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  คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 
 

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2489 (ค.ศ. 1946) โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  (Economic  and 
Social Council – ECOSOC) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อ ECOSOC เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรีในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ CSW มีหน้าที่ส่งเสริมประเทศสมาชิกด าเนินการในเรื่องความเสมอภาค การพัฒนา
และสันติภาพ และการด าเนินการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี  ซึ่ง CSW จะทบทวน และติดตามความก้าวหน้าทั้งใน
ระดับชาติ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ต่อมาในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2538 
(ค.ศ.1995) สมัชชาสหประชาชาติได้ก าหนดให้ CSW ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในประเด็นปฏิญญาปักกิ่งฯ 
(Beijing Declaration) รวมทั้งบทบาทในการน ามิติหญิงชายมาเป็นกระแสหลักในกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ   
นอกจากนั้น ECOSOC ยังได้ก าหนดให้ CSW ติดตามประเด็นเร่งด่วนที่น่าห่วงใยในแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรี (Beijing Platform for Actions) การน าเรื่องมิติหญิงชายเข้าสู่ประเด็นหลัก และการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 

องค์ประกอบของ CSW  ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจ านวน 45 ประเทศ ที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) 
เป็นการเลือกตั้งในนามประเทศ กระจายตามกลุ่มภูมิภาค มีวาระ 4 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ โดยมีประเทศ
ที่เป็นสมาชิกจากแถบแอฟริกา 13 ประเทศ  แถบเอเชีย 11 ประเทศ  แถบยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ แถบละติน
อเมริกาและคาริบเบียน 9 ประเทศ รวมทั้งแถบยุโรปตะวันตก และอ่ืนๆ 8 ประเทศ  

ประเทศสมาชิกในปัจจุบันประกอบด้วย Argentina, Bangladesh, Belarus, Belgium, Brazil, Burkina 
Faso, Central African Republic, China, Comoros, Cuba, Democratic Republic of the Congo, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, Gambia, Georgia, Germany, 
Indonesia, Islamic Republic of Iran, Israel, Jamaica, Japan, Lesotho, Liberia, Libya, Malaysia, 
Mongolia, Netherlands, Niger, Pakistan, Paraguay, Philippines, Republic of Korea, Russian 
Federation, Spain, Sudan, Swaziland, Switzerland, Thailand, Uganda, United States of America, 
Uruguay และ Zimbabwe  

วัตถุประสงค์ของการประชุม CSW การประชุม CSW มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการให้
ค าแนะน าในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ในการด าเนินงานต่าง ๆ ด้านสตรี  

รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 58 
(The Fifty Eigth Session of the Commission on the Status of Women) 

ระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2557 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 58 

สถานภาพของประเทศไทยในการประชุม CSW ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม CSW มาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยสตรี (World Conference on Women) ตั้งแต่ครั้งที่ 1 
เมื่อปีพ.ศ.2518 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2523 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2528 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อปี
พ.ศ. 2538  ส าหรับการเป็นสมาชิก CSW ของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของ CSW 
ระหว่างปี 2514 – 2521 โดยคุณหญิงอัมพร มีศุข เป็นผู้แทน ระหว่างปี 2532 – 2543 โดยนางสายสุรี จุติกุล เป็น
ผู้แทน และระหว่างปี 2546 – 2550 โดย รศ. จุรี วิจิตรวาทการ เป็นผู้แทน  

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานภาพเป็นสมาชิก CSW วาระระหว่างปี 2555 – 2558 โดยมีรศ.จุรี        
วิจิตรวาทการ เป็นผู้แทน    

 

 
   

 ส านักเลขาธิการสหประชาชาติจัดการประชุม CSW สมัยที่ 58 ระหว่างวันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557   
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  

 ผู้เข้าร่วมประชุม CSW สมัยท่ี 58  
 ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 195 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิก CSW 
จ านวน 45 ประเทศ ส่วนประเทศอ่ืนมีสถานภาพเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เทียบเท่าสมาชิก 
แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีผู้แทนองค์กรต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติ ผู้แทนองค์กรระหว่างรัฐ 
และผู้แทนองค์กรเอกชน (NGOs)  

         คณะผู้แทนไทยในการประชุม CSW สมัยท่ี 58 ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) 
1. นางสายสุรี  จุติกุล         ที่ปรึกษาคณะผู้แทน 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

2. นายวิเชียร ชวลิต 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หัวหน้าคณะผู้แทน 

3. นายสมชาย เจริญอ านวยสุข 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

คณะผู้แทน 

4. นายรัชตเลิศ รุกขจินดา 
นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

คณะผู้แทน 

5. นางดวงสุดา  เมืองวงษ์ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

เลขานุการคณะผู้แทน 
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ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

6. นางสาวพีรดา ภูมิสวัสดิ์ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทน 

7. นางสาวปวีณา สุภิมารส 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทน 

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) 
8. นางมณฑิยา แพ่งสภา     

นายกสมาคม 
คณะผู้แทน 

9. นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์                  
เลขาธิการ และผู้แทนสมาคมประจ านครนิวยอร์ก               

คณะผู้แทน 

10. นางเกศิณ ีดุลยรัตน์  
ผู้แทนสมาคมประจ านครนิวยอร์ก               

คณะผู้แทน 

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา เชิดบุญญชาติ  

          รองประธาน 
คณะผู้แทน 

12. ม.ร.ว.เบญจาภา  ไกรฤกษ์    
 รองประธาน 

คณะผู้แทน 

 
 
 
 

 
1. พิธีเปิดการประชุม 

 1.1 พิธีเปิดการประชุม โดย Mr. Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า ความเท่าเทียม
ทางเพศและการเสริมพลังสตรีเป็นหัวใจส าคัญในการบรรลุเปูาหมาย Millennium Development Goals 
(MDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 โดยปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยังคงเป็นปัญหาใหญ่
โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีชนบท ผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งนี้ สตรีมีความเสี่ยงที่จะท างานที่
ได้รับเงินเดือนและสภาพการท างานที่ต่ า ไม่มีประกันสุขภาพและไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ดังนั้น 
ประชาคมระหว่างประเทศจึงต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมสตรีในทุกระดับ โดยเฉพาะในภาครัฐ นอกจากนี้ สหประชาชาติให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมบริการสุขอนามัยการลดการเสียชีวิตของมารดาและเด็ก ผ่านโครงการ Every 
Women, Every Child ซ่ึงริเริ่มขึ้นในปี 2010 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้รัฐบาลด าเนินนโยบายการศึกษาและ
ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์  เลขาธิการสหประชาชาติยังได้กล่าวถึงความจ าเป็นใน
การส่งเสริมการเข้าถึงอนามัยสุขาภิบาลอย่างเท่าเทียมภายในปี 2025 เพ่ือลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยของสตรี ซึ่งมักเผชิญความเสี่ยงด้านการล่วงละเมิดทางเพศอันสืบเนื่องจากการขาด

สรุปผลการประชุม CSW สมัยท่ี 58 
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แคลนสุขาที่ปลอดภัย และสุดท้าย เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวถึงโครงการ “HeForShe” ซึ่งริเริ่มโดย UN 
Women เพ่ือรณรงค์ให้บุรุษและเด็กชายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิสตรี และการยุติความรุนแรงต่อสตรีด้วย
การสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านโครงการ UNiTE to End Violence against Women   

 1.2 การกล่าวปาฐกถา โดย Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka รองเลขาธิการสหประชาชาติและ
ผู้บริหารองค์กรผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) กล่าวถึงประเด็นหลักและข้อท้าทายของการด าเนินการ
ตามเปูาหมาย MDGs ได้แก่ ประเด็นท้าทายในเรื่องของอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้าของสตรี ปัญหาความเท่า
เทียมระหว่างเพศในการว่าจ้างงาน และแม้ว่าเปูาหมายที่ 3 จะว่าด้วยการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและ
บทบาทสตรี แต่ไม่ได้มีการเพ่งเล็งถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรี การเข้าถึงทรัพยากรและบริการสุขอนามัย การ
ละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนการมีบทบาทของสตรีในการตัดสินใจ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการมิติ
หญิงชายในทุกๆด้าน รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับโลก นอกจากนี้ จากรายงานการ
ด าเนินการตามเปูาหมาย MDGs พบว่าเรื่องการส่งเสริมสุขอนามัยมารดาและการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
เป็นเปูาหมายที่มีการด าเนินการมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด  
 นอกจากนี้ การประชุม CSW ครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการด าเนินการเนื่องในโอกาสวาระ
ครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง โดยในปี 2014 นี้จะมีการทบทวนการด าเนินการตาม 
focus area ทั้ง 12 ประเด็น และจะน าไปสู่การจัดท ารายงานระดับชาติและระดับภูมิภาคต่อไป  

UN Women มีความยินดีต่อการที่รัฐสมาชิกและองค์กรภาคประชาสังคมสนับสนุนการมีเปูาหมายเฉพาะ
ในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมอ านาจสตรี  รวมทั้งบูรณาการประเด็นเพศภาวะในทุก
เปูาหมายและตัวชี้วัด ของเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้งนี้ 
UN Women ได้ก าหนด 3 ตัวชี้วัด ส าหรับประเด็นด้านสตรีในวาระการพัฒนาภายหลังปีค.ศ. 2015 (Post-2015 
Development Agenda) ได้แก่        

1) การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  
2) การส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาส ทรัพยากร ตลอดจนการศึกษา การจ้างงาน แหล่ง

เงินทุน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  
3) การส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทในการตัดสินใจ และภาวะผู้น า อย่างเท่าเทียม  

2.  การด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

2.1 ระเบียบวาระท่ี 1 การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ 
            ที่ประชุมได้ให้การรับรองคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 58 ได้แก่      
              -  H.E. Mr. Libran Cabactulan (Philippines)  ประธาน 
             -  Mr. Mohamed Elbahi (Sudan)      รองประธาน 
        -  Ms. Neli Shiolashvili (Georgia)        รองประธาน       
             -   H.E.Mr.Carlos Garcia Gonzalez (El Salvador) รองประธาน  

                     -  Ms. Christine Loew (Switzerland)  รองประธาน 

2.2  ระเบียบวาระท่ี 2 การรบัรองระเบียบวาระการประชุมและวาระอ่ืนๆ  
       ที่ประชุมได้รับรองระเบียบวาระการประชุม CSW สมัยที่ 58 ดังนี้ 

         ระเบียบวาระท่ี 1 การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ 
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            ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองวาระการประชุม  
             ระเบียบวาระท่ี 3 การติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประชุมระดับโลกว่าด้วย 
      เรื่องสตรี ครั้งที่ 4 และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ  

   สมัยที่ 23 ในหัวข้อ “สตรีในยุค 2000: ความเสมอภาคระหว่างเพศ  
                               การพัฒนาและสันติภาพ ส าหรับศตวรรษท่ี 21” 

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค์และการน ามาตรการทางยุทธศาสตร์    
ไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็นที่น่าห่วงใยการด าเนินงานในอนาคต
และการริเริ่มใหม่ๆ ในประเด็น ดังนี้  
1) หัวข้อหลัก คือ  ข้อท้าทายและความส าเร็จในการด าเนินการ

ตามเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและ
เด็กหญิง (Challenges and achievements in the 
implementation of the Millennium Development 
Goalds for women and girls) 

2) หัวข้อรอง คือ การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามข้อตกลงร่วมจากการประชุม สมัยที่ 55 เรื่อง การเข้าถึง
และการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา 
การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติที่เท่าเทียม 
(Access and participation of women and girls to 
education, training, science and technology, 
including for the promotion of womens equal 
access to full employment and decent work) 

(ข) ประเด็นที่เกิดข้ึน แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับ  
ประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ของสตรี  
หรือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย: สตรีกับการเข้าถึง
ทรัพยากรการผลิต (Women’s access to productive 
resources)  

(ค) การบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลัก สถานการณ์   
     และประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับแผนงานต่างๆ 

             ระเบียบวาระท่ี 4 การประชุมเพ่ือพิจารณารายงานของคณะท างาน  
รับเรื่องร้องเรียน (Communications) 

            ระเบียบวาระท่ี 5 การติดตามข้อมติและข้อตัดสินใจของ ECOSOC 
        ระเบียบวาระท่ี 6 การยกร่างวาระการประชุม CSW สมัยที่ 59 
        ระเบียบวาระท่ี 7 การรับรองรายงานการประชุม CSW สมัยที่ 58 
         คณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม CSW ได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุม CSW สมัยที่ 58 และการหารือกับผู้แทนประเทศต่างๆ เพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการ
ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันให้มีรูปแบบการประชุมดังนี้ 
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- การกลา่วถ้อยแถลงของประเทศ และองค์กรเอกชน ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 นาทีส าหรับ 
ประเทศ/องค์กร และ 10 นาที ส าหรับผู้แทนในนามกลุ่มประเทศ/กลุ่มองค์กร 

      -   การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง เป็นการประชุมเฉพาะผู้แทนระดับสูง ได้แก่ ระดับรัฐมนตรี 
หรือหัวหน้าคณะแต่ละประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ห้อง ภายใต้หัวข้อเดียวกัน คือ “ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตาม
เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง” เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ตัวอย่างการด าเนินงานที่ดีร่วมกัน และผลักดันการด าเนินงานภายใต้หัวข้อการประชุม  
         - การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการประชุม CSW 
สมัยที่ 58 ประกอบด้วยการอภิปรายในหัวข้อ 
   (1) การอภิปรายหัวข้อหลักเรื่อง ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง (Challenges and achievements in the Implementation 
of the Millennium Development Goals for women and girls)  
                   (2) การอภิปรายหัวข้อหลักเรื่อง ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง (Challenges and achievements in the Implementation 
of the Millennium Development Goals for women and girls) เน้นประเด็น: ความรับผิดชอบในหน้าที่
และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กหญิงในการด าเนินการตามเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
                  (3) ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ในหัวข้อ สตรีกับการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต (Women’s access to 
productive resources)  
                  (4)  การอภิปรายหัวข้อรอง เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมจาก
การประชุม CSW สมัยที่ 55 เรื่อง การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติอย่าง
เท่าเทียม (Access and participation of women and girls to education, training, science and 
technology, including for the promotion of women’s equal access to full employment and decent 
work)  

2.3 ระเบียบวาระท่ี 3 การตดิตามผลการด าเนินงานผลตามการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครั้งที่ 4 และ
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ สมัยท่ี 23 ในหัวข้อ “สตรีในยุค 2000: ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ การพัฒนาและสันติภาพส าหรับศตวรรษที่ 21” 

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค์และการน ามาตรการทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็นที่น่าห่วงใย การ
ด าเนินงานในอนาคต และการริเริ่มใหม่ๆ การจัดสรรเงินเพื่อความเสมอภาคและเสริมสร้างพลังแก่สตร ี

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายงานเลขาธิการสหประชาติเรื่อง Challenges and Achievements in the 
implementation of the MDGs for women and girls (E.CN.6/2014/3) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้:  
 - การบรรลุเปูาหมาย MDG 1 เรื่องการลดความยากจนจ าเป็นต้องส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสตรี  
 - เปูาหมาย MDG 3 เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและอ านาจสตรีไม่ได้ระบุประเด็นส าคัญ 
อาท ิความรุนแรงต่อสตรี การที่สตรีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากร การละเมิดประเด็นสุขภาพและสิทธิเรื่องเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคธุรกิจและภาครัฐ เป็นต้น 
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 - เปูาหมาย MDG 5 เรื่องการปรับปรุงสุขภาพมารดามีอุปสรรคโดยการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุ
หลักในการเสียชีวิตของมารดา  
 - เปูาหมาย MDG 6 เรื่องการขจัดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และมาลาเรีย โดยรายงานระบุว่า เชื้อเอชไอวี
แพร่หลายระดับสูงในหมู่สตรีขายบริการทางเพศ 
 รายงานดังกล่าวมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ อาทิ การก าหนดให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็นวาระระดับโลก
บนหลักสิทธิมนุษยชนและอย่างครอบคลุมทุกมิติ การแก้ไขปัญหาสตรีในเชิงโครงสร้าง และการลงทุนในการจัดท า
สถิติประเด็นเพศภาวะ เพ่ือส่งเสริมการติดตามและภาระรับผิดชอบ 

การกล่าวถ้อยแถลง   
โดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆ ผู้แทนองค์การภายใต้สหประชาชาติ องค์กรเอกชน และผู้แทนกลุ่ม

ประเทศต่างๆ  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (นายวิเชียร ชวลิต) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

ได้กล่าวถ้อยแถลงในวันที่ 11 มีนาคม 2557 มีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้ร่วมรับรอง ไม่ว่าจะเป็นปฏิญญา
และแผนปฏิบัติการปักก่ิง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเปูาหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด าเนินการอย่างจริงจังทั้งทางมาตรการทางกฎหมายและการด าเนินการทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของ
การประชุม คือ “ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับ
ผู้หญิงและเด็กหญิง” ดังนี้  
 การเมือง ประเทศไทยได้พยายามที่จะด าเนินการเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนสตรีให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาง
การเมืองและการบริหาร ทั้งในระดับรัฐสภา และการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ว่าด้วยการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ รัฐบาลไทย
ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนผู้หญิงให้มีบทบาททางการเมือง โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้มีความพยายามในการใช้การก าหนดสัดส่วน (quota system) ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ เพ่ือใช้เป็นมาตรการพิเศษในการที่จะเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ หากมี
การน ามาตรการการก าหนดใส่ส่วนไปใช้ ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของการเมืองไทย ในการลดช่องว่าง 
และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจมองข้ามความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
ความพร้อมในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการบริหารงาน และให้องค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ 
เพ่ือให้ท างานได้อย่างรอบด้าน 
 การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมพลังสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการ
ผลักดันให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและลดอคติทางเพศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ได้มีความพยายาม
ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงต าราเรียน เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
ขจัดอคติทางเพศในระบบการศึกษา 
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 อินโดนีเซียในนามกลุ่มอาเซียน กล่าวว่า MDGs สะท้อนความมุ่งมั่นของ อาเซียนในการสร้างชุมชนที่เอ้ือ
อาทรและแบ่งปันก่อนปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้ อาเซียนมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและการเสริมสร้าง
อ านาจของสตรีและเด็ก และแก้ไขปัญหาความท้าทายในการอนุวัติ MDGs โดยความท้าทายมีดังนี้ 1) ความแตกต่าง
ในมาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะใน ชนกลุ่มน้อย สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้อาศัยในชนบท และผู้พิการ 2) ปัจจัยที่ไม่ใช่
ทางการแพทย์ โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมทางเพศ 3) การขาดการบูรณาการเรื่องเพศภาวะ การลดความยากจน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ 4) ช่องว่างในการบรรลุ MDGs ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และ 5)  การขาดการจัดท าสถิติเกี่ยวกับมุมมองเพศภาวะ ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงก าลังเร่งการ
บรรลุ MDGs ผ่าน Joint Declaration on the Attainment of the MDGs in ASEAN และ ASEAN Roadmap 
for the Attainment of the MDGs นอกจากนี้ อาเซียนก าลังจัดท า ASEAN Development Goals ภายหลังปี 
ค.ศ. 2015 อาเซียนได้จัดท าเอกสารและด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประเด็นเพศภาวะ อาทิ Hanoi Declaration on 
the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children, Work Plan of the 
ASEAN Committee of Women 2011-2015 และ ASEAN Women Entrepreneur Network  

การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง  
วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 – 18.00 น.  

การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงจัดขึ้นเ พ่ือให้ประเทศต่างๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรีย น            
การด าเนินงานที่ผ่านมา และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลลัพธ์ในการด าเนินการตามเปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับสตรีและเด็กหญิง โดยจัดขึ้นพร้อมกัน 2 ห้อง แบ่งประเทศสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม ผู้แทน
ไทยได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงในห้องประชุม B มีผู้แทน 98 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โดย 
H.E.Mr.Carlos Garcia Gonzalez (El Salvador) รองประธาน CSW 58 เป็นประธานการประชุม  

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นในการประชุมโต๊ะกลมระดับสูง ผู้ แทนประเทศต่างๆ ได้
แลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้าและข้อท้าทาย รวมไปถึงข้อเสนอแนะ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1) ที่ประชุมยืนยันความส าคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศและการเสริมพลังสตรีเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย MDGs แม้จะมีความก้าวหน้าเพ่ือการบรรลุเปูาหมายในระดับ
หนึ่ง แต่ความก้าวหน้าในด้านสิทธิสตรีและความเสมอภาคยังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าการขจัด
ความยากจนและความหิวโหยภายใต้เปูาหมาย MDG1 คือหัวใจส าคัญของการบรรลุเปูาหมาย MDGs แต่ยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยู่ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการบรรลุเปูาหมายนี้   

2) แม้ว่าจะมีความก้าวหน้า แต่ที่ประชุมพบว่ายังคงมีช่องว่างทาง
การศึกษาระหว่างเขตเมืองกับชนบท รวมทั้งการเข้าถึงทางการศึกษา (ในประเด็นด้านความปลอดภัย และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่พอเพียง) นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา และโอกาสในการเข้าศึกษาระดับมัธยม
และระดับมหาวิทยาลัยส าหรับสตรีและเด็กหญิงยังเป็นข้อท้าทายที่มีอยู่  

3) การบรรลุเปูาหมายเกี่ยวกับสุขภาพ (MDG 4,5,6) เป็นไปอย่างล่าช้า 
เนื่องจากประเด็นด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอ 
และไม่ได้มีการถกปัญหานี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา   
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4) ที่ประชุมชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการจัดสรรบริการในระดับท้องถิ่น
เพ่ือสตรีและเด็กหญิง เช่น ระบบความคุ้มครองทางสังคม (ส าหรับแก้ปัญหาความยากจน สุขภาพเด็กและมารดา 
การว่าจ้างงาน เป็นต้น) ดังเห็นได้จากการที่ผู้แทนจากหลายประเทศได้มีการหยิบยกตัวอย่างนโยบายเพื่อส่งเสริม
สวัสดิการเพื่อสตรี และการเข้าถึงบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) อย่างเท่าเทียม  

