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การส่่งเส่ริมความเส่มอภาคทางเพศและพลังทาง
เศรษฐกิจของผู้้�หญิิงในภาคป่่าไม�ขนาดเล็กใน

ภ้มิภาคล่่มแม่น้ำโขง 

ผู้้�ป่ระกอบการค�าไม�เก่า

ป่ระเทศไทย

รููปถ่่ายโดย EFI

ความเสมอภาคทางเพศและการูเสรูมิพลงัทางเศรูษฐกจิของผูู้�หญิงิเปน็สว่น
สำคัญิของงานสถ่าบัันป่าไม�ยุโรูป (European Forest Institute - EFI) 
ในการูสนับัสนุนวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรูายย่อย (MSMEs) 
ในภาคป่าไม�ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แม�ว่าผูู้�หญิิงมีบัทบัาทสำคัญิและมี
สว่นในการูบัรูหิารูจดัการูปา่ไม�และธุรุูกจิที�เกี�ยวข�องกบััปา่ไม�อยา่งยั�งยืนใน
รูะดับัครูัวเรูือนและชุุมชุน แต่่สิทธุิที�จะได�รูับัผู้ลปรูะโยชุน์อย่างเป็นธุรูรูม
และมีส่ว นรู่วมในกรูะบัวนการูต่ัดสินใจยังมีอยู่อย่างจำกัด

ความท�าทายที�ผูู้�หญิิงเผู้ชุิญิมีองค์ปรูะกอบัหลายชุั้น ภารูะงานในสวนป่าและกรูะบัวนการูแปรูรููป
ไม�ที�ใชุ�แรูงงานทางกายภาพอย่างหนัก ปรูะกอบักับับัรูรูทัดฐานทางเพศในสังคมได�จำากัดให�ผูู้�หญิิง
มีหน�าที�ทางการูผู้ลิต่ในครูัวเรูือน อย่างไรูก็ต่าม การูเสรูิมศักยภาพและการูมีส่วนรู่วมของผูู้�หญิิง
ในกิจกรูรูมทางเศรูษฐกิจภาคป่าไม�จะชุ่วยส่งเสริูมการูดำารูงชีุพชุนบัทสนับัสนุนความสามารูถ่ใน
การูเป็นผูู้�กรูะทำาการูของผูู้�หญิิงเอง การูใชุ�ทรูัพยากรูป่าไม�อย่างยั�งยืนรู่วมกัน และ ลดการูทำาลาย
ป่าและความเสื�อมโทรูมของป่า ดังนั้น ความเท่าเทียมทางเพศในภาคป่าไม�ขนาดเล็กจึงสามารูถ่
ดำาเนินการูได�ด�วยการูส่งเสรูิมสิทธุิและพลังทางเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิง 
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กรูอบันโยบัายและกฎหมายของปรูะเทศลาว เมียนมารู์
ไทย และเวียดนาม

ปรูะเทศลุม่แม่นำ้โขงทัง้ 4 ปรูะเทศภายใต่�โครูงการูสนับัสนนุผูู้�ถ่อืครูองท�ีดนิป่าไม�รูายย่อยของสถ่าบันัป่าไม�
ยโุรูป อนัได�แก่ลาว เมยีนมาร์ูไทย และเวยีดนาม ต่่างกำหนดกรูอบันโยบัายและรูะเบัยีบัข�อบังัคบััรูะดบัั
ปรูะเทศในการูส่งเสรูมิความเสมอภาคทางเพศด�วยการูเสรูมิพลงัและการูมส่ีวนรู่วมทางเศรูษฐกจิของผูู้�หญิงิ 
กรูอบัรูะดับัปรูะเทศเหล่านี้เป็นทั้งพันธุกรูณีีท�ีมีผู้ลบัังคับัผูู้กพันและโดยสมัครูใจต่ามมาต่รูฐานรูะหว่าง
ปรูะเทศ ซึ่ึ�งได�ผู้นวกบัทบัญัิญัิต่ติ่ามอนสุญัิญิาว่าด�วยการูขจดัการูเลอืกปฏิบิัตั่ต่ิ่อสต่รูใีนทกุรูปูแบับั ปฏิญิิญิา
และแผู้นปฏิบิัตั่กิารูกรูงุปักกิ�ง และเป้าหมายการูพฒันาที�ยั�งยนื เป้าหมายที� 5 ว่าด�วยความเท่าเทยีมทางเพศ
เข�าไว� ปรูะเทศลุม่นำ้โขงต่่างมุง่ปฏิบิัตั่ติ่ามมาต่รูฐานรูะหว่างปรูะเทศด�านสทิธุสิต่รูแีละความเท่าเทยีมทางเพศ
ด�วยการูวางกรูอบักฎหมายและนโยบัายรูะดบััปรูะเทศมารูองรูบััต่ารูางในภาคผู้นวกที� 1 นำเสนอภาพรูวมของ
นโยบัายและกรูอบักฎหมายหลักที�ปรูะเทศเหล่านี้จัดทำขึ้นให�สอดคล�องกับัพันธุกรูณีีสากลว่าด�วยความเท่า
เทยีมทางเพศภายใต่�บัรูบิัทของ MSME

ชุ่องว่างในการูปฏิิบััติ่ต่ามกรูอบักฎหมายนโยบัายรูะดับัชุาติ่
เกี�ยวกับัความเท่าเทียมทางเพศในภาคป่าไม�

การูปฏิิบััต่ิต่ามพันธุกรูณีีและกรูอบักฎหมายนโยบัายว่าด�วยความเท่าเทียมทางเพศภายใต่�บัรูิบัท MSME 
ภาคป่าไม�ในปรูะเทศลุ่มแม่น้ำโขงมีความท�าทายอย่างยิ�งในปรูะเทศลาวได�จัดทำแผู้นและยุทธุศาสต่รู์รูะดับั
ชุาต่ิหลายฉบัับัว่าด�วยความเท่าเทียมทางเพศเชุ่น ยุทธุศาสต่รู์การูพัฒนาแม่หญิิงลาว พ.ศ. 2549 (2006) 
และแผู้นปฏิิบััต่ิการูรูะดับัชุาต่ิเพื�อความเท่าเทียมทางเพศ ฉบัับัที� 4 พ.ศ. 2564-2568 (2021-2025) 
อย่างไรูก็ดี ฐานข�อมูลด�านเพศภาวะของธุนาคารูโลกเปิดเผู้ยว่า ในปี พ.ศ. 2561 (2018) สัดส่วนของผูู้�
หญิิงที�เป็นเจ�าของธุุรูกิจในปรูะเทศลาวมีเพียง 20% เทียบักับัผูู้�ชุายที�มีถ่ึง 80% ซึ่ึ�งสอดคล�องกับัข�อค�น
พบัจากแบับัสำรูวจธุุรูกิจที�ผูู้�หญิิงเป็นเจ�าของที�จัดทำโดยสมาคมนักธุุรูกิจแม่หญิิงลาว สหพันธุ์แม่หญิิง
ลาว และหอการูค�าและอุต่สาหกรูรูมแห่งชุาต่ิลาว ในปีพ.ศ. 2559 (2016) ซึ่ึ�งชุี้ว่านักธุุรูกิจหญิิงชุาว
ลาวอย่างน�อย 80% ไม่สามารูถ่จัดหาเงินทุนที�เพียงพอสำหรูับัการูดำเนินธุุรูกิจต่่อไปได� ทั้งปรูะเทศมี
ธุุรูกิจที�บัรูิหารูจัดการูโดยผูู้�หญิิงในภาคเกษต่รูกรูรูม ซึ่ึ�งรูวมถ่ึงป่าไม�ด�วย เพียง 11.1% เท่านั้น

แม�ว่าปรูะเทศเมียนมารู์ได�จัดให�มีแผู้นยุทธุศาสต่รู์แห่งชุาต่ิเพื�อความก�าวหน�าของสต่รูี พ.ศ. 2556-
2565 (2013–2022) โดยมุ่งส่งเสรูิมความเท่าเทียมทางเพศและปกป้องสิทธุิสต่รูี แต่่ฐานข�อมูลด�าน
เพศภาวะของธุนาคารูโลกเปิดเผู้ยว่า ในปีพ.ศ. 2562 (2019) เมียนมารู์มีผูู้�หญิิงวัยทำงานเพียง 46% 
เท่านั้นท�ีเข�าสู่ภาคแรูงงาน เทียบักับัเพศชุายซึ่ึ�งมีมากกว่า 75% โดยผูู้�หญิิงมักได�รูับัการูจ�างงานนอก
รูะบับัท�ีใชุ�ทักษะต่�ำและมีต่ำแหน่งรูะดับัล่างที�มีค่าจ�างน�อยกว่า รูายงานการูต่ิดต่ามสถ่านการูณี์การู
รูะบัาดของเชุื้อไวรัูสโควิด-19 ในปรูะเทศเมียนมารู์ของธุนาคารูโลก ยังชุี้ว่าวิสาหกิจที�ผูู้�หญิิงเป็นเจ�าของ
เผู้ชุิญิกับัปัญิหาขาดสภาพคล่องของกรูะแสเงินสดและเข�าถ่ึงสินเชุื�อได�อย่างจำกัดในชุ่วงการูรูะบัาดของ
เชุื้อไวรัูสโควิด-19
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ผู้้�ผู้ลิตเฟอร์นิเจอร์ระดับครัว

