข้องหนี้่วยงานี้ส่วนี้กลางต้่อไป่ว่า จัะสาม้ารถนี้ำข้้อมู้ลดังกล่าวไป่ใชิ้ป่ระโยชิน์ี้

อย่างไร เพื�อก่อให้เกิดผลการเป่ล้�ยนี้แป่ลงท้�นี้ำไป่สู่ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึได้จัริง

 � การจััดเก็บข้้อมู้ลชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองแบบแยกเพศึ ท้�เก้�ยวข้้องกับการบริหารจััดการป่่าไม้้ ยังม้้จัำกัดและไม้่ม้้

ป่ระสิทธิิภาพเพ้ยงพอในี้การนี้ำไป่ใชิ้ให้เกิดป่ระโยชินี้์ต้่อไป่

 � ข้าดการส่งเสริม้บทบาทกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางในี้การบริหารจััดการการป่่าไม้้ ทั�งในี้ด้านี้การม้้ส่วนี้ร่วม้การ

วางแผนี้ และการส่งเสริม้การเข้้าถึงและการใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากร ซึ�งอาจัเกิดป่ัญหาในี้อนี้าคต้เม้ื�อกลุ่ม้ผู้สูง

อายุม้้จัำนี้วนี้ม้ากขึ้�นี้ ข้ณะท้�คนี้วัยแรงงานี้อพยพย้ายถิ�นี้ม้ากข้ึ�นี้ ดังนี้ั�นี้ หากกลุ่ม้คนี้เป่ราะบางไม่้ได้รับการส่ง

เสริม้บทบาทหรือศึักยภาพเท่าท้�ควร อาจัส่งผลให้กลุ่ม้คนี้เหล่านี้้�ถูกต้ัดออกจัากสังคม้ (social exclusion) รวม้ถึง

ข้าดคนี้ทำงานี้ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าชิุม้ชินี้ในี้อนี้าคต้

 � ค่านี้ิยม้ในี้ชิุม้ชินี้ยังคงให้ผู้ชิายเป่็นี้ผู้ดำรงต้ำแหนี้่งผู้นี้ำทั�งในี้ระดับชิุม้ชินี้ ระดับจัังหวัด และระดับนี้โยบาย
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ข้อเสนอแนะ5
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ออกแบบและวางแผนี้นี้โยบาย กฎหม้าย และแผนี้งานี้การจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้ ภายใต้้

หลักสิทธิิม้นุี้ษยชินี้ การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ ความ้เท่าเท้ยม้ทุกเชิื�อชิาติ้ การสร้างโอกาสข้อง               

คนี้ทุกกลุ่ม้  และการป่กป่้องผลป่ระโยชินี้์ข้องกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง โดยคำนี้ึงถึงความ้แต้กต้่างระหว่างเพศึ ข้้อจัำกัด

ทางบทบาทและโอกาสข้องคนี้แต้ล่ะกลุม่้ รวม้ถึงการออกแบบนี้โยบายและกฎหม้ายท้�ป่ระกนัี้สิทธิใินี้การม้ส่้วนี้ร่วม้

ข้องสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และเยาวชินี้ในี้กระบวนี้การวางแผนี้นี้โยบาย ต้ลอดจันี้กระบวนี้การต้ัดสินี้ใจัต้่างๆ เพื�อ

ให้เกิดการม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องคนี้ทุกกลุ่ม้อย่างเสม้อภาคและเท่าเท้ยม้

2. วางแผนี้นี้โยบายและแนี้วทางการจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาติ้และสิ�งแวดล้อม้ ให้เชิื�อม้โยงกับมิ้ต้ิต้่างๆ อย่าง

ครอบคลุม้ อาทิ ความ้หลากหลายทางชิ้วภาพ การพัฒนี้าเศึรษฐกิจั และวิถ้ชิ้วิต้ชิุม้ชินี้

