การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายของประเทศไทย
: ทําไมจึงต้องมีการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ทําไมต้องส่งเสริมความเสมอภาค
 ผลของการพัฒนา

ก่อให้เกิด ประโยชน์สุข อย่างไร ?
 ผลการพัฒนาต่อประชาชนเป็ นอย่างไร ?
 ต่อ หญิง ชาย แตกต่างกันหรือไม่
 ต่อ เด็ก ผูใ้ หญ่ แตกต่างกันหรือไม่
 ต่อ คนปกติ คนพิการ แตกต่างกันหรือไม่
 ต่อ คนรวย คนจน แตกต่างกันหรือไม่
 ต่อ กลุ่มวัฒนธรรม ชาติพน
ั ธุต์ า่ งๆ แตกต่างกันหรือไม่

ต้องเชื่อและยอมรับว่า


ความไม่เสมอภาคยังมีอยูใ่ นสังคม
 อคติทางเพศยังมีอยูใ่ นสังคม
 ทั้งผูห
้ ญิง ผูช้ าย เด็ก ผูใ้ หญ่ ถูกกระทําได้เหมือนกัน
 ยังมีคนบางกลุ่มถูกกระทํามากกว่า
 ยังมีคนบางกลุ่มถูกเลือกปฏิบต
ั ิ
 ยังมีคนบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
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๑.๑ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เป็นมาอย่างไร?
การจะเข้าใจถึงปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม เราต้องเข้าใจถึงรากเหง้าของ
ปัญหาด้วยกุญแจสําคัญ คือ ภาพเหมารวมในเรื่องเพศ (Gender Stereotypes) ซึ่งหมายถึง ความคิดตายตัว
ติดยึด ตอกย้ําความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในสังคม ที่เห็นว่าอะไรเหมาะสมกับหญิง อะไรเหมาะสมกับชาย หรือ
ความคิดที่ว่าเด็กหญิงหรือผู้หญิง เด็กชายหรือผู้ชายสามารถทําอะไรได้ดีกว่าหรืออะไรทําไม่ได้ เช่น ผู้หญิงเป็น
แม่บ้านแม่เรือน ดูแลผู้ป่วย คนชราได้ดีกว่า ผู้ชายทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลได้ดีกว่า เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นที่มา
ของปัญหาอคติทางเพศ (Gender bias)
ภาพเหมารวมในเรื่องเพศนําไปสู่ความเชื่อที่ว่าบทบาทเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทําให้มีการจํากัด
โอกาสการพัฒนาศักยภาพของทั้งหญิงและชาย มีการกีดกัน มีอคติ และอาจนําไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ทางเพศ (Gender Discrimination) เห็นได้จากอาชีพหรือการเรียนบางสาขายังรับเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
การออกนอกกรอบภาพเหมารวมหรือบรรทัดฐานของสังคมอาจถูกประณาม ตําหนิ เป็นตราบาป (Stigma) จาก
สังคมหรือคนรอบข้าง เช่น มีผู้หญิงจํานวนมากที่ยอมทนทุกข์จากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อลูกและความสงบสุข
ของครอบครัว ไม่กล้าเลิกกับสามี เพราะพันธนาการในเรื่อง “แม่และเมียที่ดี” ต้องเสียสละเพื่อครอบครัว นั่นเอง
ครอบครัวที่แตกแยก ล่มสลาย ก็มาจากปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ไม่มีความเสมอภาค โดยเฉพาะ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งนับวันจะเกิดมากขึ้นในสังคมไทย ที่ไม่จํากัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มรายได้
หรือชนชั้น โดยส่วนใหญ่มักเป็นความรุนแรงในครอบครัว เป็นความรุนแรงทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากรากเหง้า

๒

ของปั ญ หา ซึ่ ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจระหว่ า งผู้ มี อํ า นาจมากกว่ า กั บ ผู้ มี อํ า นาจน้ อ ยกว่ า เช่ น
ผู้บังคับบัญชา - ผู้ใต้บังคับบัญหา ผู้ใหญ่ – เด็ก ผู้หญิง – ผู้ชาย คนรวย – คนจน เห็นปัญหาได้จากภาพข่าวตาม
หนังสือพิมพ์และสถิติต่างๆ
พบว่าปัญหาความไม่เสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยที่ยังคงมีอยู่ เป็นเพราะแนวคิดวิธีแก้ไขที่ผ่านมา
เน้นแก้ปัญหาที่ตัวผู้หญิง เริ่มจากมีแนวคิดแบบ Blaming the victim คือ ตําหนิผู้หญิงหรือเหยื่อ ว่ามีความผิดเอง
เช่น ผู้หญิงที่ทําอาชีพขายบริการเพราะอยากได้เงิน ดังนั้น หนทางพัฒนาจึงเน้นให้ผู้หญิงหางานทําเพื่อมีเงิน
การพัฒนาเหล่านี้มุ่งเน้นให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ มีงานทํา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้วยมิติทางเศรษฐกิจเพียง
มิติเดียว ซึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ยังมีผู้หญิงที่ด้อยโอกาสอยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยปัจจัยระบบโครงสร้าง
ทางสังคมที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งผู้หญิงที่ขาดการศึกษาอันเนื่องจากความยากจน อีกทั้งผู้หญิงต่างด้าวในไทยที่ถูก
เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการกีดกันทางชนชั้น/ชาติพันธุ์ เป็นต้น
นอกจากความไม่เสมอภาคที่แฝงตังอยู่ในระบบโครงสร้างทางสังคมแล้ว ความไม่เสมอภาคยังแฝงอยู่
ในระบบเศรษฐกิจโลกด้วย ผู้หญิงถูกผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ต้องการแรงงานหญิงที่ว่าง่าย
ขยัน ไม่มีปากเสียง จึงทําให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยอันเนื่องมาจากการทํางานที่ทําลายสุขภาพ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ ห ญิ ง และผู้ ช ายยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ในหลายมิ ติ เช่ น สั ด ส่ ว นผู้ ห ญิ ง ใน
กระบวนการตัดสินใจยังต่ํามากกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง การปกครอง สู่ระดับการ
กําหนดนโยบายของประเทศ
สุ ข ภาพ/ความเจ็ บป่ วย/
อนามั ยเจริญ พั นธุ์
และการ เข้าไม่ ถึ ง บริก าร
กฎ หม ายที่ ไม่ค ุ้ม ครองสิ ทธิ /
ไม่เ ป็ น ธรรม

อคติท างเพศ การเลื อกปฏิบั ต ิ
คว ามรุ นแรงใน ครอบค รัว
แ ละการถู ก ล่ ว งเกิ น/ล่ อ ลว งทางเพศ

ปั ญ หาความ
ไม่ เสมอ ภาค
หาความไม่
งหญิ งชายใน สั ง คม ไท ย
ระหว่ าางหญิ

โอกาสแ ละสิ ทธิ ต่ างๆ ก ารศึ ก ษา
การ เข้า ถึ งทรัพ ย ากร/การ มีส ่ว น ร่วม
ทางเศ รษฐกิ จ สัง ค ม การเมื อ ง
แล ะการ บริห าร

งาน ที่ไ ม่ เ ป็ นธรร ม/ไม่ ป ลอดภั ย
งา นน อกระ บบ/งาน ไม่ เ หม าะ สม
งาน เลือ กปฏิ บัติ/ งาน ค่า แ รงตํา่
ไม่ มี งาน ทํา无/ก忧ารล่
ว งละ
ด ทางเพศ
PPT整
理เมิ
发布
ใน ที่ ทํา ง าน
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WID
Women and
development (WID)
Gender and development
(GAD)

 เน้นการพัฒนาสวัสดิการ/

การสงเคราะห์ผหู ้ ญิง
 โครงการสร้างรายได้
การเข้าถึงทรัพยากร เช่น
เงินทุน บริการต่างๆ
 นโยบายบนสูล
่ ่าง กําหนด
โดยองค์กรผูห้ ญิงเป็ นผูร้ อ
รับการช่วยเหลือ
การพัฒนา

GAD


เน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมมี
ระบบเงื่อนไขต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมระหว่างเพศ (ขจัด
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ)
 กระตุน
้ ให้ผหู ้ ญิงมีการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
 นโยบายจากส่วนล่าง ผูห
้ ญิงมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดนโยบาย กิจกรรมในการ
พัฒนา

๓

ผู้หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID)*
ผู้หญิงกับการพัฒนานั้นได้พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อ Boserup เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๗๐
แนวคิดนี้เริ่มจากการวิพากษ์ว่า ในการพัฒนานั้นผู้หญิงมักไม่ได้รับการเหลียวแล จําเป็นต้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาและเป็นเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิงมากขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งบทบาท
เดิมในสังคม อาทิ การสร้างโครงการที่มีผู้หญิงเป็นเป้าหมาย การเพิ่มรายได้และให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการผลิตมาก
ขึ้น พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการทําหน้าที่ในครอบครัว เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนคุมกําเนิด
แต่แนวคิดนี้ไม่ได้พูดถึงสาเหตุของการเลือกปฏิบัติและการกีดกันแบ่งแยกที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้หญิงไม่สามารถ
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา และแนวคิดดังกล่าวยังคาดหวังต่อผู้หญิงมากขึ้น ผู้หญิงต้องทํางานหนักขึ้น แต่ผู้หญิง
ก็ยังขาดอํานาจในการควบคุมทรัพยากรและการตัดสินใจ ผู้หญิงยังเป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคมหรือเป็นกลุ่มชนชั้น
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม
พบว่าแนวคิดการพัฒนา (Women in Development – WID) ที่ผ่านมายังไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาทของผู้หญิง และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายได้

บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and development หรือ GAD)*
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา โดยเปลี่ยนมาเน้นถึงเรื่องของความ
เป็นธรรมและความยั่งยืนในการพัฒนา การพัฒนาผู้หญิงก็เช่นกัน ได้มีการเปลี่ยนจาก WID เป็น GAD คือแทนที่จะ
เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและการขจัดความยากจนที่ตัวผู้หญิงก็หันมาเน้นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ การทําให้
ผู้หญิงมีศักยภาพในการตัดสินใจ และได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลือกปฏิบัติในสังคมมากขึ้น ซึ่งจําเป็นต้องมี
การวิเคราะห์ถึงบทบาทและความต้องการของทั้งหญิงและชาย ดังนั้นแนวคิดนี้สนใจในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงกับชาย และจึงพยายามให้หญิงและชายมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจ และการ
แบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน
* ข้อมูลจาก ผศ.นาถฤดี เด่นดวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๑.๒ สภาพการณ์ของหญิงและชายเปรียบเทียบในระดับสากล และในสังคมไทย
องค์การสหประชาชาติได้จัดทําดัชนีเพื่อวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาคน และความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างประเทศ โดยร่วมมือของประเทศสมาชิก เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามตัวชี้วัดและจัดลําดับผล
การพัฒนา เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ทราบสถานการณ์
การพั ฒ นา และช่ อ งว่ า งของการพั ฒ นาตามแต่ ล ะ
ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ ดั ช นี วั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
(Human Development Index: HDI) และดัชนีการ
วั ด ความไม่ เ สมอภาคระหว่ า งหญิ ง ชาย (Gender
Inequality Index: GII)

๔

 วัดความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพพื้ นฐาน

ดัชนีวัดความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ของประชากรในประเทศ

 อนามัยเจริญพันธุ ์

 พิจารณาว่าประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพ

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ

ดีเพียงใด ได้รบั การศึกษา มีความรู ้ มีรายได้
เป็ นอย่างไร

 ตลาดแรงงาน

9

8

การเปรียบเทียบลําดับประเทศตามดัชนีการพัฒนาต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และทั่วโลก
ประเทศ
นอร์เวย์
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์
เยอรมัน
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ญี่ปุ่น

HDI
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10

GII
5
17
42
1
6
31
19
2
3
21
10

๕

ที่มา ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย โดย UNDP

๖

ประเทศไทยมี จํ า นวนประชากรทั้ ง หมด ๖๔,๗๘๕,๙๐๙ คน เป็ น หญิ ง ๓๒,๙๓๙,๙๓๘ คน
ชาย ๓๑,๘๔๕,๙๗๑ คน (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๖) แม้ผู้หญิงมีสัดส่วนเป็น
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ แต่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารน้อยมาก
เมื่อเทียบกับชาย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จากสถิติดังต่อไปนี้

ผู้มีงานทํา

45.41

ผู้ว่างงาน

37.67

54.59

62.33

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่ งชาติ

๗

ผู้บริหารหญิงในภาคเอกชนมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
สุ ม าลี โชคดี อ นั น ต์ * หุ้ น ส่ ว นสายงาน
ตรวจสอบบัญชีของแกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย ให้
ความเห็ น ว่ า “ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ น่ า แปลกใจเลยสํ า หรั บ
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่ผู้หญิงจะอยู่ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูง
ชาวเอเชียล้วนให้ความสําคัญกับครอบครัวอย่างมาก
และผู้ ห ญิ ง มั ก จะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในบ้ า นมาเสมอ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้นเมื่อเวลา
ผ่านไป โลกธุรกิจมีการเติบโตขึ้น บทบาทเหล่านี้ก็ได้
กลายเป็นความคุ้นเคยสําหรับผู้หญิงเรา แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้หญิงในบทบาทของผู้บริหารในไทยจึงกลายเป็น
ข้อพิสูจน์ และสิ่งเหล่านี้ยังคงแผ่ขยายไปทั่วอาเซียน เช่นเดียวกับที่เราเห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการในการจ้างงานมากขึ้น รวมถึงความจําเป็นในการเพิ่มความ
หลากหลายในที่ทํางานอย่างต่อเนื่อง”
*ข้อมูลจากเว็บประชาไท ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๘

สัดส่วนหญิงชายในการบริหารและการเมืองระดับชาติ
ในการบริหารและการเมืองระดับชาติ ผู้หญิงที่ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในการตัดสิน มีจํานวนน้อย
กว่าร้อยละ ๒๐

๙

ตารางที่ ๑ สัดส่วนหญิงชายของผูส้ มัครและผู้ได้รบั เลือกตั้งเป็น ส.ส. และ ส.ว.
วัน/เดือน/ปี ที่เลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หญิง
ชาย

ผู้ได้รับเลือกตั้ง
หญิง
ชาย

การเลือกตั้ง ส.ส.
๑๘ เม.ย. ๒๕๒๖
๕๔
๑,๘๒๖
๑๓
๓๑๑
๒๗ ก.ค. ๒๕๒๙
๓๖๒ ๓,๔๕๑
๑๒
๓๓๕
๒๔ ก.ค. ๒๕๓๑
๓๖๖ ๓,๖๑๒
๑๐
๓๔๗
๒๒ มี.ค. ๒๕๓๕
๒๑๒ ๒,๗๔๒
๑๒
๓๔๘
๑๓ ก.ย. ๒๕๓๕
๒๔๒ ๒,๑๗๕
๑๕
๓๔๕
๒ ก.ค. ๒๕๓๘
๒๔๒ ๒,๓๗๒
๒๔
๓๖๗
๑๗ พ.ย. ๒๕๓๙
๓๖๐ ๑,๙๕๐
๒๒
๓๗๐
๖ ม.ค. ๒๕๔๔
ส.ส. แบ่งเขต
๓๕๒ ๒,๔๓๐
๓๒
๓๖๘
ส.ส. บัญชีรายชื่อ
๑๔๘
๗๙๒
๗
๙๓
๖ ก.พ. ๒๕๔๘
ส.ส. แบ่งเขต
๑๘๒ ๑,๕๗๓
๔๗
๓๕๓
ส.ส. บัญชีรายชื่อ
๙๙
๔๘๓
๖
๙๔
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๐
ส.ส. แบ่งเขต
๕๗๔ ๓,๓๒๐
๕๔
๓๔๖
ส.ส. บัญชีรายชื่อ
๒๖๘
๙๘๗
๗
๗๓
๓ ก.ค. ๒๕๕๔ (แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ)
NA
NA
๗๙
๔๒๑
การเลือกตั้ง ส.ว.
๔ มี.ค. ๒๕๔๓
๑๑๕ ๑,๔๑๗
๒๐
๑๘๐
๑๙ เม.ย. ๒๕๔๙
๑๙๖ ๑,๒๘๑
๔๖
๑๕๔
๑๙ ก.พ. ๒๕๕๑ (คณะกรรมการสรรหา)
๑๖๑
๙๒๖
๑๒
๖๒
๒ มี.ค. ๒๕๕๑ (การเลือกตั้ง)
๖๔
๔๔๑
๑๒
๖๔
๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ (คณะกรรมการสรรหา)
NA
NA
๑๓
๖๐
ที่มา: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา รวบรวมจาก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖-๒๕๕๔ มีการเลือกตั้ง ส.ส. ๑๑ ครั้ง ผูห้ ญิงได้รับการเลือกตั้งเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของผูห้ ญิง
ที่ลงสมัคร และปี ๒๕๔๓ เริม่ มีการเลือกตัง้ ส.ว. โดยทั้ง ๔ ครั้ง มีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งเฉลี่ยต่าํ กว่าร้อยละ ๒๐

๑๐

จํานวนผูบ้ ริหาร อปท. จําแนกเพศ ปี 2556
อปท.

