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เครือข่ายผูห้ญิงเพื่อความกา้วหนา้และสันติภาพและมูลนิธิผูห้ญิง ขอขอบคุณ Asia Pacific Forum on Women, 
Law and Development (APWLD) ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัท ารายงานฉบบัน้ี และดว้ยการสนบัสนุนจาก 
APWLDจึงมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกบัเครือข่ายผูห้ญิง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัสมาชิกของเครือข่ายสตรีชน
เผา่แห่งประเทศไทย (Indigenous Women’s Network of Thailand : IWNT) และมีการจดัประชุมเพื่อสนทนา
แลกเปล่ียนอยา่งสร้างสรรคก์บัผูแ้ทนในระดบัสูงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(พม) มีการพูดคุยแลกเปล่ียนประเด็นต่างๆเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาท่ีมีต่อ
ผูห้ญิงชนเผา่พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในระหวา่งการประชุมจนสามารถน ามาวิเคราะห์และเกิดเป็นรายงานฉบบัน้ี
ขอขอบคุณสมาชิกของ IWNT และเจา้หนา้ท่ีของสมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย (Inter Mountain Peoples and Education in Thailand Association : IMPECT) ซ่ึงมีส่วนร่วมอยา่ง
แข็งขนัในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและในกระบวนการสนทนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแลกเปล่ียนและหา
ขอ้สรุปกบักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณผูห้ญิงท่ีไร้สัญชาติ 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการผูห้ญิงกบัการติดตามและการรายงานความคืบหน้าระดบัชาติตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ.๒๐๓๐(Women 2030 national  monitoring and review of SDG)ซ่ึงมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างหลกัประกนัวา่ผูห้ญิงและชุมชนมีความสามารถ มีทรัพยากร และเขา้ถึงหน่วยงานพฒันาในระดบัชาติ
ได ้และติดตามให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาท่ีมีต่อวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ.๒๐๓๐ 
โครงการน้ีสามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการสนบัสนุนทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปดา้นความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ (European Commission’s International Cooperation (DEVCO)) 
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APWLD  Asia Pacific Forum on Women, Law and Development 
ธกส  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สค.  กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
IWNT  เครือข่ายสตรีชนเผา่แห่งประเทศไทย 
MDG+  Millennium Development Goals Plus 
MDG+  เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษฉบบัเพ่ิมเติม 
MICT  Ministry of Information and Communications Technology 
  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
MPBM  Master Plan on Biodiversity Management 
  แผนแม่บทเก่ียวกบัการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
NCPO  National Council for Peace and Order 
คสช  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
NCSD  National Committee on Sustainable Development 
กพย  คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
NDS  National Development Strategies 
  ยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ 
NESDB  Office of the National Economic and Social Development Board 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
NGO-COD NGOs Coordination Committee on Development  
  กป อพช คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน 
NSO  National Statistical Office of Thailand 
  ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
SDGs  Sustainable Development Goals  เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
SEP  Sufficiency Economy Philosophy  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
VNR  Voluntary National Review 
VNR  รายงานการด าเนินการตามวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ค.ศ.๒๐๓๐ ในระดบัชาติโดยสมคัรใจ 
WDP  Women’s Development Plan 
WNPP  Women’s Network for Advancement and Peace 
  เครือข่ายผูห้ญิงเพ่ือความกา้วหนา้และสนัติภาพ 
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บทท่ี ๑ บทน า           ๗ 
 บริบทของประเทศไทย         ๗ 
 บริบทของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ค.ศ.๒๐๓๐   ๑๓ 
 ประเด็นส าคญั          ๑๔ 
     
บทท่ี ๒ การประเมินความมุ่งมัน่ของประเทศไทยโดยสังเขปเก่ียวกบั     ๑๙ 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                                                  
  กลไกการด าเนินงาน                                                           ๒๑ 
  บทบาทของภาคประชาสังคมในการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ๒๒ 

อุปสรรคในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง     ๒๔ 
 
บทท่ี ๓ การวเิคราะห์เชิงประเด็น:ประเด็นส าคญัของผูห้ญิง      ๒๕ 
 
บทท่ี ๔ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ         ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 

 

  สารบัญ 
3 



 
 

 
 

 
 
ชนเผ่าพื้นเมือง หรือ บุคคลชนเผ่าท่ีเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยชาติพนัธ์ุซ่ึงไดอ้าศยัอยู่ในประเทศมาแต่คร้ัง
นมนาน ถึงกระนั้นก็ตามปรากฏว่าหลายคนยงัไม่ได้เป็นพลเมืองและนัน่เป็นสาเหตุท าให้พวกเขาถูกกีดกนั
ออกไปจากนโยบายและจากโครงการพฒันาต่างๆของประเทศ รวมถึงไม่สามารถเขา้ถึงบริการต่างๆท่ีทางรัฐ
จดัหาให ้รายงานฉบบัน้ีไดร้วบรวมประเด็นปัญหา  ขอ้เสนอแนะ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูแ้ทนของเครือข่าย
สตรีชนเผา่แห่งประเทศไทย และเครือข่ายผูห้ญิงในประเทศไทย ประเด็นปัญหาท่ีผูห้ญิงมีความห่วงใยเป็นพิเศษ
และเห็นวา่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขคือ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป้าหมายที ่๑, ๒ และ ๕ 
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เป้าหมายที่ ๑ :ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี ชนเผา่พื้นเมืองไม่ไดถู้กรวมอยูใ่นนโยบาย
ของรัฐบาลในการยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี ชนเผา่พื้นเมืองรวมถึงผูห้ญิงและเด็กหญิง 
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนท่ีไม่มีเอกสารแสดงตน ดงันั้นพวกเขาจึงแทบจะไม่ไดรั้บประโยชน์ใดๆ
จากระบบสวสัดิการสังคมซ่ึงครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อขจดัความยากจน ผูห้ญิงชนเผ่าท่ีก าลงั
อพยพยา้ยถ่ินเพื่อเขา้มาหางานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนๆเร่ือยๆและตอ้งเส่ียงต่อ
การถูกล่อลวงและถูกแสวงประโยชน์ในประเทศอ่ืนๆ ชนเผ่าพื้นเมืองไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรงจากค าสั่ง
ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ในการฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติ หญิงชนเผ่าและเด็กหญิงไดรั้บ
ผลกระทบสาหัสมากกว่าใครเพราะพวกเธอคือผูท่ี้ลงมือท าการเพาะปลูกดว้ยตนเอง ท าการจดัการและรักษา
ความย ัง่ยนืของป่าไม ้ชนเผา่พื้นเมืองบางคนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดเน่ืองจากขาดหนทางในการด ารง
ชีพทางเศรษฐกิจ ในทศวรรษท่ีผา่นมามีสัดส่วนผูต้อ้งขงัหญิงชนเผ่าถูกด าเนินคดีเก่ียวกบัยาเสพติดในจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 
 

เป้าหมายที ่๒ : ยติุความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร ยกระดบัโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายทางดา้นการเกษตรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีและเพิ่มผลิตภาพ
ของเกษตรอินทรีย ์ส่งเสริมการบริโภคในครัวเรือน และผลกัดนัให้การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียใ์ห้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล อย่างไรก็ตามในนโยบายดงักล่าวไม่ไดมี้การรวมชุมชน
ของชนเผา่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ ดงันั้นชนเผา่พื้นเมืองจ านวนมากจึงถูกบงัคบัใหเ้ขา้สู่เกษตรกรรม
พนัธะสัญญาและตอ้งยินยอมกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆท่ีทางบริษทัวางไวซ่ึ้งท าให้ตอ้งพึ่งพาปัจจยัการ
ผลิตสารเคมีทางการเกษตร ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุ ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมีของบริษทั ส่ิง
น้ีก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตท่ีเป็นอนัตรายต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุและ
น าไปสู่ความไม่มัน่คงในทางอาหารอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ต่กลบัสร้างผลก าไรมหาศาลให้แก่บริษทัผลิตสารเคมี
ทางการเกษตร เม่ือผูห้ญิงชนเผา่เกิดความเขา้ใจต่อผลกระทบดงักล่าวจึงไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูบทบาทในการเก็บรวบรวม
และเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุทอ้งถ่ินส าหรับไวใ้ช้ในไร่นาของตนเอง  การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รายได้ของ
ผูผ้ลิตอาหารรายเล็กการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุและพืชท่ีใช้เพาะปลูกซ่ึงเป็น
เป้าประสงคท่ี์ ๒ ของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงน่าจะสามารถยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร 
ยกระดบัโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน รายงานฉบบัน้ีไดเ้สนอตวัช้ีวดัเพิ่มเติมข้ึนมาเพื่อประเมิน
ความสามารถของชุมชนชนเผ่าโดยเฉพาะผูห้ญิงในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุ
และพนัธ์ุพืช 
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เป้าหมายที่ ๕ :บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและเสริมสร้างพลงัให้กบัผูห้ญิงและเด็กหญิง
ทุกคน ชุมชนของชนเผา่ต่างๆยงัคงไม่ไดรั้บประโยชน์จากกลไกและมาตรการคุม้ครองต่างๆของ
รัฐผูห้ญิงชนเผา่ส่วนมากไม่ไดแ้จง้ความอาชญากรรมความรุนแรงต่อทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงเกิด 
จากการขาดความรู้เก่ียวกบัสิทธิต่างๆและขั้นตอนการด าเนินการรวมทั้งเกิดความกลวัต่อการท าร้ายจากผูก้ระท า
ผิด รายงานฉบบัน้ีพบวา่ความรุนแรงในครอบครัวยงัคงเป็นปัญหารุนแรงในบางชุมชน ส่งผลให้ผูห้ญิงบางคน
ฆ่าตวัตาย กลุ่มผูห้ญิงชนเผ่าได้เปิดเผยว่าเม่ือผูห้ญิงและเด็กหญิงซ่ึงอาศยัอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลประสบความ
รุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศก็ข้ึนอยู่กบัผูน้ าชุมชนว่าจะด าเนินการอย่างไร ในกรณีท่ีผูก้ระท าเป็นบุคคลท่ีมี
อ านาจหรือมีอิทธิพล เหยื่อของความรุนแรงอาจจะไม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองและการเยียวยาใดๆ 
เด็กผูห้ญิงบางคนต้องเขา้สู่การแต่งงานก่อนวยัอนัควรเน่ืองจากบรรทดัฐานทางวฒันธรรม ดงันั้นจึงท าให้
เด็กหญิงเหล่าน้ีขาดโอกาสทางการศึกษา ประเพณีการปฏิบติัท่ีเป็นอนัตราย เช่น การลกัพาตวัผูห้ญิงมาเป็น
ภรรยายงัคงเกิดข้ึนและมีอยูใ่นชนเผา่บางกลุ่ม ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีตวัช้ีวดัจะตอ้งครอบคลุมวา่มีการจดัการ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงชนเผา่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ีเหมาะสมอยา่งไรบา้ง 
 
ช่องว่างส าคญัซ่ึงเท่ากบัเป็นความทา้ทายก็คือความลม้เหลวของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวในการ
ด าเนินการเพื่อประสานการบูรณาการประเด็นเพศภาวะกบัหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ และไม่ไดน้ ากรอบการ
ท างานของอนุสัญญาขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW มาปรับใช้ในการขบัเคล่ือน
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นหน่วยงานของภาครัฐจึงมีความรู้ไม่พอเพียงและขาดทกัษะในการวิเคราะห์
เพื่อจัดท านโยบายและโครงการต่างๆท่ีค านึงถึงมิติหญิงชายเพื่อให้ผูห้ญิงโดยเฉพาะผูห้ญิงชนเผ่าได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายและจากโครงการดงักล่าว ขอ้เสนอแนะในรายงานฉบบัน้ีได้รวบรวมประเด็น
ปัญหาท่ีผูห้ญิงชนเผา่มีความห่วงกงัวลมากเป็นพิเศษเขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ การท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องผูห้ญิง
ชนเผ่ามีสภาพท่ีดีข้ึน การปลดปล่อยผู ้หญิงชนเผ่าให้หลุดพ้นจากความยากจนและความหิวโหย สร้าง
หลกัประกนัให้มีความมัน่คงทางอาหารและเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน และเอ้ืออ านวยให้ผูห้ญิงไดรั้บความเสมอภาค
ระหวา่งเพศ 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 
 
๑. บริบทของประเทศไทย 
เป็นระยะเวลากวา่ห้าทศวรรษมาแลว้ท่ีประเทศไทย
ไดมี้ความกา้วหนา้ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจอยา่ง
ไม่เคยเป็นมาก่อนท าให้ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดบัจากประเทศท่ีมีรายไดต้  ่าไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลาง ในรายงานดชันีการพฒันามนุษย ์
พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี ๘๗ จาก
สมาชิกสหประชาชาติจ านวน ๑๘๘ประเทศ รัฐ
แสดงให้ เ ห็นภาพสถานการณ์ ท่ี น่าพอใจของ
ประเทศไทยในการพัฒนามนุษย์ในช่วงชีวิต
การศึกษาและรายได ้
 
ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในการ 
ผลิตจากเกษตรกรรมมาเป็นการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจท่ีใหภ้าคการส่งออกเป็นตวัน า การลงทุน 
โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 เช่น รถยนต ์ช้ินส่วนประกอบของอีเล็กโทรนิกส์ 
 และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้
หลกัอยา่งหน่ึงของประเทศ ในเวลาเจด็ปีท่ีผา่นมา 
รายไดต่้อหวัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีอตัราค่าจา้งสูงข้ึน  
ในขณะท่ีจ านวนประชากรท่ียากจนและประชากรท่ี 
อยูใ่ตเ้ส้นความยากจนไดล้ดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม 
ความแตกต่างของรายไดย้งัคงด ารงอยู ่
 

UNDPดัชนีการพฒันามนุษย์, UNDP  
อนัดับที ่๘๗ 

UNDPดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย, UNDP 
อนัดับที ่๗๙ 

ความเหลือ่มล า้ทางรายได้ตาม Palma Ratio ค.ศ.๒๐๑๐-๒๐๑๕  
เป็น ๑.๘ 

งบประมาณดา้นสุขภาพ ๒๘ พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 
เปรียบเทียบกบั 

