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โครงการ
“ผู้หญิงและเพศภาวะข้ามแดน”
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลายประเทศทั่วโลกมี การเฉลิมฉลองเนื่ องในวาระครบรอบวัน
้ นการติดตามผลที่เกิดขึนจาก
้
สตรีสากล ที่มีขนในวั
ึ้
นที่ ๘ มีนาคมของทุกปี โดยในปี นี เน้
ปฏิญญาและแผนปฏิบต
ั ิการปักกิง่ (Beijing Declaration and Platform for Action)
้ ่ องจากการประชุมระดับโลกว่าด ้วยเรื่องสตรี ครังที
้ ่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕
ที่เกิดขึนเนื
่ ่ประชุมได ้มีการรับรอง
กันยายน ๒๕๓๘) ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึงที
ปฏิญญาและแผนปฏิบต
ั ิการปักกิ่ง ระบุถึงประเด็นปัญหาของสตรีในประเด็นต่างๆ ๑๒
่ และเด็กหญิงแต่ละคนมีทางเลือก เช่น การมีสว่ นร่วมทางการ
ประเด็น และน� ำเสนอโลกทีสตรี
เมือง ได ้รับการศึกษา มีรายได ้ และการใช ้ชีวิตในสังคมที่ปลอดพ ้นจากการใช ้ความรุนแรง
้
และการเลือกปฏิบต
ั ิ แม้วา่ มีผลส�ำเร็จที่เกิดขึนมากมาย
แต่ก็พบว่ายังคงมีชอ่ งว่างอยูม
่ าก
่ น
ในปี นี ้เช่นกันจะเป็ นปี ที่ประเทศไทยกา้ วเข ้าสู่การรวมตัวกันของอาเซียน ซึงเน้
กิจกรรมในด ้านเศรษฐกิจเป็ นส่วนมาก แม ้ว่ายังมีอีกสองเสาหลักของอาเซียน คือ ด ้าน
่ ความส�ำคัญเท่าเทียมกัน
การเมื องและความมั่นคง และดา้ นสังคมและวัฒนธรรม ซึงมี
้ ้ ในการอบรมเกี่ยวกับการบูรณาการมิติเพศภาวะที่จัดโดยส�ำนักเลขาธิการอาเซียน
ทังนี
ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖ นายเล เลือง มินห ์ เลขาธิการอาเซียนได ้กล่าวในการ
เปิ ดการอบรมว่า “เจตจ�ำนงเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศต ้องเป็ นส่วน
หนึ่ งที่บูรณาการอยู่ในนโยบายและแผนงานของประชาคมอาเซียน เป้ าหมายเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคระหว่างเพศตอ้ งเป็ นศูนย ์กลางของสามเสาหลักของอาเซียน ที่ประกอบ
ด ้วยเสาหลักด ้านเศรษฐกิจ ด ้านการเมืองและความมั่นคง และด ้านสังคมและวัฒนธรรม”
ในโอกาสครบรอบวันสตรีสากล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็ นโอกาสในการสนับสนุ น
่ ดขึน้ ข ้อท ้าทาย และมุง่ เน้นการให ้ความสนใจมากขึนเกี
้ ยวกั
่ บสิทธิสตรีและ
ความส�ำเร็จทีเกิ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อกระตุ ้นให ้ประชาชนทุกคนท�ำในส่วนที่แต่ละคนสามารถ
่
้ จึ
้ งเป็ นการทบทวน
ท�ำได ้และเรียกร ้องให ้เกิดการเปลียนแปลง
การสัมมนาวิชาการในครังนี
สถานะและความเคลื่อนไหวของผูห
้ ญิงและเพศภาวะในอาเซียน ว่ากลุ่มและขบวนการ
เคลื่ อนไหวของผู ห
้ ญิ ง และผู ม
้ ี เ พศภาวะที่ หลากหลายได ร้ บ
ั แรงกดดัน จากวัฒ นธรรม
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การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และภาวะไร ้พรมแดนอย่างไร ได ้รับความส�ำเร็จและความล ้ม
่ ำคัญ ซึงจ�
่ ำเป็ นต ้องจัดการแก ้ปัญหาในอนาคต และก่อให ้เกิดข ้อถกเถียงเชิงทฤษฏี
เหลวทีส�
เกี่ยวกับค�ำถามที่เกี่ยวข ้องกับผูห
้ ญิงและเพศภาวะในบริบทการรวมตัวกันของอาเซียน
วัตถุประสงค ์
่
๑. เพื่อทบทวนสถานะองค ์ความรู ้และความเคลือนไหวของผู
้หญิงและเพศภาวะใน
บริบทการรวมตัวกันของอาเซียน
่
่
๒. เพื่อเปิ ดเวทีในการแลกเปลียนเชิ
งวิชาการเกียวกั
บสตรีศึกษาและเพศภาวะ
ศึกษา
่
๓. เพื่อกระตุ ้นและเรียกร ้องให ้เกิดการเปลียนแปลงในด
้านสิทธิสตรี และความเสมอ
ภาคระหว่างเพศต่อสาธารณะ
กลุม
่ เป้ าหมาย
นักวิชาการ บุคลากรด ้านการศึกษา นักศึกษา นักกิจกรรมด ้านสตรี เจ ้าหน้าที่รัฐ
และหน่ วยงานเอกชน และผูส้ นใจ จ�ำนวน ๕๐ คน
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กำ�หนดการ
“ผู้หญิงและเพศภาวะข้ามแดน”
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐		
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐		

ลงทะเบียน
เปิ ดการประชุม

๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐		
				
				
				

่
ข ้อสังเกตและข ้อท ้าทายในการขับเคลือนงานประเด็
นผู ้หญิงและ		
ความเป็ นธรรมทางเพศ
โดย ดร. วราภรณ์ แช่มสนิ ท
ผูจ้ ด
ั การแผนงานสุขภาวะผู ้หญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐		
				
				
				

่
การเคลือนตั
วของสังคมเกย ์ไทย จากความเบี่ยงเบนสูค
่ วามเบิก
บาน
่
โดย พงศธร จันทร ์เลือน
ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิ ธเิ อ็มพลัส

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐		
				
				
				
				

่
่อสิทธิของหญิงรักหญิงและ
ประสบการณ์การท�ำงานเคลือนไหวเพื
สิทธิของผูห้ ญิง
โดย สุไลพร ชลวิไล
นักวิชาการอิสระในประเด็น เรื่อง ผู ้หญิง เพศภาวะ ความ		
หลากหลายทางเพศ และผู ้หญิงที่อยูร่ ว่ มกับเอชไอวี/เอดส ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐
				
				
				

อภิปราย
ด�ำเนิ นรายการ โดย ดร. อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐

อาหารกลางวัน
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๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐		
				
				
				

่
ผูห้ ญิงลาวที่ท�ำงานร ้านคาราโอเกะในประเทศไทย: การย ้ายถิน		
และการใช ้ชีวิตข ้ามพรมแดน
โดย วรรณพร ปันทะเลิศ อดีตนักศึกษาปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐		

การข่มขืนและกระบวนการยุติธรรมไทย
				โดย ดร. สิตา สัมฤทธิ ์
				
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก สถาบันเพื่อการ		
				
ยุติธรรมแห่ง ประเทศไทย
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐		
				
				
				
				
				
				
				
				

Journeys into the Unknown: Improving
Environments for Women’s Mobility in ASEAN 		
(มีแปลภาษาไทย)
โดย Mia Urbano (Department of Foreign Affairs and
Trade, Australian Government)
แปลภาษาไทย โดย อาจารย ์ ดร.อริยา เศวตามร ์
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด�ำเนิ นรายการ โดย ดร.วรรณภา ลีระศิ ริ
คณะรัฐศาสตร ์และรัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

เสวนาโต๊ะกลม: ทบทวนความก ้าวหน้า และข ้อท ้าทายในการ		
ด�ำเนิ นการว่าด ้วยเรื่องสตรีจากการประชุมระดับภูมิภาคเอเซีย-		
แปซิฟิก เนื่ องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
่
“ปฏิญญาและแผนปฏิบต
ั ิการปักกิง”
โดย Mia Urbano (Department of Foreign Affairs and
Trade, Australian Government)
กุลสุวารักษ ์ ปู่ ยี่ (เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย)
แปลภาษาไทย โดย อาจารย ์ ดร.อริยา เศวตามร ์
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด�ำเนิ นรายการ โดย ดร.ไพบูลย ์ เฮงสุวรรณ
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐

อภิปราย/สรุป
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กล่าวเปิดสัมมนา
ดร.แกรี่ สุวรรณรัตน์

ที่ปรึกษาภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยใหม่

ในนามของศูนย ์สตรีศึกษา เรารู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่มีตวั แทนจากสถาน
ทูตออสเตรเลีย
คุณมีอา เออร ์บาโน และคุณซาร่า โรเบิร ์ต มาที่นี่ เพื่อที่
้ ร่้ วมจัดโดย ภาควิชาสตรี
จะร่วมแบ่งปันในการประชุมสัมมนา การสัมมนาครังนี
ศึกษาและสถานทูตออสเตรเลีย เนื่ องในโอกาสวันสตรีสากล 2015
หัวข ้อในการสัมมนาคือ "ผู ้หญิงและเพศภาวะข ้ามแดน" จุดประสงค ์หลักของ
้ คื
้ อทบทวนความก ้าวหน้างานด ้านผู ้หญิงและความหลากหลาย
การสัมมนาครังนี
ทางเพศในบริบทของการเข ้าร่วมในอาเซียน และทบทวนปฏิญญาและแผนปฏิบต
ั ิ
การปักกิง่
เนื่ องในโอกาสวันสตรีสากลปี 2015 เป็ นเวลาที่จะส่งเสริมสนับสนุ นความ
่
ส�ำเร็จของผูห้ ญิง ตระหนักถึงความท ้าทาย และมุ่งเน้นความสนใจเกียวกั
บสิทธิ
สตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ความเคลื่อนไหวจากการมีส่วนร่วมของทุก
่
ภาคส่วนที่จะเรียกร ้องให ้เกิดการเปลียนแปลง
้ ำหรับการสนับสนุ นจากสถานทูตออสเตรเลียส�ำหรับ
ขอขอบคุณอีกครังส�
้ ้
การสัมมนาครังนี
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ข้อสังเกตและข้อท้าทาย ในการขับเคลื่อนงาน
ประเด็นผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
โดย ดร. วราภรณ์ แช่มสนิ ท

จากมองมุมส่วนตัวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
แนวทางการท�ำงาน ในกรอบเวลา 20 ปี ของการ
ท�ำงานเรื่ องผู้หญิงกับความเป็ นธรรมทางเพศ และ
ปั จจุบนั ท�ำงานแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็ นธรรมทางเพศ จากงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาสตรี ในช่วง
แรก ภาครัฐจะมองผู้หญิ งเป็ นเป้าหมายของการ
พัฒนา มีการจัดตังกลุ
้ ่มแม่บ้านต่างๆ การพัฒนา
ผู้หญิงในชนบท ท�ำให้ ผ้ หู ญิงเป็ นแม่บ้านที่ดีขึ ้น ส่ง
เสริ มให้ ผ้ หู ญิงมีสว่ นร่วมในชุมชนมากขึ ้น สามารถ
ประกอบอาชีพสร้ างรายได้ มากขึ ้น ให้ ผ้ หู ญิงได้ เข้ า
มามีสว่ นในภาคแรงงานและอุตสาหกรรม ช่วงถัด
มาจะเป็ นช่วงที่กระแสของการพัฒนาขององค์กร
เอกชนที่ท�ำงานในประเด็นผู้หญิ ง ซึ่งเป็ นจุดเริ่ ม
ต้ นของการพูดถึง “สิทธิ สตรี ” อย่างเป็ นเรื่ องเป็ น
ราว ช่วงประมาณปี ค.ศ.1993  มีการประชุมสิทธิ
มนุษยชนระดับโลกที่กรุ งเวียนนา เริ่ มมีการเชื่อม
โยงสิทธิสตรี กบั สิทธิมนุษยชนเข้ าด้ วยกัน แนวคิด

เรื่ องสิทธิมนุษยชนได้ เติบโตมาแล้ วในระยะหนึง่ ใน
สังคมระดับนานาชาติ แต่แนวคิดเรื่ องสิทธิมนุษย
ชนของผู้หญิงได้ รับการประกาศหยัง่ รากและพูดถึง
ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1993-1995 ในการประชุม
สตรี โลกครัง้ ที่ 4 ที่กรุ งปั กกิ่งในช่วงนันมี
้ การสร้ าง
ศัพท์ใหม่ขึ ้นมาซึง่ แปลมาจากค�ำว่า “Grassroots
Women” “ผู้หญิงรากหญ้ า” เป็ นครัง้ แรกที่ผ้ หู ญิง
กลุ่ม รากหญ้ า ได้ มี โ อกาสเป็ นตัว แทนไปประชุม
ในระดับนานาชาติที่ต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้ มี การ
ปรากฏตัวขึ ้นของผู้หญิงกลุม่ รากหญ้ าในการท�ำงาน
ประเด็นผู้หญิง พร้ อมกับการเกิดแนวคิดเรื่ องสิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิง ในวาทกรรมเรื่ องสิทธิมนุษย
ชนของผู้ หญิ ง ได้ ถู ก ตอกย� ำ้ ในการประชุ ม สตรี
โลก ครัง้ ที่ 4 ที่กรุ งปั กกิ่ง มีความเข้ มข้ นมากขึ ้น
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ครัง้ นัน้ นางฮิลลารี่ คลินตัน (Hillary Clinton) สตรี
หมายเลขหนึง่ ของสหรัฐอเมริ กา ได้ ไปร่วมประชุม
สตรี โลกที่ปักกิ่งและเป็ นคนที่ประกาศว่า

“Human rights are Women’s
rights and Women’s rights
are Human rights”

สิทธิมนุษยชนคือสิทธิของผู้หญิงและสิทธิของผู้
หญิงคือสิทธิมนุษยชน
หลังจากนันได้
้ มีกลุ่มผู้หญิงได้ ท�ำงานเรื่ องผู้หญิง
ในประเด็นเฉพาะ ในอัตลักษณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ผู้ห ญิ ง แรงงาน   กลุ่ม หญิ ง รั ก หญิ ง กลุ่ม ผู้หญิ ง
ชาติพนั ธุ์ จะเห็นภาพผู้หญิงเจ้ าของประเด็นออก
มา พูดในประเด็นตัวเองมากขึ ้น

การขยับฐานการทำ�งาน
อีกมิติหนึ่งถ้ ามองย้ อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้ ว มี
การขับเคลื่อนขยับฐานการท�ำงาน จากการท�ำงาน
ในฐานของปั ญหามาสู่ ก ารท� ำ งานบนฐานอั ต
ลักษณ์ องค์กรพัฒนาเอกชนด้ านผู้หญิงที่ท�ำงาน
ในแง่ ข องปั ญ หา เช่ น ปั ญ หาผู้ห ญิ ง ค้ า บริ ก าร
ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงต่อผู้หญิ ง มาท�ำงานบน
ฐานอัตลักษณ์มากขึ ้น พร้ อมกับการเกิดขึ ้นของผู้
หญิงกลุ่มต่างๆ ที่เป็ นเจ้ าของปั ญหา และมีกลุ่ม
ใหม่ๆ เกิดขึ ้น เช่น กลุม่ ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงคนจน
เมือง เป็ นต้ น จะเห็นภาพการท�ำงานจากที่เคยใช้
ปั ญหาเป็ นตัวตัง้ มาเป็ นการใช้ อตั ลักษณ์เป็ นตัวตัง  ้
สิ่งหนึง่ ที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯก�ำลังท�ำงานอยู่
คือเราก�ำลังพยายามที่จะขยับจากฐานอัตลักษณ์ที่
ท�ำให้ เห็นความหลากหลายของปั ญหา มาเป็ นการ
มองทะลุปัญหาของแต่ละกลุ่ม ในเรื่ องของการ
ละเมิดและถูกลิดรอนสิทธิไปสู่ความเข้ าใจในเชิง
โครงสร้ าง ว่าโครงสร้ างสังคม วัฒนธรรม การเมือง
มี ผลกระทบต่อ คนชายขอบหลายกลุ่มทัง้ ในมิ ติ
เพศและในมิตอิ ื่นๆอย่างไร จากเดิมที่มีการท�ำงาน
เรื่ องผู้หญิง มาสู่ผ้ หู ญิงและเพศภาวะ เพศภาวะ
ความเป็ นหญิงเป็ นชายการสร้ างความเป็ นเพศใน
สังคมส่งผลกระทบอย่างไรในสังคม เราอยากจะ