3. การวางแผนี้นี้โยบายและม้าต้รการท้�เก้�ยวข้อ้งกบัชิุม้ชินี้ ต้อ้งใชิข้้อ้ม้ลูป่ัจัจับุันี้ในี้การวางแผนี้ พรอ้ม้ทั�งต้รวจัสอบ

ความ้ถูกต้้องข้องข้้อมู้ลโดยเท้ยบกับข้้อมู้ลจัากหลากหลายแหล่งทั�งในี้ระดับพื�นี้ท้�ชิุม้ชินี้ และข้้อมู้ลจัากหนี้่วยงานี้

ผู้รับผิดชิอบ

4. การพัฒนี้ากลไกทางกฎหม้ายท้�ม้้อยู่ 

 4.1) ยุทธิศึาสต้ร์การพัฒนี้าสต้ร้ และแผนี้ป่ฏิิบัต้ิการด้านี้การพัฒนี้าสต้ร้ ควรเพิ�ม้ป่ระเด็นี้ด้านี้การจััดการ 

 ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้ เพื�อส่งเสริม้บทบาทสต้ร้ในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้บริหารจััดการทรัพยากร        

 ป่่าไม้้ เนี้ื�องจัากสต้ร้ชินี้บทส่วนี้ใหญ่ล้วนี้เก้�ยวข้้องกับภาคเกษต้รกรรม้ และป่่าเป่็นี้แหล่งอาหารสำคัญข้อง 

 ครัวเรือนี้ สต้ร้จัึงเป่็นี้ผู้ใชิ้ป่ระโยชินี้์ทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิโดยต้รง ดังนี้ั�นี้จัึงควรม้้การกำหนี้ดยุทธิศึาสต้ร์และ 

 แนี้วทางพัฒนี้าเพื�อพัฒนี้าคุณภาพชิ้วิต้สต้ร้ในี้ม้ิต้ิท้�เก้�ยวข้้อง เชิ่นี้ การพัฒนี้าเศึรษฐกิจัสต้ร้โดยสร้าง             

 รายได้เสริม้จัากผลิต้ผลจัากป่่า การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องสต้ร้ในี้กลไกการจััดการป่่าชุิม้ชินี้ระดับพื�นี้ท้� และ           

 นี้โยบาย รวม้ถึงการเป่็นี้ต้ัวแทนี้ในี้เวท้การบริหารจััดการทรัพยากรธิรรม้ชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม้ระดับสากล

 4.2) กลไก พ.ร.บ.ป่่าชิุม้ชินี้ ควรแก้ไข้ข้้อกำหนี้ดในี้ส่วนี้ข้องป่ระธิานี้เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด ท้� 

 สาม้ารถร่วม้ในี้กลไกบรหิารจัดัการป่่าชุิม้ชินี้ระดับจังัหวดัและระดบันี้โยบายโดยอัต้โนี้มั้ต้ ิเนี้ื�องจัากป่ระธิานี้ 

 เครือข้่ายป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัดส่วนี้ใหญ่เป่็นี้ผู้ชิาย ดังนี้ั�นี้ ควรเป่ล้�ยนี้จัากข้้อกำหนี้ด “ป่ระธิานี้เครือข้่าย 

 ป่่าชิุม้ชินี้ระดับจัังหวัด” เป่็นี้ “ผู้แทนี้ป่่าชิุม้ชินี้” เพื�อเป่ิดโอกาสให้ผู้ม้้ความ้สาม้ารถทั�งเพศึหญิง เพศึชิาย  

 และชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ร่วม้เป่็นี้ต้ัวแทนี้ในี้กลไกบริหารจััดการป่่าชุิม้ชินี้ท้�เป่็นี้ทางการ 

 4.3) กลไกคณะทำงานี้เพื�อเสริม้สร้างความ้เสม้อภาคบทบาทชิายหญิง ควรม้้ข้้อกำหนี้ดเพื�อยกระดับ            
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 การดำเนิี้นี้การเสรมิ้สร้างความ้เสม้อภาคข้องแต่้ละหน่ี้วยงานี้ หรอืม้าต้รการสร้างแรงจังูใจัให้คณะทำงานี้ฯ  

