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 นับแต่ปี  พ .ศ .  2546  สม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้  

วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทาน 

พระราชานุญาตให้ใช้ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้ 

สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ 

ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

พร้อมทั้ งอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันสตรีไทยว่า

 “สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการคือ 

  1)  พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์  

  2)  พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี 

  3)  พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 

  4)  พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น” 

 ด้ วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่ นคงของมนุษย์  ร่ วมกับสภาสตรีแห่ งชาติ ใน 

พระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดงาน 

วันสตรี ไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี  ปีนี้นับเป็นปีที่  13 โดยมี 

วัตถุประสงค์สำคัญเพื่ อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสที่  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา 83 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง เจริญ 

พระชนมายุ 60 พรรษา รวมทั้งการธำรงและเชิดชูให้วันสตรีไทย 

เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติเพื่อให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญ 

ของตนเองและนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นดวงประทีปส่อง 

นำทางเพื่อร่วมสร้างพลังสตรี ร่วมสร้างเสริมความสงบสุขร่มเย็น 

ให้เกิดแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและ 

ยั่งยืนสืบไป  

 ในปี 2558 ได้จัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2558” 

ภายใต้แนวคิด “พลังสามัคคี พลังสตรี พลังแผ่นดิน” ขึ้นเมื่อวันที่  

1 สงิหาคม 2558 ณ หอ้งแกรนดไ์ดมอนบอลรมู อาคารอมิแพคฟอรัม่ 

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานปีนี้คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ 

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานให้ 

วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และตระหนักถึง 

ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และคุณค่าของตนตามกระแส 

พระราชดำรัส 4 ประการ เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมมีเจตคติยอมรับ

บทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย ให้เกิดการ 

รวมพลังสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สตรีไทย เพื่อให้สตรีไทยทุกคนรับรู้และ 

ก้าวทันความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะสตรีไทยจะต้องเข้ามามีบทบาท 

สำคัญในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาสตรีเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558

 ทั้งนี้ ในงานวันสตรีไทยประจำปี 2558 สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ฯ  

ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น 

ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น 

ดังกล่าวนั้นได้รับการพิจารณาตัดสินจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและ 

เสนอโดย องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม 

ราชินูปถัมภ์ และสตรีที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้รับ 

การสรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแยกเป็น 3 ประเภท คือ

 1.  สตรีไทยดีเด่นที่เสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน  

59 ราย

 2.  สตรีไทยดีเด่นที่เสนอโดยองค์กรสมาชิกของสภาสตรี 

แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 51 ราย

 3.  สตรีที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และได้รับการ 

สรรหาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 24 ราย 

 รวมจำนวน 134 ราย และรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น  

ประจำปี 2558 จำนวน 25 รางวัล รวมทั้งสิ้น 159 รางวัล

 และเนือ่งจากกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) มี

ภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาค 

หญงิชาย และการสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั ไดร้ว่มมอื 

และสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงถือเป็น 

ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานที่แสดงออก

ถึงความยิ่งใหญ่ของพลังสตรีไทย ซึ่งอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ 

ทั้งปวง โดยหวังว่าการจัดงานวันสตรีไทยจะเป็นแบบอย่างที่ 

แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี เพื่อพัฒนาสตรีไทยในทุกมิติ 

ต่อไป
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ (รมว.พม.) อนุมัติให้ คณะผู้แทน กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) เข้าร่วมการประชุมกับ 
เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe 
– TWNE) ระหว่างวันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2558 ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้บริหาร พม. ได้แก่ ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ท. ถาวรฤทธิ์ 
กะเหว่านาค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสมชาย เจริญอำนวยสุข 
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุม 
ก่อนเข้าสู่การประชุม พล.อ.ท. ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค ได้กล่าว 
แก่ผู้ เข้าร่วมการประชุมว่า รมว.พม. ได้ฝากความห่วงใย 
ถึงหญิงไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศ และขอให้รัก สามัคคี และ 
ช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา 

 ทั้งนี้ ตลอดการเดินทางคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปฏิบัติงาน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1.  เยีย่มคารวะ นายอภชิาต ิชนิวรรโณ เอกอคัรราชทตูไทย  
  ณ กรุงปารีส 

     เพือ่หารอืถงึสถานการณแ์ละปญัหาของหญงิไทยในประเทศ
ฝรั่ งเศส ทราบว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ ในฝรั่ ง เศส ประมาณ  
30,000 คน (ข้อมูลปี 2555) โดยส่วนใหญ่เป็นสตรี ปัญหาท่ีพบ 
ส่วนใหญ่ คือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสถานทูต 

ก็ให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยอย่างเต็มความสามารถ และ 
สถานทูตมีโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยที่ประสบปัญหาในต่างแดน นอกจากนี้ท่านเอกอัครราชทูต 
ได้ฝากให้สตรีไทยที่อาศัยอยู่ในยุโรปได้ทำหน้าที่ในฐานะคนไทย 
ในการสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัสถานการณใ์นประเทศไทย 
โดยให้เน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันนี้มี Road Map ในการทำงาน 
ชัดเจน มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่างของกันและกัน เพ่ือไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศในยุโรปชะงัก รวมทั้งขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในยุโรป 
ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
ซึ่งหากคนไทยได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารในสภาหรือใน 
ท้องถิ่นก็ถือเป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

 2. การประชุมกับผู้บริหารกระทรวงกิจการสังคมสาธารณสุข                        
  และสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน 
  ด้านสตรีใน 3 ประเด็น คือ 

