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บทสรุปผู้บริหาร

ความพยายามที่จะใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อตั้งค�าถามเร่ืองความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศและต่อต้าน
การกดขีท่างเพศเกิดขึน้ในสงัคมไทยตัง้แต่ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์
มาสูร่ะบอบประชาธปิไตย ความพยายามเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกดิข้ึนนอกระบบการเมอืงท่ีเป็นทางการ ผ่านเวที
ทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยผู้หญิงและผู้ชายท่ีต้องการกระตุ้นจิตส�านึกและเรียกร้องให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์และวรรณกรรม การจัดตั้งองค์กรผู้หญิง การรวมตัวกันสร้างวาระทาง
การเมืองผ่านขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม เพ่ือผลกัดนัให้เกดิการบัญญตัแิละปรับปรงุกฎหมาย การตรวจสอบ
การด�าเนินงานของกลไกรัฐเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิง  

ท่ามกลางมายาคตทิีสั่งคมมต่ีอเรือ่งเพศและต่อแนวคดิสตรนียิม กระบวนการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ
ก็มิได้หยุดอยู่กับที่ องค์กรผู้หญิงมีพัฒนาการแบบเช่ียวชาญลงลึก ขณะเดียวกันก็แผ่ขยายความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนทั้งด้านโครงสร้างและวัฒนธรรม มีการพัฒนายุทธศาสตร์
การเคลือ่นไหวทีส่อดคล้องกับเงือ่นไขทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ขยบัไปสูก่ารตอบสนองประเดน็ปัญหา
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศควบคู่ไปกับความเป็นธรรมทางสังคม  

ในปัจจุบัน ความท้าทายที่ผู้หญิงไทยก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอันเกิดจากความขัดแย้งทางสังคมการเมือง
และทรพัยากรสิง่แวดล้อมนัน้มีความซบัซ้อนและบีบคัน้ผู้หญงิกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญงิท่ี ไม่มอี�านาจ
ในการตัดสินใจและเข้าไม่ถึงการจัดสรรทรัพยากรและการก�าหนดนโยบายทางการเมือง ท�าให้ต้องก้าว
ออกมารวมกลุม่กนัเคลือ่นไหวเพือ่ปกป้องสทิธิของตนเอง แนวคดิสตรีนิยมจึงยงัมคีวามจ�าเป็นและมิได้จ�ากดั
อยู่แค่การเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเรียกร้องสิทธิสตรีเท่านั้น หากจ�าเป็นต้องพัฒนาไปสู่การแปลข้อเรียกร้องและ
ความต้องการของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ให้เป็นวาระทางสังคมการเมืองและมีพลังท่ีจะต่อรองทางการเมืองได้ 
เพือ่ให้ผูห้ญงิและเพศหลากหลายทกุกลุม่สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมศีกัดิศ์รแีละพ้นจากการถกูเลือกปฏบิตัิ
ทั้งปวง      

งานศึกษาชิ้นนี้ ได้น�าเสนอประเด็นที่สะท้อนปัญหาปัจจุบัน เพื่อน�าแนวคิดสตรีนิยมมาขับเคลื่อนในอนาคต 
ในสีเ่รือ่งได้แก่ หนึง่ การสือ่สารสาธารณะผ่านสือ่สงัคมเพ่ือร้ือถอนมายาคติทางเพศ สอง การท�าให้สงัคม
ตระหนักถึงความซ้อนไขว้กันของปัญหา ที่ท�าให้ผู้หญิงต้องรับภาระการดูแลสมาชิกของสังคม อันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศที่ ไม่เท่าเทียมท่ีมาบรรจบกับความเหล่ือมล�้าทางอ�านาจทางเศรษฐกิจ
และการเมือง สาม การผลักดันให้มีการใช้ความหลากหลายทางเพศสภาพมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เพื่อ
วางแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศท่ียัง่ยนื และสดุท้าย สี ่ การสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือการ
มส่ีวนร่วมทางการเมอืงของผูห้ญงินอกระบบการเมืองแบบทางการให้มคีวามชอบธรรมเพือ่ให้ผู้หญงิในฐานะ
สมาชิกของสังคม สามารถก�าหนดชะตาชีวิตของตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
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กิตติกรรมประกาศ

 การได้รับโอกาสในการท�างานชิ้นนี้จากมูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง งานชิ้นนี้ท�าให้
ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความยากล�าบากของผู้หญิงและเพศหลากหลายที่ยังต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยิ่ง
ท�าให้ผู้เขียนตระหนกัถงึคณุปูการและความอุตสาหะพยายามของผู้หญงิในประวัติศาสตร์และในปัจจุบันสมัย 
ทั้งจากภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทย ภาควิชาการ และภาคการเมือง 
ที่มีมาอย่างไม่ขาดสาย อันได้สั่งสมแรงกระเพื่อมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้วยวิธีการและรูปแบบ
ต่างๆ ท�าให้ผู้หญิงในปัจจุบันนี้มีสถานภาพและโอกาสที่จะก�าหนดชะตาชีวิตของตนเองเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ 

 งานนี้ลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณาของผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ ให้ข้อมูลทุกท่าน
ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าย่ิงในการร่วมสนทนาและตอบค�าถามด้วยความใส่ใจ รวมทั้งผู้อ่านและให้ความ
คิดเห็นต่อร่างแรกของเอกสารฉบับนี้ อันประกอบด้วย รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ 
ส่งสัมพันธ์ และ คุณอุษา เลิศศรีสันทัด นอกจากผู้ ให้ความเห็นหลักในการปรับปรุงเอกสารแล้วผู้เขียนขอ
ขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 30 ท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมสัมมนาสะท้อนความ
คิดเห็นต่อเอกสารร่างแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และภายหลังจากงานสัมมนาผู้เขียนยังได้รับ
ความกรุณาจาก ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว และ ดร.ดรุณี ตันติวิรมานนท์ ท�าให้ได้ความเห็นที่มีประโยชน์
อย่างยิง่มาปรบัปรงุเพิม่เตมิเอกสารฉบบันี ้แต่เน่ืองจากมข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัความยาวของงานศกึษาน้ี ผู้เขยีน
ต้องขออภยัที่ ไม่สามารถบรรจทุกุข้อแนะน�าและความคดิเห็นของทุกท่านไว้ ณ ท่ีน้ี ได้ท้ังหมด อย่างไรกต็าม
จะขอน้อมรับไว้เพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป    

 สดุท้าย ผูเ้ขียนขอขอบคณุมติรผู้ ให้ความเกือ้กลู ได้แก่ คุณทรรศวรรณ บรรจง คณุรชัดา ธราภาค
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณราณี หัสสรังสี ผู้ ให้ค�าชี้แนะต่อผู้เขียนด้วยความเมตตาและความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง ตลอดเส้นทางของการเรียนรู้ครั้งนี้
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สารบัญ

ค�าอธิบายอักษรย่อ

กิตติกรรมประกาศ

บทน�า 

สังเขปพัฒนาการของแบบปฏิบัติตามเพศสภาพในประเทศไทย 

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทย 
 เวทีเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและความก้าวหน้าของผู้หญิง 
 ปริทรรศน์งานสร้างความเป็นธรรมทางเพศและทางสังคมในปัจจุบัน 
 ความท้าทายของสตรีนิยมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย 

มองอนาคต: ประเด็นเพื่อสร้างวาระทางการเมืองผ่านฐานคิดสตรีนิยม 
 การรื้อถอนมายาคติทางเพศ 
 ความเข้าใจความซ้อนไขว้ของห่วงโซ่การดูแลผ่านมุมมองสตรีนิยม 
 การสร้างนโยบายที่มีมิติความหลากหลายของเพศสภาพเป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
 การสร้างความชอบธรรมให้กับการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของผูห้ญงินอกระบบการเมอืงแบบทางการ 

บทส่งท้าย 

บันทึกท้ายเรื่อง

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก: ความก้าวหน้าของผู้หญิงไทย 
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บทน�า

บทความนีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจพัฒนาการสตรนียิมและขบวนการขบัเคลือ่นทางสงัคมของผูห้ญงิไทย ในการ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างเพศจากอดีตสู่บริบทร่วมสมัยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีศึกษาแบบสตรีนิยมท่ี ให้
ความสนใจกับประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงและเพศที่เป็นชนกลุ่มน้อยในบริบทสังคม-การเมืองที่ศึกษา เพื่อ
ส�ารวจประสบการณ์ (experiences) ความคดิ (ideas) แรงจงูใจ (incentives) งานและความริเริม่สร้างสรรค์
(works and initiatives) ของผูห้ญงิในการน�าเสยีง (voices) ประเดน็ (issues) ข้อเรียกร้อง (demands)
และวาระ (agenda) ของผู้หญิง เข้าสู่พื้นที่สาธารณะทั้งในและนอกระบบการเมือง 

การศึกษานี้ ไม่ได้เริ่มต้นจากการนิยามสตรีนิยมที่ก�าหนดขึ้นโดยผู้ศึกษา เพราะดังที่ ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2555) กล่าวไว้ว่า สตรนียิมในทัง้ด้านทีเ่ป็นทฤษฏแีละในด้านท่ีเป็นปฏบิติัการและการกระท�าทางการเมอืง
มีลักษณะเคลื่อนตัว (moving) ผสม (mixed) และเป็นพหูพจน์ (plural) สตรีนิยมจึงเต็มไปด้วยการผสม
ผสาน หลากหลายและซับซ้อน ผันแปรไปตามเงื่อนไขของเวลาและบริบทที่เปลี่ยนไป ในการที่จะต่อสู้กับ
การจัดการทางสังคมที่ท�าให้คนในสังคมสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นธรรมตามเพศสภาพ ด้วยอุดมการณ์นิยม
ความเป็นชาย (patriarchy) หรือ อคติทางเพศ (sexism) ที่ฝังอยู่ในสังคม (อ้างแล้ว) การศึกษานี้จึงใช้วิธี
ค้นหาข้อมูลแบบอุปนัย (inductive approach) พยายามท�าให้เห็นขอบฟ้าของงานและยุทธศาสตร์ที่
หลากหลายของการต่อสูก้บัความไม่เป็นธรรมทีฝั่งในโครงสร้างสงัคมเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงความสัมพนัธ์
ทางอ�านาจระหว่างเพศและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคมการเมืองของตัวแสดงต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นทางเพศสภาพที่ปรากฏขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
บนเงื่อนไขทางสังคมการเมืองของไทย 

การศกึษานี้ ใช้วธิสี�ารวจวรรณกรรม สือ่สงัคมและการสมัภาษณ์นักกจิกรรมหญงิและชาย ผู้หญงิรากหญ้าใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เฟมินิสต์และนักวิชาการบางส่วน ซึ่งคลี่ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเกิดความเหลื่อมล�้าสร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการของ
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่เหลื่อมล�้านั้นให้ไปสู่ทิศทางที่สมดุลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
การศกึษานีย้งัน�าเสนอประเด็นทีจ่ะเชิญชวนให้ร่วมขบคดิว่าแนวคดิสตรนียิมและขบวนการขบัเคลือ่นไหวทาง
สังคมของผู้หญิงควรมุ่งหน้าไปในทิศทางใดในอนาคต 

บทความนี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนถึงแบบแผนปฏิบัติทางเพศสภาพที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่วนที่สอง เป็น
การน�าเสนอแนวคิดสตรนียิมและขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่ความเป็นธรรมทางเพศ ส่วนทีส่าม น�าเสนอประเดน็
ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวาระทางสังคมการเมืองที่จะชวนให้ร่วมกันขบคิดถึงยุทธศาสตร์ ในอนาคต
ของแนวคิดสตรีนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางเพศและทางสังคมในบริบทสังคมไทย และปิดท้ายด้วย
บทสรุป 
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สังเขปพัฒนาการของแบบปฏิบัติตามเพศสภาพในประเทศไทย 

แบบปฏิบัติตามเพศสภาพ (gender practice) เป็น
แบบแผนปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ หรือแบบแผน
พฤติกรรมที่ถูกก�าหนดให้แตกต่างกันด้วยเหตุจาก
ความเป็นชายหรอืความเป็นหญงิ แม้จะไม่ใช่กฎกติกา
ทางสงัคมทีต่ายตวั แต่เป็นเหมอืนกรอบการปฏบัิติท่ี
ผูค้นในสงัคมน้อมรบัมาสูว่ถิชีวีติประจ�าวนั แบบปฏบิตัิ
ตามเพศสภาพในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อข้อถกเถียงเรื่องความเสมอภาคระหว่าง
เพศมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย  
อทิธพิลของลัทธล่ิาอาณานคิมส่งผลให้การแปลงเปลีย่น
แนวปฏิบัติตามเพศสภาพถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เร่งสร้างความทันสมัยเพื่อรับมือกับการท้าทายของ
จักรวรรดินิยมท่ีเข้ามาคุกคามภูมิภาคน้ี (สุรเชษ์ฐ
สุขลาภกิจ, 2556) 

นับแต่ต้นทศวรรษที่ 2410 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 6 อิทธิพลครอบง�าของวาทกรรม “ความ
ทันสมัย” ที่ชาติยุโรปใช้สร้างความชอบธรรมในยุค
ล่าอาณานิคม ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิบัติ
ตามเพศที่ท้าท้ายอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ขัดขนบ
ครอบครัวเดิมของสังคม เช่น การรับอุดมการณ์ผัว
เดยีวเมยีเดยีวเข้ามาใช้โดยเริม่กับแวดวงข้าราชบรพิาร
การเปล่ียนแปลงนี้ น�าสังคมไทยเข้าสู่การถกเถียง
เรือ่งความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
(Suwadee T.Patana, 1994) เพราะค่านิยมดั้งเดิม
ถอืว่าการมีเมียมากเป็นส่ิงแสดงความมัง่ค่ังและอ�านาจ
วาสนาของชนชั้นสูง ผู้หญิงผู้ดีลูกขุนนางจะได้รับ
ค�าสอนจากวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผู้หญิง 
เช่น กฤษณาสอนน้อง สวัสดิรักษา จนถึงสุภาษิต
สอนหญงิของสนุทรภู ่ ให้รู้จกัปรนนบัิตสิามแีละบ�ารงุ
ตนให้มีคุณสมบัติเป็นนางสนมด้วยเหตุนิยมถวายลูก
เอาหน้า (ปราณี วงษ์เทศ, 2559)

กระบวนการสร้างความมีอารยะ ในด้านหนึ่ง ก็ได้
สร้างภาพลักษณ์และแบบแผนปฏิบตัติามเพศท่ีก�าหนด
บทบาทของผูห้ญงิไว้ในบ้านหรอืพืน้ท่ีส่วนตวั ในขณะที่
พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีท่างการเมอืงเป็นของเพศชาย
ซึ่งประเด็นนี้จะกล่าวถึงต่อไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ท�าให้
ข้อถกเถยีงเรือ่งผูห้ญงิไม่ใช่สมบัตขิองผูช้าย หากเป็น
มนุษย์เท่ากัน เริ่มก่อตัวขึ้นในสังคมไทย เมื่ออ�าแดง
เหมอืน หญงิสามญัชนได้ร้องทุกข์ต่อพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งผลให้มีการ
ประกาศห้ามบังคับซื้อขายบุตรหญิงและภรรยา 
การเปลี่ยนกฎหมายให้ผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะได้รับ
สิทธิในเนื้อตัวร่างกายและการก�าหนดอนาคตของ
ตนเองโดยสามารถเลือกคู่ครองด้วยตนเองได้ ฎีกา
ของอ�าแดงเหมือน ที่ทูลถวายต่อรัชกาลที่ 4 นับเป็น
กรณีที่อ้างถึงกันมาก ที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิ
ของตน แต่ก็มีข้อสังเกตว่าในสมัยนั้น หลังจากที่มี
ประกาศฯ แล้ว จะมหีญงิชาวบ้านจ�านวนเท่าใดทีร่บัรู้
และสามารถอ่านกฎหมายนี้และน�ามาใช้เพื่อปกป้อง
สิทธิของตน นอกจากนี้ รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เปิดโอกาสให้นางในของท่านมีโอกาส
เลอืกทีจ่ะออกไปใช้ชวิีตอิสระนอกวังได้ โดยอาจเลอืก
กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมหรือมีคู่ครองใหม่ก็ย่อม
ท�าได้ แต่กพ็บว่าโดยมากแล้วนางในกย็งัมคีวามลงัเล
ไม่กล้าทีจ่ะใช้สทิธทิี่ ได้รบั (Nitaya Onozawa, 1999)  

กระบวนการสร้างความมีอารยะ ถูกส�าทับด้วยการ
ปฏิรูปประเทศหลายด้านในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย
จ�าเป็นต้องพฒันาคนให้มคีวามรูแ้ละเตรยีมพร้อมเข้า
สู่ระบบการบริหารประเทศสมัยใหม่ การปฏิรูปการ
ศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้หญงิกลุม่อืน่นอกจากกลุม่ชนชัน้น�า
ได้รับสิทธิทางการศึกษาเป็นครั้งแรก แม้หลักสูตร
ในเวลานั้นมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นแม่และเมียที่ดี ซึ่ง Nitaya Onozawa (1999)
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วิพากษ์ว่า การปฏิรูปการศึกษาระยะแรก หลักสูตร
การศึกษาไม่ ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้หญิงเข้าสู่การ
ประกอบอาชพีเพือ่เป็นทรพัยากรในการพัฒนาประเทศ
ดงัทีน่ยิมส่งเสรมิให้ผูช้ายได้ร�า่เรยีน ระบบการศกึษา
ที่เดิมเคยจัดอยู่ ในวัดท�าให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิได้เรียน 
เพราะด้วยประเพณีจ�ากัดเรื่องความใกล้ชิดกับพระ 
การเปล่ียนมาจัดการศึกษานอกวัดท�าให้เปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้หญิง (อ้างแล้ว) ต่อมาเมื่อเด็กผู้
หญิงชาวบ้านได้รับการศึกษา อุดมคติ ค่านิยมเกี่ยว
กับภาพลักษณ์ผู้หญิงของสังคมชั้นสูง ที่แฝงอยู่ ใน
วรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนถึงนิทานชาดกที่น�ามา
ท�าเป็นละคร เช่น ไชยเชษฐ์ ไกรทอง สังข์ทอง คาวี 
มณีพิชัย ฯลฯ ที่เน้นบทบาทสตรีที่ซื่อสัตย์ จงรัก
ภักดีต่อสามี ให้ผู้หญิงท�าหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน 
และดูแลลูกเป็นส�าคัญ (แม้หญิงชาวบ้านจะต้องช่วย
ผูช้ายท�านาท�าสวน ไม่เหมอืนผูห้ญงิชนช้ันสูงที่ ไม่ต้อง
ช่วยท�างานหาเลี้ยงครอบครัว) ก็ยิ่งได้รับการตอกย�้า
ถ่ายทอดสูล่กูชาวบ้านทัว่ไป (ปราณ ีวงษ์เทศ, 2559)

ในทางสงัคม “ภาพความเป็นผูห้ญงิสมัยใหม่” ถกูขับ
เน้นในรชักาลที ่6 ผูห้ญงิในทศันะของท่านต้อง “เพยีบ
พร้อมด้วยคณุสมบัตขิองสตรีไทยตามคติโบราณ คอื 
มกีริยิามารยาทเรียบร้อย ระมดัระวังรกัษาชือ่เสยีง
เกยีรตยิศของตน ดแูลกิจการบ้านเรอืนไม่ให้บกพร่อง 
เก่งการครวั รูจ้กัแต่งกายแต่พองามไม่มากเกนิไป แต่
ในขณะเดียวกันสตรีต้องมีการศึกษาดี รู้หนังสือพอ
สมควร พฒันาตนเอง ขวนขวายหาความรูร้อบตัวให้
เป็นคนทนัโลกทนัเหตกุารณ์ ฝึกตนให้รูจั้กมสีตปัิญญา 
ไหวพรบิด ี พฒันาบคุลกิภาพตนเองให้ว่องไว เป็นตัว
ของตัวเอง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่” (กรรภิรมย์
สวุรรณานนท์, 2524 อ้างใน เตชิต เฉยพ่วง, 2553: 
หน้า 1) รชักาลที ่ 6 ทรงโปรดเกล้าให้มกีารพัฒนา
แบบเสื้อสตรีที่ผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก
โดยเร่ิมจากสตรีในราชส�านกั ส่งเสรมิให้ข้าราชบรพิาร
ได้น�าคู่สมรสของตนออกงานสังสรรค์ซึ่งท่านเปิดเป็น
พืน้ท่ีส�าหรบัให้ข้าราชบรพิารได้เรยีนรูม้ารยาทในการ
ออกงานสงัคม ในยคุน้ี ยงัมีพระราชก�าหนดให้ข้าราช
บรพิารเริม่ใช้นามสกุลเพือ่ความมอีารยะ นับเป็นการ

เริม่ต้นให้ การสบืเชือ้สายทางฝ่ายชายได้รบัการรบัรอง
ในระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2456 

