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นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวนมากมาย ซึ่งต่างมี
ความส�ำคัญในวิถีการเป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกเพศวัยไปพร้อม จากบทเรียนที่ผ่านมาจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่รัฐต้องแจ้งความจ�ำนงในการปฏิรูปฐานทรัพยากรฯ บนฐาน
ธรรมาภิบาล การให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ เพื่อแปรสู่การปฏิบัติได้จริง โดยสร้างมาตรฐานหรือ
ก�ำหนดกติการ่วมทีเ่ ป็นธรรม การบรรจุหลักการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนแทนหลักการควบคุมและลงโทษ ขจัดเงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มี
หลักประกันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
หนังสือชุดนี้ (จ�ำนวน 6 เล่ม) ได้สะท้อนรูปธรรม ถ่ายทอดชุดความรู้
และประสบการณ์จากการท�ำงานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
ภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการจัดท�ำนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหนังสือชุดนี้
ได้ ยื น ยั น ถึงความจ�ำเป็นที่สังคมไทยต้องมีธรรมาภิบาลในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็ น ธรรม โดยการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละ
เสริมศักยภาพให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเขาเองภายใต้กติกา
ร่วมกันของสังคม

บรรณาธิการ
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ผู้หญิง : สร้างธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาประเทศ
โดย : เกศินี แกว่นเจริญ

ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น ๖๗.๕ ล้าน เป็นชายทั้งสิ้น
๓๓.๑ ล้านคน และเป็นหญิงทั้งสิ้น ๓๔.๓ ล้านคน จะเห็นได้ว่า
ประชากรผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ทั้งยังพบว่า
ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทและหน้าที่มากขึ้นกว่าในอดีตทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ และใน
สังคมไทยนั้นผู้หญิงมีหลายบทบาท ทั้งบทบาทของการเป็นแม่ เป็น
ผูด้ แู ลและจัดการภายในครอบครัว เช่น การท�ำงานบ้าน การเลีย้ งลูก
ดูแลสามี ดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว รวมทั้งการจัดหาอาหาร
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัว บทบาทนี้
ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
ผู ้ ห ญิ ง ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งบทบาทและหน้ า ที่ ภ ายในครั ว เรื อ นเท่ า นั้ น
ในชนบทผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญด้านการผลิต กล่าวคือ เป็นทั้ง
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ผู้ผลิต และผู้ใช้แรงงานของครอบครัวในการท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน
หาของป่า และจับสัตว์น�้ำ ขณะที่ในพื้นที่เมืองหรือเขตอุตสาหกรรม
ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการผลิตสินค้า หรือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ แต่ถึงแม้ผู้หญิงสามารถ
ท�ำงานนอกบ้านหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างผู้ชาย หน้าที่
ท�ำงานบ้าน ดูแลลูก ดูแลค่าใช้จ่าย ท�ำอาหารก็ยังคงถูกยกให้เป็น
หน้าที่ของผู้หญิง ด้วยเหตุนี้หน้าที่ภายในบ้านจึงยังเป็นพื้นที่ของ
ผู้หญิงอยู่เสมอมา
จะเห็ น ได้ ว ่ า บทบาทและหน้ า ที่ ข องผู ้ ห ญิ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น ไม่ ไ ด้
ลดน้อยลงเลย มีแต่จะเพิ่มภาระขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทในการหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้
ผู้หญิงออกมาท�ำงานนอกบ้านมากขึน้ แต่หากวิเคราะห์ให้ลกึ ลงไป
จะพบว่า การที่ผู้หญิงต้องออกมารับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้หญิงไม่สามารถก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาของตนเอง สังคมและประเทศไทย แม้จะมีการพยายาม
เรียกร้องให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในทุกด้านของการพัฒนาประเทศ
หากแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ บทบาทของผู้หญิงในกระบวนการ
พัฒนาทีม่ กั จะถูกมองข้าม นัน้ เป็นเพราะค่านิยมทีฝ่ งั รากลึกยาวนาน
ของสังคมไทยเกีย่ วกับความไม่เท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิง-ชาย
ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนในสังคม ดั้งนั้นการมีส่วนร่วม
ของผูห้ ญิงในกระบวนการพัฒนาจึงสะท้อนให้เห็นถึง “อ�ำนาจ” ของ
