
"หญงิ และ ชาย" เสมอภาค
โดบ มูลนิธิเพื� อการพัฒนาที�ยั�งยืน

ในระยะหลังคนไทยอาจไดย้นิ
คําวา่ “ความเสมอภาคทาง
เพศ” หรอื “ความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ” มากขึ�น
สว่นหนึ�งมาจากกระบวนการ
เรยีกรอ้งและผลักดนัของ
กลุ่มนกัเคลื�อนไหวทางสงัคม
ที�ต้องการเป�ดพื�นที�สื�อ 
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“ความเสมอภาค
ทางเพศ” 

หรอื 
“ความเสมอภาค
ระหวา่งเพศ” 

เพื�อใหน้าํเรื�องดงักล่าวมา
พูดคยุและแลกเปลี�ยนมาก
ขึ�น จนกระทั�งในป� พ.ศ.
2558 ประเทศไทยไดบ้งัคับ
ใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง นั�น
คือ “พระราชบญัญติัความ
เท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ.
2558” ออกมา



พระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558
นบัเป�นกฎหมายทางเลือกในการคุ้มครองและป�องกันสทิธิ
ใหกั้บผูถ้กูเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุหง่เพศ และสง่เสรมิ
ความเท่าเทียมกันระหวา่งชายหญงิ รวมถึงกล่มบุคคลที�มี
ความหลากหลายทางเพศ อาจกล่าวไดว้า่ พ.ร.บ. ฉบบันี�
คือก้าวแรกที�ตระหนกัและใหค้วามสาํคัญกับเรื�องความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ

แมจ้ะยงัมขีอ้ถกเถียงจากหลายภาคสว่นในสงัคมวา่
พ.ร.บ. ฉบบันี�ยงัไมไ่ดส้ะท้อนมุมมองที�ซบัซอ้นและความ
เหลื�อมลํ�าทางเพศในอีกหลายแง่มุม 

กฏหมาย
เครื�องมอื
ทางสงัคม

วนันี�เรามาปรบัโหมดการพูดคยุแลกเปลี�ยนกับผูที้�ทํางาน
กับชาวประมงพื�นบา้นและชุมชนชายฝ�� งของไทยมาเป�น
ระยะเวลานาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเธอผูน้ี�เพิ�งไดร้บัรางวลั
“สตรดีีเด่นด้านการคุ้มครองสทิธแิละการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ ประเภทบุคคลทั�วไป  
 ประจาํป� 2565” จากคณะกรรมการจดังานวนัสตรสีากล
8 มนีาคม 2565 ภายใต้การดาํเนนิงานของกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์
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คณุเบญจวรรณ เพง็หน ู(อายุ 51 ป�) หรอื พี�จิ�ม เริ�มทํางานดา้นพฒันากับกลุ่มประมง
พื�นบา้นในภาคใต้มาตั�งแต่ป� พ.ศ. 2538 และป�จจุบนัก็ยงัคงทํางานกับกลุ่มประมงพื�น
บา้นอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง โดยดาํรงตําแหนง่ผูป้ระสานงานภาคสนามพื�นทะเลสาบสงขลา
ของเครอืขา่ยสมาคมสตรปีระมงพื�นบา้นภาคใต้ และตําแหนง่เหรญัญิกของสมาคม
รกัษ์ทะเลไทย

วนันี�เราเริ�มต้นคยุกันอยา่งเรยีบง่าย แต่แฝงไวด้ว้ยนยัยะทางการเรยีนรูผ้า่นเสน้
ทางการทํางานดา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศของ ‘พี�จิ�ม’ กับกลุ่มประมง
พื�นบา้น และแนน่อนวา่การพูดคยุวนันี�เราเครง่ครดัในมาตรการทิ�งระยะหา่งทางสงัคม
โดยการพูดคยุกันดว้ยระบบทางไกล หรอื วดีโีอคอล (Video call) เหมอืนเชน่เคย
หลังการถามไถ่สารทกุขส์กุดบิตามประสาคนเคยทํางานดว้ยกันมาก่อน และป�จจุบนัก็
ยงัทํางานดว้ยกันอยู ่เราก็มุง่เขา้สูป่ระเดน็กันแบบเรยีบง่าย 

“สวสัดคีะพี�จิ�ม การทํางานในชว่งการระบาด
ของโควดิ 19 ยุง่ยากหรอืลําบากไหมคะ” เรา
ยงิคําถามยอดฮิตในชว่งนี�ออกไป

