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การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย Feminist Foreign 

Policy (FFP) ของสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมสถานะและสิทธิของผู้หญิงในภาพรวม
ของรัฐบาลและเป็นหนึ่งใน focus areas ของนโยบายต่างประเทศสวีเดน ซึ่งใช้มุมมองจากความ
เข้าใจในความแตกต่างทางเพศสภาพ โดยให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้หญิง มาใช้ในภาคปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ผลการศึกษาพบว่า สวีเดนใช้ FFP ในการน าค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
มาเป็นลักษณะเฉพาะของนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต่างจากการใช้อุดมการณ์การเมือง เช่น 
ประชาธิปไตย สันติภาพ ความมั่นคง ฯลฯ และผลประโยชน์แห่งชาติ โดยได้ก าหนดเป้าหมาย FFP  
ที่ท้าทาย ทั้งในลักษณะเครื่องมือทางการทูตที่น าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และในขณะเดียวกัน
เป็นเป้าหมายในตัวเองให้บรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการขจัดอุปสรรคและความไม่เป็น
ธรรมที่ขัดขวางมิให้ผู้หญิงบรรลุศักยภาพสูงสุด ผู้เขียนท าการศึกษาเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า  
การด าเนินนโยบาย FFP ของสวีเดน สร้างอิทธิพลต่อบรรทัดฐานจากการใช้มุมมองความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศและมาตรฐานด้านจริยธรรม สวีเดนใช้ FFP เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างบรรทัดฐานในมิติของ
สันติภาพและความมั่นคงที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงมนุษย์ กล่าวคือ มีการเพ่ิมความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานประการหนึ่งของสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยเฉพาะโอกาส
ให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้เล่นส าคัญในประเด็นส าคัญของโลก นอกจากนี้ ความพยายามในการถ่ายทอด
บรรทัดฐานของการต่อต้านการเลือกประติบัติและการกดขี่ผู้หญิง และการส่งเสริมสิทธิและศักยภาพ
ของผู้หญิงทั้งในด้านสันติภาพและความมั่นคง และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ยังเป็นการใช้ soft power/smart power ในการสื่อสารค่านิยมและบรรทัดฐานดังกล่าว
ออกไปต่างประเทศ ซึ่งส่งผลบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างแบรนด์การเป็นประเทศผู้ริเริ่ม
และผู้น าในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริมสิทธิสตรีในระดับโลกด้วย 
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายจากการด าเนินนโยบายที่แสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติด้านอ่ืนๆ  
ที่ขัดแย้งกับการด าเนินนโยบายตามคตินิยมและความเชื่อที่ยึดโยงกับ FFP ซึ่งลักษณะความขัดแย้ง
ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ FFP และบทบาท
การสร้างบรรทัดฐานของการใช้นโยบายต่างประเทศจากมุมมองของผู้หญิงของสวีเดน  

FFP เป็นกรณีตัวอย่างของการศึกษานโยบายต่างประเทศที่น่าสนใจส าหรับประเทศไทย 
บทเรียนส าคัญที่ได้จากการศึกษา FFP ของสวีเดน คือ การเลือกหยิบประเด็นนโยบายที่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศน ามาขยายและสร้างแบรด์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือขนาดกลาง



จ 

สามารถสร้างสถานะเป็นประเทศผู้น าที่มีอิทธิพลในการก าหนดบรรทัดฐานด้านที่เป็นจุดแข็งของ
ตนเอง ในบทสุดท้าย ผู้เขียนได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประการแรก ไทยสามารถเรียนรู้ 
การใช้ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศผ่านมุมมองเพศสภาวะในลักษณะ  
ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของไทย ประการที่สอง ประเทศไทยสามารถใช้การทูตสาธารณะ 
ในลักษณะเดียวกันกับสวีเดน โดยเน้นวิธีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่ประเทศไทย  
มีประสบการณ์และบทบาทน า ได้แก่ การใช้มุมมองความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของเพศสภาพ  
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมต่อผู้หญิงในระบบความยุติธรรมทางอาญา 
เพ่ือให้เกิดผลในเชิงบรรทัดฐาน โดยเฉพาะวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเสริมบทบาทที่เด่นชัด
ของไทยไม่เพียงในกรอบอาเซียนแต่ในระดับโลกด้วย ประการที่สาม กระทรวงการต่างประเทศอาจ
พิจารณาศึกษาแนวทางการก าหนดเป้าหมายความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้หญิงและเด็กเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการสร้างหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของไทย ประการที่สี่ 
FFP เสนอมุมมองของการใช้นโยบายต่างประเทศบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ คตินิยม และรวมถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรม เป็นเครื่องมือด้านการทูตสาธารณะ ซึ่งประเทศไทยสามารถศึกษาและน าไป
ประยุทต์ใช้กับนโยบายต่างประเทศของไทย ซึ่งอาจน าเสนอในเรื่องสังคมเอ้ือาทรจากความส าคัญ  
ที่ให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประการที่ห้า แรงต้านและกระแสตีกลับ
จากประเทศที่มีคตินิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างเช่นกรณีซาอุดิอาระเบีย ถือเป็นบทเรียนส าคัญว่า 
การใช้นโยบาย FFP ไม่สามารถใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์กับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการ
สื่อสารสาระส าคัญของนโยบายในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า สวีเดนมองว่าคตินิยม 
ความเชื่อ และการใช้มาตรฐานประเทศตะวันตกเหนือกว่าของสังคมอ่ืนๆ ไม่เคารพในความแตกต่ าง 
และสวีเดนเลือกใช้วิธีการสั่งสอน เกิดเป็นผลเสียในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวม วิถีทางการทูต
จึงมีความละมุนละม่อมและค านึงถึงมารยาททางการทูตด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง 

1.1.1  ความเป็นมาของ Feminist Foreign Policy 
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเป็นบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญสวีเดน 1 และ

กลายเป็นประเด็นนโยบายตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1970 เป้าหมายหลักของนโยบายความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศของสวีเดนคือเพ่ือให้ชายและหญิงได้รับโอกาส สิทธิ และความรับผิดชอบที่เท่าเทียม 2  
ในปี 2006 รัฐบาลสวีเดนได้ออกกฎหมาย The Power to Shape Society and Your Own Life: 
Towards New Gender Equality Policy Objectives ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
การเมือง กฎกติกาที่ยอมรับในหลักการความเท่าเทียมกันระหว่างเพศฝังรากลึกอยู่ในประเทศ
สวีเดนใหลายทศวรรษ นโยบายความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคตินิยม 
(ideology) ของความเป็นรัฐสวัสดิการของสวีเดน ซึ่งเชื่อในความเท่าเทียมกันของประชาชนบน
พ้ืนฐานแนวคิดเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความยุติธรรมทางสังคมในเชิงชดเชย 
(redistributive social justice) (Svensson and Gunnarsson, 2012: 2)  

พันธกิจการส่งเสริมและรักษาความเท่าเทียมกันและความเป็นรัฐสวัสดิการ 
โดยเฉพาะสวัสดิการแรงงาน เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social 

                                                 
1 ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศปรากฏในบทท่ี 1 มาตรา 2 ของ Instrument of Government “The public 
institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society 
and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat 
discrimination of persons on grounds of gender, color, national or ethical origin, linguistic or 
religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting 
the individual.” และในบทที่ 2 มาตรา 13 ของ Instrument of Government “No act of law or other 
provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the 
provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to 
compulsory military service or other equivalent official duties.”  
2 ค าอธิบายนโยบายความเท่าเทยีมกันระหว่างเพศของ Swedish Gender Equality Agency แหล่งที่มา  
[https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/about-gender-equality/swedens-gender-equality-
policy] 
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Democratic Party–SAP) SAP เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวีเดน โดยก่อตั้งในปี 1889 
และได้รับความนิยมเป็นพรรครัฐบาลเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ปี 1932 เป็นต้นมา SAP สูญเสีย
คะแนนนิยมและพ่ายแพ้การเลือกตั้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แม้ว่าจะสามารถทวงคืนต าแหน่ง
พรรครัฐบาลได้บ้างในบางช่วงระหว่างปี 1982 จนถึงต้นต้นทศวรรษ 2000 แต่กลับพ่ายแพ้ในการ
เลือกตั้งสองครั้งในปี 2006 และปี 2010 พรรค SAP ได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยร่วมกับ
พรรคกรีน (Green Party) ซึ่งเป็นพรรคที่ชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2014 รัฐบาลดังกล่าวมีนาย 
Stefan Löfven เป็นนายกรัฐมนตรี และนาง Margot Wallström เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐบาลชุดนี้ประกาศตัวเป็น Feminist Government รัฐบาลแรกของโลก ในการแถลง
นโยบายครั้งแรก นาย Löfven ระบุเป้าหมายของการใช้นโยบายความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
เพ่ือให้ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันในการก าหนดรูปแบบสังคมและชีวิตของตนเอง และ
มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานราชการต้องน ายุทธศาสตร์ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
(gender mainstreaming) ไปปรับใช้ในทุกกิจกรรม และจัดท างบประมาณแบบ gender budgeting3  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้แถลงนโยบายต่างประเทศครั้ง
แรกเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 20154 ในค าแถลงดังกล่าว เป็นครั้งแรกที่นาง Margot Wallström ประกาศ
ว่าจะด าเนินนโยบาย Feminist Foreign Policy (FFP) พร้อมทั้งระบุเป้าหมายว่า เพ่ือขจัดการเลือก 
ประติบัติต่อผู้หญิง ปรับปรุงสถานะความเป็นอยู่ ส่งเสริมสิทธิและบทบาทของผู้หญิง และให้ FFP มี
ส่วนสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนา อีกทั้งเป็นครั้งแรกที่นาง Margot Wallström ประกาศ
แนวทางสามอาร์ (3Rs: Rights, Resources, Representation) ให้เป็นส่วนส าคัญของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านการทูต  

1.1.2  ความส าคัญของปัญหา 
แม้ว่าความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเป็นกรอบความคิดที่ได้รับฉันทามติทาง

การเมืองในสวีเดนอยู่แล้วดังที่กล่าวมาข้างต้น การประกาศนโยบาย FFP เป็นเสมือนพันธะผูกพันให้
สวีเดนก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมและมีการจัดล าดับประเด็นที่ให้
ความส าคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความจริงจังของสวีเดน  
ในการด าเนินการเชิงรุกและมีลักษณะของการคิดนอกกรอบ ซึ่งผู้เขียนมองว่าสวีเดนตั้งใจที่จะไม่ก าหนด
ค าจ ากัดความที่ชัดเจนของ FFP และปล่อยให้มีการอภิปราย การวิเคราะห์วิจารณ์นโยบาย  
โดยนักวิชาการ สื่อ องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวกับผู้หญิง ทั้งในและต่างประเทศ 
สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นข้อได้เปรียบของการเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้ FFP ที่ครอบคลุมรอบด้าน 

                                                 
3 ทีม่า https://www.government.se/49b72b/contentassets/28853bb3089b4993bca6d6eb79d48b06/ 
statement-of-government-policy-3-october-2014 
4 ทีม่า https://www.government.se/speeches/2015/02/statement-of-foreign-policy-2015/ 
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แม้ว่า FFP จะไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งจากมุมมองภายในสวีเดนและต่างประเทศ ด้วยเหตุที่ว่า รัฐบาล
สมัยก่อนหน้านี้ ก็มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเช่นกัน และมองได้ว่า
เป็นการเดินตามแนวทางที่นางฮิลลารี ฮิลตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ด ารงต าแหน่งในช่วงปี 2009–2013) และนายวิลเลียม เฮก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สหราชอาณาจักร (ด ารงต าแหน่งในช่วงปี 2010–2014) ได้ใช้มุมมองทางเพศต่อประเด็นความมั่นคง 
การพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (True, 2015: 1) แต่การน า FFP มาใช้ใน
ภาคปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือยืนหยัดในหลักการสิทธิ ท าให้สวีเดนมีภาพลักษณ์ที่
โดดเด่นเหนือประเทศอ่ืนๆ และสามารถจัดวางต าแหน่งให้สวีเดนเป็นประเทศผู้น าที่มีอิทธิพลในการ
ก าหนดบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ความได้เปรียบจากการเป็นประเทศแรกมิได้
หมายความว่า การด าเนินนโยบาย FFP จะปราศจากความท้าทาย ผู้เขียนเห็นว่า FFP ตั้งค าถามทั้ง 
ในส่วนของรูปแบบและเนื้อหาของนโยบาย โอกาสและความท้าทายของการด าเนินนโยบาย รวมถึง
อนาคตของการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ใช้มุมมองสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ความส าคัญของการใช้ 
soft power/smart power diplomacy ที่ท าให้ประเทศขนาดกลางมีบทบาทที่โดดเด่นและอิทธิพล
ในการก าหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงในประเด็นส าคัญระดับโลก  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1.2.1  ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย FFP ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการและ

ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

1.2.2  ศึกษาเนื้อหาและเครื่องมือในการด าเนินนโยบาย FFP ในด้านการทูตสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสถานะที่มี อิทธิพลชี้น าประเทศอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
ประเด็นส าคัญระหว่างประเทศ 

1.2.3  เพ่ือศึกษาเป็นบทเรียนให้ไทยในการประยุกต์ใช้แนวคิดพ้ืนฐานของประเทศ วิธีการ
ด าเนินนโยบายการทูตที่อุดมการณ์และคตินิยมเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งอุดมการณ์และคตินิยมดังกล่าวเป็นทั้ง
เป้าหมายในตัวเองและเป็นเครื่องมือในการบรรลุจุดมุ่งหมายอ่ืนต่อไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพของ การทูตสาธารณะซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศ และยกระดับ  
การแสดงบทบาทน าด้านการต่างประเทศของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจด้วย 
 
  



4 

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาฉบับนี้จะวิเคราะห์นโยบาย FFP ของสวีเดนในช่วงปี 2014–2018 โดยศึกษา