5) การส่งเสริมงานที่มีเกียรติส าหรับสตรีเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการสร้าง
สังคมท่ีมีความเท่าเทียม ดังเห็นได้จากความพยายามของนานาประเทศในการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสในการ
เข้าถึงการว่าจ้างงาน การขจัดการเลือกปฏิบัติในการท างาน กฏหมายเพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และ
การด าเนินการตามนโยบายแรงงานที่มีมุมมองมิติหญิงชาย อย่างไรก็ตาม การที่ยังคงมีสัดส่วนแรงงานสตรีสูงใน
แรงงานนอกระบบและปัญหาค่าจ้างไม่เท่าเทียม ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่มีอยู่  

6) จ านวนสตรีที่มีบทบาทในทางการเมืองและการตัดสินใจ รวมทั้งสตรีใน
ต าแหน่งระดับบริหารยังคงมีจ านวนน้อย ต้องมีการผลักดันให้สตรีเข้าถึงโอกาสต่างๆ เช่น สิทธิในการครอบครอง
ที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ตลาด โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การบริการ โอกาสในการจ้างงาน ทางเลือกในอาชีพและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  

7) ที่ประชุมเห็นว่าเปูาหมาย MDGs ล้มเหลวในเรื่องของการแก้ปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการค้ามนุษย์ เนื่องจากไม่ได้มีการ
ก าหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็น ‘goal’ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดให้ประเด็นนี้เป็นหนึ่งในเปูาหมาย
ในกรอบการพัฒนาในอนาคตต่อไป  

8) ที่ประชุมเห็นว่า เปูาหมาย MDGs ยังไม่ได้ก าหนดเปูาหมายเพียง
พอที่จะจัดการปัญหาที่ตามมาจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ที่
ประชุมเรียกร้องให้มีการค านึงถึงประเด็นดังกล่าวในแผนพัฒนาภายหลังปี 2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการ
เปูาหมายที่มีมุมมองมิติหญิงชายในเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี 2015 ทุกๆด้าน (สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม) 

9) การแบ่งภาระความรับผิดชอบและการสร้างสมดุลในชีวิตและการ
ท างานผ่านทางมาตรการต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ  

10) เปูาหมาย MDGs เป็นเปูาหมายที่จัดท าโดยอิงกับข้อมูลค่าเฉลี่ย
ระดับชาติของนานาประเทศ สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่คือความไม่เท่าเทียมในหมู่ประชากรแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส จึงควรมีการค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มประชากรชายขอบในการก าหนดแผนพัฒนาภายหลังปี 
2015 (Post-2015 Development Agenda) 

11) ต้องมีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศ และการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีมุมมองมิติหญิงชาย เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
และการจัดท านโยบาย   
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12) จากบทเรียนที่ได้จากเปูาหมาย MSGs ที่ประชุมสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางให้มีการก าหนดเปูาหมายเฉพาะ (stand-alone goal) ในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการ
ส่งเสริมอ านาจสตรี ที่ประชุมเห็นว่าความเสมอภาคระหว่างเพศยังคงเป็นประเด็นท้าทายของนานาประเทศโดย
ถ้วนหน้า และยังไม่มีประเทศใดที่อาจกล่าวได้ว่าบรรลุเปูาหมายนี้อย่างสมบูรณ์ กรอบการด าเนินงานในอนาคตจึง
ควรเป็นเปูาหมายที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกคน ทุกประเทศท่ัวโลก   
 
เวทีอภิปรายที่ 1 หัวข้อหลัก: ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง  

เน้นประเด็น: ความก้าวหน้า ข้อบกพร่อง และบทเรียนจากการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDGs  

วันที่ 12 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00- 13.00 น.  

  ผู้ร่วมอภิปราย และประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย 
- Mr. Chrispine Gwalawala Sibande (Malawi), Senior Policy Advisor, Ipas 

Malawi 
Sexual and reproductive health and rights  

-  Ms. Ursula Schäfer-Preuss (Germany), Chair, Global Water Partnership 
Gender equality and development in the context of implementing the 
MDGs for women and girls  

- Ms. Radhika Balakrishnan (USA), Executive Director, Center for Women’s 
Global Leadership, Rutgers University 
Report of the expert group meeting on structural and policy constraints 
in achieving the MDGs for women and girls  

- Ms. Virginia Gomes (Portugal), Member and Rapporteur, United Nations 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
Realizing women’s economic, social and cultural rights in achieving the 
MDGs  

- Ms. Isabel Ortiz, Director, Social Protection Department, International 
Labor Organization 
Women’s access to decent work and social protection during the global 
recession   

ด าเนินรายการโดย Ms. Christine Löw (Switzerland) รองประธาน CSW 58 

สาระส าคัญของการอภิปรายสรุปได้ดังนี้ 
ความก้าวหน้าและประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย MDGs เพื่อสตรีและเด็กหญิง  
มีความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายด้านการศึกษา แต่ยังมีประเด็นท้าทายในเรื่องของเปูาหมายการลด

อัตราการตายของแม่และเด็ก และปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงกลุ่มชายขอบ เช่น ชนพ้ืนเมือง สตรี
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ชนบท ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมเห็นว่าเปูาหมาย MDGs ยังคงขาด
มุมมองในบริบทของการเลือกปฏิบัติในสังคม  

การพัฒนาโดยแนวคิดบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  
ที่ประชุมเห็นว่าทั้งการบรรลุเปูาหมาย MDGs และแนวทางการพัฒนาหลังปี 2015 จ าเป็นต้องอาศัย

มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักข้อตกลงระดับนานาชาติ เช่น ปฏิญญาปักกิ่ง และ CEDAW โดยใช้เป็น
มาตรฐานและหลักการในการก าหนดนโยบาย  

การจัดสรรทรัพยากร การจัดงบประมาณและการคุ้มครองทางสังคมที่มีมุมมองมิติหญิงชาย  
เป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องค านึงถึงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย MDGs โดยภาครัฐควรมีความรับผิดชอบในการ

จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่พบว่าความล้มเหลวในการแก้ปัญหาสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสตรี ไม่ได้เป็นผลมาจากการขาดแคลนทรัพยากรเสมอไป หากเกิดจากการขาดการ
จัดล าดับความส าคัญและการแบ่งสันปันส่วนทรัพยากรอย่างเหมาะสม และนอกเหนือไปจากการพิจารณาถึงการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงการผลิตทรัพยากรและนโยบายที่ เกี่ยวข้องด้วย ขณะเดียวกัน 
ที่ประชุมได้แสดงทัศนะว่าการคุ้มครองทางสังคมนับเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่นานาประเทศได้มีการใช้เพ่ือการบรรลุ
เปูาหมาย MDGs เช่น สวัสดิการมารดา และการให้บริการด้านสุขภาพและการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ทั้งนี้ การ
ลงทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานของการคุ้มครองทางสังคมนับว่ามีผลในระยะยาวต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคม 
ควรมีการสร้างความตระหนักต่อสิทธิการคุ้มครองทางสังคมต่อประชาชน โดยเฉพาะสตรี ซึ่งมักเป็นผู้แบกรับภาระ
เพ่ือครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือให้นโยบายการคุ้มครองทางสังคมมีมุมมอง
มิติหญิงชายที่จ าเป็น  

ข้อมูลจ าแนกเพศ 
ที่ประชุมเรียกร้องให้มีการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการเก็บข้อมูลและการจัดท าสถิติจ าแนกเพศ 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีการวิเคราะห์มุมมองมิติหญิงชายอย่างเหมาะสม และจ าเป็นต้อง
มีการก าหนด baseline เพ่ือตั้งเปูาหมายส าหรับกรอบแผนการพัฒนาหลังปี 2015 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่า 
การจัดท าสถิติต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบกันได้  
ในส่วนของภาคประชาสังคม ก็ควรมีบทบาทในการสนับสนุนในการตัดสินใจตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในบริบทของ
การก าหนดนโยบายและการจัดสรรด้านการเงิน 

สตรีในภาวะวิกฤตและความขัดแย้ง  
ที่ประชุมเห็นว่าควรบรรจุประเด็นความรุนแรงและการมีส่วนร่วมของสตรีในการคลี่คลายปัญหาความ

ขัดแย้งเข้าไว้ในกรอบแนวทางการพัฒนาในอนาคตและยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  และจะต้องเน้นการ
จัดเก็บสถิติจ าแนกเพศมากเป็นพิเศษ  

การก าหนดเป้าหมายเฉพาะในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการบูรณาการมิติหญิงชาย  
ที่ประชุมโดยถ้วนหน้าสนับสนุนให้มีการก าหนดเปูาหมายเฉพาะในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและ

การบูรณาการมิติหญิงชาย (stand-alone goal) ในแผนพัฒนาหลังปี 2015 โดยเปูาหมายเฉพาะดังกล่าวควรจะ
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สามารถตอบโจทย์ข้อบกพร่องของเปูาหมาย MDGs เช่น ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
ปัญหาสุขอนามัยเจริญพันธุ์ สตรีกับการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากร สตรีกับในเขตพ้ืนที่ความขัดแย้ง และปัญหา
สตรีกับงานท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากการก าหนดเปูาหมายเฉพาะแล้ว ที่ประชุมเห็นว่าแผนพัฒนาหลังปี 2015 
จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการมิติหญิงชายในทุกตัวชี้วัดของทุกเปูาหมาย  

 
เวทีอภิปรายที่ 2 หัวข้อหลัก: ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง  

เน้นประเด็น: ความรับผิดชอบในหน้าที่และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กหญิงในการด าเนินการตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  

วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 – 18.00 น.  

