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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในประเทศไทยตั้งแต่สมยัอดีต สถานภาพของสตรีไทยไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม สตรี

มกัถูกมองเป็นส่ิงท่ีดอ้ยคุณค่า ไร้ความสามารถ ถูกกดข่ี ข่มเหง และกีดกนั ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

และ การเมือง ไม่มีสิทธิและบทบาทหรือฐานะใดในทางสังคม ซ่ึงไม่ไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียม

ผูช้าย ทั้งท่ีสตรีเองก็เป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกนักบัผูช้าย สถานภาพความเป็นมนุษยน์ั้นมีอยูใ่นตวัของ

มนุษยทุ์กคน โดยไม่คาํนึงถึง เพศ วยั สัญชาติ ศาสนา ทั้งยงัเป็นสาระสาํคญัตามธรรมชาติ  ความ

เป็นมนุษยจึ์งไม่อาจจาํกดัหรือทาํให้สูญเสียไปไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ การไม่เคารพในสิทธิสตรี 

ตลอดจนการเลือกปฏิบติัต่อผูเ้ป็นสตรีนั้นแต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมยัโบราณท่ีมีการถือ

ปฏิบติัสืบต่อกนัมาโดยท่ีผูช้ายจะมีความรับผิดชอบในฐานะท่ี เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสาเหตุ

หน่ึงท่ีทาํใหบ้ทบาทของสตรีลดลง 

 ท่ีผ่านมา ผูห้ญิงถูกปฏิบติัอย่างเป็นมนุษยช์นชั้นสองในเร่ืองสิทธิต่างๆ เช่น กฎหมาย

ลกัษณะครอบครัวในเร่ืองเหตุหยา่ หรือกฎหมายอาญาในเร่ืองข่มขืนฯ ซ่ึงถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติั

ฯ อยา่งหน่ึง และเพิ่งจะมีการแกไ้ขกฎหมายเหล่าน้ีใหไ้ปเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์“ความเสมอภาคเท่า

เทียมกนั” ในรัฐธรรมนูญ ไม่ถึงสามปีน้ีเอง คาํว่า “เลือกปฏิบติั” มาจากคาํว่า “Discrimination” ซ่ึง

หมายถึง การแบ่งแยก กีดกนั หรือการจาํกดัใดๆ เพราะเหตุแห่งเพศ และการกระทาํดงักล่าวมีผล 

หรือมีความประสงคท่ี์จะทาํให้สิทธิของผูห้ญิง ไม่ว่าจะสมรสหรือไม่สมรส ตอ้งเส่ือมเสียไป ไม่

เสมอภาคกบัผูช้ายในเร่ืองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และสิทธิความเป็นพลเมือง 

 การแบ่งแยกงานตามเพศจะแสดงออกมาในรูปของการจาํกดัโอกาสดา้นการศึกษาและ

การทาํงานในบางสาขาของสตรี เช่น การทาํงานดา้นการเมือง การปกครองและกฎหมาย ซ่ึงงาน

เหล่าน้ีเป็นงานของสังคมส่วนรวม(public work) และเป็นงานท่ียดึอาํนาจในการวางแผนของการ

ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อ ชะตากรรมของประชาชนและอนาคตของสังคมโดยรวม แนวคิดเร่ืองการ

แบ่งแยกงานทางเพศยงักีดกนัผูห้ญิงจากงานอ่ืนๆ ท่ีมีรายไดดี้และเป็นงานท่ีสังคมยกยอ่ง เช่น งาน

แพทย ์งานดา้นการเมืองการปกครองและกฎหมาย ฯลฯ (มาลี พฤกษพ์งศาวลี, 2552: 12) 
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 ในปัจจุบนั สตรีไดรั้บการศึกษาในขั้นสูงมากข้ึน มีความสามารถ และมีบทบาทสาํคญั

อยา่งมาก ทั้งทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองทาํใหสิ้ทธิสตรีไดรั้บการยอมรับ การพฒันา และการ

คุม้ครองในดา้นต่างๆ มากมายหลายดา้น เห็นไดจ้ากในปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีคุม้ครองดา้นสิทธิสตรี

อยูม่ากมาย  

 แนวคิดเร่ือง “เพศสภาวะ (gender)” ไดมี้การนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางเม่ือสามสิบกว่าปี

มาน้ีเอง โดยกลุ่มท่ีนาํมาใช ้คือ นกัสตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ (พจี  ยวุ

จิต, 2542: 162) ซ่ึงนาํมาใชเ้พื่ออธิบายความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างหญิงและชายในสังคม ท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะจดัความสําคญัของผูช้ายไวเ้หนือกว่าหญิง หรือระบบสังคมแบบเพศชายเป็นใหญ่ 

(Patriarchal System) กล่าวคือ เพศชายเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑค์วามเป็นไปของสังคม ทาํให้เกิด

ความเหล่ือมลํ้าระหว่างเพศ ผูห้ญิงถูกกดข่ี และกลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลือกปฏิบติั การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ตลอดจนกรณีปัญหาต่างๆ ของผูห้ญิง

ท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัอนัเกิดมาเป็นเวลาชา้นาน (ปฐมาภรณ์ บุษปธาํรง, 2546: 26) 

 ตลอดระยะเวลาในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา องคก์ารสหประชาชาติร่วมกบัขบวนการ

สตรีนิยม ไดมี้ส่วนสาํคญัอยา่งมากในการทาํให้เกิดกระบวนการพฒันาผูห้ญิงและขจดัอุปสรรคต่อ

ความกา้วหนา้ของผูห้ญิงข้ึนในประเทศสมาชิกต่างๆ ทัว่โลก ทั้งน้ี ดว้ยตระหนกัว่าปัญหาของการ

พฒันาผูห้ญิงท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงมาจาก ความไม่เสมอภาค ผูห้ญิงถูกเลือกปฏิบติัในสังคม เน่ืองจาก

สังคมส่วนใหญ่ถูกครอบงาํดว้ยระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchal System) ในสังคมไทยนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงมาเป็นลาํดบั ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการท่ีผูห้ญิงได้เรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

โดยเฉพาะผูห้ญิงในกลุ่มรากหญา้ ซ่ึงเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่สงัคมท่ีตอ้งประสบปัญหาความรุนแรงใน

รูปแบบต่างๆ รวมทัง่ผูห้ญิงบางกลุ่มท่ีมีโอกาสได้รับการศึกษามากข้ึน เกิดการเคล่ือนไหวใน

รูปแบบต่างๆ อนันาํไปสู่การเรียกร้องสิทธิของผูห้ญิง และไดก้ลายเป็นขบวนการทางสังคมในเวลา

ต่อมา แมข้บวนการเคล่ือนไหวของผูห้ญิงในประเทศไทยจะไม่ไดโ้ดดเด่นในระดบัสากลแต่ก็ทาํให้

กระแสแนวคิดสตรีนิยมในประเทศไทยทั้งในฐานท่ีเป็นแนวคิดและเป็นการเคล่ือนไวมีออกมาเป็น

ระยะๆ เม่ือมีเหตุการณ์ในสังคมท่ีช้ีให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบ หรือความไม่ยติุธรรมเกิดข้ึนกบั

ผูห้ญิง (เพญ็นภา ภทัรนุกรม, 2551: 99) 

 สาํหรับในประเทศไทยไดมี้การดาํเนินงานเก่ียวกบัสตรีอยา่งชดัเจนในช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) มีการจดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) เป็นองค์กรระดับชาติด้านสตรีในปี 2532 จากนั้นจึงมีการ

วางเป้าหมายหลกัของแผนสร้างระบบเฝ้าระวงัปัญหา และช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํรุนแรงใน

ครอบครัว มีกฎหมายขจัดความรุนแรงในสตรีเพื่อขจัดการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
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(สํานักงานกิจการสตรี และสถาบนัครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 

มปพ.) ทั้งน้ีเป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 

บญัญติัไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน การทารุณกรรม หรือการ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทาํมิได้ จะเห็นได้ว่าเร่ืองความรุนแรงมี

ความสําคญัในระดบัประเทศท่ีนาํมาสู่แผนของการพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2550-

2554 (บุญสืบ โสโสมและคณะ, 2550: 1) 

 ปัจจุบนัข่าวคราวเก่ียวกบัผูห้ญิงท่ีปรากฏในส่ือมวลชนแขนงต่างๆยงัคงแสดงให้เห็น

ว่าผูห้ญิงยงัคงถูกทารุณกรรม เอารัดเอาเปรียบ ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้น

แต่เป็นปัญหาท่ีสะทอ้นถึงรากฐานค่านิยมและทศันคติของสังคมไทยยคุปัจจุบนัท่ียงัมองผูช้ายเป็น

ใหญ่ไม่แตกต่างกบัสังคมไทยในอดีตท่ีผา่นมา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง เป็นปัญหา

ร่วมกนัของผูห้ญิงทัว่โลก และไดรั้บการยอมรับว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อผูห้ญิง โดยเม่ือปี พ.ศ.2537 องคก์ารสหประชาชาติ ไดอ้อกคาํประกาศเพื่อยุติความรุนแรงต่อ

ผูห้ญิง โดยไดใ้ห้นิยามความหมายของ "ความรุนแรงต่อผูห้ญิง" หมายถึง การใชค้วามรุนแรงใดๆ 

อนัสืบเน่ืองมาจากแตกต่างระหว่างหญิง - ชาย ซ่ึงมีผลหรือมกัจะมีผล ทาํใหเ้กิดอนัตรายหรือความ

เดือนร้อน ทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจต่อผูห้ญิง ซ่ึงความรุนแรงต่อผูห้ญิงนั้นเกิดข้ึนไดใ้นทุก

มิติของสงัคม ทั้งในครอบครัว ในชุมชน สถานท่ีทาํงานและสถาบนัการศึกษา 

 ท่ีผ่านมา ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งในระดบัสากล 

และระดบั ประเทศ ไดมี้การสร้างมาตรการทางสังคม เช่น การรณรงคส์ร้างสรรคค์วามเขา้ใจกบั

สังคม เพื่อตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง และมาตรการทางกฎหมาย เช่น การบญัญติั

กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มบทลงโทษกบัผูก้ระทาํความรุนแรงต่อผูห้ญิงในหลายรูปแบบ ทั้งน้ี 

ในการทาํงานใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีประสบปัญหา พบว่า ผูห้ญิงจาํนวนมากไดถู้กกระทาํความ

รุนแรงในครอบครัวโดยสามี ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระทาํนั้น ครอบคลุมทั้งความรุนแรงทาง

ร่างกายและทางเพศ 

 ความไม่เท่าเทียมกนัเป็นปัญหาใหเ้กิดความรุนแรงกบัเด็กและสตรีมากท่ีสุด จึงตอ้งหา

ขอ้สรุปของปัญหาและมีการยื่นมือมาช่วยเหลือสําหรับผูท่ี้ได้รับความรุนแรงทั้ งเด็กและสตรี   

มูลนิธิต่างๆ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูถู้กกระทาํและผูไ้ม่ไดรั้บความยุติธรรมข้ึนในสังคม

ปัจจุบนั 

 จากหลกัฐานพบว่า หน่ึงในสามของผูห้ญิงถูกกระทาํรุนแรงทางเพศ รวมถึงถูกบงัคบั

ให้มีเพศสัมพนัธ์โดยใชก้าํลงั และหญิงท่ีเคยถูกกระทาํรุนแรงทั้งทางกายและทางเพศ เคยคิดฆ่าตวั

ตายสูง รวมทั้งมีการใชย้านอนหลบัและยาแกป้วดสูงกว่าผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํรุนแรง และจากการ
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ทาํงานช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีประสบปัญหาของมูลนิธิ อนัเน่ืองมาจากการถูกคุกคามจากภยัทางเพศ 

สามีทอดท้ิง ทาํร้ายทุบตี (ม.ค. - ก.ย. 2545) มีผูม้าใชบ้ริการ 643 ราย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุนแรง

ยงัเป็นท่ีปรากฏ และปัจจุบนัสถานการณ์สังคมท่ีเปล่ียนไปมาก บทบญัญติัดงักล่าวไม่อาจคุม้ครอง

ผูเ้สียหายไดทุ้กกลุ่ม เช่น ผูห้ญิงซ่ึงเป็นภรรยา เดก็ชาย หรือ ชายท่ีแปลงเพศเป็นหญิง เป็นตน้ บุคคล

ดงักล่าวยงัขาดโอกาสในการท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายอาญาทั้งท่ีผูเ้สียหายถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองคก์รพฒันาเอกชน ก่อตั้งข้ึนเม่ือปลายปี พ.ศ. 2523 ภายใตช่ื้อ 

"กลุ่มเพื่อนหญิง" ไดรั้บการจดทะเบียนโดยกรุงเทพมหานคร เป็น "มูลนิธิเพ่ือนหญิง" และมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2534 มีบทบาทพิทกัษสิ์ทธิและใหค้วาม

ช่วยเหลือสตรีท่ีตกอยู่ในภาวะวิกฤติ อาทิ จากภยัคุกคามทางเพศ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์สามี

ทอดท้ิงทาํร้ายทุบตี ถูกล่อลวงและบงัคบัคา้ประเวณี ถูกเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบติั

ในเร่ืองของอาชีพ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ มูลนิธิฯ ไดน้าํขอ้มูลเผยแพร่ต่อสาธารณชน

และต่อภาครัฐเพื่อผลกัดนัใหก้าํหนดนโยบายและ แนวปฏิบติัท่ีเป็นจริงในการคุม้ครอง พิทกัษสิ์ทธิ

รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีโดยรวม 

 กิจกรรมของมูลนิธิ ไดแ้ก่2 ศูนยช่์วยเหลือและพิทกัษสิ์ทธิสตรี2 ให้ความช่วยเหลือดา้น

กฎหมายและสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายแก่ผูห้ญิงท่ีตกอยู่ในสภาวะ วิกฤติความรุนแรงใน

ครอบครัว ถูกคุกคามทางเพศ ถูกบงัคบัล่อลวงใหค้า้ประเวณี ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ ถูกเลิกจา้ง

งานโดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและถูกเลือกปฏิบติัจากภาวะความเป็นหญิง โดยทนายความ นกั

สงัคมสงเคราะห์ มีกระบวนการฟ้ืนฟจิูตใจและเป็นกาํลงัใจใหต่้อสูเ้พื่อหลุดพน้จากความทุกข ์ความ

กดดนั จากสภาวะท่ีตอ้งการทางเลือก ใหมี้ความเป็นอิสระ และสามารถพึ่งตนเองได ้

2 งานขอ้มูล วิชาการ และเผยแพร่2 เป็นศูนยข์อ้มูล รวบรวม จดัเก็บ จดัทาํ และวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ผูห้ญิงท่ีมูลนิธิ ฯ ดาํเนินกิจกรรม จดัทาํเป็นองคค์วามรู้ รณรงคเ์ผยแพร่สู่

สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตส่ือและส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ์

หญิงชายก้าวไกล วารสารสตรีทัศน์รายงานสถานการณ์ผูห้ญิงในเชิงวิเคราะห์ จดหมายข่าว

ภาษาองักฤษ เป็นเวทีแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเครือข่ายผูห้ญิงในระดบัสากล คู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือเพ่ือน

หญิง เขียนบทความเผยแพร่ในหนงัสือพิมพแ์ละวารสารต่าง ๆ และจดัทาํเวบ็ไซตข์องมูลนิธิฯ 

 จากความสําคญัของปัญหาเหล่าน้ี  จึงเป็นท่ีมาของความประสงค์ของผูว้ิจยัในการ

ศึกษาวิจยัถึงความความเสมอภาคทางเพศและการให้ความช่วยเหลือกบัเด็กและสตรีท่ีถูกละเมิด

สิทธิ ถูกทารุณกรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษาในประเด็นของบทบาท
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และหนา้ท่ีในความเสมอภาคของสิทธิสตรี  สาเหตุของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนว

ทางการป้องกนั รวมทั้งแนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศ   

 ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาวิจยัในหวัขอ้ “ ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศ

และสิทธิสตรี : กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง” 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพื่อนหญิงกบัความเสมอภาคทางเพศ

และสิทธิสตรี   

 2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและ

แนวทางการป้องกนั   

 3. เพื่อหาแนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี รวมถึงปัญหา

ความรุนแรง และแนวทางการป้องกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตวธีิการวจัิย  

 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ(Quantitative research) ดว้ยวิธีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลจากประชากร ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

(Key informants) เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 0ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 0จาํนวน 10 คน 

ประกอบดว้ย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสตรี

นิยม และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเป็นการคดัเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเอาไว ้ดงัน้ี 

คือ 

 2.1 บุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลและรักษาสิทธิสตรี 

 2.2 สตรีท่ีไดรั้บผลจากความรุนแรงจากการกดข่ีทางเพศ 

 2.3 นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิสตรี 

 3. ขอบเขตเนือ้หาการวจัิย 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบของ

แนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ประกอบดว้ยกระบวนการ 

จาํนวน 4 ขั้นตอนคือ การตีความขอ้มูล (interpretation) การเปรียบเทียบขอ้มูล (constant 
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comparison) การสังเคราะห์ขอ้มูล (data synthesis) และการสร้างขอ้สรุป (conclusion) ทั้งน้ี เพื่อ

ศึกษาถึงความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี การใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรี 

และแนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี รวมทั้งความเป็นประชาสังคมของ

มูลนิธิเพื่อนหญิง ดงัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยอาศยั

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัปรากฏต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สิทธิสตรี 

สตรีท่ีไดรั้บผลจากความ

รุนแรงจากการกดข่ีทางเพศ 

บุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีใน

การดูแลและรักษาสิทธิสตรี 

เพื่อศึกษาถึงความเป็น

ประชาสงัคมของมูลนิธิ 

เพื่อนหญิง ในความเสมอ

ภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการ

ใชค้วามรุนแรงภายใน

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรี

และแนวทางการป้องกนั 

เพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาความเสมอภาคทาง

เพศและสิทธิสตรี 

ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี : กรณีศึกษา มูลนิธิเพื่อนหญิง 
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คาํนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 ประชาสังคม หมายถึง สังคมพลเรือนซ่ึงประชาชนมีสิทธิและหน้าท่ีในการกาํหนด

ขอบเขตความสาํคญั และมาตรฐานทางศรีธรรมภายในสงัคม 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั ให้ความหมายของคาํว่า ประชาสังคม หมายถึง การร่วม

ตวัของประชาชนท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกนัในการช่วยเหลือเด็กและสตรี ท่ีไดรั้บการเอาเปรียบหรือถูก

กดข่ีทางเพศโดยการร่วมตวักนัคร้ังน้ี อยู่ภายใตก้ารนาํของ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผูจ้ดัการมูลนิธิ

เพื่อนหญิง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ มูลนิธิเพื่อนหญิง 

 ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี หมายถึง การท่ีเพศผูห้ญิงและเพศผูช้ายซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัทางกายภาพ แต่ทั้งสองเพศไดมี้โอกาสในการไดรั้บการพฒันาตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ และทั้ งสองเพศได้รับความพึงพอใจอย่างเสมอภาคในความต้องการท่ีแตกต่างกัน

โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญัแก่เพศหญิงใหมี้ความเท่าเทียมกบัเพศชาย 

 การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว หมายถึง การใชก้าํลงับงัคบัหรือข่มขู่โดยสมาชิก

ของครอบครัวท่ีกระทาํต่อสมาชิก เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยตั้งใจทาํร้ายใหส้มาชิกคน

อ่ืนในครอบครัวไดรั้บผลของความทุกขท์รมานทั้งร่างกายแก่ผูถู้กกระทาํ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 1. เพื่อใชเ้ป็นแบบอยา่งของแนวทางใหสุ้ภาพสตรียดึถือปฏิบติัและสามารถดาํรงชีพอยู่

ไดใ้นสงัคมโดยปราศจากการเอาเปรียบหรือการกดข่ีทางเพศ 

 2. เพื่อเป็นการศึกษาและคน้หาแนวทางในการลดการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัว 

โดยใหค้วามสาํคญัแก่เพศหญิงและเดก็ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี โดยทั้งเพศ

หญิงและเพศชายต่างไดรั้บความพึงพอใจอย่างเสมอภาคในความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึง 

การใหค้วามสาํคญัแก่เพศหญิงใหมี้ความเท่าเทียมกบัเพศชาย 



8 

บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ประชาสังคมกบัความเสมอภาคเพศและสิทธิสตรี : กรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อนหญิง” โดยในการวิจยัคร้ังน้ีมีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาประกอบในวิจยั 

ประกอบดว้ย 

 1. แนวคิดและหลกัการของความเป็นประชาสงัคม 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 3. หลกัการ แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัสตรีนิยม 

 4. แนวคิดและหลกัการของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัว 

 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัความเป็นประชาสังคม 

 ความเป็นประชาสังคม (Civil Society, อา้งอิงใน ประเวศ วะสี และคณะ, 2541: คาํนาํ) 

เป็นปัจจยักาํหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของสังคม การท่ีเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ การเมืองจะดี

หรือไม่ และศีลธรรมจะดีหรือไม่ ข้ึนกบัการมีความเป็นประชาสังคมมากน้อยเพียงใด เน่ืองจาก

ความเป็นประชาสงัคมเป็นพื้นฐานทางศีลธรรม ทุกส่วนในสงัคมจึงควรใหค้วามสนใจและทาํความ

เขา้ใจเร่ืองประชาสงัคม 

 คาํว่า "ประชาสังคม" มาจากภาษาองักฤษว่า Civil Society และมีผูใ้ชค้าํภาษาไทย

เทียบเคียงกนัหลายคาํ อาทิ "สังคมประชาธรรม" (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, อา้งอิงใน ประเวศ วะสี 

และคณะ, 2541: 162) และวีถีประชา (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, อา้งอิงใน ประเวศ วะสี และคณะ, 2541: 

39-41) ใชค้าํน้ีโดยมีนยัของคาํว่า Civic movement) "อารยสังคม" (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, อา้งอิงใน 

ประเวศ วะสี และคณะ, 2541: 73-75) และ "สังคมเขม้แขง็" (ธีรยทุธ บุญมี ทศัน์, อา้งอิงใน ประเวศ 

วะสี และคณะ, 2541: 154-155) เป็นตน้ ทั้งน้ี นกัคิดสาํคญัๆ ของสังคมไทยไดอ้ธิบายขยายความคาํ

วา่ "ประชาสงัคม" หรือ Society น้ีในบริบทเง่ือนไขและการใหน้ํ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนั อนัพอ 

รวบรวมในเบ้ืองตน้ได ้(ประเวศ วะสี และคณะ, 2541) ดงัน้ี
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 ศ.นพ.ประเวศ วะสี นับเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการจุดประกายการคิดถกเถียง ใน

เร่ือง "ประชาสังคม" ให้มีความเขม้ขน้อยา่งมากในช่วงระยะ 5-6 ปีท่ีผา่นมา โดยผา่นงานเขียนช้ิน

สาํคญัคือ "สังคมสมานุภาพและวิชชา" โดยในงานเขียนดงักล่าวประกอบกบับทความย่อยๆ และ

การแสดงปาฐกถาและ การอภิปรายในท่ีต่างๆ พอประมวลเป็นความคิดรวบยอดไดว้า่ ในสภาพของ

สังคมไทยปัจจุบนั ภาคส่วนหลกั (Sectors) ของสังคมท่ีมีความเขม้แข็ง และมีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนัอย่างมากคือ ภาครัฐ หรือ "รัฐานุภาพ" และภาคธุรกิจเอกชนหรือ "ธนานุภาพ" ซ่ึง

ปรากฏการณ์น้ีส่งผลทาํให้สังคม ขาดดุลยภาพและเกิดความล้าหลังในการพัฒนา ของฝ่าย

ประชาชนหรือ ภาคสงัคม ซ่ึงเรียกวา่ "สงัคมานุภาพ" 

 ดังนั้นการนําเสนอแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จึงมุ่งไปท่ีการทาํอย่างไรท่ีจะ

เก้ือหนุนใหภ้าคสงัคมหรือภาคประชาชนมีความเขม้แขง็และเกิดดุลภาพทางสังคมข้ึน ท่ีเรียกว่าเป็น 

"สังคมสมานุภาพ" โดยนัยยะน้ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เช่ือว่าจะตอ้งพฒันาให้เกิดความเขม้แข็งท่ี

ชุมชน (Community Strengthening) (ประเวศ วะสี, 2536) จนเกิดคาํขยายความตามมา อาทิ ชุมชน

เขม้แข็ง ความเป็นชุมชน เป็นตน้ ดงัการให้ความหมายของการเป็น "ชุมชน" ในท่ีน้ี ว่าหมายถึง 

"การท่ีประชาชนจาํนวนหน่ึงมี วตัถุประสงคร่์วมกนั มีอุดมคติร่วมกนัหรือมีความเช่ือร่วมกนัใน

บางเร่ือง มีการติดต่อส่ือสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรัก มี

มิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการ ปฏิบติับางส่ิงบางอย่างและมีระบบการจดัการในระดบักลุ่ม" 

(ประเวศ วะสี, 2539) ซ่ึงโดยนยัยะน้ีประชาสังคมท่ีเขม้แขง็ ตอ้งมีรากฐานท่ีเกิดจากการมีชุมชนท่ี

หลากหลายและเขม้แขง็ดว้ย 

 มีขอ้พึงสังเกตสาํคญัต่อเร่ืองการเก้ือหนุนภาคสังคม ท่ีเสนอแนวคิดในเชิงกลยทุธ์ท่ีว่า

ดว้ย "ความร่วมมือเบญจภาคี" (ต่อมาใชค้าํว่า "พหุภาคี") โดยมองว่าชุมชนในปัจจุบนัอ่อนแอมาก 

การท่ีจะทาํใหชุ้มชน มีความเขม้แขง็ไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือและการทาํงานร่วมกนัของ

ภาคสังคมต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดว้ย "สังคมสมานุภาพ" จะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ย

กระบวนการถักทอความรักของคนในสังคม ของคนในชุมชน ถักทอทั้ งแนวด่ิง อันหมายถึง 

โครงสร้างอาํนาจท่ีเป็น ทางการและแนวนอนซ่ึง หมายถึงพนัธมิตร/เพื่อน/เครือข่ายเขา้หากนั ซ่ึง

หากพิจารณาจากประเด็นน้ี การให้ความหมายหรือความสําคญัของ "ประชาสังคม" ของ ศ.นพ. 

ประเวศ วะสี นั้น มิไดก้ล่าวถึง "การปฏิเสธรัฐ" หรือ State Disobedience แต่อยา่งใด 

 อ.ธีรยทุธ บุญมี และ ดร.อเนก เหล่าธรรมทศัน์ สองนกัคิดทางสังคมคนสาํคญั ท่ีไดใ้ห้

ความสนใจกบัเร่ือง "ประชาสังคม" อยา่งมากเช่นเดียวกนั อ.ธีรยุทธ มองว่าการแกปั้ญหา พื้นฐาน

ทางสังคมนั้นควรให้ความสาํคญักบั "พลงัท่ีสาม" หรือพลงัของสังคม หากแมน้ว่าสังคมโดยรวมมี

ความเขม้แขง็ นกัธุรกิจ นกัวิชาชีพ นกัศึกษา ปัญญาชนชาวบา้น สามารถร่วมแรงร่วมใจกนั ผลกัดนั
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สังคม ปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน ก็จะสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี สังคมท่ีเขม้แขง็ในความหมาย

ของ ธีรยทุธ บุญมี นั้น จะเนน้ท่ีลกัษณะท่ีกระจดักระจาย (Diffuse) พลงัทางสังคมท่ีมาจากทุกส่วน

ทุกวิชาชีพทุกระดบั รายได ้ทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงโดยนยัยะน้ี จะมีความแตกต่างจากแนวคิด"

ประชาชนเป็นส่วนใหญ่" หรือ "อาํนาจของประชาชน" ดงัเช่นขบวนการ เคล่ือนไหวทางการเมือง

ในอดีตเป็นอยา่งมาก (ธีรยทุธ บุญมี, 2536) 

 อเนก เหล่าธรรมทศัน์ ไดใ้ห้ความหมายของ "ประชาสังคม" หรือ "อารยสังคม" ท่ี

ครอบคลุมทุกชนชั้นของสังคม เนน้เร่ืองความสมานฉันท ์ความกลมเกลียว ความกลมกลืนในภาค

ประชาสงัคมมากกวา่การดูท่ีความแตกต่างหรือ ความแตกแยกภายใน อยา่งไรก็ตามมุมมองของ ดร.

อเนก เหล่าธรรมทศัน์ ไดใ้ห้ความสนใจเป็นพิเศษกบัประเด็นของ "คนชั้นกลาง" "การมีส่วนร่วม" 

"ความผูกพนั" และ "สํานึกของความเป็นพลเมือง" กล่าวคือ "ประชาสังคม" โดยนัยยะน้ี มิได้

หมายถึงความเป็นชุมชนของสังคมชนบทเท่านั้นแต่กิน ความรวม ไปถึงคนชั้นกลางภาคเมืองท่ีไม่

จาํเป็นตอ้งมีความ สัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นเครือญาติหรือเป็น แบบคุน้หนา้ (face to face relationship) 

แต่เป็นความผกูพนั (bond) ของผูค้นท่ีหลากหลายต่อกนับนฐาน แห่งความร่วมมือและการแสวงหา

การมีส่วนร่วม และดว้ยสาํนึกท่ีมีต่อความเป็นพลเมือง หรือ Citizenship นัน่เองนอกจากน้ี ดร.อเนก 

เหล่าธรรมทัศน์ ยงัได้ตั้ งขอ้สังเกตท่ีสําคญัถึงรากฐานของคนไทย และสังคมไทยว่า คนไทย

ส่วนมากยงัมีระบบวิธีคิดว่าตนเองเป็นไพร่ (client) หรือคิดแบบไพร่ ท่ีจะตอ้งมีมูลนายท่ีดี โหยหา

คนดี จึงมกัขาดสาํนึกของความเป็นพลเมืองและมองปัญหาในเชิง โครงสร้างไม่ออก 

 อย่างไรก็ตาม ดร.อเนก เหล่าธรรมทศัน์ ได้ให้ความสําคญัต่อการผลกัดันให้เร่ือง 

"ประชาสังคม" กลายเป็นแนวคิดในเชิงอุดมการณ์ ทางสังคม "ผมขอเสนอให้เร่ือง Civil Society 

เป็นเร่ืองของอุดมการณ์ จะตอ้งมีคาํข้ึนมาก่อน ไม่มีคาํกไ็ม่มีความคิด ไม่มีความคิดกไ็ม่มีอุดมการณ์ 

เพราะฉะนั้นคาํว่า Civil Societyตอ้งสร้างใหเ้ป็น Concept อยา่งเช่น วฒันธรรมชุมชน จึงจะเห็นมี

พลงั มีประโยชน์" (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, 2539) 

 ศ.ดร.ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และนายแพทยชู์ชยั ศุภวงศ ์เป็นนกัคิดอีก 2 ท่านท่ีกล่าวถึง 

"ประชาสังคม" โดยเนน้ท่ีการปรับใชใ้นบริบท ของสังคมไทย ค่อนขา้งมาก โดยท่ี ศ.ดร.ชยัอนนัต ์

สมุทวณิช มองว่า "ประชาสังคม" หมายถึง ทุกๆ ส่วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชน

ดว้ย ถือว่าทั้งหมด เป็น Civil Society ซ่ึงแตกต่างจากความหมายแบบตะวนัตกท่ีแยกออกมาจาก

ภาครัฐ หรือนอกภาครัฐ แต่หมายถึงทุกฝ่ายเขา้มาเป็น partnership กนั (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2539) 

โดยนยัยะน้ี ศ.ดร.ชยัอนนัต ์สมุทวณิช ใหค้วามสาํคญักบั Civic movement หรือ "วิถีประชา" ท่ีเป็น

การดาํเนินกิจกรรม ของกลุ่มองคก์รต่างๆ โดยเอาตวักิจกรรมเป็นศูนยก์ลางปราศจากการจดัตั้ง ดงั

ขอ้เสนอท่ีสําคญัใน เชิงยุทธศาสตร์การพฒันา ในช่วงของการจดัทาํแผน พฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 คือ 
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Area-Function-Participation - AFP กล่าวคือจะตอ้งเนน้ท่ีกระบวนการมีส่วนร่วม ในการดาํเนิน

กิจกรรมการพฒันาของ ทุกฝ่ายร่วมกนัในระดบัพื้นท่ี (ยอ่ยๆ) ซ่ึงในท่ีน้ี อาจเป็นพื้นท่ีจงัหวดั อาํเภอ 

ตาํบล หมู่บา้น หรือพื้นท่ีในเชิงเศรษฐกิจ เช่น เขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ภาคตะวนัออก เป็นตน้ (ชยั

อนนัต ์สมุทวณิช, 2539) 

 นายแพทยชู์ชยั ศุภวงศ ์ให้ความหมายของ "ประชาสังคม" ท่ีกวา้งขวางและผนวกเอา

แนวคิดท่ีกล่าว มาขา้งตน้ มาผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กบับริบทของสงัคมไทยวา่ หมายถึง "การ

ท่ีผูค้นในสังคม เห็นวิกฤตการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลบัซับซ้อนยากแก่การแก้ไข มี

วตัถุประสงคร่์วมกนัซ่ึงนาํไปสู่การก่อจิตสาํนึก (Civic consciousness) ร่วมกนั มารวมตวักนัเป็น

กลุ่มหรือองคก์ร (Civic group) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) 

ในลกัษณะท่ีเป็นหุน้ส่วนกนั (Partnership) เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาหรือ กระทาํการบางอยา่งใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์ทั้งน้ี ดว้ยความรัก ความสมานฉนัทค์วามเอ้ืออาทรต่อกนัภายใตร้ะบบการจดัการโดย

มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (Civic network)" (ชูชยั ศุภวงศ,์ 2540) 

 ทั้งน้ี นายแพทยชู์ชยั ศุภวงศ ์ยงัไดเ้สนออีกว่าปัจจุบนัขบวนการประชาสังคมของไทย 

ไดมี้พฒันาการและ ความเขม้แข็งเช่ือมโยงเครือข่ายกนัมาก พอสมควร โดยเฉพาะเครือข่ายของ

ชาวบา้นและเครือข่ายขององค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ ท่ีกาํลงัมีบทบาทสําคญั ต่อกระบวนการ

แสวงหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ ของสังคม เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเอดส์ 

ปัญหาสาธารณสุข การทาํเกษตรทางเลือก เป็นต้น อย่างไรก็ดี นายแพทย์ชูขยั ศุภวงศ์ ได้ตั้ ง

ขอ้สังเกตท่ีสําคญัไวว้่า ในเง่ือนไขของสังคมไทยปัจจุบนัยงัคงมีกระแสเหน่ียวร้ังท่ีจะฉุด มิให ้

กระบวนการสร้างความ เขม้แข็งของสังคมเติบโตข้ึน อนัไดแ้ก่ ระบบพรรคการเมือง รัฐไทยและ

ระบบราชการ ระบบการศึกษา ความสมัพนัธ์แบบแนวด่ิง และส่ือมวลชนท่ีขาด อิสระเป็นตน้ (ชูชยั 

ศุภวงศ,์ 2540) 

 คุณไพบูลย์ วฒันศิริธรรม นักคิดนักพฒันาอาวุโสอีกท่านหน่ึง ซ่ึงมีบทบาททาง

ความคิด และการเช่ือมโยงภาคีต่างๆ ของสังคมเพ่ือ การพฒันามาอย่าง ต่อเน่ือง ไดใ้ห้ความหมาย

ของ "ประชาสังคม" ว่าหมายถึง "สังคมท่ีประชาชนทัว่ไป ต่างมีบทบาทสาํคญัในการจดัการเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต ของประชาชน โดยอาศยัองค์กร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมอนั

หลากหลาย ท่ีประชาชนจดัข้ึน" โดยนัยยะของความหลากหลาย ขององคก์รน้ีไม่ว่า จะเป็น กลุ่ม 

องคก์ร ชมรม สมาคม ซ่ึงลว้นแต่มีบทบาทสาํคญัต่อการผลกัดนัการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งส้ิน 

จึงเป็นเสมือน "สังคม" ของ "ประชา" หรือ Society ของ Civil นัน่เอง อย่างไรก็ดี คุณไพบูลย ์

วฒันศิริธรรม ยงัเสนอต่ออีกด้วยว่า "ประชาสังคม" นั้นเป็นส่วนของสังคม ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ซ่ึง 
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ดาํเนินงานโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายและก็ไม่ใช่ภาคธุรกิจ ซ่ึงดาํเนินงานโดยมุ่งหวงัผลกาํไร

เป็นสาํคญั 

  จากตวัอยา่งความหมาย และแนวคิดขา้งตน้จะ เห็นถึงความต่าง ความเหมือน และการ

วางนํ้ าหนักในการอธิบายท่ีแตกต่างกนัออกไป อย่างไรก็ดี จะสังเกตไดว้่าคาํอธิบายจากนักคิด 

นกัวิชาการของไทย ในขา้งตน้ เป็นคาํอธิบายท่ีวางอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์หรือ บริบทของ 

สังคมไทยร่วมสมยั (Contemporary Situation) อีกทั้งยงัมีลกัษณะของ ความคาดหวงัต่อการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในอนาคตทั้งส้ิน ซ่ึงท่ีจริงปรากฏการณ์น้ี ก็ไม่ต่างไปจากประเทศในซีก

โลกตะวนัตกแมแ้ต่น้อย อย่างไรก็ดี ความเคล่ือนไหว เร่ืองประชาสังคมในประเทศตะวนัตกนั้น 

กา้วหนา้และเป็นรูปธรรมกว่าในเมืองไทยมากนัก อีกทั้งกระแสการร้ือฟ้ืน "ความเป็นประชาคม" 

หรือ "ความเป็นชุมชน" ในความหมายใหม่นั้นดูจะเป็นทางออกท่ีลงตวัสําหรับสังคมท่ีมีความ

พร้อมของ "พลเมือง" จริงๆ 

 หากพิจารณาถึงความลึกซ้ึง ของแนวคิดภายใตก้ระแสงการสร้างชุมชนดงักล่าว จะ

พบว่า ชุมชนในท่ีน้ี หมายถึงชุมชนแห่งสาํนึก (Conscious community) ท่ีสมาชิกของชุมชน ต่าง

เป็นส่วนหน่ึงของระบบ โดยรวมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น อาจจะดว้ยพื้นฐานของระบบ

คุณค่า เก่าหรือเป้าประสงคใ์หม่ของการเขา้มาทาํงาน ร่วม ดงันั้น คาํว่า "ประชาคม" หรือ "ชุมชน" 

จึงอาจมีขนาดและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ตั้งแต่บริษทัขนาดเล็ก บริษทัหน่ึง ถนนสายหน่ึง 

หมู่บา้นๆ หน่ึง เมืองๆ หน่ึง หรือกลุ่มสนใจเร่ืองๆ หน่ึง เป็นตน้ ความเป็นชุมชนจึงมีลกัษณะ เป็น

พลวตัท่ีบุคคลและกลุ่มคนต่างมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมท่ีสน ใจ ร่วมกนั มีความสัมพนัธ์และ

ตดัสินใจร่วมกนั โดยมีพนัธะ เช่ือมโยงกบัระบบใหญ่ บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นอยูท่ี่ดีร่วมกนัและ

หัวใจสําคญัอนัหน่ึงท่ีจะเป็นเง่ือนไขของการสร้าง ความเป็นชุมชนท่ีแข็งแรงก็คือ การส่ือสาร 

(Communication) นัน่เอง 

 กระแสการร้ือฟ้ืนชุมชนเป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางวิกฤติท่ีโค รงสร้างของรัฐชาติ

ไม่สามารถเข้ามาจัดการได้ ในขณะเดียวกัน ความเป็นเสรีชน ก็อ่อนแอเกินไป ต่อวิกฤติท่ี

สลบัซบัซอ้น การเกิดข้ึนของชุมชนไม่ใช่การสร้างให้เกิดข้ึน หากแต่เป็นเพราะความจาํเป็นท่ีตอ้ง

เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเขา้มา เติมเตม็ช่องวา่งระหวา่งรัฐและพลเมือง 

 แนวคดิประชาสังคมในทศันะของอมิมานูเอล ค้านท์ 

 แนวคิดสัญญาประชาสังคมในทศันะของคา้นทม์องว่าสัญญาประชาคมคือท่ีรวมของ

เหตุผลในการสร้างกระบวนการยุติธรรม กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณะจะตอ้งมองว่า

กฎหมายมีไวเ้พื่อคนทั้งมวลตราบใดท่ียงัเห็นดว้ยท่ีจะให้มีกฎหมายนั้นๆ ต่อไป แนวคิดประชา

สังคมน้ีเป็นหลกัการสาํคญัในปรัชญาทางการเมือง เป็นหลกัการเนน้ย ํ้าว่ารัฐจะตอ้งมีหลกัประกนั
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ใหพ้ลเมืองแต่ละคนมีเสรีภาพใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได ้และเป็นเสรีภาพท่ีสอดคลอ้งกบัพลเมืองทุก

คน กล่าวคือเป็นเสรีภาพท่ีไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอ่ืนๆ ดงันั้นการมีเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนัให้

มากท่ีสุดคือเป้าหมายแบบมีเหตุผลของเจตจาํนงร่วม หลกัการน้ีถือว่าเป็นแก่นหลกัของแนวคิด

สาธารณรัฐนิยม (Republicanism) คา้นทเ์ช่ือว่ารูปแบบของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐเป็นรูปแบบรัฐท่ี

มีศีลธรรมท่ีดีและเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพราะเป็นรูปแบบท่ีทาํใหพ้ลเมืองมีเสรีภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

มีได ้นอกจากน้ีรูปแบบสาธารณรัฐยงัช่วยทาํให้จุดมุ่งหมายตามหลกัการของสัญญาประชาคมมี

ความสมบูรณ์ (ขอ้มูลจากหนงัสือ พฒันาการและการพฒันาประชาสงัคม โดย ผศ.ทศพล สมพงษ)์ 

 แนวคดิประชาสังคมทีใ่ช้ในประเทศตะวนัตก 

 เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมมาจากประเทศตะวนัตก ท่ีนักคิดแนวอนุรักษ์นิยมไม่พอใจต่อการ

ปฏิบติัฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1789 อาทิ ปิเตอร์ เบอร์เกอร์ (Peter Berger) โดยเขาใชค้าํว่า mediating 

structure (องคก์รท่ีเป็นส่ือยดึโยงรัฐกบัปัจเจกชน) ริชาร์ค นิวเฮาส์ (Richard Neuhaus) ในหนงัสือ

ช่ือ “To empower people” ท่ีมองว่า พวกเสรีนิยมหรือพวกปฏิวติัไดส้ร้างรัฐใหม่ เป็นรัฐ “เอกนิยม” 

คือ ผูกขาด อาํนายอธิปัตย ์โดยไม่แบ่งอาํนาจในการจดัการปัญหาส่วนรวมให้กบักลุ่มต่างๆ ใน

สังคม ทาํให้รู้สึกว่า ปัญหาต่างๆ ตอ้งแกโ้ดยรัฐเท่านั้น พวกอนุรักษนิ์ยมมองว่า รัฐตอ้งแบ่งอาํนาจ 

หนา้ท่ีและทรัพยากรให้กบัทอ้งถ่ิน ชุมชน วดั โบสถ ์และกลุ่มสมาคม ชมรมต่างๆ ใหมี้บทบาทใน

การแกไ้ขปัญหาส่วนรวมใหม้ากยิง่ข้ึน (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, 2545: 18-19) 

 โรเบิร์ต นิสเบต (Robert Nisbet) ในหนงัสือ “The Quest of the Community” กล่าวถึง 

รัฐซ่ึงเดิมเคยมีบทบาทหน้าท่ีจาํกดั อยู่กนัอย่างมีพหุนิยม มีความหลากหลายแตกต่าง แบ่งอาํนาจ

หนา้ท่ีร่วมกนัปกครอง ร่วมกนัดูแลประชาชน ไม่มีใครมีอาํนาจเด็ดขาดแทจ้ริง คร้ันหลงัจากปฏิวติั

ฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 พหุนิยม ก็กลายเป็นสภาวะเอกนิยม (monism) รัฐมีอาํนาจเหนือองคก์รทาง

สังคมอย่างส้ินเชิง จะเข้ามาทาํการหลายๆ อย่างแทนองค์กรภาคสังคม แม้รัฐจะอนุญาตให้

ประชาชนรวมตวัเป็นกลุ่มเครือข่าย สมาคม ชุมชน ชุมชนต่างๆ แต่ในมุมมองรัฐ องคก์รท่ีเกิดจาก

การรวมกลุ่มนั้นไม่มีความชองธรรมเป็นเพียงของสมมุติข้ึนมาโดยปัจเจกชนและรัฐ เท่านั้น 

 แนวคดิประชาสังคมทีใ่ช้ในประเทศไทย 

 ประเวศ วะสี การนาํเสนอแนวคิดของท่าน มุ่งไปท่ีการทาํอย่างไรจะเก้ือหนุนให้ภาค

สังคม หรือภาคประชาชน มีความเขม้แข็ง และเกิดดุลยภาพทางสังคมข้ึนท่ีเรียกว่า “สังคมสมานุ

ภาพ” โดยนยัน้ีท่านเช่ือว่าจะตอ้งพฒันาให้เกิดความเขม้แขง็ท่ีชุมชน (community strengthening) 

จนเกิดคาํขยายความตามมา อาทิ ชุมชนเขม้แข็ง ความเป็นชุมชนและท่านให้ความหมายของการ

เป็น “ชุมชน” วา่หมายถึงการท่ีประชาชนจาํนวนหน่ึงมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีอุดมคติร่วมกนัหรือมี

ความเช่ือร่วมกนัในบางเร่ืองมีการติดต่อส่ือสารกนั หรือมีการรวมกลุ่มกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มี
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ความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกนั ในการปฏิบติับางส่ิงบางอย่าง และมีระบบการจดัการใน

ระดบักลุ่ม (ประเวศ วะสี, 2536: 6) ซ่ึงโดยนัยน้ี ประชาสังคมท่ีเขม้แข็งตอ้งมีรากฐานจากการมี

ชุมชนท่ีหลายหลาย และเขม้แขง้ 

 แนวคดิประชาสังคมกบัการเกดิโลกยุคสมัยใหม่ 

 การศึกษาความเป็นสมยัใหม่และรูปแบบโครงสร้างการเมือง ประชาสังคม ปริมณฑล

สาธารณะซ่ึงเกิดข้ึนในยคุสมยัใหม่น้ี ในแต่ละประเทศตอ้งอาศยัการศึกษาวิจยัเฉพาะแต่ละประเทศ

ทั้งส้ิน อย่างไรก็ตามมีแบบแผนกวา้งๆ ท่ีเราสามารถจาํลองแบบการคล่ีคลายตวั พฒันาการทาง

การเมืองของความคิดในโลกยคุสมยัใหม่ ไดด้งัน้ี 

  1. ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่นของโลกยุคสมยัใหม่ คือ การเกิดรัฐสมยัใหม่และระบบ

ราชการสมยัใหม่ (modern state and bureaucracy) การเกิดความคิดเร่ืองชาติและลทัธิชาตินิยม 

(Nation and Nationalism) 

  2. ความคิดทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนควบกบัรัฐ-ชาติสมยัใหม่ท่ีอาํนาจการเมืองมีรากฐาน

เป็นประชาธิปไตยของประชาชน แต่อาํนาจการเมืองน้ีบางคร้ังก็ตกไปอยู่ในมือคนกลุ่มน้อย

กลายเป็นระบบเผดจ็การไปได ้

  3. ในยุคสมยัใหม่นั้นจะเกิดแนวคิดว่าบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัโดยเป็นสังคม (sociality) 

หรือมีตวัสงัคม (society) รวมทั้งวฒันธรรม (culture) เกิดข้ึนควบคู่ไปดว้ย และถือเป็นแก่นของโลก

ยคุสมยัใหม่ไม่แพก้ารเกิดรัฐและชาติเลย 

 การทาํงานของประชาสังคมเกิดข้ึนไดก้็ต่อเมืองสังคมนั้นมีการถ่วงดุลอาํนาจอย่าง

พอเพียงท่ีจะระงบัย ั้งการใชก้าํลงัได ้การแสดงความคิดเห็นจึงเป็นอาวุธสาํคญัของชนชั้นกลางและ

ภาคสังคมมาแต่ตน้ เป็นเคร่ืองมือทาํให้เกิดการเมืองแบบ “ประชาธิปไตย” ดังนั้น ส่ิงท่ีเรียกว่า

ประชาสังคมจึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มหรือสังคมวาทกรรมและสังคมส่ือสารมาแต่ตน้ ส่วนประเทศใด

ท่ี “ประชาสังคม” ไม่ทาํงาน คณะผูถื้ออาวุธยงัคงดาํรงตนเองเป็น “ชมรมผูถื้ออาวุธ” และใชอ้าํนาจ

อาวุธเป็นเคร่ืองตดัสินประเทศนั้นก็มกัมีการปกครองแบบเผด็จการตาํรวจ ทหาร หรือเผด็จการ

รูปแบบอ่ืน 

 นกัวิชาการเร่ิมมองเห็นบทบาทสาํคญัท่ีทั้งมโนทศัน์ สังคม และวฒันธรรมมีลกัษณะ

ผกูและเช่ือมโยงอยา่งแน่นแฟ้นก็เพื่อทดัทานและกดบทบาทของกลุ่มท่ีมีอาํนาจโดยกาํลงัอาวุธเดิม 

ขณะเดียวกนัมนัก็ทาํหนา้ท่ีท่ี Antonio Gramsci (1891-1937) เรียกว่าการสร้างภาวการณ์ครอบนาํ 

(hege-mony) กล่าวคือ การท่ีชนชั้นใดชนชั้นหน่ึงจะกา้วข้ึนมาเป็นผูป้กครองหรือเป็นผูถื้ออาํนาจได ้

พวกเขาตอ้งมีเคร่ืองมือทางความคิดหรืออุดมการณ์ท่ีจะครอบนาํวิถีชีวิต ความเช่ือ การปฏิบติัใน

ชีวิตประจาํวนัของผูค้นดว้ย ส่ิงท่ีควรสงัเกตจากประเดน็น้ีมีหลายแง่มุม คือ 
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  1. การเกิดแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมข้ึนในช่วงประมาณ 2 ศตวรรษท่ีผา่นมาก็อธิบายได้

โดยผา่นแนวคิดของ Gramsci ว่าเป็นการท่ีชนชั้นกลางกระฎุมพี ปัญญาชน และธุรกิจจะสร้างภาวะ

ครอบนําวิถีของผูค้นทั่วไปในสังคมให้อยู่ในกรอบจริต (habitus) ความคิด ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมเดียวกนัเพ่ือการดาํรงอยู่ในอาํนาจของรัฐชาติ สังคมสมยัใหม่ 

ระบบทุนนิยม รวมทั้งการอยูใ่นอาํนาจของพวกกระฎุมพีดว้ย 

  2. คาํว่า civil society ซ่ึงเราแปลง่า ประชาสังคม โดยท่ีถา้แปลงให้ตรงตวัและตรง

ความหมาย ควรใชค้าํวา่ สังคมอารยะหรือสังคมวฒันะ หรือสังคมพฤติกรรมมากกว่า แนวคิดน้ีโดย

ช่ือกบ่็งบอกวา่การก่อตวัเป็นกลุ่มสงัคมสมาคมท่ีมีวิถี ค่านิยมท่ี “อารยะ” หรือท่ีมี “วฒันธรรม” ดว้ย 

  3. การเสนอแนวคิด “ประชาสังคม” น้ีเสนอข้ึนโดยนกัคิดท่ีเป็นตวัแทนกระฎุมพีและ

ชนชั้นกลาง โดยมีวตัถุประสงคห์ลายอยา่ง  เช่น เพ่ือปกป้องสังคมจากอาํนาจการใชอ้าวุธและความ

รุนแรงจากรัฐ เพื่อศกัยภาพรวมของสังคม เพื่อปกป้องประโยชน์ของชนชั้นกระฎุมพีหรือเศรษฐกิจ

แบบเสรีนิยม เป็นตน้ 

  4. เน่ืองจาก “ประชาสังคม” มีมิติของการปกป้องประโยชน์ของทุนนิยมและมี

ประวติัศาสตร์ผูกพนักบัปัญญาชน ชนชั้นกลาง จึงถูกวิจารณ์จากนักคิดมาร์กซิสต์และปัญญาชน

ตวัแทนของชาวบา้น ชาวนา คนยากจน ว่าไม่สามารถเป็นตวัแทนประโยชน์ของคนจนไดดี้พอ มี

ลกัษณะท่ีกีดกนัปากเสียงของคนจน เพราะคาํวา่อารยะหรือวฒันะกบ่็งถึงความไม่ใช่คนจนอยูใ่นตวั

แลว้ จึงมีคาํถามว่า “ประชาสังคม” จะมีพลงัในการปลดปล่อย (emancpatory power) คนจนหรือผู ้

ยากไร้ได้จริงหรือ จึงมีการเสนอแนวคิดประชาสังคมของคนจนหรือภาคสาธารณะทางเลือก 

(alternative public sphere) ข้ึนมาแข่งขนัดว้ย เป็นตน้ (ธีรยทุธ บุญมี, 2547: 25-27, 29-30) 

 ขบวนการเคลือ่นไหวประชาสังคม (civil  society  movement) 

 ขบวนการเคล่ือนไหวประชาสังคม หรือ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 

ท่ีมิได้ตอ้งการช่วงชิงอาํนาจรัฐ หากเป็นการเคล่ือนไหว ท่ีมีลกัษณะ ตอ้งการสร้างความหมาย 

กฎเกณฑ์ กติกา คาํนิยามชุดใหม่ หรือการสร้าง “วาทกรรม” (discourse) ชุดใหม่ ให้กับส่ิงท่ี

เคล่ือนไหวเรียกร้อง ดว้ยการเคล่ือนไหวเรียกร้องดว้ยตนเอง  มากกว่าเรียกร้องผ่านระบบตวัแทน

ต่างๆ ตวัอย่างการเคล่ือนไหวรูปแบบใหม่ในต่างประเทศไดแ้ก่ ขบวนการโซลิดาริต้ี (solidarity) 

ของประเทศโปแลนด ์ขบวนการเอริทเ์ฟิร์ส (earth first) อนุรักษธ์รรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม ้และ

ท่ีดินสาธารณะ ความหลากหลายทางชีวภาพ ขบวนการเรียกร้องสิทธิ (the rights movements) เช่น 

สิทธิของคนพื้นเมืองดั้งเดิม (คนอินเดียน) ในลาตินอเมริกา เป็นตน้ (พงษย์ทุธ สีฟ้า, 2547: 22) 

 ขบวนการประชาสังคม ในต่างประเทศ จะเห็นไดว้่า มีลกัษณะท่ีเนน้การเคล่ือนไหว

ทางสงัคมรูปแบบใหม่ ท่ีมีลกัษณะ คือ (พงษย์ทุธ สีฟ้า, 2547: 22) 
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 1. ขบวนการเหล่าน้ี เป็นการร่วมมือกนัขา้มกลุ่มชนชั้น มิไดเ้คล่ือนไหวอยูบ่นฐานของ

ชนชั้นใด เพียงชนชั้นเดียว 

 2. ประเดน็การเคล่ือนไหว จะมิใช่เร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มแต่เช่ือมโยงถึง

สาธารณะ ไม่วา่ระดบัชุมชุน ทอ้งถ่ิน ประเทศ หรือระดบัโลก 

 3. ขบวนการเคล่ือนไหว มิไดเ้รียกร้องผา่นกลไกทางการเมืองท่ีดาํรงอยู ่เพราะไม่เช่ือ 

ในระบบตวัแทนของรัฐ 

 4. เป้าหมายในการเรียกร้อง มิไดช่้วงชิงอาํนาจรัฐ แต่ตอ้งการสร้างกติกา หรือกฎเกณฑ์

ชุดใหม่ ในการดาํเนินชีวิตผา่นการสร้าง “วาทกรรม” (Discourse) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540: 

12) 

 การก่อตัวของแนวคดิประชาสังคม 

 หากศึกษาการก่อตวัของแนวคิดประชาคมทั้งระดบัโลก และในประเทศไทยอาจกล่าว

ไดว้า่กระแสประชาสงัคมก่อตวัมาจากหลายเหตุปัจจยัดว้ยกนั 

 1. วิกฤตในสังคม ท่ีรัฐและทุนไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยลาํพงัหรือเป็นวิกฤตระดบัโลก 

(Global Crisis) เช่น วิกฤตส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน เอดส์ 

 2. การก่อกาํเนิดของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อคา้ นกัธุรกิจ นักวิชาการ ท่ีมี

การศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

 3. พฒันาการของกระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

แสดงออกทางความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

 4. ระบบการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงช่วยใหก้ารรวมตวัเป็นไปไดส้ะดวกข้ึน โดยท่ีบางคร้ังไม่

จาํเป็นตอ้งพบกนั 

 5. ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพและความโปร่งใสทางภาครัฐ ทาํให้รัฐไม่สามารถเป็น ผู ้

แกปั้ญหาในสงัคมไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว จึงตอ้งการหาทางเลือกอยา่งอ่ืน 

 การท่ีปัญหาเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงประชาชนผูแ้บกรับปัญหาไม่สามารถพึ่งพารัฐแต่เพียง

อยา่งเดียว ไม่ว่าดว้ยเหตุความสลบัซบัซอ้นของปัญหา หรือเพราะความจาํกดัของประสิทธิภาพใน

ภาครัฐ ประชาชนก็จะตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหานั้น ตั้งแต่แกไ้ขดว้ยตวัเองเป็นกลุ่มเล็กๆ จนเม่ือมี

โอกาสในการสนทนา แลกเปล่ียนความเห็นในวงกวา้ง จึงเกิดการรวมตวักันท่ีจะกระทาํการ

บางอยา่งเพื่อแกปั้ญหานั้นใหลุ้ล่วงไป ทั้งน้ี อาจดาํเนินการโดยประชาสังคมเอง หรือร่วมกบัภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชนกไ็ด ้
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 องค์ประกอบประชาสังคม 

 กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีจะเรียกว่าเป็นประชาสังคมไดน้ั้น จะตอ้งประกอบดว้ย

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ส่วน คือ (สายฝน นอ้ยหีด, 2549: 41 - 44) 

 1. จิตสาํนึกประชาคม (Civic Consciousness) หมายถึงความคิดและความยอมรับเร่ือง

การรวมตวักนัอยา่งอิสระดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร ความยอมรับในความคิดเห็นของกนัและกนั

ในอันท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน หรือแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญอยู่ การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะหุ้นส่วน 

(Partnership) เป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal) มีอิสระเท่าเทียมกนั และมีการเรียนรู้

ร่วมกนั 

 2. โครงสร้างองคก์รประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มการรวมตวัซ่ึง

อาจเป็นองคก์รท่ีเป็นทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได ้เป็นกลุ่มท่ีรวมตวักนัเฉพาะคราว 

เฉพาะเร่ืองหรือต่อเน่ืองก็ได ้สมาชิกของกลุ่มอาจเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชน 

หรือรวมกนัอยูก่็ได ้จาํนวนสมาชิกไม่จาํกดั มีสมาชิกเพียง 2 - 3 คนก็ได ้รูปแบบท่ีเห็นไดม้ากท่ีสุด 

ก็คือ องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม 

สมาพนัธ์ สหพนัธ์ ชุมนุม สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์หรือกลุ่มอ่ืนๆ ประเดน็สาํคญัการรวมกลุ่มตอ้งมี

จิตสาํนึกประชาคมครบถว้น การรวมกลุ่มท่ีมีลกัษณะจดัตั้ง ช้ีนาํ ขาดการสร้าง Partnership ไม่มีการ

เรียนรู้ร่วมกนัและมีลกัษณะความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง แมจ้ะเกิดอยูใ่นชุมชนไม่ว่าจะสนบัสนุน โดย

ภาครัฐหรือองคก์รเอกชนกไ็ม่สามารถนบัเป็นประชาสงัคมได ้เพราะขาดจิตสาํนึกประชาสงัคม 

 3. เครือข่ายประชาคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร้างและกระบวนการซ่ึง 

เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่ม หรือ เช่ือมโยงองค์กรประชาสังคมต่างๆ เขา้ด้วยกนั ปัจจยัสําคญัของ 

เครือข่ายประชาสังคม คือ ระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพนัธ์ดว้ยความ

สมานฉนัท ์เครือข่ายประชาสงัคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยรวมจิตสาํนึกของสมาชิกและองคก์รประชาสังคม

ต่าง ๆ ใหเ้กิด "อาํนาจท่ีสาม" ท่ีมีความเขม้แขง็ในสงัคมข้ึนมา 

 องค์ประกอบประชาสังคมทีเ่ข้มแข็ง 

 1. จิตสาํนึกประชาสงัคม (Civic Consciousness) คือ สาํนึกวา่ตนเป็นเจา้ของปัญหาของ

ชุมชนและมีเจตจาํนงท่ีจะเขา้ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ยอมรับในการ

รวมตวัและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยมิตรภาพในการเรียนรู้ร่วมกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ี

เผชิญอยู่ให้ความสําคญักบัศกัยภาพของปัจเจกชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณค่าความแตกต่าง

หลากหลายของสมาชิกในชุมชนในการร่วมทาํงานดว้ยกนั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแกปั้ญหา

ชุมชนเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกความเป็นชุมชน 
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 2. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและช่องทางส่ือสาร หมายถึง โครงสร้างท่ีเอ้ือใหผู้ค้นมี

โอกาสส่ือสารพดูคุยถึงปัญหาร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เวที

ประชาคม (Civic Forum) ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นท่ีท่ีสร้างความเป็นพลเมืองให้กบัประชาชนใน

การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (Civic 

Infrastruction) แยกไดห้ลายระดบั พื้นฐานท่ีสุด ก็คือ การพบปะของผูค้นเป็นบางคร้ังบางคราว 

(Adhoc Association) เช่นการพบปะของเพ่ือนบา้นในวดั ซ่ึงเปิดโอกาสให้คนมาสัมพนัธ์กนัและ

พดูคุยถึงประเดน็สาธารณะ ระดบัถดัมาคือการรวมตวัเป็นกลุ่มงานดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป็นองคก์ร 

เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย ์มูลนิธิชุมชน ชมรม ระดับสูงสุดคือ องค์กรร่ม (Umbrella 

Organization) ท่ีเช่ือมองคก์รสมาชิกและสมาชิกเขา้หากนัเป็นเครือข่ายชุมชน องคก์รต่างๆ ใน

ประชาสังคมท่ี  เขม้แข็ง การพบปะกนัในเวทีประชาคม ตอ้งขยายไปถึงการให้โอกาสคนแปลก

หน้าท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนัดว้ย ประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพูดถึงปัญหาความเป็นอยู่ของ

ชุมชนไม่เพียงในเวที วงเลก็ แต่รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ดว้ย 

 3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการตดัสินใจ การตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะ

จาํตอ้งดาํเนินการหลงักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีประชาชนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ

กนั ผา่นการแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดกบัคนในชุมชนสาธารณะ ส่ิงท่ีผูน้าํมกัทาํกนัเป็นนิจคือการ

รวบรวมหลกัฐานขอ้มูลชกัจูงใหป้ระชาชนเช่ือว่าขอ้เสนอของผูน้าํถูกตอ้งชอบธรรมเหมาะสมท่ีสุด 

อย่างไรก็ดี กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมิใช่การรับฟังขอ้เสนอและขอ้มูลเท่านั้น ประชาชน 

จาํตอ้งพูดคุยถกเถียงแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์

เหมือนกนัในเร่ืองเดียวกนั ต่างคนต่างมีประสบการณ์และมองส่ิงเดียวกนัจากมุมมองและการให ้

คุณค่าท่ีแตกต่างกนั ชุมชนท่ีมีประชาสงัคมเขม้แขง็จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 4. ภาวการณ์นาํและผูน้าํชุมชน ลกัษณะเด่นของชุมชนท่ีเป็นประชาสังคม มิไดเ้กิดจาก

จาํนวนและแหล่งท่ีอยู่ของผูน้าํ แต่อยู่ท่ีวิถีทางท่ีผูน้าํสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ผูน้าํเช่นน้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูใ้ห้โอกาสแก่ผูค้นเขา้มามีส่วนร่วมและริเร่ิมสร้างสรรค์ และไม่ผูกขาดความคิดหรือการเป็น

เจ้าของปัญหาหรือเจ้าของชุมชน ชุมชนจะเต็มไปด้วยภาวการณ์นําจากผูค้นหลากหลายท่ีมี

ความสามารถต่างๆ กนั มีวิสัยทศัน์กา้วไกล มองปัญหาชุมชนทั้งชุมชนอย่างเช่ือมโยง พร้อมท่ีจะ

เรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น ผูน้าํท่ีหลากหลายเหล่าน้ีจะไม่ค่อยแตกต่างจากชาวบา้นคนอ่ืน 

คือไม่มีชนชั้นผูน้าํท่ีแยกจากผูต้ามและคอยปกป้องฐานะของตนเอง รวมทั้งควบคุมการกระทาํของ

คนอ่ืนอยา่งเขม้งวด 

 หากแต่จะเป็นผูน้าํท่ีผนึกตวัเองเขา้กบัชุมชนอยา่งแนบแน่นและร่วมทาํประโยชน์เพื่อ

ชุมชน การเขา้ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสาธารณะในเวทีประชาคม และมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมแกปั้ญหาของชุมชน จะทาํให้ประชาชนจาํนวนมากเกิดภาวการณ์นาํภายใน

ตนเอง กลายเป็นผูน้าํตามธรรมชาติท่ีหลากหลายในชุมชน 

 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนท่ีเป็นประชาสังคมมักจะไม่พึ่ งพา

สถาบันของรัฐอย่างเดียว ตรงข้ามกับชุมชนท่ีไม่เข้มแข็งมักจะพ่ึงพารัฐ ส่งผลให้รัฐมีภาระ

รับผิดชอบชุมชน ทุกด้าน จนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ทั้ งหมด นํามาซ่ึงความไร้

ประสิทธิภาพในท่ีสุด ในประชาสังคมความสัมพนัธ์ของคนไม่ว่าจะเป็นรูปองคก์รหรือเครือข่ายทั้ง

ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการมกัเป็นความสัมพนัธ์ต่อกันในแนวระนาบในชุมชนท่ีไม่เป็น

ประชาสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนและคนกบัสถาบนัทางสังคม เป็นความสัมพนัธ์ใน

แนวด่ิงหรือแบบอุปถมัภ์ ขอ้มูล ท่ีไหลตามช่องทางความสัมพนัธ์ในแนวด่ิงมกัเช่ือถือได้น้อย 

ความสมัพนัธ์ใน แนวด่ิงก่อใหเ้กิดการปกครองแบบมาเฟียและเศรษฐกิจการเมืองลา้หลงั 

 การพฒันาทุนทางสังคมซ่ึงเป็นแบบพื้นฐานของความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน

จะตอ้งกาํหนดวิธีการสร้างเสริมและพฒันาองคป์ระกอบประชาสังคมทั้งหา้ใหเ้ขม้แขง็ การกาํหนด

ยทุธวิธีดงักล่าวจาํเป็นตอ้งเขา้ใจจุดอ่อนจุดแขง็ของวิถีชีวิตวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 2.1 ความเสมอภาค (Equality, อา้งอิงใน วิระดา สมสวสัด์ิ, 2547: 115 - 118) 

 ความเสมอภาคมีหลายความหมาย โดยสรุปแลว้ ความเสมอภาคมาจากพื้นฐานของ

ความคิดท่ีว่าไม่มีผูใ้ดดอ้ยกว่าผูอ่ื้นในโอกาสหรือสิทธิมนุษยชน สตรีนิยมแนวเสรีนิยมรณรงคว์่า

ทางแกข้องความไร้อาํนาจของผูห้ญิงกโ็ดยการใหสิ้ทธิท่ีเป็นทางการ (formal rights) อยา่งเสมอภาค

และอยา่งสมบูรณ์ ความเสมอภาค ในฐานะท่ีเป็นสิทธิเสมอภาคจะเป็นส่วนหน่ึงของการใหเ้หตุผล

ท่ีกา้วหนา้ของสังคมมนุษยซ่ึ์ง Harriet Taylor เขียนไวใ้น The Enfranchisement of Women (ค.ศ.

1851) ว่าความไม่เสมอภาคของผูห้ญิงไดก้ลายเป็นจารีตประเพณีก็เพียงเพราะความแข็งแรงดา้น

สรีระของผูช้ายเท่านั้น 

 สตรีนิยมแนวเสรีนิยมถูกวิจารณ์ว่าแม้นว่าผู ้หญิงได้รับความเสมอภาคในชีวิต

สาธารณะแลว้ แรงงานในบา้นของผูห้ญิงก็ยงัคงไม่เสมอภาคกบัผูช้ายอยูว่นัยงัค ํ่าท่ีมองไม่เห็นก็คือ

วาระซ่อนเร้นของระบบชายเป็นใหญ่ในสถาบนัสาธารณะก็อาจบ่อนทาํลายความเสมอภาคในสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีเห็นกนัอยูแ่จ่มชดัได ้

 นักทฤษฎียุคร่วมสมยัน้ีเห็นว่าหลกัการของความเสมอภาคไม่อาจใช้กับระบบการ

ประเมินตามคุณค่า (ซ่ึงมกัแตกต่างไปตามสถานการณ์ท่ีควบคุมโดยผูช้าย) หากมาตรฐานของคุณค่า

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปเป็นสากลและไม่มีการโตแ้ยง้ หลกัการเร่ืองความเสมอภาคในโอกาสอาจ
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ใช้ได้ แต่มนัจะกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีลา้สมยัในบางคร้ังท่ีความสัมพนัธ์ในสังคมถูกกาํหนดโดย

โครงสร้างซ่ึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงถึงราก 

 ความเสมอภาคในฐานะทีเ่ป็นอุดมคติ 

 Martha Albertson Fineman ( อา้งอิงใน วิระดา สมสวสัด์ิ, 2547: 116 ) เห็นว่า การถือ

ว่าความเสมอภาคเป็นเร่ืองการปฏิบติัอย่างเดียวกนัแลว้ทาํให้เป็นเหตุผลท่ีเป็นสัญลกัษณ์อนัทรง

พลัง ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาเม่ือมัวแต่ให้ความสําคญักับสัญลักษณ์ในขณะท่ีความเสมอภาคหรือ 

“กฎเกณฑ”์ ท่ีเป็นทางการของความเสมอภาคอาจหลีกเล่ียงความเสียบเปรียบของกฎเกณฑท่ี์ “ให้

การปฏิบติัเป็นพิเศษ” ท่ีจะใชใ้นการทาํให้ผูห้ญิงเสียเปรียบในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือผูห้ญิงได ้

การใชก้ารปฏิบติัอยา่งเดียวกนัเหมาเอาว่าผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนัอยูใ่นสถานะเดียวกนั หาก

ไม่เป็นเช่นนั้น ผลของการใชก้ฎแห่งความเสมอภาคอาจเป็นการทาํใหเ้กิดผลท่ีไม่เสมอภาคดาํรงอยู่

ต่อไปตลอดกาลกไ็ด ้

 ในทางกลบักนั กฎเกณฑท่ี์เนน้ในความเสมอภาคตามผล (result-equality) เป็นความ

พยายามท่ีจะให้หลกัประกนัว่าผลการใชก้ฎเกณฑ์นั้นจะทาํให้บุคคลอยู่ในสถานะท่ีเสมอภาคกนั 

กฎเกณฑ์เช่นนั้นถูกสร้างข้ึนโดยพิจารณาถึงสถานภาพของผูห้ญิงและผูช้ายท่ีอยู่ในโครงสร้าง

แตกต่างกนัในสังคม และเพื่อแสวงหาสถานภาพท่ีเท่าเทียมกนัระหว่างบุคคล ความเสมอภาคตาม

ผล เป็นแนวพินิจท่ีใชเ้คร่ืองมือเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชายเสียใหม่และอาจกาํหนดให้

มีการปฏิบติัต่อกลุ่มต่างๆ แตกต่างกนัในทา้ยท่ีสุดกเ็พื่อใหค้นเหล่านั้นอยูใ่นระดบัท่ีเท่าเทียมกนั แต่

เน่ืองจากว่าเม่ือดูจากภาพภายนอกนั้นความเสมอภาคตามผลดูไม่เสมอภาค ทาํให้ยากท่ีจะให้

ความชอบธรรม ตอ้งใหร้ายละเอียดและตอ้งปกป้องพ้ืนฐานของการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และผูท่ี้จะ

อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์หล่านั้นตอ้งยอมรับดว้ย 

 การใช้ระบบคิดเร่ืองความเสมอภาคอยู่ทั้งในภาคทฤษฎีและการข้ึนอยู่กบัการสรุป

ขอ้เทจ็จริงในสงัคม บทบาทของผูห้ญิงและหนา้ท่ีของกฎหมาย 

 ปัญหาการใชแ้นวคิดเร่ืองความเสมอภาคมีดงัเช่น ในเร่ืองทรัพยสิ์นระหว่าสามีภริยา

ประเภทสินสมรสประการแรกนั้นมีผูห้ญิงจาํนวนนอ้ยนิดท่ีมีอภิสิทธ์ิทางเศรษฐกิจท่ีจะมีสถานภาพ

เป็นแม่บา้น ความจริงนั้นผูห้ญิงจาํนวนมากทาํงานทั้งในบา้นแบะนอกบา้น ดงันั้นคุณูปการของ

พวกเธอในหน่วยของครอบครัวนั้นพิจารณาไดว้่าอยู่ในระดบัท่ีมีส่วนร่วมมากเกินไปไม่ใช่มีส่วน

ร่วมอยา่งเท่าเทียมกบัผูช้าย เราอาจเห็นว่าพวกเธอสมควรจะไดรั้บส่วนแบ่งมากกว่าไม่ใช่ส่วนแบ่ง

เท่ากนัยิ่งไปกว่านั้น สาํหรับพวกท่ีเป็นแม่บา้นจริงๆ ก็ไดป้ระโยชน์จากรายไดท่ี้สามีนาํเขา้บา้นอยู่

แลว้ (คือแบ่งสินสมรสคร่ึงหน่ึง) 
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 มาตรการเชิงบวก (Affirmative/Positive Action) 

 มาตรการเชิงบวก (วิระดา สมสวสัด์ิ, 2549: 115-118) เร่ิมใชส้หรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 

1964 ท่ีประธานธิบดีลินดอน จอห์นสัน ห้ามการจา้งงานท่ีเลือกปฏิบติั โครงการน้ีกาํหนดว่าผูจ้า้ง

ตอ้งจดัให้มีเป้าหมายและตารางเวลาท่ีวดัไดว้่าสามารถนาํไปสู่ความเสมอภาคไดโ้ดยไม่คาํนึงว่า

ผูรั้บจา้งจะมีเช้ือชาติใด สีผวิใด เพศใดหรือสญัชาติใด 

 นักวิจยัสตรีนิยมได้พฒันาทฤษฎีองค์การเพื่อส่งเสริมวตัถุประสงค์ท่ีเป็นธรรมใน

สหภาพแรงงาน ตลาดแรงงานและเทคโนโลยี นกัสตรีนิยมเสนอว่าหลกัการของมาตรการเชิงบวก

เกิดข้ึนเพราะกลไกของตลาดไม่อาจทาํให้เกิดสภาพของความเสมอภาคในผลดว้ย และนาํเสนอ

หลกัฐานของการเลือกปฏิบติัในอดีตและอนาคตในพระราชบญัญติัว่าดว้ยค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนั ค.ศ. 

1970 ของสหราชอาณาจกัรไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางวตัถุในชีวิตผูห้ญิงเท่าไรนกัเพราะ

มีการกีดกนัผูห้ญิงในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในพระราชบญัญติัท่ีแกไ้ขเม่ือปี ค.ศ. 1984 

ท่ีเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเรียกร้องค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนั (และผลประโยชน์ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกนัแลว้ไม่

นอ้ยกว่าท่ีผูช้ายไดรั้บ) สาํหรับงานท่ีมีค่าเท่ากนั (กาํหนดว่าเป็นงานในระดบัเดียวกนักบัผูช้ายท่ีอยู่

ในการจา้งงานแห่งเดียวกนั) จะมีศกัยภาพมากกวา่ 

 ทฤษฎีเร่ืองมาตรการเชิงบวกมีนัยในทางศึกษาและวฒันธรรม มีความเปล่ียนแปลงท่ี

เห็นได้ในเร่ืองการเขา้การศึกษาและการได้รับการศึกษาทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงในด้าน

การศึกษา บางคนมีความเห็นว่ามาตรการเชิงบวกเป็นเร่ืองเล็กน้อยไม่มีสาระสําคญัสําหรับการ

ปฏิรูปในขณะท่ีมีผูท่ี้เห็นว่าการกล่าวเช่นนั้น เป็นการไม่สนบัสนุนผูห้ญิงของระบบชายเป็นใหญ่ 

(วิระดา สมสวสัด์ิ. 2549: 115-118) 

 2.2 สิทธิและเสรีภาพของสตรี (ชนินทร์ ติชาวนั, 2552) 

 สิทธิ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างซ่ึงมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้ งแต่เกิดหรือเกิดข้ึนโดย

กฎหมาย เพื่อใหม้นุษยไ์ดรั้บประโยชน์ และมนุษยจ์ะเป็นผูเ้ลือกใชส่ิ้งนั้นเอง โดยไม่มีผูใ้ดบงัคบัได ้

เช่น สิทธิในการกิน การนอน แต่สิทธิบางอยา่งมนุษยไ์ดรั้บโดยกฎหมายกาํหนดให้มี เช่น สิทธิใน

การมี การใชท้รัพยสิ์น สิทธิในการร้องทุกขเ์ม่ือตนถูกกระทาํละเมิดกฎหมาย เป็นตน้ 

 เสรีภาพ หมายถึง การใชสิ้ทธิอย่างใดอย่างหน่ึง หรือกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงได้

อยา่งอิสระ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงหากผูใ้ดใชสิ้ทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจน

ก่อความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น กย็อ่มถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 สตรีเป็นประชากรคร่ึงหน่ึงของทุกสังคมและโลก ถา้โลกน้ีขาดเพศหญิง มนุษยจ์ะไม่

สามารถดาํรงเผา่พนัธ์ุหรือมีชีวิตต่อไปได ้ผูห้ญิงเป็นเพศแม่ เป็นทั้งแม่ ผูใ้หก้าํเนิดและเล้ียงดู อบรม
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บ่มนิสัยลูก เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิ่งของครอบครัว เป็นกาํลงัการผลิต และกิจกรรมของชุมชนและ

สงัคมทุกประเทศ 

 ตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั สภาพและสถานภาพของสตรีจะตํ่าตอ้ยดอ้ยค่า ไม่เสมอ

ภาคเท่าเทียมชาย และท่ีสาํคญั สตรีถูกกดข่ี ขดูรีด เหยยีดหยาม และกีดกนัทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมือง สภาพดังกล่าว ถือเป็นไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของสตรีในทุกสังคม จึงมีการลุกข้ึน

เรียกร้องสิทธิสตรี รัฐและสังคมประเทศต่างๆ ค่อยยอมรับฐานะและบทบาทของสตรี สิทธิสตรี ใน

ระดบัสากล มีการออกอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 

(พ.ศ. 2522) ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บรองอนุสญัญาฯ ดงักล่าวไว ้สิทธิสตรีไดรั้บการคุม้ครองอยา่งนอ้ย

ก็ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบติั และเสมอภาค เท่าเทียมกนัในดา้นการทาํงาน ค่าจา้ง การประกนัสังคม การ

ตดัสินใจมีบุตร สิทธิในการพฒันา ทั้งการศึกษาและสันทนาการ การมีส่วนร่วมทั้งการเลือกตั้ง การ

รับตาํแหน่ง การปฏิบติัหน้าท่ีราชการในทุกๆ ระดบั ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีมาตรการพิเศษท่ีเอ้ือให้

คุม้ครองสิทธิสตรี เช่น การใหบ้ริการสาํหรับสตรีท่ีมีครรภ ์

 กล่าวเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดรั้บรองคุม้ครองสิทธิสตรี

ไวห้ลายมาตรา มาตราท่ีสาํคญัอยา่งมาก อาทิ มาตรา 30 ท่ีมีใจความวา่บุรุษและสตรีมีความเท่าเทียม

กนัตามกฎหมาย จะเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อสตรีไม่ได ้และท่ีสําคญัคือการมีมาตรการท่ี

กาํหนดข้ึนเป็นพิเศษเพื่อสตรีก็ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติั เน่ืองจากสตรีถูกเอาเปรียบอย่างมาก

และอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีอีกหลายมาตราท่ีส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรี ไม่ว่าจะเป็นดา้น

แรงงาน รวมถึงการยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสตรีก็ตอ้งมีตวัแทนท่ีประกอบดว้ยสตรีอยู่ดว้ย การ

เรียนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงเป็นการรวบรวมกฎหมายของประเทศกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ใน

พื้นภูมิภาคและกฎหมายระหว่างประเทศดว้ย การรู้ว่ากฎหมายรับรองและคุม้ครองปกป้องสิทธิ

ต่างๆ 

 การละเมิดสิทธิสตรียงัดาํรงอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง แมจ้ะนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัท่ี

ผา่นๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีผูช้ายยงัเป็นใหญ่ 

ค่านิยมในสังคมไทยท่ีครอบงาํสังคมให้ผูห้ญิงอยู่ภายใตอ้าํนาจเป็นมาอย่างต่อเน่ือง สังคมยงัมี

ทรรศนะว่าผูช้ายเป็นช้างเทา้หน้าผูห้ญิงเป็นช้างเทา้หลงั ผูช้ายมีภรรยาไดห้ลายคน ผูห้ญิงตอ้ง

ทาํงานบา้น เล้ียงลูก มีบทบาทสาํคญัในครัว หรือถา้ผูห้ญิงทาํงาน นอกบา้นก็ยงัตอ้งกลบัมาทาํงาน

ในบา้นดว้ย รวมถึงทศันคติท่ีคิดว่าการท่ีผูห้ญิงออกมาเรียกร้องสิทธิมากๆ ทาํให้ครอบครัวเกิด

ความแตกแยก สงัคมป่ันป่วน ฯลฯ 

 สภาพดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาสะสม พอกพูนข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ

เลือกใชน้ามสกลุตามสามี โดยท่ีผูห้ญิงไม่สามารถเลือกใชน้ามสกุลของตนไดเ้อง ปัญหากฎหมายท่ี
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บญัญติัใหส้ามีสามารถข่มขืนภรรยาของตนเองได ้ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเขา้ไป

มีบทบาทในตาํแหน่งสาํคญัของภาคราชการและเอกชน ผูห้ญิงก็ยงัไดต้าํแหน่งโดยมีสัดส่วนนอ้ย

มากเม่ือเทียบกับผูช้าย รวมถึงปัญหาการคา้มนุษย์ซ่ึงส่วนมากเป็นเด็กและสตรี รายงานของ

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าประเทศไทยเป็นทั้งทางผา่นและจุดหมายปลายทางของการคา้

สตรีและเดก็ โดยการคา้เดก็สตรีท่ีเป็นคนไทยลดจาํนวนลง แต่คา้คนต่างชาติโดยใชไ้ทยเป็นจุดแวะ

พกัปลายทางมีจาํนวนเพิ่มข้ึน การคา้สตรีและเด็กกระทาํในหลายรูปแบบ อาทิ หลอกเด็กอาย ุ15 ว่า

ให้ไปทาํงานเป็นเด็กเสิร์ฟท่ีประเทศมาเลเซียไดเ้งินเดือนหลายหม่ืนบาท แมแ้ต่ผูห้ญิงท่ีบรรลุนิติ

ภาวะและมีการศึกษาถึงระดับอนุปริญญายงัถูกหลอกว่าจะให้ไปทาํงานแต่ก็ยงัถูกนําไปขายท่ี

ประเทศสิงคโปร์ ถา้ไม่ยอมขายบริการทางเพศกจ็ะถูกทรมานดว้ยวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 2.3 ความเสมอภาคระหว่างเพศชายและหญงิ (พมิลพรรณ ขานพล, 2550: 36 - 37) 

 สาเหตุและปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิง มาจากแนวคิด

ท่ีว่าผูช้ายและหญิงมีความแตกต่างกันเน่ืองมาจากพื้นฐานท่ีต่างกัน ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ 

เน่ืองจากธรรมชาติไดส้ร้างทั้งสองเพศให้ต่างกนัผูช้ายมีสรีระท่ีแข็งแรงกว่าผูห้ญิง จึงสมควรมี

หน้าท่ีปกป้องเพศหญิงซ่ึงอ่อนแอกว่า ผูช้ายมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง จึงสมควรเป็นผูน้าํ เป็นผูต้ดัสินใจ 

ผูห้ญิงจึงสมควรเป็นผูต้ามและคอยดูแลปรนนิบติัผูช้ายเท่านั้น ซ่ึงความคิดเหล่าน้ียงัเป็นความคิดท่ีมี

อิทธิพลอยูม่ากและหลายคนคิดวา่เป็นเร่ืองปกติอยูแ่ลว้ไม่น่าจะใส่ใจอะไร 

 แต่เน่ืองจากสภาพทัว่ไปในสังคมปัจจุบนัท่ีบทบาทของผูห้ญิงมีเพิ่มมากข้ึน ผูห้ญิงมี

ภาระหนา้ท่ีการงานเคียงคู่กบัผูช้าย และสังคมก็ไม่ปฏิเสธความสามารถของผูห้ญิง จึงสมควรเร่ิมมา

พิจารณาให้ถ่องแทว้่าแนวคิดดงักล่าวนั้นยงัเป็นจริงอยู่หรือไม่เพียงใดในปัจจุบนั จากการกาํหนด

บทบาทในสังคมตามความแตกต่างทางเพศโดยอา้งรากฐานทฤษฏีว่า ดว้ยความแตกต่างทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ เร่ืองเก่ียวกบั ฮอร์โมนท่ีต่างกนั ซ่ึงทาํให้พฤติกรรมทางเพศย่อมจะแตกต่างกนั

โดยมกัจะมีคาํอธิบายวา่ ผูช้ายเป็นเพศท่ีแขง็แรง เป็นอิสระ หนกัแน่น ไม่ใชอ้ารมณ์ ไม่มีอคติ ไม่ถูก

ครอบงาํง่าย มีเหตุผล กลา้ตดัสินใจ และมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงและท่ีสําคญัคือมีอาํนาจเหนือ

ผูห้ญิง ในขณะท่ีผูห้ญิงปกติจะถูกมองวา่ปราศจากความหนกัแน่น อ่อนไหว ไร้เหตุผล อ่อนแอ รู้สึก

เจ็บปวดง่าย ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่กลา้รับผิดชอบ ขาดความมัน่ใจในตวัเองตอ้งอยูโ่ดยอาศยัเพศชาย 

ซ่ึงคาํอธิบายเก่ียวกบัจิตใจเหล่าน้ีทาํใหก้ารมองภาพรวมของผูห้ญิงและผูช้ายต่างกนั 

 การละเมิดสิทธิสตรียงัดาํรงอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง แมจ้ะนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัท่ี

ผา่นๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีผูช้ายยงัเป็นใหญ่ 

ค่านิยมในสังคมไทยท่ีครอบงาํสังคมให้ผูห้ญิงอยู่ภายใตอ้าํนาจเป็นมาอย่างต่อเน่ือง สังคมยงัมี

ทรรศนะว่าผูช้ายเป็นช้างเทา้หน้าผูห้ญิงเป็นช้างเทา้หลงั ผูช้ายมีภรรยาไดห้ลายคน ผูห้ญิงตอ้ง
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ทาํงานบา้น เล้ียงลูก มีบทบาทสาํคญัในครัว หรือถา้ผูห้ญิงทาํงาน นอกบา้นก็ยงัตอ้งกลบัมาทาํงาน

ในบา้นดว้ย รวมถึงทศันคติท่ีคิดว่าการท่ีผูห้ญิงออกมาเรียกร้องสิทธิมากๆ ทาํให้ครอบครัวเกิด

ความแตกแยก สงัคมป่ันป่วน ฯลฯ 

 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นเป้าหมายท่ียงัไม่ไดบ้รรลุในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงดู

ไดจ้ากสัดส่วนของผูห้ญิงผูช้ายท่ีไม่เท่าเทียมกนั ในตาํแหน่งสาํคญัๆ ของสังคม เช่น คณะรัฐมนตรี 

และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือในความไม่เท่าเทียมระหว่างรายไดข้องผูห้ญิงและผูช้ายเป็นตน้ 

แต่สําหรับผูห้ญิงส่วนใหญ่ในสังคม ประเด็นความเสมอภาคท่ีสาํคญัท่ีสุด เก่ียวขอ้งกบัค่านิยมใน

สังคม ท่ีมองว่าผูห้ญิงควรมีบทบาทหลกัในการดูแลครอบครัว ซ่ึงทาํให้กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง

ในสงัคมนอกครัวเรือน และทาํใหผู้ห้ญิงขาดสิทธิเสรีภาพเหนือเน้ือตวัร่างกายตนเอง นอกจากน้ีเม่ือ

เราพดูถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมระหวา่งเพศ เราตอ้งรวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนรักเพศเดียวกนั ซ่ึง

ยงัขาดตกบกพร่องอยูม่าก 

 ถึงแมว้่า “สังคมโลกยคุใหม่” จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว หลากหลายแนวคิดและ

พฤติการณ์ต่างๆ ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ก็ยงัมีบางเหตุการณ์ จน

สามารถเรียกไดว้า่เป็น “พฤติกรรม” จนถึงขั้น “วฒันธรรม” ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยมากหรืออาจ

ไม่มีความคืบหนา้เลย โดยเฉพาะ ในกรณีของ “สิทธิสตรี” กบักลุ่มประเทศดอ้ยพฒันาและกาํลงั

พฒันา 

 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันาและพฒันาแลว้นั้น ตอ้งยอมรับว่า “สิทธิ

สตรี” ไดรั้บการยอมรับและพฒันายกฐานะดีข้ึนกว่าเดิมอยา่งมาก จนถึงขั้น “สิทธิเท่าเทียม” กนักบั 

“สุภาพบุรุษ” ดงัท่ีเราสามารถศึกษาติดตามไดจ้ากบางประเทศท่ีมี “ผูน้าํ” เป็นสุภาพสตรี ระดบั 

“ผูน้าํประเทศ” ในตาํแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” และ “รัฐมนตรี” 

 ประเทศไทยกไ็ม่ต่างจากประเทศอ่ืนใดในโลก ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ียอมรับ

ความดอ้ยสถานะของสตรีท่ีว่า “สตรีเป็นชา้งเทา้หลงั” บุรุษเป็นผูน้าํ จึงพบเสมอว่าสตรีไทยยงั

ประสบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ อาทิ ความรุนแรงต่อตวัสตรี ความรุนแรงใน

ครอบครัว แรงงานสตรีท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจา้ของกิจการ หรือผูว้่าจา้ง และกฎหมาย หรือ

ระเบียบบางอยา่งท่ีจาํกดัสิทธิของสตรีอยา่งไม่เป็นธรรม ทาํใหก้ารพฒันาสิทธิสตรีเป็นไปดว้ยความ

ล่าชา้กวา่ท่ีควร 

 ปัจจุบนัแนวคิดว่าดว้ยความเท่าเทียมกนัของสตรีและบุรุษ และแนวคิดว่าดว้ยสิทธิ

เสรีภาพ และศกัด์ิศรีของมนุษย ์ปรากฏเป็นท่ีตระหนักของนานาอารยประเทศทัว่โลก ไดมี้การ

เคล่ือนไหวเพื่อความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น อาทิ การให้

สิทธิแก่สตรีในการเลือกตั้ ง และสิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ อย่างกวา้งขวาง โดยได้มีองค์กรในระดับ



25 

นานาชาติ อาทิ สหประชาชาติ ไดจ้ดัทาํอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก

รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman- 

CEDAW) เม่ือ พ.ศ. 2522 โดยอนุสญัญาฉบบัน้ี มีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองสิทธิสตรีใหมี้สิทธิเท่า

เทียมกบับุรุษ 

 ประเทศไทย ไดเ้ห็นความสาํคญัในการพฒันาสิทธิเสรีภาพของสตรีในทุกดา้น โดยได้

ร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

โดยมีแนวทางการพฒันาตามท่ีสหประชาชาติกาํหนด เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2528 และไดมี้การ

ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณี ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และพาณิชย ์

ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิทธิสตรีอยา่งต่อเน่ือง อาทิ สิทธิในการรับราชการ 

สิทธิในการเขา้ร่วมทางการเมือง สิทธิในการทาํนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทาํให้สิทธิและเสรีภาพของ

สตรีไทยเท่าเทียมกบับุรุษ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเป็น

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดใ้หค้วามคุม้ครองรับรองสิทธิ และสร้างหลกัประกนั รวมถึงกาํหนดให้

เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และจะตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

สตรีและบุรุษ เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเขม้แขง็ของชุมชน 

โดยกาํหนดใหมี้มาตรการและกระบวนการต่างๆ เพ่ือขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติั

ท่ีไม่เป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพไดอ้ย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

กนั 

 อย่างไรก็ดี ในทางขอ้เท็จจริงยงัคงปฏิเสธไม่ไดว้่าการเลือกปฏิบติัต่อสตรี การจาํกดั

สิทธิและบทบาทของสตรียงัคงหลงเหลืออยูใ่นสงัคมไทย 

 2.4 ทฤษฎกีารเมือง 

 ทฤษฏีการเมืองท่ีพยายามทาํความเขา้ใจกบัปัญหาความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 

รวมทั้งพยายามอธิบายและแกไ้ขประเดน็เร่ืองเพศ มีทั้งหมด 3 ทฤษฏีดว้ยกนั คือ 

 ทฤษฏีเสรีนิยม (Liberalism) 

 ทฤษฏีเฟมินิสม ์(Feminism) 

 ทฤษฏีมาร์คซิสม ์(Marxism) 

 ทฤษฎเีสรีนิยม (Liberalism) 

 แนวคิดเสรีนิยมว่าด้วยปัญหาสิทธิสตรี  ถูกพัฒนาในช่วงแรกโดย Mary 

Wollstonecraft ในหนงัสือ A Vindication of the Rights of Womanท่ีออกมาในปี 1792 ซ่ึงเป็นช่วง

การปฏิวติัทุนนิยมอนัยิง่ใหญ่ในฝร่ังเศส Wollstonecraft เนน้หนกัในเร่ืองสิทธิปัจเจกของหญิง ช่วง
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นั้นกระแสท่ีมีการพดูถึงสิทธิมนุษยชนแรงมากข้ึน แต่มกัมีการละเลยประเด็นของผูห้ญิง นอกจากน้ี 

Wollstonecraft จะพูดถึงเร่ืองความรู้สึกของสตรีในความสัมพนัธ์กบัชาย และสิทธิและหนา้ท่ีของ

สตรีในครอบครัวอีกดว้ย 

 ในยคุต่อมา John Stuart Mill ในหนงัสือ The Subjection of Women ซ่ึงออกมาใน

ปี 1869 เสนอว่า ถา้เสรีภาพเป็นเร่ืองดีสาํหรับชาย ก็ตอ้งดีสาํหรับหญิงดว้ย และพวกท่ีไม่เห็นดว้ย

กบัจุดยนืน้ี เพราะมองวา่ธรรมชาติของชายและหญิงต่างกนัจนตอ้งมีสิทธิเสรีภาพต่างกนั มกัจะเป็น

พวกอนุรักษนิ์ยมท่ีเช่ือใน ไสยศาสตร์ 

 ในปัจจุบนัแนวเสรีนิยมมกัจะเนน้หนกัในเร่ืองการปฏิรูปกฎหมาย ใหช้ายและหญิง

เท่าเทียมกนั และมีการรณรงคใ์ห้การศึกษาผ่านองคก์รอย่างสหประชาชาติ เช่นจากการประชุม

นานาชาติเร่ืองสตรีคร้ังท่ีส่ีท่ีประเทศจีน ซ่ึงประกาศ Beijing Platform for Action ในปี 1995รูปแบบ

การรณรงค์ให้มีความเท่าเทียมทางเพศท่ีพบเห็นเป็นนโยบายขององค์กรรัฐต่างๆ คือ Gender 

Mainstreaming ซ่ึงเป็นการพยายามนาํความเท่าเทียมทางเพศ เขา้มาปฏิรูปและกาํหนด กฎหมายและ

ระเบียบการทาํงานในทุกหน่วยงาน แนวทางน้ีมีการนาํมาใชใ้นหน่วยงานของรัฐประเทศไทย และ

นาํไปสู่การแกก้ฎหมาย เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางกฎหมายให้กบัผูห้ญิง โดยเฉพาะในช่วงท่ีใช้

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เป็นตน้ 

 อยา่งไรกต็าม แนวคิดเฟมินิสต ์และแนวคิดมาร์คซิสต ์มองว่าการท่ีแนวเสรีนิยมมุ่ง

หนา้สร้างความเท่าเทียมในดา้นกฎหมาย ผา่นการใหก้ารศึกษา มกัจะทาํใหมี้รูปแบบนามธรรม เป็น

การละเลยปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางชนชั้น ท่ีทาํใหส้ตรีส่วนใหญ่ในโลกขาดสิทธิเสรีภาพ และเป็น

การละเลยท่ีจะศึกษารากฐานปัญหาของการกดข่ีทางเพศ ผ่านความคิดจารีตเก่ียวกบัครอบครัวอีก

ดว้ย 

 แนวคิดสิทธิสตรีเสรีนิยมมองว่า ผูห้ญิงควรมีบทบาทในสังคมเท่ากบัผูช้าย แต่เป็น

มุมมองท่ีไม่สนใจความเหล่ือมลํ้าทางชนชั้นและความเหล่ือมลํ้าภายในประชากรเพศเดียวกนั เช่นมี

การส่งเสริมให้ผูห้ญิงข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารมากข้ึน แต่ไม่ถามว่าทาํไมตอ้งมีเจา้นายหรือผูบ้ริหารแต่

แรก หรือมีการยนิดีเม่ือผูห้ญิงข้ึนมาเป็นผูน้าํประเทศ อยา่งในกรณีประธานาธิบดี คอร์ร่ี อคีโน หรือ 

กลอเรีย อะรอโย ในฟิลิปปินส์ หรือประธานาธิบดี เมกะวะตี ในอินโดนีเซีย โดยไม่สนใจว่าสตรี

เหล่านั้นมาจากตระกลูชนชั้นนาํหรือไม่ และไม่สนใจความสามารถของเขาท่ีจะเป็นผูแ้ทนของหญิง

ส่วนใหญ่ในสงัคมอีกดว้ย 

 ทฤษฎเีฟมินิสม์ (Feminism) 

 สาระสาํคญัของแนวน้ีมองว่า ระบบปัจจุบนัเป็นระบบ“พ่อเป็นใหญ่”(Patriarchy) 

ซ่ึงหมายถึง การกดข่ีท่ีเพศชายกระทาํต่อเพศหญิง ทั้งภายในครอบครัวและในสถาบนัต่างๆ ของ
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สังคม ตน้กาํเนิดของแนวความคิดน้ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 แต่ในรูปแบบขบวนการปลดแอกสตรี 

(Women’s Liberation Movement) เร่ิมมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา ในขั้นตอนแรก

ขบวนการน้ีให้ความสําคญักบัชนชั้นและใกลชิ้ดกบัฝ่ายซ้ายและขบวนการแรงงานในตะวนัตก 

โดยเฉพาะในองักฤษและยุโรป แต่เม่ือการต่อสู้ของแรงงานและกระแสซ้ายอ่อนลงในทศวรรษ 

1970 เร่ิมเปล่ียนจากการต่อตา้นระบบทุนนิยมและการเนน้ชนชั้นเป็นหลกั มาเป็นต่อตา้นเพศชายตา

มทฤษฎีพอ่เป็นใหญ่ เพื่อเนน้ผลประโยชน์ของผูห้ญิงชนชั้นกลาง 

 ในยคุน้ีแนว เฟมินิสต ์มองขบวนการสงัคมนิยมวา่ “เนน้แต่มิติดา้นเศรษฐกิจและยงั

มีความลึกซ้ึงไม่เพียงพอ” ซ่ึงสาเหตุของการมองขา้มภูมิปัญญาและทฤษฏีของแนวมาร์คซิสต์

เก่ียวกบัเพศแบบน้ี เป็นเพราะแนวเฟมินิสตเ์ขา้ใจผดิวา่พรรคคอมมิวนิสตส์ายสตาลิน - เหมาใชแ้นว

มาร์คซิสต ์

 นกัคิดท่ีสาํคญั ๆ ใน แนวคิดน้ีมี เคท มิลเลท็ (Kate Millet) ซ่ึงเขียนหนงัสือ ช่ือ 

Sexual Politicsในปี 1970 ท่ีเสนอทางออกวา่ จะตอ้งยกเลิกระบบถือชายเป็นใหญ่ ทั้งท่ีปรากฏอยูใ่น

ระดบัสังคม และทั้งท่ีอยู่ในระดบัเล็ก ๆ เช่น ในรูปแบบความสัมพนัธ์ส่วนตวัอีกดว้ย และอีกคน

หน่ึงท่ีถือว่าไดว้างพื้นฐานทางทฤษฎีให้แก่ขบวนการเฟมินิสต ์คือ ชูลามิช ไฟร์สโตน ( Shulamith 

Firestone) ผา่นหนงัสือช่ือ The Dialectic of Sex ในปีเดียวกนั โดยอธิบายปัญหาความเหนือกว่าของ

ชาย ว่ามาจากรูปแบบของหน่วยครอบครัวท่ีจดัลาํดบัชั้นเป็น ชาย/หญิง/เด็ก อนัเป็นบ่อเกิดของ

สภาวะการครอบงาํ และท่ีสาํคญัไฟร์สโตน มองว่าพฒันาการของสังคมนั้น เกิดจากความขดัแยง้

ทางเพศ ไม่ใช่การต่อสู้ทางชนชั้น ดั้งนั้นทางออกก็คือการวิพากษว์ิจารณ์ระบบครอบครัว ความรัก 

และเพศ และการใหก้ารศึกษากบัคนในสงัคมเป็นหลกั 

 จะเห็นไดว้่ากรอบสําคญัของแนวน้ีให้ความสําคญัในเร่ืองเพศเท่านั้น เช่น เน้น

ระบบครอบครัววา่ส่งเสริมการครอบงาํ และเป็นการกาํเนิดลกัษณะของอาํนาจนิยม แต่ไม่ตั้งคาํถาม

ท่ีสําคญัว่าระบบครอบครัวแบบน้ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร อะไรคือส่ิงผลกัดนัให้เกิดระบบครอบครัว 

ปัจจุบนัระบบครอบครัวถูกครอบงาํดว้ยระบบอะไร และท่ีสาํคญัแนวความคิดน้ีมองว่าผูห้ญิงควร

สมานฉันท์สามคัคีกนั ไม่ว่าจะรวยหรือจน หรืออยู่ชนชั้นใด ขอ้เรียกร้องต่างๆ จะคลา้ยแนวเสรี

นิยมตรงท่ีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมาย รณรงคใ์ห้การศึกษา และสนับสนุนให้สตรีเขา้ไปมี

บทบาทนาํในสังคม โดยถือตาํแหน่งผูบ้ริหารมากข้ึน แต่ในอีกดา้นหน่ึง แนว เฟมินิสต ์กลา้ท่ีจะ

วิจารณ์โครงสร้างสังคม และแนวคิดจารีตของครอบครัว มากกว่าแนวเสรีนิยม ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ

รณรงคเ์ร่ืองสิทธิเจริญพนัธ์หรือการทาํแทง้ 
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 ทฤษฎมีาร์คซิสม์ (Marxism) 

 การวิเคราะห์เร่ืองของการกดข่ีทางเพศนั้น แนวมาร์คซิสตม์องวา่เราไม่สามารถแยก

เร่ืองการกดข่ีทางเพศออกจากปัญหาท่ีมาจากสังคมชนชั้นได ้เพราะพฒันาการของสังคมมนุษยท่ี์

ผา่นมา ในแต่ละระบบหลงัยคุบุพการ ลว้นแต่เป็นสงัคมแห่งความขดัแยง้ทางชนชั้นท่ีมีพลงัผลกัดนั

ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม มวลชนคนส่วนใหญ่ของโลกถูกคนจาํนวนนอ้ยท่ีครอบครองส่วนเกิน

จากการผลิต กดข่ีขูดรีด ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และในขณะเดียวกนัมีการจดัระเบียบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งชายกบัหญิง ท่ีนาํไปสู่การกดข่ีทางเพศ 

 แนวมาร์คซิสต ์มองวา่การกดข่ีทางเพศท่ีทาํใหห้ญิงเป็นพลเมืองชั้นสอง ไม่ใช่เร่ือง

ธรรมชาติ และไม่ใช่นิสัยใจคอแทข้องชายอีกดว้ย การกดข่ีทางเพศเก่ียวขอ้งกบัการครอบครอง

ทรัพยสิ์น และการถ่ายทอดมรดกของชนชั้นปกครอง และเก่ียวกบัการทาํใหภ้าระงานบา้นเป็นภาระ

ปัจเจกภายในครอบครัว เคร่ืองมือสําคญัของชนชั้นปกครองคือความคิดจารีตเก่ียวกับเพศและ

ครอบครัว แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว “ชาย-หญิง” น้ีเอง เนน้ว่าบทบาทหลกัของหญิงอยู่ในบา้น 

และยงัเป็นผลใหค้นรักเพศเดียวกนักลายเป็นพลเมืองชั้นสามอีกดว้ย ดงันั้นการแกปั้ญหา ตอ้งอาศยั

ทั้งการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนค่านิยมคบัแคบ และการต่อสู้กบัโครงสร้างอาํนาจในสังคม ซ่ึงรวมทั้งรัฐ 

ระบบชนชั้น และสถาบนัครอบครัว 

 เม่ือมนุษยพ์ฒันาการเล้ียงชีพ คน้พบวิธีการเกษตร แทนการเก็บของป่า จึงเกิด 

"ส่วนเกิน" จากความตอ้งการวนัต่อวนั ทรัพยสิ์นส่วนตวัก็เกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์แบบน้ี เพราะ

การท่ีชายถืออาวุธในการล่าสัตวอ์ยูใ่นมือ มีกาํลงัทางกายเหนือหญิง และมีบทบาทในการรวบรวม

ส่วนเกิน โดยเฉพาะจากการเล้ียงสัตวใ์นยุคแรกๆ ทาํให้ชายบางคนตั้งตวัเป็นใหญ่ข้ึนในสังคมได ้

ซ่ึงนาํไปสู่กาํเนิดสังคมชนชั้น การปกป้องมรดก และการใชส้ถาบนัครอบรัวและรัฐในการรองรับ

อาํนาจใหม่ดงักล่าว 

 ขอ้เสนอของเองเกิลส์เป็นสาเหตุท่ีชาว มาร์คซิสต ์มองว่าการกดข่ีทางเพศ สังคม

ชนชั้น ระบบครอบครัว และรัฐ แยกออกจากกนัไม่ได ้และเราพอจะสรุปหลกัการใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

 1. การกดข่ีทางเพศไม่ใช่เร่ืองธรรมชาติท่ีมาจากสรีระ 

 2. การกดข่ีทางเพศเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัการแบ่งมนุษยท์ั้งชายและหญิงออกเป็น

ชนชั้น ภายใตก้ารปกครองของคนส่วนนอ้ย 

 3. ครอบครัวคือสถาบนัสาํคญัในการกาํหนดและกล่อมเกลาความคิดแบบกดข่ี

ทางเพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต่รูปแบบครอบครัวปัจจุบนัไม่ใช่รูปแบบท่ีมาจากธรรมชาติ รูปแบบ

ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงเสมอตามยคุของระบบการผลิต 
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 4. วิธีแกปั้ญหาการกดข่ีทางเพศในระยะยาวตอ้งประกอบไปดว้ยการจดัการ

เปล่ียนสังคมไม่ใหมี้ชนชั้น และการเปล่ียนรูปแบบของครอบครัวจากท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี เพื่อใหส้ตรี

มัน่ใจในสิทธ์ิของตนเองมากข้ึน พร้อมๆ กบัการรณรงคแ์กไ้ขความคิดอีกดว้ย 

 การปลดแอกผูห้ญิง จะเร่ิมเป็นไปได ้ในขั้นตอนแรกก็ต่อเม่ือผูห้ญิงไดรั้บโอกาส

เขา้ไปมีส่วนในการผลิต และมีรายไดข้องตนเอง ดั้งนั้นตอ้งหาทางท่ีจะแปรเปล่ียนงานบา้นต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นงานสาธารณะ  ซ่ึงหมายถึงการสร้างรัฐสวสัดิการเตม็รูปแบบ 

 ภาวะเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมปัจจุบนั มีการดึงสตรีเขา้มามีส่วนในการทาํงาน

มากข้ึน ซ่ึงสร้างความอิสระใหส้ตรีระดบัหน่ึง และส่งเสริมใหเ้กิดขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีมาก

ข้ึน แต่ในมุมกลบั ชนชั้นนายทุนไม่พร้อมและไม่สามารถจะสละกาํไรเพ่ือสร้างระบบสังคมท่ี 

"ภาระบา้น" ทั้งหมดกลายเป็นภาระของสังคมโดยรวม ดงันั้นจึงมีการรณรงค์จากรัฐในกระแส

ความคิดท่ีเชิดชูสถาบนัครอบครัวและค่านิยมอนุรักษเ์ก่ียวกบับทบาทสตรี ส่ิงน้ีทาํใหมี้ความขดัแยง้

ดาํรงอยูใ่นสงัคมสมยัใหม่ตลอดเวลา 

 สําหรับตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อวดัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของมาตรฐาน

และองคป์ระกอบต่าง ๆ เป็นตวัช้ีวดัทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากตน้ตอของอุปสรรคใน

การสร้างความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในประเทศไทย เป็นประเดน็เร่ืองความเช่ือและวฒันธรรม

ท่ีตกทอดมาจากยุคสมัยในอดีตท่ียงัได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เสมือนหน่ึงเป็นเร่ือง

ธรรมชาติท่ีทั้งหญิงและผูช้ายไดรั้บการบ่มเพาะมาให้มีความเช่ือเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีตวัช้ีวดัใน

เชิงปริมาณอยา่งเดียวจึงไม่สามารถสะทอ้นสภาพท่ีเป็นจริงได ้ตวัช้ีวดัในเชิงคุณภาพจะช่วยทาํให้

สังคมเห็นปัญหาอุปสรรคท่ีชดัเจนข้ึน ประเด็นท่ีใชก้าํหนดตวัช้ีวดัไดเ้ก็บรวบรวมจากแผนพฒันา

สตรีระยะยาว (พ.ศ. 2522-2544) ซ่ึงจดัทาํในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 

(พ.ศ. 2520-2524) ถึงแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั 

คือ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 

 โครงการน้ีจึงเป็นการจดัทาํมาตรฐานความเสมอระหวา่งหญิงชายหลงัจากท่ีรัฐบาล

ไดมี้การพฒันาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 30 ปี 

ตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนจึงเป็นการวดัผลลพัธ์ (results) ของการพฒันาท่ีดาํเนินการมาตลอด 30 ปี สรุปก็

คือ โครงการน้ีเป็นทั้งโครงการท่ีสร้างมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและกาํหนด

ตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลลพัธ์ของนโยบายและแผนการพฒันาสตรีว่าอยูใ่นเกณฑไ์หนของมาตรฐาน

ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารวดัเพียง 2 เกณฑ ์คือ เกณฑพ์ฒันา และ

เกณฑ์เป้าหมาย เกณฑ์พฒันา หมายความว่า ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ส่วนเกณฑ์เป้าหมาย 

หมายความว่า อยูใ่นระดบัท่ีไวว้างใจได ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้หล่าน้ีลว้นมีความสาํคญัต่อการวางแผนการ
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พฒันาสตรีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นํ้ าหนักและลาํดบัความสําคญัของประเด็นท่ีจะ

ได้รับการบรรจุในแผนพฒันาสตรีฉบบัต่อไป อีกทั้ งช่วยให้การวางแผนมียุทธศาสตร์ท่ีความ

สอดคลอ้งกบัปัญหามากยิง่ข้ึน (มาลี พฤกษพ์งศาวลีและคณะ. 2552: 7) 

 

3. หลกัการ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสตรีนิยม 

1 สตรีนิยม (Feminism) 

1 สตรีนิยมไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีหลงัของศตวรรษท่ี 20 นาํไปสู่การศึกษา

เก่ียวกบัผูห้ญิงในมิติต่าง ๆ โดยให้ความสําคญัในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ และไดใ้ช้

ความคิดรวบยอดในเร่ืองความเป็นเพศ (Gender) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีสาํคญัความเหล่ือม

ลํ้ าทางเพศได้ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในช่วงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไดเ้กิดการศึกษาและคาํอธิบายหรือ

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นรองของผูห้ญิงในดา้นต่าง ๆ อยา่งมากมายอีกดว้ย (วนัทนีย ์วาสิกะสิน , 

2543: 6 – 7) 

1 แนวคิดทางสตรีนิยมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่พฒันาข้ึนจากแนวคิดกระแสหลกัๆ ท่ีมีอยู่ใน

สังคม ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยม (Liberalism) ลทัธิมาร์กซ์ (Marxism) จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) 

หรือแนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) นักสตรีนิยมไดน้าํแนวคิดเหล่านั้นมาขยายความ 

ปรับแต่งให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีท่ีกวา้งข้ึนและใชอ้า้งอิงได ้(Arneil, 1999) ซ่ึงสามารถแบ่ง

ออกเป็นหลายสาํนกัคิดดว้ยกนั และในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ยอมรับประเด็นท่ีนกัสิทธิสตรีนาํเสนอ 

โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองเพศ เร่ืองความเสมอภาค ประเด็นเหล่าน้ีได้มีส่ือออกไปไม่เฉพาะแต่

ประเทศในตะวนัตกเท่านั้น แต่ยงัมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิสตรีในประเทศอ่ืนๆ ดว้ย

เช่นกนั และเป็นประเด็นปัญหาท่ีควรจะหยิบยกมาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาครอบครัว และ

ปัญหาสงัคมของผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว 

1 ในส่วนของสิทธิสตรีในประเทศไทยนั้น จะเห็นไดว้่าขบวนการเคล่ือนไหวของสตรี

ไทยไดมี้พฒันาการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพตั้งแต่ระบบการเมืองการปกครอง ในการ

เปล่ียนแปลงนั้นเร่ิมจากระบบการปกครองโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ซ่ึงเร่ิมปรากฏเด่นชดั

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเห็นว่ากฎหมายเก่าไม่ยุติธรรม เช่น 

การขายเมีย  หรือการบงัคบัใหลู้กสาวแต่งงานโดยไม่เตม็ใจ จึงโปรดเกลา้ใหเ้ลิกเสีย และต่อจากนั้น

ก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยครอบครัว นบัไดว้่าสตรีไทยไม่ไดมี้ความยากลาํบากใน

การต่อสู้เพื่อความเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าสตรีไทยส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันา ไดรั้บ
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โอกาสทางกฎหมายหลายๆ ดา้น แต่ในทางปฏิบติัก็ยงั มีการกีดกนัและการปิดกั้นโอกาสผูห้ญิง

มากกว่าผูช้าย ซ่ึงสมควรท่ีจะไดรั้บการพฒันาเร่ืองน้ีให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงผูห้ญิงกเ็ป็นกลุ่มหน่ึงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน เช่นกนั 

1 แมว้า่การเรียกร้องสิทธิสตรีจะมีพฒันาการมายาวนานและนานาประเทศใหค้วามสนใจ

ในประเด็นสิทธิสตรีมากข้ึน แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าการเรียกร้องน้ีควรจะยุติ และในบางสังคม

ความเสมอภาคท่ีแทจ้ริงยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนและยงัตอ้งมีการคน้หาต่อไปว่า ความเสมอภาคระหว่าง

ผูช้ายและผูห้ญิงท่ีแทจ้ริงคือจุดใด และจะทาํอยา่งไรเพื่อท่ีจะขจดัความเป็นเพศออกไปได ้

1 แนวคิดน้ี มีหลกัการคิดจากแนวคิดกระแสหลกั ๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคม ไม่วา่จะเป็นเสรีนิยม 

(Liberalism) ลทัธิมาร์กซ์ (Marxism) จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) หรือแนวคิดหลงัสมยัใหม่ 

(Postmodernism) นักสตรีนิยมไดน้าํแนวคิดเหล่านั้นมาขยายความ ปรับแต่งให้กลายเป็นกรอบ

ทฤษฎีท่ี กวา้งข้ึนและใชอ้า้งอิงได ้(Arneil, 1999) ทั้งน้ี สามารถแบ่งออกเป็นหลายสาํนกัคิดดว้ยกนั 

(วนัทนีย ์วาสิกะสิน, 2543: 37-72)ไดแ้ก่ 

 1. สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal feminism) การพฒันาแนวคิดเสรีนิยมในคริสตว์รรษ

ท่ี 18 เกิดข้ึนจากกลุ่มท่ีต่อตา้นกลุ่มกระฎุมพี และพวกศกัดินา ภายใตร้ะบบศกัดินา ฐานะสังคมถูก

กาํหนดมาแต่กาํเนิด แนวคิดเสรีนิยมยืนยนัว่าฐานะทางสังคมควรจะถูกกาํหนดโดยความสามารถ

และทกัษะของปัจเจกบุคคล และวดัโดยความสาํเร็จของบุคคลในการแข่งขนักบับุคคลอ่ืน ซ่ึงสตรี

นิยมสายเสรีนิยมถือว่าเป็นสาํนกัคิดแรกและถูกมองว่าเป็นแนวคิดกระแสหลกัของสตรีนิยม เพราะ

คนส่วนใหญ่จะคุน้เคยกบัแนวคิดน้ี สตรีนิยมสายเสรีนิยมไดรั้บอิทธิพลอยา่งสูงจากแนวคิดเสรีนิยม

ท่ีให้ความสําคญักบัความเท่าเทียมกันของมนุษยโ์ดยเฉพาะในทางกฎหมาย ให้ความสําคญัต่อ

ปัจเจกนิยมท่ีมีเหตุผล ทาํใหน้กัสตรีนิยมในแนวน้ีมกัเรียกร้องให้ผูห้ญิงเปล่ียนแปลงตนเองใหเ้ป็น

คนมีเหตุผล ปรับปรุงตวัเองให้เหมือนกบัผูช้าย เช่นตอ้งไม่ใชอ้ารมณ์ ไม่แสดงความอ่อนแอ และ

เช่ือวา่ผูห้ญิงและผูช้ายไม่มีความแตกต่างกนั เป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

1 ดังนั้น ผูห้ญิงควรมีโอกาสท่ีจะทาํทุกอย่างให้ได้เหมือนผูช้ายโดยการเรียกร้องให้

ผูห้ญิงมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการแข่งขนัภายในระบบสังคมท่ีเป็นอยู่โดยเฉพาะในปริมณฑล

สาธารณะ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ทางการเมือง เพื่อสิทธิของปัจเจกบุคคล

ในการแข่งขนัในตลาดสาธารณะ เพราะเช่ือว่าถา้ผูห้ญิงมีโอกาสท่ีเท่าเทียมแลว้ ผูห้ญิงจะเป็น

เหมือนผูช้ายไดทุ้กอยา่ง การต่อสู้หลกัของสตรีนิยมสายน้ีคือ การต่อสู้ผา่นทางการแกไ้ขกฎหมาย 

หรือการแก้ไขในแนวสังคมสงเคราะห์ ไม่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงท่ี

โครงสร้างสังคม นักสตรีนิยมสายเสรีนิยมถูกวิจารณ์ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะการให้ความสําคญั

เฉพาะประเด็นของกฎหมาย เพราะความดอ้ยโอกาสของผูห้ญิงหลายประการไม่สามารถแกไ้ขผา่น
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ทางการแกไ้ขกฎหมาย เช่น ไม่มีกฎหมายใดระบุว่าผูห้ญิงตอ้งเป็นหลกัในการดูแลลูก แต่ผูห้ญิงก็

ตอ้งทาํแมว้า่อาจจะไม่ตอ้งการทาํ (Eisenstein, 1981) 

1 นอกจากน้ีการเรียกร้องให้ผูห้ญิงตอ้งปรับตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือแสดง

ท่าทางตลอดจนการคิด อารมณ์ให้เหมือนผูช้าย ก็ถูกวิจารณ์เช่นกนัว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับ

ให ้"ความเป็นผูช้าย" เป็นตวัแบบของมนุษยท่ี์พึงประสงค ์ซ่ึงไม่น่าถูกตอ้ง เพราะคุณลกัษณะหลาย 

ๆ ประการของผูช้าย เช่น การชอบแข่งขนั ไม่มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น ไม่มีความอ่อนโยน ความ

กา้วร้าว การเกบ็กดทางอารมณ์ ลว้นไม่ใช่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องมนุษยอี์กต่อไป 

 2. สตรีนิยมสายมาร์กซิสต ์(Maxist feminism) เป็นอีกแนวคิดหน่ึงเกิดข้ึนในช่วงตน้

ทศวรรษท่ี 1970 ได้รับอิทธิพลทางความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ และเฟรดเดอริกค์ เองเกลส์ 

(Frederick Engels) โดยเช่ือว่าการกดข่ีท่ีผูห้ญิงไดรั้บเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพาะในระบบการผลิตแบบทุนนิยม 

1 สตรีนิยมสายน้ีเช่ือวา่ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดการแบ่งการทาํงานออกเป็น 

งานบา้นท่ีถือว่าเป็นงานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ไม่มีคุณค่าและไม่มีค่าตอบแทน และงานนอกบา้น

ซ่ึงเป็นงานท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตมีค่าตอบแทน ระบบทุนนิยมพยายามท่ีจะใหเ้ก็บผูห้ญิงไวท้าํงานบา้น 

การกระทาํเช่นน้ีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมเพราะผูช้ายสามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มท่ีโดยไม่

เสียเวลาในการทาํงานบา้นหรือทาํอาหาร และนายทุนไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่าแรงงานสูงข้ึนเพ่ือนาํมา

จ่ายใหก้บัคนทาํงานบา้นเพราะมีผูห้ญิงหรือภรรยาทาํใหฟ้รีอยูแ่ลว้ 

1 ในกรณีท่ีผูห้ญิงได้มีโอกาสทาํงานนอกบา้น ภายใตร้ะบบทุนนิยมท่ีเป็นอยู่ งานท่ี

ผูห้ญิงส่วนใหญ่ทาํถูกถือว่าเป็น "งานของผูห้ญิง" เช่น งานพยาบาล งานเยบ็ผา้ งานเลขานุการ ซ่ึง

เช่ือว่าเป็นงานท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีผูห้ญิงทาํท่ีบา้น จึงทาํให้งานเหล่านั้นไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าเม่ือ

เทียบกบังานท่ีผูช้ายส่วนใหญ่ทาํ เพราะงานบา้นถูกตดัสินว่าเป็นค่าท่ีไม่มีคุณค่าในระบบทุนนิยม 

ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงถือว่าเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดของความเป็นรอง

ของผูห้ญิง 

1 ดงันั้นการต่อสูข้องผูห้ญิงสาํหรับสตรีนิยมสายน้ี คือตอ้งเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจท่ี

ไม่เป็นธรรมท่ีเป็นอยู ่การเสนอดงักล่าวทาํให้สตรีนิยมสายมาร์กซิสตถู์กวิจารณ์ว่ามองไม่เห็นการ

กดข่ีผูห้ญิงในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เช่นการกดข่ีท่ีผูห้ญิงได้รับในโลกส่วนตัว หรือภายใน

ครอบครัว มองไม่เห็นว่าการกดข่ีผูห้ญิงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการกดข่ีทางชนชั้น ขอ้

วิจารณ์น้ีนาํไปสู่การเกิดข้ึนของสาํนกัคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 

 3. แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical feminism) อธิบายว่า การกดข่ี

ผูห้ญิงเกิดข้ึนเพราะเธอเป็นผูห้ญิง หรือผูห้ญิงถูกกดข่ีเพราะเพศของเธอ ความไม่เทียมกนัทางเพศท่ี
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เกิดข้ึนเป็นผลมาจาก อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ระบบชายเป็นใหญ่ หมายถึง ระบบของ

โครงสร้างสงัคมและแนวการปฏิบติัท่ีผูช้ายมีความเหนือกวา่ กดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง 

1 กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นระบบท่ีผูช้ายมีความเหนือกว่าผูห้ญิงในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น 

เศรษฐกิจ การเมือง หรือวฒันธรรม กลุ่มแนวคิดน้ีให้ความสนใจต่อสถานะท่ีเป็นรองของผูห้ญิง

และมองว่าความเป็นรองท่ีเกิดข้ึน มีสาเหตุมาจากความตอ้งการเหนือกว่าของผูช้าย และอุดมการณ์

ชายเป็นใหญ่ไดพ้ยายามสร้างความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผูช้าย (ผูช้ายเขม้แขง็กว่า ฉลาด

กว่า มีเหตุผลมากกว่า คิดอะไรท่ีลึกซ้ึงไดม้ากกว่า ฯลฯ) และทาํให้ความเหนือกว่าน้ีดาํรงอยู่ใน

ความเช่ือของคนในสังคมผา่นทางกระบวนการขดัเกลาทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ สตรีนิยมสายน้ี

ไดมี้การแตกยอ่ยเป็นสตรีนิยมสายวฒันธรรม (cultural feminism) และสตรีนิยมสายนิเวศ (eco 

feminism) 

 4. สตรีนิยมสายวฒันธรรม (Cultural feminism) จะยอมรับว่าผูห้ญิงและผูช้ายมี

คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เหมือนท่ีเคยเช่ือกนัในอดีต แต่นักสตรีนิยมสายน้ีเสนอว่าคุณลกัษณะท่ี

เป็นหญิงนั้นดีกว่าหรือเหนือกว่าของผูช้าย (ไม่ใช่ดอ้ยกว่าดงัท่ีเช่ือกนัในอดีต) ไม่ว่าจะเป็นความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผูอ่ื้น การเอาใจใส่ดูแล ความอ่อนโยน ความสันติไม่กา้วร้าว ลว้นเป็นคุณลกัษณะท่ี

ผูห้ญิงควรช่ืนชม และรักษาความเป็นหญิงเหล่านั้นไว ้

 5. สตรีนิยมสายนิเวศ ( Postmodern feminism) มีความเช่ือคลา้ยคลึงกบัสายวฒันธรรม

ว่าผูห้ญิงมีความแตกต่างจากผูช้ายและดีกว่าผูช้ายตามธรรมชาติ แต่เสนอเพิ่มเติมว่าผูห้ญิงมีความ

ใกลชิ้ดหรือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัธรรมชาติ เช่นการท่ีผูห้ญิงเป็นผูใ้ห้กาํเนิดบุตร ทาํใหผู้ห้ญิง

เช่ือมโยงกับธรรมชาติ เช่ือมโยงกับโลก ส่วนผูช้ายนั้นใกลชิ้ดกับวฒันธรรม และในนามของ

วฒันธรรมผูช้ายไดพ้ยายามและประสบความสาํเร็จในการข่มเหงรังแกทั้งผูห้ญิงและธรรมชาติ การ

เช่ือมโยงผูห้ญิงเขา้กบัธรรมชาติน้ีไดน้าํไปสู่การฟ้ืนฟูพิธีกรรมโบราณท่ีใหค้วามสาํคญักบัการบูชา

พระแม่เจา้ รวมทั้งระบบสืบพนัธ์ุของผูห้ญิง โดยมองว่าธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่และพระแม่เจา้

ซ่ึงเป็นท่ีมาของพลงัอาํนาจและแรงบนัดาลใจ และเรียกร้องให้มีการปฏิเสธวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (Merchant, 1995) ทั้งสตรีนิยมสายวฒันธรรมและสายนิเวศถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวก

สารัตถะนิยม คือเช่ือวา่มีธาตุแทข้องความเป็นหญิง 

 6. สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) ถือว่ามีความคลา้ยคลึงกบัสตรีนิยม

สายมาร์ก ซิสตอ์ยูห่ลายประการ ไม่ว่าการเช่ือว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความเหมือนกนัหรือการวิเคราะห์

สงัคมโดยแบ่งเป็นโลกส่วนตวัและโลกสาธารณะ รวมทั้งการเสนอใหผ้ลกัดนัโลกส่วนตวัเขา้ไปอยู่

ในโลกสาธารณะ แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ สตรีนิยมสายสังคมนิยมมองว่าการอธิบายถึงการกดข่ีผูห้ญิง
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จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจต่อโลกหรือพื้นท่ีส่วนตวัดว้ย เช่นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างเพศ

หญิงกบัเพศชายและหนา้ท่ีการใหก้าํเนิดเดก็ของผูห้ญิง 

1 ดังนั้ นสตรีนิยมสายน้ีจึงเสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เป็นผลจากการ

ปฏิสัมพนัธ์กนัของระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมในสังคม หรือกล่าวไดว้่า เม่ือทั้งระบบ

ความเป็นเพศและระบบเศรษฐกิจมาสัมพนัธ์กันในยุคสมยัหน่ึงๆ ได้ทาํให้เกิดโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีผูช้ายอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบ ส่วนผูห้ญิงอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบ ตวัอยา่งเช่น 

ระบบชายเป็นใหญ่ไดส้ร้างความเช่ือท่ีวา่ คุณค่าของผูห้ญิงอยูท่ี่ความสวยและความสาว (คุณค่าของ

ผูช้ายอยู่ท่ีความสามารถ การประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน) ความเช่ือน้ีเม่ือปฏิสัมพนัธ์กบั

เศรษฐกิจแบบตลาดท่ีตอ้งการขายสินคา้ให้ไดม้าก ดงันั้น ผ่านทางการโฆษณา ผูห้ญิงจึงตกเป็น

เหยือ่ทางการคา้ของธุรกิจเคร่ืองสาํอางหลากหลายชนิดอยา่งเตม็ใจ เพื่อตอ้งการสวยและรักษาความ

สาวไว ้

 7. สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism) เป็นแนวคิดสตรีนิยมอีก

สาํนกัหน่ึง ไดใ้ชแ้นวคิดของจิตวิเคราะห์อธิบายถึงการเกิดข้ึนของความเป็นชายความเป็นหญิงซ่ึง

นาํไปสู่ความเป็นรองของผูห้ญิง โดยเช่ือว่าการทาํความเขา้ใจต่อพฒันาการความเป็นชายเป็นหญิง

จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในระดบัจิตใจ 

1 นกัสตรีนิยมสายน้ีเช่ือวา่ความเป็นเพศ หรือความเป็นชายเป็นหญิงไม่ใช่เร่ืองทางชีวะท่ี

มีมา แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในระดบัจิตไร้สาํนึก (unconsciousness) ในพฒันาการชีวิตช่วงตน้ๆ 

ของเด็ก ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงท่ีสาํคญัในการก่อรูปและอตัลกัษณ์ของความเป็นเพศ เช่นงานของแนนซ่ี 

โชโดรอฟ (Nancy Chodorow, 1978) ท่ีอธิบายวา่การเล้ียงดูเดก็อ่อนท่ีไม่สมดุล คือ 

1 การท่ีแม่เล้ียงดูเด็กใกลชิ้ดแต่เพียงผูเ้ดียวโดยมีพ่อคอยดูอยู่ห่างๆ ก่อให้เกิดการก่อรูป

และอตัลกัษณ์ความเป็นเพศท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ผูช้ายมกัเป็นคนท่ีปิดกั้นตวัเอง ไม่มีทกัษะในการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ส่วนผูห้ญิงจะมีความสามารถในการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่มีความเป็นตวัของตวัเองนอ้ย ซ่ึงเธอเสนอวา่ความเป็นหญิงเป็นชายแบบน้ี

ไม่เหมาะสมทั้งคู่ มนุษยท่ี์พึงประสงค์ควรเป็นการผสมผสานคุณลกัษณะของทั้งสองเพศ ซ่ึงจะ

ได้มาโดยเปล่ียนวิธีการเล้ียงดูเด็กให้พ่อมีส่วนในการเล้ียงดูลูกในระดับเดียวกับแม่ (equal 

parenting) 

 8. สตรีนิยมสายหลงัสมยัใหม่ (Post  radical feminism) สตรีนิยมแนวคิดต่างๆ ขา้งตน้

ถูกมองว่าเป็นผลผลิตของแนวคิดในยคุสมยัใหม่ (ยกเวน้นกัสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์บางคน) และ

ถูกวิจารณ์จากสตรีนิยมสายแนวคิดหลงัสมยัใหม่ว่ามีขอ้บกพร่องโดยเฉพาะประเด็นการเสนอภาพ

ผูห้ญิงท่ีเป็นหน่ึงเดียว คือเช่ือว่าผูห้ญิงทั้งโลกมีความเหมือนกัน ไม่คาํนึงถึงความแตกต่างทาง
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วฒันธรรม ทางชาติพนัธ์ุ ทางชนชั้น สตรีนิยมสายหลงัสมยัใหม่ ซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่งสูงตั้งแต่

ทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา ได้ให้ความสําคัญต่อความแตกต่างของกลุ่มผูห้ญิง รวมทั้ งความ

หลากหลายท่ีมีอยูข่องผูห้ญิงแต่ละคน 

1 นอกจากน้ียงัปฏิเสธความคิดสารัตถะนิยม โดยเสนอว่าไม่มีผูห้ญิง ไม่มีความเป็น

ผูห้ญิง ทุกอยา่งลว้นสร้างผา่นปฏิบติัการทางวาทกรรม จึงไม่มีความเป็นผูห้ญิงท่ีแท ้คงท่ีตายตวัและ

ไม่เปล่ียนแปลง การเสนอว่าไม่มี "ผูห้ญิง" ของสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ไดน้าํไปสู่การถูกวิจารณ์

อย่างรุนแรงจากนักสตรีนิยมสายอ่ืนๆ ว่าทาํให้การต่อสู้เพ่ือสถานะท่ีดีข้ึนของผูห้ญิงเป็นเร่ือง

เป็นไปไม่ไดเ้พราะไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ผูห้ญิงเสียแลว้ ถือเป็นการทาํลายความชอบธรรมของขบวนการ

เคล่ือนไหวของผูห้ญิง 

1 นอกจากแนวคิดดงักล่าวท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีแนวคิดสตรีนิยมแนวรัฐสวสัดิการ และ

แนวคิดสตรีนิยมผวิดาํและสตรีนิยมในโลกท่ีสาม ซ่ึงมีหลกัการคิด คือ 

 9. สตรีนิยมแนวคิดรัฐสวสัดิการ (Welfare - state feminism) เป็นแนวคิดท่ีเนน้ในเร่ือง

สวสัดิการของผูห้ญิงเป็นหลกั ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งไดรั้บสวสัดิการท่ีดี ท่ีเหมาะสมในฐานะมารดาและ

ภรรยา ขณะเดียวกนัผูช้ายก็ตอ้งเขา้มามีบทบาทและรับผิดชอบต่อผูห้ญิงในฐานะมารดาและภรรยา

เช่นเดียวกนั แนวคิดน้ีเนน้ให้เห็นคุณค่าของผูห้ญิงในบทบาททั้งสองท่ีสังคมคาดหวงั แนวคิดน้ียงั

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐสวสัดิการ ครอบครัว ผูห้ญิง และต่อผูห้ญิงในบริการ

สวสัดิการในฐานะมารดา อ คนงาน สิทธิส่วนบุคคลของผูห้ญิง 

 10. แนวคิดสตรีนิยมผิวดาํและสตรีนิยมในโลกท่ีสาม (Black feminism and Third 

world feminism) แนวคิดน้ีสนบัสนุนแนวคิดสตรีนิยมแนงสังคมนิยม โดยแสดงให้เห็นถึงการท่ี

ผูห้ญิงผวิดาํถูกกดข่ีซํ้ าซอ้นจากการกดข่ีต่างๆ ทางสงัคม เช่น จากคนผวิขาว หรือเร่ิมมาจากผูช้ายผวิ

ดาํ และระบบเศรษฐกิจ สงัคม รวมทั้งสตรีนิยมในโลกท่ีสามท่ีถูกกดข่ีในลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

1 จากแนวคิดสตรีนิยมในแนวคิดต่างๆ จะเห็นไดว้่าโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม 

ความเช่ือ แบบแผนต่างๆ ในทางสังคมเป็นผูก้าํหนดในเร่ืองแนวคิดของสังคมต่อผูห้ญิง ไม่ว่าจะ

เป็นแนวคิดใดก็ตาม จุดประสงคห์ลกัคือ เนน้การแกไ้ขความไม่เสมอภาคทางสังคม ถา้เราสามารถ

นาํแนวคิดต่างๆ มาร่วมกนัและพิจารณาส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็จะเป็นทางแกปั้ญหา

ความไม่เสมอภาคท่ีดีท่ีสุด 

 

4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการกระทาํรุนแรงในครอบครัว 

 สาํหรับความหมายของความรุนแรงต่อภรรยามีผูใ้หค้วามไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
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 เกลส์และสเตราส์ (Gelles and Straus,1979: 554) ท่ีกล่าวว่า การกระทาํรุนแรงต่อ

ภรรยาถือเป็นการตั้งใจกระทาํหรือรับรู้ว่าตั้งใจกระทาํใหผู้อ่ื้นรู้สึกเจบ็ปวดและบาดเจบ็ทางร่างกาย 

ตั้งแต่การบาดเจบ็เลก็นอ้ยจนถึงการทาํอนัตรายแก่ชีวิต 

 ฟรีแมน (Freeman, 1980, อา้งถึงใน ปัญชลี โชติคุต, 2541: 1) กล่าวว่า การกระทาํ

รุนแรงต่อภรรยานั้นเป็นการทาํให้ได้รับบาดเจ็บซ่ึงไม่ใช่เพียงแต่เพื่อทาํให้ได้รับบาดเจ็บทาง

ร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงการกระทาํท่ีกระทบกระเทือนต่ออารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจดว้ย 

 แฮมตนั (Hamton, 1996: 1131) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัภรรยา

วา่เป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสามีท่ีกระทาํต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพศ และเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใดเพื่อแสดงความมีอาํนาจและเพื่อควบคุมภรรยา 

 วอลเลค (Wallace, 1996: 3) ให้ทรรศนะว่าเป็นการกระทาํท่ีทาํโดยบุคคลท่ีอยูกิ่น

ดว้ยกนัหรือแต่งงานกนัใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ทางกายหรือจิตใจ หรือจาํกดัในดา้นสิทธิและอิสรภาพของ

สมาชิกในครอบครัว  

 กฤตา อาชวนิจกุล (2546: 5) ใหค้วามหมายของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัภรรยาว่าเป็น

การท่ีผูห้ญิงถูกสามีทาํทารุณกรรม ซ่ึงมีรูปแบบหลากหลายตั้งแต่การกระทาํร้ายทางกาย ไดแ้ก ้การ

ต่อยเตะ ทุบตีดว้ยวตัถุ กระทืบ ทาํให้บาดเจ็บดว้ยวิธีต่าง ๆ และการฆ่าให้ตาย การทาํร้ายทางจิตใจ 

ไม่ว่าจะเป็นการบีบคั้นทางจิตใจ การด่าทอข่มขวญั ขู่จะทาํร้าย การกักขงั การบีบบังคับทาง

เศรษฐกิจและสังคม การปฏิเสธท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การดูถูกเหยยีดหยาม และกาทาํ

ร้ายทางเพศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การข่มขืน บงัคบัใหร่้วมเพศในท่าท่ีผูห้ญิงไม่เตม็ใจ โดยสรุปอาจ

กล่าวไดว้่าความรุนแรงต่อภรรยา หมายถึงการกระทาํใด ๆ ของบุรุษผูเ้ป็นสามี ซ่ึงทาํให้สตรีผูเ้ป็น

ภรรยาไดรั้บความเจบ็ปวดทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือ

หลายแบบร่วมกนั 

 แนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการอธิบายถึงการกระทาํรุนแรงมีหลายแนวคิดและทฤษฏี

หลกัไดแ้ก่ ทฤษฏีแลกเปล่ียน แนวคิดสตรีนิยม การเลือกอยา่งมีเหตุผล แนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ 

และแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคม โดยจะนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

 1. ทฤษฏีแลกเปล่ียน (Exchange Theory) มีความคิดพ้ืนฐานคือการทาํร้ายภรรยามิใช่

เร่ืองท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจของทั้งสามีและภรรยา แต่การทาํร้ายร่างกายระหว่าง

สามีภรรยาเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในชีวิตของครอบครัว (Holaing & Strauss, 1980)โดยท่ีสามีและ

ภรรยาต่างก็แสวงหาการตอบแทนท่ีเป็นรางวลัสูงสุด และพยายามใหมี้การสูญเสียนอ้ยท่ีสุดในการ

ดาํเนินความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้น  เม่ือสามีคิดว่าความสัมพนัธ์ฉันทส์ามีภรรยาทาํให้เขา

สูญเสีย “ทรัพยากร” เช่น รายได ้สถานะทางสังคม บุคลิกภาพส่วนตวัในการเป็นผูน้าํครอบครัว
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เป็นไปอย่างไม่สมดุลกบัผลท่ีไดรั้บ สามีจึงทาํร้ายร่างกายภรรยาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือ

เพื่อให้เกิดความสมดุลในการแลกเปล่ียน (balance of exchange) (Goode, 1971) และถา้ภรรยามี

พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคมแสดงอาํนาจเหนือสามี ภรรยาจะถูกทาํร้าย

เน่ืองจากภรรยาพยายามลดอาํนาจของสามี (Strauss, 1973) 

 2. แนวคิดสตรีนิยม (Feminist  Perspectives) มีพ้ืนฐานความคิดว่าการทาํร้ายภรรยาถูก

ทาํให้เป็นความถูกตอ้งทางประวติัศาสตร์เพื่อการกดข่ี ครอบงาํ และควบคุมผูห้ญิงในโครงสร้าง

ครอบครัวแบบชายเป็นใหญ่ (Mckinnon, 1982) และไดว้ิวฒันาการมาจนกลายเป็นวฒันธรรมท่ียอม

ใหส้ามีข่มเหงภรรยาไดท้าํใหส้ถานภาพของภรรยาตํ่าตอ้ยลง เกิดการสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรง

ของสามี โดยเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจและการสืบทอดมรดกซ่ึงมีส่วนเก่ียงขอ้งอย่างยิ่งกบัการทาํร้าย

ภรรยา (Dobash & Dobash, 1981) 

 3. ทฤษฏีการอยา่งมีเหตุผล (Rational Chotce Theory) เป็นการใชเ้พ่ือศึกษาเหตุผลใน

การตดัสินใจยุติความรุนแรง ซ่ึงมาจากแนวคิดพื้นฐานว่า มนุษยเ์ป็นคนท่ีมีเหตุผลและตดัสินใจ

กระทาํการใดๆ  กต็ามมนุษยจ์ะกระทาํไปในทางท่ีก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตน อาจเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ 

เงินตราหรือส่ิงของ รางวลัท่ีจบัตอ้งได ้หรือนามธรรมไดแ้ก่ความรักความเขา้ใจ ความอ่ิมเอิบ โดยท่ี

ประโยชน์สูงสุดนั้นอาจมิใช่ประโยชน์ท่ีพอใจท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดในสายตาของผูอ่ื้น (Hindess, 

1988, อา้งถึงในโชติมา กาญจนกุล, 2540: 46-48) สาํหรับในการตดัสินใจยติุความรุนแรงภรรยาได้

วิเคราะห์แลว้วา่จะไดรั้บผลตอบแทนอนัเป็นประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกบัตนท่ีสุด 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ (Self concept) โดยมองว่าอตัมโนทศัน์เป็นความรู้สึก

นึกคิด เจตคติ ท่ีมีบุคคลมีต่อตนเองทั้งทางดา้นร่างกาย สุขภาพ หนา้ท่ีการงาน ศีลธรรม ความเช่ือ

ทางศาสนา สังคมวฒันธรรม สุขภาพร่างกายและภาพพจน์ในใจท่ีบุคคลมีอยู่ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ี

สาํคญัของบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพนัธภาพกบัอ่ืน (Stuart  Sundeen, 1983, อา้งถึงใน 

โชติมา กาญจนกุล, 2540: 48-49) ความคิดอตัมโนทศัน์มีผลต่อพฒันาการของการรับรู้เก่ียวกับ

ตนเอง ในการประเมินคุณค่าและความสามารถของตนเอง การนบัถือตนเองและมีความหวงัในชีวิต 

ก่อให้เกิดการตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมเพื่อเป้าหมายในการดูแลปกป้องตนเองจากการกระทาํ

รุนแรง (Bandura, 1973) 

 5. แนวคิดเร่ืองการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็นปรากฏการณ์ทาง

จิตวิทยาสงัคมของบุคคล ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าไดรั้บ

ความช่วยเหลือ และไดรั้บการสนองความตอ้งการของตนทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

ซ่ึงมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อความเป็นอยู่ การตดัสินใจและการปรับตวักบัความเครียดของ

บุคคลนั้น  
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 ดงันั้นการสนบัสนุนทางสงัคมจึงเป็นเงือนไขท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของภรรยา

ท่ีตกอยู่ในปัญหาการถูกกระทาํรุนแรงจากสามี ประเภทของการสนับสนุนทางสังคมเบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ แหล่งสนับสนุนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น และแหล่ง

สนับสนุนท่ีเป็นทางการ คือ สถานีตาํรวจ นักจิตบาํบดัหรือแพทย ์พระหรือนักบวช นักกฎหมาย 

หน่วยงานสวสัดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มผูห้ญิงและศูนยช่์วยเหลือหญิงท่ีถูกทาํร้าย 

(Bowker, 1993: 155) เม่ือภรรยาถูกสามีทาํร้ายนั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะคน้หาความช่วยเหลือท่ีเป็น

ทางการ  เพราะผูห้ญิงไม่รู้วา่หน่วยงานใดท่ีจะเขา้ไปขอความช่วยเหลือได ้จึงตอ้งหาแหล่งช่วยเหลือ

ท่ีไม่เป็นทางการ เช่น พ่อแม่ญาติพ่ีนอ้ง หรือ เพ่ือน (Homeretal, 1985: 93) ภรรยาจะเขา้สู่แหล่ง

ช่วยเหลือท่ีเป็นทางการก็ต่อเม่ือการร้ายนั้นเกิดบ่อยและมีแนวโนม้รุนแรงยิ่งข้ึน (Johnson ,1985: 

109) การท่ีภรรยาตกอยูใ่นภาวการณ์ถูกกระทาํซํ้ าอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้น ไม่ไดห้มายความว่า

ภรรยาจะยอมทนอยูก่บัความรุนแรงนั้นโดยไม่จดัการกบัปัญหา แต่การท่ีภรรยายอมทนให้สามีทาํ

ร้ายอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนตดัสินใจยติุการทาํร้ายนั้นเป็นเพราะยงัไม่พร้อมท่ีจะปฏิเสธการใช้

กาํลงัของสามี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขาดการสนบัสนุนทางสังคมและความคิดความเช่ือแบบเดิมท่ี

มองการทาํร้ายภรรยาเป็นเร่ืองส่วนตวั จึงทาํให้ดูเหมือนว่าผูห้ญิงยอมจาํนนเน่ืองจากส้ินหวงัแต่ใน

ความเป็นจริงแลว้เป็นช่วงท่ีผูห้ญิงเตรียมตวัเพื่อหยดุการทาํร้ายของสามีมากกวา่ (Boker, 1993: 155) 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่ารูปแบบการถูกกระทาํรุนแรงตามผลกระทบท่ี

ภรรยาไดรั้บสามารถแบ่งได ้3 แบบหลกั ดงัน้ี (Kevin & Martin, 1997: 62) 

 1. การกระทาํรุนแรงทางร่างกาย (Physical Abuse) เป็นการกระทาํรุนแรงท่ีเห็นได้

ชดัเจนท่ีสุดเพราะทาํให้ร่างกายไดรั้บบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงสาหัสหรือเสียชีวิต ทั้งท่ีมี

ร่องรอยและไม่มีโดยมีตั้งแต่การใชก้าํลงัเพียงเล็กน้อย เช่นการผลกั การหยิก การตบ การตี การ

กระชาก ขวา้งปาส่ิงของใส่ ไปจนถึงการใชก้าํลงัขั้นรุนแรง เช่น การบีบคอ การเตะ การใชอ้าวุธ

ประทุษร้ายร่างกาย รวมทั้งการจบัโยนลงนํ้ า การล่ามโซ่ กกัขงั การจ้ีดว้ยบุหร่ีหรือ ของร้อนการ

กรอกดว้ยยาพิษ การราดดว้ยนํ้ากรด เป็นตน้ 

 2. การกระทาํรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Abuse) เป็นการใชว้าจาคุกคามทาง

จิตใจหรืออารมณ์ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเสียใจ ปวดร้าว กระทบกระเทือนใจ หวาดกลวั หวาดระแวง 

กงัวล ไม่สบายใจ ความรู้สึกว่าตนเป็นผูผ้ิด และความกดดนัทางอารมณ์อ่ืนๆ เช่น การพูดจากดูถูก 

ด่าดว้ยคาํหยาบคาย ตะคอก ตวาด เปรียบเทียบเป็นสัตว ์ประณามว่าชัว่ชา้ เลวทราม พูดจาประชด

ประชนั ขู่ว่าจะทาํร้ายร่างกาย จะทาํร้ายบุตรหรือคนท่ีเคารพรัก ทาํลายส่ิงของ หรือทาํลายสัตวท่ี์รัก 

รวมทั้งการแสดงท่าทีและการกระทาํท่ีมีผลต่อจิตใจ เช่นการแสดงท่าทีเฉยเมย ท่าทีโกรธ ไม่พอใจ 

เป็นตน้ 
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 3. การกระทาํรุนแรงทางเพศ (Sexual Abuse) จดัเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีมีการกระทาํ

รุนแรงทางร่างกายและ/หรือจิตใจร่วมดว้ย ไดแ้ก่ การลวนลาม การจบัตอ้งอวยัวะท่ีเป็นของสงวน 

เช่น เตา้นม อวยัวะสืบพนัธ์ุ การรุกรานทางเพศอ่ืนๆ เช่น การใชกิ้ริยาวาจาแทะโลมหรือชกัชวนให้

มีเพศสัมพนัธ์โดยการข่มขู่ การข่มขืน บงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่สมคัรใจ การเฉยเมยต่อความ

ตอ้งการทางเพศของภรรยา เป็นตน้ 

 การกระทาํรุนแรงท่ีสามีกระทาํต่อภรรยานั้ นมักมีลักษณะซํ้ าๆ และเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองสามารถอธิบายไดโ้ดยวงจรของการถูกสามีทารุณกรรมซ่ึงมีอยู ่3 ระยะ (Walker, 1987: 31-

40) ไดแ้ก่ 

 1. ระยะสร้างความตึงเครียด (Tension Building Phase) โดยระยะน้ีสามีจะเร่ิมทารุณ

กรรมภรรยาดว้ยการแสดงอารมณ์โกรธ อาจมีการโตเ้ถียง ทะเลาะวิวาทกนั ขณะท่ีภรรยาจะพยายาม

ควบคุมสถานการณ์ใหส้งบไว ้

 2. ระยะของการทาํร้าย (Serious  Battering  Incident  Phase) จะเกิดการทาํร้ายหรือ

ทารุณกรรมข้ึนโดยสามีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไวไ้ด ้

 3. ระยะสงบหรือระยะหวานช่ืน (Honeymoon Phase) กล่าวคือ เม่ือเวลาผา่นไปสามีจะ

สาํนึกผิดต่อการกระทาํทารุณกรรมภรรยา สามีจะพยายามทาํดีทุกอย่างเพื่อชดเชยและขอโทษกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจแสดงความรัก เอาอกเอาใจ ซ้ือของขวญัให้และสัญญาว่าจะไม่กระทาํ

ทารุณกรรมภรรยาอีก ทาํให้สตรีคิดว่าการให้อภยัจะเป็นวิธีท่ีทาํให้สามีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้

แต่ความเป็นจริงแลว้ กลบัทาํให้เกิดการทารุณกรรมคร้ังต่อๆ ไปและวงจรการถูกสามีทารุณกรรม

จะเกิดข้ึนซํ้ าๆ วนเวียนอยู่เร่ือยไปโดยจะใชร้ะยะเวลาในการก่อตวัน้อยลง แต่จะเพิ่มความถ่ีและ

ระดบัความรุนแรงมากข้ึน จึงนบัเป็นปัญหาท่ีไม่มีวนัส้ินสุดหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

 การเกิดความรุนแรงในครอบครัวอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เพราะสถาบนัครอบครัว

ถือเป็นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ซับซ้อนมาก กล่าวคือ ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดและ

สัมพนัธ์กนัอยา่งเด่นชดั มีความอ่อนไหวดา้นอารมณ์สูง ดงันั้นปัจจยัท่ีจะทาํให้เกิดความรุนแรงจึง

อาจเกิดได้จากแรงกระตุน้หลายรูปแบบ อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว

สามารถจาํแนกได ้2 ระดบั (Gelles, 1993: 9) ดงัน้ี 

 1. ระดบัภายในบุคคล (Intra-individual Level) หรือรูปแบบของจิตใจ (Psychiatric 

Model) การกระทาํรุนแรงในระดบัรูปแบบของจิตใจนั้นจะเนน้ถึงบุคลิกภาพลกัษณะของผูก้ระทาํ

รุนแรง ขณะท่ีมีการตดัสินใจซ่ึงนาํไปสู่ความรุนแรงและการทาํร้ายผูใ้กลชิ้ดซ่ึงเกิดการขาดความ

พร้อมในการพฒันาบุคลิกของบุคคล บุคลิกภาพท่ีผดิปกติ (Personality disorders) บุคลิกลกัษณะท่ี
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ผิดปกติ (Character Disorders) การเจ็บป่วยทางจิตใจ การใชแ้อลกอฮอลแ์ละสารเสพติด และ

ขบวนการภายในจิตใจ (Intra-individual Processes) นาํไปสู่การกระทาํรุนแรงในครอบครัว (อร

อนงค ์อินทรวิจิตร, 2542: 8) 

 2. ระดบัจิตสังคม (Social-psychological Level) โดยจะมองว่าความรุนแรงและการถูก

ทาํร้ายสามารถอธิบายไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองคป์ระกอบภายนอกของจิตใจท่ีมีผลต่อครอบครัว 

เช่น โครงสร้างและองคป์ระกอบของครอบครัวและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อีกทั้ง

ในครอบครัวท่ีขาดความเขา้ใจ ความเมตตาและความเอ้ืออาทรต่อกนั ชอบแสดงพฤติกรรมท่ีรุนแรง

ต่อกนัจะทาํใหเ้กิดการดูดซบัพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การกระทาํรุนแง (จิตฤดี วีระเวสส์, 2543 ฃ: 223) 

และรูปแบบโครงสร้างของครอบครัว ภาวะความเครียดก็สามารถส่งผา่นความรุนแรงจากรุ่นหน่ึง

ไปสู่อีกรุ่นหน่ึงได ้

 เม่ือมีการทาํร้ายกนัเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบทั้งต่อตวัผูถู้กกระทาํ ผูก้ระทาํ และบุคคล

อ่ืน อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตาม

หากการทาํร้ายนั้นมีระดบัรุนแรงมาก 

 ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้กบัภรรยา 

 แมค้วามรุนแรงในครอบครัวจะสามารถเกิดไดก้บัทั้งเพศชายหรือสามี และเพศหญิง

หรือภรรยา แต่ส่วนใหญ่แล้วพบว่าความรุนแรงมกัเกิดภรรยามากกว่าสามี ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

