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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ผ่านมติที่ 1325 เมื่อเดือนตุลาคม 2543 โดยมี

หลักการส าคัญที่มุ่งส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรี ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การเพ่ิม
บทบาทของสตรีในการป้องกัน แก้ไข และจัดการความขัดแย้ง โดยกระบวนการสันติภาพที่สตรีมีส่วนร่วม
จะมีความยั่งยืน (2) การปกป้องสิทธิสตรีในระหว่างและภายหลังความขัดแย้ง และ (3) การเพ่ิม
บทบาทและจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  
ซึ่งประเทศไทยได้รับเอาข้อมติดังกล่าวเข้ามาด าเนินการด้วย 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ซึ่งมีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง การส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็ง จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยจัดท ามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงขึ้น  
ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างปี 2560–2564  

วัตถุประสงค์ของการศึกษารายงานฉบับนี้เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการด า เนินงานของ
ประเทศไทยด้านมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง  
และให้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้ านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ 
ความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีการบูรณาการการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง การสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานมีน้อยมากในทุกมิติ โดยปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ งบประมาณในการด าเนินงานมีน้อย ยังขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของการเรียนรู้และเติบโตของหน่วยงานพบว่ายังต้องส่งเสริม
การเรียนรู้และการขยายผลต่อยอดการด าเนินงานโดยให้มีกลไกขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ เนื่อง จาก
ขณะนี้มีกลไกขับเคลื่อนงานเพียงแห่งเดียว คือ “ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” และยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของประเทศไทย 
ได้แก่ (1) ควรก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ เพศภาวะ (Gender Responsive 
Budgeting) และ (2) ควรสนับสนุนให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับ



จ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไปในระดับพ้ืนที่โดยเสนอเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1 วาระสตรี สันติภาพ และความม่ันคง ในบริบทสากล 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (The United Nationals Security 

Council : UNSC) ได้ผ่านข้อมติที่ 1325 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับ “สตรี สันติภาพ และความมั่นคง” 
(Women, Peace and Security : WPS) เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2000 เพ่ือให้ เป็นทิศทางและ
แนวนโยบายการด าเนินงานของแต่ละประเทศ โดยวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงนี้ ให้
ความส าคัญกับบทบาทของสตรีใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเพ่ิมบทบาทของสตรีในการป้องกัน แก้ไข 
และจัดการความขัดแย้ง โดยกระบวนการสันติภาพที่สตรีมีส่วนร่วมจะมีความยั่งยืน (2) การปกป้อง
สิทธิสตรีในระหว่างและภายหลังความขัดแย้ง และ (3) การเพ่ิมบทบาทและจ านวนเจ้าหน้าที่รักษา
สันติภาพในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาสภาความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ได้มีมติเกี่ยวกับวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง อีก 6 ฉบับ ได้แก่ ข้อมติที่ 1820 
(2008) ข้อมติที่ 1888 (2009) ข้อมติที่ 1889 (2009) ข้อมติที่ 1960 (2010) ข้อมติที่ 2106 (2013) 
และข้อมติที่ 2122 (2013)  

อย่างไรก็ตาม วาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง มีความเชื่อมโยงกับการด าเนินการ
ตามพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW)1 

                                                 
1 ประเทศไทยไดภ้าคยานุวัติอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบของสหประชาชาติ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) เมื่อวันท่ี 
9 สิงหาคม 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2528 โดยได้ตั้งข้อสงวน (reservations) ไว้ เพื่อท่ีจะขอ
เป็นการยกเว้นไมผู่กพันตามอนสุญัญา จ านวน 7 ข้อ เนื่องจาก ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ภายในประเทศ ท่ียังไมไ่ด้รบัการแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญตัิในอนุสัญญาฯ ต่อมาประเทศไทยไดย้กเลิกข้อ
สงวนแล้ว 5 ข้อ ยังคงเหลือข้อสงวนอีก 2 ข้อ คือ ข้อ 16 ว่าด้วยความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส และ
ข้อ 29 เรื่อง การให้อ านาจศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศในการตัดสนิกรณีพิพาทระหว่างรัฐภาคีในการตีความ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจ าอนสุัญญาฯ จ านวน 5 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เมื่อ ปี 2530 
รายงานฉบับท่ี 2–3 (ฉบับรวม) พ.ศ. 2540 และรายงานฉบับท่ี 4–5 (ฉบับรวม) ปี 2545 ฉบับท่ี 6–7 (ฉบับรวม) 
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ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง2 (Beijing Declaration and Platform for Action) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 5 การบรรลุ
ถึงความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม
สันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรม อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งล้วนตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตของสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการเรื่อง
เหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อไปยังคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ นอกจากนี้แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน3 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10–14 
พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

1.1.2 วาระสตรี สันติภาพ และความม่ันคง ในบริบทประเทศไทย 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับหลักการสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมทั้ง การได้รับการคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงและการ
เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 25584 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ซึ่งยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มี

                                                 

ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานระหว่างปี 2546–2553 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงาน ฉบับท่ี 8 โดยมีก าหนด
ส่งภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

2 ประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏญิญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการปักกิ่งในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้ง
ที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2538 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเทศต่าง ๆ จ านวน 189 ประเทศ ได้ร่วมแสดง
เจตจ านงร่วมกันและใหค้ ามั่นสัญญาประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบตัิตามพันธกรณีตา่ง ๆ โดยเน้นการส่งเสริม
ความเสมอภาค การพัฒนา และสนัติภาพ ทั้งนี้ มีประเด็น ข้อห่วงใยต่อสตรีตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการ
ปักก่ิง รวม 12 ประเด็น ได้แก่ สตรีและความยากจน การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี สตรีและสุขภาพอนามัย 
ความรุนแรงต่อสตรี สตรีและความขัดแย้ง ที่มีการใช้อาวุธ สตรีและเศรษฐกิจ สตรีในอ านาจและการตดัสินใจ 
กลไกทางสถาบันเพื่อความก้าวหนา้ของสตรี สิทธิมนุษยชนของสตรี สตรีและสื่อมวลชน สตรีและสิ่งแวดล้อม 

3 สามารถเข้าไปดรูายละเอยีดที ่https://drive.google.com/file/d/1yk4I6xXMsLpYnXPJLi7tWPYsr6np4MzP/view  
4 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาโดยมีเจตนรมณ์เพื่อเป็นการ

ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ คุ้มครองผูซ้ึ่งถูกเลือกปฏิบัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ 
และให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน โดยกฎหมายฉบับน้ีมีกลไกในการด าเนินงานประกอบด้วย
คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ คณะกรรมการวินจิฉัยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหว่าง
เพศ และคณะกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
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วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง  
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้ง การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560–2564 ไป
บรรจุไว้เป็นแผนรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–
2564) เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2562–2566) ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ว่า “เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความ
เท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมทั้ง ยังได้ก าหนดแผนสิทธิ
มนุษยชนส าหรับกลุ่มสตรี ไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ด้วย นอกจากนี้แล้ว กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 นับว่าเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ก็มียุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาศักยภาพ สร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและสตรีผู้ด้อยโอกาส ในบริบท
เฉพาะของการส่งเสริมบทบาทสตรีในงานด้านสันติภาพและความมั่นคงนั้น กระทรวง การพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการคัดเลือกและมอบรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพแก่
สตรีที่มีผลงานด้านนี้เป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการยอมรับ ในบทบาทของสตรี ในงานด้าน
สันติภาพและความมั่นคง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560–2564 มุ่งแสวงหายุทธศาสตร์
และการก าหนดกลไกในการสร้างศักยภาพและโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะกลไกภาครัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรีตาม
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

1.1.3 การจัดท ามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ
ความม่ันคง  

สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้ง การกระท ารุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือแม้กระทั่งการเข้าไม่ถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐของสตรีบางกลุ่มในประเทศไทยนั้น พบว่าคนที่
ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่มักเป็นสตรีและเด็ก แม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากหลายภาค
ส่วนโดยทุ่มเททรัพยากร ทั้งบุคลากร องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และงบประมาณ ตลอดจน การ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขแต่ปัญหาเหล่านี้ นอกจากไม่สามารถแก้ไขหรือ
บรรเทาลงไปได้ แต่ยังกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันยั งพบว่ามีพ้ืนที่ที่เกิด
สถานการณ์ ความขัดแย้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ เด็กและสตรี โดยเฉพาะในเรื่องความรุนแรง 
การถูกคุกคาม การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกใส่ร้าย และความรุนแรง  
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ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณตะเข็บชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส่งผลกระทบซ้ าเติมให้
ปัญหาของสตรีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรง เช่น การเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ ความยากล าบาก
ในการหาเลี้ยงชีพ และทางอ้อม เช่น ปัญหาความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา การเกิด
ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรม การแบกรับภาระในการดูแลและเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัว อีกท้ังยังมีผลกระทบที่เกิดต่อเด็กที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น เรื่องของสุขภาพจิต  

นอกจากสตรีจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งแล้ว สตรียังมี
ส่วนส าคัญและมีความสามารถมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามใน
ประเทศไทยพบว่าการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพนั้นยังมีน้อย ทั้งในส่วนของ
การป้องกัน การพัฒนาศักยภาพและการยุติความขัดแย้ง ตลอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะภายหลังจากเกิดความขัดแย้ง 

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 5 
ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ที่สตรีได้รับจากความรุนแรง อันเนื่องจากความขัดแย้ง และ
เห็นถึงความส าคัญในการบูรณาการมิติหญิงชายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้าง
สันติภาพและความมั่นคง จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยขึ้น ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์
เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงในสังคมที่มีผลกระทบต่อสตรี วิเคราะห์และก าหนด 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าว ตลอดจน สร้างเครือข่ายร่วมมือปกป้องดูแลสตรี ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อผลกระทบจากความรุนแรง 
น าเสนอแนวทางและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานหน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
มีการก าหนดนโยบาย มาตรการในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

                                                 
5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการส่งเสรมิและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีกลไก

ระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท าหน้าที่ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาตเิกี่ยวกับการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีต่อคณะรัฐมนตร ีรวมทั้ง การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี 
รวมถึง การประชุมสมัชชาสตรีแหง่ชาติ รวมทั้ง ระเบียบฉบับน้ีในหมวดที่ 2 ยังได้ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยมรีองประธาน กยส. คนท่ีสองเป็นประธาน มีหน้าที่ด าเนินการตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติทีไ่ด้รับมอบหมายจาก กยส. ส่งเสรมิให้มีการพัฒนา การวิจัย และการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับสตรี อย่างเป็นระบบ ตลอดจน จดัการประชุมสมัชชาสตรรีะดับจังหวัดและสมัชชาสตรรีะดับชาติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กยส. ก าหนด 
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คณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการน าข้อมติที่ 1325 เรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง และข้อมติอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มาปรับใช้ในการคุ้มครองช่วยเหลือ และ
พัฒนาศักยภาพสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง จะสามารถส่งเสริมบทบาทสตรี 
ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคงได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ
ชุมชน ประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเฉพาะทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบให้ความส าคัญ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสตรีในสถานการณ์ความไม่สงบและการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรี
กับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และโดยที่มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ ด้ านสตรีกั บการส่ ง เสริ มสันติภ าพและความมั่ นคง 6 ซึ่ งผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติแล้ว และกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวได้น าไปสู่การปฏิบัติกว่า 3 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เห็นผลความก้าวหน้าในเรื่อง
ดังกล่าว โดยปัญหาที่พบในการน ามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงไปปฏิบัตินั้น มีดังนี้ มาตรการด้านการป้องกัน (Prevention) ยังไม่มีการจัดการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน รวมถึง การจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ยังไม่มีการจัดเวทีให้ความรู้
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรี ผู้น าสตรี ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนทั่วไป มาตรการด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการฟ้ืนฟูเยียวยา (Protection and 
recovery) พบว่าระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิยังไม่มีการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
มาตรการด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) และมาตรการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสตรี (Empowerment and Participation) ถึงแม้ว่า
จะมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยการจัดอบรมให้ความรู้แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศและยังไม่มีความต่อเนื่อง โดยในมาตรการด้านการส่งเสริมให้มีกลไกและการขับเคลื่อน 
(Mechanism and Implementation) นั้น มีการจัดตั้งกลไก “ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้” และมีการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ภาคใต้ นอกจากนี้ การด าเนินงานในภาพร
วมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังไม่มีการจัดวางกลยุทธ์ที่ดีในการท างานและขาดการบูรณา
การการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น จึ งจ าเป็นต้องท า การศึกษาค้นคว้ า 
                                                 