 ข้ยายผลสู่กลุ่ม้คนี้ภายนี้อกองค์กร เพื�อสร้างการเป่ล้�ยนี้แป่ลงในี้วงกว้างให้ม้ากยิ�งข้ึ�นี้ รวม้ทั�งคำนี้ึงถึงการ 

 เสริม้สร้างความ้เสม้อภาคบทบาทชิายหญิงในี้ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง

 4.4) การจัดัตั้�งกลไกคณะทำงานี้ทกุรปู่แบบ ควรระบุข้้อกำหนี้ดเรื�อง สดัส่วนี้ต้วัแทนี้สต้ร ้ในี้คณะทำงานี้ทั�ง 

 ในี้ระดับชิุม้ชินี้ เครือข้่าย และนี้โยบาย เพื�อข้จััดการก้ดกันี้ท้�เกิดจัากค่านี้ิยม้การให้บทบาทผู้นี้ำแก่เพศึชิาย  

 รวม้ถึงเป่ิดโอกาสให้สต้ร้แสดงบทบาทในี้ระดับนี้โยบายม้ากยิ�งข้ึ�นี้

5. จััดต้ั�งกลไกคณะทำงานี้ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเพื�อการม้้ส่วนี้ร่วม้บริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้โดยชิุม้ชินี้ โดยเป่็นี้กลไก

ท้�ได้รับรองทางกฎหม้าย เพื�อมุ้่งเนี้้นี้การป่ระสานี้งานี้และทำงานี้ร่วม้กับหนี้่วยงานี้ภาครัฐและภาค้เครือข่้ายท้�

เก้�ยวข้้องในี้เชิิงรกุ และเพื�อสนี้บัสนี้นุี้และใหค้วาม้ชิว่ยเหลอืชินี้เผา่พื�นี้เม้อืงในี้พื�นี้ท้�ต้า่ง ๆ  ซึ�งการจัดัต้ั�งคณะทำงานี้ฯ 

จัะเป่น็ี้พื�นี้ท้�ในี้การสร้างความ้ร่วม้ม้อืกบัภาครัฐโดยยึดป่ระโยชิน์ี้ข้องชุิม้ชินี้เป็่นี้หลกั พร้อม้ทั�งกำหนี้ดสัดสว่นี้ต้วัแทนี้

ผู้หญิง ต้ัวแทนี้ชินี้เผ่า และต้ัวแทนี้เยาวชินี้

6. จััดทำแผนี้พัฒนี้าศึักยภาพผู้หญิง ชินี้เผ่าท้องถิ�นี้ และเยาวชินี้อย่างต้่อเนี้ื�อง โดยให้องค์กรป่กครองท้องถิ�นี้             

ร่วม้รับผิดชิอบ พร้อม้ทั�งต้ิดต้าม้ให้เกิดผลอย่างเป่็นี้รูป่ธิรรม้

7. จััดทำฐานี้ข้้อมู้ลส่วนี้กลาง เพื�อนี้ำเสนี้อการส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคทางเพศึในี้กลุ่ม้คนี้ทุกกลุ่ม้ อาทิ เยาวชินี้        

วัยแรงงานี้ ผู้สูงอายุ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และผู้ยากไร้ รวม้ถึงข้้อมู้ลการถือครองท้�ดินี้ เป่็นี้ต้้นี้ โดยกำหนี้ดเป่็นี้แผนี้งานี้

ในี้การเก็บรวบรวม้ข้้อมู้ลดังกล่าวจัากหนี้่วยงานี้ทุกภาคส่วนี้ ซึ�งฐานี้ข้้อมู้ลดังกล่าว หนี้่วยงานี้ส่วนี้กลางสาม้ารถใชิ้

เพื�อต้ดิต้าม้และป่ระเม้นิี้ผลการดำเนี้นิี้งานี้ดา้นี้การสง่เสรมิ้ความ้เสม้อภาคภายใต้แ้ผนี้แม้บ่ทดา้นี้การสง่เสรมิ้ความ้

