นางสาวไพริ นทร์ ไชยกุล
นักศึกษาฝึ กงานสาขานวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเท่าเทียมทีผ่ ้ ูหญิงควรได้ รับ ตามกฎของธรรมชาติ
หากจะกล่าวถึ งประเด็นด้าน "สิ ทธิ ผ้ ูหญิง" ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงในสังคมไทยช่วงหลายปี ที่
ผ่านมานั้น ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ได้สะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงอาจเข้าถึงหรื อได้รับสิ ทธิ และโอกาส
อย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกับผูช้ ายมากขึ้ น แต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่ งแล้วนั้นการก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าของ
ผูห้ ญิงยังตกเป็ นข้อวิพากษ์วิจารณ์ ในวงกว้างว่าผูห้ ญิงยังเป็ นกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและมีความต้องการที่จะ
เรี ยกร้องความเป็ นธรรมอยูต่ ลอดเวลา ถึงแม้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศจะระบุวา่ เพศ
ชายและเพศหญิงมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกัน แต่ก็ไม่สามารถลบล้างคาวิพากษ์วิจารณ์ เหล่านั้นลงได้หรื อไม่อาจ
รื้ อถอนระบบความคิดทางวัฒนธรรมในเรื่ องความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงได้ (จิตต์ปภัสสร์ บัตรประ
โคน, 2550)
สื บเนื่ องจากการเข้าร่ วมรับฟั งการอบรมโครงการสัมมนาการต่อต้านการค้ามนุ ษย์กบั การปฏิ รูป
ประเทศไทย : มิ ติ ด้า นผูห้ ญิ ง ที่ ท างมู ล นิ ธิ เครื อข่ า ยส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิตแรงงานได้จดั ขึ้ น อี ก ทั้ง ระบบ
ความคิดเชิงวัฒนธรรมของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยงั คงเกิดขึ้นในสังคมไทย ได้ผนวกกันเป็ นการขยาย
ความและมุมมองให้เห็ นถึ งการเลื อกปฏิ บตั ิ และการละเมิดต่อสิ ทธิ ผูห้ ญิ งอันเนื่ องมาจากโครงสร้ างทาง
สั ง คมและวัฒ นธรรม เช่ น ทัศ นคติ ต่ อ ผู ้ห ญิ ง กับ บทบาทการเป็ นภรรยาและแม่ ที่ ดี ม ากกว่ า การเป็ น
"ผูใ้ หญ่บา้ น" ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นการจากัดพื้นที่ผหู ้ ญิงไว้แค่ในพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ในบ้านและจากัดสิ ทธิ
ความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิงให้เป็ นเพียงสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใต้ความแตกต่างระหว่างเพศ โดยที่ ภาวะ
ความเป็ นหญิง ทั้งในด้านร่ างกายและทางด้านสังคมเป็ นเหตุให้ผหู ้ ญิงถูกตีกรอบพื้นที่ ขาดโอกาสและการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในพื้นที่สาธารณะ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตหรื อเป็ นภาพเหมารวมที่มี
ต่อความแตกต่างระหว่า งผูห้ ญิงผูช้ าย (จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน,2551) ซึ่ งเป็ นอุ ปสรรคต่อการได้รับ
โอกาส สิ ทธิ และการพัฒนาคุณภาพชี วิตอย่างเสมอภาค รวมไปถึงการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นเป็ นมนุษย์ที่ทุก
คนพึงได้รับ

ที่มา: ชุมชนมหาชัยนิเวศ
ประเด็ น เหล่ า นี้ ได้ก ลายเป็ นที่ พ บเห็ น อย่า งแพร่ ห ลาย รวมไปถึ ง สิ ท ธิ ค วามชอบธรรมในการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการทางาน สิ ทธิ ในค่าจ้างที่ยุติธรรมหรื อรายได้ที่เท่าเทียมกัน สิ ทธิ ใน
การเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิในการศึกษา สิ ทธิในการเข้ารับราชการทหารหรื อถูกเกณฑ์ทหาร สิ ทธิ
ในการเข้าทาสัญญาทางกฎหมายตลอดจนสิ ทธิ คู่สมรสและสิ ทธิทางศาสนาในสังคมไทย ในปัจจุบนั ถึงแม้วา่
ผูห้ ญิงชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษาสู งหรื อมีช่องทางประกอบอาชีพอิสระจะประสบความสาเร็ จในหน้าที่
การงาน แต่พวกเขามักจะถูกครอบงาให้มีระบบคิดแบบผูช้ าย และต้องใช้ชีวิตแข่งขันอย่างดุ เดือดเฉกเช่ น
ผูช้ าย เมื่อประสบความสาเร็ จพวกเขาจึงมักสนใจแต่อานาจและผลประโยชน์ของตนซึ่ งไม่ได้คานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบความคิดให้คนส่ วนใหญ่ในสังคมเคารพสิ ทธิ ผูห้ ญิงให้เทียบเท่าผูช้ ายและพัฒนาระบบ
ความคิดเชิงวัฒนธรรมนี้ให้ดีข้ ึน (พวงพยอม คามุง,2556)
จากปั ญหาดังกล่าว การแก้ไขปั ญหาในเชิ งรู ปธรรมอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การบังคับให้ตอ้ งเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผูค้ นในสังคมอย่างเด็ดขาด แต่ควรเริ่ มจากการส่ งเสริ มและยกระดับให้ผคู ้ น
ได้เข้าใจถึงสิ ทธิที่ทุกคนพึงจะได้รับโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ รัฐบาลไทยควรมีการลงพื้นที่
อบรมสร้างความตะหนักและพัฒนาองค์ความรู ้ในเรื่ องความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อประชาชนและกลุ่มผูน้ า
เพื่อสร้ างความเข้าใจว่าผูห้ ญิงก็สามารถเป็ นผูน้ าได้ เนื่ องจากในความเป็ นจริ งนั้นมีผูห้ ญิงในสัดส่ วนน้อย
มากที่เป็ นตัวแทนในฝ่ ายด้านการเมืองและการบริ หาร พบว่ามี ส.ส.หญิงเพียง 12% ผูบ้ ริ หารระดับสู งใน
ราชการ ปี 2549 มีผหู ้ ญิง 25.69% ด้านสื่ อสารมวลชนรายงานการจาแนกเพศของประเทศไทย ปี 2551 ระบุ
ว่ามีผหู ้ ญิงในงานสื่ อสารมวลชน 38.4% (Taraya Srivilas, 2557) ซึ่ งในหลายภาคส่ วนยังคงขาดตัวแทนจาก

ผูห้ ญิงในการแสดงออกและดารงตาแหน่ งทางสังคม ผูห้ ญิงควรที่จะสามารถมีส่วนร่ วมได้ในทุก ๆ ระดับ
ของการกาหนดนโยบาย กฎหมาย และรัฐธรรมนู ญ (isranews, 2560) เพื่อเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันกับผูช้ าย
ตามหลักรัฐธรรมนู ญว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของการเคารพในความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และสิ ทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง (ไทยรัฐออนไลน์.2559)

ผูต้ รวจ
นางสาวทิวาพร ฮีมสกุล (พี่ดาว)
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