งบประมาณดา้นการทหาร ๖.๘ พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 
 

อตัราค่าจ้างขั้นต ่า ๒,๒๑๙ ดอลล่าร์สหรัฐ (ต่อปี) 
เปรียบเทยีบกบั 

รายได้สุทธิของคนที่รวยทีสุ่ด ๑๕.๘ พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

สถติทิี่ส าคัญเกี่ยวกับประเทศไทย 
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การผลิตของประเทศท่ีมาจากภาคบริการและภาคเกษตรกรรมลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประเทศไทยมีความเส่ียงมาก
ข้ึนจากการสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัด้านค่าแรงในภาคอุตสาหกรรมทั้งๆท่ีมีจ  านวนนักลงทุนใน
ประเทศมากข้ึนท่ีหนัมาใชเ้ทคโนโลยีท่ีซับซ้อนทั้งน้ีเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะดา้นการวิจยัและ
พฒันา คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบต่างๆท่ีมีข้อจ ากัดและกลายเป็นอุปสรรคในการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ส่วนในดา้นการศึกษาถึงแมว้า่ช่องวา่งทางการศึกษาระหวา่งชายและหญิงก าลงัลดลง (ดู
ตารางท่ี ๑) แต่ช่องว่างระหว่างเมืองและชนบทยงัคงมีอยู่ คุณภาพของการศึกษา ระดับสติปัญญาของเด็ก 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีสุ่มเส่ียง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย ผลิตภาพแรงงานต ่าหรือความสามารถในการผลิต
ของแรงงานต ่าลว้นยงัคงเป็นปัญหาส าคญัทั้งส้ิน ส่วนการคุม้ครองดา้นสังคมและสวสัดิการสังคมแมจ้ะไดรั้บ
การขยายออกไปสู่ประชาชนจ านวนมากก็ตามแต่ประชาชนกลุ่มชายขอบยงัคงประสบกบัความขาดแคลนและยงั
เขา้ไม่ถึงการบริการทางสังคมในดา้นต่างๆความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น ท่ีดินท า
กินและสินเช่ือยงัคงเป็นความทา้ทายอย่างต่อเน่ืองการใช้ยาเสพติดมีอยู่แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้มีอายุ
นอ้ยและกลุ่มวยัรุ่น การเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศยงัคงด ารงอยูท่ ั้งในพื้นท่ีส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ 
 
หลงัจากประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขในพ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทยมีการรัฐประหารเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง นับตั้ งแต่การท า
รัฐประหารคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประเทศไทยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของทหารซ่ึงไดเ้ขา้
มาบริหารประเทศ   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)และรัฐบาลไดจ้ดัท าRoadmap หรือแผนท่ีน าทางข้ึนมาเพ่ือ
แกปั้ญหาความปรองดองในชาติ รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว และการเลือกตั้ง จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยเพ่ิงจะผ่านความ
เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี ๒๐ ยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันาประเทศในระยะยาวซ่ึงถูกก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญไดถู้ก
จดัท าข้ึนมาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการท างานเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม โลกาภิวฒัน์ ความร่วมมือในทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ความขดัแยง้ภายในประเทศ
ทางดา้นการเมืองเก่ียวกบัวิสยัทศันไ์ปสู่ความมัน่คง ความมัง่คัง่ และความยัง่ยืนของประเทศ 
 
แมว้่าประเทศไทยจะมีความกา้วหนา้ในการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นท่ีน่าสังเกตก็ตามแต่จากการประเมินผลจาก
หลายแหล่งช้ีว่าการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสามสิบปีท่ีผ่านมาประสบกบัความลม้เหลว
ในการแบ่งปันทรัพยากร ความมัง่คัง่ และโอกาสใหแ้ก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนัทัว่หนา้ และยงัลม้เหลวในการท าให้
เศรษฐกิจเกิดผลส า เ ร็จส าหรับประชาชน ความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจของประเทศต้องแลกมาด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิของชุมชน การตอกย  ้าการเลือก
ปฏิบติัในทุกรูปแบบ การท าใหป้ระชาชนตกไปอยู่ชายขอบ และการกีดกนัออกไป ประชาชนไม่สามารถตดัสินใจโดย
ใชข้อ้มูลมาตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตของตนเอง ชุมชนและอนาคตได ้ อุปสรรคทางโครงสร้างและระบบต่อการ
บรรลกุารพฒันาท่ีเป็นธรรมไดถ้กูฝังรากลึกอยูใ่นระบบชายเป็นใหญ่ โลกาภิวฒันแ์นวเสรีนิยมใหม่ และลทัธิทหาร 
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ระบบสังคมของไทยก็เป็นเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆท่ีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงและชายไม่เสมอภาคกนั
ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั โดยผูห้ญิงถูกเลือกปฏิบติัอย่างเป็นระบบโดยเร่ิมตน้จากการกล่อมเกลาทางสังคมในบทบาท
หญิงชายในครอบครัวและการกล่อมเกลาน้ีไดถู้กท าให้แข็งแกร่งข้ึนโดยผ่านทางการศึกษาในระดบัต่างๆ การเลือก
ปฏิบติัในทางกฎหมายและนโยบายตลอดจนส่ือซ่ึงลว้นส่งเสริมภาพเหมารวมเก่ียวกบับทบาทหญิงชายและวฒันธรรม
ชายเป็นใหญ่ ระบบชายเป็นใหญ่น้ีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนและอย่างออ้มๆในเกือบทุกมิติของชีวิตทั้งทางสังคม กฎหมาย 
การเมือง เศรษฐกิจและศาสนา  
 
ตารางที ่๑ : การจัดอนัดับประเทศไทยในดัชนีการพฒันามนุษย์และดัชนีความไม่เสมอภาคหญงิชาย จากรายงาน
การพฒันามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙       
รายงาน
การพฒันา
มนุษย/์ปี 

ดชันี
การ
พฒันา
มนุษย์
อนัดบั
ท่ี 

ดชันี
ความไม่
เสมอ
ภาคหญิง
ชาย 
อนัดบัท่ี 

อตัราการ
ตายของ
มารดา 
(ต่อการ
เกิดมีชีพ 
๑๐๐,๐๐๐ 
คน) 

อตัราการ
คลอดบุตร
ในหญิง
วยัรุ่น (๑๕-
๑๙ ปี) ต่อ
ผูห้ญิงกลุ่ม
อายดุงักล่าว
๑,๐๐๐ คน 

ส่วนแบ่ง
ในท่ีนัง่
ใน
รัฐสภา 
(ร้อยละ
ของ
ผูห้ญิงท่ี
ด ารง
ต าแหน่ง) 

ประชากรท่ีมี
การศึกษาขั้นต ่า
ระดบั
มธัยมศึกษา (ร้อย
ละของผูท่ี้มีอาย ุ
๒๕ ข้ึนไป) 
 
 

อตัราการเขา้
ร่วมในก าลงั
แรงงาน (ร้อย
ละของผูท่ี้มี
อายอุาย ุ ๑๕ 
ข้ึนไป) 

หญิง ชาย หญิง ชาย 
๒๕๕๙ ๘๗ ๗๙ ๒๐ ๔๔.๖ ๖.๑* ๔๐.๙     ๔๕.๘ ๖๒.๙   ๘๐.๒ 
๒๕๕๘ ๙๓ ๗๖ ๒๖ ๔๑.๐ ๖.๑* ๓๕.๗     ๔๐.๘ ๖๔.๓    ๘๐.๗ 
๒๕๕๗ ๘๙ ๗๐ ๔๘ ๔๑.๐ ๑๕.๗ ๓๕.๗     ๔๐.๘ ๖๔.๔ ๘๐.๘ 
หมายเหตุ *อา้งอิงถึงร้อยละของผูห้ญิงในสภานิติบญัญติัแห่งชาติท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติในขณะท่ีในปีก่อนๆอยูท่ี่ประมาณร้อยละ ๑๕   
ท่ีมา รายงานการพฒันามนุษย ์พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการพฒันาของสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme: UNDP)  
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ความรุนแรงดว้ยเหตุทางเพศภาวะเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของระบบชายเป็นใหญ่ ในพ.ศ.๒๕๕๘ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการกระท ารุนแรงทางกายเป็นผูห้ญิง1 ทุกๆวนัมี
รายงานผูห้ญิงถูกข่มขืนประมาณ ๑๐ คน2ผลจากการศึกษาเม่ือเร็วๆน้ีพบวา่ร้อยละ ๘๗ ของกรณีข่มขืนท่ีเกิดข้ึน
ไม่ได้เขา้แจง้ความต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจ3 ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีความคืบหน้าในการออกกฎหมายและแก้ไข
กฎหมายจ านวนหน่ึงรวมทั้งมีกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศออกมา ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สิทธิมนุษยชนของผูห้ญิงก็ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้ริง และใน
กฎหมายความเท่าเทียมระหวา่งเพศยงัยินยอมให้มีการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยเหตุแห่งหลกัการทางศาสนา และ
ความมัน่คงของชาติ ดงันั้นความไม่เสมอภาคระหวา่งเพศจึงยงัคงด ารงอยูต่่อไป จากตารางที่ ๑ ขา้งบนแสดงให้
เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปในทางบวกของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราการตายของมารดาลดลง และ
ร้อยละของผูห้ญิงอายุ ๒๕ ปีข้ึนไปมีการศึกษาอย่างน้อยระดับมธัยมศึกษาเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามได้มีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนดว้ย  คือพบวา่มีอตัราการคลอดบุตรในหญิงวยัรุ่นท่ีมีอายุ ๑๕-๑๙ ปี
เพิ่มข้ึน  ร้อยละของผูห้ญิงท่ีมีจ านวนท่ีนัง่ในสภาลดลง และร้อยละของผูห้ญิงอายุ ๑๕ ปีและมากกวา่ข้ึนไปท่ีอยู่
ในก าลงัแรงงานลดลง การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปในทางลบดงักล่าวส่งผลท าให้ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบั
ดชันีช่องวา่งระหวา่งเพศตกลงมาจากอนัดบั ๗๐ เป็น ๗๙ ภายในระยะเวลาสามปี 
 

๑.ช่องว่างระหว่างหญงิชายในประเทศไทย  
รายงานช่องว่างระหว่าง
หญิงชาย  พ .ศ .๒๕๕๙ 
โ ด ย อ ง ค์ ก ร  World 
Economic Forum 

๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ 

อนัดบัช่องวา่งระหวา่ง
หญิงชายของประเทศไทย 

๗๑ ๖๐ ๖๑ ๖๕ ๖๕ ๖๐ ๕๗ ๕๙ 

 
การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นท่ีเพิ่มมากข้ึนท าใหต้ระหนกัไดว้า่วยัรุ่นตอ้งแบกรับภาระท่ีเกิดจากการตั้งครรภก่์อนถึงเวลา
ก าหนด และถูกประณามจากสังคม และยงัมีความเส่ียงสูงในการออกจากโรงเรียนกลางคนั การคา้หญิงเพื่อ

                                                           
1
 ค้นหา www.violence.in.th,Department of Women’s Affairs and Family Development 

2
 ค้นหา http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=11393,Royal Thai Police Bureau 

3 ค้นหา http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%88%E0% 

B8%A7%E0%B8%99/7695/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99
%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A10%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%9
4%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%99.htm, TV 3 Channel 
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เป้าหมายแสวงประโยชน์ทางเพศและบงัคบัใช้แรงงานยงัคงด ารงอยู่ และยงัไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูห้ญิงเท่าท่ีควรและผูห้ญิงมีส่วนร่วมในจ านวนน้อยมาก ทั้งในการเมืองระดับทอ้งถ่ินและในระดบัชาติใน
ภาครัฐและภาคเอกชนและในระบบศาลยุติธรรม ในพ.ศ.๒๕๕๗ สัดส่วนของผูห้ญิงในรัฐสภามีเพียงร้อยละ 
๑๕.๗  และหลงัจากการรัฐประหารคร้ังล่าสุดไดล้ดลงอยา่งรวดเร็วเหลือเพียงร้อยละ ๖.๑ เท่านั้น ในขณะท่ีการ
บริหารจดัการในระดบัทอ้งถ่ินทุกระดบัถูกแช่แขง็ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว สถิติจาก ๒. ช่องวา่งระหวา่ง
หญิงชายในประเทศไทย ไดย้ืนยนัว่าช่องว่างระหว่างเพศในทศวรรษท่ีผ่านมาไดข้ยายกวา้งข้ึนทีละน้อยๆดงั
แสดงใหเ้ห็นจากการท่ีอนัดบัของประเทศไทยตกจากอนัดบัท่ี ๕๙ ในพ.ศ.๒๕๕๒ มาเป็น ๗๑ ในพ.ศ.๒๕๕๙4 
 
ได้มีการประมาณการอย่างคร่าวๆว่าจ านวนประชากรผูห้ญิงชนเผ่าคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของประชากรชนเผ่า
ทั้งหมด  ตวัเลขน้ีมีการประมาณไดเ้พียงคร่าวๆเน่ืองจากประชากรชนเผา่ไม่ไดถู้กนบัวา่เป็นพลเมือง5 ประเพณี
ความเช่ือและการปฏิบติัต่างๆของชนเผา่พื้นเมืองแสดงให้เห็นอยา่งเด่นชดัถึงวฒันธรรมของระบบชายเป็นใหญ่
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ 
 