ผู้ร่วมอภิปราย และประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย 
- H.E. Ms. Lourdes Bandeira (Brazil), Vice-Minister of the Secretariat of 

Women Policies 
Ending violence against women and girls 

- H.E. Mr. Urmas Paet (Estonia), Minister of Foreign Affairs 
Financing for gender equality  

- Ms. Carolyn Sobritchea (Philippines), Professorial Lecturer, Asian Center, 
University of the Philippines, Diliman 
Implementation of the MDGs and participation of women and girls  

- Ms. Salina Sanou (Kenya), Head of Policy and Advocacy, Agency for 
Cooperation and Research in Development 
Achieving the MDGs for women and girls in Africa  

- Ms. Maarit Kohonen Sheriff, Deputy Director of the New York Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights 
Human rights and accountability in accelerating progress on the MDGs 
for women and girls  

ด าเนินรายการโดย Ms. Neli Shiolashvili (Georgia) รองประธาน CSW 58 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
การให้สตรีมีปากมีเสียงทางการเมืองเป็นมิติที่ส าคัญด้านสิทธิสตรี  ที่ประชุมให้ความสนใจในประเด็นที่ว่า

เปูาหมาย MDGs มีการใช้ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของสตรีเพียงแง่มุมเดียว ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสตรีในสภา ซึ่งมี
สัดส่วนสตรีอยู่เพียง 1 ใน 5 เท่านั้นตามตัวชี้วัดดังกล่าว  

ที่ประชุมเห็นว่านอกจากการให้สตรีมีปากมีเสียงทางการเมืองแล้ว การให้สตรีมีอ านาจในการตัดสินใจใน
ครอบครัวก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง และมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของสตรีและเด็กหญิง นอกจากนี้ จ าเป็น
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จะต้องมีการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างกลไกภาระรับผิดชอบที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (Gender-responsive 
accountability mechanisms)  

ประเด็นท้าทายของกรอบเป้าหมาย MDGs ต่อสตรีและเด็กหญิง  
ที่ประชุมเห็นว่าการก าหนดเปูาหมายเฉพาะในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ผ่านมานั้น

การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดยังขาดมุมมองความเข้าใจในองค์รวมเกี่ยวกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ
ในสังคม และมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวที่ต้นตอก็ยังคงมีจ ากัด ยิ่งไปกว่านั้น เปูาหมาย MDGs ยังไม่ได้
กล่าวถึงปัญหาส าคัญอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ ภาระงานดูแลครอบครัวซึ่งสตรีและ
เด็กหญิงต้องแบกรับ การขาดการเข้าถึงสินทรัพย์และทรัพยากร การขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปัญหา
สุขอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคม เป็นต้น ที่ ประชุม
เห็นว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวนั้น จ าเป็นจะต้องให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมและมีความ
ตระหนักในปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศด้วย  

ในส่วนของความพยายามในระดับประเทศของชาติต่างๆ เพ่ือการบูรณาการมิติหญิงชายตามเปูาหมาย 
MDGs นั้น นานาประเทศต่างมีความพยายามริเริ่มมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง แม้ว่า
ประเด็นดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวถึงในเปูาหมาย MDGs ก็ตาม  

บทเรียนจากเป้าหมาย MDGs และแนวทางสู่แผนพัฒนาหลังปี 2015  
เปูาหมาย MDGs ได้ให้บทเรียนต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งในแง่ของการจัดท าก าหนดเปูาหมาย และการ

ด าเนินการตามเปูาหมาย เห็นได้ชัดจากการที่สตรีและกลุ่มสตรีไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท าเปูาหมาย
เท่าท่ีควร และได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเปูาหมาย MDGs ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบริบทท้องถิ่นในแต่ละประเทศ และ
ยังขาดแคลนตัวชี้วัดที่เพียงพอเพ่ือเป็นมาตรวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหลังปี 2015 ได้แก่ มาตรการกลไกเพ่ือสร้างความโปร่งใส
ในระดับชาติเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การให้สตรีมีปากมีเสียงในการจัดท าแผนพัฒนาหลังปี 
2015 รวมทั้งการให้สตรีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการตามเปูาหมาย โดยภาคประชาสังคมและกลุ่ม
องค์กรระดับรากหญ้าควรจะต้องมีบทบาทส าคัญในจุดนี้   

ที่ประชุมยังได้ร่วมกันเสนอแนวคิดเพ่ือน าไปรวบรวมจัดท าแผนพัฒนาหลังปี 2015 ได้แก่ การให้บริการ
สุขอนามัยเจริญพันธุ์อย่างครอบคลุมทั่วถึง การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สิทธิในการได้รับความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย ปัญหาสตรีในสถานการณ์ความขัดแย้ง การแบ่งสันปันส่วนทรัพยากร และความน่าเชื่อถือ
และโปร่งใส 
 
เวทีอภิปรายที่ 41 หัวข้อรอง: การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมจากการประชุม 
CSW สมัยที่ 55 เรื่อง การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติอย่างเท่า
เทียม 

                                                           
1

 เวทีอภิปรายที่ 3 ประเด็นท่ีเกิดขึ้นใหม่: สตรีกับการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต (Women’s access to productive resources) 
อยู่ภายใต้หัวข้อ (ข) ประเด็นที่เกิดขึ้น แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับ ประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ของสตรี หรือ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (หน้า 20)  
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เน้นประเด็น: การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM education) อย่างเท่าเทียม  
วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00- 13.00 น.  

การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติอย่างเท่าเทียม (Access and 
participation of women and girls to education, training, science and technology, including for the 
promotion of women’s equal access to full employment and decent work) เป็นหัวข้อหลักในการประชุม 
CSW สมัยที่ 55 โดยที่ประชุมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาค
ประชาสังคม ด าเนินการตามข้อตกลงร่วม (Agreed Conclusions) ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

1) การส่งเสริมนโยบายและโครงการระดับชาติ โดยบูรณาการมิติทางเพศเข้าสู่การบัญญัติกฎหมาย การ
ก าหนดนโยบายโครงการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจ้าง
งาน 

2) การขยายโอกาส การเข้าถึง และการขจัดอุปสรรคทางการศึกษาของสตรีและเด็กหญิง 
3) การเสริมสร้างคุณภาพและการบูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษา  
4) การให้การสนับสนุนช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการศึกษาและการจ้างงาน โดยการให้ค าปรึกษา แนวแน

อาชีพ และการฝึกอบรม  
5) การเพ่ิมอัตราการคงอยู่และความก้าวหน้าของสตรีในการจ้างงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการของสตรี และ

มุมมองมิติทางเพศ  

ผู้ร่วมอภิปราย และประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย 
- Ms. Gloria Bonder (Argentina), Director of the Gender, Society and Policies 

Area of FLACSO 
El enfoque de género en el ADN de la educación científico-tecnológica: 
propuestas para la trasformación educativa en y para la Sociedad del 
Conocimiento  

- Ms. Njideka Harry, President and CEO of the Youth for Technology 
Foundation (YTF) 
Community: a Focal Point to Inspire Passion for STEM Education in Girls  

- Ms. Leigh Ann DeLyser, Computer Science Education consultant with New 
York City's Department of Education; and Ms. Luna Ruiz, student at the 
Academy for Software Engineering 
Against a Headwind: Why young women need additional support to 
achieve equality in pursuing computing education  

- Ms. S. Gülser Corat, Director of the Division for Gender Equality in the 
Office of the Director-General at UNESCO Headquarters in Paris, France  
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ด าเนินรายการโดย H.E. Carlos Garcia (El Salvador) รองประธาน CSW 58 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

ที่ประชุมเห็นว่ามีความก้าวหน้าในการขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศในการศึกษาทุกระดับ อันเป็นผล
สืบเนื่องจากนโยบายการให้การศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียม และการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การศึกษาของนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโอกาสทางการศึกษาของสตรีจะเพ่ิมมากขึ้น แต่ประเด็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของการศึกษากลับไม่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการขยายการ
เข้าถึงทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้องปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนา
คุณภาพของครู การทบทวนหลักสูตรทางการศึกษา และควรมีมาตรการในปรับเปลี่ยนอคติทางเพศอย่างเป็นระบบ 
เช่น การสร้างต้นแบบที่แตกต่างจากทัศนคติดั้งเดิม การสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคให้กับครู  

ที่ประชุมตระหนักว่าต้องมีการขจัดอคติทางเพศในการศึกษาที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และการ
แบ่งแยกหญิงชายในการศึกษาและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  ดังนั้น จึงต้องเปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพซึ่งเดิมเชื่อว่าเป็นบทบาทของผู้ชาย เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์  ซึ่งหลายประเทศได้น าเสนอตัวอย่างท่ีดี เช่น การทบทวนต าราเรียน การสร้างความตระหนักให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องความเสมอภาค  การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการประกอบอาชีพ 

ประสบการณ์จากหลายประเทศพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อการเสริมพลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท าให้ครอบครัวเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม  สตรีและ
เด็กหญิงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบท หรือในประเทศก าลังพัฒนา ยังประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเพียงพอ จึงควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอน 

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรรลุเปูาหมาย MDGs โดย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของการเพ่ิมอัตราการผลิตและก่อให้เกิดการ
แข่งขันทางการตลาด การจ้างงาน และการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีมีความส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคม  การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ  เช่น ภาคเอกชนควรมีบทบาท
ในด้านการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นอกจากนั้น  สื่อมวลชนควรเข้ามามีบทบาทด้วยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสตรีและเด็กหญิง    

ควรมีการผลักดันมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆในการขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลายประเทศได้พยายามส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงสนใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมจ านวนเด็กผู้หญิงในการศึกษาสาขาดังกล่าว  โดยการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสถานศึกษา การส่งเสริมให้เด็กหญิงได้พบปะพูดคุยกับผู้หญิงที่ประสบความส าเร็จในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนหญิงในการศึกษาและท างานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
บุคคลต้นแบบ  การสนับสนุนทุนการศึกษา การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งให้จ านวนผู้หญิงกับผู้ชายมีใกล้เคียงกัน
โดยเฉพาะในระดับผู้เชี่ยวชาญ  และการให้รางวัลแก่สตรีที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  

นอกจากนี้ ที่ประชุมเรียกร้องให้มีการจัดท า Global mapping เพ่ือก าหนดนโยบายและโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึง STEM Education ส าหรับสตรีและเด็กหญิง  
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เวทีอภิปรายที่ 5 หัวข้อรอง: การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมจากการประชุม CSW 
สมัยที่ 55 เรื่อง การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติอย่างเท่า
เทียม 
เน้นประเด็น: ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการศึกษาและการจ้างงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์  
วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 15.00- 18.00 น.  

ผู้ร่วมอภิปราย และประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย 
- Dr. Lamya Fawwaz, Executive Director of Public Affairs at Masdar Institute 

of Science & Technology 
Women in STEM: The UAE Experience  

- Dr. Londa Schiebinger, John L. Hinds Professor of History of Science, 
Stanford University 
Gendered Innovations: Making Science and Technology Responsive to 
Women’s Needs  

- Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka, United Nations Under-Secretary-General 
and Executive Director of UN Women 
Discussant 

ด าเนินรายการโดย Ms. Neli Shiolashvili (Georgia) รองประธาน CSW 58 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

ที่ประชุมเห็นว่าประเด็นการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงใน STEM Education ควรมีการพิจารณาจาก
มุมมองของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) นั่นคือ เปรียบเทียบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการศึกษา การอบรม 
การเสริมทักษะ การว่าจ้างงาน และภาวะผู้น า เป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงและเพ่ิมคุณค่าต่อสตรีในฐานะปัจเจกบุคคล 
และในแง่ของสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ปัจจุบันโอกาสการว่าจ้างงานในสาย STEM ก าลังเพ่ิมมากขึ้น เช่น งานในภาค
ส่วนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก รวมทั้งงานวิศวกรและช่างเทคนิคเพ่ือ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดและสุขอนามัยในทวีปแอฟริกา เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานสตรีให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดจ้างงานสาย STEM  