สงัคมไทยใหอ้าํนาจกบัเพศชายมากกวา่ ดงัท่ีเห็นไดต้ั้งแต่อดีตท่ีผา่นมาซ่ึงมีการใชก้ฎหมายตราสาม

ดวงท่ีให้สิทธิสามีสามารถลงโทษภรรยาของตนได ้และแมจ้ะมีการยกเลิกกฎหมายดงักล่าวแลว้แต่

สงัคมกย็งัคงใหผู้ช้ายเป็นใหญ่และมีอาํนาจบทบาทเหนือกวา่เพศหญิง จึงไม่น่าแปลกใจท่ียงัคมเห็น

ภาพความรุนในครอบครัวซ่ึงภรรยาถูกกระทาํโดยสามี  

 พฒันาการของการกระทาํรุนแรงต่อภรรยา 

 การกระทาํรุนแรงต่อภรรยานั้นไม่ไดเ้ร่ิมตน้และส้ินสุดในทนัที แต่จะทวีความรุนแรง

มากข้ึน สําหรับการกระทาํรุนแรงต่อภรรยานั้นแบ่งออกตามระดบัขั้นการกระทาํได ้3 ขั้นตอน 

(Pagelow, 1981, อา้งถึงในโชติมา กาญจนกลุ, 2542: 558) 

 ขั้นแรก คือ พฒันาการ (Development) มกัเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีเคยอยู่ใน

ครอบครัวแบบบิดาเป็นใหญ่ โดยภูมิหลงัของบุคคลจะเป็นจุดท่ีพฒันาไปสูการยอมบัหรือไม่

ยอมรับการกระทาํรุนแรง 

 ขั้นท่ีสอง เป็นการเร่ิมกระทาํรุนแรงคร้ังแรก (Primary Battering) กล่าวคือ เม่ือสามี

กระทาํรุนแรงต่อภรรยาคร้ังแรก ภรรยามกัไม่เปิดเผยพฤติกรรมการทาํร้ายน้ีต่อบุคคลท่ีสาม เพราะ

ตอ้งการใหชี้วิตสมรสยนืยาวและยงัคงยดึในประเพณีเดิมเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองชีวิตคู่ 
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 ขั้นท่ีสมา เป็นการกระทาํรุนแรงคร้ังท่ีสอง (Secondary Battering) จดัเป็นข้ึนท่ีการ

กระทาํรุนแรงหรือการทาํร้ายร่างกายจะดาํเนินต่อไปซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก กลายเป็นวงจรของการกระทาํ

รุนแรงหรือการทาํร้ายร่างกายจะดาํเนินต่อไปก็จะเพิ่มความถ่ีและระดบัของความรุนแรงมากข้ึน

อย่างเห็นไดช้ดั ทาํให้ภรรยาเกิดความรู้สึกวิตกกงัวลต่อสถานการณ์รอบตวั รับรู้คุณค่าของตนเอง

ตํ่าลง เม่ือการรับรู้คุณค่าภายในของตนลดลงมากก็จะเกิดความยากลาํบากต่อการปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น ทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมภายนอก ซ่ึงอาจกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา (กนกพร 

บุญญาพิพรรธน์, 2549: 11-13,16-17) 

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้คน้ควา้เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนํามาเป็น

ตวัอยา่งประกอบการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 ศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริพร จิรวัฒน์กุล  หัวหน้าโครงการวิจัย  ผู ้อ ํานวยการศูนย์

ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2553) ศึกษาเร่ือง “การสาํรวจขอ้มูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย” 

เป็นผลลพัธ์ของการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่ง ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นเพศภาวะและสุขภาพสตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นคณะนักวิจัย กับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณและนาํผลการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการสํารวจเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิสตรีในระดบัประเทศเป็น

เร่ืองแรก 

 ผลการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นว่าผูห้ญิงไทยจาํนวนมากยงัถูกละเมิดสิทธิต่างๆ ดว้ยเหตุ

แห่งความเป็นผูห้ญิง มีสถานการณ์การเลือกปฏิบัติปรากฏชัดเจน ผลการวิจัยน้ีสามารถใช้

สนบัสนุนการกาํหนดนโยบายเพื่อเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย โดยทาํให้

การปฏิบติังาน เชิงนโยบายมีกลุ่มเป้าหมาย และประเดน็ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล (2549) โครงการศึกษา เร่ืองสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหว่าง

ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมกรอบแนวคิดเก่ียวกบั

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบริบทสังคมไทยและตาม

มาตรฐานสากลระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน

หรือแตกต่างกันระหว่างสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในบริบท
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สงัคมไทยและตามมาตรฐานสากลระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีจะสามารถนาํมาปรับใชก้บั

การปฏิบติังานในการส่งเสริมและพฒันาดา้นสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่อไป 

 คณะผูว้ิจัยดาํเนินการศึกษาวิจยัโดยการวิจยัเอกสาร โดยการอธิบายและวิเคราะห์

เน้ือหาของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และเน้ือหากติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบอนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเด็ก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 

รวมทั้ ง การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบระหว่างสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพตามกติกาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ดงักล่าวจากการศึกษาวิจยัพบว่า กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง ไดก้าํหนดหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน คือสิทธิในการกาํหนดเจตจาํนงตนเอง

 หลกัการห้ามการเลือกปฏิบติัหลกัการความเสมอภาคตามกฎหมาย หลกัความเสมอ

ภาคระหวา่งบุรุษและสตรีหลกัการ การรอนสิทธิในภาวะพิเศษหรือเหตุฉุกเฉิน และไดรั้บรองต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งความเป็นพลเมืองและการเมือง คือสิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิท่ีจะไม่ถูกทรมานสิทธิใน

เสรีภาพและความปลอดภยัของบุคคล สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม เสรีภาพในการ

เดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในความ

เป็นส่วนตวั สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิในเสรีภาพในความคิดเห็น

และการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิในเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สิทธิใน

การมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจ ในการท่ีจะออกเสียง หรือไดรั้บการเลือกตั้ง และในการท่ีจะ

เขา้ถึงการบริการสาธารณะ การคุม้ครองครอบครัว การคุม้ครองเด็กและเยาวชน สิทธิชนกลุ่มนอ้ย 

และการคุม้ครองคนต่างดา้ว 

 โครงการศึกษาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทย

และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยว่าดว้ย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมมีการกาํหนดหลกัการท่ีสาํคญั คือภาระหนา้ท่ีหลกัขั้นตํ่า 

รัฐจะตอ้งดาํเนินการให้บุคคลสามารถได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต คืออาหาร การ

รักษาพยาบาล ท่ีอยู่อาศยั และการศึกษา การทาํให้สิทธิเป็นจริงอย่างกา้วหนา้ หมายถึง รัฐตอ้งให้

การประกนัสิทธิเป็นจริงไดส้อดคลอ้งกบัสภาพของประเทศของตน และตอ้งดาํเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค์นั้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด รัฐมีภาระหนา้ท่ีดาํเนินการทุกวิถีทางในใชท้รัพยากรท่ีมีอยูน่อ้ยนั้นให้
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มากท่ีสุด ในการทาํหนา้ท่ี เพื่อให้บรรลุ “ภาระหนา้ท่ีหลกัขั้นตํ่า” หรือให้ปัจเจกบุคคลสามารถมี

ปัจจยัพื้นฐานในการยงัชีพ 

 สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย�์ (2548) ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาสาํคญัของสังคมท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการ

ทั้งดา้นการป้องกนัแกไ้ข และช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาอย่างจริงจงั โดยหน่วยงานราชการและ

องคก์รเอกชน รวมทั้งตอ้งอาศยัความเขา้ใจและร่วมมือของคนในสังคม  เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมี

ความละเอียดอ่อน มีรากเหงาของปัญหามาจากค่านิยม  เจตคติของสังคมท่ีกาํหนดความไม่เท่าเทียม

กนัระหว่างหญิงชายนอกจากน้ี ในระดบัสากลปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไดรั้บการยอมรับ

ว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคมและเป็นประเด็นท่ีต�้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ

แกไ้ข ดงัปรากฏในกติการะหวา่งประเทศของสหประชาชาติหลายฉบบั ได�แก� ปฏิญญาว่าดว้ย

การขจัดความรุนแรงต่อสตรีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก รวมทั้ง ปฏิญญาปักก่ิง และแผนปฏิบติัการเพื่อความกา้วหน้าของสตรี

นโยบายและแผนขจดัความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เกิดข้ึนจากการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงาน

ภาครัฐองคก์รเอกชน และนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้นหน่วยงานเจ�

าภาพหลกัในการจดัทาํร่างคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได�มีมติใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแผน

ขจดัความรุนแรงต่อเดก็และสตรีฉบบัน้ี เม่ือวนัท่ี  16  พฤษภาคม 2543 กาํหนดใหเ้ป็นนโยบายแผน

แห่งชาติ โดยใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานและประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในการป้องกันและแก�ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  อน่ึง เน่ืองจาก

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในนโยบายและแผนขจดัความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรีฉบบัท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นขอ้มูลปี  2541 ดงันั้น สํานักงาน กิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว จึงได�เพิ่มขอ้มูลปี � 2547  ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดในภาคผนวกไวดว้ยสาํนกังานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัวหวงัวา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานองคก์รและผูท่ี้สนใจ

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั้งน้ีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ดาํเนินงานอยา่งเป็น

เครือข่ายสหวิชาชีพ  เป็นกระบวนการท่ีจาํเป็นต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ซ่ึงนโยบายและ

แผนขจดัความรุนแรงต่อเดก็และสตรีน่าจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน  ดงักล่าวรวมทั้งการ

ติดตาม ผลการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 วารี เจริญกุลไชย (2537) ศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรีระดบัผูบ้ริหารในการประกอบ

ธุรกิจขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการมีส่วน
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ร่วมของผูบ้ริหารกิจการธุรกิจขนาดย่อม โดยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ 

ระหว่างผูบ้ริหารกิจการท่ีเป็นเพศชายและผูบ้ริหารกิจการท่ีเป็นเพศหญิง รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีคาด

ว่า จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มของผูบ้ริหารกิจการทั้งชายและหญิง 

ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา การไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถานประกอบการ การไดรั้บ

การยกย่องจากการทางานในสถานประกอบการนั้น การไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการทางานใน

สถานประกอบการนั้น และระยะเวลาปฏิบติังานในสถานประกอบการนั้น 

 พิมลพรรณ วยาจุต (2536) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทางาน

นอกบา้นกบัครอบครัวซ่ึงภรรยาออกไปทางานนอกบา้น (2) เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงในวิธีการ

อบรมเล้ียงดูบุตรของครอบครัวซ่ึงภรรยาออกไปทางานนอกบา้น (3) เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียน

บทบาทและหนา้ท่ีของสามีซ่ึงภรรยาออกไปทางานนอกบา้น (4) เพ่ือศึกษาปัญหาในการดารงชีวิต

ของครอบครัวซ่ึงสามีและภรรยาต่างออกไปทางานนอกบา้นกบัครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทา

งานนอกบา้น วิธีการศึกษาในเร่ืองน้ีใชก้ารสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยเนน้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกและสังเกตการณ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีสตรี

ออกไปทางานนอกบา้น 6 ครอบครัว และกลุ่มท่ีสตรีไม่ออกไปทางานนอกบา้นอีก 6 ครอบครัว 

รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาทั้งหมด 12 ครอบครัว ผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยาในครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทางานนอก

บา้น มีความแตกต่างจากความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยาของครอบครัว ซ่ึงสามีและภรรยาต่าง

ออกไปทางานนอกบา้น ในเร่ืองบทบาทการหาเล้ียงครอบครัวและอานาจในการตดัสินใจภายใน

บา้น ครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทางานนอกบา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีและภรรยาออกมา

ในรูปความไม่เสมอภาคในการตดัสินใจภายในครอบครัว ส่วนครอบครัวซ่ึงสามีและภรรยาออกไป

ทางานนอกบา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีและภรรยาออกมาในรูปเสมอภาคในการตดัสินใจใน

ครอบครัว 

 2. การเปล่ียนแปลงในวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตร ครอบครัวซ่ึงมารดาออกไปทางานนอก

บา้นมีวิธีการในการเล้ียงดูบุตรแตกต่างกบัครอบครัวซ่ึงมารดามิไดอ้อกไปทางานนอกบา้น พบว่า

มารดาท่ีออกไปทางานนอกบา้นมีความใกลชิ้ดและมีเวลาใหก้บับุตรนอ้ยลง  

 3. สามีของภรรยาซ่ึงออกไปทางานนอกบา้น มีการปรับเปล่ียนบทบาทในดา้นความคิด

และพฤติกรรมในการยอมรับบทบาทหาเล้ียงครอบครัวร่วมกนั ยอมรับการตดัสินใจของภรรยา

ภายในครอบครัวมากข้ึน สามีของภรรยาท่ีออกไปทางานนอกบา้นมีบทบาทในการดูแลบุตรมากข้ึน  
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 4. ปัญหาในการดาเนินชีวิตของครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทางานนอกบา้น

แตกต่างจากครอบครัวซ่ึงสามีและภรรยาออกไปทางานนอกบา้น คือ ครอบครัวท่ีภรรยามิได้

ออกไปทางานนอกบา้น มีปัญหาในเร่ือง (1) เศรษฐกิจของครอบครัว (2) ภรรยาเอาใจใส่ต่อบุตร

และสามีมากเกินไป ส่วนครอบครัวซ่ึงสามีภรรยาออกไปทางานนอกบา้นประสบปัญหาในเร่ือง (1) 

การใหเ้วลาระหว่างสามีภรรยาและการใหเ้วลาแก่บุตร (2) การแบกรับภาระของภรรยาท่ีมีต่องาน

ภายในบา้นและงานภายนอกบา้น มีขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

 1. ครอบครัวซ่ึงภรรยามิไดอ้อกไปทางานนอกบา้น 1.1 ส่งเสริมให้ภรรยาซ่ึงมิได้

ออกไปทางานนอกบา้นหารายไดพ้ิเศษ 1.2 ส่งเสริมใหภ้รรยาใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์หรือให้

ความสนใจในรอบตวัมากข้ึน เพื่อแกปั้ญหาความเอาใจใส่ท่ีมีต่อสามีและบุตรมากเกินไป 

 2. ครอบครัวซ่ึงสามีและภรรยาออกไปทางานนอกบา้น 2.1 ส่งเสริมใหส้ามี ภรรยา 

และบุตร มีกิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัวเป็นการเพิ่มโอกาสในการพูดคุยปรึกษากนั เพื่อลด

ปัญหาความขดัแยง้และความเหินห่างภายในครอบครัว 2.2 ส่งเสริมให้มีการเปล่ียนแปลงค่านิยม

ภายในครอบครัว โดยเร่ิมตั้งแต่เด็กว่าหนา้ท่ีและภาระรับผิดชอบภายในบา้นเป็นเร่ืองของผูห้ญิง

และผูช้ายท่ีจะทาร่วมกนั 

 กนกวรรณ ไมส้นธ์ิ (2544) ศึกษาการต่อรองอาํนาจของผูห้ญิงจากการนาเสนอเรือน

ร่างผา่นส่ือนิตยสารไทย การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาลกัษณะของภาพตวัแทน จากแนวคิด

การสร้างและตีความหมายภาพตวัแทนเรือนร่างของผูห้ญิง ปัจจยัเร่ืองของการต่อรองอาํนาจ

ระหว่างผูห้ญิงกบัส่ือนิตยสารตามแนวคิดการเมืองเร่ืองของการต่อรอง จากการนาเสนอเรือนร่าง

ผา่นส่ือนิตยสารไทย โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ศึกษาจากเอกสารภาพจากส่ือ

นิตยสารไทย เอกสารส่ิงพิมพอ่ื์น และการสัมภาษณ์เชิงลึก นางแบบ บรรณาธิการนิตยสารหลกั นกั

ส่ือสารมวลชนอ่ืน ๆ และนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนและสตรีนิยม ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ลกัษณะของภาพตวัแทนของเรือนร่างผูห้ญิงในนิตยสาร ท่ีผา่นกระบวนการใส่รหสั

และต่อรองดว้ยตวัผูห้ญิงเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดการต่อรองเพื่อกาํหนดภาพตวัแทน คือ Reverse 

the Stereotype (การกลบัทิศทางเสียใหม่), Substitute positive image into negative image (การนาํ

ภาพบวกไปใส่แทนภาพลบ), Live with stereotypes but change meaning (การอยูก่บัภาพตวัแทน

นั้น แต่เปล่ียนความหมายใหม่ โดย stereotype ยงัคงอยู)่ 

 2. ลกัษณะของการต่อรองเพื่อใหไ้ดภ้าพตวัแทนผา่นการนาํเสนอเรือนร่างตามท่ีผูห้ญิง

ตอ้งการประกอบดว้ย การต่อรองกบัเจา้ของทุน (ทุนนิยม), การต่อรองในกระบวนการผลิต 

(ช่างภาพและสไตลิส), การต่อรองกบัสงัคม  



46 

 3. พบลกัษณะการทา้ทายแนวคิดสังคมแบบปิตาธิปไตยท่ีปรากฏในส่ือนิตยสาร จาก

การท่ีผูห้ญิงเป็นฝ่ายกาํหนดภาพตวัแทนของเรือนร่างข้ึนเอง คือ นางแบบอยูใ่นฐานะผูก้ระทาํใหมี้

ภาพสวยงามจากการแสดงท่าทางของตนเอง โดยเลนส์ของกลอ้งเป็นเพียงเคร่ืองมือส่งผา่นภาพนั้น 

ๆ นางแบบสร้างความหมายของภาพเปลือยตามแนวคิดของตนเอง อยา่งไรก็ตาม การต่อรองยงัอยู่

ภายใตก้รอบจาํกดัของทุนนิยมและปิตาธิปไตย ในลกัษณะท่ีนางแบบไม่มีโอกาสเลือกท่ีจะไม่ถ่าย 

หรือไม่มีนางแบบคนใดกล่าวตาํหนิผูรั้บสารท่ีบริโภคภาพดงักล่าว 

 ทรงพร ศรีช่วย (2544) ศึกษาบทบาททางวารสารศาสตร์ในเร่ืองสตรีของ คุณนิลวรรณ 

ป่ินทอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาททางวารสารศาสตร์และแนวคิดเร่ืองสตรี54  ของคุณ

นิลวรรณ ป่ินทอง โดยมุ่งศึกษาประวติัชีวิตและการทางานดา้นวารสารศาสตร์ รวมทั้งบทบาทใน

ฐานะนกัหนงัสือพิมพส์ตรี ประเด็นเร่ืองสตรีท่ีศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ สตรีกบัการเมือง และ

สตรีกบัสงัคม วิธีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาและสมัภาษณ์ผูถู้กวิจยั โดยพิจารณาจากบทบาท

การเป็นบรรณาธิการท่ีสะทอ้นแนวความคิดในการนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองสตรี ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ 

ขอ้เขียนของคุณนิลวรรณในนิตยสารสตรีสาร ขอ้เขียนของผูเ้ขียนอ่ืนๆ ท่ีคุณนิลวรรณเป็นผูค้ดัสรร 

ในฐานะบรรณาธิการและขอ้เขียนในวารสารส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ 

 1. คุณนิลวรรณมีแนวคิดสตรีนิยมท่ีค่อนไปทางเสรีนิยม (Liberal Feminism) กล่าวคือ

สนับสนุนให้สตรีไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การศึกษา และการ

ประกอบอาชีพ โดยไม่รังเกียจงานบา้นซ่ึงเป็นความคาดหวงัเดิมของสงัคมไทย ในขณะเดียวกนักไ็ม่

ทา้ทายอาํนาจของผูช้ายดว้ยการเรียกร้องสิทธิ แต่กระตุน้ใหส้ตรีศึกษาเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง  

 2. ความสาํเร็จของการทาํหนา้ท่ีบรรณาธิการนิตยสารสตรีของคุณนิลวรรณ ไดรั้บแรง

เสริมจากสถานภาพทางสงัคม ซ่ึงเธอมีบทบาทอยา่งสาํคญัอยูใ่นองคก์รสตรีและสถาบนัทางวิชาการ

ดา้นภาษาและหนงัสือของชาติ 

 3. คุณนิลวรรณมีคุณสมบติัพิเศษท่ีแตกต่างจากนกัหนงัสือพิมพส์ตรีทัว่ไป ในขอ้ท่ีมี

ความเช่ียวชาญทางภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี เป็นนกักิจกรรมในแวดวงสตรี พร้อมกบัการทาํ

หนา้ท่ีนกัหนงัสือพิมพเ์พื่อสตรี นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัในการเป็นนกัภาษาและนกัวรรณกรรม ทาํ

ใหเ้ธอสามารถแสดงวาทกรรมเก่ียวกบัสตรีไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 รุ่งทิวา มณฑา (2545) ศึกษาแนวคิดและการจดัการปัญหาสตรีผูป้ระกอบการอาชีพ

คา้ประเวณี: ศึกษาเฉพาะกรณี มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผูห้ญิงและกรมประชาสงเคราะห์ ผลการศึกษา

พบวา่ ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสตรีผูป้ระกอบอาชีพคา้ประเวณี มีอยู ่3 แนวคิดคือ 1. การยอมรับ 2. 

การปราม และ 3. การป้องกนัและปราบปราม 
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 มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผูห้ญิง ซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชน มีแนวสิทธิมนุษยชนเป็น

แนวทาง จึงยอมรับการประกอบอาชีพคา้ประเวณี ก็เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีสามารถปฏิบติัได ้ โดย

มูลนิธิฯ จะเป็นผูส้นบัสนุนให้สตรีเหล่านั้นไดมี้การพฒันาต่างๆ ของตนเองให้สูงข้ึน โดยใช้

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งใหสิ้ทธิในการรับรู้ข่าวสารปัจจุบนัเพื่อใหส้ตรีกลุ่มน้ีมีความรู้เท่าทนั

ต่อโลก แต่ละคนก็เลิกประกอบอาชีพคา้ประเวณีหนัไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึง

มูลนิธิฯ เช่ือมัน่วา่เป็นการแกปั้ญหาการคา้ประเวณีอยา่งย ัง่ยนื 

 กรมประชาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐมีแนวคิดต่อการคา้ประเวณีทั้ง 3 

แนวคิด โดยสามารถศึกษาไดจ้ากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณีเดิมว่า เดิมมีการยอมรับ

การคา้ประเวณีเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมีการจดทะเบียน ต่อมากมี็แนวคิดในการปราม 

เพื่อไม่ใหมี้การคา้ประเวณีอยา่งเปิดเผย ในกฎหมายฉบบัปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 ก็มีแนวคิด ทั้งป้องกนั และปราบปรามการคา้ประเวณี 

กล่าวคือ มีแนวคิดทางเพื่อป้องกนัไม่ใหส้ตรี เขา้มาประกอบอาชีพโสเภณี ดว้ยการให้การศึกษา

ตั้งแต่ยงัเป็นเยาวสตรีรวมทั้งมีการปราบปรามผูค้า้ประเวณี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั ดว้ย

การมีบทบาทกาํหนดโทษเป็นคร้ังแรก 

 กรมประชาสงเคราะห์ เช่ือวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายจะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดซ่ึ้งมีทั้ง

กระบวนการยติุธรรมและกระบวนการสงเคราะห์ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในสถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ

ทั้ง 4 แห่งในสังคมของกรมประชาสงเคราะห์ โดยในวิธีการให้การสงเคราะห์นั้นสตรีผูรั้บการ

สงเคราะห์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ท่ีวางไวซ่ึ้งครอบคลุมทั้งในการดาํเนินชีวิตประ

จาวนัและการพฒันาศกัยภาพของสตรีผูน้ั้นเพื่อไม่ใหห้วนกลบัมาคา้ประเวณีอีก 

ฉตัรสุมาลย ์ กบิลสิงห์ (2525) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของสตรีไทยสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีไดรั้บอิทธิพล

จากศาสนาวา่ เน่ืองจากในสมยัอยธุยาเราไดรั้บเอาศาสนาพราหมณ์เขา้มามีบทบาทในสังคมไทย คือ

บทบาทของสตรีถูกจากดัเฉพาะในครัวเรือน สตรีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การศึกษา สตรีไทยใน

สมยันั้นจึงมีโลกทศัน์ท่ีแคบ เม่ือสังคมไทยเป็นอิสระจากการครอบงาดว้ยอิทธิพลพราหมณ์ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีใหอิ้สรเสรีภาพแก่สตรี สตรีไดรั้บการศึกษา และไดพ้ฒันาโลกทศัน์

มากข้ึน 

 เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ (2527) ศึกษาสถานภาพของสตรีในวรรณคดีว่าผูห้ญิงไทยได้

ถูกเอาเปรียบมาตลอด เป็นฝ่ายยอมและเป็นฝ่ายรับในทุก ๆ เร่ือง ตอ้งเปล่ียนแปลงค่านิยม 

 สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ (2554) ศึกษาถึงเร่ือง ภาวะสมรสและทศันคติต่อการสมรสของสตรี

ไทยในสังคมยคุใหม่9 การวิจยัคร้ังน้ีสุ่มตวัอยา่งจากผูห้ญิงใน 3 กลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูห้ญิงท่ีทาํงานในหน่วยงานเอกชน (รวมบริษทัและโรงงาน) ใน 12 
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จังหวดัของทุกภาค รวมทั้ งเขตปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร การเก็บขอ้มูลใช้วิธีแจก

แบบสอบถามใหก้รอกดว้ยตวัเอง ตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ ผูห้ญิงจาํนวน 4,305 ราย อายรุะหว่าง 

20-60 ปี ทั้งโสด สมรส หมา้ย แยก/หยา่ และสมรสใหม่ ขอ้คน้พบท่ีสาํคญัในโครงการวิจยัน้ี ทาํให้

ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดเก่ียวกบัทศันะต่อการสมรสของผูห้ญิงไทย ซ่ึงน่าสนใจในหลายประเดน็ 

9 1. ทศันะต่อการเป็นโสดและการสมรสของผูห้ญิ9ง  

 ผูต้อบร้อยละ 72.5 มีทศันะว่า การท่ีผูห้ญิงอยูเ่ป็นโสดมากข้ึนในปัจจุบนั จะไม่เป็น

ปัญหาในอนาคตในขณะท่ีร้อยละ 10.1 คิดว่าจะเป็นภาระกบัครอบครัว/ญาติตอ้งดูแล และร้อยละ 

9.3 เห็นว่า ผูห้ญิงโสดจะไม่มีความมัน่คงในชีวิต ผูต้อบมากกว่าคร่ึงเพียงเลก็นอ้ยเห็นว่า การจด

ทะเบียนสมรสมีความสาํคญัเพราะมีผลผกูพนัทางกฎหมาย ร้อยละ 17.2 ท่ีเห็นความสาํคญัของการ

จดทะเบียนสมรส ให้เหตุผลสนบัสนุนว่า การจดทะเบียนสมรสเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของการใช้

ชีวิตคู่ ส่วนประเด็นเร่ืองทศันะต่อการแต่งงานใหม่ของผูห้ญิงท่ีหยา่ร้างมาก่อน ผูต้อบร้อยละ 33.3 

คิดว่า ผูห้ญิงท่ีผา่นการหยา่ร้างมาแลว้ แต่งงานใหม่ไดแ้ต่ร้อยละ 4.8 บอกว่า ไม่ควรแต่งงานใหม่ 

ขอ้มูลน่าสนใจตรงท่ีวา่ มีผูต้อบท่ีบอกวา่ ไม่มีความเห็นเร่ืองน้ีสูงถึงร้อยละ 61.4 

9 2. การใชน้ามสกลุ และการใชค้าํนาํหนา้ตน  

 แมว้่ากฎหมายไทยปัจจุบนั อนุญาตให้หญิงสมรสแลว้ สามารถเลือกใชน้ามสกุล

เดิมของตวัเองได ้แต่ผลการวิจยัน้ียืนยนัว่า สัดส่วนของผูต้อบสูงถึงร้อยละ 50.2 มีความเห็นว่า 

ผูห้ญิงควรใชน้ามสกุลของสามี ในขณะท่ีร้อยละ 23.6 ตอบว่า ควรใชน้ามสกุลเดิมของตวัเอง และ

ร้อยละ 25.7 ตอบว่า ไม่แน่ใจ ความเห็นเร่ืองการเลือกใชค้าํนาํหนา้ช่ือตวัหลงัสมรสของผูห้ญิงก็

เช่นกนั ผูต้อบเกินคร่ึง คือร้อยละ 58.8 มีความเห็นว่า ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ควรใชค้าํนาํหนา้ตนว่า 

“นาง” แมว้า่กฎหมายอนุญาตใหเ้ลือกใชค้าํนาํหนา้ตนวา่ “นางสาว” แลว้กต็าม  

9 3. เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส และการอยูฉ่นัทส์ามีภรรยาโดยไม่สมรส  

 ผูท่ี้ตอบวา่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยมีสดัส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 40 ส่วนประเด็นการ

ยอมรับการอยู่กินกนัฉันทส์ามีภรรยา โดยไม่คิดทาํการสมรส มีสัดส่วนของผูต้อบท่ียอมรับ

พฤติกรรมน้ี สูงกว่าท่ีไม่ยอมรับ ในจาํนวนของคนท่ีตอบว่ายอมรับได ้ ร้อยละ 44.6 ให้เหตุผลว่า 

เป็นความพึงพอใจของคนสองคน ร้อยละ 11.3 ใหเ้หตุผลว่า หากอยูก่นัไม่ไดก้็เลิกราไดง่้ายส่วนผูท่ี้

ตอบว่ายอมรับไม่ได ้ร้อยละ 15 ให้เหตุผลว่า เพราะเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งตามประเพณี ส่วนร้อยละ 

12.7 เพราะคิดว่าทาํให้เกิดปัญหาสังคม ท่ีน่าสนใจคือ ผูต้อบร้อยละ 66.3 มีเพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีอยู่

กินกนัฉนัทส์ามีภรรยาโดยยงัไม่ไดแ้ต่งงาน 
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9 4. การยอมรับชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกนั  

 ผูต้อบร้อยละ 51.8 ยอมรับไดก้บัการท่ีคนเพศเดียวกนัอยู่กินกนัฉันทส์ามีภรรยา 

เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองความชอบส่วนบุคคล ในขณะท่ีร้อยละ 15.4 ยอมรับได ้ เพราะเห็นว่าสังคม

ปัจจุบนัเปล่ียนไปแลว้ แต่ผูต้อบร้อยละ 14.1 ยงัรับไม่ได ้เพราะเห็นว่าผดิธรรมชาติ และร้อยละ 5.7 

รับไม่ได ้เพราะเห็นวา่ผดิบรรทดัฐานเร่ืองเพศ  

 สาํพรรณ น่วมบุญลือ (2519) ศึกษาสิทธิและหนา้ท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ พบว่า ฐานะของสตรีตามกฎหมายไทยสมยัก่อนดอ้ยกว่าบุรุษมาก สตรีมีแต่

ภาระหนา้ท่ี ส่วนสิทธิแทบไม่มี ตามประเพณีถือว่าชายเป็นชา้งเทา้หนา้ หญิงเป็นชา้งเทา้หลงั ความ

เท่าเทียมกนัทางกฎหมายระหว่างหญิงกบัชายไดรั้บการรับรองเม่ือ พ.ศ. 2517 โดยกาํหนดไวใ้น

มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2517 

 พรพิไล ถมงัรักษส์ัตว ์ (2527) ศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญา เร่ืองปัญหาความเสมอภาค

ของสตรี จากการศึกษาพบว่า แนวคิดสตรีนิยมแบบต่าง ๆ นั้น เม่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาพ้ืนฐานท่ีสุด

แลว้ คือ ความแตกต่างระหว่างเพศ ความแตกต่างน้ีถูกนาํมาอา้งเพื่อกดข่ีสตรีเพศทั้งในทางสังคม 

วฒันธรรม และเศรษฐกิจเสรีนิยมพยายามช้ีวา่ ความแตกต่างทางเพศไม่ใช่เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหต้อ้ง

สรุปผลไปสู่การกดข่ีทางเพศ และประการท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ตอ้งเขา้ใจว่าปัญหาความเสมอภาคของ

สตรีไม่ใช่ ปัญหาท่ีมีการเรียกร้องกนัตามสมยันิยม แต่เป็นปัญหาจริยธรรมของมนุษยท์ั้งมวลท่ี

จะตอ้งช่วยเหลือแกไ้ข 

 สุดสวาท ดิศโรจน์ (2533) พบว่าการศึกษาทาํใหช่้องว่างระหว่างสถานภาพผูช้ายกบั

ผูห้ญิงลดน้อยลงเม่ือเทียบกบัในอดีต นอกจากน้ีระบบการศึกษานอกโรงเรียนทาํให้ผูห้ญิงมี

สถานภาพทางสงัคมสูงข้ึน จากการเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน 

 จิตติมา พรอรุณ (2538) ศึกษาการเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทยเกิดการเคล่ือนไหว

เรียกร้องสิทธิสตรีของสองกลุ่ม คือ ฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายสังคมนิยม ระหว่าง พ.ศ. 2510–2515 สมยั

จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต ์ การเรียกร้องสิทธิสตรีของฝ่ายเสรีนิยมไดมี้บทบาทลงเป็นเพียงใหบ้ริการ

ทางกฎหมาย ต่อมาเม่ือสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมคล่ีคลาย ฝ่ายเสรีนิยมจึงไดเ้ร่ิมตน้เรียกร้องต่อ

รัฐบาลใหแ้กไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตรีอีกคร้ังหน่ึง ในขณะท่ีแนวคิดฝ่ายสังคมนิยมหยดุชะงกั

ไป พ.ศ. 2516–2519 ฝ่ายเสรีนิยมไดด้าํเนินการหาแนวร่วม ทั้งในสถาบนัการเมืองและสาธารณชน 

ส่วนฝ่ายสงัคมนิยมไดรั้บความสนใจจากปัญญาชนสตรี การเรียกร้องสิทธิสตรีดงักล่าวมีทั้งฝ่ายเห็น

ดว้ยและไม่เห็นดว้ย โดยฝ่ายเสรีนิยมสามารถผลกัดนัให้มีการแกไ้ขกฎหมายไดห้ลายประการ 

ในขณะท่ีฝ่ายสงัคมนิยมตอ้งยติุบทบาทลงภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี : กรณีศึกษา

มูลเพื่อนหญิง” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประยกุต ์(Applied Research) โดยเนน้รูปแบบของการวิจยั

เชิงสาํรวจ (Survey  research) ท่ีอาศยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 3. คุณภาพของงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

 4. ความถูกตอ้งตรงประเดน็และความเช่ือถือได ้

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น

การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ 

นกัวิชาการสตรีนิยม และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความเป็นประชาสังคม

ของมูลนิธิเพื่อนหญิงในความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงภายใน

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนวทางการป้องกนั และแนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทาง

เพศและสิทธิสตรี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานและคุณลกัษณะประชาสังคมของ

มูลนิธิเพื่อนหญิงท่ีเก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลจากประชากร คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 

informants) ในลกัษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก 0ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ จาํนวน 10 คน 

ประกอบดว้ย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ 

นักวิชาการสตรีนิยม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยเป็นการคดัเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีผูว้ิจยัได้

กาํหนดเอาไว ้ดงัน้ี 

 1. บุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลและรักษาสิทธิสตรี 

 2. สตรีท่ีไดรั้บผลจากความรุ่นแรงจากการกดข่ี
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 3. นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิสตรี 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 0ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้รูปแบบวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

รวบรวมขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview)  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการและไม่มีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี  ผูว้ิจยัจะเนน้คาํถามท่ีเป็นประเด็นในการ

สัมภาษณ์แบบเปิดโอกาสให้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีอิสระในการให้ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ มากเท่าท่ีจะ

มากได้0 โดยผูว้ิจยัจะทาํหนา้ท่ีตะล่อมกล่อมเกลา (probe) เพื่อนาํไปสู่การเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์

ของการวิจยั 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 4 ประเดน็ ดงัน้ี 

 ประเดน็ท่ี 1 คิดวา่ประเทศไทยยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรีหรือไม่ อยา่งไร และเหตุใด 

 ประเด็นท่ี 2 ลกัษณะและรูปแบบของความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีเป็น

อยา่งไร  

 ประเดน็ท่ี 3 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมองความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีอยา่งไร  

 ประเดน็ท่ี 4 คิดวา่มูลนิธิวีณา หงสกลุ ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือสตรีและเดก็

จากการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวหรือไม่ 

 

3. คุณภาพของงานวจัิยเชิงคุณภาพ 

0 คุณภาพของงานวิจยัเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่นั้นข้ึนกบัศกัยภาพของผูว้ิจยัเอง ทั้งดา้น

ทกัษะระเบียบวิธีวิจยั ความไวต่อความรู้สึกของตนเองและต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวั (sensitivity) และ

ความคงเสน้คงวา (integrity) 

 เกณฑพ์ิจารณาคุณภาพงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

0 เกณฑพ์ื้นฐาน (fundamental  criterion) ของการพิจารณาคุณภาพรายงานวิจยัเชิง

คุณภาพคือ คุณค่าของความเช่ือใจได ้(trustworthiness) โดยผูว้ิจยัจะไดส้ร้างสัมพนัธภาพท่ีดีจนเป็น

ท่ีไวว้างใจแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและสามารถเปิดใจให้ขอ้มูลต่างๆ แก่ผูว้ิจยั ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัเองจะ

วางตนเป็นกลาง (อุเบกขา) โดยปราศจากอคติ (bias) ต่อขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ มุมมองระเบียบวิธีวิจยั

ท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัและการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัเช่นน้ี เรียกวา่ Subjectivity 

0 องคป์ระกอบสาํคญัในการพิจารณาคุณค่าของรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 
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 3.1 ความน่าเช่ือถือได้ (Credibility) หมายถึง ความเช่ือถือได้ต่อความจริงของส่ิงท่ี

คน้พบ และต่อความเขา้ใจของบริบทท่ีเท่ียงตรง โดยให้ความสําคญัท่ีคาํถามสําคญัซ่ึงจะทาํให้

มองเห็นความน่าเช่ือถือไดต้ามขอ้เสนอของ Miles  and Huberman, 1994 คือ 

0 3.1.1 ส่ิงท่ีคน้พบ (findings) ต่างๆนั้นมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล (logic) 

หรือไม่และขอ้คน้พบนั้นมีความหนกัแน่นในการอธิบายสนบัสนุนขอ้คิด/ขอ้เสนอเพียงใด 

0 3.1.2 ขอ้มูลท่ีพรรณนาในรายงาน (narrative data) มีนํ้ าหนกั/ความเป็นหลกัฐาน

มากพอท่ีจะสนับสนุนส่ิงท่ีพบหรือไม่ ส่ิงท่ีพบนั้นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนในการ

สนบัสนุนหรือไม่ 

0 3.1.3 ประชากรท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา พิจารณารายงานการวิจยันั้นวา่มีความเท่ียงตรง

หรือไม่ 

 3.2 ความวางใจได ้(Dependability) หมายถึง ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และคาํถาม

สาํคญัในกระบวนการวิจยัท่ีใส่ใจอยา่งระมดัระวงักบัการดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

กล่าวคือ 

0 3.2.1 คาํถามการวิจยัชดัเจนและเช่ือมโยงอยา่งสมเหตุผลกบัเป้าหมายของการวิจยั 

(research purpose) และการออกแบบการวิจยัหรือไม่ 

0 3.2.2 แหล่งขอ้มูลต่างๆ (data  sources) เทียบเคียงสอบทานกนัไดห้รือไม่ 

0 3.2.3 ผูเ้ก็บขอ้มูลในสนามต่างๆ (field  workers) มีบนัทึกแนวทาง (protocol) 

สาํหรับเกบ็ขอ้มูลท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดห้รือไม่ 

 ความสามารถในการยืนยนัว่าไม่เปล่ียนแปลง (Conformability)  ขอ้มูลท่ียืนยนัได ้

(confirmable) คือขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงเสมอ หากทาํการวิจยัซํ้ าในกลุ่มเดิม ขอ้มูลและขอ้คน้พบในการ

สะทอ้นมุมมอง และประสบการณ์ของกลุ่มท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษาย่อมไม่แตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัจะ

แยกแยะมุมมองความเห็นส่วนตวัของตนเองออกจากกลุ่มท่ีตนศึกษา ผูว้ิจยัจะสังเกต/สะทอ้นและ

บนัทึกบทบาทขอ้สันนิษฐาน (assumption) อคติ ปฏิกิริยา ของตนเอง ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อการเก็บ 

และวิเคราะห์ขอ้มูล 

0 3.3 ความสามารถถ่ายยา้ยไปใชไ้ด ้(Transferability) องคค์วามรู้ท่ีเรียบเรียงไวอ้ย่างดี

จากงานวิจยัเชิงคุณภาพ อาจนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บักลุ่มประชากรอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกบัประชาชน ท่ี

ผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา 

0 ดงันั้น การเลือกตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเพ่ือเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ให้ไดค้วามคิดเห็นหรือ

ประสบการณ์ท่ีสะทอ้นประเด็นสาํคญัในปัญหาวิจยั (research problem) จึงเป็นเร่ืองสาํคญัเพ่ือให้
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สามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปขยายผล อยา่งไรกต็าม ผูท่ี้จะนาํผลงานวิจยันั้นไปใช ้ตอ้งเขา้ใจบริบท

ของงานวิจยันั้นและบริบทของพื้นท่ีของกลุ่มท่ีผูว้ิจยัจะนาํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชด้ว้ย 

 

4. ความถูกต้องตรงประเด็นและความเช่ือถือได้ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือไดข้อง

ขอ้มูล (validity and credibility) โดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากวิธีการเก็บขอ้มูลหลายแบบตามความ

เหมาะสมของลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการและการตีความขอ้มูลไดต้รงตามสภาพท่ีเป็นอยู่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดด้งัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ความถูกตอ้งตรงประเดน็และความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลในการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

 ผูว้ิจยัใชค้าํถามในการสมัภาษณ์ตรงกบัวตัถุของการวิจยัน้ี โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็

ต่างๆ ไวล่้วงหนา้ว่าตอ้งการซกัถามในเร่ืองใดบา้ง นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์มี

การเสนอแนะขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวกบัท่ีทาํวิจยัไดโ้ดยเสรีส่วนหน่ึงตามแนวการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัได้

กาํหนดไวโ้ดยในการสัมภาษณ์นั้นผูว้ิจยัจะสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจกบัผูใ้หข้อ้มูล ดา้น

การแนะนาํตวัเองและอธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลเขา้ใจ นอกจากน้ีผูว้ิจยั

ยงัตอ้งเตรียมสมุดบนัทึก รวมถึงเคร่ืองบนัทึกเสียงท่ีแบ่งไว ้3 ส่วน คือ รายละเอียดท่ีไดจ้ากประเด็น

สัมภาษณ์ (descriptive notes) ความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจยั (reflective  notes) และขอ้มูลท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดใ้นขณะสมัภาษณ์(demographic information) 

 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํวิธีการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีแบบสามเส้า (Triangulation) เขา้

มาเพ่ือทราบว่าเป็นขอ้เท็จจริงมีความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือไดเ้พียงพอท่ีจะตอบ

ปัญหาการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 4.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) 

คือการใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ หลายวิธี รวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เพ่ือสาํรวจว่าผลท่ีไดมี้

ความเหมือนหรือแตกต่างกนั 

 4.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data  triangulation) คือการสาํรวจว่าขอ้มูลท่ี

ผูว้ิจยัไดม้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริง โดยผ่านการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 3 กรณี คือ เวลา 

สถานท่ี และบุคคลโดยถ้าข้อมูลท่ีได้มามีความต่างด้าน เวลา สถานท่ี และบุคคล ข้อมูลจะ

เหมือนกนัหรือเปล่ียนแปลงไป 

0 ดว้ยเหตุน้ี คุณภาพของงานวิจยัเชิงคุณภาพ  ส่วนใหญ่นั้นข้ึนกบัศกัยภาพของผูว้ิจยัเอง 

ทั้งดา้นทกัษะระเบียบวิธีวิจยั ความไวต่อความรู้สึกของตนเองและต่อส่ิงต่างๆ รอบตวั (sensitivity) 

และความคงเสน้คงวา (integrity) 
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 เกณฑพ์ิจารณาคุณภาพงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

0 เกณฑ์พื้นฐาน (Fundamental criterion) ของการพิจารณาคุณภาพรายงานวิจยัเชิง

คุณภาพคือ คุณค่าของความเช่ือใจได ้(trustworthiness) โดยผูว้ิจยัจะไดส้ร้างสัมพนัธภาพท่ีดีจนเป็น

ท่ีไวว้างใจแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและสามารถเปิดใจให้ขอ้มูลต่างๆ แก่ผูว้ิจยั ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัเองจะ

วางตนเป็นกลาง (อุเบกขา) โดยปราศจากอคติ (bias) ต่อขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ มุมมองระเบียบวิธีวิจยั

ท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัและการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัเช่นน้ี เรียกวา่ Subjectivity 

0 องคป์ระกอบสาํคญัในการพิจารณาคุณค่าของรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 

 1. ความน่าเช่ือถือได้ (Credibility) หมายถึง ความเช่ือถือได้ต่อความจริงของส่ิงท่ี

คน้พบ และต่อความเขา้ใจของบริบทท่ีเท่ียงตรง คาํถามสาํคญัซ่ึงจะทาํใหม้องเห็นความน่าเช่ือถือได้

ตามขอ้เสนอของ Miles and Huberman, 1994 คือ 

0 1.1 ส่ิงท่ีค้นพบ (Findings) ต่างๆนั้ นมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล (logic) 

หรือไม่และขอ้คน้พบนั้นมีความหนกัแน่นในการอธิบายสนบัสนุนขอ้คิด/ขอ้เสนอเพียงใด 

0 1.2 ขอ้มูลท่ีพรรณนาในรายงาน (Narrative data) มีนํ้ าหนกั/ความเป็นหลกัฐาน

มากพอท่ีจะสนับสนุนส่ิงท่ีพบหรือไม่ ส่ิงท่ีพบนั้นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนในการ

สนบัสนุนหรือไม่ 

0 1.3 ประชากรท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา พิจารณารายงานการวิจยันั้นว่ามีความเท่ียงตรง

หรือไม่ 

 2. ความวางใจได ้(Dependability) หมายถึง ความวางใจได ้ในกระบวนการวิจยัท่ีใส่ใจ

อยา่งระมดัระวงักบัการดาํเนินการตามกฎ/ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ คาํถามสาํคญั คือ 

0 2.1 คาํถามการวิจยัชดัเจนและเช่ือมโยงอย่างสมเหตุผลกบัเป้าหมายของการวิจยั 

(Research purpose) และการออกแบบการวิจยัหรือไม่ 

0 2.2 แหล่งขอ้มูลต่างๆ (Data sources) เทียบเคียงสอบทานกนัไดห้รือไม่ 

0 2.3 ผูเ้ก็บขอ้มูลในสนามต่างๆ  (Field workers) มีบนัทึกแนวทาง (protocol) 

สาํหรับเกบ็ขอ้มูลท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดห้รือไม่ 

 ความสามารถในการยืนยนัว่าไม่เปล่ียนแปลง (Conformability) ขอ้มูลท่ียืนยนัได้

(confirmable) คือขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงเสมอ หากทาํการวิจยัซํ้ าในกลุ่มเดิม ขอ้มูลและขอ้คน้พบในการ

สะทอ้นมุมมอง และประสบการณ์ของกลุ่มท่ีนักวิจยัเขา้ไปศึกษาย่อมไม่แตกต่างกนั นักวิจยัตอ้ง

สามารถแยกแยะมุมมองความเห็นส่วนตวัของตนเองออกจากกลุ่ม ท่ีตนศึกษาย่อมไม่แตกต่างกนั

นกัวิจยัตอ้งสามารถสังเกต/สะทอ้นและบนัทึกบทบาทขอ้สันนิษฐาน (assumption) อคติ ปฏิกิริยา 

ของตนเอง ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อการเกบ็ และวิเคราะห์ขอ้มูล 
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0 3. ความสามารถถ่ายยา้ยไปใชไ้ด ้(Transferability) องคค์วามรู้ท่ีเรียบเรียงไวอ้ยา่งดีจาก

งานวิจยัเชิงคุณภาพ อาจนําไปประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มประชากรอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกับประชาชน ท่ี

นกัวิจยัเขา้ไปศึกษาดงันั้นการเลือกตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเพื่อเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใหไ้ดค้วามคิดเห็น

หรือประสบการณ์ท่ีสะทอ้นประเด็นสําคญัในปัญหาวิจยั (research problem) จึงเป็นเร่ืองสําคญั

เพื่อให้สามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปขยายผล อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้จะนาํผลงานวิจยันั้นไปใช ้ ตอ้ง

เขา้ใจบริบทของงานวิจยันั้นและบริบทของพื้นท่ี/ของกลุ่มท่ีผูว้ิจยัจะนาํองคค์วามรู้ไปประยุกตใ์ช้

ดว้ย 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) แสดงความคิดเห็นของผูถู้กสัมภาษณ์ มาประกอบการวิเคราะห์ตีความขอ้มูลท่ีไดต้าม

กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การตีความขอ้มูล (Interpretation) การเปรียบเทียบขอ้มูล (Comparison) 

การสงัเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) และการสร้างขอ้สรุป (Conclusion) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. การตีความขอ้มูล (Data Interpretation) จะเป็นการแสวงหาความหมายขั้นลึกจาก

ขอ้มูลดิบท่ีไดรั้บมาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของถอ้ยคาํสนทนาจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก โดยผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพมาแยกแยะ และจดัประเภทให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ได้

ขอ้มูลคาํตอบตามวตัถุประสงค ์

 2. การเปรียบเทียบขอ้มูล (Data Constant) คือ การคน้หาความเหมือนกนัและความ

แตกต่างกนัของคุณลกัษณะ (Qualities) หรือคุณสมบติั (Attributes) ของขอ้มูลดิบตั้งแต่สองชุดข้ึน

ไปอยา่งเป็นระบบ และนาํมาประมวลผลเขา้ดว้ยกนัถึงความเหมือนกนัและความแตกต่าง เป็นการ

สั่งสมขอ้คน้พบหรือขอ้สรุปย่อยๆ จากการเปรียบเทียบขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นข้อสรุปเก่ียวกับ

ลกัษณะร่วมของขอ้มูล หลกัจากท่ีไดค้น้พบความหมายขั้นลึกจากการตีความขอ้มูลมาแลว้ 

 3. การสังเคราะห์ขอ้มูล (Data synthesis) เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุดของการวิเคราะห์

เน้ือหา เป็นการสรุปขอ้มูลภาพรวมในขั้นสุดทา้ยในวิธีแบบกระบวนการเชิงอุปนัย (Inductive 

Method) โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ั้งหมดอยา่งเป็นรูปธรรมในลกัษณะพรรณนา เพื่อสร้าง

ขอ้มูลเชิงนามธรรมในลกัษณะของบทสรุป โดยเป็นการเช่ือมโยงไปสู่วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4. การสร้างขอ้สรุป (Conclusion) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีได ้จาก

กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีผ่านมา และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเป็นรูปธรรมใน

ลกัษณะของการพรรณนา (Descriptive of the data) จากนั้นหาความสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มแต่ละ

ประเดน็เพื่อสร้างบทสรุปของกระบวนการทางความคิดในภาพรวม (Holistic) 
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 ผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความและการเปรียบเทียบขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูล

ท่ีไดไ้ปทาํการสงัเคราะห์ขอ้มูล และหาขอ้สรุป ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในบทน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

ตามลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท่ี้

สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพื่อนหญิงในความเสมอภาคทางเพศ

และสิทธิสตรี สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนวทางการ

ป้องกนั รวมทั้งการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ท่ีทบทวนและ

นาํเสนอไวใ้น บทท่ี 1 และ 2 รวมทั้งวิธีการดาํเนินงานวิจยัในบทท่ี 3 มาใชป้ระกอบการวิเคราะห์

ขอ้มูลในเชิงพรรณนา ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้ง 4 รูบแบบ คือ 1) การตีความ

ขอ้มูล 2) การเปรียบเทียบขอ้มูล 3) การสังเคราะห์ขอ้มูล และ 4) การสรุปผลขอ้มูล  ผูว้ิจัยจะ

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ งส่ีขั้นตอนไปพร้อมกัน เพื่อให้เห็นแง่มุมและ

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูลโดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะนาํเสนอในบทท่ี 4 ดงัท่ีจะกล่าวใน

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัว 

 ตอนท่ี 2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัความเป็นประชาสงัคม 

 ตอนท่ี 3 ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 ตอนท่ี 4 รูปแบบของการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 

การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 

 เหตุความรุนแรงท่ีประสบ ไดแ้ก่ การโดนด่าตบตี ทาํร้ายร่างกาย ไดรั้บบาดแผลทัว่

ร่างกาย สาเหตุเพราะสามีเป็นคนข้ีหึง ไม่มีเหตุผล หาเร่ืองซอ้ม ทาํร้ายร่างกาย เป็นร่องรอยให้อบั

อายต่อชาวบา้นเป็นประจาํ รวมทั้งยงักระทาํต่อหน้าลูก ประชาชนมกัไม่ทราบว่าเม่ือเกิดความ

รุนแรงในครอบครัวจะตอ้งทาํอยา่งไร จะตอ้งใหค้วามรู้ 
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 ทาํให้ทะเลาะกนั มีปากมีเสียง ลงไมล้งมือกนั จนพี่!! ทนไม่ไหว เลยไปแจง้

ตาํรวจให้มาจบัมนั ส่วนตาํรวจเองเคา้ก็ไม่ค่อยอยากจะดาํเนินการแจง้ความหรอกค่ะ เร่ือง

ผวัๆ เมียๆ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 ถา้เป็นเร่ืองการทุบตีโดยทัว่ไป คุณก็ให้การคุม้ครองแต่ว่าถา้เป็นกรณีผวัทุบตี

ภรรยาเน่ียตาํรวจมกัจะไม่ให้ความคุม้ครองเท่าไร คือไม่ให้ความสนใจอะคะ เพราะยงัเช่ือ

เร่ืองวา่ เร่ืองผวัเมียเป็นเร่ืองภายในครอบครัว…บางท่ีผูห้ญิงถูกคุกคามทางเพศเน่ีย บางกรณี

ผูห้ญิงก็เป็นฝ่ายไปหาผูช้าย เขาก็จะตั้งประเด็นว่าคุณไปหาเขาทาํไม ทั้งๆท่ีบางทีว่าผูห้ญิง

ไม่ไดมี้เจตนาเพื่อท่ีวา่จะใหผู้ช้ายข่มขืน (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 เหตุความรุนแรงท่ีประสบ ไดแ้ก่ การถูกพ่อเล้ียงข่มขืนเม่ืออาย ุ16 แม่ขายขา้วแกงใน

ตลาด ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บา้น แต่พ่อเล้ียงทาํร้านปะยางอยู่ท่ีบา้นทั้งวนั และพ่อเล้ียงเป็นคนติดเหลา้ 

วนัหน่ึง แม่ไม่อยูบ่า้น พ่อเมาแลว้เขา้มาลวนลาม ข่มขืน และไม่ให้บอกใคร ไม่งั้นจะทาํร้ายตวัเธอ

และแม่ หลงัจากนั้นเม่ือมีโอกาสก็กระทาํมาเร่ือย ๆ จนความแตกเม่ืออาย ุ18 ปี ท่ีทนไม่ไหว และ

บอกแม่ใหท้ราบ แม่ก็ตดัสินใจเลิกกบัพ่อเล้ียง และแจง้ความดาํเนินคดี ผูช้ายท่ีเป็นพ่อเล้ียงหรือคน

ใกลต้วั จะหาโอกาสกระทาํเม่ือสบโอกาส เช่น อยูต่ามลาํพงั ไม่มีพ่อแม่ท่ีแทจ้ริง โดยไม่แสดงออก

แต่แรกเพื่อใหไ้วใ้จ 

 

 เพราะตอนหนูอาย ุ13 นั้น จนถึงอาย ุ16 ในตอนนั้นอ่ะค่ะ พ่อเล้ียงหนูเขาก็ไม่

เคยแสดงท่าทีอะไรท่ีทาํให้เห็นว่าเขาห่ืนเลยนะคะ … ในวนันั้นท่ีหนูกลบัมาจากโรงเรียน

หนูจะเขา้บา้นไปเปล่ียนเส้ือผา้ แลว้หนูจะออกไปช่วยแม่ขายของ พอหนูเขา้หอ้งไปเปล่ียน

เส้ือผา้ พอ่เล้ียงกเ็ดินเขา้มา (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 หนูคิดว่าในการใชชี้วิตประจาํวนัทุกอย่างก็ดูเท่าเทียมกนัดีนะคะ ในสิทธิต่างๆ 

แต่ในบางเร่ืองกย็งัมีความไม่เท่าเทียมอยูดี่คะ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 บางทีเน่ียชาวบา้นเขากไ็ม่รู้หรอกว่ามี พรบ. คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงใน

ครอบครัวตอนแรกเราอาจจะ ถ้าเราลงไปในเน้ียครับ ผู ้ใหญ่บ้าน เขาอาจจะเกรงใจ

ผูใ้หญ่บา้นหรือ อบต.ท่ีลงไป บางที อบต. หรือว่าผูใ้หญ่บา้นเขาอาจไม่รู้หรอกว่ามี พรบ. 

ตรงน้ีมาแลว้ ทางเราก็เวลาประสานเราก็จะช้ีแจงว่ามนัมี พรบ. ตรงน้ีลงมาแลว้ (ผูใ้หข้อ้มูล

หลกั, 2557) 
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 เหตุความรุนแรงท่ีประสบ ไดแ้ก่ การถูกกลุ่มชายวยัรุ่นรุมข่มขืน 6 คน ในขณะท่ีมีอายุ

เพียง 15 ปี เน่ืองจากขบัข่ีรถมอเตอร์ไซคก์ลบับา้นคนเดียวในช่วงดึก ซ่ึงเป็นถนนท่ีเปล่ียว ถูกกลุ่ม

ชายวยัรุ่นท่ีมีอาการมึนเมา ซ่ึงก็เป็นคนในพื้นท่ี ขบัข่ีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาประกบ ผูเ้สียหาย

พยายามขบัหนีแต่ถูกปาดหน้าให้หยุด ยึดกุญแจรถไว ้แลว้ใชก้าํลงัฉุดลากเขา้สวนปาล์มขา้งทาง 

โดยรุ่นพี่ท่ีมีอายสูุงสุดในวยัรุ่นกลุ่มนั้นเป็นคนเร่ิมข่มขืนแลว้จึงเรียกคนอ่ืนๆ มากระทาํต่อ แลว้จึง

ปล่อยกลบับา้นโดยขู่ฆ่าไว ้ผูเ้สียหายแจง้บิดามารดาให้ทราบในตอนเชา้ แลว้จึงไปแจง้ความจบั

ผูก้ระทาํผดิไดท้ั้งหมด 

 

 หนูก็ขอร้องพวกเขา ว่าหนูขอกุญแจรถของหนูคืนเถอะ อยา่ทาํอะไรหนูเลย หนู

กลวั… หนูออ้นวอนพวกเขาอยูน่าน เขาก็ไม่ยอมคืนกุญแจรถหนู แลว้ผูช้ายคนท่ีดูแก่ท่ีสุด

ในนั้นเขากม็าจบัมือหนู ฉุดกระชากหนูใหเ้ขา้ไปขา้งทางซ่ึงมีตน้ปาลม์อยูเ่ยอะเลยคะ พร้อม

ดว้ยผูช้ายคนอ่ืนๆกอ้จบัแขน ขา หนูคนละขา้ง แบบว่าช่วยกนัแบกไปอ่ะค่ะ …เขาก็ชกทอ้ง

หนู 2 ที แลว้กเ็อามือมาอุดปากหนูไว ้พอหนูเร่ิมหมดแรง ผูช้ายท่ีมีอายมุากท่ีสุดคนนั้นเขาก็

เร่ิมถอดเส้ือผา้หนู โดยให้พวกเด็กผูช้ายท่ีเป็นรุ่นน้องดูตน้ทางคะ แลว้พอเขาทาํอะไรหนู

เสร็จแลว้ เขาก็เรียกนอ้งๆเขาให้มาทาํหนูต่อคนแลว้คนเล่า พอเสร็จแลว้เขาก็ท้ิงหนูไวต้รง

นั้นเลยคะ แลว้บอกวา่ถา้หนูไปบอกใคร เขาจะมาฆ่าหนู … หนูบอกพอ่กบัแม่ตอนเชา้อ่ะคะ 

หนูกอดแม่แน่นเลย หนูกลวั หนูกงัวล หนูอาย คือว่า ทุกความรู้สึกท่ีย ํ่าแยห่นูรู้สึกหมดเลย

คะในตอนนั้น (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 ในปัจจุบนั โดยทัว่ไปชายและหญิงมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัมากข้ึนกว่า

ในสมยัก่อน แต่ยกเวน้บางเร่ือง ความคิดเร่ืองความเสมอภาคเท่าเทียมกนัระหว่างชายและหญิงมา

จากแนวคิดตะวนัตกซ่ึงแตกต่างจากสังคมไทย และความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีก็ไม่ได้

หมายถึงเท่าเทียมทุกกรณี 
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 พี่คิดว่าในสมัยน้ีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันอ่ะคะมีมากข้ึนกว่า

สมยัก่อนเป็นอยา่งมาก ทาํใหผู้ห้ญิงเร่ิมมีบทบาททางสังคมมากยิง่ข้ึนคะ (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 

2557) 

 หนูคิดวา่ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัระหว่างชายหญิงอ่ะค่ะ ก็เท่าท่ีดูๆ

ไปแลว้ ก็มีความเท่าเทียมกนันะคะ เพียงแต่ในบางเร่ืองก็อาจไม่มีความเท่าเทียมกนัอ่ะคะ 

เพราะสําหรับหนูยงัไงผูช้ายก็เหนือกว่าอยู่ดี ส่วนผูห้ญิงสมยัใหม่ก็มีความรู้ความสามารถ

มากข้ึนอ่ะนะคะแต่การยอมรับในบางสถานะ หรือบางตาํแหน่งก็อาจจะยงัไม่เป็นท่ียอมรับ

เท่าท่ีควรอ่ะคะ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 ในมุมมองของตะวนัตกก็อาจจะมองถา้พวกสตรีนิยมแนวคิดอะไรแบบเน้ียเขา

อาจจะมองไปว่าผูห้ญิงสามารถทาํอะไรก็ไดเ้หมือนผูช้าย… แต่ว่าประเทศไทยเน่ีย ถา้

ดั้งเดิมมนัจะเป็นเร่ืองลกัษณะของการสอดประสานซ่ึงกนัและกนัระหว่างเพศชายและเพศ

หญิง …ก็เร่ิมมีมากข้ึนก็อย่างเช่น ให้เลือกตั้งอะไรประมาณเน้ีย ผูช้ายผูห้ญิงก็สามารถ

เลือกตั้งไดส้ามารถมีสิทธิในการเลือก สส. อะไรประมาณเน้ีย ก็คือเราเห็นอยู่ในปัจจุบนั 

แลว้ก็ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงๆ สมยัน้ีก็มาจากผูห้ญิง จะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัก็คือนายกรัฐมนตรี 

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 อาจจะไม่ทุกกรณีอาจจะเท่าเทียมกนัในเร่ืองของตาํแหน่งเท่าเทียมกนัแต่บางที

บทบาทในท่ีน้ีอาจจะไม่เท่าเทียมกนันะครับ ก็คือว่าตาํแหน่งอาจจะเสมอกนัแต่บทบาท

อาจจะแตกต่างกนั (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 โครงสร้างสังคมไทย ยงัมีความไม่เสมอภาค และปัญหาสิทธิสตรีอีกมาก โดยมี

มายาคติเป็นสําคญั แต่แนวโน้มของความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในวนัน้ีมีปัญหาลดลง 

เพราะมีกฎหมายครอบคลุม และหน่วยงานให้ความปรึกษาหรือช่วยเหลือ เช่น มูลนิธิหรือ

ศูนยต่์างๆ ยงัจาํเป็นตอ้งมี 

 เขาก็ให้อะไรใกลเ้คียงกนัเท่าๆ กนันะ ไม่มีอะไรท่ีโดดเด่นไปกว่ากนัเพราะเราก็

มีกฎหมายครอบคลุม …จาํเป็นอยูไ่หมบางคร้ัง จาํเป็นตอ้งมีในเร่ืองของการให้คาํปรึกษา 

อย่างถา้เราไม่มุ่งถึงความรุนแรงเน่ียบางคร้ังเด็กบางคนเขาก็ตอ้งการคาํปรึกษากนั ในเม่ือ

พอ่แม่เขาใหไ้ม่ได ้ครูบางทีกไ็ม่ไดเ้หมือนกนั (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

รูปแบบของการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี 

 อยากให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มารณรงคแ์ละช่วยเหลือสตรีอย่างจริงจงัและ

ยัง่ยนือยากใหภ้าครัฐและเอกชนเขา้มาดูแลอยา่งจริงจงั ใหมี้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและคุม้ครองผูห้ญิง

ไดดี้กวา่น้ี 
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 หนูอยากใหภ้าครัฐและเอกชนหนักลบัเขา้มาดูแลเร่ืองน้ีกนัอยา่งจริงจงั อยากจะ

ให้ทางภาครัฐมีกฎหมายท่ีเคร่งครัดกว่าน้ี ท่ีสามารถคุม้ครองผูห้ญิงอย่างเราไดดี้กว่า เม่ือ

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึน หนูคิดวา่ถา้กฎหมายของเราหนาแน่นพอ ปัญหาเหล่าน้ีคงลด

นอ้ยลงกวา่น้ีมากๆเลยคะ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 หนูอยากให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มาช่วยกนัทาํงานให้มากข้ึนคะ และ

หนูอยากให้มีบทลงโทษหรือ เอ่อ!! กฎหมายท่ีชดัเจน และอยากให้มีกฎหมายท่ีเขม้งวด

มากกว่าน้ีอ่ะคะเพราะหนูสังเกตจากคนท่ีกระทาํผิด ก็มกัจะกระทาํผิดซํ้ าซาก เหมือน

กฎหมายท่ีเราใชก้นัอยูม่นัยงัไม่เขม้งวดพออ่ะคะ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

แนวคดิพืน้ฐานของการเป็นประชาสังคม 

 มูลนิธิท่ีทาํงานดา้นความเสมอภาคของสตรีและเด็ก มีบทบาทช่วยในเร่ืองสร้างความ

เสมอภาคได ้

 

 อย่างผมอ่ะ ผมเป็นองค์กรของภาครัฐนะครับ อาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง

เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้งอาศยัองคก์รเอกชนเพราะว่าเขาจะเป็นเจา้ของพื้นท่ี เพราะว่าเขาจะ

ทาํงานมีงบสนบัสนุนเพื่อทาํงานเฉพาะในพื้นท่ีนั้น ก็คือเราก็จะตอ้งประสานกบัเขา (ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั, 2557) 

 

 การทาํงานตอ้งใชค้นและภาษาในพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนไวว้างใจ เขา้ถึงได ้

 

 การจดัตั้งศูนยป์ระชาบดีเร่ิมแรกอยู่ท่ีกรุงเทพท่ีเดียวแลว้ก็ขยายมาจงัหวดัต่างๆ

เพ่ือให้มีเจา้หน้าท่ีเฉพาะในการใช้ภาษาเฉพาะพื้นท่ี เพราะว่าเราจะคาํนึงถึงผูรั้บบริการ 

ผูใ้ชบ้ริการดว้ยเก่ียวกบัในการเขา้สู่ท่ีน่ีอยา่งเช่น ถา้ผูใ้หบ้ริการทางดา้นโทรศพัทน์ะครับ ใช้

ภาษาเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการก็จะทาํให้ความไวว้างใจและก็ในการพูดเร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหา

นั้นหน่ะ สามารถกลา้พูดและกลา้ระบายเร่ืองท่ีอยากให้ศูนยป์ระชาบดีเขา้ไปจดัการปัญหา

ตรงนั้น (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 บางทีเน่ียชาวบา้นเขากไ็ม่รู้หรอกว่ามี พรบ. คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงใน

ครอบครัวตอนแรกเราอาจจะ ถ้าเราลงไปในเน้ียครับ ผู ้ใหญ่บ้าน เขาอาจจะเกรงใจ

ผูใ้หญ่บา้นหรือ อบต.ท่ีลงไป บางที อบต. หรือว่าผูใ้หญ่บา้นเขาอาจไม่รู้หรอกว่ามี พรบ. 