ผูช้ายมกัจะไดรั้บความเคารพและมีคุณค่ามากกวา่ผูห้ญิงเสมอและไดเ้ป็นผูน้ าของชุมชนตลอดจนเป็นผูป้ระกอบ
พิธีกรรมต่างๆ จากกรณีศึกษาของชุมชนลีซู กะเหร่ียง คะฉ่ินและชนเผา่อ่ืนๆ “ระบบความเช่ือของชนเผา่ลีซูอา้ง
ถึงพระเจา้ซ่ึงเป็นผูช้ายมาโดยตลอดในขณะเดียวกนัผูน้ าทางวฒันธรรมและผูป้ระกอบพิธีกรรมต่างๆก็จะเป็น
ผูช้ายเสมอ ผูห้ญิงถูกจดัวางหน้าท่ีให้อยู่ท่ีบา้นในฐานะเป็นผูช่้วยจดัเตรียมส่ิงของต่างๆส าหรับการประกอบ
พิธีกรรม” พื้นท่ีของผูห้ญิงในครอบครัวและในชุมชนข้ึนอยู่กบัระบบเครือญาติซ่ึงผูช้ายเป็นผูมี้อ  านาจและ
ครอบครองอยู่  ผูห้ญิงจากชนเผา่มง้คนหน่ึงกล่าวว่า “ไม่เคยมีพื้นท่ีในครอบครัวเดิมส าหรับผูห้ญิงท่ีเป็นหมา้ย
อยูเ่ลยแม่หมา้ยสามารถมาช่วยครอบครัวเดิมของตนเองท าไร่ท าสวนไดแ้ต่อยูบ่า้นเดียวกนัไม่ได ้ดงันั้นจึงท าให้
หญิงหมา้ยจ านวนมากอาจถูกผูช้ายบางคนในชุมชนมาล่วงละเมิดทางเพศไดโ้ดยง่ายดาย” ผูห้ญิงจากเผ่าไทย
ใหญ่คนหน่ึงไดเ้ปิดเผยว่า “...วฒันธรรมไทยใหญ่ปฏิเสธไม่ให้ผูห้ญิงมีอ านาจสามประการคือ อ านาจในการ

                                                           
4
 การจดัอนัดบัช่องวา่งระหวา่งเพศขึน้อยู่กบัความไมเ่ท่าเทียมระหวา่งหญิงและชายสี่ด้านในเศรษฐกิจ ๑๓๐ประเภทจากทัว่โลกซึ่งมี
ประชากรรวมกนั มากกวา่ร้อยละ ๙๓ ของประชากรโลก: ๑) การมีสว่นร่วมและโอกาสในทางเศรษฐกิจ ๒) ความส าเร็จด้านการศึกษา ๓)การ
เสริมสร้างพลงัในด้านการเมือง ๔) สขุภาพและการมีอายยืุน 
5
 รายงานเงาขององค์กรเอกชนในการติดตามการปฏิบติัตาม CEDAW ของรัฐซึ่งเสนอในนามของผู้หญิงชนเผ่าในประเทศไทยต่อ
สมยัประชมุท่ี 67 ของ CEDAW, กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า๔, น าเสนอโดย เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย (IWNT) และ  the Asia 

Indigenous Peoples Pact (AIPP), ประเทศไทย 

- จ านวนประชาชนชนเผา่ในประเทศไทยคาดการณ์คร่าวๆมีประมาณ ๑ ล้านคน  ในขณะท่ีมีผู้หญิงอยู่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนชน
เผา่ประกอบด้วยสามภาคหลกัๆ ; ชาวเล ชุมชนประมงในภาคใต้, กลุ่มเล็กๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
และประชาชนบนพืน้ท่ีสงู หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ ชาวเขาในภาคเหนือและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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ตดัสินใจ อ านาจในการต่อรอง และอ านาจในการคิด”6 นอกจากน้ีผูห้ญิงชนเผา่ยงัไดรั้บผลกระทบจากบทบาท
ทางเพศท่ีเป็นไปในทางลบและภาพเหมารวมเก่ียวกบับทบาทหญิงชายซ่ึงพฒันาข้ึนมาจากชุมชนของชนเผา่เอง
และจากสังคมไทยกระแสหลกั 
 
ผลอีกประการหน่ึงท่ีตามมาก็คือผูห้ญิงชนเผา่เป็นกลุ่มท่ีตกไปอยูช่ายขอบมากท่ีสุดในสังคมของเราการท่ีผูห้ญิง
ชนเผา่ตกเป็นชนกลุ่มนอ้ยพวกเขาจึงมกัจะถูกผลกัออกไปอยูช่ายขอบของสังคมเสมอดว้ยเหตุแห่ง เช้ือชาติ ชน
ชั้นหรือสถานะทางเศรษฐกิจ ชาติพนัธ์ุและอ่ืนๆในสังคมโดยผา่นทางกฎหมาย นโยบาย โครงการ และในทาง
ปฏิบติัต่างๆ และดว้ยการเป็นผูห้ญิงชนเผ่าอีกนัน่แหละท่ีท าให้ตอ้งถูกกดข่ีซ ้ าซ้อนสองชั้นคือจากสามีหรือจาก
แฟนและจากสมาชิกคนอ่ืนๆในชุมชน ผูห้ญิงชนเผา่ไม่ไดรั้บประโยชน์จากนโยบายและจากโครงการต่างๆอยา่ง
เท่าเทียมกนักบัประชากรอ่ืนๆหากนโยบายหรือโครงการนั้นๆไม่ไดค้  านึงถึงมิติหญิงชายและไม่ไดต้อบสนอง
ต่อสถานการณ์ของหญิงและเด็กหญิงชนเผา่ 
 
การท่ีผูห้ญิงชนเผ่ามีสถานะท่ีต ่ากว่าและถูกจ ากดัพื้นท่ีทั้งในบา้นหรือในชุมชนเป็นสาเหตุท าให้พวกเธอไม่
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและวถีิชีวติแบบไทยและจึงไม่ไดรั้บสัญชาติดงันั้นจึงท าให้ผูห้ญิงชนเผา่ไม่
สามารถเขา้ถึงการศึกษาท่ีควรจะไดรั้บ บริการสาธารณสุขหรือมีช่องทางท ามาหากินต่างๆ 
 
เศรษฐกิจแบบโลกาภิวฒัน์แนวเสรีนิยมใหม่ท าใหมี้การท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรีกนัอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว 
ประเทศไทยไดมี้การเจรจาเพื่อต่อรองและลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เสรีแลว้จ านวน ๒๒ ฉบบั ผลท่ีเกิดข้ึนก็
คือมีการลดภาษีสินคา้ขาเขา้เหลือร้อยละศูนยส์ าหรับผกั ผลไม ้ธญัพืชและคาดว่าภายใน พ.ศ.๒๕๖๘ จะมีการ
ลดภาษีสินคา้เขา้จากผลิตภณัฑ์นมโคเหลือร้อยละศูนยเ์ช่นเดียวกนั การลดภาษีน าเขา้ของสินคา้ดงักล่าวส่งผล
กระทบอย่างมหาศาลต่อเกษตรกรไทยรวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองจ านวนนบัลา้นๆคนซ่ึงท าการปลูกผลไมอ้ยูท่าง
ภาคเหนือ7พื้นท่ีท าการเกษตรของประเทศจึงลดลงถึงหน่ึงในสามเน่ืองจากเกษตรกรทอ้งถ่ินไม่สามารถแข่งขนั
กบัสินคา้การเกษตรท่ีมีการน าเขา้และมีราคาถูกกว่าได ้จึงก่อให้เกิดการพึ่งพิงทางอาหารจากแหล่งภายนอก
ประเทศ ดงันั้นจึงท าให้ความมัน่คงทางอาหารของชาติตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายรุนแรงอย่างยิ่ง การเจรจา
ต่อรองทางการค้า ท่ีก าลังด า เนินอยู่  เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน(Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) จะยิ่งท าให้สถานการณ์ท่ีแย่อยู่แลว้เลวร้ายลงไปอีกและจะ
กระทบต่อภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคสุขภาพและยารักษาโรค8 
 
                                                           
6
 มีการน าเสนอรายงานแยกตา่งหากเร่ือง ผู้หญิงชาติพนัธ์ุชนกลุม่น้อย รายงานจดัท าโดย เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย และ
ศนูย์พหวุฒันธรรมและนโยบายการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เสนอตอ่คณะกรรมการ CEDAW ใน พ.ศ. ๒๕๕๕  
7
 Biothai Foundation, http://www.biothai.net/node/30491, 6 June 2016 

8
 Biothai Foundation, http://www.biothai.net/node/30519, 22 March 2017 
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จากการมีรัฐประหารเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าในประเทศไทยท าให้การบริหารประเทศโดยรัฐบาลท่ีมาจากพลเรือน
มกัจะตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของทหารซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีไทยยงัมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยในระดบัท่ียงัไม่
เพยีงพอ ความสามารถและพฤติกรรมทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมืองส่วนใหญ่ สาธารณชนยงัมีการตรวจสอบ
การเมืองในระดบัต ่าจึงท าใหท้หารเขา้มาจดัการแกปั้ญหาความไม่มัน่คงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ อยา่งไร
ก็ตามลัทธิทหารก็ประสบความล้มเหลวคือไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลได้อย่างเต็มท่ี งบประมาณด้านการทหารได้เพิ่มข้ึนจาก  
๓,๕๑๗ ลา้นดอลล่าร์สหรัฐเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็น ๖,๑๐๐ ลา้นดอลล่าร์สหรัฐในพ.ศ.๒๕๖๐9 คือคิดเป็นร้อยละ
แปดของงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงเกือบจะเท่ากบังบประมาณด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องทั้งประเทศ
ส าหรับพ.ศ.๒๕๖๐ ตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อสร้างหลกัประกนัคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึนของปัจเจกชนและของสังคมในหลายๆดา้น 
 

๒. บริบทของประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ.๒๐๓๐  
ประเทศไทยไดมุ้่งหนา้สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนบัตั้งแต่สหประชาชาติไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDG) ข้ึนมาใน พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อเป็นเป้าหมายระดบัโลกร่วมกนัในการ
ยกระดบัคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ
แกปั้ญหาความหิวโหย ความยากจนและความไม่เสมอภาค การไม่รู้หนงัสือ ความเจ็บป่วย และความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดลอ้ม ในเวลานั้นเป็นช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัอยูภ่ายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
๙ ซ่ึงมีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และก าลงัด าเนินการเพื่อให้บรรลุ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความ
เป็นอยู่ ท่ี ดีของคนไทยทุกคน โดยใช้แนวทางท่ีครอบคลุมแบบองค์รวมโดยยึดหลัก  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ภูมิปัญญาของชาติ และวฒันธรรม” ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายและ
เป้าประสงคห์ลายประการของเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs) ก่อนเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกรอบเวลา
คือ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมถึงการขจดัความยากจนและความหิวโหย การศึกษา ความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
สุขภาพ การท่ีประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายก่อนเวลาท่ีก าหนดไวท้  าให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษฉบบัเพิ่มเติม (Millennium Development Goals Plus : MDG+) ซ่ึงเป็นความ
ทา้ทายและยากล าบากมากข้ึนไปอีกแต่ประเทศไทยก็มีความคาดหวงัวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายไดใ้นหลาย
ดา้นโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ซ่ึงประกนัใหค้นไทยทุกคนเขา้ถึงการดูแลรักษาสุขภาพโดยถว้นหนา้ 
การเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ความร่วมมือในการพฒันาท่ีขยายออกไปสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและในภูมิภาคอ่ืนๆเหล่าน้ีล้วนเป็นส่วนส าคญัท าให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 

                                                           
9
 SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute, 

https://sipri.org/databse/milex 
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ในพ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีประชุมแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดมี้มติรับรองเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)10 ซ่ึงทิศทางชุดน้ีมีความครอบคลุมและมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง
และจดัท าข้ึนโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ประกอบดว้ยเป้าหมายและเป้าประสงค์ในระดบัสากลน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงดงันั้นประเทศไทยจึงไดเ้ร่ิมด าเนินการให้เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นวาระของประเทศเพื่อมุ่ง
ไปสู่ความมัน่คง ความมัง่คัง่และความย ัง่ยืนโดยไม่ทิ้งใครคนใดคนหน่ึงไวข้า้งหลงั รัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐบาลจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๙) เพื่อใช้เป็นเป้าหมาย
ระดบัชาติมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานราก ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไวต้ั้ งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหค้นไทยประพฤติตนโดยแสวงหาความรู้ เป็นผูมี้เหตุมีผล และมีจริยธรรมซ่ึง
จะสามารถด ารงความย ัง่ยืนและเกิดผลลพัธ์ท่ีมีความสมดุลข้ึนมา  ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี ๑๒ ซ่ึงมีระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้รับการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวก็ได้มีการอ้างอิงเจาะจงถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (SDGs)ไว้ด้วยใน
ขณะเดียวกนัรัฐบาลยงัไดจ้ดัท าวาระการปฏิรูปแห่งชาติข้ึนมาเพื่อยกระดบัรายไดข้องประเทศและเพื่อให้บรรลุ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
การท่ีประเทศไทยมีแนวทางท่ีครอบคลุมและมีความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในขอบเขตท่ีกวา้งท่ีสุดภายใน ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และมีรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่
ควบคู่ไปกบัยุทธศาสตร์ระยะยาวและวาระการปฏิรูปแห่งชาติไดเ้ปิดโอกาสให้องคก์รผูห้ญิงไดเ้ช่ือมโยงกลุ่ม
ผูห้ญิงท่ีอยู่ชายขอบกบัเครือข่ายภาคประชาสังคมเขา้ดว้ยกนัเพื่อร่วมกนัท างานบูรณาการความจ าเป็นเร่งด่วน
ของผูห้ญิงเข้าไปในข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมท่ีมีต่อรัฐบาล และด้วยความพยายามในการเช่ือม
ประสานน้ีเองท่ีองค์กรภาคประชาสังคมกระแสหลกัจะสามารถท าความเขา้ใจและบูรณาการมุมมองดา้นเพศ
ภาวะและการพฒันาท่ีเป็นธรรมเขา้ไปในภาคส่วนต่างๆของการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจระดบัชาติ ท่ี
ส าคญัยิ่งไปกวา่นั้นก็คือการท่ีประเทศไทยมีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท าให้ภาคประชาสังคมมีโอกาส
มากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในการติดตามและการทบทวนความคืบหนา้ในการวางแผนและการขบัเคล่ือนเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ 
 