เน้ นว่าผลกระทบที่มีต่อผู้หญิง เป็ นปั ญหาที่ได้ รับ
ความรุ นแรงที่จะต้ องแก้ ไข ขณะเดียวกันในระยะ
หลังๆ ก็ได้ มีการขยายมุมมองออกไปอีกนอกจาก
เรื่ องผู้หญิ งและเพศภาวะ เพศภาวะ มีการมอง
ในมิติเพศวิถี (Sexuality) เกิดขึ ้นมาพร้ อมกับการ
ท� ำงานเรื่ องสิทธิ และความหลากหลายทางเพศ
มี ค วามพยายามเชื่ อ มโยงกัน เราต้ อ งเข้ า ใจว่า
เรื่ องเพศวิถี มีกรอบสังคม วัฒนธรรม ที่สง่ ผลต่อ
คนกลุ่มต่างๆ ที่ ผ่านมาการท� ำงานประเด็นทาง
สังคมในเมืองไทยไม่ค่อยพูดเรื่ องเพศวิถีมากนัก
จะเริ่ มพูดกันมากในสมัยที่มีเรื่ องโรคเอดส์เข้ ามา
กลายเป็ นความจ�ำเป็ นที่จะต้ องพูดเรื่ องเพศ ต่อ
มาองค์กรต่างๆ พยายามที่จะเชื่อมโยงผู้หญิงกับ
เรื่ องเพศวิถี ตัวอย่างเช่นมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจ
เรื่ องสุขภาพผู้หญิ ง ได้ ท�ำแผนสุขภาวะทางเพศ
ได้ มีความพยายามที่จะพูดเรื่ องเพศ มีการรณรงค์
ประเด็นเรื่ องเพศคุยได้ เป็ นต้ น เราต้ องเห็นความ
จ�ำเป็ นทีจ่ ะมองให้ เห็นถึงเพศภาวะ และความหลาก
หลาย ความซ้ อนทับของการท�ำงาน ความไม่เป็ น
ธรรมในหลายๆ มิติที่เกิดขึ ้นในการท�ำงานร่ วมกัน
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ข้อท้าทาย
ข้ อท้ าทาย การท�ำงานยากขึ ้นเพราะผู้หญิงมีความ
ก้ าวหน้ ามากขึ ้น ทังทางด้
้
านการศึกษา อาชีพ และ
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ จึงท�ำให้ มองข้ ามปั ญหา
หลายอย่าง เช่น ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว
อีกทังสั
้ งคมบางส่วนมองว่าผู้หญิงกับผู้ชาย
เท่ากันแล้ ว แต่ความไม่เท่าเทียม ความไม่
เป็ นธรรมเรื่ องเพศ แทรกซึมเป็ นเนื ้อเดียวกัน
กับค่านิยมและกรอบทางวัฒนธรรม คนมัก
มองว่าวัฒนธรรมเป็ นของดี ไม่ควรเปลี่ยน
เช่นบทบาทความเป็ นแม่ การรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวของผู้หญิง เรื่ องบางเรื่ องเราเห็นจน
ชิน ไม่ตงค�
ั ้ ำถาม เพราะการตังค�
้ ำถามเท่ากับ
การสร้ างปั ญหา เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพิ่ม
ทางเลือกในการบริ โภค คนจึงรู้สกึ ว่าตนเองมี
เสรี ภาพมากขึ ้น เช่นอุตสาหกรรมเสริ มความ
งามที่แฝงมากับทุนนิยม เมื่อไม่นานมานีม้ ี
การเคลื่อนไหวบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เกี่ ยวกับกระแส Women against Feminism การต่อต้ านสตรี นิยม มีการเปิ ดเว็บไซต์ให้ ผ้ ู
หญิงเข้ ามาโพสต์ภาพและเขียนข้ อความว่า ฉันไม่
ต้ องการสตรี นิยมเพราะอะไร ความเห็นส่วนใหญ่

จะมาจากผู้หญิ งรุ่ นใหม่ๆ ที่อายุยังน้ อย เหตุผล
ส่วนใหญ่เห็นว่าสตรี นิยมสร้ างภาพเหมารวมของ
ผู้ชายว่าเป็ นคนที่ท�ำร้ าย และสร้ างภาพเหมารวม
ว่ า ผู้ห ญิ ง ตกเป็ นเหยื่ อ อัน นี ก้ ็ เ ป็ นกระแสโลกที่

ตัง้ ค�ำถามให้ กับสตรี นิยมว่าสตรี นิยมสอดคล้ อง
กับ ชี วิ ต ของผู้ห ญิ ง ในปั จ จุ บัน นี ห้ รื อ ไม่ อ ย่ า งไร

การปรั บ เปลี่ ย นมุม วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เราจะอธิ บ ายสตรี นิ ย มอย่า งไรเพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่า เป็ นการ
ท�ำงานในเรื่ องของความเป็ นธรรมเป็ นหลักในหลากหลายประเด็น ไม่ใช่เฉพาะในประเด็นผู้หญิ งอย่าง
เดียว เราเข้ าใจว่าในเรื่ องโครงสร้ างเรื่ องระบบเพศส่งผลกระทบกับคนทุกเพศซึ่งปั จจุบันเราไมได้ พูด
ถึ ง เฉพาะผู้ห ญิ ง หรื อ ผู้ช ายอี ก ต่อ ไปแล้ ว อัน นี เ้ ป็ นข้ อ ท้ า ทายของเราว่า เราจะอธิ บ ายอย่ า งไรสื่ อ สาร
อย่างไร   โจทย์อีกอย่างหนึง่ ของการท�ำงานด้ านแผนสุขภาวะของผู้หญิง คือจะสื่อสารในวงกว้ างอย่างไร
กับสภาพปั ญหาที่เราเห็นอยู่ แต่ว่าคนในสังคมยังไม่ค่อยเห็น เราจะสื่อสารกับคนในสังคมอย่างไรไม่ให้
เนื ้อหาถูกลดทอนจนกระทัง่ ขาดความหมาย เราอาจจะต้ องดึงคนทุกเพศเข้ ามามีส่วนร่ วมในการที่จะลด
ความไม่เป็ นธรรมทางเพศ อันนีก้ ็เป็ นข้ อท้ าทายที่ต้องปรั บเปลี่ยนตามสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ ให้ ปัจจุบนั
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การเคลื่อนตัวของสังคมเกย์ไทย จากความเบี่ยงเบนสู่
ความเบิกบาน
โดย พงศธร จันทร์เลื่อน
ค� ำ ว่ า Homosexual เป็ นค� ำ ที่ บ่ ง บอกถึ ง
นัย เชิ ง ลบซึ่ ง สะท้ อนถึ ง ภาพความไม่ ป กติ นัก
เคลื่อนไหวในประเทศแถบตะวันตกพยายามปรับ
เปลี่ยนที่จะไม่ใช้ ค�ำนี ้  ค�ำว่าเกย์ (gay) ได้ ถกู น�ำมา
แทนที่ เกย์ เป็ นค�ำที่ในสังคมไทยอาจจะไม่ค้ นุ ชิน
กันนัก เมื่อ พ.ศ. 2546 เรื่ องของเกย์ กะเทย ได้ พดู
ถึงแค่ในการรณรงค์เรื่ องการติดเชื ้อเอชไอวี ก่อน
หน้ าปี พ.ศ. 2546 ได้ มีการท�ำวิจัยเกี่ ยวกับการ
ระบาดของเกย์ กะเทย ในสังคมเชียงใหม่ และได้
มีการน�ำข้ อมูลเหล่านันมาสร้
้
างเป็ นกรอบของการ
ท�ำงาน สิ่งที่น่าสนใจคือก่อนหน้ าปี พ.ศ. 2546 มี
เหตุการณ์หลายอย่างน่าสนใจเกิดขึ ้น ได้ เกิดองค์กร
อย่างเป็ นทางการที่มีกลุ่มคนที่ถกู เรี ยกว่าเป็ นเกย์
กะเทย ลุกขึ ้นมาท�ำงาน เช่น เพื่อนชายรุ่นใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ (ก่อนที่จะเป็ นเอ็มพลัส) กลุม่ สวิงพนักงาน
บริ การ สมาคมฟ้าสีร้ ุ ง Bangkok Rainbow และ
อี ก ส่ว นหนึ่ง ก็ จ ะเป็ นเจ้ า ของกิ จ การ ที่ ลุก ขึน้ มา
พูดเรื่ องเอชไอวี ในชุมชนของเขาเป็ นช่วงที่พดู ถึง
เอชไอวี มากขึ ้น และเริ่มมีการตังค�
้ ำถามว่าเกย์ กะเทย

ต้ องไปผูกมัดกับเรื่ องเอดส์เรื่ องเดียวเท่านัน้ หรื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ น้ จะเป็ นการล� ำ ดั บ
เหตุการณ์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547-2558 ว่าเกิดอะไร
ขึน้ บ้ า ง เหตุก ารณ์ ต่า งๆ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
พัฒนาการท�ำงานเรื่ องสิทธิของเกย์ กะเทยอย่างไร
บ้ าง ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ ฟังคือ มีความ
พยายามที่จะใส่ค�ำว่า เพศสภาพ เข้ าไปในการร่าง
รั ฐธรรมนูญ ในขณะนัน้ ก็ ไม่ได้ มีการเคลื่อนไหว
อะไรมากมาย มีแค่กลุ่มคนเล็กๆ ที่มีการพูดคุย
กัน มี ทัง้ กลุ่ม ที่ เ ห็ น ด้ ว ยและไม่เ ห็ น ด้ ว ย ในการ
ร่ างรั ฐ ธรรมนูญฉบับนี ้ โดยเฉพาะที่ มาที่ ไ ปของ
รัฐบาลชุดนัน้ ได้ มีการโต้ เถียงกันในกลุ่ม LGBT
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) มี
ความอึดอัดว่าเราจะบอกอัตลักษณ์ ทางการเมือง
ของเราอย่างไร มีการตังค�
้ ำถามว่า จริ งๆ แล้ ว กลุม่
LGBT ประเทศไทยไม่มีการเคลื่อนไหวจริ งๆ เป็ น
เพียงแค่การล็อบบี ้ เราต้ องเปิ ดใจให้ กว้ างเพราะ
มิติเรื่ องเพศมันมีนัยทางการเมืองค่อนข้ างสูงมัน
คือขบวนการทางการเมืองนอกจากการเคลื่อนไหว
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ทางสัง คม อย่ า งน้ อ ยมัน คื อ การเมื อ งเรื่ อ งเพศ
ค�ำว่า “ความหลากหลายทางเพศ” เกิดขึ ้น
เมื่อมีการประชุมนานาชาติครัง้ แรก ว่าด้ วย   “เพศ
วิถี เพศภาวะ และสิทธิในเอเชีย เรื่ องเควียร์ ศกึ ษา”  
ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2548 ในการ
ประชุมครั ง้ นัน้ มีคนที่เรี ยกตัวเองว่า เกย์ กะเทย
มาประชุมกัน ในการประชุมครั ง้ นัน้ เราต้ องการ
ค�ำค�ำหนึ่งที่มนั ครอบคลุมคนที่เป็ นเพศสภาพคน
ข้ ามเพศ สุดท้ ายเราก็ได้ ค�ำว่า “ความหลากหลาย
ทางเพศ” หลังจากนันเราก็
้
ใช้ ค�ำนี ้มาจนก่อให้ เกิด
สิ่งที่เรี ยกว่า เครื อข่ายความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มเกย์ เป็ นสมาชิกกลุ่มใหญ่ ในเครื อข่ายความ
หลากหลายทางเพศ ทุก ครั ง้ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
ประเด็นเกย์ จะโดดเด่นกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ท�ำให้ ประเด็น
อื่นหายไปหรื อจางไป ต่อมาแต่ละกลุ่มเริ่ มมีการ
แตกตั ว ไปตั ง้ เป็ นองค์ ก รของตนเองเนื่ อ งจาก
สามารถหาแห่งเงินทุนได้ เอง เช่น เครื อข่ายกะเทย
ได้ ตงเป็
ั ้ นมูลนิธิเพื่อนกะเทยไทย เขาก็ท�ำประเด็น
ของเขา หญิงรักหญิงก็มีองค์กรของตัวเองเติบโต
ขึ ้น และขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่าไม่มีองค์กร
ไหนที่ท�ำเรื่ องสิทธิของ LGBT อย่างชัดเจน จนเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เกิดกรณีเรื่ องเกย์ไพรด์1
ที่เชียงใหม่จึงเป็ นหมุดหมายที่ท�ำให้ เกิดประเด็น
เรื่ องสิทธิ ของเกย์ กะเทย จากเหตุการณ์ ครั ง้ นัน้
จึ ง ได้ เ กิ ด มูล นิ ธิ เ พื่ อ ความเป็ นธรรมทางเพศขึ น้

ใคร คือ ความหลากหลายทางเพศ มีความ

พยายามที่จะเอาผู้หญิ งผู้ชายมารวมไว้ ในความ
หลากหลายทางเพศด้ วย แต่เมื่อใช้ ไปใช้ มาก็จะ
เหลือแค่พวก LGBT เกย์ กะเทย หญิ งรั กหญิ ง
เมื่อเครื อข่ายความหลากหลายทางเพศเริ่ มแตก
ไปเรื่ อยๆ มีคณะท�ำงานที่เรี ยกว่า เครื อข่ายเอ็ม
หรื อMSM (Men who have sex with men) ค�ำนี ้
เกิดขึน้ จากกลุ่มคนท�ำงานประเด็นเรื่ องโรคเอดส์
ในขณะที่มีเครื อข่ายใหม่ๆ เกิดขึ ้นโดยไม่สนใจเรื่ อง
สิทธิเท่าไร สนใจแต่ประเด็นเรื่ องเอดส์ เพียงเพื่อให้
ได้ ท�ำงานภายใต้ ทนุ ใหญ่ กลุม่ เล็กๆ เหล่านี ้เริ่มหาย
ไปเมือ่ เงินทุนหมด เหลือแต่องค์กรใหญ่ๆ ทีม่ อี ำ� นาจ
ต่อรอง มีการพยายามคัดค้ านว่าเรื่องของเกย์ กะเทย
ไม่ใช่แค่เรื่ องเอดส์อย่างเดียว ในขณะที่เราท�ำงาน
ประเด็นเรื่ องเอดส์เราเห็นว่ามีการละเมิดเรื่ องสิทธิ
มนุษยชนในงานเอดส์อย่างมาก เราพยายามเรี ยก
ร้ องและต่อรอง สิ่งเหล่านีท้ �ำให้ เราต้ องลุกขึน้ มา
ต่อสู้เรื่ องสิทธิทางเพศในงานเอดส์ เมื่อเราพูดสิทธิ
ทางเพศท�ำให้ เราได้ มีโอกาสไปคุยกับเครื อข่ายอื่นๆ
ด้ วย เราท�ำงานในนามของ คณะกรรมการองค์การ
พัฒนาเอกชนด้ านเอดส์ (กพอ.) สิทธิทางเพศถูกน�ำ
มาพูด ค�ำว่า เพศวิถี (Sexuality) ถูกน�ำมาพูดเพื่อ
เปิ ดงานด้ านความหลากหลายทางเพศในกลุม่ เครือ
ข่ายอื่นๆ เช่นกลุม่ เยาวชน เริ่ มตระหนักเรื่ องนี ้มาก
ขึ ้น กลุม่ คนพิการ กลุม่ ผู้ชรา เริ่ มเห็นความส�ำคัญ
ว่าประเด็นเรื่ องสิทธิทางเพศก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญ และ
หนึง่ ในจ�ำนวนนันก็
้ พดู ถึงเรื่ อง  LGBT เข้ าไปด้ วย

เกย์ไพรด์ (Gay Pride) คือ งานที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมของกลุม่ LGBT บ่อยครัง้ ที่งานดังกล่าวจะ
เป็ นการเดินขบวนเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิตามกฎหมายเช่น การแต่งงานกับเพศเดียวกัน งานไพรด์สว่ นใหญ่จะเป็ น
งานประจ�ำปี และหลายแห่งจัดขึ ้นในช่วงเดือนมิถนุ ายน เพื่อระลึกถึงการจลาจลสโตนวอล ซึง่ เป็ นเหตุการณ์
หัวหอกส�ำคัญในขบวนการสิทธิเกย์เลสเบี ้ยนสมัยใหม่ กิจกรรมในลักษณะนี ้ยังไม่เป็ นที่ยอมรับในบางสังคม
ด้ วยเหตุผลต่าง ๆ หรื อถูกต่อต้ านโดยกลุม่ ผู้ต่อต้ านความหลากหลายทางเพศ (http://th.wikipedia.org/)
1
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ประเด็นเรื่ อง สด. 43

เหล่านีค้ วรได้ รับสิทธิ และการปฏิบตั ิเรื่ องศักดิ์ศรี
อย่างไร ซึง่ ที่มาของวันสิทธิความหลากหลายทาง
เพศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 มีการเคลื่อนไหว
กรณี สด. 43 คุณอ�ำนาจ มีเจริ ญไปที่สมาคมฟ้าสี
รุ้ง ซึง่ ขณะนัน้ อ.วิโรจน์ เป็ นนายกสมาคม ก็ไปยื่น
หนังสือกับศาลปกครองในกรณี การที่ถูกใช้ ค�ำว่า
วิกลจริ ตในเอกสาร สด. 43 เราจึงถือเอาวันนี ้เป็ น
หมุดหมายแรกของการเคลื่อนไหวเรื่ องนี ้ ทุกปี เรา
ก็จะมีการรณรงค์ และใบ สด. 43 ของคุณอ�ำนาจ
ได้ มีการแก้ ไขแล้ ว