จํานวน

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล

76
30
172
2,081

นายก
ชาย
หญิง
68
8
27
3
159
13
1,992
89

5,492

5,170

322

1

1

0

นายก ชาย

องค์ การบริหารส่ วนตําบล
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
รู ปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)

นายก หญิง

รวม

7,852

7,417

435

นายก อปท.
5.54

93.43

ร้ อยละ

93.43 5.54

ที่มา : กรมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น ข้ อมูล ณ 30 สิงหาคม 2556

ตารางที่ ๒ สัดส่วนหญิงชายในการบริหารและการเมืองระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๓
ตําแหน่ง
ระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ
ปลัดอําเภอ
ระดับท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาจังหวัด
นายกเทศบาลนคร
สมาชิกเทศบาลนคร
นายกเทศบาลเมือง
สมาชิกเทศบาลเมือง
นายกเทศบาลตําบล
สมาชิกเทศบาลตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

จํานวนรวม

หญิง

ร้อยละ

ชาย

ร้อยละ

๗๔
๑๖๘
๘๗๖
๖,๐๙๗

๐
๗
๔
๑,๕๒๒

๐.๐๐
๔.๑๗
๐.๔๖
๒๔.๙๖

๗๔
๑๖๑
๘๗๒
๔,๕๗๕

๑๐๐
๙๕.๘๓
๙๙.๕๔
๗๕.๐๔

๗๕
๗
๑,๕๑๙
๑๙๓
๒๕
๔
๔๓๓
๕๒
๑๔๒
๑๒
๑,๗๔๖
๒๑๕
๑,๘๔๐
๑๒๐
๑๖,๓๐๖ ๒,๔๒๙
๔,๘๖๙
๓๑๖
๑๐๕,๔๐๔ ๑๔,๐๗๔
๖,๙๖๙
๒๙๒
๖๘,๕๙๙ ๔,๕๐๗

๙.๓๓
๖๘
๙๐.๖๗
๑๒.๗๑ ๑,๓๒๖ ๘๗.๒๙
๑๖.๐๐
๒๑
๘๔.๐๐
๑๒.๐๑ ๓๘๑ ๘๗.๙๙
๘.๔๕
๑๓๐ ๙๑.๕๕
๑๒.๓๑ ๑,๕๓๑ ๘๗.๖๙
๖.๕๒ ๑,๗๒๐ ๙๓.๔๘
๑๔.๙๐ ๑๓,๘๗๗ ๘๕.๑๐
๖.๔๙ ๔,๕๕๓ ๙๓.๕๑
๑๓.๓๕ ๙๑,๓๓๐ ๘๖.๖๕
๔.๑๙ ๖,๖๗๗ ๙๕.๘๑
๖.๕๗ ๖๔,๐๙๒ ๙๓.๔๓

ที่มา: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรียบเรียงจาก กองการเจ้าหน้าที่ และสํานักบริหารการปกครองท้องที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๑๑

ตารางที่ ๓ จํานวนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๓
นายก

อปท.

รองนายก
ชาย
หญิง

ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง

เลขา
ชาย

หญิง

สมาชิก
ชาย
หญิง
๑๙๓
๑,๓๒๖

ชาย
๑,๖๖๑
๕๑๘
๒,๐๙๓
๑๙,๔๐๓

รวม
หญิง

ชาย

หญิง

เทศบาลตําบล

๖๘
๒๑
๑๓๐
๑,๗๒๐

๗
๔*
๑๒*
๑๐๓*

๙๐
๕๗
๒๒๙
๒,๐๓๘

๑๓
๕
๒๗
๒๖๗

๑๐๒
๓๖
๑๒๕
๙๒๒

๑๐
๒
๑๖
๑๐๐

๗๕
๒๓
๗๘
๘๔๖

๑๗
๖
๒๙
๒๙๐

๓๘๑
๑,๕๓๑
๑๓,๘๗๗

องค์การบริหารส่วนตําบล

๔,๕๕๓

๒๙๙*

๗,๑๒๑

๖๙๗

๖๖๗

๕๗

๒,๙๓๘

๙๐๓

๙๑,๓๓๐ ๑๔,๐๗๔ ๑๐๖,๖๐๙

๑๖,๐๔๗ ๑๒๒,๖๕๖

การปกครองพิเศษ

๒
๖,๔๙๔
๙๓.๔๐

๐
๔๕๙
๖.๖๐

๔
๙,๕๓๙
๙๐.๔๓

๐
๑,๐๐๙
๙.๕๗

๕
๑,๘๕๗
๙๐.๙๔

๐
๑๘๕
๙.๐๖

๔
๓,๙๖๔
๗๖.๐๘

๑
๒๒
๒
๓๗
๑,๒๔๖ ๑๐๘,๔๖๗ ๑๖,๙๖๕ ๑๓๐,๓๒๑
๒๓.๙๒ ๘๖.๔๗ ๑๓.๕๓ ๘๖.๗๗

๓
๔๐
๑๙,๘๖๔ ๑๕๐,๑๘๕
๑๓.๒๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง

รวม
ร้อยละ

๕๒
๒๑๕
๒,๔๒๙

๒๔๐
๖๙
๒๙๙
๓,๒๐๖

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น * ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๓

การบริหารและการเมืองระดับท้องถิ่นมีผหู้ ญิงประมาณร้อยละ ๑๐ ยกเว้นตําแหน่งเลขาฯ ที่มีผหู้ ญิงร้อยละ
๒๓.๙๒

ร้อยละของข้าราชการพลเรือนหญิงชาย
จําแนกตามประเภทตําแหน่ง ปี 2555

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน

ผู้หญิงในภาคราชการในภาพรวมมีสัดส่วนมากกว่าผูช้ าย แต่พบว่าเมื่อขึ้นสู่ตาํ แหน่งผูบ้ ริหารกลับมีสัดส่วน
น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

รวม
๑,๙๐๑
๕๘๗
๒,๓๙๒
๒๒,๖๐๙

๑๒

๑.๓ การพัฒนาด้วยแนวคิด Gender and Development – GAD
ประเทศไทยจึงเริ่มนําแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Perspective) หรือแนวคิด
Gender and Development – GAD เป็นยุทธวิธีที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสถานภาพผู้หญิง แนวคิดนี้จะ
ช่วยอธิบายความเป็นมาของปัญหาได้ เช่น ปัญหาโรคเอดส์ โรคติดเชื้อ โรคทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด เหล้า บุหรี่
การทุบตี พฤติกรรม สําส่อน และความรุนแรงต่างๆ ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหา (risk factors) เหล่านี้ล้วนมาจาก
ความไม่เสมอภาคทางสังคมระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งชนชั้น ชาติพันธุ์ อายุ ฯลฯ เช่น ถ้าผู้ที่ถูกกระทําเป็น
ผู้ ห ญิ ง บวกความเป็ น เด็ ก และบวกความเป็ น คนชายขอบเข้ า ไป จะยิ่ ง ถู ก กระทํ า มากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากด้ อ ย
ประสบการณ์ทางสังคม
กรอบแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender) จะอธิบายสาเหตุต่างๆ และบอกภารกิจของ
กลไกระดับชาติว่า ต้องส่งเสริมสถานภาพสตรีในสังคมให้ดีขึ้น จึงต้องสร้างกระบวนการทํางาน กลวิธี ที่ผู้ทํางาน
นโยบายเองก็ต้องสร้างให้เกิดความเสมอภาคทั้งตัวเอง (ผู้ปฏิบัติ) และต่อประชาชนหญิงชายที่เป็นผู้รับประโยชน์
และไม่เฉพาะเราผู้ปฏิบัติงานระดับกลางที่เป็นผู้กําหนดนโยบายเท่านั้นที่เป็นผู้รับประโยชน์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เช่น เจ้าหน้าที่อนามัย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ราชทัณฑ์ ตํารวจ ผู้พิพากษา อัยการ ก็สามารถเป็นทั้ง
ผู้รับประโยชน์และผู้ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งจะช่วยกันให้เกิดนโยบาย โครงการ กิจกรรม และงบประมาณได้
การวางแผนการพัฒนา เป็นวิธีการที่รัฐบาลใช้มากที่สุดในการนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนา แต่การวาง
แผนการพัฒนายังขาดมุมมองจากสตรี ซึ่งเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะถูกมองข้ามไป
อย่างไม่ตั้งใจ เพราะผู้กําหนดนโยบายและนักวางแผนไม่ตระหนักว่านโยบายและโครงการพัฒนาบางอย่างมี
ผลกระทบต่ อ ผู้ ห ญิ ง และผู้ ช ายแตกต่ า งกั น และไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ผู้ ห ญิ ง จะเป็ น เพศที่ อ ยู่ ก ลุ่ ม ล่ า งสุ ด ของทุ ก
กลุ่ ม เป้ า หมาย และบ่ อ ยครั้ ง ที่ น โยบายและโครงการต่ า งๆ ได้ เ คลื่ อ นไปสู่ ก ระแสหลั ก ของสั ง คม โดยไม่ มี
ผลประโยชน์ตกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีเลย นักวางแผนมักจะถือว่า ผู้หญิงและเด็กต้องพึ่งพาผู้ชาย และ
นักวางแผนก็คิดว่าผู้ชาย เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว แต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และ
บางครั้งผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการอยู่รอดของครอบครัว

 การนํา

ความหลากหลาย / มิติหญิงชาย
(วิ ถีชีวิต บทบาท ประสบการณ์ ความต้องการ
ความสนใจฯที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่างๆ)

 ในฐานะผูใ้ ห้บริการ

- ข้าราชการ
 ในฐานะผูร้ บ
ั ประโยชน์ / บริการ
- ประชาชน

มาพิจารณาในการกําหนดนโยบาย โครงการ การ
บริหาร การเงิน ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิงานขององค์กร
เป้าหมาย คือ ความเสมอภาค เป็ นธรรม
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จึงเกิดการพยายามทําให้โครงการการบริการสู่ประชาชน แม้จะเป็นโครงการย่อยต่างๆ เพื่อให้โอกาส
และผลประโยชน์ที่เท่าเทียมแก่ผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อที่จะเปลี่ยนคําว่า “ผู้หญิง” (Women) ซึ่งเป็นเพศหญิง มา
เป็นคําที่เป็นกลางมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้คําว่า “Gender” (หญิงชาย) เพื่อบ่งบอกถึงนัยความแตกต่างในบทบาท และ