ตรงน้ีมาแลว้ ทางเราก็เวลาประสานเราก็จะช้ีแจงว่ามนัมี พรบ. ตรงน้ีลงมาแลว้ (ผูใ้หข้อ้มูล

หลกั, 2557) 
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 การทาํงานตอ้งใชค้นและภาษาในพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนไวว้างใจ เขา้ถึงได ้

 

 การจดัตั้งศูนยป์ระชาบดีเร่ิมแรกอยู่ท่ีกรุงเทพท่ีเดียวแลว้ก็ขยายมาจงัหวดัต่างๆ

เพ่ือให้มีเจา้หน้าท่ีเฉพาะในการใช้ภาษาเฉพาะพื้นท่ี เพราะว่าเราจะคาํนึงถึงผูรั้บบริการ 

ผูใ้ชบ้ริการดว้ยเก่ียวกบัในการเขา้สู่ท่ีน่ีอยา่งเช่น ถา้ผูใ้หบ้ริการทางดา้นโทรศพัทน์ะครับ ใช้

ภาษาเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการก็จะทาํให้ความไวว้างใจและก็ในการพูดเร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหา

นั้นหน่ะ สามารถกลา้พูดและกลา้ระบายเร่ืองท่ีอยากให้ศูนยป์ระชาบดีเขา้ไปจดัการปัญหา

ตรงนั้น 

 

 การพฒันาคุณภาพชีวิตสตรี ผูห้ญิงตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธ์ิในทุกเร่ืองโดยเฉพาะ

บทบาทการบริหารจดัการชุมชนเพราะทุกการตดัสินใจ ผูห้ญิงกไ็ดรั้บผลกระทบเช่นกนั 

 

 จะทาํไงใหผู้ห้ญิงมีพื้นท่ีในส่วนของการเขา้ไปเป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจ 

มีการ มีผลจากการตดัสินใจดว้ย ไม่ใช่ไปบริหาร หมายถึงไม่ใช่เขา้ไปมีบทบาทไปนัง่เฉยๆ 

แต่ว่าจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยมีเสียงมีอาํนาจในการตดัสินใจ … การจะมี

โรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไปในชุมชน การท่ีจะมีใครไปขดุเหมืองแร่ทองคาํแลว้มนัมีผลต่อ

ชุมชน ผูห้ญิงจะตอ้งมีบทบาทการตดัสินใจดว้ยเพราะวา่ผูห้ญิงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดว้ย 

 

 การทาํใหเ้กิดความเสมอภาคทางเพศในสงัคม ตอ้งเร่ิมจากการเล้ียงดูของครอบครัว 

 

 ตอ้งเร่ิมมาตั้งแต่เร่ืองของการเล้ียงดูในครอบครัว หรือว่าพ่อแม่ตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีและก็ตอ้งทาํให้ลูกของตวัเองเน่ียมีความเขา้ใจในมิติเร่ืองเพศด้วย 

อย่างเช่นเร่ืองภายในครอบครัว เร่ืองเล็กๆง่ายๆเร่ืองของงานบา้นเน่ีย พ่อแม่ก็ตอ้งเปิด

โอกาสให้เด็กหญิงเด็กชายไดมี้โอกาสทาํงานบา้นเหมือนกนัอะไรเง้ีย ไม่ใช่ไปมองว่างาน

บา้นกคื็อเป็นเฉพาะของลูกผูห้ญิงแต่เดก็ผูช้ายไม่ตอ้งทาํอะไรเง้ีย (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 แม้จะต้องมีความเสมอภาค แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเหมือน ความต่าง ส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงไดแ้ละไม่ได ้

 

 หลกัในมิติของ เจนเดอร์ เซ็กเจนเดอร์ท่ีจะให้เขา้ใจซะใหม่ว่า บทบาทหญิงชาย

เน่ีย มนัมีความเหมือน และยงัมีความต่าง และยงัมีความตายตวั และยงัมีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
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ได ้อย่างไรบา้งนะเพ่ือท่ีจะสร้างความละเอียดอ่อนบางเฉพาะท่ีผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บความ

คุม้ครองในบางเร่ือง ผูช้ายจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองในบางเร่ือง (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 นโยบายรัฐดี แต่การปฏิบติัยงัไม่จริงจงั ตอ้งมีงบประมาณรองรับ มีการสนับสนุน

เพียงพอ 

 

 รัฐบาลมีนโยบายผูห้ญิงก็จริง มีนโยบายท่ีดูดี แต่ในภาคปฏิบติัมนัยงัไม่จริง คุณ

อาจจะมีพนกังานเจา้หน้าท่ีแต่อาจจะไม่มีเพียงพอ งบประมาณก็ไม่เพียงพอดว้ย แลว้ก็จะ

เป็นปัญหาทาํใหเ้กิดปัญหาต่อมูลนิธิเวลาเราจะส่งเคสไปทีกก็ลายเป็นเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าง (ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ผูห้ญิงยงัไม่รู้บทบาทและสิทธ์ิของตวัเอง ยงัติดในความเช่ือท่ีผูห้ญิงไม่เท่ากบัผูช้าย 

 

 ผูห้ญิงส่วนมากก็ยงัถูกปลูกฝังมาในแบบเดิมๆอยู่อ่ะนะ เพราะงั้นเน่ียทาํให้

ผูห้ญิงส่วนหน่ึงไม่มีความกลา้ท่ีจะต่อสู้ ไม่มีความมัน่ใจ สับสน หรือไม่มีความเขม้แขง็ ก็

ยงัยอมจาํนนก็ยงัยอมรับการถูกทุบตี ทาํร้าย การถูกใชค้วามรุนแรง หรือยอมจาํนนท่ีจะอยู่

ภายใตก้ารถูกกดข่ีแรงงาน เพราะว่ายงัไม่ไดถู้กทาํความเขา้ใจในเร่ืองของความเสมอภาค 

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 เด็กมกัจะไดรั้บความรุนแรงท่ีมาจากคนในครอบครัว คนท่ีอยู่ใกลชิ้ด จากในชุมชน 

เด็กท่ีตอ้งมาอยูส่ถานแรกรับมีสาเหตุมาจาก 3 ขอ้ ขอ้ 1 ถูกทารุณทางดา้นร่างกาย จิตใจ 2 เส่ียงต่อ

การกระทาํผดิ 3 มีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 

 

 ความรุนแรงในครอบครัว จากคนในครอบครัว จากคนท่ีอยู่ใกล้ชิด จากใน

ชุมชน…ท่ีตอบมานะคะท่ีเขา้มาอยู่ท่ีน่ีเพราะอะไรมีอยู่ 3 ขอ้ 1 ถูกทารุณทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ 2 เส่ียงต่อการกระทาํผิด 3 มีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เน่ียแหละคะท่ีดูแลเขา 

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 เร่ืองความเสมอภาคดีข้ึนกว่าแต่ก่อนแต่ยงัไม่พอ “มนัดีข้ึนกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ว่าการ

เสมอภาคยงัไม่พอแต่ดีข้ึน …มนัก็ดีข้ึนเร่ือยๆอะนะ แต่ดูจากสถิติใหม่เหมือนกนัอะนะ… ผูห้ญิงก็

ทาํงานไดด้ว้ยถา้ไม่ใช่ ตาํแหน่งทหาร ตาํรวจ กระแสงานหนา้ทีการงานก็มีความเสมอภาค” (ผูใ้ห้
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ขอ้มูลหลกั, 2557) ปรัชญาของสงัคมสงเคราะห์คือตอ้งช่วยเหลือเพื่อใหอ้ยูด่ว้ยตวัเองไดต่้อไป “ตาม

ปรัชญาของสังคมสงเคราะห์เน่ียเราก็ตอ้งช่วยเหลือเพื่อให้อยู่ดว้ยตวัเองไดต่้อไป ตามหลกักวา้งๆ

ของสังคมสงเคราะห์” (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 2557) การมีองคก์รภาคเอกชนมาช่วยทาํงานดา้นน้ีไดเ้ป็น

ส่ิงดี เพราะหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอ มีความสามารถรองรับได่ไม่มาก “ก็ดีท่ีหน่วยงานเราท่ี

ทาํดา้นน้ีมีไม่มาก ถา้เอกชนเขาสามารถทาํได ้ก็ดีช่วยกนั… แต่ถา้มามากๆเราก็ไม่มีความสามารถ” 

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) กองทุนหรือนโยบายต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อพฒันาบทบาทสตรี ยงัทาํงานไม่ตรง

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์เป็นแต่เพียงการปล่อยเงินกู ้

 

 ตอนน้ีท่ีชดัเจนก็คือว่าประเด็นในเร่ืองของผูห้ญิงกบัการเขา้ถึงกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี หรือนโยบายสาธารณะดา้นสตรี เราก็พยายามทาํกิจกรรมในเร่ืองของการเขา้

ไปนาํเสนอรวมกลุ่มผูห้ญิงแลว้ก็เขา้ไปนาํเสนอเร่ืองของการปรับเปล่ียนกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี ใหม้นัตรงเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการพฒันาบทบาทสตรี จริงๆ ไม่ใช่

เป็นกองทุนเพื่อการกูย้มื หรือกองทุนท่ีไปสร้างหน้ีใหผู้ห้ญิงอีก (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ความเท่าเทียมเสมอภาคของชายหญิงยงัเป็นเพียงรูปแบบ เช่นเปิดโอกาสทางการศึกษา 

แต่เน้ือหายงัไม่ใช่ เพราะทศันคติ วิธีคิด การใหคุ้ณค่าต่อชายและหญิงยงัไม่เปล่ียน ยงัคงถ่ายทอดสั่ง

สอนกนัมาจนเป็นความเช่ือทั้งผูช้ายและผูห้ญิง 

 

 แมว้่าผูห้ญิงจะมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึนเน่ีย เม่ือดูโดยภาพรวมแลว้เน่ีย คือ

การศึกษาท่ีผูห้ญิงไดรั้บเน่ียก็ยงัเป็นการศึกษาท่ีเหมือนเปิดโอกาสเพียงรูปแบบ แต่ในเชิง

เน้ือหาท่ีจะนาํไปให้ผูห้ญิงเน่ียไดเ้ป็นนกัคิดนกัเขียนหรือว่าเป็นมนัสมองทางสังคมเน่ียคือ

โอกาสเน่ียมนัยงัเปิดน้อยอยู่ อนัน้ีอาจจะมองไปถึงเร่ืองทศันคติเดิมดว้ยนะ เร่ืองบทบาท

หญิงชายท่ียงัมีความเหล่ือมลํ้าอยูก่็ การสอนกนัระหว่างลูกหญิงลูกชายเน่ียก็ยงัใหคุ้ณค่าลูก

ชายมากกว่า ผูห้ญิงหรือว่ากรณีของการเปิดโอกาสในเร่ืองของการทาํงานหรือการเปิด

โอกาสในทางสถานะท่ีมีตาํแหน่งทางสังคมหรือทางการเมืองเน่ีย ก็ยงัเห็นชดัว่าตวัเป็น

ผูห้ญิงแต่วิธีคิดยงัเป็นแบบผูช้ายเป็นใหญ่อยู ่(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 เป็นเร่ืองทศันคติท่ียงัมองวา่ผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย ทศันคติว่าผูห้ญิงอ่อนแอ 

ผูช้ายเขม้แขง็ มีทศันคติเร่ืองอะไรอ่ะ ผูห้ญิงทาํงานบา้นส่วนผูช้ายก็ไปลั้ลลาได…้ไอร้ะบบ

วิธีคิดแบบเน้ีย มนัถูกสอนแลว้ก็ถูกทาํให้เช่ือจนกลายเป็นวฒันธรรมประเพณีค่านิยมสืบ

ทอด บอกต่อกนัมาจนกระทัง่เป็นความเช่ือ แลว้ก็ผูห้ญิงก็เช่ือจริงๆนะ ผูช้ายก็เช่ือจริงๆนะ 

แลว้เขากไ็ม่ยอมเปล่ียนแปลงดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 
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 งบประมาณภาครัฐยงัไม่เพียงพอ และก็ไม่มีความต่ืนตัว ทาํงานไปแบบขาดแรง

กระตุน้ ต่างกับองค์กรพฒันาเอกชนท่ีตอ้งเร่งทาํงานเพราะตอ้งทาํงานให้เห็นผลงานเพ่ือจะขอ

งบประมาณจากต่างประเทศ 

 

 ส่วนใหญ่แล้วได้จากต่างประเทศครับ เพราะว่าเราเป็น Non Goverment 

Organization เป็นองคก์รพฒันาเอกชนนะฮะ คือส่วนหน่ึงภาครัฐเองก็เขาก็บอกว่างบนอ้ย 

… คือเงินของเราเน่ียมนัเป็นเงินงบประมาณท่ีเราขอจากต่างประเทศ ระยะสั้นมาก เพราะงั้น

เน่ียเราทาํงานเราก็ทาํงานเร็วไง ทาํงานเร็วเห็นผลงานเนาะ คือเราจะต่างกบัภาครัฐตรงท่ีว่า

ภาครัฐเขาจะทาํงานไปเร่ือยๆ ถ้าไม่มีตวักระตุ้น เพราะยงัไงเขาก็ได้เงินเดือน เขาก็มี

งบประมาณ เขามีสวสัดิการ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ผูห้ญิงท่ีมีครอบครัว มีลูกแลว้ เม่ือถูกผลกัภาระใหก้ลายเป็นผูดู้แลลูกแต่ฝ่ายเดียว ตอ้ง

สูญเสียสังคม อาชีพ การงานของตัวเอง เม่ือวันท่ีผูช้ายไม่รับผิดชอบอีกต่อไป ผูห้ญิงก็ขาด

ความสามารถท่ีรับผดิชอบตวัเองกลายเป็นผูต้อ้งพึ่งพิง 

 

 ถา้ผูห้ญิงจะแต่งงานไปแลว้หรือว่ากาํลงัจะมีชีวิตครอบครัวเน่ีย คือความรักอ่ะ 

มนัโอเค มนัดี แต่วา่อยูไ่ปนานวนัเขา้เน่ียคือ อยา่งว่าแหละเนาะ ผูห้ญิงก็อาจจะตอ้ง คือมีลูก

กนัทั้งคู่อ่ะ แต่ว่าส่ิงท่ีผูห้ญิงจะถูกบอกมาก โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีมีฐานะทางสังคม หรือว่ามี

โอกาสทางการศึกษา แต่ว่าอยูใ่นบริบทของความรักแบบ โงหวัไม่ข้ึน หรือว่ารักมากอะไร

แบบเน้ีย ก็ไวเ้น้ือเช่ือใจไง ก็ลาออกจากงาน ออกจากเรียนเพราะ ขาดสังคมเพื่อน เพื่อผูช้าย 

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 สุดทา้ยก็คือว่าวนัหน่ึงเขาไปมีใครอีก แลว้ก็เขาไม่รับผิดชอบ ผูห้ญิงก็อายุมาก

ข้ึน ลูกก็ยงัตอ้งเรียนหนงัสือหรือยงัตอ้งดูแล ผูห้ญิงก็ไม่มีเศรษฐกิจของตวัเอง ไม่มีอาชีพ

ของตวัเอง การตดัสินใจอะไรเน่ียกย็งัตอ้งพึ่งพิงผูช้ายอยูอ่ยา่งเน้ียกเ็ลยกลายเป็นว่าผูห้ญิงไม่

สามารถไปไหนได ้(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ผูห้ญิงเม่ือมีครอบครัว ถึงจะมีการปรับตวัเพื่อครอบครัวแต่ยงัควรเช่ือมัน่และมีความ

เป็นตวัเอง ยงัตอ้งทาํงาน ยงัตอ้งมีรายไดข้องตวัเอง และผูช้ายตอ้งเคารพสิทธ์ิผูห้ญิงเร่ืองน้ี เพราะ

อนาคตถา้เกิดการเปล่ียนแปลง ผูห้ญิงจะยงัยนือยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง พึ่งตวัเองได ้

 



66 

 

 ท่ีแนะนาํก็คือถา้เกิดตอ้งใชเ้ศรษฐกิจร่วมกนัหรือรายไดร่้วมกนั อะไรพวกเน้ียคือให้

แยกกระเป๋าไม่ตอ้งรวมกระเป๋าเพราะว่ารวมกระเป๋าปุ๊บเน่ียมนัจะมีปัญหา แต่ว่าใชร้ะบบ

แชร์ แชร์น่ีก็ไม่ตอ้งขนาดตอ้ง 50-50 อ่ะนะ มนัเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีเราควรจะ เขาจะใหเ้รา

ขนาดไหน เราจะให้เขาขนาดไหน  ... น่ีคือสิทธ์ิของเราไง คือผูช้ายก็ตอ้งเคารพในสิทธ์ิ

เหล่าน้ีดว้ย… ผูห้ญิงเน่ียตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และตวัเองเป็นแบบไหนเน่ียก็ตอ้งเป็น

แบบนั้น แต่ก็ตอ้งมีปรับบา้งเพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั แต่ไม่ตอ้งถึงขนาดตอ้งท้ิงอตัลกัษณ์ของ

ตวัเอง ท้ิงความเป็นตวัเอง อะไรแบบเน้ีย และก็ตอ้งมีเศรษฐกิจของตวัเองมีอาชีพ มีรายได้

ของตวัเองเพราะว่าถา้เกิดเราไม่เป็นตวัเองเน่ียแลว้วนันึงเน่ียมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการเน่ีย

แลว้เรากลบัมาเป็นตวัเองอ่ะรับไดไ้หม (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ผูห้ญิงท่ีมีครอบครัวมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบมากเกินไป ทั้งเร่ืองในครอบครัวและการ

ทาํงาน ทาํใหข้าดโอกาสในการพฒันาตนเอง ผูช้ายควรจะเขา้แบ่งเบาดว้ย  

 

 มนัก็เป็นภารกิจท่ีค่อนขา้งจะหนักนะถา้พูดถึงในสังคมในยุคปัจจุบนัน้ีเน่ีย ท่ี

ผูห้ญิงจะตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นดว้ย แลว้ก็จะตอ้งรับภาระผิดชอบต่อครอบครัวดว้ย 

แต่วา่ในขณะเดียวกนัเน่ีย เราก็อยากจะให ้เอ่อ ผูช้าย ซ่ึงก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว

นะ ก็จะตอ้งมาแบ่งเบา ภาระตรงน้ีดว้ยเน่ืองจากว่า ถา้เกิดว่าเอ่อภารกิจตกไปอยู่แต่ผูห้ญิง

ฝ่ายเดียวเน่ียทุกคร้ัง ทาํให้ผูห้ญิงขาดโอกาสไปเรียนรู้ในการท่ีจะพฒันาตวัเองในดา้นอ่ืน 

เพราะว่ามนัมีภารกิจหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดูแลคนในครอบครัว และก็จะตอ้งทาํงานไปดว้ย… 

หลายคนก็ไม่สามารถท่ีจะไปเรียนหนงัสือไดห้รือว่าแมก้ระทัง่ว่าบางคนก็อาจจะตอ้งลาอก

จากงานเพื่อท่ีจะตอ้งมาดูแลครอบครัว (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 สังคมพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายซ่ึงเป็นในทางอุดมคติ แต่ในทางปฏิบติัยงั

เตม็ไปดว้ยอคติทางเพศ มองปัญหาต่างๆ วา่มีตน้เหตุจากตวัผูห้ญิง 

 

 ถึงแมว้า่กระแสของสังคมเน่ียจะพดูถึงเร่ืองของสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิง

ชาย แต่วา่ในภาคปฏิบติัจริงๆมนัก็ยงัมีอคติทางเพศเยอะ โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมาย ซ่ึงก็

ยงัมองว่าปัญหาความรุนแรงของผูห้ญิง ก็เป็นเร่ืองส่วนตวั มนัไม่ใช่เป็นปัญหาสังคมท่ี 

บุคคลภายนอกจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ข แลว้ก็ยงัมีอคติทางเพศดว้ย ว่าผูห้ญิงเน่ียแหละคือตวั

ตน้เหตุของปัญหา ซ่ึงมนัเป็นการคิดแบบระบบเหมารวม…ถา้ผูห้ญิงไม่ทาํตวัแบบน้ี ก็จะไม่

ถูกกระทาํแบบน้ี…ผูห้ญิงออกมาประกอบอาชีพขายบริการ ถา้ผูห้ญิงไม่ออกมาก็จะไม่มีคน

ไปซ้ือบริการ แต่สังคมไม่ไดม้องว่า ถา้คุณเลือกท่ีจะไม่ซ้ือบริการก็อาจไม่มีผูห้ญิงมาทาํ
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อาชีพขายบริการ ยงัเง้ียนะคะ คือยงัมองว่าเร่ืองของสิทธิเท่าเทียมเน่ีย ในอุดมคติเน่ีย เขาก็

พูดกนัว่ามนัน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริง มนัยงัไม่ถึงขั้นท่ีว่าจะเท่าเทียมกนัได ้

(ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 การท่ีจะทาํใหเ้กิดความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงไดจ้ริงๆ ตอ้งเร่ิมจากการสร้างคนรุ่น

ใหม่ การสอนใหรู้้จกัใหเ้กียรติต่อเพศตรงขา้ม และเคารพตวัเอง เรียนรู้หลกัความเสมอภาคท่ีถูกตอ้ง 

ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานจึงจะเห็นผล 

 

 ในปกติตอนน้ีเน่ียมนัก็ไม่ไดเ้ห็นว่าสังคมมนัจะไดท้าํให้เกิดความเท่าเทียมเนาะ 

แต่ว่าประเด็นเร่ืองน้ีถา้เกิดว่า เอ่อ เรามีการสร้างคนรุ่นใหม่ เด็กผูช้ายรุ่นใหม่ ให้เติบโต

ข้ึนมา และกมี็แนวคิดในเร่ืองของการใหเ้กียรติต่อเพศตรงขา้ม การไม่เอารัดเอาเปรียบ และ

กก็ารใหเ้กียรติตวัเองดว้ย ใหเ้กียรติต่อเพศตรงขา้มดว้ยน่ีคือส่ิงท่ีสาํคญั คือว่าจริงๆแลว้หลกั

ความเสมอภาคของมนุษยทุ์กคนซ่ึงตอ้งเรียนรู้ว่าจริงๆแลว้ เอ่อ คุณเกิดมาเป็นผูช้ายก็ไม่ได้

หมายความวา่คุณจะอยูเ่หนือความเป็นผูห้ญิง (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 หรือแมก้ระทัง่การสร้างความคิดของผูห้ญิงรุ่นใหม่ดว้ยเหมือนกนัว่า แมคุ้ณจะ

เกิดมาเป็นผูห้ญิงก็ไม่ไดห้มายถึงว่า คุณจะตอ้งอยู่ภายใตเ้พศชาย ไปในทุกๆ เร่ือง คือมนั

เป็นเร่ืองของการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัมากกว่า พี่ว่าส่วนเน้ียมนัเป็นส่ิงท่ีสังคมรุ่นใหม่

จะตอ้งปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ข้ึนมาเพื่อท่ีจะ ในอนาคตอีก 10ปี 20 ปีขา้งหนา้เน่ียในประเด็น

เร่ืองความเท่าเทียมเน่ียมนัก็อาจจะซึมซับอยู่ในสังคมไทยมากข้ึนก็ได ้(ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 

2557) 

 

 อุปสรรคคือกลไกสหวิชาชีพท่ีเขา้มาแกปั้ญหายงัไม่เกิดการบูรณาการท่ีแทจ้ริง เพราะ

ติดในเง่ือนไขต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตวัผูห้ญิงเองท่ีถูกปลูกฝังใหย้อมรับในส่ิงท่ีเจอ 

 

 กลไกท่ีมีอยู่เน่ียมนัไม่ไดเ้กิดการบูรณาการท่ีแทจ้ริง เหมือนการทาํงานแบบสห

วิชาชีพเน่ีย แต่ละสหวิชาชีพก็จะมีเง่ือนไขของเขา อย่างเช่นตาํรวจก็อาจจะมีเง่ือนไขใน

เร่ืองของกระบวนการการตีความทางดา้นกฎหมายใช่ไหม นกัจิตวิทยาก็อาจจะมีเง่ือนไขใน

การทาํงานของเขาไปอีกรูปแบบหน่ึง เอ่อ นกัสังคมสงเคราะห์ก็ดี หรือว่าเอ่อหน่วยงานท่ี

เอ่อ เขา้มา ซพัพอร์ทในเร่ืองของเงินทุนท่ีมนันอกเหนือจากการดูแลเยยีวยาทางดา้นร่างกาย

ทางดา้นจิตใจแลว้บางทีปัจจยัทางดา้นดาํรงชีพก็มีส่วนท่ีสําคญัดว้ย กบัอีกส่วนหน่ึงก็คือ 

เอ่อท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเจอเน่ียก็คือมาจากตวัของผูห้ญิงเองท่ียงัมองว่าเอ่อ เป็นผูห้ญิงก็ตอ้ง

เสียสละชีวิต ทุกอยา่งเพื่อครอบครัวไดอ้าจจะเป็นเร่ืองของความคิดท่ีถูกปลูกฝังมายาวนาน 
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อนัน้ีก็เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีเราก็จะตอ้งให้เวลากบัผูห้ญิงในการท่ีจะเปล่ียนความคิด 

เพื่อท่ีจะใหผู้ห้ญิง เอ่อ เพื่อท่ีจะใหชี้วิตของผูห้ญิงเปล่ียนไป (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ส่ิงสาํคญัในการฟ้ืนฟผููห้ญิงท่ีประสบปัญหาความรุนแรง คือเร่ืองสภาพจิตใจ การสร้าง

ความเช่ือใจ การไวใ้จ และการมีเพื่อนท่ีพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดได ้เพ่ือทาํใหเ้กิดกาํลงัใจและสติ

ในการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 

 

 ส่ิงท่ีสาํคญักคื็อทางดา้นจิตใจนะคะ เวลาท่ีผูห้ญิงประสบปัญหาในครอบครัวเน่ีย

ส่วนใหญ่เร่ืองเร่ืองจิตใจเน่ียจะสําคญัว่า เอ่อเวลาผูห้ญิงมีปัญหาก็ตอ้งการเพื่อน ตอ้งการ

เพื่อนคุยท่ีเขา้ใจตอ้งการท่ีจะปลดล็อคความรู้สึกปลดความคิดของตวัเองซ่ึงเท่าท่ีเคยคุยกบั

ผูห้ญิงหลายคนเน่ียเขาก็ไม่แน่ใจว่าส่ิงท่ีเขาคิดเน่ียเอ่อมนัถูกมั้ย เขาก็อยากจะมีเพื่อนคุย

หลายๆคนมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตและเวลาท่ีเขาเจอปัญหาแบบน้ีคิดแบบน้ี

รู้สึกแบบน้ีมนัควรจะบวกลบตวัเองยงัไงนะคะ ซ่ึงถา้เกิดว่าเม่ือไรท่ีเราทาํให้ผูห้ญิงกา้วพน้

ความกลวัตรงนั้นไปได ้เน่ียผูห้ญิงก็จะมีกาํลงัใจและก็มีสติในการท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ย

ตวัเองไปโดยอตัโนมติันะคะ แต่ส่ิงท่ีเขาทาํคือผูห้ญิงจะตอ้งมีเพื่อนคะ (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 

2557) 

 

 สังคมระดบัล่าง ยงัมีความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง มากกว่าสังคมระดบักลางข้ึน

ไป เพราะสังคมระดบัล่าง ผูช้ายมกัเป็นผูห้ารายไดเ้ป็นหลกั ผูห้ญิงเป็นผูพ่ึ้งพิง จึงรู้สึกมีอาํนาจ

มากกวา่ 

 

 มนัก็ยงัมีอยูเ่ยอะในเร่ืองของความไม่เท่าเทียมถา้เรามองในระดบัคนระดบักลาง

ข้ึนไป อนัเน้ียก็ท่ีจะเขา้ใจเร่ืองมิติความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายมากข้ึนกว่าเดิมนะแต่ว่า

ในระดบัล่างเน่ียเร่ืองน้ีจะยงัไม่ชดัเจนเพราะเขามองว่าการท่ีผูช้ายเป็นหัวหน้าครอบครัว

ออกไปทาํงานนอกบา้น แลว้กผ็ูห้ญิงกไ็ม่ไดท้าํงาน อยูบ่า้นตอ้งเล้ียงลูก เพราะฉะนั้นผูห้ญิง

ตอ้งพ่ึงก็แต่ผูช้ายเน่ีย เม่ือผูช้ายรู้สึกว่าตวัเองมีอาํนาจมากกว่าก็สามารถท่ีจะทาํอะไรกบั

ภรรยากบัลูกของตวัเองก็ได ้เพราะถือว่าเป็นคนหาเงินให้กบัครอบครัว (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 

2557) 
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 เดก็ท่ีเขา้มาอยูส่ถานแรกรับมกัมีปัญหาพฤติกรรม ซ่ึงสัง่สมมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็ก

อยู ่ขาดการอบรมสัง่สอน เม่ือไดม้าอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เดก็สามารถเรียนรู้ และปรับตวั

ได ้อาจมีการต่อตา้นไม่ยอมรับบา้ง ซ่ึงตอ้งใชก้ารอบรมและลงโทษ ตอ้งใชเ้วลา 

 

 คือ ปัญหาพฤติกรรมพวกเน้ียมนัสั่งสม และเป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม ท่ีน้ีพอ

เขา้มาอยู่ในน้ีอ่ะคะ อนัน้ีท่ีเราเห็นได้คือคามแตกต่างระหว่างสภาพแวดลอ้มภายในกับ

สภาพแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ภายนอกมนัมีส่ิงเร้าต่างๆ มนัมีเร่ืองของ

ปัจจยัเร่ืองเพื่อน มนัมีเร่ืองของโอกาสในการเขา้สู่ โลกท่ีมนัไม่ค่อยเหมาะสม ...พอเขา้มาอยู่

ตรงน้ีเน่ีย ส่วนหน่ึงคือเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างได ้เช่น ส่ิงท่ีเขาปฏิบติัมาเน่ีย เขาทาํพลาด 

เขาทาํผิด ทาํให้เขาถูกส่งมาอยูใ่นน้ี …แต่จากพฤติกรรมท่ีมนัสั่งสมมานาน มนัก็จะตอ้งให้

เวลาเขาในการปรับตวั เพราะบางทีเขา้ใจ แต่พอเผลอตวัละก็เร่ิมมีบา้ง เร่ิมมีต่อตา้น เร่ิมมี

กา้วร้าว เร่ิมมีทาํอะไรท่ีผิดระเบียบผิดกติกา …เราก็จะใชใ้นเร่ืองของการอบรม ... ถา้ทาํผิด

จริงๆ ก็มีเร่ืองของการลงโทษ ... ก็มนัเป็นเร่ืองของการให้การอบรมสั่งสอน เน่ืองจาก

บทบาทของสถาบนัครอบครัวไม่ไดท้าํ หรือทาํไม่เหมาะสม (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศยงัไม่เกิดไดจ้ริงในสงัคม ถา้หากวา่ในกลุ่ม

ท่ีมีการศึกษายงัคาดหวงัไม่ได ้แลว้กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษายิง่เกิดไดย้าก 

 

 มนัคงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมท่ีผ่านมาดว้ยในสังคมไทยท่ียกยอ่งให้เพศชายใน

ฐานะท่ีเป็นผูน้าํครอบครัว และอะไรต่างๆซ่ึงการเรียกร้องหาความเสมอภาคทางเพศ หรือ

ความเท่าเทียมกนัทางเพศเน่ีย มนัยงัไม่ไปถึงระดบัท่ีมนัเท่าจริงๆ ...คุกคามทางเพศ ก็ยงัมีอยู่

เยอะ แลว้ในสังคมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมีการศึกษา หรือไม่มีการศึกษา เพราะฉะนั้น

เน่ีย ถ้าในระดับกลุ่มท่ีมีการศึกษาเราย ังคาดหวังความเท่าเทียมกันไม่ได้เ น่ีย กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาเรายิ่งไปไม่ถึงเลยคะเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นมนัไม่เร่ืองง่ายท่ีจะทาํ

ใหเ้ร่ืองน้ีกลายเป็นเร่ืองท่ีเสมอภาคจริงๆไดใ้นสงัคม (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 การแกปั้ญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ ไม่ใช่องคก์รใดองคก์ร

หน่ึงจะทาํไดส้าํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ระดบัผูใ้หญ่ในชาติซ่ึงมกัเป็นผูช้ายยงัไม่เห็นดว้ย ไม่เขา้ใจ 

กย็งัไม่ง่ายท่ีจะเดินหนา้ใหส้าํเร็จ 
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 จริงๆตวัเองก็อยากช่วยผลกัดนัเร่ืองน้ีนะคะ แต่จริงๆ มนัตอ้งเป็นเร่ืองของกลไก

ระดบัชาติ ไม่ใช่แค่องกรองคก์รเดียวแลว้ก็ โดยเฉพาะในสาย เอ็นจีโอ สายเดียวท่ีจะทาํได ้

เอ่อ เขาอาจจะทาํไดใ้นระดบันึง แต่ถา้จะเคล่ือนเร่ืองเน้ียตอ้งเป็นระดบัชาติ ตอ้งเป็นวาระ

แห่งชาติ เหมือนยคุนึงท่ีพดูกนัเร่ืองของท่ีมีการคา้มนุษย ์แลว้กย็กประเด็นเร่ืองการคา้มนุษย์

ข้ึนมาเป็นวาระแห่งชาติ แต่ถามว่าเร่ืองน้ีเร่ืองสตรีจะมีโอกาสหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระ

แห่งชาติไหม ไม่ง่ายคะ เพราะว่า เพราะว่าผูช้ายก็จะพยายามมองว่า โอย้ ลุกข้ึนมาเรียกร้อง

อะไรวะเน่ีย คือเขาก็ยงัไม่เขา้ใจคาํว่าความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกนัมากนกั (ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั, 2557) 

 

 มูลนิธิหรือองคก์รเอน็จีโอท่ีมีอยูส่ามารถเขา้มาช่วยแกปั้ญหาไดดี้ เพียงแต่ปัญหาสาํคญั

คือขาดงบประมาณ “จริงๆมูลนิธิหรือเอน็จีโอบางแห่งก็ทาํไดดี้นะคะ เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือเขาไม่มี

งบประมาณหลกั…เพราะไม่มีงบประมาณหลกัในการสนบัสนุน มนัแตกต่างจากภาครัฐ คือยงัไงกมี็

งบประมาณถึงจะนอ้ย แต่กมี็” (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) การวดัความสาํเร็จของหน่วยงานดา้นน้ีคือ ทาํ

ใหก้ลุ่มเป้าหมายกลบัคืนสู่สงัคมไดใ้นวิถีทางท่ีถูกตอ้ง ดูแลตวัเองได ้

 

 ถ้าถามตวัเองนะคะ ถ้าถามตวัเองเราวดัท่ี เอ่อ กลุ่มเป้าหมายของเราเน่ีย ได้

กลบัคืนสู่สังคมหรือไม่ คาํว่ากลบัคืนสู่สังคมหรือไม่มนัมีหลายมุมมองเช่นกลบัครอบครัว 

ดูแลตวัเองได ้เพราะในกรณีท่ีไม่มีครอบครัว นะคะ หรือว่าแมก้ระทัง่ว่าไดใ้ชชี้วิตในสังคม

ได้ อยู่ในวิถีทางท่ีถูกตอ้งคือไม่ไปก่อคดีไม่ไปลกัขโมย อนันั้นคือมองท่ีตวัเองประสบ

ความสาํเร็จ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ตีกนั ทะเลาะกนั ถา้เกิดเป็นคร้ังคราวก็นบัว่าปกติ แต่ท่ี

เป็นปัญหาคือมีการเกิดความรุนแรงสะสมหลายๆคร้ัง 

 

 ก็คือว่าการท่ีครอบครัวก็คือ ตีกนัอย่างรุนแรงในเร่ืองของการใชว้าจาอะไรกนั

แบบเน้ียมนัเป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้เกิดว่าการรุนแรงคร้ังนึงมนัก็ถือว่าอาจจะเป็นปกติสาํหรับ

เขา แต่ส่วนมากท่ีเราไดเ้จอเน่ียมนัก็จะเป็นเร่ืองการท่ีแบบว่าสะสมหลายๆคร้ังมนัเลยทาํให้

เกิดความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนแลว้มาถึงเราครับ (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) 

 

 กฎหมายให้ความคุม้ครองทั้งชายและหญิง แต่ส่วนใหญ่ปัญหาความรุนแรงเป็นผูช้าย

กระทาํต่อผูห้ญิงมากกว่า “จริงๆ แลว้ พรบ.ความรุนแรงมนัเป็น พรบ.ในครอบครัว ท่ีว่ารุนแรงกนั
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ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงทาํผูช้ายหรือผูช้ายทาํผูห้ญิง แต่เหตุการณ์ท่ีมนัเกิดข้ึนส่วนมากจะเป็นผูช้ายทาํ

ผูห้ญิงมากกว่า” (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั, 2557) ปัญหาความรุนแรงท่ีไดรั้บแจง้ดูเหมือนลดลง แต่ส่วน

ใหญ่ผูแ้จง้กรณีต่างๆ เขา้มามกัเป็นบุคคลท่ี 3 

 

 ลดลงน่ีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีใครโทรแจ้งหรือว่าเขาไม่กลา้แจ้ง

อะไรอยา่งเง้ีย เพราะวา่บางกรณีโทรมาปุ๊บมีปัญหา พอแจง้ปุ๊บแลว้เราโทรไปเขาก็เคลียร์กนั

ล่ะ มนักก็ลายเป็นวา่จบแลว้อะไรเง้ีย …คือเขาอาจจะมองวา่ไม่ใช่เร่ืองของเขาอะไรอยา่งเง้ีย

มากกวา่ …เพราะส่วนมากคนท่ีแจง้จะเป็นบุคคลท่ี 3 นอกจากวา่ภรรยาโดนจริงๆโดนมากๆ

หนกัๆ แฟนติดยา คือสติไม่มีแลว้อะไรอย่างเง้ียเขาก็จะแจง้ดว้ยตวัเอง (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 

2557) 

 

 มูลนิธิเอกชนต่างกบัมูลนิธิของรัฐบาลในเร่ืองของความพร้อม ถา้หากยงัมีมูลนิธิของ

รัฐบาลในพื้นท่ี ก็จะไดรั้บการยอมรับและเขา้ถึงมากกว่า “อยา่งเคสแต่ละเคสท่ีผา่นมาเน่ียพออยูใ่น

พื้นท่ีเราปุ๊บ เอกชนจะโทรมาหาเราเลย เราจะตอ้งเป็นคนลงประสานและรายงาน และก็พดูคุยอะไร

อยา่งเง้ีย คือเหมือนกบัวา่ การลงพื้นท่ีจริงๆหรือการท่ีจะยอมรับจากประชาชนอะไรอยา่งเน้ีย เขายงั

ไม่ถึง” (ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั, 2557) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัยงัไดน้าํเอา

ถอ้ยคาํสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นความเหมือนกันและความ

แตกต่างกนั ดงัปรากฏในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบถอ้ยคาํสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ประเด็น ความเห็นเหมือน ความเห็นแตกต่าง หมายเหตุ 

ความรุนแรงท่ีกระทาํ

ต่อผูห้ญิงมกัมาจากคน

ใกลชิ้ด คนใน

ครอบครัว หรือคนใน

ชุมชนพื้นท่ี 

ผูห้ญิงถูกกระทาํความ

รุนแรงจาก สามี พอ่เล้ียง 

และคนในชุมชนท่ีเคยเห็น

หนา้กนั 

4 คน 

-  

รูปแบบการพฒันา

ความเสมอภาคทาง

เพศและสิทธิสตรี 

ภาครัฐและเอกชนตอ้ง 

อยากใหภ้าครัฐและเอกชน

เขา้มาช่วยเหลืออยา่งจริงจงั 

มีกฎหมายท่ีเคร่งครัด

เขม้งวดมากข้ึนและ 

กฎหมายมีอยูแ่ลว้ แต่

ประชาชนหรือแมแ้ต่

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

เช่น อบต. กไ็ม่ทราบวา่มี  
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบถอ้ยคาํสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 

ประเด็น ความเห็นเหมือน ความเห็นแตกต่าง หมายเหตุ 

ช่วยเหลือจริงจงัและมี

กฎหมายท่ีเขม้งวด 

คุม้ครองผูห้ญิงไดจ้ริงๆ  

3 คน 

ไม่มีความรู้ เม่ือเกิดความ

รุนแรงกไ็ม่ทราบวา่ตอ้งทาํ

อยา่งไร 

1 คน 

 

ชายหรือหญิงมีความ

เสมอภาคหรือเท่า

เทียมกนัมากข้ึน 

ปัจจุบนัชายหญิงมีความ

เสมอภาคหรือเท่าเทียมกนั

มากข้ึน โดยไดรั้บแนวคิด

จากตะวนัตก มีกฎหมายท่ี

ใหค้วามเท่าเทียมใกลเ้คียง

กนั 

2 คน 

ดูเหมือนมีความเท่าเทียม

กนั แต่ในบางเร่ืองกย็งัไม่

เท่าเทียม ยงัไงผูช้ายกย็งั

เหนือกวา่ผูห้ญิง 

การศึกษาของผูห้ญิงดีข้ึน

แต่ยงัเป็นเพยีงแต่รูปแบบ 

แต่โอกาสการยอมรับใน

ดา้นต่างๆ ยงันอ้ย 

4 คน 

 

ผูห้ญิงมีการแสดงออก 

และมีบทบาทในสงัคม

มากข้ึน 

ผูห้ญิงเร่ิมมีบทบาทใน

สงัคมมากข้ึน ผูห้ญิงได้

ดาํรงตาํแหน่งสูงๆ มากข้ึน 

หนา้ท่ีการงานกมี็ความ

เสมอภาค 

2 คน 

ผูห้ญิงอาจมีตาํแหน่งเท่า

เทียมแต่บทบาทกย็งั

แตกต่างกนั 

ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ มีอาํนาจใน

การบริหารจดัการชุมชน

มากข้ึน 

วิธีคิดยงัเป็นแบบผูช้ายเป็น

ใหญ่ เป็นผูต้ดัสินใจ 

3 คน 

 

อคติทางเพศในสงัคม 

มีการปฏิบติัต่อผูห้ญิง

ไม่เท่าเทียมแมว้า่ใน

สงัคมจะมีการพดูถึง

ความเท่าเทียมกนั 

เจา้หนา้ท่ีรัฐมกัปฏิบติัต่อ

ผูห้ญิงไม่เท่าเทียมกบัผูช้าย 

เช่น การรับแจง้ความ การ

ดาํเนินคดีต่างๆ โดยมองวา่

สาเหตุการถูกกระทาํมาจาก 
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบถอ้ยคาํสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 

ประเด็น ความเห็นเหมือน ความเห็นแตกต่าง หมายเหตุ 

 ผูห้ญิง หรือเป็นเร่ืองผวัเมีย 

ผูช้ายรู้สึกวา่เหนือกวา่

ผูห้ญิง และผูห้ญิงเองก็

ยอมรับสภาพท่ีอยูใ่ตผู้ช้าย 

3 คน 

  

พื้นฐานการเป็น

ประชาสงัคม 

องคก์รภาครัฐอาจเขา้ไปไม่

ทัว่ถึง ตอ้งใชอ้งคก์รเอกชน

ท่ีสามารถเขา้ไปในพื้นท่ี 

และมีงบประมาณ

สนบัสนุน 

องคก์รภาครัฐมีไม่เพียงพอ

รองรับตอ้งใหเ้อกชนเขา้มา

ช่วยกนั 

1 คน 

องคก์รภาครัฐไดรั้บการ

ยอมรับมากกวา่ และมี

งบประมาณ ถึงจะมีนอ้ย

แต่กมี็ ต่างจากเอกชนท่ี

ขาดงบประมาณหลกั ตอ้ง

ขอรับการสนบัสนุนจาก

ต่างประเทศ และเป็นงบ

ระยะสั้น 

2 คน 

 

การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตสตรี การสร้าง

ความเสมอภาคทาง

เพศ ตอ้งเร่ิมจาก

ครอบครัว การสอนให้

รู้จกัใหเ้กียรติตนเอง 

รวมถึงเพศตรงขา้ม 

ผูห้ญิงส่วนมากถูกปลูกฝัง

ในความเช่ือแบบเดิมๆ ตอ้ง

สอนใหรู้้จกับทบาทหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบใน

ครอบครัว การใหเ้กียรติกนั

และกนั การแบ่งเบา

ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้ง

ผูช้ายผูห้ญิง 

2 คน 

  

รัฐบาลมีนโยบาย

เก่ียวกบัผูห้ญิงท่ีดี แต่

ยงัปฏิบติัไม่ไดจ้ริง 

มีนโยบายท่ีดูดี แต่

ภาคปฏิบติัยงัขาดเจา้หนา้ท่ี 

ขาดงบประมาณ  กองทุน

ต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อพฒันา

สตรีกย็งัตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง  
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบถอ้ยคาํสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 

ประเด็น ความเห็นเหมือน ความเห็นแตกต่าง หมายเหตุ 

 ตรงเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์

1 คน 

  

กลไกการแกปั้ญหา

แบบสหวิชาชีพยงัขาด

การทาํงานเชิงบูรณา

การท่ีแทจ้ริง ต่างฝ่าย

ต่างมีเง่ือนไขขอ้จาํกดั 

การทาํงานสหวิชาชีพ แต่วา่

แต่ละวิชาชีพกมี็เง่ือนไข

ของตวัเอง 

1 คน 

  

 ในบทน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งส่วนของเน้ือหาเป็นประเด็นของการวิเคราะห์ขอ้มูล ออกเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ตามแหล่งขอ้มูลโดยทาํเป็นแผนภาพเพื่อง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ดงัท่ีแสดงใน

ภาพประกอบดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูล   แหล่งข้อมูล 

ความรุนแรงภายใน

ครอบครัว 

  

ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรี : กรณีศึกษามูลนิธิ  เพื่อนหญิง 

              1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นประชาสงัคมของ

มูลนิธิเพื่อนหญิงในความเสมอภาคทางเพศและ

สิทธิสตรี   

    2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการใชค้วาม

รุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนว

ทางการป้องกนั   

    3. เพื่อหาแนวทางในการพฒันาความเสมอ

ภาคทางเพศและสิทธิสตรี รวมถึงปัญหาความ

รุนแรง และแนวทางการป้องกนั   

  

   

ความเสมอภาคทางเพศและ

สิทธิสตรี 

  

  

   

   

รูปแบบแนวทางการพฒันา

ความเสมอภาค 

ทางเพศและสิทธิสตรี 

  

  

   

แนวคิดพื้นฐานของการเป็น

ประชาสงัคม 

  

  

ภาพท่ี 2  การสงัเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยั หัวขอ้ “ ประชาสังคมกับความเสมอภาคของสิทธิสตรี : กรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อนหญิง ” ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาถึงความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิ

เพ่ือนหญิง ในความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการใชค้วามรุนแรง

ภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนวทางการป้องกนั และ เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาความ

เสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยอาศยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลและรักษา

สิทธิสตรี สตรีท่ีไดรั้บผลจากความรุนแรงจากการกดข่ีทางเพศ และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ

สตรี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นมูลนิธิท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย มี

ภารกิจท่ีประกอบดว้ย นโยบายของมูลนิธิเพื่อให้สตรีไดรั้บการคุม้ครองสิทธ์ิต่างๆ ตามกฎหมาย 

การพฒันาหรือการยกระดบัศกัยภาพของสตรีใหมี้บทบาทในสงัคม ศูนยพ์ิทกัษรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์

การจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่ม การออมทรัพยแ์ละการขยายเครือข่ายทัว่ประเทศ 

 2. สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรี ไดแ้ก่ ความไม่มี

เหตุผลของสามีโดยการหึงหวงจนเกินเหตุ ความเจา้ชูแ้ละชอบทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น 

 3. แนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีสามารถกระทาํได ้3 

แนวทางคือการคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งจริงจงั การส่งเสริมการประกอบอาชีพใหส้ตรีสามารถอยู่

ไดด้ว้ยตนเอง และการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดข้ึนภายในครอบครัว

ไม่วา่จะเป็นบุรุษหรือสตรี 
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อภิปรายผล 

 1. ความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพื่อนหญิง กับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรี 

 ความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพ่ือนหญิงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัสัญญา

ประชาสังคมในทัศนะของค้านท์ท่ีมองว่าสัญญาประชาคมคือท่ีรวมของเหตุผลในการสร้าง

กระบวนการยติุธรรม กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณะโดยจะตอ้งมองว่ากฎหมายมีไวเ้พื่อ

คนทั้งมวลตราบใดท่ียงัเห็นดว้ยท่ีจะให้มีกฎหมายนั้นๆต่อไป แนวคิดประชาสังคมน้ีเป็นหลกัการ

สาํคญัในปรัชญาทางการเมือง เป็นหลกัการท่ีเนน้ย ํ้าว่ารัฐจะตอ้งมีหลกัประกนัใหพ้ลเมืองแต่ละคน

มีเสรีภาพให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได ้และเป็นเสรีภาพท่ีสอดคลอ้งกบัพลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศ

หญิงหรือเพศชาย กล่าวคือเป็นเสรีภาพท่ีไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอ่ืนๆ ดงันั้น การมีเสรีภาพท่ี

เท่าเทียมกนัให้มากท่ีสุดคือเป้าหมายแบบมีเหตุผลของเจตจาํนงร่วม หลกัการน้ีถือว่าเป็นแก่นหลกั

ของแนวคิดสาธารณรัฐนิยม (Republicanism) ซ่ึงคา้นทเ์ช่ือว่ารูปแบบของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ

เป็นรูปแบบรัฐท่ีมีศีลธรรมท่ีดีและเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพราะเป็นรูปแบบท่ีทาํใหพ้ลเมืองมีเสรีภาพ

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได้ นอกจากน้ีรูปแบบสาธารณรัฐยงัช่วยทาํให้จุดมุ่งหมายตามหลกัการของ

สัญญาประชาคมมีความสมบูรณ์ (ขอ้มูลจากหนงัสือ พฒันาการและการพฒันาประชาสังคม โดย 

ผศ.ทศพล สมพงษ)์ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 ส่วน คือ (สายฝน น้อยหีด, 

2549: 41 - 44) 

 1.1 จิตสาํนึกประชาคม (Civic Consciousness) หมายถึงความคิดและความยอมรับ

เร่ืองการรวมตวักนัอย่างอิสระดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร ความยอมรับในความคิดเห็นของกนั

และกนัในอนัท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู ่การรวมตวักนัจึงเป็นลกัษณะหุน้ส่วน 

(Partnership) เป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal) มีอิสระเท่าเทียมกนั และมีการเรียนรู้

ร่วมกนั 

 1.2 โครงสร้างองคก์รประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มการรวมตวั

ซ่ึงอาจเป็นองคก์รท่ีเป็นทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได ้เป็นกลุ่มท่ีรวมตวักนัเฉพาะ

คราว เฉพาะเร่ืองหรือต่อเน่ืองก็ได้ สมาชิกของกลุ่มอาจเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ

ประชาชน หรือรวมกนัอยู่ก็ได ้จาํนวนสมาชิกไม่จาํกดั มีสมาชิกเพียง 2 - 3 คนก็ได ้รูปแบบท่ีเห็น

ไดม้ากท่ีสุด ก็คือ องคก์รเอกชนสาธารณะประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ สมาคม 

ชมรม สมาพนัธ์ สหพนัธ์ ชุมนุม สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ประเด็นสําคญัการ

รวมกลุ่มตอ้งมีจิตสํานึกประชาคมครบถว้น การรวมกลุ่มท่ีมีลกัษณะจดัตั้ง ช้ีนํา ขาดการสร้าง 

Partnership ไม่มีการเรียนรู้ร่วมกนัและมีลกัษณะความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง แมจ้ะเกิดอยูใ่นชุมชนไม่
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ว่าจะสนับสนุน โดยภาครัฐหรือองค์กรเอกชนก็ไม่สามารถนับเป็นประชาสังคมได ้เพราะขาด

จิตสาํนึกประชาสงัคม 

 1.3 เครือข่ายประชาคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร้างและกระบวนการซ่ึง 

เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่ม หรือ เช่ือมโยงองคก์รประชาสังคมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ปัจจยัสําคญัของ 

เครือข่ายประชาสังคม คือ ระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพนัธ์ดว้ยความ

สมานฉนัท ์เครือข่ายประชาสงัคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยรวมจิตสาํนึกของสมาชิกและองคก์รประชาสังคม

ต่าง ๆ ใหเ้กิด "อาํนาจท่ีสาม" ท่ีมีความเขม้แขง็ในสงัคมข้ึนมา 

 การท่ีปัญหาเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงประชาชนผูแ้บกรับปัญหาไม่สามารถพึ่งพารัฐแต่

เพียงอยา่งเดียว ไม่วา่ดว้ยเหตุความสลบัซบัซอ้นของปัญหา หรือเพราะความจาํกดัของประสิทธิภาพ

ในภาครัฐ ประชาชนกจ็ะตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหานั้น ตั้งแต่แกไ้ขดว้ยตวัเองเป็นกลุ่มเลก็ ๆ จนเม่ือมี

โอกาสในการสนทนา แลกเปล่ียนความเห็นในวงกวา้ง จึงเกิดการรวมตวักันท่ีจะกระทาํการ

บางอยา่งเพื่อแกปั้ญหานั้นใหลุ้ล่วงไป ทั้งน้ี อาจดาํเนินการโดยประชาสังคมเอง หรือร่วมกบัภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชนกไ็ด ้

 2.สาเหตุของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับสตรีและแนวทางการ

ป้องกนั 

 สาเหตุและปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความไม่เสมอภาคระหวา่งชายและหญิง มาจากแนวคิด

ท่ีว่าผูช้ายและหญิงมีความแตกต่างกันเน่ืองมาจากพื้นฐานท่ีต่างกัน ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ 

เน่ืองจากธรรมชาติไดส้ร้างทั้งสองเพศให้ต่างกนัผูช้ายมีสรีระท่ีแข็งแรงกว่าผูห้ญิง จึงสมควรมี

หน้าท่ีปกป้องเพศหญิงซ่ึงอ่อนแอกว่า ผูช้ายมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง จึงสมควรเป็นผูน้าํ เป็นผูต้ดัสินใจ 

ผูห้ญิงจึงสมควรเป็นผูต้ามและคอยดูแลปรนนิบติัผูช้ายเท่านั้น ซ่ึงความคิดเหล่าน้ียงัเป็นความคิดท่ีมี

อิทธิพลอยูม่ากและหลายคนคิดวา่เป็นเร่ืองปกติอยูแ่ลว้ไม่น่าจะใส่ใจอะไร 

 แต่เน่ืองจากสภาพทัว่ไปในสังคมปัจจุบนัท่ีบทบาทของผูห้ญิงมีเพิ่มมากข้ึน ผูห้ญิง

มีภาระหนา้ท่ีการงานเคียงคู่กบัผูช้าย และสังคมก็ไม่ปฏิเสธความสามารถของผูห้ญิง จึงสมควรเร่ิม

มาพิจารณาใหถ่้องแทว้า่แนวคิดดงักล่าวนั้นยงัเป็นจริงอยูห่รือไม่เพียงใดในปัจจุบนั จากการกาํหนด

บทบาทในสังคมตามความแตกต่างทางเพศโดยอา้งรากฐานทฤษฏีว่า ดว้ยความแตกต่างทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ เร่ืองเก่ียวกบั ฮอร์โมนท่ีต่างกนั ซ่ึงทาํให้พฤติกรรมทางเพศย่อมจะแตกต่างกนั

โดยมกัจะมีคาํอธิบายวา่ ผูช้ายเป็นเพศท่ีแขง็แรง เป็นอิสระ หนกัแน่น ไม่ใชอ้ารมณ์ ไม่มีอคติ ไม่ถูก

ครอบงาํง่าย มีเหตุผล กลา้ตดัสินใจ และมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงและท่ีสําคญัคือมีอาํนาจเหนือ

ผูห้ญิง ในขณะท่ีผูห้ญิงปกติจะถูกมองวา่ปราศจากความหนกัแน่น อ่อนไหว ไร้เหตุผล อ่อนแอ รู้สึก
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เจ็บปวดง่าย ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่กลา้รับผิดชอบ ขาดความมัน่ใจในตวัเองตอ้งอยูโ่ดยอาศยัเพศชาย 

ซ่ึงคาํอธิบายเก่ียวกบัจิตใจเหล่าน้ีทาํใหก้ารมองภาพรวมของผูห้ญิงและผูช้ายต่างกนั 

 ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย เป็นเป้าหมายท่ียงัไม่ไดบ้รรลุในสังคมปัจจุบนั ซ่ึง

ดูได้จากสัดส่วนของผู ้หญิงผู ้ชายท่ีไม่ เท่า เทียมกัน ในตําแหน่งสําคัญๆ ของสังคม เ ช่น 

คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือในความไม่เท่าเทียมระหวา่งรายไดข้องผูห้ญิงและ

ผูช้ายเป็นตน้ แต่สาํหรับผูห้ญิงส่วนใหญ่ในสงัคม ประเดน็ความเสมอภาคท่ีสาํคญัท่ีสุด เก่ียวขอ้งกบั

ค่านิยมในสงัคม ท่ีมองวา่ผูห้ญิงควรมีบทบาทหลกัในการดูแลครอบครัว ซ่ึงทาํใหก้ลายเป็นพลเมือง

ชั้นสองในสังคมนอกครัวเรือน และทาํให้ผูห้ญิงขาดสิทธิเสรีภาพเหนือเน้ือตวัร่างกายตนเอง 

นอกจากน้ีเม่ือเราพูดถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ เราตอ้งรวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนรัก

เพศเดียวกนั ซ่ึงยงัขาดตกบกพร่องอยูม่าก 

 การละเมิดสิทธิสตรียงัดาํรงอยู่อย่างกวา้งขวาง แมจ้ะน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกบั

สมยัท่ีผา่นๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีผูช้ายยงัเป็น

ใหญ่ ค่านิยมในสงัคมไทยท่ีครอบงาํสงัคมใหผู้ห้ญิงอยูภ่ายใตอ้าํนาจเป็นมาอยา่งต่อเน่ือง สังคมยงัมี

ทรรศนะว่าผูช้ายเป็นช้างเทา้หน้าผูห้ญิงเป็นช้างเทา้หลงั ผูช้ายมีภรรยาไดห้ลายคน ผูห้ญิงตอ้ง

ทาํงานบา้น เล้ียงลูก มีบทบาทสาํคญัในครัว หรือถา้ผูห้ญิงทาํงาน นอกบา้นก็ยงัตอ้งกลบัมาทาํงาน

ในบา้นดว้ย รวมถึงทศันคติท่ีคิดว่าการท่ีผูห้ญิงออกมาเรียกร้องสิทธิมากๆ ทาํให้ครอบครัวเกิด

ความแตกแยก สงัคมป่ันป่วน ฯลฯ 

 ประเทศไทย ไดเ้ห็นความสาํคญัในการพฒันาสิทธิเสรีภาพของสตรีในทุกดา้น โดย

ได้ร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) โดยมีแนวทางการพฒันาตามท่ีสหประชาชาติกาํหนด เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2528 

และไดมี้การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณี ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย ์ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิทธิสตรีอย่างต่อเน่ือง อาทิ สิทธิใน

การรับราชการ สิทธิในการเขา้ร่วมทางการเมือง สิทธิในการทาํนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทาํให้สิทธิ

และเสรีภาพของสตรีไทยเท่าเทียมกบับุรุษ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงเป็น

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดใ้หค้วามคุม้ครองรับรองสิทธิ และสร้างหลกัประกนั รวมถึงกาํหนดให้

เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และจะตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

สตรีและบุรุษ เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเขม้แขง็ของชุมชน 

โดยกาํหนดใหมี้มาตรการและกระบวนการต่างๆ เพื่อขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติั
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ท่ีไม่เป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพไดอ้ย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

กนั 

 สตรีนิยมแนวเสรีนิยมถูกวิจารณ์ว่าแมน้ว่าผูห้ญิงได้รับความเสมอภาคในชีวิต

สาธารณะแลว้ แรงงานในบา้นของผูห้ญิงก็ยงัคงไม่เสมอภาคกบัผูช้ายอยูว่นัยงัค ํ่าท่ีมองไม่เห็นก็คือ

วาระซ่อนเร้นของระบบชายเป็นใหญ่ในสถาบนัสาธารณะก็อาจบ่อนทาํลายความเสมอภาคในสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีเห็นกนัอยูแ่จ่มชดัได ้

 การใชค้วามรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ไดมี้การศึกษามากมายดงัเช่น สาํนกังานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัวกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย�์ (2548) ความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี  เป็นปัญหาสําคญัของสังคมท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการทั้งดา้นการป้องกนัแกไ้ข 

และช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาอย่างจริงจงั โดยหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชน  รวมทั้งตอ้ง

อาศยั ความเขา้ใจและร่วมมือของคนในสงัคม เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อน  มีรากเหงา

ของปัญหามา จากค่านิยม เจตคติของสังคมท่ีกําหนดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย

นอกจากน้ี  ในระดบัสากล ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในทุกสังคมและเป็นประเด็นท่ี ต�องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแกไ้ข ดงัปรากฏ

ในกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติหลายฉบบั ได�แก� ปฏิญญาว่าดว้ยการขจดัความ

รุนแรงต่อสตรีอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิ

เด็ก รวมทั้ง ปฏิญญาปักก่ิง และแผนปฏิบติัการเพื่อความกา้วหนา้ของสตรีนโยบายและแผนขจดั

ความรุนแรงต่อเดก็และสตรี เกิดข้ึนจากการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐองคก์รเอกชน และ

นกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้นหน่วยงานเจ�าภาพหลกัใน การจดัทาํ

ร่างคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สํานักงานปลดัสํานัก

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได�มีมติใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแผนขจดัความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรีฉบบัน้ี เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2543 กาํหนดให้เป็นนโยบายแผนแห่งชาติ โดยใชเ้ป็น

แนวทางการดาํเนินงานและประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ

ป้องกนัและแก�ไขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรี 

 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี รวมถึงปัญหา

ความรุนแรง และแนวทางการป้องกนั 

 ในกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันาและพฒันาแลว้นั้น ตอ้งยอมรับว่า “สิทธิสตรี” ไดรั้บ

การยอมรับและพฒันายกฐานะดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมาก จนถึงขั้น “สิทธิเท่าเทียม” กันกับ 

“สุภาพบุรุษ” ดงัท่ีเราสามารถศึกษาติดตามไดจ้ากบางประเทศท่ีมี “ผูน้าํ” เป็นสุภาพสตรี ระดบั 

“ผูน้าํประเทศ” ในตาํแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” และ “รัฐมนตรี” 
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 ประเทศไทยก็ไม่ต่างจากประเทศอ่ืนใดในโลก ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ี

ยอมรับความดอ้ยสถานะของสตรีท่ีว่า “สตรีเป็นชา้งเทา้หลงั” บุรุษเป็นผูน้าํ จึงพบเสมอว่าสตรีไทย

ยงัประสบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ อาทิ ความรุนแรงต่อตวัสตรี ความรุนแรงใน

ครอบครัว แรงงานสตรีท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจา้ของกิจการ หรือผูว้่าจา้ง และกฎหมาย หรือ

ระเบียบบางอยา่งท่ีจาํกดัสิทธิของสตรีอยา่งไม่เป็นธรรม ทาํใหก้ารพฒันาสิทธิสตรีเป็นไปดว้ยความ

ล่าชา้กวา่ท่ีควร 

 

บทสรุป 

 แนวคิดสตรีนิยมไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีหลงัของศตวรรษท่ี 20 นาํไปสู่

การศึกษาเก่ียวกบัผูห้ญิงในมิติต่างๆ โดยใหค้วามสาํคญัในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ และ

ไดใ้ชค้วามคิดรวบยอดในเร่ืองความเป็นเพศ (Gender) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีสาํคญัความ

เหล่ือมลํ้าทางเพศไดก่้อให้เกิดการเคล่ือนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในช่วงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไดเ้กิดการศึกษาและคาํอธิบายหรือ

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นรองของผูห้ญิงในดา้นต่างๆ อยา่งมากมายอีกดว้ย (วนัทนีย ์วาสิกะสิน, 

2543: 6 – 7) 

0 ในส่วนของสิทธิสตรีในประเทศไทยนั้น จะเห็นไดว้่าขบวนการเคล่ือนไหวของสตรี

ไทยไดมี้พฒันาการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพตั้งแต่ระบบการเมืองการปกครอง ในการ

เปล่ียนแปลงนั้นเร่ิมจากระบบการปกครองโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ซ่ึงเร่ิมปรากฏเด่นชดั

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเห็นว่ากฎหมายเก่าไม่ยุติธรรม เช่น 

การขายเมีย หรือการบงัคบัใหลู้กสาวแต่งงานโดยไม่เตม็ใจ จึงโปรดเกลา้ใหเ้ลิกเสีย และต่อจากนั้น

ก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมาโดยตลอด  

โดยเฉพาะกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครัว  นบัไดว้่าสตรีไทยไม่ไดมี้ความยากลาํบากใน

การต่อสู้เพื่อความเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าสตรีไทยส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันา ไดรั้บ

โอกาสทางกฎหมายหลายๆ ดา้น แต่ในทางปฏิบติัก็ยงั มีการกีดกนัและการปิดกั้นโอกาสผูห้ญิง

มากกว่าผูช้าย ซ่ึงสมควรท่ีจะไดรั้บการพฒันาเร่ืองน้ีให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงผูห้ญิงกเ็ป็นกลุ่มหน่ึงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน เช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานนําผลวจัิยไปใช้ 

 1.1 ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้บุคคลทัว่ไปหรือคนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ในทุกระดบั นบัแต่ระดบัสมาชิก ควรเพิ่มส่ิงจูงใจในการร่วมกิจกรรม เช่น สถาบนัหรือองคก์รใน

ทอ้งถ่ินจดัอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีโดยมีบุคลากรของภาครัฐ

หรือภาคเอกชนใหก้ารสนบัสนุนดา้นวิทยากร เป็นตน้ 

 1.2 จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ฯลฯ หรือความผิดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือจูงใจใหป้ระชาชนมี

ความสนใจและตระหนกัถึงความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี เพื่อจะไดป้ฏิบติัตนใหส้อดคลอ้ง

กบัความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฏหมาย 

 1.3 สนบัสนุนการใชส่ื้อโซเซียลมีเดีย (Social Media ) เช่น เฟสบุก (Face book) 

ส่งขอ้ความสั้น (SMS) และทวิตเตอร์ (Twitter) ร่วมในการประชาสัมพนัธ์แนวทางในการพฒันา

ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีเพื่อเพิ่มการส่ือสารสองทาง 

 1.4 เพิ่มการประชาสมัพนัธ์การพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีมากข้ึน

ทางส่ือต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนรู้จกัและสนใจท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสาร 

 2.ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในการมีส่วนร่วมกบั

มูลนิธิ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีอยา่งมีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาและหลกัสงัคมสงเคราะห์ 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัมูลนิธิท่ีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเสมอภาค

ทางเพศและสิทธิสตรีใหม้ากกวา่น้ี เพื่อเป็นการคน้หาแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงวิธีการอบรม

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  

 2.3 ควรมีการสาํรวจช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัและสร้างความ

น่าสนใจแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง  
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 2.4 ในการทาํวิจัยคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลทั้ งในลักษณะเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ ผสมผสานกนั ทั้งน้ีเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ จะทาํใหผ้ลการวิจยัครอบคลุมทั้งแนวกวา้งและแนวลึก 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที ่1 
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แบบสมัภาษณ์ ชุดท่ี 1 สาํหรับบุคคลท่ีมีบทบาทในการดูแลและรักษาสิทธิสตรี 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี  

: กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

1. ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................. 

2. เพศ........................................................................................................................... 

3. อาย.ุ........................ปี 

4. ระดบัการศึกษา......................................................................................................... 

5. อาชีพ........................................................................................................................ 

6. ตาํแหน่งในสมาคม................................................................................................... 

7. เวลาเร่ิมตน้สมัภาษณ์..................................วนัท่ี...................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อนหญิง 

1. การก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนหญิงเกิดข้ึนเม่ือไหร่? โดยใคร? และเกิดข้ึนเพราะอะไร? 

และมีพฒันาการอยา่งไร? 

2. นโยบายของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการพฒันาคุณภาพชีวิตของสตรีมีอะไรบา้ง? 

3. ผลงานท่ีสาํคญัของมูลนิธิเพื่อนหญิงในอดีตมีอะไรบา้ง? 

4. มูลนิธิเพื่อนหญิงมีบทบาทอยา่งไรในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของสตรี? และ

สิทธิเสรีภาพนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสตรีหรือไม่? อยา่งไร? 

 

ตอนท่ี 3 การบริการของมูลนิธิเพื่อนหญิง 

1. มูลนิธิเพื่อนหญิงมีการใหบ้ริการช่วยเหลือสตรีดา้นใดบา้ง? 

2. มูลนิธิเพื่อนหญิงมีเครือข่ายสาํหรับใหบ้ริการสตรีท่ีใดบา้ง? มีการประสานงานกนั

อยา่งไร? 

3. ในการช่วยเหลือสตรีมีการติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐใดบา้ง? ติดต่อในเร่ืองใด? 
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แบบสมัภาษณ์ ชุดท่ี 2 สาํหรับนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิสตรี 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี  

: กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

8. ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................. 

9. เพศ........................................................................................................................... 

10. อาย.ุ........................ปี 

11. ระดบัการศึกษา......................................................................................................... 

12. อาชีพ........................................................................................................................ 

13. ตาํแหน่ง.................................................................................................................... 

14. เวลาเร่ิมตน้สมัภาษณ์..................................วนัท่ี...................................................... 

 

ตอนท่ี 2 คิดวา่ประเทศไทยยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีหรือไม่ 

อยา่งไร เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี 3 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมองความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีอยา่งไร 

 

ตอนท่ี 4 คิดวา่ดา้นประชาสงัคมในมุมมองของนกัวิชาการในบทบาทขององคก์รมูลนิธิเพื่อนหญิง 

เป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ชุดที ่3 
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แบบสมัภาษณ์ ชุดท่ี 3 สาํหรับสตรีท่ีไดรั้บผลจากความรุนแรงจากการกดข่ีทางเพศ 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง ประชาสงัคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี  

: กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

1. ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................. 

2. เพศ........................................................................................................................... 

3. อาย.ุ........................ปี 

4. ระดบัการศึกษา......................................................................................................... 

5. อาชีพ........................................................................................................................ 

6. สถานภาพทางครอบครัว.......................................................................................... 

7. เวลาเร่ิมตน้สมัภาษณ์..................................วนัท่ี...................................................... 

 

ตอนท่ี 2  ลกัษณะความรุนแรงท่ีไดรั้บ และความตอ้งและการแกปั้ญหา 

1. ความรุนแรงท่ีไดรั้บมานั้นเป็นมาอยา่งไร และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

2. คิดอยา่งไรกบัความเสมอภาคระหวา่งชายกบัหญิงในปัจจุบนั 

3. ตอ้งการใหท้างภาครัฐและเอกชนเขา้มาจดัการแกปั้ญหาในดา้นใดบา้ง 
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ภาคผนวก ง 

ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 

คุณธนวดี ท่าจีน (ผู้อาํนวยการมูลนิธิเพือ่นหญงิ) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะจากศิลปากรอ่ะคะท่ีจะขอสมัภาษณ์อ่ะนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั :คะ น่ีไม่ทราบวา่สมัพาสนานรึป่าว ก่ีนาที ประมาณ 

ผู้สัมภาษณ์ : สมัภาษณ์สกัประมาณ ๑๕ ถึง ๒๐ นาทีกไ็ดค้ะถา้รีบอ่ะนะคะ เด๋ียวหนูจะยงิคาํถามเลย

ไม่ออ้มคอ้มเลยนะคะ หนูจะถามวา่อ่า การก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะ เกิดข้ึนเม่ือไรโดยใครคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : การก่อตั้งของมูลนิธิเน่ียจริงๆแลว้ตอนแรกเป็นมูลนิธิเด็กและสตรีอ่ะนะ ก่อตั้งมา

ตั้งแต่ปี สองพนัห้าร้อย เอ่อ สองพนัห้าร้อย ยี่สิบสามอ่ะนะคะ และก็หลงัจากนั้น ตอนแรกก็เป็น

กลุ่มมี นกัวิชาการสตรีอ่ะนะ ส่วนมากท่ีอยูต่ามมหาลยัเน่ีย รวมทั้งกลุม้นกัศึกษาผูห้ญิงในมหาลยัท่ี

มีการมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีตามม.และก็มี ส่ี...ส่ีห้า สถาบนั ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกษตร อะไร

อยา่งเน้ียอ่ะนะ มารวมกลุ่มกนัตั้งเป็นเครือข่ายผูห้ญิงตามมหาลยัอ่ะนะ และกห็ลงัจากนั้นเน่ีย กลุ่มท่ี

จบการศึกษาก็ออกมาตั้งเพื่อนหญิงก่อนอ่ะนะ ซ่ึงก็เกิดมาจากเน่ียนะ กลุ่มนกัศึกษา อาจารยน์ะคะ 

นกัวิชาการและกต็ั้งเป็นกลุ่มเลก็ๆรณรงคใ์นเร่ืองของsextour ดาํเนินการต่อสู้ช่วยเหลือคนงานหญิง

ท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากนายจา้งอ่ะคะ คือในยคุนั้นก็เลย

ช่วยเหลือผูห้ญิงท่ียุคนั้นก็จะมีเร่ืองของ sextour ของประเทศญ่ีปุ่นเยอรมนันะคะท่ีเขา้ท่ีผูช้าย

ต่างประเทศเขา้มาแสวงหาประโยชน์ทางเพศกบัปู้หญิงไทยอ่ะนะคะ กมี็การรณรงคต่์อตา้น sex tour 

นะคะและก็หลงัจากนั้นก็ไดมี้การตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนหญิงและก็มีศูนยท่ี์ช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีประสบ

ปัญหาการถูกระเมิดอ่ะคะ ซ่ึงกจ็ะมีศูนยมี์ทนายความใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงจากคดีเอ่อสามีทาํร้าย

อะไรอยา่งน้ีอ่ะ นะ ถูกคุกคามทางเพศ ถูก เอ่อ ล่อลวงใหค้า้ประเวณี บงัคบัใหค้า้ประเวณีอะนะ ซ่ึง

ยุคแรกๆก็จะมีงานหลกัๆก็เน่ียอ่ะคะมีเร่ืองของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิสตรีท่ีมีทนายความท่ีจะให้กบัคดี

ช่วยเหลือผูห้ญิง จนในท่ีสุดเราก็ไดมี้การพฒันามาเป็นมูลนิธิในปี ๒๕๓๔ นะ แลว้ก็จดทะเบียน

เป็นมูลนิธิเพื่อนหญิงอ่ะนะตั้งแต่ ๕ กนัยายนแลว้กม็าจนถึงปัจจุบนัอะนะฮะ กจ็ะมีกิจกรรมหลกัๆก็

จะมีศูนพิทกัษ ์ซ่ึงยงัมีอยู ่คือรับเร่ืองราวร้องทุก ช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีมีปัญหาความรุนแรงในมิติต่างๆ 

ทั้งเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ครอบครัว การถุกแสวงจากการคา้มนุษย ์ เร่ืองทอ้งไม่พร้อม เร่ืองแจง้

ไม่เป็นธรรมอะไรพวกเน้ีย ก็จะมีงานพวกน้ีอยู่อะนะ แต่ส่ิงๆหน่ึงคือจะมีทหารท่ีจะช่วยส่งเสริม

ความเขม้แขง็ การรวมกลุ่มนะ โดยการจดักิจกรรม สนบัสนุนงบประมาณนะฮะให้ผูห้ญิงรวมกลุ่ม 

มีการฝึกอบรมเร่ืองของกฎหมายต่างๆท่ีผูห้ญิงตอ้งรุ้นะคะ นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับผูห้ญิง 

กลไกต่างๆท่ีผูห้ญิง ถึงการรับบริการนะฮะของกระทรวงต่างๆอะไรอย่างเน้ีย ก็จะมีการ และก็

สนบัสนุนให้ ผูห้ญิงรวมกลุ่มกนันะระดบัชุมชน จะทาํเร่ืองของอาชีพ ทาํเร่ืองของการออมทรัพย ์

ทาํเร่ืองของศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีประสบปัญหาในหลากหลาย หรือว่าผูห้ญิงท่ีอยากจะ
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เขา้ถึงการรับบริการของรัฐเน่ียศูนยจ์ากท่ีกลุ่มผูห้ญิงเขาตั้งข้ึนก็สามารถท่ีจะทาํหน้าท่ีตรงน้ีใน

ชุมชน อนัน้ีก็เป็นกิจกรรมในส่วนท่ีสองท่ีเรา นะฮะ การเสริมสร้างความเขม้แขง็แลว้หลงัจากนั้น

เราก็จะมีการมารณรงคร่์วมกบักลุ่มผูห้ญิง อยา่งเช่นว่า เอ่อ กลุ่มผูห้ญิงก็จะมีอยูใ่นส่ีภูมิภาคใน ก็จะ

มีการเชิญชวนในการทาํกิจกรรมรณรงคใ์นระดบัชุมชนในระดบัจงัหวดัในวนัสตรีสากลมัง่ วนัยุติ

ความรุนแรงจากผูห้ญิงกไ้ด ้เพื่อท่ีจะทาํให้ผูห้ญิงโดยทัว่ไปสามารถเขา้ถึงการคุม้ครองสิทธ์ิและก็

ในขณะเดียวกนัเพื่อท่ีตอ้งการปรับปรุงนะฮะ แกไ้ขกฎระเบียบ กลไกต่างๆของกระทรวงต่างๆท่ีมี

ยงัเป็น ยงัมีปัญหาไม่สามารถคุม้ครองผุห้ญิงได ้หรือยงัเลือกปฏิบติัหรือ กลไกยงัไม่สามารถมีแผน

และแนวปฏิบติัต่างๆ ใหส้ามารถท่ีจะสร้างกลไกนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการทาํงานช่วยเหลือ

ผูห้ยิงมากข้ึนนะเน่ียก็เป็นงานในส่วนท่ีสองนะฮะท่ีเราทาํซ่ึงปัจจุบนัเราก็มีการเปิดศูนยข์องมุลนิธิ

ในส่ีภูมิภาคเลยนะ ใหญ่เราก็จะอยู่ท่ีกรุงเทพซอยรัชดาส่ีสิบสองนะ แลว้ก็ศูนยท่ี์ภาคใตก้็จะมีท่ี

สงขลาแลว้กปั้ตตานี แลว้ก็จะมีศูนยอืยูท่ี่ภาคเหนือ เช่นท่ีเชียงใหม่ และก็พะเยาและก็จะมีศูนยอ์ยูท่ี่

ภาคอีสาน ก็จะมีอยู่ท่ีอุบล กบัมุกดาหารนะคะ ก็จะเป็นศูนยย์่อยๆ ตรงนั้นเน่ียยงัสามารถเขา้ไป

ขอรับคาํปรึกษาก้ดี หรือว่าอยากจะให้เราไปฝึกอบรมให้ความรุ้นะฮะ เร่ืองของภยัผุห้ญิง เร่ือง

กฎหมายต่างๆ เร่ืองของสิทธ์ิพลเมืองหยิง อะไรกแ้ลว้แต่ เร่ืองของปัญหาทอ้งไม่ทอ้ง เร่ืองของสุข

ภาวะวยัเจริยพนัธ์ุเน่ียเขาก็จะติดต่อผสานมาให้ มาไดท่ี้ศุนยต่์างๆน่ีเขากจ้ะมีการไปอบรมให้กบั

ผูห้ญิงดว้ยกนันะคะกเ็ป็นงานในภาพรวมอะนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อย่างตลอด ระยะเวลาท่ีมีมาเน่ียคะ การพฒันาก็คือมูลนิธิเพื่อนหญิงก็พยายามท่ีจะ

ขยาย เขาเรียกวา่ขยายเครือข่าย ให้ๆ  ทัว่ประเทศมากข้ึนใช่ไหมคะเพื่อใหมี้การพมันาให้ๆ ทัว่ถึง 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่ๆ เพื่อท่ีทาํให้เอ่อ อนัท่ีหน่ึงเพ่ือท่ีทาํให้ผูห้ญิงท่ีเขา้ไม่ถึงขอ้มูลให้เขา้ถึงขอ้มูล

ในทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีในชนบทท่ีค่อนขา้งจะห่างไกลนโยบายต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ศูนยช่์วยเหลือทางสังคม ศูนยป์ระชาบดีอ่า ศูนยคุ์ม้ครองสิทธิของ

ผูห้ญิงพร้อม นโยบายต่างๆท่ีรัฐบาลไม่วา่จะยคุสมยัไหนประกาศออกมาใชเ้ร่ืองผูห้ญิง บางทีผูห้ญิง

ในชนบทจะเขา้ไม่ถึง เพราะงั้นเราก็เลยจะตอ้งมีศูนยข์องเราในภูมิภาคเพื่อไปช่วยในการประชา

สมัพนัใหผู้ห้ญิงเขา้ถึงการคุม้ครองในทุกมิติ ไม่วา่จะเร่ืองสุขภาพ การเขา้ถึงการศึกษา การสร้างงาน

สร้างรายได้ต่างๆแก่นะ ผูห้ญิงจาํเป็นจะได้รับรู้ขอ้มูลและเขา้ถึงน่ะคะตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราให้

ความสาํคญั ในอีกส่วนหน่ึงก็คือว่าสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงรวมกลุ่มกนัเพื่อท่ีจะ รับงบประมาณจากทั้ง

ของรัฐกดี้ ของอบตกดี้เพื่อท่ีจะทาํ ดึงงบประมารตรงนั้นไปทาํกิจกรรมพฒันา เพราะงั้นแต่ว่ากลุ่มผู ้

หยิงในชุมชนต่างๆจะพฒันาในเร่ือง บางชุมชนก็พฒันาเร่ืองอาชีพ บางชุมชนก็พฒันาเร่ืองของ

ความคิด บางชุมชนกพ็ฒันาเร่ืองของสุขภาวะอนามยัเจริญพนัธ์ุนะฮะ หลากหลายนะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : นโยบายของมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะในการพฒันาคุณภาพชีวิตของสตรีมีอะไรบา้งคะ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็จะมีในเร่ืองของเอ่อ ในเร่ืองของอาชีพนะฮะอนัท่ีสองในเร่ืองของการท่ีทาํไงให้

ผูห้ญิงไดรั้บการคุม้ครองสิทธ์ิในทุกเร่ืองนะ ไม่ว่าสิทธ์ิในเร่ืองของการศึกษา สิทธิในเร่ืองอาชีพ

ใช่มั้ยฮะสิทธิในเร่ืองของการเขา้ถึงอ่าสุขภาวะอนามยัเจริญพนัธ์ุตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัสูงอายนุะฮะ 

ช่วงไวไฟนะฮะผูห้ญิงควรตอ้งท่ีจะระงบั สิทธิในการท่ีจะไดรั้บในเร่ืองของการส่งเสริมในเร่ืองของ

งานอาชีพและรายไดน้ะฮะและก็อีกส่วนหน่ึงก็คืออาชีพ และอีกส่วนก็สิทธิเร่ืองของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในฉบบัใหม่ให้มนัมีให้ผูห้ญิงมี มีช่องทางมีพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ไปมีบทบาทในเร่ือง

ของการบริหารชุมชนนะฮะ ตั้ งแต่การเป็นคณะกรรมการในระดับชุมชน การเข้าไปเป็น

คณะกรรมการอาํเภอ ตาํบล จงัหวดั หรือแมก้ระทัง่การสมคัรไปอ่าเป็นสมาชิกสภาอบต ไรเง้ียนะ

คะทั้งกลไกทั้งในระบบและนอกระบบ   ทาํไงใหผู้ห้ญิงสามารถกา้วไปสู่เอ่อ บทบาทของการเป็นผุ ้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจบนการจดัการงบประมาณ บริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนดว้ยนะฮะ 

ไม่ใช่เฉพาะเป็นผูรั้บบริการเฉยๆ นะฮะท่ีขาดมาจริงๆเพราะผุห้ญิงยงัไม่ค่อยจะมีบทบาทในการ

บริหารจดัการชุมชน มากจะเป็นโดยฝ่ายท่ีผุช้ายเป้นผูน้าํชุมชนเป็นผูน้าํทอ้งถิ่นซะมากกว่าใช่มั้ยฮะ

ตอนน้ีเราก็ช่วยอีกส่วนหน่ึงก็ท่ีว่าจะทาํไงให้ผูห้ญิงมีพื้นท่ีในส่วนของการเขา้ไปเป็นผูบ้ริหาร

จดัการและมีอาํนาจ มีการ มีผลจากการตดัสินใจดว้ย ไม่ใช่ไปบริหาร หมายถึงไม่ใช่เขา้ไปมีบทบาท

ไปนั่งเฉยๆ แต่ว่าจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยมีเสียงมีอาํนาจในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะ

กาํหนดก็งบประมาณในทอ้งถ่ินก็ดี ทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู่เน่ียมนัจะบริหารจดัการอย่างเป็น

ธรรมไดย้งัไง เป็นธรรมให้กบัทุกเพศ ทุกวยัใช่มั้ยฮะ ทุกกลุ่มเช้ือชาติสาสนาเน่ีย มนัจะบริหารกนั

ยงัไงกนัในชุ่มชนอย่างเน้ียอ่ะนะซ่ึงอนัน้ีก็เป็นของการพฒันาหรือการ ยก ยกระดบัศกัยภาพของ

ผูห้ญิงท่ีทาํใหผู้ห้ญิงเขา้ถึงและเป็นสิทธ์ิผูมี้บทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในประเด็นต่างๆ

ตรงนั้นด้วยว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา เร่ืองสุขภาพ เร่ืองอาชีพใช่มั้ยฮะ ซ่ึงการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร จดั ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอะไรอย่างเง้ีย นํ้ า ป่า ตน้ไม ้ใช่มั้ยฮะลาํธาร การจะมี

โรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไปในชุมชน การท่ีจะมีใครไปขุดเหมืองแร่ทองคาํแลว้มนัมีผลต่อชุมชน

ผูห้ญิงจะตอ้งมีบทบาทการตดัสินใจดว้ยเพราะวา่ผูห้ญิงเป้นผูไ้ดรั้บผลกระทบดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้อยา่งบทบาทของมูลนิธิเน่ียคะในการเรียกร้องสิทธ์ิ สิทธิเสรีภาพของสตรีน่ีคือเรา

จะตอ้งมีกระบวนการยงัไงบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็ท่ีหน่ึงเรากต้อ้งมาศึกษากฎหมายแต่มีสองส่วนนะอนัท่ีหน่ึงก็เป้นเร่ืองของตวั

บุคคลแลว้ก็คือเราก็คุม้ครองสิทิของผูห้ญิงเรียกร้องสิทิของผูห้ญิงเป็นตวับุคคลอยูแ่ลว้ อยา่งเช่นถา้

ผูห้ญิงถูกสามีทาํร้าย ถูกคุกคามทางเพศ เราก็มีทนายท่ีจะคุม้ครองสิทธิใหผู้ห้ญิงเขา้ถึงการคุม้ครอง

นะฮะ วา่ผูห้ญิงจะตอ้งได ้ตามผุท่ี้กระทาํความผดิกบัผุห้ญิงจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ และในอีกส่วน

หน่ึงก็ผูห้ญิงเป็นผูเ้สียหายกจ้ะไดรั้บเงินชดเชยค่าเสียหาย อนัน้ีเป็นสิทธ์ิ อนัน้ีถือเป็นสิทธิของ
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บุคคลใช่มั้ยฮะทีน้ีสิทธิอีกส่วนหน่ึงกคื้อว่าเราจะทาํให้ผูห้ญิงเน่ียไดรั้บการเขา้ถึงสิทธ์ิต่างๆ ผูห้ญิง

บางคนอาจตอ้งรวมกลุ่ม มีการรวมกลุ่มผุห้ญิงเพ่ือท่ีจะเขา้ไปมีพ้ืนท่ีมีบททบาทเป้นคณะกรรมการ

ต่างๆ อนัน้ีกเ้ป็นสิทธ์ิของผูห้ญิงท่ีเราจะตอ้งทาํใหเ้กิดกฎระเบียบต่างๆท่ีจะเป้นอุปสรรคท่ีมนัทาํให้

ผุห้ญิงเขา้ไม่ถึง อนัเน้ียเรากไ้ปแกท่ี้ผ่านมามนักจ้ะไม่มีนายอาํเภอท่ีเป็นผูห้ญิงใช่มะไม่มีผูว้่าเป้น

ผูห้ญิงและก็ช่วยแกก้ฎระเบียบพวกเน้ียซ่ึงบางทีน้ีก็ไปแกห้ลายขอ้ ไปรณรงค์แก ้เม่ือก่อนไม่มี

นายอาํเภอเป็นผูห้ญิง เรากผ็ลกัดนัใหมี้การแกไ้ขกฎของมหาดไทยท่ีจะอนุญาตใหผู้ห้ญิงสมคัรสอบ

เป้นนายอาํเภอไดอ้ะไรอยา่งเน้ียคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : การช่วยเหลือสตรีน่ีเคยมีในดา้นไหนบา้งคะนอกจากจะในดา้น  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือน้ีไงเรากคุ็ม้ครองสิทธิทางกฎหมาย  

ผู้สัมภาษณ์ : ทั้งเงินช่วยเหลืออะไรดว้ยเปล่าคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คะ การบาํบดัฟ้ืนฟูจิตใจสนับสนุนเงินทุนให้มนัเป็นการรวมกลุ่มในเร่ืองของ

อาชีพทั้งตวับุคคลและเป็นกลุ่มนะคะอนัน้ีก็เป็นงานส่วนหน่ึงท่ีเราทาํอยู่แลว้ก็เป็นงานช่วยเหลือ

อะนะ  

ผู้สัมภาษณ์ : คะเรามีเครือข่ายไหมคะท่ีใหส้ตรีไดรั้บการบริการ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มีเครือข่ายสตรี 4 ภาคอยูน่ะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อสตรี 4 ภาค  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ในส่วนของเราเน่ียเราจะสร้างสร้างแกนนาํผูห้ญิงข้ึนมาในภาคต่างๆและแกนนาํ

เราเน่ียหลงัจากท่ีผ่านการอบรมความรู้ในท่ีเคา้ก็จะไปเป็นอาสาสมคัรน้ี รักษาอยู่ในชุมชนของเขา

เหมือนเป็นอาสาสมคัรของมูลนิธิท่ีจะรับเร่ืองราวร้องทุกขใ์นทุกเร่ืองมีงานรณรงคเ์ราก็จะมาร่วม

รณรงคช่์วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายอยา่งเป็นธรรมต่อเป็นธรรมของผูห้ญิง หรือกฎระเบียบ

ของอบตท่ีมนัไม่เป็นธรรมหรือไม่เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเน่ียข้ึนไปมีคนพวกเน้ียไปขบัเคล่ือนใน

พื้นท่ีของตนเอง  

ผู้สัมภาษณ์ : คือการประสานงานกนัระหว่างสตรีขอ้มูลวิธีการเพื่อนหญิงทั้งหมดเน่ียคะก็คือจะอยู่

ในสตรี 4 ภาคใช่ไหมคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่ะใช่จะอยูใ่นสตี 4 ภาค  

ผู้สัมภาษณ์ : ก็คือว่าจะมีการประชุมกนัคุยกนัว่าเราจะมีกนัทาํงานกนัอยา่งไรใช่ไหมคะ ใช่คะ แลว้

กเ็อาผลมารวมกนั  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่า นัน่แหละถูกตอ้งแลว้เราประชุมเสร็จแลว้เขาก็จะเอาประเด็นท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่

ไปขบัเคล่ือนนโยบายใหญ่ดว้ยนะ นโยบายของชาติ อย่างเช่นเราขบัเคล่ือนในกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีกบัการพฒันาใหค้นในของส่วนช่วยเหลือผูห้ญิงเน่ียมีงบประมาณมีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
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ท่ีจะลงมาทาํงานจริงจงัใช่ไหมคะก็จะมีงบประมาณสนับสนุนส่วนต่างๆท่ีนาํเร่ืองเด็กและสตรี

ไม่ใช่จะจดัข้ึนมาใชเ้ฉยๆไม่มีทั้งคนไม่มีงบประมาณมีแต่นโยบายอนัน้ีก็ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีเราจะมา

ช่วยกนัขบัเคล่ือนนะหรือท่ีผา่นมากระทรวงมหาดไทยยงัไม่แกส่้วนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในทาง

การเมืองของผูห้ญิงโดยเฉพาะในระดบัอบต.ต่อไปน้ีจะมีการทาํใหแ้กว้่าอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูห้ญิง 2 

ในสามอะไรยงัง้ีเน่ียนะ คณะกรรมการต่างๆอะไรยงัเน่ียอนัน้ีเร่ืองท่ีเรากาํลงัขบัเคล่ือนในเชิง

นโยบายระดบัชาติดว้ยนะ  

ผู้สัมภาษณ์ : กคื็อการติดต่อกบัหน่วยงานในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลยใช่ไหมคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : ก็คือติดต่อในการเรียกร้องสิทธิสตรีทัว่ไป เร่ืองของกฎหมายและงบประมาณอะไร

อยา่งน้ีใช่ไหมคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ช่ายก็ข้ึนอยู่ว่าประเด็นนั้ นมันเก่ียวขอ้งกับกฎหมายตรงไหนบางเร่ืองเขา้ไป

เก่ียวขอ้งอยู่กบักระทรวงพฒันาสังคมใช่ไหมคะ เราควรจะเรียกร้องกระทรวงพฒันาสังคมเยอะ

เรียกร้องไปท่ีรัฐบาลให้มีการเปิดนโยบายบางอย่างท่ีเกิดการพฒันากลไกของกระทรวงพรรคให้

สามารถคุม้ครอง ผูห้ญิงให้มากข้ึนอะไรอย่างเน้ียอนะหรือถา้เป็นเร่ืองสุขภาพเราก็เรียกร้องไปท่ี

รัฐบาลเพื่อให้เขาปรับหรือทบทวนกลไกของกระทรวงสาธารณสุขท่ีทั้งผูห้ญิงทอ้งไม่พร้อมไดรั้บ

การคุม้ครองดูไดอ้ยา่งเขา้ใจมากข้ึนอะไรอยา่งน้ีนะคะ ขอเป็นเร่ืองแต่นโยบายการศึกษาก็ตอ้งไปท่ี

กระทรวงการศึกษาก็รู้ว่าเป็นประเด็นเร่ืองอะไร ไรอย่างเน้ียนะคะจะเรียกร้องไปตามมิติของ

ประเด็นนะคะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนะแต่ก็โดยรวมๆเน่ียอีกส่วนหน่ึงก็คือว่าเราจะขบัเคล่ือน

ให้รัฐบาลมีการปรับปรุงแกไ้ขกลไกต่างๆท่ีไม่สามารถทาํหน้าท่ีเอ่อ คุม้ครองผูห้ญิงและเด็กได้

เขา้ใจไม่วา่จะมิติไหนกแ็ลว้แต่นะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้อยา่งงบประมาณท่ีมูลนิท่ีไดรั้บเน่ียคะส่วนใหญ่มาจากทางไหนคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กจ็ะเป็นเงินจากต่างประเทศเป็นหลกันะคะหมายถึงจะมีของสหภาพยโุรปของของ

ฝร่ังเศสของเอ่อ อะไรนะ ยูเครนสหภาพยุโรปและก็สถานทูตต่างๆรวมทั้งของสทสดว้ยนะคะ

สาํนกังานสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของเมืองไทยแลว้ก็อีกส่วนหน่ึงก็จะมีในส่วนของภาค

ประชาชนท่ีเคา้บริจาคมาเป็นแบบบุคคลมัง่บริษทัหา้งร้านต่างๆสินคา้ผลิตภณัฑผ์ูห้ญิงต่างๆเขา้ก็จะ

บริจาคมาใหมู้นิธินะคะ กห็ลากหลาย แลว้กอี็กส่วนหน่ึงกเ็ร่ิมจดัตั้งกล่องบริจาคจดัตั้งในพิพิธภณัฑ์

ของมูลนิธิจะขายสินคร้ณรงคต่์างๆของมูนิธิไม่วา่จะเป็นเส้ือยดืกระเป๋าอะไรพวกเน่ียนะ  

ผู้สัมภาษณ์ : กจ็ะมีขายท่ีมูลนิธิทั้ง 4 ภาคเลยใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ่ามี มีทั้ง 4 ภาคเลย คือเราขายไปพร้อมกบัสินคา้ของผูห้ญิงท่ีผูห้ญิงผลิตข้ึนไวก้็

เป็นการตลาดดว้ยอ่าเขาก็จะมีหัตถกรรมนะ คะ ขา้วของหัตถกรรมต่างๆอ่ะนะท่ีผูห้ญิงผลิตข้ึนมา
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เราก็จะคลา้ยเป็นการหาช่องการตลาดให้ทั้งตวัผูห้ญิงเองและก็ให้กบัมูลนิธิในการระดมทุนในการ

ทาํงานร่วมกนัอ่ะนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ อยา่งผูห้ญิงท่ีไดก้ารช่วเหลือจากมูลนิธิเน่ียนะคะ ในช่วงท่ีมีการฟ้ืนฟูมีการบาํบดั

ไรอยา่งเน้ียอ่ะคะ อ่า จะใหเ้ขาไปอยูท่ี่ไหนอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือ มนัมี 2 ส่วนทั้งแบบ มีทั้งพกัพิงนะฮะอยูช่ัว่คราวแต่หลงัจากท่ีอ่า รัฐบาลไดมี้

การออก พรบ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัวก็ดี พรบ เร่ืองของ...ดีนะฮะ เร่ืองทอ้ง

ไม่พร้อมกดี็ มนักจ็ะมีบา้นพกัสวน่ของรัฐบาลท่ีจะเกิดข้ึนในทุกจงัหวดันะฮะ เพราะงั้นภายใต ้พรบ.