หลักการยอกยาการ์ ตา 29 ข้ อ

อย่างแท้ จริ ง เราพยายามใช้ หลักการนี ้เป็ นเครื่ อง
มือในการพูดคุยกับภาครัฐและกลุม่ พวกเราเองว่า
หลักการเหล่านี ้ควรได้ รับการปฏิบตั ิในเชิงรู ปธรรม
อย่างไร

ใบเกณฑ์ ท หาร กะเทยที่ ต้ อ งไปเกณฑ์ ท หารจะ
ถูกระบุจากเจ้ าหน้ าที่รัฐว่าเป็ น “โรคจิต วิกลจริ ต
รุ นแรงถาวร” ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตและ
การท�ำงานของพวกเขาอย่างมาก  จึงเป็ นประเด็น
ที่จะต้ องขับเคลื่อนกันทางสังคม ขับเคลื่อนกับเจ้ า
หน้ าที่รัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนค�ำนี ้ ใช้ เวลาทังหมด
้
8
ปี กว่าจะได้ ค�ำใหม่วา่   “มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศ
ก�ำเนิด”  แต่ในภาษาอังกฤษยังคงใช้ คำ� ว่า “Gender
Identity    Disorder” ในเวลา 8 ปี นี ้เราได้ ท�ำงาน
กับภาครัฐอย่างเต็มที่ เราได้ แลกเปลี่ยนความรู้ มี
กระบวนการพูดคุยกันกับภาครั ฐและประชาชน
ค่อนข้ างมาก จนกระทังภาครั
้
ฐเริ่ มตระหนักว่าคน
ว่ า ด้ ว ยการใช้ ก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุษ ยชนสากลใน
ประเด็ น ความหลากหลายทางเพศ หลัก การนี ้
ยืนยันมาตรฐานกฎหมายสากลที่มีผลผูกพันต่อรัฐ
ทัง้ หลาย และมีเป้าหมายเพื่อให้ มนุษย์ ทุกคนซึ่ง
เกิดมามีศกั ดิ์ศรี และเสรี ภาพเสมอภาคกัน ได้ เห็น
อนาคตที่สิทธิโดยก�ำเนิดดังกล่าวได้ รับการเคารพ
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กรณีสภากาชาดชาติไทย

ห้ ามคนรักเพศเดียวกัน เพศชาย เกย์ กะเทย บริ จาคโลหิต เนื่องจากมองว่าคนรักเพศเดียวกันมีความเสี่ยง
มากในการติดเชื ้อเอชไอวี ใบกรอกแบบสอบถามก่อนการบริ จาคโลหิต มีภาษาที่กดทับค่อนข้ างมากเพื่อ
พยายามให้ เราเปิ ดตัวเองว่าเราเป็ นใคร มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไร

งานเทศกาลสิทธิความหลากหลาย
ทางเพศ

ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2553 เราก�ำหนด
ว่า ความหลากหลายทางเพศคือสิทธิมนุษยชน เรา
จะเห็นว่าประเด็นเรื่ อง เกย์ กะเทย จะไม่ใช่ประเด็น
เรื่องโรคเอดส์แล้ ว มันเริ่มเป็ นเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ า
มาด้ วย มีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีร่างกาย
ที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกับ เพศก� ำ เนิ ด มี ก ารพูด ถึง ร่ า งฯ
และการแก้ ไขกฎกระทรวงต่างๆ เริ่ มมีการเปิ ดเวที
เสวนาพูดคุยกัน มีการขับเคลื่อนกระบวนการการ
ให้ ข้อมูลซึง่ กันและกัน และกระบวนการต้ องรับฟั ง
ซึง่ กันและกัน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือก
ตัง้ (กกต.)

จัดโครงการสัม มนาเครื อข่ายความหลากหลาย
ทางเพศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถนุ ายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกเครื อข่ายความหลาก
หลายทางเพศมีความรู้ความเข้ าใจในการเมืองการ

ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหา
กษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และการเลือกตัง้ ส.ส.ในวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2554   เพื่อเป็ นการส่งเสริ มวิถี
ประชาธิ ปไตย เกิดการเคารพสิทธิ มนุษยชนและ
สร้ างความเสมอภาคในสังคม และเพื่อต้ องการให้
สมาชิกเครื อข่ายฯมีสว่ นร่ วมในทางการเมือง ช่วย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตัง   มี
้ สมาชิกเครื อ
ข่ายความหลากหลายทางเพศเข้ าร่ วมการสัมมนา
ในครัง้ นี ้ จ�ำนวน 164 คน เราได้ พดู คุยถึงการจัดตัง้
พรรคการเมืองเรี ยกว่า พรรคสิทธิเพื่อความหลาก
หลายทางเพศ มีการร่ างระเบียบพรรคฯเรี ยบร้ อย
แล้ วสามารถดูได้ ที่ มูลนิธิสิทธิเพื่อความเป็ นธรรม
ทางเพศ และกลุม่ โรงน� ้ำชา
ถึงแม้ วา่ ขบวนการเคลื่อนไหวของ LGBT ใน
ประเทศไทย จะเคลื่อนไปอย่างช้ าๆ แต่เราก็เคลื่อน
ไปพร้ อมกับ กลุ่ม ทางเพศอื่ น ๆ และผู้ห ญิ ง ด้ ว ย
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ประสบการณ์การทำ�งานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของหญิงรัก
หญิงและสิทธิของผู้หญิง
โดย สุไลพร ชลวิไล
จากการสื บ ค้ น จากห้ อ งสมุด ออนไลน์ 12
ห้ อ งสมุด ประเด็ น หญิ ง รั ก หญิ ง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2532-2557 ที่ เ ริ่ ม จาก ปี พ.ศ. 2532 เพราะ
ว่ า ปี พ.ศ. 2532 มี ง านวิ จั ย ชิ น้ แรกที่ ศึ ก ษา
กระบวนการพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ข องหญิ ง รั ก หญิ ง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาที่มีการท�ำวิจยั
เรื่ องหญิงรักหญิง ได้ แก่ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
พั ฒ นาสัง คม นิ เ ทศศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา จิ ต เวช
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปกรรม สังคมสงเคราะห์
ประเด็น แรกๆที่ พบคื อ เรื่ องอัตลัก ษณ์ จะ
เป็ นหัวข้ อที่ พบมากที่ สุดในงานวิจัย โดยเฉพาะ
เรื่ อง การสร้ างกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ การ
ต่อรองการจัดการความขัดแย้ งระหว่างอัตลักษณ์
ระหว่างกระแสหลักกับกระแสรอง การแสดงออก
ของความเป็ นหญิงรักหญิง ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อ
หัวข้ อที่พบรองลงมา คือ หัวข้ อเกี่ยวกับ การ
เปิ ดเผยตัว ในประเด็นต่างๆ เช่น เงื่อนไข ปั จจัย การ
สือ่ สารเพื่อเปิ ดเผยตัว บุคคลที่เปิ ดเผยด้ วย เช่นการ

เปิ ดเผยกับครอบครัว การยอมรับตนเอง กระบวนการ
เปิ ดเผยตัว และผลกระทบจากการเปิ ดเผยตัว
อันดับสาม คือเรื่ อง สื่อ การเปิ ดรับ บทบาท
ของสือ่ ต่อกลุม่ การเปิ ดรับสือ่ ภาพลักษณ์ที่ปรากฏ
ในสื่อ
อันดับสี่ วิถีชีวติ พฤติกรรม และความสัมพันธ์
อันดับห้ า ทัศนคติ อคติที่ผ้ อู ื่นมอง การมอง
ตนเอง  
อันดับหก ปั ญหาสุขภาพจิต มุมมองความรู้สกึ
ต่อความสัมพันธ์   
และประเด็นอื่น ๆ เช่น การใช้ ชีวิตคู่ สิทธิใน
การแต่งงาน ขบวนการเคลื่อนไหว การประกอบ
อาชีพ การออกแบบ (กราฟฟิ ค) การจดจ�ำตราสิน
ค้ า การปรับตัวทางสังคม
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พบงานวิจยั ทังหมด
้
36 เรื่ องในช่วงเวลา 35
ปี ข้ อสังเกตพบว่าไม่มีความก้ าวหน้ าเท่าไร ยังไม่มี
ประเด็นที่น่าตื่นเต้ นหรื อประเด็นใหม่ๆ ส่วนใหญ่
ก็ยงั เป็ นเรื่ องอัตลักษณ์ อาจเป็ นไปได้ ว่าคนส่วน
ใหญ่ยงั ไม่ร้ ูจกั จึงสรุปได้ วา่ งานวิจยั หญิงรักหญิงมี
จ�ำนวนน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นงานด้ านสังคมศาสตร์ มี
ประเด็นที่สนใจเฉพาะ เช่น อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาพ
ลักษณ์ สาเหตุและการเข้ าใจตนเอง การใช้ ทฤษฎีใน
ทางสอดคล้ องมากกว่าการวิพากษ์ งานวิจยั สะท้ อน
ให้ เห็นว่า ความสนใจต่อประเด็นนี ้ มีน้อยมาก ผู้
เชีย่ วชาญยังมีน้อย เพศวิถีของผู้หญิง ไม่ได้ รับความ

สนใจเท่าผู้ชายถ้ าเราเทียบกับงานวิจยั เรื่ องชายรัก
ชายหรื อเรื่ องเกี่ยวกับสาวประเภทสอง ยังมีประเด็น
อีกมากมายที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงที่ยงั ไม่มีใครท�ำ
วิจยั เช่น เรื่องความรุนแรง ทังที
้ ผ่ ้ หู ญิงเป็ นเหยือ่ ทีถ่ กู
ใช้ ความรุนแรง ความพึงพอใจทางเพศหรือความสุข
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การเคลือ่ นไหวของหญิง
รักหญิงมีน้อยมาก ซึง่ กลุม่ หญิงรักหญิงเองก็ต้องตัง้
ค�ำถามว่าท�ำไมคนอืน่ ถึงไม่ร้ ูวา่ หญิงรักหญิงท�ำอะไร

ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิของผู้หญิงรักเพศเดียวกัน
และรักสองเพศ ฯลฯ
ถ้ ามองความเคลื่ อ นไหวจากภายนอก ดู
เสมื อ นว่ า หญิ ง รั ก หญิ ง อยู่ ร ะหว่ า งกลางกั บ
ขบวนการผู้หญิง  ขบวนการ LGBT ขบวนการเรื่ อง
สุขภาวะทางเพศ และ เอชไอวี/เอดส์
ในการมองความเคลื่อนไหวจากภายในกลุม่
มีความเคลื่อนไหวตามล�ำดับเวลา ดังนี ้
- พ.ศ. 2536 อัญจารี     “หญิงรักหญิง” เป็ น
กลุม่ แรกที่เปิ ดตัวเรื่ องหญิงรักหญิง
- พ.ศ. 2538 การประชุม Beijing 4th World
Conference on Women มีกลุม่ หญิงรักหญิงออก
มาเดินขบวนเพื่อให้ การประชุมได้ เห็นความส�ำคัญ
ของหญิงรักหญิง ขบวนการต่อสู้เรื่ องผู้หญิ งมีมา
นาน แต่ไม่ได้ รวมเอากลุม่ หญิงรักหญิงเข้ าไปด้ วย
จึงเป็ นประเด็นหญิงรักหญิงจึงเป็ นประเด็นชายขอบ
ของการต่อสู้เรื่องผู้หญิง เป็ นครัง้ แรกทีห่ ญิงรักหญิง
ออกมาเดินขบวนเพื่อแสดงตัวตน

- พ.ศ. 2540 เป็ นปี ที่สภาสถาบันราชภัฏมี
แนวคิดว่าจะออกกฎไม่รับนักศึกษา LGBT เพราะ
ดูวา่ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะมาเป็ นครู กลุม่ ทีถ่ กู จับตามาก
เป็ นพิเศษคือกลุม่ กะเทย   
- กลุม่ Lesla.Com เกิดหลังจากที่เราสามารก
ติดต่อในช่องทางอินเตอร์ เน็ตได้ ง่ายขึ ้น กลุ่มนี ้ไม่
ได้ พดู ถึงเรื่ องสิทธิ แต่การปรากฏตัวของกลุม่ ท�ำให้
ภาพหญิ งรั กหญิ งชัดขึน้ และได้ มีเครื อข่ายหญิ ง
รักหญิงเกิดขึ ้นอีกหลายกลุม่ ที่ท�ำงานเรื่ องประเด็น
สิทธิ แต่อาจจะไม่ได้ ท�ำงานกับชุมชนหญิงรักหญิง
โดยตรง

“ผู้หญิงและเพศภาวะข้ามแดน” | 14

การเคลื่อนไหวของหญิงรักหญิง
• ช่ วงแรก : ปี พ.ศ. 2536-2540

• ช่ วงที่ 4 : ปี พ.ศ. 2553-2558

อัญจารี    เปิ ดพื ้นที่ให้ หญิงรักหญิงได้ มาเจอกัน รวม
กลุ่มกันเพื่ อจะได้ ไม่ร้ ู สึกโดดเดี่ยว สื่อสารกันทาง
จดหมายข่าว มีการตอบจดหมาย ปรึกษาปั ญหา กลุม่
อัญจารี ใช้ ค�ำว่า หญิงรักหญิง เป็ นครัง้ แรก เมื่อก่อน
มีแต่ค�ำว่า ทอมดี ้ ภาพของหญิงที่รักหญิงด้ วยกันไม่
ได้ มีอัตลักษณ์ แสดงออกมาเฉพาะทอมดี ้ แต่ภาพ
ของทอมดี ้คือภาพที่คนจะมองเห็นได้ ชดั และมองว่า
มันเป็ นแบบเดียว ถ้ ามองหญิงรักหญิงแบบทอมดี ้ก็
จะเป็ นการมองแบบชายหญิง ซึง่ จริ งๆ แล้ วมีหญิงรัก
หญิงทีไ่ ม่ได้ แสดงออกเป็ นทอม เขาจึงรู้สกึ ว่าถูกกีดกัน
การใช้ ค�ำว่าหญิงรักหญิง ก็เพื่อจะรวมเอาคนรักเพศ
เดียวกันเอาไว้ ด้วยกัน

มีการปรากฏตัวของอัตลักษณ์ ทางเพศแบบใหม่ ๆ
ทรานส์เมน  และเรื่องทีก่ ำ� ลังเป็ นกระแสขณะนี ้คือ การ
รณรงค์ พ.ร.บ.คูช่ ีวิต ( 3 แนวทาง: 1. เสนอกฎหมาย
ใหม่ไปเลยให้ เป็ นกฎหมายเฉพาะส�ำหรับคนรักเพศ
เดียวกัน 2. กฎหมายเฉพาะซึง่ เสนอโดย ส.ส. ซึง่ ไม่
ครอบคลุมไปถึงคนที่อยูใ่ นสังคมข้ ามเพศ 3. ไม่ต้อง
ร่างกฎหมายใหม่ให้ ไปแก้ กฎหมายเดิม คือ กฎหมาย
ครอบครัว) มีการรณรงค์ พ.ร.บ.ส่งเสริ มโอกาสและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งตอนนี ้ประกาศแล้ ว
เป็ นฉบับของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ใช้ ชื่อว่า พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

• ช่ วงที่ 2 : ปี พ.ศ. 2540-2548
ขยายจากหญิงรักหญิง ถึง คนรักเพศเดียวกัน สือ่ สาร
ผ่านเว็บไซต์ จดหมายกรมสุขภาพจิต ค่ายเลดี ้
• ช่ วงที่ 3 : ปี พ.ศ. 2548-2553
มีกลุม่ ใหม่ ๆ เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ออนไลน์ ซึง่ เหมาะกับ
หญิงรักหญิงมาก เพราะหญิงรักหญิงไม่ชอบเปิ ดตัว
ดังนันเว็
้ บไซต์ย่อย ๆ งานเขียนเรื่ องสันด้
้ านหญิงรัก
หญิง จึงเป็ นพื ้นทีข่ องหญิงรักหญิง บรรยากาศทีส่ ง่ ผล
จากการเปลี่ยนแปลงมาจากหลายๆ บรรยากาศ เกิด
งานอบรมศูนย์ผ้ หู ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม
เป็ นส่วนหนึง่ ของเครื อข่ายความหลากหลายทางเพศ
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สรุปวิเคราะห์
กลุ่มที่ ขับเคลื่อนประเด็นหญิ งรั กหญิ งส่วน
ใหญ่เป็ นชนชันกลาง
้
ซึง่ คนที่เปิ ดตัวกับสาธารณะ
มีน้อย คนรุ่ นใหม่ๆ ไม่ได้ สนใจประเด็นของตัวเอง
อย่างเดียว แต่ไปสนใจประเด็นของชนชันอื
้ ่นๆ หรื อ
ประเด็นอื่นๆ เช่น ไปร่ วมเคลื่อนไหวประเด็นสิทธิ
การตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัย ประเด็นชนเผ่าหรื อคน
ชายชอบ จึงไม่ได้ จบั ประเด็นหญิงรักหญิงตรงๆ เป็ น
ประเด็นหลัก
การท�ำงานกับภาคีเครื อข่าย มองตัวบุคคล
มากกว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศ เป็ นการ
ท�ำงานในเชิงหนุนเสริมมากกว่า ร่วมงานในประเด็น
ผู้หญิงเชิงออกไอเดีย พยายามแทรกตัวเข้ าไปร่ วม
และงานในประเด็นเอดส์ สุขภาวะทางเพศ ซึง่ ร่วม
แบบไปท�ำเรื่ องอื่น ๆ ด้ วย