“การทํางานไมยุ่ง่ยากคะ เพราะตอนนี�พี�อยูใ่น
ชว่งของการกักตัว หลังจากกลับจากรบั
รางวลัในงานวนัสตรสีากลที�ผา่นมา    พี�ก็ได้
โควดิติดตัวมาดว้ย” พี�จิ�มเล่าไปพรอ้มรอยยิ�ม

“อยา่งนี�ก็ไมไ่ดล้งพื�นที�สคิะ” 

"โควดิก็มขีอ้ดีนะ
ทําใหพ้ี�น้องชาว
ประมงที�พี�
ทํางานด้วยได้มี
การพฒันา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยแีละ
การสื�อสารเพิ�ม
ขึ�น โดยเฉพาะ
กลุ่มผูห้ญิงที�พี�
ทํางานด้วย” 
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“ไมไ่ด้ลงพื�นที�ก็เหมอืนกับลงพื�นที�คะ เพราะ
เราใชว้ธิพูีดคยุทางโทรศัพท์กัน บางครั�งถ้า
มปีระชุมกับพี�นอ้งก็ใชว้ดีโีอคอลกัน  พี�วา่
โควดิก็มขีอ้ดีนะทําใหพ้ี�นอ้งชาวประมงที�พี�
ทํางานด้วยได้มกีารพฒันาศักยภาพดา้น
เทคโนโลยแีละการสื�อสารเพิ�มขึ�น โดย
เฉพาะกลุ่มผูห้ญงิที�พี�ทํางานดว้ย” 

สิ�งที�พี�จิ�มตอบออกมานั�นเขา้กับคําถามที�เรา
กําลังต้องการรูใ้นวนันี�เลย

“ทําไมพี�จิ�มถึงสนใจทํางานสง่เสรมิความ
เสมอภาคระหวา่งเพศในกลุ่มประมงพื�น
บา้นคะ”

“แรกเริ�มเดมิทีพี�ไมก็่เขา้ใจหรอกเรื�อง
ความเสมอภาคหญงิชายนะ อ๋อสมยัก่อน
เราจะใชคํ้าวา่ความเสมอภาคหญิงชายอยู่
นะ ตอนนี�เพศในสงัคมหลากหลายมาก
ขึ�น ก็เปลี�ยนเป�นความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ พี�เริ�มใหค้วามสาํคัญเมื�อไดม้โีอกาส
ทํางานกับรุน่พี�นกัพฒันาท่านหนึ�ง ท่าน
ไดใ้หค้วามสาํคัญ และตอกยํ�าเรื�องนี�บอ่ย
ครั�ง ประกอบกับไดม้โีอกาสแลกเปลี�ยน
เรยีนรูกั้บหลายๆ ท่านที�มปีระสบการณ์
คลกุคลีกับการทํางานด้านนี� แล้วเราก็ได้
ใชว้ธิกีารสงัเกตจากการทํางานในพื�นที� ก็
พบวา่ คําที�พูดกันวา่สงัคมไทยนั�นหญงิ
ชายเท่าเทียมเสมอภาคกันแล้วในป�จจุบนั
นั�น แท้จรงิแล้วมนัยงัไมไ่ดเ้กิดขึ�นจรงิ
นะ” 



“พี�จิ�ม สงัเกตจากอะไรที�วา่ความเสมอภาค
ระหวา่งเพศยงัไมไ่ดเ้กิดขึ�นจรงิในสงัคมไทย”

“พี�ยกตัวอยา่งง่ายๆ ในการทํางานกับชุมชน
ประมงพื�นบา้น เราพบวา่ แมจ้ะผา่นไปหลายป�
ผูห้ญงิออกมาทํางานนอกบา้นไดล้ะ หาก
แต่งงานมคีรอบครวั หรอื แมแ้ต่ไมม่ี
ครอบครวั ผูห้ญงิคือบุคคลหลักที�จะต้องดแูล
รายละเอียดต่างๆ ในบา้น ไมว่า่จะเป�นเรื�อง
อาหาร ดแูลลกู หรอืแมแ้ต่แมที่�อายุมาก
ตลอดจนถึงงานบา้น พี�เปรยีบเทียบง่ายๆ ให้
เหน็ภาพ ใน 24 ชั�วโมง ผูห้ญงิในครอบครวั
ประมงที�ทะเลสาบสงขลา  ต้องตื�นตั�งแต่ตี 4
หรอืตี 5 เพื�อหงุหาอาหารเตรยีมอาหารใหกั้บ