ผู้หญิงในการก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเองร่วมกับผู้อื่นว่าปัจจุบัน
ยังคงไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ และผู้หญิงยังถูกจ�ำกัดบทบาทใน
งานพัฒนาให้อยูบ่ างภาคส่วนเท่านัน้ ด้วยเหตุนผี้ หู้ ญิงส่วนใหญ่จึง
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ยังคงเป็นเพียงผู้ที่รอผลจากการตัดสินใจของผู้อื่นเท่านั้น ฉะนั้น
การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ห ญิ ง ในการพั ฒ นาจึ ง เป็นอีก
มิติหนึ่งที่จะต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในที่นี้จะยก
ตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ นถึ ง บทบาทของผู ้ หญิ ง ในกระบวนการ
พัฒนาโดยเจาะจงลงไปในเรื่องบทบาทของผู้หญิงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทบาทของผู้หญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการ
ด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ในทุกเพศ และทุกวัย ส�ำหรับประเทศไทยนัน้
พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเคยเป็น
จุดแข็งของประเทศทีส่ ร้างความมัน่ คงให้กบั คนในทุกภาคส่วนแต่เพราะ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
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อย่า งต่ อ เนื่ อ งมาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ได้ ส ่ ง ผลให้ เกิ ด
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ดิน น�ำ้ ป่า และทะเล
นอกจากนีก้ ารขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็ว
แต่ขาดมาตราฐานการควบคุมยังส่งไปให้เกิดมลพิษด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ใ นหลายพื้ น ที่ ข องประเทศไทย
ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมทัง้ พฤติกรรม
การบริโภคและกระแสวัตถุนยิ มได้เป็นปัจจัยเสริมทีช่ ว่ ยเพิม่ ปริมาณ
มลพิษและของเสีย ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของคนในประเทศ สถานการณ์เช่นนีพ้ ลิกผันให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในสภาพที่ก�ำลังเป็นปัญหาต่อการด�ำรงชีวิต
ของคน และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงส่งผลต่อการด�ำรง
ชีวิตของคน หากแต่หลายชุมชนและหลายครอบครัวมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
ชนบท ที่มีวิถีการผลิตที่จะต้อพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัย
หลักในการประกอบอาชีพ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบนัน้ มีทงั้ หญิงและชาย
เด็ก เยาวชน และผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชน หากแต่คนที่ต้องมีภาระและ
แบกรับหน้าที่เพิ่มขึ้นในครอบครัวกลับเป็นผู้หญิง ผู้ซึ่งต้องออก
ไปท�ำหน้าที่ในการหารายได้จุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงมี
ภาระหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านอยู่เช่นเดิม สิ่งที่สะท้อนออกมาเป็น
รูปธรรมในหลายพื้นที่ คือ การที่ผู้หญิงต้องออกมาเป็นแรงงาน
รับจ้างในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หรือหลายครอบครัวผู้หญิงต้อง
ออกมาหางานท�ำในเมืองเพื่อเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น ตัดเย็บ
เสื้อผ้า รับจ้างทั่วไป ขณะที่บางส่วนแม้จะอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
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ก็จะต้องท�ำงานเพิ่มขึ้นจากเดิม สถานการณ์เช่นนี้ได้ท�ำให้บทบาท
ของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ในอดีตกล่าวได้ว่าผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ในฐานะของผูใ้ ช้และผูจ้ ดั การ นัน้ เป็นเพราะวิถชี วี ติ และวิถกี ารผลิต
ของชุมชนท�ำให้ผู้หญิงต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากรอย่างใกล้ชิด เช่น
วิถีชีวิตประจ�ำวันของผู้หญิงในชนบทที่จะต้องท�ำหน้าที่จัดการ
การใช้น�้ำเพื่อใช้ในบ้านส�ำหรับการดื่มและบริโภคในครัวเรือน การ
จัดการน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ รวมทัง้
การท� ำ สวนครั ว การท� ำ การประมง การหาพื ช อาหาร สมุ นไพร
การเก็บหาไม้ฝืน การเพาะปลูก เป็นต้น ลักษณะงานเหล่านี้เป็น
งานละเอียดที่ต้องใช้ถนัด ขณะที่งานในภาพกว้างของชุมชนมักจะ
ถูกมอบหมายให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ชาย เช่น การท�ำเหมืองฝาย
การท�ำประปาหมูบ่ า้ น การผลิตและซ่อมแซมเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ การตัดสินใจเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ ของชุมชน