๓. ประเด็นส าคญั 
รายงานฉบบัน้ีมุ่งเน้นให้ความส าคญัต่อผูห้ญิงชนเผ่าในจงัหวดัต่างๆทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึง
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเฉพาะขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงชนเผา่ซ่ึงประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นต้องให้บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการพฒันาท่ีเป็นธรรมภายใน พ.ศ.๒๕๗๓ 
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เครือข่ายสตรีชนเผา่ฯ ประกอบดว้ยผูห้ญิงจาก ๙ เผา่ไดแ้ก่ ๑) กะเหร่ียง ๒) คะฉ่ิน ๓)ดาราอางหรือ ปะหล่อง ๔) 
ไทยใหญ่ ๕) เม่ียน ๖) มง้ ๗) ลวัะ ๘) ลาหู่ ๙) ลีซู และ ๑๐) อาข่า รัฐบาลไดใ้ชค้  าวา่ “กลุ่มชาติพนัธ์ุ” แทนค าวา่ 
“คนไทย” เพื่อเรียกชนเผา่พื้นเมือง หรือผูท่ี้อยูบ่นท่ีราบสูง และชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆซ่ึงอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆของ
ประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น ๓ ประเภทคือ ๑) ผูท่ี้เกิดในประเทศไทยระหว่างวนัท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๓ ถึงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม 
พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นผูมี้สิทธิได้รับสัญชาติ๒) ผูท่ี้อพยพโยกยา้ยเขา้มาในประเทศไทยก่อนวนัท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๒๘ เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บอนุญาตให้อยู่อาศยัไดอ้ย่างถาวรในประเทศไทยและมีสถานะเป็นผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐาน 
และ ๓) ผูท่ี้อพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยอยา่งผดิกฎหมายหลงัจากวนัท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ มีสถานะเป็นผู ้
โยกยา้ยถ่ินฐานท่ีผดิกฎหมาย 
 
จากการจดัประชุมกบัสมาชิกแกนหลกัของกลุ่มจ านวน ๓๐ คนซ่ึงมาจากเครือข่ายผูห้ญิงชนเผา่แห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายและเป้าประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การประชุมน้ีจดั
ข้ึนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่11เม่ือวนัท่ี ๘-๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยเร่ิมตน้ข้ึนดว้ยการแบ่งปันสถานการณ์ของ
ผูห้ญิงจากแต่ละชนเผา่และน ามาสู่ปัญหาท่ีแต่ละชนเผา่เผชิญและเกิดข้ึนคลา้ยๆกนัในหลายชนเผา่ ต่อจากนั้นได้
มีการอธิบายเพื่อแนะน าอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือท่ีเรียกวา่ CEDAW 
และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงประเทศไทยไดแ้สดงความมุ่งมัน่และมีพนัธะสัญญาว่าจะด าเนินการ และมี
การอธิบายโดยสรุปเก่ียวกบัเป้าหมายและเป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดมี้การถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีประสบร่วมกนัในหลายๆชนเผ่า
พร้อมทั้งบอกความคาดหวงัว่าต้องการให้ปัญหานั้นๆได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
ประเด็นปัญหาท่ีผูห้ญิงชนเผา่มีความห่วงกงัวลมากเป็นพิเศษและตอ้งการให้ไดรั้บการแกไ้ข ไดแ้ก่ ผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐบาลเร่ืองการจดัสรรท่ีดินท ากิน การฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติ และนโยบายดา้นเกษตรอินทรียท่ี์
ไม่ไดมี้การรวมชนเผา่พื้นเมืองเขา้ไปดว้ย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีผลกัดนัผูห้ญิงชนเผา่ให้เขา้สู่การยา้ย
ถ่ินท่ีผิดกฎหมาย การคา้มนุษยเ์พื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ การคา้ประเวณี การถูกบงัคบัคา้แรงงาน และ
อ่ืนๆ ผูห้ญิงชนเผา่หลายคนประสบกบัความรุนแรงในครอบครัวแต่ไม่ไดรั้บการคุม้ครองโดยทนัทีรวมทั้งไม่ได้
รับการเยยีวยาท่ีเหมาะสมและไม่สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือในทางกฎหมาย 
 
จากการพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูล ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัปัญหาท่ีผูห้ญิงชนเผา่ประสบร่วมกนั ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมได้ตกลงเลือกและจัดล าดับให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี ๑,๒ และ ๕ รวมทั้ ง

                                                           
11

 การประชุมเร่ือง ผู้ หญิงชนเผ่าและการติดตามการขับเคลื่อนของภาครัฐภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Indigenous 

Women and Monitoring of State implementation under SDGs) จัดโดย มูลนิธิผู้หญิง และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและ
วฒันธรรมของชาวไทยภเูขาในประเทศไทย (IMPECT) 
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เป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ เป้าหมายท่ี ๑ คือยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี เป้าหมาย
ท่ี ๒ คือ ยติุความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร ยกระดบัโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน และ
เป้าหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและเสริมสร้างพลงัใหก้บัผูห้ญิงและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายทั้ง
สามประการน้ีเป็นประเด็นท่ีชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะผูห้ญิงถูกกนัออกไปอยูช่ายขอบ ถูกละเมิดสิทธิในดา้น
ต่างๆทั้งๆท่ีพวกเขามีบทบาทอยา่งมีนยัส าคญัต่อครอบครัวและเป็นผูค้  ้าจุนการด ารงอยูข่องสังคม 
 
ในระหวา่งการประชุมผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมีความเห็นวา่ตวัช้ีวดัในระดบัสากลบางตวัท่ีมีการตกลงร่วมกนัของ
รัฐสมาชิกของสหประชาชาติเพื่อท าการวดัว่าคนยากจนไดเ้ขา้ถึงท่ีดินหรือไม่ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ี ๑.๔.๑ เก่ียวกบั
สัดส่วนของประชากรอาศยัในครัวเรือนท่ีเขา้ถึงการบริการขั้นพื้นฐาน หรือ ตวัช้ีวดั ๑.๔.๒ เก่ียวกบัจ านวน
ประชากรผูใ้หญ่ท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมายรับรองการถือครองท่ีดิน และประชากรเหล่าน้ี
ทราบถึงสิทธิของตนในท่ีดินท่ีตนถือครอง จ าแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง เป็นตวัช้ีวดัท่ีไม่ไดแ้สดง
ถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  แต่ตวัช้ีวดัของการพฒันาท่ีเป็นธรรมเก่ียวกบั “ร้อยละของท่ีดินท าการเกษตรท่ีครัวเรือน
ขนาดเล็กเขา้ถึง จ าแนกตามเพศและชาติพนัธ์ุ” ซ่ึงทางAPWLD ไดพ้ฒันาข้ึนมานั้นมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้
มากกวา่ (ดูข้อความในล้อมกรอบที ่๓) 
 
ข้อความในล้อมกรอบที ่๓: เป้าหมายที ่๑ ยุตคิวามยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่
เป้าประสงคท่ี์ ๑.๔  

 

ภายใน พ.ศ.๒๕๗๓ สร้างหลกัประกนัว่าชายและหญิงทุกคนโดยเฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธิ
เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐานและเป็นเจา้ของ และ
มีสิทธิในท่ีดินและทรัพยสิ์นในรูปแบบอ่ืน มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเหมาะสม และ
บริการทางการเงินซ่ึงรวมถึงระบบการเงินระดบัฐานราก (การปล่อยสินเช่ือใหค้นจน) 

ตวัช้ีวดั ๑.๔.๑ สดัส่วนของประชากรอาศยัในครัวเรือนท่ีเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน  
ตวัช้ีวดั ๑.๔.๒  สัดส่วนของประชากรผูใ้หญ่ท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมายรับรองการถือครองท่ีดิน และ

ประชากรเหล่าน้ีทราบถึงสิทธิของตนในท่ีดินท่ีตนถือครอง จ าแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง 
ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 

ร้อยละของท่ีดินท าการเกษตรท่ีครัวเรือนขนาดเลก็เขา้ถึง 

 
ท่ีประชุมไดเ้สนอใหเ้พิ่มตวัช้ีวดัเพื่อวดัความสามารถของชุมชนชนเผา่โดยเฉพาะผูห้ญิงในการอนุรักษค์วาม
หลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุและพนัธ์ุพืชนอกเหนือไปจากรายไดเ้ฉล่ียของผูผ้ลิตอาหารรายเล็ก 
จ  านวนแหล่งพนัธุกรรมของพืชและสัตวเ์พื่ออาหารและการเกษตรท่ีไดรั้บการก าหนดไวใ้นแผนอนุรักษร์ะยะ
กลาง หรือระยะยาว (ดูข้อความในล้อมกรอบที ่๔) 
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ข้อความล้อมกรอบที ่๔: เป้าหมายที ่๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และ ยกระดับ 
โภชนาการ และส่งเสริมความยัง่ยนืของเกษตรกรรม 
เป้าประสงค ์
๒.๓ 

 

เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดข้องผูผ้ลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะผูผ้ลิตผูห้ญิง ผูผ้ลิต
คนพื้นเมือง ผูผ้ลิตเกษตรแบบครอบครัวคนเล้ียงปศุสัตว ์ และชาวประมงใหเ้พิ่มข้ึนเป็นสอง
เท่าภายในพ.ศ.๒๕๗๓ 

ตวัช้ีวดั ๒.๓.๒ รายไดเ้ฉล่ียของผูผ้ลิตอาหารรายเล็ก จ าแนกตามเพศ และชาติพนัธ์ุ 
เป้าประสงคท่ี์ 
๒.๕ 

คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีใชเ้พาะปลูก สัตวใ์นไร่นาและท่ีเล้ียง
ตามบา้นเรือน และชนิดพนัธ์ุตามธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายพนัธ์ุ พืช และสัตวป่์า รวมถึง
การจดัการท่ีดีใหมี้ธนาคารเมล็ดพนัธ์ุและพืชท่ีหลากหลาย ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และระดบันานาชาติ และส่งเสริมการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรของแหล่งพนัธุกรรม และองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม และเท่า
เทียมตามท่ีตกลงกนัระหวา่งประเทศภายในพ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตวัช้ีวดั ๒.๕.๑ จ านวนแหล่งพนัธุกรรมของพืชและสัตวเ์พื่ออาหารและการเกษตรท่ีไดรั้บการก าหนดไวใ้น
แผนอนุรักษร์ะยะกลาง หรือระยะยาว  

ตวัช้ีวดั
ระดบัชาติ 

จ านวนความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุและพนัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการสงวนรักษา 
จ าแนกตามสถานท่ีท่ีเพาะปลูก และชุมชนชนเผา่ และผูห้ญิง 

            
ในส่วนของการติดตามความคืบหน้าในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างพลังให้ผูห้ญิงและ
เด็กหญิงทุกคน ท่ีประชุมไดต้กลงร่วมกนัใหมี้การขยายตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีเป็นธรรมเพื่อให้ครอบคลุมถึงผูห้ญิง
ทุกวยั และในเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงความรุนแรงทางดา้นจิตใจ และขยายให้รวมถึง
ผูห้ญิงทุกวยัในเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ท่ีประชุมไดเ้สนอให้เพิ่มตวัช้ีวดัเน่ืองจากมีความส าคญัเช่นเดียวกนัท่ี
จะวดัวา่ผูห้ญิงและเด็กทุกวยัซ่ึงถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยแฟนหรือสามีคน
ปัจจุบนั หรือโดยอดีตแฟนหรืออดีตสามีก็ตาม หรือโดยคนอ่ืนๆสามารถเขา้รายงานกรณีต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
และสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีเหมาะสมและได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมา ยรวมทั้ งให้เพิ่ม
งบประมาณของรัฐและจดัสรรงบประมาณให้แก่บา้นพกัและให้การคุม้ครองทางสังคมแก่ผูห้ญิงและเด็กหญิง
ชนเผา่ (ดูข้อความในล้อมกรอบที ่๕)  
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ข้อความในล้อมกรอบที ่๕: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างพลงัให้ผู้หญงิและเด็กหญงิทุกคน 
เป้าประสงคท่ี์ ๕.๒ 

 

ขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบทั้งในพื้นท่ีสาธารณะและท่ี
รโหฐานรวมถึงการคา้มนุษยแ์ละการกระท าทางเพศและการแสวงประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืนๆ  

ตวัช้ีวดั ๕.๒.๑ สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงอาย ุ ๑๕ ปีข้ึนไปท่ีเคยอยูร่่วมกบัคู่ครองไดรั้บความ
รุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบนั หรือคู่ครองคนก่อน 
ในช่วง ๑๒ เดือน จ าแนกตามรูปแบบของความรุนแรงและอายุ 

ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 

ขยายใหค้รอบคลุมผูห้ญิงทุกวยัและรวมถึงความรุนแรงทางดา้นจิตใจ 
สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีเคยอยูร่่วมกบัคู่ครองไดรั้บความรุนแรงทางร่างกาย 
ทางจิตใจและ/หรือความรุนแรงทางเพศโดยคู่ครองคนปัจจุบนั หรือคู่ครองคนก่อน 
ในช่วง ๑๒ เดือน จ าแนกตามรูปแบบของความรุนแรง 
 
(ขอ้มูลสถิติส าหรับตวัช้ีวดัน้ีควรมีการจ าแนกตามอาย ุ รายได ้ สถานท่ี สถานภาพสมรส 
ความพิการ ระดบัการศึกษา และชาติพนัธ์ุ) 
 

ตวัช้ีวดั ๕.๒.๒ สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไปไดรั้บความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอ่ืน
ท่ีไม่ใช่คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน จ าแนกตามอาย ุและสถานท่ีเกิดเหตุ 

ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 

ขยายใหค้รอบคลุมผูห้ญิงทุกวยั      
สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีไดรั้บความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่ครอง 
จ าแนกตามอาย ุและสถานท่ีเกิดเหตุ  
(ขอ้มูลส าหรับตวัช้ีวดัตวัน้ีควรมีการจ าแนกเพศ รายไดส้ถานท่ี สถานะภาพสมรส ความ 
พิการและระดบัการศึกษา) 

ตวัช้ีวดั
ระดบัประเทศ 

 จ านวนผูห้ญิงท่ีสามารถเขา้แจง้เหตุความรุนแรงดว้ยเหตุทางเพศภาวะท่ีเกิดกบั
ตนเองกบัทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับตวัช้ีวดัตวัน้ี
ควรมีการจ าแนกเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้ ความพิการ สถานท่ี 
และชาติพนัธ์ุ  

 จ านวนผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและ
ในชุมชนท่ีสามารถไดรั้บความช่วยเหลือทางสังคมท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงการ
คุม้ครองในทางกฎหมาย  

 งบประมาณของภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึนและไดจ้ดัสรรงบประมาณใหบ้า้นพกัและให้
การคุม้ครองทางสังคมแก่ผูห้ญิงชนเผา่และเด็กหญิง     
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บทที ่๒ 
การประเมินความมุ่งมัน่ของประเทศไทยโดยสังเขปเกีย่วกบั 
การด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 
ในบทน้ีจะมีการทบทวนถึงกลไกต่างๆและโครงสร้างหน่วยงานท่ีรัฐบาลไดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
พร้อมทั้งประเมินวา่กลไกต่างๆของภาครัฐไดใ้ห้ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนมากนอ้ยเพียงใด
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากองคก์รผูห้ญิง  
      

โครงสร้างหน่วยงานในการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ในพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งกลไกเชิงสถาบนัเพ่ือเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึนมา เร่ิมจากมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (กพย) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหนา้ท่ีจดัท านโยบายและยทุธศาสตร์ชาติเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการขบัเคล่ือนของภาครัฐและภาคเอกชนในเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ติดตามการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของรัฐบาล และติดตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ให้ขอ้เสนอแนะแก่
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการใชแ้ละการปรับปรุงมาตรการดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื ก าหนดทิศทางและสถานะของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชาติ ติดตามและประเมินผลการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาสามคณะเพ่ือรับผิดชอบด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เสริมสร้างความเขา้ใจและ
ประเมินผลการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงอยูภ่ายใตส้ านกันายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้างหลกัประกนัในการด าเนินการ การรายงานท่ีมีคุณภาพ กลไก
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรการต่างๆในการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะมีรัฐมนตรีจาก
กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งหลกัมาเป็นประธานกรรมการประกอบดว้ยหน่วยงานจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิม
ข้ึนมาอีกสามคณะภายใตค้ณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบคือ
ประกนัว่ามีการบูรณาการเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมีการจัดล าดบัความส าคญั มีการรายงานและมีมาตรการทางดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและดา้นกฎหมายเพ่ือสนบัสนุนการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
ในพ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (กพย) ไดม้อบหมายให้หน่วยงานของภาครัฐท าการจดัล าดบัความส าคญั
ของเป้าประสงคข์องแต่ละเป้าหมายในเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานซ่ึงเป็นเป้าประสงค์
ท่ีตอ้งการการลงมือปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วนและให้อา้งถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสามสิบเป้าประสงค์จาก
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีไดรั้บคดัเลือกและจดัล าดบัความส าคญัพร้อมกบัมีRoadmapหรือแผนปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนและ
มีความเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๖ ดา้นไดแ้ก่ ๑) ความมัน่คง ๒) ความสามารถในการแข่งขนั ๓) การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย ์๔) ลดความเหล่ือมล ้า ๕) คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ ๖) การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

19 



 
 
ของภาครัฐศูนยป์ระสานงานของกระทรวงต่างๆถูกตั้งข้ึนมาเพ่ือท าหนา้ท่ีประสานการขบัเคล่ือนของกระทรวงต่างๆ ติดตามการ
ด าเนินการและการรายงาน กระทรวงหลกัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้ง
ท ารายงานความคืบหนา้ส่งทุกหกเดือน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเทศไทยจะเขา้ร่วมในการประชุมเวทีหารือระดบัสูง
ทางการเมืองวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (HLPF) ซ่ึงการประชุมน้ีจะจดัข้ึนท่ีนิวยอร์กโดยมีประเด็นหลกัคือ “ขจดัความยากจนและ
ส่งเสริมความมัง่คัง่ในโลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง” เป้าหมายของการประชุมเวทีหารือคือเพ่ือทบทวนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใน
ระดบัลึกเป้าหมายท่ี ๑,๒,๓,๕,๙,๑๔ และ ๑๗12 อยา่งไรก็ตามประเทศไทยจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามวาระการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื ค.ศ.๒๐๓๐ ในระดบัชาติ โดยสมคัรใจ(VNR)โดยประเทศไทยจะรายงานสถานะของการด าเนินการของประเทศไทยใน
ทุกเป้าหมายโดยมีการจดัประชุมเวทีหารือเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหลายเวทีส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมทั้งนกัวชิาการ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนเพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย Roadmapหรือ
แผนงาน บทบาทของแต่ละภาคส่วนและโอกาสท่ีจะร่วมมือกบัภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศจดัให้มีการประชุมเพ่ือหารือ
กับภาคประชาสังคมเก่ียวกับรายงานการด าเนินการตามวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ.๒๐๓๐ ในระดับชาติ โดยสมัครใจ
(VNR)เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อยา่งไรก็ตามมีเพียงองคก์รท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ี 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หน่วยงานของภาครัฐส่วน
ใหญ่ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลทางออนไลน์เก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานรวมทั้ง

                                                           
12เป้าหมายท่ี ๑ ยติุความยากจนทกุรูปแบบในทกุท่ี, เป้าหมายท่ี ๒ ยติุความหิวโหย บรรลคุวามมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการและ
สง่เสริมเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน, เป้าหมายท่ี ๓ สร้างหลกัประกนัการมีสขุภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวยั   เป้าหมายท่ี 
๕, บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างพลงัให้ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน, เป้าหมายท่ี ๙, สร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความ
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวตักรรม  เป้าหมายท่ี ๑๔,
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน  เป้าหมายท่ี ๑๗.เสริมสร้างความ
แขง็แกร่งของกลไกการด าเนินงาน และฟืน้ฟหูุ้นสว่นความร่วมมือระดบัโลกเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 
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เป้าประสงค์ท่ีไดรั้บการจดัล าดบัความส าคญัจากหน่วยงาน ตวัช้ีวดั และRoadmapหรือแผนงานส าหรับแต่ละ
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัไป แต่ไม่มีขอ้มูลท่ีมีความชัดเจนว่าความเช่ียวชาญขององค์กรภาคประชาสังคมจะถูก
น ามาใชใ้นการขบัเคล่ือนอยา่งไรและจะมีงบประมาณจดัสรรมามากนอ้ยแค่ไหน 
 
ส่วนในดา้นโครงสร้างหน่วยงานเพื่อด าเนินการตามเป้าหมายท่ี ๕ บรรลุความเท่าเทียมระหวา่งเพศและสร้าง
พลงัให้ผูห้ญิงและเด็กหญิงทุกคน   ในเดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๕๙ กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวได้
ร่วมกบัคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส ของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ (สนช) จดัให้มีการประชุมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
พร้อมทั้งเป้าประสงค์และตวัช้ีวดั ต่อมาไดมี้การจดัประชุมอีกสองคร้ังในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจดัท า
ตวัช้ีวดั รวบรวมขอ้มูลสถิติต่างๆท่ีมีอยูแ่ลว้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัรวมทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
เก็บขอ้มูลสถิติต่างๆและเพื่อพฒันาRoadmapหรือแผนงานส าหรับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นท่ีน่าเสียดายท่ี
ไม่มีองคก์รภาคประชาสังคมใดไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการประชุมทั้งสามคร้ัง 
 

กลไกการด าเนินงาน 
ดว้ยความมุ่งมัน่ของประเทศไทยท่ีจะบูรณาการเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนลงในยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและ
ในการพฒันาประเทศระยะกลาง ดงันั้นส านักงบประมาณจึงได้จดัสรรงบประมาณของประเทศส าหรับการ
ขบัเคล่ือนเป้าหมายในการพฒันา พ.ศ.๒๕๕๙ให้แก่การพฒันาดา้นสังคมและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไดมี้การ
ระบุไวใ้นRoadmapหรือแผนงานของแต่ละกระทรวงและกรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
นบัตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบนังบประมาณแผ่นดินประจ าปีได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองคือจาก ๗๗.๗ พนั
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็น ๗๘ พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ ๘๒.๘ พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐตามล าดบั13 ส านัก
งบประมาณไดร้ายงานวา่ประมาณร้อยละ ๕๑ ของงบประมาณแผน่ดินประจ าปี ๒๕๖๐ ถูกก าหนดส าหรับเป็น
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในดา้นความมัน่คงของชาติ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การขจดัความยากจน การบริหารจดัการน ้ าและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน
และเพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ ในขณะท่ีงบประมาณอีกร้อยละ ๔๙ ถูกก าหนดเป็น
ค่าใชจ่้ายคงท่ีในการบริหาร เช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และสาธารณูปโภคต่างๆของภาครัฐ 
 
จนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่หน่วยงานของภาครัฐจะมีความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะน าองคก์รภาคประชาสังคมเขา้มา
อยู่ในกระบวนการขบัเคล่ือนก็ตาม แต่ในระยะแรกของการด าเนินงานยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองงบประมาณ

                                                           
13ส านกังบประมาณ 
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จดัสรรเพื่อเพื่อสร้างหลกัประกนัการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รภาคประชา
สังคมจากกลุ่มชายขอบและองคก์รท่ีไม่ไดต้ั้งอยูใ่นกรุงเทพ 
 

บทบาทของภาคประชาสังคมในการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 

ภาคประชาสังคมดูเหมือนได้รับการยอมรับมาตั้ งแต่ในระยะแรกท่ีมีการขับเคล่ือนในระดับชาติ ใน
คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (กพย) มีผูแ้ทนจากภาคประชาสังคมเป็นกรรมการร่วมอยู่ดว้ยจ านวน ๔ 
คน จากภาคเอกชน ๓ คนและจากภาครัฐอีก ๙ คน แต่ในคณะอนุกรรมการท่ีมีการจดัตั้งข้ึนมามีภาคประชา
สังคมจ านวนค่อนขา้งจ ากดัคือมีท่ีนัง่ส าหรับภาคประชาสังคมอยูเ่พียงท่ีเดียวในแต่ละคณะอนุกรรมการและเป็น
ภาคประชาสังคมท่ีมาจากองคก์รเดียวเท่านั้น ภาคประชาสังคมท่ีเขา้ร่วมในกลไกระดบัชาติมีเพียงองค์กรภาค
ประชาสังคมท่ีท างานด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาสังคม ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เครือข่ายท่ี
ส าคญัๆขององคก์รภาคประชาสังคมท่ีท างานเก่ียวกบัประเด็นต่างๆของคนยากจน และประชาชนกลุ่มท่ีอยูช่าย
ขอบท่ีสุดไม่ไดร่้วมอยูใ่นกลไกระดบัชาติ 
 
ทั้งน้ี มีการจดัการประชุมเวทีหารือกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีองคก์รภาคประชาสังคมเขา้
ร่วมในการประชุม มีการจดัประชุมเพื่อปรึกษาหารือจ านวน ๕ คร้ังเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญและภาคประชา
สังคมมาแบ่งปันความคิดเห็นและจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายและเป้าประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง    มีการจดัท าRoadmapหรือแผนงานของการพฒันาประเทศในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว มีการจดัประชุมเวทีหารือโดยก าหนดเป้าหมายเป็นภาคประชาสังคมซ่ึงมีประสบการณ์
สูง และมีความยืดหยุ่นในการท างานกบัประชาชนในระดบัรากหญา้ ในท่ีประชุมได้มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีภาคประชาสังคมจะเข้ามามีบทบาทและร่วมกันท างานกับรัฐบาลเพื่อพฒันา
Roadmapในการขบัเคล่ือนของประเทศไทย มีเครือข่ายท่ีส าคญัๆขององคก์รภาคประชาสังคมซ่ึงท างานดา้นการ
พฒันาชนบท สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง และสุขภาพรวมทั้งคณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน
เขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย 
 
อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ภาคประชาสังคมท่ีเขา้ร่วมในการประชุมเวทีหารือแต่ละคร้ังมีจ านวนจ ากดั  ภาค
ประชาสังคมหลายองคก์รท่ีท างานอยา่งเขม้แข็งโดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าวเลย และในบรรดาองคก์รภาค
ประชาสังคมท่ีท างานส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิงก็มีเพียงมูลนิธิผูห้ญิงเพียงองคก์รเดียวท่ีไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมใน
การประชุมเวทีหารือท่ีกล่าวมา ไม่มีองคก์รเอกชนและกลุ่มของชนเผา่พื้นเมืองเขา้ร่วมในการประชุม 
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ในปัจจุบนัอยา่งนอ้ยมีสามกระทรวงท่ีก าลงัมีบทบาทแข็งขนัไดเ้ร่ิมด าเนินการตามRoadmapหรือแผนงานท่ีวาง
ไวโ้ดยมีองค์กรภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม  เช่น  มูลนิธิผูห้ญิงไดรั้บเชิญจากทั้งสามกระทรวงให้เขา้
ร่วมในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อันดับแรกคือกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลัก
รับผิดชอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป้าหมายท่ี ๑ ไดเ้ชิญมูลนิธิผูห้ญิงเขา้ร่วมคณะท างานของเป้าประสงค์ท่ี 
๑.๓ เก่ียวกบัการคุม้ครองทางดา้นสังคม ต่อมาคือส านกังานนโยบายและแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้เชิญมูลนิธิผูห้ญิงเขา้ร่วมในการขบัเคล่ือน
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป้าหมายท่ี ๑๓ ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ และสุดทา้ยคือกระทรวงสาธารณสุขไดเ้ชิญมูลนิธิผูห้ญิงเขา้ร่วมในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัการร่างแผนปฏิบติัการและขอให้ทางมูลนิธิผูห้ญิงน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแผนปฏิบติัการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๘ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวซ่ึง
เป็นกลไกขบัเคล่ือนเร่ืองผูห้ญิงของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม) ไม่ได้มีการเชิญ
องคก์รภาคประชาสังคมใดๆเขา้ร่วมในการวางแผนและการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของกระทรวง
เลย องคก์รผูห้ญิงจึงไดร่้วมกนัน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีองคก์รผูห้ญิงมีความห่วงกงัวลมาก
เป็นพิเศษต่อกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ทางกรมฯและองคก์รภาคประชาสังคมซ่ึงท างานเร่ืองผูห้ญิง
จึงไดมี้การเจรจาและตกลงร่วมกนัจดัให้มีกระบวนการสนทนาอยา่งสร้างสรรคข้ึ์นระหวา่งกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวกบัเครือข่ายขององคก์รผูห้ญิงต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมท่ี
ท างานดา้นผูห้ญิงเสนอความคิดเห็นต่อแผนงานของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป้าหมายท่ี ๕  มีองค์กรภาค
ประชาสังคมท่ีท างานดา้นผูห้ญิงเขา้ร่วมจ านวน ๓๐ คน และไดน้ าเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆอย่างเต็มท่ี พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ทางกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกบักระทรวงอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งและท างานกบัเป้าหมายขอ้อ่ืนๆดว้ย ไดมี้ผูแ้ทนจากบางกระทรวงเขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีเช่นกนั 
ไดแ้ก่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ทางกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวได้
ตอบรับขอ้เสนอแนะต่างๆและไดใ้ห้โควตา้แก่ผูแ้ทนจากองคก์รภาคประชาสังคมท่ีท างานดา้นผูห้ญิงจ านวน ๕ 
องคก์รเพื่อเขา้ร่วมในคณะท างานเพื่อปรับปรุงRoadmapหรือแผนงานของเป้าหมายท่ี ๕ 
 