    1)  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยเฉพาะสตรี  
    2)  การมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง  
    3) การจัดทำงบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย โดยมี 
Mr. Alexis Kinckenbach หัวหน้าหน่วยงานด้านยุโรปและกิจการ 
ต่างประเทศ และ Mr. Mazyar Taheri เจ้าหน้าที่ด้านกิจการ 
ต่างประเทศให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ที่น่าสนใจ ดังนี้
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 1) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยเฉพาะสตรี  
เปน็ประเดน็ทีท่กุประเทศใหค้วามสำคญัเหมอืนกนั ประเทศฝรัง่เศส 
มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกับประเทศไทยและ 
ประเทศอืน่ๆ เกดิขึน้ในทกุชนชัน้ ทกุระดบัการศกึษา และทกุศาสนา 
จากการเก็บข้อมูลความรุนแรงของรัฐบาลฝรั่งเศสระหว่างปี  
2556 – 2557 พบว่า มีสตรีถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 
ที่มาแจ้งความดำเนินคดีประมาณ 400,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 
ของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง และในปี 2557 มีสตรีถูกฆ่าหรือ 
ถูกฆาตกรรมจำนวน 147 ราย แต่จากการสำรวจความคิดเห็น 
ของสตรีชาวฝรั่งเศส จำนวน 45,000 คน ของหน่วยงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน พบว่ามีสตรีฝรั่ ง เศสถูกกระทำความรุนแรง 
เป็นจำนวนมากและมีจำนวนมากกว่าสถิติที่เก็บได้ มีความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจจากปัญหาความรุนแรงถึงปีละ 2,500 ล้านยูโร  
รัฐบาลฝรั่งเศสได้พยายามแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยยอมรบัวา่เปน็ปญัหาหลกัของสงัคม และพยายามเปลีย่นความคดิ 
ของคนฝรั่งเศสที่เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องของ 
คนในครอบครัว บุคคลภายนอกห้ามยุ่งเกี่ยว ทำให้ทุกคนเห็นว่า 
ปญัหาความรนุแรงในครอบครวัเปน็เรือ่งของสงัคมตอ้งชว่ยกนัแกไ้ข
ไมใ่ชเ่รือ่งสว่นตวัอกีตอ่ไป นอกจากนีร้ฐับาล ไดจ้ดัตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอื 
โดยการบรูณาการของทกุกระทรวง เพิม่งบประมาณในการแกป้ญัหา 
ความรุนแรงเป็นสองเท่า (66 ล้านยูโร) สร้างที่อยู่อาศัยให้กับสตร ี
ที่ถูกกระทำความรุนแรง มีสายด่วน call center มีทีมสหวิชาชีพ  
มคีูม่อืสำหรบัการเกบ็หลกัฐานกรณทีีถ่กูขม่ขนื เปน็ตน้ กรณผีูก้ระทำ 

ความรุนแรง นอกจากจะดำเนินคดีทางอาญาแล้วยังมีการปรับ 
พฤติกรรมโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และมีการติดตาม 
พฤติกรรมเป็นระยะ นอกจากนี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้รับรองอนุสัญญา 
อิสตันบูล (Istanbul Convention) เพื่อต่อต้านเรื่องความรุนแรง 
ต่อสตรี (ในประเทศสมาชิก EU) นอกเหนือจากอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
 2) การมีส่วนร่วมสตรีในทางการเมือง ชาวฝรั่งเศส 
มีทัศนคติเช่นเดียวกับคนไทย คือ ผู้ชายเป็นใหญ่ รัฐบาลฝรั่งเศส 
พยายามปรบัเปลีย่นเจตคตขิองคนในสงัคม ใหเ้หน็ถงึความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี ด้วยการออกกฎระเบียบ 
หลายข้อ เช่น การห้ามประกวดเด็กหญิง การตรวจสอบ 
การเสนอภาพผู้หญิงทางสื่อมวลชน จัดทำหลักสูตรการศึกษา  
การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมาประมูลงานภาครัฐ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการออกกฎหมายบังคับให้พรรคการเมือง 
ต้องส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนหญิงชาย 
เท่าเทียมกัน ท้ังการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งหาก 
พรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับ โดยในปี 2557  
ได้มีการเพิ่มค่าปรับให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองหลีกเลี่ยง  
ซึ่งในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรีหญิงและชาย ฝ่ายละ  
17 คนเท่ากันรวมทั้งได้ออกกฎหมายกำหนดสัดส่วนผู้บริหาร 
ในภาคเอกชนให้มีทั้งหญิงและชายใกล้เคียงกัน หากไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ต้องเสียค่าปรับ 1 % ของเงินเดือนทั้งหมดของพนักงาน
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 5) เว็บไซต์ www.yingthai.net ขอให้ Link กับสถานทูต 
ในแต่ละประเทศเพื่อสมาชิกเครือข่ายหญิงไทยจะได้ใช้ประโยชน์ 
จากเว็บไซต์มากขึ้น โดยขอให้เพิ่มรายชื่อหน่วยงานอาสาสมัคร 
ในประเทศต่าง ๆ ที่ระบุว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทย  
และขอให้เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คำถามที่ถามบ่อย 
กฎหมายของแต่ละประเทศ ระยะเวลาในการตอบคำถาม เป็นต้น 

 ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จะได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

 1.   สง่เสรมิ สนบัสนนุ และชว่ยเหลอื เครอืขา่ยหญงิไทยในยโุรป 
(TWNE) ตามข้อเสนอจากการประชุมร่วมกันโดยจะพิจารณา 
ตามความจำเป็น และที่ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ของราชการไทย 
 2. นำนโยบายด้านสตรีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สำคัญ 
มาผลักดันให้มีการนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ การติดตาม 
พฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรงหลังปรับพฤติกรรมแล้ว  
การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีจะมาประมูลงานของภาครัฐ  
การออกกฎหมายกำหนดสัดส่วนผู้บริหารในภาคเอกชนให้มีทั้ง 
หญิงและชายใกล้เคียงกัน การออกกฎหมายบังคับให้พรรคการเมือง 
ต้องส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนหญิงชาย 
เท่าเทียมกัน ทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
 3. จะจัดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาหญิงไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้แผนพัฒนาสตรี 
ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 
– 2565) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

 3) การจัดทำงบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย  
ประเทศฝรั่งเศสยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ แต่อยู่ในระหว่าง 
ให้กระทรวงต่าง ๆ ศึกษาแนวทางและประโยชน์ในการดำเนินการ
 3.  การประชุมกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  (Thai Women Network in Europe – TWNE)  

 เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) ขอให้กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พิจารณาให้การสนับสนุน
เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและครอบครัว ในต่างประเทศ ดังนี้
 1) การจัดโครงการจิตแพทย์สัญจร โดยร่วมมือกับ 
กรมสขุภาพจติ และกรมการกงสลุ จดัใหม้จีติแพทยห์รอืนกัจติวทิยา 
เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่หญิงไทยและครอบครัว 
ในยุโรปที่จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา 
โดยเฉพาะ เนื่องจากปัญหาที่มีนั้นเกินขีดความสามารถของ 
อาสาสมัครที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดอบรมให้  
โดยอาจสัญจรไปในยุโรปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาทิ 1 เดือน  
4 ประเทศ เป็นต้น
 2)  การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อหญิงไทยในยุโรป โดยเครือข่ายหญิงไทยจะดำเนินการ 
จดทะเบยีนเปน็องคก์รสาธารณประโยชน ์เพือ่จะไดร้บัการสนบัสนนุ  
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 3) ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ออกหนังสือรับรองบุคคล องค์กร หรือเครือข่ายหญิงไทย 
ทีต่อ้งการจะเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  ในประเทศไทย เชน่ การเขา้รว่ม 
สัมมนา การเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ การเป็นวิทยากร  
เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านั้นนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ 
ประโยชน์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป
 4) การจัดการฝึกอบรมในประเทศไทย ขอให้ผู้มีความรู้ 
ความสามารถจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปได้มีโอกาสเป็น 
วิทยากรร่วมด้วย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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อัจฉรา พุ่มมณีกร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