เน้ีย มูลนิธิจะตอ้งส่งนะฮะ หรือวา่มีการประสานความร่วมมือไปยงับา้นพกัเด็กและครอบครัวต่างๆ 

เพื่อท่ีจะให้ผูห้ญิงมีท่ีพักพิงนะฮะ เพราะมันเป็นระบบภายใต้กรอบของกฎหมายทุกๆกลุ่ม

หน่วยงานตอ้งทาํเช่นกันอ่ะนะคะ ก็จะ เราก็จะบาํบดัฟ้ืนฟูเด็ก จิตใจผูห้ญิงแลว้ผูห้ญิงจะไปอยู่

บา้นพกัเด็กและครอบครัว ถา้เคสไหนเขาไม่สะดวกใจท่ีจะอยู่บา้นพกันะฮะของ สามารถท่ีอยู่กบั

บา้นของญาติพี่นอ้งหรืออะไรได ้จะบาํบดัฟ้ืนฟูสร้างงานสร้างรายไดอ้ะไรตรงเน้ีย มูลนิธิก็จะช่วย 

แลว้หากเคสไหนเขาไม่มีท่ีไหจริงๆเขาก็พร้อมท่ีจะไปอยูใ่นส่วนของบา้นพกัเด็กและครอบครัวจน

ในท่ีสุดก็มีอาชีพเป็นของตวัเองหรือมีรายไดท่ี้สามารถเล้ียงดูตวัเองไดเ้ขาก็จะออกไปหาท่ีอยู่ของ

เขาอ่ะนะคะ ซ่ึงดูเป็นเคสๆกนัไปอ่ะนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คิดว่ามูลนิธิเพื่อนหญิงน่ีประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือสตรีและเด็กจากการใช้

ความรุนแรงภายในครอบครัวหรือเปล่าคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือ คือเท่าท่ีเราจากเคสอยา่งปีท่ีผา่นมาน่ีมนัพนักวา่รายใช่ไหมคะ ต่อปี พนักวา่ราย 

โดยเฉล่ียนเน่ีย 1000กว่ารายต่อปีเน่ียดูจากท่ีเราช่วยเน่ียเราก็ทาํให้เด็กสามารถท่ีจะได้รับการ

คุม้ครองอยา่งนอ้ยก็ทางกฎหมายนะใช่มั้ยฮะหรือจ่ายเงินเป็นแสน มีการแจง้ความดาํเนินคดี ส่วน

เคสเน่ียเรารู้ถึงขั้นนาํตวัผูก้ระทาํความผิด ลงโทษตามกฎหมายเน่ียก่ีเปอร์เซ็นเน่ียข้ึนกบัผูเ้สียหาย

ดว้ยเน่ีย บางเคสยอมความ แลว้แต่การตดัสินใจของผูเ้สียหายดว้ย บางเคสผูเ้สียหายก็คดีไปถึงท่สุด 

ใช่ไหมคะ ก็สามารถนาํผูก้ระทาํความผิดมาดาํเนินคดีไดอ้ะไรเง้ีย ข้ึนอยู่กบัความผิดดว้ย ถา้เป็น 

กรณีท่ีเป็นความผดิทางผูเ้ยาว ์ความผดิกบัเดก็น่ียงัไงมนักย็อมความไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ ก็ทาํไปถึงท่ีสุดนะ 

เน่ียเป็นผูใ้หญ่มนัก็อาจมีการยอมความระหว่างกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัเคส แต่ส่วนมากกส้ามารถทาํให้ผู ้

ไดรั้บการคุม้ครองในทางกฎหมายถา้เปรียยบเทียบก็ทางท่ีมูลนิธิก็อาจไม่ไดรั้บค่าเสียหาย แต่ก็จะดู

วา่ เคสไหนท่ีเขาไดรั้บความเสียหาย กคื็อมี...จนในท่ีสุดผูห้ญิงไดรั้บการคุม้ครองใช่มั้ยฮะ อยา่งเช่น

ท่ีเขาไม่ยอมนะฮะ ไม่ยอมท่ีจะรับเงินเฉพาะค่าเสียหาย เขาตอ้งการตวัผูก้ระทาํความผดิลงโทษดว้ย

น้ีก็ต่อสู้จนถึงท่ีสุดอ่ะนะส่วนจะติดคุกก่ีปีน่ีก็เป็นเคสๆไปน่ีก็โดยภาพรวม โดยภาพรวมเราก็...
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ถึงแมผู้เ้สียหายจะอ่า ยอมเจราจารับเงิน ไม่ยอมดาํเนิการต่อไปอย่างน้อยผูเ้สียหายก็ได้รับการ

คุม้ครองนะฮะจะเป็นเงินค่าชดเชย นะฮะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีผา่นมาเน่ียคะ คุณธนวดีคิดวา่ประเทศไทยยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคและ

สิทธิสตรีอยูห่รือเปล่าคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ยงัมีอนู่เยอะเลยโดยเฉพาะในโครงของสังคม ดูง่ายๆเลยโดยเฉพาะกระทรวงต่างๆ 

เวลาผูห้ญิงจะเขา้ถึงกลไกการคุม้ครองสิทธิกจ็ะเจอปัญหา 2 เร่ืองอนัท่ี 1 ในเร่ืองของมายาคติ นะคะ 

ท่ีทาํใหเ้ขาไม่สามารถคุม้ครองไดอ้ยา่งเช่นวา่เอาง่ายๆอยา่งสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เวลาผูห้ญิงไป

ร้องทุกขเ์น่ีย 1 มาดว้ยเร่ืองผวัเมีย เมียก็ตอ้งไปคน้สมบติัของผวั ผวัจะทาํร้ายก็ยอมรับ อนัเน้ียคือ

อคติท่ีทาํใหผู้ห้ญิงไม่สามารถเขา้ถึง ผูป้ฏิบติังานคิดอยา่งน้ีป๊ับมนัก็ทาํให้การไปแจง้ความร้องทุกขื

ของผูห้ญิงมนัไม่เกิดประโยชน์ มนัไม่เกิดกลไกการคุม้ครองผูห้ญิงอยา่งจริงจงั อนัน้ีคือในเร่ืองของ

มายาคตินะคะ ซ่ึงมนัก็นาํไปสู่การเลือกปฏิบติั การท่ีคุณมีมายาคติ ในมิติแบบน้ีมนัทาํให้ผูห้ญิงมนั

ไม่ได่รับการคุม้ครองเกิดการเลือกปฏิบติัไงฮะ ถา้เป็นเร่ืองการทุบตีโดยทัว่ไป คุณก็ใหก้ารคุม้ครอง

แต่วา่ถา้เป็นกรณีผวัทุบตีภรรยา เน่ีย ตาํรวจมกัจะไม่ใหค้วามคุม้ครองเท่าไร คือไม่ใหค้วามสนใจอะ

คะ เพราะยงัเช่ือเร่ืองว่า เร่ืองผวัเมียเป็นเร่ืองภายในครอบครัวอะไรเง้ีย หรือ สามีมีสิทธ์ิท่ีทาํร้าย

ภรรยาได ้แลว้การท่ีไปคุม้ครองสิทธิภรรยาเน่ียก็จะนอ้ยลง แต่ว่าถา้เป็นเร่ืองการทุบตีระหว่างผุช้าย

กบัผูช้ายเน่ีย ทุบตีกนัเอ่อ เขากลบัไปคุม้ครองไดน้ะ เอาเร่ืองตามกฎหมายจนเป็นเร่ืองเป็นราว พอ

ผูห้ญิงไปแจง้ความร้องทุกขเ์ร่ืองผวัเมีย เขาก็จะอิดออดไม่ค่อยไปช่วย ไม่ค่อยอยากไปทาํคดีพวกน้ี

อะนะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ปัญหาครอบครัว 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เออ ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเร่ืองเพศก็เหมือนกนันะคะ เร่ืองเพศเน่ียอยา่งเช่น

ว่าบางท่ีผูห้ญิงถูกคุกคามทางเพศเน่ียบางกรณ๊ผูห้ญิงก็เป็นฝ่ายไปหาผูช้าย เขาก็จะตั้งประเด็นว่าคุณ

ไปหาเขาทาํไม ทั้งๆท่ีบางทีว่าผูห้ญิงไม่ไดมี้เจตนาเพื่อท่ีว่าจะให้ผูช้ายข่มขืนนึกออกมะ ไปอยาก

เพื่อนไปโดยไม่ไดคิ้ดเพราะว่าใหผู้ช้ายระเมิดทางเพศตวัเองแต่ไปเพื่ออยากจะมีเพ่ือน แค่นั้น ใช่มั้ย

คะ ตาํรวจก็ตั้งโจทยว์่า ถา้คุณเป็นผูห้ญิง คุณก็ไม่ควรไปหาผูช้ายก่อน มนักจ้ะทาํให ้คุณพร้อมท่ีจะ

ไปมีความสมัพนัอนักท็าํใหผู้ห้ญิงท่ีจะไปหาตาํรวจเพื่อใหด้าํเนินคดีมองวา่ผูห้ญิงเป็น...หรือเปล่า น่ี

ก็เป็นเร่ืองท่ีเรากาํลงัทาํความเขา้ใจกนัท่ีว่า เป็นผูห้ญิงไปหาผุช้ายก่อนก็ไม่ไดห้มายความว่า ผูห้ญิง

ไปใหเ้พื่อถูกข่มขืนนะ ผูห้ญิงไปเพื่อ มีธุระ หรือแมก้ระทัง่ไปเพื่อสร้างความสัมพนัธ์เป็นเพื่อน แต่

มนัไม่ไดห้มายถึงผุห้ญิงไปเพื่อให ้ไปเพื่อท่ีจะถูกข่มขืนอะไรอยา่งเน้ียนะตอ้งทาํความเขา้ใจอีกทีนะ

อนัเน้ียเคา้กเ็รียกมายาคติท่ีทาํใหผู้ห้ญิงถูกเลือกปฏิบติัอยา่งเขา้ไม่ถึง ก็จะทาํใหผู้ห้ญิงเองก็รู้สึกไม่มี

ใครเคยฟังความเห็น การท่ีเราไปเป็นความผิดของเราหรือเปล่าอะไรอยา่งเน้ียอะนะ มนัก็เลยทาํให้
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เคสของคดีการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเร่ืองทีทาํยากพอสมควรท่ีจะฝ่าด่านของตาํรวจใหเ้ขา้ใจว่าเคส

บางเคสมนั ผูห้ญิงไม่เป็นใจ ถา้ผูห้ญิงไม่ไดเ้ป็นใจ คุณตอ้งดาํเนินคดีทนัที การถูกวางยาทุกอยา่งถือ

วา่เป็นการละเมิดทางเพศผูห้ญิงทั้งหมด ใช่ไหมคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ในอีกแง่นึงท่ีนอกจากมายาคติมีอีกแง่นึงมั้ยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีก็โดยภาพรวมว่าจาก คือภาพรวมก็ดูจากทศันะของบุคคลท่ีเป็นหน่วยงานของ

รัฐเน่ียเราจะเห็นวา่เขายงัไม่เช่ือของความเสมอภาคนัน่เอง ใช่ไหมคะ ก็ยงัรู้สึกว่าผูห้ญิงตอ้งเป็นชา้ง

เทา้หลงั ผูช้ายตอ้งเป็นชา้งเทา้หนา้ ผูช้ายตอ้งเป็นผูน้าํเท่านั้นอ่ะ ความเช่ือตรงเน้ียมนัก็กลายเป็นว่า

เน้ืองานบางอย่างท่ีเขาไปทาํกบักลุ่มผูห้ญิงในชุชนต่างๆมนัก็จะติดส่ิงน้ีไปดว้ย ใช่ไหมคะ สมมติ

คุณลงไปชุมชนก็ก็สร้างความเป็นผูน้าํ แต่ลึกๆคุณยงัมีคว่ามเช่ือตรงน้ีท่ีคิดว่าผูห้ญิงไม่สามารถมา

เป็นผูน้าํได ้คุณกท็ศันคติท่ีว่าเวลาคุณฝึกอบรมคุณก็จะพดูว่าเน่ีย ไอกฎหมายเน่ียมนัก็จะพดูถึงสิทธิ

ความเท่าเทียมเน่ีย แต่ในความเป็นจริงเป็นเหมือนผูช้ายไม่ไดน้ะ เป็นผูน้าํไม่ไดเ้พราะว่าเรายงัมี

ความเป็นผูห้ญิง เรายงัไม่มีการตดัสินใจเด็ดขาด เรายงัตอ้งเป็นแม่ตอ้งอยุบ่า้นอะไรอยา่งเน้ียอ่ะนะ 

มนัก็เป็นทศันะคติท่ีทาํใหผู้ห้ญิงไม่กลา้ท่ีจะกา้วขา้มมาเป็นผูน้าํอ่ะนะอนัน้ีก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลย

ทีเดียวนะ น่ีคือท่ียกตวัอยา่งว่ามนันาํไปสุ่การเลือกปฏิบติัอนัท่ีหน่ึง นาํไปสู่การสร้างมายาคติใหต้วั

ผูห้ญิงเองทาํใหผู้ห้ญิงไม่เช่ือมัน่ท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นผูน้าํ ถึงแมเ้ราจะมีผุน้าํหญิงมากมาย แต่ผูน้าํหญิง

คนนั้นจะตอ้งต่อสู้มายาคติอยา่งมากใช่มั้ยคะท่ีจะกา้วข้ึนมาอย่างงั้น หรือมีปัจจยัของในครอบครัว

อย่างมีพวกพ่อ มีสามีเป็นผูมี้อิทธิพลอยู่แลว้ ผูห้ญิงก็จะกา้วข้ึนมาได ้อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของการต่อสู้

อีกยาวนานท่ีผูห้ญิงจะทาํลายมายาคติ สร้างความเขา้ใจให้สังคม โดยเฉพาะในมุมของบุคคลท่ีมี

บททบาทไม่ว่าจะเป็นในรัฐบาล เป็นค่าราชการใช่มั้ยคะ หน่วยงานต่างๆเขา้ใจเร่ืองพวกเน้ีย เพราะ

งั้นคุณเขา้ใจเวลาคุณไปทาํงานของคุณเน่ียคุณก็จะทาํให้ผูห้ญิงเกิดความมัน่ใจ เช่ือมัน่และก็เห็นถึง

ศกัยภาพของผูห้ญิงข้ึนมาในการมีบทบาทหรือเขา้ถึงนโยบายต่างๆไดอ้ยา่งเสมอภาคอ่ะนะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แนวทางการสงเสริมเน่ียคะ การธาํรงไวซ่ึ้งความเสมอภาคทางเพศเน่ียคะ เขาตอ้งทาํ

ยงัไงบา้งคะ ตอ้งสร้างความเขา้ใจอยา่งน้ีใช่มั้ยคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ตอ้งเร่ิมมาตั้งแต่เร่ืองของการเล้ียงดูในครอบครัว หรือว่าพ่อแม่ตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองน้ีและก็ตอ้งทาํให้ลูกของตวัเองเน่ียมีความเขา้ใจในมิติเร่ืองเพศดว้ยอย่างเช่นเร่ือง

ภายในครอบครัว เร่ืองเลก็ๆง่ายๆเร่ืองของงานบา้นเน่ียพอ่แม่กต็อ้งเปิดโอกาศใหเ้ดก็หญิงเดก็ชายได้

มีโอก่าศทาํงานบา้นเหมือนกนัอะไรเง้ีย ไม่ใช่ไปมองว่างานบา้นก็คือเป็นเฉพาะของลูกผูห้ญิงแต่

เด็กผูช้ายไม่ตอ้งทาํอะไรเง้ีย ทศันะคติอยา่งเน้ียตอ้งเปล่ียนเพราะจริงๆแลว้งานบา้นมนัเป็นมิติของ

เร่ือง Gender เป็นมิติของเร่ืองสังคมให้มาสร้างกรอบกติกาในภายหลงั เพราะอย่างนั้นเน่ียมนัเป็น

มิติของส่ิงท่ีมนัเปล่ียนแปลงไดอ่้ะนะ โดยไม่ใช่เร่ืองของเซ็ก เร่ืองของเซ็กมนัเป็นกฎธรรมชาติ
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บางอย่างท่ีเราเปล่ียนไม่ได้อยากจะให้ผูช้ายไปมีมดลูกมันก็คงเป็นไปไม่ได้ มันเป็นมิติโดย

ธรรมชาติน่ีมนัเปล่ียนไม่ได ้เป็นกฎในเร่ืองบทบาททางสงัคมท่ีสงัคมเป็นผูก้าํหนดใหม้นัแปล่ียนได้

อยา่งเช่นการทาํงานบา้นอยา่งเน้ียใหผู้ช้ายสามารถทาํไดก้ารเล้ียงลูกผูช้ายก็สามารถทาํไดผู้ห้ญิงก็ทาํ

ดี มนัตอ้งช่วยกนั มิติพวกน้ีมนัตอ้งขยบั ถา้เราเร่ิมในครอบครัวแลว้ในโรงเรียนก็จะตอ้งมีหลกัสูตร

ท่ีจะสอนให้ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกยับเร่ืองหลกัของความเสมอภาค หลกัในมิติของ เจนเดอร์ 

เซ็กเจนเดอร์ท่ีจะใหเ้ขา้ใจซะใหม่วา่ บทบาทหญิงชายเน่ีย มนัมีความเหมือน และยงัมีความต่าง และ

ยงัมีความตายตวั และยงัมีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้อยา่งไรบา้งนะเพ่ือท่ีจะสร้างความละเอียดอ่อนบาง

เฉพาะท่ีผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองในบางเร่ือง ผูช้ายจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองในบางเร่ือง 

พวกเน้ียจาํเป็นตอ้งมีการมาเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเพ่ือท่ีจะสร้างฐานนะฮะ ให้เด็กไดเ้ติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีมีความเขา้ใจในมิติของเจนเดอร์ ในมิติของสิทธิมนุษยชนมากข้ึน เพราะงั้นเน่ียมนัมีฐาน

เขา้ใจตรงเน้ียเป็นมายาคติต่างๆการเลือกปฏิบติัมนัก็จะหายไปนะคะมนัก็จะเกิดการยอมรับผูห้ญิง

ในฐานะท่ีเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนัมากข้ึน ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างหรือกฎหมาย

บางอยา่งมนัตอ้งอกมาเฉพาะผูดู้แลผูห้ญิงอะไรเง้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : ตั้งแต่มีการรณรงคม์าเน่ียคิดวา่ความรุนแรงหรือการกดข่ีทางเพศน่ีมนัลดลงมั้ยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ท่ีจริงประเด็นมนัสังคมให้ความสําคญัมากข้ึนนะ ประเด็นคือมนัยงัไม่ลดลง

เพราะวา่เม่ือก่อนเน่ียมนัถูกเกบ็เงียบไว ้แต่ปัจจุบนัเม่ือมนัมีองคก์รต่างๆข้ึนมาเคล่ือนไหวหน่วยงาน

รัฐจดัตั้งกลไกข้ึนมาดูแลมากข้ึนเน่ียมนักเ็ลยทาํใหผู้ห้ญิงมีความกลา้ท่ีจะออกมาเปิดเผยมาร้องเรียน

มากข้ึน แต่เม่ือก่อนเน่ียถูกคุกคามทางเพศท่ียิ่งในครอบครัวยิ่งเป็นเร่ือยากเลยท่ีจะร้องเรียนเลยยิ่ง

ตอ้งเก็บไวเ้พราะกลวัท่ีจะสูญเสียสถาบนัการศ฿กษาอะไรเง้ียนะเสียหนา้เสียตาตรงเน้ีย มนัค่อยๆ

หายไปไง แต่ว่าพอปัจจุบนั ผูห้ญิงเร่ิมรู้มากข้ึนว่าเออ มนัไม่ไดเ้ป็ความผิดของผูห้ญิงนะ ตอ้งไดรั้บ

การคุม้ครองนะตอ้งมีการไปพิสูจน์หลกัฐานตรงท่ีว่าเร่ืองน้ีมนัเกิดมาจากอะไรบา้ง พอเร่ิมมีกลไก

พวกน้ีมากข้ึน ผูห้ญิงกอ็อกมาร้องทุกขม์ากข้ึน มนักดู็เหมือนวา่มีปัญหามากข้ึนกวา่เดิมนะ และมนัก็

ยงัไม่เบาบางลงเพราะว่าเร่ืองของมายาคติเร่ืองของกลไกอย่างท่ีพ่ีบอกอ่ะ ว่ามนัยงัปรับตวัไปอยา่ง

ชา้ๆ ในขณะท่ีปัญหามนัมีเยอะไง การให้ความช่วยเหลือก็ยงัมีมายาคติ คนก็ยงัไม่เต็มท่ี ผูห้ญิงก็มี

มากข้ึน ผูห้ญิงทอ้งท่ีจะมาร้องทุกขแ์ลว้อ่ะ แต่หน่วยงานมนัยงัไม่พร้อม อนัเน่ืองมาจาก กลไกไม่

พอ งบประมาณไม่พอ พนกังานไม่พอพวกเน้ียอ่ะนะ หลายๆปัจจยั 

ผู้สัมภาษณ์ : ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานของมูลนิธิมีมากนอ้ยยงัไง 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก็มีมากเลยโดยเฉพาะขอ้ท่ี 1 ก็มีเร่ืองของทศันะคติ อนัท่ี 1 ทศันคติของหน่วยงาน

รัฐท่ีเก่ียวขอ้งสมมติเราจะไปขอความช่วยเหลือไม่วา่กระทรวงไหนเรากจ็ะเจอในเร่ืองของทศันะคติ

ท่ียงัมีมายาอคตินาํไปสู่การเลือกปฏิบติั คุม้ครองผูห้ญิงตรงเน้ียเป็นปัญหาใหญ่ อนัท่ี 2 รัฐบาลมี
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นโยบายผูห้ญิงก็จริง มนโยบายท่ีดูดี แต่ในภาคปฏิบติัมนัยงัไม่จริง คุณอาจจะมีพนกังานเจา้หนา้ท่ี

แต่อาจจะไม่มีเพียงพอ งบประมาณก็ไม่เพียงพอดว้ย แลว้ก็จะเป็นปัญหาทาํให้เกิดปัญหาต่อมูลนิธิ

เวลาเราจะส่งเคสไปทีกก็ลายเป็นเจา้หนา้ท่ีไม่วา่ง ปีน้ีงบประมาณมีแค่น้ีท่ีคุณส่งมามีตั้งหลายเคสรอ

ปีหนา้ อนัน้ีกเ้ป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหามนัก็เลยทาํให้เราตอ้งคอยรณรงคท่ี์จะทาํให้กลไกเน่ียท่ีออกมา

คุม้ครองสิทธิและผูห้ญิงในกระทรวงต่างๆน่ีมนัสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเขา้ใจและก็มีงบประมาณท่ี

เพียงพอ มีเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ใจ มีกลไกรองรับอยา่งเตม็ท่ี ไม่ใช่วา่ งบประมาณหมดไปคร่ึงปี ท่ีเหลืออยู่

ก็ตอ้งรอไปปีหนา้ คืออยา่งน้ีมนัจะเป็นอุปสรรค อนัเน้ีย อนัท่ี 3 ก็ตวัผูห้ญิงเอง ผูห้ยิงส่วนมากก็ยงั

ถูกปลูกฝังมาในแบบเดิมๆอยูอ่่ะนะ เพราะงั้นเน่ียทาํใหผู้ห้ญิงส่วนหน่ึงไม่มีความกลา้ท่ีจะต่อสู้ ไม่มี

ความมัน่ใจ สับสน หรือไม่มีความเขม้แขง็ ก็ยงัยอมจาํนนก็ยงัยอมรับการถูกทุบตี ทาํร้าย การถูกใช้

ความรุนแรง หรือยอมจาํนนท่ีจะอยู่ภายใตก้ารถูกกดข่ีแรงงาน เพราะว่ายงัไม่ไดถู้กทาํความเขา้ใจ

ในเร่ืองของความเสมอภาค บางคนเองยงัรู้สึกว่าเป็นภรรยาก็เป็สิทธ์ิของสามีท่ีจะทุบตีไดห้รือเป็น

ภรรยาหลวงเน่ีย ผูช้ายจะไปมีหลายครอบครัวก็เป็นสิทธ์ิผูช้าย ผูช้ายทาํได ้ในความเช่ือตรงน้ีมนัก็

เป็นผูห้ญิงจาํนวนมากเลยทีเดียวท่ีมูลนิธิจะตอ้งใชเ้วลาฟ้ืนฟูจิตใจ สร้างความเขม้แขง็ เสริมสร้าง

พลงัให้แก่ความคิด ว่าผูห้ญิงหลุดพน้จากความเช่ือเดิมๆ และความเช่ือเหล่านั้นก็เป็นอุปสรรคท่ีทาํ

ร้ายตวัผูห้ญิงเองดว้ย ทาํใหผุ้ห้ญิงเจบ็ปวดและกท็าํร้าย โดนอยุใ่นความทุกข ์มีอีกหลายคนตอ้งหลุด

ออกมาไม่ได ้จะตอ้งอยูใ่นความทุกขแ์ละก็มีอาการทางจิตใจไปในระยะยาว บางคนก็ฆ่าตวัตาย ถา้

หลุดไม่พน้ดูแลตวัเองไม่ได ้เพราะฉะนั้นก็เป็นงานท่ียากพอสมควร การทาํให้ผูห้ญิงไดมี้ความ

เขม้แขง็ เสริมสร้างพลงัและก็หลุดพน้ และก็สามารถดูแลตวัเองได ้ยงัเป็ภาระกิจท่ีหนกัหน่วงท่ีเรา

ยงัตอ้งใชพ้ละกาํลงัมากมายของเจา้หนา้ท่ีในการช่วยผุห้ญิงใหห้ลุดพน้ตรงเน้ียเป็นงานท่ีหนกัมาก 

ผู้สัมภาษณ์ : มูลนิธิมีการประสานงานกบันกัวิชาการท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัทางสิทธิสตรีบา้งไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็มีคะ กรรมการของเราส่วนหน่ึงก็จะเป็นกลุ่มนักวิชาการสตรีอ่ะนะท่ีเขาสนใจ

เร่ือสตรี ศึกษามาเร่ืองสตรี ศึกษาอะไรทางเน้ียก็จะเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มเน้ีย ซ่ึงจะมาเป็น

กรรมการดว้ยกลุ่มหน่ึง แลว้อีกกลุ่มหน่ึงก็จะช่วยเป็นท่ีปรึกษาเป้นผูช่้วยทาํวิจยัให ้ทาํเร่ืองขององค์

ความรู้ให ้จะมีอยู ่

ผู้สัมภาษณ์ : กมี็ส่วนช่วยไดเ้ยอะเลยใช่ไหมคะท่ีทาํใหมู้ลนิธิพฒันาข้ึน 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เป็นส่วนช่วยงานวิชาการ กลุ่มนกัวิชาการก็จะมีขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงบางทีเราก็

อยากจะให้เขาทาํให้เขาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศเขาก็ไดมี้โอกาศศึกษาขอ้มูลของประเทศต่างๆ

ดว้ย การเปรียบเทียบจากฐานขอ้มูลท่ีมูลนิธิเพ่ือนหญิงทาํข้ึนมาเน่ีย ก็ดูในเชียงเปรียบเทียบและก็มี

ขอ้เสนอเป็นองคค์วามรู้ข้ึนมาซ่ึงแน่นอนว่าองคค์วามรู้มนัก็เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของรัฐบาลเอง 

ในเร่ืองการออกนโยบาย ในเร่ืองของการทาํใหมู้ลนิธิมีทิศทางในการขบัเคล่ือนเร่ืองของผูห้ญิงมาก
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ข้ึน หรือว่าเป็นองคค์วามรู้ท่ีทาํให้ผูห้ญิงท่ีรวมกลุ่มในระดบัชุมชนสามารถใชอ้งคค์วามรู้ตรงน้ีไป

ต่อยอดขยายผลในการทาํงานได ้

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ไดมี้การออกไปนาํเสนอในประเทศต่างๆ หรือในประเทศตวัเองบา้งมั้ยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มีคะ บางทีเวลาในการประชุมเวทีกจ็ะเอากาํหนดการของมูลนิธิ องคค์วามรู้ต่างๆท่ี

เราไดท้าํงานมาเน่ีย ไปเสนอและแลกเปล่ียนในเวทีเก่ียวกบัสตรีเช่น World Women อะไรทั้งหลาย 

ทุก 10 ปีก็จะมีการประชุมสตรีโลกเราก็จะพยายามไปประชุม รวมทั้งการนาํเสนอเร่ืองของผูห้ญิง

ในมิติของเอเชียอะไรประมานเน้ีย ก็มีหลากหลายแลว้แต่เวที บางทีเขาก็จะเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม

ในทางการเมืองของผูห้ญิง บางเวทีก็เนน้เร่ืองของ environment แลว้แต่เวทีไหนเราก็จะหยิบเอา

ความรู้ในประเดน็นั้นไปร่วมประชุม 

ผู้สัมภาษณ์ : ไดมี้การร่วมงานกบัศูนยป์ระชาบดีบา้งไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือตอ้งร่วมโดยอตัโนมติัอยู่แลว้เพราะว่าโดยกฎหมายเน่ียในศูนยป์ระชาบดีเน่ีย

จะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นกองเลขาหลกัของทุกจงัหวดัมนัจะมีคณะทาํงาน ฝ่ายวิชาชีพในทุกจงัหวดั 

เกิดข้ึนภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัวก็ดี คุม้ครองเด็กก็ดี คุม้ครอง

ผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํความรุนแรงทางเพศคา้มนุษยเ์น่ีย ศูนยป์ระชาบดีจะตอ้งทาํทุกเร่ือตรงน้ีในแง่ของ

กฏหมาย เพราะงั้นเน่ียในภาระกิจเน่ียเวลามีเคสเขา้มาป๊ับมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียเบ้ืองแรกเจา้หนา้ท่ี

ของเราตอ้งนดัทนายและนกัสังคมจะตอ้งเอาขอ้เทจ็จริงนั้นมาประมวลเร่ืองก่อนเพราะเร่ืองน้ีมนัจะ

เขา้กระทรวงใด อยา่งเช่น ถา้เป็นเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว การคา้มนุษย ์ความรุนแรงทางเพศ

เน่ีย เรากมุ่็งเนน้ไปท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงพฒันาสังคม เชิญเขามาร่วมประชุมร่วมกนัว่า

จะคุม้ครองยงัไง เร่ืองฟ้องไม่ฟ้อง เร่ืองกิจกรรมทั้งหมดเราจะไปท่ีกระทรวงสาธารณะสุข ศูนยพ์ึ่ง

ไดอ่้ะนะ แต่ก็เป็นเร่ืองของการคุม้ครองในการดาํเนินคดี การตอ้งดาํเนินคดี บางเคสเป็นเคสความ

รุนแรงในครอบครัว แต่เขาตอ้งการแค่การคุม้ครองแค่เร่ืองสวสัดิภาพก็ไปท่ีกระทรวงพรรค แต่ถา้

เป็นเร่ืองคดีฟ้องเน่ียเราจะตอ้งไปสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ทุกเคสเราจะตอ้งดูก่อน ส่ิงท่ีผูห้ญิง

ตอ้งการก็คือประเด็นไหนก่อน ถา้เป็นกฎหมายเราก็ไปท่ีสํานักงานตาํรวจ แต่ถา้เป็นเร่ืองการ

คุม้ครองสวสัดิภาพการบาํบดั ฟ้ืนฟูจิตใจ เราก็จะไปกระทรวงพฒันา หรือกระทรวงสาธารณะสุข 

ข้ึนอยูก่บัประเดน็ท่ีเขา้มา 
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คุณบัณฑิต แป้นวเิศษ 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะพี่บณัฑิต 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : สวสัดีครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : การก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะ เกิดข้ึนเม่ือไร โดยใคร และกเ็กิดข้ึนเพราะอะไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียก่อตั้ง...คือจริงๆแลว้เน่ีย เรารวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อนหญิง

ก่อนเม่ือปี 2523 นะครับ โดยการรวมตวัเน่ียก็ ในช่วงนั้นเน่ียอาการของผูห้ญิงท่ีถูก ถูกใชค้วามรุณ

แรงเนาะ แลว้กม็นัมีเร่ืองสถานการณ์การคา้ปเวณี การทลายตามซ่อง คือซ่องเน่ีย ซ่องท่ีเอาผูห้ญิงไป

ขงั คือถูกหลอกมาแลว้เอาไปขงัเน่ียก็ คือถูกไฟไหมซ่้อง แลว้ก็มีสถานการณ์เร่ืองของคนมาเท่ียว

เมืองไทยเน่ียกจ็ะเป็นก็คือมาเท่ียว คือมาเท่ียวผูห้ญิงเยอะอ่ะ มนัก็ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของผูห้ญิงแลว้ก ็

การท่ีผูห้ญิงเน่ียถูกใชค้วามรุณแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ก็เลยทางคณาจารยแ์ละก็กรรมกรหญิง แลว้ก็จะมี

พวกทางพวกนกัศึกษาผูห้ญิงแลว้ก็มารวมตวักนัแลว้ก็ตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนหญิงข้ึนมาเม่ือปี 2523 อ่ะ

ครับ เป้าหมายวตัถุประสงคก์็คือเพื่อท่ีจะช่วยเหลือผูห้ญิงแลว้ก็นาํประเด็นของผูห้ญิงท่ีถูกใชค้วาม

รุณแรงหรือว่าผูห้ญิงท่ีตกอยู่ในสังคมไทย แต่ยงัถูกกดข่ีอยู่เน่ีย รณรงค์ ไปปรับปรุงในเชิงของ

กฎหมาย หรือว่านโยบาย ให้มีสทธ์ิเท่าเทียมกบัผูช้ายและกไ้ดรั้บความยุติธรรมในสังคม เพราะ

ฉะนั้นเน่ียกคื็อเป้าหมาย หรือยทุธศาสตร์ของกลุ่มเพื่อนหญิงและมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียนะฮะ ก็คือว่า  

ยทุธศาสตร์ก็คือการส่งเสริมและ พฒันาและส่งเสริมบทบาทของ ผูห้ญิงให้มีพื้นท่ี ทางสังคม ทาง

นโยบาย ทางกฎหมาย นะฮะ แลว้ก็ผูห้ญิงก็จะตอ้งตดัสินใจและกาํหนดอนาคตของตนเองได ้ดว้ย

ตวัของผูห้ญิงเอง อนัน้ีคือยทุธศาสตร์เนาะส่วนเร่ืองของกิจกรรมของมูลนิธิเน่ียนะฮะ คือมูลนิธิเน่ีย

เน่ืองจากว่าเราทาํงานทางกรุงเทพอ่ะนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเซนเตอร์หรือหรือว่าศุนย๋กลางของ

สาํนกังานใหญ่เน่ีย อยูท่ี่กรุงเทพฯ แลว้ก็มีท่ีเชียงใหม่เน่ีย เขาจะมี ภาคเหนือเขาจะมีท่ีเชียงใหม่ นะ

ครับ และกมี็ศูนยท่ี์ผูห้ญิงเขาไปทาํงานอยูด่ว้ยและเป็นแกนนาํอยูด่ว้ยอยูท่ี่จงัหวดัพะเยาดว้ย นะครับ 

ส่วนภาคอิสานเน่ีย เราก็มี เครือข่ายผูห้ญิง 12 จงัหวดัภาคอิสาน นะฮะ แต่ศูนยท่ี์เราทาํงานและเป็น

ศูนยป์ระสานงานก็จะอยู่ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี กบัท่ีจงัหวดัมุกดาหาร นะครับส่วนทางภาคใตเ้น่ีย

เราก็จะมีท่ีหาดใหญ่นะฮะ จ.สงขลา กบัท่ีปัตตานีและยะลานะครับ  ซ่ึงหมด ศูนยท่ี์เรามีอยูเ่น่ียส่วน

ใหญ่กจ็ะอยูต่ามแนวชายแดนนะฮะ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีติดกบัชายแดน เช่นอิสานกติ็ดกบัลาวโนะ  

ผู้สัมภาษณ์ : ตรงจุดเส่ียงใช่ไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่ๆ เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อผูห้ญิงและเด็กเน่ียจะถูกใชค้วามรุณแรง เร่ืองการถูกคา้

มนุษย ์น่ีคือพื้นท่ีท่ีเราทาํงานอยู่ส่วนในประเด็นหรือว่าตวัของนโยบายเน่ีย ตอนน้ีท่ีชดัเจนก็คือว่า

ประเดน็ในเร่ืองของผูห้ญิงกบัการเขา้ถึงกองทุนพฒันาบทบาทสตรี หรือนโยบายสาธารณะดา้นสตรี 

เราก็พยายามทาํกิจกรรมในเร่ืองของการเขา้ไปนาํเสนอรวมกลุ่มผูห้ญิงแลว้ก็เขา้ไปนาํเสนอเร่ือง
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ของการปรับเปล่ียนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ใหม้นัตรงเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการพฒันา

บทบาทสตรี จริงๆ ไม่ใช่เป็นกองทุนเพ่ือการกูย้ืม หรือกองทุนท่ีไปสร้างหน้ีให้ผูห้ญิงอีก อนัน้ีเป็น

นโยบายหน่ึง และนโยบายท่ี2ก็คือเรากาํลงัขบัเคล่ือนเร่ือง พรบ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุณแรง

ในครอบครัว นะครับ ซ่ึงกฎหมายเน่ียก็ออกมาแลว้แหล่ะ แต่ว่าเร่ืองของการบงัคบัใช้เร่ืองของ

ประสิทธิภาพในเชิงของกลไกเจ้าหน้าท่ีเน่ีย เราก็ยงัตอ้งไปผลกัดันติดตามในเร่ืองของการใช้

กฎหมายและก็กลไกท่ีหน่วยงานรัฐเน่ียเขาตอ้งลงไปทาํให้การช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กนะฮะ ส่วน

เร่ืองของนโยบายอ่ืนๆเก่ียวกบัเร่ืองสตรีเน่ียเขาก็ไปหนุนเสริมซะมากกว่า หรือเฉพาะเร่ืองของ

กฎหมายเร่ืองของความเท่าเทียม เร่ืองของทางเพศ เร่ืองของกฎหมายการส่งเสริมอนามยัเจริญพนัธ์ุ 

เร่ืองกฎหมายประกนัสงัคมนะฮะ อนัน้ีกเ็ป็น แลว้ก็อีกอนันึงก็คือว่า เร่ืองของกฎหมายท่ีเราพยายาม

ท่ีจะผลกัดันเผยแพร่ให้กบัผูห้ญิงได้รู้ไดเ้ขา้ใจ นอกจากเร่ืองกฎหมายคุม้ครองความรุณแรงใน

ครอบครัวยงัมีเร่ืองของพรบ.ป้องกนัการคา้มนุษย ์เนาะ เร่ืองของกฎหมายอาญาท่ีถูกปรับปรุงเช่น

เร่ืองของกฎหมายอาญามาตรา 276 277 เน่ียแลว้ก็เร่ืองของไอน่ีก็คือ เร่ืองเก่ียวกบัเร่ือง การห้าม

ข่มขืนภรรยาตวัเอง เราก็มีการรณรงคแ์ลว้ก็ให้ความรู้กบัผูห้ญิงนะครับ อนัน้ีก็เป็นกฏหมายท่ีเรา

พยายามขบัเคล่ือนอยูแ่ต่หลกัสาํคญักคื็อวา่ เราพยายามท่ีจะส่งเสริมใหผู้ห้ญิงไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ

ในเร่ีองของสิทธิเบ้ืองตน้ท่ีผูห้ญิงเน่ียควรจะรู้และไดรั้บนะวา่เน่ีย เวลาถูกใชค้วามรุณแรง หรือวา่ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืนเน่ีย คุณจะไปประสานงานท่ีใคร หรือวา่คุณจะไปขอความช่วยเหลือได้

ท่ีใครนะฮะ แลว้กเ็รากจ็ะนาํเคสเหล่านั้นเน่ียมาผลกัดนัในกลไก เขาเรียกสหวิชาชีพ ตอนเน้ียท่ีมีอยู่

ก็คือกลไกท่ีประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองประเด็น เร่ืองการคุม้ครอง

ผูห้ญิงและเดก็ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  

ผู้สัมภาษณ์ : ผลงานสาํคญัของเพื่อนหญิงเน่ียคะ มีอะไรบา้งคะ ในอดีตเลยอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ๋อ ผลงานสาํคญัของเพ่ือนหญิงในอดีต ตั้งแต่อดีตมาก็คือว่า เรารณรงคเ์ร่ืองการ 

เร่ืองกรณีของการนาํผูห้ญิงมาถูกคา้ประเวณี นะฮะ อยา่งกรณีเร่ืองของการรณรงคเ์ร่ืองไฟไหมซ่้อง

ท่ีภูเกต็เง้ีย เม่ือ 20 เกือบ 30 ปีท่ีแลว้โนะ แลว้ก็มีเร่ืองของสีผางท่ี เร่ืองของการฆ่าสามีเน่ียนะฮะ  แต่

ว่าเป็นเร่ืองของการไม่ไดเ้จตนาอนัเน้ียเราก็รณรงคแ์ลว้ก็อีกผลงานท่ีเด่นชดัมากก็คือ เร่ืองของการ

รณรงคใ์ห้ให้รัฐบาลเน่ียออกกฎหมายประกนัสังคม แลว้ก็พอกฎหมายประกนัสังคมออกมาเม่ือปี 

2533 เราก็รณรงคต่์อเน่ืองว่า เม่ือค่าราชการไดล้าคลอดเน่ีย ผูห้ญิงในส่วนของท่ีเป็นแรงงานใน

ภาคเอกชนเน่ียก็ควรจะไดส้ามารถท่ีจะมีสิทธ์ิลาคลอด ได ้90 วนันั้นก็คือ 3 เดือน ไดค้่าจา้งเตม็ นะ 

ซ่ึงตอนเน้ีย ไอกฎหมายลาคลอดเน่ียมนัเขา้ไปอยูใ่นสิทธิประโยชน์ของประกนัสังคมไปแลว้ และก็

อีกอนันึงเน่ียเรากร็ณรงคเ์ร่ืองของท่ีเป็นผลงานเด่นกคื็อวา่ไอเร่ืองของกรณีไฟไหมเ้คเดอร์อ่ะครับ ท่ี

มีคนงานตายไป 188 คนอ่ะ เราก็มีการรณรงคใ์ห้มีร่วมขบวนการแรงงานอ่ะนะ พวกสภาเครือข่าย
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ผูป่้วยเน่ียใหมี้กฎหมายไอสถาบนัคุม้ครองความปลอดภยั แลว้ก็เร่ืองของพนกังานสอบสวนหญิงท่ี

เรารณรงคจ์นกระทัง่เน่ีย กบัเครือข่ายผูห้ญิงเน่ียฮะ รณรงคจ์นกระทัง่ท่ีสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ

รัฐบาลไดมี้มติให้มีพนักงานสอบสวนหญิง แลว้ก็มีการขยายพนักงานสอบสวนหญิงออกไปทัว่

ประเทศรวมถึงเร่ืองของการใหผู้ห้ญิงเน่ียเขา้ไปสามารถมีสิทธิเรียน เป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจได ้

ซ่ึงตอนน้ีก็ออกมา 1 รุ่นแลว้เนาะ 100 กว่าคนท่ีจะกระจายไปทัว่ประเทศ และก็ยงัมีเร่ืองอีกเร่ืองนึง

ท่ีคิดวา่น่าจะเป็นผลงานเด่นกนักคื็อเร่ืองของการรณรงคแ์ละกเ็รียกร้องใหโ้รงพยาบาลหน่ะมีโอเอส

ซีซี ก็คือ วนัสตอป เซอวิส ไคลซิสเซนเตอร์ก็คือ เป็นศูนย์พึ่ งได้ในโรงพยาบาล ซ่ึงก็ประสบ

ความสาํเร็จเพราะวา่กระทรวงสาธารณะสุขเน่ียไดมี้นโยบายและกมี็คาํสัง่ออกไปใหทุ้กโรงพยาบาล

ท่ีเป็นโรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาลอาํเภอเน่ียมีศูนยพ่ึ์งไดห้รือศูนย ์oscc  ท่ีจะให้คาํปรึกษา 

ให้ความช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกกระทาํความรุณแรง นะฮะ อนัน้ีก็เป็นในส่วนของผลงาน

เด่นๆท่ีผ่านมา และก็ยงัมีเร่ืองนึงก็คือ เราพยายามรณรงค์เร่ืองของการผลกัดนัให้คุม้ครองสิทธ์ิ

ผูห้ญิงข้ามชาติ ในเร่ืองของแรงงานข้ามชาติกับการใช้ประกันสังคม ใช้สิทธิประกันสังคมท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงมนัจะไปรวมถึงเร่ืองของพรบ.ผูรั้บงานไปทาํท่ี

บา้นแลว้ก็ท่ีสําคญัอีกอนันึงท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียเขา้ไปผลกัดนัจนเกิดทางกฎหมายเน่ียก็มีเร่ือง

ของกองทุนการออมแห่งชาติอนัเน้ียฮะท่ีผา่นมานะเท่าท่ีนึกออกนะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้อย่างการช่วยเหลือสตรรีเน่ียคะมีการติดต่อกบัภาครัฐทางดา้นใดบา้งคะแบบ

ติดต่อในเร่ืองอะไรอะคะเวลาเราจะติดต่อทางภาครัฐอ่ะคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือ ส่วนใหญ่มูลนิธิเพื่อนหญิงก็จะคือทาํงานของเชิงให้คาํปรึกษาด้วย 

เพราะฉะนั้นกจ็ะมีผูห้ญิงท่ีถูกใชค้วามรุณแรงในรูปแบบต่างๆเน่ียโทรศพัทเ์ขา้มาบา้ง หรือไม่ก็บอก

ผา่นแกนนาํบา้ง หรือไม่กม็าหาดว้ยตวัเอง เพราะฉะนั้นเน่ีย คือเราทาํงานกบัภาครัฐเน่ีย เราทาํงาน 2 

ระดบั ระดบันโยบายกบัระดบัปฏิบติัการ เพราะฉะนั้นระดบัปฏิบติัการเน่ียก็คือการนาํเคสเน่ียท่ีมา

ขอความช่วยเหลือเน่ียก็ ประสานส่งต่อ เพราะว่ามูลนิธิเพ่ือนหญิงเน่ีย ไม่มีบา้นพกั เราก็จะให้

ความรู้กบัผูห้ญิงแลว้ก็ประสานส่งต่อโดยเรามีนักสังคม นักจิตวิทยา แลว้ก็นักกฎหมาย ท่ีจะให้

ความรู้แลว้ก็ให้ความมัน่ใจคืนกบัผูห้ญิง ก็คือการใชก้ระบวนการท่ีเราเรียกว่า Mpowerment หรือ 

Group support ผูห้ญิง ใหก้ลา้ท่ีจะลุกข้ึนมาและก็กลา้ท่ีจะเดินไปบอก ก็เราก็จะใหค้วามรู้กบัผูห้ญิง

วา่ การท่ีคุณจะไปแจง้ความเน่ีย และใหด้าํเนินคดีไดต้าม พรบ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุณแรงใน

ครอบครัวเน่ีย หรือว่าคดีไหนๆเน่ียคุณจะตอ้งแจง้ความดาํเนินคดี บอกกบัตาํรวจ ว่าตอ้งแจง้ความ

ดาํเนินคดี เพราะอยา่ไปแค่ไปแจง้เฉยๆ เพราะแจง้เฉยๆเขาจะแค่บนัทึกประจาํวนั ซ่ึงมนัจะไม่ผลต่อ

การดาํเนินคดีของผูก้ระทาํความรุณแรง เพราะงั้นเรากจ็ะแนะนาํใหผู้ห้ญิงเดินไปก่อนรวมเครือญาติ

เดินไปก่อน คือเราเน่ียจะเป็นแค่หน่วยสนบัสนุนให้ความรู้ แลว้ก็ประสานส่งต่อ ถา้เกิดมีการทอ้ง
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ข้ึนมา หรือว่า ทอ้ง แทง้ ท้ิง อะไรพวกเน้ียนะฮะ ท่ีเราเจอกนัเยอะเน่ียเราก็จะประสาน อยา่งเช่นเรา

จะประสานบา้นพกัฉุกเฉินท่ีดอนเมืองให้นาํผูห้ญิงเน่ีย หรือเด็กผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พึงประสงคห์รือว่า

ยงัไม่พร้อมท่ีจะมีบุตร หรือเขาไม่สามารถท่ีจะเอาเด็กออกไดแ้ละเกิน 5 เดือนอะไรแบบเน้ีย คือ

เพื่อนหญิงไม่ไดส้นับสนุนเร่ืองการทาํแทง้นะแต่ว่าเราก็จะมีกระบวนการสหวิชาชีพในการให้

คาํปรึกษากบัเดก็และครอบครัววา่เขาพร้อมแค่ไหนหรืออะไรแบบเน้ีย และกถ็า้เขาไม่พร้อมและมนั

มีผลต่อชีวิตเขาในอนาคตอยา่งมากเน่ีย เราก็ตอ้งมีตาํรวจมี มีนกัสหวิชาชีพมีนกัสังคม นกัจิตวิทยา 

นักอะไรเหล่าเน้ีย มานั่งประชุมกันแลว้ก็ตดัสินใจร่วมเพราะว่าการทาํแทง้เน่ียมนัเป็นเร่ืองผิด

กฎหมาย แต่ว่ากรณีมีขอ้ยกเวน้ว่าถา้เกิดจะทาํแทง้ จาํเป็นจริงๆท่ีมนัมีผลต่อชีวิตเขา ต่ออนาคต มนั

ยงัไงก็ไม่ไดล้ะแบบเน้ีย ก็สามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งใชก้ลไกสหวิชาชีพท่ีกฎหมายรับรอง เพราะงั้นเน่ีย

เราก็จะทาํงานในเชิงน้ีล่ะครับ ก็คือเชิงในระดบัของปฏิบติัการ คือการรับเคสให้ความรู้ให้กาํลงัใจ

แลว้ก็นาํไปสู่การประสานส่งต่อ และก็ใชก้ลไกของกฎหมายท่ีมีอยู ่เช่น พรบ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํ

ความรุณแรงในครอบครัว พรบ คุม้ครองเดก็ พรบ.ป้องกนัการคา้มนุษย ์พรบเหล่าเน้ียมนัจะมีกลไก

ก็คือ เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการตอ้งทาํ ทาํงาน ซ่ึงอนัน้ีรวมถึงกระทรวง

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์ตอนน้ีเขามีบา้นพกัผูห้ญิงและเด็ก บา้นพกัเด็กเน่ีย ทุก

จงัหวดัเลยเน่ียเราก็จะประสานส่งต่อ ส่วนในระดบันโยบายเน่ีย เราก็จะทาํงานอย่างเช่น ของการ

ณรงค์ผลกัดันกฎหมาย หรือว่าขอ้บญัญติัต่างท่ีมนัเป็นอุปสรรคของการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิง 

อย่างเช่นกองทุนพฒันาบทยาทสตรีอย่างเน้ีย คือมนัเป็นนโยบายท่ีดีแต่ว่ามนัยงัมีปัญหาเร่ืองของ

การปฏิบติัการแต่วา่ความรู้ความเขา้ใจของผูห้ญิงของเครือข่าย หรือแมแ้ตค้ณะกรรมการท่ีกฎหมาย 

นโยบายฉบบัเน้ียมนัยงัไม่เป็นกฎหมาย ในการท่ีจะทาํงานต่ออนัเน้ียโดยหลกันโยบายเน่ียเราก็ไป

ทาํการยื่นหนังสือรณรงคเ์ดินรณรงค ์หรือจดัเวทีต่างๆซ่ึงท่ีจะให้รัฐบาลเน่ียเห็นปัญหาสังคมเห็น

ปัญหา แลว้ก ็เขาเรียกวา่ออกกฎหมายมาเพื่อท่ีจะทาํใหรั้บรองกบัชีวิตของผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสงัคม 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่บณัฑิตคิดว่าประเทศไทยยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรีอยูห่รือไม่คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ ยงัมีอยูเ่ยอะครับ เพราะวา่แมว้า่ผูห้ญิงจะมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึนเน่ีย เม่ือ

ดูโดยภาพรวมแลว้เน่ีย คือการศึกษาท่ีผูห้ญิงไดรั้บเน่ียก็ยงัเป็นการศึกษาท่ีเหมือนเปิดโอกาสเพียง

รูปแบบ แต่ในเชิงเน้ือหาท่ีจะนาํไปให้ผูห้ญิงเน่ียไดเ้ป็นนักคิดนักเขียนหรือว่าเป็นมนัสมองทาง

สังคมเน่ียคือโอกาสเน่ียมนัยงัเปิดน้อยอยู่ อนัน้ีอาจจะมองไปถึงเร่ืองทศันะคติเดิมดว้ยนะ เร่ือง

บทบาทหญิงชายท่ียงัมีวามเหล่ือมลํ้าอยู่ก็ การสอนกนัระหว่างลูกหญิงลูกชายเน่ียก็ยงัให้คุณค่าลูก

ชายมากกว่า ผูห้ญิงหรือว่ากรณีของการเปิดโอกาสในเร่ืองของการทาํงานหรือการเปิดโอกาส

ในทางสถานะท่ีมีตาํแหน่งทางสังคมหรือทางการเมืองเน่ีย ก็ยงัเห็นชดัว่าตวัเป็นผูห้ญิงแต่วิธีคิดยงั
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เป็นแบบผูช้ายเป็นใหญ่อยูก่คื็อวา่วิธคิดแบบผูช้ายท่ีมองผูห้ญิงว่าเป็น ใชอ้าํนาจเป็นทรัพยสิ์นบงัคบั

ผูห้ญิงถูกบงัคบัไดคื้อยงัมีวิธีคิดในเชิงของการเลือกผฏิบติัอยู่ เพราะยงังั้นเน่ียคิดว่าในมุมมอง ณ 

ขณะน้ีเน่ีย ถา้มองโดยภาพรวมเน่ียเหมือนผูห้ญิงจะมีโอกาสมากข้ึนแต่ว่าอุปสรรคปัญหาใหญ่ก็คือ

ว่าการท่ีจะเปิดทางหรือยอมรับในบทบาทหนา้ท่ีของผูห้ญิงเน่ียอนัน้ียงัตอ้งมีความพยายามในการ

ใหค้วามรู้หรือวา่ในการปรับเปล่ียนทศันะคติอีกเยอะ  

ผู้สัมภาษณ์ : งบประมาณของมูลนิธิอ่ะคะท่ีไดม้าน่ีส่วนใหญ่น่ีไดม้าจากทางภาครัฐหรือป่าวคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ๋อ ส่วนใหญ่แลว้ไดจ้ากต่างประเทศครับ เพราะว่าเราเป็น Non Goverment 

Organization เป็นองคก์รพฒันาเอกชนนะฮะ คือส่วนหน่ึงภาครัฐเองกเ็ขากบ็อกวา่งบนอ้ย นะฮะ 2ก็

คือวา่มูลนิธิเน่ียหรือวา่องคก์รพฒันาเอกชนหรือ ngo เน่ียส่วนใหญ่เราทาํงานเน่ีย เราทาํงานลงไปใน

ระดบัลึกพื้นฐาน เราก็จะเห็นปัญหานาํปัญหาออกมาตีแผอ่ยา่งตรงไปตรงมา ถา้พดูงบประมาณเน่ีย

ตอนเน้ียเรากรั็บมาจากต่างประเทศเป็นหลกั มูลนิธิต่างๆท่ีเขาอยากจะช่วยเหลือประเทศยากจนหรือ

วา่ประเทศท่ีมีปัญหาเร่ืองของความรุณแรงอยูเ่ช่นสหภาพยโุรป หรือ USAID ของสหรัฐ หรือถา้เกิด

เป็นองคก์รท่ีถูกรับรองตามกฎหมายในเมืองไทยอยา่งเช่นเงินภาษีบาปหรือว่าภาษีเหลา้บุหร่ีเน่ีย ก็

คือ สสส ยงัเง้ีย แต่ว่าเราไม่ไดรั้บจากรัฐโดยตรง หรือว่าบางทีเราก็ไดจ้าก UN Women เหมือนกนั 

องคก์รสหประชาชาติท่ีทาํงานดา้นผูห้ญิงเน่ีย คือเราก็รับหลายท่ีเพราะว่าไดใ้นส่วนเล็กส่วนนอ้ย

ตอ้งทาํงานไง เพราะงั้น NGO ก็ คือเงินของเราเน่ียมนัเป็นเงินงบประมาณท่ีเราขอจากต่างประเทศ 

ระยะสั้นมากเพราะงั้นเน่ียเราทาํงานเราก็ทาํงานเร็วไง ทาํงานเร็วเห็นผลงานเนาะ คือเราจะต่างกบั

ภาครัฐตรงท่ีว่าภาครัฐเขาจะทาํงานไปเร่ือยๆถา้ไม่มีตวัตุน้ เพราะยงัไงเขาก็ไดเ้งินเดือน เขาก็มี

งบประมาณ เขามีสวสัดิการ แต่พวกพี่กถื็อวา่ 1 เรากท็าํงานทางสงัคมดว้ย 2ถือวา่เป็นอาชีพหรือเป็น

งานท่ีเรารักอ่ะ...... น่ีเป็นเร่ืองทศันะคติท่ียงัมองว่าผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย ทศันคติว่าผูห้ญิง

อ่อนแอร์ ผูช้ายเขม้แขง็ มีทศันคติเร่ืองอะไรอ่ะ ผูห้ญิงทาํงาบา้นส่วนผูช้ายก็ไปลั้ลลาได ้อะไรอยา่ง

เง้ีย ผมเป็นผูช้ายผมก็มีนะ ออกไปคือเจอเพื่อนเจออะไรบา้ง มนัมีสังคม แต่ส่ิงเหล่าเน้ียคือมนัถูก

คาดหวงัวา่ผูห้ญิงจะตอ้งทาํอยา่งงั้นอยา่งง้ี ดูอยา่งบทบาท ถา้เกิดเป็นครอบครัวสมยัเก่าหรือว่าอะไร

แบบเน้ียก็จะเห็นว่าบทบาทของแม่เน่ียเต็มไปหมดเลยในขณะท่ีบทบาทของพ่อเน่ีย ก็ถูกบอกอีก

แบบนึงหน่ะ ซ่ึงในหลายบทบาทมนัสามารถช่วยกนัไดไ้ง ไม่ใช่บทบาทวา่ฉนัเป็นผูห้ญิง ฉนัตอ้งทาํ

แบบน้ีตลอดไป ผมเป็นผูช้ายผมกท็าํแบบน้ีตลอดไปมนัไม่ใช่ไง 

ผู้สัมภาษณ์ : มนัเลยกลายมาเป็นแบบทุกสมยัเลยท่ีผูห้ญิงจะตอ้งเป็นแม่บา้น ผูช้ายจะตอ้งออกไป

ทาํงานนอกบา้น  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่ มนัก็เลยทาํให้โอกาสท่ีผูห้ญิงเน่ียจะออกมาไดรั้บการส่งเสริมพฒันามีเวทีมี

อะไรต่างๆเหล่าเน้ีย เปิดโลกทศัน์ของตวัเองอ่ะ มนักเ็ลยแบบมนัมีนอ้ยไง พอมีนอ้ยปุ๊บเน่ียมนัทาํให้
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ขอ้จาํกดัของผูห้ญิงในเร่ืองของการท่ีจะไปพฒันาในเชิงระบบแนวคิดหรืออะไรต่างๆ เหล่าเน้ีย 

ทกัษะมนัไม่มี มนัอยูท่ี่ผูช้ายหมดไง อนัเน้ียคือส่ิงท่ีผูห้ญิงกาํลงัตอ้งเผชิญอยู ่แต่ถามว่าปัจจุบนัเน้ีย

มนัเปิดมากข้ึน แต่ว่ามนัก็ยงัมีความเหล่ือมลั้ม การเลือกปฏิบติัอยู่ อาจเป็นเพราะกลไกท่ีเป็นพวก

ตาํรวจทหาร หรือวา่อะไรพวกเน้ีย อนัน้ีกจ็ะเป็นระบบท่ีแขง็ป้ัก เขาเรียกระบบสงัคมชายเป็ใหญ่ ซ่ึง

ผูห้ญิงไม่ใช่ถูกนะ ผูช้ายก็ไม่ใช่ผิดนะ แต่ว่าไอระบบวิธีคิดแบบเน้ียมนัถูกสอนแลว้ก็ถูกทาํให้เช่ือ

จนกลายเป็นวฒันธรรมประเพณีค่านิยมสืบทอด บอกต่อกนัมาจนกระทัง่เป็นความเช่ือ แลว้ก็ผูห้ญิง

กเ็ช่ือจริงๆนะ ผูช้ายกเ็ช่ือจริงๆนะ แลว้เขากไ็ม่ยอมเปล่ียนแปลงดว้ยใช่มะ เช่นเร่ืองลูกทาส ก็เลยคิด

ว่าตอนน้ีเน่ียถือว่าโอกาสของผูห้ญิงเน่ียก็เปิดเยอะ อยา่งเช่นทางยโุรป แต่ว่าระบบใชค้วามรุณแรง

เน่ียยงัหนกัอยูก่็มีเยอะฮะ ก็ตอนน้ีมนัเป็นเร่ืองของผูห้ญิง เด็ก หรืออะไรพวกเน้ียท่ีถูกข่มขืนจากคน

ใกลต้วัเน่ียเยอะมาก ท่ีพึ่งมาจากอิสานเน่ียก็ถูก ก็ไปช่วยเหลือผูห้ญิงเด็กเน่ียแหละ ก็คือบางคนก ็

ผูช้ายเป็นคนพิการดว้ยอยูใ่นหมู่บา้นดูหนา้สงสารแต่ท่ีไหนไดข่้มขืนแต่เด็กและก็ 6 ขวบก่ีคนแลว้

เน่ียในหมู่บา้นถึงรู้ถึงไดจ้บักนั ตาํรวจกไ็ม่ค่อยสนใจเร่ืองเหล่าน้ี ไม่ค่อยมีใครติดตาม เน่ีย เราก็ตอ้ง

ไปจ้ีไปติดตามจนกระทัง่สามารถจบัไดอ้ยา่งเง้ีย มนัก็เป็นอาชญากรเหมือนกนันะคนเหล่าเน้ีย กรณี

พ่อเล้ียง หรือแมแ้ต่ปู่ ตาอะไรพวกเน้ีย อะไรอย่างเน้ียก็ตอ้ง คือสุดทา้ยตอ้งให้ความรู้กบัผูห้ญิงว่า

จะตอ้งปกป้องลูกตวัเองท่ีเป็นลูกสาวไดย้งัไง หรือว่าเด็กผูห้ญิงจะปกป้องตวัเองไดย้งัไงใหร้อดพน้

จากพวกฉวยโอกาสซ่ึงเป็นคนใกลต้วัไง แมแ้ต่เพื่อนกต็อ้งระมดัระวงัอะไรเหล่าเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : ก ็จริงเพราะผูห้ญิงจะเป็นเพศท่ีไวใ้จคนไดง่้ายกวา่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่อนัน้ีก็ แลว้อีกอยา่งหน่ึง ก็คือพอเรามาพูดถึงมุมเน้ียเราก็มองถึงว่าคือดว้ยโดย

วิธีคิดของผูห้ญิงเน่ียโดยจิตลึกของความรู้สึกของผูห้ญิงเน่ียเวลาเรามองมิติเร่ืองความรักเร่ืองอะไร

แบบเน้ียเนาะ กจ็ะกลายเป็นวา่ผูห้ญิงเน่ีย รู้สึกวา่ความรักของผูห้ญิงเน่ียมนัเป็นความรักท่ีน่าเทิดทูน

ไง ในขณะผูช้ายเน่ีย ก็รักนะ แต่ว่ารักแบบมีวิธีคิดอีกแบบนึงอะ แต่ว่าหลายคนหรือว่าคือแบบน้ีก็

คือมนัตอ้งมนัใชเ้วลากบัคนเหล่าเน้ีย แต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลามนัเกิดปัญหาข้ึนอ่ะหรือว่าแมแ้ต่เร่ือง

ของทอ้ง แทง้ ท้ิง ใช่มะ อนัน้ีก็เป็นเหมือนกนัว่าพอเวลาเร่ืองของไปเจอพวกทาํแทง้หรือเด็กหรือ

อะไรแบบเน้ีย เขาจะตราหนา้ผูห้ญิงแบบเน้ีย หรือว่าภรรยาฆ่าสามีอยา่งเง้ีย ก็คือก็ยงัไปตรากหนา้

แม่ใจยกั มัง่ เมียใจมาร เมียใจร้าย แต่ว่าส่ือไม่ไดบ้อกว่าแลว้ผูช้ายท่ีไปทาํเขาทอ้งอ่ะ ท่ีทาํแลว้ไม่

รับผดิชอบ หรือว่าท้ิงเขาไปมีคนใหม่โดยท่ีไม่รับผดิชอบอะไรเหล่าเน้ีย คือ แลว้ผูห้ญิงตอ้งอยูย่งัไง 

ทาํไมอารมของผูห้ญิงถึงระเบิดออกมาแบบนั้น หรือว่าบางทีไปทาํร้ายผูห้ญิงตั้งใจหรือเปล่า หรือ

คุณเมามาเตะอยูต่ลอดแลว้วนันึงผูห้ญิงแค่เอามีดเน่ียมาขู่วา่อยา่เขา้มานะ ตวัเองเมาสะดุดลม้โดนมีด

เสียบอย่างเน้ียตายอย่างเน้ียเราก็ช่วยมาหลายรายเนาะ เราก็จะพยายามจะให้กรณีแบบเน้ีย เวลา

ตาํรวจตั้งขอ้หาตาํรวจก็จะตั้งขอ้หาเจตนาฆ่า ซ่ึงมนัรุณแรงไงเราก็ตอ้งไปสู้ดว้ยใชพ้ยานแวดลอ้ม 
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ใชอ้ะไรเหล่าเน้ียเพื่อจะลดโทษใหผู้ห้ญิงวา่ส่ิงท่ีผูห้ญิงกระทาํเน่ียมนัมีเบ้ืองหลงัของการถูก เกบ็จาก

ความรู้สึกในการอึดอดัหรือว่าความรู้สึกท่ีเขาถูกกระทาํมายงัไงอะไรแบบเน้ีย เพื่อจะให้ศาลเห็น

เหตุบรรเทาโทษเน่ีย แลว้ก็นาํไปสู่ในเร่ืองของการไม่เจตนาฆ่าเน่ีย เราก็มีเคสเร่ืองแม่ยดัลูกในตูเ้ยน็