ความเป็นมาของกรอบแนวคิดด้านคตินิยม ทั้งบริบทภายในและต่างประเทศ ความส าคัญของผู้น าซึ่ง
เป็นผู้ริเริ่มและก าหนดทิศทางของนโยบาย รูปแบบและสารัตถะ (substantive areas) ของนโยบาย 
ซึ่งแบ่งเป็นด้านสันติภาพ ความม่ันคง อาทิ วาระผู้หญิง สันติภาพ และความม่ันคง (Women, Peace 
and Security–WPS agenda) และด้านการพัฒนา อาทิ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา แต่จะ
ไม่ศึกษาในรายละเอียดเรื่องการค้า ซึ่งเป็นจุดเน้นของนาง Ann Linde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจส าหรับการศึกษาในอนาคต รวมทั้งชี้ให้เห็น
ตัวอย่างความส าเร็จของนโยบาย FFP ในส่วนของภาพลักษณ์ที่ดีของสวีเดน สถานะของประเทศที่
ได้รับความยอมรับจากประชาคมโลก รวมทั้งอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศ
อ่ืนๆ เช่น แคนาดา เป็นต้น  

วิธีการศึกษาในส่วนของประเด็นนโยบาย FFP จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากถ้อยแถลง 
(statement) เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ แผนปฏิบัติการ 
คู่มือการด าเนินนโยบาย FFP ข้อมูลเอกสารการตอบกระทู้และการอภิปรายเกี่ยวกับ FFP ในรัฐสภา 
ข้อมูลจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สวีเดน (Swedish Institute) และศึกษาบทความ
วิชาการ รายงานข่าวโดยสื่อ เอกสารขององค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ทั้งของสวีเดนและต่างประเทศ  
ซึ่งสามารถให้แนวคิดวิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย และในบางครั้งสามารถประเมินกระแสตอบรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก FFP ได้ด้วย  
 
1.4 ค าถามการศึกษา 

สวีเดนด าเนินนโยบาย FFP บนพ้ืนฐานของคตินิยมและความเชื่อ ในรูปแบบและสารัตถะ
อย่างไร และเพราะเหตุใด ผลผลิตและผลลัพธ์ของนโยบายคืออะไร และสามารถช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของนโยบายมากน้อยเพียงใด 
 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

สวีเดนก าหนดเป้าหมาย FFP ทั้งในลักษณะเครื่องมือทางการทูตที่จะน าไปสู่เป้าหมายในการ
สร้างสันติภาพและการพัฒนา และในขณะเดียวกันเป็นเป้าหมายในตัวเองให้บรรลุความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศและการขจัดอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมที่ขัดขวางมิให้ผู้หญิงบรรลุศักยภาพสูงสุด  
การด าเนินนโยบาย FFP ของสวีเดนอย่างครอบคลุม (comprehensive) สร้างอิทธิพลต่อบรรทัดฐาน
จากการใช้มุมมองความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยเฉพาะโอกาสให้ผู้หญิงได้เป็นผู้เล่นส าคัญใน
ประเด็นส าคัญของโลก และยังส่งผลบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างแบรนด์การเป็นประเทศ

Bacharee.Pue
Highlight
ขึ้นบรรทัดใหม่



5 

ผู้ริเริ่มและผู้น าในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริมสิทธิสตรีในระดับโลกด้วย 
แต่บางกรณีก็อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านอื่นของ
สวีเดน 
 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

ผู้เขียนมองว่า FFP เป็นกรณีตัวอย่างของการศึกษานโยบายต่างประเทศที่น่าสนใจ สวีเดน
ไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจ แต่เป็นประเทศท่ีมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เป็นประเทศ 
ที่พยายามรักษาความเป็นกลางในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยสามารถคงสถานะของประเทศ
ที่มีความเป็นกลางได้ตลอดในช่วงสงครามโลกและสงครามเย็น จนในปัจจุบันก็ยังคงไม่ตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการ และเช่นเดียวกับประเทศสแกนดิเนเวียอ่ืนๆ สวีเดนเป็นประเทศที่มี
ค่านิยมพ้ืนฐานด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ เป็นประเทศที่
แสดงความรับผิดชอบทั้งต่อประชาชนของตนเองและประชาคมโลก โดยสวีเดนเป็นประเทศที่ให้เงิน
บริจาคอย่างเป็นทางการ (ODA) ต่อรายได้ประชาชาติอันดับที่หนึ่งของโลก ประมาณ 1.02% ของ
รายได้ประชาชาติ (Gross National Income) ในปี 2017 (ตามข้อมูลจากรายงานฉบับย่อ OECD 
Development Cooperation Peer Review: Sweden 2019) แต่เป็นที่น่าสนใจว่า สวีเดนสามารถ
วางสถานะตนเองให้โดดเด่นกว่าประเทศสแกนดิเนเวียอื่นๆ โดยการประกาศใช้ FFP การศึกษากรอบ
แนวคิด รูปแบบ สารัตถะ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเรียนรู้จากตัวอย่างการใช้เครื่องมือด้าน
นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และยกระดับการแสดงบทบาทน า
ด้านการต่างประเทศในลักษณะ soft power/smart power ให้กับประเทศไทย 

 
1.7 นิยามศัพท์ 

การทูตสาธารณะ (public diplomacy) หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาลและผู้เล่นอ่ืนๆ ที่
สร้างอิทธิพลต่อสาธารณชนในต่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศ 
(Merickova, 2014: 352) 

อ านาจละมุน หรืออ านาจแบบอ่อน (soft power) คือ ความสามารถของรัฐให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ที่ต้องการด้วยวิธีการสร้างสิ่งดึงดูด (attraction) แทนการบังคับหรือการจ่ายเงิน (Joseph S. Nye, 
Jr, 2004: X) 
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อ านาจแบบฉลาด (smart power) เป็นส่วนผสมของวิธีการใช้อ านาจบังคับและการใช้ 
soft power เพ่ือบรรลุเป้าหมายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ5  

ทุนทางสังคม (social capital) คือ บรรทัดฐานหรือเครือข่ายที่ช่วยให้คนในสังคมแสดง 
การกระท าร่วม6 (Woolcock and Narayan 2000:3) 

 
 

                                                 
5 แนวความคิดเรื่อง smart power ดูรายละเอียดที ่CSIS Commission on Smart Power: a smarter, more 
secure America ของ Center for Strategic and International Studies แหล่งที่มา [https://csis-website-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/ 
071106_csissmartpowerreport.pdf] 
6 แปลจาก “norms and networks that enable people to act collectively” 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การที่รัฐบาลสวีเดนเลือกใช้ค าว่าเฟมินิสต์ ‘feminist’ เป็นค าขยายคุณลักษณะของรัฐบาล
และนโยบายต่างประเทศ เป็นการสร้างความแตกต่างซึ่งมีนัยทางการเมืองและท าให้เกิดค าถามตามมาว่า 
นโยบายที่เรียกว่า Feminist Foreign Policy คืออะไร FFR จึงเป็นหัวข้อการศึกษาที่ได้รับความสนใจ
จากแวดวงวิชาการท้ังในสวีเดนและต่างประเทศ  

การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis) ซึ่งเป็นสาขาย่อยในสาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่มีประโยชน์ในการศึกษานโยบาย
ต่างประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท าความเข้าใจนโยบายต่างประเทศที่ผู้เขียนประสงค์จะ
ศึกษา นอกจากนี้ FFP เป็นหัวข้อที่น่าสนใจส าหรับการศึกษาวิเคราะห์เพศสภาวะ (gender analysis) 
ในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายต่างประเทศของสวีเดนเป็นบททดสอบ FFR จาก
ทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติในความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน การวิเคราะห์มุมมองเพศสภาวะในสาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรากฎในทฤษฎี Feminist International Relations ซึ่งมีจุดเริ่มต้น
จากการศึกษา Feminist Theory and Gender Studies โดย International Studies Association 
(ISA) ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 และเริ่มมีการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ International Feminist 
Journal of Politics ฉบับแรกในปี 1999 ซึ่งเป็นช่องทางการน าเสนอผลงานวิชาการในสาขา 
Feminist International Relations (Elisabeth Prügl, 2012: 175) ทฤษฎีดังกล่าวน ามุมมองผู้หญิง
มาใช้ในการศึกษานโยบายภาครัฐในด้านต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาแต่เดิมที่ยังมิได้มีการ
แยกแยะความต้องการ ความสนใจ ความห่วงกังวลของผู้หญิงมาศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบ นักวิชาการในสาขาดังกล่าวได้เสนอค าอธิบายกระบวนการวิคราะห์นโยบายและ
ผลลัพธ์นโยบายที่มีความแตกต่างไปจากเดิม การใช้ทฤษฎีดังกล่าวอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ให้มุมมองใหม่ๆ โดยมีการศึกษาบทบาทของผู้หญิงในการเมืองโลก การวิเคราะห์ประเด็น
นโยบายบนสมมุติฐานที่แตกต่างจากทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเดิม และสร้างมุมมอง
ทางเลือกที่ช่วยลดอคติที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจในการศึกษาประเด็นนโยบายในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  
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นอกจากมุมมองเหล่านี้จะมีความส าคัญในการศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย FFP แล้ว 
ผู้เขียนเห็นว่า FFP ของสวีเดนมีเป้าหมายของการสร้างบรรทัดฐาน (norm setting) ในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ และทฤษฎี social constructivism เหมาะที่จะน ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์
ดังกล่าว ทฤษฎี social constructivism ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ (identities) 
และผลประโยชน์ (interests) กับพฤติกรรมที่แสดงออก (actions) และความเชื่อ (beliefs) ของผู้ที่มี
บทบาทหลัก (actors) ซึ่งถูกก าหนดโดยบรรทัดฐานทางสังคม7 (social norms) เมื่อน าทฤษฎี social 
constructivism มาอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเชื่อร่วมกันว่าพฤติกรรมใดของรัฐมี
ความเหมาะสมย่อมมีอิทธิพลต่อรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเมืองระหว่างประเทศ กฎกติกาและ
บรรทัดฐานทางสังคมจึงเป็นกรอบในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยบรรทัดฐานนั้น
จะต้องแสดงมาตรฐานหรือสิ่งบ่งชี้ว่าพฤติกรรมใดของรัฐมีความเหมาะสมและมีความชอบธรรมใน
สายตาประขาคมโลก ทฤษฎีดังกล่าวสามารถใช้อธิบายลักษณะความเป็นนักเคลื่อนไหว (activism) 
และผู้ด าเนินการ (entrepreneurship) ของสวีเดนในการสร้างบรรทัดฐานในเรื่องบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก FFP เช่นกัน นอกจากนี้ มีนักวิชาการที่ศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่างประเทศกับมาตรฐานด้านจริยธรรม โดยใช้บทวิเคราะห์ทฤษฎีที่
เรียกว่า นโยบายต่างประเทศเชิงจริยธรรม (ethical foreign policy) และจริยธรรมของความเอ้ืออาทร 
(the ethics of care) ซึ่งเป็นบททฤษฎีที่สนับสนุนการใช้นโยบาย FFP ในเป้าหมายของการสร้าง
บรรทัดฐานระหว่างประเทศด้วย 

กรอบแนวคิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างอิทธิพลทางความคิดและสร้างสิ่งดึงดูด
ผ่าน FFP ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการทูตสาธารณะ ประเทศที่ใช้นโยบายส่งเสริมค่านิยมสากล เช่น 
สิทธิมนุษยชน ระบบพหุภาคีนิยม และผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ตัดสิน
ได้จากการจัดล าดับโดยองค์กรต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นกลาง การมีประเทศอ่ืนๆ มอง
เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจและน า FFP ไปปรับใช้กับนโยบายต่างประเทศ สะท้อนให้เห็น
สถานะ (country positioning) ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น การศึกษาวิเคราะห์ FFP ในส่วนของการน าเสนอ
และการสื่อสารผลงานที่เป็นรูปธรรมและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ก็ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ความส าเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีแรกของ FFP เช่นกัน 
  

                                                 
7 บรรทัดฐานหมายถึง “ระเบยีบ กฎเกณฑ์ แบบพฤติกรรม หรือ คตนิิยมที่สังคมวางไว้ เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับ
บุคคลยดึถือปฏิบัติในสถานการณต์่างๆ” โดยประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง คัดลอกจากรายงานวิชากฎหมายกับสังคม เรื่อง
การเปลีย่นแปลงของสังคมกับกฎหมายปัจจุบัน โดยนายพรบดินทร ์ค าป้อ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและทบทวนวรรณกรรม 
โดยที่ FFP เป็นหัวข้องานเขียนวิชาการมากมาย ผู้เขียนจะทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการใช้มุมมองและการวิเคราะห์เพศสภาวะ (gender analysis) ในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งอยู่ในสาขาการศึกษา Feminist IR Theories ข้างต้น วรรณกรรมที่ผู้เขียนทบทวนใช้วิธี
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป็นหลักเพ่ือวางกรอบทฤษฎี (theoretical framework) ให้กับนโยบาย
ต่างประเทศในลักษณะ ‘สตรีนิยม’ บทวิเคราะห์บางส่วนพยายามให้ค าจ ากัดความ FFP ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจ FFP นอกจากนี้ ผู้เขียนจะทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา FFP เพ่ือ
อธิบายกรอบทฤษฎีจากมุมมองด้านการสร้างบรรทัดฐานและการใช้จริยธรรม ซึ่งเน้นผลประโยชน์ที่
ตกไปถึงผู้รับในระดับชุมชนและความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนที่อยู่ห่าง ไกล (distant others) และใน
ส่วนท้ายของบทนี้ จะทบทวนวรรณกรรมจากมุมมองทางเลือกของการใช้เครื่องมือตามทฤษฎีการทูต
สาธารณะ 

ดังที่ได้อธิบายความเป็นมาในบทน าของการศึกษาฉบับนี้ว่า การประกาศใช้ FFR ของ  
นาง Margot Wallström รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน เป็นการประกาศกรอบ
นโยบายกว้างๆ ในปี 2014 และในเวลาต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ 
คู่มือการด าเนินนโยบาย และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เป้าหมาย
นโยบาย ประเด็นที่ให้ความส าคัญ (priority areas) แต่ก็ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความ FFP เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
นักศึกษาและนักวิชาการได้น าทฤษฎีและกรอบความคิดต่างๆ เข้ามาช่วยอธิบายและให้ค าจ ากัดความ 
FFP โดยผู้เขียนจะยกตัวอย่างวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