 กว่าบทความเรื่องนี้จะเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านเข้าใจว่า 

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า “ประชาคมอาเซียน” พอสมควรแล้ว 

หรืออาจเป็นการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดของผู้ เขียน  

เพราะ ส่ิง ท่ีกำลัง เ ป็นห่วงและกังวลคือ การ รับ รู้ในเร่ือง 

ประชาคมอาเซียนทั่วถึงกับทุกคนแล้วจริงหรือ

 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ประเทศไทย 

จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการรวมตัวกันของประเทศในอาเซียน 

10 ประเทศ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 

ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นจุดแข็ง 

ของประเทศไทยประการหน่ึง การรวมตัวกันคร้ังน้ีจะมีประชากร 

ประมาณ 600 ล้านคน มีจุดประสงค์เพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองกับ 

กลุ่มเศรษฐกิจอื่นของโลก การเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า และ 

บริการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างเสรี อัตราภาษีระหว่างกันเป็นศูนย์ 

เกิดการขยายตัวทางการค้า และมีความร่วมมือในเรื่องเศรษฐกิจ  

ทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้  

เป็นความคาดหวังที่ทำให้เกิดผลดีของแต่ละประเทศ แต่หากมอง 

ในมุมกลับ สิ่งที่คาดการณ์กันไว้อาจจะดำเนินการไม่สำเร็จ 

ในทกุเรือ่งได ้หรอืบางเรือ่งอาจจะคอ่ย ๆ  ขบัเคลือ่นไปตามศกัยภาพ 

ของแต่ละประเทศ

 แต่กว่าจะถึงวันน้ัน อยากให้ผู้อ่านมองย้อนกลับไป เราจะเห็น 

การเปลีย่นแปลงหลายอยา่งในประเทศไทยแลว้ เชน่ การเคลือ่นยา้ย 

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ทั้งถูกกฎหมาย 

และผิดกฎหมายเพื่อมาหางานทำ และหาโอกาสที่ดีกว่าในประเทศ

ของตนโดยเฉพาะแรงงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศไทย 

อย่างยิ่ง เพราะคนไทยวัยแรงงานปฏิเสธงานหนักโดยสิ้นเชิง 

จนทำให้เกิดวิกฤตแรงงานในประเทศ ถึงขั้นต้องเลิกกิจการหรือ 

ปิดโรงงาน นอกจากน้ี ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยก็ได้รับ 

ผลกระทบมากขึ้น เพราะต้นทุน และค่าแรงของประเทศอื่นถูกกว่า 

ประเทศไทยมาก ต้องมีการปรับตัวกันอย่างเร่งด่วน ฯลฯ

 การรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้น 
กับประเทศไทย

 ผลกระทบในประเทศ  :  เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ี

สารสนเทศ ฯลฯ

 ผลกระทบนอกประเทศ : เศรษฐกิจ ความขัดแย้งระหว่าง 

ประเทศ ภาวะโลกร้อน การแข่งขันระดับภูมิภาค ฯลฯ

 ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่เล็กที่สุด 

แต่มีความสำคัญมากที่สุด หากสถาบันครอบครัวมีพื้นฐานที่ 

ไม่มั่นคงแข็งแรง เมื่อมีเหตุการณ์หรือวิกฤตต่าง ๆ เกิดขึ้น 

ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน 

ที่ดีพอ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดอาการตระหนกกับการก้าวเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนของครอบครัวไทย จึงต้องมีการเตรียมตัว เพื่อให้

พรอ้มจะรบัมอืกบัผลกระทบทัง้ดา้นดแีละไมด่ ีดงัที ่ซนุว ูปรมาจารย์ 

ของจีนได้กล่าวว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

 สิ่งที่ครอบครัวควรจะต้องปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตต่อไป คือ

 1. เตรียมใจ  คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ด้วยความไม่ประมาท ไม่เพิกเฉย มีความระมัดระวังตัว เปิดใจรับ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเพ่ือนต่างชาติท่ีจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน 

ในประเทศไทย อย่างไม่มีปัญหา

ครอบครัว
กับ ประชาคมอาเซียน

ASEAN
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 2. เตรียมตัว  สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องมีการพูดคุย  

ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการสื่อสารระหว่างกัน 

อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันทุกคนในครอบครัวต้องมีการพัฒนา 

ศักยภาพตนเองด้วย ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด คือ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 

ระหว่างคนไทยและเพื่อนต่างชาติ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล 

ท่ีใช้ในการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างชาติได้ และด้วยสถานการณ์ 

ปัจจุบันในประเทศไทยขณะนี้ เราจะเห็นเพื่อนบ้านหลายชาติที่ 

เข้ามาอยู่ในประเทศไทย อาทิ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม  

แต่ละชาติก็มีภาษาประจำชาติตนที่ใช้พูดคุยระหว่างพวกเดียวกัน  

ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าภาษาเหล่าน้ีก็มีความจำเป็นไม่น้อยกว่าภาษาอังกฤษ 

ครอบครัวสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากหลายแหล่ง เช่น สถาบัน 

การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อออนไลน์ที่เป็นแหล่งให้ความรู้  

การศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนก็สำคัญ 

ไม่น้อยกว่าภาษา เพื่อเราจะได้ไม่กระทำสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม 

ของแต่ละชาติหรือกระทำสิ่งที่ไม่สมควร อันจะเกิดการเข้าใจผิด 

จนเกิดการกระทบกระทั่ งหรือดูหมิ่นดูแคลนซึ่ งกันและกัน  

การพฒันาศกัยภาพดา้นอาชพีในครอบครวักเ็ปน็สิง่จำเปน็ เนือ่งจาก 

มีการแข่งขันระหว่างชาติสูง หากเราถึงพร้อมในเรื่องการงาน 

และอาชีพแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสามารถฝ่าฟัน 

ไปได้ด้วยดี

 3. เตรียมการ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน 

การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ก็ต้องเร่งดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 

ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยในระยะนี้อาจต้องใช้ 

การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือ 

หากบูรณาการกับภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ก็จะเป็นการดียิ่ง  

เพื่อจะได้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอีกเรื่องหนึ่ง คือ การปฏิรูป 

การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องตื่นตัว ปรับปรุง พัฒนา 

การเรียนการสอนให้ทัดเทียมนานาประเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา 

สอนให้มีสติ คิดเป็น สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น 

สามารถเผชิญกับปัญหา รู้จักวิธีป้องกันปัญหา รู้ เท่าทันโลก  

สามารถจดัการหรอืตอบโตไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ตอ้งฝกึกนัตัง้แตว่ยัเดก็ 

ให้เกิดการเรียนรู้ ท้ังจากตำราและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะความชำนาญ 

ให้เข้าใจทั้งอดีตและปัจจุบัน รู้จักพยากรณ์แนวโน้มที่คาดว่า 

จะเกดิขึน้ เพือ่เตรยีมการปอ้งกนัและหากเกดิเหตกุารณท์ีไ่มค่าดคดิ 

ก็สามารถแก้ไขปัญหา อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ดำรงความเป็นครอบครัวในสังคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

 



เดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ : 
ทุกวัน... เป็นวันของครอบครัว ปี 2558
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เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ 

ประชาชนชาวไทย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้จัดงาน 

เดิน-วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างความรัก 

ความผูกพัน ตาม 10 เมนูแนะนำ ทำทุกวันให้เป็นวันของครอบครัว 

ในเมนู “ชวนกันไปออกกำลังกาย” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำถ้วยพระราชทาน  

พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานดังกล่าว ภายใต้ 

ชื่องาน “เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว 

ประจำปี 2558” การเดินและว่ิงมีจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดท่ีสถานสงเคราะห์ 

เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งแบ่งเป็นการแข่งขันวิ่งในระยะทาง 10.5 

กิโลเมตร และการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วม 

ทั้งสิ้น 3,125 คน 

 การเดนิหรอืการวิง่นัน้ เปน็กจิกรรมงา่ย ๆ  ทีไ่มต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ย 

มากมาย เนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร มีเพียงรองเท้าหนึ่งคู่ 

ก็สามารถวิ่งได้ แต่กลับช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็ง  

แต่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของสมาชิกในครอบครัว 

ให้แข็งแรงอีกด้วย ในระหว่างการออกกำลังกายนั้น ทำให้เกิด 

ช่วงเวลาดี ๆ ที่มีคุณค่า โดยการใช้เวลาพูดคุยกัน แสดงความรัก 

ความห่วงใย และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลหรือครอบครัว

อื่น ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารสังคมอีกทางหนึ่ง  
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 สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันพ้ืนฐานแรกและมีความสำคัญ 

ที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ ในการอบรมเลี้ยงดู  มอบความรัก 

และความอบอุ่น รวมทั้งอบรมสั่งสอน ให้สมาชิกในครอบครัว 

เป็นคนดี ผ่านการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว การใช้เวลา 

ร่วมกันจึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ครอบครัวได้ทำบทบาท 

ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค น ที่ มี คุ ณ ภ า พ อ อ ก สู่ สั ง ค ม  ซึ่ ง ห า ก ว่ า 

ครอบครัวมีความเข้มแข็ง  สังคมและประเทศชาติก็จะ เข้มแข็ง 

ตามไปด้วย 

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ได้มีการ 

เริ่มใช้แนวคิดในการรณรงค์ให้ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” 

เมื่อปี  พ.ศ. 2556 เพื่อส่ง เสริมและกระตุ้นให้ครอบครัว 

และสังคมทุกภาคส่วนได้รับรู้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญ 

ของครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวอย่างมีคุณภาพ 

โดยได้จัดทำ 10 เมนูแนะนำสำหรับครอบครัวขึ้นมา นอกจากนี้  

ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อตอบสนองต่อเวลา และความสนใจของครอบครัวที่แตกต่างกัน 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน 

อาท ิการประกวดเรยีงความและคลปิวดิโีอทีม่เีนือ้หาสะทอ้นวธิกีาร

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีกจิกรรม “Love Family Rally” และกจิกรรม 

เดิน-วิ่งสานสัมพันธ์ครอบครัว เพื่อสร้างกระแส “ทุกวัน...

เป็นวันของครอบครัว” ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง

และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 สำหรับปี 2558 นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ 

ให ้“ทกุวนั...เปน็วนัของครอบครวั” โดยในปนีีถ้อืเปน็ปมีหามงคลยิง่ 

ของพสกนิกรชาวไทย ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  



 
           

TIP Report คืออะไร
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    จากการเปิดเผยรายงานประจำปีของกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์  
(Trafficking in Persons Report – TIP Report)  ประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และประเทศไทยถูกจัดลำดับอยู่ใน 
Tier 3 หรือระดับต่ำสุด โดยให้เหตุผลว่าไทยยังดำเนินการ 
ไม่ เพียงพอในการคัดแยกและให้ความคุ้มครองผู้ เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์  และไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 
ในข้อหาค้ามนุษย์  ทั้ งกรณีการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก 
การบังคับใช้แรงงานในภาคประมง และการค้ามนุษย์ที่ เป็น 
ชาวโรฮิงญา และเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2558 กระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์ 
การค้ามนุษย์  (Trafficking in Persons Report -TIP Report) 
ประจำปี 2558 โดยประเทศไทยถูกจัดให้คงอยู่ที่ระดับ Tier 3  
ของ TIP Report ซึ่งความจริงแล้วไทยได้ ให้ความสำคัญ 
กับการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไข 
การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และตลอดปี 2557 – 2558  
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการการป้องกันแก้ ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากล 5Ps ได้แก่ การจับกุม 
ดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Prose-cution) การคุ้มครอง 
ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  (protect ion)  การป้องกัน 
ปัญหา (prevention) การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานระหว่าง
ส่วนราชการ (policy mechanism) และความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ (partnership) 

 ในช่วงนี้มักจะได้ยินข่าวสารการดำเนินการป้องกันและ 
แก้ไขการค้ามนุษย์ทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์
การค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ทั้งนี้  ข้อมูลจากเว็บไซต์  
สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้ 
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ TIP Report ไว้อย่างชัดเจน 
และน่าสนใจ ดังนี้
 ข้อมูลน่ารู้ เกี่ยวกับรายงานประจำปีของกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons Report – TIP Report) 