องคก์รภาคประชาสังคมท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มไดริ้เร่ิมจดัการประชุมสมชัชาภาคประชาสังคมข้ึนมาควบคู่ไป
กบักระบวนการของทางภาครัฐ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและถกเถียงเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนเป้าหมายท่ี ๑๓ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และมีผูแ้ทนจากเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่ง
ประเทศไทย(IWNT) ไดเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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อปุสรรคในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบแบบกระจาย ส านกังานสถิติแห่งชาติของประเทศไทยเป็นแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นทางการท่ีส าคญั เช่น การส ารวจส ามะโนประชากรในระดบัชาติ และการส ารวจเป็นช่วงๆ
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในขณะท่ีหน่วยงานอ่ืนๆของภาครัฐจดัท าสถิติเพื่อใชส้ าหรับการบริหารจดัการของ
ภายในหน่วยงาน การขาดข้อมูลท่ีมีการจ าแนกเพศและจ าแนกประเภทท่ีเพียงพอ เช่น กลุ่มอายุ พื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ และชาติพนัธ์ุ เป็นอุปสรรคทางด้านขอ้มูลในการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยเฉพาะเพื่อยกระดบัสถานะความเป็นอยูใ่นทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มชายขอบมา
เป็นเวลานาน  
 
ส านักงานสถิติแห่งชาติแห่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร14จึงได้ร่วมมือกบักระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้งจดัท าแผนพฒันาสถิติ (พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๕๘) ข้ึนมาเป็นคร้ังแรก ครอบคลุมสถิติแห่งชาติจ านวน ๒๐ 
หวัขอ้รวมถึงสถิติท่ีจ  าแนกหญิงและชายการด าเนินการเป็นไปดว้ยความล่าชา้เน่ืองจากหน่วยงานในสายงานของ
กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความเขา้ใจถึงความส าคญัของสถิติท่ีจ  าแนกหญิงและชายหน่วยงานต่างๆของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดยงัคงตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากต่อไปเพื่อสร้างหลกัประกนัว่าแผนพฒันาสถิติจะมีการ
น ามาสู่การลงมือปฏิบติัอย่างแทจ้ริงและเพื่อเป็นการประกนัว่าสถิติน้ีจะปูรากฐานส าหรับสถิติทางการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ และถูกน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและมีการเปิดเผยให้สาธารณชนสามารถ
เขา้ถึงสถิติทางการน้ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14ในพ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

24 



บทที ่๓ 
การวเิคราะห์เชิงประเด็น: ประเดน็ส าคญัของผู้หญงิ 

 
 
ในบทน้ีจะน าเสนอการวเิคราะห์เก่ียวกบัความคืบหนา้และขอ้ทา้ทายในการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากภาครัฐไดเ้ลือกข้ึนมาเพ่ือด าเนินการขบัเคล่ือน โดยเฉพาะกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็น
กลไกระดบัชาติเร่ืองสตรี 
 
จนถึงปัจจุบนัน้ีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวยงัไม่ไดด้ าเนินการใดใดเพ่ือประสานและบูรณาการประเด็นเพศภาวะกบั
หน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดและถึงแมว้่าหน่วยงานของรัฐในระดบักระทรวงและระดบักรมจะมีต าแหน่งผูบ้ริหารดา้นการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equally Officer: CGEO) ก็ตามแต่ก็ยงัไม่มีโครงการด าเนินการใดๆเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ืองและอยา่งเป็นระบบ ดงันั้นเจา้หน้าท่ีและศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิง
ชาย (Focal points) จึงขาดความรู้และมีทกัษะไม่เพียงพอในการจดัท านโยบายท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive 
Policies) และโครงการส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะผูห้ญิงชนเผา่เพ่ือสร้างหลกัประกนัใหไ้ดรั้บประโยชน์จากนโยบายและโครงการ
ดงักล่าว 
 
การท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดบทบญัญติัให้มีการพิจารณาความแตกต่างระหวา่งหญิงชายในการจดัสรรงบประมาณ
แผน่ดิน ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยมีความมุ่งมัน่ในท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืภายใน ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) 
โดยให้มีการบูรณาการกบัสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น นบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีไม่เคยมีมาก่อนท่ีแผนพฒันาสตรี
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) จะไดเ้ช่ือมโยงกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
โดยผ่านการขับเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีการติดตามว่ากรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจะเช่ือมโยงกบัการขบัเคล่ือนน้ีอยา่งไร 
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เป้าหมายที ่๑: เป้าประสงค์ที ่๑.๔ 
ข้อความในล้อมกรอบที ่๓:เป้าหมายที ่๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
 
เป้าประสงคท่ี์ ๑.๔ 

 

ภายใน พ.ศ.๒๕๗๓ สร้างหลกัประกนัว่าชายและหญิงทุกคนโดยเฉพาะท่ียากจนและ
เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเขา้ถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานและเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในท่ีดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเหมาะสม และบริการทางการเงินซ่ึงรวมถึงระบบ
การเงินระดบัฐานราก (การปล่อยสินเช่ือใหค้นจน) 

ตวัช้ีวดั ๑.๔.๑ 
 

สัดส่วนของประชากรอาศยัในครัวเรือนท่ีเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐาน 

ตวัช้ีวดั ๑.๔.๒ 
 

สัดส่วนของประชากรผูใ้หญ่ท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมายรับรองการถือ
ครองท่ีดิน และประชากรเหล่าน้ีทราบถึงสิทธิของตนในท่ีดินท่ีตนถือครอง จ าแนกตาม
เพศ และประเภทการถือครอง 

ตวัช้ีวดัการพฒันา
ท่ีเป็นธรรม 

ร้อยละของท่ีดินท าการเกษตรท่ีครัวเรือนขนาดเล็กเขา้ถึง 

 
ในพ.ศ.๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ไดอ้อกค าสัง่เพ่ือฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและปราบปรามผูท่ี้บุกรุกและ
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้ค าสัง่น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๐ ภายในระยะเวลา ๑๐ 
ปีทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ีตลอดทัว่ประเทศกวา่ ๗ ลา้นไร่ไดถู้กบุกรุกและถูกท าลายโดยมีการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นนายทุนมีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบดว้ยกฎหมายและประชาชนบางส่วนไดมี้การขยายพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร 
 
มีรายงานว่านโยบายน้ีไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งต่อประชาชนซ่ึงอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีป่ามาก่อนเป็นเวลานานมาแลว้ก่อนท่ี
รัฐบาลจะประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ    และเน่ืองจากรัฐบาลประสบความลม้เหลวไม่สามารถแยกพ้ืนท่ีของชุมชน
และพ้ืนท่ีท าการเกษตรออกจากพ้ืนท่ีป่าไมก่้อนท่ีจะมีการประกาศค าสัง่ดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากตอ้งตกเป็นผูบุ้กรุก
ท่ีดินท่ีพวกเขาอาศยัอยูม่าตั้งแต่วยัเด็กพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกอยา่งรุนแรง สถานการณ์ดงักล่าวยิง่เลวร้ายลง
เม่ือเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถแยกออกวา่ใครเป็นเกษตรกรท่ียากจนและใครเป็นคนรับจา้งผูมี้อิทธิพล เจา้หนา้ท่ีไดล้งมือปฏิบติัการ
อยา่งแข็งกร้าวโดยยึดท่ีดินของชนเผ่าพ้ืนเมืองทนัที ท าลายพืชผล และบงัคบัให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองออกไปจากพ้ืนท่ี15การท่ีชนเผ่า
พ้ืนเมืองจ านวนมากต่อตา้นการกระท าของเจา้หน้าท่ีรัฐไดน้ าไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนชนเผ่าและเจา้หน้าท่ีรัฐซ่ึงขยาย
ออกไปในหลายพ้ืนท่ีอยา่งรวดเร็ว ถึงแมว้า่ในเวลาต่อมาในปีเดียวกนันั้นเอง   คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดอ้อกค าสั่งมาอีก
หน่ึงฉบบัซ่ึงมีความยืดหยุน่ผ่อนปรนมากข้ึน ค าสั่งดงักล่าวอนุญาตให้ประชาชนท่ีไดอ้าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีป่ามาก่อน พ.ศ.๒๕๔๑ 
สามารถกลบัเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าท่ีเป็นของพวกเขาได ้ต่อมาในพ.ศ.๒๕๖๐ไดมี้การออกนโยบายจดัสรรกรรมสิทธ์ิท่ีดินท ากิน
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ให้แก่ชาวบา้นท่ียากจนใน ๖๔ จงัหวดั มีการจดัสรรท่ีดินท ากินจ านวนมากกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ให้แก่ชาวบา้นท่ีอยูอ่าศยัและท า
การเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีป่า  การปฏิบติัการท่ีแขง็กร้าวและไม่ยืดหยุน่ในหลายพ้ืนท่ียงัคงส่งผลกระทบท าให้เกษตรกรท่ียากจน
รวมทั้งชนเผา่ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยมีความรู้สึกต่อตา้นนโยบายการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าไมอ้ยา่งรุนแรง 
 
ในปัจจุบนัขณะท่ีเศรษฐกิจก าลงัถดถอย รัฐบาลไดริ้เร่ิมจดัท าแผนเพ่ือใหก้ารคุม้ครองแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆทัว่ประเทศเพ่ือ
ขจดัความยากจนดงัมีรายละเอียดปรากฏในตารางที ่ ๓ ขา้งล่างน้ี ถึงกระนั้นก็ตามชนเผา่พ้ืนเมืองโดยเฉพาะผูห้ญิงชนเผา่แทบจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์จากแผนการดงักล่าวเลยเพราะหลายคนไม่มีสญัชาติไทย และการท่ีชุมชนชนเผา่หลายชุมชนตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี
ห่างไกลก็เป็นอุปสรรคอีกประการหน่ึงท่ีท าใหพ้วกเขาไม่ไดรั้บประโยชน์จากแผนการดงักล่าว 
  

ตารางที ่๓: แผนการให้การคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
เป้าหมาย ประเภทของการให้ความ

ช่วยเหลอื 
ดอลล่าร์สหรัฐ บาท 

แต่ละครอบครัวท่ียากจนและ
ไม่มีบา้นอยูอ่าศยัจ านวน 
๓๒๕,๐๐๐ ราย  

คร้ังเดียว ๖๐ ๒,๐๐๐ 
 

ผูพ้ิการ*   รายเดือน ๒๔ ๘๐๐ 
เด็กเกิดใหม่ในครอบครัวท่ีมี
รายไดต้  ่ากวา่ ๓,๐๐๐ บาทต่อ
ปี*   

รายเดือน  
(๓ปี) 

๑๘ ๖๐๐ 
 

ผูสู้งอาย*ุ  รายเดือน อยา่งนอ้ย๑๘-๒๔ อยา่งนอ้ย ๖๐๐-๘๐๐ 
นกัเรียน/นกัศึกษาของ
การศึกษาในระบบตั้งแต่
ระดบัอนุบาลถึงการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา** 

รายปี อยา่งนอ้ย ๕๑-๓๖๐ อยา่งนอ้ย ๑,๗๐๐-๑๑,๙๐๐ 

นกัเรียน/นกัศึกษาของ
การศึกษาในระบบตั้งแต่
ระดบัอนุบาลถึงการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา* 

รายปี อยา่งนอ้ย ๓๓-๑๒๘ อยา่งนอ้ย ๑,๑๐๐ – ๔,๒๔๖ 

ท่ีมา *กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์พ.ศ.๒๕๕๙     
**กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๖๐         
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สมาชิกของเครือข่ายสตรีชนเผา่แห่งปะเทศไทย(IWNT) ท่ีเขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีไดเ้ปิดเผยวา่มีหวัหนา้ครอบครัวหลายคน
ท่ีถูกเจา้หน้าท่ีจับกุมและถูกตั้งขอ้หาในคดีอาญาจากมาตรการการฟ้ืนฟูป่าไม ้ครอบครัวทั้งหมดไม่มีสิทธิอยู่อาศัยหรือท า
การเกษตรใดๆบนท่ีดินท่ีพวกเขาอาศยัอยูม่าเป็นเวลากวา่ ๘๐ ปี พืชผลท่ีปลูกไวบ้างส่วนก็ถูกเจา้หนา้ท่ีท าลายจนหมดส้ิน 
รัฐบาลไดอ้อกมาตรการในการคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าไมโ้ดยไม่ไดมี้การพิจารณาเลยวา่ชนเผ่าพ้ืนเมืองไดมี้การท าการเกษตรบนพ้ืนท่ี
สูงมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ก่อนท่ีท่ีดินของพวกเขาจะถูกประกาศวา่เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การท่ีชนเผา่พ้ืนเมืองถูกหา้มไม่ให้
เขา้ไปในพ้ืนท่ีท ากินยอ่มหมายถึงการท่ีพวกเขาไม่มีอาหาร ไม่มีรายไดแ้ละไม่มีอนาคตใดๆส าหรับครอบครัวและชุมชนหลง
เหลืออยูเ่ลย มาตรการเหล่าน้ียงักระทบต่อชายและหญิงต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานะในครอบครัวและในชุมชนท่ีถูกก าหนดโดย
วฒันธรรมชายเป็นใหญ่ มีผูห้ญิงชนเผา่ไดอ้พยพออกไปหางานท านอกชุมชนและนอกประเทศมากข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับคนท่ีไม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชนและไม่มีช่องทางหารายไดต้่างพากนัอพยพเขา้ไปในเมืองเพ่ืออนาคตของครอบครัว ผูห้ญิงและเด็กหญิง
ชนเผ่าต่างก็ตกเป็นเป้าหมายของนายหน้าจดัหางานเพื่อน าเขา้สู่การคา้ประเวณี และการบงัคบัคา้แรงงานในประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ และญ่ีปุ่น แต่ยงัไม่มีสถิติเก่ียวกบัสถานการณ์ของผูห้ญิงและเด็กหญิงชนเผ่าท่ีถูกน าไปแสวงประโยชน์ทางเพศหรือ
การคา้บริการทางเพศ           
การเขา้ไม่ถึงการศึกษา การบริการทางด้านสาธารณสุข การท ามาหากิน ก็เป็นปัจจัยท่ีท าให้ผูห้ญิงและเด็กหญิงชนเผ่ายิ่ง
เปราะบางต่อการถูกล่อลวงและถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ผูห้ญิงชนเผ่าลีซูคนหน่ึงเล่าถึงเด็กผูห้ญิงอาย ุ๑๖ ปีถูกพาท่ี
ประเทศมาเลเซียและถูกบงัคบัคา้แรงงานเม่ือพ.ศ.๒๕๕๙ เด็กหญิงคนน้ีถูกเจา้หนา้ท่ีของประเทศมาเลเซียตั้งขอ้หาเขา้เมืองโดย
ผิดกฎหมายแทนท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือในฐานะเหยือ่ของการคา้มนุษย ์ในท่ีสุดเด็กก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์รเอกชน
ในประเทศมาเลเซียใหเ้ดินทางกลบัมาประเทศไทย แต่บาดแผลซ่ึงเกิดจากประสบการณ์อนัเลวร้ายยงัคงอยูก่บัเธอตลอดมา 
       