Lyric Thompson and Rachel Clement ในบทความเรื่อง Is the Future of Foreign 
Policy Feminist? การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative study) โดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของนโยบาย FFP ของสวีเดน Feminist International Assistance Policy ของแคนาดา และ FFP 
ของฝรั่งเศส ได้ให้ค าจ ากัดความ FFP ว่า “นโยบายของรัฐที่ก าหนดการปฏิสัมพันธ์กับรัฐอ่ืนใน
ลักษณะที่ให้ความส าคัญล าดับต้นกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการเคารพในสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงและกลุ่มที่ถูกละเลยมาแต่ดั้งเดิม จัดสรรงบประมาณจ านวนมากเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าว ด าเนินการวิเคราะห์ที่เข้มข้นและเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประเมินผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบาย และมุ่งหวังที่จะท าลายโครงสร้างอ านาจที่ผู้ชายควบคุมทั่วทุกสาขาที่มีอิทธิพล (ความช่วยเหลือ 
การค้า การป้องกันประเทศ และการทูต) ผ่านการด าเนินนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้สะท้องเสียงของ  
นักกิจกรรม กลุ่ม และการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์” (Lyric Thompson and Rachel Clement, 2019: 78) 8  

                                                 
8 แปลจาก “The policy of a state that defines its interactions with other states and movements in 
a manner that prioritizes gender equality and enshrines the human rights of women and other 
traditionally marginalized groups, allocates significant resources to achieve that vision, undertakes 
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Jessica Mattison นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน 
ในวิทยานิพนธ์เรื่อง More Feminism in Foreign Policy? (หรือในภาษาสวีดิช Mer feminism i 
utrikespolitiken?) ซึ่งใช้การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองที่ให้ความส าคัญกับผู้เล่นใน
นโยบายต่างประเทศเป็นศูนย์กลาง (actor–centered approach) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินว่า
นโยบายดังกล่าวแตกต่างไปจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลก่อนหน้านั้นหรือไม่ ซึ่งมีจุดเน้นของ
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยเลือกช่วงเวลาของรัฐบาลพรรค
สังคมนิยมประชาธิปไตยระหว่างปี 2002–2006 รัฐบาลกลุ่มพันธมิตรระหว่างปี 2010–2014 และ
รัฐบาลผสมพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคกรีนระหว่างปี 2014–2018 และเลือกศึกษา
ประเด็นนโยบายในห้าหัวข้อ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน ความม่ันคง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง และ
กระบวนการสันติภาพ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในช่วงการใช้ FFP ระหว่างปี 2014–2018 ปรากฏ 
feminist ideas และ feminist values ที่เด่นชัดขึ้น (Jessica Mattison, 2019: 43–44) 

บทความที่อธิบายทฤษฎีและภาคปฏิบัติของ FFP ของ Robert Egnell (Robert Egnell, 
2016: 563–587) ชี้ให้เห็นว่า นโยบาย FFP ไม่ได้แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลสวีเดนที่ผ่านมาที่
ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและสิทธิผู้หญิง แต่แตกต่างกันที่มุมมองที่ใช้ 
(approach) และวิธีการ (means and methods) ในการบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมกัน บทความ
ดังกล่าวน าเสนอจุดแข็งของ FFP และการปรับมุมมองใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงระหว่าง
ประเทศในมิติความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ FFP ยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการท างาน
ของกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนด้วย  

การศึกษาที่มุ่งเน้นที่จะก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้กับ ‘a feminist foreign policy’ คือ 
บทความเรื่อง Feminist Foreign Policy: A Fine Line between “Adding Women” and Pursuing 
a Feminist Agenda (Victoria Scheyer and Marina Kumskova 2019: 57–76) ตามความคิดเห็น
ของ Scheyer และ Kumskova นโยบาย FFP จะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ห้าประการ ได้แก่ 
(1) การแลกเปลี่ยนสนทนาทางการเมือง (political dialogue) (2) ความปลอดภัยและสุขภาวะระดับ
บุคคล (individual safety and wellbeing) (3) ชุมชนที่ให้ความเข้าใจกัน (empathetic community) 
(4) การนับรวมทุกกลุ่มคนและการใช้มุมมองที่ทับซ้อน ( inclusion and intersectional approach) 
และ (5) การวิเคราะห์เพศสภาวะ (gender analysis) Scheyer และ Kumskova ได้เรียกร้องให้ปรับ
กรอบความคิดไปสู่การใช้นโยบาย FFP ที่ขจัดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศท่ีฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้าง

                                                 

robust and public analysis to document the impacts of its implementation, and seeks through its 
implementation and reflection, to disrupt male-dominated power structures across all of its 
levers of influence (aid, trade, defense, and diplomacy), informed by the voices of feminist 
activists, groups and movements.” บทความเรื่อง Is the Future of Foreign Policy Feminist? 
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สังคมและการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
ดังกล่าว 

ผลงานวิชาการที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงเกี่ยวกับการใช้ FFP กับการสร้างบรรทัดฐานจากนโยบาย
ต่างประเทศ คือ บทความเรื่อง Gendering Foreign Policy: A Comparative Framework for 
Analysis โดย Karin Aggestam และ Jacqui True บทความดังกล่าววิเคระห์บทบาทผู้ด าเนินการ
ด้านบรรทัดฐาน (norm entrepreneur) ในการส่งเสริมให้บรรทัดฐานของความเท่าเทียมกันระหว่าง
เพศและ/หรือการให้ความส าคัญกับผู้หญิงเข้ามาประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศ Aggestam และ True เสนอวิธีการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพศสภาวะใน
นโยบายต่างประเทศสามวิธี ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง ศึกษาตัวแปรของบรรทัดฐานที่ให้ความส าคัญกับประเด็น
เพศสภาวะ (pro–gender norms) และน ามาประเมินผลในเชิงวิเคราะห์เ พ่ือระบุแนวโน้มที่มี
ลักษณะร่วมระหว่างประเทศ วิธีที่สอง เสนอค าอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อการเพ่ิมขึ้ น การยึดโยง 
(embeddedness) ความต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งการขัดขืนต่อบรรทัดฐานฯ ในนโยบายต่างประเทศ 
และวิธีที่สาม พิจารณาทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในบรรทัดฐานฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
สภาวะการต่อรองในเรื่องเพศสภาวะในนโยบายต่างประเทศ (Karin Aggestam, and Jacqui True, 
2020: 152–159) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า สามารถน ามาใช้อธิบายลักษณะการส่งเสริมความต่อเนื่องและ
จุดเน้นในประเด็นเก่ียวกับผู้หญิงใน FFP ของสวีเดนได้อย่างชัดเจน 

การน าประเด็นมาตรฐานด้านจริยธรรมและคุณธรรมมาศึกษานโยบายภาครัฐปรากฏใน 
แวดวงวิชาการเป็นจ านวนมาก ที่ผ่านมา มีการศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมบนรากฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ ในหัวข้อนี้ รศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น ได้ท าการศึกษา
ทบทวนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) ในการบริหารรัฐกิจ (public 
administration) โดยการศึกษาผลงานของนักวิชาการที่ส าคัญจ านวนหกคนที่เป็นผู้ เสนอหรือ
สนับสนุนแนวคิดของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 
ได้ แก่  (1) Elizabeth Anscombe (2) Bernard Williams (3) Alasdair MacIntyre (4) Terry Cooper  
(5) David Hart และ (6) Carol Gilligan รศ.ดร.ประโยชน์ฯ ได้ประมวลบทสรุปจากผลการศึกษาของ
นักวิชาการดังกล่าว ซึ่งช่วยวางกรอบความคิดใหม่ในการสร้างเป้าหมายให้เกิดความผูกพันและ 
ความร่วมมือในชุมชน ความเจริญก้าวหน้าด้านศีลธรรม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่
คุณธรรม ซึ่งสามารถปกป้องและรักษาคุณธรรมเอาไว้ได้ ความส าคัญของคุณธรรมของผู้น าและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น รศ.ดร.ประโยชน์ฯ ได้อธิบายแนวคิดของ Carol Gilligan เกี่ยวกับ
จริยธรรมของความเอ้ืออาทร สรุปได้ว่า จริยธรรมของความเอ้ืออาทรเป็นรูปแบบหนึ่งของจริยธรรม
เชิงคุณธรรม Gilligan ได้ใช้มุมมองเพศสภาวะในการวิเคราะห์การจัดการปัญหาทางจริยธรรม  
ซึ่งผู้หญิงมีมุมมองที่แตกต่างจากผู้ชาย “โดยมีแนวคิดหลัก คือ ความเอ้ืออาทร (care) ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
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สาคัญของความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ทางศีลธรรม การเน้นในเรื่องของความเอ้ืออาทรในฐานะ  
ที่เป็นคุณธรรม จะท าให้บุคคลสามารถพัฒนาจริยธรรมของความเอ้ืออาทรในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของจริยธรรมเชิงคุณธรรมขึ้นมาได้” (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561: 184)  

บทความวิชาการที่ศึกษา FFP โดยการศึกษาเปรียบเทียบ (comparative studies)  
โดยมุ่งเน้นที่จะอธิบาย FFP ในเชิงทฤษฎี คือ บทความเรื่อง Theorising Feminist Foreign Policy 
โดย  Karin Aggestam, Annika Bergman Rosamond และ  Annica Kronsell ซึ่ ง น าประ เด็ น
จริยธรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของความเอ้ืออาทรมาใช้วิเคราะห์ FFP และบทความเรื่อง 
“What is Feminist Foreign Policy? An Exploratory Evaluation of Foreign Policy in OECD 
Countries” โดย Christine Alwan และ S. Laurel Weldon ซึ่งประเมินในเบื้องต้นว่าประเทศ
สมาชิก OECD มีนโยบายที่เรียกว่า feminist foreign policy มากน้อยเพียงใด 

Aggestam et all น าทฤษฎีนโยบายต่างประเทศเชิงจริยธรรม (ethical foreign policy) 
ทฤษฎีเฟมินิสต์ (feminist theory) และจริยธรรมเอ้ืออาทร (ethics of care) มาใช้ศึกษาวิเคราะห์ 
FFP และได้พิสูจน์สุมมติฐานที่ว่า FFP เป็นนโยบายในเชิงจริยธรรม เนื่องจากให้ความส าคัญกับ 
การวิเคราะห์ประเด็นความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกประติบัติ การใช้ความรุนแรง การขาดโอกาสมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงและกลุ่มที่ถูกละเลยอ่ืนๆ Aggestam et all เห็นว่า การศึกษาในทฤษฎีนโยบาย
ต่างประเทศเชิงจริยธรรมมีลักษณะไม่แยกแยกเพศสภาวะ (gender blind) ในส่วนของจริยธรรม 
เอ้ืออาทร เมื่อน ามาวิเคราะห์ FFP ช่วยผูกสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ในระดับชุมชนของประเทศ
ผู้รับเข้ามาร้อยเรียงกับเป้าหมายด้านจริยธรรมของนโยบายต่างประเทศ และอธิบายการใช้แนวคิดใน
กรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองโลก (cosmopolitan duties) ต่อผู้ที่อยู่ห่ างไกล และ 
ความร่วมมือในลักษณะที่ให้ความเข้าใจ (empathetic cooperation) ซึ่งเป็นการน ากรอบทฤษฎีใหม่
มาศึกษานโยบายต่างประเทศ Aggestam et all ได้อธิบายการผลักดัน WPS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
FFP ของสวีเดนว่าเป็นการก าหนดประเด็นนโยบายต่างประเทศที่อยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
(Aggestam et all, 2019: 30–33) 

Alwan และ Weldon ศึกษานโยบายต่างประเทศของประเทศสมาชิก OECD จ านวน 34 
ประเทศ เพ่ือวิเคราะห์กรอบความคิดและองค์ประกอบของนโยบายที่เรียกว่า feminist foreign 
policy โดยก าหนดกรอบการศึกษาตามค าจ ากัดความ feminism ในด้านความคิดและหลักการ  
เพ่ือหาค าอธิบายว่า feminist foreign policy คืออะไร Alwan และ Weldon ใช้แนวทางการศึกษา
สามมุมมอง ได้แก่ (1) เฟมินิสต์แบบเสรีนิยม (liberal feminism) (2) เฟมินิสต์ที่ต่อต้านการทหาร
และสันตินิยม (anti–militarism and pacifist feminism) และ (3) เฟมินิสต์ในลักษณะที่มีประเด็น
ทับซ้อนระดับโลก (global intersectional feminism) และได้เชื่อมโยงสามมุมมองเข้ากับท่าทีของ
ประเทศสมาชิก OECD ในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานะผู้น าของผู้หญิง โดยพิจารณาจากการยอมรับให้
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ผู้หญิงอยู่ในต าแหน่งส าคัญที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ผู้หญิงกับการทหาร โดยพิจารณาจากการเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงมีต าแหน่งทางการทหาร การให้พันธกรณีกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับผู้หญิง อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) นโยบาย เ พ่ือแก้ ไ ข
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ความยากจน และการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
โดยประมวลจากความครบถ้วนตามเงื่อนไขของ feminist foreign policy จากทั้งสามมุมมอง สวีเดน
อยู่ในล าดับที่สองรองจากแคนาดา (Alwan and Weldon, 2017: 1–33) 

ในส่วนของการศึกษาการทูตสาธารณะ Geoffrey Cowan และ Armelia Arsenault ใน
บทคว าม  Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of 
Public Diplomacy และ Laura Merickova ในบทความเรื่อง Alternative Approaches to Public 
Diplomacy เสนอมุมมองทางเลือกใหม่ในการศึกษาการทูตสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม และทัศนคติของสาธารณชนของประเทศอ่ืน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศ  

Cowan และ Arsenault เสนอว่า มุมมองทางเลือกของการทูตสาธารณะแตกต่างจาก
มุมมองดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงวิธีการสร้างแบรนด์ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารกับสาธารณะทั้ง
การสื่อสารทางเดียว (monologue) การสื่อสารสองทาง (dialogue) และกิจกรรมความร่วมมือ 
(collaboration activities) Cowan และ Arsenault เห็นว่า กิจกรรมความร่วมมือควรเป็นเครื่องมือหลัก
ของการทูตสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมทุนทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการให้ความช่ วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา (Cowan and Arsenault, 2008: 10–30)  