6 โปรดดภูาคผนวก ก 
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ว่าการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง  
ที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ตลอดจนจะมี
ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการอย่างไรที่จะน าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการด าเนินงานของประเทศไทยด้านมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ตามแนวทางข้อมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 เรื่อง สตรี สันติภาพ และความม่ันคง (Women Peace and 
Security–WPS)  

1.2.2 เพ่ือให้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีการบูรณาการการด าเนินงาน  
ในระดับพ้ืนที ่

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้มุ่งศึกษาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ 1325 เรื่อง สตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง (Women Peace and Security–WPS) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษา ประกอบด้วย 
1)  การค้นคว้าข้อมูลเอกสารมาตรการและแนวทางการปฏิบัติด้านสตรีกับ 

การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ต าราวิชาการ รายงานผลการด าเนินงานของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสตรี ผู้น าสตรี ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
สื่อมวลชน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวข้องกับประเด็นสตรี สันติภาพ และความมั่นคง  
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1.4  ค าถามการศึกษา 
อะไรเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการด าเนินงาน

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน มีผลต่อการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้าน

สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
 

1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1 ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางของ

ข้อมติ 1325 เรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง  
1.6.2 ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของประเทศไทยตามมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
1.6.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสามารถน าไปสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนา 

การด าเนินงานต่อไป 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard (BSC)7 คือ ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่ง

ที่อาศัยการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกส าคัญ Kaplan และ Norton ได้ให้นิยามล่าสุดของ 
Balanced Scorecard ไว้ว่า “เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยท าให้
องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กร (Alignment and focused)” 

แนวคิดแบบ Balanced Scorecard นี้ เกิดขึ้นจาก Professor Robert Kaplan 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ โดยทั้ง 
Kaplan และ Norton ได้ศึกษาและส ารวจถึงสาเหตุของการตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี 
1987 และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวชี้วัดด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งสองจึงได้เสนอ
แนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร โดยพิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง (Perspective) แทน 
การพิจารณาเฉพาะมุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียว โดยมุมมองทั้ง 4 มุมมอง ประกอบด้วย 
มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(learning and Growth Perspective)  

 

                                                 
7 กฤษณี มหาวิรุฬห์, แนวคดิการบริหารแบบ Balanced Scorecard (2546) 
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ภาพที่ 1  มุมมองตามแนวคิด Balanced Scorecard 
(ปรับมาจาก Professor Robert Kaplan อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David 
Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ ค.ศ. 1992) 

 
2.1.2 แนวคิดพื้นฐานของ (Balanced Scorecard)  

Balanced Scorecard ประกอบด้วยมุมมอง (Perspective) 4 ด้าน คือ มุมมอง
ด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning 
and Growth Perspective) โดยมุมมองทุกด้านจะมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนย์กลาง
ในแต่ละด้านประกองด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1) วัตถุประสงค์ (Objective) คือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุ 
ในแต่ละด้าน 

2) ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) คือ ตัวชี้วัดของ
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน และตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่  

3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุใน
ตัวชี้วัดแต่ละประการ  

4) แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ( Initiatives) ที่องค์กรจะจัดท าเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ยังไม่ใช่แผนปฏิบัติการที่จะท าแต่เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม เบื้องต้นที่ต้องท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 แล้ว ในทางปฏิบัติมักจะเพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบ คือ 
ข้อมูลในปัจจุบัน (Baseline Data) ของตัวชี้วัดแต่ละตัว การหาข้อมูลในปัจจุบันจะเป็นตัวช่วยในการ
ก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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2.1.3 Balanced Scorecard สามารถช่วยน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร  
ปัจจุบันพบว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผน หรือ

การจัดท ากลยุทธ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการน ากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังเช่น นิตยสาร Fortune ซึ่งเป็นวารสารชั้นน าด้านธุรกิจได้ระบุว่าจาก
การส ารวจผู้บริหารทั่วโลกเกี่ยวกับความล้มเหลวในการน ากลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการชื่อ Renaissance ร่วมกับนิตยสาร 
CFO นั้น คือ  

1) วิสัยทัศน์ขององค์กรไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่สิ่งที่เข้าใจและปฏิบัติได้ร้อยละ 40 
ของผู้บริหารระดับกลางและร้อยละ 5 ของผู้บริหารระดับล่างเท่านั้นที่เข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร  

2) เป้าหมายในการท างานและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานไม่ได้มีส่วน
สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เพียงร้อยละ 50 ของผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 20 ของผู้บริหาร
ระดับกลาง และน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทั่วไปของบริษัทที่ส ารวจมีเป้าหมายในการท างาน
และผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร  

3) การจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดท างบประมาณขององค์กรมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์เพียงร้อยละ 43 ของบริษัทท่ีส ารวจ  

Balanced Scorecard จะช่วยให้มีการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมเนื่องจาก การจัดท า Balanced Scorecard ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการด้านกลยุทธ์ก่อน 
คือ การวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือให้ได้กลยุทธ์หลักขององค์กร 
(Strategic Themes) การจัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์  (Strategic Map) ซึ่ งจะเป็นแผนที่ที่ แสดง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้มุมมองของ Balanced Scorecard  
ทั้ง 4 ด้าน (มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา) โดยวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์หลักขององค์กร จากนั้นจึงก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ของวัตถุประสงคแ์ต่ละประการ จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการในการพัฒนา Balanced Scorecard 
ในระดับองค์กร (Corporate Scorecard)  

2.1.4 กระบวนการในการพัฒนาและการจัดท า Balanced Scorecard 
กระบวนการจัดท า Balanced Scorecard ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ได้แก่ การท า SWOT Analysis เพ่ือให้ได้ทิศทางและ

กลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน  
2) ก าหนดวิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ขององค์กร โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์หลัก 

(Strategic Themes) ที่ส าคัญขององค์กร 
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3) วิเคราะห์และก าหนดว่า Balanced Scorecard ขององค์กรควรจะมีทั้งหมด 
กี่มุมมอง และแต่ละมุมมองควรจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (แนวคิดของ Kaplan and Norton 
ก าหนดไว้ 4 มุมมองตามล าดับความส าคัญ คือ ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา)  

4) จั ดท าแผนที่ ท า งกลยุทธ์  ( Strategy Map) ระดับองค์ กร โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต้แต่ละมุมมอง โดยพิจารณาว่าในการที่องค์กรจะสามารถด าเนินงานและ
บรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรได้นั้น ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดบ้าง  

5) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงต้องมีการประชุมร่วมกันเพ่ือยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธ์ที่สร้างข้ึน  

6) ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละประการ ต้องก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของตัวชี้วัด ฐานข้อมูลในปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้ง แผนงาน 
กิจกรรม หรือโครงการ (Initiatives) ที่ต้องท า ซึ่งภายในขั้นตอนนี้สามารถแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้  

6.1)  การจัดท าตัวชี้วัด  
6.2)  การก าหนดเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบัน  
6.3) การจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะต้องท าเพ่ือช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดขึ้น  
7) เมื่อจัดท าแผนงานหรือโครงการเสร็จแล้ว สามารถจะแปลงตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับองค์กรให้เป็นของผู้บริหารรองลงไปเพ่ือให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้จัดท า
แผนปฏิบัติการตามแผนงานหรือโครงการหลักและก าหนดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารในระดับรอง ๆ ลงไป 
Balanced Scorecard เป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่น  

แม้ว่าแนวทางของ Kaplan and Norton จะมีความเป็นล าดับที่ชัดเจน แต่ 
Balanced Scorecard ก็ยั ง เป็นแนวคิดที่ยึดหยุ่น เช่น มุมมองภายใต้  Balanced Scorecard  
ไม่จ าเป็นต้องมี 4 มุมมองตามแนวคิดดั้งเดิม (แนวคิดของ Kaplan and Norton ก าหนดไว้ 4 มุมมอง
ตามล าดับความส าคัญ คือ ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) การที่จะมีกี่มุมมองขึ้นอยู่กับปรัชญาและพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของงานมากกว่า หน่วยงานบางแห่งอาจจะมีมุมมองด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
หน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนั้นการจัดเรียงล าดับของมุมมองต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากการเงิน ลูกค้า 
กระบวนการภายใน และการเรียนรู้ในหน่วยงานก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปรัชญาและพ้ืนฐานขององค์กรนั้น 
เช่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจวัตถุประสงค์ด้านการเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุดที่ องค์กร
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ต้องการจะบรรลุ แต่อาจจะเป็นในด้านลูกค้าแทนก็ได้ และมุมมอง ด้านการเงินอาจจะอยู่ล่างสุดใน
ฐานะที่เป็นมุมมองที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในองค์กรก็ได้ เป็นต้น  

2.1.5 ประโยชน์ที่ได้จากการน า Balanced Scorecard ไปใช ้
1) ช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น  
2) ท าให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กร โดยต้องให้

เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย  
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

3) ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรโดยอาศัย 
การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่  

4) ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอีกทั้ง ผล 
ของงาน ตนเองจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผู้อื่นและขององค์กรอย่างไร  

2.1.6 อะไรคือข้อควรระวังและข้อคิดในการจัดท า Balanced Scorecard 
1) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี  
2) ทุกคนภายในองค์กรต้องมีส่วนรับรู้และให้การสนับสนุนในการน าระบบการ

ประเมินไปใช้ เนื่องจากการน า Balanced Scorecard ไปใช้ต้องเก่ียวข้องกับทุกคนในองค์กร  
3) การเริ่มน าระบบ Balanced Scorecard มาใช้ภายในองค์กรต้องระวังว่าเมื่อ

ท าแล้วควรจะรีบท าให้เห็นผลในระดับหนึ่งโดยเร็ว เพราะจะส่งผลต่อขวัญและก าลังใจของพนักงาน  
4) ต้องระวังอย่างให้ระบบ Balanced Scorecard กลายเป็นเครื่องมือในการ

จับผิดเจ้าหน้าที่ จะเป็นการใช้ Balanced Scorecard อย่างผิดวัตถุประสงค์  
5) ต้องระวังไม่ให้การจัดท าระบบ Balanced Scorecard เป็นเพียงแค่โครงการ 

ที่มีก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพราะ Balanced Scorecard เป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มี
สิ้นสุด ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

6) ต้องระวังไม่ให้การจัดท าตัวชี้วัดและเป้าหมายมีความง่ายหรือยากเกินไป 
7) ในการน าเครื่องมือหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ภายในองค์กร อาจจะต้องพบการต่อต้าน

จากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม  
8) การน าระบบ Balanced Scorecard ไปผูกกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนของ

องค์กร ไม่ควรจะเร่งรีบท าตั้งแต่การเพ่ิงพัฒนา Balanced Scorecard ได้ใหม่ ๆ ควรต้องรอให้ระบบ
ทั้งหมดนิ่งก่อน  

9) บางครั้งผู้บริหารชอบที่จะก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญในการก าหนด
วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยแต่ละตัว แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่า
ค่าน้ าหนักความส าคัญนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารให้ทุกคนเห็นความส าคัญ ของปัจจัย
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แต่ละตัวเท่านั้น ถ้าองค์กรเสียเวลากับค่าน้ าหนักเหล่านี้มากเกินไปอาจจะท าให้เกิด การผิดเพ้ียนจาก
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  

10) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการท า Balanced Scorecard ทุกคนต้องระลึกว่า 
สิ่งที่ก าลังท าเป็นเพียงสมมติฐาน เท่านั้น ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลา หากจะ
จัดท าและน า Balanced Scorecard ไปใช้ในองค์กรต้องเตรียมการอะไรบ้าง  

ผศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ระบุว่าในการน าเอา Balanced Scorecard มาใช้ภายใน
องค์กร จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พอสมควร ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรจะ
เตรียมตัวองค์กรให้พร้อมก่อนที่จะมีการน าเอา Balanced Scorecard มาใช้จริง ๆ เ พ่ือให้
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้น และสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม คือ  

1) ผู้น าต้องเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง  
2) ผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลง  
3) ผู้บริหารต้องท าการสื่อสารและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจน 
4) ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังที่จะท าให้ Balanced Scorecard ประสบผล  
5) เตรียมความพร้อมในระบบข้อมูลภายในองค์กร  

 
2.2  สรุปกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ 
ความมั่นคง : เป้าหมายและการด าเนินงานของประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ประยุกต์โดยใช้แนวคิดการบริหาร
แบบ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective) 
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( learning and Growth Perspective) มาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพ่ือให้ทราบผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ทราบปัญหาอุปสรรค และจะมี
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานอย่างไร ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด 
 
2.3  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.1  การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and 
Children–ACWC)8 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเทศสมาชิก

                                                 
8 ACWC จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) 
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme (VAP) 2004–2010) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ซึ่งมีผลปฏิบตัิตั้งแต่ปี 2551 และแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างประชาคมอาเซยีน 2552–2558 
(Roadmap for the ASEAN Community 2009–2015) ACWC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
(intergovernmental body) และเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน มสีถานะเป็นองค์กรที่ให้ค าปรึกษา โดยมีผู้แทน
ทั้งสิ้น 20 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ อ านาจหนา้ที่ (Terms of Reference–TOR) ของ 
ACWC ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนและที่ประชุมสดุยอดอาเซยีนครั้งท่ี 15 เมื่อวันท่ี 23–25 
ตุลาคม 2552 ที่ประเทศไทย TOR ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ ACWC เพื่อเสริมและปกป้องสิทธิมนษุย์ชนของ
สตรีและเด็ก โดยค านึงถึงภูมิหลังที่แตกต่างทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจใน ภูมิภาค 
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อาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 
โดยในส่วนของประเทศไทยน าเสนอความร่วมมือระหว่าง ACWC ด้านสตรีของประเทศไทย และ 
คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ประเทศไทย เพ่ือเป็นประเทศผู้ประสานงานในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
(Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women : ASEAN RPA 
on EVAW) ในระดับภูมิภาคอาเซียน ระยะครึ่งแผน ในระยะแรก (ภายในปี 2562) ประเทศไทยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก UN Women Regional โดยผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนเอกสาร โครงการ 
และการด าเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ  
ในส่วนของการด าเนินงานระดับประเทศ อยู่ในระหว่างการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป ในส่วนการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป (ภายหลัง ปี 2562) ACWC จะได้หารือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป  

2.3.2 รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช9 ได้เสนอข้อเสนอแนะต่อ UN Women10 เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2559 ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ มองบทบาทของกลุ่มประชาสังคมสตรีในความขัดแย้ง  
ในชายแดนภาคใต้ว่า กลุ่มสตรีนั้นมีบทบาทมาตั้งแต่ปี 2547 โดยบทบาทหลักจะอยู่ที่การเยียวยา
ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง และได้ให้ข้อเสนอแนะจาก “การประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับสตรีและเด็กเพ่ือเสนอต่อมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับ
การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมในการท างาน
เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนว่าความรู้ที่ต้องการคือ ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law–IHL) 

                                                 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต การพัฒนาศกัยภาพ และการมสี่วนร่วมของสตรีและเด็กใน ประชาคมอาเซียน ตลอดจน
ส่งเสริมการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกในระดับนานาชาติต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กที่เกี่ยวข้อง 

9 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในบริบทความขัดแย้งในชายแดนไทย, 
ธันวาคม 2559 

10 องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) หรือ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN 
Women) เป็นองค์กรสหประชาชาติซึ่งท างานเพื่อให้อ านาจ (Empowerment) แก่สตรีและเด็กหญิง 
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และกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ในการผลิตสื่อเพ่ือสื่อสารกับคนในชุมชนหรือ
กับสาธารณะ ทั้งในรูปแบบของการผลิตวีดีทัศน์ การท ารายการวิทยุ การจัดท าวิทยุชุมชน การท า
เว็บไซต์ ทักษะในการผลิตสื่อเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการขยายความคิดเกี่ยวกับ เรื่องกระบวนการ
สันติภาพและการจัดการความขัดแย้งอ่ืน ๆ ไปสู่ชุมชนและสังคมใหญ่ได้มากขึ้น ความรู้เรื่องพิษภัย
ของยาเสพติด ความรู้เรื่องทักษะในการประกอบอาชีพ (2) การส่งเสริมบทบาทของสตรีและ  
ภาคประชาสังคมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ (3) การสร้างศูนย์เพ่ือประสานงานการขับเคลื่อน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยอาจให้มีการตั้งกองทุนสตรี สันติภาพและความมั่นคงขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการท างาน และ (4) งานวิจัยและฐานข้อมูล ซึ่งในการท างานขับเคลื่อน
ทางด้านสังคมนี้ จ าเป็นที่จะต้องมีงานวิจัยและฐานข้อมูลรองรับเพ่ือให้การวางยุทธศาสตร์เป็นไปอย่าง
มีทิศทาง 

2.3.3 ธันย่า พัฟเฟนโฮลส์ (Paffenholz, 2015, p 1) กล่าวว่า เหตุที่ผู้หญิงยังไม่ได้รับ
โอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพประการหนึ่งมาจาก “การขาดความรู้ที่อิงกับหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทและผลกระทบต่อกระบวนสันติภาพและการเมืองในมิติต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง (ทั้งที่เกี่ยวกับการเจรจาและรวมถึงภารกิจอ่ืน ๆ) งานศึกษาวิจัยหลายชิ้นจากหลายประเทศ
แสดงผลการวิจัยออกมาในทางเดียวกันว่า ผู้หญิงที่อยู่ในพ้ืนที่ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธและหลังความขัดแย้ง
ยุติลง ไม่ว่าประเทศใดต่างพยายามหาหนทางที่จะท าให้ความคิดเห็นและผลประโยชน์ของตนเป็นที่รับรู้
และได้รับการผนวกเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและความปรองดอง  

2.3.4 ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ11 กล่าวว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการ
สันติภาพจากการส ารวจงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการ
สันติภาพในประเทศต่าง ๆ ท าให้เห็นโอกาสและช่องทางที่เปิดให้ผู้หญิงเข้าไปท างานสร้างสันติภาพ 
โดยในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพแบบไม่เป็นทางการได้แก่ ข) 
ท าให้มุมมองเพศสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกระแสหลักของโครงการพัฒนา ในระดับการปกครอง
ท้องถิ่น ทางการให้พ้ืนที่และทรัพยากรเพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะของผู้หญิงและผู้ชายในพ้ืนที่ขัดแย้ง 
อย่างเช่น แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความม่ันคง (National Action Plan on 
Women, Peace and security: NAP WPS) ของฟิลิปปินส์ที่เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 อนุวัติ
ตามมติที่ 1325 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) เพ่ือส่งเสริมสิทธิสตรีและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีในภาวะความขัดแย้งที่ยังด าเนินอยู่และหลังความขัดแย้งผ่านไปแล้ว 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการแห่งชาติดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและเสริมศักยภาพของ
ผู้หญิง รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ

                                                 
11 ดวงหทัย บูรณเจริญกจิ, ผู้หญิงกับกระบวนการสันตภิาพชายแดนใต้ (2561)  
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และความม่ันคง ด้วยเหตุนี้แผน NAP WPS จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พ้ืนที่ที่เป็นมิตรกับผู้หญิง”
(Women Friendly Space: WPS)  

ส าหรับความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและการผนวกมิติเพศสภาพ  
ในกระบวนการสันติภาพนั้น ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ มองว่ากระบวนการสันติภาพนับเป็นโอกาส
ส าคัญที่จะสร้างความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นธรรม 
ทางเพศเป็นพ้ืนฐานของการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในสังคม ในสังคมต่าง ๆ  
ทั่วโลกวิถีปฏิบัติท าให้วัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกปฏิบัติจนเป็นเรื่อง
คุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การจะหาจุดคานงัดที่จะสร้างจุ ดเปลี่ยนให้กับเรื่องที่ดูจะเป็น 
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ปกติในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้ยาก ในหลายสังคมผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการสร้าง
บรรทัดฐานใหม่เรื่องแบบแผนปฏิบัติตามเพศสภาพจึงอาศัยกระบวนการพูดคุย–เจรจาสันติภาพ  
เป็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และจากการศึกษาในหลายประเทศพบว่าความรุนแรง  
ทางเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับความขัดแย้งทางอาวุธ กระบวนการเจรจาสันติภาพจ าเป็นต้องมีวาระ
เรื่องการยุติความรุนแรงทางเพศ (Reimann, 2014) ผู้หญิงที่ท างานยุติความรุนแรงในครอบครัว  
ในชายแดนใต้เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญ 
ที่ท าให้ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพูดถึง
เท่าท่ีควร 

กระบวนการสันติภาพนั้น มิได้มีเป้าหมายเพียงแค่ยุติความรุนแรงที่เ กิดขึ้นจาก
อาวุธเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่ใหญ่ไปกว่านั้น นั่นคือ การสร้างสันติภาพที่ยั่ งยืนให้กับสังคม ดังนั้น ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้กระบวนการสันติภาพเป็นกระบวนการที่ใส่ใจมิติต่าง ๆ 
อย่างรอบด้านมิใช่เป็นดังในหลายกระบวนการสันติภาพที่การเจรจามุ่งหวังแค่การหยุดยิง การจัดการ
ทางการเมือง และการจัดการความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน า (Anderlini &Tirman, 2010) แต่การสร้าง
สันติภาพที่ยั่งยืนต้องใส่ใจและพยายามรวบรวมพลังทางสังคม น าทรัพยากรและความคิดจากภาคส่วนที่
หลากหลายมาใช้อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความเป็นไปได้ที่สังคมจะออกจากความรุนแรงในพ้ืนที่
ชายแดนใต้ 

2.3.5 แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 12 (ASEAN 
Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women: ASEAN RPA on 
EVAW) ซึ่งผ่านความเห็นชอบในการประชุมร่วมระหว่าง ACWC13–ACW14 ซึ่งในระยะสองสามปีหลัง
ภูมิภาคอาเซียนได้มีความก้าวหน้าที่ส าคัญในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีด้วยการน า

                                                 
12 แผนปฏิบัติการภมูิภาคอาเซียนวา่ด้วยการขจดัความรุนแรงต่อสตรี, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2558 
13 อ้างแล้ว 
14 อ้างแล้ว 
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นโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ ได้ตรา
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและ/หรือความรุนแรงในครอบครัว เป็นการเฉพาะ 
ขณะที่บางประเทศได้พัฒนาแผนปฏิบัติการในระดับประเทศในการสนับสนุน การด าเนินการตาม
กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ หน่วยงานของภาครัฐและ/หรือภาคประชาสังคม ได้จัดบริการต่าง ๆ 
ส าหรับสตรีและเด็กที่ได้เผชิญกับความรุนแรง ซึ่งรวมถึงที่พักฉุกเฉิน บริการด่วน และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ในขณะที่บางประเทศได้จัดให้มีโต๊ะไว้คอยบริการส าหรับเด็กและสตรี เป็นการเฉพาะใน
สถานีต ารวจ ขณะเดียวกันหลาย ๆ ประเทศก็ได้จัดให้มีการรณรงค์เพ่ือสร้างการตระหนักรู้เพ่ือลดการ
ยอมรับเกี่ยวกบัการใช้ความรุนแรงต่อสตรี แต่อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้ายังคงไม่เท่าเทียมกัน โดยที่
บางรูปแบบของความรุนแรงต่อสตรี เช่น การข่มขืนโดยคู่สมรสและรูปแบบ อ่ืน ๆ ของความรุนแรง
ทางเพศยังคงไม่ได้รับบรรจุในกฎหมายในปัจจุบัน ประเด็นที่ยังต้องการ การเอาใจใส่เพ่ิมเติมรวมถึง
ช่องว่างด้านข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรี ทรัพยากรด้านการเงินทุน 
และมนุษย์ที่จ ากัดในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการความช่วยเหลือ และการ
ด ารงอยู่ของบรรทัดฐานทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศและการเหมารวม 
ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความรุนแรงต่อสตรี 

อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาสองสามปีหลัง ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรีผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและ
ยังได้ให้ค ามั่นในการด าเนินการตามมติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อสตรี 
รวมถึงมติของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มติเหล่านี้รวมถึงมติข้อที่ 1325, 1820, 1888 และ 1889 ว่าด้วยเรื่อง
สตรี สันติภาพ และความมั่นคงด้วย 

2.3.6 แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง15 กล่าวถึงความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง 
ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ ได้มีการส ารวจในปี 
2017 จ านวนแปดประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ไม่สามารถถูกขจัด
ให้หมดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ กว่าสิบปี ที่ผ่านมา ความสนใจของโลก
ได้เปลี่ยนไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้นและดีขึ้น เพ่ือสนับสนุนความพยายามในการขจัด 
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะและ 

                                                 
15 แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนวา่ด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง, 