๑๓

ความรับผิดชอบของหญิงและชาย แนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย เป็นการพัฒนาเน้นบทบาทความสัมพันธ์
หญิงชาย ผู้หญิงต้องเป็นผู้ลงมือกระทําเอง เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม เน้นความต้องการเชิงโครงสร้าง เกิดความ
เสมอภาค สร้างผู้หญิงให้มีศักยภาพ และอํานาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Empowerment) เปลี่ยนสถานภาพ
ของผู้หญิงให้เสมอภาค เป็นการพัฒนาที่ผสมผสานการนําบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายเป็นกระแสหลักในการ
ดําเนินงาน (Gender Mainstreaming)

 ทัศนคติของข้าราชการ

ต่อความเสมอภาค รวมไปถึง
ความหมายและเป้าหมาย เป็ นประเด็นทีโ่ ต้แย้งและ
เห็นต่างกันในหลายมิติ
◦ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไม่เป็ นปั ญหา
◦ ไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายและภารกิจหลักของส่วนราชการ
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๑.๔ ประโยชน์ของการเข้าใจ Gender : ความเป็นหญิงความเป็นชาย
สังคมกําหนดสร้างความเป็นหญิงเป็นชายแตกต่างกันไปแต่ละสังคมและกาลเวลา ผู้หญิงและผู้ชาย
ในสังคมต่างก็เรียนรู้การสร้าง และแสดง “บทบาทความเป็นหญิงความเป็นชาย” (gender roles) จากคนรุ่นหนึ่ง
สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งจากที่บ้าน ชุมชน และสังคม
แน่นอนว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่สามารถสร้างบทบาทความเป็นหญิงความเป็นชายตามที่ตนเอง
ต้องการอย่างแท้จริงได้ เพราะบทบาทความเป็นหญิงความเป็นชายนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และความคาดหวัง
ระหว่างกัน นอกจากนี้ สังคมยังมักเชื่อมโยง “บทบาทความเป็นหญิงความเป็นชาย” กับ “บทบาทเพศ” เช่น
เมื่อผู้หญิงมีบทบาททางเพศในการตั้งครรภ์ คลอดลูก และมีเต้านม ผู้หญิงจึงมีหน้าที่เลี้ยงลูก ทั้งที่แท้จริงแล้วการ
เลี้ยงดูลูกเป็นบทบาทความเป็นหญิงความเป็นชายที่สังคมกําหนดขึ้น ผู้หญิงจึงไม่จําเป็นต้องมีบทบาทเลี้ยงลูกเอง
เสมอไป โดยผู้ชายอาจมีบทบาทเป็นผู้เลี้ยงลูกแทนผู้หญิงก็ได้
“บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” (Gender Relations) จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นหญิง
ความเป็นชาย เป็นบทบาทที่ถูกกําหนดขึ้นตามความคาดหวัง และตามสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ครอบครัว อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์ อีกด้วย
กล่าวได้ว่า “บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” นั้น เกิดขึ้นทั้งในระดับมหภาคคือในระบบโครงสร้าง
สังคม ซึ่งหล่อหลอมและกําหนดสร้างขึ้นผ่านสถาบันต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ครอบครัว ศาสนา การเมือง
กฎหมาย นโยบายองค์กร หรือกลุ่มคนต่างๆ และในระดับบุคคลที่เป็นการกระทําระหว่างหญิงชาย ดังนั้นหาก
ความสัมพันธ์ทั้งสองระดับเป็นไปในลักษณะที่ปรองดอง ไม่ละเมิดต่อกัน ไม่เอาเปรียบข่มแหง ก็เป็นความสัมพันธ์ที่
เสมอภาค แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการครอบงํา ใช้อํานาจ รังแก กระทําเพื่อละเมิดสิทธิต่างๆ และ
แสวงหาประผลประโยชน์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาค

๑๔

ในบางสังคม บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายก็เปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่บางสังคมเปลี่ยนแปลงยาก
การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย และระบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และแม้แต่ครอบครัวด้วยนั่นเอง
ดังนั้นโดยสรุป บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Relations) คือ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ระหว่างหญิงกับชายที่สังคมสร้างขึ้น จากนั้นก็กําหนดและคาดหวังว่าผู้หญิงและผู้ชายควรจะมีบทบาทเป็นอย่างไร
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายนี้มีการเรียนรู้ ถ่ายทอด ผ่านทางศาสนา การศึกษา เพลง สุภาษิต ประวัติศาสตร์
นิยาย สื่อต่างๆ รวมถึงการอบรมสั่งสอนในครอบครัวตลอดเวลา แตกต่างกันไปในแต่สังคม และยังสัมพันธ์กับ
ชนชั้น อายุ ชาติพันธุ์ อีกด้วย

ประโยชน์ของการเข้าใจ Gender
 ในแง่ของการดําเนินชีวิต การเข้าใจที่มาของ gender ทําให้เห็นว่า แบบแผนการดําเนินชีวิต
ของหญิงและชายถูกสร้างขึ้นมาภายใต้บริบททางสังคม เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง gender ก็ควรจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น ในสังคมสมัยใหม่ ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแม่บ้าน
อย่างเดียว แต่ออกมาทํางานนอกบ้านเหมือนกับผู้ชาย ดังนั้น วิธีคิดเรื่องการทํางานบ้านและเลี้ยงดูลูก ก็ควร
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ผู้ชายและผู้หญิงควรจะต้องช่วยกันทําหน้าที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้หญิงต้อง
แบกภาระมากเกินไป ถ้าเราเข้าใจว่า gender เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็จะช่วยให้เราปรับตัวกับเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายดีขึ้น และยังนําไปสู่การเปิดพื้นที่ให้กับเพศที่
สามหรือเพศสภาวะทางเลือกอื่นๆ อีกด้วย
 ในแง่ของงานพัฒนา ถ้าโครงการพัฒนาสนใจว่า gender ว่าในแต่ละชุมชนมีลักษณะอย่างไร
หญิงและชายมีหน้าที่อะไร ก็จะสามารถคิดกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับชุมชนนั้นได้ดีขึ้น เช่น ในสังคม
ชนบทบางชุมชน ผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงไก่ แต่เมื่อรัฐมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ กลับเชิญผู้ชายมาเข้าร่วมโครงการ
อบรม โครงการดังกล่าวก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่สนใจเรื่องเพศสภาวะ ทําให้คิดโครงการที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงในพื้นที่นั้นๆ

๑๕

เมื่อเข้าใจ gender จะทําให้เรามีจิตสํานึกในเรื่องเพศภาวะ (gender awareness) ทําให้
เข้าใจว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่ถูกกําหนดโดยสังคม และมีพื้นฐานมาจากการที่ทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงได้เรียนรู้ในภายหลัง ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรของผู้ชายและผู้หญิง
ที่แตกต่างกันไปด้วย และเราควรทําความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินนโยบายโครงการ โปรแกรมการพัฒนา
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยุติธรรมสําหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง
 ในแง่วิชาการ gender เป็นแนวความคิดที่สามารถนํามาใช้ช่วยในการวิเคราะห์และอธิบาย
เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น เช่น การศึกษาเรื่องการขายบริการทางเพศของสังคมไทย
ผลการศึกษามักสรุปว่าผู้หญิงในภาคเหนือและภาคอีสานเข้าสู่อาชีพนี้โดยมีสาเหตุมาจากความยากจน การไม่มี
การศึกษา และความต้องการทํางานที่สะดวกสบาย ซึ่งผลการศึกษาเช่นนี้เน้นสาเหตุที่เป็นเรื่องของฐานะและ
ปัจเจกบุคคล ไม่ค่อยคํานึงถึงสาเหตุที่มาจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม แต่เมื่อนํา gender มาใช้ในการ
วิเคราะห์ จะพบว่าวัฒนธรรมสังคมภาคเหนือและภาคอีสานได้สร้างเพศสภาวะให้ลูกชายตอบแทนพ่อแม่ด้วยการ
บวชเรียน ส่วนลูกสาวตอบแทนโดยการเป็นผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ เมื่อบริบททางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงไม่มี
ที่ดินในการผลิตเหมือนเช่นในอดีต ไม่ได้รับการศึกษาเท่ากับผู้ชาย/ลูกชาย แต่สังคมก็ยังคาดหวังและเรียกร้องให้
ผู้หญิง/ ลูกสาวมีบทบาทเหมือนเดิม ความคิดเรื่องเพศสภาวะแบบนี้จึงผลักดันให้ผู้หญิงภาคเหนือและอีสานเข้าสู่
อาชีพขายบริการเพื่อทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ดังนั้น การนํา gender มาช่วยในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
สังคมก็อาจจะทําให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือแม้แต่แตกต่างกันออกไปได้

๑.๕ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ตัวอย่างที่นิยมนํามาอธิบาย ได้แก่ นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา หากเราเอาอาหารใส่โถทรงสูง
ให้ น กกระสากั บ สุ นั ข จิ้ ง จอก ใครจะกิ น อาหารใน
ทรัพยากรและสิทธิทเี่ ท่ากันหรือ เหมือ นกัน
ภาชนะนั้นได้ แน่นอนคําตอบก็คือ นกกระสาเพราะ
ไม่ ใช่หลักประกันว่าทุกคนจะได้รับความเป็ นธรรม
มั น มี ป ากยาว สามารถจิ ก ลงไปในโถทรงสู ง นั้ น ได้
ขณะเดี ย วกั น หากเราเอาอาหารใส่ จ านแบน สุ นั ข
จิ้งจอกก็จะสามารถกินอาหารได้สะดวก แต่นกกระสา
จะกิ น ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ เ พราะจิ ก ลงไปก็ ก ระเด็ น ไปหมด
จะเห็ น ว่ า นกกระสากั บ สุ นั ข จิ้ ง จอกมี โ อกาสได้ กิ น
อาหารเหมือนกัน แต่ความแตกต่างทางสรีระของสัตว์
ทั้งสองชนิด และภาชนะใส่อาหารก็ทําให้สัตว์ทั้งสอง
ได้กินอาหารแตกต่างกัน
11