เป็นต้น อย่างไรก็ตามชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปยุคและสมัย
หลายกรณีได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ
และท�ำงานด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผู้ชายเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการ
ศึกษาของกชกร อนุชา (๒๕๓๙ : ๕-๑๓) เรื่องผู้หญิงชนบทกับ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดใน ๖ ภาคของประเทศไทย โดยใช้วิธี
การวิจัยภาคเอกสาร และการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์
กลุ่มสตรีตัวอย่างจ�ำนวน ๔,๐๑๐ คน จาก ๔๐๑ หมู่บ้านทั่วประเทศ
พบว่า หากผู้หญิงสามารถร่วมจัดตั้งกลุ่มได้ จะก่อให้เกิดศักยภาพ
และพลังมหาศาลที่สร้างสรรค์ประโยขน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ
อ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจของผู ้ ห ญิ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
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อนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ
ผู้หญิงชนบทกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะสตรี
ในชนบทมีบทบาทส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) บทบาทในเรือ่ งความ
อยูร่ อดของตนเองและครอบครัว นอกเหนือจากการท�ำไร่ทำ� นาแล้ว
ผู้หญิงยังเป็นผู้หาอาหาร จับสัตว์ ปลูกผัก รวมถึงการปรุงอาหาร
เก็บรักษาอาหาร ๒) บทบาทในการท�ำงานบ้าน เช่น การหาน�ำ้ สะอาด
ส�ำหรับดืม่ และใช้ทำ� ความสะอาดเสือ้ ผ้าและทีอ่ ยูอ่ าศัย หาเชือ้ เพลิง
แหล่งพลังงานมาหุงต้ม การดูแลบุตรหลานในครอบครัว ๓) บทบาท
ในการเสริมรายได้ให้กบั ครอบครัว นอกจากการท�ำงานในไร่ นา สวน
และในบ้านแล้ว สตรียังหารายได้จากการเก็บของป่าหรือหาปลา
เป็นต้น
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การศึกษาของอรพิน วิมลภูษิต (๒๕๔๗) เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
กับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง พบว่ามีบทบาทที่ปรากฏให้เห็น
เด่นชัดอยู่ ๓ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาทผู้น�ำกับการจัดการ
ทรัพยากรชายฝัง่ ทัง้ หญิงและชายมีบทบาททีค่ ล้ายกัน คือ บทบาท
การเป็นผู้น�ำด้านกระบวนการคิด การวางแผนในการขับเคลื่อน
การต่อสู้การก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมคลองด่าน ผู้น�ำในการ
จัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการ
ประสานความร่วมมือทั้งจากภายใจและภายนอกชุมชน และผู้น�ำ
ทางด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่ง แต่คุณสมบัติของ
การเป็นผู้น�ำหญิงจะมีความแตกต่างกัน คือ ผู้น�ำชายจะเป็นผู้ที่มี
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ทักษะด้านการท�ำประมงชายฝั่ง มีศักยภาพสูงในการควบคุมและ
จัดการทุน และเทคโนโลยี่ที่น�ำมาใช้ในการประกอบอาชีพ ขณะที่
ผู้น�ำหญิงจะเป็นผู้มีสถานภาพทางสังคม มีระดับการศึกษาสูงและ
เป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ชีวิตคลุกคลีกับวิถีประมงชายฝั่ง

๒) บทบาทการมีสว่ นร่วมในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ทรัพยากรชายฝัง่
เป็นฐานอาชีพชุมชน ผูห้ ญิงจะเข้ามามีสว่ นร่วมในฐานะทีเ่ ป็นผูแ้ ทน

ครอบครัวในกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม การชุมชนคัดค้านเพื่อ
ต่อต้านการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมคลองด่าน และการ
จัดการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการประกอบอาชีพ ส�ำหรับการ
มีส่วนร่วมของผู้ชายคือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการใน
ขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกับกลุม่ ผูน้ �ำและหน่วยงานภาครัฐ
และอีกบทบาทหนึง่ คือ การจัดการทุนในการประกอบอาชีพร่วมกัน
ในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่าย และ ๓) บทบาทการถ่ายทอด
และจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ ผลต่อการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ผู้หญิง
จะเป็นผู้รับการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากผู้ชายและจากสังคม
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตบทบาทดังกล่าวจะคู่ขนานกันระหว่าง
หญิงและชาย จึงส่งผลให้ผหู้ ญิงมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการใช้ประโยชน์จากทะเลซึ่งเป็นฐานส�ำคัญของอาชีพชุมชน
ในลักษณะทรัพยสมบัติสาธารณะมากกว่าการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ผู้ชายมีบทบาทหลักในการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรชายฝั่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุพ ซึ่ง