• วิธีการเคลื่อน : ผูกโยงกับตัวบุคคลค่อนข้ าง
มาก ขับเคลื่อนเชิงความคิดมากกว่างานชุมชน
ส่วนใหญ่เป็ นงานเชิงมุมมองวิธีคิด และสิทธิ
ทางเพศอื่น
• ข้ อจ� ำ กั ด : ไม่ มี ท รั พ ยากร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ทรัพยากรจากนอกประเทศไม่มีเงินสนับสนุน
ภายในประเทศเพราะว่าปั ญหาไม่ชดั ไม่มีการ
รวบรวม ข้ อมูล มีกลุม่ ไม่กี่กลุม่ ที่ท�ำงานกับชุม
ชนจริ งๆ
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อภิปราย
แลกเปลี่ยน
1) อุปสรรคในเชิงโครงสร้ างที่ทำ� ให้ การ
เคลื่อนไหวของหญิงรั กหญิงมีพนื ้ ที่จำ� กัด
มากกว่ าชายรั กชาย
การท�ำงานแต่เดิมเราท�ำงานในฐานปั ญหาของเรา
แต่ตอนนี ้เป็ นปั ญหาเรื่ องฐานโครงสร้ าง การที่มีคน
อื่นมามีส่วนร่ วมด้ วยทุกภาคส่วน เราอาจจะต้ อง
ก้ าวออกจากอัตลักษณ์ ของเรา อัตลักษณ์ ที่แยก
ย่อยลงไปเรื่อยๆ ของกลุม่ ความหลายหลากทางเพศ
การมองทะลุให้ เห็นถึงโครงสร้ างบางอย่างที่ท�ำงาน
การท�ำงานยุทธศาสตร์ ในเชิงโครงสร้ างในการแก้ ไข
กรอบทางสังคม กรอบทางวัฒนธรรม ในเรื่ องเพศ
ที่ส่งผลกระทบต่อคนเพศต่างๆ การขัดแย้ ง การ
แตกแยกย่อยของอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอัตลักษณ์
ทางเพศ บรรยากาศทางสังคมเอื ้อให้ เกิดอัตลักษณ์
แบบนัน้ คนที่ถกู มองข้ ามว่าไม่มีตวั ตนในสังคมพอ
มีปรากฏการณ์ มันก็เป็ นปรากฏการณ์ ธรรมดาที่
จะเกิดอัตลักษณ์ ย่อยๆ ของตนเอง การเป็ นหญิง
รักหญิงมันมีความซับซ้ อนมาก การเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง รู้ จกั ตัวเอง เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ แล้ ว
เปลี่ยนมันไปพร้ อมกันโดยที่มีการรู้ ตวั ในที่นี ้ก็จะ
น� ำไปสู่สันติวิธี อันนี ค้ ือขบวนการต่อสู้ ประเด็น
หญิ ง รั ก หญิ ง ถูก กดทับ ด้ ว ยประเด็ น ผู้ห ญิ ง อี ก ที
หนึง่ จึงไม่มีใครมองเห็น มีกฎหมายก็ดี มีหลักสูตร
ที่ เปลี่ยนแปลงก็ ดี แต่ตราบใดที่ คนไม่เข้ าใจมัน
ก็ ไ ม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้
2) นอกจากการเคลื่อนไหวในเชิงอุดมการณ์ มี
การสู้เชิงสัญญะหรือไหม มียทุ ธศาสตร์ อย่ างไร

การเคลื่อนไหวในระดับกลุม่ มีวิทยานิพนธ์หลายๆ
เล่มของต่างประเทศพูดถึงยุทธศาสตร์ ของปั จเจก
ตัวอย่างเช่น การแสดงออกเชิ งสัญญะของกลุ่ม
ชายรักชาย ผู้ชายสองคนนัดกันที่สวนสาธารณะ
แต่ง กายด้ ว ยชุด แรมโบ้ (Hyper masculinity)
เสร็ จแล้ วก็จมุ พิตกันอย่างอ่อนโยน คนผ่านไปผ่าน
มาจะช็ อ ก เพราะการแสดงออกเชิ ง สัญ ญะ ว่า
แรมโบ้ คื อ สัญญลัก ษณ์ ของความรุ น แรงแล้ ว มา
จุม พิ ต กัน อย่ า งอ่ อ นโยนนี่ คื อ การสู้แ บบปั จ เจก
ในที่สาธารณะ อีกตัวอย่างหนึ่ง มีโปสการ์ ดของ
ผู้หญิ งเป็ นผู้หญิ งฝรั่ งโกนหัวห่มเหลือง นั่งสมาธิ
เปลือยหน้ าอก และก�ำลังตังครรภ์
้
โปสการ์ ดชิ ้นนี ้
เป็ นการสู้เชิงสัญญะ ว่านักบวชทุกคนไม่ได้ ออก
มาจากท้ องแม่หรื อ แล้ วการเป็ นแม่มนั ผิดตรงไหน  
โลกเรามันเปลี่ยนไป ในการใช้ พื ้นที่ในการน�ำเสนอ
พื ้นที่ที่นา่ สนใจในปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่ทางโลกไซเบอร์
ซึ่ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ เ ราจะสามารถติ ด ต่อ เชื่ อ มโยงกัน
ได้ ง่ายขึ ้น ขณะนี ้สังคมเกย์ในเชียงใหม่ประมาณ
70-80 เปอร์ เซ็นต์ ที่ติดต่อกันทางไซเบอร์ เราท�ำ      
Application ของเกย์ ขึ ้นมาเพื่อใช้ ติดต่อประสาน
งานส่งข่าวภายในกลุม่ ของเราที่เชียงใหม่ การเชื่อม
ต่อทางไซเบอร์ คือกระแสความเคลื่อนไหวเรื่ อง
ของสิทธิทางเพศของโลก ก็เชื่อมกับบริ บทของไทย
อย่างรวดเร็ ว เช่นการรับรองกฎหมายคูช่ ีวิตของคน
รักเพศเดียวกัน อัตราเร่งของความเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงหลังค่อนข้ างจะเร็ วมาก ข้ อมูลของอเมริ กา มี
30 กว่ารัฐที่รับรองการจดทะเบียนของคนรักเพศ
เดียวกัน แต่การเคลื่อนไหวตรงนีม้ ีมาเป็ น 10 ปี
แล้ ว ค่อยๆ เพิ่มรัฐที่สามารถจดทะเบียน ปี ละ 1
รัฐ แต่เมื่อ พ.ศ. 2556-2557 เพิ่มมา 16 รัฐ จะเห็น
กระแสเร่ งตรงนี ้ ซึง่ กระแสนี ้ก็มาถึงเมืองไทย และ
เป็ นบรรยากาศที่เอือ้ ให้ คนเปิ ดเผยตัวเอง คิดว่า
มันไม่ได้ มีผลเชิงลบต่อยุทธศาสตร์ ถ้าเราเข้ าใจว่า
มีกรอบการท�ำงาน กลไก กรอบเรื่ องเพศไม่ว่าจะ
เป็ นเพศภาวะ หรื อ เพศวิถี มันมีพื ้นฐานบางอย่าง
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ในการจ�ำกัดเพศเดียวกัน กระทบกับคนทีท่ ำ� งานกับ
เพศผู้ชายหรื อเพศอื่นๆ อาจจะไม่เหมือน แต่วา่ มัน
มีการท�ำงานบางอย่างร่ วมกันอยู่ ซึง่ ถ้ าเราดึงตรง
นี ้ขึ ้นมาได้ มนั จะท�ำให้ ประเด็นเรื่ องเพศภาวะ เพศ
วิถี ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะของผู้หญิง และ LGBT มัน
เป็ นประเด็นของสังคม ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ราเห็นว่าการ
ท�ำงานในกรอบเรื่ องเพศภาวะเป็ นการท�ำงานของ
เพศชาย แต่วา่ สังคมไม่คอ่ ยมองเห็นถ้ าไม่ถกู พูดถึง
แต่ถ้ามันเป็ นประเด็นขึ ้นจะสร้ างจุดร่ วมได้ เช่นว่า
สังคมตีตรานักเรียนอาชีวะว่าชอบตีกนั ชอบใช้ ความ
รุ นแรง จะหาวิธีแก้ ไขโดยการเอาไปเข้ าค่ายทหาร
แต่ถ้าเราเอากรอบเรื่ องเพศภาวะมามอง จริ งๆ แล้ ว
เด็กเหล่านีถ้ ูกหล่อหลอมมาตามระบบว่าจะต้ อง
แสดงออกแบบนี ้ ความเป็ นชายที่ใช้ ความรุ นแรง
ขณะเดียวกันเขาก็ถกู กดทับด้ วยการทีส่ งั คมยกย่อง
นักศึกษาที่เรี ยนมหาวิทยาลัยมากกว่าเด็กอาชีวะ
ตรงนีเ้ ราจะเห็นว่าเพศภาวะมันกระทบกับคนทุก
เพศเพียงแค่วา่ เราจะดึงประเด็นไหนขึ ้นมา เราอาจ
จะต้ อ งพอสัก ที กับ เพศภาวะที่ มัน แบ่ง ชายหญิ ง
ก�ำลังมีการขับคลื่อนโครงการอันหนึ่งเรี ยกว่า
Stop LGBT Only in School สนับสนุนโดย ยูเนสโก
ประเด็นเรื่ องการหยุดถูกล้ อเลียน และรังแกน้ องๆ ที่
เป็ น LGBT ในโรงเรี ยน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม

กับ Mplus และ Plan ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในสถาน
ศึกษาในเมืองไทยจะออกมาในรู ปแบบของการเล่น
กัน หยอกล้ อกันหรื อแกล้ งกัน ครูเองก็มองไม่เห็นว่า
เป็ นความรุ นแรง การเล่นกันแรงๆ บางครัง้ ท�ำให้ คน
คนหนึง่ รู้สกึ เจ็บปวดมาจนถึงปั จจุบนั เราคิดว่าอันนี ้
เป็ นเรื่ องส�ำคัญ จะท�ำให้ ทุกคนตระหนักได้ อย่างไร
ว่า การเล่น การหยอกล้ อ กัน ในนามของความเป็ น
เพศ เล่นกันเพราะว่าเขาเป็ นกะเทย เขาเป็ นผู้หญิง
แล้ วถูกเปิ ดกระโปรง โครงการนี ้ท�ำในเชียงใหม่ร่วม
กับหลายฝ่ าย ทังชุ
้ มชน ครู ผู้ปกครอง ตัวนักเรี ยน
เองและชุมชนรอบข้ าง คือช่วยกันออกแบบกิจกรรม
ว่าเราจะช่วยกันลดความรุ นแรงที่ เกิ ดขึน้ ในสถาน
ศึกษาได้ อย่างไร เป็ นการเริ่ มต้ นท�ำงานเขิงปฏิบตั ิ
การและเก็ บ ข้ อ มูล ไปด้ ว ย ฝ่ ายที่ เ ก็ บ ข้ อมูล คื อ
มหาวิทยาลัย New South Wales มีระยะเวลาการ
ท�ำงาน 3 ปี ตอนนี ้โครงงานเพิ่งเริ่ มต้ นได้ 2 เดือน
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ผู้หญิงลาวที่ทำ�งานร้านคาราโอเกะในประเทศไทย:
การย้ายถิ่นและการใช้ชีวิตข้ามพรมแดน
โดย วรรณพร ปันทะเลิศ
การศึกษาเรื่ องนี ้ เริ่ มต้ นจากการตัง้ ค� ำถาม
เกี่ ย วกับ งานศึก ษาเรื่ อ งการย้ า ยถิ่ น โดยเฉพาะ
แรงงานย้ ายถิ่นทีม่ กั จะมองว่า “ผู้ชาย” เป็ นกลุม่ หลัก
ทีย่ ้ ายถิน่ และแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยทีผ่ ลัก
ดันให้ ผ้ คู นตัดสินใจย้ ายถิ่น ในขณะที่การท�ำงานการ
ย้ ายถิ่นของผู้หญิง มักจะถูกละเลย และผู้หญิงมัก
ถูกมองในฐานะเป็ นผู้ตาม (Passive Follower) ใน
การย้ ายถิ่น เช่น ย้ ายถิ่นตามสามีหรื อบิดา หรื อไม่
ก็เป็ นผู้ที่ถูกทิ ้งให้ อยู่ในประเทศดังเดิ
้ มของตน ดัง
นันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ จึงเน้ นเข้ าใจประสบการณ์การ
ย้ ายถิ่นของ “ผู้หญิงลาว” ที่ตดั สินใจมาท�ำงานร้ าน
คาราโอเกะในประเทศไทย โดยน�ำมโนทัศน์การย้ าย
ถิ่นและมุมมองเพศภาวะ (Migration and Gender
Perspective) มโนทัศน์ Transnationalism แนวคิด
เครื อข่ายทางสังคมของการย้ ายถิ่น (Social Networks Theory of Migration) และแนวคิดผู้กระท�ำ
การ หรื อผู้กระท�ำทางสังคม (Agency/ Active Actors) มาเป็ นกรอบในการศึกษา เพื่อแสดงให้ เห็นว่า
ผู้หญิงลาวมีการย้ ายถิ่นอย่างไร มีการปรับตัวอย่าง

ไร เครื อข่ายทางสังคมมีบทบาททางสังคมอย่างไร
และผู้หญิงธ�ำรงความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนอย่างไร
โดยอาศัยระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือ่ ท�ำความเข้ าใจชีวติ ประสบการณ์
ผู้หญิ งลาวจ�ำนวน 5 คน โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In Depth Interview) การเล่าประวัติ
ชีวิต (Life History) และการสังเกตการณ์ อย่างมี
ส่วนร่ วม (Participant Observation) พบว่า การ
ตัด สิ น ใจย้ า ยถิ่ น ของผู้ห ญิ ง ลาวไม่ ไ ด้ ถูก ผลัก ดัน
จากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หาก
แต่มีเรื่ องของความคาดหวังในบทบาทของลูกสาว
ในสังคมลาวว่าต้ องดูแลพ่อแม่ และช่วยครอบครัว
ท�ำมาหากิน การรับรู้ ภาพเกี่ยวกับเมืองไทยว่าเป็ น
ประเทศที่ทนั สมัย มีความเจริ ญผ่านสือ่ ทางโทรทัศน์
และการบอกเล่ า จากผู้ ค นลาวที่ ม าอาศัย อยู่ใ น
ประเทศไทย ความรู้ สึกอยากผจญภัยในสถานที่
ใหม่ๆ และมีอิสรภาพในการใช้ ชีวิต การมีพรมแดน
ไทย-ลาวอยู่ชิดติดกัน ท�ำให้ สะดวกต่อการเดินทาง
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ย้ ายถิ่น มีคา่ ใช้ จา่ ยไม่สงู มากนัก และมีวฒ
ั นธรรม
ไทย-ลาวบางส่ว นที่ ค ล้ า ยคลึง กัน รวมถึ ง การมี
เครื อข่ายทางสังคมที่มีสว่ นผลักดันให้ เกิดการย้ าย
ถิ่น ทัง้ การชักชวนให้ ย้ายถิ่น และคอยช่วยเหลือ
ในขัน้ ตอนของการย้ า ยถิ่ น แก่ ผ้ ูห ญิ ง ลาวเหล่า นี ้
เมื่อพิจารณางานศึกษาเรื่ องการย้ ายถิ่นและ
เครื อข่ายทางสังคม งานส่วนโดยส่วนมากมักจะน�ำ
เสนอให้ เห็นว่า ความสัมพันธ์ของผู้คนภายในเครื อ
ข่ายทางสังคมมีลกั ษณะกลมเกลียว สมานฉันท์
และคอยให้ ความช่วยเหลือ แต่งานศึกษานี ้ต้ องการ
ชี ้ให้ เห็นว่าเครื อข่ายทางสังคมมีพลวัต คือ ผู้ที่ย้าย
ถิ่นไปอยู่ในประเทศปลายทางก่อนแล้ ว (Pioneer
Migrants) มักจะให้ ความช่วยเหลือต่างๆ กับผู้ที่
ก�ำลังจะย้ ายถิ่นมาอยูใ่ หม่ (Newcomers) เช่น ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน ให้ พกั อาศัย ค�ำปรึ กษา
และช่วยคลายเหงา รวมทัง้ ยังช่วยแนะน�ำแหล่ง
งานใหม่ๆ ที่ให้ รายได้ ดีกว่า เครื อข่ายทางสังคมจึง
มีส่วนเอื ้อต่อการปรับตัว การเปลี่ยนงานใหม่ของ
ผู้หญิ งลาว และการชักน� ำพวกเธอให้ มาท� ำงาน
ร้ านคาราโอเกะ ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้หญิงลาวกับเพื่อนร่วมงาน ถูกจัดวางบน
พื ้นฐานของความเป็ นญาติเสมือน (Fictive Kin)
และช่วยเหลือกันซึง่ กันและกัน เช่น สอนนวดและ
งานบริ การลูกค้ า แบ่งปั นอาหารและขนม ให้ ก�ำลัง
ใจ เป็ นต้ น แต่ในทางกลับกัน แต่อย่างไรก็ตามก็
มีความขัดแย้ ง และมีความเปลี่ยนแปลงภายใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านัน้ คือ มีทงการนิ
ั้
นทา
อิจฉา การทะเลาะกัน การเอารัดเอาเปรี ยบ และ
การแสวงหาผลประโยชน์ และ เมื่อเกิดความขัด
แย้ งขึ ้น พวกเธอจะพยายามประสานความสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น อี ก ครั ง้ แม้ จะไม่ เ หมื อ นเดิ ม ก็ ต าม