นั่นคือ ความเสมอภาค ไม่ได้หมายความว่า แต่ละบุคคล
ควรได้ รั บ ทรั พ ยากร หรื อ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมื อ นกั น ทุ ก ประการ
แต่หมายถึง การคํานึงถึงความแตกต่างในปัญหา ความต้องการ
โอกาส และศักยภาพของแต่ละบุคคลนั่นเอง

๑๖

เราสับสนวา ทั้งผูหญิงและผูชายจะตองมีบทบาทเหมือนกันทุกประการ เชน
o หากผูชายไปรบในสงครามได ผูหญิงก็ตองไปได
o หากผูชายตองไปทํางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืน ผูหญิงก็ตองไปได
o หากผูชายเที่ยวเตร ขี้เมา มีกิ๊กได ผูหญิงก็เที่ยวเตร ขี้เมา มีกิ๊กได

แทจริงไมใช ผูหญิงและผูชายไมจําเปนตองมีพฤติกรรม บทบาทเหมือนๆ กัน เพราะผูหญิง
และผูชายตางก็มีความตองการสวนบุคคล และบทบาทที่สังคมมอบใหแตกตางกัน ...ดังนั้น
o ทั้งผูหญิงและผูชายอาจไมตองการไปรบในสงคราม
o ทัง้ ผูหญิงและผูชายอาจไมตองการไปทํางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืนเหมือนๆ กัน
o พฤติกรรมเที่ยวเตร ขี้เมา มีกิ๊ก เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ดังนั้นทั้งผูหญิงและผูชาย
ไมจาํ เปนตองมีพฤติกรรมดังกลาว

เราสับสนวา
o การสงเสริมความเสมอภาคเปนปญหาเฉพาะของผูหญิง
o การสงเสริมความเสมอภาคจะทําใหเกิดความขัดแยง
o การสงเสริมความเสมอภาค คือ การที่ผูหญิงออกมาตอสู
เพื่อลดบทบาทและอํานาจของผูชาย

แทจริงไมใช แตการสงเสริมความเสมอภาค
o เปนการเสริมพลังศักยภาพที่แตกตางของทั้งผูหญิงและผูชาย
o ใหผูหญิงและผูชายไดใชศักยภาพที่ตนมีอยางเต็มที่
o ไมใชเพิ่มภาระงาน แตเปนการสอดแทรกประเด็นการสงเสริมความเสมอภาคในทุกขั้นตอน
ของเนื้องาน

คนทัง้ สามมีความสูงไม่
เท่ากัน การให้กล่องต่อขา
คนทั้งสาม อย่างเท่าๆ กัน
คนที่เตี้ ยที่สุด ก็ยงั มองไม่
เห็นเท่ากับคนอื่น

วิธีการที่ให้เกิดความเสมอภาค ก็คือ การแบ่งกล่อง
ให้สอดคล้องกับข้อจํากัดและความต้องการของแต่ละคน
เช่นเดียวกับเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย หญิงและชายมี ความต่างกัน
ทั้งทางร่างกายและทางสังคม ซึ่งหญิงมักด้อยโอกาสกว่าชาย เด็กมักด้อย
โอกาสกว่าผูใ้ หญ่ จึงควรมีมาตรการพิเศษชั ่วคราว เพื่อให้ผห
ู ้ ญิงหรือเด็ก
สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียม
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การนําแนวคิดมิติหญิงชาย
ไปบูรณาการในองค์กร

๒.๑ การวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Analysis)
แนวคิด GAD อาศัยการวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Analysis) เป็น
กระบวนการสําคัญที่ใช้ในการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลโครงการพัฒนาต่างๆ (ซึ่งในการวางแผนการ
พัฒนาที่ผ่านมามักจะละเลยบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่เกิดขึ้นในบริบทและโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ)
การวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายนั้น เป็นเครื่องมือสําคัญที่องค์กรต่างๆ อาทิ WHO ILO
UNESCO UNDP เป็นต้น รวมถึงนักวิชาการสร้างขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบและทําความเข้าใจมิติของความสัมพันธ์ที่
หญิงชายกระทําต่อกั นในสังคม UNDP ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์บทบาทความสัมพั นธ์หญิงชาย ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เศรษฐกิจสังคม เป็นการวิเคราะห์นโยบายและแสดงให้เห็นว่านโยบายสาธารณะต่างๆ
ที่กําหนดขึ้นนั้น มีผลต่อผู้หญิงและผู้ชายต่างกันอย่างไร
ซึ่งในที่นี้ จะใช้แนวการวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) เป็นแนวทางหลักในการจําแนกและทําความเข้าใจว่า หนึ่ง ผู้หญิงและผู้ชายมีหน้าที่อะไร และเหตุใดจึงมี
หน้าที่เช่นนั้น ซึ่งก็คือการแบ่งการทํางานของผู้หญิงและผู้ชายต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น สอง ผู้หญิง
ผู้ชายมีทรัพยากรและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคหรือไม่ และหากไม่เสมอภาคใครเป็นผู้มีโอกาสหรือ
ได้ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ สาม ผู้หญิงและผู้ชายมีความต้องการและปัญหาต่างกันหรือไม่ อย่างไร และ สี่
โครงสร้างทางสังคมได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้เปิดโอกาสหรือกําหนดอุปสรรคระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
หรือไม่ อย่างไร และเหตุใด

หนึ่ง การแบ่งงานระหว่างหญิงและชาย (Gender Division of Labor)
การกําหนดสร้างของสังคม ทั้งใน “บทบาทเพศ” และ “บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” ก่อให้เกิด
การจั ด แบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งหญิ ง ชาย ในอดี ต บ้ า นได้ รั บ การกํ า หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ภ าระความ
รับผิดชอบของผู้หญิง ในขณะที่สังคมภายนอกเป็นพื้นที่ของชาย อย่างไรก็ตาม การแบ่งงานระหว่างหญิงชาย
ไม่ตายตัวและหยุดนิ่ง หากแต่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประเภทของงาน
 งานการผลิต (Productive Tasks) เป็นการทํางานที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันสร้าง หรือ
เปลี่ยนจากวัตถุ ดิบ ให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่มีมูล ค่าและบริการต่างๆ งานเหล่านี้ อาจจะทํ ากันภายใน
ครอบครัว เช่น การทอผ้า จักสาน หรือเป็นงานที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า บริษัท ไร่นา เป็นต้น งานผลิต
เป็ น งานที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เป็ น ตั ว เงิ น ได้ เพราะเป็ น การใช้ แ รงงานในตลาดแรงงานเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเป็ น เงิ น หรื อ
ค่าตอบแทน แต่การทํางานผลิตสําหรับบางคนอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ทํางาน เช่น การช่วยงานค้าขายของ
ครอบครัว การทํางานในไร่นาของครอบครัว อย่างไรก็ตาม งานการผลิตของผู้หญิง มักได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่าง
จากงานผลิตของผู้ชาย แม้จะเป็นงานชนิดเดียวกัน หรือแม้แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยก็มี

๑๘

 งานในบ้าน (Reproductive Tasks) งานนี้ก็เป็นงานของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่นกัน แต่สังคม
ส่วนใหญ่มักจะมอบหมายงานเหล่านี้ให้แก่ผู้หญิง เช่น การเลี้ยงดูเด็ก การทําอาหาร งานทําความสะอาดบ้าน
งานดูแลคนป่วย ซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน และไม่ค่อยให้คุณค่าเท่ากับงานที่
ก่อให้เกิดผลผลิต ทั้งๆ ที่หากเราให้ “คนอื่นนอกบ้าน” มาทํางานเหล่านี้ “คนอื่นนอกบ้าน” เหล่านั้นก็จะได้รับ
ค่าตอบแทน ซึ่งผู้หญิงที่มีบทบาทรับผิดชอบในบ้านไม่เคยได้รับค่าตอบแทน
ผู้หญิงต้องทําทั้ง ”งานบ้าน”และ”งานการผลิต”
แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงทั่วโลกต้องออกจาก
พื้นที่เดิมของตนเข้าสู่ระบบการผลิตของสังคม พื้นที่ภาระความรับผิดชอบในเรื่องงานของผู้หญิงจึงขยายจากบ้านสู่
การผลิ ต ต่ า งๆ ในสั ง คม ไม่ ว่ า จะเป็ น การผลิ ต ทางด้ า นเกษตรในไร่ น า การเป็ น แรงงานเพื่ อ ผลิ ต ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคบริการและวิชาชีพต่างๆ ผู้หญิงต้องเข้ามาทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายเพื่อช่วย
ให้ครอบครัวอยู่รอด แต่ภาระความรับผิดชอบในบ้านก็ยังผูกติดกับผู้หญิง “งานในบ้าน” นับแต่การเลี้ยงดูเด็ก
การจัดหาและเตรียมอาหารสําหรับทุกคน การดูแลคนป่วย คนชรา การทําความสะอาด ก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
งานของผู้หญิง จึงเกิดขึ้นทั้งที่บ้านและที่ทํางาน

ก ารแ บ่ งง าน ที่ ไม่ เส ม อ ภาค ทํา ให้ เกิ ด ปั ญ ห าอะ ไร
กั บ ผู้ ห ญิ ง แ ละ ผู้ ช าย ?
งาน
ก าร ผลิ ต/ใน บ้ าน

ชั่ วโม ง
ก ารทํา ง าน

•เวล าพั กผ่ อ น
•กา ร เข้ าร่ ว ม ใ น สั งค ม
•ก า รพั ฒ น าต น เอ ง
•ค วามก้ า วห น้ า
•ค วามเจ็ บ ป่ วย

ใครทํา ? ทํา อ ะไร? ใครทํา ม า ก/น้ อย ? ค่ า ตอ บ แท น?
ได้ รั บ ความ ก้ าวห น้ า?