เรือน ป่ระเทศลาว 
รููปถ่่ายโดย อุทัย วงศ์พรูะจันทรู์

สำหรูับัปรูะเทศไทยได�ปรูะกาศใชุ�พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิความเท่าเทียมรูะหว่างเพศ และจัดต่ั้งกองทุน
พัฒนาบัทบัาทสต่รูีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 (2015) แต่่การูเข�าถ่ึงการูสนับัสนุนทางการูเงินเพื�อพัฒนาส่ง
เสรูิมการูดำรูงชุีพและเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงยังมีอยู่อย่างจำกัดการูให�การูสนับัสนุนทางการูเงินอิงอยู่
กับักรูะบัวนการูทางเอกสารูที�ใชุ�รูะยะเวลายาวนาน ซึ่ึ�งไม่สอดคล�องกับัลักษณีะผู้ลผู้ลิต่ต่ามฤดูกาล
ของภาคป่าไม�และภาคเกษต่รูกรูรูม แม�ว่าจะไม่มีข�อมูลทางการูเกี�ยวกับัสัดส่วนของธุุรูกิจที�ผูู้�หญิิง
เป็นเจ�าของแต่่ฐานข�อมูลด�านเพศภาวะของธุนาคารูโลกรูะบัุว่า สัดส่วนการูมีส่วนรู่วมในภาคแรูงงาน
ของผูู้�หญิิงไทยในปี พ.ศ. 2562 (2019) อยู่ท�ี 58.8% เทียบักับัผูู้�ชุายซึ่ึ�งมีสัดส่วนอยู่ท�ี 75.3% นอกจากนั้น 
ข�อมูลยังชุี้ว่าผูู้�หญิิงไทยใชุ�เวลาในการูทำงานบั�านและดูแลครูัวเรูือนโดยไม่ได�รูับัค่าจ�างมากกว่า
ผูู้�ชุายถ่ึง 3.2 เท่า การูปิดสถ่านปรูะกอบัการูและข�อกำหนดให�ทำงานท�ีบั�านในชุ่วงการูรูะบัาดของเชุื้อ
ไวรูัสโควิด-19 ทำให�สถ่านการูณี์ดังกล่าวรูุนแรูงยิ�งขึ้นต่ามรูายงานการูสำรูวจของ UN WOMEN เรูื�อง
ผู้ลกรูะทบัทางเพศภาวะจากการูรูะบัาดของเชุื้อไวรูัสโควิด-19

ส่วนในปรูะเทศเวียดนาม ยุทธุศาสต่รู์รูะดับัชุาต่ิว่าด�วยความเท่าเทียมทางเพศและกฎหมาย
แรูงงานที�เข�มข�นได�ส่งผู้ลให�ชุ่องว่างค่าแรูงรูะหว่างหญิิงและชุายลดลงในภาพรูวม อย่างไรูก็ต่าม 
ชุ่องว่างค่าจ�างรูะหว่างเพศในภาคส่วนการูแปรูรููปผู้ลิต่ภัณีฑ์์จากไม�ยังคงกว�างกว่าภาคเศรูษฐกิจ
อุต่สาหกรูรูมอื�นอย่างมาก โดยในปีพ.ศ. 2561 (2018) ชุ่องว่างของค่าแรูงรูะหว่างเพศรูะดับัปรูะเทศ
อยู่ที� 11.5% (โดยเฉลี�ย ผูู้�หญิิงได�รูับัค่าแรูง 88.5% ของค่าแรูงผูู้�ชุาย) ชุ่องว่างค่าแรูงโดยรูวมในภาค
ส่วนแปรูรููปไม�อยู่ที� 37.4% ส่วนธุุรูกิจครูัวเรูือน และวิสาหกิจรูายย่อยของอุต่สาหกรูรูมมีชุ่องว่าง
ความแต่กต่่างของค่าแรูงรูะหว่างเพศสูงที�สุดที� 51.4% 

การูวิเครูาะห์ทางเพศภาวะที�จัดทำโดยสถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปในพื้นที� ‘หมู่บั�านทำไม�’  Dong Ky และ Van 
Diem ทางต่อนเหนือของปรูะเทศเวียดนาม ซึ่ึ�งเชุี�ยวชุาญิการูผู้ลิต่เฟอรู์นิเจอรู์และผู้ลิต่ภัณีฑ์์จากไม� ยืน
ยืนข�อมูลต่ามที�ได�กล่าวไว�ข�างต่�น การูวเิครูาะห์ครูอบัคลมุมมุมองเพิ�มเต่มิเกี�ยวกบััสถ่านการูณ์ีของผูู้�หญิงิ
ที�ทำงานใน MSME ในภาคการูทำผู้ลิต่ภัณีฑ์์ไม� โดยใชุ�การูสังเกต่ทางต่รูงและสัมภาษณี์เชุิงลึกกับัผูู้�ให�
ข�อมูล 29 คน ปรูะกอบัด�วยเจ�าของและคนงานโรูงงานแปรูรููปไม� ผูู้�ค�าไม�และเฟอรู์นิเจอรู์ และองค์กรู
ชุุมชุน ทั้งนี้ พบัความไม่เท่าเทียมทางเพศอย่างชุัดเจนในทั้งสองหมู่บั�าน โดยมีความไม่เท่าเทียมในบัทบัาท
หน�าที�รูะหว่างชุายและหญิิงในโรูงงานแปรูรููปไม� การูเป็นเจ�าของทรูัพยากรูการูผู้ลิต่ ค่าแรูงและโอกาสที�
จะได�รูับัการูอบัรูมวิชุาชุีพ เป็นต่�น นอกจากนั้นการูสำรูวจผูู้�แปรูรููปไม�รูายย่อยจำนวน 11 รูายในปรูะเทศไทย
และปรูะเทศลาว และการูสัมภาษณี์เจ�าของ MSME ในภาคการูผู้ลิต่ไม�แบับัพบัหน�ากันจำนวน 16 รูายใน
ปรูะเทศเมียนมารู์ ก็บั่งชุี้ข�อมูลลักษณีะเดียวกัน
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โดยสรูุป ข�อมูล เอกสารูทางการูและการูสัมภาษณี์ในพื้นที�เกี�ยวกับัปรูะเด็นเพศภาวะ ล�วนบั่งชุี้ว่าความท�าทายสำคัญิของปรูะเทศลุ่ม

น้ำโขงทั้งสี� คือความต่รูะหนักรูู�และการูปฏิิบััต่ิอย่างเท่าเทียมรูะหว่างเพศของ MSME ในภาคป่าไม�

สาเหตุ่พ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมทางเพศใน MSME ภาค
ป่าไม�

ความพยายามในการูเสรูิมพลังและโอกาสทางเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงใน MSME ภาคป่าไม�เผู้ชุิญิอุปสรูรูค
จำนวนมาก ได�แก่

1)  การูผู้ลิต่ที�ใชุ�แรูงงานเข�มข�นของ MSME ภาคป่าไม� 
วสิาหกจิรูายย่อยและขนาดเลก็ในปรูะเทศลุ่มนำ้โขงส่วนใหญ่ิยงัใชุ�แรูงงานอย่างเข็มข�น เน�ืองด�วยเงนิลงทนุ
สำหรูับัเครูื�องยนต่์ทันสมัยและการูนำใชุ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มจีำกดั สภาพการูทำงานในการูผู้ลติ่และ
แปรูรููปไม�ยังจำเป็นต่�องใชุ�กิจกรูรูมทางกายภาพเข�มข�น ซึ่ึ�งผูู้�หญิิงมีความสามารูถ่ในการูแข่งขันด�าน
แรูงงานน�อยกว่าผูู้�ชุาย ในปรูะเทศเวยีดนาม 85.3% ของแรูงงานที�ทำงานกบััเครูื�องยนต์่และสายพาน
การูแปรูรููปผู้ลิต่ภัณีฑ์์จากไม�เป็นผูู้�ชุาย แรูงงานผูู้�หญิิงมักมีบัทบัาทหน�าที�ในงานด�านการูจัดการูและทำ
บััญิชุี มากกว่างานที�เกี�ยวข�องกับัการูผู้ลิต่ ผูู้�หญิิงสามารูถ่มีส่วนรู่วมและสนับัสนุนการูบัรูิหารูจัดการู
ทางการูต่ลาดและการูเงินได� แต่่ก็ไม่ได�รูับัคุณีค่าเทียบัเท่ากับังานด�านการูผู้ลิต่ของธุุรูกิจ ดังนั้น ผูู้�หญิิง
จึงได�รูับัค่าแรูงและการูให�คุณีค่าน�อยกว่าผูู้�ชุายในภาคส่วนนี้