อยา่งเง้ีย ยดัศพลูกในตูเ้ยน็อยา่งเง้ียซ่ึงแม่กย็งัเป็นเดก็อยู ่อะไรแบบเน้ีย แลว้คุณคิดดูวา่มีลูกขณะท่ียงั

เดก็อยูเ่น่ียวฒิุภาวะเป็นยงัไงล่ะ 

ผู้สัมภาษณ์ : มนักไ็ม่พร้อมอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แลว้ผูห้ญิงตอ้งอยูค่นเดียว ตอ้งทาํอะไรคนเดียวแบบเน้ีย แลว้ผูช้ายไปไหนอ่ะ คน

ท่ีแบบมีความสุขในเร่ืองแบบเน้ีย อนัน้ีคือส่ิงท่ีเราเจอไงแลว้เราพยายามบอกผูห้ญิงเยอะ ว่าผูห้ญิง

ควรจะมีวิธีการป้องกนัตวัเองยงัไง อนัท่ีสองเน่ียกคื็อวา่ถา้ผูห้ญิงจะแต่งงานไปแลว้หรือวา่กาํลงัจะมี

ชีวิตครอบครัวเน่ีย คือความรักอ่ะ มนัโอเค มนัดี แต่ว่าอยูไ่ปนานวนัเขา้เน่ียคือ อยา่งว่าแหล่ะเนาะ

ผูห้ญิงก็อาจจะตอ้ง...คือมีลูกกนัทั้งคู่อ่ะ แต่ว่าส่ิงท่ีผูห้ญิงจะถูกบอกมาก โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีมีฐานะ

ทางสงัคม หรือวา่มีโอกาสทางการศึกษา แต่วา่อยูใ่นบริบทของความรักแบบ โงหวัไม่ข้ึน หรือว่ารัก

มากอะไรแบบเน้ีย กไ็วเ้น้ือเช่ือใจไง กล็าออกจากงาน ออกจากเรียนเนาะ ขาดสังคมเพ่ือน เพื่อผูช้าย 

สุดทา้ยก็คือว่าวนัหน่ึงเขาไปมีใครอีก แลว้ก็เขาไม่รับผิดชอบ ผูห้ญิงก็อายมุากข้ึน ลุกก็ยงัตอ้งเรียน

หนงัสือหรือยงัตอ้งดูแล ผูห้ญิงก็ไม่มีเศรษฐกิจของตวัเอง ไม่มีอาชีพของตวัเอง การตดัสินใจอะไร

เน่ียก็ยงัตอ้งพึ่งพิงผูช้ายอยูอ่ย่างเน้ียก็เลยกลายเป็นว่าผูห้ญิงไม่สามารถไปไหนได ้จนกว่าลุกจะโต

จบมหาวิทยาลยัแบบเน้ีย ผูห้ญิงหลายคนกม็าขอคาํปรึกษามูลนิธิกจ็ะขอเลิกกบัสามีเพราะวา่สามีเร่ิม

ใชค้วามรุณแรงหรือไปมีผูอ่ื้นในขณะท่ีตวัเองก็ทนไม่ไดแ้ลว้อะไรแบบเน้ีย เน่ียก็เลยกลายเป็นว่าก็

เลยตอ้งบอกกบัผูห้ญิงหลายคนว่า คือถา้ผูช้ายไม่ดีไม่เคารพเราอะไรแบบเน้ียก็อย่าพึ่งไวใ้จ อนัท่ี

สองเน่ียถา้แต่งงานแลว้ก็ไม่ตอ้งเข่ือคาํหวานว่าฉันจะเล้ียงเธอ เธออยู่บา้นทาํกบัขา้วเล้ียงลุกอะไร

แบบเน้ีย คืออนัเน้ียก็พยายามบอกผูห้ญิงว่าถา้เกิดคุณแต่งงานมีสามีมีอะไรไปแลว้เน่ียก็ไม่เป็นไร ก็

ไปบอกวา่กไ็ม่เป็นไร เรากต่็างคนต่างช่วยครอบครัวกนัไป 

ผู้สัมภาษณ์ : ใช่เพราะหนูวา่ผูห้ญิงควรจะทาํงาน 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : และมีอีกแบบนึงนะท่ีแนะนาํก็คือถา้เกิดตอ้งใชเ้ศรษฐกิจร่วมกนัหรือรายได้

ร่วมกนั อะไรพวกเน้ียคือให้แยกกระเป๋าไม่ตอ้งรวมกระเป๋าเพราะว่ารวมกระเป๋าปุ๊บเน่ียมนัจะมี

ปัญหา แต่วา่ใชร้ะบบแชร์ แชร์น่ีกไ็ม่ตอ้งขนาดตอ้ง 50-50 อ่ะนะ มนัเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีเราควรจะ 

เขาจะใหเ้ราขนาดไหน เราจะใหเ้ขาขนาดไหน เน้ียกคื็อใชค้วามรู้สึกของความเป็นเพือ่นเป็นคนท่ีจะ

อยู่ดว้ยกนัอ่ะ คืออนัเน้ียมากกว่าท่ีจะใชร้ะบบแบบเศรษฐกิจกระเป๋าเดียว ซ่ึงวนันึงเน่ียมนัไม่จีรัง

ย ัง่ยนืไง เผือ่เราจะมีเงินเกบ็ของเราบา้งยามท่ีจิตใจมนัปรวรแปรหรือมนัเลลวนทั้งหญิงชาย 

ผู้สัมภาษณ์ : ต่างคนต่างจะไดมี้เงินเกบ็เป็นของตวัเองจะไดไ้ม่ตอ้งมาเรียกร้องทีหลงั? 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : แต่เราก็ไม่ไดปิ้ดบงันะแต่ว่าน่ีคือสิทธ์ิของเราไง คือผูช้ายก็ตอ้งเคารพในสิทธ์ิ

เหล่าน้ีดว้ยโนะ ถา้เกิดผูช้ายไม่เคารพสิทธ์ิเหล่าน้ีปุ๊บเน่ียก็สามารถประเมินอนาคตไดไ้ง ว่ามนัจะ

ออกมายงัไง คือผูห้ญิงกคื็อ อนัน้ีกคื็อส่ิงท่ีเราเน่ียพยายามใหค้วามรู้กบัผูห้ญิงดว้ย คือกบ็อกวา่สาํคญั

คืออะไร ผูห้ญิงเน่ียตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และตวัเองเป็นแบบไหนเน่ียกต็อ้งเป็นแบบนั้น แต่ก็

ตอ้งมีปรับบา้งเพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั แต่ไม่ตอ้งถึงขนาดตอ้งท้ิงอตัลกัษณ์ของตวัเอง ท้ิงความเป็น

ตวัเอง อะไรแบบเน้ีย และก็ตอ้งมีเศรษฐกิจของตวัเองมีอาชีพ มีรายไดข้องตวัเองเพราะว่าถา้เกิดเรา

ไม่เป็นตวัเองเน่ียแลว้วนันึงเน่ียมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการเน่ียแลว้เรากลบัมาเป็นตวัเองอ่ะรับไดไ้หม 

รับไม่ไดใ้ช่ไหม อ่ะ อยา่งตอ้งเลิกรากนัไป หรือว่าเจบ็ปวดอะไรอยา่งเน้ีย เราตอ้งพยายามใหค้วามรู้

กบัผูห้ญิง กบัเด็กผุห้ญิง กบัวยัรุ่นผูห้ญิง แลว้ก็ถา้เกิดผูห้ญิงท่ีมีอายมุากข้ึนเน่ีก็ตอ้งบอกดว้ยครับว่า

คาํวา่ ทอ้ง แทง้ ท้ิงเน่ีย มนัไม่ไดก้บัเดก็วยัรุ่นเพียงอยา่งเดียวนะ มนัเกิดกบัผูห้ญิงท่ีมีอายมุากข้ึนเน่ีย 

ผูใ้หญ่เน่ียกมี็สิทธ์ิเพราะวา่บางคนเน่ียคือเขาออาจจะไม่ไดมี้สามีคนเดียวอะไรแบบเน้ีย เอ่อหรือเขา

อาจจะไปพลาดไปมีก๊ิกหรือมีอะไรแบบเน้ี เพราะฉะนั้นเน่ีย ผูห้ญิงเองก็ตอ้งป้องกนัตวัเองดว้ย 

เพราะวา่ผูห้ญิงโดยส่วนหน่ึงเน่ียจากกรณีการทาํแทง้เน่ียหรือวา่เดก็ออกมาเน่ียมนัเป็นผูห้ญิงท่ีไม่ใช่

แค่เด็กวยัรุ่นหรือว่าเด็กอย่างเดียวคือคนเหล่าน้ีก็น่าเห็นใจนะบางทีแบบรู้เท่าไม่ทนัผูช้ายหรือว่า

เด่ียวน้ีก็มีหลายร้อยเล่มเกวียน ตอนเน้ียเร่ืองของปัญหาเร่ืองผูห้ญิงและเด็กเน่ียนับวนัจะมีมากข้ึน

เร่ือยๆในสังคมปัจจุบนัเน่ียนะ ซ่ึงบางทีเราก็ขาดความระวดัระวงัอ่ะ คือเร่ืองความรักกบัเร่ืองความ

ตอ้งการหน่ะ ท่ีว่ามนัเป็นเร่ืองของมนุษยท์ั้งหญิงและชาย แต่ว่าประเด็นก็คือว่า เร่ืองของหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ตรงเน้ียผูช้ายไม่ถูกสอนมาแนวคิดแบบสังคมชายเป็นใหญ่ไง คือในขณะท่ีผูห้ญิง

ถูกสอนถูกบอกอีกแบบหน่ึงไง แต่เด๋ียวน้ีเน่ียมนักเ็ร่ิมมีผูห้ญิงก็มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน มนัก็สามารถ

จะเลือกไดม้ากข้ึนไง แต่ว่าส่ิงเหล่าเน้ียมนัจะคิดจะเลือกยงัไงอะไรแบบเน้ีย หรือว่าถา้พลาดไปแลว้

เน่ียตรงเน้ียสังคมหรือว่าครอบครัวเองหรือว่าตวัของเราก็จะตอ้งมีมุมมองความคิดข้ึนมาว่า 1 การ

ให้อภยั การเปิดโอกาสเน้ีย การให้พื้นท่ีของคนท่ีพลาดไปแลว้อะไรแบบเน้ีย เช่นโฆษณาไทย

ประกนัชีวิต การท่ีพลาดอ่ะ ถา้เกิดให้โอกาสเขาให้ความรักความอบอุ่นเน่ีย มนัก็จะกลบัมาได ้แต่

ส่วนใหญ่ตอนเน้ียคือ มนัพลาดแลว้เน่ียหลายคนคิดว่ามนัมีเร่ืองหน้าตาเร่ืองศกัด์ิศรีเร่ืองอะไร

เยอะแยะไปหมดเง้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : แต่ไม่ไดคิ้ดถึงจิตใจของคนแค่คนเดียว แต่ดนัไปคิดถึงในท่ีมนัอยูภ่ายนอกอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : สังคมรอบขา้งอนัน้ีเป็นส่ิงท่ีมนัเป็นเขาเรียกว่าเปลือกไมไ้ง แต่ว่าแก่นของไมไ้ม่

เห็นไง  

ผู้สัมภาษณ์ : จริงๆแลว้ปัญหาพวกน้ีเกิดข้ึนมาเน่ียเราตอ้งแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุก่อน 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ถา้เกิดคิดหนา้ตาของคนอ่ืนมากกว่าของเราเน่ียเขาก็จะเรียกไปทาํแทง้ เวลาเรา

ช่วยเหลือเน่ียในเร่ืองแบบเน้ียเราจะเรียกฝ่ายชายฝ่ายหญิง ถา้ฝ่ายหญิง ฝ่ายชายไม่มาหรือว่าหาไม่

เจอจริงๆเน่ีย ก็ตอ้งให้สตรี ผูห้ญิงกบัครอบครัวถา้เรียกมาไดน้ะเราก็จะพาผูห้ญิงเน่ียไปอาศยัพกัท่ี

บ้านพกัเพื่อรอคลอดแล้วกับมาเล้ียง ท่ีอยู่ดอนเมืองอ่ะครับ หรือไม่เด๋ียวน้ีก็บ้านพกัเด็กและ

ครอบครัว และก็พอออกมาเน่ียก็จะเห็นหนา้ตาเด็กอะไรแบบเน้ียบางคนก็ไม่อยากท้ิงอ่ะ แต่ว่าใน

เวลานั้นรู้สึกท่ีจะตอ้ง ออกไปเรียนตอ้งมีอาชีพอ่ะ ก็เอาเด็กไวต้รงนั้นก่อน แลว้ก็ตวัเองก็ออกไป

ทาํงาน อาชีพ มีรายไดเ้รียนหนงัสือจบ มีรายได ้แลว้กลบัมารับเด็กกลบัมารับลุกกลบัไป คือมนัตอ้ง

มีสถานสงเคราะห์และก็คุณตอ้งเขา้ใจเร่ืองน้ีดว้ย ไม่งั้นเน่ียก็จะมีปัญหาตอนเน้ียสังคมมนัมีปัญหา

มากแลว้ผูห้ญิงก็บาดเจ็บ หรือว่าตายเพราะเหตุของการตอ้งทาํแทง้เยอะไง  เพราะงั้นเน่ียเราทาํงาน

เร่ืองเน้ียเรากพ็ยายามท่ีจะใหท้ศันะคติ ซ่ึงคือความรักความอบอุ่นและกก็ารใหโ้อกาส 

ผู้สัมภาษณ์ : ประเดน็คือการใหโ้อกาสของคนในบา้นเท่านั้น... 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : แต่ว่าการให้โอกาสเน่ียมนัก็มีขีดจาํกดัของมนัไง เพียงแต่ว่าผูห้ญิงหรือว่าผูช้าย

บางคนเน่ีย บางทีเน่ียให้โอกาสเป็น 10 คร้ังเน่ียก็ไม่พอ อาจจะดว้ยเหตุอะไรก็ตามเน่ียแต่ว่าวนันึง

เขาก็ตอ้งไดบ้ทเรียนเขาไง ถึงร่างกายไปไม่ไหวแลว้ รู้สึกบอบชํ้ามากแลว้อะไรแบบเน้ีย อนัน้ีเป็น

หนา้ท่ีท่ีพวกพี่ทาํงานอยูก่เ็ลยตอ้ง Encoverment กบักลุ่มเหล่าเน้ียเยอะ เพราะว่างานของผูห้ญิง เร่ือง

ของเน่ียมนัเป็นเร่ืองท่ีแบบมนัละเอียดอ่อนและก็สังคมยงัไม่ค่อยเขา้ใจเยอะ คือสังคมก็ยงัมองว่า

ผูห้ญิงโตแลว้ผูห้ญิงน่าจะคิดได ้ผูห้ญิงวิจารณญาน มีอะไรแบบเน้ีย เวลาเราทาํงานกบัเร่ืองผูห้ญิง

และเร่ืองเด็กเน่ีย เด็กมากกว่าผูห้ญิงไง แต่จริงๆแลว้เรามองว่า คือใครทาํงานประเด็นไหนก็จะรู้สึก

วา่ประเดน็นั้นสาํคญั แต่ส่ิงสาํคญักคื็อวา่ ถา้เกิดคุณแกปั้ญหาเก่งมาก แต่วา่ผูห้ญิงยงัไม่ถูกแกเ้น่ียมนั

ก็จะเป็นปัญหาว่าผูห้ญิงจะเป็นคนท่ีจะดูแลครอบครัวดว้ยและก็ เป็นหลายส่ิงอ่ะท่ีเด็กตอ้งพึ่งพิง 

เพราะฉะนั้นเน่ีย คือมนัเหมือนปัญหาท่ีไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อย่างเน้ีย มนัอาจจะตอ้ง

ช่วยกนัในการรณรงคแ์ลว้กป็รับทศันคติ ปรับความคิดอะไรเหล่าเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่บณัฑิตคิดว่ามูลนิธิเพ่ือนหญิงเน่ียคะ ประสบความสาํเร็จในการทาํงานดา้นน้ีมาก

นอ้ยแค่ไหนคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ๋อ คิดว่าประสบความสาํเร็จเน่ียมนัก็ประสบความสาํเร็จในเชิงของการผลกัดนั

กลไกหรือกฎหมายเน่ียมนักมี็หลายตวันะท่ีคิดวา่น่าจะประสบความสาํเร็จ แต่ว่าส่ิงสาํคญัก็คือว่าเรา

ยงัไม่กลา้พูดว่าประสบความสาํเร็จอยา่ง 100% ก็คือการปรับเร่ืองทศันะคติของคนในสังคมท่ีมอง

เร่ืองบทบาทหญิงชายมองเร่ืองปัญหาผูห้ญิงเด็กท่ีถูกกระทาํความรุณแรงเน่ียเป็นยงัเร่ืองใน

ครอบครัวยงัเป็นเร่ืองธรรมดายงัเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลตวัเองอยูอ่นัเน้ีย ถือว่ายงัตอ้งทาํงานอีกหนกัอีก
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เยอะ เพราะฉะนั้นไอเร่ืองการปรับทศันคติของคนในสังคมเน่ียคือเรายงัทาํงานไม่สาํเร็จ เขาเรียกว่า

ยงัตน้ๆอ่ะ  
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คุณพชัรี ไหมสุข 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : สวสัดีคะ เป็นไงบา้ง 

ผู้สัมภาษณ์ : โอเคคะ พอดีเม่ือก้ีไดคุ้ยกบัพี่ ธนวดี แลว้อ่ะคะ ก ็

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ คุยกบัพี่เจ๊ียบแลว้ใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์ : ไดม้าเบ้ืองตน้แต่วา่ตอ้งถามใหไ้ด ้3 คนคะ กเ็ลยตอ้งมาถามพี่ออ้มต่อ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไม่ไดอ้ะไรนะ? 

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ พอดีตอ้งไดใ้หค้รบ 3 คนอ่ะคะ กเ็ลยมาถามพี่พชัรีต่อ เรียกพี่ออ้มไดใ้ช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ได้ๆ ๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ เด๋ียวถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่ออ่ะคะ พี่ออ้มอยูใ่นตาํแหน่งอะไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พิทกัษสิ์ทธิสตรี... 

ผู้สัมภาษณ์ : ตาํแหน่งอะไรนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ เป็นหวัหนา้ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิสตรี 

ผู้สัมภาษณ์ : หัวหน้าศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิสตรีนะคะ ตอ้งระบุมั้ยคะว่าอยู่ท่ีหาดใหญ่รึป่าว ท่ีสงขลารึ

เปล่าอะไรอยา่งง้ีอ่ะคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ แลว้แต่ 

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ แลว้แต่นะคะใส่กไ็ดไ้ม่ใส่กไ็ด ้อ่า อายคุะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : 41 แลว้ 

ผู้สัมภาษณ์ : 41 นะคะ ระดบัการศึกษาคะ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ รามคาํแหง โอเคคะ งั้นเด๋ียวมาเร่ิม

กนัเลยแลว้กนัจะไดไ้ม่นานนะคะ เอ่อหนูจะถามว่าการก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือนหญิงเน่ียอะคะเกิดข้ึน

เม่ือไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ๋อ ของมูลนิธิเพื่อนหญิงเราก็ก่อตั้งเม่ือปี 2523 ตอนแรกเราก็ใขช่ื้อว่ากลุ่มเพื่อน

หญิง นะ แลว้กเ็รากไ็ดพ้าจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อนหญิงกเ็ม่ือปี 2534 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้กท่ี็เกิดข้ึนน่ีคือเกิดข้ึนเพราะอะไรคะ การรวมตวัของ เขาเรียกกอะไร 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ๋อ ในสมยันั้นเน่ีย ก็ เอ่อ ก็มีการรวมตวักนัของคนทาํงาน และของคนทาํงานท่ี

สนใจประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิเร่ืองของผูห้ญิง แลว้ก็ใน รู้สึกว่าเวลาท่ีผูห้ญิงประสบปัญหาถูกทาํ

ร้ายร่างกายก็ดี ถูกคุกคามก็ดีเน่ียมนัยงั เอ่อ ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง นะก็เลยมี

การรวมตวักนัของกลุ่มผูห้ญิงแลว้ก็ใชช่ื้อว่ากลุ่มเพื่อนหญิง เพื่อท่ีจะมาทาํหน้าท่ีในการให้ความ

ช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤต จากการคุกคามทางเพศ หรือว่าจากการข่มขู่ จากการถูกทาํร้าย

โดยคนในครอบครัว แลว้ก็อ่า มนัก็ทาํให้ผูห้ญิงไดรั้บผลกระทบเนาะ ทางดา้นร่างกาย ทางดา้น
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จิตใจ เร่ืองสิทธิ เร่ืองความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแต่ละวนัอย่างเง้ีย และก็มันมีการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ อยา่งเช่นการใชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมาย มีการล่อลวง ผูห้ญิงเขา้สู่กระบวนการคา้

มนุษย ์แต่ว่าการเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม อย่างเน้ียนะ อนัเน้ียก็คือปัญหา โดยเบ้ืองตน้ท่ีผูห้ญิง

ประสบแลว้ก็เอ่อตอนนั้นยงัไม่มีองคก์รท่ีเป็นนิติบุคคล ก็เกิดการรวมตวักนัเป็นกลุ่มแลว้ก็ค่อยมา

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อนหญิงกคื็อเม่ือปี พศ. 2534 อยา่งท่ีบอก 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้นโยบายของมูลนิธิเพ่ือนหญิงในการพฒันาคุณภาพคุณภาพชีวิตของสตรีน้ีมี

อะไรบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ่า ก็โดยภาระกิจของมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียก็คือ เอ่อ เรามีนโยบายท่ีจะ ส่งเสริม

แนวคิดแลว้กท็าํความเขา้ใจบนพื้นฐานท่ีว่า ไม่ว่าผูห้ญิงหรือว่าผูช้ายก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

แลว้ก็เราก็อยากจะให้ทางสังคมเน่ียให้ใชม้าตรฐานเดียวกนัในการให้การคุม้ครองช่วยเหลือ หรือ

แมก้ระทัง่ในเร่ืองของการพิทกัษสิ์ทธ์ิผูห้ญิงก็คือให้เท่าเทียมกบัผูช้ายนะ แลว้ก็ ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต ของผูห้ญิงใหผู้ห้ญิงเน่ียไดส้ามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได ้ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้มูลนิธิเพื่อนหญิงน่ีมีบทบาทอย่างไรในการเรียกกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรี

บา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่า ก็คือว่าในหลายๆประเด็นท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเขา้ไปเรียกร้องต่อรัฐบาลนะอยา่ง

ท่ีผา่นมาเน่ียกอ็ยา่งเช่นเร่ืองของการออกกฎหมายใหผู้ห้ญิงสามารถท่ีจะลาคลอด 90 วนันะ ผลกัดนั

ในเร่ืองของการออก พรบ คุม้ครองผูถู้กกระทาํอยู่ในครอบครัว ซ่ึงจริงๆแลว้ไม่ค่อยมี แต่มูลนิธิ

เพื่อนหญิงนั้นอยา่งในบา้นเราทาํงานกบัองคก์รอ่ืนๆท่ีทาํงานดา้นคุม้ครอง ในหลายๆองคก์ร 

ผู้สัมภาษณ์ : คะแลว้อยา่งสิทธิเสรีภาพเน่ียคะท่ีเรามีบทบาทในการในการเรียกร้องเน่ียคะ ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตต่อสตรีอยา่งไรบา้ง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือจริงๆแลว้โดยสภาพทัว่ไปเน่ีย เราก็จะเห็นว่าบทบาทภาระกิจของผูห้ญิงตอ้ง

รับผิดชอบทั้งในส่วนของครอบครัว ทั้งตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน ซ่ึงมนัก็เป็นภาระกิจท่ี

ค่อนขา้งจะนกันะถา้พดูถึงในสังคมในยคุปัจจุบนัน้ีเน่ีย ท่ีผูห้ญิงจะตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นดว้ย 

แลว้กจ็ะตอ้งรับภาระผดิชอบต่อครอบครัวดว้ย แต่ว่าในขณะเดียวกนัเน่ียเราก็อยากจะให ้เอ่อ ผูช้าย 

ซ่ึงก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวนะ ก็จะตอ้งมาแบ่งเบา ภาระตรงน้ีดว้ยเน่ือจากว่า ถา้เกิดว่า

เอ่อภาระกิจตกไปอยู่แต่ผูห้ญิงฝ่ายเดียวเน่ียทุกคร้ังทาํให้ผูห้ญิงขาดโอกาสไปเรียนรู้ในการท่ีจะ

พฒันาตวัเองในดา้นอ่ืน เพราะว่ามนัมรีภาระกิจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดูแลคนในครอบครัว และก็จะตอ้ง

ทาํงานไปดว้ยในขณะเดียวกนัเพราะฉะนั้นการเรียกร้องสิทธิตรงน้ีเน่ียมนัก็ทาํใหผุ้ห้ญิงไดมี้โอกาส

ท่ีจะพฒันาอย่างเช่น อ่า เวลาท่ีผูห้ญิงมีครอบครัว หลายคนก็ไม่สามารถท่ีจะไปเรียนหนังสือได้

อหรือว่าแมก้ระทั้งว่าบางคนก็อาจจะตอ้งลาอกจากงานเพื่อท่ีจะตอ้งมาดูแลครอบครัว หรือว่าบาง
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คนเน่ีย เอ่อทาํงานอยูใ่นโรงงานแลว้เกิดตั้งครรภพ์อตั้งครรภแ์ลว้เน่ียอ่า สถานประกอบการหลายๆ

ท่ีกถื็อวา่อ่าไม่อยากจะจา้งต่อ ซ่ึงตรงเน้ียทาํใหเ้อ่อผูห้ญิงก็ไม่สามารถท่ีจะเล้ียงชีพไดด้ว้ยตวัเอง มนั

ก็จะตอ้งทาํให้ผูห้ญิงเน่ียจะตอ้งไปพ่ึงพา พ่ึงพาหัวหนา้ครอบครัว พ่ึงพาสามี ซ่ึงสภาพปัญหาท่ีมนั

เป็นอยูเ่น่ียปัญหาความรุณแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน ประเดน็หลกัใหญ่เน่ียกคื็อมาจากการท่ีฝ่ายชาย

ไม่รับผดิชอบ ไม่ส่งเสียเล้ียงดู ทอดท้ิงลูก ทอดท้ิงภรรยา อนัน้ีก็จะเป็นปัญหานึงท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิง

เราพบแลพกเ็จอบ่อยมาก 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้มูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะมีการช่วยเหลือสตรีในดา้นใดบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กจ็ริงๆแลว้เราเอ่อ เราช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํและก็ประสานงานในทุกๆดา้นอ่ะคะ 

แลว้แต่ว่ากรณีปัญหาท่ีเขา้มาอยา่งเช่นว่าเป็ยนปัญหาท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเร่ืองของคดีความ เราก็จะ

มีทนายท่ีจะคอยใหค้าํปรึกษา แลว้ก็จะมีเครือข่ายท่ีเป็นตาํรวจ ซ่ึงก็จะมีการทาํงานร่วมกนั ส่วนใน

เร่ืองของอาชีพ เราก็จะมีหน่วยงานท่ีเราทาํงานประสานร่วมดว้ย อย่างเช่น พฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์คะ หรือว่าเร่ืองของทุนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงก็จะมี เด๋ียวน้ีก็มนัจะมีกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลตรงเน้ีย เราก็พยายามท่ีจะช้ีช่องเพ่ือให้ผูห้ญิงเน่ีย

สามารถท่ีจะเขา้ถึงแหล่งทุน สามารถท่ีจะมีอาชีพและก็มีรายได ้ท่ีพึ่งพาตวัเองไดใ้นระยะยาวดว้ย 

คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ มูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะมีเครือข่ายท่ีใหบ้ริการสตรีท่ีไหนบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อ มูลนิธิเพื่อนหญิงเรามีศูนยอ์ยูท่ ั้ง 4 ภาคนะคะท่ีภาคเหนือก็จะอยูท่ี่จ.เชียงใหม่ 

ท่ีภาคอิสานเรากจ็ะมีอยูท่ี่จ.มุกดาหารและก็ท่ีอุบลฯ ส่วนภาคใตก้็จะมีอยู ่2 ท่ีก็คือหาดใหญ่ แลว้ก็ท่ี 

3 จงัหวดัชายแดนใต ้จะมีกท็ั้งส่ีภาคแลว้ส่วนท่ีภาคกลางกคื็อท่ีกรุงเทพฯเลย คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่ออ้มคิดว่ามูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียคะ ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือสตรีและเด็ก

จากการใชค้วามรุณแรงมั้ยคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ถามว่าประสบความสาํเร็จมั้ย จะบอกว่าประสบความสาํเร็จ 100% มนัก็คงจะ

ไม่ไดเ้นาะ เพราะว่าปัจจยัเน่ียมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่มูลนิธิเพื่อนหญิงอยา่งเดียว ปัจจยัหลกัเน่ียก็อยูท่ี่ตวัของ

ผูห้ญิงท่ีมาขอรับบริการดว้ย เพราะว่าบางอย่างอาจจะตอ้งใขเ้วลา ในหลายๆเคส อย่างเช่น กรณี

ความรุณแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนเน่ีย การเข้ามาขอรับบริการจากมูลนิธิเพื่อนหญิงก็ไม่ได้

หมายความว่าเขา้มาคร้ังเดียวแลว้เร่ืองมนัก็จะจบหรือว่าจะคล่ีคลายเลย ในหลายๆเคสเน่ียจะตอ้งใช้

เวลา ตอ้งมีการติดตามนะคะ แลว้กเ็อ่อ ในหลายๆเคสกป็ระสบความสาํเร็จ กคื็อวา่เขากส็ามารถท่ีจะ

กลบัไปใชชี้วิตไดต้ามปกติกมี็ดว้ยเหมือนกนั  นะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ เอ่อ พี่ออ้มคิดว่าประเทศไทยยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคและสิทธิสตรี

หรือไม่คะ? 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อ ก็มีบา้งนะ ก็มีบา้ง แต่ว่าเอ่อจริงๆถึงแมว้่ากระแสของสังคมเน่ียจะพูดถึงเร่ือง

ของสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย แต่ว่าในภาคปฏิบติัจริงๆมนัก็ยงัมีอคัติทางเพศเยอะ 

โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมาย ซ่ึงก็ยงัมองว่าปัญหาความรุณแรงของผูห้ญิง ก็เป็นเร่ืองส่วนตวั มนั

ไม่ใช่เป็นปัญหาสังคมท่ี บุคคลภายนอกจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ข แลว้ก็ยงัมีอคัติทางเพศดว้ย ว่าผูห้ญิง

เน่ียแหละคือตวัตน้เหตุของปัญหา ซ่ึงมนัเป็นการคิดแบบระบบเหมารวม นะคะ สงัคมไทยเราเน่ียยงั

มองวา่ ปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงเน่ียตน้เหตุกม็าจากผูห้ญิงนัน่แหล่ะ ถา้ผูห้ญิงไม่ทาํตวัแบบ

น้ี ก็จะไม่ถูกกระทาํแบบน้ี ถา้ผูห้ญิง อ่า อย่างสมมติว่ามองว่าถา้ผูห้ญิงออกมาประกอบอาชีพขาย

บริการ ถา้ผูห้ญิงไม่ออกมาก็จะไม่มีคนไปซ้ือบริการ แต่สังคมไม่ไดม้องว่า ถา้คุณเลือกท่ีจะไม่ซ้ือ

บริการก็อาจไม่มีผูห้ญิงมาทาํอาชีพขายบริการ ยงัเง้ียนะคะ คือยงัมองว่าเร่ืองของสิทธิเท่าเทียมเน่ีย 

ในอุดมคติเน่ีย เขาก็พูดกนัว่ามนัน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริง มนัยงัไม่ถึงขั้นท่ีว่าจะเท่า

เทียมกนัได ้

ผู้สัมภาษณ์ : คะ เอ่ออย่าง เขาเรียกว่าการติดต่อกบัหน่วยงานรัฐเน่ียคะในการช่วยเหลือสตรีน่ีคือ

ติดต่อกบัท่ีใดบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ จริงก็มีหลายหน่วยงานอ่ะนะ ตามนโยบายของรัฐบาลเอง กลไกท่ีรัฐบาล

ตั้งข้ึนเน่ียมนัก็ องคก์รภาคเอกชนก็จะตอ้งประสานงานร่วมกนัอยูแ่ลว้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพฒันา

สุงคมก็ดี หรือว่าบา้นพกัเด็กและครอบครัวก็ดี ศูนยข์องทุกโรงพยาบาลท่ีองคก์รอีจีโออยูใ่นพื้นท่ีก็

สามารถประสานไดทุ้กหน่วยงาน แต่วา่กลไกตรงน้ีมนัก็ยงัไม่เขม้แขง็พอท่ีจะเขา้ไปคุม้ครองผูห้ญิง

ไดอ้ย่าง 100 เปอร์เซ็น นะคะ เน่ืองจากว่ามนัก็ติดเร่ืองของ 1 ในเร่ืองของระยะเวลาท่ีมนัอาจจะชา้

และก็ไม่ทนัต่อผูห้ญิง หรือว่าบุคลากรของรัฐเองก็อาจจะยงัมีอคติต่อปัญหาของผูห้ญิงอยู่ หรือ

แมก้ระทัง่กระบวนการในกระบวนการมนัค่อนขา้งท่ีจะเยอะ มนักค่็อนขา้งท่ีจะเยอะ มนัไม่สามารถ

ท่ีจะตอบสนอง ต่อปัญหาท่ีผูห้ญิงกาํลงัเผชิญหนา้ไดอ้ยา่งฉบัพลนั  

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้แนวทางการส่งเสริมการธาํรงคไ์วซ่ึ้งความเสมอภาคทางเพศเน่ียคะ เขาตอ้งทาํ

ยงัไงบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ จริงๆแลว้ไม่เรียกว่าเป็นการดาํรงไวอ้ะนะ พี่ว่ามนัตอ้งค่อยๆสร้างกบัคนรุ่น

ใหม่เพราะว่าไม่รู้ว่ามนัจะบอกว่ามนัธาํรงคอ์ยูไ่ดย้งัไงเพราะว่าในปกติตอนน้ีเน่ียมนัก็ไม่ไดเ้ห็นว่า

สงัคมมนัจะไดท้าํใหเ้กิดความเท่าเทียมเนาะ แต่ว่าประเด็นเร่ืองน้ีถา้เกิดว่า เอ่อ เรามีการสร้างคนรุ่น

ใหม่ เดก็ผูช้ายรุ่นใหม่ ใหเ้ติบโตข้ึนมา และกมี็แนวคิดในเร่ืองของการใหเ้กียรติต่อเพศตรงขา้ม การ

ไม่เอารัดเอาเปรียบ และก็การใหเ้กียรติตวัเองดว้ย ให้เกียรติต่อเพศตรงขา้มดว้ยน่ีคือส่ิงท่ีสาํคญั คือ

ว่าจริงๆแลว้หลกัความเสมอภาคของมนุษยทุ์กคนซ่ึงตอ้งเรียนรู้ว่าจริงๆแลว้ เอ่อ คุณเกิดมาเป็น

ผูช้ายกไ้ม่ไดห้มายความว่าคุณจะอยู่เหนือความเป็นผูห้ญิง หรือแมก้ระทัง่การสร้างความคิดของ
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ผูห้ญิงรุ่นใหม่ดว้ยเหมือนกนัว่า แมคุ้ณจะเกิดมาเป็นผูห้ญิงก็ไม่ไดห้มายถึงว่า คุณจะตอ้งอยูภ่ายใต้

เพศชาย ไปในทุกๆเร่ือง คือมนัเป็นเร่ืองของการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัมากกว่า พี่ว่าส่วนเน้ียมนั

เป็นส่ิงท่ีสงัคมรุ่นใหม่จะตอ้งปลุกฝังเด็กรุ่นใหม่ข้ึนมาเพ่ือท่ีจะ ในอนาคตอีก 10ปี 20ปีขา้งหนา้เน่ีย

ในประเดน็เร่ืองความเท่าเทียมเน่ียมนักอ็าจจะซึมซบัอยูใ่นสงัคมไทยมากข้ึนกไ็ด ้ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานของมูลนิธิน่ีมีเยอะมั้ยคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่า ปัญหาและอุปสรรคมนักมี็หลายปัจจยัเนาะ ไม่ว่าจะเป็นกลไกท่ีมนัมีอยู ่อยา่งท่ี

บอกเอาไวว้่า กลไกท่ีมีอยู่เน่ียมนัไม่ได้เกิดการบูรณาการท่ีแทจ้ริง เหมือนการทาํงานแบบสห

วิชาชีพเน่ีย แต่ละสหวิชาชีพก็จะมีเง่ือนไขของเขา อย่างเช่นตาํรวจฏ็อาจจะมีเง่ือนไขในเร่ืองของ

กระบวนการการตีความทางดา้นกฎหมายใช่ไหม นกัจิตวิทยาก็อาจจะมีเง่ือนไขในการทาํงานของ

เขาไปอีกรูปแบบหน่ึง เอ่อ นกัสังคมสงเคราะห์ก็ดี หรือว่าเอ่อหน่วยงานท่ีเอ่อ เขา้มา ซพัพอร์ทใน

เร่ืองของเงินทุนท่ีมนันอกเหนือจากการดูแลเยียวยาทางดา้นร่างกายทางดา้นจิตใจแลว้บางทีปัจจยั

ทางดา้นดาํรงชีพก็มีส่วนท่ีสําคญัดว้ย กบัอีกส่วนหน่ึงก็คือ เอ่อท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเจอเน่ียก็คือมา

จากตวังของผูห้ญิงเองท่ียงัมองวา่เอ่อ เป็นผูห้ญิงกต็อ้งเสียสละชีวิต ทุกอยา่งเพื่อครอบครัวไดอ้าจจะ

เป็นเร่ืองของความคิดท่ีถูกปลูกฝังมายาวนาน อนัน้ีกเ็ป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงท่ีเรากจ็ะตอ้งใหเ้วลากบั

ผูห้ญิงในการท่ีจะเปล่ียนความคิด เพื่อท่ีจะใหผู้ห้ญิง เอ่อ เพื่อท่ีจะใหชี้วิตของผูห้ญิงเปล่ียนไป อนัน้ี

ก็จะเป็นอุปสรรคสาํคญั ถึงบอกว่าสังคมตอ้งสร้างการเรียนรู้ใหก้บัผูห้ญิงมากๆ เพราะว่าสังคมโลก

มนัเปล่ียนไปเร็วขอ้มูลข่าวสารมนัก็ผา่นไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นถา้เกิดว่า เราสมารถท่ีจะสร้างหลกั

ความคิดใหก้บัผูห้ญิงใหเ้ขา้ใจถึงสิทธิเน่ียอนัเน้ียมนัจะทาํใหปั้ญหาท่ีเขาว่าไม่กลา้ท่ีจะไปแจง้ความ

ไม่กลา้ท่ีจะไปขอความช่วยเหลือ ไม่กลา้ท่ีจะบอกคนใกลต้วั ว่าเขามีปัญหาแบบนั้นแบบน้ี อนัเน้ีย

มนักจ็ะค่อยๆลดนอ้ยถอยลงไปเร่ือยๆ นะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้งบประมาณของมูลนิธิเน่ียคะไดม้าจากท่ีไหนบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็จะมีทั้งเอ่อ แหล่งทุนจากต่างประเทศอ่ะนะคะท่ีเขาอ่ายงัคงใหก้ารสนบัสนุนอยู่

และก็อาจจะมีแหล่งทุนจาภายในประเทศบา้งอยา่งเช่น สสส อย่างเน้ียอ่ะ ก็จะยงัให้การสนบัสนุน

อยู ่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ ในแต่ละเดือนเน่ียคะปัญหาทางสิทธิสตรีหรือว่าความรุณแรงท่ีเกิดข้ึนเน่ียคะ เยอะ

มั้ยคะท่ีทางมูลนิธิเพื่อนหญิงไดรั้บมาคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ก็มีเยอะนะคะ มีเอยะในแต่ละเดือนนะบางทีวนันึงก็เอ่อ มากนอ้ยไม่เท่ากนั 

นะคะ บางวนัก็เป็น 10 เคส บางวนัก็ 3 เคส 4 เคสแลว้แต่ บอกไม่ไดว้่าเยอะทุกวนัไหมแต่มนัมีมา

ตลอด 

ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่จะเป็นเคสในดา้นไหนคะ  
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อเป็นเร่ืองครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ เป็นเร่ืองครอบครัว 

ผู้สัมภาษณ์ : การใชก้าํลงัหรืออะไรอยา่งง้ีใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็มีทั้งทาํร้ายร่างกาย ทอดท้ิง ไม่ส่งเสียเล้ียงดู เยี่ยมปกครองบุตร นอกใจ ทาํนอง

เน้ียอ่ะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้กว่าท่ีเราจะรู้เร่ืองเน่ียคะเราจะประสานงานกบัท่ีไหนคะ ถึงเร่ืองจะมาถึงตรง

เน้ียอ่ะคะ อยา่งเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในกรณีแบบเหตุฉุกเฉินเน่ียคะทางสตรีท่ีไดรั้บผลกระทบอ่ะคะ เขาจะ

ติดต่อมาจากทางไหนคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ ส่วนใหญ่เขาจะติดต่อทางโทรศพัทโ์นะ แลว้ก็จาก เขาจะรู้จากทางส่ือต่างๆนะ

คะ เพราะว่ามูลนิธิเพื่อนหญิงเองเน่ียเราก็มีการออกส่ือกระแสหลกัอยุบ่า้ง อยา่งเช่น รายการผูห้ญิง

ถึงผูห้ญิง ท่ีเขาก็จะมีการช่วยในการประชาสัมพนัธ์เวลาท่ีผูห้ญิงประสบปัญหาแลว้จะขอความ

ช่วยเหลือไปท่ีหน่วยไหนบา้ง ก็กลุ่มผูห้ญิงท่ีมาขอรับบริการก็ ส่วนใหญ่ก็จะรู้จกัมูลนิธิเพ่ือนหญิง

ผา่นทางส่ือ กจ็ะโทรมาดว้ยตนเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : โทรมาดว้ยตวัเองกมี็ใช่ไหมคะ แลว้อยา่งศุนญป์ระชาบดีอยา่งเง้ียอ่ะคะก็มีส่วนในการ

ประสานงานกบัทางมูลนิธิเพื่อนหญิงดว้ยกนัใช่ไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อคะก็มีบา้งคะ อยา่งในบางพ้ืนท่ี ในหลายๆพ้ืนท่ีเน่ียก็มีการประสานงานร่วมกนั  

นะคะถา้เกิดเคสไหนท่ีเอ่อ องคืกรภาคเอกชนจะช่วยไดเ้น่ีย เขาก็จะประสานความร่วมมือนะคะ ใน

ท่ีมูลนิธิ เคสแบบเน้ียอาจจะมีปัญหาอยากจะให้ทางองค์กรเอกชนช่วยในเร่ืองของการทาํงาน

ทางดา้นความคิดช่วยทางกระบวนการเร่ืองพวกซัพพอร์ท การเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้น

จิตใจ ซ่ึงมนัก็เป็นส่ิงท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเราก็ถนัดท่ีจะทาํในเร่ืองของการกระทาํกิจกรรมพวกซัพ

พอร์ทตรงน้ีให้ดว้ย ก็จะเป็นการประสานความร่วมมือกบัทางศูนยป์ะชาบดีบา้งเป็นแบบเคสบาย

เคส 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ อยา่งสตรีท่ีไดรั้บการช่วยเหลือเน่ียอ่ะคะ จะไดรั้บการฟ้ืนฟอูยา่งไรบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก :  อ๋อ ส่ิงท่ีสําคัญก็คือทางด้านจิตใจนะคะ เวลาท่ีผู ้หญิงประสบปัญหาใน

ครอบครัวเน่ียส่วนใหญ่เร่ืองเร่ืองจิตใจเน่ียจะสําคญัว่า เอ่อเวลาผูห้ญิงมีปัญหาก็ตอ้งการเพื่อน 

ตอ้งการเพื่อนคุยท่ีเขา้ใจตอ้งการท่ีจะปลดลอ็คความรู้สึกปลดความคิดของตวัเองซ่ึงเท่าท่ีเคยคุยกบั

ผูห้ญิงหลายคนเน่ียเขาก็ไม่แน่ใจว่าส่ิงท่ีเขาคิดเน่ียเอ่อมนัถูกมั้ย เขาก็อยากจะมีเพ่ือนคุยหลายๆคน

มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตและเวลาท่ีเขาเจอปัญหาแบบน้ีคิดแบบน้ีรู้สึกแบบน้ีมนัควรจะ

บวกลบตวัเองยงัไงนะคะซ่ึง ถา้เกิดว่าเม่ือไรท่ีเราทาํให้ผูห้ญิงกา้วพน้ความกลวัตรงนั้นไปได ้เน่ีย

ผูห้ญิงกจ็ะมีกาํลงัใจและกมี็สติในการท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเองไปโดยอตัโนมติันะคะ แต่ส่ิงท่ีเขา

ทาํคือผูห้ญิงจะตอ้งมีเพื่อนคะ 
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ผู้สัมภาษณ์ : คะ ก็คือการฟ้ืนฟูน่ีทางสภาพจิตใจน่ีคือจะให้อยูใ่นการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม

กบัคนอ่ืนๆใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ่าใช่คะ คือรูปแบบของกรุ๊ปซัพพอร์ทเน่ียมนัเน่ียจะสามารถทาํไดท้ั้งแบบเป็น

กลุ่มและก็สามารถทาํไดท้ั้งแบบตวัต่อตวันะ ก็อยา่งเช่นการพูดคุยทางโทรศพัทก์บัเจา้หนา้ท่ีนะคะ 

หรือวา่การมารวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ เพื่อท่ีจะอ่า แลกเปล่ียนมุมมองความคิดววีการแกปั้ญหาวาวิธีการ

ของคนน้ีอาจจะเป็นประโยชน์กบัเพื่อนอีกคนนึงนะคะแลว้มนัจะทาํให้ผูห้ญิงรู้สึกว่าเขาไม่โดด

เด่ียวในการต่อสู ้ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะคิดวา่ปัญหาในดา้นความรุณแรงเน่ียคะ จากท่ีมีการรณรงคอ์อกไปเน่ียมีส่วนช่วยทาํ

ใหปั้ญหาเหล่าน้ีลดลงบา้งไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ประเมินยากเหมือนกนันะ เพราะว่าจริงๆแลว้การรณรงค์ท่ีออกมาเน่ียใน

ความรู้สึกส่วนตวัเน่ียรู้สึกว่าอาจจะไดเ้ป็นบางส่วน มนัอาจจะไดเ้ป็นบางส่วนท่ีเขาเขา้ถึงขอ้มูล 

อยา่งเช่นกลุ่มผูห้ญิงท่ีอาจจะผา่นกิจกรรม หรือวา่มาร้วมกิจกรรมรณรงคห์รือวา่อบรมอยา่งเง้ีย เขาก็

จะเขา้ใจแลว้ก็จะเป็นกลุ่มคนท่ีเอ่อ สามารถท่ีจะดูแลตวัเอง หรือว่าใจให้ตวัเองเน่ียอยู่ในภาวะท่ี

ปลอดภยัไดแ้ต่ว่าในภาพรวมเน่ียคนท่ีเขาไม่เห็นขอ้มูลก็ยงัมองว่า เร่ืองแบบเน้ียมนัเป็นเร่ืองไกล 

ในขณะท่ีผูก้ระทาํความผิด หรือว่าผูท่ี้กระทาํความรุณแรงในขณะน้ีเน่ียเราเห็นว่ามีอายุนอ้ยลงนะ

คะ เหมือนล่าสุดเน่ียท่ี ผูท่ี้ก่อเหตุ ผูท่ี้กระทาํเน่ียก็ยงัเป็นเด็กอยู่เลยอายุก็คือ 18ปี แต่ว่าไปก่อเหตุก็

คือ ฆ่าแลว้กข่็มขืนนะคะ ซ่ึงอนัน้ีเป็นหน่ึงในกลสยกรณีท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ ผลงานท่ีสาํคญัของมูลนิธิเพื่อนหญิงน่ีมีอะไรบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก ็จริงๆเราสามารถท่ีจะสร้างเครือข่ายผูห้ญิงท่ีอยูต่ามส่วนภูมิภาคต่างๆใหส้ามารถ

ข้ึนมาทาํงานแทนเราไดน้ะคะ เน่ืองจากว่ามูลนิธิเพื่อนหญิงเองเราก็มีบุคลากรอยูจ่าํนวนนอ้ยนิดเอง

นะคะ ไม่ถึง 20 คนแต่ว่าเราสามารถท่ีจะไปสร้างแกนนาํท่ีอยูใ่นระดบัชุมชนใหเ้ขาเป็นตวัในการท่ี

จะเป็นตวักลางในการท่ีจะรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ในการท่ีจะให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้นะคะ ให้ความ

ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และกป็ระสานงานไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของตวัเองได ้นะคะน่ีส่ิงท่ี

เราเอ่อ สามารถท่ีจะสร้างแกนนาํข้ึนมาตรงเน้ียได ้ทัว่ประเทศเลย 

ผู้สัมภาษณ์ : อยา่งลกัษณะรูปแบบของความไม่เสมอภาคทางเพศเน่ียคะ ก็คือจะมีอะไรบา้งคะ เช่น

แบบ รูปแบบของความรุณแรงหรือส่ิงท่ีสตรีไดรั้บมาแลว้เกิดเหตุท่ีทาํให้กระทบกระเทือนจิตใจ

อะไรอยา่งเง้ียคะมีจากดา้นใดบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก็อยา่งเช่นยกตวัอยา่งสังคมมองว่าการท่ีผูช้ายนอกใจภรรยาของตวัเองเน่ียมนัเป็น

เร่ืองปกติ หรือว่าเวลาท่ีเกิดข่าวแบบน้ีข้ึนมา ถา้เกิดว่าเป็นผูห้ญิงเกิดไปนอกใจสามีหรืออาจจะไปมี

ก๊ิก หรืออะไรก็แลว้แต่เน่ียส่วนใหญ่สังคมก็จะประนามผูห้ญิง มองว่าเป็นผูห้ญิงไม่ดีบา้งล่ะ นะคะ 
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แต่ถา้หากผูช้ายทาํแบบเน้ียก็ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ ธรรมดา อยา่งว่า ยกตวัอยา่งอีกกรณีนึงอยา่งเช่นว่า

เวลาท่ีผูห้ญิงตกเป็นผูต้อ้งหาฆ่าสามีของตวัเอง กระบวนการยุติธรรมเน่ียก็จะตั้งขอหาหนักเลย

อย่างเช่นว่า เจตนาฆ่า ทั้งๆท่ีเหตุท่ีมนัเกิดข้ึนเน่ียบางทีผูห้ญิงทาํไปเพราะว่าตอ้งป้องกนัตวัเองแต่

มนัอาจจะเกิดพลาดแลว้ก็ทาํใหผู้ช้ายถึงขั้นเสียชีวิตผูห้ญิงก็จะถูกดาํเนินคดีแลว้ก็ตั้งขอ้หาหนกั แต่

ว่าในขณะเดียวกนัเน่ียเวลาท่ีผูช้ายทาํร้ายผูห้ญิงจนถึงขั้นเสียชีวิตเน่ียการตั้งขอ้หามนัจะแตกต่างกนั 

คือจะไม่ตั้งขอ้หาหนักแต่จะตั้งขอ้หาเบาไวก่้อน อย่างเช่นเมาแลว้ขบั ในขณะท่ีตั้งขอ้หาผูห้ญิง

เจตนาฆ่า เน่ียคือกระบวนการกฎหมายกม็นักไ็ม่เท่าเทียมกนัแลว้ดว้ยความมีอคติทางเพศ หรือบางที

ผูห้ญิงตั้งครรภแ์ลว้ไม่พร้อมสงัคมกม็กัจะประนามวา่กผ็ูห้ญิงนัน่แหล่ะเป็นตน้เหตุนะ ทาํไมเป็นแม่

ใจร้ายไปทาํแทง้เอาเดก็ไปท้ิงตามถงัขยะต่างๆ สังคมก็จะประนามผูห้ญิงเลยว่าเป็นแม่ใจยกั เป็นแม่

ใจมาร แต่สงัคมไม่เคยตั้งคาํถามเลยว่า ไอคนท่ีไปทาํใหผู้ห้ญิงทอ้งเน่ียมนัหายไปไหน สังคมไม่เคย

เรียกร้องท่ีจะใหอี้กฝ่ายนึงมารับผดิชอบ น่ีคือตวัอยา่งในสังคมท่ีเห็นไดช้ดัว่าความเท่าเทียมมนัยงัมี

นอ้ยอยู ่เป็นตวัอยา่งท่ีเราเห็นไดช้ดัท่ีมนัเกิดในชีวิตประจาํวนัเลย 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ คิดวา่ประเทศไทยเน่ียยงัมีมุมมองเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคอยูบ่า้งไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ก็อยา่งท่ีพี่ยกตวัอยา่งอ่ะนะ มนัก็ยงัมีอยูเ่ยอะในเร่ืองของความไม่เท่าเทียมถา้

เรามองในระดบัคนระดบักลางข้ึนไป อนัเน้ียก็ท่ีจะเขา้ใจเร่ืองมิติความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

มากข้ึนกว่าเดิมนะแต่ว่าในระดับล่างเน่ียเร่ืองน้ีจะยงัไม่ชัดเจนเพราะเขามองว่าการท่ีผูช้ายเป็น

หัวหน้าครอบครัวออกไปทํางานนอกบ้าน แล้วก็ผูห้ญิงก็ไม่ได้ทํางาน อยู่บ้านต้องเล้ียงลูก 

เพราะฉะนั้นผูห้ญิงตอ้งพึ่งก็แต่ผุช้ายเน่ีย เม่ือผูช้ายรู้สึกว่าตวัเองมีอาํนาจมากกว่าก็สามารถท่ีจะทาํ

อะไรกบัภรรยากบัลูกของตวัเองก็ได ้เพราะถือว่าเป็นคนหาเงินให้กบัครอบครัว อยา่งเง้ีย อนัน้ีคือ

สงัคมระดบัล่างเน่ียกย็งัห่างไกลในเร่ืองของความเท่าเทียมอยูใ่นสภาพของความเป็น ถึงแมว้า่ตอนน้ี

เน่ียองคก์รท่ีทาํงานทางดา้นสตรีเน่ียเขารณรงคใ์ห้มีกฎหมายเสมอภาคหญิงชายออกมา แต่ก็ยงัไป

ไม่ถึงฝ่ังฝันอ่ะนะ  

ผู้สัมภาษณ์ : นโยบายของรัฐกมี็ส่วนเขา้มาช่วยไดเ้หมือนกนัใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็มี อย่างเช่นนโยบายเร่ืองของกองทุนพฒันาบทบาทสตรเน่ียอนัน้ีก็ถือว่าเป็น

นโยบายท่ีดีเนาะ พี่กถื็อวา่เป็นนโยบายท่ีดีท่ีจะยกระดบัใหผู้ห้ญิงสามารถท่ีจะมีรายได ้หรือว่าพึ่งพา

ตวัเองไดใ้นเร่ืองของอาชีพ ตรงเน้ียเม่ือผูห้ญิงเอ่อมีเงินสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนก็ประกอบอาชีพได ้

ผูห้ญิงก็จะมีรายไดเ้ป็นของตวัเองเม่ือผูห้ญิงสามารถท่ีจะพึ่งพาตวัเองทางดา้นเศรษฐกิจไดเ้น่ียมนัก็

จะไปลดภาวะการช่วงชิง เม่ือลดภาวะการช่วงชิงลงแลว้เน่ียเวลาท่ีเกิดปัญหาข้ึนมาปุ๊บเน่ียผูห้ญิงก็

จะยงัสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซ่ึงมนัต่างกันอย่างสมยัก่อนเน่ียเวลาท่ีผูห้ญิงจะไปขอกู้เงิน

เพื่อท่ีจะมาลงทุนทาํธุรกิจ อะไรเลก็ๆนอ้ยๆเน่ียบางคร้ังมนัตอ้งขออนุมติัผา่นทางสามีก่อน ใหส้ามี
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ยนิยอม ถา้สามีไม่ยนิยอมกคื็อผูห้ญิงกท็าํอะไรไม่ได ้นะคะ ซ่ึงท่ีผา่นมาเน่ียจริงๆแลว้ผูห้ญิงเน่ียตอ้ง

แบกรับภาระหน้ีสินของครอบครัวทั้ งๆท่ีตวัไม่ใช่เป็นคนกู้เงินนะ อย่างท่ีผ่านมาเน่ีย พอมนัมี

นโยบายตวัเน้ียเขา้มาเน่ียก็ถือว่าเป็นกระโยชน์กบัผูห้ญิง ท่ีจะทาํให้ผูห้ญิงเขา้ถึงแหล่งทุนไดด้ว้ย

ตวัเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อบ้าน ไม่ตอ้งรอว่าพ่อบา้นจะยินยอมหรือไม่ แต่ผูห้ญิงสามารถท่ีจะ

ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง  

ผู้สัมภาษณ์ : กคื็อโดยทัว่ไปแลว้เน่ียในปัจจุบนัเน่ียคะ ชายและหญิงในปัจจุบนัน้ีกคื็อสิทธิในการใช้

ชีวิตน่ีคือพี่คิดวา่มนัเท่าเทียมกนัมากข้ึนใช่มั้ยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อถา้มองในภาพรวมนะ มนักอ็าจจะเห็นการปรับตวัของผูค้นในสังคมคือมนัตอ้ง

มีตวัอย่างเยอะท่ีผูช้ายในสังคมยุคปัจจุบนัเน่ียก็ให้เกียรติแฟนของตวัเอง นะ อย่างเช่นอนุญาติให้

แฟนไปทาํงานประกอบอาชีพท่ีตวัเองรักท่ีตวัเองชอบ หรือว่าทาํในส่ิงท่ีตวัเองรักได ้ซ่ึงมนัแตกต่าง

กบัในยุคสมยัก่อนหนา้น้ีท่ี ผูช้ายจะไม่ยอมให้ผูห้ญิงไปทาํงานก็คือผูห้ญิงคนไหนท่ีทาํงานอยู่แลว้

เม่ือมีครอบครัว หลายเคสท่ีเขามาท่ีมูลนิธิเพื่อนหญิงเน่ียก็ต้องออกจากงานเพื่อท่ีจะมาดูแล

ครอบครัว แต่พอทา้ยท่ีสุดเม่ือวนัเวลาผา่นไป ผูช้ายก็ไม่ไดส่้งเสียเล้ียงดูซ่ึงตรงเน้ียมนัจะเป็นปัญหา

ว่า เม่ือผุห้ญิงถูกทอดท้ิงหรือว่าผูช้ายไม่ไดส่้งเสียเล้ียงดูเน่ียปัญหาก็จะตกมาท่ีผูห้ญิงเลยเพราะ

ผูห้ญิงไม่มีรายได ้ซ่ึงมนัคงจะตอ้งเล้ียงลุกท่ียงัเลก็อยู ่ค่าใชจ่้ายจิปาถะอะไรเยอะแยะมากมาย แต่ว่า

ในยคุสมยัน้ีเน่ียเรากเ็ร่ิมเห็นบา้งในสงัคมของผูช้ายท่ีเปล่ียนไป 
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คุณวรีวลัย์ กรมสุริยศักดิ์ (นักสังคมสงเคราะห์) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : สวสัดีคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีเขา้มาในดูความดูแลในความปกครองของสถานท่ีแห่งน้ีนะคะ ตอ้งมีหลายกรณี 

หลายเคสนะคะ พอจะขยายความใหเ้ห็นไดไ้หมคะวา่มนัมีกรณีใดบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ท่ีอยูใ่นความดูแลของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นบา้นเราใช่ไหมคะ ก็โดยหลกัๆ

แลว้เน่ีย เน่ืองจากหน่วยงานทาํหน้าท่ีในการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก ตาม พรบ คุม้ครองเด็ก พศ. 

2546 เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นความดูแลของเรากลุ่มหลกัๆก็คือกลุ่มเด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

ทั้งทางเพศ ร่างกาย และจิตใจ กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มของเดก็ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระทาํความผดินะ

คะ กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มเด็กท่ีพึงไดรั้บการคุค้รองสวสัดิภาะตามท่ีกฎกระทรวงกาํหนด กฎกระทรวงท่ี

กาํหนดไวเ้น่ียหลกัๆก็จะมีในเร่ืองของเด็กท่ีอายตุ ํ่ากว่า 10 ปี ไม่ตอ้งรับโทษตามกฎหมายอาญา อนั

น้ีเป็นเกณท่ีเขากาํหนดไวน้ะคะ ก็คือเด็กอายตุ ํ่ากว่า 10 ต่อใหก้ระทาํความผดิอาญาก็ไม่ตอ้งรับโทษ

นะคะ ก็จะถูกส่งเขา้มาสู่กระบวนการในการคุม้ครองเด็ก แลว้ก็เด็กท่ีถูกหาประโยชน์ในทางมิชอบ

อะไรต่างๆ ซ่ึงกฎกระทรวงท่ีเปิดไปก็เป็นกลุ่มเด็กท่ี เอ่อ ถูกเล้ียงดูไม่เหมาะสม ถูกแสวงหา

ประโยชน์ อะไรต่างๆเน่ียคะ ก็จะเขา้ข่าย เพราะฉะนั้นแด็กกลุ่มน้ีจะเขา้สู่กระบวนการในการ

คุม้ครองสวสัดิภาพ ซ่ึงจะแตกต่างจากเด็กท่ีพึงไดรั้บความสงเคราะห์ นัน่หมายความว่า อาจจะเป็น

เด็กกลุ่มท่ีพ่อแม่ยากจน หรือกาํพร้าพ่อแม่ ซ่ึงตรงนั้นเน่ียกระบวนการให้การช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ 

หลงัจากท่ีมีการรับตวัแลว้เน่ีย ก็จะวินิจฉยัสาเหตุ วินิจฉัยขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก็ ประสานส่ง

ต่อ ซ่ึงหน่วยงานท่ีดูแลกลุ่มเดก็ประเภทน้ีจะเป็นสถานสงเคราะห์ แต่บา้นเราจริงๆคือ ช่ือสถานแรก

รับเดก็กึกกอ้งธญัพร ทาํหนา้ท่ีเป็นสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ เม่ือเขา้มาแลว้เน่ียนะคะ กระบวนการในการสงเคราะห์หรือในการการดูแล มนัมี

ยงัไงบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็ บา้นเราเน่ียเราตอ้งมาดูท่ีประเด็นในการการรับตวัเด็กก่อนนะคะ ซ่ึงจะเป็น

สถานท่ีรับตวัรองจากบา้นพกัเด็กและครอบครัวเพ่ือน ซ่ึงจะเป็นสถานรองรับแรกในการรับตวัเด็ก

เม่ือพบปัญหา นะคะ ซ่ึงกระบวนการจริงๆ สถานแรกรับเราเน่ียก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นเหมือนบา้นพกั

เด็กด้วยในขณะรับตวัเบ้ืองตน้แต่เน่ืองจากปัญจุบญัเน่ียมีการตั้ งบา้นพกัเด็กและครอบครัวทัว่

ประเทศแลว้ เพราะฉะนั้นเน่ีย บทบาททางบา้นเราเน่ียจะยกข้ึนเป็นสถานคุม้ครอง ก็คือทาํหน้าท่ี

ดูแลเด็กระยะยาวในช่วงท่ี 2 มากกว่าท่ีจะเป็นบทบาทแรก นะคะ แต่ทีน้ีเรามาพูดถึงบทบาทแรก

ก่อน กระบวนการในการช่วยเหลือเด็ก ณ ขั้นตน้เลยท่ีพบเด็กประสบปัญหา 1 คือดูว่าถา้ครอบครัว

สามารถทาํหนา้ท่ีในเบ้ืองตน้ไดคื้อใหก้ารดูแลเดก็เช่น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดบอุบติัเหตุ โดยพลั้งเผลอ หรือ
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โดยเหตุสุดวิสัย แต่ยงัอยูใ่นวิสัยท่ีสามารถอยูใ่หก้ารคุม้ครองได ้เช่นกรณี เด็กถูกกระทาํ ครอบครัว

รับรู้ รับทราบ และไม่มียินยอม ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการแจง้ความดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ 

หรืออะไรต่างๆ เราก็จะมาประเมินว่าครอบครัวเน่ีย สามารถดูแลเด็กไดห้รือไม่ ถา้ดูแลไดเ้ราจะไม่

แยกเด็กออกจากครอบครัวโดยทนัที ถา้เรามาประเมินดูแลว้ว่าครอบครัวไม่สามารถทาํหน้าท่ีใน

ฐานะสถาบนัหลกัในการดูแลเด็ก ใน ขณะนั้นได ้เราจะแยกเด็กออก มาโดยอาสัยกฎหมายตาม

กฎหมายคุม้ครองเด็ก คดัแยกเด็กออกมาเพ่ือใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยักว่าน้ีเบ้ืองตน้ แลว้ดาํเนินการตาม

กฎหมายคือสืบเสาะพินิจ โดยเฉพาะกรณีพบเด็กถูกกระทาํถูกกระทาํทารุณกรรม 1 แจ้งความ

ดาํเนินคดี 2 ไม่ว่าจะเป็นเจา้ท่ีเอง หรือว่าจะเป็นตาํรวจ สามารถส่งเด็กไปตรวจร่างกาย เพื่อเป็น

หลกัฐานทางคดีได ้ถา้วินิจฉยแลว้เด็กมีมีอาการไดรั้บผลกระทบทางจิตอาจเขา้พบจิตแพทยไ์ด ้ก็

เป็นกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนนะค่ะ แลว้ก็หลงัจากนั้นเน่ียก็บาํบดัฟ้ืนฟ ู

เช่น อาจจะใชกิ้จกรรมเชิงจิตวิทยาในการทาํงาน ในการพูดคุย ในการอะไรต่างๆ เน่ียคะ แลว้ก็ใน

กระบวนการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ตามกฎหมายจะทาํไดไ้ม่เกิน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 180 วนัและ

หลงัจากนั้นเด็กจะถูกส่งตวัไปอยูใ่นสถานท่ีรองรับในระยะยาวโดยเฉพาะอยา่งเช่นบา้นธญัพร ซ่ึง

สามารถดูแลเดก็ไดต่้อเน่ืองจนกระทัง่เด็กอายถึุง 18 แลว้ก็ถา้ถึง18 แลว้ยงัอยูใ่นกระบวนการในการ

คุม้กนั คุม้ครองไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเรียน หรืออะไรต่างๆ เราสามารถขอขยายระยะเวลาในการ

คุม้ครองกบัท่านผวูา่ราชการจงัหวดัไดต่้อ ขั้นแรก 20 แลว้กถ็า้ 20 แลว้ยงัอยูใ่นกระบวนการ กต่็อได้

ถึง 24  

ผู้สัมภาษณ์ : สนใจคาํวา่สถานแรกรับเดก็ คาํวา่แรกรับเน่ียหมายถึงอะไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จริงๆ  บา้นธญัพรตั้ง ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นสถานแรกรับเด็กหญิงบา้นพญาไท ซ่ึงอยู่

ท่ี พญาไทเก่า คะ แต่วา่ ณ ขณะท่ีตั้งสถานแรกรับเน่ีย ยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองเด็ก นั้นมนัก็จะมีเด็ก

ท่ีประสบ ปัญหา เยอะแยกมากมาย เพราะฉะนั้นสถานแรกรับก็จะทาํหนา้ท่ีในการรับตวั ในการให้

ความช่วยเหลือ ในการใหค้วามปลอดภยัเด็กในเบ้ืองจตน้ นบัตั้งแต่อดีตท่ีผา่นมา แลว้พอระยะหลงั 

มนัมีการปรับเปล่ียน เร่ืองของกฎหมาย มีการแกไ้ขกฎหมาย มีกฎหมาย พรบ คุม้ครองเด็กข้ึนมา

คุม้ครองเดก็เม่ือปี พศ 2546 เม่ือมี พรบ คุม้ครองเด็กข้ึนมาปุ๊บเน่ีย กฎหมายมอบหมายใหห้น่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกระทรวงการพฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษยจ์ดัตั้งสถานรองรับเด็ก 

จะตอ้งทาํหนา้ท่ีมีสถานรองรับเด็กข้ึนมา เพราะฉะนั้น ผูบ้ริหาร ก็พิจารณาแลว้ว่า ลาํพงัสถานแรก

รับเด็กหญิงบา้นพญาไท หรือบา้นธญัพรในปัจจุบนัเน่ีย เพียงแห่งเดียว ไม่น่าจะรองรับไดห้มด กบั

สภาพปัญหา กบักฎหมาย ก็มีการตั้งบา้นพกัเด็กและครอบคร้ัวข้ึนมาทัว่ประเทศ คะ แลว้ก็มีการ

ขยายงาน คือ จากเดิมเน่ียกต็ั้ง ถา้จาํไม่ผดิก ็10 กว่าจงัหวดั แลว้ก็ขยายใหญ่จนปัจจุบนัเน่ีย มีครบทั้ง 

77 จงัหวดั ทัว่ประเทศแลว้อ่ะคะ ก็คือทาํหน้าท่ีในการเป็น สถานรองรับเด็กท่ีประสบปัญหาใน
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เบ้ืองตน้เพราะฉะนั้นสถานแรกรับเด็กก็ยงัไม่ไดย้กเลิกภาระกิจเดิม แต่ในขณะเดียวกนัเราไดรั้บ

บทบาทในการมอบหมายภาระกิจใหม่มาเพิ่มเติมหลงัจากกฎหมายบงัคบัใช้ได้1ปี เม่ือปี 2547 

กระทรวงมีหนงัสือแจง้มอบหมายภาระกิจให้ปฏิบติังานให้เป็นสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กเพิ่ม

ดว้ยอีก 1 แห่ง 

ผู้สัมภาษณ์ : อีกแลว้หรอคะ แรกรับน่ีคือรับจาก สถานพฒันาเดก็และครอบครัวใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ไม่ใช่คะ ถา้เรามองในบทบาทของสถานแรกรับ จะรับตวัจากผูป้กครองเด็ก

โดยตรง จะรับตวัจากอาสาสมคัรต่างๆ จะรับตวัจากตาํรวจ รับตวัจากทุกแห่งท่ีสามารถ แจง้ขอ

ความช่วยเหลือเดก็ได ้คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้สถานท่ี พฒันาเดก็และครอบครัวนั้นเขามีหนา้ท่ี? 