บทบาทดั ง กล่ า วเป็ น แรงกระตุ ้ น และผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ช ายเข้ า มามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งควบคู่กับการจัดการด้าน
อาชีพ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้น�ำกับผู้น�ำ และผู้น�ำกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน ที่น�ำไปสู่
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การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บทบาทหญิ ง ชายกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรชายฝั่งทั้ง ๓ บทบาทดังกล่าวมีปัจจัยเงื่อนไขอยู่หลาย
ประการทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดบทบาทให้ปรากฏได้แก่ การให้ระบบคุณค่า
ของทรั พ ยากรชายฝั ่ ง ที่ สื บ ทอดมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากการ
เปลีย่ นแปลงวิถอี าชีพชุมชน การเข้ามาแทรกแซงของระบบนายทุน
จากภายนอกชุมชน และการมีโอกาสเข้าถึงช้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่ง
ขณะที่มนฑา จันทมาศ และคณะ (๒๕๕๐) ท�ำการศึกษาเรื่องผู้หญิง
ในกลุ่มพัฒนาชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาชุมชน
ตะโหมด ต�ำบลตะโหมด อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษากระบวนมีส่วนร่วมของผู้หญิงกลุ่ม
พัฒนาชุมชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมของชุมชน ปัจจัยและเงือ่ นไข
ที่เอื้อและ/หรือเป็นอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
กลุ ่ ม พั ฒนาชุ ม ชนในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ มชน โดยใช้
วิ ธี การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้หญิง จ�ำนวน ๑๕ คน
และผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน ๒๐ คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิง
กลุ่มพัฒนาชุมชนตะโหมดมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ๒ รูปแบบ คือ ๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และ ๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนวิถีชีวิต
พบว่า ผู้หญิงในกลุ่มพัฒนา ชุมชนในช่วงอายุ ๒๕ - ๔๐ ปี มีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการเดินป่า และจัดท�ำ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วนผู้หญิงอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มีส่วนร่วม
ในการต้อนรับ และจัดท�ำอาหารแก่ผมู้ าดูงานการจัดท�ำป่าของชุมชน
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ปั จ จั ย และเงื่ อ นไขที่ เ อื้ อ และ/หรื อ เป็ น อุ ป สรรคในการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้หญิง
คือ ๑) เงื่อนไขชีวิตของผู้หญิงทั้งช่วงวัยและสถานภาพ

โดยวัยสาวอยู่ในช่วงวัยที่ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งมีสถานภาพ โสด
หรือหย่าร้าง และไม่มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นเงื่อนไขที่เอื้อ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่เงื่อนไขนี้เป็นอุปสรรค
ของผู้หญิงวัยอาวุโส ๒) การสั่งสมประสบการณ์การท�ำงาน
ในชุมชนของผู ้ ห ญิง ผู้หญิงสองวัย ใช้ทักษะและบทบาทที่
แตกต่างกันในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ๓) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือการมีบุคคล
ใกล้ชิดเป็นผู้น�ำในชุมชน ท�ำให้ผู้หญิงรับรู้งาน ในชุมชนผ่าน
บุคคลใกล้ชิด และท�ำงานร่วมกับคนในชุมชนอย่างอบอุ่นใจ และ
ได้รับความร่วมมืออย่างดี ๔) การแบ่งงานกันท�ำระหว่างเพศ
ผู ้ ห ญิ ง รั บ ผิ ด ชอบงานซึ่ ง เน้ น ทั ก ษะการดู แ ลความเป็ น อยู ่ ข อง
ครอบครัวเป็นหลัก และ ๕) การได้รับการยอมรับของคนใน
ครอบครั ว และชุ มชน โดยผู้หญิงต้องรับผิดชอบการท�ำงาน
ภายในบ้าน และการท�ำงานเชิงเศรษฐกิจให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วม
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
กรณีศึกษาทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมีบทบาทสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับธรรมชาติทงั้ ในฐานะผูจ้ ดั การ ผูใ้ ช้ประโยชน์ ผูเ้ ปลีย่ นแปลง
และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ นับตัง้ แต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับการผลิต
ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประสบผลส�ำเร็จ ผู้หญิงจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม รวมทั้ง สามารถก�ำหนดแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก�ำหนดทิศทาง