เสม้อภาคหญงิชิายข้องแต้ล่ะหนี้ว่ยงานี้ รวม้ถงึใชิเ้พื�อการทบทวนี้แผนี้งานี้และยกระดบัความ้เสม้อภาคในี้สงัคม้ให้

ดย้ิ�งขึ้�นี้ ต้ลอดจันี้เพื�อการสื�อสารสาธิารณะใหบ้คุคลภายนี้อกไดร้บัทราบสถานี้ะความ้เสม้อภาคทางเพศึข้องป่ระเทศึ

8. จััดทำข้้อกำหนี้ดและนี้โยบายด้านี้การวิจััยและนี้วัต้กรรม้ เพื�อเสริม้สร้างความ้เข้้ม้แข้็งในี้การบริหารจััดการ

ทรัพยากรป่่าโดยชิุม้ชินี้ให้ม้้ความ้สาม้ารถในี้การป่รับต้ัวต้่อสถานี้การณ์ท้�เกิดข้ึ�นี้ เพื�อต้อบสนี้องต้่อระบบนี้ิเวศึได้

อยา่งสม้ดลุและยั�งยืนี้ และเพื�อรองรบัความ้ทา้ทายในี้อนี้าคต้ เชิน่ี้ การเป่ล้�ยนี้แป่ลงสภาพภมู้อิากาศึ ความ้กา้วหนี้า้

ทางเทคโนี้โลย้ รวม้ถึงป่ัญหาการอพยพย้ายถิ�นี้ข้องคนี้หนีุ้่ม้สาว เป่็นี้ต้้นี้ ต้ลอดจันี้กำหนี้ดแนี้วทางการเข้้าถึงข้้อมู้ล

และความ้รูไ้ดอ้ยา่งเทา่เทย้ม้และเสม้อภาคแกค่นี้ทกุกลุม่้ในี้สงัคม้ การม้น้ี้โยบายท้�สนี้บัสนี้นุี้การจัดัสรรงบป่ระม้าณ

อย่างเหม้าะสม้ในี้การจััดกิจักรรม้เพื�อสร้างความ้เข้้าใจัเรื�องความ้เท่าเท้ยม้ทางเพศึ ต้ลอดจันี้กิจักรรม้เสริม้สร้าง

ศึักยภาพแก่สต้ร้ เยาวชินี้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง และกลุ่ม้เป่ราะบาง

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิิบัติการ

 � เจัา้หนี้า้ท้�หนี้ว่ยงานี้ภาครฐัต้อ้งเป่ดิใจัและสนัี้บสนี้นุี้บทบาทผูห้ญิงงานี้จัดัการป่า่ไม้ท้ั�งในี้ระดบัชิมุ้ชินี้ และนี้โยบาย

ในี้การดำเนี้ินี้กิจักรรม้ข้องหนี้่วยงานี้ภาครัฐ ภาคป่ระชิาสังคม้ และชุิม้ชินี้ ให้ม้้การเป่ิดโอกาสและสร้างสภาพ

แวดล้อม้ท้�ส่งเสริม้การแสดงออกข้องผู้หญิง ชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง เยาวชินี้ และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง รวม้ถึงหยิบยก

ป่ระเด็นี้ความ้เสม้อภาคข้องคนี้ทุกกลุ่ม้ในี้ทุกกระบวนี้การกิจักรรม้ เพื�อเนี้้นี้ย�ำความ้สำคัญในี้ป่ระเด็นี้ดัง

กล่าวอย่างต้่อเนี้ื�อง 

 � จััดกิจักรรม้เสริม้สร้างศึักยภาพ (Capacity building) แก่เยาวชินี้ กลุ่ม้สต้ร้ รวม้ถึงกลุ่ม้ชินี้พื�นี้เม้ืองในี้พื�นี้ท้�ป่่า

