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นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมิติหญิงชาย
คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงได้ให้ความสำาคัญมากขึ้นกับ

การทำาให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติของการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้กำาหนดให้เป็นหนึ่ง

ในวัตถุประสงค์กลยุทธ์ที่ประกอบกันเป็นพื้นฐานสำาคัญ

ของวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้เป็นลุ่มแม่น้ำาโขงที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมในสังคม และมี

สิ่งแวดล้อมที่ดี การพิจารณาด้านสังคมที่เกิดขึ้น ถือเป็นสิ่ง

ที่มีความสำาคัญในการทำาให้วัตถุประสงค์ของการวางแผน

และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติประสบผลสำาเร็จ และ

ในท่ามกลางสิ่งต่างๆ เหล่านั้น มิติหญิงชายจัดเป็นประเด็น

หนึ่งที่มีความสำาคัญสำาหรับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขง มิติหญิงชายเป็นประเด็นที่มีลำาดับความสำาคัญ

สูงระดับชาติ เพื่อเพิ่มประโยชน์แก่กิจกรรมการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน ได้มีการเน้นให้มิติหญิง

ชาย ซึ่งผสานทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยธรรมชาติ 

เป็นตัวแปรหลักที่จำาเป็นจะต้องนำามาร่วมพิจารณาใน

ทุกแง่มุมของการจัดทำาแผนงานพัฒนาของคณะกรรมาธิการ  

แม่น้ำาโขง

ในการนี้ คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงจึงได้จัดทำากลยุทธ์และ

นโยบายด้านมิติหญิงชายฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกคณะ

กรรมาธิการแม่น้ำาโขงได้ให้การรับรองแล้วในคราวประชุม

คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง เมื่อปี 2541 และ 

2543 ตามลำาดับ 



พันธะในการปรับมิติหญิงชาย ให้เข้าสู่บทบาทหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ำาในลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาแบบบูรณาการที่

ประสบความสำาเร็จ เรียกร้องให้ใช้แนวทาง

แบบตัดขวาง (Cross-sectoral) ในการวางแผน 

การพัฒนา การใช้และการพิทักษ์ ทรัพยากรน้ำา 

แนวทางแบบบูรณาการดังกล่าวเชื่อมโยงมุมมอง

ด้านสถาบัน การบริหารจัดการ สังคม มิติชายหญิง 

และเศรษฐกิจ เข้ากับการวิเคราะห์ทางวิชาการ และ

การแก้ไขปัญหา ให้โอกาสสำาหรับการพัฒนาที่

ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของ

ทุกคน หญิงและชาย บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

 

เพื่อปฏิบัติตามการอนุมัติกลยุทธ์ด้านมิติหญิงชาย

โดยประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

สี่ประเทศ  จุดประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ คือ 

เพื่อกำาหนดแนวทางหลักของคณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขงในการจัดการประเด็นมิติหญิงชายในการ

พัฒนาทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใน

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง 

หลักการและเหตุผล

นโยบาย ด้านมิติหญิงชาย



ขอบเขต
คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงมุ่งเน้นที่ “มิติ

หญิงชาย” (Gender) มากกว่า “สตรี”  มิติ

หญิงชาย เกี่ยวข้องกับบทบาท ความ       

รับผิดชอบ ความต้องการ ความสนใจ และ

ศักยภาพของทั้งหญิงและชาย สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสังคม

และวัฒนธรรม  ดังนั้น คำาว่า “มิติหญิง

ชาย” จึงไม่ได้เป็นคำาพ้องของคำาว่า “เพศ” 

ซึ่งระบุถึงความแตกต่างทางชีววิทยา

เท่านั้น 

ในบริบทแม่น้ำาโขง  ความร่วมมือภายใน

กรอบงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากร

น้ำา และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มแม่น้ำา

โขงตอนล่างแบบบูรณาการ บรรลุผล

สำาเร็จสูงสุดในแนวทางที่ยั่งยืน และเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศภาคีแม่น้ำาโขงให้ดีขึ้น  บ่อยครั้ง

หญิงและชายแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน

ในการพัฒนา ดังนั้น จึงมีความต้องการ 

ความสนใจ การเข้าถึง และการควบคุม

ทรัพยากร ที่แตกต่างกัน ทัศนวิสัยด้านมิติ

หญิงชายเป็นสิ่งที่จำาเป็นเพื่อทำาให้มั่นใจ

ได้ว่า ความต้องการเฉพาะของหญิงและ

ชาย ความอ่อนแอ และศักยภาพได้รับ

การยอมรับ และมีการจัดการอย่าง

เหมาะสม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของนโยบายด้าน

มิติหญิงชาย คือ เพื่อปรับทัศนวิสัยด้าน

มิติหญิงชายให้เข้าสู่บทบาทหลักในความ

พยายามด้านการพัฒนาทั้งหมดของ  

คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง เพื่อทำาให้

มั่นใจได้ว่า แผนงานพัฒนาทุกแผนงาน 

ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงให ้

ประโยชน์แก่หญิงและชายอย่างเท่าเทียม

กัน ตามความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมี

ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียม

กันของหญิงและชายในทุกระดับ 
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หลักการชี้นำา