1	 	 TIP	Report	คืออะไร	

   Trafficking in Persons Report หรือที่เรียกส้ันๆ  
ว่า TIP Report เป็นรายงานประจำปีท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา จะต้องจัดทำตามกฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Act – TVPA) ค.ศ. 2000  
โดยประเมินสถานการณ์และการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 188 ประเทศ 

   กฎหมาย TVPA ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี ค.ศ. 2000 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดตั้งสำนักงาน 
เพือ่การตรวจสอบและตอ่สูก้บัการคา้มนษุย ์Office to Monitor 
and Combat Trafficking in Persons (J/TIP) ขึ้นภายใต้ 
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามีหน้าที่หลักในการ 
ตรวจสอบและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ท้ังภายในสหรัฐอเมริกา 
และประเทศต่าง ๆ  โดยหน่ึงในหน้าท่ีหลักของสำนักงาน TIP Office  
ก็คือการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 



 
          

  นอกจากนี้ยังอาจไม่ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ลูกจ้าง 
ของรัฐบาลประเทศ Tier 3 ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งอาจคัดค้านความช่วยเหลือ 
ที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ อาจได้รับจากสถาบันการเงินระหว่าง 
ประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund – IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ด้วย 
  อย่างไรก็ดีมาตรการระงับความช่วยเหลือดังกล่าว 
จะมิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับ 
การประเมินให้อยู่ใน Tier 3 เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
สามารถใช้สิทธิในการยกเว้น (Presidential Waiver) มาตรการ 
ระงับความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับการประเมินให้อยู่ใน  
Tier 3 ได้  หากประธานาธิบดีพิจารณาแล้วว่าเป็นผลประโยชน์แก่
สหรัฐอเมริกาหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อม ต่อประชากร 
กลุ่มที่มีความเปราะบางซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก 
    กฎหมาย TVPA ที่ปรับปรุงเมื่อ ค.ศ. 2008 กำหนด 
เพิ่มด้วยว่า ประเทศที่ถูกจัดระดับใน Tier 2 Watch List 
ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ปีถัดไปอาจถูกปรับลดระดับลงสู่ Tier 3 
โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าในรอบปี 
ที่ผ่านมามีพัฒนาการที่สำคัญที่สมควรได้รับการปรับระดับขึ้น 
จากTier 2 Watch List ให้เป็น Tier 2 หรือ Tier 1 หรือม ี
คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการได้รับยกเว้นจากการถูกปรับ 
ลดระดับโดยอัตโนมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศดังกล่าวจะต้องสามารถแสดงแผนงาน
ท่ีจะใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และ 

ทุ่มเททรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนงาน 

2	 	 สหรัฐอเมริกา	จัดระดับประเทศต่าง	ๆ	อย่างไร
	 	 ใน	TIP	Report	

   สหรัฐอเมริกา จัดระดับประเทศต่าง ๆ ตามเกณฑ์ 
ในกฎหมาย TVPA เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

  ระดับที่	 1	 (Tier	 1)	 คือ ประเทศท่ีดำเนินการสอดคล้อง 
กับมาตรฐานข้ันต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ท้ังด้านการป้องกัน 
และบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครอง 
เหยื่อการค้ามนุษย์ 

  ระดับที่	2		 (T ie r 	 2)  คือ  ประเทศที่ ดำ เนินการ 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข 

  ระดับที่	 2	 ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษ	 (Tier	 2	
Watch	List)  คล้ายกับ Tier 2 โดยมีจำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ 
เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายาม 
ดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

  ระดับที่	 3	 (Tier	3)  คือ ระดับต่ำสุด หมายถึงประเทศ 
ที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย 
สหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกา  
อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือ 
เพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้ 
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3  มาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ประเมินประเทศต่าง	ๆ	
	 	 ใน	TIP	Report	วัดอย่างไร	

    เกณฑ์ในการจัดระดับประเทศต่าง ๆ ใน TIP  
Report อ้างอิงถึงมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์ 
ตามมาตรา 108 ของกฎหมาย TVPA ได้แก่ 
 1)  รัฐบาลห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และมีการลงโทษ 
หากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น 
 2)  รัฐบาลกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเพียงพอต่อ 
การคา้มนษุยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงประโยชนท์างเพศ การคา้มนษุย ์
ที่มีเหยื่อเป็นเด็กหรือการค้ามนุษย์ที่มีการข่มขืน การลักพาตัว 
หรือที่มีเหยื่อเสียชีวิต 
 3)  รัฐบาลกำหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพียงพอต่อการป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ และสะท้อนความร้ายแรงของความผิด 

 4)  รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

   หลักเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามอย่าง 
จริงจังและต่อเนื่องในการขจัดการค้ามนุษย์ ตามข้อ 4 มีดังนี้
  1)  มีการสืบสวนและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด 
  2)  มีการคุ้มครองเหยื่อและช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการ
สืบสวนและดำเนินคดี 
 3)  มีการกำหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ เช่น  
การให้ข้อมูลและความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสาเหตุและผลจาก 
การค้ามนุษย์ การกำหนดอัตลักษณ์ของบุคคล (การจดทะเบียน 
การเกิดและการให้สัญชาติ เป็นต้น) และการป้องกันการใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงานเด็ก 
 4)  มีการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอื่น ๆ เพื่อสืบสวน 
และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด 
 5) มีการส่งผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามแดนตามกฎหมาย 
และความตกลงระหว่างประเทศ 
 6)  มีการเฝ้าระวังรูปแบบการเข้าออกเมืองเพื่อหาหลักฐาน
กรณีการค้ามนุษย์ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ใช้ประโยชน์ 
จากหลักฐานที่ได้รับในการสืบสวนและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด 
โดยคุ้มครองสิทธิของเหยื่อ ในการเดินทางเข้าออกประเทศของตน 
 7)  มีการสืบสวนดำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีมาตรการที่เหมาะสม 
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยต่อการค้ามนุษย์ 
 8) จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่ประชากรของประเทศ
นั้น ๆ มีจำนวนน้อย 
 9)  มีการติดตามประเมินความพยายามตามข้อ 1) – 8)  
และแจ้งผลการประเมินให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ 
 10)  มีความคืบหน้าในการแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
จากปีที่แล้ว 
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 11)  มีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลด 
ความต้องการของการค้า เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและลดการ 
มีส่วนร่วมของประชากรของประเทศนั้น ๆ ในการท่องเที่ยวเพื่อ 
แสวงประโยชน์ทางเพศ 