สามแีละตัวเองในการออกทะเล นอกจากนี�ก็
ต้องเตรยีมอาหารใหล้กูไปโรงเรยีน บาง
ครอบครวัผูห้ญิงออกทะเลไปกับสามเีพื�อทํา
ประมง ก็ใชเ้วลาไปครึ�งวนั กลับจากทะเลก็
ต้องเอาสตัวน์ํ�าที�จบัได้จากทะเลไปขายที�ตลาด
หรอืสง่ขายที�แพปลา กลับจากขายของก็มา
ซอ่มเครื�องมอื หรอืไมก็่มาเตรยีมอาหารมื�อ
เที�ยง บางคนก็ทําอาชพีเสรมิเชน่ แปรรปู
อาหารทะเลเพื�อเพิ�มรายได้ใหค้รอบครวัอีก
เมื�อถึงเวลาเลิกเรยีน บางคนก็ต้องไปรบัลกู
กลับจากโรงเรยีน กลับมาทํางานบา้นเตรยีม
อาหารเยน็ใหค้รอบครวั มเีวลาวา่งนดิหนอ่ย
ชว่งเยน็ จากนั�นก็ต้องเขา้นอนเตรยีมตัวออก
ทะเลอีก แค่นี�เราก็จะเหน็แล้วผูห้ญิงมเีวลาให้
กับตัวเองนอ้ยมาก” 

ม พ ย .  |   5



พฒันาทกุเพศ
อยา่งเท่าเทียม

“โอ๊ย อยา่งนี�ผูห้ญงิจะเอาเวลาที�ไหนไป
พฒันาตัวเองคะพี�จิ�ม” 

“จากสิ�งที�เราเหน็นี�แหละ เราก็เริ�มมกีารพูด
คยุกันในชุมชนวา่ หากจะใหก้ารทํางาน
จดัการทะเลและชายฝ�� งมปีระสทิธภิาพจรงิ
เราจะต้องไมพ่ฒันาแต่ผูช้าย แต่เราจะต้อง
พฒันาผูห้ญงิไปพรอ้มกัน ดงันั�นสิ�งสาํคัญ
เริ�มต้นที�จะต้องทําใหเ้กิดขึ�นคือ การปรบั
เปลี�ยนหรอืการทดแทนบทบาทการทํางาน
ระหวา่งหญงิชาย เป�นการเริ�มต้นจากจุด
เล็กคือภายในครอบครวั เมื�อครอบครวั
ตระหนกัและสมาชกิชุมชนเขา้ใจ เราก็จะเหน็
วา่ผูห้ญงิเขา้มาทํางานมากขึ�น โดยไมส่ญู
เสยีความมั�นคงทางครอบครวั”

เรากระโดดไปที�คําถามใหญใ่นใจวา่ 

“หากต้องการใหเ้รื�องเหล่านี�สะท้อนออกมา
ในทางนโยบาย หรอืแผนงานของหนว่ย
งานที�ทํางานด้านการจดัการทรพัยากรทะเล
และชายฝ�� ง งานดา้นการประมง และงาน
ดา้นสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศ พี�
จิ�มวา่ควรจะเริ�มจากตรงไหนคะ”
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

"หน่วยงานหรอืแม้แต่องค์กร
พัฒนาเอกชนด้วยกันเองก็
บอกว่าเราทําทุกอย่างด้วย
“ความเท่าเทียม” อยู่แล้ว แต่
พี�คิดว่า เราต้องพูดถึง
“ความเสมอภาค” เพิ�มขึ�น คือ
การมีมาตรการเฉพาะให้กับ
การทํางานกับกลุ่มที�แตกต่าง
ทางสังคม"

“พี�วา่อันดับแรกคือ หนว่ยงานต้องทํางา
นบูรณาการรว่มกันก่อน ต้องเขา้ใจวา่
ความเสมอภาคระหวา่งเพศเป�นประเดน็ที�
จะต้อง “ตระหนกั” “ใสใ่จ” และ ทําใหเ้หน็
“วถีิ” เพราะหากคิดวา่ความเสมอภาค
ระหวา่งเพศเป�นเรื�องของหนว่ยงานใด
หน่วยงานหนึ�ง การบูรณาการเรื�องนี�
อยา่งแท้จรงิอาจจะไมเ่กิดขึ�น การดําเนนิ
งานก็จะเป�นแท่งๆ ตามความรบัผดิชอบ
ของแต่ละหนว่ยงานไป เมื�อเราเรยีกรอ้ง
ใหพู้ดถึงความเสมอภาคระหวา่งเพศใน
การจดัการประมงและการจดัการ
ทรพัยากรทะเลและชายฝ�� ง หนว่ยงาน
หรอืแมแ้ต่องค์กรพฒันาเอกชนดว้ย
กันเองก็บอกวา่เราทําทกุอยา่งดว้ย
“ความเท่าเทียม” อยูแ่ล้ว แต่พี�คิดวา่ เรา
ต้องพูดถึง “ความเสมอภาค” เพิ�มขึ�น คือ
การมมีาตรการเฉพาะใหกั้บการทํางานกับ
กลุ่มที�แตกต่างทางสงัคม เพราะแต่ละ
กลุ่มก็จะมปีระสบการณ ์ เวลา และความ
พรอ้ม ตลอดจนความมั�นใจที�จะ
แสดงออกแตกต่างกัน” 
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“พี�จิ�ม ยกตัวอยา่งที�เป�นภาพชดัๆ ใหเ้หน็ได้
หรอืเปล่าคะ” 