การที่ ผ้ ู หญิ ง ลาวต้ องธ� ำ รงความสัม พั น ธ์
ข้ ามพรมแดน ผู้หญิงลาวต้ องแสดงบทบาทหลาย
สถานภาพ ไม่ว่าจะเป็ น “คนลาว” “สาวนัง่ ดริ ง้ ค์”
และ “ลูกสาว” ทังการเป็
้
นคนลาวย้ ายถิ่นที่เข้ ามา
ท�ำงานผิดกฎหมาย การเป็ นสาวนัง่ ดริ ง้ ค์ที่ต้องให้
บริการ และสร้ างความสนุกสนานแก่ลกู ค้ าชาย การ

รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ปกครองร้ าน เพือ่ นร่วม
งาน ลูกค้ าทีต่ ้ องอาศัยกลยุทธ์ การต่อรองและเอาตัว
รอดในสถานการณ์ตา่ งๆ ในขณะที่ การเป็ นลูกสาว
ทีด่ ผี า่ นการพูดคุยทางโทรศัพท์ ส่งเงินกลับบ้ าน และ
การกลับไปเยี่ยมบ้ าน บางครั ง้ ก็ก่อให้ เกิดความ
ตึงเครี ย ดและขัด แย้ งภายในความรู้ สึก ของพวก
เธอ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกคาดหวังว่าต้ องเป็ นผู้ย้าย
ถิ่นที่ประสบความส�ำเร็ จ นอกจากนันยั
้ งถูกจับจ้ อง
จับผิดและถูกนินทาจากผู้คนในประเทศลาว ผ่าน
การเฝ้ามองเรื่องการใช้ สงิ่ ของ เสื ้อผ้ าทีท่ นั สมัย และ
ถามไถ่ถึงอาชีพ ชีวิตความเป็ นอยู่ในประเทศไทย
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อภิปราย
แลกเปลี่ยน
1)   ผู้ หญิ ง เป็ น “เหยื่ อ ” หรื อ “ผู้ กระท� ำ การ”
เนื่องจากงานศึกษานี ้ใช้ แนวคิดผู้กระท�ำการ หรื อ
ผู้กระท� ำทางสังคม (Agency/ Active Actors)
ของผู้หญิ งลาวที่ อ พยพย้ ายถิ่ นเข้ ามาท� ำ งานใน
ประเทศไทย โดยไม่ได้ มองว่าผู้หญิงตกเป็ น “เหยื่อ”
หรื อผู้ถูกกระท�ำแต่อย่างเดียว ซึ่งพบความเป็ นผู้
กระท�ำการของผู้หญิงในหลายประเด็น อย่างเช่น
ประเด็นเรื่ องการเข้ าถึงการบริ การสุขภาพ ผู้หญิง
กลุม่ นี ้อยูใ่ นวัยรุ่น อายุ 15-20 ปี เรี ยนจบประมาณ
ชัน้ ป.7 มีความรู้ เรื่ องการป้องกันตัวเองจากการ
ติดเชื อ้ เอดส์ โดยการศึกษาจากเพื่ อนและมี แม่ๆ
คอยสอนการดูลกั ษณะแขกว่าต้ องดูอย่างไร มีการ
ก�ำชับว่าต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ มีการสแกน
ลูกค้ าจากแม่ๆ มีการตรวจสุขภาพทุก 3 เดือนก่อน
ต่อวีซา่ ร้ านนี ้ไม่ย่งุ กับยาเสพติด ใครใช้ ยาเสพติด
จะให้ กลับบ้ านทันที การท�ำงานที่ร้านค่อนข้ างจะมี
ความสุขเพราะมีรายได้ คอ่ นข้ างดี เจ้ าของร้ านดูแล
ดีไม่ได้ กดดัน ร้ านนี ้เป็ นร้ านค่อนข้ างปิ ดส่วนใหญ่จะ
เป็ นลูกค้ าประจ�ำเท่านัน้ มีการจ่ายส่วยให้ กบั ต�ำรวจ
การวางแผนอนาคต ถ้ าเป็ นเด็ ก ที่ เ ริ่ ม ท� ำ งาน
ใหม่ ก็ จ ะบอกว่ า ขอเก็ บ เงิ น ก่ อ น หรื อ ขอใช้ หนี ้
ให้ พ่อ แม่ ก่ อ น ถ้ า มี เ งิ น เก็ บ สัก ก้ อ นหนึ่ง จะกลับ
บ้ านไปเปิ ดร้ านขายของ แต่ถ้าเงินหมดก็อาจจะ
กลับ มาท� ำ งานอี ก เพราะมัน เป็ นช่ อ งทางที่ ง่ า ย
และหาเงินได้ เยอะ มีอีกกลุ่มหนึ่งที่แต่งงานแล้ ว

สามีตกงานก็กลับมาท�ำงาน โดยบอกสามีว่าถ้ า
เก็ บ เงิ น ได้ สัก ก้ อ นแล้ ว จะกลับ ไปอยู่ด้ ว ยกัน อี ก
ตั ว ผู้ ศึ ก ษาเองมองว่ า นี่ ก็ เ ป็ นอาชี พ หนึ่ ง
ของที่ ผ้ ูห ญิ ง ลาว ท� ำ เพื่ อ แลกกับ เงิ น และผู้ค น
โดยรอบก็ ม องว่ า นี่ ก็ เ ป็ นอาชี พ หนึ่ ง เหมื อ น
กัน ไม่ ไ ด้ ม องว่ า เป็ นอาชี พ ที่ ม าขายบริ ก าร แต่
มองเป็ นว่ า เขามาหาเงิ น ด้ วยการดู แ ลลู ก ค้ า
แม้ ว่ า จะมี ว งจรชี วิ ต ที่ ใ ช้ ชี วิ ต แบบจ� ำ ใจ
ทุกคนมี กะในการท� ำงาน เลิกงานตี 2 หรื อบาง
ครั ง้ อาจยาวไปถึงตี 4 ถึงเวลานอนก็ นอนอย่าง
เดี ย ว บางคนไม่ กิ น ข้ าว บางที พ วกเขาก็ ร้ ู สึ ก
เบื่ อ แต่ ยั ง ดี ที มี เ พื่ อ นรุ่ น เดี ย วกั น มาจากบ้ าน
เดียวกัน แม่ๆ ก็สนุกท�ำให้ ลดความเบื่อไปได้ บ้าง
อย่างไรก็ตาม มีผ้ ูเข้ าร่ วมได้ แสดงความคิด
เห็นว่าจากงานวิจยั ท�ำให้ เราเห็นแง่มมุ ที่มีเชิงบวก
อยูบ่ ้ าง ทังการต่
้
อรอง แต่ถ้าเรามองให้ ลกึ ลงไป การ
เป็ นแรงงานข้ ามชาติและมาอยูใ่ นสังคมไทยและถูก
มองว่าเป็ นพลเมืองขันที
้ ่สอง มองในแง่ความเป็ น
จริ งของสังคมไทย เราไม่เห็นกระบวนการว่าต้ อง
เผชิญหน้ ากับสิ่งต่างๆ อย่างไร และภายในบริ บท
วิถีทางเพศของผู้ชายไทยหรื อผู้ชายทังโลกการต่
้
อ
รองทางเพศเป็ นเรื่ องยากมากและภายใต้ บริ บทที่
เป็ นอ�ำนาจ กระบวนการที่จะไปต่อรองกับผู้ชายซึง่
มาเป็ นแขกจะสามารถต่อรองได้ 100 เปอร์ เซ็นต์
จริงหรือ และภาพสะท้ อนของความเป็ นจริงของชีวติ
มนุษย์ที่มีทงแง่
ั ้ บวกแง่ลบ คนคนหนึง่ ที่ท�ำงานที่ไม่
เป็ นที่ยอมรับในสังคม จึงมีกลุม่ คนที่ลกุ ขึ ้นมาต่อสู้
ว่านี่คืองาน เป็ นข้ อสังเกตว่างานวิจยั ชิ ้นนี ้ไม่เห็น
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีค่ นมีอำ� นาจน้ อยกว่าและ
อยูใ่ นสภาวะทีต่ อ่ รองไม่ได้ ท�ำให้ เราไม่เห็นอุปสรรค
ปั ญหา เห็นแต่ว่าทุกอย่างมันผ่านพ้ นไปได้ ด้วยดี
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การข่มขืนและกระบวนการยุติธรรมไทย
โดย ดร.สิตา สัมฤทธิ์
ปั ญหาเรื่ องการข่มขืนเป็ นปั ญหาคลาสสิกที่
พูดกันจนเกิดแรงเฉื่อย มีการพูดเรื่ องข่มขืนหรื อน�ำ
เสนอข่าวในประเด็นเบาเกินไปจนเราไม่ร้ ู สกึ ว่ามัน
เป็ นปั ญหาทีร่ ุนแรง ทังที
้ ม่ นั เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ าง
ของสังคมไทย ถ้ าพูดถึงในเชิงสถิตขิ องคดีขม่ ขืน มี
ข้ อมูลจาก สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
TDRI   (Thailand Development Research Institute) การกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก มี
แนวโน้ มสูงขึ ้น เฉลีย่ วันละ 87 ราย หรือทุกๆ 15 นาที
มีผ้ หู ญิงและเด็กถูกท�ำร้ าย 1 คน จากสถิตแิ ละข้ อมูล
ของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ซึง่ ท�ำให้ เราอาจ
สรุ ปได้ ว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้ อมูลที่ถกู ต้ องของ
คดีขม่ ขืนซึง่ เมื่อไม่มีฐานข้ อมูล คือไม่มีหลักฐาน มี
การจับกุมคดีได้ เพียง 2,400 คดี ซึง่ เรื่ องอาจจะมา
ถึงศาลแค่ 400 คดี ใช้ ค�ำว่า “อาจจะ” เพราะศาล
ไม่ได้ ให้ ข้อมูลว่ามีกี่คดีที่ศาลได้ ตดั สินถึงขันสู
้ งสุด
หรื อว่าผลของการตัดสินเป็ นอย่างไร เราพยายาม
จะชี ้ให้ เห็นว่าบางครัง้ กระบวนการยุติธรรมมีความ
บกพร่องของการท�ำงานที่ท�ำให้ เราไม่เห็นรูปการณ์
ทังหมด
้
นี่คือสถิตกิ ว้ างๆ ว่าทุกๆ 15 นาที มีผ้ หู ญิง

ถูกข่มขืน 1 คน แต่สงั คมไทยไม่รับรู้ และไม่ได้ มี
ความพยายามจะแก้ ไขให้ ชดั เจน ไม่เคยมองว่าจะ
แก้ ปัญหาอย่างไรให้ ลกึ ซึ ้งหรื อว่าหาสาเหตุวา่ ท�ำไม
มันถึงได้ เกิดการข่มขืน เพราะฉะนันปั
้ ญหาหนึ่งที่
ถือว่าเป็ นปั ญหาในทุกประเทศ คือ Under-reporting ไม่มีใครไปแจ้ งความ ผู้หญิงไม่ตดั สินใจไปแจ้ ง
ความ จุดทีค่ ดีหลุดหายไปจากกระบวนการยุตธิ รรม
(Attrition) เขามองว่ามันเป็ นค�ำที่ค่อนข้ างลบใน
การท�ำงาน เรื่ องของ Under-reporting เกิดก่อนที่
คดีจะเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมด้ วยซ� ้ำไป สาเหตุ
ที่ท�ำไมผู้หญิงไม่เข้ าแจ้ งความเป็ นที่ร้ ู กนั ดีอยู่แล้ ว
ในสังคมไทย ตัวอย่างเช่นกรณีของข่าวข่มขืนหญิง
ชรา ซึง่ เหยื่อหนีไปแล้ ว เพราะมีนกั ข่าวเข้ าไปถ่าย
ตังแต่
้ ทางเข้ าบ้ านจนถึงในบ้ าน บุกเข้ าไปสัมภาษณ์
ซึง่ ท�ำให้ หญิงชราต้ องย้ ายไปอยูก่ บั ลูกที่ตา่ งจังหวัด
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เรื่ องของคดีข่มขืนมันมีพฤติกรรมคือเข้ าไป
ยุ่ ง และพฤติ ก รรมเชิ ง ประณาม เหยื่ อ จะรู้ สึ ก
ว่ า เป็ นความผิ ด ของเหยื่ อ เองที่ อ าจจะไปอยู่ใ น
ที่ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไว้ ใ จใครมากเกิ น ไปหรื อ ว่ า แต่ ง
ตัว วั บ ๆ แวมๆ เหมื อ นกั บ ว่ า สัง คมก� ำ ลัง ผลัก
ภาระให้ กับเหยื่ อว่าเหยื่ อต้ องบอกให้ ได้ ว่าไม่ใช่
การยิ น ยอม ในการพิ จ ารณาคดี ผ้ ูพิ พ ากษาจะ
ต้ อ ง ดู ภู มิ ห ลั ง แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ห ยื่ อ ด้ ว ย

ผู้ พิ พ ากษา บางท่ า นคิ ด ว่า การข่ ม ขื น

เกิดจากความรั กได้ จะเห็นได้ ว่าในกระบวนการ
กฎหมายของไทยไม่สามารถก�ำหนดหรื อยืนยันได้
ว่าอะไรคือยินยอมหรื อไม่ยินยอม คดีขม่ ขืนจะต้ อง
แจ้ งความภายใน 3 เดือน เมื่อเกิดและรู้ เหตุ ซึง่ ผู้
หญิงส่วนใหญ่ไม่ร้ ู กฎหมายข้ อนี ้ การที่ผ้ หู ญิงบาง
คนเก็บหลักฐานเช่น อสุจิ ภาพถ่ายต่างๆ สังคมจะ
มองว่าเป็ นการแบล็คเมล์ หรื อถ้ าเราไม่เก็บหลัก
ฐาน สังคมจะมองว่าเรายินยอม ถ้ าใช้ หลักฐาน
ในเชิงนิติเวชอย่างเดียวไม่พอ ต�ำรวจไม่ได้ อยาก
ท�ำคดีข่มขืน เพราะคดีข่มขืนไม่ท�ำเงิน นอกจาก
นี ย้ ัง อาจจะมี พ วก NGO ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยเหยื่ อ อี ก
ตามกฎหมายแล้ วคดีข่มขืนต้ องเป็ นต�ำรวจ
หญิ ง ท� ำ คดี แต่ ใ นความเป็ นจริ ง ต� ำ รวจหญิ ง ก็
มีไม่พอ ต�ำรวจหญิ งภาค 5 (ภาคเหนื อ)มีแค่ 7
คน ประเทศไทยไม่มีการจัดระบบยุติธรรมอย่าง

เป็ นระเบี ย บ ถ้ ามี ก ารจั ด ระบบ
ยุ ติ ธ รรมจะเห็ น ทั น ที ว่ า ต� ำ รวจ
ท� ำ อะไรบ้ า ง ศาลและอัย การท� ำ
อะไรบ้ าง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ตาม
อายุ คนจึงมองว่าการข่มขืนหญิง
ชราเป็ นเรื่ อ งแปลก ซึ่ง คดี ข่ ม ขื น
ส่วนมากเป็ นผู้หญิ งวัยเจริ ญพันธุ์
ไม่ ใ ช่ วัย รุ่ น สาวๆ อย่ า งที่ สัง คม
คิด ยกตัวอย่างในประเทศอินเดีย
คดี ข่ ม ขื น หญิ ง ชราอิ น เดี ย ศาล
ตัดสินว่าไม่ใช่คดีขม่ ขืนเพราะหญิง
ชราอยู่ใ นวัย ทองแล้ ว จะชี ใ้ ห้ เ ป็ นว่ า การข่ ม ขื น
ไม่ใช่แค่เรื่ องที่สงั คมมองว่าเป็ นเรื่ องของการแต่ง
ตัว แต่เป็ นเรื่ องวัยด้ วย การข่มขื นเป็ นเรื่ องของ
อ�ำนาจที่ผ้ ชู ายมองว่าร่ างกายของผู้หญิงเข้ าถึงได้