Merickova อธิบายว่าการใช้ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรด์อาจเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของการทูตสาธารณะเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีข้อจ ากัดท่ีจะสร้างอิทธิพล
ทางความคิดของสาธารณชนด้านอ่ืน อาทิ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องรสนิยม ( taste) ความชอบ 
(prefenrences) ของกลุ่มสังคม ดังนั้น มุมมองทางเลือกจะต้องให้ความส าคัญกับการทูตสาธารณะ
เพ่ือสื่อสารค่านิยมและบรรทัดฐาน (value and norm diffusion) และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
จากสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้แก่ สังคมวิทยาการเมืองและจิตวิทยา นอกจากนี้ Merickova ชี้ให้เห็นว่า 
เป้าหมายของการทูตสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยยกตัวอย่างในช่วงสงครามเย็น การทูต
สาธารณะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการท าสงครามข่าวสารโจมตีฝ่ายตรงข้าม เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
ทางการเมืองและความม่ันคงของรัฐเป็นหลัก ซึ่งเป็นตัวอย่างของนโยบายการทูตสาธารณะตามทฤษฎี 
สัจนิยม (realist public diplomacy) ในขณะที่ประเทศที่ใช้การทูตสาธารณะแบบเสรีนิยม (liberalist 
public diplomacy) เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา สวีเดน และนอร์เวย์ ประเทศเหล่านี้ให้
ความส าคัญต่ออิทธิพลของผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณชน ซึ่งเป็นผู้รับการสื่อสารตาม
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เป้าหมายของการทูตสาธารณะแบบเสรีนิยม Merickova ประเมินศักยภาพของทุนทางสังคมและนัย
ต่อการทูตสาธารณะ ซึ่งสามารถที่จะมีบทบาทในการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคมในกลุ่ม
ผู้รับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ผลวิจัยเกี่ยวกับทุนสังคมยืนยันความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างตัวแปร
ธรรมาภิบาลแบบประชาธิปไตย ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทุนทางสังคม ดังนั้น 
ความส าเร็จของการใช้การทูตสาธารณะในสาขาการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาไม่ได้ขึ้นกับ
รัฐบาลเท่านั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐในยุทธศาสตร์ของการทูตสาธารณะด้วย 
(Merickova, 2014: 351–363)  

ในบทต่อไป ผู้เขียนจะวิเคราะห์ FFP จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
โดยเริ่มต้นจากการใช้มุมมองของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเฟมินิสต์ เพ่ือศึกษาผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบาย FFP โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนจะใช้กรอบการวิเคราะห์ของนโยบายต่างประเทศเชิงจริยธรรม  
และจริยธรรมเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดด้านจริยธรรมในนโยบายต่างประเทศ และทฤษฎี social 
constructivism ในการวิเคราะห์ FFP เพ่ือชี้ให้เห็นการสร้างบรรทัดฐานจากการใช้มุมมองความเท่าเทียม
กันระหว่างเพศ โดยเฉพาะโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้เล่นส าคัญในประเด็นส าคัญของโลก ในส่วนท้าย  
จะใช้มุมมองทางเลือกของการทูตสาธารณะ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ FFP ในการสื่อสารค่านิยมและ
บรรทัดฐานดังกล่าวออกไปต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ความส าเร็จในเบื้องต้น ความท้าทาย  
ในการด าเนินนโยบาย FFP และถอดบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

Feminist Foreign Policy (FFP) เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ในสังคมสวีเดนดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 และนโยบายต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียม
กันระหว่างเพศก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลก่อนรัฐบาลผสมพรรค
สังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคกรีนตามผลการศึกษาของวรรณกรรมที่ได้ทบทวนไปแล้วในบทที่สอง 
ในบทนี้ ผู้เขียนจะศึกษานโยบาย FFP โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ดังนี้ 

ส่วนแรก ประมวลภาพรวมนโยบายต่างประเทศของสวีเดน ในช่วงก่อนการประกาศใช้
นโยบาย FFP และอธิบายปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดนโยบายต่างประเทศของสวีเดน รวมทั้งจุดเด่นใน
ภาพลักษณ์ของสวีเดนจากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของสวีเดนในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในบริบท ความส าคัญของภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคยุโรป และในระดับโลก 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของนโยบายต่างประเทศในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบจากกระแส
ความเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและทิศทางของนโยบายต่างประเทศสวีเดน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ FFP  

ส่วนที่สอง อธิบายและตอบค าถามส าคัญว่า นโยบาย FFP มีที่มาจากอะไร สวีเดนใช้
นโยบาย FFP เพราะเหตุใด หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือบรรลุเป้าหมายใด การศึกษาฉบับนี้จะเน้นวิเคราะห์
การใช้ FFP เพ่ือสร้างบรรทัดฐาน (norm setting) และเป็นเครื่องมือการทูตสาธารณะเพ่ือภาพลักษณ์
และอิทธิพลจาก soft power/smart power ของสวีเดน 

ส่วนที่สาม ประเมินความส าเร็จเบื้องต้นและวิเคราะห์ประเด็นท้าทายในการด าเนินนโยบาย 
FFP ของสวีเดน อันได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างนโยบายที่มีเป้าหมายของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
และการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศกับนโยบายเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติจาก
การส่งออกอาวุธ และปัจจัยการเมืองภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของนโยบาย FFP ใน
ระยะยาว 

ส่วนสุดท้าย อธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย กิจกรรมความร่วมมือภายใต้
นโยบาย FFP ของสวีเดนกับประเทศไทย และบทเรียนการด าเนินนโยบาย FFP ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับความต้องการภายในประเทศและการเพ่ิมบทบาทและเพ่ือเป้าหมายในการวางสถานะของ
สวีเดนในต่างประเทศด้วย 
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3.1  นโยบายต่างประเทศสวีเดน: นโยบายกระแสหลักก่อนการประกาศนโยบาย FFP 
สวีเดนเข้าสู่ยุคสมัยของสันติภาพและปราศจากการท าสงครามกับประเทศเพ่ือนบ้านและ

ประเทศในภูมิภาคตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ภายหลังจากการสิ้นสุดสงครามนโปเลียนในปี 1814 ซึ่ง
สวีเดนเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านอ านาจฝรั่งเศสและสามารถเอาชนะเดนมาร์ก ซึ่งเป็นพันธมิตรของ  
นโปเลียนในยุโรปเหนือ ได้ส าเร็จ ยุคสมัยของสันติภาพดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้นโยบาย
ต่างประเทศที่พยายามรักษาความเป็นกลาง (neutrality) และไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสงคราม 
(military non–alignment) ซึ่งได้ผ่านบทพิสูจน์ส าคัญในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้งในช่วงครึ่งแรก
ของศตวรรษที่ 20 สวีเดนสามารถรักษาเอกราชโดยไม่ต้องเลือกเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะหรือฝ่าย
สัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายความเป็นกลางของสวีเดนยังเอ้ือต่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจสวีเดนพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศเป็นส าคัญ การไม่เข้าร่วม
เป็นพันธมิตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้สวีเดนสามารถค้าขายได้กับท้ังสองฝ่าย 

ในสมัยสงครามเย็นเป็นต้นมา มีนักวิชาการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(empirical analysis) และมีข้อสรุปคุณลักษณะร่วมของความเป็นนอร์ดิก ‘Nordicness’ ในนโยบาย
ต่างประเทศสวีเดน หรือเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของนอร์ดิก (Nordic exceptionalism) ความเป็น
นอร์ดิกดังกล่าวท าให้นโยบายของประเทศเหล่านี้มีความเป็น internationalism ซึ่งให้ความส าคัญกับ 
การต่างประเทศ โดยมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชาชน การมีบทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น 
สวีเดนมีความโดดเด่นกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนอร์ดิกและเป็นต้นแบบหรือที่เรียกว่า ‘the 
Swedish Model’ ในด้านการส่งออกนโยบายสวัสดิการสังคมภายในประเทศสวี เดนออกสู่
ต่างประเทศ (Brommesson, 2018: 394–395) 

นโยบายความเป็นกลางของสวีเดนในยามสงบมีการปรับตัวครั้งใหญ่ภายหลังการสิ้นสุดของ
ยุคสงครามเย็นและการแบ่งแยกทางการเมืองในยุโรปในช่วงทศวรรษ 1990 สวีเดนเริ่มต้นนโยบาย 
ที่ให้ความส าคัญกับภูมิภาคนิยมยุโรปตะวันตก โดยสวีเดนได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมใน
กระบวนการรวมตัวของยุโรปตะวันตก ซึ่งสวีเดนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 1991 และ
ได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1995 โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน 
ในการลงประชามติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1994 ถึงร้อยละ 52.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งส าคัญ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคพันธมิตรกลางขวา ซึ่งประกอบด้วยพรรค Moderate พรรค Liberal 
พรรค Centre และพรรค Christian Democratic Party นาง Margaretha af Ugglas รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น อธิบายจุดเน้นส าคัญของนโยบายต่างประเทศสวีเดนที่มุ่งสู่
ภูมิภาคนิยมและการปรับกระบวนทัศน์ต่อความเป็นกลางของสวีเดน ดังนี้  
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“เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะสร้างหลักประกันเสถียรภาพและสันติภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านความมั่นคงที่กว้างกว่าแนวคิดในสมัยสงครามเย็นของความมั่นคงทางทหาร
เท่านั้น เมื่อจังหวะก้าวย่างของประวัติศาสตร์เร่งขึ้นและการเข้าไปรวมกับส่วนอ่ืนๆ ของยุโรปของเรา
ลงลึกยิ่งขึ้น นโยบายที่เราใช้ไม่อาจจะเรียกว่านโยบายความเป็นกลางอีกต่อไป ด้วยการล่มสลายจาก
ภายในของสหภาพโซเวียตและการสลายตัวของกติการสัญญาวอร์ซอ จึงไม่มีพันธมิตรสองฝ่าย 
ให้แสดงความเป็นกลางอีกต่อไป”9  

นอกจากนี้สวีเดนคาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการเป็นตลาดเดียวและ
การค้าเสรีของสหภาพยุโรปเป็นทางออกส าหรับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงทศวรรษ 1980 
และวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 1990 อันสืบเนื่องจากภาวะฟองสบู่แตกด้วยนโยบาย 
deregulation ของภาคการเงินในช่วงก่อนหน้านั้น เหตุผลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งของ
การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสวีเดน คือ ผลประโยชน์ที่ภาคเอกชนสวีเดนจะได้รับจาก
ค่าใช้จ่ายของต้นทุนทางธุรกรรมที่ลดลง ทางเลือกทางการเงินและรูปแบบความเป็นเจ้าของ 
(ownership) ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และการมีลักษณะร่วมของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจจากการเป็นตลาดเดียว 
เป็นต้น ภายหลังจากที่สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เศรษฐกิจสวีเดนเติบโตในอัตราที่ค่อนข้าง
คงที่ตลอดครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 และ 2000 ยกเว้นช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกระหว่างปี 
2008–2009 (Maruyama, 2017: 4)   

โดยสรุป นโยบายต่างประเทศของสวีเดนในภาพรวมมีลักษณะที่เด่นชัดในเรื่องความเป็น
กลางแต่ก็มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาค ความเป็นกลางในด้านการทหารยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงกว่าสอง
ศตวรรษ แต่ก็ตระหนักถึงความจ าเป็นของการรวมตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจให้เข้ากับภูมิภาค
ยุโรปโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  
เพ่ือผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและตามทิศทางของกระแสการรวมตัวในระดับภูมิภาคในยุคหลัง
สงครามเย็น นโยบายต่างประเทศของสวีเดนที่ให้ความส าคัญกับสหภาพยุโรปยังคงด าเนินมาไม่

                                                 
9 ถอดความจาก “Our involvement in efforts to assure stability and peace corresponds to a security 
concept that is broader than the Cold War concept of military security alone. As the pace of 
history accelerates and our involvement with the rest of Europe deepens, the policy we pursue 
could no longer be labelled neutrality. With the implosion of the USSR and the disappearance of 
the Warsaw Pact, there are no longer two alliances to be neutral between.”คัดลอกจากบทความเรื่อง 
Sweden’s Security Policy in Post-Cold War Europe โดยนาง Margaretha af Ugglas รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ใน NATO Review web edition, No.2 April 1994, Vol. 42 เปิดดจูาก   
https://www.nato.int/docu/review/1994/9402-3.htm 
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เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยพรรค SAP และพรรคกรีนเข้าบริหารประเทศ 
ในปี 2014 FFP เป็นส่วนของนโยบายที่เพ่ิมเข้ามาในกระแสหลักของนโยบายต่างประเทศที่อธิบายใว้
ข้างต้น FFP เกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใด รูปแบบและสาระส าคัญของนโยบาย FFP คืออะไร และเพ่ือ
เป้าหมายใด ผู้เขียนจะพยายามตอบค าถามเหล่านี้ในส่วนที่สองของผลการศึกษาต่อไป 
 
3.2  Feminist Foreign Policy (FFP) และเป้าหมาย 

3.2.1  ต้นก าเนิดของ FFP  
การเมืองสวีเดนในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 แตกแยกออกเป็นส่วนๆ (political 

fragmentation) ทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไม่ได้รับความนิยมจนได้รับเสียงข้างมากใน
รัฐสภา10 รัฐบาลพรรคกลางขวาที่อยู่ในอ านาจสองสมัยในช่วงปี 2006–2014 เป็นรัฐบาลผสมพรรค
พันธมิตรสี่พรรคดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ในขณะเดียวกัน กระแสความนิยมพรรคการเมืองขวาจัด
ในสวีเดนและหลายประเทศในยุโรปปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน พรรค Sweden Democrats ซึ่งประกาศ
ตนเป็นพรรคชาตินิยมและมีอุดมการณ์ขวาจัดได้กลายเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
เสียงขั้นต่ า ท าให้มีที่นั่งในรัฐสภาครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2010 พรรค Sweden Democrats 
ประสบความส าเร็จจากการชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพและนโยบายเศรษฐกิจแบบ protectionism  

แม้ว่าอ านาจการเมืองสวีเดนจะถูกแบ่งแยกระหว่างหลายพรรค แต่พรรคการเมือง
แบ่งเป็นขั้วการเมืองแบบหลวมๆ สองขั้ว ได้แก่ ขั้วกลุ่มพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้าย ซึ่งประกอบด้วย 
พรรค SAP พรรค Left และพรรค Green และขั้วกลุ่มพรรคกลางขวา ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มพันธมิตร
ทางการเมืองจัดตั้งรัฐบาลในช่วงปี 2006–2010 ทั้งสองขั้วเห็นพ้องที่จะกีดกันพรรค Sweden 
Democrats ไม่ให้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลและไม่มีโอกาสได้ด ารงต าแหน่งส าคัญในกลไกการ
ท างานของรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาของพรรค Sweden Democrats ไม่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานหรือรองประธานคณะกรรมาธิการใดๆ ในรัฐสภาสวีเดน นอกเหนือจากที่ทั้งสองขั้วมีท่าทีต่ อ
พรรคขวาจัดในแนวทางเดียวกันแล้ว ทั้งสองขั้วยังมีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญทางการเมืองที่ใกล้เคียงกันด้วย พรรค SAP และพรรค Left ในกลุ่มพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้าย
เริ่มใช้มาตรการก าหนดสัดส่วนให้ผู้หญิงอยู่ในบัญชีรายชื่อเพ่ิมขี้น ตามล าดับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 
เป็นต้นมาและบังคับใช้ระบบโควต้า หรือที่เรียกว่า zipping system (varvade listor, varannan 
damernas) กล่าวคือ ให้มีการสลับชื่อระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในการลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ในขั้วพรรคการเมืองกลางขวา พรรค Liberal เริ่มก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าของผู้หญิงใน