ชิุม้ชินี้อย่างต้่อเนี้ื�อง ในี้การถ่ายทอดและแลกเป่ล้�ยนี้ความ้รู้และภูม้ิป่ัญญาด้านี้การจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ 

การนี้ำเทคโนี้โลย้ม้าป่รับใชิ้ในี้เรื�องดังกล่าว รวม้ถึงเพื�อการพัฒนี้าธิุรกิจัชิุม้ชินี้ และการต้่อยอดองค์ความ้รู้ 



รายงานความเสมอภาคบทบาทของสตรี ชนเผ่่าพ้ื้�นเม้อง และกล่่มคนเปราะบาง ในการบริหารจััดการทรัพื้ยากรปา่ไม้โดยช่มชน

5.ข้อเสนอแนะ 51

เพื�อเป่็นี้การสร้างความ้ม้ั�นี้ใจัแก่เยาวชินี้ กลุ่ม้สต้ร้ และชินี้เผ่าพื�นี้เม้ืองเพื�อให้กลุ่ม้คนี้ดังกล่าวเกิดความ้ม้ั�นี้ใจัในี้

การแสดงออกในี้การม้้ส่วนี้ร่วม้แสดงความ้คิดเห็นี้และการต้ัดสินี้ใจัทั�งในี้ระดับท้องถิ�นี้ ระดบัจังัหวดั และระดบั

ป่ระเทศึ

 � ผลักดันี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องสต้ร้ ชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง เยาวชินี้ และกลุ่ม้คนี้เป่ราะบาง โดยเนี้้นี้การวัดระดับการม้้ส่วนี้

ร่วม้จัากการเกิดผลลัพธิ์ อาทิ สัดส่วนี้ตั้วแทนี้แต้่ละกลุ่ม้ในี้ระดับการวางแผนี้ชุิม้ชินี้ และระดับการต้ัดสินี้ใจั

เชิิงนี้โยบาย ซึ�งไม้่เพ้ยงแค่วัดจัำนี้วนี้ผู้เข้้าร่วม้กิจักรรม้ 

 � ในี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคบทบาทชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง ให้ม้้การสื�อสารและป่ระชิาสัม้พันี้ธิ์สาธิารณะ เพื�อสร้าง

การรับรู้การม้้อยู่ข้องชินี้เผ่าพื�นี้เมื้อง และสร้างความ้เข้้าใจัท้�ถูกต้้องต้่อวิถ้ชิ้วิต้และอัต้ลักษณ์ข้องคนี้ท้องถิ�นี้แก่

กลุ่ม้คนี้ภายนี้อก เพื�อลดทศัึนี้คติ้เชิงิลบ โดยก่อนี้การนี้ำเสนี้อควรต้รวจัสอบข้้อม้ลูให้ถกูต้้องจัากชิุม้ชินี้

 � ส่งเสริม้บทบาทเยาวชินี้ กลุ่ม้คนี้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในี้การบริหารจััดการทรัพยากรป่่าไม้้ ผ่านี้ศึักยภาพ ท้�ม้้

อยูข่้องคนี้แต่้ละกลุม่้ เชิน่ี้ การส่งเสริม้ศึกัยภาพเยาวชินี้ในี้การใชิค้วาม้รูด้้านี้เทคโนี้โลยแ้ละช่ิองทางสื�อสาธิารณะ

เพื�อข้ับเคลื�อนี้งานี้ป่่าชิุม้ชินี้ (ดังต้ัวอย่าง “กิจักรรม้อาสาสม้ัครป่่าไม้้พลเม้ืองรุ่นี้ใหม้่”) หรือส่งเสริม้บทบาท

ผู้สูงอายุในี้การถ่ายทอดภูม้ิป่ัญญาท้องถิ�นี้เพื�อป่รับใชิ้ในี้การดูแลทรัพยากรป่่าไม้้ชิุม้ชินี้ 