การสร้างภาพลักษณ์หญิงไทยเพ่ือรับใช้อดุมการณ์
ชาตินิยม เป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความเป็นรัฐชาติ
ให้มคีวามเป็นปึกแผ่นเข้มข้นข้ึนอกีครัง้ หลงัสงครามโลก 
ครัง้ทีส่อง รฐับาลทหารของจอมพล ป. พบูิลสงคราม
โดยมีท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาเป็น
แกนน�าในการสร้างภาพลักษณ์สตรี ชูความเป็น 
“ดอกไม้ของชาติ” ที่มีความสวย สุภาพเรียบร้อย
และการแต่งกายประณีต รฐัสร้างภาพลกัษณ์ “ผู้หญงิ
ไทยทีด่”ี ผูธ้�ารงรกัษาคณุค่าความดงีามของครอบครัว
และประเทศชาติ ในฐานะแม่และเมยีท่ีด ีภาพลกัษณ์
เหล่านี้ถูกขับเน้นด้วยอุดมการณ์ชาตินิยม ผ่านเพลง
และหนงัสอืทีแ่ต่งขึน้โดยท่านผู้หญงิละเอียด (Paweena
Subhimaros, 2006) ซึง่ส่งผลให้เกดิความชอบธรรม 
ในการท่ีสังคมจะควบคุมพฤติกรรมทางเพศและภาพ
ลักษณ์ภายนอกของผู้หญิง

หากพิจารณาความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศ
ในทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้หญิงที่มีฐานะมีการสะสม
ความมั่งค่ังและสร้างอ�านาจทางเศรษฐกิจผ่านการค้า
ทองค�าและที่ดินด้วยรูปแบบการค้าการลงทุนแบบไม่
เป็นทางการซ่ึงรุง่เรอืงมากในช่วงหลงัจากทีส่ยามเริม่
ท�าสนธิสญัญาเบาว์ริง่ (Onozawa, 1999) ความเตบิโต
ทางเศรษฐกิจในยุคที่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 ต้ังแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา
ได้เปิดประตใูห้ผูห้ญงิก้าวสูต่ลาดแรงงานและมบีทบาท
ในพื้นที่สาธารณะในทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งได้
รับการส่งเสริมให้มีต�าแหน่งหน้าท่ี ในงานราชการ
และสถาบันการเมือง1 

ส�าหรับหญิงชนบทก็มีส่วนร่วมในการควบคุมพ้ืนที่
การผลิตในภาคการเกษตร ผู้หญิงมีบทบาทส�าคัญ
เช่นเดียวกับผู้ชายในฐานะผู้ผลิต ความสัมพันธ์ทาง
อ�านาจระหว่างเพศและการแบ่งงานตามเพศสภาพ
จึงมีความยืดหยุ่น ปราณี วงษ์เทศ (2559) กล่าวว่า
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สังคมไทยให้ความส�าคัญกับเครือญาติทั้งสองฝ่าย 
ในอดตีนยิมสบืเชือ้สายจากฝ่ังหญงิเหน็ได้จากประเพณี
ที่ผู ้ชายย้ายเข้าไปอยู่ ในครอบครัวฝ่ายหญิงหลัง
แต่งงาน ม.ร.ว. อคนิ รพพีฒัน์ และนธิ ิเอยีวศรวีงศ์
เหน็ว่า แม้จะมคีต ิสามอียู่ในฐานะหวัหน้าครอบครัว
ผูห้ญิงก็ไม่ได้มสีถานภาพเป็นผู้พ่ึงพิงให้ผูช้ายหาเลีย้ง
เพราะต่างร่วมกันผลติ และครอบครวัส่วนใหญ่มกัเป็น
บุตรสาวที่มี โอกาสได้รับมรดกไม่ต่างจากบุตรชาย 
(Elin Bjarnegard, 2009; ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ 
และนิธิ เอียวศรีวงศ์, 2558) 

สถานภาพของผู้หญิงชนบทนั้นกลับแย่ลง เมื่อมีการ
ย้ายถิ่นจากภาคการเกษตรเข้ามาท�างานในเมืองเพิ่ม
มากขึน้ ความสมัพนัธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศมคีวาม
เหล่ือมล�า้มากขึน้เมือ่เข้าสูย่คุการพฒันาอตุสาหกรรม
และพัฒนาสู่ความเป็นเมืองตามกระแสทุนเสรีนิยม 
(ม.ร.ว. อคนิ รพพีฒัน์ และนธิ ิเอยีวศรวีงศ์, 2558)
ซึง่ท�าให้ภาคการผลติได้เคลือ่นย้ายออกจากครวัเรอืน
ไปสูพ่ืน้ทีต่ลาด ได้ลดอ�านาจต่อรองและบทบาทของ
ผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมผลิตลง ภาคครัวเรือนกลาย
เป็นพื้นที่ส่วนตัว บทบาทผู้หญิงถูกผูกโยงไว้กับพื้นที่
ครัวเรือนในฐานะผู้หนุนเสริมภาคการผลิต ที่ ไม่ถูก
ให้ความส�าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ินบัจากแผนฉบบัที ่1 ในปี 2503 เป็นต้นมา
จนกระท่ังมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ในปี 2540 จึงมีการค�านึงว่าสิทธิสตรีเป็น
เรือ่งสทิธมินุษยชนทีเ่ชือ่มโยงกบัประเดน็ต่างๆ อย่าง
กว้างขวางและครอบคลุม (มูลนิธิผู้หญิงและคณะ, 
2543)

จากการทบทวนในเชิงประวัติศาสตร์จากช่วงระยะ
เปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ พบว่า การเปลี่ยนแปลงแบบ
ปฏิบัติตามเพศสภาพในสังคมไทยได้รับผลกระทบใน
ยุคแรก จากปัจจัยทางการเมืองในกระแสโลกและ
ภายในประเทศ ซึง่มรีฐัเป็นตวัแสดงหลกัในการขบัเน้น
บทบาทระหว่างสองเพศ หญงิและชาย อทิธพิลของ
วาทกรรมการสร้างความมอีารยะ การสร้างชาตแิละ

การพฒันา ก�าหนดแบบแผนการปฏบิตัติามเพศสภาพ
ไปในทศิทางทีม่คีวามเป็นทางการ ก่อเป็นความเข้าใจ
ร่วมกันของสังคมจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ก�าหนด
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศในสงัคม ทีแ่ม้จะท�าให้ผู้หญงิ
ได้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้นเป็นล�าดับ แต่ความ
สมัพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศ กแ็ฝงนัยท่ี ให้คณุค่า
และโอกาสในการน�าทางเศรษฐกิจและการเมืองกับ
ความเป็นชายเหนือความเป็นหญิง
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แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทย 

ในส่วนนี้จะอภิปรายถึงเวทีรูปแบบต่างๆ ที่ท�าให้
ประเดน็และปัญหาทีเ่พศหญงิต้องเผชญิเป็นประเด็น
ทางการเมอืงในพืน้ทีส่าธารณะและในระบบการเมือง
เพื่อปลดแอกจากความเหล่ือมล�้าของความสัมพันธ์
เชิงอ�านาจระหว่างเพศทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัวและในพื้นที่
สาธารณะ งานศึกษาชิ้นนี้พบว่า สังคมไทยได้มีการ
สร้างเวทีเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและความก้าวหน้า
ของผู้หญิงผ่านเวทีอันหลากหลาย ประกอบด้วย
สือ่สิง่พมิพ์และวรรณกรรม องค์กรผูห้ญงิ ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม เครือข่ายความร่วมมือของ
องค์กรผู้หญิง กรอบอ้างอิงสากล และกลไกรัฐเพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิง ซึ่งจะได้อภิปราย
ในรายละเอียดต่อจากนี้

สื่อสิ่งพิมพ์และวรรณกรรม
สือ่สิง่พมิพ์และวรรณกรรมนบัเป็นเวทปีระเดมิทีผู้่หญงิ
ได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อบทบาทและสิทธิสตรี ในที่นี่
จะขอยกตวัอย่างวารสารส�าหรบัผู้หญงิพอเป็นสังเขป
สองฉบบัได้แก่ กลุสตรี วารสารรายเดอืนส�าหรับผูห้ญงิ
ฉบบัแรกซึง่มขีึน้ในปี พ.ศ. 2449 ช่วงปลายรชักาลที ่5 
ได้รบัการอดุหนนุจากผูช้าย และมนีกัเขยีนทัง้ชายหญงิ 
(Scot Barmé, 2002 หน้า 26) วารสารนี้วิพากษ์
วิจารณ์วัฒนธรรมหลายเมียและสังคมชายเป็นใหญ่
สิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อถกเถียงเรื่อง
เพศสภาพและสิทธิสตรีในสังคมที่มิได้จ�ากัดวงอยู่
เฉพาะกลุม่ผูห้ญงิชนช้ันน�าและชนช้ันกลางทีม่กีารศึกษา
เท่านั้น กุลสตร ียังเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงใน
ภาคแรงงานและภาคการเกษตร และยังมีวารสาร 
หญงิไทย ทีวิ่พากษ์การเมอืงโดยใช้แนวคดิเรือ่งชนชัน้

ของมาร์กซิส และรณรงค์ ให้ผู้หญิงผู้ ใช้แรงงานและ
ผู้หญงิในภาคชนบทรวมตัวกนัจัดต้ังสหภาพ (นุม่นวล
ยุพราช, 2549) 

ในด้านงานหนงัสือและงานเขยีน กุหลาบ สายประดษิฐ์ 
หรือศรีบูรพา ได้แปลและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง 
“ก�าเนิดครอบครัวของมนุษยชาติ ระเบียบและสังคม
ของมนุษย์” เขียนโดย เฟรเดอริค เองเกลส์ ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2497 และก่อนหน้านัน้ในปี พ.ศ. 2495 ได้เขียน
บทความวิเคราะห์ “ฐานะของสตรีตามที่เป็นมาใน
ประวติัศาสตร์” วพิากษ์ความบีบคัน้ทางเศรษฐกจิว่า
เป็นที่มาของความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
กหุลาบเสนอว่า การจะสร้างความเสมอภาคระหว่าง
เพศได้ หญงิและชายต้องร่วมกนัควบคุมปัจจยัการผลติ
เพราะปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายนั้น
ไม่ได้มาแต่เฉพาะจากความสมัพนัธ์ทางอ�านาจระหว่าง
เพศเท่านั้น ทว่ามีปัญหาทางชนชั้นร่วมอยู่ด้วยอย่าง
ไม่อาจแยกออกจากกนัได้ (กลุม่ประชาธปิไตยแรงงาน,
2546) 

ปัญญาชนคนส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาประวัติ
ศาสตร์สตรีอีกคนคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ศึกษาเรื่อง 
“อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสตรีไทย” โดยใช้
ฐานคิดลัทธิมาร์กซ์วิเคราะห์สถานภาพของผู้หญิง ที่
สัมพันธ์กับวิถีการผลิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค การที่
ผูห้ญงิไม่มอี�านาจทางเศรษฐกจิ กฎหมายและการเมอืง
ท�าให้ผู ้หญิงถูกกดขี่ทางเพศและทางชนชั้นเพราะ
ต้องพึง่พงิผู้ชาย หนงัสอืของจิตรเขยีนเมือ่ปี พ.ศ. 2500 
แต่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางใน พ.ศ. 2519 

เวทีเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและความก้าวหน้าของ
ผู้หญิง
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ซ่ึงเป็นบรบิททีก่ระแสสตรนียิมเป็นทีส่นใจของนกัศกึษา
และปัญญาชนเป็นอย่างมากหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 
(สุชีลา ตันชัยนันท์, 2558) หลังเหตุการณ์เรียกร้อง
ประชาธิปไตยของขบวนการนักศึกษา พ.ศ. 2516 มี
การพูดถึงแนวคิดเร่ืองสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคอย่างกว้างขวาง โดยต่อมาได้มกีารรบัรองหลกัการ
เสมอภาคระหว่างเพศ “ชายและหญิงมสีทิธิเท่าเทยีม
กัน” ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรัฐธรรมนูญไทย 
พ.ศ. 2517
 
องค์กรผูห้ญงิในระยะแรก: เพือ่การกศุลและเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิสตรี 
การปรับตัวตามกระแสภัยคุกคามและกระแสโลก 
ท�าให้ผู้หญิงออกสู่พื้นที่สาธารณะ เป็นโอกาสให้เกิด
การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ม-องค์กรสตรีขึ้น เช่น สภา
อุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ซึ่งต่อมาคือสภากาชาด
ไทย2 สมาคมความสามัคคีของเพศหญิง3 ต่อมามี
องค์กรผู้หญิงขยายไปสู่การให้ความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมผู้หญิงกรรมกร4  และเกิดมีองค์กรผู้หญิง
ตามกลุ่มอาชีพมากขึ้น เช่น นักธุรกิจ พยาบาล
และนักกฎหมาย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม มีส่วนในการกระ
ตุ้นให้ผู้หญิงออกมาช่วยงานสังคม และส่งเสริมการ
สร้างชาติอันเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายต่อต้าน
คอมมวินสิต์ในยคุนัน้ (Tantiwiramanond & Pandey,
1991) ด้วยการก่อต้ัง สโมสรวัฒนธรรมหญิง เมื่อ
พ.ศ. 2486 มีสมาชิกเป็นภริยาข้าราชการจากศาล
กองทพั ต�ารวจ และครอูาจารย์สตร ีเมือ่มกีลุม่องค์กร
สตรีเพิ่มมากขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ท่านผู้หญิง
ละเอียด จึงได้ด�าริให้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติ เพื่อ
รวบรวมองค์กรผู้หญิงต่างๆ ที่เริ่มมีจ�านวนมากขึ้น
ในสมัยนั้นให้ ได้มาร่วมท�างานเพื่อสังคมร่วมกันและ
เพ่ือเป็นองค์กรตัวแทนสตรีในการติดต่อกับองค์กร
นานาชาติในนามองค์กรสตรีไทย ในยคุเร่ิมต้นนอกจาก
จะมอีงค์กรเพือ่การกศุลทีเ่น้นบทบาทของการเป็นผู้ ให้
การดแูลของผูห้ญงิ ยังมีองค์กรทีร่ณรงค์เพ่ือสิทธสิตรี
อย่าง สมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 สมาคมฯ ส่งเสริมให้
ผู ้หญิงได้ตระหนักถึงสิทธิสตรีผ่านการรณรงค์

เปลีย่นแปลงกฎหมายเพือ่ความเสมอภาคระหว่างเพศ
ผนวกกบัการท่ีประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัในอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี ในปี พ.ศ. 2497 
ท�าให้เริ่มต้นมีกฎหมายครอบครัวและมรดก 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม: ขบวนการนักศึกษา
และขบวนการแรงงาน 
ความส�าเร็จของขบวนการนักศึกษาจากเหตุการณ์
ตุลาคม 2516 ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของการท�า
กจิกรรมทางสงัคมของนกัศกึษา (วิโรจน์ ณ ระนอง,
2526) และการตืน่ตวัทางการเมืองของประชาชน ในปี
2517 เกดิการรวมตวัของนกัศึกษาหญงิมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์5 ซึ่งตั้งค�าถามเกี่ยวกับความเป็นธรรม
ทางสังคม ร่วมไปกับสิทธิและสถานภาพสตรี เช่น 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ความเชื่อมโยงของ
โสเภณีกบัทนุนยิม และเวทีประกวดความงามในยคุนัน้
(ใจ อึ๊งภากรณ์, 2549; สุนีย์ ไชยรส, 2554) 

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเปิดรบัทนุนยิมแบบเตม็ตวั เน้นสนบัสนนุการ
ลงทุนแต่ละเลยการคุ้มครองแรงงาน กลุ่มแรงงาน
ซึ่งมีผู้หญิงเป็นส่วนมาก (สุชีลา ตันชัยนันท์, 2558) 
เป็นกลุม่หนึง่ที่ ได้รับผลกระทบจากภาคอตุสาหกรรม
และทุนนิยมเสรี เช่น การถูกกดขี่ขูดรีดค่าแรง ไม่มี
สวสัดกิารและมาตรการคุม้ครองแรงงาน เวลาท�างาน
มากเกิน 8 ชั่วโมง กลุ่มแรงงานต่อสู้เพื่อสิทธิด้วย
การประท้วงนัดหยุดงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นจุดเช่ือมในการให้ค�าปรกึษาในเรือ่งกฎหมายและ
การต่อสู้ รวมท้ังได้ร่วมต่อสูกั้บกลุ่มผู้ ใช้แรงงานต่างๆ
เช่น การประท้วงของโรงงานสแตนดาร์ดการ์เม้นท์
โรงงานทอผ้ากรุงเทพฯ ทีบ่างซ่อน และโรงงานฮาร่า
เป็นต้น ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของ
กรรมกรหญิงในการต่อรองกับอ�านาจทุน (สมพร 
จันทรชัย, 2551)

การเคลือ่นย้ายแรงงานจากภาคชนบทเข้าสูเ่มืองเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2535 ถงึ พ.ศ.  2539 
กระทรวงแรงงานรายงานว่า ในสถานประกอบการ
ต่างๆ มีแรงงานหญิงเพิ่มมากขึ้น และมากกว่า
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แรงงานชายถงึหนึง่ล้านคน (อ้างใน ชนิดา จรรยาเพศ,
2542) สืบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศอย่างต่อเน่ืองในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 ซึง่สอดคล้องกบัข้อสังเกตการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2554) ที่ระบุว่า 
จากปี พ.ศ. 2493 จนถึงปี พ.ศ. 2539 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) เพิม่ขึน้ในอตัราโดยเฉลีย่ร้อยละ 7 ต่อปี ตาม
ราคาจรงิ เป็นช่วงเวลาที ่GDP ไทยไม่เคยติดลบเลย

การขับเคลื่อนเพ่ือสิทธิแรงงานหญิงภาคเอกชนใน
การผลกัดนักฎหมายลาคลอด 90 วนัทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2536 แสดงให้เห็นพฒันาการความ
เข้มแข็งของแรงงานหญิงในย่านอุตสาหกรรม และ
พลงัของการเคล่ือนไหวขององค์กรพฒันาเอกชนด้าน
แรงงาน ทีท่�างานร่วมกบั สหภาพแรงงานต่างๆ องค์กร
พัฒนาเอกชนอื่นๆ รวมทั้งนักวิชาการ ภาคประชา
สังคม และนักการเมือง ที่ร่วมกันผลักดันกฎหมาย
ฉบบันีเ้ป็นระยะเวลาถงึสามปี (จะเดจ็ เชาว์วิไล และ
คณะ, 2558) ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ัน สหภาพแรงงาน
ต่างๆ ได้รวมตวักนัก่อตัง้กลุม่บรูณาการแรงงานสตรี
ด้วยความสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เพื่อ
ให้แรงงานหญิงมีช่องทางในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิ
สตรี ท�าให้การเคลื่อนประเด็นเฉพาะตามความ
ต้องการของเพศสภาพประสบความส�าเร็จ (ประชาไท,
2554) นั่นคือสิทธิแรงงานอื่นๆ เช่น การมีสถาน
เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ ความปลอดภัยและ
ชีวอนามัยในการท�างาน รวมถึงการใช้วันสตรีสากล
8 มีนาคม เป็นเวทีน�าเสนอปัญหาและสร้างวาระ
ทางการเมืองของแรงงานหญิงและขยายมาสู่การ
เข้าร่วมของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ต่อมาในปัจจุบัน6  

การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
ผู้หญิง
ข้อเรียกร้องและเสียงของประเด็นเพศสภาพยังไม่มี
ทีท่างในระบบการเมอืงทีเ่ป็นทางการ เพ่ือให้เสียงดงั
พอการรวมตวัเป็นเครอืข่ายจงึมีความจ�าเป็น การรวม
ตัวกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรผู้หญิง
ประสบความส�าเร็จในการผลักดันประเด็นที่อ่อนไหว
และเป็นทีถ่กเถยีงให้เป็นวาระสาธารณะและเรียงร้อง

ให้มีการจัดสวัสดิการและพัฒนาความคุ้มครองทาง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างหนึ่งที่ส�าคัญของ
ความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย คือกรณีที่มูลนิธิ
ผู ้หญิงและมูลนิธิเพ่ือนหญิงได้ร่วมกับนักวิชาการ
เฟมินสิต์ จดัตัง้เครือข่ายภาค ี60 องค์กร ร่วมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว 
การล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ 