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การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความมัน่ คงด้าน
อาหารและอาชีพของตนเองได้ ทีผ่ า่ นมาบทบาทของผูห้ ญิงส่วนใหญ่
สามารถก้าวไปได้สูงสุดเพียงการมีส่วนร่วมหรือการตัดสินใจใน
ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ส�ำหรับในระดับนโยบายและ
กฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้น กลับพบว่าผู้หญิงยัง
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจได้
อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมความเสมอภาคความเท่าเทียม
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อลดช่องว่างด้านต่างๆ และสามารถ
ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง วดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื นได้ และควรมี ก ารส่ ง เสริ มและเผย
แพร่ บ ทบาทผู ้ ห ญิ ง ในด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มศักยภาพผู้หญิงในการประกอบอาชีพ
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้หญิง การสร้างเครือข่ายของผู้หญิง
การส่งเสริมผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ ทั้งการรับรู้
ข้ อ มู ลข่ า วสาร การมี ส่ ว นร่ ว ม และการตั ด สิ นใจตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งหญิ ง และชายในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การพัฒนาในด้านต่างๆ
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ธรรมาภิบาลกับบทบาทของผู้หญิงในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับ
วิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดย
ก� ำ หนดเจตนารมณ์ ข องแผ่ น ดิ น ขึ้ น มาเพื่ อ ทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ยใน
ประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ
แก้ปญ
ั หา พัฒนาน�ำพาแผ่นดินนีไ้ ปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ การน�ำ
หลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองทีด่ ี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับประเทศไทย
การน�ำธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างความชอบธรรมด้านกฏหมาย
และนโยบายในการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมองบนฐานของความ
มั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของชีวิตและความเป็นธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของคน ซึ่งเมื่อท�ำการวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทของผู้หญิง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้พบว่า
การสร้างความชอบธรรมด้านกฏหมายและนโยบายในการส่งเสริม
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
ความเสมอภาคในโอกาสของบุคคลไว้ โดยก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๕๑
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มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ

คุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่อง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิด
เห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำ
มิ ได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ ส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเสริมสร้างสิทธิ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย และให้มีการ
มีส่วนร่วมในระดับที่เริ่มตั้งแต่การริเริ่มกฎหมาย การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการ
ท�ำงานของภาครัฐ ดังจะเห็นได้จาก

มาตรา ๖๖ บุ ค คลซึ่ ง รวมกั น เป็ น ชุ ม ชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หรื อ

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
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มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ
ต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม

มาตรา ๘๕ (๕) ส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ

สิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนควบคุ ม และ
ก� ำ จั ด ภาวะมลพิ ษ ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพ และ
คุณภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้ อ งถิ่ น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงาน
จะเห็นได้วา่ ตามกรอบของกฎหมาย ไม่ได้เลือกปฏิบตั ิ ไม่ลำ� เอียง แต่
ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมให้กับประชาชน