                                                 
10 การเลือกตั้งสวีเดนใช้ระบบสัดส่วน  ระบบการเลือกตั้งของสวีเดนเอื้อให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยในรฐัสภา โดย
การก าหนดเกณฑ์คะแนนข้ันต่ าส าหรับพรรคการเมืองที่จะเข้ามามีทีน่ั่งในรัฐสภาไว้ท่ีร้อยละ 4 ของคะแนนเสียงท่ัว
ประเทศ และร้อยละ 12 ในเขตเลอืกตั้ง 
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คณะกรรมการพรรคในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1970 และใช้ระบบ zipping system ในช่วงปลายทศวรรษ 
1980 พรรค Moderate ตั้งเป้าหมายให้มีความสมดุลของผู้หญิงและผู้ชายในการสมัครบัญชีรายชื่อของ
พรรคในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้น พรรคการเมืองทั้งสองขั้วลอกเลียนแบบมาตรการซึ่งกันและกัน 
เพ่ือเรียกคะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้หญิง หรืออย่างน้อยมิให้เสียเปรียบพรรคอ่ืนๆ มาตรการ
ในลักษณะดังกล่าวกลายเป็นบรรทัดฐานของพรรคการเมืองไปโดยปริยาย11  

โดยที่แนวคิดให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองและการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ เป็นแนวคิดที่ได้รับฉันทามติในการเมืองสวีเดน จึงไม่น่าแปลกใจที่พรรค SAP และพรรคกรีน 
ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ใช้มาตรการสนับสนุนบทบาทผู้หญิงในพรรคการเมืองเป็นพรรคแรกๆ  
จะประกาศตัวเป็น Feminist Government และประกาศที่จะใช้ FFP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ส่งเสริมสถานะและสิทธิของผู้หญิงในภาพรวมของรัฐบาลและเป็นหนึ่งใน focus areas ของนโยบาย
ต่างประเทศสวีเดน12  

3.2.2  ผู้น าการต่างประเทศหญิง 
ในบริบทข้างต้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดไปสู่ 

FFP คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า บทบาทผู้น าเป็นเงื่อนไขแรกที่จะ
สร้างความน่าเชื่อถือและการให้มูลค่ากับข้อริเริ่มทางนโยบายใหม่ๆ ภาวะผู้น าของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อและอัตลักษณ์
ของประเทศ มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในการน ามุมมองใหม่มาใช้ในการก าหนดสาระของ
นโยบายต่างประเทศนั้นๆ หากมุมมองดังกล่าวถูกหล่อหลอมเข้ากับโครงสร้างของสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ก็จะสามารถท าให้การน ามุมมองดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน สมมุติฐานดังกล่าวมีการพิสูจน์แล้วใน
เอกสารวิชาการเรื่อง Does Female Leadership Matter? An Analysis of Swedish Foreign Ministers 
and their Parliamentary Speeches, 1955–2016 โดย Hanna Bäck and Annika Björkdahl 
มหาวิทยาลัยลุนด์ ซึ่งท าการศึกษาเงื่อนไขที่ท าให้นโยบายต่างประเทศมี feminist foreign policy 
                                                 
11 ข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและโควต้าของผู้หญิงในการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองต่างๆ ผู้เขียนรวบรวมมาจากบทวิจัยเรื่อง Women’s Political Representation and Gender Quotas-
the Swedish Case โดย Lenita Freidenvall โครงการวิจัย Gender Quotas-a Key to Equality?  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสตอกโฮลม์ ปี 2003 แหล่งที่มา [https://www.legislationline.org/download/ 
id/2873/file/Quotas%20Sweden.pdf] 
12 เอกสารแนะน ากระทรวงการต่างประเทศสวีเดนก าหนดให้ ‘enhanced feminists foreign policy’ เป็นหนึ่งในสิบ 
focus areas ของวิสัยทัศน์ด้านการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ปี 2022 
แหล่งที่มา [https://www.government.se/48f668/contentassets/b5661d779153429f995da037c6ba78ed/ 
ministry-for-foreign-affairs--a-brief-presentation] 
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agenda มากขึ้น โดยการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศของสวีเดนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นต้นมาจนถึงปี 2016 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนมีรัฐมนตรีหญิงเจ็ดครั้ง เงื่อนไขส าคัญ 
ที่พบคือ การมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้หญิง และนายกรัฐมนตรีจาก 
พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการมีหัวหน้า
หน่วยงานด้านการต่างประเทศเป็นผู้หญิงกับความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นที่นโยบายต่างประเทศจะมี
ลักษณะ feminist มากข้ึน หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้หญิงและสมาชิกอาวุโสของ
พรรครัฐบาลด้วยแล้ว ยิ่งท าให้เนื้อหาสาระของนโยบายมีลักษณะ feminist ยิ่งขี้นไปอีก (Hanna 
Bäck and Annika Björkdahl, 2017: 9–27) 

ข้อริเริ่ม FFP ของนาง Margot Wallström รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สวีเดน ในปี 2014 ครบตามเงื่อนไขตามผลการศึกษาข้างต้น นอกจากนี้ ประสบการณ์การท างานใน
ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรประหว่างปี 2004–2010 และผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้าน 
ความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้ง (United Nations Special Representative on Sexual 
Violence in Conflict) โดยเป็นผู้แทนพิเศษฯ คนแรก ระหว่างปี 2010–2012 ท าให้บทบาทด้าน 
การส่งเสริมสิทธิผู้หญิงนาง Wallström เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นที่สนใจอย่าง
กว้างขวาง ภาวะผู้น าของนาง Wallström ในการน าเสนอและการตอบค าถามเกี่ยวกับ FFP ด้วย
ตนเองเป็นส่วนขยายของบทบาทการสร้างบรรทัดฐานของการใช้นโยบายต่างประเทศจากมุมมองของ
ผู้หญิงและมาตรฐานด้านจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้ soft power ในการสื่อสารค่านิยมและ
บรรทัดฐานดังกล่าวออกไปต่างประเทศ และได้รับผลสะท้อนกลับสู่ภาพลักษณ์ของสวีเดนด้วย 

FFP คืออะไร วิสัยทัศน์และความประทับใจแรก 
ในงานสัมมนาผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง จัดโดยองค์กร Kvinna till Kvinna13 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2014 นาง Wallström ได้กล่าวเชิดชูบทบาทของผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
หญิงทั่วโลก และได้ใช้โอกาสดังล่าว อธิบายกรอบความคิด ‘สามอาร์ส’ ในการด าเนินนโยบาย FFP 
ได้แก่ representation resource และ respect14  

Representation ใครเป็นผู้มีส่วนในการด าเนินนโยบายต่างประเทศในทุกระดับ? 
เริ่มด้วยการมีตัวแทนผู้หญิงในระดับการเมืองจ านวน 4 ต าแหน่ง รัฐมนตรีสองต าแหน่ง (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ) และ State Secretary (เทียบเท่าผู้ช่วย
รัฐมนตรี) สองต าแหน่ง ในกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ตามด้วยต าแหน่งเอกอัครราชทูต 
และลดหลั่นลงไปในต าแหน่งระดับกลาง ซึ่งเป็นกระบวนการที่กรมต่างๆ ในกระทรวงฯ จะเข้ามามี

                                                 
13 Kvinna till Kvinna เป็นองค์กรที่สนับสนุนองค์กรเกีย่วกับผู้หญิงกว่า 130 องค์กรในห้าภูมิภาคที่ไดร้ับผลกระทบ
จากความขัดแย้ง 
14 เมื่อแถลงนโยบายต่างประเทศเมือ่เดือนกุมภาพันธ์ 2015 อาร์ที่สามเปลีย่นเป็น ‘rights’ 
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ส่วนร่วม นาง Wallström กล่าวด้วยความพอใจต่อปฏิกิริยาเบื้องต้นที่ได้รับทราบจากเอกอัครราชทูต
ประเทศต่างๆ ประจ าสวีเดนที่มาเข้าพบนาง Wallström ว่า เอกอัครราชทูตมักจะเริ่มต้นการหารือ
ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้หญิงในต าแหน่งส าคัญทางการเมืองและสัดส่วนของผู้หญิง  
ในการเมืองของประเทศตนเอง 

Resources ใช้มุมมองของผู้หญิง ในการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรมและ
โครงการในต่างประเทศของสวีเดนหรือไม่? นาง Wallström ได้ยกตัวอย่างการใช้มุมมองผู้หญิงใน
โครงการความช่วยเหลือของสวีเดนในการก่อสร้างสะพานในศรีลังกา เมื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้หญิงแล้ว สะพานที่สร้างจะต้องมีช่องทางส าหรับคนเดินด้ว ย ไม่ใช่เฉพาะทางรถยนต์และ
จักรยานยนต์ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของผู้ชาย  

Respect เคารพในสิทธิผู้หญิง ในส่วนนี้ นาง Wallström แสดงความมุ่งมั่นที่จะ
ต่อสู้กับความท้าทายในโครงสร้างสังคมและประวัติศาสตร์ที่เป็นบ่อเกิดของความไม่เท่าเทียมกันใน
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างหญิงชาย การท างานของ FFP แบ่งเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ผู้หญิง ส่วนแรก การด าเนินการเพ่ือหยุดยั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่การขจัดการเลือกประติบัติบนพ้ืนฐานของเพศ 
การบังคับแต่งงาน และการขลิบอวัยวะเพศหญิง ส่วนที่สอง การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้า เช่น สิทธิที่เท่าเทียมในการรับมรดก การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (sexual and reproductive health and rights–SRHR) 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ส าคัญทางการทูตเกิดขึ้นหลังจากการแถลงนโยบายตั้ง
ประเทศต่อรัฐสภาเพียงหนึ่งเดือน ในเดือนมีนาคม 2015 สื่อทั้งในและต่างประเทศรายงานความบาดหมาง
ทางการทูตระหว่างสวีเดนกับซาอุดีอาระเบีย ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มต้นจากการที่
นาง Wallström วิจารณ์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในซาอุดีฯ และการตัดสินใจของรัฐบาลสวีเดนที่จะ
ไม่ต่ออายุ Memorandum on Military Collaboration and Weapons Technology Exchange 
กับซาอุดีฯ ที่ก าลังจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2015 ซาอุดีฯ ตอบโต้ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตกลับ
และบังคับให้ Arab League ยกเลิกค าเชิญนาง Wallström กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอด Arab 
League ที่กรุงไคโร15 นโยบายต่างประเทศจากแง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนจะยิ่งขยายให้เห็นความ
ขัดแย้งและลักลั่นกับการสนองตอบนโยบายที่อยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์แห่งชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบายการค้าอาวุธของสวีเดน16 ซึ่งมักจะถูกน ามาใช้วิจารณ์และตั้งค าถามความน่าเชื่อถือ
ของ FFP ในบททดสอบอืน่ๆ ที่ตามมา  

                                                 
15 David Crouch, “Sweden’s Foreign Minister Unrepentant over Saudi Flogging Row,” Guardian, 
June 8, 2015. 
16 Jenny Norberg, ‘Who’s Afraid of a Feminist Foreign Policy?’ The New Yorker, April 15 2015 
แหล่งที่มา [https://www.newyorker.com/news/news-desk/swedens-feminist-foreign-minister] 
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3.2.3  FFP กับการสร้างบรรทัดฐาน 
สถานะทางการเมือง บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ และวิสัยทัศน์ของ 

นาง Wallström รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  
แสดงความเป็น norm entrepreneur ซึ่งได้ถ่ายทอดบรรทัดฐานของการต่อต้านการเลือกประติบัติ
และการกดขึ่ผู้หญิง และการส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของผู้หญิง ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
ของสวีเดนในด้านสันติภาพและความม่ันคง และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

ผู้เขียนเห็นว่า สวีเดนใช้ FFP เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างบรรทัดฐานในมิติของสันติภาพ
และความมั่นคงที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงมนุษย์ กล่าวคือ มีการเพ่ิมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานประการหนึ่งของสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน ตามค ากล่าวของนาง 
Wallström ว่า ‘more women means more peace’17 ภารกิจส าคัญประการหนึ่งของสวีเดน
ในช่วงที่เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ระหว่างปี 2017–2018 คือ 
การสนับสนุนให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศอยู่ในงานด้านบรรทัดฐานขององค์กรที่มีอ านาจ
ตัดสินใจด้านความมั่นคงระดับโลก งานด้านบรรทัดฐานที่เป็นผลงานของสวีเดน เช่น การบูรณาการ
การท างานเกี่ยวกับวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (Women, Peace and Security หรือ 
WPS agenda) WPS agenda พัฒนามาจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1325 
(UNSCR 1325) เรื่องผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี 2000 และข้อมติที่
เกี่ยวข้องในเวลาต่อมา18 สวีเดนได้วางรากฐานให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างพ้ืนที่ให้กับผู้หญิงให้มี
บทบาทด้านสันติภาพและความมั่นคงระดับโลก ตามหลักการความยุติธรรมทางเพศ โดยการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหญิง (women’s mediation network) ของสวีเดน ในปี 2015 
เป้าหมายของการจัดตั้งเครือข่ายฯ คือ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในข้อริเริ่มการสร้างสันติภาพทั้งก่อนเกิดข้อพิพาท ระหว่าง และ