ความเหนียวแน่นเข้มแข็งของเครือข่ายผู้หญิงภาค
ประชาสังคมเกิดข้ึนหลังวิกฤตการเมืองพฤษภาคม 
2535 ต่อเนือ่งมาถงึวิกฤตเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540
ซึง่เป็นช่วงทีร่ฐับาลก�าลงัอ่อนแอ ในขณะทีภ่าคประชา
สงัคมมีความเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่เป็นช่วงร่าง
รฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 องค์กรผูห้ญงิ ภาคการ
เมอืงและรัฐ ภาคประชาสงัคมและจากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ได้รวมตวักนัเป็น เครือข่ายผูห้ญิงกบัรฐัธรรมนญู
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อสาธารณชน
ในประเดน็ผูห้ญิงกบัรฐัธรรมนญู สนบัสนนุการท�าวจัิย
ที่ท�าให้ประเด็นผู้หญิงมีความน่าเชื่อถือและมีน�้าหนัก
เมื่อน�าเสนอต่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
และจดัท�าสิง่พิมพ์เผยแพร่ รวมทัง้สนบัสนุนให้สมาชิก
เครอืข่ายเข้าร่วมการร่างรฐัธรรมนญูด้วยการลงสมคัร
เป็น สสร. สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง (Doneys, 2002) ความส�าเร็จที่ส�าคัญ
คือ การผลักดันให้มีการบัญญัติมาตรา 53 ให้รัฐ
คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง
และการปฏบัิติอันไม่เป็นธรรม ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบบั
พ.ศ. 2540 นบัเป็นการท�าให้ความรนุแรงในครอบครวั
เปลี่ยนจากประเด็นส่วนตัวเป็นเรื่องการเมือง (The 
personal is political) ที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
ทางกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบันพบว่าการรวมตัวเป็น
เครือข่ายยังเป็นเวทีที่ ใช้ส�าหรับผลักดันวาระทาง
การเมืองและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรสตรี
และภาคส่วนต่างๆ ทั้งวิชาการ เอกชน และรัฐเพื่อ
ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งจะได้น�าเสนอต่อไปใน
หัวข้อปริทรรศน์งานในปัจจุบัน
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กรอบอ้างอิงสากล: พันธกรณี อนุสัญญา 
และปฏิญญา 
พันธกรณีสากล เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอสตรีในทกุรูปแบบ (The Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women : CEDAW) ปฏิญญาและแผน
ปฏบิตักิารปักกิง่ ปฏญิญาว่าด้วยความก้าวหน้าของ
สตรีในภมูภิาคอาเซยีน และปฏญิญาว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน เป็นกรอบ
อ้างอิงสากลทีท่�าให้งานสร้างการเปลีย่นแปลงความ
สมัพนัธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศเกดิขึน้อย่างเป็นทางการ
และเป็นวาระทางการเมืองที่ทุกรัฐบาลจะต้องให้
ความใส่ใจ พันธกรณีสากลเหล่านี้เป็นกรอบอ้างอิง
ทีข่บวนการสตรนียิมในประเทศไทยใช้ผลกัดนักฎหมาย
และมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง ส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคระหว่าง
เพศทั้งในด้านการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และการคุ้มครองสิทธิในการได้รับความเป็นธรรม
ทางเพศ แม้จะยังมีช่องโหว่ที่ยังต้องพัฒนาเพื่อให้มี
การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิด
การปฏิบัติอย่างแท้จริง7  ซึ่งภาคประชาสังคมก็ได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�างานของกลไกรฐัและ
น�าเสนอความคดิเห็นที่ ได้จากประสบการณ์ตรงในการ
ท�างานกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการท�างาน
ของภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านรายงานเงา 
(shadow report)8 และผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของภาครัฐ การสะท้อน
ความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหวทาง
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

กลไกรฐัเพือ่ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผูห้ญงิ
อาจกล่าวได้ว่า การที่รัฐบาลไทย ต้องสนับสนุนให้มี
แนวนโยบายและกลไกอย่างเป็นทางการในการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศเกิดขึ้นได้ เพราะการ
ผลักดันของกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ ใกล้ศูนย์กลางอ�านาจรัฐ 
เช่น การให้สตัยาบนัในอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)9 ส่งผล
ให้รฐับาลมพีนัธกจิในการจดัตัง้กลไกระดบัชาติในการ
ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาค
และความเป็นธรรมของหญงิชาย ได้แก่ คณะกรรมการ

ส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานถาวรในรูปคณะกรรมการแห่งชาติขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2532 นอกจากนีม้กีารจัดต้ังกลไกระดับกระทรวง
และกรม ได้แก่ ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
หญงิชาย และศนูย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญงิชาย เพ่ือขบัเคลือ่นกระบวนการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545
มีการปรบัปรุงโครงสร้างและได้จดัตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาต ิ(กยส.) ให้มหีน้าทีเ่สนอนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนระดบัชาตเิกีย่วกบัการส่งเสรมิและประสานงาน
สตรี โดยให้ กสส. มีหน้าที่ด�าเนินการตามที่ ได้รับ
มอบหมายจาก กยส. และเสนอแนะแนวทางส่งเสรมิ
และพัฒนาสตรีต่อ กยส. 

จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีสังเกตการณ์กลไกรัฐและเวที
การทบทวนงานด้านการส่งเสริมสถานภาพผู้หญิง
พบว่ากลไกเหล่านีย้งัขาดประสทิธภิาพ10 ซึง่เป็นประเด็น
ทีอ่งค์กรผูห้ญงิแสดงความห่วงใยมาโดยตลอด ในแง่ท่ี
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมสถานภาพสตรีและ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครวั (สค.) ภายใต้กระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงาน
ทีร่ฐัจัดตัง้ขาดความคล่องตวั บรหิารในระบบราชการ
เต็มรูป ขัดแย้งกับธรรมชาติของงานสตรีที่ต้องการ
ปณธิานทางการเมอืงและเกาะตดิสถานการณ์ (มลูนธิิ
ผู้หญิง และคณะ, 2543) แต่จากมุมของ สค.
คณุรัตนา สนัยะนฐิ ีผู้เชีย่วชาญเฉพาะเร่ืองสตร ีของ
สค. กล่าวว่า สค. ผลกัดนัให้เกดิการปรับปรงุกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเพศ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการท�างาน เช่น การยกระดับ 
สค. จากส�านักงาน เป็นหน่วยงานระดับกรม เมื่อ
เรว็ๆ นี้ ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมท้ังแสดงความ
พร้อมที่จะท�างานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรสตรี
และองค์กรระหว่างประเทศ พยายามตอบสนองต่อ
สถานการณ์ความต้องการในปัจจบัุนมากข้ึน (รายงาน
ของ UNwomen, 2558) 

โดยสรปุ การท�าให้แนวคดิเรือ่งสตรนียิม และประเด็น
สิทธิสตรีและเพศสภาพมีความเป็นการเมืองน้ัน
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กระท�าการในหลายรปูแบบ เวทีเพือ่ส่งเสรมิสทิธิสตรี
และความก้าวหน้าของผู้หญิงนั้นเริ่มจากปัญญาชน
หญิง-ชาย โดยเวทีทางสังคมแรกๆ เป็นเวทีที่เปิด
ให้มีการถกเถียงทางความคิดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
วรรณกรรม ในส่วนของเวทกีารเมอืง ผูห้ญงิทีเ่ข้าถงึ
อ�านาจรัฐซึ่งเป็นผู้หญิงจากชนชั้นสูงที่มีการศึกษาได้
สร้างอ�านาจต่อรองด้วยอ�านาจอ่อน (soft power) 
จนสามารถสร้างกลไกและกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง คุณูปการของ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ได้สร้างความได้เปรียบให้กับ
ขบวนการสตรนียิมในประเทศไทย ในแง่ทีส่ามารถใช้
ช่องทางในการใช้กรอบสากลและรัฐสภาในการออก
กฎหมายและสร้างกลไกต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิสถานภาพ
ของผู้หญิง ซึ่งมีพัฒนาการขึ้นมาตามล�าดับ แต่การ
ผลักดันในสถาบันของรัฐและระบบการเมืองก็ยังมี
ข้อจ�ากัด ยังไม่ใช่พื้นที่ที่จะผลักวาระของผู้หญิงไปสู่
การเป็นการเมืองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น องค์กรและ
เครือข่ายผู้หญิงจึงอาศัยพ้ืนที่สาธารณะนอกระบบ
การเมืองท่ีเป็นทางการ เช่น สื่อสังคม ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและภาคประชาสังคม ควบคู่
ไปด้วย เพ่ือผลักดันประเด็นและวาระของผู้หญิง
และกลุ่มหลากหลายทางเพศ เพ่ือสร้างการเปลี่ยน
แปลงความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศและทาง
สังคม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อปริทรรศน์งานใน
ปัจจุบันในส่วนต่อจากนี้ 

ปรทิรรศน์งานสร้างความเป็นธรรมทางเพศ
และทางสังคมในปัจจุบัน

เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 องค์กรผูห้ญงิร่วมกับ
หน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมได้ร่วมกัน
ทบทวนความก้าวหน้า ข้อจ�ากัดและอุปสรรคของ
งานสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศในวาระ
ครบรอบ 30 ปี การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาซีดอว์ 
และมีการสัมมนาทบทวนปฏิญญาปักกิ่งในวาระครบ
รอบ 20 ปี เมือ่กันยายน พ.ศ. 2558 การแลกเปลีย่น
พบว่าปัญหาในการน�านโยบายสูก่ารปฏบิตัยิงัคงมอียู่ 
ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันพยายามลด
ช่องว่าง นอกจากนี้ยังพบว่า ความเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และสภาพแวดล้อมในระดบั

ประเทศและระดับโลก ท�าให้เกิดประเด็นปัญหาใหม่
ขึ้นกับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ขบวนผู้หญิงไทย
จะต้องรับมือ เช่น โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ความขัดแย้งทาง
การเมือง ความขัดแย้งที่ ใช้อาวุธ  ความมั่นคงและ
สันติภาพ ทั้งยังเห็นว่าการมุ่งเน้นการมีตัวแทนและ
อ�านาจการตัดสินใจของผู้หญิงในสถาบันการเมือง
และระบบกฎหมายไม่เพียงพอท่ีจะรับมือกับประเด็น
ปัญหาในปัจจุบัน ปัญหามีความยากและซับซ้อน 
เพราะปัญหาไม่ ใช่แค่จ�ากัดอยู่ ในมิติความสัมพันธ์
ทางอ�านาจระหว่างเพศเท่านัน้ หากยังมีมิติโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกจิ ประกอบด้วย จงึจ�าเป็นทีผู่ห้ญงิ (ซึง่รวมถงึ
ผู้หญิงทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาในมิติท่ีแตกต่างกัน
และอาจไม่ ได้ท�างานเกี่ยวกับสิทธิสตรี โดยเฉพาะ) 
รวมทั้งองค์กรต่างๆ จะต้องร่วมมือกันเพื่อหลอม
รวมพลังในการรับมือกับพลวัตของปัญหาให้ทันต่อ
สถานการณ์ 

งานศึกษานี ้พบว่าองค์กรผู้หญงิและผู้หญงิในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
และพยายามก้าวข้ามข้อจ�ากดั ผู้หญงิและเพศหลาก
หลายได้พยายามท�าให้เสียง (voices) ประเด็น 
(issues) ข้อเรยีกร้อง (demands) และวาระ (agenda)
ของกลุ่มตนเข้าสูพ้ื่นท่ีสาธารณะ สร้างวาระและการ
ต่อรองทางการเมืองทั้งในและนอกระบบการเมือง
ด้วยการใช้วธิกีารอนัหลากหลาย เพือ่เข้าไปมส่ีวนร่วม
ในการก�าหนดวาระทางสงัคมและการเมือง ในหัวข้อนี้
จะน�าเสนอปรทิรรศน์งานสร้างความเป็นธรรมทางเพศ
และสังคมที่พบในปัจจุบัน ซึ่งในเบื้องต้นประมวลได้
ดังนี้    

1. งานที่ตอบสนองต่อวาระทางการเมืองและ
นโยบายที่มาจากรัฐ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย 
(วีมูฟ) รณรงค์เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม
การเมืองและการวิพากษ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 
2559 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการคุม้ครองสทิธกิารมีส่วนร่วม
กับรัฐและชุมชนในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สิทธิ
ชุมชนที่หายไปจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากนี้
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นกัสทิธสิตรซีึง่มคีวามพยายามมาต่อเนือ่ง ได้ผลกัดนั
ให้มีระบบสัดส่วนเพื่อรับประกันจ�านวนผู้แทนหญิง
ในรัฐสภาและสถาบันการเมือง อนึ่ง เครือข่ายนี้นับ
เป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายทีส่บืเนือ่งมาจาก เครอืข่าย
ผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2539) และก่อนหน้า
จะเป็นขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) ก็เป็น
เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักกิจกรรมผู้หญิง องค์กรผู้หญิงและนักวิชาการที่
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เกาะติดเรื่อง นโยบายรัฐ 
กฎหมายและรฐัธรรมนญูเพือ่ให้มัน่ใจว่าประเดน็เร่ือง
ความเป็นธรรมระหว่างเพศจะไม่ถกูละเลยในรัฐธรรมนญู
และในกลไกรัฐ

ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการจัดตั้ง
กองทนุพฒันาบทบาทสตรีไทย มเีป้าหมายเพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตและสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชวีติ
ให้แก่ผู้หญิงในประเทศ เครือข่ายผู้ประสานงานของ
มูลนิธิเพื่อนหญิง เฝ้าติดตามการด�าเนินงานของ
กองทนุฯ โดยจัดประชุมกรรมการกองทุนฯ ท่ัวประเทศ 
และพฒันาข้อเสนอเพือ่สร้างความย่ังยนืให้กบักองทนุฯ 
อาทิ เสนอให้มีการตรา พ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรแีห่งชาติ ตดิตาม
การใช้งบประมาณของกองทนุฯ เพือ่ให้เกดิการพฒันา
และส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงอย่างมีประสิทธิผล
โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผูห้ญงิทุกกลุม่
อย่างแท้จริง

2. การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง องค์กรแกนน�าใน
เรือ่งนีอ้าทเิช่น มลูนธิผิูห้ญงิ มลูนธิเิพือ่นหญงิ มูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
มลูนิธส่ิงเสริมความเสมอภาคทางสงัคม องค์กรพฒันา
เอกชนเหล่านี้ ได้ท�างานมาอย่างต่อเนื่องกับภาคีใน
ประเทศ ระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
เพือ่รณรงค์ยติุความรนุแรงและการล่วงละเมดิทางเพศ
ส่งผลให้มกีารตราพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ถกูกระท�า
ด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 แต่ยังพบ
ว่าอคตทิางเพศเป็นอปุสรรคส�าคัญต่อการน�ากฎหมาย
สู่การปฏิบัติ นับจากการรับแจ้งความจนถึงกลไกที่
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ (อังคณา ช่วยค�้าชู, 2555) 

ประสบการณ์การท�างานที่สั่งสมมาของงานด้านนี้ 
ส่งผลให้องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดัน
สร้างการเปลีย่นแปลงขึน้ตามล�าดบั เช่น 1) การผลกั
ดนัให้มีพนกังานสอบสวนหญงิ11 2) การพฒันาระบบ
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง12 3) การพัฒนาระบบและ
รปูแบบการให้ค�าปรกึษาโดยใช้ฐานคดิสตรีนยิม โดย
จดัอบรมให้กบัพนักงานสอบสวนหญงิและชาย รวมทัง้
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ค�าปรึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน13

งานด้านยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงจึงเป็นงานที่สร้าง
การเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาแนวทางการรับมอืกบัความ
รุนแรงในทั้งสามมิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งความรุนแรง
ทางตรง (งานการป้องกนัและเยยีวยาผลกระทบจาก
ความรุนแรงทางกาย) ความรุนแรงทางโครงสร้าง 
(งานพัฒนาระบบความช่วยเหลือควบคู่ ไปกับการ
ปรับปรุงกฎหมาย) และการรับมือกับความรุนแรง
ทางวัฒนธรรม (งานรณรงค์และจดัการศกึษาเพือ่ลด
อคตขิองผูท้�างานทีเ่ก่ียวข้องพร้อมไปกับสาธารณะชน)

3. งานวชิาการและเผยแพร่องค์ความรู ้ในประเทศไทย
มีหลักสูตรสตรีศึกษาสองแห่งในสถาบันวิชาการ 
หลักสูตรแรกคือ หลักสูตรสตรี เพศสถานะและเพศ
วถิ ีวทิยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
แห่งที่สองคือ ภาควิชาและศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ นอกเหนือจาก
การเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาแล้ว ยงับรกิาร
อบรมหลกัสตูรอาสาสมคัรนกักฎหมายผู้หญงิให้กบัผูน้�า
ชมุชนและผูท้ีท่�างานกบัผูห้ญงิได้มีความรู้เรือ่งกฎหมาย
สิทธิผู้หญิง 

นอกรั้วมหาวิทยาลัย น�าโดยโครงการผู้หญิงเพื่อ
สนัติภาพและความยติุธรรม แผนงานสขุภาวะผูห้ญงิ
และความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจ
เรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ พยายามสร้างรปูแบบการเรยีนรู้
แบบผ่านประสบการณ์เพ่ือเข้าใจการกดข่ีทางเพศ ที่
เชือ่มโยงกบัเหตปัุจจยัทีม่าจากระบบสงัคม เศรษฐกิจ
การเมอืงและวัฒนธรรมผ่านฐานคิดสตรนิียม เพือ่ใช้
ท�างานกับความรุนแรงทางเพศ การกดขี่ทางเพศวิถี 
การกดขีท่างสงัคมของผูอ้ยูก่บัเอดส์ และการสือ่สาร
เรื่องเพศและเพศศึกษา 
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โดยพัฒนาเป็นหลักสูตร 1) การปรึกษาแนวส่งเสริม
ศักยภาพ ด้วยแนวคิดการวิพากษ์ โครงสร้างที่กดขี่
โดยไม่โทษว่าเป็นปัญหาของปัจเจกเท่าน้ัน หากท�าให้
ผู้ ให้และผู้รับการปรึกษา เข้าใจเร่ืองความสัมพันธ์
ทางอ�านาจระหว่างเพศที่เชื่อมโยงกับบริบทของ
วฒันธรรมและโครงสร้างทางสงัคม และ 2) หลักสตูร
เพศศกึษารอบด้าน ที่ ให้มมุมองเรือ่งเพศทีเ่ป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติทีมี่สขุภาวะ พร้อมทัง้ท�าความเข้าใจว่าตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้คุณค่ากับเรื่องเพศ
อย่างไร เท่าทันปัญหาเรื่องเพศอย่างรอบด้านและมี
ความรู้ที่จะช่วยให้ออกจากปัญหาได้  

นอกจากนี ้เครอืข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครอืข่าย
ผูห้ญงิเพือ่ความก้าวหน้าและสนัตภิาพ ร่วมกบัมลูนิธิ
ผูห้ญิงและคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันา
เอกชน จัดการอบรมเกี่ยวกับสันติภาพ  สิ่งแวดล้อม  
สิทธิมนุษยชน  แรงงานข้ามชาติ ให้เท่าทันกับโลกา
ภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของผู้หญิง
ทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับชุมชน การอบรมมี
เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนน�าเครือข่าย
ผู้หญิง เพื่อติดตามนโยบายและกฎหมายที่ส่งผล
กระทบต่อผู้หญิง ได้แก่ นโยบายการพัฒนา ระบบ
เศรษฐกจิโลกาภวิตัน์ การเปลีย่นแปลงทางด้านสภาวะ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้แกนน�าเครือข่ายผู้หญิง
ท่ีเข้าอบรมสามารถวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาที่
ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อน
งานในแต่ละระดบัต่อไป ผู้หญงิในขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมด้านสิง่แวดล้อม ป่าไม้และทีด่นิ กม็ีโอกาส
ผ่านการอบรมการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทางอ�านาจ
ระหว่างเพศจากมุมมองเพศสภาพ โดยเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนในภาคอีสานและภาคเหนือเป็น
ผู้ด�าเนินการ

4. เครือข่ายแรงงานหญิงยังคงมีความสืบเนื่องใน
ปัจจุบัน  ผู้น�าแรงงานหญิงได้รับการยอมรับและ
เคยได้มีโอกาสขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสมาน
ฉันท์แรงงานไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกจิและสหภาพแรงงานโรงงานเอกชน
กลุม่ย่านต่างๆ แม้ผู้หญงิจะมบีทบาทในระดบัตดัสนิใจ

ของขบวนการแรงงานมากข้ึน  แรงงานหญิงยงัเห็นว่า
การรวมตัวของแรงงานหญิงจากสหภาพแรงงาน
ต่างๆ มีความจ�าเป็น เพราะมีบทบาทในการเรยีกร้อง
ค่าจ้างที่เป็นธรรมร่วมกับขบวนแรงงานและการจัด
สวัสดิการแรงงานหญิงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยัง
คงใช้วันสตรสีากล 8 มีนาคม น�าเสนอประเดน็ปัญหา
ของแรงงานหญิงในพื้นท่ีสาธารณะเพื่อยื่นข้อเสนอ
ทางนโยบายต่อรัฐบาล