แม้ว่าสตรีจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แต่ความเชื่อมโยงในการเปลี่ยนผ่านระหว่างการจบ
การศึกษากับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยังคงมีช่องว่าง โดยเฉพาะในสายงานด้าน STEM ที่ประชุมเห็นว่าทาง
แก้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การ “เพ่ิมจ านวนสตรีและเด็กหญิงใน STEM” แต่จะต้องเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างสถาบันของ STEM ให้มีมุมมองมิติระหว่างเพศมากขึ้น จะต้องมีนโยบายและมาตรการเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานที่ท างานให้เข้ากับคน (ไม่ใช่ปรับคนให้เข้ากับที่ท างาน) เช่น ค่าจ้างแรงงานที่เสมอภาค นโยบายสวัสดิการ
เพ่ือครอบครัว นโยบายสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว หรือการปรับตารางการท างาน
ที่มีความยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิตของคนท างาน  

นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยมาตรการในแนว bottom-up โดยเริ่มต้นจากสถานศึกษา ชุมชนและการ
สนับสนุนจากครอบครัว ตัวอย่างที่เห็นจากนานาประเทศ เช่น การริเริ่มมาตรการสร้างความตระหนักให้แก่
ครอบครัวกลุ่มเปูาหมายในเรื่องของการศึกษาและโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ ตลอดจนมาตรการการ
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สนับสนุนการฝึกงาน โครงการ mentoring ให้ค าปรึกษา การปรับปรุงหลักสูตรวิชาด้าน STEM ให้ดึงดูดผู้เรียนที่
เป็นสตรี (ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์มุมมองมิติหญิงชายในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือขจัดอคติทางเพศ) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการลดช่องว่างการจ้างงานระหว่างเพศหญิงและชาย เช่น 
ในบางประเทศ บริษัทเอกชนในสายงาน STEM มีนโยบายสร้างแรงจูงใจเช่น ภาษี สวัสดิการสังคม เพื่อดึงดูดสตรีที่
มีความสามารถเข้าท างานและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มาตรการอ่ืนๆที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุม 
ได้แก่ การให้ค าแนะน าในสายอาชีพเพ่ือสร้างทักษะและความเชื่อมั่น การสร้างเครือข่าย การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักเรียนหญิงในการศึกษาและท างานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามบุคคลต้นแบบ (role models) 
เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นท้าทายที่สตรีมักต้องเผชิญในสายงาน STEM ซ่ึงมักยึดติดกันว่าเป็นงานของผู้ชาย  

ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการออกแบบและการวางแผนการใช้ STEM โดยค านึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และ
ค านึงถึงความต้องการและให้ความส าคัญกับความต้องการของสตรี เพ่ือดึงดูดให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน
เพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ รวมทั้งการบูรณาการมิติทางเพศในทุกกระบวนการของการพัฒนา STEM เพ่ือให้ทั้งผู้หญิง
และผู้ชายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเผยแพร่ทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
มีความส าคัญยิ่งต่อการเสริมพลังสตรีในการพัฒนาการด ารงชีวิต (Livelihood Development) เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งทุน บริการ และโอกาสทางธุรกิจการค้า รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เพ่ือการพัฒนาการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนส าหรับสตรี อย่างไรก็ตาม การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของสตรีและเด็กหญิงยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์
ผู้หญิงที่อยู่ในชนบทและพ้ืนที่ห่างไกล จึงต้องมีการลงทุนทางเทคโนโลยีทีม่ีประโยชน์ต่อผู้หญิง เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ทางไกลในชนบท การเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการสตรีขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ ข้อเสนอเพ่ือการจัดตั้ง global forum ส าหรับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ STEM โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
STEM ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้มีการพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวในแผนพัฒนาหลังปี 2015 และในการทบทวนปฏิญญาปักก่ิงเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีด้วย  
 
 (ข) ประเด็นที่เกิดขึ้น แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับ ประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ของสตรี  
หรือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
เวทีอภิปรายที่ 3 ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่: สตรีกับการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต (Women’s access to 
productive resources)  
วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 – 18.00 น. 
 ผู้ร่วมอภิปราย และประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย   

- Ms. Magdalena Sepúlveda Carmona, United Nations Special Rapporteur 
on extreme poverty and human rights. 
Mobilizing progress in women's access to land and productive resources 
through a human rights approach  

- Ms. Mariam Gabala Dao (Côte d'Ivoire), Regional Manager for West Africa at 
Oikocredit 
Women's access to finance and credit: opportunities and challenges  
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- Ms. Victoria Tauli Corpuz (Philippines), founder and Executive Director of 
Tebtebba (Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research 
and Education) 
Indigenous rights and women’s access to natural resources 

- Mrs. Martha "Pati" Ruiz Corzo (Mexico), founder of the Sierra Gorda 
Ecological Group and first federal Director of the Sierra Gorda Biosphere 
Reserve, QueretaroWomen’s access to productive resources is key to 
building resilience in rural and urban areas   

ด าเนินรายการโดย Mr. Mohamed Elbahi (Sudan) รองประธาน CSW 58  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

สืบเนื่องจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations Conference on 
Sustainable Development – UNCED) หรือ Rio+20 ที่ประชุมชี้ให้เห็นถึงปัญหาสตรีขาดโอกาสในการเป็นผู้
ถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรเพ่ือการผลิต เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อ ที่ประชุมเรียกร้องให้ภาครัฐมีการออก
นโยบาย การปฏิรูปกฎหมาย (เช่น กฎหมายมรดก กฎหมายสินสมรส กฎหมายการถือครองที่ดิน ) โดยให้
ความส าคัญต่อมุมมองของสตรี โดยเฉพาะในประเด็นการลดปัญหาความยากจน การปฏิรูปที่ดินที่มีมุมองของมิติ
หญิงชาย การจัดสรรเงินเพ่ือการเกษตรและการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ควรมีการให้ความส าคัญต่อการใช้ข้อมูล
แบ่งแยกเพศ รวมทั้งแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือการออกนโยบายดังกล่าวด้วย และจะต้องมีมาตรการเป็นพิเศษ
ส าหรับกลุ่มสตรีด้อยโอกาส เช่น สตรีชนพ้ืนเมือง สตรีชนบท สตรีม่าย ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สตรีชนกลุ่มน้อย และสตรี
พิการ เป็นต้น โดยค านึงถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลัก  

นอกจากนี้ การที่สตรีได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป็นการเสริมพลังสตรี เพื่อน าไปสู่ความเป็นอิสระ
ทางการเงิน และการขจัดความยากจน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยด้านต่างๆที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอันมีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีอย่างเต็มที่ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่  ปัญหา
ด้านการเงินการลงทุน เช่น อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงตลาด การขาดความรู้และการศึกษาในด้าน
ธุรกิจ การขาดประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาระหน้าที่ของ
สตรีในการดูแลครอบครัว สตรีควรได้รับความช่วยเหลือเพ่ือลดภาระของผู้หญิงในงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน โดย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสวัสดิการ การส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทุ่นแรง และการให้บริการ เช่น สถานดูแลเด็ก
เล็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชนบท เพื่อให้สตรีได้มีความสมดุลในชีวิตการท างานและครอบครัว  

ที่ประชุมเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสตรีจึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีที่
ประชุมเรียกร้องให้มีการส่งเสริมความตระหนักด้านประโยชน์และความหลากหลายของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสตรีให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างแรงจูงใจเพ่ือลดช่องว่างในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยส่งเสริมให้สตรีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยต้องไม่ละเลยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส (เช่น ผู้สูงอายุ สตรีชนบท และชนพื้นเมือง) ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
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ประเด็นสตรีกับการเข้าถึงทรัพยากรการผลิตนี้ควรได้รับการกล่าวถึงอย่างมีนัยยะส าคัญแผนพัฒนาหลังปี 
2015 และในส่วนของเปูาหมายเฉพาะ (stand-alone goal) ในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริม
อ านาจสตรี ก็จะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ าในเรื่องการท างาน
ในลักษณะ global partnership เพ่ือให้มีมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  

 
(ค) การทบทวนโดยบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักสถานการณ์ และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน
ต่างๆ  
Report of the Under-Secretary-General/Executive Director of the United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women  

ที่ประชุมพิจารณารายงานของ UN-Women เรื่อง Normative Aspects of the Work of the UN 
Women (E.CN.6/2014/2) ซ่ึงระบุการด าเนินงานของ UN-Women ในการบูรณาการเพศภาวะในหน่วยงาน
ต่างๆของ UN สรุปได้ดังนี้ 

การด าเนินงานของ UN-Women ในการอนุวัติ Agreed Conclusions ของการประชุม CSW 57 ใน
ระดับประเทศและภูมิภาคมี 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การส่งเสริมการอนุวัติกรอบนโยบายและกฎหมาย 
2)  การแก้ไขรากปัญหาในเชิงโครงสร้างผ่านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี 
3)  การส่งเสริมการบริการแก่สตรีที่ประสบความรุนแรง 
4) การปรับปรุงการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินกฎหมาย นโยบาย และการส่งเสริมความ

ตระหนัก  
UN-Women Regional Office for Asia and the Pacific ได้ด าเนินโครงการระดับภูมิภาคเรื่อง 

Partners for Prevention เพ่ือขจัดความรุนแรงทางเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
UN-Women ได้สนับสนุนการอนุวัติข้อมติ UN Security Council (UNSC) 2016 (2013) และข้อมติที่

เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความท้าทายด้านความมั่นคงที่สตรีและ
เด็กหญิงต้องเผชิญภายหลังความขัดแย้ง นอกจากนี้ ข้อมติ UNSC เรื่อง สตรี สันติภาพและความมั่นคง 7 ฉบับได้
ระบุกรอบภาระรับผิดชอบ (accountability framework) เพ่ือให้รัฐสมาชิกด าเนินการ ดังนั้น UN จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการอนุวัติดังกล่าวในพ้ืนที่ 

UN-Women ได้เสนอให้วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 มี transformative stand-alone goal 
เพ่ือบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิและอ านาจสตรี รวมทั้งบูรณาการมุมมองเพศภาวะในทุกเปูาหมาย ผ่านการ
ก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดเปูาหมาย   

 
การรับรองข้อมติ (Resolutions) 

ที่ประชุมได้ร่วมรับรองข้อมติ (Resolutions) ของการประชุม CSW สมัยที่ 58 ใน 4 ประเด็น โดยมีสาระส าคัญ
ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) ข้อมติเรื่อง Release of women and children taken hostage, including those 
subsequently imprisoned, in armed conflicts (E/CN.6/2014/L.3) เสนอโดยอาเซอร์ไบจาน เบลารุส 
และจอร์เจีย ซึ่งที่ประชุมได้รับรองโดยฉันทามติ ทั้งนี้ ข้อมติเห็นชอบให้ปล่อยตัวสตรีและเด็กที่ถูกจับเป็นตัว
ประกัน รวมทั้งผู้ถูกคุมขังในการขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดกฏหมาย และล่วงละเมิดสิทธิสตรี

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.3
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อย่างร้ายแรง  และประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเมืองในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ซึ่งเป็นการ
ล่วงละเมิดกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่ประชุมเรียกร้องให้ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติใน
ประเด็นนี้ และให้เลขาธิการสหประชาชาติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมติของคณะกรรมาธิการด้านความ
มั่นคง  (Security Council) ข้อที่ 1325 (ปีค.ศ.2000) ว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ให้กว้างขวางที่สุด 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1) 