“ง่ายมาก เชน่ หากเราจะต้องการใหม้มุีม
มองของผูห้ญิงในการกําหนดงานพฒันา
ดา้นต่างๆ เราต้องเริ�มจากสิ�งง่ายคือ การ
กําหนดสดัสว่นหรอืที�นั �งเฉพาะใหกั้บผู้
หญงิเป�นกลไกในคณะทํางาน ที�ผา่นมา
สงัเกตง่าย คณะกรรมการประมงประจาํ
จงัหวดัจนถึงคณะกรรมการในชุดต่างๆ ใน
ระดับนโยบายของกรมประมง สดัสว่นของ
ผูห้ญงิมนีอ้ยมาก สว่นใหญจ่ะเป�นผูช้าย
ดงันั�นหากต้องการใหเ้กิดความเสมอภาคก็
ควรเริ�มต้นจากการกําหนดสดัสว่นคณะ
กรรมการวา่จะต้องเป�นผูห้ญงิและผูช้ายกี�
เปอรเ์ซน็ต์ แทนการกําหนดกรรมการตาม
ตําแหนง่ของกระทรวง เป�นต้น” 



“อีกประเด็นที�พี�วา่ทางหนว่ยงานและองค์กรพฒันาเอกชนเองก็จะต้องใหค้วามสาํคัญ
คือ การใหค้วามรูห้รอืการพฒันาศักยภาพของบุคลากรของตนเองให ้ “ตระหนัก” เรื�อง
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ “มหีลักการ” ที�สามารถ “นาํไปปฏิบติั” หรอืปรบัใชกั้บการ
ทํางานได้จรงิ อยา่พูดแค่เพยีงหลักการแต่ต้องใหตั้วอยา่งใหเ้ครื�องมอืเพื�อใหเ้ขา
สามารถทํางานไดจ้รงิ และที�สาํคัญคือทกุฝ�ายต้องทํางานรว่มกันค่ะ ไมไ่ดม้อบใหเ้ป�น
หน้าที�ของใครคนใดคนหนึ�ง หรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึ�ง”

จาก "หลักการ"
สู ่"ปฏิบติัการ"

สิ�งที�พี�จิ�มสะท้อนมาวนันี� ทําใหเ้ราเหน็ภาพ
ชดัเจนมากขึ�นวา่ การทํางานสง่เสรมิความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศนั�นไมไ่ดเ้ป�นเรื�องไกลตัว แต่
เป�นเรื�องของการ “ปรบัวธิคิีด” เป�ดใจไปพรอ้ม
กับดาํเนนิการใหเ้รื�องเหล่านี� “เป�นวถีิปฏิบติั”
แล้วทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั ก็จะไดร้บัการ
คุ้มครองและป�องกันสทิธ ิ ไมถ่กูเลือกปฏิบติั
ดว้ยเหตแุหง่เพศ และนาํไปสูก่ารสง่เสรมิความ
เสมอภาคระหวา่งเพศได้อยา่งแท้จรงิ อีกอยา่ง
ที�เราไดเ้รยีนรูคื้อ    “การมกีฎหมายเป�น
เครื�องมอืเพยีงอยา่งเดียวนั�นไมเ่พยีงพอที�จะ
ทําให้เกิดความเสมอภาคระหวา่งเพศได้อยา่ง
แท้จรงิเท่ากับการปรบัวถีิคิดและทัศนคติของ
คนในสงัคม” 
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ความเสมอภาคระหวา่งเพศเป�นประเด็นที�จะต้อง “ตระหนัก” “ใสใ่จ”
และทําใหเ้หน็ “วถีิ” เพราะหากคิดวา่ความเสมอภาคระหวา่งเพศเป�น
เรื�องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งการบูรณาการเรื�องนี�อยา่ง
แท้จรงิอาจจะไมเ่กิดขึ�น 
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