การขยายตัวของอุดมการณ์ทุนเสรีนิยมใหม่ เรียก
ร้องให้รัฐถอนตัวออกจากระบบเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพและการแข่งขัน (วรวิทย์ เจริญเลิศ, 
2555) ตลอดจนโลกาภวิตัน์ด้านแรงงานทีเ่น้นแข่งขัน
ค่าจ้างแรงงานท่ีต�า่สดุ และการใช้แรงงานหญงิ เป็น
สาเหตุหนึ่งของการขยายตัวช่องว่างทางเศรษฐกิจ
และความไม่เป็นธรรมในสงัคมไทยในปัจจุบัน แรงงาน
ในระบบถูกท�าให้กลายเป็นแรงงานนอกระบบทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นมากขึน้ เกดิแรงงานรบัเหมาช่วงมสีถานภาพ
“กึง่ลกูจ้าง-ก่ึงผูป้ระกอบอาชพีอสิระ” จ�านวนผูท้�างาน
อิสระและผู้ประกอบการรายย่อยมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
การจ้างงานลักษณะนี้ท�าให้คนงานหลุดจากระบบ
และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ขาดหลักประกันทาง
สังคม (อ้างแล้ว) และมีความเสี่ยงทางสุขภาวะต่อ
การประกอบอาชพีเพราะขาดมาตรการความปลอดภัย
ในการท�างาน

แม้ว่ารัฐสภาไทยได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท�าที่บ้านแล้วในปี พ.ศ. 2553 แต่การบังคับใช้มี
ความล่าช้าอย่างมาก คณะกรรมการคุ้มครองการ
รับงานไปท�าท่ีบ้านซึง่ท�าหน้าท่ีติดตามดแูลการบงัคบั
ใช้กฎหมาย รวมทั้งออกกฎหมายลูกเพื่อน�าไปวางข้อ
ปฏบัิตต่ิางๆ ทีก่ฎหมายระบุไว้และการก�าหนดค่าแรง
ของผู้รับงานไปท�าที่บ้านนั้น เพิ่งจะมีการแต่งตั้งเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ผลส�าเร็จประการหนึ่งที่
เครอืข่ายแรงงานนอกระบบและมูลนธิเิพือ่การพฒันา
แรงงานและอาชีพได้ผลักดันคือสามารถท�าให้วาระ
ของตนมีความเป็นการเมืองจนกระทั่งเกิดกฎหมาย
คุ้มครองค่าแรงงานของผู้รับงานไปท�าที่บ้านได้ ใน
อัตราไม่น้อยกว่าสถานประกอบการ (มติชน, 2559)
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แรงงานนอกระบบอีกกลุม่ได้แก่ กลุม่ผู้ท�างานให้บรกิาร
ทางเพศ ซึ่งเดิมมีแต่ผู้หญิง และได้ขยายมาสู่กลุ่ม
ผูช้าย จนถงึปัจจุบัน มเียาวชนทัง้หญงิและชาย รวมท้ัง
เพศหลากหลาย และไม่จ�ากัดเฉพาะแต่ผู้ถือสัญชาติ
ไทยเท่านัน้ทีท่�างานด้านน้ี มสีถานประกอบการแบบ
ได้รับอนุญาตและแบบไม่ ได้ขออนุญาตเป็นการ
ด�าเนินธุรกิจอื่นแล้วแฝงการค้าบริการ ต่อมาพัฒนา
รปูแบบเป็นงานอสิระที่ ไม่ต้องมต้ีนสงักดั องค์กรหลัก
ท่ีท�างานเพื่อปกป้องสิทธิของผู้มีอาชีพบริการ ได้แก่
มลูนิธเิอม็พาวเวอร์ (ส่งเสรมิโอกาสผูห้ญงิ) และมลูนิธิ
เพือ่นพนกังานบรกิาร (Service Worker In Group:
SWING) เครอืข่ายและองค์กรทีท่�างานด้านนี ้มุง่เน้น
การสร้างอ�านาจต่อรองให้กบัผูข้ายบรกิารเพือ่ป้องกนั
ตนเองและผู้รับบริการ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
สังคมและรัฐต่ออาชีพนี้ หวังให้ลดการเลือกปฏิบัติ
และไม่กดทับความเป็นมนุษย์ของผู้ประกอบอาชีพนี้ 
และมองว่าเป็นแรงงานภาคบริการประเภทหนึ่งที่ท�า
รายได้ ให้กับประเทศไม่น้อย องค์กรที่ท�างานด้านนี้
จึงเรียกร้องให้รัฐปรับปรุงกฎหมายเน้นมาตรการ
คุม้ครองมากกว่าลงโทษ เพือ่ให้แรงงานกลุม่นีม้ท่ีียนื
ในสงัคมอย่างมศีกัดิศ์รแีละเข้าถงึบรกิารของรฐัอย่าง
ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป14  

5. การรวมตัวของกลุ่มองค์กรเพื่อส่งเสริมสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง เครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เป็นการรวมตัว
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ 
ที่ท�าให้เกิดการหลอมพลังในการขับเคลื่อนงานสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์บนฐานความรู้ที่เชื่อมโยงงานภาค
ปฏบิตัแิละภาคนโยบายเข้าด้วยกนั องค์กรในเครอืข่าย
สนบัสนุนทางเลือกของผูห้ญิงทีท้่องไม่พร้อม รวมทัง้สิน้
68 องค์กร เป็นองค์กรสหวิชาชีพที่ท�างานในด้าน
เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครรภ์
ที่ปลอดภัย โดยแบ่งงานออกเป็นสี่ด้าน ด้านที่หนึ่ง 
งานการป้องกนัการท้องไม่พร้อม สายด่วนให้ค�าปรกึษา
การพฒันาระบบการช่วยเหลือ กรณีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
โดยทมีสหวชิาชีพแพทย์ พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์
นักกฎหมาย เพ่ือพิจารณาทางเลือก และมีระบบ
การส่งต่อ กรณีที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการ
ตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยมีบริการ

หลายช่องทาง เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) 
คลนิกิวยัรุน่ และบรกิารปรกึษาทางโทรศพัท์ สายด่วน
1630 และ 1300 และมีระบบการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือทางโทรศัพท์และการเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้
วยัรุ่นกลบัสูส่งัคมอย่างมีคณุภาพ ด้านทีส่อง ด้านการ
ให้ค�าปรกึษาทางเลอืก น�าโดย มลูนธิิสร้างความเข้าใจ
เร่ืองสขุภาพผู้หญงิ (สคส.) พัฒนาบุคลากรด้านการ
ปรึกษาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ ได้รับการ
เรยีนรูเ้รือ่งการปรกึษาทางเลอืกเมือ่ท้องไม่พร้อมตาม
แนวสตรีนิยมและจากมมุมองเพศสภาพท่ีรอบด้าน

ด้านที่สาม งานด้านบ้านพักส�าหรับผู้หญิงที่ต้องการ
ท้องต่อจนครบก�าหนดคลอด น�าโดยสหทัยมูลนิธิ 
ร่วมกบัหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ในทุกจงัหวดั
ทัว่ประเทศ ให้บรกิารสถานทีพ่กัพงิ บ้านพกัรอคลอด
การเลี้ยงดูอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกลุ่ม
สนับสนุนพ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว งานบริการสุขภาพ เช่น
การดูแลฝากครรภ์ ส�าหรับผู้หญิงที่ประสงค์จะต้ัง
ครรภ์ต่อ และสุดท้าย ด้านที่สี่ การส่งต่อเพื่อยุติ
การตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยั น�าโดยมลูนิธแิพธ2เฮลท์
ให้บรกิารปรกึษาทางเลอืก เม่ือไม่ประสงค์จะตัง้ครรภ์
ต่อกจ็ะส่งต่อแหล่งบรกิารท่ีปลอดภยั เช่น โครงการ
น�าร่องในการบรกิารยตุกิารต้ังครรภ์ด้วยยา (Medical
Termination of Pregnancy) และเครือข่ายแพทย์
อาสา R-SA (Referral system for Safe Abortion)
มูลนิธิแพธ2เฮลท์รายงานว่า ในปี 2558 เครือข่าย
ยุติการตั้งครรภ์มีบริการ 56 แห่งทั่วประเทศ เป็น
เอกชน 17 แห่ง ภาครัฐ 37 แห่ง15

 
แต่ละองค์กรทีเ่ข้าร่วมเป็นเครอืข่ายมคีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะทางที่ลงลึกในประเด็นที่องค์กรตนท�าอย่าง
เข้มข้นและต่อเนือ่ง ความร่วมมอืระหว่างภาคประชา
สังคมและองค์กรรัฐบนฐานความรู้และวิชาชีพที่เกื้อ
หนุนกัน และพยายามสร้างกลไกและโครงสร้างที่
เอือ้ให้งานของเครือข่ายมีความรอบด้านและตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูห้ญงิกลุม่ต่างๆ
ที่ต้องการทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ ในภาวะที่ ไม่มีความ
พร้อม การท�างานเป็นเครอืข่ายท�าให้การส่งต่อระหว่าง
หน่วยงานเกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัว การมีหน่วยงาน
ในหลายระดบัทีท่�างานเป็นเครอืข่าย ท�าให้ระดบัปฏิบตัิ
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สามารถสะท้อนข้อมูลแก่ฝ่ายนโยบายน�าไปปรับแก้
และทบทวนแนวนโยบายได้อย่างทันท่วงทีและตรง
ความต้องการ ส่งผลให้ลดสถิติการท�าแท้งเถื่อนที่
เสีย่งอนัตราย การทอดทิง้ทารก และสร้างทางเลอืก
ที่สามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดต่างๆ ให้กับผู้หญิงที่ต้อง
เผชิญจากปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม16  

อกีด้านหนึง่ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสขุ ได้
ผลกัดนัการออกพระราชบัญญตักิารป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ซึ่งประกาศใช้ ในปี พ.ศ.
2559 เพื่อมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน
และสอดประสานกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
บนพ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและ
เด็กหญิงให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างปลอดภัย
และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเนื้อหาได้รับการปรับและ
พัฒนาขึ้นโดยภาครัฐที่ ได้ท�างานร่วมกับเครือข่าย
ภาคประชาชนมาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง

6. การขยายงานการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ
จากสทิธสิตรสีูส่ทิธคิวามหลากหลายทางเพศและกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ป็นผูช้าย การเตบิโตของกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศและสือ่สงัคม ท�าให้พืน้ทีข่องกลุม่หลากหลาย
ทางเพศขยายกว้างข้ึน เห็นได้จากการจัดประเภท
ของเพศที่สามมีมากขึ้น กลุ่มหลากหลายทางเพศได้
รับความสนใจและมีพื้นที่ข่าวมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
มีองค์กรที่เป็นกระบอกเสียงในการพิทักษ์สิทธิ์ เช่น 
กลุ่มอัญจารี เครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย ความนิยม
สื่อสังคมท�าให้กลุ่มหลากหลายทางเพศสามารถผลิต
เนื้อหาข่าวของกลุ ่มตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
ท�าให้สามารถมีช่องทางในการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มหลากหลายทางเพศให้กับ
สังคมได้อย่างหลากหลาย รวมท้ังยังสามารถเปิด
เผยอัตลักษณ์ตัวตนได้มากขึ้นกว่าในอดีตอีกด้วย 
(กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)

นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มใช้แนวคิดสตรีนิยมมาท�างาน
ขยายไปสู่กลุ่มผู้ชาย ผ่านงานฟื้นฟูผู้ชายที่เป็นฝ่าย
กระท�าความรนุแรง ด้วยการใช้งานรณรงค์ลดการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหมู่ผู้ ใช้แรงงาน เนื่องจาก
แอลกอฮอล์เป็นเหตุให้มีการล่วงละเมิดทางเพศและ

การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง การริเริ่มของมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกลนี้ นับเป็นองค์กรเดียวที่มุ่งเน้นการ
สร้างความเป็นธรรมทางเพศผ่านกลุม่เป้าหมายเพศชาย
มูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือทั้งเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านศาสนา เมื่อสามารถ
เลิกสุราได้แล้ว มูลนิธิฯ ก็จะเพิ่มเติมความรู้เรื่อง
เพศสภาพ (gender training) เปลี่ยนแปลงความ
สัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างหญิงชายในชุมชนให้มี
ความเกื้อกูลและเคารพในความเป็นมนุษย์ของกัน
และกัน การเสริมสร้างความรู้ ให้กับประชาชนผู้เข้า
ร่วมโครงการให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจการกดข่ี
ทางเศรษฐกจิ ท�าให้จากกลุ่มเครอืข่ายเลกิเหล้า พฒันา
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง เช่น 
การท�าเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาชุมชนในมิติ
อ่ืนๆ สร้างการเปล่ียนแปลงความสมัพันธ์ทางอ�านาจ
ระหว่างเพศไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทาง
อ�านาจในทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ ใช้แรงงาน17

7. ความตื่นตัวทางการเมืองของผู้หญิงที่แม้จะไม่มี
วาระเพือ่สร้างความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นวาระน�า
แต่ต้องการสร้างโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดทิศทางของรัฐบาล แนวนโยบาย รวมทัง้การ
แก้ปัญหาจากความรนุแรงถงึตายในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ ผู้หญงิจ�านวนมากโดยเฉพาะผู้หญงิรากหญ้า
และชนชัน้กลางใหม่ท่ีเข้าไม่ถงึการเมอืงแบบทางการ
เลือกที่จะใช้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นช่อง
ทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนอก
สถาบันการเมืองที่เป็นทางการ ผู้หญิงกลุ่มนี้เข้ามา
มส่ีวนร่วมในการเมอืงเพราะเผชญิกบัปัญหาทีก่ระทบ
ต่อวถิชีีวติและอกีส่วนหนึง่เพราะมสี�านกึของการเป็น
พลเมืองและประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจท่ีต้องการ
ให้การเมืองพัฒนาไปสู่การเมืองที่มีคุณภาพ เมื่อ
พิจารณาจากประเด็นท่ีกลุ่มผู้หญิงเหล่าน้ี ให้ความ
สนใจ อาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหลัก คือ

กลุ่มแรก กลุ่มผู้หญิงที่เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมเพราะได้รบัผลกระทบจากนโยบายของรฐั
เช่น การประกาศเขตอุทยาน การเวนคนืท่ีดนิ ท�าให้
ผู้หญิงโดยเฉพาะในกลุ่มรากหญ้าต้องเผชิญกับการ
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สูญเสียเสรีภาพและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
เพราะถูกท�าลายหรือถูกกันออกจากระบบนิเวศน์ท่ี
เป็นแหล่งอาหารและรายได้18 ในขณะท่ีผูช้ายต้องการ
เปลีย่นอาชพีและย้ายถิน่ฐานออกจากบ้านเกดิเพือ่ไป
หางานท�า19 การด�าเนินนโยบายการพัฒนามีโจทย์
ส�าคญัว่าจะตอบสนองต่อผลกระทบตามเพศสภาพนี้
อย่างไร ผู้หญิงกลุ่มนี้จ�านวนไม่น้อยได้รับการอบรม
เรื่องมิติเพศสภาพกับการพัฒนา พวกเธอมีส�านึกใน
เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ สามารถวิพากษ์
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเพศในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมท่ีสังกัดอยู่ และพวกเธอก็ยัง
เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องสะท้อนปัญหาจากมุมของ
เพศสภาพ และผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอยู่ในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาของรัฐที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของชายและหญิงในชุมชน

กลุม่ทีส่อง คอืกลุ่มผูห้ญงิทีเ่ข้าร่วมขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองกับการเมืองสีเสื้อที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี
ความขัดแย้งทางการเมืองที่แบ่งสังคมไทยออกเป็น
สองขัว้การเมอืงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 ความ
ขดัแย้งทางการเมอืงนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผูห้ญงิได้เรียนรู้
การเมือง ผู้หญิงจ�านวนหนึ่งได้เปลี่ยนจากการเป็น
เพียงผู้เข้าร่วมการประท้วง (protestor) ไปสู่การ
เป็นผู้กระท�าการทางการเมือง (political actor) 
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เข้าร่วมต่อสู้ ในขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมเปลีย่นจากภาพลกัษณ์ของผู้หญิง
ในขบวนการเคลือ่นไหวแบบฐานประเด็นทีผู่ห้ญงิมีภาพ
ของความเป็นเหยื่อของการพัฒนา มาสู่ภาพของการ
เป็นพลเมืองผู้มีส่วนในการก�าหนดทิศทางการเมือง 
และมองว่านโยบายของรัฐเป็นส่วนส�าคัญต่อเรื่อง
ปากท้องที่ตนควรมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนด (Buranajaroenkij et al, 2016)

สุดท้าย กลุ่มที่สาม คือกลุ่มผู้หญิงในสถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง-ชาติพันธุ์ที่ยืดเย้ือและใช้
อาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับแต่ พ.ศ. 2547 
เป็นแรงผลักดันให้ กลุ่ม-องค์กรผู้หญิงในพื้นที่ 23 
องค์กร รวมตัวกันเป็นคณะท�างานวาระผู้หญิงจังหวัด
ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 มี

เป้าหมายเพือ่รณรงค์เรือ่งการคุม้ครองพืน้ทีป่ลอดภยั
และการมส่ีวนร่วมในกระบวนการสนัติภาพของผูห้ญิง
แสดงจุดยืนชัดเจนในเรื่องการต่อต้านความรุนแรง 
และประกาศบทบาทของผู้หญิงในฐานะ “ผู้สร้าง
สันติภาพ” ท�าให้คณะท�างานวาระผู้หญิงจังหวัด
ชายแดนใต้เป็นองค์กรภาคประชาสังคมท่ีมีความ
เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายในพื้นที่   

จากการปริทรรศน์ข้างต้น มีข้อสังเกตส่ีประการ
เกีย่วกบัพฒันาการของงานการสร้างความเป็นธรรม
ทางเพศ (gender justice) ในประเทศไทย ดังนี้ 
ข้อสังเกตประการที่หนึ่ง การเพิ่มขึ้นของตัวแสดงที่
หลากหลายในการก�าหนดและต่อรองวาระทางเพศ
สภาพ เช่น ปัญญาชน นักวิชาการ กลุ่มผู้หญิงและ
ภาคประชาสังคม การก�าหนดประเด็นและแบบแผน
ปฏิบัติตามเพศสภาพได้เคลื่อนจากอ�านาจรัฐมาสู่
อ�านาจประชาชนมากขึ้น จากเดิมที่มีรัฐเป็นตัวแสดง
หลักในการก�าหนดแบบปฏิบัติตามเพศสภาพของ
หญิงชายในสังคมซึ่งมีส่วนท�าให้ความสัมพันธ์ทาง
อ�านาจระหว่างเพศเหลื่อมล�้า ต่อมาภาคประชาชน
เริ่มเข้าสู่เวทีการต่อรองเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและ
สร้างพืน้ที่ ในการมีส่วนร่วมก�าหนดวาระและประเดน็
ที่เกี่ยวกับเพศสภาพมากขึ้น

ข้อสงัเกตประการทีส่อง องค์กรผู้หญงิได้พฒันาความ
เชี่ยวชาญแบบลงลึก ขณะเดียวกันก็แผ่ขยายความ
ร่วมมอืและความเป็นเครือข่าย ในบางประเดน็ผนัมา
สู่การเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัฐและภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงมีลักษณะเน้น
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น อาทิเช่น 
องค์กรวิชาชีพต่างๆ ทบวงกรมในกระทรวงต่างๆ 
สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาคประชาสงัคม องค์กร
พฒันาเอกชน มีการท�างานเพือ่ตอบสนองปัญหาตาม
สถานการณ์ และมุ่งสร้างการเปลี่ยนทางโครงสร้าง
และวฒันธรรมควบคูก่นัไป เห็นได้จากการทีก่ารต่อรอง
เพือ่ก�าหนดวาระทางสงัคมและการเมอืงเกดิขึน้ทัง้ใน
ระดับนโยบาย กฎหมาย จนถึงการสร้างและพัฒนา
มาตรการและกลไกเพือ่สร้างความเป็นธรรมทางเพศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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ข้อสงัเกตประการทีส่าม ความพยายามทีจ่ะใช้แนวคดิ
สตรนิียมให้เหมาะกบับรบิทท้องถิน่ เวทถีกเถยีงเรือ่ง
สิทธิสตรีของประเทศไทยเริ่มต้นมาแต่ก่อนที่ประเทศ
ไทยจะเปลีย่นแปลงการปกครอง และก่อนท่ีจะรบักรอบ
สากลมาใช้ ในการรณรงค์เพื่อสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศ แม้การสร้างความรู้ ในสถาบันวิชาการ
จะไม่ ได้รับการหนุนเสริมจากรัฐและภาคส่วนอื่นๆ 
เท่าที่ควร แต่ก็มีความพยายามที่จะพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในบางประเด็น นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาความรู้นอก
สถาบันวิชาการที่ ใช้แนวทางสตรีนิยมและเพศสภาพ
มาปรบัใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาในมติต่ิางๆ ทีผู้่หญงิ
และเพศหลากหลายในสังคมเผชิญอยู่ตามยุคสมัย 
นกัวิชาการและนักกจิกรรมทางสงัคมไม่ได้น�าแนวคดิ
สตรีนิยมแบบตะวันตกมาใช้ โดยไม่อ่านสังคมไทย 
อย่างที่มักมีการน�าเรื่องนี้มาโจมตีเฟมินิสต์ไทย การ
ศกึษาชิน้นีท้�าให้พบว่าผูท้ีท่�างานด้านนีม้คีวามพยายาม
ประยุกต์ปรบัแต่งให้เหมาะกบัวฒันธรรมและความเชือ่
ท้องถิ่นขึ้นตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2011) ว่าประเทศไทยมีการ
น�าสตรีนิยมมาตีความและน�ามาใช้กับบริบทเฉพาะ
ของสงัคมไทย รวมทัง้มกีารน�ากรอบอ้างองิสากลมา
ปรบัให้สอดคล้องกบับรบิทและความต้องการภายใน
ประเทศ เพื่อลดแรงเสียดทานที่อาจมี อันน�าไปสู่
ยทุธศาสตร์และวธีิการทีจ่ะน�าการเปล่ียนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ ประสบการณ์ที่สั่งสมท�าให้ขบวนการ
สตรีนิยมใส่ใจที่จะปรับยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ 
และได้ริเริ่มขยายขอบฟ้าของการท�างานออกไป ให้
สามารถบูรณาการกับประเด็นปัญหาใหม่ๆ ที่กลุ่ม
ผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ก�าลังเผชิญอยู่ เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางเพศควบคู่ ไปกับความเป็นธรรมทาง
สังคม เห็นได้จากการท�างานเร่ืองส่งเสริมบทบาท
ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ หรือการท�างาน
เร่ืองการเข้าถงึการท�าแท้งทีป่ลอดภยัและการสือ่สาร
เรื่องเพศ ซึ่งแม้จะยังไม่สามารถรื้อถอนมายาคติให้
หมดสิ้นได้ แต่ความเข้าใจความเป็นท้องถิ่นก็ท�าให้
เครอืข่ายผูห้ญิงสร้างพืน้ที่ ในการท�างานทีส่ร้างโอกาส
ในการเลอืกทีจ่ะก�าหนดชะตาชวีติของผูห้ญงิได้มากขึน้ 

