รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ
(Gender Sensitivity Training Workshop)
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
สำนักงำนเลขำธิกำร AIPA ร่วมกับองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับควำม
เข้ำใจและตระหนักในเรื่องเพศสภำพ (Gender Sensitivity Training Workshop) ระหว่ำงวันที่ ๑๓-๑๖
มกรำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแลงคำสเตอร์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดหัวข้อและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำกำรประชุม
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของกำรประชุมฯ มีดังนี้
๑) เข้ำใจแนวคิดและควำมหมำยของ “เพศสภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒ นำ”และ“ควำมไม่
เท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศ”
๒) รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหญิงและชำยภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน
๓) รับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติทั้งภำยในภูมิภำคและในระดับสำกลเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกัน
ระหว่ำงเพศและกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับสตรี
๔) นำเสนอกฎหมำยและนโยบำยในประเทศสมำชิก AIPA เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกัน
ระหว่ำงเพศ
๕) เสนอแนะแนวนโยบำยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศสภำพ
๖) แบ่งปันประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแผนงำนและโครงกำรที่เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่ำว
๗) บทบำทของสมำชิกรัฐสภำในกำรจัดสรรงบประมำณ
ในกำรนี้ สำนักงำนเลขำธิกำร AIPA มีหนังสือถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ โดยเรียนเชิญ
ให้ส่งสมำชิกรัฐสภำที่เคยเข้ำร่วมกำรประชุมด้ำนสมำชิกรัฐสภำสตรีในสมัชชำรัฐสภำอำเซียน จำนวน ๒ คน
เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ประธำนรัฐสภำจึงมอบหมำยให้นำงสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมำชิกวุฒิสภำและนำงสำวจิตภัสร์
กฤดำกร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวในฐำนะผู้แทนสมำชิกรัฐสภำไทย
ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ครั้งนี้ มีสมำชิกรัฐสภำจำกประเทศสมำชิก AIPA เข้ำร่วมกำรประชุม
ทั้งสิ้น ๖ ประเทศ ได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มำเลเซีย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
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สมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิก AIPA ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ วันแรกของกำรประชุมฯ หลังจำกที่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ แนะนำตัว
เพื่อทำควำมรู้จักกันแล้ว ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและนิยำมควำมคำดหวังที่มีต่อควำมเป็นชำย
และหญิงในแต่ละประเทศ เพื่อทำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงที่สังคมในแต่ละชำติมีต่อเพศสภำพ

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ
ความแตกต่างระหว่างเพศ (sex) และ บทบาทหญิงชาย (gender)
เพศ (sex) หมำยถึง เพศสรีระ เป็นควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำยของหญิงและชำยที่ถูกกำหนด
โดยธรรมชำติ เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยสมบูรณ์ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศหรือวัฒนธรรมใดก็ตำม
เช่น ผู้หญิงมีมดลูก รังไข่ ประจำเดือน อวัยวะเพศหญิง เต้ำนมที่ผลิตน้ำนม ผู้ชำยมีอัณฑะ อวัยวะเพศชำย
เป็นต้น ดังนั้น เมื่อกล่ำวถึงประเด็นเกี่ยวกับเพศจะจำกัดเฉพำะหญิงและชำย
บทบาทหญิงชาย หรือ มิติหญิงชาย (gender) หมำยถึง เพศทำงสังคม หรือควำมเป็นหญิง
เป็ น ชำยที่ ถู ก ก ำหนดโดยเงื่ อ นไขทำงสั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรมให้ แ สดงสถำนภำพ บทบำท และหน้ ำ ที่
ควำมรับผิดชอบผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ กำรอบรมสั่งสอน และควำมคำดหวังภำยในสังคมนั้นๆ เช่น ผู้หญิง
มีหน้ำที่ทำงำนบ้ำนและเลี้ยงลูก ส่วนผู้ชำยต้องเป็นผู้นำครอบครัว มีหน้ำที่ออกไปทำงำนนอกบ้ำนเพื่อหำรำยได้
เลี้ยงครอบครัว เป็นต้นบทบำทหญิงชำยขึ้นกับปั จจัยต่ำง ๆ ในสังคมเช่น ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ประเพณี
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วัฒนธรรม ศำสนำระบบเศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง กำรศึกษำ ชนชั้น ชำติพันธุ์ฐำนะ ฯลฯ ปัจจัยเหล่ำนี้
เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ สภำพกำรณ์และเงือ่ นไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เมื่อกล่ำวถึงประเด็น
ควำมหลำกหลำยทำงเพศสภำพจะใช้คำว่ำ บทบำทหญิงชำยหรือมิติหญิงชำย (gender)