ชั่วโมงการทํางานของผู้หญิงยาวนานกว่าผู้ชาย
จากภาระความรับผิดชอบที่ผู้หญิงต้องทําทั้งงานบ้านและงานการผลิต ชั่วโมงการทํางานของผู้หญิง
จึงยาวนานกว่าของผู้ชาย ทําให้ผู้หญิงมีเวลาพักผ่อน เข้าร่วมกับกิจกรรมสังคมหรือการพัฒนาตนเองน้อย
ในขณะที่สังคมคาดหวังให้ชายเน้นความรับผิดชอบแต่เฉพาะงานผลิต ผู้ชายอาจเข้ามารับผิดชอบ
ช่วยงานในบ้านบ้าง แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหรือช่วยเหลือ เมื่อผู้หญิงต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบหลักในการผลิต
นอกจากนี้ แม้แ ต่ในงานผลิตต่างๆ ผู้ หญิงก็ยังถูกเลื อกปฏิบัติ และไม่ได้รั บความเสมอภาค เช่ น
การได้รับค่าแรงไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย โอกาสได้เลื่อนขั้น หรือความก้าวหน้าน้อยกว่าผู้ชาย ถูกใช้คุณสมบัติทาง
บทบาทความเป็นหญิง เช่น ว่าง่าย อดทน หัวอ่อน เพื่อเพิ่มผลผลิตและสะดวกต่อการควบคุม การปฏิบัติงานมัก
ได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะ หรืองานที่ผู้ชายไม่ยอมทํา หรืองานที่สอดคล้องกับบทบาทเพศ
และบทบาททางสังคมของผู้หญิงเท่านั้น

๑๙

สอง การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ
ประเด็ นสําคัญ ของเรื่องการเข้าถึงและการควบคุม ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ ในมิติทาง
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและชายที่ต้องมีการพิจารณา ก็คือ
 ใครเป็ นผู้ เ ข้ า ถึง หรื อ ได้รั บ ทรั พ ยากร ซึ่ง พบว่ าทั้ ง ผู้ ห ญิ งและผู้ ช ายสามารถเข้ าถึ ง ทรั พ ยากร
แต่ผู้หญิงมักจะขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่สําคัญ เช่น การเป็นเจ้าของที่ดิน การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากทรัพยากรมีความจํากัด ความเป็นผู้ชายมักจะทําให้ผู้ชายได้รับโอกาสก่อนผู้หญิง (ไม่ใช่ความสามารถหรือ
ศักยภาพ)
 และเมื่อเข้าถึงทรัพยากรนั้นแล้ว ผู้นั้นสามารถมีอํานาจในการควบคุมหรือตัดสินใจ ในการใช้
อย่างแท้จริงหรือไม่ พบได้มากที่ผู้หญิงเป็นผู้ที่เข้าถึงทรัพยากรและคิดว่าตนมีอํานาจในการควบคุมหรือตัดสินใจใช้
ทรัพยากรนั้น แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรนั้นๆ อย่างแท้จริง
 การได้รับประโยชน์จากทรัพยากรถือเป็นประเด็นที่สําคัญมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงมักเป็นผู้ลง
แรงแสวงหาทรัพยากร แต่เมื่อไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือควบคุมการใช้อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่ควรจะได้จาก
การมีทรัพยากร จึงมักตกอยู่ที่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร
“ทรัพยากร” ในที่นี้ หมายความถึงอะไรก็ตามที่ผู้คนในสังคมสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การใช้ชีวิตประจําวันของเขาได้ ทรัพยากรอาจะเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง
ที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย เวลา แรงงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ประสบการณ์ ทักษะ ความชํานาญ เป็นต้น
ส่วน ”ผลประโยชน์” ก็คือทรัพยากรต่างๆ ซึ่งผู้ครอบครองทรัพยากรนั้นๆ สามารถนําไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ตัวได้ นั่นคือหมายความว่าเขามีอํานาจในการควบคุมการใช้ทรัพยากรของเขา
ในการวิเคราะห์การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ จําเป็นต้องพิจารณา
ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค
การวิเคราะห์ระดับมหภาค
 การจัดการและการกระจายของทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจัดให้โดยผ่านองค์กรรัฐหรือองค์กรเอกชน
ไปสู่สังคมนั้นเป็นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายในการกระจายเป็นระดับชาติเหมือนกันทั้งประเทศ หรือเฉพาะภูมิภาค เช่น
ภาคเหนือ ภาคใต้ เฉพาะบางชุมชน หรือตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ชายแดน ทุรกันดาร
 การเข้าถึงอํานาจในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรระหว่างหญิงชายนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชนชั้นที่แตกต่างกัน เช่น คนที่ที่มีฐานะดีกับคนที่มีฐานะยากจน คนที่มีชื่อเสียง
มีเกียรติยศทางสังคมกับคนที่ไม่มี เป็นต้น
 ปั จจัย หรื อเงื่อ นไขต่ างๆ เช่น การตัดสิ น ใจทางการเมืองระดับ ชาติ นโยบายพรรคการเมือ ง
กฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมประเพณี ก็มีส่วนในกําหนดให้แบบแผนการ
กระจายทรัพยากรของแต่ละสังคมหรือชุมชนต่างกัน
 ผลที่ตามมาของการแบ่ งงานระหว่ างหญิงชาย จะต้ องไม่ถูกพิ จารณาเฉพาะในประเด็นของ
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย แต่จะต้องพิจารณาประเด็นของชนชั้น ชาติพันธุ์ และอายุ ด้วย
การวิเคราะห์ระดับจุลภาค
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 ลั กษณะของครอบครัว และแบบแผนการผลิตของแต่ล ะครอบครัว ทั้ งงานการผลิ ตและงาน
ครอบครัว
 การจัดการเกี่ยวกับงานการผลิตและงานครอบครัวของครอบครัวและชุมชน
 สมาชิกในครอบครัวที่มีเพศและอายุต่างกัน มีสิทธิและความรับผิดชอบเป็นอย่างไร แตกต่างกัน
หรือไม่
• การกระจาย การจัดการทรัพยากร และใช้ประโยชน์ในครอบครัวระหว่างหญิงกับชาย