ข้อสังเกตประการสุดท้าย การท�างานเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางเพศในประไทย องค์กรผู้หญิงมักใช้
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal feminism) 
ควบคู่ไปกับการท�างานที่ ใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Right 
based approach) ส�าหรับขบวนการแรงงานก็ใช้
แนวคดิสายมาร์กซสิมาเป็นกรอบวิเคราะห์ แต่กพ็บว่า
กลุ่มผู้หญิงที่มีส�านึกเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ 
อย่างเช่น กลุ่มหญิงสู้ชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ข้ามชาติ หรือจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา และกลุ่มผู้หญิงที่
ได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงที่ ใช้อาวธุ กลุม่ต่างๆ
เหล่าน้ี เป็นผู้หญงิท่ีเข้าร่วมขบวนการเคลือ่นไหวทาง
สังคมเพราะประสบปัญหาที่บีบค้ัน ไม่ได้เร่ิมด้วย
ส�านึกแบบสตรีนิยมหรือต้องการเรียกร้องความ
เสมอภาคระหว่างเพศ หากการรวมตวัท�าให้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์และได้รับการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตนจากมมุมองเพศสภาพ แม้หลายคน
ไม่แน่ใจหากจะเรยีกตนเองว่าเฟมนิสิต์ แต่การท�างาน
ก็มีแง่มุมที่จะสร้างความเป็นธรรมทางเพศ ควบคู่ไป
กับการแก้ปัญหาที่ตนต้องเผชิญ สนใจที่จะเชื่อมโยง
ความรูท้างวชิาการด้านสตรนียิมและเพศสภาพสูง่าน
ภาคปฏบัิตขิองตนเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงทัง้ความ
สัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศและอ�านาจเชิง
โครงสร้างที่ตนก�าลังเผชิญอยู่ เพราะตระหนักว่า
การจะหาทางออกจากปัญหาที่ตนเผชิญนั้นจะต้อง
ท�างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางเพศควบคู่ ไป
ด้วย20 การตื่นตัวของผู้หญิงซึ่งมาจากกลุ่มพลังทาง
สังคมกลุ่มต่างๆ ในประเด็นปัญหาที่หลากหลายนับ
เป็นโอกาสที่ก�าลังเปิดขึ้นในการฟื้นคืนพลังทางการ
เมืองของสตรีนิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ในอนาคต ในงานศึกษานี้จึงรวมกลุ่มนี้ ไว้ด้วยเพราะ
เหน็ว่าหากละเลยผูห้ญงิกลุม่ทีอ่ยู่ในขบวนการเคลือ่น
ไหวทางสังคมที่มิได้มีวาระหลักเพื่อสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและขจดัการกดขีท่างเพศ กจ็ะท�าให้
ภาพการท�างานเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศใน
ประเทศไทยไม่ครอบคลมุ นอกจากนีน้กัวชิาการบางคน
ตั้งค�าถามที่น่าสนใจว่า การแบ่งประเภทขบวนการ
สตรีนิยมของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างชัดเจนนั้น
จะสามารถท�าได้หรอืไม่ องค์กรและกลุม่ผู้หญงิต่างๆ
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ชัดเจนแค่ไหนที่จะบอกว่าตนเองใช้แนวคิดสตรีนิยม
สายไหน หรือใช้วธีิการแบบหน่ึงแบบใดอย่างเจาะจง
ในงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมที่ตนก�าลังขับ
เคลื่อนอยู่21

จากข้อสังเกตข้างต้นจะเห็นว่าการท�างานเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางเพศและสังคมในประไทยน้ันมี
พัฒนาการต่อเนื่อง แต่ก็พบว่า การท�างานยังมี
ความท้าทาย ยังคงต้องการความสืบเนื่องของการ
ท�างานและทรัพยากรมาหนุนเสริมเพื่อสร้างพลังใน
การรบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ ซึง่จะได้อภปิรายถงึ
ประเด็นดังกล่าวในส่วนต่อจากนี้

ความท้าทายของสตรนียิมในการสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมไทย

จากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่าย
ผูห้ญิง นกักิจกรรม นกัวชิาการและผูห้ญิงในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างการศึกษานี้ บางส่วน
ได้แสดงทัศนะต่อข้อจ�ากัดของการท�างานเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมบนฐานคดิสตรีนยิมในสงัคม
ไว้สองประการ ได้แก่ 

ประการแรก ข้อจ�ากดัในเรือ่งทรพัยากรบคุคล นกัคดิ
สายเฟมินิสต์ ในสังคมไทยมีจ�านวนจ�ากัด และงานที่
แต่ละคนแบกรับในประเด็นที่ท�าอยู่ก็เป็นเร่ืองส�าคัญ
ที่ต้องใช้พลังปัญญาและเวลามาก ทั้งยังจ�ากัดด้วย
ทรพัยากรและการสนบัสนนุ จงึเกนิกว่าทีจ่ะขยายงาน
ออกไปรองรับปัญหาใหม่ๆ ที่เข้ามาท้าทายผู้หญิง
ทุกกลุ่มในสังคมอย่างทั่วถึงและครอบคลุม มีการตั้ง
ข้อสังเกตว่า ความเชี่ยวชาญของเฟมินิสต์ ในไทยจะ
เป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย 
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิเรื่องเพศวิถี สิทธิในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง นักวิชาการหลายคนพูดตรง
กนัว่า สงัคมไทยยังคงมเีฟมนิสิต์จ�านวนน้อยทีม่มุีมมอง
ด้านสิง่แวดล้อม การพฒันาและเศรษฐกจิ ทีส่ามารถ
อธบิายปัญหาการพฒันาทีก่ลุม่ผูห้ญงิฐานรากส่วนใหญ่
ก�าลงัเผชญิกับปัญหาการพัฒนาทีท่�าลายฐานเศรษฐกิจ
ดั้งเดิมที่บั่นทอนอ�านาจของผู้หญิง และท�าให้เห็นว่า
ผู้หญิงต้องแบกรับภาระมากขึ้นอย่างไร22  จึงท�าให้
ขาดพลังที่จะหยิบประเด็นผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและ

การพฒันามาท�าให้เป็นการเมือง ทีจ่ะท�าให้เหน็ความ
เช่ือมโยงของประเด็นนี้กับเรื่องสุขภาพและความ
ยากจนอันเกิดจากการถูกแย่งชิงแหล่งอาหารและ
ทรพัยากรฐานเศรษฐกจิของผูห้ญงิ เพือ่เสนอทางออก
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีม่มีติทิางเพศสภาพ
ผนวกกับข้อจ�ากัดอันเกิดจากการทียั่งไม่สามารถสร้าง
พันธมิตรในเชิงประเด็นร่วมกับกลุ่มก้อนอื่นๆ เช่น 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและขบวนการ
เคลือ่นไหวทางการเมอืงทีม่ผู้ีหญงิเข้าร่วมเป็นจ�านวน
มาก ย่อมท�าให้แนวคิดสตรีนิยมถูกผลักออกจาก
กระบวนทศัน์การสร้างความเป็นธรรมทางสงัคมของ
ผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ23 

ประการทีส่อง ช่องว่างระหว่างทฤษฎีในทางวชิาการ
กบัขบวนการเคล่ือนไหว เป็นความท้าทายท่ีตัง้อยู่ใน
บริบทที่ต้องรับมือกับความท้าทายทั้งในระดับสากล
และในระดบัประเทศ ความท้าทายในระดบัโลก ได้แก่
กระแสทุนเสรีนิยมใหม่และโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อน ความ
ท้าทายในระดับประเทศ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
การเมืองและชาติพันธุ์ที่ยืดเยื้อ ขณะเดียวกันภายใต้
รฐับาลทหารการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงผ่านขบวนการ
เคลือ่นไหวในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีถูกจ�ากดัและหดแคบลง
บริบทเหล่านี้ท�าให้เสียงความต้องการของผู้หญิงยิ่ง
ถูกกลบ ลดความส�าคัญลง ประเด็นปัญหาที่ผู้หญิง
เผชญิอยูยั่งไม่สามารถสร้างวาระทางการเมอืงทีม่พีลงั
ทีจ่ะสร้างความสนใจให้กบัผูม้อี�านาจและสาธารณชน
มากพอที่จะผลักดันให้ปัญหาได้รับความสนใจและ
เข้าไม่ถึงพื้นที่อ�านาจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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มองอนาคต: ประเด็นเพื่อสร้างวาระทางการเมืองผ่านฐานคิดสตรีนิยม  

ในส่วนน้ีจะอภิปรายถึงประเด็นท่ีแนวคิดสตรีนิยม
จะน�ามาสร้างความเป็นการเมืองหรือพัฒนาสู่การ
เป็นวาระทางการเมอืงในอนาคตเพือ่การเปลีย่นแปลง
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและบรบิทของสงัคมไทย
การศกึษานีข้อน�าเสนอประเดน็เพ่ือการขบัเคลือ่นสีด้่าน
ด้วยกนั คอื การรือ้ถอนมายาคตทิางเพศ ความเข้าใจ
ความซ้อนไขว้ของปัญหาการดแูลผ่านมมุมองสตรนียิม
การสร้างนโยบายที่มีมิติ ความหลากหลายทางเพศ
เป็นหน่วยการวิเคราะห์ และสุดท้าย การสร้าง
ความชอบธรรมให้กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของผู้หญิงนอกระบการเมืองแบบทางการ

การรื้อถอนมายาคติทางเพศ 
มายาคติทางเพศยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการ
แก้ปัญหาความรุนแรงและการถูกเลือกปฏิบัติและ
การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเพศหลาก
หลาย ที่ผ่านมามีการศึกษาและงานวิจัยจ�านวนหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความเสมอภาคระหว่าง
เพศชี้ ให้เห็นว่า24 การสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างความเป็นธรรม
ทางเพศอย่างแท้จริง แต่ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่
อาจบังคบัใช้กฎหมายได้อย่างมปีระสทิธผิลเพราะยงั
มทัีศนคติด้านลบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
(องัคณา ช่วยค�า้ช,ู 2555) ผนวกกับค่านยิมทางสงัคม
ทีค่รอบง�าผูห้ญงิให้อยู่ใต้อ�านาจ ท�าให้ผูห้ญงิไม่ต่อสู้
รกัษาสิทธขิองตนเองแม้จะมกีฎหมายเปิดช่องให้แล้ว
ก็ตาม25 ด้วยมายาคติทางเพศที่ยังแข็งตัว การบังคับ
ใช้กฎหมายจึงยังเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับคนท�างาน
ด้านการยตุคิวามรนุแรงและการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
เพราะเหตุแห่งเพศ 

ข้อเสนอหนึ่งเพ่ือการร้ือถอนมายาคติคือการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจกับสังคมเพ่ือลดอคติและการ
เหยยีดเพศ ซึง่กลุ่มองค์กรผู้หญงิท�ามาอย่างต่อเนือ่ง

ในยคุก่อนทีส่ือ่สงัคมจะได้รบัความนยิม องค์กรผูห้ญิง
สามารถสร้างช่องทางในการสือ่สารกบัสงัคมได้อย่างมี
ประสทิธผิลเพราะมคีวามใกล้ชดิกบันกัข่าวหนงัสอืพมิพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ที่ ให้ความสนใจและการสนับสนุน
การรณรงค์และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ความเป็นธรรมทางเพศ ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความตระหนักรู้ ให้กับสาธารณะและสร้างแรงกดดัน
ให้กับผู้ก�าหนดนโยบายและออกกฎหมาย 

ความส�าเรจ็ในการสร้างส�านกึสาธารณะในเรือ่งสิทธิ
ผู้หญิง อาจดูได้จากความส�าเร็จเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากปรากฏการณ์
การปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิงที่เกิดขึ้น ตัวแสดง
ในการปกป้องสิทธิทางเพศนั้นขยับมาสู่ตัวแสดงที่
นอกเหนือจากรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสถาบัน
การศึกษา ไปสู่กลุ่มประชาชนและสามัญชนที่แสดง
จดุยืนปฏเิสธและประณามการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน
ผู้หญิง ว่าเป็นสิ่งที่ ไม่อาจยอมรับได้ ในสังคมนี้แล้ว 
ส่งผลให้เกิดกระแสกระเพ่ือมผ่านสื่อสังคมและ
สือ่กระแสหลัก ท�าให้ผู้กระท�าได้รับการตักเตือนและ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด เช่น กรณีโปสเตอร์
รณรงค์ง่วงไม่ขบัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 
ของกลุม่งานจราจร สถานตี�ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงใหม่
ทีเ่ป็นรปูนายต�ารวจเอามือลบูศรีษะผูห้ญงิทีน่ัง่ต�า่กว่า 
และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ การตั้งกลุ่มสื่อสังคมเพื่อ
วิพากษ์และต่อต้านการท�าให้การข่มขืนเป็นเรื่อง
โรแมนติกในละครโทรทัศน์26

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชนและ
นกักจิกรรมสตรี27 มข้ีอสงัเกตทีต่รงกนัว่า การสือ่สาร
กบัสังคมยังเป็นงานส�าคัญในงานสร้างความเป็นธรรม
ทางเพศ แต่ก็พบว่าในปัจจบุนั เม่ือสือ่สงัคมแพร่หลาย
องค์กรผู้หญิงหลายองค์กรประสบกับปัญหาส่ือสาร
สาธารณะ ยังขาดการสื่อสารกับสังคมและยังไม่ได้
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ใช้สื่อสังคมเพื่อประโยชน์ ในงานรณรงค์มากนัก 
ส่วนหน่ึงทีก่ระแสสตรีนยิมในปัจจบุนัเหมอืนมช่ีองว่าง
กับสาธารณะชนเพราะไม่สามารถปรับตัวเร่ืองการ
สื่อสารมาสู่การสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อผ่านสื่อสังคมได้ 
เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า ขาดนักสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ทีม่คีวามเข้าใจสตรนียิม28 องค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในการส่ือสารสาธารณะในปัจจุบันจะต้องสามารถ
ผลติเนือ้หาเพ่ือสือ่สารสงัคมได้เอง เพราะไม่อาจพ่ึงพงิ
นักส่ือสารมวลชนของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่น
อย่างในอดตีทีค่วามนยิมก�าลงัลดลงเรือ่ยๆ ในประเทศ
ไทยองค์กรที่ท�างานด้านความหลากหลายทางเพศ
นบัว่าประสบความส�าเร็จในการรณรงค์เพ่ือสทิธขิอง
เพศทางเลือกและการสร้างความยอมรับในทาง
อตัลกัษณ์ให้กบัสงัคมได้ดกีว่าองค์กรทีท่�างานส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหว่างเพศในมิติอ่ืนๆ เพราะมีศักยภาพ
ในการผลิตเนื้อหาและประเด็นในการสื่อสารในช่อง
ทางทีส่ร้างได้เอง การขบัเคลือ่นการส่ือสารกับสงัคม
อย่างต่อเนื่องและอย่างมียุทธศาสตร์จะช่วยกัดเซาะ
มายาคตทิางเพศ นอกจากจะต้องท�างานกับสาธารณชน
แล้ว อีกด้านที่ส�าคัญคือ การท�างานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กบัการท�างานเรือ่งการคุ้มครองและปกป้องสทิธขิอง
ผู้หญิงและเพศหลากหลายในสถาบันทางสังคมการ
เมอืงของประเทศให้สามารถต้ังค�าถามกบัความเข้าใจ
เรื่องเพศและมายาคติที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความ
ก้าวหน้าของงานขจดัความไม่เป็นธรรมทางเพศ เพือ่ท่ี
จะน�าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงงานที่ตนท�าเพื่อ
ลดอปุสรรคอนัมทีีม่าจากอคติทางเพศในการส่งเสรมิ
ความเป็นธรรมทางสังคม 

ความเข้าใจความซ้อนไขว้ของห่วงโซ่การดูแล
ผ่านมุมมองสตรีนิยม
ในขณะที่ผู้หญิงที่มีการศึกษาเข้าสู่การท�างานในภาค
เศรษฐกิจและมีโอกาสเข้าสู่ต�าแหน่งระดับตัดสินใจ 
การพึ่งตัวเองได้ทางเศรษฐกิจช่วยให้ผู้หญิงจ�านวน
ไม่น้อยมีอ�านาจการต่อรองในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 
สิ่งนี้บดบังการตั้งข้อถกเถียง ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศภายใต้อิทธิพลทุนนิยมและความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกจิ ด้วยการให้คณุค่างานในบ้านที่ ไม่มค่ีาจ้าง
และงานนอกบ้านท่ีมค่ีาจ้างต่างกนั ภาพความก้าวหน้า

ของผู้หญิงกลุ ่มที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจได้บดบัง
ประเด็นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมในมิติที่เกี่ยวโยง
กับเศรษฐกิจและความสมัพนัธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศ

ระบบทนุเสรนียิมทีม่าพร้อมระเบยีบโลกและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ดงึผูห้ญงิออกจากครวัเรอืนมาสูต่ลาดมากข้ึน
ผู้หญงิกลายเป็นแรงงานราคาถกู เกดิช่องว่างรายได้
ที่มีเหตุมาจากเพศ (gender pay gap) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรม งานบาง
ประเภท เช่น งานสิง่ทอ การประกอบช้ินส่วนอปุกรณ์
การบรรจุสินค้า เน้นรับแต่แรงงานหญิงและท�าให้
เป็นงานของหญงิ (feminized labor/work) ด้วยการ
จ้างงานในราคาถูกเพราะเป็นงานที่จัดประเภทว่า
ไร้ทักษะฝีมือแรงงาน อาศัยความละเอียดอ่อนและ
ความใส่ใจอันเป็นธรรมชาติท่ีติดตัวมาของผู้หญิงอยู่
เดิมแล้ว (Romanow, 2012) 

นอกจากนี ้ความคาดหวงัของสงัคมยงัผกูผูห้ญงิไว้กบั
ความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในครอบครัว งานบ้านยังถูกคาดหวังว่าเป็นบทบาท
ของผู้หญงิ ผู้หญงิท่ีท�างานนอกบ้านมกัมคี�าถามเรือ่ง
ความสมดุลของงานนอกบ้านและความรับผิดชอบใน
ฐานะแม่และเมีย ทั้งที่ผู้ชายที่มีครอบครัวและต้อง
ท�างานนอกบ้านไม่ถูกคาดหวังให้ต้องตอบโจทย์นี้ซ่ึง
เป็นปัจจัยให้ผู้หญิงจ�านวนหนึ่งเลือกท่ีจะให้ความ
ส�าคัญต่อครอบครัวแทนการแสวงหาโอกาสเพื่อ
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน

ขณะที่ภาพลักษณ์ของผู้หญิงยังผูกติดอยู่กับการเป็น
แม่และเมยี ท�าให้บทบาทและหน้าท่ีการดแูลเป็นงาน
ที่สังคมและตัวผู้หญิงคาดหวังกับตนเองว่าจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ไม่ว่าหญิงผู้นั้นจะมีฐานะทาง
สงัคมอย่างไรและจะมีภาระในภาคการผลติและภาระ
อื่นๆ มากน้อยต่างกันแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นผู้หญิงที่
ประสบความส�าเรจ็ในทางเศรษฐกิจและเข้าสูต่�าแหน่ง
ระดบัตัดสนิใจขององค์กรได้ คอืผูห้ญงิที่ ได้ประโยชน์
จากห่วงโซ่ของการดูแล (care chain)29 เพราะมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเหนือกว่าผู้หญิง
อีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะเป็นแรงงานมารับช่วงต่อเพื่อ
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ให้ผูห้ญงิท่ีท�างานนอกบ้านไม่รู้สึกผดิทีล่ะเลยงานบ้าน
ที่เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิง (Yeates, 2004) 
สามารถตอบโจทย์เร่ืองการรักษาสมดุลระหว่าง
ความรับผดิชอบต่อครอบครวัและทีท่�างานได้ ด้วยการ
ใช้เงนิทีห่ามาได้อย่างเพียงพอในการซือ้การดแูลจาก
ผู ้หญิงท่ีมีสถานะด้อยกว่าทางสังคมที่เข้ามาเป็น
แรงงานราคาถกูให้กบัผูห้ญิงกลุม่มีรายได้สูง ซึง่หน้าที่
ในการรบัจ้างท�างานบ้านและดแูลผูช้ราและเดก็ ค่อย
ผ่องถ่ายไปสูผู่ห้ญงิจากประเทศเพ่ือนบ้านจากประเทศ
ลาว พม่า และกัมพูชา มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัผูห้ญงิ
ระดับล่างก็จะสูญเสียบทบาทในการดูแลครอบครัว
ตนเองเพื่อแลกกับค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจ

การเติบโตของห่วงโซ่การดูแลในสังคมไทย สะท้อน
ปัญหาในหลายระดบั ในระดบับคุคลท�าให้เหน็ชัดเจน
ว่าทัศนคติต่อบทบาททางเพศที่ยังติดกรอบ และ
ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนงานบ้านเพื่อสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศในระดับครอบครัวยังคง
เปลี่ยนน้อย ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงท่ีมีการสลับ
บทบาทหน้าที่ระหว่างสามีภรรยา สื่อจะให้ความ
ส�าคัญในฐานะเป็นเรื่องแปลกและแตกต่าง หรือการ
แลกเปลี่ยนสลับหน้าที่ตามสถานการณ์และความ
จ�าเป็นภายในครอบครัวก็ยังเป็นเร่ืองที่ ไม่เกิดขึ้น
มากนัก 

ในระดับโครงสร้าง ปัญหานี้สะท้อนว่าประเทศไทย
ยังไม่มีนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว (family-
friendly policies) ที่เอื้ออ�านวยให้ผู้หญิงสามารถ
หารายได้ทางเศรษฐกิจและผ่องถ่ายภาระงานดูแล
ครอบครัวของผู้หญงิ เช่น ศนูย์ดแูลเดก็เลก็ในทีท่�างาน
และในชุมชนจะช่วยให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
อย่างหมดห่วง แม้ประเทศไทยจะมีจ�านวนศูนย์เดก็เลก็
ทัง้ของภาครฐัและเอกชนเพิม่ข้ึน แต่กยั็งขาดคณุภาพ
ไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ ใช้บรกิาร โดยเฉพาะข้อห่วงใยในเรือ่งคณุภาพและ
ความปลอดภัยต่อเด็ก ท�าให้ภาระตกอยู่กับผู้สูงอายุ
ซึ่งได้รับความไว้วางใจในฐานะบุคคลในครอบครัว 
ต้องท�างานที่ ไม่ได้รับรายได้เพื่อค�้าจุนตลาดแรงงาน 
หรือท�าให้ผู้หญิงต้องยอมท�างานที่มีรายได้ต�่า เพื่อ

แลกกับการท�างานดูแลครอบครัวด้วย เช่น การรับ
เหมาช่วงมาท�าทีบ้่าน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้ช่องว่าง
เศรษฐกิจของคนรวยและคนจนยิง่ขยบักว้างออกไปอกี
เพราะคนรวยก็ยิ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
คนจน ก็ยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่จ�ากัด การสร้าง
ความเป็นธรรมให้กบังานดแูลจึงเป็นเรือ่งส�าคญั จ�าเป็น
ต้องพัฒนาระบบท่ีจะสามารถรองรบัผูห้ญงิจ�านวนมาก
ที่ท�าหน้าที่นี้ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวและสังคมโดยรวม

ข้อเสนอในเร่ืองนี้คือการน�าเร่ืองการดูแล (care) 
มาสร้างเป็นวาระทางสังคม โดยใช้กรอบวิเคราะห์
ของสตรนียิมท�าให้เป็นประเดน็ทางการเมอืง (politicize
of care work) โดยหวังว่า เรื่องนี้จะเป็นตัวจุด
ประเดน็ให้คนเข้าใจความซับซ้อนและความซ้อนไขว้กนั
(intersectionality) ของความสมัพนัธ์ทางอ�านาจของ
ระบบเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ผ่านประสบการณ์
ในชีวิตประจ�าวันระดับครัวเรือน กับความสัมพันธ์
ทางอ�านาจระหว่างเพศ ท่ี ไม่ใช่เฉพาะผู้หญงิกบัชาย
แต่เป็นระหว่างผู้หญงิต่างชนช้ัน สถานะ และสายใย
ความสมัพันธ์ทางสงัคม กบัความสมัพันธ์ทางอ�านาจ
ในการเข้าถึงเศรษฐกิจและนโยบายของผู้หญิงต่าง
สถานะและต่างชาติพันธุ์ 

หากมกีารพฒันาแนวคดิสตรีนยิมข้ึนมาเป็นเคร่ืองมอื
วเิคราะห์ (analytical tool) ทีค่นทัว่ไปสามารถหยิบ
ข้ึนมาใช้และท�าให้เห็นความเชือ่มโยงและความซบัซ้อน
ของการกดขีท่างเพศทีส่มัพันธ์กบัการกดขีท่างเศรษฐกิจ
การเมอืงได้ จะช่วยกระตุน้ให้มมีมุมองและเกิดพฤตกิรรม
ใหม่ในการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างเพศในพื้นท่ี
ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ และการให้คุณค่ากับงาน
ในภาคหนุนเสริมการผลิตซึ่งไม่ ได้รับค่าตอบแทน 
(reproductive and unpaid work) เพื่อปรับสมดุล
ความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างเพศให้ไปสู่ทิศทาง
ที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น การที่คนสามารถมองเห็นความ
ซ้อนไขว้ (intersectionality) ของปัญหาสังคมและ
สามารถน�าความซ้อนไขว้นัน้มาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ทางอ�านาจได้ จะเป็นจุดเริ่มให้สังคมมีความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางอ�านาจท่ีส่งผลต่อความเหลื่อมล�้า
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ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่กลุ่มสังคมที่มี
อ�านาจน้อยกลุ่มต่างๆ ก�าลังเผชิญกับการกดขี่ ใน
มุมมองที่กว้างและเป็นกระบวนระบบมากขึ้น

การสร้างนโยบายที่มีมิติความหลากหลาย
ของเพศสภาพเป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
องค์กรผูห้ญิงและผูท้�างานที่ ใส่ใจมติทิางเพศสภาพกบั
การพฒันาในประเทศไทยตระหนกัถงึปัญหาการขาด
นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
อนัมีฐานมาจากเพศสภาพ มาตรการหนึง่ท่ีนกักจิกรรม
ผู้หญิงจ�านวนหนึ่งใส่ ใจรณรงค์คือการเพิ่มจ�านวน
ผู้หญิงในระดับตัดสินใจ แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัย
เริม่ต้นของ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพ
สตร ี(กสส.) มีการส่งเสรมิทนุการศกึษาเพือ่ไปศกึษา
ต่อเกี่ยวกับสตรีศึกษาในต่างประเทศให้กับผู้หญิง มี
การอบรมเสรมิศกัยภาพให้ผูห้ญงิเข้าสูก่ารเมอืงระดบั
ท้องถิน่และระดบัชาต ิ รณรงค์และสนบัสนนุให้ผูห้ญงิ
สมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญ รวมทัง้
พยายามเสนอมาตรการโควต้าเพือ่เพิม่จ�านวนผูห้ญงิ
ในรัฐสภาอยู่อย่างต่อเนื่อง30  

ประเทศไทยมผีูห้ญงิขึน้มาอยู่ในต�าแหน่งระดับตดัสินใจ
ในองค์กรภาครัฐเพ่ิมจ�านวนข้ึนเป็นล�าดับ และเมื่อ 
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมนีายกรฐัมนตรหีญงิคนแรก
คอืนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร ซึง่มาพร้อมกบันโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่
รฐับาลไทยมนีโยบายแก้ไขความยากจนทีเ่ป็นรูปธรรม
ที่ ให้ประโยชน์โดยตรงกบัผูห้ญงิ เป็นโอกาสให้ผูห้ญงิ
ที่ ไม่มทีนุทางทรพัย์สนิไม่สามารถเข้าถงึเงนิกู้ ในและ
นอกระบบได้มีโอกาสตัง้ตวั (ส�านกังานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2557) ทว่าข้อ
วิพากษ์ประการหน่ึงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คือ กองทุนฯ ติดกับดักการส่งเสริมอาชีพที่ตอกย�้า
บทบาทตามประเพณีนิยมและสร้างภาระเพิ่มเติมให้
กับผู้หญิง ส่งเสริมการผลิตที่ ไม่ครบวงจรที่ส�าคัญ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังสร้างหนี้ ให้ผู ้หญิง 
นงเยาว์ เนาวรตัน์31 ตัง้ข้อสงัเกตว่า การพฒันาทาง
เศรษฐกิจด้วยแนวคิดสตรีนิยม จะท�าให้สามารถ
ปลดปล่อยผู้หญิงจากการเป็นทาสของทุนเสรีนิยม 

แม้จะเป็นการส่งเสริมการผลิตควรส่งเสริมการผลิต
ท่ีช่วยบรรเทาภาระและสร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับ
ผู้หญิงในงานด้านการผลิตซ�้าในครัวเรือนซึ่งยังคง
เป็นพื้นที่ของผู้หญิง 

ท�าให้เห็นว่า แม้จะมีนโยบายโดยตรง แต่ก็จ�าเป็นที่
จะต้องออกแบบนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างของผู้คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และจะท�าได้
เมื่อใช้เพศสภาพเป็นกรอบการวิเคราะห์ (analytical
framework) เพื่อให้เข้าใจถึงความจ�าเป็นที่แตกต่าง
ของเพศสภาพต่างๆ เพื่อให้มาตรการและนโยบาย
ของรัฐส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู ้หญิงและเพศที่
หลากหลายได้อย่างครอบคลุม32 ในทีน่ีจ้ะขอยกตวัอย่าง
กลุ่มประชากรต่างๆ ที่อาจพิจารณาการมีนโยบายที่
ตอบสนองความจ�าเป็นที่มีความเฉพาะตัว เช่น 

1. ผู้หญิงที่เข้าสู่แรงงานนอกระบบและการรับเหมา
ช่วงชิ้นงานมาท�าที่บ้าน ขาดอ�านาจต่อรองค่าแรง 
การใช้เวลาท�างานจนเบียดบังเวลาพักผ่อน ขาดการ
จดัท�าระบบความปลอดภยัในการท�างานและการดแูล
สุขภาพ และต้องรับภาระซ้อนในการดูแลบุตรและ
งานบ้าน ระบบสวัสดิการดูแลเด็กเล็กขาดมาตรฐาน
ความปลอดภยัและคณุภาพในการส่งเสรมิพฒันาการ
เด็กเล็ก33 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ 
ซึ่งมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นผู้หญิง-ชาย และเพศทาง
เลอืก ยงัเป็นปัญหาทีถ่กูปฏเิสธ ทัง้ทีอ่าชพีนีเ้ป็นทีพ่ึง่
ทางเศรษฐกิจของผู้คนจ�านวนมาก ปัจจุบันยังพบว่า 
อาชีพการให้บริการทางเพศยังถูกผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
อาศยัเป็นช่องทางเศรษฐกิจช่ัวคราว เพือ่เป็นทางผ่าน
ในการตัง้ต้นชีวติด้วยการสร้างครอบครวัใหม่กบัชาว
ต่างชาตทิีพ่บผ่านงานบรกิารทางเพศแบบชัว่คราวนี้34 

2. คนในสังคมมีชีวิตครอบครัวหลายรูปแบบ เช่น 
พ่อและแม่เลี้ยงเด่ียวและผู้หญิง-ชายท่ีอยู่ตามล�าพัง 
ไม่สามารถเข้าถึงท่ีอยู ่อาศัยท่ีออกแบบส�าหรับ
ผู้ปกครองท่ีต้องเล้ียงเด่ียวเพ่ือท่ีจะดูแลลูกได้อย่าง
ปลอดภัย การได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเรียน
ใกล้บ้าน ระบบการรับส่งและดูแลเด็กเล็ก ระบบ
สวัสดิการหลังเกษียณส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิต
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ตามล�าพัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงจ�านวนหนึ่ง
ที่เลือกใช้ชีวิตในเพศนักบวช ที่ ไม่ต้องการใช้ชีวิตตาม
วิสัยโลกียะ นักบวชหญิงไม่มีสถานภาพทางสังคม
การเมืองทีช่ดัเจนทัง้ในทางศาสนจกัรและอาณาจักร 
ท�าให้ ไม่มีสิทธิเสียงและเข้าไม่ถึงสวัสดิการไม่ว่าจะ
จากรฐัหรอืวดั ทัง้ในยามแขง็แรงและเมือ่เข้าสูว่ยัชรา 

3. ผู้หญิงและชายที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
แบบลทัธเิสรนิียม และการพฒันาที่ ไม่ยัง่ยืน เนือ่งจาก
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไม่ ได้ ให้ความส�าคัญ 
เรื่องการกระจายรายได้และความมั่นคงอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ความเติบโตทางเศรษฐกิจถูกแบ่งปัน
ไปอย่างไม่เท่าเทียม ความมั่งคงกระจุกตัวสูงอยู่กับ
คนจ�านวนน้อย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2554) 

การพัฒนาส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้า จึงมีความ
จ�าเป็นที่จะผลักดันให้มีการใช้ความหลากหลายทาง
เพศ (gender) เป็นกรอบการวิเคราะห์ (analytical 
framework) เพื่อก�าหนดนโยบายที่ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะของกลุ่มประชากรบนฐานความหลาก
หลายทางเพศอย่างจรงิจงัและเข้มข้น การจดัท�าระบบ
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical information) 
หรือสถิติแยกตามเพศ (รวมถึงดัชนีอื่นที่ท�าให้เห็น
การซ้อนไขว้ของปัญหา เช่น ชาตพัินธุ ์ศาสนา สถานะ
ทางเศรษฐกิจ อาชีพ อายุ ความพิการ ฯลฯ) เพื่อ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณที่มีมิติเพศสภาพ 
(gender budgeting) บนฐานข้อมูลและความรู้ ดังที่
ได้ถูกรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2559  

นอกเหนอืจากการใช้เพศสภาพเป็นกรอบการวิเคราะห์
เพื่อจัดสรรงบประมาณแล้วยังสามารถใช้เป็นกรอบ
วิเคราะห์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในท่ีนี้จะขอยกตัวอย่างสักหนึ่ง
ตัวอย่าง คือ การปรับปรุงตัวชี้วัดผลกระทบในแบบ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact 
Assessment – HIA) ให้สะท้อนผลกระทบที่มีมิติ
ทางเพศสภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงผู้หญิง
ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านส่ิงแวดล้อม 
ที่ดิน และป่าไม้ มาสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

ทางอ�านาจระหว่างเพศ ควบคู่ไปกับงานการเปลี่ยน
แปลงทางสังคม การน�าความหลากหลายทางเพศ 
(gender) เป็นกรอบการวิเคราะห์ จะช่วยให้ผู้ร่วม
ขบวนการซึ่งจ�านวนมากเป็นหญิง เห็นสถานะความ
สัมพันธ์ทางอ�านาจที่มีอยู่ ในปัจจุบัน สามารถถอด
ประสบการณ์การท�างานในพื้นที่ ไปสู ่การก�าหนด
นโยบายที่เอื้อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
ควบคู่ไปกับความเป็นธรรมทางสังคม

การสร้างความชอบธรรมให้กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงของผู้หญิงนอกระบบการเมืองแบบ
ทางการ
แม้จะมีการผลักดันให้มีการเพิ่มจ�านวนตัวแทนของ
ผู้หญิงในสถาบันการเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่
ทางการเมืองยังคงเป็นพื้นที่แห่งอ�านาจที่ผู้หญิงยาก
จะเข้าถงึ แม้ผูห้ญงิจะได้รบัสทิธิในการเลอืกตัง้พร้อม
กับผู้ชายภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 นักการเมืองหน้าใหม่จะเข้าสู่การเมืองได้มัก
ใช้เครือข่ายทางการเมืองเป็นตัวเชื่อม เช่นเดียวกับ
ในหลายประเทศผู้หญิงเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารและ
หวัหน้ารัฐบาลได้ พบว่ามกัเป็นผูห้ญงิทีม่าจากครอบครวั
นักการเมืองที่มีอิทธิพลอยู่แล้วของในประเทศนั้น 
เช่นเดยีวกบั นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี
หญิงของประเทศไทย (The Economist, 2011) 
หากพิจารณาจากรัฐบาลพลเรือนที่ผ่านมา จ�านวน
ผู้หญิงในสภามากที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีคือเพียง
ร้อยละ 15

แต่ปรากฏการณ์ทางการเมอืงทีน่่าสนใจในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมาคือ แม้สังคมไทยจะเผชิญกับวิกฤตความ
ขัดแย้งสองความขัดแย้งด้วยกันคือ 1) ความขัดแย้ง
ทางการเมืองในกรุงเทพฯ เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การจัดความสัมพันธ์อ�านาจทางการเมืองระหว่าง
กลุ่มต่อต้านและสนับสนุนทักษณิ ชินวัตร อดตีนายก
รัฐมนตรี และ 2) ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นความขัดแย้งทางการเมืองชาติพันธุ์
ระหว่างขบวนการแบ่งแยกดินแดนกับรัฐบาลไทยที่
สร้างผลกระทบในทางลบและความสูญเสียชีวิตและ
ทรพัย์สนิไปมาก แต่อกีด้านหนึง่ ความขดัแย้งทัง้สองนี้
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ได้ผลักให้ผู้หญิงกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทาง
การเมืองอย่างแข็งขันเป็นจ�านวนมาก

ความขดัแย้งทางการเมืองในกรงุเทพฯ: การเข้าร่วม
การประท้วงกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ท�าให้ผูห้ญงิมีเครอืข่ายกว้างขวาง จนสามารถรวมตัว
กนัสร้างพืน้ทีท่างการเมืองทางเลือกขึน้ เพ่ือตรวจสอบ
การบริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นท่ีของ
ตนเอง พบว่าแกนน�าผู้หญิงบางคนเปิดพื้นที่บ้านให้
เป็นพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและปัญหาที่เกี่ยวข้องการพัฒนาในท้องถิ่น 
ความตื่นตัวทางการเมืองยังขยายไปสู่กลุ่มผู้หญิง
มสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผูห้ญงิมสุลมิเรียนรู้
ทีจ่ะต่อรองเพ่ือขยายพืน้ทีท่างการเมืองทีเ่คยถูกจ�ากดั
ด้วยวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้ความส�าเร็จ
จะยังเหน็ไม่ชดัเจนนัก แต่ก็ได้เห็นจ�านวนผูห้ญงิมุสลิม
มากขึ้นที่มีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
และพยายามท่ีจะสร้างการยอมรับจากผู้หญิงและ
ผู้ชายในชุมชน โดยเฉพาะจากผู้น�าศาสนา เพื่อลด
การต่อต้านและสร้างพันธมิตรเพ่ือหนนุเสริมโอกาสให้
กบัผูห้ญงิได้เข้ามามส่ีวนร่วมในทางการเมอืง การศึกษา
ชิ้นนั้นยังพบว่า ผู้หญิงที่เป็นแกนน�าตลอดช่วง 10 ปี
ของการประท้วง ท�าให้สัง่สมมวลชนในระดบัฐานราก
พร้อมไปกับสร้างความสัมพันธ์กับนักการเมืองและ
แกนน�าขบวนการเคลือ่นไหวจนได้รบัการสนบัสนนุจาก
พรรคการเมืองท่ี ไม่เคยได้รับชัยชนะในเขตเลือกตั้ง
นัน้เลย แต่เมือ่เธอลงสมคัรก็ได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิ
สภาผู้แทนแบบเขตของจังหวัดที่ลงแข่งขันอย่างเป็น
ประวัติการณ์ (Buranajaroenkij et al, 2016)  

ความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้: สถานการณ์
ความรุนแรง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2558 เกิดขึ้น 
14,329 ครั้ง มีคนได้รับบาดเจ็บ 11,919 คน และ
เสยีชวีติ 6,543 คน35 พบว่าผูเ้สยีชวีติร้อยละ 84.5
เป็นชายทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวั (อายเุฉลีย่ 45.9 ปี)
เฉลี่ยมีบุตรครอบครัวละ 3 คน36 สถานการณ์ความ
รุนแรงท�าให้มีแม่หม้ายเพราะสามีเสียชีวิตจาก
สถานการณ์ความรุนแรง 2,000 คน และมเีดก็ก�าพร้า
กว่า 5,000 คน ผูห้ญงิต้องเผชญิกบัเครียดจากความ