2)  บัทบัาทและความรูับัผู้ิดชุอบัทางเพศภาวะต่ามแบับับัรูรูทัดฐานปฏิิบััต่ิเดิม

ในชุุมชุนและหมู่บั�านชุนบัท บัรูรูทัดฐานทางสังคมแบับัชุายเป็นใหญิ่ยังกำหนดบัทบัาทของผูู้�ชุายและผูู้�
หญิิงต่ามปรูะเพณีีนิยมอย่างเข�มงวด ผูู้�หญิิงถู่กจำกัดให�มีหน�าที�ทางการูผู้ลิต่ในครูัวเรูือนและทำงาน
บั�านโดยไม่ได�รูับัค่าต่อบัแทนบัรูรูทัดฐานเหล่านี้ยังมีส่วนจำกัดการูเดินทางและการูเข�ารู่วมอบัรูม
พัฒนาทักษะและโอกาสในการูสรู�างเครูือข่ายทางธุุรูกิจของผูู้�หญิิง เมื�อผูู้�หญิิงมีส่วนรู่วมหรูือเป็นผูู้�นำ
ในการูจัดการู MSME ผูู้�หญิิงต่�องรูับัภารูะซึ่้ำซึ่�อนทั้งงานการูผู้ลิต่ซึ่้ำในครูัวเรูือนและการูสรู�างรูายได� 
แม�ว่าแนวโน�มที�ผูู้�หญิิงเป็นเจ�าของและมีต่ำแหน่งผูู้�นำทางธุุรูกิจเพิ�มมากขึ้น แต่่สำหรูับัภาคการูแปรูรููป
ไม�ขนาดเล็ก สัดส่วนของผูู้�หญิิงที�มีสถ่านะดังกล่าวยังอยู่ต่�ำกว่ามาก

 ‘ผูู้�หญิิงไม่สามารูถ่ต่ัดไม�ดิบัและเต่รูียมวัดขนาดชุิ้นส่วนต่่างๆ ได� เพรูาะพวกเธุอไม่เข�าใจเกี�ยวกับัไม�

อย่างเพียงพอ […] มีผูู้�หญิิงจำนวนน�อยที�รูู�วิธุีซึ่ื้อและผู้สมไม� แต่่ได�เพียงแค่สำหรูับัไม�ขนาดเล็กเพื�อ

ทำรูายละเอียดย่อย ผูู้�ชุายยังต่�องเป็นหัวหน�างานแปรูรููปไม�ใหญิ่’

—บัทสัมภาษณี์เจ�าของโรูงงานแปรูรููปไม� เพศชุาย หมู่บั�านทำไม� Dong Ky ปรูะเทศเวียดนาม
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การฝึึกส่อนเฉพาะให�แก่

วิส่าหกิจท่�นำโดยผู้้�หญิิงใน

ป่ระเทศเว่ยดนาม 

รููปถ่่ายโดย ฟาม ดุ�ก เทียน

มันยากที�จะให�ฉันเข�ารู่วมกิจกรูรูมต่่าง ๆ เพื�อพัฒนาทักษะของต่นเองและรู่วมมือกับัธุุรูกิจที�ต่ั้งอยู่
นอกหมู่บั�านของฉัน หากไม่ได�รูับัคำยินยอมจากพ่อแม่หรูือสามี เพื�อนรู่วมงานเพศชุายที�มีอายุ
มากกว่าไม่คิดว่าฉันเป็นหัวหน�าเพรูาะว่าฉันเป็นผูู้�หญิิง ทั้งนี้ ฉันมีทั้งภารูะงานในการูบัรูิหารูจัดการู
ธุุรูกิจและงานบั�านในเวลาเดียวกันด�วย’  

—บัทสัมภาษณี์เจ�าของโรูงงานแปรูรููปไม�ที�นำโดยผูู้�หญิิง หมู่บั�านทำไม� Van Diem ปรูะเทศเวียดนาม

3)  ข�อเสียเปรูียบัของผูู้�หญิิงชุนบัทด�านการูอบัรูมทางเทคนิคอาชุีพและการูพัฒนา

ศักยภาพ

การูอบัรูมทางเทคนคิเป็นชุ่องทางให�ผูู้�หญิงิเพ�ิมผู้ลติ่ภาพของต่นเอง และเปล�ียนบัทบัาทและต่ำแหน่งใน
วสิาหกจิการูทำไม� อย่างไรูก็ด ี ในปรูะเทศลุม่นำ้โขง การูเข�าถ่งึการูฝึึกอบัรูมและการูพฒันาศกัยภาพของ
ผูู้�หญิงิยังมจีำกัด ยกตั่วอย่างเชุ่น ต่วัเลขทางการูจากแบับัสำรูวจแรูงงาน พ.ศ. 2563 (2020) ในปรูะเทศ
เวยีดนามบ่ังชุีว่้าสดัส่วนของปรูะชุากรูท�ีมงีานทำและได�รูบััการูอบัรูมฝึึกอาชุพีมเีพยีง 0.7% สำหรัูบัผูู้�หญิงิ 
และ 8.3% สำหรูบััผูู้�ชุาย 

ในอุต่สาหกรูรูมไม� ผูู้�ชุายได�รัูบัการูส่งเสรูิมให�เรูียนรูู�งานชุ่างไม�ต่ั้งแต่่วัยเด็กเพื�อพัฒนาเป็นอาชุีพใน
ฐานะชุ่างฝึีมือชุำนาญิการูหรูือเจ�าของโรูงงานแปรูรููปไม� ในทางต่รูงกันข�าม ผูู้�หญิิงมักถู่กคาดหวัง
ให�รูับัผู้ิดชุอบังานบั�านและมักจะไม่ได�รัูบัโอกาสให�เรูียนรูู�ทักษะสำคัญิในงานอุต่สาหกรูรูมนี้ การูขาด
โอกาสเข�ารูับัการูอบัรูมยังสืบัเนื�องมาจากบัทบัาทหน�าที�ของผูู้�หญิิงที�ไม่เกี�ยวข�องโดยต่รูงกับัการู
แปรูรููปไม�ด�วย ในปรูะเทศไทย การูสำรูวจของมูลนิธุิคีนันแห่งเอเชุีย ในปี พ.ศ. 2564 (2021) เปิดเผู้ย
ว่าแม�ผูู้�หญิิงจะมีส่วนรู่วมในการูจัดการูและการูบัรูิหารูธุุรูกิจมากขึ้น แต่่ยังมีชุ่องว่างในการูพัฒนา
ทักษะทั้งด�านการูเงิน การูบััญิชุีและการูวางแผู้นธุุรูกิจ เม�ือโลกเป็นยุคดิจิต่อลมากขึ้น การูลดชุ่อง
ว่างของศักยภาพทางเทคนิคเพื�อส่งเสรูิมให�ผูู้�หญิิงสามารูถ่เข�าถ่ึงและใชุ�นวัต่กรูรูมดิจิต่อลในวิสาหกิจ
การูทำไม� จึงเป็นเรู�ืองสำคัญิเชุ่นกัน
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4)  การูสนับัสนุนทางการูเงินแก่ผูู้�หญิิงในการูดำาเนินธุุรูกิจขนาดเล็กมีจำากัด

สถ่าบันัทางการูเงนิและการูให�สนิเชุื�อแบับัดัง้เดมิ รูวมถ่งึธุนาคารูของรูฐัและธุนาคารูเอกชุน จำเป็นต่�อง
ใชุ�ขัน้ต่อนทางการูและหลกัปรูะกนัการูกู�เงนิ เชุ่น หลักฐานการูเป็นเจ�าของที�ดนิ การูจดทะเบัยีนธุรุูกจิ 
และใบัอนญุิาต่สถ่านปรูะกอบัการู ซึ่ึ�งผูู้�หญิงิในพืน้ที�ชุนบัทมกัจะไม่ม ี ในส่วนของปรูะเทศไทย ผูู้�ปรูะกอบั
การูขนาดกลางและขนาดเล็กที�เป็นผูู้�หญิงิส่วนใหญ่ิรูะบัวุ่าการูขาดหลกัคำ้ปรูะกันเงนิกู� รูวมถ่งึที�ดนิ หลัก
ทรูพัย์ เงนิออมทรูพัย์ ฯลฯ และความซัึ่บัซึ่�อนของกรูะบัวนการูสมคัรูขอรูบััเงนิกู�ยมืเป็นอปุสรูรูคสำคญัิ
ในการูเข�าถ่งึการูสนบััสนนุทางการูเงนิ นโยบัายปล่อยกู�มักจะมองข�ามอปุสรูรูคและสภาวการูณ์ีจำเพาะ
ของผูู้�ปรูะกอบัการูเพศหญิงิ จงึยงัไม่สามารูถ่เป็นกลไกสนบััสนนุผูู้�หญิงิได� และจำเป็นต่�องเสรูมิสรู�าง
ความเข�มแขง็แก่สถ่าบัันทางการูเงนิที�สามารูถ่ลดดอกเบัีย้ลง มแีผู้นการูให�สนิเชุื�อที�ยดืหยุน่ขึน้ และการู
สมคัรูขอรูบััสนิเชุ�ือโดยไม่ต่�องใชุ�หลกัปรูะกนั โดยออกแบับัการูสนับัสนนุทางการูเงนิต่ามความต่�องการู
ของผูู้�ปรูะกอบัการูธุรุูกจิขนาดเลก็ที�เป็นผูู้�หญิงิ 