                                                 
17 บทสัมภาพษณ์นาง Wallström โดย Christiane Amanpour วันท่ี 18 กันยายน 2017 แหล่งที่มา 
[https://edition.cnn.com/videos/world/2017/09/18/intv-amanpour-margot-wallstrom-unga.cnn] 
การให้สัมภาษณ์ในลักษณะการสนทนา จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในสหรัฐฯ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2019 และ
จัดโดย Council on Foreign Relations สหรัฐฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2019 ที่ https://www.cfr.org/event/feminist-
foreign-policy-conversation-former-foreign-minister-margot-wallstrom-sweden-0 เป็นต้น และต่อมามี
การน าเสนอผ่าน #Morewomenmorepeace 
18 ข้อมติ UNSCR ที ่1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960 (2010); 2106 (2013); 2122 (2013); 2242 
(2015); 2467 (2019) และ 2493 (2019) วาระ WPS ให้ความส าคัญกับบทบาทสตรีใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
เพิ่มบทบาทของสตรีในการป้องกัน แก้ไขและจัดการความขัดแย้ง โดยกระบวนการสันติภาพท่ีสตรีมีส่วนร่วมมักจะมี
ความยั่งยืนมากขึ้น (2) การปกป้องสิทธิสตรีในระหว่างและภายหลังความขัดแย้ง และ (3) การเพิ่มบทบาทและ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาสันติภาพสตรีในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
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ภายหลังการสิ้นสุดข้อพิพาท เครือข่ายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหญิงที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้าง
สันติภาพ การทูต และการเมือง เครือข่ายดังกล่าวได้เข้าไปมีบทบาทในหลายประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน 
บุรุนดี โคลอมเบีย จอร์เจีย โซมาเลีย ยูเครน และซิมบับเว เครือข่ายฯ ท างานร่วมกับเครือข่ายผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนอร์ดิก และกลไกในลักษณะใกล้เคียงกันของภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น แอฟริกา เมดิเตอร์เรเนียน 
เป็นต้น19 การเลือกสร้างบรรทัดฐานในมิติความมั่นคงมนุษย์ โดยเชื่อมโยงบทบาทผู้หญิงกับสันติภาพ
และความมั่นคงที่ยั่งยืน ยังเป็นไปตามกรอบทฤษฎีนโยบายต่างประเทศเชิงจริยธรรม ซึ่งแสดงพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมระหว่างประเทศใน FFP ของสวีเดน รวมทั้งนโยบายต่างประเทศของแคนาดา นอร์เวย์ 
และประเทศอ่ืนๆ การด าเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวส่วนหนึ่งเพ่ือสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้ช่วย
เยียวยาความโหดร้ายอันเกิดจากสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นที่เกิดขึ้นในรวันดาและ
บอสเนีย ในทศวรรษที่ 1990  

การเพ่ิมบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้รักษาสันติภาพและการผนวกปริทรรศน์เชิงเพศภาวะ 
(gender perspective) ในทุกมิติและทุกภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในปี 
2015 สวีเดนใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ #Morewomenmorepeace เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
ผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและการเจรจาสันติภาพ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ UNSCR 1325 

การสร้างบรรทัดฐานในรูปแบบของกฎหมายห้ามการซื้อบริการทางเพศ ซึ่งสวีเดน
เป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้เทื่อต้นปี 199920 โดยมีเป้าหมายเพ่ือยุติการค้าประเวณี เปลี่ยนทัศนคติ
เกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศ และช่วยป้องกันการค้ามนุษย์ด้วย กฎหมายดังกล่าวของสวีเดนเป็น
ต้นแบบให้กับการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันของยุโรปหลายประเทศ เช่น ไอร์แลนด์ และ
ฝรั่งเศส เป็นต้น 

สวีเดนก าหนดให้สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเป็นประเด็นที่ให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นในความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาและความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม สวีเดนใช้ 
FFP เพ่ือสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึง SRHR โดยพยายามกดดันให้ European Commission แสดงท่าที
ที่ชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าว โดยให้รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับ SRHR ในรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนงานด้านความเท่าเทียมกันระหว่างเพศประจ าปีด้วย นอกจากนี้ สวีเดนร่วมกับประเทศ
พันธมิตรได้ต่อสู้เพ่ือปกป้องการลิดรอน SRHR ของผู้หญิง อันสืบเนื่องจากนโยบาย Mexico City 
Policy/Protecting Life in Global Health Assistance ของสหรัฐฯ ซึ่งจะไม่ให้เงินสนับสนุนองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สนับสนุน SRHR หรือมีความร่วมมือกับองค์กรหุ้นส่วน ที่ส่งเสริมการท า
แท้งหรือให้บริการท าแท้ง ซึ่งเป็นการบังคับทางอ้อมให้องค์กรหุ้นส่วนกว่า 700 องค์กรต้องปฏิบัติตาม

                                                 
19 Government Offices of Sweden, Handbook Sweden’s feminist foreign policy 2019 หน้า 65 
20 กฎหมาย Legislation on the purchase of sexual services ของสวีเดน ถูกยกเลิกไปในปี 2005 และไดม้ีการ
ผนวกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายอาญาแทน 
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เงื่อนไขของรัฐบาลสหรัฐฯ นโยบายดังกล่าวของสหรัฐฯ ท าให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึง SRHR ลดลง 
สวีเดน ร่วมกับเบลเยี่ยม เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก และเนเธอแลนด์ ริเริ่ม She Decides เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2017 เพ่ือสร้างแนวร่วมทางการเมืองและระดมเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้
ผู้หญิงเข้าถึง SRHR เช่น การให้ค าปรึกษา ข้อมูล และการศึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษา การวางแผน
ครอบครัว การคุมก าเนิด และการท าแท้งอย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถระดมเงินสนับสนุน
ในช่วงปีแรก จ านวนกว่า 445 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ21 การยึดมั่นในภารกิจที่ช่วยดูแลสิทธิด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยเจริญพันธุ์ดังกล่าวเป็นการแสดงความรับผิดชอบตามมาตรฐานด้านจริยธรรมของ
สวีเดน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับความช่วยเหลือเป็นหลักตามแนวความคิดจริยธรรมแห่ง
ความเอ้ืออาทร และเพ่ือให้ SRHR เป็นบรรทัดฐานในระดับสากลอย่างแท้จริง 

3.2.4  FFP กับการทูตสาธารณะ 
การทูตสาธารณะเป็นเครื่องมือส าคัญของ FFP ของสวีเดน โดยการสื่อสารเชิง

ยุทธศาสตร์ การใช้สื่อสังคม (social media) และเครื่องมือการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เพ่ือสื่อสาร
ค่านิยมและบรรทัดฐานดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เป้าหมายที่ชัดเจนในส่วนนี้คือ FFP ภาพลักษณ์ท่ีดี 
สถานะของประเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือ และอิทธิพลต่อนโยบายของประเทศอ่ืนๆ  

3.2.4.1 ภาพลักษณ์และสถานะของความเป็นประเทศแรกท่ีใช้ FFP 
ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ 

โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาพลักษณ์ที่ดีและสถานะความน่าเชื่อถือน ามาซึ่ง
ความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบัติตาม (co–optive means) แทนวิธีการใช้อ านาจบังคับ (coercive 
means) ด้วยอิทธิพลทางการเมืองหรืออ านาจทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิด soft power ของ Joseph Nye 
นาง Wallström อธิบายต่อผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาสวีเดนในช่วงเข้ารับหน้าที่ใหม่ว่า FFP มีพ้ืนฐานมาจาก
แนวคิด ‘smart power’ ของ Joseph Nye (Alwan and Weldon, 2017: 2) หากมองว่า ผู้หญิง
เป็นประชากรครึ่งหนึ่งของโลก แต่ยังไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม การแก้ไขความ อยุติธรรมดังกล่าว
จะต้องด าเนินการในระดับโลก ผลประโยชน์ก็จะย้อนกลับมาสู่ประเทศในท้ายที่สุด  

การลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์เป็นการลงทุนระยะยาว สวีเดนมีความ
ได้เปรียบจากภาพลักษณ์ที่ดีที่สะสมมาในอดีต เมื่อปี 2003 หน่วยงานภาครัฐของสวีเดนที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศได้จัดท าผลการศึกษา ‘ Image of Sweden Abroad–A 

                                                 
21 บทความในนามของนาง  Isabella Lövin รัฐมนตรีดา้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและ
สิ่งแวดล้อม และนาย Hans Linde ประธาน Swedish Association for Sexual Education เผยแพร่ที่ 
https://www.government.se/opinion-pieces/2018/03/shedecides-has-grown-into-a-global-power/ 
เมื่อ 2 มีนาคม 2018  
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Study of the Changes, the Present Situation and Assessment Methods’ โดยได้ จัดท าบทสรุป
ภาคภาษาอังกฤษเผยแพร่ด้วย ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้  

1) Self image คนสวี เ ดนมองภาพลั กษณ์ตน เองว่ ามี แก่นของ
ประชาธิปไตย การก าหนดชีวิตตนเอง ความเป็นชาตินิยม ความทันสมัย สังคมสวัสดิการ และความ
เป็นกลางที่มีบทบาทเป็นคนกลางและสะพานเชื่อม ซึ่งเป็นความส าเร็จด้านการต่างประเทศ และการมี
รากฐานความมั่นคงทางสังคมและการจ้างงาน ซึ่งเป็นความส าเร็จภายในประเทศ เป็นต้น เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2004 เมื่อผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้มาถกกันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสวีเดน ตามค าเชิญ
ของกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ได้บทสรุปว่า (1) สวีเดนมีอัตลักษณ์ความเป็นยุโรปชัดเจน  
(2) สวีเดนเป็นชาติอุตสาหกรรมและค้าขายเสรีชั้นน า (3) สวีเดนแสดงความรับผิดชอบต่อสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ และ (4) สวีเดนยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลกและสิทธิมนุษยชน  

2) ผลการศึกษาในส่วนของการประเมินภาพลักษณ์สวีเดนจากมุมมอง
ต่างชาติใช้วิธีติดตามรายงานจากสื่อต่างประเทศเป็นหลัก โดยกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนจะ
ประมวลรายงานของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ และใช้วิธีการอ่ืน ได้แก่ การส ารวจความคิดเห็น 
(opinion poll) การส ารวจความเห็นด้วยแบบสอบถาม การสอบถามความเป็นจาก focus groups 
การสัมภาษณ์บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นต้น ผลการศึกษาภาพลักษณ์สวีเดนจากมุมมองต่างชาติ
สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางความคิดต่อภาพลักษณ์ของสวีเดน ซึ่งใช้ระยะเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง 
เช่น ในช่วงสงคราม สวีเดนมีภาพลักษณ์ของความเป็นกลาง ภายหลังสงครามโลก สวีเดนมีภาพลักษณ์ 
ของผู้แสวงหาสันติภาพ มีเหตุผล และท างานหนัก เป็นต้น  

3) สื่อต่างชาติสนใจรายงานข่าวเกี่ยวกับสวีเดนอย่างมากในช่วงระหว่าง
ทศวรรษที่ 1960 และ 1980 ความสนใจลดลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปในปี 
1989 นับตั้งแต่สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การรายงานข่าวของสื่อต่างชาติอยู่ในระดับปกติ
ตามที่คาดไว้ ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งสู่ความส าเร็จทางเศรษฐกิจของสวีเดน การบริหารจัดการแบบ
สวีเดน ‘Swedish model’ ภาพลักษณ์ของความเป็นกลาง ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นภาพลักษณ์ของการไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศในโลกที่สาม 
ล้วนเป็น recurrent themes ของภาพลักษณ์สวีเดน นอกจากนี้ รายงานได้ศึกษาภาพลักษณ์สวีเดน
ใน 23 ประเทศ ส่วนใหญ่ประเทศในยุโรป และจากภูมิภาคอ่ืนๆ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา บราซิล จีน 
ญี่ปุ่น และอินเดีย ในปี 2004 สวีเดนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในแทบทุกประเทศ ยกเว้น ในบราซิล 
สหรัฐฯ และจีน ในกลุ่มประเทศที่สวีเดนเป็นที่รู้จัก จุดแข็งของสวีเดนคือการมีภาพลักษณ์ที่ดี  

4) บทสรุปของการศึกษาฯ ระบุว่า ภาพลักษณ์ของสวีเดนในระยะหลังมี
ลักษณะทีก่ลืนไปกับกระแสหลักของความเป็นยุโรป ไม่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในส่วนนี้ว่า จ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่สื่อสารประเด็นที่ชัดเจน (focused message) และสามารถ
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ด าเนินการในประเด็นที่สวีเดนมีจุดแข็งในภาพลักษณ์ที่มองตนเองข้างต้นและสะท้อนความเป็นจริงใน
สังคม ตลอดจนควรเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม เครื่องมือส าคัญขณะนั้นคือโทรทัศน์ แต่
ช่องทางที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นคืออินเตอร์เน็ต การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้สวีเดนประสบ
ความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อความคิดของสาธารณชนในประเทศอ่ืน 

ความน่าสนใจของ FFP ในการทูตสาธารณะอยู่ที่การน าเสนอที่ท าให้
สวีเดนมีความโดดเด่นจาก ‘ความเป็นประเทศแรก’ ซึ่งปรากฏอยู่ในถ้อยแถลงและเอกสารทางการ
ต่างๆ ของรัฐบาลสวีเดน การรายงานของสื่อ และบทความวิชาการต่างๆ ประเด็นที่สื่อสารจาก FFP 
เน้นย้ าภาพลักษณ์ของประเทศท่ีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
ได้รับฉันทามติในสังคมสวีเดนอยู่แล้ว การน าเสนอและการแสดงบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ท าให้ได้รับความสนใจ (coverage) โดยสื่อระดับโลกด้วย  

3.2.4.2 เครื่องมือการทูตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สวีเดนใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในการสื่อสารยุคใหม่อย่างมี

ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ (social media) และได้มีการเผยแพร่เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ Swedish Foreign Policy Stories ซึ่งจัดท าขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งสื่อสารใน
รูปแบบบทความสั้นๆ blog posts และคลิบวีดิโอบทสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดัน FFP 
การจัดท า tool kits22 โดย Swedish Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศสวีเดน เพ่ือให้ส านักงานในต่างประเทศของสวีเดนใช้ประโยชน์  
ในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิทรรศการ คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริม (ข้อเสนอรูปแบบ 
หัวข้อ ประเด็นหลักของงาน ไฟล์เพาเวอร์พอยต์ และบทผู้บรรยาย) รวมทั้งการให้งบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักงานในต่างประเทศด้วย  

กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้รายงานผลส าเร็จของการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือสื่อสารโดยตรงกับคนทั่วโลก ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิด normative 
impact จากเครื่องมือข้างต้น และการใช้ช่องทางตามยุคสมัย คือ การสร้าง hashtags ต่างๆ ได้แก่ 
#EqualityMakeSense เพ่ือให้ตัวอย่างการท างานด้านความเท่าเทียมกันระหว่างเพศของกระทรวง
การต่างประเทศสวีเดน #Morewomenmorepeace เพ่ือสนับสนุนบทบาทผู้หญิงในด้านการสร้าง
สันติภาพและการเจรจาสันติภาพ ดังที่ได้อธิบายในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ #Midwives4all เพ่ือ
เผยแพร่ความส าคัญและระดมการสนับสนุนให้กับผดุงครรภ์ ข้อริเริ่มดังกล่าวได้รับความสนใจในวง
กว้าง โดยในยูกันดา สามารถเข้าถึงคนประมาณ 4.5 ล้านคน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และผ่านผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตและผู้ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มดังกล่าว 
สวีเดนได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับผดุงครรภ์ในประเทศยูกันดาด้วย #WikiGap เปิดตัวเมื่อ
                                                 
22 ดูรายละเอียดได้ท่ี https://sharingsweden.se/toolkits/gender-equal-world/ 
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วันที่ 8 มีนาคม 2018 ซึ่งเป็นวัน International Women’s Day โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศสวีเดนกับ Wikimedia เพ่ือเพ่ิมบทความรายงานเกี่ยวกับผู้หญิง จากมุมมองผู้หญิง 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดช่องว่างระหว่างเพศในอินเตอร์เน็ต ( internet gender gap) เนื่องจากร้อยละ 
90 ของ content ใน Wikipedia จัดท าโดยผู้ชาย และมีบทความเกี่ยวกับผู้ชายมากกว่าบทความ
เกี่ยวกับผู้หญิงสี่เท่า มีประเทศเข้าร่วมข้อริเริ่มดังกล่าวเกือบ 50 ประเทศ ผู้มีส่วนร่วมเขียนบทความ 
มากกว่า 1,600 คน ในกว่า 30 ภาษา โดยในช่วงสามเดือนแรกผู้ร่วมเขียนบทความเพ่ิมเกือบ 4,000 
บทความ และมีผู้อ่านกว่าห้าล้านครั้ง23  
 
3.3  ความส าเร็จและความท้าทาย 

3.3.1  ความส าเร็จเบื้องต้น 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้นโยบาย FFP ของสวีเดนในช่วงที่การศึกษาฉบับนี้

ครอบคลุมระหว่างปี 2014–2018 เป็นช่วงระยะเวลาไม่มากนัก การประเมินนโยบายในลักษณะ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยเวลาในการประเมินผลระยะยาว โดยเฉพาะการส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ า
และการเลือกประติบัติต่อผู้หญิง FFP จะกลายเป็นนโยบายกระแสหลักหรือไม่ ยังต้องอาศัยเวลาเป็น
เครื่องตัดสิน แต่โดยที่การด าเนินนโยบาย FFP มีรากฐานมาจากคตินิยม ความเชื่อ ที่ได้รับ ฉันทามติ
ในสังคมสวีเดนที่มีมาต่อเนื่องและยาวนาน สวีเดนจึงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบและมีความน่าเชื่อถือ 
ในการประกาศใช้ FFP ในลักษณะที่ครอบคลุม อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศอ่ืนๆ ย่อมชี้ให้เห็นความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน FFP เป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศที่
มีแนวคิดคล้ายๆ กัน ที่ชัดเจนที่สุด คือ แคนาดา ซึ่งประกาศใช้ Feminist International Assistance 
Policy (FIAP) เมื่อเดือนมิถุนายน 201724 และ Feminist Foreign Policy ของฝรั่งเศส ในปี 2019 
นอกจากนี้ พรรคการเมืองในอังกฤษและออสเตรเลียได้ให้ค ามั่นว่าจะใช้นโยบายต่างประเทศแบบเฟ
มินิสต์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง (Thompson and Clement, 2019: 80) 

นอกจากนี้ การสร้างกระแสความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู้หญิงจากเครื่องมือ
สังคมออนไลน์ต่างๆ FFP สร้าง platform ความร่วมมือทางสังคมในการรวบรวมพันธมิตร การระดม
พลังสนับสนุนจากสาธารณชนแบบข้ามพรมแดน และสร้างความชอบธรรมให้กับการขจัดการเลือก

                                                 
23 Government Offices of Sweden, Handbook Sweden’s Feminist Foreign Policy 2019 หน้า 54-55 
24 นโยบาย FIAP ของแคนาดาก าหนดให้ 95% ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) จัดสรร
ให้กับเป้าหมายความเท่าเทยีมกันระหว่างเพศ ประเด็นที่ FIAP ให้ความส าคญัมีหกประการ ได้แก่ (1) ความเท่า
เทียมกันระหว่างเพศและการสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็ก (2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหมวดใหญ่ที่
ครอบคลมุสาธารณสุข การศึกษา โภชนาการ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (3) การสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับผูห้ญิง (4) สภาพภมูิอากาศ (5) การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงทางการเมือง และ (6) WPS 
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ประติบัติต่อผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงให้มีความก้าวหน้า สวีเดนเลือกใช้
วิธีการสื่อสารกับประชาชนทั่วโลกโดยตรง ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้สนับสนุนในระดับชุมชน 
หากจะวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางเลือกของการทูตสาธารณะที่กล่าวไปแล้วในบทที่สอง วิธีการดังกล่าว
ช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเพ่ิมทุนทางสังคมในกลุ่มสังคมหลายหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่ให้
ความส าคัญกับประเด็นเพศสภาวะ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการเพ่ิมทุนทางสังคมเป็น
เป้าหมายระยะยาวแต่มีประสิทธิภาพสูงของการใช้ FFP เป็นเครื่องมือการทูตสาธารณะ ผลส าเร็จของ
การด าเนินการดังกล่าวช่วยตอกย้ าภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศแรกและเป็นผู้น าด้านความเท่าเทียม
กันระหว่างเพศของสวีเดน 

3.3.2  ประเด็นท้าทาย  
ความท้าทายที่ส าคัญประการแรก คือ การใช้ FFP ให้เกิดผลลัพธ์ของการน าผู้หญิง

เข้ามามีบทบาทที่เพ่ิมขึ้นในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานด้วยวาระ
ผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคงดังที่ได้อธิบายแล้ว น าไปสู่การตั้งค าถามเกี่ยวกับความจริงใจของ
รัฐบาลสวีเดนว่ามีการใช้สองมาตรฐานในนโยบายต่างประเทศหรือไม่ ด้านหนึ่ง สวีเดนใช้ FFP จาก
มุมมองและผลประโยชน์ของผู้หญิงเป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็นการใช้มาตรฐานด้านจริยธรรมในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ อีกด้านหนึ่ง ตัวเลขการส่งออกอาวุธของสวีเดนเป็นหลักฐานส าคัญของสถานะ
ประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลก25 ความท้าทายจากความบาดหมางทางการทูตกับซาอุดีอาระเบีย
เป็นบททดสอบแรก ในเวลาต่อมา ผลประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (defence 
industry) การผลิตอาวุธเพ่ือส่งออกของสวีเดน ยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือในการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ FFP ในปี 2018 ประเทศที่สวีเดนส่งออกอุปกรณ์ทางการทหาร ได้แก่ 
ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จอร์แดน คูเวต บาห์เรน และกาตาร์ ประเทศดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารในเยเมน ซึ่งได้ก่อให้เกิดวิกฤติด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุด
ครั้งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้หญิงและเด็กอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อวันที่ 13 และวันที่ 19 
สิงหาคม 2019 ส านักข่าว Tv4 Nyheterna ของสวีเดนรายงานข่าวว่า อาวุธที่ผลิตโดยบริษัทของ
สวีเดนถูกน ามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารในเยเมน เช่น ระบบเรดาร์ Early Warning 
and Control System (Erieye) และขีปนาวุธ IRIS–T and Meteor ของบริษัท Saab ปืนใหญ่และ 
anti–tank grenade launchers ของบริษัท Bofors เรือรบของ Swede ship เครื่องยนต์รถถังผลิต
โดย Scania (CFFP, How Feminist is the Swedish Feminist Foreign Policy? 12 November 2019) 

                                                 
25 ในปี 2014 สวีเดนส่งออกอาวุธมูลค่า 336 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับประเทศผูส้่งออกรายใหญ่อันดับท่ี 
15 ของโลก ที่มา: ข้อมูลการส่งออกอาวุธ Trend Indicator Values จัดท าโดย Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) 
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รัฐบาลสวีเดนอธิบายนโยบายการส่งออกอาวุธว่า สวีเดนด าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศของสวีเดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty) ซึ่งต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกน าไปใช้หรือมีส่วนสนับสนุนความรุนแรง 
ทางเพศหรือความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก รัฐบาลได้เสนอกฎหมายเพ่ิมมาตรการที่เข้มงวดกวดขันใน
การควบคุมการส่งออกอาวุธ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2018 โดยก าหนดให้มีเงื่อนไขที่จะต้องประเมิน
ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศผู้ซื้ออาวุธก่อนที่จะออกใบอนุญาตการส่งออก (Government 
Communication on FFP, 2019: 21)  

นาง Wallström อธิบายในเวทีสนทนา ‘Feminist Foreign Policy: A Conversation 
with Former Foreign Minister Margot Wallström of Sweden’ เมื่ อมองย้อนหลั งกลับไปที่
ประเด็นความขัดแย้งทางการทูตกับซาอุดีอาระเบีย ในช่วงต้นสมัยการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ว่า สวีเดนจ าเป็นต้องวิจารณ์สิ่งที่ เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบีย แม้แต่การ
ฆาตกรรม Khashoggi (เกิดขึ้นในเวลาต่อมา) ตนเองกลับถูกวิจารณ์โดยผู้น าทางธุรกิจบางคนของ
สวีเดนที่ไม่ค่อยมีความกล้าหาญ แต่ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจอย่างที่เกรงกลัว  
นาง Wallström ได้กลับไปเยือนซาอุดีอาระเบียในเดือนกันยายน 2019 และบอกเล่าความรู้สึกว่า 
“เราเคารพซึ่งกันและกัน และเราสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้”26 อย่างไรก็ดี เสียงวิพากษ์วิจารณ์
การใช้สองมาตรฐานก็ยังคงมีอยู่ต่อไปตราบใดที่สวีเดนยังคงอนุญาตให้มีการผลิตและการส่งออกอาวุธ
ที่มีอานุภาพในการท าลายล้างไปต่างประเทศ 

ประการที่สอง จุดแข็งประการหนึ่งของสวีเดน คือ ผู้น าทางการเมืองสวีเดนยึดมั่นต่อ 
คตินิยมด้านความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการด าเนินนโยบายในลักษณะเฟมินิสต์ โดยออกมายีน
หยัดปกป้องนโยบายดังกล่าว ในปัจจุบัน สวีเดนยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการด าเนินนโยบาย FFP 
ภายใต้การน าของนาง Ann Linde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน ซึ่งเป็น
สมาชิกอาวุโสของพรรค SAP และเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศในสมัยที่ 
นาง Wallström ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แม้ว่านาง Linde ไม่ได้
แสดงบทบาทผลักดัน FFP ได้แข็งขันเท่ากับนาง Wallström แต่ก็ประกาศจุดเน้นในสาขาการค้า
ต่างประเทศ เปิดตัว ‘Feminist Trade Policy’ (FTP) เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 โดยยังตอกย้ าว่า
สวีเดนเป็นประเทศแรกที่ใช้นโยบายดังกล่าว นโยบาย FTP เน้นโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงในด้าน

                                                 
26 Council on Foreign Relations, ‘Feminist Foreign Policy: A Conversation with Former Foreign 
Minister Margot Wallström of Sweden’1 October 2019 แหล่งที่มา [https://www.cfr.org/event/feminist-
foreign-policy-conversation-former-foreign-minister-margot-wallstrom-sweden-0] 
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เศรษฐกิจ ข้อตกลงทางการค้า และการเข้าถึงตลาดแรงงาน27 โดยที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 
กระแสความนิยมของพรรครัฐบาลลดลง กอปรกับแนวโน้มทางการเมืองสวีเดน อาจมีการเปลี่ยน  
ขั้วอ านาจในการบริหารประเทศภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2022 ซึ่งอาจจะหมายถึงจุดจบของ
นโยบายที่ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยใช้มุมมองของผู้หญิงและด าเนินการ
เพ่ือขจัดการเลือกประติบัติและส่งเสริมสิทธิผู้หญิงอย่างครอบคลุม 

 
3.4  บทเรียนส าหรับประเทศไทย 

ดังที่ได้ประมวลในภาพรวมนโยบายต่างประเทศของสวีเดนไปแล้วในส่วนแรกของบทนี้ ว่า 
นโยบายต่างประเทศของสวีเดนให้ความส าคัญกับสหภาพยุโรปและมีลักษณะร่วมของความเป็น นอร์ดิก 
ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สวีเดนให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
กับบางประเทศในภูมิภาค นโยบายต่างประเทศของสวีเดนต่อไทยมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุผลประโยชน์
แห่งชาติในแต่ละด้าน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความส าคัญกับค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้านการเมือง ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับสวีเดน
ได้ชะลอตัวลงในช่วงปี 2014–2017 เพราะสวีเดนต้องปฏิบัติตามข้อมติของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2014 ในการชะลอการเยือนและการพบหารือทวิภาคีในระดับสูงกับประเทศไทย ภายหลัง
การปรับข้อมติของสหภาพยุโรปต่อไทยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2017 สวีเดนเริ่ม รื้อฟ้ืนความสัมพันธ์
ทางการเมืองกับไทย โดยเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรี ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ของสวีเดนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2019 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้
ยังไม่สามารถมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างกัน ด้านเศรษฐกิจ สวีเดนส่งเสริม
ผลประโยชน์เศรษฐกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย–สวีเดน ไม่ได้
หยุดชะงักเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทางการเมือง ไทยเป็นคู่ค้าที่ส าคัญในภูมิภาค และบริษัทข้ามชาติ
และบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสวีเดนเข้ามาตั้งฐานการผลิตและท าธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน ในส่วนของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ไทยเคยเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือผ่าน 
Sweden International Development Cooperation Agency (SIDA) ต่อมาฝ่ายสวีเดนลด 
ความช่วยเหลือลงเนื่องจากไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีขึ้น และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลาง 

กิจกรรมความร่วมมือที่ เกี่ยวข้องกับ FFP ของสวีเดนในไทย คือ กิจกรรมของ  
สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจ าประเทศไทยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