สญูเสยีและภาระท่ีมากขึน้ท้ังภายในครอบครวั ชุมชน
และต่อสังคม37 ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่าง
รัฐไทยและขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ที่มีต่อ
ผู้หญิงปรากฏอย่างชัดเจน38 ผู้หญิงที่อยู่ ในพ้ืนที่
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน ต้องรับภาระในการหา
รายได้เล้ียงดูครอบครัวแทนเพราะผู้ชายรู ้สึกไม่
ปลอดภยัท่ีจะออกไปท�างาน ผู้หญงิต้องรับภาระดแูล
ผูพ้กิารจากเหตุความรนุแรง ภารกิจและความรนุแรง
รายวันท�าให้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของตนและเด็กทีอ่ยู่ในความดแูลได้ ไม่สามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องเผชิญความรุนแรงในครอบครวั
หรอืมปัีญหาจากอนามยัเจรญิพนัธุ ์สถานการณ์นีผ้ลกั
ให้ผู้หญิงจ�านวนมากท่ี ได้รับผลกระทบท้ังทางตรง
และทางอ้อมจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ได้รบัการเยยีวยาจติใจ ร่างกายและเศรษฐกจิเม่ือได้
รบัการหนนุเสรมิศกัยภาพให้มทีกัษะในการท�างานใน
พืน้ทีค่วามขดัแย้งและความรนุแรง กส็ามารถเปลีย่น
ตัวเองจากเหยื่อ (victim) กลายมาเป็นผู้กระท�าการ 
(actor) รวมตัวกันกับภาคส่วนต่างๆ ท�างานเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ ร่วมไปกับงาน
สร้างสนัตภิาพ จนสามารถสร้างสมการยอมรบัในการ
มีบทบาทน�าเร่ืองสนัติภาพและนักปกป้องสทิธมินษุยชน
ขึ้นมา

ทั้งสองปรากฏการณ์แสดงให้เห็นถึง ความต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น 
ถงึเวลาแล้วหรอืไม่ทีจ่ะต้องคดิถงึรปูแบบการส่งเสรมิ
บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง
นอกพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการ คู่ขนานไปกับการ
รณรงค์เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้หญิงในสถาบันการเมือง 
แม้บริบทการเมืองในปัจจุบันรัฐบาลทหารจะจ�ากัด
และควบคุมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ท�าให้พื้นที่สาธารณะหดแคบลง แต่เมื่อประเทศกลับ
เข้าสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยอีกครั้ง พื้นที่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองก็จะถูกเปิดอีกครั้ง กลุ่มผู้หญิง
ทีต่ืน่ตวัทางการเมอืงมจี�านวนมากขึน้ จะปรบัตวัอย่างไร
ให้ลดการพ่ึงพิงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
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ของกลุ่มอ�านาจอิทธิพลต่างๆ  ให้กลุ่มผู้หญิงมีความ
เป็นอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
มากขึ้น และจะมียุทธศาสตร์ ใดที่จะสร้างความชอบ
ธรรมหรืออีกนัยหนึ่งสถาปนาความเป็นสถาบันของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการนี้ ให้
ผู้หญิงในฐานะพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบ ได้เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยให้
เข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อที่การมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มทางสังคมต่างๆ 
รวมท้ังผูมี้ส่วนเกีย่วข้องกบัสถาบนัทางการเมอืงทัง้หลาย   

กล่าวโดยสรปุ ส�าหรบังานศกึษาน้ี เห็นว่า “มายาคติ
ทางเพศ” ยังเป็นความท้าทายส�าคัญ ที่ขบวนการ
สตรีนิยมไทยไม่อาจละทิ้งจุดสนใจเรื่องสิทธิผู้หญิง
จากฐานคดิเสรนียิมแม้จะถกูวพิากษ์ว่าเน้นปัจเจกนยิม
แต่สิ่งที่ต้องท�าควบคู่ให้เข้มข้นขึ้นคือ การท�าให้สตรี
นิยมมีความเป็นการเมืองมากขึ้น เพื่อให้ “มุมมอง
เพศสภาพ” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรอบคิดและ
กรอบวเิคราะห์ในนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ การพัฒนาทีต่ระหนกัถงึ “ความซ้อนไขว้”
ของการกดขีท่างสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง ของ
กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเพศหลากหลาย และกลุ่มที่เป็น
กระแสรองและชายขอบของการพฒันาจะไม่ถูกละเลย
หรอืกดีกันออกจากการจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองความ
จ�าเป็นของแต่ละเพศที่ ไปพ้นข้อจ�ากัดของโครงสร้าง
ทางการเมอืงแบบเดมิที่ ไม่มทีีท่างส�าหรบัผูห้ญิง เพือ่
รองรับ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกระบบการ
เมืองอย่างเป็นทางการ” ให้ผู้หญิงมีความชอบธรรม
และมีพื้นท่ีทางการเมืองอย่างแท้จริงที่จะสามารถ
ก�าหนดชะตาชวีติของตนเองอย่างมศัีกดิศ์รีและได้รบั
การคุม้ครองสทิธอิย่างปราศจากการเลือกปฏบิตัท้ัิงปวง 
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บทส่งท้าย 

สงัคมไทยมกีารถกเถยีงเรือ่งสทิธิสตรกีนัก่อนมขีบวนการสตรีนยิมแบบจดัตัง้ และเมือ่รบักระแสสตรนียิมเข้ามา
ท้ังในฐานะท่ีเป็นแนวความคิด (ideologies) และในฐานะขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม (movements) 
ก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายแนวทาง แต่กระนั้น ค�าว่า “สตรีนิยม” หรือ “เฟมินิสต์” ก็เป็น
ค�าที่ ไม่ได้นยิมใช้กนัจากคนทัว่ไป รวมทัง้คนทีท่�างานเพ่ือความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากน้ี การรวมตวั
เป็นกลุม่สตรนีกักจิกรรมทางสงัคมที่ ใช้ฐานคิดสตรีนิยมเพ่ือการขับเคล่ือนงานสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม
ก็ไม่ ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะองค์กรสตรีที่มีวาระเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศเท่านั้น 
หากขยายตัวไปสู่ประเด็นทางสังคมและการเมืองมากขึ้น   

ความท้าทายของงานสร้างความเป็นธรรมทางเพศในอนาคต คือ การขยายเส้นขอบฟ้าของการท�างาน ที่ต้อง
ท�าควบคูก่นัไประหว่าง ด้านหน่ึง คอื การสร้างความเข้าใจและยอมรบัถงึสทิธิมนษุยชนของสตร ีด้วยการรือ้
ถอนมายาคติอันเกิดจากการประกอบสร้างเพศสภาพของสังคม กับอีกด้าน คือ การสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและอ�านาจ ด้วยการปลดแอกผู้หญิงออกจากความสัมพันธ์ทางอ�านาจทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่เบียดขับผู้หญิงจากการเข้าถึงอ�านาจตัดสินใจที่จะก�าหนดชะตากรรมของตนเอง 

ค�าถามทีย่งัต้องการพลังความคดิในการร่วมกันหาทางออกในอนาคต คอื ในขณะท่ีขบวนการสตรนียิมได้สัง่สม
ทั้งในด้านความส�าเร็จและบทเรียน มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับช่องทางทางกฎหมายที่มี 
ความตืน่ตวัเรือ่งสิทธมินุษยชนและสิทธชุิมชนของประชาชน จะน�าพาความแขง็ขนัของผูห้ญงิในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ต่อสู้เพื่อปกป้อง วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม สันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้เพื่อหนุนเสริม
เกิดเป็นพลังใหม่ ด้วยการน�าแนวคิดสตรีนิยมมาอธิบายประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงเผชิญ ทั้งในระดับปัจเจก
และระดับกลุ่ม ยกระดับขึ้นมาเป็นวาระทางการเมือง เพื่อสร้างจุดคานงัดของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยทาง
การเมืองได้อย่างไร ท�าอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การวางยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมการเมืองที่ถูกครอบง�าด้วยระบบและมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากค่านิยมความเป็นชาย ให้มีแนว
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีความสมดุลทางอ�านาจมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ผู้หญิงกลุ่มต่างๆ
ก�าลังเผชิญอยู่เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมต่อไป  
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บันทึกท้ายเรื่อง

1   มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาหญิงคนแรก คือคุณชลอจิต จิตตะรุทธะ เมื่อ พ.ศ. 2508 และ ใน พ.ศ. 2510 แต่งตั้ง
วศิวอตุสาหกรรมหญงิคนแรก คอืคณุนติยา มหาผล และ พ.ศ. 2512 มีการแต่งตัง้คณุจินตนา นพคณุ เป็นนายกเทศมนตรหีญงิ
คนแรก ของเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี เป็นต้น
2   ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2436 ในสมยัรชักาลที ่5 เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ทหารผ่านศกึทีบ่าดเจบ็ล้มตายจากความขดัแย้ง
ระหว่างไทยและฝรัง่เศสเรือ่งดนิแดนฝ่ังซ้ายของแม่น�า้โขง สภาอนณุาโลมแดงแห่งสยามเป็นความรเิริม่ของท่านผูห้ญงิเปลีย่น
ภาสกรวงษ์ ในพระราชนิปูถัมภ์ของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ต่อมาใน พ.ศ. 2464
ได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด และเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทย
3   แร่ม พรหโมบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 สมาคมความสามัคคีของเพศหญิงนับเป็นองค์กรของหญิงชนชั้นกลางที่มี
การศึกษาองค์กรแรกของประเทศ เน้นไปที่การบ�ารุงวิชาแม่บ้านและเลี้ยงดูเด็ก
4   ศิริพร สโครบาเนต (2526) อ้างใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545) 
5  สมาชิกของกลุ่มนักศึกษาหญิงธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาทิ กาญจนา พิศาลรัศมี เจนจิรา เผ่าตระกูล  ไพรินทร์ 
พลายแก้ว  ยุวดี สกุลคุณสวัสดิ์  วัชรี เผ่าเหลืองทอง วิมล หวังกิตติพร  ศรีลาวัณย์ เชื้อชาญวงศ์ สุนีย์ ก่อตระกูล  
อรทัย วิทูรธีรศานต์ อุษา แซ่เฮ้ง  และรุ่นพี่ที่มีบทบาทส�าคัญในกลุ่มผู้หญิง ก็คือ สุภาภรณ์ ลิ้มสัมพันธ์ และ สุชีลา
ตันชัยนันท์ อ้างใน  สมพร จันทรชัย (2551)
6  ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และปรีดา ศิริสวัสดิ์ สัมภาษณ์วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
7  ดูงานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและข้อวิพากษ์กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงได้จาก อาทิ งานของ อารีวรรณ จตุทอง 
และสุภา พงศ์หล่อพิศิษฎ์ (2555) และ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2550)  
8  ดกูารน�าเสนอของอษุา เลศิศรสีนัทดั ผูอ้�านวยการมลูนิธผิูห้ญงิในรายงานการประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การยกระดบั
สิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทยในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพฯ
9  ปฏิญญาฯ ครอบคลุมประเด็นปัญหาของสตรีและเด็ก 12 ประเด็น ได้แก่ 1) ความยากจน 2) การศึกษาและการฝึก
อบรมของสตรี 3) สุขภาพ 4) ความรุนแรงต่อสตรี 5) ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ 6) เศรษฐกิจ 7) อ�านาจและการ
ตัดสินใจ 8) กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 9) สิทธิมนุษยชนของสตรี 10) สตรีกับสื่อมวลชน 11) สตรีกับ
สิง่แวดล้อม 12) เดก็ผูห้ญงิ  ภายหลงัจากแผนปฏบิตักิารผ่านไปได้ 5 ปี ได้มกีารประเมนิผล  นานาชาตเิหน็พ้องต้องกนัว่า
สถานการณ์ต่างๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดประเด็นใหม่ๆ อันน่าห่วงใยในผลกระทบต่อความเสมอภาค
หญิงชายเพิ่มขึ้นมาอีก 7 ประเด็น  ได้แก่ โลกาภิวัตน์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  สังคมผู้
สูงอายุ  การแพร่ระบาดของโรคเอดส์  ภัยภิบัติธรรมชาติ  และการแบ่งภาระงานระหว่างหญิงชาย
10   สัมภาษณ์นักกิจกรรมสตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และโปรดดู รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ยกระดับสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทยในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
11  ในคดีความที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงและเด็ก ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546  พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550  พระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
12  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ผ่านการท�างานของระบบความร่วมมือในระดับรัฐใน 4 กระทรวง ประกอบด้วย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบเรื่องความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว ต่อ
เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเรื่องการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในวัยรุ่น กระทรวงแรงงาน รับ
ผิดชอบปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติดูแลเรื่องการค้ามนุษย์
13  การปรกึษาโดยใช้ฐานคิดสตรนียิม (Feminist Counseling) เป็นแก่นกลางของหลกัสูตร เน้นการรือ้อคติทางเพศและ
ความเข้าใจการท�างานของโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่กดทับผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการซ�้าเติมเหยื่อและสร้างทางเลือกที่ ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ผู้ถูกกระท�าได้ตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองบน
ฐานความเข้าใจและข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ เช่น ทรัพยากรและความช่วยเหลือที่สามารถเข้าถึงได้
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14  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ขายบริการทางเพศได้จาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2550) ประชาไท 
(2559) และ ดสูมัภาษณ์ จนัทวภิา อภสิขุ ผูอ้�านวยการมลูนธิเิอม็พาวเวอร์ (ส่งเสรมิโอกาสผูห้ญงิ) ใน ประชาไท (2554)
15  ดูสรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 36 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2558  
16  อ้างแล้ว
17  สัมภาษณ์ คุณจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อ�านวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
18  สนทนากลุ่มผู้หญิงต่อสู้เรื่องที่ท�ากิน อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์วันที่ 5 เมษายน 2559 
19  ผศ.ดร. กนกวรรณ มโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัมภาษณ์วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 
20  การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรื่อง “แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต จัดโดย มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท (FES) สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล คณะท�างานวาระทางสงัคม สถาบนัวจิยัสงัคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21  อ้างแล้ว
22  ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ สัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2559 
23  รศ. ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2559 
24  ดู อังคณา ช่วยค�้าชู (2555) และ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2550)
25  “สงัคมไทยยงัพบเหน็การละเมดิสทิธสิตรอียูเ่ป็นประจ�า แต่บางครัง้ประชนยงัไม่รูส้กึว่าคอืการละเมดิสทิธสิตร ีเพราะ
สาเหตจุากการถกูปลกูฝังอบรม สัง่สอนหรอืการตัง้กตกิาของสงัคมจนกลายเป็นเจตคตขิองสงัคม ประกอบกบัสตรีไทยผูห้ญงิ
ยังมีความรู้ ในด้านกฎหมายน้อย สังคมไทยจึงมักไม่ค่อยให้ความส�าคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเคยชิน 
ที่ ไม่เคยได้พบเจอบ่อยๆ จึงไม่คิดต่อสู้หรือเรียกร้องสิทธิของตน หรือไม่รู้สึกว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ทั้งนี้เพราะค่านิยม
ในสังคมไทย ที่ครอบง�าให้ผู้หญิงอยู่ภายใต้อ�านาจเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิ
หลายด้าน เช่น ในเรือ่งของความรนุแรงต่อเดก็และสตร ีความรนุแรงในครอบครวั แรงงานหญงิทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจาก
เจ้าของกจิการ หรอืผูว่้าจ้าง โดยเฉพาะแรงงานหญงิต่างด้าว และกฎหมายหรอืระเบยีบบางอย่างทีจ่�ากัดสทิธขิองผูห้ญงิ”
ดูจากแผ่นพับหน้า 2 ของ ส�านักกิจการสตรีและครอบครัว (2552)
26  มีความพยายามจะรื้อถอนมายาคติเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ที่ส่วนหนึ่งโทษผู้ผลิตละครโทรทัศน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาความรุนแรงทางเพศ เพราะละครโทรทัศน์มักมีฉากข่มขืน และท�าให้การข่มขืนเป็นเรื่องความรักโรแมนติกระหว่าง
พระเอกนางเอก การรณรงค์ต่อต้าน และท�าให้คนเลิกคิดว่าเป็นเรื่องปกติและสมควรจะท�า ดู Jon Fernquest (2014). 
27  สนทนากลุ่มกับ ดร. สุภาพร โพธิ์แก้ว คุณสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ และคุณอุษา เลิศศรีสันทัด ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2559
28  สัมภาษณ์นักวิชาการอิสระ ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
29  ห่วงโซ่การดูแล (care chain) มาจาก แนวคิด global care chain เริ่มใช้โดย Arlie Hochschild โดยมองความ
สัมพันธ์ของปรากฏการณ์การส่งต่องานการดูแลจากสามองค์ประกอบได้แก่ โลกาภิวัตน์ (globalization) การย้ายถิ่น 
(migration) และการดูแล (care) อธิบายปรากฏการณ์การส่งต่อหน้าที่การดูแลงานบ้าน (domestic duty) ของผู้หญิงใน
ประเทศที่เจริญแล้วไปสู่ผู้หญิงในประเทศด้อยพัฒนา การว่าจ้างแรงงานข้ามชาติในราคาถูกท�าให้ ผู้หญิงกลุ่มนี้สามารถ
ออกไปท�างานนอกบ้านได้ ซึ่งผู้หญิงที่เป็นแรงงานรับจ้างดูแลงานบ้าน ก็ต้องอาศัยผู้หญิง ในประเทศของตนในการดูแล
ลูกๆ ที่ตนต้องฝากไว้ระหว่างที่ ไปท�างานในประเทศอื่นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นแรงงานที่ราคาถูกกว่า หรือเป็นคนใน
ครอบครัว เช่น ลูกสาวที่ โตพอจะดูแลน้องได้ หรือย่ายายที่ยังพอดูแลหลานได้ซึ่งปลายทางของห่วงโซ่การดูแลนี้มักจบลง
ที่เป็นงานที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทน และเป็นงานที่ยังต้องแบกรับและส่งต่อในหมู่ผู้หญิงด้วยกันเอง  อ้างใน Yeates, Nicola 
(2004). 
30  การรณรงค์เรื่องระบบโควตา ที่เป็นแกนหลักคือ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และล่าสุดในรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นางทิชา ณ นคร ได้เสนอระบบสัดส่วนเพื่อจัดสรรที่นั่งในสภาให้กับสมาชิกผู้แทนผู้หญิง
อย่างน้อยร้อยละ 30 
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31  รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ สัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 เมษายน 2559
32  รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 เมษายน 2559 และ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ 
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34  ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์  สัมภาษณ์ที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
35  สถิติระหว่างปี 2547 – 2558 จาก “ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้” หรือ Deep South Incident Database 
(DSID) โปรดด ู ศรสีมภพ จติร์ภิรมย์ศร ีและ สุภาภรณ์ พนสันาช ี(2016)
36   สถติจิากงานศกึษาสภาพชีวติความเป็นอยู ่และแนวทางการเยยีวยาครอบครวัผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตคุวามไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ส�ารวจโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
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ดู วัฒนะ พรหมเพชร ศุภวรรณ พึ่งรัศมี ปิยะธิดา ศิลป์วุฒินนท์ และ เยาวนาถ สุวลักษณ์ (2558)
38  อ้างอิงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทยใน
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27