2) ข้อมติเรื่อง Gender equality and the empowerment of women in natural disasters 
(E/CN.6/2014/L.4) เสนอโดยญี่ปุุน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองโดยฉันทามติ โดยไทยได้คงท่าทีเดิมในการสนับสนุนและ
ร่วมอุปถัมภ์ ทั้งนี ้ข้อมติมีเนื้อหาส าคัญในการเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงาน UN ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
ด าเนินมาตรการในการบรรจุเรื่องเพศภาวะในนโยบาย การวางแผน และการสนับสนุนทางการเงินในการลดความ
เสี่ยงและฟ้ืนฟูกรณีภัยพิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2) 

3) ข้อมติเรื่อง Women, the girl child and HIV and AIDS (E/CN.6/2014/L.5/Rev.1) เสนอโดย
มาลาวีในนามกลุ่ม Southern African Development Community (SADC) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองในการ
ลงคะแนนเสียง(กลุ่มอียูขอให้มีการลงคะแนนเสียง) โดยไทยได้คงท่าทีเดิมในการสนับสนุนและร่วมอุปถัมภ์ ทั้งนี้ 
ข้อมติมุ่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งความพยายามและความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติตาม
เอกสารผลลัพธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขจัดโรคเอดส์ และบรรลุการเข้าถึงอย่างถ้วนหน้าเกี่ยวกับการปูองกันและ
การรักษาโรคเอดส์ รวมถึงการเข้าถึงยา (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 3) 

4) ข้อมติเรื่อง Situation of and assistance to Palestinian Women (E/CN.6/2014/L.6) เสนอ
โดยโบลิเวียในนามกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองในการลงคะแนนเสียง โดยไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
77 และจีน ได้คงท่าทีเดิมในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ข้อมติเน้นย้ าว่า การครอบครองพ้ืนที่ของอิสราเอลเป็น
อุปสรรคต่อสตรีปาเลสไตน์ในการพัฒนา และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่
สตรีชาวปาเลสไตน์ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 4) 

2.4  ระเบียบวาระท่ี 4  การประชุมเพื่อพิจารณารายงานของคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน  
   เป็นการประชุมแบบปิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

2.5  ระเบียบวาระท่ี 5   การติดตามข้อมติและข้อตัดสินใจของ ECOSOC  
   เป็นการประชุมแบบปิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

2.6  ระเบียบวาระท่ี 6  การพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม CSW สมัยท่ี 59 (CSW59/Beijing+20) 
  ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุม CSW สมัยที่ 59 โดยมีก าหนดจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนติดตามการด าเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 
และผลลัพธ์จากการประชุมสมัยพิเศษ ครั้งที่ 23 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2543 ในบริบทของ
วาระการครบรอบ 20 ปีของการประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง และการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและ
แผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ในปี พ.ศ. 2538 ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเปูาหมายความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ตามแผนพัฒนาหลังปี 2015  

2.7   ระเบียบวาระท่ี 7 การรับรองรายงานการประชุม CSW สมัยท่ี 58 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม CSW สมัยที่ 58                                               
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 ผลการประชุมในหัวข้อหลัก คือ ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง (Challenges and achievements in the Implementation of the 
Millennium Development Goals for women and girls) ได้น าเสนอในรูปแบบของเอกสารข้อตกลงร่วม (Agreed 
conclusions) โดยผ่านการหารือจากผู้แทนทุกประเทศ โดยในการประชุม CSW สมัยที่ 58 นี้ ที่ประชุมได้รับรอง
เอกสารข้อตกลงร่วม โดยฉันทามติ โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 
ภาคประชาสังคม ด าเนินการโดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 5) 
A.Realizing women’s and girls’ full enjoyment of all human rights  
 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง ซึ่งรวมถึงการอนุวัติปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
ปักก่ิง และProgramme of Action of the International Conference on Population and Development 
รวมทั้งผลลัพธ์ของการประชุมเพ่ือทบทวนเอกสาร (review conferences) ดังกล่าว การส่งเสริมสิทธิผู้พิการที่เป็น
สตรีและเด็กหญิง การขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและเด็กหญิง การต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริม
สุขภาพและสิทธิเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การก าหนดการเข้าถึงการปูองกันและรักษาอย่างถ้วนหน้าในโรค
เอดส์และกามโรค การส่งเสริมหุ้นส่วนเพื่อสนับสนุนรัฐสมาชิกในการด าเนินนโยบายระบบสาธารณสุข ก าหนดสิทธิ
สตรีในการท างาน รวมถึงส่งเสริมพลังสตรีในเศรษฐกิจนอกระบบ  
B. Strengthening the enabling environment for gender equality and the empowerment of 
women 
 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมพลังสตรี ซ่ึงรวมถึงการอนุวัติ
เปูาหมาย MDGs ส าหรับสตรีและเด็กหญิงในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและสถานการณ์ภายหลังความ
ขัดแย้ง รวมถึงสตรีและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงสุดโต่ง รวมทั้งส่งเสริมสตรีในกระบวนการ
สันติภาพ การส่งเสริมบทบาทของสตรีในชนบทในภาคเกษตร 
C. Maximizing investments in gender equality and the empowerment of women 
 เพ่ิมการลงทุนอย่างสูงสุดเพ่ือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ทั้งทางการ
เงินจากทุกภาคส่วน และสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคม 
 D. Strengthening the evidence base for gender equality and the empowerment of women 
 ส่งเสริมข้อมูลบนพ้ืนฐานหลักฐานความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ผ่านการ
จัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศอย่างเป็นระบบ 
E. Ensuring women’s participation and leadership at all levels and strengthening 
accountability 

         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและภาวะผู้น าสตรีในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงในภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งประเมินการอนุวัติ MDGs ในเปูาหมายที่เกี่ยวกับสตรีและเด็กหญิง 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อการด าเนินการตอ่ไปในส่วนของประเทศไทย  
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       จากการหารือร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
เห็นควรมีการเผยแพร่เอกสารผลลัพธ์ต่างๆของการประชุม CSW 58 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวก าหนดการด าเนินงานเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การเสริมพลังสตรีเที่เป็นมาตรฐานสูงที่สุดและล่าสุดที่รัฐสมาชิก UN รับรอง ซึ่งการที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ในเรื่องสตรีจะส่งเสริมปัจจัยภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวที UN ต่อไป 
โดยเฉพาะในการเป็นสมาชิก CSW และ UN-Women Executive Board  

ที่ประชุม CSW ให้ความส าคัญกบัความเชื่อมโยงกันระหว่างพันธกรณีระดับนานาชาติต่างๆ ได้แก่ 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง 
(Beijing Declaration and Platform for Action) และเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ในประเด็น
ต่างๆ อย่างเป็นระบบชัดเจน ดังนั้น ในการติดตามผลการด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆใน
ประเทศไทย จึงต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกรณีต่างๆเหล่านี้  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ  

ตามข้อตกลงร่วม (Agreed conclusions) จากการประชุม CSW 58 ได้เรียกร้องให้รัฐสมาชิก
ประเมินพัฒนาการอนุวัติปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง และผลลัพธ์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
พิเศษ สมัยที่ 23 โดยข้อมูลการประเมินดังกล่าวจะได้รับการรวบรวมเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม CSW สมัยที่ 59     
โดยในเบื้องต้น ขณะนี้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ด าเนินการประสานงานร่วมกับ UN Women 
ประเทศไทย เพื่อจัดท าเอกสารการทบทวนในระดับชาติ และข้อมูลที่จะเสนอต่อที่ประชุม CSW สมัยที่ 59 ต่อไป 

นอกจากนี้ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เห็นว่าใน
การประชุม CSW สมัยที่ 59 ในปี 2558 นอกจากผู้แทนไทยจะกล่าวถ้อยแถลงในช่วง General Discussion แล้ว 
ไทยควรมีการกล่าว intervention ในการประชุมช่วง High-level Roundtable ด้วย เพ่ือส่งเสริมบทบาทของไทย
ในการเป็นสมาชิก CSW  

 
 

 
 
 
 
 
 

    
       
 

การจัดกิจกรรมคู่ขนานของประเทศไทย 
ในหัวข้อ 

"การเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง: หลังเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี 2558” 
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2558 

กิจกรรมอื่นๆ  
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ระหว่างเวลา 13.15 – 14.30 น. 
ห้องประชุม C อาคารประชุม ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 

  
 การจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีเป็นบทบาทหนึ่งซึ่งไทย
ได้ด าเนินการมาต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ      
ณ นครนิวยอร์ก และส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยในปี 2557 ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ การเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง :             
หลังเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนถึงการด าเนินการ
ในประเด็นผู้หญิงและเด็กหญิงภายหลังการสิ้นสุดเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยพิจารณาถึงอุปสรรคและ
ข้อท้าทายในการเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการต่อไปเพ่ือผู้หญิง
และเด็กหญิงในเปูาหมายการพัฒนาหลังปี 2558 
 
สรุปสาระส าคัญของการประชุม 
1. นายนรชิต สิงหเสนีย์ ผู้แทนถาวรไทย ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งเพ่ือหารือร่วมกันในประเด็นการเสริม
พลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงหลังสิ้นสุดเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – 
MDGs) แม้ว่า MDGs จะก าหนดเปูาหมายเฉพาะในเรื่องความเสมอภาคและการเสริมพลังผู้หญิง และโดยส่วนใหญ่ 
MDGs ได้รับการด าเนินให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ แต่ผู้หญิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและความไม่เสมอภาคทางเพศ ดังนั้น การแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะ
จึงมีความจ าเป็นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิของผู้หญิง และการเสริมพลังผู้หญิง 
 
2. Ms. Nicole Ameline ประธานคณะกรรมการ CEDAW กล่าวว่าการส่งเสริมสิทธิสตรีเป็นประเด็นที่ส าคัญ 
ส าหรับเปูาหมายใหม่ของการพัฒนาควรพิจารณาจาก  

1) ช่องว่างของMDGs เพ่ือสร้างเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมความเสมอภาค เช่น ในเรื่องการให้สิทธิใน
เรื่องทางเศรษฐกิจ ควรต้องพิจารณาโดยใช้หลักในเรื่องความเสมอภาค เช่น สิทธิการเข้าถึงที่ดิน รวมทั้งมีการใช้
มาตรการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงของผู้หญิง ประเด็นที่ส าคัญ คือ ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้มีระบบ
การติดตามในการท างาน   

2) การเชื่อมโยงกับอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมด รวมทั้งข้อสังเกตโดยสรุปที่คณะกรรมการประจ า
อนุสัญญาได้ให้ข้อเสนอแนะ CEDAW เป็นหลักการส าคัญ และมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งมีเปูาหมายให้เกิดความ
เสมอภาคทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ   

3) การความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในประเด็นผู้หญิง และความเสมอภาคในทุกระดับ ทั้งในระดับสภา
และภาคประชาสังคม  

4) การค านึงถึงสิทธิของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยให้โอกาสแก่ผู้หญิง แต่ต้องให้ผู้หญิงตัดสินใจด้วย
ตนเอง และ  