อั ย การ

ประเทศไทยไม่ มี อัย การเฉพาะ
ทางในคดี พิ เ ศษ งานในคดี ทั่ว ไปก็ ห นัก อยู่แ ล้ ว
จนท� ำ ให้ ก ารตัด สิ น คดี ข่ ม ขื น เป็ นเหมื อ นคดี อื่ น ๆ
ในขั น้ ตอนของอั ย การคดี ก็ อ าจจะหลุ ด ไปได้

ศาล

บอกว่ า 80 % ศาลตั ด สิ น เพื่ อ ผู้ หญิ ง
ทัง้ นัน้ กฎหมายไทยให้ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย แต่ เ รา
ไม่ ไ ด้ มี ม าตรฐานในการไกล่ เ กลี่ ย หรื อยอม
ความ อะไรที่ ไ กล่ เ กลี่ ย ได้ อะไรที่ ไ กล่ เ กลี่ ย ไม่
ได้ บางที ก ารไกล่เ กลี่ ย เป็ นการกดดัน ผู้ห ญิ ง มี
การใช้ เ งิ น เป็ นตัว ตัง้ ในการไกล่เ กลี่ ย อาจท� ำ ให้
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฎิบัติการคิดว่าผู้หญิ งอาจจะอยาก
ได้ เงิ น กระบวนการยุติธรรมด� ำเนิ นงานด้ วยคน
(ต�ำรวจ  อัยการ ศาล) ซึง่ คนเหล่านี ้ถูกหล่อหลอม
มาในกระบวนการคิ ด ในสัง คมที่ ช ายเป็ นใหญ่
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อภิปราย
แลกเปลี่ยน
1 )    ก า ร ข่ ม ขื น แ ล ะ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมไทย
เรื่ องละเมิดสิทธิ ทางเพศ
เด็กผู้ชาย มีการจัดการอย่างไร
ในงานวิจัยของเราไม่ได้ ดูเรื่ อง
การข่ ม ขื น ผู้ ชาย เฉพาะการ
ข่มขื นผู้หญิ งยังดูโดยรวมและ
ท�ำอะไรได้ ไม่มาก งานวิจัยจึง
เจาะจงเฉพาะผู้ห ญิ ง และเด็ก
แต่ตามกฎหมายแล้ วแต่ถ้ามีการ
สอดใส่หรื อสอดใส่อะไรก็ตาม
ถื อ ว่า เป็ นการข่ม ขื น คื อ ชาย
ข่มขืนชาย ผู้พิพากษายังไม่เคย
มี คดี หญิ งข่มขื นชาย หรื อการ
ข่มขืนสามีภรรยา เราไม่ร้ ู ว่ามี
หรื อเปล่า คนส่วนมากยังไม่ร้ ูวา่
กฎหมายเปลี่ยนไปแล้ ว ผู้ชายก็
สามารถถูกข่มขืนได้ ผู้ชายรับไม่
ได้ ในการที่ตัวเองตกเป็ นเหยื่อ
ของการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
ไม่ว่าจะถูกผู้ชายด้ วยกันหรื อผู้
หญิงก็ตาม แต่ถ้าเป็ นกรณีของ
เด็ก เขาก็จะอยู่ในกรณีของผู้ที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
กระทรวงสาธารณสุขของไทย
จะมี ก ารส่ ง ต่ อ คดี เ ฉพาะโรง
พยาบาลในสั ง กั ด กระทรวง

สาธารณสุข และทางกระทรวงฯ
มีการสอนพยาบาลให้ ดลู กั ษณะ
บาดแผลว่าใช่บาดแผลจากการ
ถูกข่มขืนหรื อไม่ ถ้ าใช่ก็จะส่งต่อ
ได้   หมอนิตเิ วชเฉพาะทางข่มขืน
มี 12 คนในประเทศไทย ส่วนโรง
พยาบาลใหญ่ๆในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็ นของมหาวิทยาลัย
ซึ่ง สัง กัด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ก็ จ ะไม่ ส ามารถท� ำ ได้ เพราะ
เป็ นคนละส่ ว นกั น ปั จจุ บั น
ศูนย์ OSCC (One Stop Crisis
Center) ไม่ได้ สงั กัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ วจึงมีปัญหาใน
การส่งต่อข้ อมูล เรื่ องของใบรับ
รองแพทย์ เป็ นเรื่ องของเหยื่อที่
จะต้ องไปหามาให้ ได้ ซึง่ แพทย์
จะไม่ ร ะบุ ว่ า ถู ก ข่ ม ขื น แต่ จ ะ
ระบุว่ามี บาดแผลร่ องรอยการ
มีเพศสัมพันธ์ ซึง่ เหยื่อต้ องเป็ น
คนออกค่ า ใช้ จ่ า ยเอง ยกเว้ น
ว่า ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล
ปทุม แพทย์เห็นว่าคนไข้ มอี าการ
ผิ ด ปกติ เลื่ อ นลอย เศร้ าซึ ม
ซึ่ ง อาจจะถู ก ท� ำ ร้ ายทางเพศ
แพทย์ก็จะส่งไปตรวจ ในกรณี
แบบนี ท้ างโรงพยาบาลจะเป็ น
คนออกค่าใช้ จ่าย ไม่ใช่ระบบ
กฎหมายที่ จ ะออกค่ า ใช้ จ่ า ย
กรณี ก ารถูก ข่ ม ขื น ทั่ว ประเทศ
ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้เยาว์ ซึง่ มอง
ว่าผู้เยาว์ถกู ละเมิดได้ แต่ถ้าเป็ น
ผู้หญิงหรื อผู้ชายที่เป็ นผู้ใหญ่จะ
ไม่ถูกมองว่าเป็ นการข่มขืนแต่

จะมองว่าเป็ นคนรักกันแต่วนั นัน้
เกิดขัดใจกัน เล้ าโลมปฏิโลมไม่
ถูกใจ เปลี่ยนใจ หรื อเป็ นกรณีที่
มีการใช้ เหล้ า ใช้ ยาเสพติดร่ วม
ด้ วยแล้ วน�ำไปสู่การข่มขืน คือ
ไม่ได้ มองว่าการข่มขืนไม่ได้ เกิด
ในสภาวะทั่ว ๆ ไป การข่ ม ขื น
แบบรุมโทรมต้ องมีการพิสจู น์อกี
ลักษณะหนึง่ ซึง่ โทษรุนแรงกว่า
ถึงขันประหารชี
้
วิต เพราะฉะนัน้
ท�ำตรวจจึงไม่อยากท�ำเพราะมี
ภาระในการสื บ สวนสอบสวน
และมี เ รื่ อ งของเวลาที่ ก� ำ หนด
ว่าจะต้ องส่งเรื่ องให้ อัยการให้
ทัน เวลา เพราะฉะนั น้ คดี ที่ ผ้ ู
ถูก ข่ ม ขื น สามารถจะฟ้ องร้ อง
และด�ำเนินเรื่ องไปจนจบสิ ้นสุด
กระบวนการยุติธรรมจึงมีน้อย
มาก ต้ องใช้ ก�ำลังใจ ก�ำลังกาย
ในการต่อ สู้ม ากมายมหาศาล
เพราะว่าเราไม่มีระบบยุติธรรม
ที่เอื ้อต่อเหยื่อไม่วา่ เหยื่อจะเป็ น
เพศใดก็ตาม  ตามกฎหมายแล้ ว
การสอบสวนต้ องมีนกั จิตวิทยา
ต้ องให้ การกับต�ำรวจในที่ลบั แต่
บางสถานี ต� ำ รวจก็ ไ ม่ มี ส ถาน
ที่รองรั บ การให้ การผู้เสียหาย
ต้ องเล่ า เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ เหมื อ น
เดิ ม ทุก ครั ง้ มี ก ารตัง้ ข้ อ สงสัย
ว่าผู้เสียหายท่องมา ก็ต้องเป็ น
ภาระอีกว่าได้ ทอ่ งหรื อไม่ ระบบ
กฎหมายไทยอั ย การต้ องท� ำ
หน้ าที่ เ ป็ นตั ว แทนของผู้ เสี ย
หาย แต่หลายครั ง้ อัยการก็ตัง้
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ตัวเป็ นผู้ด�ำเนินกฎหมายโดยที่
ไม่ ไ ด้ สนใจประเด็ น เรื่ อ งของ
มนุษย์ และสังคมที่อยู่โดยรอบ
นี่ ก็ เ ป็ นเรื่ อ งของกระบวนการ
ยุติ ธ รรมที่ ไ ม่ เ อื อ้ ต่ อ คดี ข่ ม ขื น
การใช้ แ นวกรอบวิ เ คราะห์ แ บ
บทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ ก ารสตรี
นิ ย ม เพื่ อ พยายามท� ำ ความ
เข้ าใจปั ญหาผ่าน 3 หลักการ
1) ดูเ นื อ้ หาของกฎหมาย 2)
โครงสร้ างกระบวนทางกฎหมาย
3)วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
กระบวนการทางด้ านกฎหมาย

ซึง่ ดูแล้ วก็มีปัญหาทัง้ 3 ส่วน ทัง้
3 ส่วนก็มคี วามยากง่ายทีจ่ ะปรับ
เปลี่ยน การเปลี่ยนมุมมองและ
อคติทางเพศในสังคมจะท� ำได้
อย่ า งไร เราจะท� ำ อย่ า งไรให้
ต�ำรวจ ทนาย อัยการ มีมมุ มอง
ทางด้ านเพศภาวะ แม้ ว่าที่ผ่าน
มามีการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้
เรื่ องมิ ติท างด้ า นเพศภาวะกับ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ทางโรงเรี ย นต� ำ รวจพยายาม
ใส่ ป ระเด็ น เพศภาวะเข้ าไป
แม้ ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ เป็ นกระบวน

สถิติการ
ถูกข่มขืน

วิ ช า แต่ ก็ จ ะมี หัว ข้ อนี ใ้ นการ
เรี ย นการสอน อัย การยอมรั บ
ว่าขาดประเด็นทางด้ านสังคม
วั ฒ นธรรมในการฝึ กอบรม
อั ย การ แต่ ก� ำ ลั ง พยายาม
เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น นี ้ ในการฝึ ก
อบรม แต่ส�ำหรั บศาล ยังไม่มี
ค�ำตอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง
หรื อ พั ฒ นาในเรื่ อ งนี อ้ ย่ า งไร

คนแปลกหน้า 47.5%
คนคุ้นเคย 41.8 %
คนรู้จักใน Social Network 5.1%
คนในครอบครัว 5.1%
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ซาร่า โรเบิร์ต
(Sarah Robert)
ที่ ป รึ ก ษ า ฝ ่ า ย ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
เศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย

้ ้เนื่ องในโอกาสระลึกถึงวันครบรอบสตรีสากล พูดถึงความก ้าวหน้าทังใน
้
การจัดสัมมนาในครังนี
้ ้เป็ นทบทวนเอกสารที่ส�ำคัญ
เรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคม มีการประชุมที่นิ วยอร ์ก การประชุมครังนี
่
่
ของประวัติศาสตร ์ด ้านสิทธิมนุ ษยชนของผู ้หญิงคือเรืองสนธิ
สญ
ั ญาปักกิงและแผนปฏิ
บต
ั ิการปักกิง่ ซึง่
้ ้เป็ นการ
พูดถึงปัญหาของผู ้หญิงว่ามีอะไรบ ้างจะขจัดปัญหานั้นได ้อย่างไร พูดกันมาแล ้ว 20 ปี และปี นี ได
ทบทวนว่าได ้ท�ำอะไรไปแล ้วบ ้าง ส�ำหรับประเทศออสเตรเลียการที่จะบรรลุเป้ าหมายที่จะขจัดปัญหาที่
กระทบต่อผู ้หญิงนั้นยังต ้องใช ้เวลาอีกยาวนาน พวกเราผู ้หญิงยังต ้องต่อสู ้เพื่อจะได ้สิทธิมนุ ษยชน เพื่อ
ให ้เกิดความเท่าเทียมระหว่างผู ้หญิง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ความเสมอภาคระหว่างเพศส�ำหรับเด็ก
่
และสตรี ส�ำหรับออสเตรเลียเรืองของความเสมอภาคระหว่
างเพศเป็ นและการเสริมความเข ้มแข็งให ้กับผู ้
่ นเรืองส�
่ ำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และในการสนับสนุ นเรืองสิ
่ ทธิมนุ ษยชน เรืองของ
่
หญิง ซึงเป็
่ ซึงมี
่ ผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ เราจะพูดเรื่องส�ำคัญๆ ที่ออสเตรเลียได ้ให ้การ
การอพยพย ้ายถิน
่ ้ว ได ้มีการจัดประชุมกลุม
่ นกลุม
่ ฒนาแล ้ว ประเทศ
สนับสนุ น ปี ทีแล
่ G20 ซึงเป็
่ เศรษฐกิจของประเทศทีพั
่
่ งเป้
้ าไว ้ว่าในแต่ละ
ออสเตรเลียได ้ท�ำสัญญาว่าจะลดช่องว่างระหว่างชายหญิงในเรืองของการท�
ำงาน ซึงตั
ประเทศให ้ลด

25 % ภายในปี ค.ศ. 2025 จะท�ำให ้ผูห้ ญิงประมาณ 1,000 ล ้านคน ในภาคแรงงาน
่ น ผลจากสนธิสญ
่ ่อ
ในประเทศ G20 จะมีสถานภาพดีขนจากความยากจน
ึ้
และมีความยังยื
ั ญาปักกิงเมื
่ ้ว ทางออสเตรเลียก็ได ้ร่วมงานกับธนาคารโลกและท�ำให ้เกิดความเข ้มแข็งและความเสมอภาค
20 ปี ทีแล
ระหว่างเพศมากขึน้ องค ์กร ILO (International Labour Organization) ประมาณการณ์วา่ ภูมิภาค
เอเชียแปซิกฟิ กสูญเสียเงินถึง 30 ล ้านล ้านต่อปี เพราะผูห้ ญิงไม่สามารถมีโอกาสเข ้าสูก
่ ารจ ้างแรงงาน
ได ้ เนื่ องมาจากช่องว่างของเพศภาวะ (Gender) ในเรื่องการของศึกษา จ�ำเป็ นที่ผูห้ ญิงต ้องสามารถ
้
มีสว่ นร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจทังในด
้านของความเท่าเทียม ด ้านกฎหมาย และสิทธิของผูห้ ญิงด ้วย
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Journey into the Unknown: Improving
Environment for Women’s Mobility in
ASEAN
by Mia Urbano
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการจะสะท้ อนถึงการอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ของผู้ห ญิ ง เรื่ อ งการอพยพย้ า ยถิ่ น เป็ น
ปั ญหาวิกฤตในภูมิภาคเอเชี ย และเป็ นประเด็น
ปั ญหาของผู้ห ญิ งด้ วย จึงเกิ ดการตัง้ ค� ำถามขึน้
ว่าคนเหล่านี ้เป็ นใคร จะไปไหน มีบรรทัดฐานทาง
สังคมติดตัวไปด้ วยไหม จุดหมายปลายทางที่จะ
ไปคื อ ที่ ไ หน กรณี ที่ จ ะพูด ถึ ง คื อ เวี ย ดนาม เป็ น
ประสบการณ์ของผู้หญิงและการท�ำงานของรัฐบาล
ออสเตรเลียกับผู้หญิงอพยพย้ ายถิ่น เพือ่ ดูวา่ ผู้หญิง
มีทกั ษะและทางเลือกอย่างไรในการอพยพย้ ายถิ่น
มีสถิติเชิงบวกที่แสดงให้ เห็นถึงความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ได้ แก่ การลดลงของอัตราการ
เกิดของประชากรในภูมิภาคโดยเฉลี่ย และการเข้ า
เรี ยนระดับมัธยมมีชอ่ งว่างทางเพศลดลง มีจ�ำนวน
ผู้หญิงมากขึ ้นในรัฐสภาและในระดับผู้บริ หารของ
บริ ษัทธุรกิจ มีการขยายตัวของอัตราส่วนแรกเกิด

ของเพศชายและเพศหญิ ง ความเชื่ อ ที่ ว่าผู้ช าย
เป็ นผู้น� ำ ที่ ดี ก ว่ า มี สัด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกัน ระหว่ า ง
หญิงชาย ในขณะที่ประเทศในลุ่มน� ้ำโขงซึ่งก�ำลัง
มุ่งสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่เน้ นทักษะขันสู
้ ง
จ�ำนวนประชากรเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 25
ปี ขึ ้นไปที่มีการศึกษาในระดับมัธยมมีจ�ำนวนใกล้
เคียงกัน เช่นเดียวกันกับจ�ำนวนแรงงานหญิงและ
ชาย สถิติภาพรวมโดยทัว่ ไปของสถานภาพของผู้
หญิงและผู้ชายโดยเปรี ยบเทียบประเทศต่างๆ ใน
เอเชีย จะเห็นว่ามีจ�ำนวนเด็กแรกเกิดผู้ชายมากกว่า
ประเทศในอนุภูมิ ภ าคลุ่ม แม่ น� ำ้ โขงมี ก ารศึก ษา
ที่ต�่ำกว่าถ้ าเทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์ และ
คนกลุ่ม นี จ้ ะเข้ า สู่ก ระบวนการแรงงานมากกว่า
ประชาชนที่ อ พยพย้ า ยถิ่ น ในลุ่ม แม่ น� ำ้ โขงจะได้
ค่าแรงต�ำ 
่ มีทกั ษะการท�ำงานต�ำ 
่ ได้ รับสิทธิน้อยกว่า
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จากภาพถ่ า ยดาวเที ย มในตอนกลาง
คื น จะเห็ น ว่ า ประเทศที่ มี แ สงไฟสว่ า งมากเป็ น
ประเทศที่ มี ก ารอพยพแรงงานเข้ า ไปมาก เช่ น
ประเทศไทยสว่ า งมากบริ เวณกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑล พม่ า ลาว ไม่ มี แ สงสว่ า งเลย   อัน
นี จ้ ึ ง เป็ นเหตุผ ลที่ ว่ า ท� ำ ไมคนจึ ง อพยพย้ ายถิ่ น