‘ผูู้�หญิิงทำงานหนักเพื�อจะมาอยู่ในสถ่านะปัจจุบัันของต่นเอง และยังต่�องทำงานหนักขึ้นเพื�อไปให�ถ่ึง

รูะดับัเดียวกับัผูู้�ชุาย ผูู้�หญิิงต่�องได�รูับัโอกาสเข�าถ่ึงการูศึกษาและพัฒนาศักยภาพให�เข�มแข็ง เพื�อจะ

ได�มีส่วนสนับัสนุนอย่างแข็งขันในการูทำให�สังคมยั�งยืน’

—บัทสัมภาษณี์เจ�าของโรูงงานแปรูรููปไม�ที�นำโดยผูู้�หญิิง จังหวัดอัต่ต่ะปือ ปรูะเทศลาว

ส่าม่และภรรยาในงานแส่ดง

ส่ินค�าป่ระเทศลาว 

รููปถ่่ายโดย คำปุ้ย สายทารูาชุ
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การูส่งเสรูิมความเสมอภาคทางเพศและพลังทาง
เศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงในโครูงการูนำารู่อง

แนวทางของสถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปในการูส่งเสรูิมความเสมอภาคทางเพศและพลังทางเศรูษฐกิจของผูู้�
หญิิงใน MSME มุ่งผู้นวกรูวมแนวคิดเพศภาวะเข�าไว�ในกิจกรูรูรูมนำรู่อง โดยสนับัสนุนให�ผูู้�หญิิงมี
ส่วนรู่วมในการูฝึึกอบัรูมและใชุ�เนื้อหาทางเทคนิคเป็นจุดรูิเรูิ�มสรู�างความต่รูะหนักรูู�ถ่ึงมิต่ิด�านเพศ
ภาวะในสถ่านที�ทำงาน

สถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปสนับัสนุนการูมีส่วนรู่วมของผูู้�หญิิงในการูฝึึกอบัรูมอย่างแข็งขันผู้่านการูพูดคุยเชุิง
รูุกกับัเจ�าของธุุรูกิจและจัดกิจกรูรูมการูฝึึกอบัรูมที�สอดคล�องต่ามความต่�องการูของกลุ่มผูู้�หญิิง 
แนวทางนี้ปรูะสบัความสำเรู็จในภาพรูวม โดยผูู้�เข�ารู่วมการูอบัรูมปรูะมาณี 40% เป็นผูู้�หญิิง สถ่าบััน
ป่าไม�ยุโรูปพบัว่าผูู้�หญิิงที�ผู้่านการูฝึึกอบัรูมจะมีส่วนรู่วมในการูบัรูิหารูจัดการูธุุรูกิจอย่างแข็งขันมาก
ขึ้นใน MSME พื้นที�นำรู่อง ทั้งนี้สถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปได�เรูิ�มให�คำแนะนำและการูพัฒนาความเป็นผูู้�นำแก่ 
MSME ที�นำโดยผูู้�หญิิงจำนวนหนึ�งในปรูะเทศลุ่มแม่น้ำโขง 

ผูู้�หญิิงที�มีศักยภาพในการูพัฒนาธุุรูกิจจำนวนมากเข�ารู่วมการูฝึึกอบัรูมหัวข�อการูบัรูิหารูจัดการู
ทางการูเงิน การูพัฒนาธุุรูกิจและการูต่ลาด เนื้อหาการูฝึึกอบัรูมเชุื�อมโยงการูบัรูิหารูจัดการูธุุรูกิจ 
และการูปฏิิบััต่ิต่ามกฎหมายรูะเบัียบัข�อบัังคับั ทั้งยังออกแบับัหัวข�อการูฝึึกอบัรูมและการูให�คำแนะนำ
ต่ามความต่�องการูของผูู้�หญิิง ซึ่ึ�งเปิดโอกาสในการูเสรูิมสรู�างศักยภาพด�านความถู่กต่�องต่ามกฎหมาย
ของไม� และพัฒนาความเป็นผูู้�กรูะทำการูของผูู้�หญิิงในกรูะบัวนการูทางนโยบัายด�วย 

การฝึึกอบรมทำบัญิชี่พื้นฐาน 

ป่ระเทศเว่ยดนาม 

รููปถ่่ายโดย ฟาม ดุ�ก เทียน
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สถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปทดลองผู้นวกมิต่ิทางเพศภาวะเข�าไว�ในการูฝึึกอบัรูมเชุิงเทคนิคท�ีเกี�ยวข�องกับัการู
บัรูิหารูจัดการูการูผู้ลิต่ การูพัฒนาธุุรูกิจอย่างต่่อเนื�อง และการูเสรูิมสรู�างการูทำงานเป็นทีมในปรูะเทศ
เวียดนาม แนวทางที�ใชุ�การูฝึึกอบัรูมทางเทคนิคเป็นจุดเรูิ�มต่�นการูสรู�างความต่รูะหนักรูู�เรูื�องเพศภาวะนี้ 
ชุ่วยลดทอนแรูงต่�านจากเจ�าของธุุรูกิจที�มักเห็นว่าปรูะเด็นเรูื�องเพศภาวะนั้นไม่เกี�ยวข�องกับัธุุรูกิจต่น 
กรูะบัวนการูฝึึกอบัรูมกรูะตุ่�นให�ผูู้�เข�ารู่วมทบัทวนไต่รู่ต่รูองและต่ั้งคำถ่ามท�าทายบัรูรูทัดฐานทางสังคม
วัฒนธุรูรูมเกี�ยวกับับัทบัาทของผูู้�ชุายและผูู้�หญิิงในปรูะเทศเวียดนาม แนวทางนี้เปิดโอกาสการูพัฒนา
ศักยภาพทางเทคนิคโดยรูวมของ MSME ขณีะเดียวกันก็เชุื�อมโยงมิต่ิด�านเพศภาวะในการูทำงานปรูะจำ
วันของเจ�าของธุุรูกิจและแรูงงานด�วย

นอกเหนอืจากการูผู้นวกรูวมมติ่ดิ�านเพศภาวะเข�าในการูฝึึกอบัรูมทางเทคนคิแล�ว สถ่าบันัป่าไม�ยุโรูปยงัเสรูมิ
สรู�างความต่รูะหนกัรูู�ด�านเพศภาวะโดยเฉพาะ เพ�ือสรู�างความเข�าใจของกลุม่ผูู้�มส่ีวนได�ส่วนเสยีทัง้ชุายและ
หญิงิเกี�ยวกบััความสำคญัิในการูเสรูมิพลงัทางเศรูษฐกจิของผูู้�หญิงิ ความเท่าเทยีมทางเพศ และสทิธุสิต่รู ียก
ต่วัอย่างเชุ่น สถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปได�สนบััสนนุการูฝึึกอบัรูมเชุงิปฏิบิัตั่กิารูเรู�ืองเพศภาวะแก่ผูู้�ปลกูต่�นไม�และผูู้�
แปรูรููปไม�ในปรูะเทศไทย ทัง้ยงัจดัให�มเีวทสีนทนาแลกเปลี�ยนรูะหว่างต่วัแทนผูู้�หญิงิจาก MSME กบััเจ�าหน�าที�
ภาครูฐัท�องถ่ิ�นและสหพนัธ์ุแม่หญิงิรูะดับัจงัหวดัในจงัหวดัอตั่ต่ะปือ ปรูะเทศลาว โดยจะมกีารูจดักจิกรูรูมใน
ลกัษณีะเดียวกันนีข้ึน้อกีเพ�ือเพ�ิมความต่รูะหนกัรูู�และความเข�าใจด�านเพศภาวะแก่เจ�าหน�าท�ีรูฐัทัง้ในรูะดบัั
ชุาต่แิละท�องถ่ิ�น สถ่าบัันทางการูเงนิ สมาคมอุต่สาหกรูรูมและมหาวทิยาลยั เน�ืองจากความท�าทายเชุงิ
โครูงสรู�างและวฒันธุรูรูมที�ผูู้�หญิงิเผู้ชุญิิอยูไ่ม่อาจเปลี�ยนแปลงได�ด�วยการูอบัรูมทางเทคนคิเท่านัน้จงึจำเป็น
ต่�องใชุ�แนวทางแบับัองค์รูวมและความรู่วมมอืจากผูู้�มส่ีวนได�ส่วนเสยีหลายภาคส่วน การูสนทนาหารูอืและ
ความรู่วมมอืในเรูื�องความเท่าเทยีมทางเพศจะชุ่วยให�การูปฏิบิัตั่ติ่ามพนัธุกรูณีรีูะดับัปรูะเทศและรูะหว่าง
ปรูะเทศมช่ีุองว่างลดลง และเปิดพืน้ท�ีให�สะท�อนทบัทวนรู่วมกนัว่าจะพฒันาปรูบััปรูงุกรูอบัเชุงินโยบัายและ
กฎหมายข�อบัังคบััที�มอียูเ่พื�อทำให�พนัธุกรูณีดี�านเพศภาวะเหล่านีเ้ป็นจรูงิขึน้ได�อย่างไรู