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กฤตยา อาชวนจิกลุ. (2554), ‘เพศวถิทีีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไป ในสงัคมไทย’. ประชากรและสงัคม 2554 : จดุเปลีย่น
 ประชากร จดุเปลีย่นสงัคมไทย.  นครปฐม : สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล. หน้า 43-66.
กลุม่ประชาธปิไตยแรงงาน. (2546), ‘กหุลาบ สายประดษิฐ์เป็นใคร มสี�าคญัต่อเราอย่างไร?’ ค้นเมือ่ 10 ตลุาคม 2559 
 จาก http://www.manager.co.th/mwebboard/listComment.aspx?QNumber=1891&Mbrowse=9.
กองทนุประชากรแห่งสหประชาชาต.ิ (2550),  ‘รายงานทบทวนและสงัเคราะห์สถานการณ์ การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศ
 สัมพนัธ์และเอชไอวทีีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิบรกิารทางเพศในประเทศไทย’. ค้นเมือ่ 30 ตลุาคม 2559 จาก 
 http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/ThailandsexworkreviewThai.pdf. 
จะเดจ็ เชาว์วิไล, สภุาวด ีเพชรรตัน์, บณัฑติย์ ธนชยัเศรษฐวฒุ,ิ จรย์ี ศรสีวสัดิ,์ วสนุนัท์ นิม่บตุร. (2558), ‘บทเรยีนการต่อสู้ 
 “กฎหมายลาคลอด 90 วนั”’. ปรารถนา จนัทรพุนัธุ ์(บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: มลูนธิหิญงิชายก้าวไกล. 
ฉลาดชาย รมติานนท์. (2555), ‘เล่าเรือ่งเบือ้งต้น สตรศีกึษา สตรนียิม: เน่ืองในโอกาส “หกสบิปี” วริะดา สมสวสัดิ’์. 
 เชยีงใหม่: วนดิาการพมิพ์.
ชนดิา จรรยาเพศ. (2542), ‘มติหิญงิชายกบัการค้าเสร’ี. ค้นเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2559 จาก http://focusweb.org/
 publications/Thai/1999/gender-and-free-trade-12-99.html.
ชายด์ โซวเจอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล และ มลูนธิผิสานวฒันธรรม. (2557), ‘ภาคใต้ของประเทศไทย: การน�าเข้าร่วมและการใช้
 เดก็โดยกลุม่ตดิอาวธุ’. ค้นเมือ่ 20 สงิหาคม 2559 จาก http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
 opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55a4e9454.
เตชติ เฉยพ่วง. (2553), ‘รปูแบบเครือ่งแต่งกายของเจ้านายในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6’ 
 กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา. 
นุม่นวล ยพุราช. (2549), ‘พฒันาการทางการเมอืงของขบวนสิทธสิตรีไทยในขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม’. หน้า 97-128. 
 ใน ใจ อึง้ภากรณ์ และคณะ กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์ประชาธปิไตยแรงงาน. 
ประชาไท. (2554), ‘100 ปีวนัสตรสีากล: ทศันะผูห้ญงิในขบวนการแรงงาน-ชาวบ้าน’. ค้นเมือ่ 30 ตลุาคม 2559 จาก 
 http://prachatai.com/journal/2011/03/33436.
ประชาไท. (2559), ‘SWING ร้องรฐัเปลีย่นมมุมองการค้าบรกิาร ชีเ้น้นคุม้ครองผูค้้าบรกิารมากกว่าลงโทษ’. ค้นเมือ่ 
 30 ตลุาคม 2559 จาก http://prachatai.com/journal/2016/08/67708.
ปราณ ีวงษ์เทศ. (2559), ‘เพศและวัฒนธรรม’. พมิพ์ครัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: นาตาแฮก.
ผาสกุ พงษ์ไพจติร. (2554, 2 กมุภาพนัธ์), ‘ภาพรวมของความเหลือ่มล�า้และความไม่ธรรมในการเข้าถงึทรพัยากรและบรกิาร
 พืน้ฐานของประเทศ’. ปาฐกถาเสาหลกัของแผ่นดนิ ชดุความเหล่ือมล�า้และความไม่เป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากร
 และบรกิารพืน้ฐานของประเทศไทย. ค้นเมือ่ 15 พฤศจกิายน 2559. จาก http://www.cuurp.org/thaiequity/
 resources/1st/1st%20Agenda.pdf. 
ม.ร.ว. อคนิ รพพีฒัน์. และ นธิ ิเอยีวศรวีงศ์. (2558), ‘จติร ภมูศิกัดิแ์ละววิาทะเรือ่งเพศภาวะในสงัคมไทย’. หน้า 165-199. 
 สชุลีา ตนัชยันนัท์ (บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: พิมพ์ลกัษณ์.
มตชิน. (2559), ‘มผีลแล้ว! กม.คุม้ครองผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน ค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าในสถานประกอบการ’. ค้นเมือ่ 
 31 ตลุาคม 2559 จาก http://www.matichon.co.th/news/342530.
มาตาลกัษณ์ ออรุง่โรจน์. (2550), ‘วจิารณ์ร่างกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธสิตรีในประเทศไทย’. ค้นเมือ่ 25 สงิหาคม 
 2559 จาก http://prachatai.com/journal/2007/02/11689.

28

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์



มลูนธิผิูห้ญงิ. มลูนธิเิพือ่นหญงิ. ศนูย์พิทกัษ์สทิธหิญงิบรกิาร. และเครอืข่ายผูห้ญงิกบัรฐัธรรมนญู. (2543), ‘ขบวนยทุธหญงิไทย
 ในศตวรรษที ่21’. กรงุเทพฯ: มลูนธิผิูห้ญงิ. 
วรวทิย์ เจรญิเลศิ. (2555), ‘ประเทศไทยกบัแนวคดิรฐัสวสัดกิาร: ก้าวข้ามประชานยิม’. ปาฐกถา สภุา ศริมิานนท์ 
 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2555 จดัที ่ศูนย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
วฒันะ พรหมเพชร. ศภุวรรณ พึง่รศัม.ี ปิยะธดิา ศลิป์วฒุนินท์. และ เยาวนาถ สวุลกัษณ์. (2558), ‘ผลการสร้างสญัญาณ
 พลงัแบบองค์รวมตามแนว ทฤษฎภีาษาประสาทสมัผสัตอภาวะบาดแผลทางจติใจและความเศร้าโศกของสตรี
 ผูส้ญูเสยี จากสถานการณ์ความไมสงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้’. สงขลานครนิทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และ
 มนษุยศาสตร์. หน้า 247-285. 
วารณุ ีภรูสินิสทิธิ.์ (2545), ‘สตรนียิม: ขบวนการและแนวคดิทางสงัคมแห่งศตวรรษที ่20’. กรงุเทพฯ: คบไฟ. 
ศรสีมภพ จติร์ภริมย์ศร.ี และ สภุาภรณ์ พนัสนาช.ี (2559), ‘ฐานข้อมลู DSID: การวเิคราะห์ข้อมลูเหตกุารณ์ความไม่สงบ
 ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ในรอบปี 2558’. Deep South Watch. สบืค้นเมือ่วนัท่ี 20 มถินุายน 2559 
 จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7942.
สมพร จนัทรชยั. (2551), ‘แด่ มดวนดิา นกัต่อสูข้องประชาชน’. ค้นเมือ่ 20 ตลุาคม 2559 จาก http://oknation.
 nationtv.tv/blog/print.php?id=313973. 
ส�านกักจิการสตรแีละครอบครวั. (2552), ‘สทิธมินษุยชนสตร’ี. ค้นเมือ่ 20 กรกฎาคม 2559 จาก http://www.gender.go.th
 /publication/brochure_doc/2552%20brochure%2012%20topic/Brochure011.pdf%20%20Small.pdf.
ส�านกักจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั. (2558), รายงานสถานการณ์สตร ี2558:  2 ทศวรรษปฏญิญาปักกิง่ฯ:
 เสรมิพลงัสตร ีสร้างพลงัสงัคม. หน้า 8 ค้นเมือ่ 20 กรกฎาคม 2559 จาก http://www.gender.go.th/
 publication/book/thaisituation58.pdf.
ส�านกังานคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต.ิ (2557), ‘ขอเพยีงผูห้ญงิม ี“โอกาส” ถอดประสบการณ์ 77 
 ต�าบลต้นแบบกองทนุพฒันาบทบาสตร’ี.กรงุเทพฯ: บรษิทั พมิพ์ด ีจ�ากดั.
สรุเชษ์ฐ สขุลาภกจิ. (2556), ‘“ผวัเดยีวเมยีเดยีว” ในสงัคมไทยสมยัใหม่จากทศวรรษ 2410 ถงึทศวรรษ 2480’. 
 (Monogamy in Modern Thai Society, 1870s – 1940s) วทิยานพินธ์ ภาควชิาประวตัศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
องัคณา ช่วยค�า้ช.ู (2555), ‘ความรนุแรงในครอบครวั: สาเหต ุผลกระทบ และแนวทางการช่วยเหลอื’. วารสารธรรมศาสตร์
 ปีที ่31 ฉบบัที ่3 หน้า 130-145. http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=68.
อารวีรรณ จตทุอง. และสภุา พงศ์หล่อพศิษิฎ์. (2555), ‘กฎหมายทีท่�าให้ผูห้ญงิไม่ได้รบัสทิธอิย่างเท่าเทยีม’. โครงการ
 สขุภาวะผูห้ญงิ มลูนธิผิูห้ญงิ: กรงุเทพฯ.
UNWomen. (2559), ‘รายงานการประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การยกระดบัสทิธแิละการเข้าถงึความยตุธิรรมของผูห้ญงิใน
 ประเทศไทยในบรบิทของอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรีในทกุรปูแบบ (CEDAW)’. วนัที ่10 
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559. กรงุเทพฯ.

ภาษาองักฤษ

Barmé, Scot (2002), ‘Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular Culture in Thailand’. Maryland:  
 Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Bjarnegard, Elin (2009), ‘Thailand: Approaches to the Gender Paradox’ in Joyce Gelb and Marian Lief 
 Palley (eds) Women and Politics Around the World: A Comparative History and Survey, Volume 2. 
 pp 623-642. California: ABC-CLIO, Inc.

29

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์



Buranajaroenkij, D., Doneys, P., Kusakabe, K. and Doane, D. L. (2016), ‘Expansion of Women’s Political 
 Participation through Social Movements: The Case of the Red and Yellow Shirt in Thailand’. 
 Journal of Asian and African Studies. pp.1-15.
Doneys, Philippe (2002), ‘Political Reform through the Public Sphere: Women’s Groups and the Fabric of 
 Governance’. In D. McCargo (Eds.), Reforming Thai Politics (pp.163–82). London: Routledge.
Fernquest, Jon (2014, October 17), ‘Thai soap operas trigger outcry over romanticising rape’. Bangkok Post. 
 Retrieved on June 20, 2016 from http://www.bangkokpost.com/learning/learning-news/438117/
 thai-soap-operas-trigger-outcryover-romanticising-rape.
Onozawa, Nitaya (1999), ‘Thai Women: Changing Status and Roles During the Course of Thai Modernization (I)’.
 Retrieved on August 20, 2016 from http://www.tsukubag.ac.jp/library/kiyou/99/10.ONOZAWA.pdf.
Patana, Suwadee T. (1994), ‘Polygamy or Monogamy: The Debate on Gender Relations in Thai Society’. 
 Paper to be Presented at the 13th IAHA Conference, Sophia University, Tokyo, September 5-9, 1994.
Paweena Subhimaros (2006) ‘Flower of the Nation: Gendered Representations of Thailand beyond the 
 Borders’. Conference Proceedings – Thinking Gender – the NEXT Generation UK Postgraduate 
 Conference in Gender Studies 21-22 June 2006, University of Leeds, UK. e-paper no.13.
Prohmpetch, W., Pungrasamee, S., Sinvutinon, P. and Suwalak, Y. (2015), ‘The Effects of Global Anchoring 
 Base on Neuro-Linguistic Programming on Post-Traumatic Stress Disorder and Complicated Grief 
 Among Widows Losing Their Husband from the Civil Unrest in Thailand’s Southern Border 
 Provinces’. Songkhlanakarin. 21:1. pp.247- 285.
Romanow, Liza (2012), ‘The Women of Thailand’. Global Majority E-Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 44-60.
Songsamphan, Chalidaporn (2011), ‘Localizing Feminism: Women’s Voices and Social Activism in Thai 
 Context’. Bangkok: Heinrich Böll Stiftung. Retrieved on September 25, 2016 from http://www.
 gwi-boell.de/downloads/Feminism_in_Thai_Context.pdf.
Tantiwiramanond, D. and Pandey, S. R. (1991), ‘By Women, For Women: A Study of Women’s Organizations
in Thailand’. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
The Economist. (2011, July 8), ‘Women in Politics: Wives and daughters’. The Economist online. Retrieved 
 on August 20, 2016 from http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/women-politics.
Yeates, Nicola (2004), ‘Global Care Chains’, International Feminist Journal of Politics, 6: 3, pp. 369 — 391.

30

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์



31

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์

ภาคผนวก:
ความก้าวหน้าของผู้หญิงไทย 

พ.ศ. กฎหมาย อนุสัญญา กลไก และการปฏิบัติ

2436 ก่อตั้งสภาอนุณาโลมแดงแห่งสยาม โดย ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ในพระราชินูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาใน พ.ศ. 2464 
ได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด และเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทย

2449 วารสารวิพากษ์สังคมชายเป็นใหญ่และความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น กุลสตรี (พ.ศ. 2449) 
สตรีนิพนธ์ (พ.ศ. 2457) สตรีสาร (พ.ศ. 2491)

2475 ผู้หญิงได้รับสิทธิในการเลือกตั้งพร้อมกับผู้ชายภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

2495 บทความ “ฐานะของสตรีตามที่เป็นมาในประวัติศาสตร์” (พ.ศ. 2495) และงานแปล “ก�าเนิด
ครอบครัวของมนุษยชาติ ระเบียบและสังคมของมนุษย์” เขียนโดย เฟรเดอริค เองเกลส์ 
(พ.ศ. 2497) ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพา

2496 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย

2497 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี (Convention on the 
political rights of women)

2499 ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติ

2500 งานศึกษาทางประวัติศาสตร์ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสตรีไทย” ของจิตร ภูมิศักดิ์

2504-2509 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 แผนนี้ ไม่ได้ระบุปัญหาสตรี หากการมุ่งเน้น
พัฒนาอุตสาหกรรมท�าให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก

2515 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) เน้นสตรเีป็นกลุม่เป้าหมาย
เรื่องการวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็ก

2517 รัฐธรรมนูญ รับรองหลักการเสมอภาคระหว่างเพศ “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”

2518-2519 องค์การสหประชาชาติก�าหนดให้ พ.ศ. 2518 เป็นปีสตรีสากลและประกาศทศวรรษสตรีเพื่อ
ความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ ท�าให้เรื่องสิทธิและความเสมอภาคของสตรีได้รับ
ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องต่อมา รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมรับรอง
มติสหประชาชาตินี้ด้วย

2520 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) สตรีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาด้านการศึกษา การมีงานท�า การฝึกอาชีพ เน้นการคุ้มครองแรงงานสตรี

2522 แผนพัฒนาสตรีระยะยาว พ.ศ. 2522-2544 เสนอยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้หญิงมีโอกาสอย่าง
เท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ

2523 เริ่มก่อก�าเนิดขบวนการผู้หญิงยุคใหม่  ในลักษณะองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น กลุ่มเพื่อนหญิง 
(พ.ศ. 2523) ศูนย์ข่าวผู้หญิง (พ.ศ. 2527) มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง หรือ เอ็มพาวเวอร์ 
(พ.ศ. 2528) เป็นต้น
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2525 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ระบุสตรีเป็นกลุ่ม
เป้าหมายพิเศษในการพัฒนาสังคม คู่ขนานกับแผนพัฒนาสตรีระยะยาว พ.ศ. 2522-2544
ถอืเป็นแนวปฏิบตัต่ิอมาในการจดัท�าแผนงานสตรทีกุช่วงห้าปี ควบคู่ไปกบัแผนพฒันาฯ ของชาติ
ในแผนนีร้ะบใุห้มกีารจดัต้ังหน่วยงานสตรรีะดบัชาตทิีมี่สถานภาพถาวร ซึง่ต่อมากค็อื คณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ในปี พ.ศ. 2532

2526 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่งชาติ เพื่อให้ค�าปรึกษาในกิจการเกี่ยวกับสตรี

2528 ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครั้งที่ 3 ณ กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา และร่วมรับรองยุทธศาสตร์ไนโรบี ซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับโลกเพื่อการส่งเสริม
ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการสร้างสันติภาพของสตรีในทุกด้าน

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
CEDAW)

2532 แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) เป็นคณะกรรมการถาวร
ระดับชาติ ภายใต้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

จัดงานวันสตรีสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

2535 นโยบายและแผนงานหลกัสตรรีะยะยาว พ.ศ. 2535-2554 (แผนพฒันาสตรีระยะยาวฉบับที ่2)
มีการวิเคราะห์ประเด็นสตรีที่เกี่ยวโยงกับมิติต่างๆ มากขึ้น เช่น ครอบครัว สิ่งแวดล้อม 
ศาสนา มีการระบุมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน

แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เรื่องการถือสัญชาติของบุตรที่เกิดจาก
หญิงไทย

2536 มติรัฐมนตรี ยกเลิกข้อห้ามการแต่งตั้งสตรีเป็นปลัดอ�าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

ก่อตั้งกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี โดยการรวมตัวกันของคนงานหญิงจากสหภาพแรงงานต่างๆ 
และสนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท

2538 รัฐบาลไทยรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Declaration and Platform for 
Action) แสดงเจตจ�านงและค�ามั่นสัญญาต่อการด�าเนินการเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง

2539 มตคิณะรฐัมนตรกี�าหนดนโยบายและแผนปฏบิติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาธรุกจิบรกิารทางเพศ 

ก่อตั้งเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ

แก้ไขระเบียบให้ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐมีสิทธิในการลาคลอด 90 วัน โดยไม่นับเป็นวันลา

มติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกการจ�ากัดจ�านวนหญิงชายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาอื่นๆ สังกัดหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ในสถาบันอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 โดยก�าหนดบทลงโทษผู้ค้า
ประเวณีให้ได้รับบทลงโทษน้อยลงโดยถือว่า “โสเภณีมิใช่อาชญากรรมแต่เป็นเหยื่อ” รวมทั้งมี
การคุ้มครองเด็กที่อายุต�่ากว่า 18
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2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ค�านึงถึงสิทธิสตรีว่าเป็น
สิทธิมนุษยชน มีประเด็นสตรีมากขึ้น ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาและสันติภาพสอดคล้องกับ
เป้าหมายหลักของงานพัฒนาสตรีในระดับสากล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รับรองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
รับรองสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม

พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ที่ครอบคลุมการ
ซื้อ ขาย จ�าหน่าย จัดหาหญิงและเด็ก ก�าหนดมาตรการต่อต้านขบวนการค้าหญิงและเด็กทั้ง
ในและต่างประเทศ มาตรการติตามเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา

2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หญิงและชายได้รับโอกาสในการจ้างงานและ
สวัสดิการแรงงานอย่างเท่าเทียม

2542 มติคณะรัฐมนตรี ก�าหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

2543 รัฐบาลไทยรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) 
ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมถึง
ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

2544 มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไปท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารด้าน
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) และให้หน่วยงาน
ระดับส�านัก/กอง ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal 
Point: GFP) และจัดท�าแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลให้กลไกการด�าเนินงาน
ด้านสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ให้มีหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ระดับชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานสตรี โดยมี กสส. มีหน้าที่ด�าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมายจาก กยส.

2548 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล สตรีสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมก่อนสมรสหรือคู่สมรสได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และ 277 เรื่องการข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 และ 247 เรื่องการทุเลาการบังคับ
โทษหญิงมีครรภ์
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ใน มาตรา 1445 เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นซึ่งได้ร่วม
ประเวณีกับคู่หมั้นของตน มาตรา 1446 เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นซึ่งได้ข่มขืนกระท�า
ช�าเราคู่หมั้นของตน มาตรา 1516 (1) เรื่องเหตุแห่งการฟ้องหย่า

2550 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 87 “การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค�านึง
ถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ ใกล้เคียงกัน”

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อปกป้อง 
คุ้มครองผู้ที่ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเน้นการแก้ไขผู้กระท�าผิดมากกว่า
ลงโทษเพื่อให้ผู้กระท�าผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า
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2551 พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

แก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ท�าให้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติมีสิทธิถือสัญชาติไทย และ
บุตรได้รับสัญชาติไทย

พระราชบัญญัติค�าน�าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ผู้หญิงสมรสแล้ว หรือ สิ้นสุดการสมรส 
สามารถเลือกใช้ค�าน�าหน้านาม นางหรือนางสาว ตามความสมัครใจ

จัดให้มีพนักงานสอบสวนหญิง เป็นผู้ถามปากค�าผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เว้นแต่ 
ผู้เสียหายนั้นยินยอม หรือมีเหตุจ�าเป็นอย่างอื่นฯ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ม.132 (1) ก�าหนดให้พนักงานที่เป็นหญิงเป็นผู้ตรวจค้นร่างกายผู้หญิง

2552 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจเปิดรับนักเรียนนายร้อยต�ารวจหญิงรุ่นแรก จ�านวน 60 คน

2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และเป็นนายกฯ หญิง
คนแรก (พ.ศ. 2554-2557)

2555 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กองทุนฯ อยู่ภายใต้ส�านัก
นายกรัฐมนตรี ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ย้ายกองทุนฯ มาอยู่กรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

2559 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2559 มาตรา 71 ระบุว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�านึงถึง
ความจ�าเป็นและความต้องการ ที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็นธรรม”

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2559 ให้การคุ้มครอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มาตรา 27 “บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่อง ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�า
มิได้” และเปิดช่องให้กับการส่งเสริมมาตรการพิเศษเพื่อสร้างความเท่าเทียม “มาตรการที่รัฐ
ก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ เสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้
ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”





เกี่ยวกับผู้เขียน
ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
เพศสภาพและการพัฒนาศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ประเทศไทย และปริญญาโทสาขาการวิเคราะห์และการจัดการ
ความขัดแย้ง จากมหาวิทยาลัยรอยัลโรดส์ ประเทศแคนาดา 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นประเด็น
ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้หญิงและเพศสภาพ ในมติกิารเมอืงและการพฒันา
ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ
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มูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท (FES) เป็นมูลนิธิด้านการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมัน มูลนิธิตั้งชื่อตาม
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