องค์การเพื่อการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women). 
2018 โปรดดรูายละเอยีดที่ foreignaffairs.m–society.go.th/documents/ascc  
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ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึง ศักยภาพของผู้ประสบความรุนแรง 
ในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็น ตลอดจน ความเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันและผลกระทบของความรุนแรง 
ต่อสตรีและเด็กหญิง ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนกับข้อมูลที่มีอยู่ จ านวนของผู้หญิงที่ประสบ 
ความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศจากคู่ครอง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 
เปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์ ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย ในกรณีของประสบการณ์ความรุนแรงโดย
คู่ครองในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้หญิง อัตราจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 6 เปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์ ถึง 44 เปอร์เซ็นต์
ในประเทศไทย ในบรรดาประเทศสมาชิกนั้น แม้ว่าจะมีความพยายามเก็บรวบรวมข้อมู ลจ านวน
สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทางจิตใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิด ก็ยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตาม 
ความแพร่หลายของความรุนแรงทางจิตใจโดยทั่วไปนั้นจะสูงกว่า ความรุนแรงทางร่างกายในช่วงชีวิต
ของผู้หญิงและในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในประเทศเวียดนาม 54 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบ 
ความรุนแรงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในช่วงชีวิตหนึ่ง และ 25 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรง
ทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ 34 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง
ที่ประสบความรุนแรงทางร่างกายในช่วงชีวิตหนึ่ง และ 9 เปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  
มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าจ านวนส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
บ่อยครั้งประสบความรุนแรงหลากหลายรูปแบบและอดทนต่อการกระท ารุนแรงซ้ าด้วยมือของ  
อดีตสามีหรือคู่ครองหรือสามีหรือคู่ครองคนปัจจุบัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 
เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเธอเคยประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศ 
ขณะที่  30 เปอร์เซ็นต์เคยประสบอย่างน้อยหนึ่ง ในสามรูปแบบของความรุนแรง กล่าวคือ  
ทางอารมณ์ ทางร่างกาย และ/หรือทางเพศโดยคู่ครอง สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง 
ทางร่างกาย ทางเพศและ/หรือทางอารมณ์ในช่วงหนึ่งของชีวิตสูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ และ 27 
เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบความรุนแรงทั้งสามรูปแบบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาผู้หญิงและเด็กหญิง
อยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศ โดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองด้วยเช่นกัน  
มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นในอาเซียนที่มีข้อมูลความรุนแรง ทางเพศโดยบุคคลที่ ไม่ใช่คู่ครอง 
ในประเทศเวียดนาม 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบความรุนแรงทางร่างกายโดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครอง 
และ 2 เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่น ที่นอกเหนือจากสามีตั้งแต่อายุได้ 15 ปี 
ทั้งนี้ ผู้กระท าความรุนแรงทางร่างกายที่ไม่ใช่คู่ครองส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว (65 เปอร์เซ็นต์) 
ขณะที่ผู้กระท าความรุนแรงทางเพศเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ความแพร่หลายของความรุนแรงทางร่างกายโดยผู้ที่มิใช่คู่ครองในช่วงชีวิตหนึ่งคือ 5 
เปอร์เซ็นต์ และความแพร่หลายของความรุนแรงทางเพศคือ 1 เปอร์เซ็นต์ ผู้กระท าความรุนแรงทาง
ร่างกายที่มิใช่คู่ครองเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นสมาชิก ในครอบครัวที่เป็นผู้หญิง (35 เปอร์เซ็นต์) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่หรือแม่เลี้ยง (27 เปอร์เซ็นต์) และเพ่ือนผู้หญิงและคนรู้จัก (20 เปอร์เซ็นต์) 
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ผู้กระท าความรุนแรงทางเพศที่มิใช่คู่ครองรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย (24 เปอร์เซ็นต์) 
แ ล ะผู้ ช า ย อ่ื น  ๆ  ( 2 4  เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ )  ใ น อิน โ ดนี เ ซี ย  ใ น ร ะหว่ า ง  ช่ ว ง ชี วิ ต ขอ งผู้ หญิ ง  
ความแพร่หลายของความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศโดยผู้ที่มิใช่คู่ครองคือ 24 เปอร์เซ็นต์ 
และ 18 เปอร์เซ็นต์โดยคู่ครอง 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการที่ประเทศไทยได้รับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มติข้อที่ 
1325 วาระสตรี สันติภาพและความมั่นคง เข้ามาเพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการรักษาสันติภาพ และความมั่นคง และเพ่ือเป็นการน าข้อมติดังกล่าวนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดท ามาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงขึ้น ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ (1) การ
ป้องกัน (Prevention) (2) การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการฟ้ืนฟูเยียวยา (Protection and 
recovery) (3) การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสตรี (Empowerment and Participation) และ (5) การส่งเสริม
ให้มีกลไกและการขับเคลื่อน (Mechanism and implementation) โดยก าหนดะยะเวลาในการ
ด าเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2560–2564 และมีเป้าหมายหลักให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ
ในทุกขั้นตอนและทุกระดับ สตรีในพ้ืนที่สถานการณ์ความขัดแย้งได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ 
ภาคประชาสังคม ผู้น าทางศาสนา ประชาชน ผู้น าในพ้ืนที่ และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
สันติภาพและความมั่นคง มีการสร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง
และกระบวนการสร้างสันติภาพ และต้องการให้มีฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความม่ันคงท่ีเป็นระบบ ทันสมัย และเข้าถึงง่าย  

จากการศึกษาฯ มีผลการด าเนินงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง  
ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับ

การส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง  
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนางานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม

สันติภาพและความม่ันคง 
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ส่วนที่ 1 กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้าน
สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 

นับตั้งแต่ที่ได้มีการจัดท ามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคง มีระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างปี 2560–2564 ซึ่งตลอดสามปี ที่ผ่านมา  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้มีการน ามาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัตินั้น  
จากการศึกษามีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1  กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด BSC  
 

มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มุมมอง 
ด้านการเงิน 

1. สนับสนุนงบประมาณ 
 

1. สค. ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงโดยในปี 2560 มีจ านวน 
288,300 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อย 
บาทถ้วน) ปี 2561 มีจ านวน 569,400 บาท (ห้าแสน
หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปี 2562 มีจ านวน 
159,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) และ ปี 2563 มีจ านวน 1,177,000 บาท (หนึ่ง
ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

 2. แสวงหางบประมาณ
สมทบจากหน่วยงานอ่ืน 

จากแผนการปฏิบั ติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีพบว่า สค. ยังไม่มีแนวทางการ
แสวงหาความร่วมมือที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสมทบจากแหล่ งทุน  อ่ืน  ๆ  เ พ่ือ
ด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม สมจิต สอนกล้า16 บอก
ว่า “กลุ่มสตรีเราท างานแบบจิตอาสา ส่วนใหญ่เวลา
ท างานพอไม่มีเงินมาช่วย เราจะใช้วิธีการลงขันกันใน
กลุ่มสตรี” 
 