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ

บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ วันที่สองของกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในช่วงเช้ำของกำรประชุมฯ
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนวันลำคลอดในกลุ่มประเทศสมำชิก AIPA โดยประเทศ
สมำชิก AIPA ที่มีจำนวนวันลำคลอดมำกที่สุด คือสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ และน้อยที่สุด คือรำชอำณำจักรกัมพูชำ
สำหรับประเทศไทยอยู่ในระดับปำนกลำงคือ ปัจจุบันแม่ของเด็กสำมำรถลำคลอดได้ ๙๘ วันและพ่อของเด็ก
สำมำรถลำช่วยเลี้ยงดูบุตรได้ ๑๕ วัน ตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
กำรเพิ่มจำนวนวันลำคลอด ซึ่งนำงสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมำชิกวุฒิสภำในฐำนะผู้แทนรัฐสภำไทยที่เข้ำร่วม
กำรประชุมฯให้ควำมคิดเห็นว่ำ กรณีที่จะมีกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว ควรศึกษำข้อคิดเห็นและผลกระทบ
จำกผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจร่วมด้วย รวมทั้งพิจำรณำโอกำสและควำมเป็นไปได้ของผู้หญิงในกำรได้รับกำร
จ้ำงงำนด้วยเช่นกัน
พร้อมกันนี้ นำงสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมำชิกวุฒิสภำในฐำนะผู้แทนรัฐสภำไทยนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มประชำกรหญิงและชำยภำยในประเทศ รวมทั้งประเด็นปัญหำที่กระทบต่อควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงเพศและกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของผู้หญิงในประเทศไทย มีสำระสำคัญโดยสรุปดังนี้
ปัจจุบันจำนวนประชำกรหญิงและชำยในประเทศไทยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยผลสำรวจของ
นักวิจัยในปี ๒๕๖๒ ผู้หญิงไทยมีกำรศึกษำและมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนนอกบ้ำนเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งมี
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แนวโน้มที่จะเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มประเทศในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก ผู้หญิงในประเทศไทยมีบทบำท
ในกำรเป็นผู้นำ ร้อยละ ๔๒ เป็นอันดับสำม รองจำกสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรหญิงและชายภายในประเทศ และ
ประเด็นปัญหาที่กระทบต่อความเท่าเทียมกันทางเพศและการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้หญิงในประเทศไทย
ทั้งนี้ แม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรจัดทำกฎหมำยที่ครอบคลุม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติแ ล้ ว แต่ยั งคงพบกรณี ที่ผู้ ห ญิง ได้ รับ กำรปฏิบั ติที่ ไม่ เท่ ำเทีย ม
โดยประเด็นควำมท้ำทำยที่สำคัญในปัจจุบัน คือ เรื่องอัตรำค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน โอกำสและควำมก้ำวหน้ำที่
ไม่เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ กำรแก้ไขปัญหำในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติคือ กำรร่ำงกฎหมำยและกำรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ ทันเหตุกำรณ์ รวมถึงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย
ปัจจุบันประเทศไทยมีพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ที่ดูแลแรงงำนหญิงและชำย ในกรณีทงี่ ำนมีลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน ปริมำณเท่ำกัน นำยจ้ำงจะต้อง
กำหนดค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำให้เท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำลูกจ้ำงจะเป็นชำยหรือหญิง นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังอยู่
ในระหว่ำงกำรศึกษำเพื่อยกร่ำงพระรำชบัญญัติหุ้นส่วนทำงแพ่งเพื่อประกันสิทธิทำงกฎหมำยของกลุ่ม LGBTI ด้วย

นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมกันทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพของสตรี
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วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ วันที่สำมของกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ นำงสำวจิตภัสร์ กฤดำกร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะผู้แทนรัฐสภำไทย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยและนโยบำยที่สร้ำงควำม
เท่ำเทียมกันทำงเพศและกำรส่งเสริมศักยภำพของสตรี มีสำระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
ประเทศไทยมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรีแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งวำงแนวทำงกำร
พัฒนำควำมเสมอภำคทำงเพศและกำรเสริมอำนำจสตรี โดยบูรณำกำรกำรทำงำนบนพื้นฐำนของอนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ปฏิญญำปักกิ่งและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่ งยื น ทั้งนี้ ในระดับ นำนำชำติ ประเทศไทยได้ล งนำมในอนุสั ญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศฯ
ฉบับที่ ๑๐๐ เกี่ยวกับนโยบำยกำรจ้ำงงำนและฉบับที่ ๑๑๑ เรื่องกำรเลือกปฏิบัติ (กำรจ้ำงงำนและอำชีพ)
อนุสัญญำ ฉบับที่ ๑๐๐ ว่ำด้วยค่ำตอบแทนที่เท่ำเทียมกัน มีจุดมุ่งหมำยให้รัฐภำคีคำนึงถึงอัตรำ
ค่ ำ ตอบแทนที่ เ ท่ ำ เที ย มกั น ส ำหรั บ แรงงำนชำยและหญิ ง ในงำนที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น และอนุ สั ญ ญำ
ฉบับที่ ๑๑๑ ว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติ (กำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ) คุ้มครองบุคคลจำกกำรเลือกปฏิบัติ
ในกำรจ้ำงงำนตำมมำตรฐำนแรงงำนสำกลทุกรูปแบบ รัฐสมำชิกที่ให้ สัตยำบันอนุสั ญญำนี้มีหน้ำที่บังคับ
ใช้กฎหมำย ห้ำมกำรเลือกปฏิบัติและกำรกีดกันทุกรูปแบบ รวมถึง เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมืองในกำรจัดกำรกับกำรเลือกปฏิบัติแรงงำน พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๘ (แก้ไข
เพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๖๒) ลูกจ้ำงจะต้องได้รับกำรปฏิบัติและอัตรำค่ำจ้ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงำน
เนื่องจำกควำมพิกำร พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดโควต้ำ
กำรจ้ ำ งคนพิ ก ำรในภำครั ฐ และเอกชนและให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี แ ก่ น ำยจ้ ำ ง ทั้ ง นี้ ประเทศไทย
ได้ดำเนินกำรส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่องโดยมีรัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักรำช ๒๕๖๐
เป็นพื้นฐำน

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย
นาเสนอต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ในเรื่องของปัญหามิติด้านหญิงชาย
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ วันที่สี่ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรประชุมฯ ในช่วงเช้ำ ที่ประชุมฯ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศสภำพในเชิงกำรกำหนดนโยบำยรวมทั้งปัญหำที่เกิดขึ้น
ในแต่ละประเทศ และที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทำงแก้ไขในแต่ละประเทศ โดยนำงสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
สมำชิกวุฒิสภำ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่ำประเทศไทยดำเนินกำรส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้ำน

-๖-

อย่ำงต่อเนื่องโดยมีรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกฎหมำยสูงสุดที่รับรองหลักกำรนี้ ในส่วนเรื่อง
กำรจัดทำงบประมำณก็มีบทบัญญัติ ในมำตรำ ๗๑ วรรค ๔ ที่กำหนดเป็นนโยบำยว่ำกำรจัดทำงบประมำณ
ต้องคำนึง ถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องของปัญหำมิติด้ำนหญิงชำย (gender-responsive budgeting) ที่ระบุ
ควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนด้ำนงบประมำณไว้อย่ำงชัดเจน
ที่ ป ระชุ ม ฯ ชื่ น ชมประเทศไทยในเรื่ อ งควำมส ำเร็ จ ที่ ส ำมำรถระบุ ห ลั ก กำรเรี่ อ ง Gender
Responsive Budgeting ไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจำกหลำยประเทศยังเป็นเพียงนโยบำยแต่ยังไม่ได้ระบุ ไว้
ในรัฐธรรมนูญ
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