                                                 
27 เอกสารข้อมลู Feminist Trade Policy จัดท าโดย Ministry for Foreign Affairs of Sweden เผยแพร่เมื่อ 5 
กันยายน 2019 ดูรายละเอียดที่ https://www.government.se/information-material/2019/09/feminist-
trade-policy/ 
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โดยเฉพาะผู้หญิง และร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยในการสื่อสารประเด็นส าคัญของ FFP28  
จะเห็นได้ว่า การด าเนินการของสวีเดนในการผลักดันประเด็น FFP กับประเทศที่มีความก้าวหน้า 
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงอย่างประเทศไทยในระดับทวิภาคีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของ
สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนฯ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของสวีเดนเกี่ยวกับ FFP  
ในประเทศไทยอาจจะไม่มี impact มากเท่ากับข้อริเริ่มอ่ืนๆ ดังที่ผู้เขียนได้อธิบายในส่วนที่สอง  
ซึ่งเป็นประเด็นที่ช่วยยกสถานะผู้หญิงและสามารถระดมพลังสร้างบทบาทที่เด่นชัดให้กับสวีเดน 

ผู้เขียนขอสรุปว่าบทเรียนส าคัญที่ได้จากการศึกษา FFP ของสวีเดน คือ การเลือกหยิบ
ประเด็นนโยบายที่เป็นจุดแข็งของประเทศน ามาขยายและสร้างแบรนด์ที่ชัดเจน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ของสวีเดนในที่นี้ คือ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของผู้หญิง  
ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับฉันทามติภายในประเทศ เมื่อน ามาผลักดันเป็น priority ในนโยบายต่างประเทศ 
แม้ว่าในการด าเนินการตามแนวนโยบายจะมีประเด็นท้าทายอยู่บ้าง แต่ก็ยังสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการสร้างบรรทัดฐานจากการด าเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงจริยธรรมและการสร้างความเอ้ืออาทร 
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถวางสถานะของความเป็นประเทศแรกที่จะเป็นตัวอย่างให้
ประเทศอ่ืนๆ ท าตาม และประเทศท่ีมีบทบาทน าในด้านความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริม
สิทธิและศักยภาพของผู้หญิงในระดับโลก 

 
 
 

                                                 
28 Government Offices of Sweden, เรื่องเดียวกัน, หน้า 96. 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

นโยบาย Feminist Foreign Policy เป็นตัวอย่างของนโยบายต่างประเทศที่ใช้มุมมอง 
สิทธิมนุษยชน โดยเจาะจงไปที่สิทธิของผู้หญิง ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการและผลักดันให้
เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงและชาย ซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการศึกษาในบทที่สามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
FFP ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนที่มีความเท่าเทียมกัน ความเชื่อที่จะต้องดึง
ศักยภาพของผู้หญิงออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของนโยบายฯ คนสวีเดนที่มอง
ภาพลักษณ์ตนเองและเข้าใจในความส าคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและสิทธิผู้หญิง
ในด้านการต่างประเทศของสวีเดน ปัจจัยส าคัญทางด้านการเมือง ลักษณะเฉพาะของพรรคการเมือง 
ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และบทบาทของสมาชิกอาวุโส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท าให้
สวีเดนกล้าที่จะสร้างแบรนด์ Feminist Foreign Policy การน า FFP มาใช้ในภาคปฏิบัติในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพ่ือยืนหยัดในหลักการสิทธิ ท าให้สวีเดนมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือประเทศอ่ืนๆ 
และสามารถจัดวางต าแหน่งให้สวีเดนเป็นประเทศผู้น าที่มีอิทธิพลในการก าหนดบรรทัดฐานด้าน  
สิทธิมนุษยชน การศึกษาฉบับนี้ได้อธิบายเป้าหมายของการด าเนินนโยบาย FFP ในด้านการทูต
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสถานะที่มีอิทธิพลชี้น าประเทศอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญระหว่างประเทศ  

นอกจากนี้ การศึกษาฉบับนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า เป้าหมายนโยบายดังกล่าวผูกติดกับ
จริยธรรมและความเอ้ืออาทรที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับ แม้ว่าจะมาจากมุมมองด้านจริยธรรม
ของประเทศผู้ให้ก็ตาม เพ่ือผลักดันด้านบรรทัดฐานไปต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งลักษณะของการน าเสนอ
มิติความมั่นคงของมนุษย์ โดยน าประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้หญิงและกระบวนการสร้าง
สันติภาพมาเป็นประเด็นที่สวีเดนมีบทบาทส าคัญใน UNSC และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลต่อสถานะและสิทธิของผู้หญิงและการสร้างพ้ืนที่ให้
ผู้หญิงมีบทบาทและอ านาจในการก าหนดชีวิตตนเองและสังคมโดยรวม การด าเนินการอย่าง
ครอบคลุมส่งผลกลับมาสู่ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของสวีเดน FFP ได้เป็นอย่างด ี
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษา FFP ของสวีเดน ประการแรก ไทยสามารถ

เรียนรู้การใช้ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศผ่าน gender lens ซึ่งอาจน ามา
ปรับใช้กับวาระ WPS ในลักษณะที่สมดุลและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของไทย โดยเป็นไป
ตามกรอบมาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งอนุวัติตาม 
UNSCR 1325 ประเทศไทยให้ค ามั่นว่าจะพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสตรี สันติภาพและ
ความมั่นคง ซึ่งจะมีผลให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม  
โดยได้รับการสนับสนุนจาก UN Women มาตรการดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ให้ “สตรีได้รับการปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิ ได้รับความเป็นธรรมและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสตรีในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง” 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือให้สตรีได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิจากปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ให้ภาค
ประชาสังคม ผู้น าศาสนา ประชาชน และผู้น าในพ้ืนที่ รวมทั้งสื่อมวลชน มีบทบาทปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิสตรีและฟ้ืนฟูเยียวยาสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และให้มีกลไกในการ
จัดการความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ทั้งในและต่างประเทศ และมี
เป้าหมายหลักคือ สตรีในพ้ืนที่สถานการณ์ความขัดแย้งได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ มีส่วนร่วม
ในกระบวนการสันติภาพในทุกขั้นตอนและทุกระดับ ภาคประชาสังคม ผู้น าศาสนา ประชาชน ผู้น าใน
พ้ืนที่และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง และมีฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับ
การส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงท่ีเป็นระบบ ทันสมัย เข้าถึงง่าย29  

ประการที่สอง ประเทศไทยมีประสบการณ์และบทบาทน าในการใช้มุมมองความเข้าใจใน
ความละเอียดอ่อนของเพศสภาพในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมต่อผู้หญิงใน
ระบบความยุติธรรมทางอาญา จากข้อริเริ่มในการจัดท าข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non–Custodial Measures for Women 
Offenders) หรือ ข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และแผนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ
ในทางปฏิบัติของสหประชาชาติฉบับปรับปรุง ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในสาขา การป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น ประเทศไทยสามารถใช้การทูตสาธารณะใน
ลักษณะเดียวกันกับสวีเดน โดยเน้นวิธีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิด normative impact 

                                                 
29 ตัดตอนจากข่าวสารนิเทศบทสัมภาษณ์ นางรตันา สัยยะนิฐี ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เมื่อเมื่อ
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 เปิดดทูี่ https://www.hilalahmar.org/305 
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โดยเฉพาะวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเสริมบทบาทที่เด่นชัดของไทยไม่เพียงในกรอบ
อาเซียนแต่ในระดับโลกด้วย 

ประการที่สาม กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาศึกษาแนวทางการก าหนดเป้าหมาย 
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็กเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
การสร้างหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของไทย ซึ่งสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของสวีเดนและของ
แคนาดา (นโยบาย FIAP) นอกจากนี้ อาจน ามาออกแบบเป็นโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
โดยการจับมือกับประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
กับประเทศที่สาม โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

ประการที่สี่ FFP เสนอมุมมองของการใช้นโยบายต่างประเทศบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์  
คตินิยม และรวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม เป็นเครื่องมือด้านการทูตสาธารณะ ซึ่งสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและการยกระดับสถานะของประเทศในประเด็นนโยบายต่างประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศไทย
สามารถศึกษาและน าไปประยุทต์ใช้กับนโยบายต่างประเทศของไทย ซึ่งอาจน าเสนอในเรื่องสังคม
เอ้ือาทรจากความส าคัญท่ีให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประการที่ห้า แรงต้านและกระแสตีกลับจากประเทศที่มีคตินิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
เช่นกรณีซาอุดิอาระเบียที่กล่าวถึงในบทที่สาม ถือเป็นบทเรียนส าคัญว่า การใช้นโยบาย FFP ไม่
สามารถใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์กับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสื่อสารสาระส าคัญของ
นโยบายในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า สวีเดนมองว่าคตินิยม ความเชื่อ และการใช้
มาตรฐานประเทศตะวันตกเหนือกว่าของสังคมอ่ืนๆ และสวีเดนเลือกใช้วิธีการสั่งสอน ไม่เคารพใน
ความแตกต่าง เกิดเป็นผลเสียในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิถีทางการทูตที่ต้องมีความละมุน
ละม่อมและค านึงถึงมารยาททางการทูตด้วย 

 
 

 
 
 

Bacharee.Pue
Highlight
แก้เเป็น เอื้ออาทร



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
ประโยชน์ ส่งกลิ่น. การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ. วารสารการเมือง

การปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2561): 184. 
พรบดินทร์ ค าป้อ. การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับกฎหมายปัจจุบัน. รายงานวิชากฎหมายกับสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา (2544): 6–7 แหล่งที่มา
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.law
.cmu.ac.th%2Flaw2011%2F177404%2Ffiles%2F1325752328.docx. 

Aggestam, Karin, and True, Jacqui. Gendering Foreign Policy: A Comparative 
Framework for Analysis. Foreign Policy Analysis, (2020): 152–159. 

Aggestam, Karin, Rosamond, Annika Bergman and Kronsell, Annica. Theorising 
Feminist Foreign Policy. International Relations, Vol. 33(1), (2019): 30–33. 

Alwan, Christine, and Weldon, S. Laurel. What is Feminist Foreign Policy? An 
Exploratory Evaluation of Foreign Policy in OECD Countries. University of 
Lausanne, (2017): 1–33. 

Bäck, Hanna and Björkdahl, Annika. Does Female Leadership Matter? An Analysis of 
Swedish Foreign Ministers and their Parliamentary Speeches, 1955–2016. 
STANCE Working Papers Series; Vol. 2017, No. 10, Department of Political 
Science, Lund University (2017): 9–27.  

Brommesson, Douglas. Nordicness in Swedish Foreign Policy–from mid power 
internationalism to small state balancing? Global Affairs, Vol.4, NOS 4–5 
(2018): 394–395.  

Center for Feminist Foreign Policy. How Feminist is the Swedish Feminist Foreign 
Policy? [online] 12 November 2019. Available from: 
https://centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2019/11/11/how-feminist-
is-the-swedish-feminist-foreign-policy. 

  



36 

 

Cowan, Geoffrey and Arsenault, Armelia. Moving from Monologue to Dialogue to 
Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy. the Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol.616, No.1, (March 
2008): 10–30. 

Egnell, Robert. Feministisk Utrikespolitik i Teori och Praktik. Statsvetenskaplig Tidskrift 
2016: 563–587. 

Government Communication 2019/20:17 Sweden’s Feminist Foreign Policy. (2019): 
21. Available from: https://www.regeringen.se/494fca/contentassets/ 
8db3c4560ab0466faf82edaa1c209fe0/swedens-feminist-foreign-policy-skr-
20192017.pdf. 

Government Offices of Sweden. Handbook Sweden’s feminist foreign policy. (2019) 
Available from: https://www.government.se/4ae557/contentassets/ 
fc115607a4ad4bca913cd8d11c2339dc/handbook---swedens-feminist-foreign-
policy.pdf. 

Government Offices of Sweden. Swedish Foreign Action Plan for feminist foreign 
policy 2015-2018 including focus areas for 2016. (2016) Available from: 
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/action-plan-feminist-foreign-
policy-2015-2018.pdf. 

Maruyama, Sawako. The EU Accession Revisited: Why Did Sweden Join the EU in 
1995? Discussion Paper No. 1704, Kobe University, Japan, 2017: 4. 

Mattison, Jessica. Mer feminism i utrikespolitiken? Master’s Thesis, Lund: Lund 
University 2019: 43–44. 

Merickova, Laura. Alternative Approaches to Public Diplomacy. Polish Sociological 
Review, No. 187 (2014): 351–363. 

Nye, Joseph S. Soft Power: the Means to Success in World Politics. New York: Public 
Affairs, (2004): X. 

OECD. OECD Development Co–operation Peer Reviews: Sweden 2019. OECD 
Development Co–operation Peer Reviews, Paris: OECD Publishing, [online] 
2019. Available from: https://doi.org/10.1787/9f83244b-en. 

Prügl, Elisabeth. “Feminist International Relations–The State of the Field”, Gender 
and Politics: the state of the Discipline. Verlag Barbara Budrich, 2012: 175. 



37 

 

Scheyer, Victoria and Kumskova, Marina. Feminist Foreign Policy: A Fine Line between 
“Adding Women” and Pursuing a Feminist Agenda. Journal of International 
Affairs, Vol. 72, No. 2, Dynamics of Global Feminism (Spring/Summer–2019): 
57–76. 

Svensson, Eva–Maria and Gunnarsson, Åsa. Gender Equality in the Swedish Welfare 
State. feminists@law, Vol.2 No.1 (January 2012): 2. 

Thompson, Lyric and Clement, Rachel. Is the Future of Foreign Policy Feminist? 
Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations (Spring/Summer 
2019): 76–94. 

True, Jacqui. Why we need a feminist foreign policy to stop war. Open Democracy, 
[online] April 2015.: 1 Retrieved from: https://search.proquest.com/docview/ 
1674245369?accountid=167280. 

Woolcock, Michael and Narayan, Deepa. Social Capital: Implications for Development 
Theory, Research and Policy. World Bank Research Observer, 2000: 2. 

 
 
 



38 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ 
 
ประวัติการศึกษา – อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – M.A. in Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Cornell 

สหรัฐอเมริกา 
 – M.P.P Princeton School of Public and International 

Affairs มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2540 เริ่มเข้ารับราชการที่กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2543 กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว 
พ.ศ. 2547 นักการทูตช านาญการ ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
พ.ศ. 2551–2555  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
มิถุนายน พ.ศ. 2555– นักการทูตช านาญการ และนักการทูตช านาญการพิเศษ  
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559– อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน 
 
 