 � เสรมิ้สรา้งความ้เข้้าใจัเรื�องความ้เสม้อภาคระหวา่งเพศึทั�งในี้ผู้หญงิและผู้ชิาย ผา่นี้การสื�อสารโดยนี้ำเสนี้อผลลัพธิ์

เชิิงบวก เชิ่นี้ การเจัริญเต้ิบโต้ทางเศึรษฐกิจั แก่ครัวเรือนี้และในี้ท้�ทำงานี้ รวม้ถึงเจั้าหนี้้าท้�ในี้หนี้่วยงานี้ภาค

รัฐท้�เก้�ยวข้้อง เพื�อให้สังคม้เป่ิดกว้าง ข้จััดค่านี้ิยม้การก้ดกันี้การม้้ส่วนี้ร่วม้ข้องผู้หญิง และร่วม้ผลักดันี้ให้หญิง

ชิายม้้บทบาทในี้การต้ัดสินี้ใจัร่วม้กันี้ทั�งเรื�องในี้ครัวเรือนี้ และในี้การทำงานี้ 
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ดัชนีอ้างอิง

 1. ข้้อมู้ลการอนีุ้ม้ัต้ิโครงการป่่าชิุม้ชินี้ต้าม้พระราชิบัญญัต้ิป่่าชิุม้ชินี้ พ.ศึ. 2562 ณ วันี้ท้� 5 กันี้ยายนี้             

 2565 จััดทำและเผยแพร่โดย ส่วนี้ส่งเสริม้การจััดการป่่าชิุม้ชินี้ กรม้ป่่าไม้้, https://www.forest.go.th/ 

 community-extension/

 2. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จัังหวัดต้รัง, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 7 ตุ้ลาคม้ 2564

 3. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จัังหวัดต้รัง, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 7 ตุ้ลาคม้ 2564

 4. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จัังหวัดนี้่านี้, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 7 ตุ้ลาคม้ 2564

 5. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง เครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จั.เชิ้ยงใหม้่, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 9 ตุ้ลาคม้ 2564

 6. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง เครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จั.เชิ้ยงใหม้่, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 9 ตุ้ลาคม้ 2564

 7. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงชินี้เผ่าพื�นี้เม้ือง เครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จั.เชิ้ยงใหม้่, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 7 ตุ้ลาคม้ 2564

 8. ต้ัวแทนี้เยาวชินี้เครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จั.ฉะเชิิงเทรา, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 8 ตุ้ลาคม้ 2564

 9. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จั.ต้าก, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 8 ตุ้ลาคม้ 2564

 10. ข้้อมู้ลจัากป่่าชิุม้ชินี้ 408 แห่ง ท้�บันี้ทึกข้้อมู้ลป่่าชิุม้ชินี้บนี้ฐานี้ข้้อมู้ลออนี้ไลนี้์ Thaicfnet.org ภายใต้้ 

 โครงการเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง (CF-Net), ข้้อมู้ล ณ วันี้ท้� 5 กันี้ยายนี้ 2565

 11. ต้ัวแทนี้ผู้หญิงเครือข้่ายป่่าไม้้ภาคพลเม้ือง จัังหวัดราชิบุร้, สัม้ภาษณ์ วันี้ท้� 7 ตุ้ลาคม้ 2564
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พร้ดา ภมู้สิวสัดิ�. 2563. ความ้รูเ้บื�องต้้นี้เก้�ยวกบัความ้เสม้อภาคระหว่างเพศึ. เอกสารป่ระกอบการป่ระชิมุ้เชิงิ                         

 ป่ฏิิบัต้กิารพัฒนี้ากลไกศูึนี้ย์ป่ระสานี้งานี้ด้านี้ความ้เสม้อภาคระหว่างหญิงชิาย. กองส่งเสรมิ้ความ้เสม้อภาคระหว่าง 

 เพศึ กรม้กจิัการสต้รแ้ละสถาบนัี้ครอบครวั กระทรวงการพฒันี้าสงัคม้และความ้ม้ั�นี้คงข้องม้นุี้ษย์