เรื่ อ งของเพศภาวะ เกี่ ย วข้ อ งกับ วงจรการ
อพยพย้ ายถิ่นอย่างไร ความไม่เท่าเทียมระหว่าง
เพศท�ำให้ เกิดการอพยพย้ ายถิ่น ความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศในการเดินทางเคลื่อนย้ าย ความไม่
เท่าเทียมระหว่างเพศในจุดหมายปลายทาง และ
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในการกลับคืนสูส่ งั คม

ความไม่ เท่ าเทียมระหว่ างเพศท�ำให้ เกิด
การอพยพย้ ายถิ่น

แรงงานที่ค้ มุ ครองแรงงานท�ำงานบ้ านและงานด้ าน
การดูแลน้ อย อย่างเช่น ในฮ่องกง ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร์ เป็ นต้ น ผู้หญิงมักเป็ นแรงงานแบบไม่เป็ น
ทางการ แม้ แต่ในภาคธุรกิ จที่ จดทะเบี ยนก็ ไม่มี
สัญญาจ้ างงาน ไม่มีประกันสังคม สิทธิวนั หยุดงาน
ชัว่ โมงการท�ำงานผู้หญิ งถูกคาดหวังตามบทบาท
ทางเพศว่าจะต้ องส่งเงินกลับบ้ านไปเลี ้ยงครอบครัว

ท� ำ ไมกระแสการอพยพย้ า ยถิ่ น ของผู้ห ญิ ง
ในเอเชี ย จึง มี สูง ทัง้ นี เ้ นื่ อ งมาจากผู้ห ญิ ง เข้ า ถึง
ทักษะและการฝึ กอบรมวิชาชีพอาชีพได้ น้อยกว่า
ผู้หญิ งจึงมี ทางเลือกน้ อยกว่าในการด� ำรงชี พ ผู้
หญิ ง มี ชื่ อ ในสิ ท ธิ ก ารครอบครองทรั พ ย์ สิ น น้ อ ย
กว่า ผู้หญิ งไม่สามารถจ่ายค่าใช้ จ่ายเอกสารใน
การอพยพย้ า ยถิ่ น ตามกฎหมาย ไม่ มี เ ครื อ ข่ า ย
หรื อ ช่ อ งทางที่ จ ะมี โ อกาสได้ งาน การย้ ายถิ่ น
จึ ง เป็ นกลยุท ธ์ ใ นการด� ำ รงชี พ ผู้ห ญิ ง วัย สาวมี
ความเสี่ ย งที่ จ ะถูก ล่ว งละเมิ ด ทางเพศมากกว่ า
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ าเมื อ งส่ ว นมากจะ
เป็ นผู้ช าย ผู้ห ญิ ง มี ร่ า งกายที่ เ ปราะบางท� ำ ให้ มี
ความเสี่ ย งมากขึ น้ ถ้ า ถื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค่ า ติ ด ตัว
มา ผู้หญิงส่วนมากกู้ยืมเงินเพื่อการอพยพย้ ายถิ่น

ความไม่ เท่ าเทียมระหว่ างเพศในจุด
หมายปลายทาง

การแบ่งงานตามเพศ การให้ คุณค่างานด้ านการ
ดูแลของผู้หญิงต�ำ 
่ ช่องว่างระหว่างเพศถูกผลิตซ� ้ำใน
ชีวติ การท�ำงานของผู้อพยพย้ ายถิ่น ท�ำให้ มีชอ่ งว่าง
ระหว่างเพศในเรื่องค่าจ้ างและเงือ่ นไขในการท�ำงาน
งานของผู้หญิงมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจต�่ำ มีกฎหมาย

มากกว่า ผู้หญิงจ�ำนวนมากท�ำงานที่มีลกั ษณะโดด
เดี่ยว เช่น ท�ำงานบ้ าน บางรูปแบบของงานบริ การ
ทางเพศ เช่น ให้ บริ การกับชาวประมง ซึง่ เป็ นงาน
ที่เข้ าถึงยาก ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ และถูกซ่อนเร้ น
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ความไม่ เท่ าเทียมระหว่ างเพศเมื่อกลับไป
ถิ่นเดิม

คนเหล่านี ้เมือ่ กลับไปบ้ านก็จะถูกตีตราว่ามาท�ำงาน
ในเมือง ห่างไกลจากครอบครัวหรื อสามี ยิ่งถ้ าไป
ขายบริ การทางเพศ หรื อถูกสันนิษฐานว่าไปขาย
บริ การทางเพศก็ยิ่งถูกตีตรา เวลาที่สง่ เงินกลับบ้ าน
ก็ไม่สามารถควบคุมได้ ว่าเงินนัน้ ถูกน�ำไปใช้ จ่าย
อะไรบ้ าง

รู ปแบบทางเพศภาวะของแรงงานอพยพ

มีลกั ษณะของอาชีพที่กลายเป็ นอาชีพเฉพาะของผู้
หญิง เช่น ในการรับสมัครงานระบุวา่ ต้ องการผู้หญิง

ท� ำ งานบ้ าน ดู แ ลผู้ สู ง อายุ อุ ต สาหกรรมทาง
เพศ พยาบาล โรงงานทอผ้ า งานต้ อนรั บ หรื อ
งานในโรงงานอุต สาหกรรมที่ เ ป็ นอุต สาหกรรม
เบา ซึง่ จะแตกต่างไปในแต่ละประเทศ เช่น ผู้หญิง
จากลาวและพม่า ส่วนใหญ่จะมาท�ำงานบ้ านใน
ประเทศไทย ผู้หญิงจากกัมพูชาจะไปท�ำงานในภาค
เกษตร  งานประเภทนี ้ต้ องการผู้หญิงเพราะควบคุม
ง่ า ย มี ก ารแบ่ ง กลุ่ม ตามห่ ว งโซ่ คุณ ค่ า (value
chain) โดยผู้ชายท�ำงานในเรื อประมง ส่วนผู้หญิง
ท�ำงานกิจกรรมพื ้นฐานที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

งานที่รัฐบาลออสเตรเลีย (Department of
Foreign Affairs and Trade) ได้ ทำ� ร่ วมกับ
กลุ่มประเทศในอาเซียน
การด�ำเนินการไตรภาคีเพื่อปกป้องแรงงานข้ ามชาติ
ในอนุภูมิ ภ าคลุ่ม น� ำ้ โขงจากการเอารั ด เอาเปรี ย บ
แรงงาน สนับ สนุน การอพยพย้ า ยถิ่ น ที่ ป ลอดภัย
สร้ างความเข้ มแข็งในการก�ำหนดกฏเกณฑ์และการ
ด�ำเนินการรับสมัครแรงงานข้ ามชาติและนโยบายด้ าน
แรงงาน เพิ่มการเข้ าถึงการบริ การของแรงงานข้ าม
ชาติ ร่วมกับรัฐบาล นายจ้ าง และแรงงาน รวมทังภาค
้
ประชาสังคม สนับสนุนการเข้ าถึงงานที่เหมาะสมเพือ่
ส่งเสริ มการด�ำรงชีพและเศรษฐกิจ แก้ ไขและปกป้อง
ช่องว่างและช่องทางอย่างเป็ นทางการที่ซบั ซ้ อนและ
มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง สนับสนุนแรงงานหญิงข้ ามชาติในการ
เข้ าถึงข้ อมูลก่อนเดินทางจากศูนย์ข้อมูลแรงงานข้ าม
ชาติ ให้ การสนับสนุนแรงงานที่เดินทางกลับถิ่น เช่น
ทักษะการได้ รับการยอมรับในการท�ำงานในประเทศ
กลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน สนับสนุนกฎกระทรวง
พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับการปกป้องแรงงานท�ำงานบ้ าน
ในประเทศไทย แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในกระบวนการ
ผลิตอาหารทะเล และงานวิจยั และการเผยแพร่ ทาง
สือ่ มวลชนเกี่ยวกับภาคประมงของไทยใน พ.ศ. 2556
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โครงการเอเชีย-ออสเตรเลียเพื่อต่ อต้ าน
การค้ ามนุษย์ (Asia-Australia Program to
Combat Trafficking in Persons – AAPTIP)

เพื่ อ ยุติ ส ถานการณ์ แ รงงานและการค้ า ทาง
เพศ ลดแรงจูงใจและโอกาสส�ำหรับการค้ ามนุษย์ใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยการเสริ มสร้ างให้ เกิดการตอบ
สนองในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา การบังคับใช้
ต�ำรวจ/กฎหมาย ส�ำนักงานอัยการ ตุลาการ ส่งเสริ ม
แนวทางปฏิบตั ิที่เน้ นเหยื่อเป็ นศูนย์กลาง (victimcentred) และมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
สนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงและกลุม่ ผู้มเี พศภาวะหลากหลาย
ในการหารื อกับหน่วยงานที่สนับสนุนเหยื่อการค้ า
มนุษย์ และองค์กรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ค วามรุ น แรงที่ มี พื น้ ฐานมา
จากเพศภาวะ (gender-based violence) ในระบบ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การต่อสู้เชิ ง
นโยบายในการยุติค�ำสัง่ กักกันหญิ งที่ตกเป็ นเหยื่อ
การค้ ามนุษย์ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ การตรวจสอบ
เพศในคูม่ อื ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายในเวียดนาม  
สนับสนุนนักเรี ยนนายร้ อยต�ำรวจหญิงรุ่นแรกในพม่า

โครงการการสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงิน (Shaping Inclusive Finance
Transformations - SHIFT)

ขยายให้ คนจนเข้ าถึงบริ การด้ านการเงิน เช่น
การออม การประกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เงิ น จากกลไกทางการเงิ น แบบไม่ เ ป็ นทางการไป
สู่แ บบทางการ มี ก ารหมุน เวี ย น และการบริ ก าร
มูล ค่ า สูง ส� ำ หรั บ ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย/ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
ภายใน พ.ศ. 2563 สนับสนุนแรงงานหญิ งอพยพ
เพื่อสามารถเข้ าถึงทางการเงินและทางเลือกที่เป็ น
ไปได้ ในการอพยพย้ ายถิ่น และการปกป้องผู้บริ โภค
ได้ แก่ การใช้ จ่ า ยผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ (mobile
money) การส่งเงินกลับบ้ านของผู้หญิ ง พนักงาน
ธนาคารส�ำหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ไม่มีค่า
ใช้ จ่าย ผู้หญิงสามารถเข้ าถึงทางการเงินและด�ำเนิน
การธุร กิ จ ขนาดย่อ ม ซึ่งจะเป็ นทางเลือกที่ เ ป็ นไป
ได้ ข องผู้ห ญิ ง นอกเหนื อ ไปจากการอพยพย้ า ยถิ่ น
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อภิปราย
แลกเปลี่ยน

- มี ข้ อ สัง เกตว่ า ผู้ห ญิ ง ที่ อ พยพไปท� ำ งานใน
ประเทศต่า งๆ มี ผ้ ูห ญิ ง จ� ำ นวนมากที่ ส ามารถที่
ควบคุมชะตาชีวิต ควบคุมเงิน และควบคุมผู้ชาย
ที่ เกี่ ยวข้ อ งในกระบวนการได้ และพบว่ามี ก รณี
เหล่ า นี เ้ กิ ด ขึ น้ กับ ผู้ห ญิ ง เวี ย ดนาม อิ น โดนี เ ซี ย
จากงานวิ จัย ชิ น้ นี เ้ ป็ นที่ แ น่ น อนว่ า มี ตัง้ แต่ ค นที่
สามารถควบคุมได้ ไปจนถึงคนที่ไม่มีอ�ำนาจต่อ
รองอะไรได้ เลย ซึ่งงานวิจยั ที่มาน�ำเสนอวันนี ้เน้ น
เฉพาะกลุ่ม ข้ า งล่ า ง กลุ่ม ที่ ต้ อ งประสบปั ญ หา
ความไม่เท่าเทียม กลุ่มที่ไม่สามารถต่อรองอะไร
ได้ คนกลุ่มนี ต้ ้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
- ประเด็นส�ำคัญของการรวมกลุ่มในประเทศ
อาเซียนเปิ ดให้ มีการเคลื่อนโดยอิสระของแรงงาน
ในกรณีนี ้จะไปสะท้ อนแรงงานจ�ำเพาะ 7 อาชีพ ที่
เปิ ดให้ มีการเคลือ่ นอย่างอิสระ แต่ประเด็นที่นา่ เป็ น
ห่วงมากกว่าในกลุม่ ประเทศยากจนในอาเซียน ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงทีม่ ีระดับการศึกษาค่อนข้ างต�่ำ 
แต่มีการเข้ าสูแ่ รงงานเป็ นจ�ำนวนมาก แต่กลุม่ นี ้จะ
ไม่ถกู ดูแลตามกฎหมายของอาเซียนที่มีการตกลง
กันเอาไว้ ตอนนี ้ก็ยงั ไม่ทราบว่าต่อไปผลกระทบจะ
เป็ นอย่างไร ในทิศทางใด เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้ องจับตามอง

ต่างๆ ที่ยงั ต้ องแก้ ไข เช่น ปั ญหาเรื่ องความรุนแรง
ในครอบครัว สถิติบอกว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงใน
ออสเตรเลี ย ประสบปั ญ หาเรื่ อ งความรุ น แรงใน
ครอบครั ว เรื่ องการจ้ างงานในตลาดแรงงานพบ
ว่าผู้หญิงจะได้ รับอัตราค่าจ้ างต�่ำกว่าผู้ชาย 12 %
และ ในตลาดแรงงานส�ำหรับคนที่ท�ำงานประเภท
เดียวกัน ผู้หญิงจะได้ รับค่าจ้ างที่ต�่ำกว่า 15-18 %
ในต�ำแหน่งทางการเมืองตัวแทนผู้หญิงที่อยูใ่ นสภา
มีจ�ำนวนค่อนข้ างต�่ำ เราคาดหวังว่าจะมีมากกว่านี ้
ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็ยงั ไม่ได้ นิ่งนอนใจยังมีการ
ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง โครงการของออสเตรเลียถือว่า
เป็ นโครงการที่จะช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างเพศ
- ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายในการเข้ าไป
ท�ำงานในประเทศค่อนข้ างเข้ มงวด เพราะฉะนัน้
จะไม่มีปัญหาแบบของไทยที่มีแรงงานเพื่อนบ้ าน
ลัก ลอบเข้ า มาโดยผิ ด กฎหมาย ดัง นัน้ แรงงาน
ที่เข้ าไปในออสเตรเลียส่วนมากจึงเป็ นแรงงานที่
ถูกกฎหมาย จึงได้ รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
ออสเตรเลีย
- ประเด็ น ของเด็ ก ที่ เ ข้ าไปเกี่ ย วข้ องกั บ
ขบวนการอพยพ รัฐบาลออสเตรเลียได้ ท�ำงานร่วม
กับ ILO (International Labour Organization) ได้
มีการท�ำงานร่ วมกับต�ำรวจ กระบวนการยุติธรรม
ต่างๆ แต่ยงั เร็ วเกินไปที่จะบอกได้ ว่ามีผลกระทบ
มากน้ อยแค่ไหนอย่างไร  

- แม้ วา่ ประเทศออสเตรเลียจะมีความเท่าเทียม
ระหว่างเพศค่อนข้ างสูงในเรื่ องของการศึกษา ราย
ได้ และการจ้ า งแรงงานต่า งๆ แต่ก็ ยัง มี ปั ญ หา
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เสวนาโต๊ะกลม: ประเด็นสำ�คัญจากการประชุมระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อทบทวนความก้าวหน้า ความสำ�เร็จ
และข้อท้าทายในการดำ�เนินการว่าด้วยเรื่องสตรี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
“ปฏิญญาและแผนปฎิบัติการปักกิ่ง”

กุลสุวรั กษ์ ปู่ ยี่

(เครื อข่ายสตรี ชนเผ่าแห่งประเทศไทย)
ไม่ได้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายจากเมื่อ
10 กว่าปี ที่แล้ วที่เคยทบทวนสถานการณ์ ไป แต่
ความรุ น แรงในการถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ มี ม ากกว่ า
เดิม และมี ความซับซ้ อนมากขึน้ ในการประชุม
ทบทวน ครบรอบ 20 ปี “ปฏิ ญ ญาและแผน
ปฏิบตั ิการปั กกิ่ง” มีการแบ่งกลุ่มย่อยในประเด็น
ของแต่ละองค์ กร ตัวอย่างเช่นสตรี ชนเผ่า กรณี
หรื อสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับเราก็ จะเป็ นเรื่ อง
เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยเจริ ญพันธ์ สิ่งแวดล้ อม
โอกาสที่ จ ะน� ำ เสนอประเด็ น ปั ญ หามี น้ อ ยมาก