ข�อเสนอแนะ

จากปรูะสบัการูณี์การูทำงานของสถ่าบัันป่าไม�ยุโรูปในการูสนับัสนุน MSME ภาคป่าไม�และทดลองหา
ทางออกต่่อความท�าทายทางด�านเพศภาวะของผูู้�หญิิงต่ามที�กล่าวข�างต่�น ข�อเสนอแนะสำคัญิเพื�อส่ง
เสรูิมการูต่รูะหนักถ่ึงความเท่าเทียมทางเพศและพลังทางเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงในภาคป่าไม� มีดังต่่อไป
นี้:

1)  การูเสรูิมศักยภาพทางเทคนิคและความเป็นผูู้�นำาของธุุรูกิจที�นำาโดยผูู้�หญิิง 
ในการูเพิ�มศักยภาพทางเทคนิคของผูู้�หญิิง ควรูมีการูให�คำแนะนำและฝึึกสอนผูู้�ปรูะกอบัการูหญิิง และ
เสรูิมเนื้อหาเก�ียวกับัเพศภาวะในสถ่าบัันการูอบัรูมทางวิชุาชุีพป่าไม�ไปพรู�อมกัน การูออกแบับัการู
พัฒนาศักยภาพและความเป็นผูู้�นำสำหรูับัธุุรูกิจที�นำโดยผูู้�หญิิงต่�องมีความเฉพาะเจาะจงและปรูับัให�
สอดคล�องต่ามความต่�องการู มีเนื้อหาที�ครูอบัคลุม และต่่อเนื�องกัน โดยมิใชุ่เป็นการูจัดการูอบัรูม
เฉพาะกิจเท่านั้น ทั้งนี้ โครูงการูการูเสรูิมศักยภาพดังกล่าวควรูต่�องให�ความสำคัญิกับัปรูะเด็นเนื้อหา
ทางเทคนิคต่่างๆ ได�แก่ การูผู้ลิต่ผู้ลิต่ภัณีฑ์์จากไม� การูใชุ�ทรูัพยากรูอย่างมีปรูะสิทธุิภาพ ต่ัวแบับัธุุรูกิจ
ที�ยืดหยุ่น และทักษะการูเป็นผูู้�นำ เพื�อพัฒนาธุุรูกิจที�นำโดยผูู้�หญิิงอย่างยั�งยืน 

นอกจากนั้น ยังควรูจัดทำยุทธุศาสต่รู์การูฝึึกสอนและการูให�คำแนะนำสำหรูับัการูปฏิิบััต่ิงานจรูิงที�
ออกแบับัมาโดยเฉพาะและปรัูบัเปล�ียนให�ต่รูงกับัความต่�องการูในการูพัฒนาศักยภาพและอุปสรูรูค
ที�แต่กต่่างกันไปของผูู้�จัดการูธุุรูกิจที�เป็นผูู้�หญิิง การูบัันทึกและการูแบั่งปันบัทเรูียนจากการูฝึึกสอน
วิสาหกิจที�นำโดยผูู้�หญิิง โดยเฉพาะการูเผู้ยแพรู่ตั่วอย่างธุุรูกิจอุต่สาหกรูรูมป่าไม�ท�ีมีผูู้�หญิิงเป็นผูู้�นำ
และปรูะสบัความสำเรู็จจะสรู�างแรูงบัันดาลใจและองค์ความรูู�แก่ผูู้�ปรูะกอบัการูหญิิงคนอ�ืนๆ โดยตั่ว
แบับัที�ปรูะสบัผู้ลสำเรู็จเหล่านี้จะชุ่วยขับัเคลื�อนความยั�งยืน การูใชุ�ทรูัพยากรูอย่างมีปรูะสิทธุิผู้ล และ
นำเสนอการูปฏิิบััต่ิที�ดีที�สุดของ MSME ในขณีะเดียวกัน ควรูสรู�างความรู่วมมือกับัสถ่าบัันฝึึกอบัรูม
ทางวิชุาชุีพในการูผู้นวกรูวมมิต่ิทางเพศภาวะเข�าไปในเนื้อหาและหลักสูต่รูเชุิงเทคนิคด�วย ซึ่ึ�งจะเอื้อ
อำนวยให�เกิดบัรูรูยากาศการูเรูียนรูู�ที�คำนึงถ่ึงมิต่ิทางเพศภาวะ และบั่มเพาะคุณีค่าท�ีสนับัสนุนความ
เป็นเลิศในอุต่สาหกรูรูมป่าไม�ของกลุ่มเยาวชุนนักศึกษาหญิิง
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ผู้้�ป่ล้กต�นไม�ผู้้�หญิิงบันทึกข�อม้ล

ต�นไม�ตนเอง ป่ระเทศไทย 

รููปถ่่ายโดย กรูวิไล วงศ์ยศ

2)  การูสนับัสนุนเครูือข่ายและการูเชุื�อมโยงทางธุุรูกิจของผูู้�หญิิงใน MSME ภาค

ป่าไม�

ผูู้�หญิิงใน MSME มีบัทบัาทสำาคัญิต่ลอดห่วงโซึ่่อุปทานของผู้ลิต่ภัณีฑ์์จากไม� การูสรู�างและขยาย
เครูือข่ายนอกจากจะเป็นพื้นฐานในการูแบั่งปันความรูู�และปรูะสบัการูณี์รูะหว่างกลุ่มผูู้�หญิิงรู่วม
กันแล�ว ยังชุ่วยสรู�างโอกาสเชุื�อมโยงต่ลาด การูรูะดมทรูัพยากรู และสัมพันธุภาพทางธุุรูกิจใน
รูะดับัท�องถ่ิ�นและรูะดับัชุาต่ิด�วย ยุทธุศาสต่รู์การูดำาเนินงานในการูรูวมต่ัวผูู้�หญิิงเข�าเป็นเครูือข่าย
จะทำาให�ปรูะเด็นปัญิหาของผูู้�หญิิงมีความชุัดเจนขึ้นต่่อการูรูับัรูู�ในสังคม และสรู�างผู้ลกรูะทบัต่่อ
กรูะบัวนการูต่ัดสินใจรูะดับันโยบัายทั้งนี้ การูจัดต่ั้งและมีส่วนรู่วมของเครูือข่ายผูู้�หญิิงในภาคป่าไม�
ควรูต่�องเชุื�อมโยงกับัความรู่วมมือของผูู้�ปรูะกอบัการูหญิิงในภาคส่วนอื�นๆ และในทุกรูะดับั รูวมถ่ึง
ในเวทีรูะดับัภูมิภาคด�วย เชุ่น เครูือข่ายผูู้�ปรูะกอบัการูสต่รูีแห่งสมาคมปรูะชุาชุาต่ิเอเชุียต่ะวันออก
เฉียงใต่� (ปรูะชุาคมอาเซึ่ียน)   
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3)  การูเสรูิมสรู�างความต่รูะหนักรูู�เรูื�องความเสมอภาคทางเพศและการูเสรูิมพลัง

ทางเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงให�แก่กลุ่มสถ่าบัันองค์กรูผูู้�สนับัสนุนต่่างๆ