ผูใ้ห้สัมภาษภ์ : เอ่อ คือ ถ้าเป็นบ้านพกัเด็กและครอบครัว จะทาํหน้าท่ีเป็นสถานรองรับตาม

กฎหมาย โดยหลกัๆแลว้จะเป็น 3 ฉบบัก็คือ พรบ.คุม้ครองเด็ก พรบ คุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ

รุนแรงในครอบครัวและก็ พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยต์รงนั้นเน่ียจะตอ้งรับ ท่ีน่ีถา้

ถามถึงตวัภาระกิจจริงๆ จะเนน้ท่ีตวั เอ่อ ภาระกิจเร่ืองของการคุม้ครองเด็ก ถา้เป็นกรณีของเด็กท่ีถูก

กระทาํความรุณแรงในครอบครัว มนัก็จะมาเขา้ค่ายใน พรบ.คุม้ครองเด็ก แต่ถา้เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี

เป็นสตรีนะคะ สตรีท่ีอายุเกิน พรบ คุม้ครองเด็ก คือมากกว่า 18 ตรงนั้นเน่ียบา้นเราจะไม่รับ ก็จะ

เป็นบทบาทของบา้นพกัเด็กและครอบครัวในการใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ไปอยา่งเน้ียอ่ะค่ะ แลว้ก็

ไปวินิจฉัยว่าควรจะตอ้งทาํยงัไงถา้เขายงักลบัครอบครัวไม่ได ้จะส่งฝึกอาชีพไหม หรือจะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งไร ก็จะถูกส่งไปตามกระบวนการอีกขั้นตอนนึง แต่ก็ไม่ใช่ตาม พรบ. คุม้ครองเด็ก

เราจะยดึท่ีตวัช่วงอายขุองกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ท่ีน่ีอายกุไ็ม่เกิน 18 ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อ มีเกินบา้งแต่ส่วนนอ้ยคะ เกินกคื็อยงัอยูใ่นช่วงระหวา่งเรียนอยา่งท่ีแจง้ไปแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์ : อาย ุ18 กย็งัเรียกวา่คุม้ครองเดก็? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : สตรีน้ีกคื็อ ความเป็นเดก็ 18 น้ีกคื็อมีสตรีอยูด่ว้ย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นคาํวา่สตรีกคื็อในกลุ่มน้ีแหล่ะนะคะ เอ่อ เม่ือก้ีน้ีพดูถึงการรับมาป๊ับแลว้เน่ียก็

จะมีกระบวนการในการดูแล ใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อการดูแลเน่ีย มนัมีกระบวนการยงัไงคะ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อ ถา้พดูถึง กระบวนการในการดูแล เรากจ็ะ เอ่อ โดยขั้นตอนการดาํเนินงานก็จะ

เป็นไปตามกฎหมาย 1 ก็คือดูว่าสาเหตุท่ีเด็กเขา้มาสู่การให้ความคุม้ครองสวสัดิภาพเน่ียมาอยา่งไร 

สาเหตุ คือถา้เป็นเร่ืองของการถูกทารุณกรรม แน่นอนตอ้งมีการแจง้ความดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ 

สาเหตุเร่ืองของพฤติกรรมไม่เหมาะสมเส่ียงต่อการกระทาํความผิดไม่ตอ้งมีการดาํเนินคดี แต่ก็

นาํมาสู่เร่ืองของการ เอ่อ จดัทาํกิจกรรมพวกปรับ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ด็กสามารถกลบัคืน

สู่สังคมในอนาคตนะคะ เอ่อ ในกรณีของเด็กท่ี กฎกระทรวงเช่นเด็กอายุต ํ่ากว่า 10 ไม่ตอ้งไดรั้บ

โทษ อนัน้ีก็จะเขา้ข่ายอยูใ่น คือจะแยกหลกัๆเลยคือกลุ่มเด็กมีคดี กบัไม่มีคดี แต่เด็กมีคดีท่ีว่าไม่ใช่

เป็นผูก้ระทาํ แต่เป็นผูถู้กกระทาํ นั้นกระบวนการก็จะมีแตกต่างกนันิดเดียวตรงท่ี เร่ืองของการ

ช่วยเหลือในเร่ืองของขอ้กฎหมาย ในเร่ืองของการเรียกร้องสิทธ์ิ เอ่อ ตามกฎหมายให้กบัเขาอย่าง

น้ีอ่ะคะ ทีน้ีพอเขา้มาอยูใ่นบา้นกม็าดูในเร่ืองของการใหบ้ริการของบา้น การใหบ้ริการของบา้นก็จะ

มีหลกัๆคือสังคมสงเคราะห์ ก็คือเร่ืองของการใหค้าํปรึกษาแนะนาํการสืบคน้ขอ้เทจ็จริงอะไรต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก เด็กบางคนเน่ีย มาอาจจะเอ่อ ไม่มีญาติ หรือติดต่อญาติไม่ไดห้รืออะไรต่างๆ 

เราก็จะให้บริการดา้นน้ี มีการให้บริการดา้นจิตวิทยา มีเร่ืองของการประเมินสภาวะจิต มีเร่ืองของ

การประเมินสภาวะความเครียดหรืออะไรต่างๆ เพื่อท่ีจะเอาผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผน

เพื่อใหบ้ริการกบัเขาไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคต เราก็จะยดึจากตวั

จากผลการประเมินไอคิวอะไรต่างๆน้ีเป็นหลกัดว้ย นะคะ มีการให้บริการดา้นกฎหมาย ก็อย่างท่ี

เรียนให้ทราบว่า ถา้ยงัไม่มีการแจง้ความดาํเนินคดี เราก็ตอ้งเป็นผูพ้าเด็กไปแจง้ความดาํเนินคดี มี

เร่ืองของการเรียกร้องสิทธ์ิ เช่นค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา อะไรอยา่งเง้ียอ่ะคะ เรากพ็าเดก็ไป

ยืน่คาํร้อง ก็แลว้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าเด็กจะสามารถท่ีจะไดรั้บเงินเท่าไร อะไรต่างๆ เอ่อ 

มีเร่ืองของการพาเด็กไปข้ึนศาลให้ความร่วมมือเพราะว่ากระบวนการทางคดีบางคดีก็ใชเ้วลาเป็นปี 

2 ปีเหมือนกนั  พอเด็กมาอยู่ท่ีเรา เราก็ พอเวลาศาลแจง้มา หรือเราไดรั้บการแจง้มาจากญาติเด็ก 

หรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กเบ้ืองตน้ เราก็จะทาํหนา้ท่ีในการพาเด็กไปข้ึนศาล ให้ความ

ร่วมมือการสืบพยานในชั้นศาลรอจนผลการพิพากษาออก ถา้ในกรณีท่ีเด็กถูกระทาํแลว้ผลคาํ

พิพากษามีการจาํคุกจาํเลยหรืออะไรต่างๆเราก็จะนาํมาใชใ้นการวางแผนในการคืนเด็กสู่ครอบครัว

ด้วยนะคะ แล้วก็นอกเหนือจาก 3 ด้านท่ีกล่าวมาก็คือ สังคม จริยะ กฎหมาย หลักๆก็คือเร่ือง

การศึกษา เดก็ท่ีมาอยูก่บัเราเน่ืองจากอยูใ่นระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นกระบวนการเร่ืองการศึกษาก็

เป็นเร่ืองสาํคญั นั้นเรากจ็ะวางแผนใหก้ารศึกษาเดก็ ถา้เป็นกรณีของเดก็เลก็ท่ีสามารถเขา้เรียนต่อใน

ระดบัชั้นประถมไดเ้ลยโดยท่ีการศึกษาไม่ขาดตอนมาอะไรอยา่งเง้ีย เราก็สามารถใหก้ารสนบัสนุน

ไดก้็คือส่งเด็กเขา้เรียน เราประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยเฉพาะบา้นเราก็

จะทาํงานกบัโรงเรียนกลางคลอง 10  กจ็ะส่งเดก็ไปเรียนในระดบัประถมท่ีนัน่ สว่นถา้เป็นในระดบั
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มธัยมเน่ีย เน่ืองจากส่วนหน่ึง ถา้เป็นกลุ่มเด็กโตเราตอ้งยอมรับว่า เด็กส่วนหน่ึงมีปัญหาพฤติกรรม

ร่วมดว้ย เพราะฉะนั้นเม่ือเรารับตวัเดก็มาเบ้ืองตน้ เราจะไม่สามารถส่งเดก็เขา้เรียนไดท้นัที ก็ตอ้งอยู่

เพ่ือประเมินพฤติกรรม แล้วก็ประเมินพฤติกรรมเบ้ืองต้นก่อน ถ้าในระยะนึงเราคิดว่า เด็กมี

พฤติกรรมดีข้ึนแลว้ก็ไม่มีปัญหาในเร่ืองของพฤติกรรมเราก็จะสนับสนุนให้เรียน เพราะมีการส่ง

เรียนในระดบัมธัยมดว้ยคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เฉพาะชั้นมธัยมตน้? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มีคะ มีทั้งมธัยมตน้และก็มีมธัยมปลาย แลว้ก็ตอนน้ีเรามีเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของ

เรา เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัอยู ่1 คน เอ่ออาย ุ20 ปีท่ีแลว้คะ พึ่ง 20 ใหม่ๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : ก ็ก ็ตามเกณฑ ์อาย ุ18? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อือ... ส่วนหน่ึงเดก็มาอยูท่ี่เราไม่ไดเ้รียนตามเกณฑค์่ะ ตอนน้ีมีเด็กอยูร่ายหน่ึง อายุ

ประมาณ 16 กว่าละ แต่ยงัเรียน ป.6 เพราะว่าเด็กไม่ไดเ้รียนมา แต่ว่ารร ไม่ไดปิ้ดกั้นในเร่ืองของ

การศึกษาว่าเด็กอายุเกินเกณฑ์แล้วจะไม่รับหรืออะไรต่างๆ แต่ว่า ตอนน้ีส่ิงท่ีพวกเราจะต้อง

ประเมินกนัมากข้ึนก็คือเร่ืองของ สภาวะของการปรับตวัในขณะท่ีเด็กเรียนประถมอาจจะไม่เกิด

ผลกระทบอะไรนกั แต่พอเม่ือเดก็กาํลงัจะตอ้งเขา้เรียนมธัยมอาจจะมีเร่ืองของการลอ้เลียน อาจจะมี

เร่ืองของอะไรต่างๆ เพราะเด็กอาย ุ17 ปีหนา้ 16 ปีหนา้ 17 เขา้เรียน ม.1 อาย ุ17 กบัเพ่ือนท่ีเรียนม.1 

แบบ 13-14 อะไรอยา่งเน้ีย เราก็กาํลงัเป็นกงัวลในเร่ืองน้ีกนัพอสมควร ก็อาจจะตอ้งมาวางแผนกนั

ดีๆอะคะวา่เราจะดาํเนินการยงัไง เพราะฉะนั้นเร่ืองของการเรียนเน่ีย ถา้รรไม่ขดัขอ้ง จริงๆ เด็กเกิน

เกณฑเ์รียน เราก็จะสนบัสนุนให้เรียนได ้แต่ส่วนหน่ึงท่ีเราไม่สามารถสนบัสนุนให้เรียนภายนอก

ไดเ้น่ืองจาก เด็กมีปัญหาพฤติกรรม โดยสาเหตุของการนาํส่งเขา้มาเราจะเห็นไดช้ดั คือถา้เป็นเด็ก

ปัญหาพฤติกรรม เอ่อ เส่ียงต่อการกระทาํความผิดอยูแ่ลว้เน่ีย เด็กกลุ่มเน้ียส่ิงท่ีเราเห็นไดช้ดัเลย คือ 

หนีเรียน ติดเพื่อน กา้วร้าว ไม่เช่ือฟัง เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มเน้ียท่ีเขา้มาเน่ีย จะส่งรี้ยนทนัทีไม่ได ้เรา

กต็อ้งหยดุปรับพฤติกรรมก่อนอยา่งเน้ียอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คือมีอยู ่2 ประเดน็พออาย ุ18 ป๊ับเน่ียเขาตอ้งไปจากท่ีน่ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ไม่จาํเป็นตอ้งไปทนัทีคะ ก็ข้ึนอยู่กบักระบวนการให้ความช่วยเหลือ แต่ถา้

สมมติวา่ครอบครัวเขาพร้อม คือ เดก็ส่วนหน่ึงมีครอบครัว เดก็ส่วนหน่ึงกไ็ม่มีครอบครัว กรณีท่ีเด็ก

มีครอบครัวก็ไม่จาํเป็นตอ้งอยูจ่นถึง 18 หรือเพียงเพ่ือแค่คดีจบ สาํหรับรายท่ีไม่มีปัญหาพฤติกรรม

นะ กอ็ยูพ่อคดีจบ ผูก้ระทาํมีเขาเรียกวา่ อาจจะถูกจาํคุก หรืออาจจะ เอ่อ พิสูจน์แลว้ไม่เป็นความจริง

หรือถูกยกฟ้องหรืออะไรต่างๆเราก็วางแผนแต่ถา้เด็กมีครอบครัว เราสามารถคืนก่อน 18 ได ้แต่ถา้

เดก็ไม่มีครอบครัวแลว้มีปัญหาพฤติกรรมร่วมดว้ย เรากส็ามารถดูแลเขาต่อไป คะ 
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ผู้สัมภาษณ์ : เด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมแลว้ไม่สามารถจะส่งไปเรียน ในระดบัมธัยม แกปั้ญหายงัไง

คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่อ กเ็ป็นลกัษณะของการทาํกิจกรรมร่วมกนั การใหก้ารอบรมสั่งสอน เพราะว่า 1 

เลยคือ ปัญหาพฤติกรรมพวกเน้ียมนัสัง่สม และเป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม ท่ีน้ีพอเขา้มาอยูใ่นน้ีอ่ะ

คะ อนัน้ีท่ีเราเห็นได้คือคามแตกต่างระหว่างสภาพแวดลอ้มภายในกับสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ภายนอกมนัมีส่ิงเร้าต่างๆ มนัมีเร่ืองของปัจจยัเร่ืองเพื่อน มนัมีเร่ืองของ

โอกาสในการเขา้สู่ โลกท่ีมนัไม่ค่อยเหมาะสม แต่การท่ีเด็กมาอยู่ในน้ีเน่ียค่ะเน่ืองจากเราเป็น

สถานท่ี คือบา้นเราภาษาเด็กเขาเรียกว่าศูนยปิ์ด ศูนยปิ์ด คือเด็กไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการออกขา้งนอก

โดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออะไรต่างๆ แลว้ก็ในน้ีก็จะแยก แยกเพศ เพราะฉะนั้นในน้ีก็จะมีแต่

เด็กผูห้ญิง เอ่อ เด็กส่วนหน่ึงท่ีมีปัญหาพฤติกรรมภายนอก พอเขา้มาอยู่ตรงน้ีเน่ีย ส่วนหน่ึงคือเขา

เรียนรู้อะไรบางอยา่งได ้เช่น ส่ิงท่ีเขาปฏิบติัมาเน่ีย เขาทาํพลาด เขาทาํผดิ ทาํใหเ้ขาถูกส่งมาอยูใ่นน้ี 

ส่วนหน่ึงกคื็อ เร่ิมมีความเขา้ใจล่ะ ในเร่ืองของการท่ีจะตอ้งปรับตวั แต่จากพฤติกรรมท่ีมนัสั่งสมมา

นาน มนัก็จะตอ้งให้เวลาเขาในการปรับตวั เพราะบางทีเขา้ใจ แต่พอเผลอตวัละก็เร่ิมมีบา้ง เร่ิมมี

ต่อตา้น เร่ิมมีกา้วร้าว เร่ิมมีทาํอะไรท่ีผิดระเบียบผิดกติกา อะไรเง้ียคะ เราก็จะใชใ้นเร่ืองของการ

อบรม เป็นเร่ืองของการ เอ่อ ถา้ทาํผดิจริงๆ ก็มีเร่ืองของการลงโทษ แต่เป็นลกัษณะของการลงโทษ

เช่น เอ่อ บาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ เอ่อ งดสิทธ์ิท่ีพึงไดเ้ช่น การทาํกิจกรรมขา้งนอก อะไรต่างๆ

อ่ะคะ แลว้ก็อีกส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของ เอ่อ กระบวนการของการทาํกิจกรรมบาํบดัก็คือเป็นลกัษณะ

ของ เพื่อนช่วยเพื่อน เอ่อ มีการพาเดก็ออกไปใชชี้วิตในสังคมขา้งนอก เป็นเร่ืองของการทาํกิจกรรม

ทศันะศึกษา เรามีเร่ืองของ กิจกรรมทางศาสนามีการนิมนตพ์ระอาจารยม์าสอน ให้ทุกวนั พฤหัส 

อะไรต่างๆ น่ะคะ ก็มันเป็นเร่ืองของการให้การอบรมสั่งสอน เน่ืองจากบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวไม่ไดท้าํ หรือทาํไม่เหมาะสม คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : และมีการฝึกวิชาท่ีอยูใ่นนั้น? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ เราใชค้าํว่าเป็นอาชีวะบาํบดั ท่ีเราใชค้าํว่าอาชีวะบาํบดัเพราะว่าบา้นเราไม่ได้

เป็นศูนยฝึ์กอาชีพโดยตรงและเราไม่มีประกาศนียบตัรให ้แต่อาศยัว่าใชค้วามสามารถเฉพาะตวัของ

ผูดู้แลเด็กในการสอน เอ่อ แม่บา้นคนนึงถนัดในเร่ืองของการทาํดอกไมป้ระดิษฐ์ ก็สอนดอกไม้

ประดิษฐ์ แม่บา้นคนนึงถนดัในเร่ืองของการร้อยลูกปัดก็สอนร้อยลูกปัด อ่า ถนดับาติก ก็สอนเร่ือง

บาติก เร่ืองอะไรต่างๆ ท่ีใชค้าํว่า อาชีวะบาํบดัเพราะว่าเด็กกลุ่มน้ีส่วนหน่ีงคือเราพบว่ามีปัญหา

ทางสถาวะจิตร่วมดว้ยคือ 1 เด็กไม่น่ิงมีแอลดีปนเยอะ มีเร่ืองของสมาธิสั้น มีเร่ืองของอะไรต่างๆ 

เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ การเรียนทกัษะต่างๆ ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะดา้นการคาํนวณต่างๆ ซ่ึงทาง

นกัจิตวิทยาเขาจะประเมินพบ เด็กบางคนท่ีเรียนตํ่า จริงๆไม่ใช่เด็กสมองไม่ดีอย่างเดียว แต่เด็กมี
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ภาวะแอลดีดว้ย เด็กบางคนสภาวะไอคิวปกติ ก็คือ 90-100 109 แต่เด็กเป็นแอลดี ก็เลยทาํให้การ

เรียนตํ่า อะไรอยา่งเน้ียค่ะ แลว้เด็กกลุ่มเน้ีย ดว้ยความท่ีสังคมภายนอกไม่เขา้ใจ ก็มองว่าเอ๊ะ ทาํไม

แบบ เด็กโง่บา้งอะไรบา้งแลว้ก็ผลกัเด็กออกจากระบบเง้ียอ่ะคะ เพราะฉะนั้นอาชีวะบาํบดัของบา้น

เราคือ 1 มุง้เนน้เร่ืองของการฝึกสมาธิ มุง้เนน้ให้เขารู้จกัท่ีจะแบบ สงบ ผอ่นคลายอะไรต่างๆ แลว้ก็

ในบางรายเราก็จะเห็นว่าในภาวะท่ีมาแรกๆอาจจะมีเศร้าซึมอาจจะมีอะไร แม่บา้นก็จะสังเกตุ

พฤติกรรมจากกิจกรรมอาชีวะบาํบดัเยน่ียอ่ะคะ แลว้ก็ส่งต่อขอ้มูลใหค้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นนกั

สังคม นกัจิตฯ แลว้ก็วางแผนร่วมกนัในการปรับพฤติกรรม แต่ว่า โดยหลกัแลว้บา้นเราตอ้งใชใ้น

เร่ืองของ ตอ้งถามว่าเด็กปรับพฤติกรรมไดไ้งก็คือเป็นเร่ืองของการใชเ้วลาและก็การอบรมสั่งสอน

มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีกิจกรรมเด่นๆหลกัๆ บอกว่าเด็กตอ้งเขา้คอสแบบน้ีแลว้จะกลายเป็นคนดี

ไดห้รืออะไรอย่างเน้ีย เราไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าการปรับพฤติกรรมต่างจากกการบาํบดัยาเสพ

ติด นอ้งมนัไม่สามารถจะบอกไดว้า่ตอ้งเขา้คอสน้ีไปแลว้จะดีจะหายอะไรอยา่งเน้ียอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีน้ีในความเห็นส่วนตวันะคะหนูว่า เหตุหน่ึงท่ีทาํให้เด็กเหล่าน้ีมาอยู่ท่ีน่ี มนัเกิดข้ึน

จากการไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว หรือการไม่ไดรั้บความเท่าเทียม

ทางเพศ ใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กมี็บา้งส่วนหน่ึงค่ะ แต่เพียงแต่วา่เอ่อ ถา้ถามในสดัส่วนเน่ียคงยงัตอบในลกัษณะน้ี

ไม่ไดเ้พราะเราไม่เคยทาํการประเมิน เนาะ แต่ว่าอยา่งหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเลยก็คือ จากประวติัของการ

เล้ียงดูของคนในครอบครัวมีเร่ืองของการใช้ความรุนแรงอนัเน้ียมี เอ่อพ่ออาจจะทาํร้ายแม่ แม่

อาจจะทาํร้ายพอ่ พอ่ทาํร้ายลูก แม่ทาํร้ายลูก มีคะ อนัน้ีมีแน่นอน 

ผู้สัมภาษณ์ : กเ็ลยส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหา 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อันน้ีอาจจะถามนอกเร่ืองนิดนึงนะคะ ว่าคิดว่าปัจจุบันน้ีนะคะ ประเทศไทย 

สงัคมไทย หรือจะคนในสงัคมเน่ีย เอ่อ ความไม่เสอมภาคทางเพศมีมั้ยตอนน้ีคิดวา่ยงัมีมั้ยคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อืออ มนัคงเป็นเร่ืองของวฒันะธรรมท่ีผ่านมาดว้ยในสังคมาไทยท่ียกย่องให้เพศ

ชายในฐานะท่ีเป็นผูน้าํครอบครัว และอะไรต่างๆซ่ึงการเรียกร้องหาความเสมอภาคทางเพศ หรือ

ความเท่าเยมกนัทางเพศเน่ีย มนัยงัไม่ไปถึงระดบัท่ีมนัเท่าจริงๆ เพราะฉะนั้นมนัก็เลยเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีส่งเสริม เอ่อ ถา้ในความคิดของตวัเองเน่ีย ไม่ว่าจะเป็นการ ดูจากส่ือ หรืออะไรต่างๆเน่ีย การดูถูก

เหยยีดหยามทางเพศ การ...เขาเรียกอะไร คุกคามทางเพศ ก็ยงัมีอยูเ่ยอะ แลว้ในสังคมทุกกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มมีการศึกษา หรือไม่มีการศึกษา เพราะฉะนั้นเน่ีย ถา้ในระดบักลุ่มท่ีมีการศึกษาเรายงั

คาดหวงัความเท่าเทียมกนัไม่ไดเ้น่ีย กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาเรายิ่งไปไม่ถึงเลยคะเร่ืองน้ี 

เพราะฉะนั้นมนัไม่เร่ืองง่ายท่ีจะทาํใหเ้ร่ืองน้ีกลายเป็นเร่ืองท่ีเสมอภาคจริงๆไดใ้นสงัคม 
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ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ก็เห็นมีมูลนิธิ หรือชมรมสมาคม พยายามจะตั้งตรงเน้ียข้ึนมาเพ่ือจะลด ไอความ

รุนแรง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เอ่อ คิดวา่ พวกเขาทาํไดไ้หม? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ถามว่าคิดว่าเขาจะทาํไดไ้หม เร่ืองน้ีถา้ทาํโดยลาํพงัทาํไม่ไดแ้น่นอนคะ ตอ้ง

อาศยักลไกหลายๆส่วน หลายๆภาคส่วนในการขบัเคล่ือนแลว้ก็ตอ้งใชเ้วลา เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา 

จากอนันึงท่ีเคยทาํงานในสาํนกังานส่งเสริม เอ่อ สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวนะ ซ่ึง

ตรงนั้นเน่ียทาํเร่ืองส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายโดยตรง มีหน่วยงานระดบักองนึงในสาํนกั ใน

กรมน้ีอ่ะนะคะ เร่ืองความเสมอภาคโดยตรงเน่ีย กท็ราบวา่เร่ืองท่ีเราเห็นไดช้ดัเช่น การเรียกร้อง เอ่อ

สิทธิสตรีนเร่ืองของ อะไรล่ะ สดัส่วนของคนทาํงานในองคก์รต่างๆไม่ว่าจะเป็นองคก์รอิสระ ไม่ว่า

จะเป็นใน อบต. หรือในอะไรต่างๆ ท่ีจะตอ้งมีสตรีจาํนวนเท่าน้ี ถึงเท่าน้ีอะไรอยา่งเง้ียคะ ก็ยงัเห็น

ว่าทาํไดไ้ม่เตม็ 100% อยา่งเง้ีย เรา คือ ถามว่าเป็นความตั้งใจท่ีดีท่ีจะทาํแลว้ก็ แต่ตอ้งอาศเัวลาและ

ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหน่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คะ แลว้คิดวา่วนัน้ีพร้อมหรือยงัท่ีจะเกิด ใหม้นัมีความเท่าเทียมทางเพศ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ถามว่าพร้อมมั้ย จริงๆตวัเองก็อยากช่วยผลกัดนัเร่ืองน้ีนะคะ แต่จริงๆมนัตอ้งเป็น

เร่ืองของกลไกระดบัชาติ ไม่ใช่แค่องกรองคก์รเดียวแลว้ก็ โดยเฉพาะในสาย เอน็จีโอ สายเดียวท่ีจะ

ทาํได ้เอ่อ เขาอาจจะทาํไดใ้นระดบันึง แต่ถา้จะเคล่ือนเร่ืองเน้ียตอ้งเป็นระดบัชาติ ตอ้งเป็นวาระ

แห่งชาติ เหมือรยุคนึงท่ีพูดกนัเร่ืองของท่ีมีการคา้มนุษย ์แลว้ก็ยกประเด็นเร่ืองการคา้มนุษยข้ึ์นมา

เป็นวาระแห่งชาติ แต่ถามวา่เร่ืองน้ีเร่ืองสตรีจะมีโอกาสหยบิยกข้ึนมาเป็นวาระแห่งชาติไหม ไม่ง่าย

คะ เพราะว่า เพราะว่าผูช้ายก็จะพยายามมองว่า โอย้ลุกข้ึนมาเรียกร้องอะไรวะเน่ีย คือเขาก็ยงัไม่

เขา้ใจคาํว่าความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกนัมากนกัเพราะฉะนั้น มนัตีความไดห้ลายอยา่งอ่ะ

คะ ว่าถา้จะเคล่ือนเร่ืองน้ีจริงๆ ตอ้งในระดบัใหญ่ ก่อน คือระดบัใหญ่ตอ้งเห็นดว้ยไม่ใช่เคล่ือน

ระดบัใหญ่ แต่การเคล่ือนจากจุดเลก็ๆแลว้กระเพ่ือนออกไปมนัก็มีควารมเป็นไปได ้แต่ตอ้งใชเ้วลา

คะ  

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ มีมูลนิธิหลายแห่งเลยคะ เป็นเอกชน ไดก้็ตั้งมูลนิธิเหล่าน้ีข้ึนมา วตัถุประสงค ์มี

มูลนิธิไหน พอจะบอกไดไ้หมคะวา่ ทาํงานลกัษณะเหมือนกบับา้นน้ี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มูลนิธิท่ีทาํงานเหมือนลกัษณะบา้นน้ี คือถา้มองในเร่ืองของเป็นสถานรองรับผู ้

ประสบปัญหา เราก็จะรู้จกัมูลนิธิ เอ่อ เพื่อนหญิง มูลนิธิ เอ่อ อยา่งกรณีบา้นพกัฉุกเฉินอะไรต่างๆ

พวกเน้ียค่ะ แต่ว่าถา้เป็นลกัษณะหน่วยงานท่ีเป็นสถานรองรับเน่ีย ก็จะมีอีกพอสมควร แต่ถา้เป็น

มูลนิธิหรือองคก์รท่ีทาํเร่ือง ในเร่ืองของการส่งเสริมความเสมอภาคโดยตรงหรือในเร่ืองสิทธิสตรี

โดยตรงเน่ีย เท่าท่ีรู้จกัก็จะเป็นมูลนิธิส่งเสริมหญิงชายกา้วไกล อะไรอย่างเง้ียค่ะ ของคุณสุเพญ็ศรี 

อยา่งเง้ีย คือลกัษณะของมูลนิธิลกัษณะแบบน้ีกจ็ะ ภาระกิจกจ็ะแตกต่างจากบา้นน้ี 
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ผู้สัมภาษณ์ : แต่น่ีจะบอกวา่ภาระกิจของเพื่อนหญิงมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีน่ีหรอคะ?  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : โดยเท่าท่ีทราบนะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีรองรับเป็นบ้านหรือเปล่า แต่ก็

เหมือนกบัวา่เขาเป็นหน่วยงานท่ีใหค้าํปรึกษา เป็นหน่วยงานท่ี ท่ีเป็นหน่วยรุกประเภทหน่ึงในการท่ี

เขา้ถึงผูป้ระสบปัญหาอ่ะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีสถานรองรับไหม แต่อย่างบา้นพกัฉุกเฉินท่ีดอน

เมือง โอเค เรารู้วา่เขามี อยา่งเง้ียคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คาํวา่มีคือมี... 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มีเป็นสถานรองรับ ผูไ้ดรั้บการดูแลอยูใ่นนั้นคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : เม่ือก้ีเอ่ยช่ือคุณสุเพญ็ศรีน่ีเป็น? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ คุณสุเพญ็ศรี จะเป็นเอ็นจีโอท่ีทาํงานเร่ืองสตรี ท่ีเราเคยมีการร่วมประชุมกนั 

อะไรกนัอยา่งเง้ียอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อยูท่ี่ไหนอ่ะคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ถา้จาํไม่ปิดจะเป็นมูลนิธิหญิงไทยกา้วไกลนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ไม่ใช่คุณจเดจ็หรอคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คุณจเดจ็จะเป็นมูลนิธิเพื่อนหญิงเนาะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เพื่อนหญิงยา้ยไปแลว้คะ พอดีเม่ือวานหนูคุยกบัคุณจเดจ็? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หมายถึงมูลนิธิยา้ยหรือคุณจเดจ็ยา้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : คุณจเด็จยา้ยคะ คุณจเด็จยา้ยปูลนิธิหญิงไทยกา้วไกล แลว้รู้สึกว่าคุณสุเพญ็ศรีเน่ีย จะ

อยูเ่พื่อนหญิง 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อา้ว หรอคะ ไม่แน่ใจเพราะว่าในสายเอ็นจีโอไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเขาอยู่

แลว้อยูเ่ลยอะไรอยา่งเง้ียคะ แต่ว่าถา้พดูถึงเร่ืองสิทธิสตรีเน่ีย พ่ีโก๋เน่ียจะค่อนขา้ง พี่โก๋คือคุณสุเพญ็

ศรีเน่ีย จะค่อนขา้ง เขาเรียกวา่อะไร ดงัในแวดวงของคนท่ีทาํงานในเร่ืองของสิทธิสตรี นะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : น่ี คุณสุเพญ็ศรีน่ี เขาเคยอยูเ่พื่อนหญิงอยูห่น่ะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ ใช่ๆ แลว้ระยะหลงั จดัตั้งมูลนิธิ ในระยะหลงัท่ีมีเร่ืองของการส่งเสริมเร่ือง

ความเสมอภาคข้ึนมาเน่ียค่ะ เอ่อ กรู้็สึกวา่จะมีการขยาย ขยายองคก์รข้ึน 

ผู้สัมภาษณ์ : แต่รู้สึกวา่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเพื่อนหญิงตอนน้ีน่าจะเป็นคุณสุเพญ็ศรี 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์ : น่าจะใช่ คุณจเดจ็มาท่ี... แต่รู้สึกวา่เขาจะไดเ้ป็นผูจ้ดัการคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อนัน้ียงัไม่แน่ใจในเร่ือของตาํแหน่งของตวับุคคล 

ผู้สัมภาษณ์ : แต่วา่ทาํหนงัสือ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่า ใช่ 
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ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ เด็กท่ีมาอยู่ในเน้ียอ่ะคะ ท่ีตรงๆเลย และท่ีชดัเลยท่ีว่ากระทบจากไดรั้บการกดข่ี

ทางเพศหรือรุณแรงทางเพศมีไหม? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีคะ เป็นลกัษณะคุกคามทางเพศคือผูท่ี้ถูกผูท่ี้โตกว่า ผูท่ี้มีอาํนาจมากกว่าข่มเหง

รังแกคะ กมี็ มีทั้งพอ่แท ้ทั้งพอ่เล้ียง พี่เพื่อน คนรู้จกัของครอบครัว มีทุกประเภทคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : กเ็ลยตอ้งอยูท่ี่น่ี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เน่ืองจากในรายท่ี ไดรั้บการประเมินแลว้วา่ครอบครัวไม่สามารถใหค้วามปลอดภยั

กบัเดก็ไดใ้นขณะนั้นกถู็กส่งเขา้มารับ เอ่อ ถูกส่งเขา้มาคุม้ครองสวสัดิภาพท่ีน่ีก่อน คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : กฎหมายท่ีใชใ้นหน่วยน้ี จะเป็นกฎหมายคุม้ครองเดก็มากกวา่หรือยงัไง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เรายึดตวั พรบคุม้ครองเด็กเป็นหลกัคะ พ่อว่า พรบ คุม้ครองเด็กเน่ียจะมีเน้ือหอท่ี

ครอบคลุมมากกว่า พรบ คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุณแรง ในกรณีของผูท่ี้กระทาํความผดิใน พรบ 

เด็กเน่ีย ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะความผิดในคดีอาญา แต่กระบวนการของ พรบ. คุม้ครองเด็ก คือ

เน้นกระบวนการในการดูแลเด็ก แต่กรณีของ พรบ คุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุณแรงเน่ีย 

ใจความหลกัของ พรบน้ีคือมุ่งเนน้ท่ีสร้างความสมานฉนัในครอบครัวไม่เนน้ท่ีกระบวนการในการ

ลงโทษผูห้กระทาํความผดิเพราะฉะนั้น ตวัหลกัของ พรบ.เน่ืองจากบา้นเราดูแลกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น

เดก็เป็นหลกัเรากเ็ลยยดึตวั พรบ. คุม้ครองเดก็เป็นหลกัคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อันน้ีถามนอกเร่ืองเลยคะเน่ีย ขออีกสักคาํถามหน่ึงนะคะ เอ่อ ถ้ามูลนิธิท่ีเป็น

ภาคเอกชนท่ีดอ็นจีโอท่ีว่าเน่ีย ทาํงานลกัษณะอย่างเน้ียนะ ซ่ึงเป็นปัญหาสําคญัแห่งชาติเน่ียอ่ะคะ 

คิดวา่เขาจะแกปั้ญหาไดไ้หม 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อท่ีทาํงานลกัษณะน้ีหมายความว่า ลกัษณะในเร่ือของเด็กท่ีถูกกระทาํความรุณ

แรงหรือ... 

ผู้สัมภาษณ์ : คือทั้งความรุณแรงและส่งเสริมให้ไดรั้บการพฒันา คือความพร้อมเน่ียเขาจะทาํได ้

ไหม 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ในนามของมูลนิธิหรือเอน็จีโอใช่ไหมคะ จริงๆมูลนิธิหรือเอน็จีโอบางแห่งก็ทาํได้

ดีนะคะ เพียงแต่วา่ปัญหากคื็อเขาไม่มีงบประมาณหลกั 

ผู้สัมภาษณ์ : กาํลงัมองตรงน้ีอยู ่

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ เพราะไม่มีงบประมาณหลกัในการสนบัสนุนมนัแตกต่างจากภาครัฐคือยงัไงก็มี

งบประมาณถึงจะนอ้ย แต่กมี็ 

ผู้สัมภาษณ์ : กเ็ลยอยากใหป้ระเมินดูคะวา่จริงๆแลว้เน่ียมีมูลนิธิใดท่ีอยูใ่นใจ และคิดวา่เขาทาํได?้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มูลนิธิใดท่ีอยูใ่นใจแลว้ทาํได.้.. 

ผู้สัมภาษณ์ : นอกเหนือจากมูลนิธิปวีณา ปวีณาอยูไ่ดม้ั้ยคะ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือ ถ้าเราพูดกันประเด็นน้ีคือ ต้องยอ้นไปดูว่ากระบวนการในการให้ความ

ช่วยเหลือของแต่ท่ีเน่ีย ทาํขนาดไหน เพราะว่าถา้เราพูดถึงยกตวัอย่างมูลนิธิปวีณา มูลนิธิปวีณาทาํ

หนา้ท่ีเหมือนเป็นหน่วยงานในการคดักรองเคส เป็นตวัรับเคส 

ผู้สัมภาษณ์ : คดักรองเท่านั้น แลว้ส่งต่อ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่ เพราะว่าเด็กส่วนหน่ึงก็มาอยู่กบัเรา ถึงแมว้่ามูลนิธิปวีณาช่วงหน่ึงเคยมีการ

รับเคสเขา้ไปดูแล แต่กร็ะยะหลงัๆกเ็ท่าท่ีเราทราบกคื็อ ไม่ไดดู้แลเอง คดักรองแลว้กส่็งต่อ 

ผู้สัมภาษณ์ : กเ็รียกวา่ไม่ครบวงจร? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เราตอ้งไปดูบทบาทภาระกิจของเขาเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าขอบเขตของเขา

แค่ไหน แต่อย่างอีกมูลนิธินึงท่ีเราทาํงานดว้ยกนันะคะ และก็ว่าทุกวนัน้ีก็ยงัทาํงานดว้ยกนัอยู่ คือ

มูลนิธิศุนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็กของอาจารยส์ัพสิทธ์ คุมประพนัตรงนั้น น้ีของมูลนิธิเน่ีย เขาก็ทาํงานเตม็

รูปแบบเตม็กระบวนการเหมือนเรา เขามีพนกังานเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองเด็กเยอะมาก เอ่อ มีนกัสังคม มี

นกัจิตฯ มีพนกังานคุม้ เอ่อ สิทธิเดก็อะไรต่างๆ แต่เขาขอ้จาํกดัของเขาคือหน่วยงานเขารับเด็กไดแ้ค่ 

14 คน แลว้พอเตม็ 14 ปุ๊บเขากรั็บไม่ไดแ้ละ เขาก็จะสามารถส่งต่อไปอยูท่ี่อ่ืนได ้แต่อยา่งหน่วยงาน

ของรัฐเน่ียเราเต็นไม่ได ้เราก็ตอ้งรับมาอยู่ตลอดเวลาคือแมว้่าจาํนวนคนจะเกินจาํนวนผูดู้แลหรือ

อะไรต่างๆ แต่เรากต็อ้งบริหารจดัการใหไ้ดน้ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เป็นคาํตอบท่ีดีเลยนะคะว่ามูลนิธิต่างๆเน่ียคะ มนัจะมีความพร้อมนึกภาพนะใช่ไหม

คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เราตอ้งพิจารณาถึงว่า มูลนิธิปวี เช่นมีระยะเวลาแค่น้ี แค่น้ี แคน้ี้ เพราะงั้นเราจะ

คาดหวงัวา่ทุกแห่งเท่ากนั ตรงน้ี ซ่ึงความพร้อม คือคิดว่ามนัมีปัญหาเร่ืองบประมาณ ก็คงจะไม่ดีไป

กวา่รัฐบาลแน่นอน เขาเป็นเครือข่ายใหก้บัรัฐบาลไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กท็าํงานร่วมกนัคะ คืออยา่งมูลนิธิปวีณาเน่ีย คือเรามองกนัครงท่ีว่า เอ่อ บางมูลนิธิ

เน่ีย เขาดงัอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งประชาสัมพนัธฺเขาก็ดงัเพราะว่าเขามีวิธีการในการประชาสัมพนัธ์ตวัเอง

เนาะ เป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นอะไรอย่างเง้ียคะ ในส่วนตวัเรามองว่าถา้เป็นช่องทางนึงในการให้

ความช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าประชาชนเดือดร้อนและจะเขา้สู่ช่องทางไหนก็ตาม ถา้มนัมีการ

ประสานความร่วมมือกนัเน่ียเราไม่มานั่งเก่ียงกนัหรอก โอย้อนัน้ีมาจากสายน้ีเราไม่รับหรืออะไร

อยา่งเน้ียอ่ะคะ เพราะฉะนั้นแทนนชท่ีจะติดต่อมาในสายของราชกาลโดยตรงหรือของกรมโดยตรง

เน่ีย ก็คุณก็ติดต่อในจุดท่ีคุณรู้จกัในขณะเดียวกันเน่ีย ภาคีเครือข่ายท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกันเน่ีย 

จะตอ้งมารับช่วงต่อเพราะฉะนั้นคือถา้เขาเอ่อทาํตรงนั้นได้ แลว้เราก็ประสานความร่วมมือกัน
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สุดทา้ยแลว้คนท่ีเดือดร้อน เขา้สู่กระบวนการในการใหค้วามช่วยเหลือไดเ้น่ียมนักไ็ม่น่าจะใช่ปัญหา

อ่ะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ท่ีน่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยป์ระชาบดีมั้ย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ เป็นหน่วยงานในสังกดักรมเดียวกนัคะเพราะว่าศูนยป์ระชาบดีก็ข้ึนกบักรม

พฒันาสังคมและสวสัดิการ แต่ว่าศูนยป์ระชาบดีจะไม่มีในเคสในบา้น คือบา้นเราทาํหนา้ท่ีเป็น คือ

ถา้พูดในภาษาเขาเรียกเป็น สถานให้บริการ ก็คือเราจะมีผูดู้แลในบา้น แต่ศูนยป์ระชาบดีก็จะทาํ

หน้าท่ีเป็นหน่วยรับเร่ืองเบ้ืองตน้ แลว้ก็นอกเหนือจากศูนยป์ระชาบดีท่ีเป็นพนัสานในกรุงเทพฯ

โดยตรงเน่ียนะในแต่ละจงัหวดัจะเป็นพนัสานท่ีอยู่ท่ีบา้นพกัเด็กและครอบครัว ซ่ึงนโยบายของ

รัฐมนตรีนโยบายของผูบ้ริหารก็คือ ให้พนัสานเน่ียทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นหน่วยงาน เซ็นเตอร์ดว้ย

ตวัเอง คือแทนท่ีจะให้ประชาชนไปแจง้มูลนิธิปวีณาอยา่งเดียว หรือไป หรือไม่รู้จะหันไปแจง้ใคร 

ก็เรา ก็จะใชส้ดลแกนสั้นๆ ของศูนยป์ระชาบดีเน่ียคะก็คือ 1300 ให้จาํง่ายๆ อะไรต่างๆเง้ียคะ ก็คือ

เป็นหน่วยรับเร่ืองเบ้ืองตน้ เหมือนกนัแลว้ก็เขา้สู่กระบวนการ ส่วนกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะเป็นเด็ก 

จะเป็นสตรีจะเป็นคนชรา จะเป็นคนไร้ท่ีพึ่งหรือจะเป็นคนพกิารตอ้งสู่การดูแลของสถาบนั กจ็ะเป็น

กระบวนการในการพจิารณาตามขั้นตอนไปเพราะนอกเหนือจากบา้นเรา อยา่งบา้นเราดูแลเด็ก บา้น

ผูสู้งอายุก็ต่างหาก บ้านคนพิการก็ต่างหาก บ้านคนไร้ท่ีพึ่ งคนเร่ร่อนก็ต่างหาก เพราะฉะนั้ น

กลุ่มเป้าหมายกจ็ะถูกส่งไปตามท่ีต่างๆ  

ผู้สัมภาษณ์ : โดยท่ีผา่นศูนยป์ระชาบดี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ดว้ยคะ ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : อีกทางนึง เอ่อมูลนิธิเอกชนน่ีตอ้งผา่นศูนยป์ระชาบดีไหม?  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไม่จาํเป็นคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ไม่จาํเป็น แต่ผา่นเพราะวา่? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เพราะว่า ตอนน้ีเน่ี ยเน่ืองจากบา้นพกัเด็กและครอบครัวในแต่ละจงัหวดัแลว้ 

มูลนิธิท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัไหนก็ตามก็สามารถประสานงานกบับา้นพกัเด็กและครอบครัวไดโ้ดยตรง 

หรือบางมูลนิธิก็สามารถประสานงานการรองรับไดโ้ดยตรง เช่น กรณีของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็กท่ี

แจง้ใหท้ราบอะคะ อยูท่ี่จรัญ จริงๆตามกระบวนการถา้เราเก่ียงเขาก็ตอ้ง เคสตอ้งไปเขา้บา้นพกัเด็ก

กรุงเทพก่อน แต่ส่วนใหญ่แล้วเคสท่ีเขาเจอ เขาก็จะเป็นเคสท่ีเขาถูกกระทาํทารุณกรรม แล้ว

ค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่า ส่วนใหญ่เราจะได้รับการประสานากโรงพยาบาลนั้ น

หมายความว่าเด็กไดมี้ผลการตรวจร่างกายล่ะว่าพบร่องรอยพบความเส่ียงต่อการถูกกระทาํแน่นอน

เพราะฉะนั้นเน่ียกลุ่มปัญหาแบบนั้นเน่ียก็จะถูกแยกเด็ก เด็กจะถูกแยกออกจากครอบครัว เม่ือแยก
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ออกจากครอบครัวปุ๊บ พอประเมินแลว้มีการประสานงานกนัเขาสามารถส่งโดยตรงมาท่ีเราได ้ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งผา่นพนัสาน คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : มูลนิธิส่งไดเ้ลย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่คะ หรือในบางกรณีตาํรวจเม่ือไดรั้บแจง้ ตาํรวจอาจจะประวานงานเราก็ไดใ้น

กรณีท่ีเด็กไม่มีครอบครัวหรือไม่สามารถรู้ว่าจะส่งเด็กไปท่ีไหน เราก็จะสามารถติดต่อหน่วยงาน

กรมไดซ่ึ้งกติดต่อพนัสานไดเ้หมือนกนัหรือจะติดต่อสถานแบบบา้นเราโดยตรงไดก้็ไดเ้หมือนกนั

อยา่งเง้ียค่ะ  

ผู้สัมภาษณ์ : แต่ในทางปฏิบติัเขากจ็ะตอ้งผา่นศูนยป์ระชาบดีต่อพนัสานถา้เป็นในงานในของ พปม  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือ คือถามว่าจาํเป็นจะตอ้งผ่านมั้ย เอาเป็นว่าคาํตอบคือพนัสานจะเป็นหน่วยรับ

เร่ืองเบ้ืองตน้ เพราะฉะนั้นถา้ประชาชนเดือดร้อน หรือใครก็ตามท่ีพบเห็นผูเ้ดือดร้อน สามารถ

ติดต่อพนัสานไดโ้ดยตรงเพราะว่าโอกาสท่ีเราจะประชาสาํพนัธ์บา้นเราว่าถา้มีเด็กแบบน้ีให้ส่งมา

บา้นเราเลย อย่างเง้ียมนัค่อนขา้งจะยาก เพราะฉะนั้นนโยบายของผูบ้ริหารก็คือให้พนัสานเน่ียเป็น 

เซนเตอร์ คาํวา่ศูนยป์ระชาบดีเน่ีย มนัก็คือกรจายอยูท่ ัว่ประเทศ ในกรุงเทพจะมีศูนยป์ระชาบดีหลกั 

โดยตรง แต่ตามต่างจงัหวดัจะ เป็นบา้นพกัเดก็และครอบครัว ทาํหนา้ท่ีเป็ศูนยป์ระชาบดีของจงัหวดั

นั้ นๆ ทาํหน้าท่ีเป็นพนัสานของจังหวดันั้ นๆ เพราะฉะนั้ นมันก็เหมือนกับว่าในสายงานศุนย์

ประชาบดีกบัสายของบา้นพกัเด็กมนัก็จะเขา้สู่กระบวนการ ในการใหค้วามช่วยเหลือล่ะ อยา่งกรณี

ของสถานรองรับแบบบา้นเราอยา่งเง้ียอ่ะคะ เวลาเราไดรั้บการประสาน เราก็ส่วนใหญ่จะไดรั้บการ

ประสานจากบา้นพกัเดก็ บา้นพกัเดก็เขากจ็ะส่งเคสมาใหเ้รา คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นบา้นพกัเดก็เน่ียเขากไ็ดรั้บกบัศูนยป์ระชาบดี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก ็กส่็วนหน่ึงคะ กส่็วนหน่ึง 

ผู้สัมภาษณ์ : ช่วยๆกนั? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คะ คือเบอร์โทร 1300 หรือศูนยป์ระชาบดีในต่างจงัหวดัจะอยูใ่นบา้นพกัเด็กเลย

คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ทัว่หมด? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ พอโทรท่ีกรุงเทพมนัจะติดท่ีศูนยป์ระชาบดีในกรุงเทพ แต่ถา้อยูใ่นเขตปทุม

เวลาท่ีกด 1300 มนัจะเขา้ท่ีบา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัประทุม ถา้ไปอยูเ่มืองกาญมนัก็จะเขา้ท่ี

เมืองกาญ อยา่งเง้ียคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : อยูท่ี่วา่เราอยูท่ี่ไหน 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่คะ เพราะฉะนั้นคือถามว่ามนัจะตอ้งไปผา่นศูนยป์ระชาบดีมั้ย ก็ตอบอยา่งงั้นก็

ไดค้ะว่ามนัก็จะไปผา่นนัน่แหล่ะ แต่ว่าไม่ใช่ศูนยป์ระชาบดีท่ีเซนเตอร์ท่ีกรุงเทพอยา่งเดียว ตอ้งทาํ

ความเขา้ใจวา่ศูนยป์ระชาบดีอยูทุ่กจุด 

ผู้สัมภาษณ์ : ตามสถานท่ีท่ีเราแจง้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ ทุกจุดของทัว่ประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์ : หมายถึงวา่อะไรคะ ขอคาํถามสุดทา้ยจริงๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ยนิดีคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ มองมูลนิธิหรือหน่วยงานแบบน้ีอ่ะคะในทางในฐานะท่ีอยูใ่นโองการ หน่วยงาน

เหล่าน้ีเราจะเรียกวา่ประสบความสาํเร็จ หรือ เขาเรียกวา่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีส่ีภาค

เน่ีย เราวดัตรงไหน? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ถา้ถามตวัเองนะคะ ถา้ถามตวัเองเราวดัท่ี เอ่อ กลุ่มเป้าหมายของเราเน่ีย ไดก้ลบัคืน

สู่สังคมหรือไม่ คาํว่ากลบัคืนสู่สังคมหรือไม่มนัมีหลายมุมมองเช่นกลบัครอบครัว ดูแลตวัเองได ้

เพราะในกรณีท่ีไม่มีครอบครัว นะคะ หรือว่าแมก้ระทัง่ว่าไดใ้ชชี้วิตในสังคมได ้อยู่ในวิถีทางท่ี

ถูกตอ้งคือไม่ไปก่อคดีไม่ไปลกัขโมย อนันั้นคือมองท่ีตวัเองประสบความสาํเร็จ แต่ถา้ในมุมของคน

อ่ืนหรือในมุมของการประเมินทัว่ๆไป ซ่ึงตอนน้ีเน่ียกรมก็มีเร่ืองของการเอา มาตรฐานการสัดส่วน

ทางสังคมในสถานรองรับเน่ียมากาํหนด จะมีเร่ืองของการบริหารจดัการใม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

งบประมาณเร่ืองสัดส่วนผูดู้แลต่อเด็กหรืออะไรต่างๆซ่ึง ถา้มองในเชิงของบริหารเน่ียบา้นเราคือ

ประสบความสําเร็จยากอ่ะคะ เพราะว่ามนัขาดกนั เช่นการดูแลเด็กจริงๆเน่ียตามาตรฐานจะตอ้ง

สัดส่วนผูดู้แลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 20 คนแต่ปัจจุบนัมนัก็เกินแลว้อย่างเง้ีย คือถา้มองในเร่ืองของ

มาตรฐานเน่ีย บา้นเราตก แต่ในทางท่ีตวัเองเป็นผูป้ฏิบติัแลว้ทาํงานกบัเด็กโดยตรง เรามองการ

ประสบความสาํเร็จของ การทาํงานของเราคือ เด็กคืนสู่สังคมและสามารถใชชี้วิตในสังคมปกติได้

คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คือวา่มาจากตรงไหนกก็ลบัไปอยูต่รงนั้น? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ หรือไปอยูใ่นท่ีท่ีดีกวา่นั้น  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีน่ีอ่ะคะกลบัคืนสู่สงัคมไดดี้ไหม  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ ท่ีผ่านมาก็มนัมีทั้ งสองส่วนคะ แต่ว่าเอ่อ มีทั้ ง 2 ส่วน ก็คือส่วนหน่ึงเด็ก

กลบัคืนสู่ครอบครัวดว้ยกระบวนการของเราและก็มีบางส่วนท่ีเด็กกลบัคืนสู่ครอบครัวหรือสังคม

แต่ว่าไม่ใช่ตามกระบวนการเช่น มีหลบหนีออกไปบา้งหรืออะไรออกไปบา้ง แต่ก็ยงัไม่เคยเห็น 

ไดรั้บรายงานหรือเป็นข่าวท่ีเด็กท่ีเคยไดอ้ยูใ่นความดูแลของเราออกไปก่อคดี หรือว่าอะไรต่างๆซํ้ า 
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แต่อาจจะแบบไม่ไดใ้ชชี้วิตท่ีแบบ ปกติสุขนกักอ็าจจะมีบา้งคือลาํบากนิดหน่อย ก็คงมี คือ ถา้อยูก่บั

เรา เรากจ็ะใหเ้รียนหนงัสือ หรืออะไรต่างๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : คือวา่ถา้อยูค่รบคอสน่ีกจ็ะบรรลุ แต่ถา้ไม่ครบคอสกย็งัไม่เคยสร้างปัญหา? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เรายงัไม่เคยไดรั้บเสียงสะทอ้นกลบัมาหรือยงัไม่เคยไดรั้บการติดต่อกลบัมาว่าเอ่อ

เดก็รายน้ีถูกจบัอยูต่รงน้ีเน่ียเขาบอกวา่เขาเคยอยูต่รงน้ีมาก่อนไออยา่งเน้ียเรายงัไม่เคยไดรั้บ 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะนั้นกต็อ้งรู้เป้าหมายของแต่ละหน่วย 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : วา่เขาทาํยงัไง 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แลว้กเ็ป้าหมายของแต่ละคนดว้ย ตะก้ีถึงบอกว่าถา้เป็นเป้าหมายของตนเอง ตวัเอง

มองแบบน้ีอะไรง้ีคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ดีคะ อนัน้ีเป็นการกระทาํท่ีดี 
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คุณนวลศรี เพช็รนวล 

(ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญงิบ้านธัญญพร) 

ผู้สัมภาษณ์ : การเรียนจะส่งใหถึ้งระดบัไหนคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  : ถา้เด็กคนไหนเรียนระดบัอุดมศึกษาไดเ้ราก็สนบัสนุน ถา้ไม่ไดก้็ตามนั้นไป ถา้

ไม่ไดก้ฝึ็กอาชีพ  

ผู้สัมภาษณ์ : คือประเด็นท่ีเราสนใจคือว่าในหน่วยงานท่ีเน่ีย มนัเหมือนมีโรงเรียนท่ีฝึกเลยใช่ไหม

คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  : โรงเรียนฝึก มี กศน อ่ะคะ เรียนในน้ีเลยคะก็จะถึงในระดับมธัยมตน้แต่ถ้า

บางส่วนท่ีออกไปเรียนขา้งนอกได ้กคื็อใหเ้รียนท่ีโรงเรียนขา้งนอก 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ถา้วิชาชีพล่ะคะ มีไหม? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : วิชาชีพไม่มี จะตอ้งไปท่ีศูนยฝึ์กอาชีพ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้รูปแบบของความรุณแรงในครอบครัวท่ีพบมาคืออะไรแลว้เจอในลกัษณะไหน

บา้ง 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : ความรุณแรงในครอบครัว จากคนในครอบครัว จากคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดจากในชุมชน 

ผู้สัมภาษณ์ : เช่นคุณพอ่คุณแม่ พอ่เล้ียง แม่เล้ียง สามี ภรรยา... 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : ท่ีน่ีจะเป็นเดก็นะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตั้งแต่อายเุท่าไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : 6-18ปี  

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะฉะนั้นก็คือการกระทาํความรุนแรงท่ีน้องไดรั้บมาอะคะก็คือ เรียกว่าก็จะเป็น

การทุบตีอะไรอยา่งง้ีมากกวา่หรือป่าวคะ หรือวา่... 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : กจ็ะมีกรณีการทาํทารุณทางร่างกายและจิตใจ ร่างกายน่ีไม่มาก 

ผู้สัมภาษณ์ : ร่างกายน่ีไม่มาก แต่ส่วนใหญ่แลว้จะเร่ิมมาจากจิตใจมากกว่า ในการพดูใส่นอ้งอะไรง้ี

ใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไม่ใช่ 

ผู้สัมภาษณ์ : เป็นยงัไงอะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กอี็กอยา่งนึงกคื็อ เดก็อยูใ่นสภาวะท่ีเส่ียงต่อการกระทาํผดิกฎหมาย มี 3 ขอ้ เด็กอยู่

ในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมการจะมาท่ีน่ี 3 ขอ้ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้เอ่อก่อนท่ีนอ้งจะมาอยูท่ี่น่ีอ่ะคะ ใครเป็นผูรั้บมาส่งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จะเป็นบา้นพกัเดก็และครอบครัวท่ีจะคดัมาส่ง 
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ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่ท่ีน่ีก็จะเป็นเด็กอยา่งท่ีบอกใช่ไหมคะ ขอถามนะคะ พ่ีคิดว่าความเสมอภาค

ทางเพศอะคะระหวา่งชายกบัหญิงในปัจจุบนัเน้ียอ่ะคะพี่คิดวา่มีความเสมอภาคกนัหรือยงัคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : มนัดีข้ึนกวา่แต่ก่อนนะคะแต่วา่การเสมอภาคยงัไม่พอแต่ดีข้ึน 

ผู้สัมภาษณ์ : ถา้ไม่เสมอภาคน่ีคือไม่เสมอภาคทางไหนบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : มนักดี็ข้ึนเร่ือยๆอะนะ แต่ดูจากสถิติใหม่เหมือนกนัอะนะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ดา้นอาชีพดา้นบทบาท หรืออะไรอยา่งง้ี การยอมรับในดา้นผูช้ายจะมีมากกว่า อยา่งก็

เหมือนนายกอะไรอยา่งง้ีใช่ไหมคะ คือการเป็นผูห้ญิงก ็แสดงถึงวา่เป็นเพศหญิงมนัยงัไม่เก่ง 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : แต่วา่ดีข้ึน 

ผู้สัมภาษณ์ : แต่ยงัโดยสวสัดีภาพโดยรวมกเ็สมอภาค กคื็อเหมือนวา่ผูช้ายกท็าํได ้ผูห้ญิงกท็าํได ้

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : ผูห้ญิงก็ทาํงานไดด้ว้ยถา้ไม่ใช่ ตาํแหน่งทหาร ตาํรวจ กระแสงานหนา้ทีการงานก็

มีความเสมอภาค 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะวา่การศึกษากไ็ดรั้บมากวา้งข้ึน เรียกอีกอยา่งนึงกคื็อไม่มีขอบเขตอ่ะคะ 

(ต่อ) 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีคุยมาทั้งหมดเน่ียนะคะมนัเป็นการให้เด็กไม่ติดใจหรือลืมในเร่ืองของความจาํใน

เร่ืองความรุนแรงทางเพศใช่ไหมคะ? เป้าหมายสาํคญัคือยงัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : กไ็ม่ใช่อ่ะคะ เป้าหมายคือ ตามปรัชญาของสงัคมสงเคราะห์เน่ียเรากต็อ้งช่วยเหลือ

เพื่อใหอ้ยูด่ว้ยตวัเองได ้ต่อไปตามหลกักวา้งๆของสงัคมสงเคราะห์ 

ผู้สัมภาษณ์ : การท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนหรือถูกกดข่ีทางเพศเน่ียมีส่วนมาจากเขาช่วยเหลือ

ตวัเองไม่ไดห้รือเปล่าคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : คือเขายงัเป็นเดก็อะ ตอนท่ีไปรู้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตั้งแต่ 6ขวบถึง 18ปี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  : ท่ีตอบมานะคะท่ีเขา้มาอยู่ท่ีน่ีเพราะอะไรมีอยู่ 3 ขอ้ 1ถูกทารุณทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ 2เส่ียงต่อการกระทาํผดิ 3มีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เน่ียแหล่ะคะท่ีดูแลเขา 

ผู้สัมภาษณ์ : คือดูแลเพื่อจะไม่ใหม้นัเกิดข้ึน เดก็คนนึงจะอยูใ่ชร้ะยะเวลายาวนานเท่าไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : ไม่เท่ากนันะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : นอ้ยท่ีสุดก่ีปีคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  : นอ้ยท่ีสุดอาจจะไม่ก่ีเดือนก็ไดห้ลงัจากคดีเขาเสร็จส้ิน เขามีการฟ้อง แจง้ความ

ดาํเนินคดีผูต้อ้งหา เม่ือคดีจบ ศาลตดัสินผูก้ระทาํผดิแลว้ แลว้ก็ครอบครัวมีความเหมาะสมแลว้ท่ีจะ

รับได ้ท่ีอยูอ่าศยัหรือวา่ครอบครัว พร้อม เหมาะสมแลว้ กคื็นครอบครัวได ้

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นเวลามนัไม่แน่นอน 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : ไม่แน่นอน เพราะแต่ละคนกจ็ะไม่แน่นอนบางคนกสู็งท่ีสุดท่ีเรามอยูก่ ็5 ปีตํ่าสุดก็

ไม่ก่ีเดือน 

ผู้สัมภาษณ์ : ปกติแลว้จะตอ้งแยกแต่ละวยัออกไหมคะ ระหวา่งวยั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : แยกตามระดบัการศึกษาอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ใหเ้ขาอู่กนัตามอายตุามระดบัชั้นปท่ีเรียน 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : คะ เขากจ็ะตอ้งเขา้หอ้งเรียน หรือเดก็ท่ีไปเรียนขา้งนอกกมี็อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเราส่งไป

เรียนตามโรงเรียนสามญั 

ผู้สัมภาษณ์ : จะถามความเห็นส่วนตวันะคะวา่ กรณีท่ีมีมูลนิธิข้ึนเป็นภาคเอกชนเน่ียคะ ก่อตั้งข้ึนมา

โดยมีจุดประสงคอ์ยา่งน้ีคิดวา่วตัถุประสงคเ์หล่าน้ีท่ีมี 3 ขอ้น้ีเขาจะทาํไดไ้หมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : กดี็ท่ีหน่วยงานเราท่ีทาํดา้นน้ีมีไม่มาก ถา้เอกชนเขาสามารถทาํได ้กดี็ช่วยกนั 

ผู้สัมภาษณ์ : เป็นงานหน่ึงในการช่วยเหลือราชกาล 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  : แต่ถา้มามากๆเรากไ็ม่มีความสามารถ 

ผู้สัมภาษณ์ : ความพร้อมเขากค็งจะพร้อมนะ 
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คุณภานุวฒัน์ กษิดิส (นักสังคมสงเคราะห์) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : สวสัดีครับ เอ่อ งั้นผมขอเร่ิมเลยแลว้กนันะครับ ความเสมอภาคทางดา้นเพศหญิง

และเพศชายเน่ียอะครับ ถา้มองในบทบาทของเจนเดอร์ ในมุมมองของตะวนัตกก็อาจจะมองถา้พวก

สตรีนิยมแนวคิดอะไรแบบเน้ียเขาอาจจะมองไปว่าผูห้ญิงสามารถทาํอะไรก็ได้เหมือนผูช้าย

ประมาณนั้นโดยท่ีแบ อ่ามีศกัยภาพเท่าเทียมกนัแต่ลืมไปมองว่าจุดอ่อนและจุดแขง็เก่ียวกบัทางดา้น

กายภาพมนัไม่เท่าเทียมกนั ก็ แต่ว่าประเทศไทยเน่ีย ถา้ดั้งเดิมมนัจะเป็นเร่ืองลกัษณะของการสอด

ประสานซ่ึงกนัและกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิงก็คือว่าช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัประมาณเน้ียอ่ะ

ครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : คือพดูเน้ียกาํลงัประเมินความวา่อาจจะไม่ตอ้งเสมอภาคกไ็ด ้

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่แต่คนท่ีปเรียนงานจากเมมืองนอกหรือวา่อะไรเง้ียอาจจะมองไปวา่อ่า บางทีเป็น

แม่เล้ียงเด่ียวอะไรอย่างน้ีอ่ะครับเรามีศกัยภาพสามารถเล้ียงลูกตวัเองไดป้ระมาณเน้ีย อนัน้ีอาจจะ

เป็นเพราะวา่โดยสงัคมปัจจุบนั บงัคบั และกโ็ดยการรับเอสาประเพณีจากต่างประเทศอะไรอยา่งเง้ีย

เขา้มาประมาณเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นมุมมองในความาเท่าเทียมกนัเน่ียจริงๆแลว้มีความคิดว่ามาจากต่างประเทศ 

แต่ประเทศไทยคิดวา่การเท่าเทียมกนัน้ีมีหรือยงั 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีแลว้ครับ ก็เร่ิมมีมากข้ึนก็อยา่งเช่น ให้เลือกตั้งอะไรประมาณเน้ีย ผูช้ายผูห้ญิงก็

สามารถเลือกตั้งไดส้ามารถมีสิทธิในการเลือก สส อะไรประมาณเน้ีย ก็คือเราเห็นอยู่ในปัจจุบนั 

แลว้ก็ผูด้าํรงแหน่งสูงๆสมยัน้ีก็มาจากผูห้ญิง จะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัก็คือนายกรัฐมนตรีและเห็น

เด่นชดัเลยก็กระทรวง กม.นะครับ อาจจะใหเ้ก่ียวกบับทบาทสตรี เขา้มาดาํรงตาํแหน่งสูงๆ แต่อาจ

ยงัจะมีบา้งในส่วนของกระทรวงกลาโหม หรือวา่อะไรประมาณเน้ีย เพราะวา่มนัเป็นกระทรวงท่ีเขา

เรียกว่าทหารก็ตอ้งใช ้เขาเรียกว่าเขาจะมีกลุ่มอาํนาจของเขา อนันั้นซ่ึงจะแยกออกไปใหเ้หมือนกบั

เก่ียวกบับริบททางดา้นสังคมซ่ึงผูห้ญิงเน่ียจะละเอียดอ่อนแลว้สามารถจะดูแลไดท้ัว่ถึงและละเอียด

มากกว่าผูช้าย เพราะงั้นเลยทาํให้มนัสามารถกา้วข้ึนมาระดบัสูงแต่ผมว่ามนัก็เสมอกนัแต่ไม่ใช่ใน

ทุกๆตาํแหน่ง เพราะวา่มนัมีความเฉพาะของแต่ละเพศหรือ เพราะวา่ถา้ข้ึนมาทุกตาํแหน่งไดม้นักไ็ม่

เกิดความแตกต่างข้ึนในสงัคมประมาณน้ีอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ในความเห็นส่วนตวันะคะคิดว่าเพศชายเน่ียพร้อมหรือยงัท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียม

กนั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พร้อมนะครับ จะไม่ใช่แค่ผูห้ญิง เพศชาย อาจจะเป็นเพศท่ีสาม เพศท่ีสามหน่ะท่ีมี

ก็อาจจะแบ่งออกไปหลายๆประเภท ซ่ึงมนัมีความหลากหลายในสังคม เพราะฉะนั้นการแสดงออก
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ถึงวา่ในการท่ีสนบัสนุนความเสมอภาคหรือวา่มีส่วนท่ีสาํคญั กฎหมายเก่ียวกบัการเจริญพนัธ์ุตอนน้ี

เขาก็กาํลงัผลกัดนัใหม้ากข้ึนเก่ียวกบัสิทธิต่างๆเน่ียครับเก่ียวกบัทางดา้นเพศก็คือว่าถา้กฎหมายตรง

เน้ียออกมาผมเช่ือว่าเราจะสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึนสาํหรับคนในเพศต่างๆท่ีอยูร่วมกนั

ในสงัคมอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : การเท่าเทียมกนัน้ีการเท่าเทียมกนัทุกกรณีหรือเปล่าคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อาจจะไม่ทุกกรณีอาจจะเท่าเทียมกนัในเร่ืองของตาํแหน่งเท่าเทียมกนัแต่บางที

บททบาทในท่ีน้ีอาจจะไม่เท่าเทียมกนันะครับ ก็คือว่าตาํแหน่งอาจจะเสมอกนัแต่บทบาทอาจจะ

แตกต่างกนัเพราะว่าคนน้ีอาจจะเก่งทางดานการบริหาร บางทีเราจจะไม่เก่งในทุกรอบดา้นก็อาจจะ

ตอ้งแบ่งไปอะไรประมาณน้ีอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : และใหย้กตวัอยา่งชดัๆนิดนึงนะคะวา่ ในส่วนของความไม่เท่าเทียมกนัท่ีคนตอ้งศึกษา

ไวห้รือควรตอ้งมีมนัคือส่วนไหนคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ในส่วนของความรู้ความสามารถมากกว่าผมว่า ถา้เราอยูใ่นครอบครัวหรือว่าอะไร

อย่างเง้ีย ใชชี้วิตคนเดียวเราอาจจะใชไ้ดแ้ต่เม่ือเราทาํงานแลว้อ่ะ อย่างบา้นพกัเด็กและครอบครัว 

จะต้องทาํงานเป็นสหวิชาชีพ เพราะว่าเราไม่มีองค์ความรู้ทุกด้านอย่างเช่นผมเป็นนักสังคม

สงเคราะห์ผมก็อาจจะตอ้งใช ้อยา่งเช่นแพทยป์ระมาณเน้ียอ่ะครับ อยัการหรือว่าตาํรวจอะไรอยา่ง

เง้ียอ่ะครับในการท่ีจะคอยทาํงานร่วมกนักบัเราแต่ว่าในเร่ืองของเพศ อยา่งเช่นแพทย ์อาจจะมีเพศ

หญิงเพศชาย นกัสังคมจะเป็นเพศหญิงเพศชาย ก็ได ้อนัน้ีก็คือเท่าเทียมกนัแต่ว่ามนัอาจจะแตกต่าง

ทางดา้นเขาเรียกกายภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เสมอกนัอยา่งเช่น ไอคิวอาจจะไม่เหมือนกนัหรือวา่

วฒิุภาวะของแต่ละคนอ่ะครับ แรงงานกอ็าจไม่เท่ากนั ตว้ยจาํกดัของดา้นกายภาพ 

ผู้สัมภาษณ์ : ทีน้ีถา้หนูพูดถึงประเด็นในน้ี ตอนน้ีเอ่อเท่าท่ีมีมูลนิธิเกิดข้ึนระยะหน่ึงเน่ียนะคะ

อยา่งเช่นในเร่ืองของการรักษาความเสมอภาคคุม้ครองสตรี เด็กไรง้ีนะคะ โดยท่ีเหล่าน้ีนะคะคิดว่า

เขามีบทบาทหนา้ท่ีในการท่ีจะช่วยทาํใหเ้กิดความเสมอภาคไดย้งัไงคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อย่างผมอ่ะ ผมเป็นองค์กรของภาครัฐนะครับ อาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง

เพราะฉะนั้นเรากต็อ้งอาศยัองคก์รเอกชนเพราะวา่เขาจะเป็นเจา้ของพื้นท่ี เพราะว่าเขาจะทาํงานมีงบ

สนบัสนุนเพื่อทาํงานเฉพาะในพื้นท่ีนั้น กคื็อเรากจ็ะตอ้งประสานกบัเขา และกส็ร้างความสนิทสนม

เพื่อวา่เวลาเกิดเร่ืองหรือวา่เก่ียวกบัอยา่งเช่นความรุณแรงในครอบครัว หรือว่าเก่ียวกบัเร่ืองของสตรี

อะไรประมาณเน้ียอะครับแลว้ก็จะประสานองคก์งเอกชนเหล่านั้นแหล่ะ ลงไปก่อนเพ่ือไปดสภาพ

ปัญหาแล้วก็ไป อย่างเช่นต้องมีเงินมาท่ีจะสนับสนุนเขาได้เน่ียเราก็ให้งบสนับสนุนเขาเพื่อ

สนบัสนุนเก่ียวกบัความเสมอภาคหรือเก่ียวกบับทบาทสตรีถา้มนัมีงบตวัน้ีมานะ สว่นยมากจะเป็น

เก่ียวกบัความรุณแรงในครอบครัวท่ีเรารับผดิชอบอยูแ่บบเน้ียอ่ะครับ 
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ผู้สัมภาษณ์ : สังคมไทยเน่ีย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัความไม่เสมอภาคหรือความรุณแรงในครอบครัวน้ี

มกัจะเป็นในเร่ืองของรูปแบบใดคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ในรูปของการทาํร้ายร่างกานอ่ะ 1 สามีมีเมียนอ้ยมีภรรยานอ้ยอะไรอยา่งง้ี ก็ทาํให้

อาจทาํร้ายจิตใจก่อน และตอนแรกนะครับผูห้ญิงก็ยงัก็คือว่าทนไม่ไหว ผูห้ญิงอาจจะเป็นฝ่ายเลิก 

แต่บางทีเราอาจจะมองไปว่า ผูห้ญิงเป็นฝ่ายทาํร้ายผูช้ายก่อน แต่หารู้ไหมว่าผูห้ญิงอ่ะถูกกระทาํ

ความรุณแรงทางดา้จิตใจก่อนจากผูช้ายอะไรอยา่งเง้ีย ก็เลยทาํให้เกิดความรุณแรงข้ึนแระมาณนั้น

ครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ความรุณแรงท่ีเกิดข้ึนน่ีส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเร่ืองสามีมีเมียนอ้ย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แลว้กอ็าจจะเป็นถา้เป็นในเร่ืองครอบครัวก็อาจจะเป็นประมาณน้ี ถา้เป็นเร่ืองเด็กก็

จะเป็นพ่อเล้ียงส่วนมากท่ีพ่อเล้ียงกระทาํกบัลูกเล้ียงนะครับ โดยส่วนมากท่ีเราทาํงานเราก็จะเป็น

พ่อเล้ียงมากกว่าพ่อแท้ๆ  เพราะว่าพ่อเล้ียงส่วนมาก ผูใ้หญ่ก็มีบา้งเหมือนกนัว่าจะแค่ทาํอนาจารแต่

ไม่ถึงกระทาํความรุณแรงทางเพศ แต่ถา้พอ่เล้ียงจะทางเพศเลยจะไม่อนาจาร 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ผูห้ญิงท่ีเป็นโสเภณีหรือขายบริการเน่ียอ่ะคะอนัน้ีมีผลกบัการใชค้วามรุณแรง

ความไม่เสมอภาคไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ท่ีวา่ผูห้ญิงท่ีไปคา้ปเวณีวา่มีผลอาจจะมีสาเหตุจากความใชค้วามรุณแรงมั้ย ผมว่ามี

สาเหตุจากครอบครัวแตกแยก สาํหรับผูใ้ชบ้ริการในบา้นเรานะครับ ส่วนมากท่ีเขา้มา ท่ีขายบริการ

หรือเป็นเดก็ส่งยาหรือวา่อะไรทั้งผูห้ญิงผูช้ายอาจจะมีสาเหตุจาก 1 ครอบครัวแตกแยก สาเหตุท่ี 2 ก็

คือว่าอยากไดว้ตัถุนิยม ประมาณนั้น 3 ท่ีสาํคญัเลยก็คือว่าสภาพแวดลอ้มก็คือถา้เพื่อนชวนเพื่อนอยู่

ในกลุ่ม ยงัไงแลว้กด็ว้ยท่ีผมกล่าวมากส็ามารถใหไ้ปขายบริการได ้

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นผลจากการใชค้วามรุณแรงนั้นในกรณีน้ีจดัเป็นระดบัรองๆนะคะ ไม่ไดอ้ยู่

ระดบัตน้ๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ ในหน่วยงานของผมอ่ะความรุณแรงจะอยูอ่นัดบัรอง  

ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเด็กมคัรใจ? แต่ถา้ใชค้วามรุณแรงน่ีคือไม่ใช่เป็นประเด็นหลกั 

การท่ีเกิดโสเภณีเน่ีย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : การท่ีเกิดโสเภณีของผม ครอบครัวแตกแยกจะอยูใ่นประเด็นแรก เด็กท่ีเขา้มาใน

บา้นเวลาสอบขอ้เทจ็จริงแลว้ 1 ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดก็ทัว่ไป 

ผู้สัมภาษณ์ : แต่ไม่ไดห้มายถึงการใชค้วามรุณแรง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ไม่ไดห้มายถึงความรุณแรง 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นความรุณแรงนั้นกไ็ม่ใช่ประเดน็หลกัในการนาํไปสู่การเป็นโสเภณี 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ครับ  
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ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีมีมูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐอย่างท่ีเน่ียถือเป็นของรัฐใช่ไหมคะ มูลนิธิปวีณา

เหล่าน้ีเป็นของเอกชน มูลนิธิเหล่าน้ีนะคะจะช่วยบรรเทา ช่วยลดความรุนแรง หรือช่วยสร้างความ

เท่าเทียมกนัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผมว่าสร้างไดม้ากเลยครับ อย่างหน่วยงานของผมเป็นหน่วยงานราชการก็คือรับ

ภาระกิจโดยทาํงานภายใต ้พรบ. คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรง พรบ.คุม้ครองเด็ก และก็ พรบ.คา้

คา้มนุษย ์ก็คือว่าจะทาํดา้นน้ีโดยตรงและก็จะมีส่วนในเร่ืองของงบประมาณมาช่วยกบัรณรงคใ์น

โรงเรียนต่างๆ มีวิทยากรมาอบรมให้รู้เท่าทนัเก่ียวกบัความรุณแรงในครอบครัวและก็เก่ียวกบัการ

ตั้งครรภไ์ม่พร้อม ภายใน 3 พรบ.เน้ีย แลว้กเ็ก่ียวกบัใหมี้ความเป็นตวัของตวัเองไม่ตามเพื่อน 

ผู้สัมภาษณ์ : กิจจกรรมหลกัๆอ่ะนะคะท่ีเห็นชดัๆในเร่ืองของการเป็นภาระกิจหลกัๆของหน่วยงาน

ท่ีน่ีเป็นยงัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีก็คือภาระกิจในการแกไ้ขก็คือว่า อยา่งเช่นเคสส่ือมีเคสเร่งด่วนท่ีเขา้มาเก่ียวกบั 

โทรรายงานเขา้มาทางดา้นพนัสาร ทางดา้นโทรศพัทก่์อนกจ็ะเป็นศูนยป์ระชาบดี หรือ FTC นะครับ

ให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนเราก็จะประสานตาํรวจ หรือ อบต หรือ ผูน้าํชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งลง

ไปดูปัญหาก่อนว่า อย่างเช่นความรุณแรงในครอบครัวเน่ียเกิดข้ึน แลว้ก็ประสาน อบต แลว้ก็

ผูใ้หญ่บา้นลงไปดูใหก่้อนไปเคลียร์ปัญหาใหก่้อนว่าสามารถ แกปั้ญหาไดไ้หม ถา้ไม่ไดก้็คือว่าโทร

มาประสานทางเราอีกทีทางเรากจ็ะจดัทีมสหวิชาชีพร่วมกนัก็คือบา้นพกัเด็ก พฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแลว้กอ็าจจะประสานตาํรวจ ร่วมกนัครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีเรารู้วา่บา้นไหนมีความรุนแรงเน่ียมกัจะมีคนแจง้มา 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่ มกัจะมีคนแจง้มาอย่างเช่น ผูน้าํชุมชนแจง้ เพราะเรามีโครงการป้องกนั ก็คือ

อบรมอาสาสมคัรศูนยป์ระชาบดีทุกปี ปีแรกก็จะเป็น อบต. เราอาจจะเลือกแค่เขต อบต.สักจาํนวน

หน่ึงก่อนและกค็ร้ังท่ี 2 ก็จะเป็น อบต.เหมือนกนัหน่ะครับ ก็คือพยายามอบรมเครือข่ายภาคทอ้งถ่ิน 

และก็ผูน้าํชุมชนในการเป็นอาสาสมคัรศูนยป์ระชาบดีเพื่อคอยระวงัเหตุทางสังคมให้แก่เราอีกที

หน่ึง และก็คอยรายงานให้เราทราบ คอยแจง้กระแส คอยเป็นหู้เป็นตาให้ เราก็จะมี อพม. อาสา

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยอ์ยูแ่ลว้ ในส่วนนั้นเรากจ็ะประสานดว้ย แต่ว่า อพม.เน่ียคอย

เป็นหน่วยประสานหลกักบัอาสาสมคัรในการติดต่อประสานงาน  

ผู้สัมภาษณ์ : อนัน้ีคือการแกไ้ข? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อนัน้ีคือการแก ้ไอส่วนของอาสาสมคัรเน่ียคือการป้องกนัครับในการแกไ้ขก็คือเรา

จะให้เครือข่ายเหล่าน้ีท่ีไดอ้บรมไปแลว้ในการป้องกนัเน่ียก็ให้เป็นส่วนในเร่ืองของการช่วยเฝ้า

ระวงัปัญหาทางสงัคมใหเ้ราในระดบัพื้นท่ีแลว้คอยประสานถา้เกิดเหตุอะไรเราก็จะลงไป จดัทีมสห

วิชาชีพประสานก่อนเป็นอนัดบัแรกเพ่ือให้ชุมชนเขาจดัการปัญหาของเขาก่อน ถา้ชุมชนจะจดัการ
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ไม่ได ้ทางเราก็จะจดัทีมสหวิชาชีพลงไปพร้อมกบัผูน้าํชุมชนไปดูแลในเร่ืองปัญหาในความรุณแรง

ในตรงนั้นอ่ะครับ  

ผู้สัมภาษณ์ : ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวเน่ียอ่ะคะ เอ่ออยา่งคนอกบา้นเน่ียเขา้ไปแกไ้ขเน่ีย 

เขาทาํไดห้รอ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : บางทีเน่ียชาวบา้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามี พรบ คุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุณแรงใน

ครอบครัวตอนแรกเราอาจจะ ถา้เราลงไปในเน้ียครับ ผูใ้หญ่บา้น เขาอาจจะเกรงใจผูใ้หญ่บา้นหรือ 

อบต.ท่ีลงไป บางทีอบต หรือว่าผูใ้หญ่บา้นเขาอาจไม่รู้หรอกว่ามีพรบ.ตรงน้ีมาแลว้ ทางเราก็เวลา

ประสานเราก็จะช้ีแจงว่ามนัมี พรบตรงน้ีลงมาแลว้ แต่ถา้เราลงไปเราจะจดัทีมลงไปและกเ้อา พรบ.