สาม ความต้องการผู้หญิงและผู้ชาย (Gender Needs)
เนื่องด้วยในแต่ละสังคม ต่างก็มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน
ดังนั้นความต้องการของหญิงและชายในแต่ละสังคม จึงถูกครอบงําแตกต่างกันไปตามขนาดของอํานาจ ผู้หญิง
ส่วนมากนั้นไม่มีโอกาสได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพราะการครอบงําของชายทั้งในระดับครอบครัว การทํางาน
สังคม และยิ่งผู้หญิงตกอยู่ในสถานภาพที่ไม่มีอํานาจต่อรองมากเท่าไร ผู้หญิงก็ยิ่งไม่มีโอกาสแสดงความต้องการ
มากขึ้นเท่านั้น
ในการวิเคราะห์และจําแนกความต้องการของผู้หญิงนี้ พึงระลึกเสมอว่าต้องเป็นการวิเคราะห์และ
จําแนกจากความต้ องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง ความต้องการและปัญ หาของหญิ งชายในสังคม จําแนกได้
๒ ประการ คือ
ความต้องการขั้นพืน้ ฐานของผู้หญิง (Basic Needs)
ความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและชายนี้ ก่อกําเนิดจากประสบการณ์จากชีวิตของผู้หญิงและ
ผู้ชายแต่ละคนที่ต้องสวมบทบาทตามที่สังคมกําหนด ความต้องการขั้นพื้นฐานนี้ จึงมักโยงใยกับบทบาททางเพศ
เช่น บทบาทการเป็นแม่ การเป็นเมีย ภาระความรับผิดชอบดูแลภายในบ้าน ความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่
รายได้ อาหารและน้ําสะอาด ที่พักอาศัย งานที่สามารถสร้างรายได้ การได้รับบริการต่างๆ ทางสุขภาพ การมีสิทธิ
ในการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น เงื่อนไขความต้องการเหล่านี้อาจจําเป็นอย่างมาก และจะต้อง
จัดหาตอบสนองอย่างทันท่วงทีสําหรับผู้หญิงบางกลุ่ม เช่น ผู้หญิงที่ยากจนมากๆ ผู้หญิงที่เป็นผู้อพยพลี้ภัย ผู้หญิง
ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม อย่างไรก็ตาม การสนองตอบต่อความต้องการขั้นพื้นฐานดังกล่าวอาจไม่ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อสถานภาพที่เป็นรองในสังคม และลดภาระความรับผิดชอบอันหนักหนาของเธอเหล่านั้นได้
ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการขั้นพื้นฐานนี้ได้แก่ การได้รับน้ําสะอาดใช้ การได้รับการบริการวางแผน
ครอบครัว การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะทั่วไป เป็นต้น
ความต้องการเชิงโครงสร้างของผู้หญิง (Structural Needs)
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มีส่วนอย่างมากในการกําหนดให้ผู้หญิงซึ่งมี
สถานภาพเป็นรองในสังคม สามารถเข้าถึงโอกาสที่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมจะต้องให้โอกาส
อันเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ในการทํางานที่ไม่ถูกแบ่งแยกหรือจํากัดด้วยเพศ ตัวอย่างกิจกรรมซึ่งคํานึงถึง
ความต้องการเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทักษะเฉพาะ การปรับโครงสร้างค่าจ้าง สิทธิใน
การถือครองที่ดิน และทรัพย์สิน การได้รับการเลือกตั้งในทางการเมือง การจัดตั้งกลุ่มหรือสนับสนุนผู้หญิงให้มี
ส่วนร่วมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติเฉพาะเพศ เป็นต้น โครงการที่จะนําไปสู่
การตอบสนองความต้องการประเภทนี้จําเป็นต้องใช้แนวคิด GAD
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สี่ โอกาสและการกีดกันต่างๆ (Opportunities and constraints)
มิติสุดท้ายของความจําเป็นในการวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในแต่ละสังคม ก็คือ
ความแตกต่างในด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง เงื่อนไขเหล่านี้นําพามาซึ่งการกีดกันและการจํากัดโอกาส
สําหรับผู้หญิงในชีวิตและการทํางานที่แตกต่างกัน
การกีดกันต่างๆ ที่เนื่องมาจากบทบาทความเป็นหญิงนั้น ได้หยั่งรากลึกในสังคมไทย และถูกมองเป็น
เรื่องปกติที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับความไม่เป็นธรรมเหล่านั้น หรือกลายเป็นมายาคติที่ควบคู่ไปกับความเป็น
ผู้หญิง ทําให้โอกาสที่ผู้หญิงจะได้รับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ยกเว้นผู้หญิงเหล่านั้นมีทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น
เป็นผู้หญิงที่มีฐานะดี เป็นผู้หญิงได้รับการศึกษาสูง ในขณะที่ผู้หญิงที่ฐานะยากจน ด้อยการศึกษา ผู้หญิงต่าง
เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ก็จะไม่มีวันได้รับโอกาสดังกล่าว โอกาสและการกีดกันจึงไม่ใช่อยู่ที่ตัวผู้หญิงเอง แต่อยู่ที่
โครงสร้างทางสังคมและผู้ที่มีบทบาทหรืออํานาจในสังคมได้บิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้น และมักบิดเบือนให้เห็นว่า
เป็นเพราะตัวผู้หญิงเองที่ไม่มีศักยภาพ ไม่ต้องการเข้าถึงโอกาสดังกล่าว
เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณา ได้แก่
 เศรษฐกิจ เช่น ความยากจน การกระจายรายได้ อัตราเงินเฟ้อ ความสัมพันธ์ทางการค้าโลก
ระดับของโครงสร้างการพัฒนาพื้นฐานต่างๆ
 ธรรมชาติ อุดมการณ์ ศักยภาพ และการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์ชุมชน องค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับผู้หญิง
 ความเชื่อ อุ ดมการณ์ ทางศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม และชาติพั นธุ์ ส่ งผลต่ อ โอกาสและ
อุปสรรคของการพัฒนาด้วย เช่น ผู้หญิงควรรับผิดชอบในบ้าน
 การเมือง ระบอบการปกครองประเทศ และนโยบายของรัฐก็มีส่วนสําคัญ ประเทศที่ใช้ระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ให้โอกาสแก่ผู้คนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก แต่หากมีการปกครองแบบ
เผด็จการ ผู้คนในสังคมก็ถูกจํากัดสิทธิต่างๆ นโยบายของรัฐที่ไม่ได้เน้นความเสมอภาคระหว่างกลุ่มคนต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น
 กระบวนการในการออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายที่ล้าสมัยและเลือกปฏิบัติ
เช่น กฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ กรณีหมั้น มาตรา ๑๕๑๖ กรณีหย่า
 ปัญ หาทางสั งคมอื่ น ๆ เช่ น อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากร ปั ญ หาการว่ างงาน การอพยพของ
แรงงานย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

๒.๒ การนําแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายไปบูรณาการในองค์กร
ในการบูรณาการแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในระบบราชการนั้น ประการแรก ผู้บริหาร
ทั้งหลายต้องตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดการวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การจัดทําข้อมูล
จําแนกเพศ และนําไปใช้ในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและความเสมอภาคหญิงชายในองค์กรของตนเสียก่อน
ประการที่สอง บูรณาการแนวคิดเข้าไปในนโยบาย และการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม ทุกระดับ โดยไม่แยก
ขาดจากการทํางาน วัตถุประสงค์ นโยบายและกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรดําเนินการอยู่ ดังนั้นจึงเป็นการบูรณาการ
ไม่ ใ ช่เติม หรื อเพิ่ม เข้ าไปเป็นงานใหม่ แต่ เป็นการใช้แ นวคิดบทบาทความสัม พันธ์หญิงชายวิเคราะห์นโยบาย

๒๒

วางแผน สร้างโครงการ กิจกรรม ในกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรทําอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาค
ทางสังคมมากขึ้น

แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในองค์กร
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ทั้งหญิง
ชายให้เข้าใจแนวคิด สร้างความตระหนักและเข้าใจร่วมกันทั้งหญิงชาย
 กิจกรรม/โครงการต้องมีลักษณะครบวงจร วางอยู่บนพื้นฐานหลักการการพึ่งพาตนเองทรัพยากร
วัฒนธรรม ความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทั้งหญิงชาย
 กิจกรรม/โครงการที่เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ต้องมีการส่งเสริมเปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชายและความเสมอภาคด้วย
 กิ จ กรรม เน้ น การรวมพลั ง เครือ ข่า ย การแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่า วสาร องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปัญ ญา
กฎหมาย การจัดการ การนําเสนอปัญหาต่อสาธารณะ (ทําให้เป็นปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล)
 กิจกรรม/โครงการที่ลดการกีดกัน การเลือกปฏิบัติในระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น กฎหมาย
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมโอกาสสิทธิที่เท่าเทียม
 เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้มากที่สุดทุกระดับ
อาจใช้มาตรการพิเศษให้ผู้หญิง/เด็กหญิงมีส่วนเข้าร่วมทุกขั้นตอนในการดําเนินการ หากจําเป็นให้เพิ่มจํานวน
ผู้หญิงในกิจกรรม/การดําเนินงาน โดยเฉพาะระดับการตัดสินใจ และระวังการถูกครอบงําให้เป็นบทบาทรอง
 ส่งเสริมผู้หญิงทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
 ขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศเดียวกัน

การมองข้ามประเด็นหญิงชาย
อาจส่งผลกระทบที่แตกต่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน
การวิเคราะห์ปัญหา
การกําหนดนโยบาย
ผลจากนโยบาย
การให้บริการ

๒๓

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
๓.๑ กลไกหลักระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
๓.๑.๑ จากกระแสโลกในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพันธะกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศ
ไทยได้ร่วมลงนามรับรอง ได้แก่
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)
 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and
Platform for Action) จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อกันยายน ๒๕๓๘
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาของสตรี
 เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal - MDGs) จากการประชุม
สุ ด ยอดแห่ ง สหั ส วรรษ ณ สํ า นั ก งานใหญ่ ก รุ ง นิ ว ยอร์ ก สหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๔๓ โดยผู้ นํ า
จากประเทศต่างๆ ร่วมรับรองคําประกาศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) โดยร่วมกันกําหนดแนวทาง
และเป้ า หมายในอนาคต ที่ จ ะลดช่ อ งว่ า งจากผลพวงของการพั ฒ นา และมุ่ ง มั่ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคนภาย
ในปี ๒๕๓๓ - ๒๔๕๘
หลายประเทศประกาศใช้กฎหมายที่ยอมรับสิทธิมนุษยชนของสตรี และช่วยให้สตรีได้มีโอกาส
ต่างๆ อย่างเสมอภาค ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน และยืนยันถึงพันธกรณีที่จะ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นพื้นฐานในการลดความไม่
เสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี
จึงเป็นที่มาของ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สืบเนื่องจากพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) กําหนดให้มีการดําเนินการ
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผู้บริหารระดับรอง
ปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไป จํานวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
(Chief Gender Equality Officer - CGEO) ในหน่วยงาน และให้กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหน่วยงาน
ระดับสํานัก/กอง ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender
Focal Point) และจัดทําแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน
ปัจจุบัน มีทั้งหมด ๑๓๑ หน่วยงาน โดย ๑๒๗ หน่วยงาน/กรม จาก ๑๙ กระทรวง และอีก
๔ หน่วยงานจากหน่วยงานองค์กรอิสระ

๒๔

๓.๑.๒ กลไกสนับสนุนอื่นๆ ของประเทศไทย ได้แก่
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดไว้ในหลายมาตรา โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ให้ความสําคัญต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
อย่างชัดเจน โดยระบุใน
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับการคุ้มครอง
มาตรา ๕ ประชาชนไม่ว่าเหล่ากําเนิด หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
มาตรา ๘๐ รัฐคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
 แผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีวิสัยทัศน์เพื่อ “สร้างสังคมเสมอภาค
เป็นธรรม และยุติธรรม ที่สตรีไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 กลไกสํ า คั ญ ระดั บ ชาติ ใ นการกํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพสตรี
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมของหญิงชายในสังคม ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.)