ในทุกเพศและทุกวัยโดยเท่าเทียมกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ากฏหมาย
แสดงเจตนารมณ์ ที่ ชั ด เจนส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บทบาทของ
ผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
กันนี้ได้ให้ความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจอย่างชัดเจน หากแต่ในทางปฏิบัตินั้นอาจต้อง
มีการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้สามารถเข้าถึง
และเข้าใจในประเด็นสิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิตใน
ปัจจุบันท�ำให้ผู้หญิงต้องให้ความส�ำคัญกับภาวะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและภาระในครอบครัวเป็นหลัก
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การมองบนฐานของความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของชีวิต
และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าว
คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ และต้องไม่สร้าง
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการด�ำรงชีวิต
ของคน รวมทั้งจะต้องบริหารจัดการและจัดการบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องมีที่ดิน แหล่งน�้ำ
ป่าไม้ เช่นเดียวกับการมีอากาศหายใจ ชีวิตจึงจะเป็นปกติสุข หาก
รัฐหรือนายทุนเข้ามาผูกขาดทรัพยากรธรรมชาติแล้วความมั่นคง
ของชีวิตก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หลายเหตุการณ์ในสังคม
สะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบจากความไม่
มั่นคงในฐานทรัพยากร คือ ผู้หญิง หลายชุมชนผู้หญิงไม่สามารถ
พิงพาทรัพยากรเพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพได้ เช่น กรณี
ของผู้หญิงในชุมชนประมงพื้นบ้านจะต้องมาเป็นแรงงานในโรงงาน
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อาหารแปรรูปแทนที่จะได้น�ำผลผลิตจากสินค้าประมงมาจ�ำหน่าย
เหมือนในอดีต หรือผู้หญิงภาคชนบทที่ประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา
หรือท�ำสวน จะต้องทิ้งอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวมาท�ำงานเป็น
แรงงานในและนอกระบบในเมือง สิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะสาเหตุลึกๆ คือ ผู้หญิงเล่านี้ต่างประสบกับ
ปัญหาความไม่มั่นคงในฐานทรัพยากร ที่ส่งผลต่อเนื่องมาสู่ความ
ไม่มั่นคงด้านอาชีพ อาหารและรายได้ของครอบครัว ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับไปสู่รากเหง้าเดิม
ของชีวิต โดยการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส่ และความรับ
ชอบให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หันกับมาให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาเหล่านี้ และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเป็นจริงในสังคม
จากนั้นแล้วความสมดุลและความมั่นคงในครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศจึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
การพัฒนาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ เพือ่
น�ำไปสูก่ ารผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน หรือเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เป็นการน�ำองค์ความรู้หรือภูมิปัญญามาประยุกต์และปรับใช้เพื่อ
อนุรักษ์ สร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและ
ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่ม
ประสิทธิของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ผู้หญิงถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะองค์ความรู้ของผู้หญิง ทั้งเรื่อง การ
จัดการเมล็ดพันธุ์ การจัดการน�้ำ และการประมง ต่างส่งผลต่อการ
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อนุรักษ์และสร้างความมัน่ คงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติทงั้ สิน ดังนัน้
จัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีการพิจารณาร่วมกับหลักคิด
มิติหญิงชาย เพราะหลักการดังกล่าวจะท�ำให้เกิดประโยชน์แก่หญิง
และชายอย่างเท่าเทียมกันตามความต้องการที่แตกต่างกันและ
การมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนัก
ด้านบทบาทการท�ำงานร่วมกันระหว่างหญิงและชาย

ข้อเสนอแนะต่อบทบาทผู้หญิงต่อธรรมาภิบาล
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู ้ ห ญิ ง จะมี ส ่ ว นในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรมได้นนั้
ควรจะต้องค�ำนึงและส่งเสริมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การสร้างความตระหนักให้ผู้หญิงในฐานะพลเมือง เป็นการ