ไปดว้ยเลย และกเ็อาพนกังานท่ีอบรมเก่ียวกบัผูถู้กกระทาํความรุณแรงในครอบครัวในการดูแลตรง

น้ีโดยเฉพาะตาม พรบ. 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นบทบาทภาระกิจในระหว่างหน่วยงานรัฐกับของหน่วยงานเอกชนก็

ประสานกนั? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ได ้แต่ว่าหน่วยงานของเอกชนบางทีอาจจะไม่ได่จบัในเร่ืองของ กฎหมาย อาจจะ

ตอ้งประสานหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองของเจา้หน้าท่ีอีกเพราะว่า ทางภาครัฐมีเจา้หน้าท่ีท่ีเรียกว่า 

พนกังานคุม้ครองผูก้ระทาํความรุณแรงในครอบครัวเน่ียเขา้ไปจดัการปัญหาโดยเฉพาะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตามกฎหมายเลย 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ตามกฎหมาย 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นทางหน่วยงานเอกชนกอ็าจจะเป็นตวัเป็นผูแ้ทนหรือเป็นคนคอยสอดส่องและ

ก็แจง้อีกที เอ่อ ประเภทของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ เห็นพูดกนัมากเลยว่าการใช้ความ

รุนแรงในครอบครัวเน่ียอนัน้ีคือการทุบตี ทาํร้ายร่างกายใช่ไหม อนัน้ีคือประเด็นหลกัใช่ไหมคะ 

นอกจากตรงน้ีแลว้ยงัมีหนา้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวได ้

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผมว่าสาเหตุการทุบตีกนั การมีปากเสียงกนัมนัก็คือมนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาแลว้แต่

เหตุจริงๆอาจจะมีกรณีอยา่งเช่น สามีมีเมียนอ้ย ภรรยานอกใจ หรือว่ารายไดไ้ม่เพียงพอก็เลยทาํให้

เกิดความรุนแรงในครอบครัว หรืออาจจะทอ้งไม่พร้อมในครอบครัวท่ีไม่พร้อม อาจจะเกิดการหยา่

ร้างไดเ้พราะวา่ ความไม่พร้อมของครอบครัวท่ีอาจจะเกิดจากการทอ้งหน่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ในแต่ละปีท่ีลงไปแกไ้ขหรือไปป้องกนันะคะไดผ้ลก่ีเปอร์เซ็นคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่วนมากก็อยา่งเช่นถา้วดัโดยศูนยป์ระชาบดีนะครับ 2 ปีแลว้ท่ีมีการโปรโมทศูนย์

ประชาบดีข้ึนมาจะเห็นไดช้ดัวา่ปีแรกผุรั้บบริการจะเยอะมากเลยทั้งในบา้นพกั และทั้งโทรเขา้มาใน

พนัสารทางดา้นศูนยป์ระชาบดีในการลงไปจดัการกบัปัญหา พอปี2 เหมือนเร่ิมค่อยๆดีข้ึน แญหา

เร่ิมค่อยๆลดลง อยา่งพอยา่งเขา้ปีท่ี 3 ปีน้ีหน่ะครับเราสามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีข้ึน
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โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภาคทอ้งถ่ินและเอกชนครับ จะเห็นไดว้่าผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํ

ความรุณแรงอ่ะปกติจะไม่ค่อยขาด หรือทอ้งไม่พร้อมจะไม่ค่อยขาด ตอเน้ียแทบจะไม่มีเลยโดยให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดุแลปัญหา 

ผู้สัมภาษณ์ : เขาเขา้ใจปัญหามากข้ึน เขา้ใจปัญหาทั้งผูช้ายผูห้ญิง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ครับในเร่ืองของเม่ือเราจดัการกบัปัญหาไดม้ากข้ึน 

ผู้สัมภาษณ์ : ศูนยป์ระชาบดีน่ีคืออะไรอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เป็นหน่วยในการรับเร่ืราวร้องทุกขผ์า่นทางโทรศพัท ์24 ชม.อ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ศูนยน้ี์เป็นของท่ีน่ี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เป็นของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

ผู้สัมภาษณ์ : ทัว่ประเทศน่ีมีศูนยป์ระชาบดี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ในจังหวดัทุกจังหวัดจะต้องมีศูนย์ เร่ิมแรกวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งศูนย์

ประชาบดีเร่ิมแรกอยูท่ี่กรุงเทพท่ีเดียวแลว้ก็ขยายมาจงัหวดัต่างๆเพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีเฉพาะในการใช้

ภาษาเฉพาะพื้นท่ี เพราะว่าเราจะคาํนึงถึงผูรั้บบริการ ผูใ้ช้บริการด้วยเก่ียวกับในการเขา้สู่ท่ีน่ี

อย่างเช่น ถา้ผูใ้ห้บริการทางด้านโทรศพัท์นะครับใช้ภาษาเดียวกับผูใ้ช้บริการก็จะทาํให้ความ

ไวว้างใจและกใ็นการพดูเร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหานั้นหน่ะสามารถกลา้พดูและกลา้ระบายเร่ืองท่ีอยาก

ใหศู้นยป์ระชาบดีเขา้ไปจดัการปัญหาตรงนั้น  

ผู้สัมภาษณ์ : ศูนยน้ี์เป็นหน่วยงานราชกาล 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ กคื็อวา่เป็นหน่วยท่ีอยูใ่นบา้นพกัเดก็และครอบครัวทุกจงัหวดัครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ถา้งั้นแสดงวา่มูลนิธิท่ีเป็นเอกชนกจ็ะไม่เก่ียวขอ้งกบัศูนยป์ระชาบดี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ่าใช่แต่เราจะประสานกันเป็นหน่วยประสานศูนย์ประชาบดีเน่ียเป็นหน่วย

ประสาน 

ผู้สัมภาษณ์ : ทาํงานร่วมกนั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ แลว้ก็ในกรณีท่ีเกิดความรุณแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดท้ิง หรือว่าเคสส่ือ ก็

คือมีการเฝ้าระวงัส่ือทางโทรทศัน์ทุกเชา้เรากจ็ะเปิดข่าวฟัง อยา่งเช่น ผมดูแลในจ.อยธุยาเราก็จะดูว่า

เชา้เน้ียจะมีข่าวของจ.อยทุธยามั้ยเก่ียวกบัเดก็ เก่ียวกบัความรุณแรงในครอบครัว 

ผู้สัมภาษณ์ : ถา้มีข้ึนมาเรากเ็ตรียมการเลย 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ประสานกบัสหวิชาชีพ  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้อย่างง้ีหน่วยงานเอกชนท่ีทาํหน้าท่ีแบบเน้ียก็จะมีหน่วยงานไม่เท่าเทียมกบัทาง

ราชกาลใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่วมมากไม่เท่าเทียม 
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ผู้สัมภาษณ์ : เหมือนกบัวา่หน่วยงานมีไม่พร้อมกวา่? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : นัน่อาจจะเป็นอยา่งนั้น 

ผู้สัมภาษณ์ : งั้นการทาํหนา้ท่ีเขาอาจจะไม่สมบูรณ์หวา่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ใช่อาจจะเป็นหน่วยประสานในเบ้ืองตน้ลงร่วมกัน แลว้ก็มีทรัพยากรอะไรท่ี

สามารถจะช่วยเหลือเคสนั้นได ้อยา่งเช่นปัจจยั 4 หรือว่าสามารถติดตามใหเ้ราไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้

ก็เขาจดัการในเร่ืองของการติดตามประมวลผลอีกทีนึงเพราะว่า อย่างเช่นบา้นพกัเด็กอ่ะมีกัน

อยูป้ระมาณ 11 คนปัญหาทั้งจงัหวดัเราไม่สามารถ ถา้เราไม่ไดเ้ครือข่ายในการช่วยระวงัและติดตาม

ให ้มนักจ็ะทาํงานใหง้านล่าชา้และกไ็ม่ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือ 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นเขาก็ไม่สามารถจะเป็นเจา้หนา้ท่ีตาม พรบ. คุม้ครองไดใ้ช่ไหมคะ เพราะงั้น

เขาตอ้งพึ่งหน่วยงานทางภาครัฐ ศูนยป์ระชาบดีน่ีเขากจ็ะสามารถประสานได ้แต่เขาก็ไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระชาบดีประจาํจงัหวดัได?้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ เป็นอาสาสมคัรเง้ียได ้

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ในเร่ืองของสิทธิสตรีเน่ียคะ ถา้จะคิดว่ามีการให้สิทธิสตรีมากข้ึนนะคะ เม่ือมา

เทียบกบัชายนะคะ วนัน้ีสิทธิสตรีไดม้ากข้ึนบา้งหรือยงัขาดตรงไหนไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : สิทธิสตรีสาํหรับชายหญิงผมว่าเท่าเทียมกนั ณ ตอนน้ีเท่าเทียมกนั เพราะว่ามีทั้ง

กฎหมายหรือวา่อนุสญัญาท่ีออกมาเรากร้็องกนัมาเร่ือยๆ มาสร้างเป็นนโยบาย และกล็งมาจนกระทัง่

เป็น ผมวา่ในรุ่นผมเน่ียมนักซึ็มเขา้ไปในระบบคิดแลว้ เพราะวา่เด๋ียวน้ีผูห้ญิงกเ็ก่งกวา่ผูช้ายแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์ : คือในเร่ืองของแนวคิด ในเร่ืองของในทางใหสิ้ทธิเน่ียคิดวา่เท่าเทียมแลว้? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผมว่าถา้มองเผินๆมนัก็เท่าเทียมกนัแต่ผมว่ามนัก็ยงัมีบา้งถา้เรามองในเร่ืองของ

รายละเอียดในเร่ืองของอคติเลก็ๆนอ้ยๆ แต่โดยส่วนใหญ่เท่าเทียมกนั 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นกไ็ม่น่าเป็นห่วง ในเร่ืองท่ีเรียกร้องในความเสมอภาคทางเพศ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แต่วา่ส่วนท่ีสาํคญักคื็อการใหเ้กียรติกนัมากกวา่การสอดประสานซ่ึงกนัและกนัผม

ว่าถา้ไม่มีในจุดตรงเน้ีย ไม่ว่าจะเป็นการทาํงานการใชชี้วิตร่วมกนัหรือในเร่ืองความสัมพนัระหว่าง

เพื่อนหรือระหวา่งประมาณเน้ียครับ มนักอ็าจจะไปไม่รอด 

ผู้สัมภาษณ์ : บทบาทของนักสังคมสงเคาะห์ท่ีคุณภานุวฒัน์ท่ีทาํหน้าท่ีอยู่เน่ียคะ จากท่ีฟังมาแลว้

ทั้งหมดเน่ียคือบทบาทของนกัสงัคมสงเคราะห์ ครบถว้นแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ครับ อ๋อจะมีในเร่ืองของการฟ้ืนฟ ูป้องกนัแกไ้ขไปแลว้กใ็นเร่ือยของการฟ้ืนฟจูะมี

การคดักรองครับอย่างเช่นผูใ้ชบ้ริการจากการประเมินทางดา้นจิตวิทยาแลว้ก็สอบประวติั ก็คือว่า

เวลาเราไดข้อ้มูลจากตรงน้ีมาเราก็จะเอามาอย่างเช่นผูช้ายผูห้ญิงเน่ียแต่ละคนเน่ียถา้จะเอาในเร่ือง

ของ เจนเดอร์มาจบัปัญหาของแต่ละคนมนัก็จะแตกต่างกนัอย่างเช่นปัญเขา้มา เด็กพฤติกรรมไม่
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เหมาะสม ปัญหาเดก็ผูห้ญิง พฤติกรรมเด็กผูช้าย พฤติกรรมไม่เหมาะสมปัญหาก็จะแตกต่างกนั บาง

ปัญหาอาจจะเกิดจากครอบครัวแตกแยก บางปัญหาอาจเกิดจากตวัผูรั้บเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : ประเดน็หลกัๆเลยนะคะในการส่งเสริมสิทธิสตรีหรือความเสมอภาคเน่ียคะ ของท่ีเน่ีย

เนน้อะไรมัง่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อย่างเช่น ผุข้าย ผูห้ญิง อนัน้ีตอ้งแยกเลยครับอย่างเช่นเก่ียวกบัตอนแรกเน่ียครับ

บา้นพกัเด็กและครอบครัวจะมีหอ้งบริการทั้งผูช้ายและผูห้ญิง และก็แยกใหอ้ยูด่ว้ยกนั แต่ถา้อนันั้น

อาจจะไม่เท่าเทียมกนันะครับกคื็อเป็นการแยก ในส่วนของเร่ืองความเท่าเทียมการช่วยเหลือก็จะมี 1 

ใหผู้รั้บบริการมีส่วนในเร่ืองของการจดักบัขา้วอะไรอยา่งเง้ียร่วมกนั ทาํความสะอาดร่วมกนั แลว้ก็

เวลาทาํกิจกรรมอย่างเช่นนันทนาการ เราก็ทาํร่วมกันแลว้ก็มีการให้เด็กทั้ งผูช้ายผูห้ญิงเน่ียได้

แสดงออกถึงความคิด และก็ถึงความตอ้งการของเขา และก็ในการเขา้รับบริการท่ีบา้นพกัเด็กและ

ครอบครัวจ.พระนครศรีอยทุธยาก็คือว่าเราก็มีกฎเหมือนกนัในการเขา้มาเราก็จะปฐมนิเทศก่อน มี

กฎเหมือนกันอย่างเช่นการลงโทษ กฎเราก็จะใช้เหมือนกัน บทลงโทษเราก็จะใช้เหมือนกัน 

อย่างเช่นคร้ังแรกว่ากล่าวตักเตือน คร้ังท่ี 2 ก็อาจจะทาํงานบ้านลงโทษ คร้ังท่ี 3ก็จะเป็นหัก

สวสัดิการ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้หลกัพวกศาสนาท่ีต่างกนัน่ีเช่นอสลามหน่ะคะเขาจะให้เกียรติให้เครดิตผูช้ายอยู่

แลว้ใช่ไหมคะ ผูห้ญิงค่อนขา้งจะถูกกดข่ีเพราะงั้นเร่ืองศาสนาเน่ียในประเทศไทยเน่ียคะมีปัญหามั้ย

คะในเร่ืองของการดาํเนินการเก่ียวกบัความเสมอภาคและสิทธิสตรีเพราะอย่างศาสนาอิสลามใน

นิยามเน่ียมีมั้ยอิสลาม 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มีเยอะมากเลยครับอิสลาม 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของความรุณแรงในครอบครัวมีมั้ย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ความรุณแรงในครอบครัวมีครับ แต่ส่วนมากจะเป็นพุทธมากกว่า อิสลามเน่ียเขา

จะสามารถจดัการปัญหาของเขาไดแ้ละก็บางทีถา้เกิดปัญหาข้ึนจริงอ่ะ ศาสนาอิสลามจะเป็นอะไรท่ี

เราเขา้ถึงลาํบากถา้เราไม่ประสานชุมชนก่อน 

ผู้สัมภาษณ์ : อยา่งน้ีหมายความว่าถา้ศาสนาเขาโอเคอยูแ่ลว้ แลว้เขาก็ยินยอนท่ีจะไม่เสมอภาค จะ

เป็นเร่ืองไม่ก่อความไม่สงบ ไม่เดือดร้อนอยูแ่ลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็คือว่าเป็นเร่ืองของเขาอ่ะครับแต่จากประสบการทาํงานท่ีผมทาํงานประสานกบั

มุสลิมผูน้าํชุมชนท่ีเป็นมุสลิมหรือว่าอะไรพวกเน้ียอ่ะครับเขาจะให้ความร่วมมือดีแลว้ก็ให้เกียรติ

เรามากก่าคนไทยกนัเองดว้ยซํ้ า บา้นพกัเด็กก็ให้บริการท่ีเป็นอิสลามก็เยอะนะครับ แต่ว่าเม่ือเขา้

มาแลว้อ่ะเหมือนผูใ้ชบ้ริการเขาก็ยินยอมท่ีจะทาํตามกฎหลกั และเราก็จะมีการจดัอาหารไวส่้วน

หน่ึงให้สาํหรับมุสลิม และก็ผา้ละหมาด ถา้ผูห้ญิงเราก็จะละหมาดในห้องนอนเลย ถา้ผูช้ายเราเคย
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รับโลฮิงยาเขา้มาซ่ึงเราก็ให้เกียรติเราเราให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เขาขอละหมาด5คร้ังเราก็ให้เขา

ละหมาดในหอ้งนอนแลว้กจ็ะไม่มีใครไปรบกวน 

ผู้สัมภาษณ์ : คือกาํลงัมองว่าในประเทศไทยเน่ียนะคะ ขณะน้ีเน่ียปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองความไม่เท่า

เทียมกนัหรือไม่เสมอภาคทางเพศและการใชค้วามรุณแรงในครอบครัวนะคะ คิดว่ายงัมีอยูไ่หม มี

เยอะไหม และก็รัฐบาบเน่ียคะไดเ้ขา้ไปแกไ้ขท่ีเล่าว่าเน่ียนะคะอย่างเน้ียคะตรงประเด็นไหมกาํลงั

มองอยู.่.. 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : จากการท่ีผมทาํงานมาเน่ียก็ถือว่าตรงประเด็นนะครับก็คือว่าปัญหาเหล่านั้น

หน่ะลดลงไปไดเ้ยอะเลยแทบจะจดัการกบัปัยหาไดอ้ย่างทนัท่วงที ก็เพราะว่าไดค้วามร่วมมือจาก

ดา้นเครือข่าย 

ผู้สัมภาษณ์ : เครือข่ายน่ีคือหน่วยเอกขน? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : อ่าใช่ ก็เครือข่ายทางภาคทอ้งถ่ิน เอกชนประมาณเน้ียครับในการคอยเฝ้าระวงั

ปัญหาใหเ้รา 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้วนัน้ีประเทศไทยไม่น่ามีปัญหาเร่ือง... 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีปัญหาครับ ยงัไงผมว่าตราบใดท่ียงัมีสังคม ปัญหานั้นก็ยงัคงมีอยู่แต่เราจะเฝ้า

ระวงัและจดัการกบัปัญหาอยา่งงั้นไดเ้ณ้วแค่ไหนถา้เราปล่อยใหปั้ญหาเหล่านั้นยงัคงเกิดข้ึนหรือไม่

มีใครเขา้ไปสอดส่องดุแล ผมว่าครอบครัวมนัก็เป็นจุดเล็กๆ ในสังคมครับ ถา้ครอบครัวแตกแยก

หรือเกิดกระทาํความรุณแรงเกิดข้ึน ผมว่าในระดับจังหวดัหรือระดับประเทศมนัก็ไม่ประสบ

ความสาํเร็จ 
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คุณสรรพวตั มุขโต (นักจิตวทิยา) 

ผู้สัมภาษณ์ : ก็มีหลายคนเลยก็นกัวิชาการทางดา้นรัฐศาสตร์นะคะก็มีอยูว่่าศูนยพ์ฒันาเน่ียคุม้ครอง

เด็กสตรีถูกตั้งข้ึนมาแลว้เน่ียจริงๆแลว้มนัมีผลในการท่ีแบ่งเบา ป้องกีนน แกไ้ขปัญหาความรุณแรง

และความเสมอภาคไดจ้ริงหรือเปล่า เขาสงสัยอยูห่น่ะคะท่ีน้ีจะถามในมุมมองของคุณสรรพวฒันะ

คะวา่ในความคิดส่วนตวัน่ีมนัแกไ้ข ป้องกนัไดจ้ริงไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ถามวา่ไดจ้ริงมั้ยคือมนักไ็ดจ้ริงในระดบัหน่ึงนะครับสาํหรับมนัเป็นบางกรณีอ่ะนะ

ครับ อย่างเคสท่ีเราก็มีในเร่ืองของการจดัอบรมอย่างเน้ียนะครับเป็นโครงการต่างๆอย่างเช่นการ

ตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่นอย่างเน้ีย ปัญหาดูแลว้ก็เหมือนลดลง เด็กก็เหมือนกบัว่ากลา้ท่ีจะมาขอ

คาํปรึกษาจากเราและจากโรงพยาบาลมากข้ึน การทาํแทง้หรืออะไรอยา่งเง้ียเขาก็จะไปคุยกบัลอ็บบ้ี

ท่ีเป็นอาสา หรือพยาบาลท่ีเขาอยู่ในเครือเดียวกบัทางเรา ในการแกไ้ขปัญหารอบขอ้งอย่างถูกวิธี

อยา่งอะไรอยา่งเง้ียอะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ช่วยในเร่ืองของท่ีพดูมาน้ีมนัเก่ียวกบัความรุณแรงใช่ไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อนัน้ีมรัคือการตั้งครรภไ์ม่พร้อมกคื็อในเร่ืองของอาจจะเป็นเดก็ดว้ย พรบ. เดก็ร่วม

ดว้ย ส่วนความรุณแรงน่ี ป้องกนัยากแต่เรากพ็ยายามสร้างเครือข่าย 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ ความรุณแรงในครอบครัวเน่ียคะ คุณสรรพวตัคิดว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดใน

รูปแบบใด ท่ีวา่ความรุณแรงในครอบครัว? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็คือว่าการท่ีครอบครัวก็คือ ตีกนัอย่างรุณแรงในเร่ืองของการใชว้าจาอะไรกนั

แบบเน้ียมนัเป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้เกิดว่าการรุณแรงคร้ังนึงมนัก็ถือว่าอาจจะเป็นปกติสาํหรับเขา แต่

ส่วนมากท่ีเราไดเ้จอเน่ียมนัก็จะเป็นเร่ืองการท่ีแบบว่าสะสมหลายๆคร้ังมนัเลยทาํให้เกิดความรุณ

แรงในครอบครัวเกิดข้ึนแลว้มาถึงเราครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : รุณแรงน้ีเป็ฝ่ายชายรุณแรงฝ่ายหญิง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่วนมากจะเป็นฝ่ายชายรุณแรงฝ่ายหญิงแลว้กผ็ูป้กครองรุณแรงกบัเดก็ 

ผู้สัมภาษณ์ : ฝ่ายหญิงรุณแรงกบัฝ่ายชายมนัมีไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ยงัไม่ค่อยเจอนะครับ น่าจะไม่มี แต่ถา้แม่ตีลูกเน่ียมนัคือปกติของเขาอยูแ่ลว้ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ พรบ. คุม้ครองท่ีว่า ผูก้ระทาํความรุณแรงในครอบครัวน่ีคุม้ครองกบัผูช้ายถูก

ผูห้ญิงใชค้วามรุณแรงไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : จริงๆแลว้ พรบ.ความรุณแรงมนัเป็น พรบ.ในครอบครัวท่ีว่ารุณแรงกนัไม่ว่าจะ

เป็นผูห้ญิงทาํผูช้ายหรือผูช้ายทาํผูห้ญิง แต่เหตุการท่ีมนัเกิดข้ึนส่วนมากจะเป็นผูช้ายทาํผูห้ญิง

มากกวา่  
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ผู้สัมภาษณ์ : งั้นประเด็นน้ี พรบ.น้ีหมายถึงความเสมอภาคไม่ว่าหญิงหรือชายก็คุม้ครองนะคะ เขา

บอกว่ามีมูลนิธิเอกชนท่ีทาํหนา้ท่ีลกัษณะอยา่งเน้ียมีหลายแห่งนะคะ เอ่อตรงนั้นนะคะคิดว่าเขาทาํ

หนา้ท่ี ไดเ้ท่ากบัส่วนของราชกาลหรือเปล่าคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เท่ากนัไหม ผมมองว่าแลว้แต่การแจง้อ่ะครับ อยา่งเราเน่ียบางทีเรามีเครือข่ายท่ีเขา

แจง้มาแบบหลายๆดา้น หลายๆมุม เพราะว่าเราอยูห่ลายๆท่ี แต่ถา้เกิดว่ามูลนิธิเอกชนบางท่ีเน่ียเขา

จะมุ่งประเดน็ไปทางหญิงค ับผูห้ญิงท่ีถูกทาํร้ายอะไรอยา่งเง้ีย  

ผู้สัมภาษณ์ : อยา่งท่ีน่ีเน่ียมุ่งประเดน็ไปท่ี... 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือบา้นพกัเด็กน่ีมุ่งประเด็นคือทุกอย่างเลยท่ีเกิดจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็น

ผูห้ญิงผูช้าย หรือเดก็คนแก่อะไรอยา่งเง้ียคือเราดูแลหมด  

ผู้สัมภาษณ์ : แสดงวา่มีความพร้อมมากกวา่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก็มีความพร้อมเพราะว่า พรบ.ความรุนแรงเน่ียมนัจะตอ้งไดต้ามนั้นหมดหน่ะครับ

เพราะวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานอยูท่ี่น่ีกต็อ้งผา่นการอบรมกนัในเร่ืองของ พรบ.ความรุนแรงไปดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีเอกชนอาจจะไม่ผา่น? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แต่ผมวา่เขาจะดีกนัเป็นบางจุด 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ในฐานะท่ีเป็นนกัจิตวิทยาเน่ียคะ เขาตอ้งเอามาใชใ้นหน่วยงานในน้ี ตอ้งแนะนาํ

เก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็คือว่าอาจจะเป็นในเร่ืองของการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวมากกว่าอาจจะ

พดูให้เขากลบัมาคืนดีกนัก่อน ก็คือเราไม่ไดต้อ้งการจะเอาเร่ืองกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งเร่ือง พรบ.

ตวัน้ี มนัเป็นเหมือนการสร้างสมัพนัธภาพวา่อาจจะเกิดท่ีอารมหรืออะไรอยา่งง้ีอ่ะครับมากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์ : ในน้ีมีผูมี้ปัญหาดา้นน้ีหลายคนไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไม่เยอะอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ไม่เยอะ อาจเป็นเพราะวา่เม่ือก่อนเยอะแลว้ลดลง ลดลงเน่ืองจากวา่? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ลดลงน่ีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีใครโทรแจง้หรือว่าเขาไม่กลา้แจง้อะไร

อย่างเง้ีย เพราะว่าบางกรณีโทรมาปุ๊บมีปัญหา พอแจง้ปุ๊บแลว้เราโทรไปเขาก็เคลียกนัล่ะ มนัก็

กลายเป็นวา่จบแลว้อะไรเง้ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : ประเดน็สนใจวา่ไม่กลา้โทรแจง้น่ีเพราะอะไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือเขาออาจจะมองวา่ไม่ใช่เร่ืองของเขาอะไรอยา่งเง้ียมากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์ : หมายถึงถึงบุคคลท่ี3? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หมายถึงบุคคลท่ี3 เพราะส่วนมากคนท่ีแจง้จะเป็นบุคคลท่ี3 นอกจากว่าภรรยาโดน

จริงๆโดนมากๆหนกัๆ แฟนติดยา คือสติไม่มีแลว้อะไรยา่งเง้ียเขากจ็ะแจง้ดว้ยตวัเอง 
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ผู้สัมภาษณ์ : มนัมีเก่ียวขอ้งเร่ืองยาเสพติดดว้ยไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เก่ียวเลยครับ เป็นตวัหลกัเลย ยาเสพติด เหลา้ดว้ย เหลา้ก็เป็นสาเหตุ และก็พวกยา 

พวกอะไรอยา่งเง้ีย ฤทธ์ิยาค่อนขา้งเยอะ  

ผู้สัมภาษณ์ : ถามความเห็นส่วนตวันิดนึงนะคะวา่ คิดวา่ขณะน้ีสังคมไทยในประเทศไทย ในอยธุยา

กไ็ด ้ความเท่าเทียมกนัทางเพศวนัน้ีมีหรือยงัคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มุมมองของผมมุมมองวา่มนัเขากใ็หอ้ะไรใกลเ้คียงกนัเท่าๆกนันะ ไม่มีอะไรท่ีโดด

เด่นไปกวา่กนัเพราะเรากมี็กฎหมายครอบคลุม 

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นกปั็ญหาเร่ืองน้ีมนักน่็าจะลดลง เพราะงั้นมูลนิธิไม่วา่จะเอกชนหรือรัฐบาลใน

อนาคตอาจจะไม่จาํเป็นแลว้กไ็ด ้ยงัจาํเป็นตอ้งมีอยูไ่หมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : จาํเป็นอยูไ่หมบางคร้ัง จาํเป็นตอ้งมีในเร่ืองของการใหค้าํปรึกษา อยา่งถา้เราไม่มุ่ง

ถึงความรุนแรงเน่ียบางคร้ังเดก็บางคนเขากต็อ้งการคาํปรึกษากนั ในเม่ือพอ่แม่เขาใหไ้ม่ได ้ครูบางที

ก็ไม่ไดเ้หมือนกนั อยธุยาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนส่วนมากจะเป็นเด็กมากกว่าท่ีสามีภรรยาจะทะเลาะ

กนัครับ อย่างเคสล่าสุดก็คือว่าโดนปู่กบัหญา้ตบตีอะไรแบบเน้ีย เราก็ไดล้งเขา้ช่วย ดว้ยความท่ีปู่

เหมือนกบัมีอารมหงุดหงิดอะไรเง้ียเราก็ไปประเมินทางดา้นจิตแพทย ์พบจิตแพทยเ์พราะปกติไม่

เป็น  

ผู้สัมภาษณ์ : กแ็สดงวา่หน่วยงานยงัคงตอ้งมีความจาํเป็นอยู?่  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คงตอ้งมีความจาํเป็นอยูค่รับ เพียงแต่ว่า บางอยา่งมนัก็ไม่มี บางอย่างมนัก็ยงัคงมี

อยู ่

ผู้สัมภาษณ์ : แต่ก็คงตอ้งมีหน่วยงานน้ีไปก่อน อยา่งนอ้ยๆก็ให้คาํแนะนาํการปูพ้ืนฐาน เร่ืองต่างๆ 

หลายๆอย่าง  แลว้ความรุนแรงในครอบครัวเน่ียคะ ท่ีพบมามากท่ีสุดเน่ียคือพฤติกรรมแบบใดคะ 

หมายถึงผูท่ี้มีปัญหาเขา้มาขอคาํแนะนาํอะคะ ส่วนใหญ่กเ็จอกรณีใดมากท่ีสุด 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือสามีติดยา ตอนแรกกคื็อรักกนัอยูด่ว้ยกนัดีครับ พอติดยากไ็ม่สามารถควบคุมอา

รมตวัเองได ้

ผู้สัมภาษณ์ : พอ่ข่มขืนลูกมีมั้ยคะ ส่วนใหญ่เกิดจากพอ่เล้ียงหรือพอ่แท้ๆ คะ แลว้เขามีสติมั้ยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อาจจะไม่มีสติครับ เพราะยาดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้เดก็ผูห้ญิงเน่ียส่วนใหญ่อายเุท่าไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เดก็ท่ีโดนไม่เกิน 10 ปี ในช่วงปีน้ีนะครับ แต่วา่ปีท่ีผา่นมากป็ระมาณน้ีหน่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : น่ีคือประเด็นซ่ึงไม่เยอะนะคะ แต่ประเด็นท่ีเยอะก็คือทุบตี อาการมึนเมา ใชอ้าํนาจ 

ข่มขู่ อนัน้ีเยอะ และการท่ีไปเป็นโสเภณี ไปขายตวัน่ีมีผลมาจากความรุนแรง มั้ยคะ 



156 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ไม่ค่อยมีนะครับ อาจจะเกิดจากความสมคัรใจ อยากไดเ้งิน ไดอ้ะไรอย่างเน้ีย

มากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์ : ถา้งั้นในบา้นท่ีกกัขงับุคคลเหล่าน้ีเน่ีย ถา้เราไปสอบถามก็อาจจะไม่พบคนท่ีเกิดความ

รุณแรง ส่วนใหญ่เพราะเด็กสมคัรใจมาเอง เขาบอกว่ามูลนิธิเอกชนเน่ียนะคะ ทาํหน้าท่ีต่างกับ

มูลนิธิของรัฐบาลในเร่ืองของความพร้อม ในเร่ืองของการทาํหนา้ท่ีในการธาํรงคไ์วซ่ึ้งความเสมอ

ภาคจริงไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อาจจะมีส่วนเพราะวา่ อยา่งเคสแต่ละเคสท่ีผา่นมาเน่ียพออยูใ่นพื้นท่ีเราปุ๊บ เอกชน

จะโทรมาหาเราเลย เราจะต้องเป็นคนลงประสานและรายงาน และก็พูดคุยอะไรอย่างเง้ีย คือ

เหมือนกบัว่า การลงพื้นท่ีจริงๆหรือการท่ีจะยอมรับจากประชาชนอะไรอย่างเน้ีย เขายงัไม่ถึง แต่

ถามว่าบา้นพกัเด็กถึงหรือยงั ณ ตอนเน้ียถามว่าเขารู้จกักนัมั้ย บางคนก็บอกว่ายงัไม่รู้จกั แต่ถา้บอก

วา่ศูนยป์ระชาบดี 1300 เน่ียจะรู้จกั เพราะวา่ตอนน้ีอยูด่ว้ยกนัแลว้  

ผู้สัมภาษณ์ : ศูนยป์ระชาบดีน่ีทาํหนา้ท่ีตรงๆกคื็อป้องกนัความรุนแรง 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือเราจะมี พรบ. 3 ตวัท่ี ร่วมกนักบัท่ีน่ีอ่ะครับ และก็อีกตวันึงก็จะเป็นกฎหมาย

พิจารณาความอาญาปกติของเด็กทัว่ไป อยา่งบา้นเราเน่ียก็จะมีผมท่ีเป็นนกัจิตวิทยาท่ีสามารถลงไป

พดูคุยกบัเคสในในอยัการ และก็สอบเด็กท่ีอายไุม่เกิน 18 ปี ไม่ว่าเด็กจะเป็นผูก้ระทาํ เป็นผูต้อ้งหา 

หรือเป็นผูเ้สียหายอะไรอยา่งน้ีอะครับ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ีคิดวา่ปัญหานอ้ยลงเน่ียครับมาจากสาเหตุอะไรคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก็คือประชาชนอาจจะเคลียร์กนัเองได ้คิดว่าครอบครัวน่าจะมีความสุขมากข้ึนกว่า

เม่ือก่อนเน่ีย 

ผู้สัมภาษณ์ : คืออย่างกรณีท่ีเขาแจง้เขา้มาคือนั่นเป็นกรณีท่ีแตกหักจริงๆ หรือไม่ไหวแลว้จริงๆ 

อยากไดรั้บการช่วยเหลืออะไรอยา่งเง้ีย รับไม่ไดแ้ลว้ แสดงว่าถา้ในอยธุยาตอนน้ีเน่ียเราจะเจอเคส

แบบน้ีสกัเคสสองเคสน่ี หาลาํบาก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ลาํบากครับ แต่ถา้เกิดเจอก็คือเจอหนกัไปเลย เคสส่ือไปเลย เราก็ตอ้งลงร่วมกบั

ทาง พงจ. 

ผู้สัมภาษณ์ : เคสท่ีฉาวโฉ่จนกระทัง่ออกส่ือมวลชน แต่ว่าก็อาจจะมีรุนแรงกว่านั้นแต่ไม่ถึงออกส่ือ 

อนัน้ีกคื็อละเลยไดอ้ยู?่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จริงๆแลว้ ถา้จริงๆเรากไ็ม่อยากใหอ้อกส่ืออะครับ ถา้เราแกไ้ขปัญหาเองไดเ้ราก็จะ

แกไ้ข แต่ดว้ยความท่ีสทช่ือมนัเร็วกวา่เรา 
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ผู้สัมภาษณ์ : แต่เห็นว่าเวลามีปัญหาแบบน้ีทีไรเน่ียครับจะพบมูลนิธิปวีณาแทบทุกคร้ัง จะไม่ค่อบ

พบมูลนิธิอ่ืน หรือไม่ก็ศูนยป์ระชาบดีก็ไม่ค่อยไดย้นิ พ่ึงไดย้นิวนัน้ีศูนยป์ระชาบดี ทาํถึงเป็นปวีณา

ไปซะทุกที? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ปกติก็เป็นศูนยป์ระชาบดี ถา้เป็นเขตุอยุธยานะครับส่วนมาก แต่ทีน้ีทางมูลนิธิป

วีณาเน่ียถา้เกิดเป็นผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํอะไรต่างๆ ไม่รู้นะผมก็มองว่าเป็นทางเขา คือคนจะรู้จัก

มูลนิธิปวีณาค่อนขา้งเยอะ จากบางเคสท่ีเขาโทรมาเขาบอกวา่เน่ียประสานมาจากมูลนิธิปวีณา 

ผู้สัมภาษณ์ : เพื่อนหญิงรู้จกัไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือเพื่อนหญิงผมรู้จกัโดยส่วนตวัผมอบรมกบัเขาบ่อย แต่ถา้ถามกบัคนอ่ืนอาจจะ

ยงัไม่รู้จกั 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ช่ือเก่ียวกับศูนยเ์ก่ียวกับความรุนแรงเน่ีย มีตั้ ง ห้าหกสิบแห่งใช่ไหมคะ เป็น

เอกชนก็มีเราไม่เคยไดย้ินเลยคะ ไดย้ินแต่ปวีณา ก็เลยงงว่าทาํไมถึงมีปวีณา แลว้ศูนยป์ระชาบดีน่ีก็

ไม่เคยไดย้นิ แต่ส่วนใหญ่แลว้ถา้เป็นในพื้นท่ีทุกจงัหวดัน่ีตอ้งมาท่ีศูนยป์ระชาบดีก่อนใช่ไหมคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่ครับ  

ผู้สัมภาษณ์ : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือ ศูนยป์ระชาบดี 1300 บา้นพกัเดก็และครอบครัวอยูท่ี่น่ีล่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อแลว้ถา้เป็นจงัหวดัอ่ืนก็เหมือนกนั ทุกจงัหวดัมีหมด เพราะงั้นในเร่ืองน้ีโดยตรงคือ

ศูนยป์ระชาบดี มูลนิธิเอกชนก็เป็นเครือข่ายอีกที ถามนิดนึงตรงน้ีเห็นมีบา้นคนชราดว้ย คนชราเน่ีย

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการไดรั้บความรุณแรงบา้งไหม 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : มีครับ ก็คือลูกทอดท้ิง ก็คือทาํร้ายดา้นสภาพจิตใจเขาอะไรอยา่งเง้ียอะครับ มีอยู่

เคสนึงท่ีค่อนขา้งดงัเม่ือปีท่ีแลว้ หรือเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้จาํไม่ไดเ้หมือนกนั อยูแ่ถวๆดอนเมืองครับท่ีลูก

ทอดท้ิง 

ผู้สัมภาษณ์ : ลูกท้ิงน่ีคือความรุณแรงในครอบครัวโนะ แล้วของอยุธยาราชนเวทน่ีพอมีไหม 

หมายถึงความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดปัญหาแลว้หนีมาอยูท่ี่น่ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไม่น่ามีนะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่แลว้มาเองโดย? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เตม็ใจแลว้ก็เร่ร่อนบา้ง ทางสถาน ทางบา้นพกัเด็กอ่ืนส่งมาบา้ง สืบหาญาติไม่เจอ

ไรเง้ีย แลว้ทีน้ีตวัเขาตรงกบัเป้าหมายท่ีวา่ตอ้งส่งมาท่ีน่ี  

ผู้สัมภาษณ์ : เพราะงั้นไม่เก่ียวกบัความรุนแรง แต่อาจจะมีบา้งอยูท่ี่อ่ืน เพราะงั้นเราก็เขา้ใจมากข้ึน

ล่ะ สงสัยในศูนยป์ระชาบดีมากเหลือเกิน ถา้งั้นถา้หน่วยงานราชกาลเรียกศูนยป์ระชาบดี ไอตรงท่ี
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ช่ือศูนยพ์ฒันาเดก็และครอบครัวน่ีคือ หมายถึงภาพรวมท่ีทาํหลายภาระหนา้ท่ี แต่ถา้ความรุนแรงใน

ครอบครัวกคื็อศูนยป์ระชาบดี 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จริงๆแลว้บา้นพกัเด็กเราเน่ียนะครับ เม่ือก่อนเน่ียเป็นบา้นพกัเด็กและครอบครัว กํ

คือบา้นพกัฉุกเฉิน ทีน้ีเราก็อยู่ในบา้นพกัเด็กกนัก่อนศุนยป์ระชาบดีก็มาเกิด แต่ว่าในช่วงท่ีว่าเป็น

บา้นพกัเด็กอยู่เน่ียเราก็ 1300 เหมือนกนั ก็คือศูนยป์ระชาบดีเหมือนกนัเพราะว่าของเราเป็นพรรค

ประชาบดีอ่ะครับ กเ็ป็นศูนยป์ระชาบดีการรับโทรศพัทเ์หมือนกนั แต่ว่าช่วงเม่ือประมาณปีท่ีแลว้ ปี

กวา่ๆเน่ียแหล่ะ ทางกรมเขาก็ไดแ้ยกออกมาเลยเป็นฝ่ายศูนยป์ระชาบดี ท่ีบา้นก็จะมีฝ่ายบริหาร ฝ่าย

สวสัดิการสงัคม และกฝ่็ายศูนยป์ระชาบดี  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้คนท่ีมีปัญหาเหล่าน้ีปกติตอ้งมาพกัคา้งท่ีน่ีไหม หรือแลว้แต่กรณี? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : แลว้แต่กรณี แต่ช่วงน้ีก็คือของเราจะรับแต่ผูห้ญิง ถา้เป็นผูช้ายเราจะส่งใหก้บัทาง

สถานสงเคราะห์ในบริเวณใกลเ้คียงก่อน เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุท่ีบา้นพกัเด็กมนัก็จราจลอยู่ดีตอน

นั้นท่ีเกิดเหตุ กเ็ลยมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้สัมภาษณ์ : ถา้งั้นของมูลนิธิเอกชนเน่ียเขาออาจจะไม่มีเคสท่ีมาพกัคา้งใช่ไหมคะ เพราะความ

รัดกมุอาจจะไม่เท่ากนั แลว้การฟ้ืนฟสูภาพจิตใจเหล่าน้ีทาํยงัไงคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็อยา่งมา จะมีพี่นัง่ร้อยลูกปัดบา้ง ระบายสี ก็คือปกติเหมือนกนั บาํบดัรู้สึกว่าเขา้

กบัเพื่อนในกลุ่มไดม้นัจะมีอยูช่่วงนึงท่ีเคสอยูก่นัเยอะก็มี คือหลกัของเราจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 1-3 เดือน

เง้ีย ผูใ้หญ่ 1 เดือน เด็ก 3 เดือน ช่วงระยะเวลาท่ีอยูเ่น่ียเราจะตอ้งใหเ้ขาไปอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายท่ีตรง

กบัเขาอยา่งในกรณีเด็กเน่ียเราก็ตอ้งให้เด็กไปอยู่ในอยู่กรมพฒันาสังคมคือเราเป็นแค่แรกรับอย่าง

เดียว เป็นสถานแรกรับ 

ผู้สัมภาษณ์ : การทาํกิจกรรมเน่ียคือให้เขาไดลื้มในส่ิงท่ีผ่านมาดว้ยอะไรดว้ยหลงัจากนั้นก็คือส่ง

ต่อไปยงับา้นพกัต่างๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่งต่อไปหน่วยงานต่างๆ กรมต่างๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ระยะท่ีเขาจะไดไ้ปอยูอ่่ะคะนานไหมคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ข้ึนอยูก่บัทางกรมเลย ก็คือจริงๆแลว้เด็กก็คือ 18 ปีถา้เกิดญาติติดต่อจะไปรับก็คือ

ตอ้งไปคุยกบัเขา ถา้เกิดมีการเยีย่มบา้นเขาจะใหเ้ราเยีย่มเอง  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ถา้ไม่มีญาติ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ถา้ไม่มีญาติคือทางกรมสงเคราะห์เขาก็จะส่งเรียนจนจบหรือว่าทางใครมาขอเป็น

บุตรบุญธรรมกท็าํ อะไรอยา่งเง้ียแลว้แต่ 

ผู้สัมภาษณ์ : หรือจนบรรลุนิติภาวะเล้ียงตนเองได ้แลว้ท่ีวา่ส่งต่อน่ีส่งต่อไปไหนคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่งต่อไปหน่วยงานของกรมอ่ะนะครับ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเดก็คนนั้น 
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ผู้สัมภาษณ์ : เช่นส่งไปท่ีบา้นเกร็ดตระการ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เกร็ดตระการกใ็นเร่ืองของการคา้มนุษย ์ของการคา้ปเวณี 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ถา้เกิดความรุณแรง? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ความรุณแรงถา้เกิดเป็นในเร่ืองของ ก็คือดูเด็กก่อนว่าเด็กมีลกัษณะแบบไหน อายุ

เท่าไร กจ็ะมีบา้นธญัพร 

ผู้สัมภาษณ์ : คือบา้นธญัพรส่งต่อกรณีความรุนแรงในครอบครัว  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เด็กท่ีปัญหาดา้นพฤติกรรมอะไรอย่างน้ีอ่ะครับบา้นธัญพร ถา้เกิดในเร่ืองของ

การคา้มนุษยจ์ะเป็นแรงงาน บา้นเกร็ดตระการหมดเลย ก็อยู่ในส่วนของการคา้มนุษย ์ส่วนมากจะ

เป็นต่างชาติอะครับ พวกลาว กมัพูชาอะไรอย่างเง้ีย อยุทธยาจะมีคา้ปเวณีนัน่ก็เยอะเหมือนกนั คา้

มนุษยเ์ยอะในปีท่ีผา่นมา 

ผู้สัมภาษณ์ : และเดก็ชายเดก็หญิงกไ็ปบา้นธญัพรเหมือนกนั? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือบา้นมหาราชกมี็เหมือนกนันะครับ เดก็ชาย บา้นมหาราช บา้นธญัพร 

ผู้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่ส่งต่อไปบา้นธญัพรแลว้ก็ไม่ไปไหนแลว้ก็คือมีอายุความหมดก็กลบัมาอยู่

บา้นตามปกติ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็อาจจะส่งไปฝึกอาชีพต่อไป ก็คือจะมีศูนยฝึ์กอาชีพสตรีของกรมอีกเง้ียครับ ก็

ต่อไปเร่ือย 
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กลุ่มตัวอย่าง Case ที ่1 

(สามีไม่มีเหตุผล หึงเกนิเหตุ เจ้าชู้ และชอบทาํร้ายร่างกาย) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะพี่หนูเป็นนกัศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัศิลปากรนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! ว ันน้ีหนูจะมาขอพี่สัมภาษณ์ เพื่อท่ีหนูจะนําข้อมูลท่ีหนูได้จากพี่ไปทํา

วิทยานิพนธ์อ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ไดเ้ลยคะนอ้ง เชิญๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : เหมือนท่ีหนูไดบ้อกกบัพ่ีในตอนแรกว่า หนูทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองประชาสังคมกบัการ

ธาํรงไวซ่ึ้งความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีอ่ะคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่อ!! 

ผู้สัมภาษณ์ : หนูเลยอยากจะเอาพี่มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือท่ีหนูจะไดรู้้ว่าความรุนแรงท่ีพ่ีไดรั้บมา

นั้น เป็นมาอยา่งไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! งั้นหนูขอเร่ิมเลยนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พยกัหนา้ตอบรับ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่อายเุท่าไหร่แลว้คะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : 29 แลว้คะนอ้ง 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ เอ่อ!!! ตอนน้ีพี่ประกอบอาชีพอะไรอยูค่ะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พี่ทาํงานออ๊ฟฟิศแห่งนึงอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ!! ยงัไงต่อดีล่ะ แลว้เงินเดือนล่ะคะ ไดเ้ท่าไหร่คะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ตอนน้ี กไ็ดห้ม่ืนตน้ๆอ่ะนอ้ง แทบจะไม่พอดีกินพอใชเ้หมือนกนัอ่ะ ไหนพี่จะตอ้ง

เล้ียงลูก เลียงปากทอ้งอีก เรียกวา่เงินท่ีพี่ทาํงานไดม้านะ ไม่มีเหลือท่ีจะเกบ็เลยคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : โห!! งั้นกแ็ยน่่ะซิคะพี่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : โถ่!! นอ้งถามมาได ้มนักต็อ้งแยเ่ป็นธรรมดาแหละคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตอนน้ีพี่อยูบ่า้นกบัใครคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พี่อ่ะหรอ? (หวัเราะ) พี่อยูบ่า้นกบัแม่ แลว้กลู็กสาวอีกคนนึงคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อา้ว!! แลว้คุณพอ่ของพี่และแฟนพี่ไปไหนหรอคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พอ่พี่แกป่วยอ่ะ เลยข้ึนสวรรคไ์ปก่อนหนา้น้ีแลว้ ส่วนแฟนพี่พี่กเ็ลิกกนั 

ผู้สัมภาษณ์ : อุ่ย!! แลว้พี่เลิกกบัแฟนพี่ดว้ยสาเหตุอะไรหรอคะ? 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก : โอ๊ย!! แฟนพี่มนัเลวคะน้อง มนัตบตีพี่ ด่าพี่เสียๆหาย บางท่ีอ่ะนะ เวลามนัเกิด

โมโหข้ึนมา มนักย็งัมาลามด่าแม่พี่เลย้!! 

ผู้สัมภาษณ์ : ซะงั้นอ่ะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใหพ้ดูภาษาชาวบา้นกคื็อ “เห้ีย” ดีๆน่ีเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้เวลาพี่โดนตบ โดนด่า พี่มีการโตต้อบ กลบัคืนบา้งมัย๊คะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จะเหลือหรอคะนอ้ง พี่กเ็ป็นคนนะคะ มีหวัใจ มีความรู้สึกเหมือนกนั  ใครทาํพี่ พี่ก็

ทาํคืนหมดแหละคะ คนอ่ืนมนัไม่ใช่พอ่ใช่แม่พี่ซะหน่อย  

ผู้สัมภาษณ์ : โหดจงัเลยคะ แลว้พี่สูเ้คา้ไดห้รอคะเห็นตวันิดเดียวเองอ่ะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ถึงสูไ้ม่ไดพ้ี่กสู็อ่้ะคะนอ้ง แต่ส่วนใหญ่ท่ีกลบัมา แผลพี่กเ็ตม็ตวัทุกที 

ผู้สัมภาษณ์ : แฟนพี่เคา้ทาํร้ายพี่ตรงไหนบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นแผลท่ีตวั แขน ขา และใบหนา้คะ เจบ็มากๆ  

ผู้สัมภาษณ์ : โอย!! แลว้สาเหตุท่ีทาํใหพ้ี่กบัแฟนทะเลาะกนั มนัเกิดมาจากสาเหตุอะไรหรอคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ก็แฟนพี่อ่ะ แม่ง!! เป็นคนข้ีหึงจนเกินเหตุ หึงจนบางทีพ่ีน่ีอยากจะหนีมนัไปเด๋ียว

นั้นเลย สาเหตุคือ เร่ืองของเร่ืองอ่ะไม่มีอะไรเลย พี่อยู่ของพี่เฉยๆ มนัก็หาว่าพี่อ่ะมีก๊ิก แฟนพี่มนั

เหมือนเป็นคนโรคจิตอ่ะนอ้ง คนไม่ไดท้าํอะไรผดิมนัก็หาว่าเราอ่ะทาํผดิ แลว้มนัก็มาซอ้มพี่ซะเยิน

เลย 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! เอ่ิม!! แลว้อาการการบาดเจบ็ของพี่เป็นยงัไงบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ถา้ทะเลาะกนัแบบไม่แรงมาก ส่วนใหญ่ก็มกัจะขาเขียว แขนเขียว แต่พกัหลงัท่ี

ก่อนจะเลิกกนัอ่ะ แฟนพี่มนัชอบต่อยท่ีหนา้พ่ี เบา้ตาพี่ พดูก็พดูเถอะนะนอ้ง พี่โครตจะอายชาวบา้น

ชาวช่องเคา้ท่ีมีผวัเห้ียๆแบบน้ี แถมบางคร้ังนะ ลูกพี่อยูด่ว้ย มนักต็บพี่ต่อหนา้ลูกเลย 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้พี่ทนไดย้งัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พี่เคยคิดนะคะนอ้งว่าพ่ีจะทนมือทนตีนมนัได ้อยา่งนอ้ยๆก็อดทนเพื่อลูก ทาํไงได้

ล่ะคะ ส่ิงเหล่าน้ีเราเป็นคนเลือกเอง ไม่ไดมี้ใครมาบงัคบัเราซกัหน่อย แต่ในตอนหลงัยงิเร่ืองราวมนั

เร่ิมหนักข้ึน ตวัพี่เองก็เร่ิมทนไม่ไหว พี่สงสารแม่พี่ท่ีเขาตอ้งมาเห็นพี่โดนทาํร้ายอยู่บ่อยๆ อีก

อยา่งนึงนะ พี่อ่ะสงสารลูก เคยคิดนะว่าจะอีกนานมัย๊? กว่าท่ีแฟนพ่ีจะดีซกัที สุดทา้ยส่ิงท่ีเราคิดมนั

กเ็ป็นไปไม่ได ้เพราะแฟนพี่มนัทาํไม่ได ้แถมมนัยงัพาผูห้ญิงเขา้มานอนกนัท่ีบา้นอีกต่างหาก 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้พี่ทาํไงอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พี่ไม่ทาํอะไรเลยคะพ่ีเลิกให้คะ ตอนแรกๆแฟนพ่ีมนัก็จะไม่เลิก ทาํให้ทะเลาะกนั 

มีปากมีเสียง ลงไมล้งมือกนั จนพี่เน่ีย!! ทนไม่ไหว เลยไปแจง้ตาํรวจใหม้าจบัมนั ส่วนตาํรวจเองเคา้

กไ็ม่ค่อยอยากจะดาํเนินการแจง้ความหรอกคะ “เร่ืองผวัๆ เมียๆ”   
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ผู้สัมภาษณ์ : เหอ้!! แยท่ี่สุด 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ใช่แลว้คะ มนัแยจ่ริงๆ พอตอนหลงัพ่ีก็เลิกกบัแฟนและกลบัมาใชชี้วิตอยูท่ี่บา้น มี

ความสุขท่ีสุขท่ีสุดเลยคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ดีแลว้แหละคะ อยูบ่า้นเรายงัไงกอ้สบายใจท่ีสุดคะ ไม่มีอะไรท่ีตอ้งห่วงเลยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : จริงท่ีสุดเลยคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : และคาํถามต่อไปน้ีท่ีหนูจะถามพี่ก็คือ พี่คิดยงัไงกบัความเสมอภาคระหว่างชายกบั

หญิงในปัจจุบนั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พี่คิดวา่ในสมยัน้ีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัอ่ะคะมีมากข้ึนกวา่สมยัก่อน

เป็นอยา่งมาก ทาํใหผู้ห้ญิงเร่ิมมีบทบาททางสงัคมมากยิง่ข้ึนคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้!! แลว้!! พี่อยากจะใหท้างภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มาจดัการในดา้นใดบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : พี่อยากให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มารณรงคแ์ละช่วยเหลือสตรีอยา่งจริงจงั

และยัง่ยนื ส่วนส่วนอ่ืนๆพี่กไ็ม่ไดมี้ความคิดเห็นอะไรมากมาย เพียงแค่อยากใหปั้ญหาเร่ืองเก่ียวกบั

ความรุนแรงนั้นลดลงหรือหมดไปจากสงัคมเท่านั้นเองคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ขอขอบคุณพี่มากๆนะคะท่ีมาใหค้วามร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มือของหนูในคร้ัง

น้ีคะ และขอ้มูลท่ีมากจ็ะไม่ถูกปรากฎช่ือของพี่เลยนะคะ ทุกอยา่งจะเป็นนามสมมติทั้งหมดคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 
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กลุ่มตัวอย่าง Case ที ่2 

(ถูกรุมข่มขืนในทีเ่ปลีย่ว 6 คน) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะนอ้ง พี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัศิลปากรนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! ว ันน้ีพี่จะมาขอสัมภาษณ์น้อง เพื่อท่ีพี่จะนําข้อมูลท่ีพี่ได้จากน้องไปทํา

วิทยานิพนธ์อ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ่ะคะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่ทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองประชาสังคมกบัการธาํรงไวซ่ึ้งความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรีอ่ะคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่เลยอยากจะเอานอ้งมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท่ีพี่จะไดรู้้ว่าความรุนแรงทีนอ้งไดรั้บมา

นั้น เป็นมาอยา่งไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! งั้นพี่ขอเร่ิมเลยนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เชิญเลยคะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตอนน้ีนอ้งอายเุท่าไหร่แลว้คะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : 19 คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!!! แลว้ตอนน้ีนอ้งทาํงานอะไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : หนูช่วยพ่อแม่ขายแตงโมอยู่ท่ีขา้งถนนอ่ะคะ แบบว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็น

ร้านของหนูอ่ะอ่ะคะ ขายตั้งแต่ประมาณ 9 โมงเชา้ จนถึง 2 ถึง 3 ทุ่มอ่ะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนไดดี้มัย๊คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กพ็ออยูไ่ดน้ะคะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ :เอ่อ!!  แลว้ตอนน้ีนอ้งเรียนอยูรึ่ป่าวคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อ๋อ!! เรียนอยูค่ะแต่พอดีหนูเรียนแบบ กศน. ใกลจ้ะจบ ม.5 แลว้คะ พอดีเรียนชา้อ่ะ

คะ เลยเรียนไม่ทนัชาวบา้นชาวช่องเขา 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่ตอ้งขอรบกวนในขอ้มูลท่ีพี่ตอ้งการจะเอาจากนอ้งหน่อยนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ถามมาไดเ้ลยคะพี่ หนูโอเคคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : กรณีท่ีนอ้งไดรั้บความรุนแรงมาอ่ะคะ นอ้งไดถู้กกระทาํมาในแบบไหนคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อืม!! นึกถึงแลว้กเ็สียใจนะคะ หนูโดนรุมข่มขืน 6 คนคะพี่  
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ผู้สัมภาษณ์ : อุ่ย!! ช่วยเล่าเหตุการณ์วนันั้นใหพ้ี่ฟังหน่อย ไดม้ัย๊คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ไดค้ะ คือ เอ่อ!! เร่ืองมีอยู่ว่าในวนันั้นหนูช่วยพ่อกบัแม่เฝ้าร้านอยูค่นเดียวคะ พ่อ

กับแม่เขาไปติดต่อซ้ือแตงโม เพื่อท่ีจะมาลงขายท่ีร้านใหม่คะ แลว้รู้สึกว่าตอนนั้นจะประมาณ

เกือบๆ 3 ทุ่ม หนูเก็บร้านเสร็จพอดี ทุกอยา่งก็เป็นปกติดีคะพ่ี หนูก็ข่ีมอเตอร์ไซคก์ลบับา้นปกติ แต่

ต่างจงัหวดัอ่ะคะพี่มนัก็จะมืด จะเปล่ียว แต่เอ่ิม!!! หนูเป็นคนพ้ืนท่ีก็เลยชินกบัสถานท่ี พอข่ีรถ

ออกมาไดซ้กัแป๊ปนึง กมี็กลุ่มผูช้ายวยัรุ่นข่ีรถมอเตอร์ไซคม์าเทียบรถของหนู (เด๋ียวแป๊ปนะคะพี่) 

ผู้สัมภาษณ์ : คะๆ ตามสบายเลยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : มาแลว้คะพี่ ขอโทษทีนะคะพอดีลืมปิดนํ้าในหอ้งนํ้าอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ!! คะ ไม่เป็นไรเลยคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เล่าต่อเลยนะคะ อืม!! พอกลุ่มวยัรุ่นมาข่ีรถมอเตอร์ไซคเ์ทียบหนูอ่ะคะ รู้สึกจะ

ประมาณ 3-4 คนัไดค้ะ เขาก็มีการแซวทัว่ๆไป และกลุ่มคนเหล่านั้นหนูก็เคยเห็นหนา้คะ บางคนก็

รู้จกัช่ือคะ แต่ไม่สนิทเลยคะ อืม!! รู้สึกว่าคนพวกนั้นจะมีอาการเมาดว้ยนะคะ พูดจาไม่รู้เร่ือง พอ

หนูบิดรถหนี เขากบิ็ดรถตามหนู แซวแบบวา่โหวกเหวกโวยวายอ่ะคะ ในตอนนั้นกไ็ม่มีรถข่ีผา่นไป

มาเลยคะ ขา้งทางมีแต่ป่า เพราะอีกประมาณคร่ึงทางก็จะถึงบา้นหนูแลว้ หนูก็คิดท่ีจะข่ีรถกลบับา้น

อยา่งเดียวเลยคะ พอข่ีรถถึงสวนปาลม์ท่ีมีตน้ปาลม์เยอะๆๆอ่ะคะ ก็มีรถมอไซคค์นันึงข่ีรถปาดหนา้ 

เพื่อท่ีจะใหห้นูเบรครถ พอหนูถูกปาดหนา้รถ หนูกต็อ้งเบรครถคะ ไม่งั้นรถกจ็ะลม้ใช่มัย๊คะ? 

ผู้สัมภาษณ์ : อ่ะใช่คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พอรถหนูเบรคมนักม็าดึงกญุแจมอไซคข์องหนูออก  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ตอนนั้นนอ้งทาํยงัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : หนูก็ขอร้องพวกเขา ว่าหนูขอกุญแจรถของหนูคืนเถอะ อย่าทาํอะไรหนูเลย หนู

กลวั แต่พวกเขาก็ยืนหัวเราะกนั แซวโน่นแซวน่ี แลว้เขาก็บอกว่าเขามีคนในกลุ่มเขาคนนึง เหมือน

คนท่ีพวกเขาช้ีว่าเขาชอบหนูอ่ะคะ จะมีอายุมากท่ีสุดในนั้น หนูก็บอกเขาว่าหนูยงัเด็กคะ ยงัไม่

พร้อมท่ีจะใครหรอกคะ อ่อ!! พี่คะหนูลืมบอกไปคะ ตอนนั้นหนูมีอายแุค่ 15 เองนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ!! คะ แลว้เหตุการณ์เป็นยงัไงต่อคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หนูออ้นวอนพวกเขาอยูน่าน เขากไ็ม่ยอมคืนกญุแจรถหนู แลว้ผูช้ายคนท่ีดูแก่ท่ีสุด

ในนั้นเขาก็มาจบัมือหนู ฉุดกระชากหนูให้เขา้ไปขา้งทางซ่ึงมีตน้ปาลม์อยู่เยอะเลยคะ พร้อมดว้ย

ผูช้ายคนอ่ืนๆกอ้จบัแขน ขา หนูคนละขา้ง แบบวา่ช่วยกนัแบกไปอ่ะคะ ในตอนนั้นไม่ว่าดว้ยวิธีการ

ใด หนูจะพดูอะไรพวกเขากไ็ม่ฟังหนู แลว้พอหนูด้ินหรือกร๊ีด!! เสียงดงัๆ เขาก็ชกทอ้งหนู 2 ที แลว้

ก็เอามือมาอุดปากหนูไว ้พอหนูเร่ิมหมดแรง ผูช้ายท่ีมีอายุมากท่ีสุดคนนั้นเขาก็เร่ิมถอดเส้ือผา้หนู 

โดยใหพ้วกเด็กผูช้ายท่ีเป็นรุ่นนอ้งดูตน้ทางคะ แลว้พอเขาทาํอะไรหนูเสร็จแลว้ เขาก็เรียกนอ้งๆเขา
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ให้มาทาํหนูต่อคนแลว้คนเล่า พอเสร็จแลว้เขาก็ท้ิงหนูไวต้รงนั้นเลยคะ แลว้บอกว่าถา้หนูไปบอก

ใคร เขาจะมาฆ่าหนู วินาทีนั้นหนูก็รับปากว่าหนูจะไม่บอกใคร แลว้พวกมนัก็โยนกุญแจรถคืนหนู

คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้มีใครมาช่วยนอ้งรึเปล่าคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ไม่มีคะ หนูพยายามใส่เส้ือผา้ ซ่ึงก็ขาดและเป้ือน แลว้เน้ือตวัในตอนนั้นไม่ตอ้ง

บอกใครกรู้็คะวา่ไปโดนอะไรมา  

ผู้สัมภาษณ์ :แลว้ แลว้ แลว้  ในตอนนั้นรู้สึกยงัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ในตอนนั้นหนูอยากจะฆ่าตวัตายมากๆเลยคะ แต่หนูสงสารพอ่กบัแม่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้พอนอ้งกลบัถึงบา้นท่ีบา้นไม่เกิดความสงสยัเลยหรอคะ? วา่นอ้งไปไหนมา 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : วินาทีแรกท่ีหนูถึงบา้น พ่อกบัแม่มายืนรอท่ีหนา้บา้นคะ เอ่ิม!! ตอนนั้นรู้สึกว่าน่า

ประมาณ ตี 1 มั้งคะ หนูไม่แน่ใจ พอพ่อกบัแม่เจอหนูในสภาพนั้นเขาก็งงอ่ะคะ ระหว่างท่ีหนูวิ่งเขา้

บา้น เขากถ็ามหนูว่าหนูไปไหนมา หนูก็ไม่พดู ไม่ตอบอะไรทั้งส้ินเลยคะ เขาพยายามถามหนูหลาย

คร้ัง แต่หนูกไ็ม่ยอมออกมาพดูกบัเขา  

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่อ!! แลว้อยา่งง้ีนอ้งทาํยงัคะ? พอ่แม่ถึงไดรู้้เร่ืองท่ีเกิดข้ึน? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่ิม!! หนูบอกพ่อกบัแม่ตอนเชา้อ่ะคะ หนูกอดแม่แน่นเลย หนูกลวั หนูกงัวล หนู

อาย คือวา่ ทุกความรู้สึกท่ีย ํา่แยห่นูรู้สึกหมดเลยคะในตอนนั้น  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้พอ่กบัแม่ทาํยงัไงต่อไปคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เขาก็พาหนูไปแจง้ความคะ ตอนแรกหนูก็บอกว่าไม่ให้แจง้ เพราะมนัขู่ฆ่าหนูไว้

คะ แต่วา่ เอ่ิม!! พอ่กบ็อกหนูวา่ไม่ตอ้งกลวั พอ่จะเอาคนท่ีมนัมาทาํลูกของพอ่เขา้คุกใหไ้ด ้ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้สุดทา้ยเป็นยงัไงบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : พวกมนัก็โดนจบัทุกคนเลยคะ แลว้ก็ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายคะ แต่หนูคิดว่าต่อ

ให้มนัจะไดรั้บโทษหนกัแค่ไหน มนัก็ไม่หนกัเท่าหนูหรอกคะ หนูตอ้งแบกตราบาปท่ีพวกมนัทาํ

หนูเอาไวท้ั้งชีวิต หนูคิดนะคะว่ามนัคงเป็นเวรเป็นกรรมของหนูอ่ะคะ หนูเลยตอ้งมาเจอเร่ืองอะไร

แบบน้ี เร่ืองทั้งหมดกมี็ประมาณน้ีอ่ะคะพี่  

ผู้สัมภาษณ์ :  แลว้การฟ้ืนฟสูภาพจิตใจเป็นยงัไงบา้งคะ?  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ก็ทางพ่อแม่ก็ดูแลหนูอยา่งใกลชิ้ดดีมากคะ พวกเขากลวัว่าหนูจะฆ่าตวัตาย แต่หนู

ไม่ทาํหรอกคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ดีแลว้คะ พี่วา่นอ้งเก่งมากๆและเขม้แขง็มากๆคะ พี่เป็นกาํลงัใจใหน้ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : (ยิม้ให)้ ขอบคุณมากคะ 
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ผู้สัมภาษณ์ : และคาํถามต่อไปน้ีท่ีพี่จะถามนอ้งก็คือว่า  นอ้งคิดยงัไงกบัความเสมอภาคระหว่างชาย

กบัหญิงในปัจจุบนั 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : หนูคิดว่าความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัระหว่างชายหญิงอ่ะคะ ก็เท่าท่ีดูๆ

ไปแลว้ ก็มีความเท่าเทียมกนันะคะ เพียงแต่ในบางเร่ืองก็อาจไม่มีความเท่าเทียมกนัอ่ะคะ เพราะ

สาํหรับหนูยงัไงผูช้ายกเ็หนือกว่าอยูดี่ ส่วนผูห้ญิงสมยัใหม่ก็มีความรู้ความสามารถมากข้ึนอ่ะนะคะ 

แต่การยอมรับในบางสถานะ หรือบางตาํแหน่งกอ็าจจะยงัไม่เป็นท่ียอมรับเท่าท่ีควรอ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้!! แลว้!! นอ้งอยากจะใหท้างภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มาจดัการในดา้นใดบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หนูอยากให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มาช่วยกนัทาํงานใหม้ากข้ึนคะ และหนู

อยากใหมี้บทลงโทษหรือ เอ่อ!! กฎหมายท่ีชดัเจน และอยากใหมี้กฎหมายท่ีเขม้งวดมากกว่าน้ีอ่ะคะ 

เพราะหนูสังเกตจากคนท่ีกระทาํผิด ก็มกัจะกระทาํผิดซํ้ าซาก เหมือนกฎหมายท่ีเราใชก้นัอยูม่นัยงั

ไม่เขม้งวดพออ่ะคะ หนูกไ็ม่รู้จะใชค้าํพดูยงัไงอ่ะคะ   

ผู้สัมภาษณ์ : ขอขอบคุณน้องมากๆนะคะท่ีมาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มือของพี่ใน

คร้ังน้ีคะ และขอ้มูลท่ีมาก็จะไม่ถูกปรากฎช่ือของนอ้งเลยนะคะ ทุกอยา่งจะเป็นนามสมมติทั้งหมด

คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 
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กลุ่มตัวอย่าง Case ที ่3 

(พ่อเลีย้งข่มขนืลูกเลีย้ง) 

ผู้สัมภาษณ์ : สวสัดีคะนอ้ง พี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัศิลปากรนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!! ว ันน้ีพี่จะมาขอสัมภาษณ์น้อง เพื่อท่ีพี่จะนําข้อมูลท่ีพี่ได้จากน้องไปทํา

วิทยานิพนธ์อ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่ทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองประชาสังคมกบัการธาํรงไวซ่ึ้งความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ

สตรีอ่ะคะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ  

ผู้สัมภาษณ์ : พี่เลยอยากจะเอานอ้งมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท่ีพี่จะไดรู้้ว่าความรุนแรงทีนอ้งไดรั้บมา

นั้น เป็นมาอยา่งไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรอ่ะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อืม!! งั้นพี่ขอเร่ิมเลยนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะพี่ 

ผู้สัมภาษณ์ : ตอนน้ีนอ้งอายเุท่าไหร่แลว้คะ  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : 21 คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : เอ่ิม!!! แลว้ตอนน้ีนอ้งทาํงานอะไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั :  เอ่อ!! ตอนน้ีหนูทาํงานอยูเ่ซเวน่อีเลฟเวน่ 

ผู้สัมภาษณ์ : รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนไดดี้มัย๊คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : กอ็ยูป่ระมาณ 9,000-11,000 บาท อ่ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ :เอ่อ!!  แลว้ตอนน้ีนอ้งเรียนอยูรึ่ป่าวคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อืม!! ไม่ไดเ้รียนแลว้คะ แต่หนูกจ็บชั้น ปวส. นะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : พี่ตอ้งขอรบกวนในขอ้มูลท่ีพี่ตอ้งการจะเอาจากนอ้งหน่อยนะคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คะ  

ผู้สัมภาษณ์ : กรณีท่ีนอ้งไดรั้บความรุนแรงมาอ่ะคะ นอ้งไดถู้กกระทาํมาในแบบไหนคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่ิม!! คือหมายถึงส่ิงท่ีไดเ้จอมาใช่มัย๊คะ? 

ผู้สัมภาษณ์ : ใช่คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : อืม!! คือหนูถูกพอ่เล้ียงข่มขืนตอนอาย ุ16 คะ 
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ผู้สัมภาษณ์ : อุ่ย!! แลว้เหตุการณ์เป็นยงัไงบา้งคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : คือแม่หนูอ่ะคะ มาไดก้บัพอ่เล้ียงหนู ตอนหนูอายไุด ้13 ปีอ่ะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้แม่กบัพอ่เล้ียงของหนูทาํงานอะไรคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : แม่หนูเขาเป็นแม่คา้ขายขา้วแกงท่ีตลาดคะ เอ่ิม!! ส่วนพ่อเล้ียงก็มีร้านปะยางร้าน

เลก็ๆอยูห่นา้บา้นอะคะ แม่ก็จะออกไปขายขา้วแกงตั้งแต่เชา้ พอสายๆหน่อยก็รีบกลบัมาทาํกบัขา้ว

เพิ่มเพ่ือท่ีจะไปเขน็ขายตอนเยน็คะ กว่าแม่จะกลบัมาก็ค ํ่าๆอ่ะ ส่วนพ่อเล้ียงก็จะทาํงานอยูท่ี่บา้นทั้ง

วนัคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้เร่ืองท่ีถูกพอ่เล้ียงข่มขืน น่ีเกิดข้ึนไดย้งัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : เอ่ิม!! ก็คือว่า แม่หนูเขาไม่ค่อยอยูบ่า้น ส่วนพ่อก็รับปะยางอยา่งเดียวคะ แลว้เขาก็

ติดเหลา้ขาวดว้ยคะ เรียกวา่คนแถวนั้นเขากเ็ห็นพอ่เล้ียงหนูกินเหลา้ทุกวนัคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ยงัไงต่อคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ!! ก็วนันั้นอ่ะคะ  แม่หนูเขาก็ขายของตามปกติ ส่วนหนูก็ไปโรงเรียนคะ พอ

ตอนเยน็หนูกลบัมาบา้น แม่ก็ออกไปขายของตอนเยน็แลว้คะ แลว้วนันั้นพ่อเล้ียงก็เมามากดว้ยคะ 

แต่หนูก็ไม่ไดแ้ปลกใจอะไรคะ เพราะตอนหนูอาย ุ13 นั้น จนถึงอาย ุ16 ในตอนนั้นอ่ะคะ พ่อเล้ียง

หนูเขากไ็ม่เคยแสดงท่าทีอะไรท่ีทาํใหเ้ห็นวา่เขาห่ืนเลยนะคะ  

ผู้สัมภาษณ์ : คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : ในวนันั้นท่ีหนูกลบัมาจากโรงเรียนหนูจะเขา้บา้นไปเปล่ียนเส้ือผา้ แลว้หนูจะ

ออกไปช่วยแม่ขายของ พอหนูเขา้หอ้งไปเปล่ียนเส้ือผา้ พอ่เล้ียงกเ็ดินเขา้มา เอ่ิม!! ตวัหนูเองในตอน

นั้นก็นุ่งกระโจมอกอยูอ่่ะคะ หนูก็ถามพ่อเล้ีงว่า “พ่อมีอะไร เด๋ียวหนูจะไปช่วยแม่ขายของอ่ะ เด๋ียว

ตอนเยน็หนูเอากบัขา้วมาให้นะ” แลว้อยู่ๆ พ่อเขาก็เขา้มากอดหนู ลวนลามหนูเลก็นอ้ย  แลว้หนูก็

ผลกัพ่อออก แลว้บอกพ่อว่า “หนูว่าพ่อคงจะเมาแลว้นะ” แลว้พ่อก็บอกหนูว่า “พ่ออ่ะมองหนูมา

ตั้งแต่ 13 แลว้ แต่เห็นว่ายงัเด็กอยู ่ตอนน้ีโตเป็นสาวแลว้ขอพ่อเถอะ แลว้พ่อจะไม่บอกใคร” หนู

ตกใจแลว้หนูกเ็ดินหนีพอ่ แลว้พ่อเขาก็วิ่งมาลากหนู หนูก็ขดัขืนสู้ พ่อเขาก็เลยต่อยทอ้งหนู ทุบหลงั

หนูจนหนูสู้ไม่ได ้แลว้พ่อเขาก็ข่มขืนหนู แลว้เขาก็บอกหนูว่าอยา่ไปบอกแม่นะ ไม่อยา่งนั้นเขาจะ

ทาํร้ายทั้งแม่และหนู คือโดยปกติพอ่เล้ียงกบัแม่เขาก็มกัจะมีปากเสียงกนับ่อยคร้ัง เพราะพ่อชอบเอา

เงินท่ีแม่ขายของไดไ้ปซ้ือเหลา้ขาว 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้ในตอนหลงัแม่ของนอ้งรู้ไดย้งัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : เอ่อ!! ความมาแตกตอนหนูอายุได ้18 ปี คะ คือวนันั้นพ่อเขาจะมาทาํหนูอีก ซ่ึง

ก่อนหนา้นั้นพอแม่เผลอ พ่อก็จะมาทาํหนูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส ในวนันั้นหนูม่ไหวแลว้คะ หนูเก็บ
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กดพดูอะไรกบัใครกไ็ม่ได ้วนันั้นแม่กลบัมาถึงหนา้บา้นพอดี หนูเลยด่าพ่อเล้ียงลัน่บา้น แลว้เดินไป

บอกแม่ หนูร้องไห ้หนูไม่ไหวแลว้จริงๆคะพี่  

ผู้สัมภาษณ์ : พอแม่รู้ความจริงแลว้แม่นอ้งนอ้งทาํยงัไงคะ? 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก : แม่หนูก็ไล่เอาทุกส่ิงทุกอย่างไล่ขวา้งพ่อเล้ียง ด่าทุกส่ิงอย่าง และสุดทา้ยแม่ก็

ตดัสินใจเลิกกบัพอ่เล้ียงคะ แลว้พาหนูไปแจง้ความกบัตาํรวจ สุดทา้ยพ่อเล้ียงของหนูก็ถูกดาํเนินคดี 

แต่ก็นะคะ หนูก็ตอ้งจาํส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีสุดในชีวิตไปตลอด แต่ทุกวนัน้ีหนูอยูไ่ดก้็เพราะแม่คะ หนูรัก

แม่มากๆ เร่ืองกมี็อยูป่ระมาณน้ีอะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : คาํถามต่อไปน้ีท่ีพี่จะถามนอ้งก็คือว่า  นอ้งคิดยงัไงกบัความเสมอภาคระหว่างชายกบั

หญิงในปัจจุบนั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หนูคิดวา่ในการใชชี้วิตประจาํวนัทุกอยา่งก็ดูเท่าเทียมกนัดีนะคะ ในสิทธิต่างๆ แต่

ในบางเร่ืองกย็งัมีความไม่เท่าเทียมอยูดี่คะ 

ผู้สัมภาษณ์ : แลว้!! นอ้งอยากจะใหท้างภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มาจดัการในดา้นใดบา้งคะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : หนูอยากใหภ้าครัฐและเอกชนหนักลบัเขา้มาดูแลเร่ืองน้ีกนัอยา่งจริงจงั อยากจะให้

ทางภาครัฐมีกฎหมายท่ีเคร่งครัดกว่าน้ี ท่ีสามารถคุม้ครองผูห้ญิงอย่างเราไดดี้กว่า เม่ือเวลาท่ีเกิด

เหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึน หนูคิดว่าถา้กฎหมายของเราหนาแน่นพอ ปัญหาเหล่าน้ีคงลดน้อยลงกว่าน้ี

มากๆเลยคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ขอขอบคุณน้องมากๆนะคะท่ีมาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มือของพี่ใน

คร้ังน้ีคะ และขอ้มูลท่ีมาก็จะไม่ถูกปรากฎช่ือของนอ้งเลยนะคะ ทุกอยา่งจะเป็นนามสมมติทั้งหมด

คะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั : ขอบคุณคะ 
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ภาพท่ี 3 มูลนิธิเพื่อนหญิง 

 

 
ภาพท่ี 4 คุณธนวดี ท่าจีน 
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ภาพท่ี 5 คุณบณัฑิต แป้นวเิศษ 

 
 

ภาพท่ี 6 คุณธนวดี ท่าจีน และคุณบณัฑิต แป้นวเิศษ 
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ภาพท่ี 7 คุณวรีวลัย ์กรมสุริยศกัด์ิ 

 

 
ภาพท่ี 8 คุณนวลศรี เพช็รนวล 
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ภาพท่ี 9 คุณภานุวฒัน์ กษิดิส 

 

 
ภาพท่ี 10 คุณสรรพวตั มุขโต 
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ภาพท่ี 11 กลุ่มตวัอยา่ง case ท่ี 1 
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