  ประเทศไทยก็ทำอะไรต้ังมากมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 
	 	 การค้ามนุษย์	แต่ทำไมจึงถูกลดระดับมาอยู่	Tier	3 
	 	 ใน	TIP	Report	เมื่อปี	2557	

   การถูกลดระดับของไทยในรายงาน TIP Report  
เมื่อปี 2557 เป็นการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไทย 
อยู่ใน Tier 2 Watch List มา 4 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2553) โดยเมื่อ 
ปี 2555 และ 2556 ประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูกลด 
ระดับลงโดยอัตโนมัติแต่ข้อยกเว้นในการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ 
ตามกฎหมาย TVPA นั้นสามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเนื่อง 
ดังนั้นในรายงาน TIP Report ประจำปี 2557 ประเทศไทย 
จึงถูกลดระดับลงมาที่  Tier 3 อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทย 
ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไป 
เพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรม พร้อมกับเพิ่มความร่วมมือกับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนขยายความร่วมมือ 
กับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การระหว่างประเทศต่อไป 
  ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน  
สหรัฐอเมริกา (www.thaiembassydc.org/.../FAQ-US-TIP-Re-
port-and-Thailand-24-April-...)



 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะ 
หน่วยงานกลางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีการคุ้มครอง 
และพทิกัษส์ทิธสิตร ีการสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศ เลง็เหน็ 
ถึงความสำคัญในเร่ืองดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 เพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกันของทุกเพศ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรม มิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะบุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  
หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด เพราะการเลือก 
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงประโยชน์และ 
การพฒันาดา้นตา่ง ๆ  ในสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสตรี และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนต่อความก้าวหน้าและสถานภาพของ 
บุคคลดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน 
สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการจ้างงาน และ 
ได้จัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ให้ 
ข้อเสนอแนะ โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. .... ต่อ คสช. ซึ่งได้รับการตอบรับสนับสนุน 
เป็นอย่างดียิ่ง และได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนากฎหมายที่ต้องเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ 
พิจารณาและมีมติให้ร่างกฎหมายนี้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย และได้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 
และมีผลบังคับใช้ วันท่ี 9 กันยายน 2558 น้ี
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
ถือได้ว่าเป็นการสร้างกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าตนถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุเกี่ยวกับเพศได้เข้าสู่กระบวนการ
ทางกฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็น 
ชายหรือหญิง หรือมีเพศสภาพที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด 
หากเห็นว่าตนเป็น “เหยื่อ” ของการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุ 
เกี่ยวกับเพศก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ได้ 
 สามารถกล่าวได้ว่ากฎหมายนี้เป็น กฎหมายทางเลือก  
เป็นเรื่องที่รัฐให้การคุ้มครองในลักษณะของการ ให้สิทธิ ไม่ใช่ 
กฎหมายที่ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างชายหญิง แต่เป็นกฎหมาย 
ที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงและผู้ที่แสดงออกที่แตกต่างจากเพศ 
โดยกำเนิด ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลัก 
ของกฎหมาย และหากบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม 
กฎหมายฉบับนี้ก็ย่อมกระทำได้ นอกจากนี้ สิทธิตามกฎหมายนี้ 
เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอดทางมรดก  
เว้นแต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่ผู้ เสียหายไม่สามารถ 
ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองได้ โดยได้กำหนดให้มี  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ที่มีความ “เป็นอิสระ” และ “เป็นกลาง” ไว้เป็นการเฉพาะมีข้ันตอน 
ของการเข้าสู่กระบวนการท่ีชัดเจน ในการตรวจพิจารณาวินิจฉัย 
ว่าเรื่องใดเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและจะได ้
กำหนดมาตรการแก้ไข ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คำวินิจฉัยมีสภาพบังคับ 
หากใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา 
จึงถึงเวลาที่จะกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมสิทธิ เสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองตามหลกัสทิธมินษุยชนอยา่งครบถว้นบรบิรูณเ์ชน่เดยีวกนั สงัคมไทย 

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ยังคง 

มี “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับสตรี  

และผู้ที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ในอดีตที่ผ่านมาเรายังขาด 

มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคคล 

ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ ได้รับความคุ้มครองและไม่ ได้รับ 

ความเป็นธรรมเท่าที่ควร การมีกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกันผู้ถูก 

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและ 

มีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีสังคมไทยจะต้องตระหนักและลดความเหล่ือมล้ำในเร่ืองระหว่างเพศ  

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือไม่กระทําการใดอันเป็น 
การแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่ 
บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด
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 โดยสาระของกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการ 

เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหวา่งเพศ (วลพ.)” ทีร่ฐัมนตรแีตง่ตัง้ ซึง่บคุคลใดเหน็วา่ตนไดร้บัหรือ 

สิ่งที่ไม่ใช่          มุ่งเน้นแต่เรื่องสตรี

สิ่งที่ ใช่ และไม่ใช่ ในความเสมอภาค

“คือความเสมอภาคในเรื่องสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย และ 
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ใช่ความเหมือนกันหรือเท่ากัน  
หากแต่หมายถึงการคำนึงถึงความแตกต่างความต้องการจำเพาะ และความจำเป็นของผู้หญิง ผู้ชาย และ 
กลุม่บคุคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ เพือ่ใหท้กุคนในสงัคมไดร้บัสทิธ ิประโยชน ์และโอกาสในการพฒันา 
อย่างเต็มศักยภาพ”

ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) สิ่งที่ใช่

จะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดี 

อยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ให้มีสิทธิ 

ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการ 

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่ คำวินิจฉัยของ วลพ.