๓.๒ บทบาทและหน้าที่ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
๓.๒.๑ เป้าหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดย สค. ดําเนินงาน
บนพื้นฐานที่ทําให้
 สังคมตระหนักว่า ทุกคนในสังคม ทั้งหญิงและชาย จะต้องได้รับความเสมอภาคทางโอกาส
สิทธิ ในฐานะการเป็นมนุษย์เหมือนกัน
 ความแตกต่างทางเพศ ต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกําหนดสิทธิและโอกาสทั้งหญิงและชาย
 ส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ และปรับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายให้เสมอภาคและไม่เกิด
การครอบงําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งการใช้
อํ า นาจและครอบงํ า ที่ ช ายแสดงต่ อ
หญิง และหญิงแสดงต่อชาย
 สังคมเข้าใจว่า
การสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรม
ในสังคม จะก่อประโยชน์สุขให้กับทุก
คนในสังคม

๒๕

จากมติคณะรัฐมนตรี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
ในฐานะกลไกระดับชาติทําหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยอาศัยกลไก
ที่ตั้งขึ้นในทุกกระทรวง / กรม คือ ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point - GFP) โดย สค. มีหน้าที่
๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับ CGEO และ Gender Focal Point โดยการสร้างองค์ความรู้
ในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ด้วยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การเสวนา การเชิญร่วมกิจกรรม
ในโอกาสต่างๆ และสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ ดําเนินการในลักษณะเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลักดันให้ส่วนราชการบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจของหน่วยงาน มีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่ างมีมุมมองมิ ติหญิ งชาย มีการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายก่อนการจัดทํางบประมาณ/โครงการ/
กิจกรรม
๓. ส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศหญิงชาย การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเพศ
เพื่อสะท้อนผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๔. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนเจตคติ
ทัศนคติของสังคมไทย ให้เกิดการรับรู้และตระหนักในประเด็นมิติหญิงชาย
๕. เสนอแนะ/ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดนโยบาย/มาตรการที่
พิทักษ์คุ้มครองสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ สค. ได้รวบรวมไว้ ได้แก่
๑) ประมวลกฎหมายอาญา
 การข่มขืนกระทําชําเรา (มาตรา ๒๗๖, ๒๗๗) ใช้คําว่า ข่มขืนกระทําชําเรา “ผู้อื่น”
แทนการใช้คําว่า “หญิง”
 การทําแท้ง (มาตรา ๓๐๕)
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
 การทุเลาการบังคับโทษหญิงมีครรภ์ (มาตรา ๒๔๖ ๒๔๗)
๓) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 การเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่ร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้น (มาตรา ๑๔๔๕ ๑๔๔๖)
 เหตุฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๑๖)
๔) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่สตรีสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิม
ก่อนสมรสหรือคู่สมรสได้
๕) พระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้หญิงสมรสแล้วหรือสิ้นสุดการ
สมรส สามารถเลือกใช้คํานําหน้านาม “นาง หรือนางสาว” ตามความสมัครใจ
๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ต้องการให้สังคม "ลบ" ทัศนคติ "เรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่ง" ถ้าพบเห็นก็สามารถแจ้งความได้ โดยเฉพาะตํารวจ
ที่ต้องเริ่มปรับทัศนคติใหม่ให้สอดรับกับกฎหมายนี้ ซึ่งแต่เดิมมักไม่รับแจ้งความเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใน
ครอบครัว

๒๖

๗) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุมคามทางเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ต่อข้าราชการด้วยกัน
หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอมต่อการกระทํานั้น
หรือทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ ถือว่าเป็นการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มีความผิด
ทางวินัย
 การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
 วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย
 การใช้สายตาลวนลาม การทําสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ
 แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น
 การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศฯ
๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สิทธิ
ข้าราชการชายลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร โดยลาได้ครั้งละ ๑๕ วัน ทั้งนี้การลาดูแลภรรยาคลอดต้องมี
หนังสือยืนยันจากภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
๙) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นสตรีสามารถลาราชการเพื่อไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม
ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ ไม่ต่ํากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน
๓ เดือน ระเบียบฉบั บนี้อนุญ าตให้ข้าราชการหญิงสามารถลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ เช่นเดียวกับผู้ชาย
โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปโกนหัวบวชเหมือนผู้ชาย แต่สามารถจะบวชชีพราหมณ์ หรือนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม
ถือศีล ๘ ก็ได้
๖. ส่งเสริมส่วนราชการที่ดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายที่มีการดําเนินการในทุก
ขั้นตอนอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยการมอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เป็นประจําทุกปี
๓.๒.๒ ทิศทางก้าวต่อไปของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
การดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ มความเสมอภาคหญิงชาย ของ สค. มุ่งดําเนินงานภายใต้
หลักการสําคัญ คือ
 ความแตกต่างทางเพศต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกําหนดสิทธิ และโอกาส ทั้งหญิงและชาย
 การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหญิงฝ่ายเดียว แต่เป็น
หน้าที่ของทุกคนในสังคม
 ทุกคนในสังคมต้องเรียนรู้ ปรับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายให้เสมอภาค ไม่ครอบงํา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นการสร้างพลังอํานาจให้กับผู้หญิง ไม่ใช่นําอํานาจของฝ่ายหนึ่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็น
การสร้างอํานาจในการตัดสินใจให้ผู้หญิงมีอํานาจในตนเอง (Empowerment) ความเสมอภาคเป็นอํานาจ
เพื่อสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรังสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับผู้ชาย เป็นอํานาจกลุ่ม มาจากการรวมพลัง ร่วมมือของกลุ่มย่อมดีกว่าอํานาจจากบุคคลเดียว

๒๗
 เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคหญิ ง ชาย จะทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่

เป็นธรรม ยั่งยืน และให้ผู้หญิงและชายเป็นผู้มีบทบาทและอํานาจในฐานะผู้ตัดสินใจร่วมกันอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม ก่อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม สมประโยชน์ทั้งคู่ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติสุข
ประเด็นฝากไว้…
ปั ญ หาสั ง คมในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก และสตรี ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ ญาการค้ า มนุ ษ ย์
การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาสังคมอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากความไม่
เข้าใจในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ดั้ ง นั้ น สค. จึ ง มุ่ ง เห็ น สร้ า งให้ สั ง คมทั่ ว ไปได้ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งนี้ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ให้ มี
ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ (gender sensitivity) ให้มากขึ้น นั่นเอง ความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ดี
งามเพราะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความละเอียดอ่อน (sensitivity) ในเรื่องเพศสภาพ (gender) คือ
การเข้าใจในสภาวะของการประกอบสร้างทางสังคมของความเป็นเพศหญิงเพศชาย และจะทําให้เราระมัดระวัง
มิให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลเพศใดก็ตาม ที่จะไม่เป็นการอคติกีดกันและนําไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เป็นมนุษย์
-- ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ หมายถึง การไม่ละเลยทั้งผู้หญิง ผู้ชาย รวมทั้งความ
แตกต่างของวัย ชนชั้น และกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะคิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง
-- ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ คือ การเข้าใจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและ
ผู้ชาย ในเรื่องต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ฯลฯ มีความแตกต่างกัน เพราะสภาวะที่
สังคมสร้างความเป็นเพศขึ้นมา หรือสภาวะทางร่างกายที่แตกต่างกัน ทําให้ “ความเป็นผู้หญิง” ในสภาวการณ์
อย่างเดียวกันกับผู้ชาย แต่ผลที่ผู้หญิงได้รับจะแตกต่างไปจากผลที่ผู้ชายได้รับ เพราะผู้หญิงมิได้รับผลประโยชน์
หรือมีสถานภาพในสังคมอย่างเดียวกับผู้ชาย
-- ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ คือ การไมใช่ภาษาที่สืบทอด ตอกย้ําการกดขี่ ละเลย
ผู้หญิง และทําให้ผู้ชายเป็นศูนย์กลางหรือเป็นใหญ่
-ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ คือ การมองเห็นแนวคิด ระบบคุณค่า และ
สมมติฐานที่ฝังรากอยู่ในระบบคิดของทุกสถาบันทางสังคมที่มีอคติทั้งต่อผู้หญิงและผู้ชาย และรวมไปถึงการ
พยายามที่จะแก้ไขความไม่สมดุลและความไม่เป็นธรรมในทุกระบบ/สถาบันทางสังคม อันเกิดจากการใช้มุมมองที่
ไม่เอาใจใส่สถานการณ์แวดล้อมของชีวิตผู้หญิงและผู้ชายที่กําหนดโดยเพศสภาพ
-- ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ คือ การมองเห็นว่าการมีอคติทางเพศเพราะความ
เป็นหญิงความเป็นชายที่สังคมสร้างให้เป็นของผู้หญิงและผู้ชาย เป็นเรื่องต้องแก้ไขและเป็นเรื่องของทุกคน
มิใช่แต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะต้องมีส่วนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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