ข้ อท้ าทายจากการเป็ นสตรี ชนเผ่ า

แต่ละองค์กรก็จะน�ำเสนอปั ญหาของตัวเอง การ
เข้ าไม่ถึงของตัวเอง มีน้อยมากที่จะพูดถึงสตรี ชน
เผ่า ได้ มีการพูดถึงประเด็นประมาณ 20 ประเด็น
ว่ามีการปรับแก้ อะไร อย่างไร มีกฎหมายหรื อการ

ยกเลิกข้ อสงวนอะไรไปบ้ างแล้ ว โดยส่วนตัวมอง
ว่าตัว CEDAW (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women  
หรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
สตรี ในทุกรู ปแบบ)  มันงดงามสวยหรู แต่ว่ามีสตรี
ชนเผ่าสักกี่คนที่ได้ เข้ าถึงการได้ ใช้ CEDAW จริ งๆ
มี เ ฉพาะคนที่ มี ก ารศึก ษาและสนใจจริ ง ๆ ที่ จ ะ
รู้จกั CEDAW ประเทศไทยจะท�ำอย่างไรให้ ผ้ หู ญิง
ชนเผ่าได้ เข้ าถึง CEDAW ให้ มากขึน้ มีมติคณะ
รัฐมนตรี หลายอย่างที่จะไปสอดคล้ องกับ CEDAW
เช่น มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหา 2553 เรื่ องการฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมพิเศษกะเหรี่ ยงและชาวเล เป็ นข้ อสังเกต
ว่ามีแค่ 2 ชนเผ่าในระยะเวลา 3 ปี จะครอบคลุม
ไหมเพราะพี่ น้องกะเหรี่ ยงในประเทศไทยมี มาก
เป็ นอันดับ 1 มีการคัดเลือกชุมชนไม่กี่ชมุ ชน แล้ ว
ชนเผ่าที่เหลือล่ะ   CEDAW กับรัฐธรรมนูญจะไป
ด้ ว ยกัน ได้ อ ย่ า งไร เราไปเรี ย กร้ องสัด ส่ว นหญิ ง
ชาย 50-50 แต่ผ้ ูหญิ งชนเผ่า 1 ใน 50 ยัง ไม่มี
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เลย สัดส่วนที่เราจะไปเรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญมีน้อย
มาก ประเด็นที่ส�ำคัญที่สดุ อีกอย่างหนึ่งคือค�ำว่า
ชนเผ่า ไม่มีระบุในรั ฐธรรมนูญ จึงเป็ นเรื่ องยาก
ที่ ผ้ ูหญิ งชนเผ่าจะมี พืน้ ที่ เพื่ อน� ำเสนอตัวตนของ
ตนเอง ที่แย่ไปกว่านันคื
้ อ กระทรวงศึกษาธิการจะ
ยุบการเรื่ องเรี ยนทวิภาษา จะเหลือแค่ภาษาไทย
ภาษาเดียว ท�ำให้ วฒ
ั นธรรมชนเผ่าสุม่ เสี่ยงต่อการ
สูญหาย อันนี ้ก็เป็ นข้ อกังวลใจของเราชาวชนเผ่า

ดร. สิตา สัมฤทธิ์

ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ป ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม C S W 5 9
/Beijing+20 (Commission on the Status of
Women) ที่นิวยอร์ ก ไปกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ สมาคมสตรี แ ห่ ง
ประเทศไทย การประชุม ครั ง้ นี เ้ ป็ นการทบทวน
แผนปฏิ ญ ญาปั ก กิ่ ง ข้ อ สัง เกตตัง้ แต่ก ารไปเข้ า
ร่ วม เป็ นเรื่ องของผู้หญิ งชัน้ สูง กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ ยังคงชูประเด็นเรื่ องช้ างเท้ าหน้ าช้ างเท้ า
หลัง ในเวทีของยูเอ็น ในเวทีนี ้จะมีแค่ตวั แทนของ
รัฐบาล ตัวแทนจากประเทศไทยที่ไปร่ วมประชุม
ไม่มีความหลากหลาย กลุม่ NGOs ที่ไปจะอยู่ใน
ประชุมกลุ่มย่อย ตัวแทนรัฐบาลอยู่ในเวทีที่สร้ าง
ความเปลีย่ นแปลงได้ แต่ไม่ร้ ูประเด็นเพศภาวะ ครัง้
หน้ าเราอาจจะต้ องไปขอ UN ว่าเราจะเลือกใคร
ไปบ้ าง เพื่อให้ ประชุมกลุ่มย่อยของประเทศไทยมี
น� ้ำหนักมากขึ ้น เผื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ มากขึ ้น
การทบทวนแผนปฏิ ญ ญาปั ก กิ่ ง เห็ น ด้ ว ย
กับ คุณ กุล สุว ารั ก ษ์ ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ก ารทบทวนอะไร
มากไปกว่าที่เป็ นอยู่ นอกจากประเด็นการเมือง
และประเด็นเรื่ องค้ ามนุษย์ เพราะว่าประเทศไทย
ถูก ลดระดับ มาอยู่ Tier 3 ซึ่ ง เป็ นระดับ ต�่ ำ สุด
ข้ อท้ าทาย คือเรื่ องระบบท�ำงาน ระบบคิด
การแบ่งชนชันของคนท�
้
ำงาน  การแบ่งชนชันของ
้
ผู้หญิงด้ วยกันเอง ในค�ำแถลงของประเทศไทยไม่มี
เรื่ องผู้หญิ งชาติพันธุ์ ไม่มีเรื่ องการต่อต้ านความ

รุนแรงต่อผู้หญิง เราก�ำลังจะแก้ ปัญหาแค่เรื่ องการ
ค้ ามนุษย์เรื่ องเดียวเพราะถูกลดระดับหรื ออย่างไร

Mia Urbano

ได้ เข้ าร่ วมประชุมเวทีทบทวนปฏิญญาปั กกิ่ง
ในระดับภูมิภาค ที่จดั ขึ ้นที่ กรุ งเทพฯ พบว่าเป็ น
เรื่ องที่ยากที่จะผลักดันแผนนีใ้ ห้ เป็ นจริ ง เราจะมี
ขบวนการปกป้องนักสิทธิเพื่อผู้หญิงอย่างไร

Sarah Robert

ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับความไม่เท่าเทียมกันทาง
เพศ รัฐมนตรี ของออสเตรเลียออกมาพูดว่า 20 ปี มา
นี ้เรายังท�ำงานไม่พอ ความก้ าวหน้ ายังไม่มี เช่นใน
เรื่ องของเศรษฐกิจ ผู้หญิงยังไม่ได้ รับค่าจ้ างแรงงาน
ทีเ่ พียงพอ ผู้หญิงยังขาดพื ้นทีก่ ารท�ำงานทีป่ ลอดภัย
อันนี ้ก็เป็ นประเด็นที่ยงั ต้ องมีการขับเคลื่อน
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ในการที่จะท�ำให้ สนธิ สญ
ั ญาปั กกิ่งเป็ นจริ ง ในส่วนของภาค
ประชาสังคม มีความพยายามมาตลอดเวลา เช่น ล็อบบี ้รัฐบาล ยื่น
แถลงการณ์ เป็ นเรื่ องที่หนักเพราะไม่มีการพูดถึงประเด็นที่เราพูดกัน
เช่น เรื่ องการอพยพของผู้หญิง เป็ นต้ น ไม่มีความก้ าวหน้ าของประเด็น
ผู้หญิงปรากฏ ไม่มีสญ
ั ญาว่าจะท�ำอะไรและไม่เข้ าถึงกลุม่ คนชายขอบ
ในการประชุม CSW 59 (Commission on the Status of Women 59)
จัดที่ส�ำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์ ก ในวันที่ 9-20 มีนาคม
2558 ไม่มีภาคประชาชนได้ เข้ าไป การทบทวนครบรอบ 20 ปี ของแผน
ปฏิบตั กิ ารปั กกิ่งไม่มคี วามก้ าวหน้ า แต่วา่ มีเหตุการณ์หนึง่ ในการประชุม
ที่นิวยอร์ ก มีผ้ หู ญิงประมาณ 3,000 คน รวมกลุม่ ประท้ วงหน้ างานประชุมเพื่อส่งเสียงว่าไม่มีความก้ าวหน้ า
ทาง APWLD (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development) มีการจัด CSO (Civil Society
Organization) Forum มีการเชิญผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวประเด็นผู้หญิง นักเคลื่อนไหว มาพูดคุยกันว่ามีประเด็น
ไหนบ้ างที่ควรจะต้ องถูกผลักดันในเวที CSW 59 แต่เราไม่มีทางรู้ได้ เลยว่าข้ อเสนอของเราที่สง่ ไปจะไปถึง
ไหนหรื ออาจจะถูกพับเก็บแล้ วก็ได้

อภิปราย
แลกเปลี่ยน

สรุป
การจัดการประชุมสัมมนาเนื่ องในโอกาสวันสตรีสากล 2558 เราได ้
มาทบทวนเรื่องสนธิสญ
ั ญาและแผนปฏิบต
ั ิการปักกิง่ และประเด็นเศรษฐกิจ
สังคม ที่ท�ำให ้ผู ้หญิงเข ้มแข็งมากขึน้ ก็อยากจะขอขอบคุณวิทยากร ที่มา
่
แบ่งบันประสบการณ์ของไทยและการอพยพย ้ายถินของลาว
สิทธิของผู ้หญิง
้
้ คณ
สิทธิมนุ ษยชน ทังหมดนี
มี
ุ ู ปการแก่สงั คมเป็ นอย่างมาก ส�ำหรับรัฐบาล
่
่ อไป และ
ออสเตรเลียก็มีพน
ั ธกรณี ทีจะปฏิ
บต
ั ก
ิ ารตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารปักกิงต่
้
พร ้อมให ้ความร่วมมือกับทุกประเทศทังในฐานะรั
ฐบาลกับรัฐบาล และโครงการ
้ จะพูดคุยแลกเปลียนสนทนากั
่
ช่วยเหลือ และหวังว่าพวกเราที่นี ก็
นต่อไป
ก็ขอขอบคุณ
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ภาคผนวก

ประวัติย่อวิทยากร
ดร. วราภรณ์ แช่ มสนิท

ข้อสังเกตและข้อท้าทาย ในการขับเคลือ่ นงานประเด็นผูห้ ญิ งและความ
เป็ นธรรมทางเพศ
ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิ งและความเป็ นธรรมทางเพศ อาจารย์
ท� ำ งานเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ของผู้น�ำ การ
เปลี่ยนแปลง (change agents) ด้ านสุขภาวะผู้หญิ งและความเป็ น
ธรรมทางเพศ โดยการอบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ หู ญิงและผู้มีเพศภาวะหลาก
หลาย และให้ ทุนวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมแก่ผ้ ูหญิ งรากหญ้ า
ผู้หญิ งที่ถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชนต่างๆ และสร้ างเครื อข่ายการจัดการ
ความรู้ ด้ านยุทธศาสตร์ การท� ำงาน และสานพลังบุคคลและองค์ กรที่
ท�ำงานในประเด็นสุขภาวะผู้หญิ งและความเป็ นธรรมทางเพศ พัฒนา
และสนับ สนุน งานสื่ อ สารสาธารณะ ในประเด็ น สุข ภาวะผู้ห ญิ ง และ
ความเป็ นธรรมทางเพศ ในระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ โดยการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิสตรี สิทธิของผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ การยุติความรุ นแรง   ให้ สามารถขับเคลื่อนงานได้ อย่างมีพลัง เช่น
กิจกรรมการเต้ น Break the Chain เพื่อยุตคิ วามรุนแรงต่อผู้หญิง เป็ นต้ น

พงศธร จันทร์ เลื่อน

การเคลือ่ นตัวของสังคมเกย์ไทย จากความเบี ย่ งเบนสู่ความเบิ กบาน
ผู้อ� ำ นวยการมูล นิ ธิ เ อ็ ม พลัส และกรรมการมูล นิ ธิ เ พื่ อ สิท ธิ แ ละความ
เป็ นธรรมทางเพศ (มสธพ.) Foundation for SOGI Rights and
Justice (FOR-SOGI) ประเด็ น เคลื่ อ นไหวเพื่ อ เรี ย กร้ องสิ ท ธิ ข อง
ผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศ และปกป้ องการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย
ชน สนับ สนุน พ.ร.บ. คู่ชี วิ ต ฉบับ ประชาชน เพื่ อ เรี ย กร้ องให้ ค นรั ก
เพศเดี ย วกัน สามารถจดทะเบี ย นสมรสได้ ต ามกฎหมาย โดยมี Facebook มูล นิ ธิ เ พื่ อ สิ ท ธิ แ ละความเป็ นธรรมทางเพศ ให้ ค วามรู้ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในประเด็นความหลากหลายทางเพศ
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สุไลพร ชลวิไล

ประสบการณ์ การท�ำงานเคลือ่ นไหวเพือ่ สิ ทธิ ของหญิ งรักหญิ งและสิ ทธิ ของ
ผูห้ ญิ ง
นักวิชาการอิสระและกรรมการในประเด็น เรื่ อง ผู้หญิง เพศภาวะ ความ
หลากหลายทาง เพศ  และผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์   โดยเฉพาะ
เรื่ อง ผู้หญิงที่อยูร่ ่วมกับเอชไอวี/เอดส์   นอกจากนี ้ยังเป็ นกรรมการสมาคม
เพศวิถีศกึ ษา กรรมการชุมชนด้ านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของศูนย์วิจยั
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย  และของภาคประชาสังคมทีท่ �ำงานด้ านเอดส์ด้วย

วรรณพร ปั นทะเลิศ

ผูห้ ญิ งลาวทีท่ �ำงานร้านคาราโอเกะในประเทศไทย: การย้ายถิ่ นและการใช้
ชีวิตข้ามพรมแดน
อดีตนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปั จจุบนั นักวิจยั ประจ�ำมูลนิธิไทยโรดส์  วิทยานิพนธ์เรื่ องนี ้  “ผู้
หญิงลาวที่ท�ำงานร้ านคาราโอเกะในประเทศไทย: การย้ ายถิ่นและการใช้
ชีวิตข้ ามพรมแดน” ได้ รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) ภายใต้ โครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้ านมนุษยศาสตร์
– สังคมศาสตร์ ประจ�ำปี งบประมาณ 2556 (รุ่ นที่ 9) กลุ่มหัวข้ อวิจัย:
ประสบการณ์ ชีวิตและเพศภาวะของ ผู้หญิงในอาเซียน มีความสนใจใน
ประเด็น การย้ ายถิ่น (Migration), ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน (Transnational Relation), เครือข่ายทางสังคม (Social Network), เพศภาวะ (Gender)
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ดร. สิตา สัมฤทธิ์

การข่มขืนและกระบวนการยุตธิ รรมไทย
ที่ ป รึ ก ษาโครงการส่ง เสริ ม สิ ท ธิ ส ตรี แ ละเด็ ก สถาบัน เพื่ อ การยุติ ธ รรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) ผู้เชี่ ยวชาญและนักสตรี นิยมรุ่ นใหม่ที่สนใจใน
ประเด็นสิทธิ สตรี เพศภาวะ เพศวิถี และการพัฒนาในเอเชี ยแปซิฟิก
และเป็ นผู้ริ เ ริ่ ม โครงการ “รั ก นวล สงวนสิ ท ธิ์ ” เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้
และแนวทางในการเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ข องผู้ห ญิ ง ที่ ถูก กระท� ำ ความรุ น แรง

มีอา เออร์ บาโน (Mia Urbano)

Journeys into the Unknown: Improving Environments for Women’s Mobility
in ASEAN Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government
มี อ า เออร์ บาโน ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการพั ฒ นาสั ง คม แห่ ง รั ฐ บาล
ออสเตรเลีย จะเข้ าร่ วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท� ำงาน
กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความ
เคลื่ อ นไหวของผู้ หญิ ง ภายใต้ โครงการความช่ ว ยเหลื อ ออสเตรเลี ย
Mia Urbano is the Social Development Specialist for the South East
Asia Regional Hub within the Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT), Government of Australia. Mia’s role is to provide technical
analysis, policy advice and related capacity development for Australia’s aid program delivery in Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos
and Myanmar. Her work focuses on gender equality and women’s
empowerment, poverty and discrimination. Prior to joining DFAT in
2013, Mia spent ten years based at the Nossal Institute for Global
Health at the University of Melbourne. as a senior program manager
and course coordinator on gender equality and human rights. Mia
currently advises DFAT on a range of initiatives, including programs
focused on increasing protection for migrant workers in ASEAN, gender sensitization of the criminal justice response to human trafficking,
assessments of women’s economic livelihoods in Vietnam, and on
barriers to women’s promotion pathways and political participation.
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