สม้หญิง สนุี้ทรวงษ์. 2554. ป่่าชิมุ้ชินี้กบัสงัคม้ไทย. ร้คอฟ

CIVICUS. The Gender and Social Inclusion Toolkit. https://www.civicus.org/documents/toolkits/CIVICUS-gender- 

 and-social-inclusion-toolkit.pdf

RECOFTC. 2562. ล้อม้วงคุย นี้โยบายและกฎหม้ายป่่าไม้้-ท้�ดนิี้ไทย 2562 สู่การเต้รย้ม้ความ้พร้อม้ชิมุ้ชินี้. กรงุเทพฯ:  

 ร้คอฟ

นโยบาย กี่ฎห์มาย และข้อ้ตกี่ลงระห์วา่งป้ระเที่ศ

นี้โยบายป่่าไม้้แห่งชิาต้ ิพ.ศึ. 2560

พระราชิบญัญัติ้ป่่าชุิม้ชินี้ พ.ศึ. 2562

พระราชิบญัญัติ้ส่งเสริม้การบรหิารจัดัการทรพัยากรทางทะเลและชิายฝั่�ง พ.ศึ. 2558
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 และความ้ม้ั�นี้คงข้องม้นี้ษุย์
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อนี้สัุญญาว่าด้วยการข้จัดัการเลอืกป่ฏิบิตั้ต่ิ้อสต้รใ้นี้ทกุรปู่แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of    

 Discrimination Against Women (CEDAW)). กรม้องค์การระหว่างป่ระเทศึ. กระทรวงการต่้างป่ระเทศึ

เอกสารต้าม้ม้ต้คิณะรฐัม้นี้ต้รเ้หน็ี้ชิอบวันี้ท้� 3 สงิหาคม้ 2553 เรื�องแนี้วนี้โยบายและหลักป่ฏิบิตั้ใินี้การฟ้�นี้ฟูวถ้ิชิว้ติ้                

 ชิาวกะเหร้�ยง. 2554. คณะกรรม้การอำนี้วยการบรูณาการเพื�อฟ้�นี้ฟูวถ้ิชิว้ติ้ชิาว. กระทรวงวัฒนี้ธิรรม้

แผนี้ป่ฏิบิตั้กิารภายใต้้แผนี้แม่้บทด้านี้การส่งเสริม้ความ้เสม้อภาคหญงิชิาย ยุทธิศึาสต้ร์การพฒันี้าสต้ร้

แผนี้สทิธิมิ้นี้ษุยชินี้แห่งชิาต้ ิฉบบัท้� 4 พ.ศึ. 2562 – 2566. กรม้คุม้้ครองสทิธิิและเสรภ้าพ. กระทรวงยตุ้ธิิรรม้.

แผนี้แม่้บทภายใต้้ยทุธิศึาสต้ร์ชิาต้ ิระยะ 20 ปี่ พ.ศึ. 2561 – 2580

แผนี้แม่้บทภายใต้้ยทุธิศึาสต้ร์ชิาต้ ิ(2) ป่ระเดน็ี้ การต่้างป่ระเทศึ (พ.ศึ.2561 – 2580)

แผนี้แม่้บทภายใต้้ยทุธิศึาสต้ร์ชิาต้ ิ(15) ป่ระเดน็ี้ พลงัทางสังคม้ (พ.ศึ.2561 – 2580)

แผนี้แม่้บทภายใต้้ยทุธิศึาสต้ร์ชิาต้ ิ(17) ป่ระเดน็ี้ ความ้เสม้อภาคและหลกัป่ระกนัี้ทางสังคม้ (พ.ศึ.2561 – 2580)

แผนี้แม่้บทภายใต้้ยทุธิศึาสต้ร์ชิาต้ ิ(18) ป่ระเดน็ี้ การเต้บิโต้อย่างยั�งยนืี้ (พ.ศึ.2561 – 2580)

Sustainable Development Goals. United Nations

https://www.moac.go.th/law_agri-files-391091791894 
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