องค์กรูและหน่วยงานมีความสำคัญิต่่อการูบัรูรูลุซึ่ึ�งความเสมอภาคทางเพศและการูเสริูมพลังทาง
เศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงภายใต่�บัรูิบัท MSME ในภาคป่าไม� ซึ่ึ�งรูวมถ่ึงสมาคมผูู้�ปลูกต่�นไม�และผูู้�ปรูะกอบั
ธุุรูกิจทำไม� สถ่าบัันทางการูเงินภาครูัฐและภาคเอกชุน และหน่วยงานรูัฐรูะดับัท�องถ่�ินและรูะดับัชุาต่ิ การู
ให�การูสนับัสนุนแก่องค์กรูและหน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต่่อความยั�งยืนและความยืดหยุ่นของผูู้�ปรูะกอบั
การูหญิิง ดังนั้น การูสรู�างผู้ลกรูะทบัที�นำไปสู่การูเปลี�ยนแปลงการูทำงานของหน่วยงานต่่างๆ เหล่านี้ ซึ่ึ�ง
ที�ผู้่านมาอาจขาดมุมมองเรูื�องเพศภาวะ หรูือไม่คำนึงถ่ึงเพศภาวะ โดยเฉพาะการูสรู�างความต่รูะหนักรูู�
และความเข�าใจแก่หน่วยงานเหล่านี้ว่าสถ่าบัันต่นเองจะมีส่วนชุ่วยดำเนินการูให�พันธุกรูณีีด�านเพศภาวะ
ทั้งรูะดับัปรูะเทศและรูะหว่างปรูะเทศเป็นจรูิงได�อย่างไรูโดยเชุื�อมโยงกับัภารูะหน�าที�ของหน่วยงานนั้นๆ 
จะนำไปสู่แนวทางการูสนับัสนุนผูู้�ปรูะกอบัการูหญิิงในภาคป่าไม�และการูเปล�ียนแปลงสู่ความเสมอภาค
ทางเพศ การูทำงานรู่วมมือเป็นภาคีกับัสถ่าบัันต่่างๆ เหล่านี้ในการูสนับัสนุนการูบัูรูณีาการูมิต่ิเรูื�องเพศ
ภาวะในโครูงการูและนโยบัายท�ีเกี�ยวข�องกับัผูู้�ปลูกต่�นไม�และผูู้�แปรูรููปไม� จะสรู�างผู้ลกรูะทบัต่่อเน�ืองไป
ยังสมาชุิกและผูู้�ได�รูับัผู้ลปรูะโยชุน์ให�มีความต่รูะหนักรูู�เรูื�องเพศภาวะมากขึ้น ในการูนี้ จึงต่�องเรู่งสรู�าง
การูรูับัรูู�เกี�ยวกับักรูอบักฎหมายว่าด�วยความเท่าเทียมทางเพศในปรูะเทศลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้ องค์กรูท�ี
นำโดยผูู้�หญิิงควรูได�รูับัการูส่งเสรูิมให�มีเสียงในกรูะบัวนการูปฏิิรููปรูะดับัชุาต่ิ ซึ่ึ�งจะชุ่วยให�องค์กรูเหล่านี้
สามารูถ่รูณีรูงค์เพ�ือผู้ลปรูะโยชุน์และข�อกังวลของ MSME ต่ามมุมมองเพศภาวะ และยังมีส่วนเสรูิมสรู�าง
ความเข�มแข็งแก่กรูอบักฎหมายที�มีอยู่และหนุนเสรูิมการูดำเนินงานต่่อไปได�

การส่ะท�อนแลกเป่ล่�ยนมิติจาร่ตเพศภาวะในการฝึึกอบรมเชีิงเทคนิคส่ำหรับผู้้�แป่รร้ป่ไม�ในป่ระเทศเว่ยดนาม รููปถ่่ายโดย 

ฟาม ดุ�ก เทียน
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4)  การูส่งเสรูิมภาคีหุ�นส่วนพหุภาคีข�ามภาคส่วนด�านความเท่าเทียมทางเพศ

การูจดัเวทสีรู�างความรู่วมมอืรูะหว่างภาครูฐั โดยเฉพาะหน่วยงานท�ีมภีารูะหน�าท�ีเกี�ยวข�องกบัักจิการูสต่รูี
หรูอืความเท่าเทยีมทางเพศ และส่วนงานด�านเทคนคิที�เกี�ยวข�องกบััป่าไม�และทรูพัยากรูธุรูรูมชุาต่ ิบัรูกิารู
ส่งเสรูมิการูเกษต่รู หน่วยงานส่งเสรูมิ MSME กรูมสวสัดกิารูสงัคมและแรูงงาน รูวมถ่งึสถ่าบันัทางการู
เงนิของภาครัูฐ จะชุ่วยบัรููณีาการูและเสรูมิสรู�างความต่รูะหนกัรูู�เกี�ยวกบััมติ่ทิางเพศภาวะ ยิ�งไปกว่านัน้ 
การูสรู�างภาคีพนัธุมติ่รูรูะหว่างหน่วยงานภาครัูฐและหน่วยงานท�ีไม่ใชุ่รูฐัผู่้านการูสนทนาพหุภาคขี�ามภาค
ส่วนทั้งในรูะดับัท�องถ่ิ�นไปถ่ึงรูะดับัภูมิภาคจะชุ่วยเพิ�มความเข�าใจต่่อสถ่านการูณ์ีและผู้ลกรูะทบัจาก
นโยบัาย กฎหมาย และโครูงการูที�มต่ี่อผูู้�หญิงิในภาคป่าไม� ภาคหีุ�นส่วนนีเ้ป็นพืน้ที�ความรู่วมมอืเพื�อ
สะท�อนทบัทวนรู่วมกันว่าจะบัรูรูลุความเท่าเทียมทางเพศและการูเสรูิมพลังทางเศรูษฐกิจของผูู้�หญิิงใน
ภาคป่าไม�ได�อย่างไรู 

5)  การูผู้ลิต่ข�อมูลและองค์ความรูู�เกี�ยวกับัผูู้�หญิิงใน MSME ภาคป่าไม�

ข�อมูลและองค์ความรูู�เกี�ยวกับับัทบัาทและการูทำงานของผูู้�หญิิงใน MSME จะนำไปสู่ความเข�าใจ
และการูปรูะเมินความท�าทายท�ีแต่กต่่างไปต่ามเพศภาวะของผูู้�หญิิงในการูบัริูหารูจัดการูธุุรูกิจภาค
ป่าไม�อย่างเป็นรูะบับั โดยควรูให�มีการูเผู้ยแพรู่ข�อมูลและการูวิเครูาะห์ท�ีรูวบัรูวมและบัันทึกเรูียบั
เรูียงไว� พรู�อมกับับัทเรูียนจากปฏิิบััต่ิการูในพื้นท�ีนำรู่องเพ�ือทดลองหาทางออกต่่อความท�าทายของ
ผูู้�หญิิง นอกจากนั้น ยังควรูจัดทำงานวิจัยเชุิงนโยบัายและเชุิงปฏิิบััต่ิการูเพื�อรูะบัุหาข�อจำกัดและ
โอกาสในการูพัฒนาต่ัวแบับัทางธุุรูกิจและการูเข�าถ่ึงแหล่งเงินทุนที�ยืดหยุ่นสำหรูับัผูู้�หญิิงใน MSME 
ด�านการูแปรูรููปและปลูกไม�  

การฝึึกอบรมหัวข�อการบริหาร

จัดการเงินส่ำหรับผู้้�ผู้ลิต

เฟอร์นิเจอร์ระดับครัวเรือน 

ป่ระเทศเม่ยนมาร์ 

ร้ป่ถ่่ายโดย Sagawa
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ป่ระเทศ กรอบกฎหมายและนโยบายท่�เก่�ยวข�องกับมิติเพศภาวะ

ป่ระเทศลาว แผู้นปฏิิบััต่ิการูเพื�อความเท่าเทียมทางเพศรูะดับัชุาต่ิ ฉบัับัที� 4 พ.ศ. 2564-2568 (2021-2025)

 - แผู้นปฏิิบััต่ิการูเพื�อส่งเสรูิมความเท่าเทียมทางเพศข�ามกรูะทรูวงและหน่วยงานภาครูัฐรูะดับัจังหวัด

 - ให�ความสำาคัญิกับัปรูะเด็นสุขภาวะสต่รูี การูมีส่วนรู่วมทางการูเมือง การูเสรูิมพลังทางเศรูษฐกิจ การูศึกษา การู

จ�างงาน และความคุ�มครูองทางสังคมของผูู้�หญิิงต่ามมาต่รูฐานสากล

กฎหมายแรูงงานเรูื�องค่าจ�างและการูจ�างงานที�เท่าเทียมของผูู้�หญิิง พ.ศ. 2550 (2013)

 - การูจ�างงานที�เท่าเทียมรูะหว่างชุายและหญิิง

 - ความปลอดภัยในที�ทำางาน สุขภาพ สวัสดิการูลาคลอด และความคุ�มครูองทางสังคม

กฎหมายสวัสดิการูสังคม พ.ศ. 2550 (2013)

 - สนับัสนุนภาคแรูงงานนอกรูะบับั พรู�อมกับัคำานึงถ่ึงมิต่ิการูเสรูิมพลังทางเศรูษฐกิจ การูเข�าถ่ึงการูจ�างงาน และการู

ศึกษาของผูู้�หญิิงเป็นพิเศษ 

 - การูให�ความชุ่วยเหลือที�รูับัรูองโดยกองทุนปรูะกันสังคมแห่งชุาต่ิสำาหรูับัการูดูแลผูู้�หญิิงในด�านต่่างๆ อาทิ สุขภาพ 

การูคลอดบัุต่รู หรูือการูยุต่ิการูต่ั้งครูรูภ์ การูสูญิเสียศักยภาพในการูทำางาน และอื�นๆ 

กฎหมายสหพันธุ์แม่หญิิงลาว พ.ศ. 2559 (2012) 