5) แนวทางคือ การมีเปูาหมายเฉพาะในประเด็นความเสมอภาคและสิทธิของผู้หญิง และต้องบูรณา -การ
ประเด็นดังกล่าวเข้าไปในทุกภาคส่วน 
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3. Mr. Nicholas Alipui ผู้อ านวยการโครงการ UNICEF ได้กล่าวว่าประเด็นเด็กหญิงถูกก าหนดเป็นประเด็นใน
แผนปฏิบัติการของ UNICEF ซึ่งประเด็นเด็กหญิงที่ควรให้ความส าคัญ คือ 

1) การศึกษาของเด็กหญิง ซึ่งปัจจุบันในภาพรวมทั่วโลกพบว่าการลดช่องว่างทางเพศในการศึกษาเกือบจะ
ประสบความส าเร็จ โดยการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักที่จะส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ซึ่งไม่เพียงแต่
ส่งผลต่อเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งผลครอบครัวของเด็ก และสังคมด้วย 

2) สุขภาพของวัยรุ่น  เปูาหมายหลังการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไม่เพียงแต่ครอบคลุมสุขภาพมารดาและเด็ก 
เท่านั้น แต่ยังต้องรวมสุขภาพของวัยรุ่นด้วย อย่างไรก็ตามเด็กหญิงจ านวนมากอยู่ในสถานะแม่และเด็ก ประเด็น
การแต่งงานในเด็กเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย มีจ านวนมากแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกับ
ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของเด็กและมารดา เช่น ทารกมีสุขภาพไม่แข็งแรง และมีอัตราการ
เสียชีวิตของทารกในระดับสูง นอกจากนี้ ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ของวัยรุ่นอายุ 15 – 29 ปีในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ า ประเด็นสุขอนามัยในโรงเรียน รวมทั้ง 
ประเด็นการปกปูองเด็กหญิงจากเอชไอวี/เอดส์เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต้องให้ความส าคัญในเปูาหมายการพัฒนา
ใหม ่

3) การแต่งงานในเด็ก โดยในสามปีที่ผ่านมา มีเด็กจ านวน 400 ล้านคนทั่วโลกแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก 
UNICEF ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องการแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของการแต่งงาน
ตั้งแต่ยังเด็ก โดยต้องมีเปูาหมายและก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องนี้อย่างชัดเจนในเปูาหมายการพัฒนาหลังปี 2558 

4) ความรุนแรงบนฐานของอคติทางเพศในช่วงภาวะวิกฤติ ในช่วงปีที่ผ่านมามีสถานการณ์ทางมนุษยธรรม
เกิดข้ึนมากมาย ผู้หญิงและเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักเกิดสภาพและเงื่อนไข
ที่เอ้ือต่อการละเมิดสิทธิของผู้หญิงและเด็ก เปูาหมายการพัฒนาใหม่ ต้องมีมาตรการในการปูองกัน และการเข้าถึง
ของกลุ่มเปูาหมายในการด าเนินงาน  และการเตือนภัย เพื่อให้เกิดแนวทางในการสร้างความร่วมมือของโลกในการ
เชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนาใหม่ 

 
4. Ms. Sharon Kotok ที่ปรึกษาและอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา  

1) ได้ให้ความเห็นว่าเปูาหมายการพัฒนาใหม่ต้องเป็นเปูาหมายที่ไม่ละทิ้งใครอยู่เบื้องหลัง (leave no 
one behind) ผู้หญิงต้องมีส่วนในการได้รับการศึกษา สาธารณสุข และประเด็นผู้หญิงต้องถูกก าหนดเป็น
เปูาหมายเฉพาะ รวมทั้งได้รับการน าเข้าสู่กระแสหลักของเปูาหมายในการพัฒนา  

2) นอกจากนี้ การสร้างสันติภาพทั้งมวลและการสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบ เป็นอีกประเด็นที่ควร
ด าเนินการเป็นเปูาหมายในเสริมพลังผู้หญิง ซึ่งประเด็นผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคง ได้รับรองจากคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นผู้หญิง ความมั่นคงและสันติภาพ มีความ
เชื่อมโยงกัน จากประสบการณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับประเทศพบว่าการสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพและความม่ันคง รวมทั้งการให้เกิดแผนเป็น
สิ่งที่ค่อนข้างยาก อีกทั้ง การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งท้าทาย จากผลการวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว พบว่ามีจ านวนผู้หญิงมีส่วนร่วมในการเจรจา และการเป็นผู้แทนต่างๆ น้อยมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง  

3) การสร้างภาคีในระดับโลก และเน้นในการสร้างภาคีแบบ non-traditional เช่น ผู้ชาย เด็กชาย ผู้น า
ทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งผู้บัญญัติกฎหมาย นักเรียน นักการเมือง เพื่อร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลก 

4) การด าเนินการโดยใช้หลัก 4 P คือ prevention, protection, prosecution, and partnership 
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5. Prof. Aurora Javate de Dios ผู้แทนฟิลิปปินส์ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the 
Rights of Women and Children - ACWC) 

1) เปูาหมายต่อไปในการพัฒนาควรรวมการก าหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic goals) 
2) ที่ผ่านมาการด าเนินการตาม MDGs มีความก้าวหน้า เช่น ความยากจนลดลง ประชากรเข้าถึงน้ า

สะอาด การลดลงอัตราการตายของเด็ก แต่ยังมีข้อท้าทาย เนื่องจาก MDGs มีช่องว่าง โดยก าหนดเปูาหมายในเชิง
ปริมาณ แต่ไม่ได้กล่าวถึงเปูาหมายคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้
แสดงอย่างชัดเจนใน MDGs เช่น การเข้าถึงสิทธิของผู้หญิง การแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ การ
เข้าถึงการตัดสินใจของผู้หญิง ความยากจนของผู้หญิง กลุ่มเปราะบาง  ในช่วงภาวะที่ยากล าบาก  การเข้าถึงเรื่อง
สิทธิการเจริญพันธุ์ ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลและมีความเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ ด้วย เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ 

3) ในอาเซียนแม้ว่าจะมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมผู้หญิงในหลายด้าน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก การรับรองปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม เช่น ACWC ได้จัด
ประชุมหารือกับ NGOs ในการประชุมทุกสมัย แต่ยังมีประเด็นที่ต้องด าเนินการในหลายประเด็น เช่น ต้องมีการ
ติดตามในการด าเนินการของ CEDAW และ CRC และการมีเครื่องมือในการจัดการ เช่น การคว่ าบาตร รวมทั้งการ
ติดตามและการจัดท าสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก   

4) เปูาหมายหลังการพัฒนา เป็นเวลาที่รัฐจะให้ค ามั่นเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรสร้างคุณภาพของ
ความเสมอภาค (quality of equality) การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีมุมมองเพศภาวะ การมีเปูาหมาย
เฉพาะ การมีโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

 
6. Ms. Tamara Tutnjevic Gorman ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโนบาย World Vision  

1) ประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นประเด็นที่กลุ่ม NGOs ให้ความส าคัญ และมีข้อเสนอแนะ
ในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากความรุนแรงเป็นประเด็นที่ขัดขวางต่อความเสมอภาคทางเพศ ปัจจุบันยังมี
การกระท าความรุนแรงที่แพร่หลาย เช่น การเฉือนอวัยวะเพศ การบังคับแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก และวัฒนธรรมที่ท า
ให้เด็กหญิงไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม  ผลของความรุนแรงมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับเด็กหญิง
ในหลายประเด็น เช่น ท าให้เด็กหญิงไม่มีโอกาสในการพัฒนา และส่งผลต่อสุขภาพของมารดา และเด็ก ปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงยังคงไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และครอบครัว  

2) การด าเนินการต่อไป คือ การส่งเสริมพลังสตรี ให้โอกาสในการอยู่รอดและการมีชีวิต เพ่ือให้ผู้หญิงเป็น
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และการท าให้ผู้หญิงก้าวหน้า 

3) ในส่วนของเปูาหมายในอนาคต ควรค านึงถึงประเด็นการขจัดความรุนแรงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งต้องลงทุน
อย่างมากในเรื่องนี้ นอกจากนี้  ต้องพูดถึงเด็กชายด้วย เนื่องจากเด็กชายถูกกระท าความรุนแรงเช่นเดียวกับ
เด็กหญิงและผู้หญิง เด็กชายเป็นส่วนหนึ่งที่เผชิญปัญหาความรุนแรงเมื่อครอบครัวและพ่อแม่ถูกกระท าความ
รุนแรง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงต้องรวมเด็กชายด้วย  
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กิจกรรมคู่ขนานของไทย 
หัวข้อ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในประเด็นสันติภาพและความม่ันคง 

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2558 
ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. 
ณ Japan Society นครนิวยอร์ก 

          จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ  
 
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยน มุมมอง และประสบการณ์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของ
ผู้หญิงกับประเด็นสันติภาพและความมั่นคง โดยจากมุมมองของประเทศต่างๆ เช่น มุมมองจากประเทศ
ออสเตรเลีย มุมมองจากประธานคณะท างานปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญจาก UN Women และประสบการณ์จากภาคสนาม โดยเจ้าหน้าที่หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่การ
รักษาสันติภาพ 
 
สรุปสาระการประชุมได้ ดังนี้ 
1) H.E. Ms. Natasha Stott Despoja อัครราชทูตเพ่ือผู้หญิงและเด็กหญิง ประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของ UNSC 1325 และบทบาทของผู้หญิงในปฏิบัติการสันติภาพ ดังนี้  

UNSC 1325 เป็นเอกสารส าคัญที่ได้กล่าวถึงประเด็นผู้หญิงกับสันติภาพอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกรอบใน    
การด าเนินการในประเด็นดังกล่าว โดยเน้นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ด าเนินการ และการน ามุมมองเรื่องผู้หญิง
เข้าสู่กระบวนการสันติภาพ เช่น การบูรณาการมุมเพศภาวะ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่มีมุมมองเพศภาวะ          
ที่ผ่านมาได้ในภาพรวม ได้มีการส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น าของผู้หญิงมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนของกองก าลังผู้หญิง
ในการปฏิบัติการด้านการรักษาสันติภาพ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิมนุษยชน และมุมมองเพศ
ภาวะ  ซึ่งการที่จะส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการในระยะยาวและต่อเนื่อง การสร้างภาวะความเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่
ส าคัญ และต้องขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเป็นผู้น าของผู้หญิงทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อม ในส่วนของ
ออสเตรเลียได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านผู้หญิง สันติภาพและความม่ันคง 
 
2) H.E. Eugène-Richard Gasana อัครราชทูตผู้แทนถาวรรวันดา ประจ าส านักงานใหญ่ สหประชาชาติ         
ณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวถึงบทบาทของคณะท างานว่าด้วยปฏิบัติการสันติภาพ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง สันติภาพ 
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และความมั่นคง ดังนี้ คณะท างานฯ เป็นกลไกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ใน        
การติดตามความก้าวหน้าของปฏิบัติการในการรักษาสันติภาพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้าง
หลักประกันว่ามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้รับการด าเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งการ
ส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ด าเนินการในการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพ  