ให้เป็นที่สุด

 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่าเป็นการเลือก 

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ วลพ. มีอำนาจให้หน่วยงาน 

ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจ 

หน้าที่ด้วยวิธี ใดที่ เห็นเหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มี  

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (มาตรา 20 วรรคหนึ่ง) 

ตามมาตรา 20 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ 

ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ, ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา 22 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
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“เคารพสิทธิและโอกาส” 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

ของคนทุกเพศทุกวัย นำไปสู่ 
การขจัดการเลือกปฏิบัติ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม         

ของปัญหา และมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและ 
วิธีการปัญหาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นธรรมในเรื่อง 
ต่าง ๆ ต่อทุกเพศและคุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศที่เป็นรูปธรรม 
อย่างแท้จริง 

โครงสร้างของกฎหมายประกอบด้วย หนึ่ง  คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)  
สอง คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) และสาม กองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว







 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นิยามความหมายของ 
หนี้ครัวเรือน ว่าหมายถึง เงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่ 
บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งบุคคลธรรมดา 
อาจนำเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อการรับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ หรือเพื่อ 
ประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนี้สินครัวเรือนจะครอบคลุม 
เฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
เก็บข้อมูลได้ ดังนั้นหนี้ครัวเรือนในที่นี้จึงไม่รวมหนี้นอกระบบ

 หนี้ครัวเรือนขยายตัวเร่งขึ้นมากในช่วงปี 2554 – 2555  

โดยประเภทสนิเชือ่ทีเ่รง่ตวัขึน้มากทีส่ดุ คอื สนิเชือ่เพือ่เชา่ซือ้รถยนต ์

สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ได้แก่ 

 (1) นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล 

 (2) ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งเอื้อต่อการก่อหนี้ 

 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น ความต้องการกู้ยืม 

เพื่อซ่อมแซมหลังน้ำท่วมปี 2554 และการแข่งขันปล่อยสินเชื่อ 

รายย่อยของสถาบันการเงิน

 หนี้ครัวเรือนมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของ 

ประเทศ คือ หากครัวเรือนมีหนี้สินมาก ย่อมกดดันในเรื่อง 

การใชจ้า่ย ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิดว้ย (ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย 2558)

 หากพิจารณารวมถึงหนี้สินนอกระบบด้วยแล้ว พบว่า 

ปัจจุบันคนไทยเกินครึ่งประเทศมีหนี้สิน และสัดส่วนคนมีหนี้สิน 

เพิ่มขึ้นทุกปี ภูมิภาคที่มีคนเป็นหนี้มากที่สุด คือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (ทุก ๆ 10 คน มีหนี้ 6 คน) 

และลดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นรวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน  

(2) วางกลไกการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ครัวเรือน 

ที่มีปัญหาหนี้สินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(3) สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ครอบครัวแรงงานภาคเกษตร 

(4)  ส่งเสริมระบบการออมอย่างทั่วถึง 

(5) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวยังสอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2558 – 2564  

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 

ที่เน้นเรื่องการออมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจตาม 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

 อ้างอิง

 • สกฤตา  สงวนพนัธุ ์(2558) Bankers Talk ฝา่ยกลยทุธส์ถาบนั 

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2558

 • มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาดและณัฏฐาภรณ์  เลียมจรัสกุล (2556) 

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา นัยยะต่อนโยบายสาธารณะ 

เพื่ออนาคตที่ดีของครัวเรือนไทย สำนักงานกองทุนสนันสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี 

(นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI) 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินครัวเรือนแม้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

แตเ่ปน็การเพิม่ขึน้ในอตัราชะลอตวั ยงัไมใ่ชป่ญัหาหนกัของประเทศ 

ดังนั้น การแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยาว น่าจะเป็นการยับยั้ง 

การก่อหน้ีใหม่และการออม ซ่ึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันท่ีมีความสำคัญ 

กับการเติบโตอย่างยั่นยืนของระบบเศรษฐกิจ (ทีดีอาร์ไอ 2556)

 แต่กลับพบว่า ความรู้ทางการเงินของคนไทยส่วนใหญ่กว่า 

70% อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ กรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัวจึงถือเป็นภารกิจที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การเงินต่อครอบครัวให้มากขึ้น รวมถึงการออกมาเตือนให้  

ระมัดระวังการก่อหนี้ครัวเรือนด้วย โดยร่วมกับธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรการ 

ลดหนี้สินครัวเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม 

หลุยส์ แทเวิร์น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน จำนวน 51 หน่วยงาน 150 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องหนี้สินครัวเรือน 

ให้หน่วยงานนำไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนต่อไป  

และร่วมกันพิจารณามาตรการที่ควรดำเนินการเพื่อป้องกัน 

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนโดยสรุปที่สำคัญ คือ 

(1) รณรงค์วินัยทางการเงินแก่ภาคครัวเรือน สนับสนุนการออม 
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มาตรการลดหนี้สิน
ครัวเรือน



 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบัน 

การศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในสถานที่ทำงาน  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเกิดขึ้นได้ 

กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

จากการกระทำของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีบางส่วน 

เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

 การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 

ที่มีพื้นฐานมาจากเพศ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิ 

ในการทำงานของบุคลากรท่ีควรจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานดูเหมือน 

ว่าจะไม่มีหรือมีน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการล่วงละเมิด 

เกิดขึ้น แต่เรื่องราวไปไม่ถึงกระบวนการสอบสวนหรือผู้บริหาร 

ไม่ได้ให้ความสนใจกับปัญหานี้ 

 พฤติกรรมคุกคามทางเพศแสดงออกมาได้หลากหลาย 

ลักษณะ เช่น การคุกคามทางวาจา และการคุกคามโดยการแสดง 

ท่าทาง ด้วยการจงใจประชิดตัว แสดงท่าทางทำเสียง (เป่าปาก) 

การยักคิ้วให้ การแกล้งเสียดสีร่างกาย การชมในเรื่องสรีระอย่าง 

มีนัยทางเพศ การชักชวนให้ไปไหนมาไหนด้วยตามลำพังทั้งใน 

และนอกเวลางานในลกัษณะเชงิชูส้าว การสง่ขอ้ความ รปูภาพลามก 

ทางอิเล็กทอร์นิกส์ การใช้ประโยชน์จากการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยน

กับความพึงพอใจทางเพศก็เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ 

ในรูปแบบที่รุนแรงและส่งผลต่อธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

 อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศว่าคืออะไร หรือพฤติกรรมในลักษณะไหน 

ที่เข้าข่าย ผู้กระทำจึงอาจไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ แต่อาจ 

เกิดจากความเคยชิน ประกอบกับไม่มีการว่ากล่าวตักเตือน ไม่มี 

การให้ความรู้ว่าการกระทำแบบใดเป็นการคุกคามทางเพศ

 การคุกคามทางเพศจะยึดถือความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ 

เป็นหลัก หากการกระทำดังกล่าว “ไม่ได้รับการต้อนรับ” ผู้ถูก 

กระทำรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ ไม่ชอบ ก็เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ  