 - กลไกการูจัดต่ั้งสำาหรูับัผูู้�หญิิง 

 - การูเป็นผูู้�นำาสต่รูีและการูบัรูิหารูจัดการูทุกรูะดับัในหน่วยงานต่่างๆ 

กฎหมายพัฒนาและคุ�มครูองสต่รูี พ.ศ. 2547 (2004)

 - การูพัฒนาและคุ�มครูองผูู้�หญิิงในทุกมิต่ิ

 - การูส่งเสรูิมความรูู�และความสามารูถ่ของผูู้�หญิิง

 - การูขจัดการูเลือกปฏิิบััต่ิทุกรููปแบับัและการูส่งเสรูิมสิทธุิที�เท่าเทียมของชุายและหญิิง

ป่ระเทศเม่ยนมาร์ แผู้นยุทธุศาสต่รู์แห่งชุาต่ิเพื�อความก�าวหน�าของสต่รูี พ.ศ. 2556-2565 (2013–2022)

 - การูสะท�อนพันธุกรูณีีต่ามแผู้นปฏิิบััต่ิการูกรูุงปักกิ�ง

 - การูผู้นวกมิต่ิเพศภาวะในการูพัฒนาปรูะเทศรูะยะยาว

 - ครูอบัคลุมปรูะเด็นสุขภาวะผูู้�หญิิง ความก�าวหน�า และต่ั้งเป้าหมายให�มีผูู้�หญิิง 30% เข�ารู่วมในการูต่ัดสินใจของ

หน่วยงานสาธุารูณีะ

กฎหมายและรูะเบัียบัสวัสดิการูสังคม พ.ศ. 2555 (2012)

 - ครูอบัคลุมมิต่ิด�านผู้ลปรูะโยชุน์ทางสวัสดิการูสังคมเพิ�มขึ้น

 - การูจัดต่ั้งคณีะกรูรูมการูสวัสดิการูสังคมเพื�อต่ิดต่ามการูดำาเนินงาน

ไม่มีกฎหมายแรูงงานฉบัับัเดียวแต่่มีข�อกำหนดการูจ�างงานบันพื้นฐานกฎหมายและรูะเบัียบัต่่างๆ ที�เกี�ยวข�อง

ซึ่ึ�งให�การูคุ�มครูองแรูงงานผูู้�หญิิง ได�แก่ กฎหมายความปลอดภัยในที�ทำงานและสุขภาพ ฉบัับัปรูับัปรูุง พ.ศ. 

2562 (2019) กฎหมายการูจ่ายค่าแรูง พ.ศ. 2559 (2016) กฎหมายวันลาและวันหยุด ฉบัับัปรูับัปรูุง พ.ศ. 

2557 (2014) 

ภาคผู้นวก 1 ภาพรูวมนโยบัายและกรูอบักฎหมายรูะดับั
ชุาต่ิที�สำาคัญิและเกี�ยวข�องกับัเพศภาวะ
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ป่ระเทศ กรอบกฎหมายและนโยบายท่�เก่�ยวข�องกับมิติเพศภาวะ

ป่ระเทศไทย แผู้นปฏิิบััต่ิการูด�านการูพัฒนาสต่รูี รูะยะที� 1 พ.ศ. 2563-2565 (2020–2022)

 - ปรูะกอบัด�วยมาต่รูการู 5 ปรูะการู ได�แก่:

1. การูเปลี�ยนเจต่คต่ิของสังคมในปรูะเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันรูะหว่างหญิิงชุาย 

2. การูเสรูิมพลัง เพิ�มบัทบัาทการูมีส่วนรู่วม เพื�อพัฒนาคุณีภาพชุีวิต่แก่สต่รูีทุกรูะดับั

3. พัฒนาเงื�อนไขและปัจจัยที�เอื้อต่่อการูพัฒนาสต่รูีโดยเชุื�อมโยงกฎหมายและนโยบัายเข�ากับัมาต่รูฐานสากล 

4.  กำาหนดมาต่รูการูเฝึ้ารูะวัง ชุ่วยเหลือและเยียวยาด�านความรูุนแรูงทางเพศและการูเข�าถ่ึงความยุต่ิธุรูรูม และ

5. สรู�างความเข�มแข็งแก่กลไกและกรูะบัวนการูการูพัฒนาผูู้�หญิิง รูวมถ่ึงในสภาและการูเมือง 

พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิความเท่าเทียมรูะหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (2015)

 - คณีะกรูรูมการูส่งเสรูิมความเท่าเทียมรูะหว่างเพศ (คณีะกรูรูมการู สทพ.) เพื�อนำาปฏิิบััต่ินโยบัายและกลไกทาง

กฎหมายภายใต่�พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิ และสรู�างก�าวหน�าด�านความเท่าเทียมทางเพศ 

 - การูจัดต่ั้งและการูบัรูิหารูกองทุนส่งเสรูิมความเท่าเทียมรูะหว่างเพศ

รูะเบัียบัสำนักนายกรูัฐมนต่รูีว่าด�วยการูส่งเสรูิมและปรูะสานงานสต่รูีแห่งชุาต่ิ พ.ศ. 2551 (2008

 - การูปรูะสานงานข�ามหน่วยงานภาครูัฐผู้่านผูู้�บัรูิหารูด�านการูเสรูิมสรู�างบัทบัาทหญิิงชุาย (CGEO) ในรูะดับัผูู้�อำานวย

การูและศูนย์ปรูะสานงานด�านความเสมอภาครูะหว่างหญิิงชุาย (GFP) ในรูะดับัสำานัก/กองของทุกหน่วยงาน

 - การูปฏิิบััต่ิต่ามแผู้นแม่บัทในการูส่งเสรูิม บัูรูณีาการู และต่ิดต่ามความเท่าเทียมทางเพศในหน่วยงานภาครูัฐ

 - การูกำากับัดูแลและให�คำาแนะนำาแก่ศูนย์ปรูะสานงานเพื�อความเท่าเทียมทางเพศ

พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิคุ�มครูองแรูงงาน พ.ศ. 2541 (1998) และฉบัับัปรูับัปรูุง พ.ศ. 2562 (2019)

 - มาต่รูา 3 ห�ามมิให�ยกเลิกสัญิญิาจ�างด�วยเหตุ่แห่งการูต่ั้งครูรูภ์ และรูับัรูองสิทธุิของแรูงงานหญิิงในการูปรัูบั

เปลี�ยนต่ำาแหน่งและเงื�อนไขการูจ�างงาน

พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิแรูงงานสัมพันธุ์ พ.ศ. 2518 (1975)

 - การูวางรูะเบัียบัความสัมพันธุ์ลูกจ�าง-นายจ�าง และสิทธุิในการูรูวมต่ัวหรูือต่ั้งสมาคม

 - สามารูถ่นำาใชุ�ได�กับัอุต่สาหกรูรูมทุกปรูะเภทและทุกรูะดับั

พรูะรูาชุบััญิญิัต่ิปรูะกันสังคม พ.ศ. 2533 (1990)

 - รูับัรูองสิทธุิในการูลาคลอดบัุต่รูของพนักงานต่ามข�อบัังคับั 
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ป่ระเทศ กรอบกฎหมายและนโยบายท่�เก่�ยวข�องกับมิติเพศภาวะ

ป่ระเทศ

เว่ยดนาม

ยุทธุศาสต่รู์รูะดับัชุาต่ิว่าด�วยความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2564-2573 (2021–2030)

 - เพิ�มสัดส่วนการูว่าจ�างโดยได�รูับัค่าแรูงของผูู้�หญิิงเป็น 50% ภายใน พ.ศ. 2568 (2025) และ 60% ภายใน พ.ศ. 

2573 (2030)

 - เพิ�มสัดส่วนผูู้�หญิิงในต่ำาแหน่งผูู้�นำาและเจ�าของธุุรูกิจเป็นอย่างน�อย 27% ภายใน พ.ศ. 2568 (2025) และ 30% 

ภายใน พ.ศ. 2573 (2030)

 - ลดเวลาที�ผูู้�หญิิงใชุ�ทำางานบั�านโดยไม่ได�รูับัค่าจ�างเมื�อเทียบักับัผูู้�ชุายเป็น 1.7 เท่า ภายใน พ.ศ. 2568 (2025)  และ

เป็น 1.4 เท่า ภายใน พ.ศ. 2573 (2030

กฎหมายแรูงงาน ฉบัับัปรูับัปรูุง บัังคับัใชุ� พ.ศ. 2564 (2021)

 - ความคุ�มครูองต่่อพนักงานที�สอดคล�องกับัแนวทางปฏิิบััต่ิรูะดับัสากลมากขึ้น

 - กลไกปกป้องคุ�มครูองพนักงานจากการูเลือกปฏิิบััต่ิด�วยเหตุ่แห่งชุาต่ิพันธุุ์ เพศภาวะ สถ่านะการูสมรูส การูต่ั้ง

ครูรูภ์ และการูล่วงละเมิดทางเพศในสถ่านปรูะกอบัการู 

 - การูเพิ�มเวลาพักและวันหยุดสำาหรูับัมารูดาที�ต่�องให�นมบัุต่รู

กฎหมายปรูะกันสังคม พ.ศ. 2557 (2014)