ประเด็นประสบการณ์ของประเทศรวันดาหลังจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อ ค .ศ. 1994  ได้
ด าเนินการหลังความขัดแย้ง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในสภา และส่งเสริมการศึกษาของเด็กหญิง 
รวมทั้งการให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง  
 
3) Ms. Sarah Douglas ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายด้านการสร้างสันติภาพและการฟ้ืนฟู  UN Women กล่าวถึง
แนวทางการส่งเสริมผู้หญิงกับสันติภาพ คือ “get it right and do it right” ซึ่งต้องด าเนินการอย่างควบคู่ทั้ง 2 
ส่วน get it right คือ ความเข้าใจในเรื่องเพศภาวะ ความแตกต่างของผู้หญิงผู้ชาย รวมทั้งบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แตกต่างกัน do it right คือ การก าหนดแนวทางนโยบายและวิธีการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง และภาคประชาสังคม  

นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่ในการมีส่วนร่วมของผู้หญิงกับการรักษาสันติภาพ แม้ว่าจะมี UNSC 
1325 เป็นเวลา 15 ปี แต่การด าเนินการในประเด็นดังกล่าว ยังมีข้อจ ากัด คือ (1) ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ จะ
เห็นได้ว่าเงินที่สนับสนุนในแผนปฏิบัติการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น    
(2) ขาดการส่งเสริมศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในกลไกการติดตาม ซึ่งพบว่าการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะ 
จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (3) การขาดการบูรณาการเรื่องเพศภาวะเข้าสู่การปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้หญิง และการปูองกันและการคุ้มครองการละเมิดสิทธิของผู้หญิง ช่องว่างที่เกิดขึ้นใน         
การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงต่อการละเมิดสิทธิ คือ การขาดหลักฐานในการลงโทษผู้กระท าผิด ซึ่งควรมีผู้เชี่ยวชาญ
ในการสอบสวนด้านความรุนแรงทางเพศเฉพาะ การขาดบริการให้กับผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งหากมี
บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ประสบปัญหาจากการละเมิดสิทธิจะกล้าออกมามากขึ้น 
 
4) Ms. Carole Doucet ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเพศภาวะ Depart of Peacekeeping Operations (DPKO)  
ได้กล่าวถึงการด าเนินการของ DPKO ในการบูรณาการเพศภาวะ ดังนี้ DPKO มีเปูาหมายในการเพ่ิมจ านวนของ
ผู้หญิงในการสร้างสันติภาพเป็นร้อยละ 20 ทั้งในกองก าลังทหาร และพลเรือน หลังจากที่มี UNSCR 1325 DPKO 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยได้ริเริ่มการหารือในประเด็นเพศภาวะภายในหน่วยงานและได้จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีมุมมองเพศภาวะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในภาคสนาม เมื่อปี 2006 ต่อมา
ในปี 2010 ได้ด าเนินมาตรการในเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยได้ด าเนินการในภารกิจ Darfur และ South 
Sudan เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนแนวทางของการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ซึ่งจะปฏิบัติในภารกิจต่างๆ เพ่ือให้โอกาสผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้น และในไลบีเรีย ได้มีกอง
ก าลังต ารวจหญิงเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ข้อท้าทายที่เกิดขึ้น คือ การมีจ านวนผู้หญิงที่น้อยในกองก าลังระดับชาติ รวมทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
แนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางผู้หญิงในการมีส่วนร่วมเข้ามาปฏิงานในภารกิจต่างๆของ UN เช่น      
ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว ในส่วนของการผลักดันของ DPKO ต่อประเทศสมาชิกนั้น DPKO ได้ส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งก่อน ระหว่าง และในขณะท างานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการก าหนดมาตรการใหม่ในการสร้างแรงจูงใจ  
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5) นาวาโทหญิงญาดา เทียมทิพย์ กองบัญชาทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ใน
ปฏิบัติการ African-Union-United Nations Mission in Darfur (UNAMID) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในภารกิจรักษาสันติภาพ โดยประโยชน์ที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วม คือ (1) การสร้างความสบายใจ
และความไว้วางใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง และผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ท าให้กล้าเปิดเผย
และเข้ามารับบริการมากขึ้น (2) การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงเพ่ือให้มามีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน  

แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม คือ การฝึกอบรมให้ทุกภารกิจของ UN บูรณาการมุมมองเพศ
ภาวะเข้าสู่ภารกิจ การด าเนินนโยบายและมาตรการที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่น           
การก าหนดนโยบายในการก าหนดสัดส่วนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

ข้อทา้ทายที่พบ คือ ความยากล าบากในการด ารงชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่ เช่น สถานที่พักอาศัย  
 

6) พันต ารวจโทพนิตา สอนศรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพใน United Nations 
Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานในเฮติ ในฐานะ          
ผู้ประสานงานด้านเพศภาวะ ซึ่งมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประเด็นปัญหาความรุนแรงบนฐานของอคติแห่ง
เพศ และความรุนแรงต่อผู้หญิง  
 ข้อท้าทายที่พบในการท างาน คือ การสื่อสาร เพราะต้องใช้ล่ามช่วยในการแปลภาษาท้องถิ่น  นอกจากนี้ 
ปัญหาโครงสร้างแบบชายเป็นใหญ่ท าให้บากล าบากในการท างานทั้งกับคนในพ้ืนที่และระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วย
กันเอง 
 ข้อเสนอแนะ คือ การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ เพ่ือให้เข้าถึงหน้าที่และบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรง รวมทั้งสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเจ้ าหน้าที่ภายหลังที่
ได้ลงปฏิบัติหน้าในพ้ืนที่  
 
 

                                                  
 
 
 
 

การประชุมในกรอบความร่วมมือ Equal Future Partnerships (EFP) 
 

 ประกอบด้วยการประชุม 2 รายการ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
การประชุมระดับสูง ในหัวข้อ Addressing the Impact of Gender-Based Violence on Women's 
Economic and Political Participation เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยนายสมชาย เจริญอ านวยสุข ผู้อ านวยการ
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  

ช่วงเปิดการประชุม   
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H.E. Mr. Ib Petersen อัครราชทูตผู้แทนถาวรเดนมาร์ก ประจ าส านักงานใหญ่ สหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก แถลงว่า ความรุนแรงต่อสตรีได้จ ากัดการมีส่วนร่วมของสตรีทางสังคม ดังนั้น การส่งเสริมความตระหนัก
และการขจัดความรุนแรงต่อสตรีจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

H.E. Ms. Catherine Russell Ambassador-at-Large for Global Women's Issues, U.S. 
Department of State เรียกร้องให้สมาชิก EFP ปฏิรูปงานด้านสตรีในประเทศของตนโดยการมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ทั้งนี้ สหรัฐฯ ส่งเสริมให้ EFP เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสนับสนุนประเทศ
สมาชิก EFP ในการส่งเสริมประเด็นใหม่ด้านสตรี นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยึดมั่นในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญของประเทศ ผ่านกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ 

ช่วงอภิปราย 
Dr. Jeni Klugman Director of Gender and Development, World Bank Group กล่าวว่า ผล

การศึกษาของWorld Bank พบว่า ความรุนแรงต่อสตรีส่งผลกระทบด้านลบต่อครอบครัวและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ Dr. Klugman มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ลงทุนในการแก้ไขความรุนแรงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (multi-sectoral response) 
2) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ลงทุนในการปูองกัน  
4) ขจัดการทีส่ตรีถูกกีดก้ันในการรับบริการต่างๆ     

Senator the Hon. Michaelia Cash Minister Assisting the Prime Minister for Women กล่าว
ว่า รัฐบาลออสเตรเลียก าหนดให้การขจัดความรุนแรงต่อสตรีเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน โดยได้
จัดตั้ง National Centre of Excellence เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิจัยงานด้านความรุนแรงของสตรีและเด็ก ทั้งนี้ 
การปูองกัน โดยการให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการขจัดความรุนแรง และการปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ตามสถานการณ์ มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา 

Ms. Neila Chaabane Deputy Minister, Ministry of Youth, Sports, Women and Family 
Affairs of Tunisia กล่าวว่า รัฐบาลตูนีเซียให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ การลดการข่มขู่สตรี ความ
ร่วมมือระดับชุมชนและระดับระหว่างประเทศในเรื่องสตรี การจัดเก็บข้อมูลด้านความรุนแรงต่อสตรี และการ
ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Ms. Lakshmi Puri Assistant Secretary-General of UN Women กล่าวว่า UN Women ให้
ความส าคัญกับการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ผ่าน 1) การปูองกันความรุนแรง 2) การคุ้มครองเหยื่อ 3) การ
ด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าผิด และ 4) การบริการของทุกภาคส่วน (multi-sectoral servies) 

นอกจากนี้ UN Women ได้ก าหนด 3 ตัวชี้วัด ในประเด็นด้านสตรีในวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 
2015 ได้แก่ 1) การขจัดความรุนแรงต่อสตรี 2) การส่งเสริมอ านาจทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมในการเข้าถึง
โอกาสให้แก่สตรี และ 3) การส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
การประชุม EFP ระดับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยนางสาวปวีณา สุภิมารส นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวชนม์วิพัฒน์ จ่างตระกูล เลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรไทย 
ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม การประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของ EFP ให้มีความส าคัญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้เสนอร่าง
เอกสาร EFP Goals and Strategic Objectives เพ่ือให้ที่ประชุมหารือ โดยประเด็นส าคัญที่ที่ประชุมเห็นชอบมีดังนี้  
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 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมือง (political will) โดยให้มีการประชุมคู่ขนานระดับรัฐมนตรี EFP 
ในกรอบสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) กรอบการ
ประชุมธนาคารโลก (World Bank Annual Meeting) และกรอบ CSW ทั้งนี้ ไทยเห็นว่า EFP ควร
ร่วมมือกับ World Bank เพ่ือให้ World Bank ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิก
ในการอนุวัติค ามั่นที่แต่ละประเทศให้ไว้ในกรอบ EFP  

 หลายประเทศสมาชิก EFP ไม่สนับสนุนการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการอนุวัติค ามั่น  EFP ของ
ประเทศตน เนื่องจากเป็นการเพ่ิมภาระการท างาน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การประชุมคู่ขนานเป็น
โอกาสที่ดีท่ีจะให้แต่ละประเทศสมาชิก EFP รายงานการด าเนินงานของประเทศตนผ่านการกล่าว
ถ้อยแถลงหรือการหารือ interactive dialogue 

 ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการก าหนดหัวข้อการด าเนินงานของ EFP ในแต่ละปี (annual theme) 
 ที่ประชุมเห็นว่า ประเทศสมาชิก EFP อ่ืนๆ นอกจากสหรัฐฯ สามารถร่วมจัดการประชุมภายใต้

กรอบ EFP ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระของสหรัฐฯ 
 สหรัฐฯ แจ้งว่า จะปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวและเวียนให้ประเทศสมาชิก EFP เห็นชอบต่อไป  

 

 
                   