การขาดแคลนช่องทางท่ีเหมาะสมในการหารายไดท้างเศรษฐกิจบงัคบัใหช้นเผ่าพ้ืนเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติด ใน
ทศวรรษท่ีผ่านมามีจ านวนนกัโทษหญิงซ่ึงถูกตั้งขอ้หาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็นจ านวนสูงข้ึน ผูแ้ทนจากเครือข่ายพฒันาสตรี
จากจงัหวดัเชียงรายไดแ้บ่งปันขอ้มูลวา่ประมาณร้อยละ ๙๐ จากจ านวนนกัโทษหญิง๙๑๙ คนในจงัหวดัเชียงรายท่ีก าลงัถูกตั้ง
ขอ้หาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  หน่ึงในส่ีเป็นผูห้ญิงชนเผา่ ท่ีอ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย มีนกัโทษหญิงจ านวนทั้งหมด ๑๐๓ คนท่ี
ถูกตั้งขอ้หาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และในจ านวนน้ีเป็นผูห้ญิงชนเผา่ ๖๐ คน 
 
ผูห้ญิงชนเผ่าถูกทอดท้ิงจากโครงการต่างๆของรัฐบาลเน่ืองจากกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นกลไกระดบัชาติ
เร่ืองผูห้ญิงปล่อยปละละเลยและไม่มีประสิทธิภาพ  ประสบความลม้เหลวไม่สามารถบูรณาการและประสานประเด็นเพศภาวะ
กบัภาคส่วนต่างๆได ้ดงันั้นในการจดัท าโครงการและการด าเนินโครงการพฒันาต่างๆจึงไม่มีการพิจารณาค านึงถึงมิติหญิงชาย 
อีกทั้งรัฐบาลยงัไม่มีหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมาโดยเฉพาะท่ีเนน้ถึงความตอ้งการและสิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือชนเผา่พ้ืนเมือง 
            
ตารางขา้งล่างต่อไปน้ีแสดงจงัหวดัต่างๆในภาคเหนือท่ีมีชุมชนชนเผ่าอยูก่นัหนาแน่นก าลงักลายเป็นชุมชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่าถึงต ่าท่ีสุด ตารางน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปราะบางของชนเผา่พ้ืนเมืองโดยเฉพาะผูห้ญิงชนเผา่   
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ตารางที ่๔ การจัดอนัดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือนต่อครัวเรือน เลอืกเฉพาะบางปีและบางจังหวดั   

จังหวดั ๒๕๔๗ อนัดับต ่า
ทีสุ่ด 

๒๕๕๖ อนัดับต ่า
ทีสุ่ด 

๒๕๕๘ อนัดับสูงกว่าหมายถึงมีรายได้
เฉลีย่ต่อเดือนต ่ากว่า 

เชียงราย ๘,๙๒๐  ๘ ๑๔,๓๙๓ ๕ ๑๓,๔๙๗ ๑ 
เชียงใหม ่ ๑๒,๕๘๖ ๔๑ ๑๓,๕๑๐ ๒ ๑๔,๙๕๐ ๒ 
แม่ฮ่องสอน ๘,๖๗๖ ๕ ๘,๘๒๑ ๑ ๑๕,๑๑๙ ๓ 
พะเยา   ๙,๖๔๓ ๑๖ ๑๕,๔๙๑ ๘ ๑๗,๖๗๓ ๙ 
น่าน ๑๐,๗๕๑ ๒๓ ๑๗,๕๙๘ ๑๙ ๑๗,๘๘๖ ๑๐ 
พิษณุโลก ๑๒,๗๕๑ ๔๒ ๒๗,๔๙๐ ๕๙ ๑๙,๒๓๕ ๑๖ 
ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     
 

จากขอ้มูลสถิติในตารางขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ รัฐบาลไม่ไดมี้การประสานรวมวถีิชีวติของประชาชาชนเผา่ 
ความห่วงกงัวลเป็นพิเศษของผูห้ญิง และผลกระทบจากการพฒันาท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเขา้ไวใ้น
การจดัท านโยบายและโครงการต่างๆของรัฐ 
 

เป้าหมายที ่๒ เป้าประสงค์ที ่๒.๓ และ ๒.๕ 
ข้อความล้อมกรอบที ่๔: เป้าหมายที ่๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และ ยกระดับ 
โภชนาการ และส่งเสริมความยัง่ยนืของเกษตรกรรม 
เป้าประสงค ์
๒.๓ 

 

เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดข้องผูผ้ลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะผูผ้ลิตผูห้ญิง ผูผ้ลิตคนพ้ืนเมือง 
ผูผ้ลิตเกษตรแบบครอบครัวคนเล้ียงปศุสตัว ์และชาวประมง ใหเ้พ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าภายในพ.ศ.๒๕๗๓ 

ตวัช้ีวดั ๒.๓.๒ รายไดเ้ฉล่ียของผูผ้ลิตอาหารรายเลก็ จ าแนกตามเพศ และชาติพนัธ์ุ 
เป้าประสงคท่ี์ 
๒.๕ 

คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุท่ีใชเ้พาะปลูก สัตวใ์นไร่นาและท่ีเล้ียงตามบา้นเรือน และ
ชนิดพนัธ์ุตามธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายพนัธ์ุ พืช และสตัวป่์า รวมถึงการจดัการท่ีดีให้มีธนาคารเมล็ดพนัธ์ุ  
และพืชท่ีหลากหลาย ทั้งในระดบัประเทศ  ระดบัภูมิภาค  และระดบันานาชาติ และส่งเสริมการเขา้ถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรของแหล่งพนัธุกรรม และองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นธรรม และเท่าเทียมตามท่ีตกลงกนัระหวา่งประเทศภายในพ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตวัช้ีวดั ๒.๕.๑ จ านวนแหล่งพนัธุกรรมของพืชและสตัวเ์พ่ืออาหารและการเกษตรท่ีไดรั้บการก าหนดไวใ้นแผนอนุรักษร์ะยะ
กลาง หรือระยะยาว 

ตวัช้ีวดั
ระดบัชาติ 

จ านวนความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุและพันธ์ุพืชท่ีได้รับการสงวนรักษา จ าแนกตาม
สถานท่ีท่ีเพาะปลูก ชุมชนชนเผา่ และผูห้ญิง 
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รัฐบาลไดม้นโยบายดา้นการเกษตรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและผลิตภาพของการท าเกษตรอินทรีย ์ ส่งเสริมการบริโภคภายใน
ครัวเรือน และสนบัสนุนใหมี้การรับรองระหวา่งประเทศส าหรับผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียข์องประเทศไทย หลาย
โครงการไดมี้การด าเนินการเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์ และการขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ์ การตรวจ
รับรองมาตรฐาน การแปรรูปสู่การตลาดพฒันาเครือข่ายในการผลิต และตลาดดา้นเกษตรอินทรีย ์ การท าปุ๋ยเกษตร
อินทรีย ์ ไดมี้การจดัท าแผนแม่บทเพ่ือบูรณาการการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) ข้ึนมา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริหารจดัการ สงวนรักษา และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ คุม้ครองประโยชนข์องชาติ 
และพฒันาความรู้และฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ มีการออกแบบนโยบายและโครงการใหเ้หมาะ
ส าหรับประชาชนทัว่ทั้งประเทศ      
กลุ่มเป้าหมายอนัดบัแรกของการท าเกษตรอินทรียไ์ดแ้ก่บุคคลท่ีไดท้ าการเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้และมีความพร้อมท่ีจะ
เขา้ร่วมในโครงการเพ่ือปรับปรุงผลิตผลใหไ้ดม้าตรฐาน พ้ืนท่ีโครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งประเทศ   แต่ชนเผ่าพ้ืนเมือง
ไม่ไดถู้กรวมไวใ้นโครงการเช่นน้ี ชนเผ่าพ้ืนเมืองเป็นจ านวนมากจึงถูกบงัคบัให้เขา้สู่เกษตรกรรมแบบพนัธะสัญญา
และตอ้งยอมรับเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆท่ีทางบริษทัตั้งไวแ้ลว้ เช่นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑเ์กษตรเคมี  เช่น  เมลด็พนัธ์ุ ยา
ฆ่าแมลง และปุ๋ยของบริษทัเท่านั้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นอนัตรายต่อการสงวนรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม
ของเมลด็พนัธ์ุและเป็นภยัต่อความมัน่คงทางอาหารของชาติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้     
 
นบัเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแลว้ท่ีนโยบายและโครงการต่างๆสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีการพ่ึงพาเมลด็พนัธ์ุและผลิตภณัฑ์
เกษตรเคมีของบริษทัระดบัชาติและระดบันานาชาติ บนัทึกความเขา้ใจท่ีไดท้ าข้ึนเม่ือเร็วๆน้ีระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)  และบริษทัชั้นน าระดบัชาติและบริษทันานาชาติ
ซ่ึงจ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละเมลด็พนัธ์ุไม่เพียงแต่เป็นการสร้างการพ่ึงพาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้มาแลว้แต่ยงัเป็นสาเหตุท าให้
ประชาชนชาติพนัธ์ุตอ้งสูญเสียอธิปไตยในเมล็ดพนัธ์ุทอ้งถ่ินและพนัธ์ุพืชของตน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไดมี้บทบาทแข็งขนัในการเป็นช่องทางของบริษทัเพ่ือระบายขายเมล็ดพนัธ์ุให้แก่เกษตรกร บนัทึกความ
เขา้ใจฉบบัน้ีจะแปลงนาขา้วจ านวนสองลา้นแห่งใหก้ลายเป็นไร่ขา้วโพดเพ่ืออุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์16 และสามารถ
ท าให้บริษทัต่างๆเหล่าน้ีสร้างผลก าไรมหาศาลจากการขายเมล็ดพนัธ์ุและเป็นผลก าไรท่ีแลกมาดว้ยความมัน่คงทาง
อาหารของชาติ ผูห้ญิงชนเผ่าไดต้ระหนกัรู้เท่าทนัถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวจึงไดมี้การฟ้ืนฟูลงมือท า
บทบาทในการเกบ็สะสมและสงวนรักษาเมลด็พนัธ์ุไวส้ าหรับท าการเกษตรของตนเอง    
       
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิมรายไดข้องผูผ้ลิตอาหารรายเลก็ การสงวน รักษาความหลากหลายทา ง
พนัธุกรรมของเมลด็พนัธ์ุ และการเพาะปลกูพืชซ่ึงเป็นเป้าประสงคอ์ยู่ในเป้าหมายการพฒันาเป้าหมายท่ี ๒ นั้นแน่นอน
ยอ่มเป็นปัจจยัเอ้ือท่ีจะยติุความหิวโหยลงไปได ้สามารถบรรลุความมัน่คงทางอาหาร และยกระดบัโภชนาการทั้งยงัเป็น
การส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน      
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เป้าหมายที ่๕ เป้าประสงค์ที ่๕.๒ 
ข้อความในล้อมกรอบที ่๕เป้าหมายที ่๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างพลังให้ผู้หญิงและ
เด็กหญงิทุกคน 

เป้าประสงคท่ี์ ๕.๒ 

 

ขจัดความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบทั้ งในพ้ืนท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน
รวมถึงการคา้มนุษย ์และการกระท าทางเพศและการแสวงประโยชนใ์นรูปแบบอ่ืนๆ  

ตวัช้ีวดั ๕.๒.๑ สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปีข้ึนไปท่ีเคยอยู่ร่วมกบัคู่ครองไดรั้บความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบนั หรือคู่ครองคนก่อน ในช่วง ๑๒ เดือน 
จ าแนกตามรูปแบบของความรุนแรง และอาย ุ

ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 

ขยายใหค้รอบคลุมผูห้ญิงทุกวยัและรวมถึงความรุนแรงทางดา้นจิตใจ 
สัดส่วนของผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีเคยอยู่ร่วมกบัคู่ครองไดรั้บความรุนแรงทางร่างกาย ทางจิตใจ
และ/หรือความรุนแรงทางเพศโดยคู่ครองคนปัจจุบนั หรือคู่ครองคนก่อน ในช่วง ๑๒ เดือน 
จ าแนกตามรูปแบบของความรุนแรง 
 
(ขอ้มูลสถิติส าหรับตวัช้ีวดัน้ีควรมีการจ าแนกตามอายุ รายได ้สถานท่ี สถานภาพสมรส ความ
พิการ ระดบัการศึกษา และชาติพนัธ์ุ) 

ตวัช้ีวดั ๕.๒.๒ สดัส่วนของผูห้ญิงและเดก็หญิงอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไปไดรั้บความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่
คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน จ าแนกตามอาย ุและสถานท่ีเกิดเหตุ 

ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 

ขยายใหค้รอบคลุมผูห้ญิงทุกวยั      
สดัส่วนของผูห้ญิงและเดก็หญิงท่ีไดรั้บความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่ครอง 
จ าแนกตามอาย ุและสถานท่ีเกิดเหตุ  
(ขอ้มลูส าหรับตวัช้ีวดัน้ีควรมีการจ าแนกเพศ รายได ้สถานท่ี สถานภาพสมรส ความ 
พิการและระดบัการศึกษา) 

ตวัช้ีวดั
ระดบัประเทศ 

 จ านวนผูห้ญิงท่ีสามารถเขา้แจง้เหตุความรุนแรงดว้ยเหตุทางเพศภาวะท่ีเกิดกบัตนเอง
กบัทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับตวัช้ีวดัน้ีควรมีการจ าแนก
เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้ความพิการ สถานท่ี และชาติพนัธ์ุ  

 จ านวนผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบค รัวและใน
ชุมชนท่ีสามารถได้รับการช่วยเหลือทางสังคมท่ีเหมาะสมและเข้าถึงการคุ้มครอง
ในทางกฎหมาย  

 งบประมาณของภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนและได้จดัสรรงบประมาณให้บ้านพกัและให้การ
คุม้ครองทางสงัคมแก่ผูห้ญิงชนเผา่และเดก็หญิง     
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รัฐบาลไดมี้ความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง เม่ือเร็วๆน้ีกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวไดมี้การพฒันาแผนระดบัชาติวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อสตรี ในแผนน้ีรวมถึงความรุนแรงในทุก
รูปแบบ มีกลไกและมาตรการต่างๆเพ่ือให้การคุม้ครองและช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีถูกกระท าดว้ยความ
รุนแรง อย่างไรก็ตามผูห้ญิงชนเผ่าจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ลีซู และปกาเกอะญอไดห้ยิบยกประเด็นข้ึนมาว่าชุมชนชนเผ่า
ยงัคงถูกละเลยจากบริการต่างๆรวมทั้งไม่สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือในทางกฎหมายและการคุม้ครองต่างๆผูห้ญิง
ส่วนมากไม่แจง้ความกรณีความรุนแรงต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจเน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของตนเองและ
กลวัว่าผูก้ระท าผิดจะมาท าร้ายกลบั ผูน้ าหญิงชาวไทยใหญ่คนหน่ึงมีความเห็นตรงกนัว่าผูห้ญิงท่ีไดรั้บความรุนแรงใน
ชุมชนชนเผา่จะไม่ขอรับความช่วยเหลือจากบา้นพกัของรัฐเน่ืองจากเห็นว่าบา้นพกัยงัมีการจดัการเร่ืองความปลอดภยัท่ี
ไม่เพียงพอ       
 
เครือข่ายผูห้ญิงชนเผ่ามง้ได้เปิดเผยว่ามีผูห้ญิงจ านวนมากในหลายจังหวดัยงัคงทุกข์ทรมานจากความรุนแรงใน
ครอบครัว เม่ือปลาย พ.ศ.๒๕๕๘ เครือข่ายผูห้ญิงชนเผา่มง้ไดเ้ปิดบริการฮอทไลนส์ายด่วนข้ึนมาเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ผูห้ญิงท่ีประสบปัญหา ปรากฏวา่ตั้งแต่มีการเปิดบริการเป็นตน้มามีกรณีผูห้ญิงชนเผา่พยายามฆ่าตวัตายโดยการกินยา
ฆ่าแมลงจ านวน ๑๐ รายและมีเพียง ๗ รายเท่านั้นท่ีรอดชีวิตมาได ้ในขณะท่ีมีผูห้ญิงอีก ๔ รายสามารถหย่าไดส้ าเร็จโดย
ไดรั้บส่วนแบ่งทรัพยสิ์นท่ีเป็นธรรม ส่วนอีกหน่ึงรายท าการหย่าไม่ส าเร็จและถูกสามียิงเสียชีวิต   หน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและในทอ้งถ่ินไม่ไดจ้ดัให้มีมาตรการพิเศษใดๆข้ึนมา หรือจดัให้มีบริการต่างๆรวมทั้งความ
ช่วยเหลือในทางกฎหมายท่ีพอเพียงเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงชนเผ่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงดว้ยเหตุ
ทางเพศภาวะไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที         
   
การท่ีชุมชนชนเผา่ส่วนมากตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลจึงประสบความยากล าบากในการไดรั้บการคุม้ครองจากกลไกต่างๆท่ี
มีอยู่ในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มผูห้ญิงชนเผ่าเปิดเผยว่าเม่ือผูห้ญิงและ
เดก็หญิงชนเผา่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลหรือในชุมชนชนเผ่าประสบกบัความรุนแรงทางเพศและการถูกล่วงละเมิด ตอ้ง
พ่ึงผูน้ าชุมชนเพ่ือใหเ้ขา้มาช่วยเหลือ กลุ่มผูห้ญิงชนเผา่กล่าววา่พวกเธอไม่มียานพาหนะท่ีจะเดินทางเขา้มาแจง้ความกบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงอยู่ในเมือง ในขณะท่ีผูน้ าของชุมชนก็มกัจะแนะน าใหเ้จรจาหาทางยอมความกบัผูก้ระท า อย่างไรก็
ตามหากผูก้ระท าเป็นผูท่ี้มีอ  านาจหรือมีอิทธิพลหญิงท่ีถกูละเมิดก็อาจจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองและการเยียวยาแกไ้ขใดๆ 
ทั้งส้ิน             
  
ยิ่งไปกวา่นั้นยงัพบวา่เดก็หญิงชนเผา่บางคนยงัตอ้งแต่งงานก่อนวยัอนัควรเน่ืองจากบรรทดัฐานทางวฒันธรรมจึงท าให้
เดก็หญิงเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการศึกษาไปโดยปริยาย การปฏิบติัในทางวฒันธรรมท่ีเป็นอนัตรายบางอย่าง เช่น การลกัพาตวั
ผูห้ญิงไปเป็นภรรยายงัคงเกิดข้ึนในชนเผ่าบางกลุ่ม การขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบทั้งใน
พ้ืนท่ีส่วนตวัและในพ้ืนท่ีสาธารณะรวมทั้งการคา้มนุษย ์การแสวงประโยชน์ทางเพศ และการแสวงประโยชน์ใน
รูปแบบอ่ืนๆเป็นเป้าประสงคห์ลกัหน่ึงในการท่ีจะบรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและการเสริมสร้างพลงัใหแ้ก่ผูห้ญิง 
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บทที ่๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
ถึงแมว้่าสถิติและขอ้มูลสารสนเทศต่างๆท่ีไดน้ าเสนอในรายงานฉบบัน้ีจะเป็นขอ้มูลสถิติของผูห้ญิงชนเผ่าก็
ตามแต่ผูห้ญิงท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลในชนบทตลอดทัว่ประเทศไทยก็ก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั
และก าลงัถูกทอดทิ้งจากวาระการพฒันา การท่ีประเทศไทยมีความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายการพฒันาและเป้าประสงค์
ในหลายเป้าหมายจึงนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีองคก์รผูห้ญิงจะไดร่้วมท างานกบัองคก์รภาคประชาสังคมกระแสหลกั
อ่ืนๆในเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อบูรณาการความจ าเป็นเร่งด่วนของผูห้ญิงเขา้ไปในขอ้เสนอของภาคประชา
สังคมท่ีมีต่อรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ และดว้ยการบูรณาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเอง 
องคก์รภาคประชาสังคมซ่ึงท างานอยูใ่นส่วนอ่ืนๆก็จะมีความสามารถเพิ่มข้ึนในเร่ืองเพศภาวะและการพฒันาท่ี
เป็นธรรม 
 
ส าหรับในประเทศไทยนบัวา่มีความส าคญัอยา่งมากในจะเนน้ย  ้าถึง “การไม่มีหญิงชนเผา่ถูกทิ้งไวข้า้งหลงั” ยอ่ม
หมายถึง “การไม่มีคนไทยถูกทิ้งไวข้้างหลัง” ในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั่นเอง โดยเฉพาะ
เป้าหมายท่ี ๑, ๒ และ ๕ นอกจากน้ี “การไม่มีหญิงชนเผา่ถูกทิ้งไวข้า้งหลงั” นัน่คือการตระหนกัถึงการพฒันาท่ี
เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรลุซ่ึง ความยุติธรรมท่ีมีการจดัสรรใหม่ ความยุติธรรมทางสังคมและความ
ยติุธรรมทางเพศ หนทางท่ีจะน าเราไปสู่การลดความเหล่ือมล ้าของประเทศต่างๆ ระหวา่งคนรวยกบัคนจน และ
ระหว่างชายและหญิงได้นั้น จ  าเป็นต้องแก้ปัญหาโครงสร้างซ่ึงเป็นอุปสรรคและอยู่ภายในระบบต่างๆของ
โลกาภิวฒัน์แนวเสรีนิยมใหม่และในลทัธิทหารซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีท าให้ระบบชายเป็นใหญ่ด ารงอยู่ไดแ้ละเป็น
อุปสรรคต่อความยติุธรรมทางเพศตลอดมา 
 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบั ความคิดเห็นของผูห้ญิงชนเผา่ การให้โอกาสกบัผูห้ญิงชนเผา่และภาค
ประชาสังคม ประเด็นเรียกร้องจากพวกเขาเก่ียวกบัการพฒันาท่ีเป็นธรรมจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 
ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไปน้ีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีมีความส าคญัในการสร้างหลกัประกนัวา่จะมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 
๑.  จดัการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกบักบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆซ่ึงท างานอยู่ในชุมชนชนเผ่าและท าการ
พฒันาตวัช้ีวดัของเป้าประสงคต่์างๆของเป้าหมายท่ี ๑,๒ และ ๕ และเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจดัให้มีการ
ประชุมเวทีเพื่อปรึกษาหารือข้ึนโดยเฉพาะเก่ียวกบัเป้าหมายท่ี ๕ : ความเสมอภาคและการสร้างพลงัให้กบัผูห้ญิง 
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ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้มีจ านวนผูห้ญิงจากองค์กรภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอยา่งเต็มท่ี
เพิ่มมากข้ึน 
๒.  สนบัสนุนองคก์รผูห้ญิงและเครือข่ายต่างๆของผูห้ญิงให้จดัการประชุมร่วมกบัองคก์รภาคประชาสังคมและ
เครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการติดตามและการทบทวนความคืบหนา้ในการด าเนินการ 
๓.  ปรับปรุงฐานขอ้มูลและจดัให้มีการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูลสถิติต่างๆโดยจ าแนกตามเพศ อายุ ชาติพนัธ์ุ
และพื้นท่ีเขตบริหารอย่างเป็นระบบ ขอ้มูลและสถิติเหล่าน้ีควรถูกน ามาใชใ้นการจดัท านโยบายและในการวดั
ความคืบหนา้ในการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
๔.  จดัท านโยบายและแผนการเก่ียวกบัความยากจนข้ึนมาโดยเฉพาะและก าหนดเป้าหมายเป็นชุมชนชนเผ่า
ต่างๆ 
๕.  ก าหนดมาตรการพิเศษต่างๆข้ึนมาเพื่อยอมรับใหช้นเผา่พื้นเมืองสามารถด าเนินชีวิตและท าการเกษตรเพื่อยงั
ชีพและในขณะเดียวกนัก็เป็นการอนุรักษ์ป่าไมข้องชาติไปดว้ย  รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และยุติคดีกรณี
พิพาทเร่ืองท่ีดินท ากินกบัเกษตรกรรวมทั้งกบัชนเผา่พื้นเมือง 
๖.  ส่งเสริมชุมชนของชนเผา่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีผูห้ญิงร่วมอยูด่ว้ยให้มีการสงวนรักษาแหล่งพนัธุกรรม
ของพืชและสัตวเ์พื่อความมัน่คงทางอาหารและการเกษตร 
๗.  ก าหนดมาตรการพิเศษต่างๆข้ึนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงและเด็กหญิงชนเผา่ท่ีถูกกระท าดว้ยความ
รุนแรงจากในครอบครัวและจากชุมชน 
๘.  จดัตั้งกลไกท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนมาเพื่อรับเร่ืองราวร้องทุกข์และให้การคุม้ครองแก่ผูห้ญิงชนเผ่ารวมทั้งให้
ความรู้และให้ขอ้มูลแก่ผูน้ าของชุมชนชนเผ่าต่างๆเก่ียวกบัสิทธิในความปลอดภยัและความมัน่คงของผูห้ญิง
เพื่อใหผู้น้  าเกิดความเขา้ใจต่อเร่ืองดงักล่าว 
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มูลนิธิผูห้ญิง (มผญ) เป็นองคก์รผูห้ญิงมีส านกังานตั้งอยูใ่นกรุงเทพ ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๗ 
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงท่ีดอ้ยโอกาสโดยใชห้ลกัการสิทธิมนุษยชน เนน้การท างานกบั
ผูห้ญิงในชนบท เยาวชนหญิง ผูใ้ชแ้รงงาน ผูห้ญิงและเดก็ซ่ึงตกเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการคา้ประเวณี 
การคา้มนุษยข์า้มชาติ เหยือ่ของความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ มูลนิธิได้
วางเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงและชุมชนโดยเฉพาะผูห้ญิงชนเผา่
ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และร่วมก าหนดนโยบายและแผนพฒันาต่างๆซ่ึงมีผลต่อชีวติความ
เป็นอยูข่องพวกเขาใหเ้ป็นรูปร่างข้ึนมา รายงานฉบบัน้ีจดัท าโดยมูลนิธิผูห้ญิง และเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงการเพื่อการติดตามและการรายงานความคืบหนา้ของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในแปด
ประเทศท่ีน าโดย Asia Pacific on Women, Law and Development (APWLD)   

  
 
 

 
 

APWLD เป็นเครือข่ายน าขององคก์รเพื่อสิทธิสตรีและปัจเจกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาชิก
จ านวน ๑๑๒ องคก์รมาจากกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีความหลากหลายจาก ๒๖ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ใน
ระยะเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมา APWLD ได้ท างานอย่างแข็งขันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิ
มนุษยชนของผูห้ญิงและการพฒันาท่ีเป็นธรรม 
 