การคุกคามทางเพศส่งผลต่อจิตใจ ชีวิตส่วนตัว และการทำงาน  

จนอาจทำให้ผู้ถูกกระทำไม่อยากเจอบุคคลนั้น หากไปทำงาน 

ดว้ยกนักจ็ะรูส้กึอดึอดั ทำใหท้ำงานอยา่งไมม่คีวามสขุ ประสทิธภิาพ 

การทำงานลดลง จนในที่สุดก็ไม่อยากไปทำงาน มีการขาดงานบ่อย 

หากปัญหามีความรุนแรงมากอาจต้องลาออกจากงานไป  

ซึ่ งสิ่ งที่ เกิดขึ้นส่ งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

หน่วยงานในภาพรวม หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับ 

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดการล่วงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศ

การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศในการทำงาน :
ปัญหานี้มีทางออก น.ส.กัณฑธิดา  อุปวรรณ

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ        
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

STOP
SEXUAL 

HARASSMENT
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 กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความ ม่ันคงของมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการ 

ด้านกฎหมายที่แต่งตั้ งขึ้นตามคำสั่ งคณะกรรมการส่งเสริม 

การพฒันาสถานภาพสตร ีไดค้ำนงึถงึปญัหานี ้จงึไดย้กรา่งมาตรการ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

ในการทำงานขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรการขั้นต่ำให้บุคคลในองค์กร 

ถือปฏิบัติ และมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  

เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  

ไดม้มีตเิหน็ชอบในมาตรการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหาการลว่งละเมดิ 

หรอืคกุคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 

และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงาน 

ภาคเอกชนรับมาตรการฯ ไปดำเนินการตามความเหมาะสม

 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  เป็นมาตรการในการดำเนินการของหน่วยงาน  

   ประกอบด้วย หลักการที่หน่วยงานถือปฏิบัติ 

 ส่วนที่ 2  เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข 

   ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

   ในการทำงาน ซึ่ งหน่วยงานต้องจัดทำขึ้น 

   โดยความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน 

 หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำมาตรการในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ไปปรับใช้ในหน่วยงานของท่าน สามารถดาวน์โหลดมาตรการฯ  

และตัวอย่างแนวปฏิบัติได้ท่ีเว็บไซด์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน 

ครอบครัว www.owf.go.th
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 ในปี 2558  กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวได้จัดทำสารคดีสั้น

เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “60 สตรีต้นแบบ

ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 2 เมษายน 2558” เพื่อร่วม 

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วม 

เผยแพร่พระเกียรติคุณ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการ

เผยแพร่แนวคิด ผลงานการทำงาน การเป็นแบบอย่าง และ 

ภาพลักษณ์ที่ดีของสตรี 60 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่าง ๆ  

ที่มีผลงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่ง เสริม 

ความเสมอภาคหญิงชายทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

ระดบัชมุชน และเคยไดร้บัรางวลับคุคลดเีดน่ในงานวนัสตรสีากล

จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสตรี 1 ใน 60 ท่านนี้ คือ 

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช บุคคลเกียรติยศดีเด่นด้านการส่งเสริม 

ความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี (ปี 2553)

 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ในวัย 84 ปี มีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง ยังคงสง่างามและบอกเล่าเรื่องราวการทำงานด้าน 

การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระหว่างการถ่ายทำสารคดีฯ 

ได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ท่านผู้หญิงสุมาลี ได้กล่าวถึงการ 

ทำงานของหญิงชายในปัจจุบัน ซึ่งคำบอกเล่าบางส่วนของท่าน 

สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายได้อย่างชัดเจน

 (อยากให้ท่านกล่าวถึงผู้หญิงไทยในสมัยนี้)

 “ในสมัยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นมานี้ 

บทบาทของสตรีถูกนำมามองว่า เท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่ถือว่า 

ใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชาย งานใดท่ีเราทำร่วมกันได้ก็ทำร่วมกัน 

ยกตัวอย่างงานสังคมสงเคราะห์ เราไม่แบ่งผู้หญิงทำงานอะไร 

ผู้ชายทำงานอะไร เราแบ่งงานว่าเราถนัดทำงานแบบไหน 

ด้านการรักษาพยาบาล การให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์  

การทำงานให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ผู้หญิงผู้ชาย 

ทำงานได้เหมือนกันหมด ก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องแยก 

บทบาทกนัแลว้ ใครถนดัทำงานทางดา้นไหนกท็ำไดค้ะ่ เพราะฉะนัน้ 

งานสังคมสงเคราะห์ก็เป็นอีกสาขางานหนึ่งที่ทำให้ไม่ต้องเลือก 

ผู้หญิงผู้ชาย ทำงานร่วมมือกันไปได้หมด จึงทำให้ประเทศชาติ 

ของเราสามารถใช้บุคลากรได้สมบูรณ์  ไม่ต้องคิดว่าคนนี้เป็นผู้หญิง 

ทำงานเก่งก็จริง แต่เค้าเป็นผู้หญิงน่ะ อะไรอย่างนี้ หรือคนนี้เป็น 

ผู้ชายทำอย่างนี้ไม่เหมาะ อย่างสมัยก่อนพยาบาลผู้ชายไม่มี 

มีแต่พยาบาลผู้หญิง อย่างหมอเนี่ยไม่ค่อยมีผู้หญิง แต่เดี่ยวนี้ 

เราไม่ต้องเลือกแล้ว ถ้ามีความสามารถจะเรียนได้จะหญิงหรือชาย 

อะไรกไ็ดน้ะคะ เรยีกวา่ความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกนันีม้มีากขึน้ 

ความแบ่งแยกที่จะเป็นพรรคพวกอะไรนี้แทบจะไม่มีเลย ขึ้นอยู่ 

กับความสามารถและความตั้งใจของแต่ละคนที่ว่าเราอยากทำงาน 

อะไร สมมติอย่างตากล้องเนี่ย (ท่านกวาดสายตามองทีมงาน 

ถ่ายทำ) บังเอิญวันนี้มีแต่ผู้ชาย แต่บางครั้งเราก็เห็นผู้หญิงเป็น 

ตากลอ้งดว้ยนะ เพยีงแตเ่คา้ตอ้งแบกเทา่นัน้แหละ เขาเลยไมค่อ่ยทำ 

ก็ดีที่สมัยนี้ไม่จำกัดงานว่างานของใคร เพศใดทำตามความสามารถ

และความสมัครใจ” ท่านผู้หญิงกล่าวในตอนท้าย

 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำงาน 

เพือ่สงัคมมาตลอดทัง้ชวีติ แมล้ว่งเขา้สูว่ยัผูส้งูอายแุลว้ แตท่า่นยงัคง 

บอกเล่าเรื่องราวแนวคิดการทำงานและฝากแง่คิดไว้กับสังคม 

ได้อย่างน่าชื่นชม 
กลุ่มสื่อสารองค์กร
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