 - สิทธุิและความรูับัผู้ิดชุอบัของลูกจ�าง นายจ�าง หน่วยงานรูาชุการู องค์กรู และปัจเจกด�านการูได�รูับัปรูะกันสังคม

 - แผู้นบัำาเหน็จบัำานาญิสำาหรูับัหญิิงและชุาย ครูอบัคลุมอุบััต่ิเหตุ่และโรูคจากการูปรูะกอบัอาชุีพ

กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2549 (2006)

 - นิยามหลักการูความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิต่ิทางสังคมและครูอบัครูัว การูวัดความเท่าเทียมทางเพศ การูแต่่ง

ต่ั้งหน่วยงานรูับัผู้ิดชุอบั

 - แนวปฏิิบััต่ินโยบัายและการูบัรูิหารูจัดการูด�านความเท่าเทียมทางเพศ
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เอกสารูอ��างอิิง

¹ อ�างอิงจากองค์กรูความรู่วมมือรูะหว่างปรูะเทศสวีเดน (Sida) งานที�สรู�างผู้ลผู้ลิต่เกี�ยวข�องกับังานที�
ก่อให�เกิดรูายได� ขณีะที�งานผู้ลิต่ซึ่้ำในครูัวเรูือนหมายถ่ึงงานบั�าน การูเลี้ยงเด็ก การูทำอาหารูและการู
ทำความสะอาด Sida เน�นย้ำว่า “งานผู้ลิต่ในครูัวเรูือนมักไม่สรู�างรูายได� แต่่สรู�างผู้ลกรูะทบัต่่อ
เศรูษฐกิจครูัวเรูือน (และสังคม) เนื�องจากสิ�งนี้เกี�ยวข�องกับัพื้นที�ของผูู้�หญิิง งานครูอบัครูัวจึงมักถู่ก
มองข�ามและได�รูับัคุณีค่าน�อยกว่างานที�สรู�างผู้ลิต่ผู้ล” ดเูพิ�ม : https://cdn.sida.se/publications/
files/sida61853en-gender-analysis-principles-elements.pdf 

² “ความเป็นผูู้�กรูะทำการู หมายถ่ึง ศักยภาพของผูู้�หญิิงและเด็กหญิิงที�จะสามารูถ่กรูะทำการูอย่างมี
วัต่ถุ่ปรูะสงค์และบัรูรูลุเป้าหมาย ปรูาศจากภัยคุกคามความรูุนแรูงหรูือการูลงโทษ โดยความเป็นผูู้�กรูะทำการู
สามารูถ่แสดงออกได�ผู้่านทาง 3 มิต่ิหลัก คือ 1) การูต่ัดสินใจ 2) ภาวะการูเป็นผูู้�นำ และ 3) การูปฏิิบััต่ิการู
รู่วม” ดเูพิ�มที� : https://www.gatesgenderequalitytoolbox.org 

³ ภายใต่�โครูงการูสนบััสนนุผูู้�ถ่อืครูองที�ดนิป่าไม�รูายย่อย สถ่าบันัป่าไม�ยโุรูปได�ให�การูสนบััสนนุวสิาหกจิ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรูายย่อย ในพืน้ที�ปรูะเทศลุม่นำ้โขง 4 ปรูะเทศ เพ�ือพฒันาธุรุูกจิอย่างยั�งยนื 
โครูงการูนีไ้ด�รูบััทนุสนบััสนนุจากองค์กรูความรู่วมมอืรูะหว่างปรูะเทศสวเีดน (Sida) ดเูพิ�ม : https://
forestsmallholders.org 

⁴ ดเูพิ�ม : https://genderdata.worldbank.org/countries/lao-pdr 

⁵ ดเูพิ�ม : https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/CSW/64/National-reviews/Lao%20PDR.pdf 

⁶ ดเูพิ�ม : https://documents1.worldbank.org/curated/en/194721606720893008/pdf/
Fifth-Round-Results.pdf 

⁷ ปิยะนุชุ เรูืองโพน และ เต่ชุทัชุ คลายโศกก์. 2560. กองทุนพัฒนาบัทบัาทสต่รูีไทย: ความสำเรู็จและ
ความท�าทายในการูนำนโยบัายไปปฏิิบััต่ิ. วารูสารูศิลปศาสต่รู์และวิทยาการูจัดการู, มหาวิทยาลัย
เกษต่รูศาสต่รู์. เล่มที�. 4, เลขที�. 7, หน�า 54–71. 

⁸ ดเูพิ�ม : https://data.unwomen.org/publications/unlocking-lockdown-gendered-effects-
covid-19-achieving-sdgs-asia-and-pacific 

⁹ สถ่าบัันป่าไม�ยุโรูป. 2563. เพศภาวะ + FLEGT + VPAs. การูวิเครูาะห์สถ่านการูณี์ปรูะเทศเวียดนาม. 
[เอกสารูไม่ต่ีพิมพ์].

¹⁰ อ�างแล�ว

¹¹ สำนักงานสถ่ิต่ิทั�วไป, กรูมสถ่ิต่ิปรูะชุากรูและแรูงงานแห่งปรูะเทศเวียดนาม. 2563. รูายงานการู
สำรูวจแรูงงาน, หน�า 22-26. ดูเพิ�ม : https://www.gso.gov.vn/wp-content/
uploads/2022/02/Bao-cao-lao-dong-viec-lam-2020_tieng-Anh.pdf

¹² มูลนิธุิคีนันแห่งเอเซึ่ีย 2564. การูทำความเข�าใจสภาพแวดล�อมสำหรูับั SME ที�มีผูู้�หญิิงเป็นเจ�าของ
ในปรูะเทศไทย. ดูเพิ�ม : https://www.kenan-asia.org/women-owned-smes-thailand 

¹³ อ�างแล�ว 

¹⁴ ปรูะกอบัด�วยองค์กรูหรูือสมาคมผูู้�ปรูะกอบัการูหญิิงรูะดับัชุาต่ิ เครูือข่ายก่อต่ั้งขึ้นโดยคณีะ
กรูรูมการูอาเซึ่ียนด�านสต่รูี เพื�อเชุื�อมโยง MSME ที�มีผูู้�หญิิงเป็นเจ�าของในรูะดับัภูมิภาค ดูเพิ�ม : 
https://www.asean-bac.org/news/show/5-awen-asean-   women-entrepreneurs-
network-and-its-role-in-asean 



เกี่ยวกัับโครงการสนัับสนุุนผู้ถือครองที่ดินป่่าไม้้รายย่่อย สถาบัันป่าไม้้

ยุุุุโรปได้้้้เร่�มสนัััับสนััุุนััวิ่สาหกิิ่่จขนััาด้้กิิลาง ขนััาด้้ยุุ่่อม และรายุุยุุ่อยุุในััภููููม่่ภููาค
ลุ่่มแม่่นัั้ำโขงให้้ด้้ำเนัั่่นัังานััอยุุ่่างถููููกิิต้้้้องต้้ามกิิฎหมายุุและยุุั�งยุุืืนััต้้ั้งแต้้่่ปี พ.ศ. 
2559 ภููายุุใต้้้้โครงกิิารนัั้้ สถููาบัันััป่าไม้้ยุุุุโรปได้้้้ทด้้ลองหาทางออกิิต้้่่อควิาม 
ท้้าทายุุในััพื้นััท้�นััำร่่อง โด้้ยุุได้้้้จััด้้เกิิ็็บข้้อมููลและเผยุุแพร่่บทเร้ยุุนัั ในััระด้้ัับ
ประเทศ ภููููม่่ภููาค และระหวิ่่างประเทศ โครงกิิารนัั้้ยุุัังสนัััับสนััุุนััควิามเสมอ
ภููาคทางเพศและกิิารเสร่่มพลัังทางเศรษฐกิิ่่จของผู้้หญิิ่่งในััภููาคป่่าไม้้

คำาสงวนสิทธิ์
เอกิิสารฉบััับนัั้้จัด้้ทำข้้นััด้้้้วิยุุ ควิามสนัััับสนััุุนััจากิิหนัั่่วิยุุ งานััด้้้้านััควิามร่่วิม
มือ ระหวิ่่างประเทศของรััฐบาลสวิ้้เด้้นัั ทั้งนัั้้ เนััื้อหาเป็นััควิามรัับผ่่ด้้ ชอบ
ของผู้้เข้้ยุุนัั โด้้ยุุไม่่ได้้้้สะท้้อนััแนััวิค่่ด้้ ของหนัั่่วิยุุงานััผู้้ให้้ทุุนััแต้้่่อยุุ่่างใด้้
© European Forest Institute, 2022

ภาพป่กหลััง ผูู้�ปลููกต่��นไม� ผูู้�หญิิิงวััดขนาดต่��นไม�� ต่นเอง ปรูะเทศไทย รูููปถ่่่ายโดย กรูวิไล วงค์์ยศ 