1

2

3

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันของมิติหญิงชายได้รับ

การพิจารณาให้เป็นส่วนที่จำาเป็นของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ทั้งหมดของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการบรรลุถึงเป้าหมาย

การพัฒนา ต้องการการยอมรับว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมของ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงมีผลกระทบต่อหญิงและชายแตกต่างกัน 

และควรนำาทัศนวิสัย ความต้องการ ความสนใจ บทบาท และทรัพยากร 

ที่แตกต่างกันของหญิงและชาย มาประกอบการพิจารณาดำาเนินการใน 

ทุกๆ ขั้นตอน

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันของมิติหญิงชายเป็นคุณค่าพื้นฐาน

ที่ต้องเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง และสะท้อนให้เห็นในทางเลือกการพัฒนา

และวิธีปฏิบัติของสถาบัน  

กลยุทธ์และกิจกรรมที่สนับสนุน
สัมฤทธิ์ผลของนโยบายด้านมิติหญิงชาย

การรับรองกลยุทธ์ด้านมิติหญิงชายของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงโดยประเทศ

ภาคีแม่น้ำาโขง 4 ประเทศ เมื่อปี 2541 ได้เสริมความเข้มแข็งแก่ข้อผูกมัดของ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนา และบริหารจัดการลุ่ม

น้ำา และอำานวยความสะดวกให้นโยบายด้านมิติหญิงชายสัมฤทธิ์ผล 



เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงจะต้อง:

1. ทำาให้มั่นใจได้ว่ามีโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หญิง

และชายในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง การเลื่อน

ตำาแหน่ง สิทธิพิเศษ การฝึกอบรม และสภาพการทำางาน

2.  ดำาเนินความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีการจำาแนกข้อมูล

โดยเพศ สำาหรับการประเมินความต้องการ และการวางแผน

งาน และเพื่อรวมการวิเคราะห์ด้านมิติหญิงชายเข้าไว้ในการ

ออกแบบ การอนุวัต การควบคุมดูแล และการประเมินแผน

งาน

3. เพิ่มความตระหนัก และทักษะของเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความ  

แตกต่างด้านสังคม ระหว่างหญิงและชาย เมื่อมีการออกแบบ 

อนุวัต ควบคุมดูแล และประเมินแผนงาน

4.  ดำาเนินการพิจารณาทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของสถาบัน

อย่างเป็นระบบ และจัดวางให้เข้าที่ ซึ่งจะทำาให้มั่นใจได้ว่า 

ความต้องการของเด็กหญิงและเด็กชาย หญิงและชาย

       ทุกคน ได้รับการตอบสนองอย่างเท่าเทียมกัน ในการวางแผน

กิจกรรมการพัฒนาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง  
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กลยุทธ์ด้านมิติหญิงชายของคณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขง มีเป้าหมายที่การบูรณาการ และส่งเสริม

ทัศนวิสัยด้านมิติหญิงชายในทิศทางการดำาเนินงาน 

นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการของ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง กลยุทธ์นี้มีเพื่อ

สนับสนุน กลยุทธ์หลักที่มุ่งไปที่การพัฒนา

สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำาโขง 

ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่ระบุไว้ภายในกรอบแผน

กลยุทธ์ของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง คือ 

การจัดทำานโยบายขององค์กรเพื่อบูรณาการ

ประเด็นด้านสังคมเข้าไว้ในกิจกรรมการพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรอื่นๆ 

ส่งเสริมการอนุวัตนโยบายเหล่านี้ให้ดีขึ้นผ่าน

ทางการรณรงค์สร้างความตระหนักที่ได้จัดขึ้น และ

การเสริมสร้างสมรรถนะผ่านทางการเผยแพร่

เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ด้านมิติหญิงชาย



(องค์ประกอบหลัก)

1 การจัดทำานโยบายที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย
2 การให้ได้มาซึ่งข้อผูกมัดและการ

สนับสนุนของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
จัดการระดับสูงของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ำาโขง

3 การสร้างความตระหนักด้านมิติหญิงชาย
ในวัฒนธรรมองค์กร 

4 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านมิติหญิงชาย
กับการพัฒนา

5 การจัดตั้งโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติ
ขององค์กรที่ตอบสนองต่อมิติหญิงชาย

6 การจัดหาเครื่องมือที่จำาเป็นเพื่ออนุวัตวิธี
ปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ตอบสนองต่อมิติ
หญิงชาย  

กลยุทธ์ด้าน
มิติหญิงชายของ
คณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขง
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องค์ประกอบที่หนึ่ง อ้างอิงถึงการจัดทำานโยบายด้าน

มิติหญิงชายสำาหรับคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง ซึ่ง

จะอำานวยความสะดวกต่อการกำาหนดคำานิยามใหม่

ของวัตถุประสงค์การพัฒนา การจัดตั้งสถาบัน และ

กระบวนวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สะท้อนถึงทัศนวิสัย

และการจัดลำาดับความสำาคัญของทั้งหญิงและชาย 

รวมทั้ง ควรมีส่วนช่วยสนับสนุนการลดความ

แตกต่างของมิติหญิงชายในความพยายามด้าน

การพัฒนา เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำา และ

ทรัพยากร

องค์ประกอบที่สองของกลยุทธ์ด้านมิติหญิงชาย 

ประกอบด้วย  การให้ได้มาซึ่งข้อผูกมัด และ

การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารจัดการ

ระดับสูงของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง ผ่าน

ทางการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เรื่อง

มิติหญิงชาย สำาหรับสมาชิกคณะมนตรี และคณะ

กรรมการร่วมในคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง และ

เจ้าหน้าที่อาวุโสของสำานักงานเลขาธิการคณะ

กรรมาธิการแม่น้ำาโขง ตลอดจนผู้มีอำานาจตัดสิน

ใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำาใน

ประเทศภาคีแม่น้ำาโขง

ข้อผูกมัดขององค์กร

1

2

เพื่อชักนำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย

ในวัฒนธรรมองค์กร  ควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม

หรือกิจกรรมที่ทำาให้เกิดการรับรู้เรื่องมิติหญิงชาย 

สำาหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการแม่น้ำาโขงแห่งชาติ และสำานักงาน

เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

การสร้างให้เกิดการรับ
รู้เรื่องมิติหญิงชายใน
วัฒนธรรมองค์กร 

3

การจัดทำานโยบาย
ด้านมิติหญิงชายของ
คณะกรรมาธิการ
แม่น้ำาโขง



5

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านมิติหญิงชายกับการพัฒนา 

ถูกเน้นให้เป็นส่วนสำาคัญอีกส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้าน

มิติหญิงชาย  ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง  

การวางแผนด้านมิติหญิงชาย การวิเคราะห์ด้านมิติหญิง

ชาย  สำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

แม่น้ำาโขง และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค การประสาน

โครงการนำาร่องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ           

คัดเลือกแล้ว เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารโครงการใน

ด้านการวิเคราะห์มิติหญิงชายที่ระดับปฏิบัติได้จริง และการ

ประสานด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการที่ระดับปริญญา

โท ในสาขาการค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมด้านมิติหญิงชาย 

สำาหรับเจ้าหน้าที่หลักของประเทศภาคีแม่น้ำาโขง

การจัดตั้งองค์กร
ที่ตอบสนอง

ต่อมิติหญิงชาย

การเสริมสร้าง
สมรรถนะด้าน

มิติหญิงชาย
กับการพัฒนา

4

องค์ประกอบที่ห้าของกลยุทธ์ด้านมิติหญิงชายของคณะ

กรรมาธิการแม่น้ำาโขง คือ การจัดให้มีโครงสร้าง และ

ระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ตอบสนองต่อมิติหญิงชาย 

ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านมิติ

หญิงชายที่สำานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำา

โขง และเจ้าหน้าที่ ประสานงานด้านมิติหญิงชายสำาหรับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีแม่น้ำาโขง ตามความ    

เหมาะสม  และเพื่อทำาให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกของคณะ

กรรมการบริหารฯ หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมิติ

หญิงชาย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานสำาคัญที่มีอำานาจ

ตัดสินใจ  นอกจากนั้นควรจัดทำาคู่มือการบริหารจัดการ

โครงการแม่น้ำาโขง และแนวทางการดำาเนินงานโครงการ 

อื่นๆ ให้ตอบสนองต่อมิติหญิงชายด้วย  ในลำาดับสุดท้าย

การจัดตั้งฐานข้อมูลสำาหรับแผนงานและโครงการของ

สำานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีข้อมูลจำาแนกโดยเพศ รวมทั้ง

จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว



พันธะในการปรับมิติหญิงชาย ให้เข้าสู่บทบาทหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ำาในลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง

6

กลยุทธ์สุดท้ายที่กำาหนดไว้ คือ การจัดหาเครื่องมือ 

ที่จำาเป็นเพื่ออนุวัตวิธีปฏิบัติด้านการพัฒนาที่  

ตอบสนองต่อมิติหญิงชาย ประกอบด้วย การจัดพิมพ์

และเผยแพร่เอกสาร เรื่อง “แนวทางการปรับมิติหญิง

ชายให้เข้าสู่บทบาทหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ำา

ในลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง” เป็นภาษาของประเทศภาคี

แม่น้ำาโขงทุกประเทศ รวมทั้งการผลิตขึ้นใหม่ และ

การแจกจ่ายหนังสือคู่มือสำาหรับการปรับมิติหญิงชาย

ให้เข้าสู่บทบาทหลัก ที่มีรายการตรวจสอบการปฏิบัติ 

ที่นำาไปใช้ได้จริง

เครื่องมือด้าน
มิติหญิงชาย

การอนุวัตองค์ประกอบเหล่านี้ของกลยุทธ์ด้านมิติหญิงชายจะมีส่วนสนับสนุน 

การมุ่งไปสู่สัมฤทธิ์ผลของดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างมิติ 3 มิติ คือการพัฒนา

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สำาหรับคนรุ่นอนาคต  
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