ยกระดับความคิดให้กับผู้หญิงได้เข้าใจบทบาทของตนเองใน
ฐานะความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ความชอบธรรมที่
พึ่งได้รับและพึ่งปฏิบัติ และจะต้องถือเป็นบทบาทและหน้าที่
หนึ่งในฐานะของพลเมืองที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนและสร้าง
ให้ธรรมาภิบาลมีเกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศ ดังนั้น
การจะสร้างและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลจ�ำเป็นที่จะต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยมุง่ หวังว่าตัวบุคคลซึง่ มีความตระหนักและเห็นความสาํ คัญ
จะเป็นกลไกที่ เป็นยุทธศาสตร์สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวิธกี ารบริหาร การจัดการ การปฏิบตั ติ นบนฐานคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
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หากแต่ดำ� เนินการในบทบาทหน้าทีท่ มี่ อี ยูใ่ นฐานะของพลเมือง
เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่เป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงและภาคประชาชน
ให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้ง
เรื่องเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงและภาคประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร กระบนการมีส่วนร่วม กระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมสร้างความสมดุล และความโปร่งใสในการบริการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศ ในด้านต่างๆ พร้อมกันนั้นจะต้องส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการท� ำงานของกลไกตรวจสอบ
ภาคประชาชน เพือ่ ติดตามตรวจสอบการใช้อำ� นาจของภาครัฐ
ได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
๓. การเพิ่มมิติหญิงชายเข้าไปในการปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ ย วกั บ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการ
เพิ่มมุมมองมิติหญิงชายเข้าไปในการกฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
ความแตกต่างด้านทักษะและมุมมองของทั้งหญิงและชายที่
แตกต่างกัน เมือ่ ได้รบั การสะท้อนออกมาจากทัง้ สองฝ่ายจะท�ำให้
กฎหมายมีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น ขณะเดียวกัน
จะเป็นเพือ่ สร้างความสมดุลทางด้านความคิด สร้างการมีสว่ นร่วม
ความโปร่งใส่ ในการพัฒนากฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่ส�ำคัญ
ในการปฏิรูปกฎหมายเพราะแสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนที่
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เกี่ยวข้องได้มีสิทธิในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง
และเป็นการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
๔. การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง การด�ำเนินงานเกี่ยวกับผู้หญิง
ในอนาคตจะต้องเน้นการส่งเสริมการพัฒนาผู้หญิงทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และสื่อสารมวลชนทุกประเภท คือ
มีกฎหมายที่สามารถแก้ปัญหาของสังคม และอ�ำนวยความ
ยุติธรรมให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ สามารถน�ำเสนอความคิดผ่านสื่อ หรือน�ำ
เสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นต้องท�ำให้ผู้หญิงมี
ช่องทางในการแสวงหาข่าวสารที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้หญิงจ�ำเป็น
ต้ อ งเท่ า ทั น ในการพิ จ ารณาเลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
๕. การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยและ
ธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด�ำเนินชีวิตในสังคม
ไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึก ค่านิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ทุกเพศ ทุกวัน
อย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�ำ
ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมทุกระดับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจน
วางรากฐานกระบวนการประชาธิ ป ไตยโดยให้ ป ระชาชน
มี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพกลไกและ
กระบวนการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐและการเมืองให้ เข้มแข็ง
และเป็นอิสระมากขึน้ และนอกจากนัน้ ยังเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ของการรักษาความสมดุลย์และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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