                                                 
16 สัมภาษณ์ สมจิต สอนกล้า, ผู้น าเครือข่ายสตรีแมห่ญิงสรุินทร์, 15 สิงหาคม 2563 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2. มุมมอง 
ด้านลูกค้า /ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของสตรี  
กลุ่มสตรี เครือข่าย/องค์กร
ด้านสตรีภาครัฐ องค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
สื่อมวลชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

1. สค.17ได้โดยด าเนินงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
ความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัดทุกจังหวัดซึ่ง
อยู่ในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) โดยมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 รวมทั้ง การรับแจ้งเหตุเมื่อ
เกิดปัญหาความรุนแรงผ่านสายด่วน 1300 ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง การออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในระดับพ้ืนที่  
2. จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติ ก าร เสริ มสร้ า งทั กษะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการ
ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน 
3. การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว 
4. จากการด าเนินงานพบว่า สค. ได้ ส่งเสริมให้
สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างความตระหนักแก่
สังคม เพ่ือช่วยเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ความรุนแรง และไม่ละเมิดสิทธิสตรีผ่านการด าเนิน
โครงการพลังบวกสาม ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชนเพ่ือสตรีและครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาของ
สตรีและครอบครัว โดยการให้ความรู้แก่สื่อและมี
กิจกรรมการศึกษาดูงานในพ้ืนที่เพ่ือให้สื่อมวลชนได้

                                                 
17 สัมภาษณ์ โสภณ แก้วล้อมทรัพย์, ผู้อ านวยการศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก, 9 

สิงหาคม 2563 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
เข้าใจและตระหนักที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
สตรี กลุ่มสตรี เครือข่าย/
องค์กรด้านสตรี  ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สค. ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนงานตามมาตรการ
ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 
โดยมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ สิทธิสตรีและเด็กให้กับผู้น าสตรี 
เครือข่ายสตรี ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและท้องถิ่น ผู้น า
ทางศาสนา มีบทบาทเชิงรุกในการช่วยเหลือเยียวยา
สตรีที่ถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้งให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

 3. ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

1. พม. ได้ส่ งผู้ แทนจาก สค. คือ นางสาวธิดา  
พงษ์เจริญชัย18 นักพัฒนาสังคมช านาญการ เข้าร่วม
ประชุมหารือด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง
ระหว่างอาเซียนกับเครือรัฐออสเตรเลีย (ASEAN–
Australia Women, Peace and Security Dialogue) 
ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2561 ณ นครเมลเบิร์น 
เครือรัฐออสเตรเลีย เพ่ือร่วมแบ่งปันแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเด็นสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
รวมทั้งแบบปฏิบัติที่ดีและข้อ ท้าทายต่าง ๆ โดย
นางสาวธิดาฯ สะท้อนว่า ผลจากการศึกษาวิจัยใน
ระดับโลกแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของสตรีเป็น
หัวใจส าคัญแห่งความมีประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ด้านสันติภาพ ทั้งในด้านการเร่งฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ
หลังความขัดแย้ง การเพ่ิมความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 
และการเพ่ิมความเป็นไปได้ในความส าเร็จทางด้าน
การไกล่เกลี่ยและการเจรจาต่อรองเพ่ือสันติภาพ 
ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับผู้หญิง สันติภาพ และ

                                                 
18 สัมภาษณ์ ธิดา พงษ์เจรญิชัย นักพัฒนาสังคมช านาญการ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 30 สิงหาคม 

2563 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ความมั่นคงในระดับภูมิภาคนั้น ต้องค านึงถึงหลักการ
ส าคัญได้แก่ (1) การป้องกัน (2) การบูรณาการ
มุมมองทางเพศเข้าไปในการพัฒนากระแสหลัก 
(Gender Mainstreaming) (3) การมีส่วนร่วมของ 
ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเยาวชน  
(4) การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม (5) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่
สื่อมวลชน (6) การส่งเสริมการเคารพทางด้าน
วัฒนธรรมของทุกคน (7) การจัดการภัยพิบัติที่
ค านึงถึงมิติทางเพศ และ (8) การส่งเสริมสตรีในทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ นางสาวธิดาฯ บอกว่าประเทศ
ต่าง ๆ มีการด าเนินการเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ (National Action Plan–NAP) ด้าน WPS 
ปัจจุบัน มีประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติแล้ว 
จ านวน 74 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 
2561 อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุม 
http://peacewomen.org/member–states ข อ ง 
Women’s International League for Peace and 
Freedom) ในระดับที่แตกต่างกันไป เช่น เครือรัฐ
ออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนฯ ในขณะ
ที่อาเซียนมีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่มีแผนดังกล่าว
แล้ว ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในส่วนของ
ประเทศไทย ขณะนี้อยู่ ระหว่างการจัดท าแผน
ดังกล่าว 
2. ดร. สิตา สัมฤทธิ์19 บอกว่าการด าเนินงานเรื่องนี้
เป็นวาระใหม่และเป็นที่รับรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
แล้ว จากการรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการ
ส่งเสริมสตรีสันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน 

                                                 
19 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดร. สิตา สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกังานเลขาธิการอาเซียน, 19 สิงหาคม 2563 
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( Joint Statement  on Promoting Women, Peace 
and Security in ASEAN) เมื่อปี  พ.ศ. 2560 แม้
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจะได้รับการผลักดันน าโดย
กลไกคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี  (ASEAN 
Committee on Women–ACW) และคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก (the ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and 
Children–ACWC) แต่วาระสตรี สันติภาพ และความ
มั่นคงมักเป็นที่ เข้ า ใจกันว่ ามาจากการน า โดย
ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political–Security Community–APSC) อย่างไรก็
ดี การรับรองแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาณ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการยอมรับวาระสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง และการน าประเด็นเพศ
ภาวะ (Gender) เข้าไปในการพัฒนากระแสหลักที่
ผู้ชาย มีบทบาทน าในประเด็นสันติภาพและ ความ
มั่นคง นับเป็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศในระดับภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย
จากมุมมอง เชิงนโยบายชั้นสูง โดยปัญหาอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนวาระสตรี สันติภาพ และ ความมั่นคง
ในอาเซียนล าดับแรกคือ อาเซียนยังไม่ได้มีความ
เข้าใจร่วมกันว่าวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง
จะน าประโยชน์อะไรมาสู่ภูมิภาค และจะขับเคลื่อน
วาระนี้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างไร 
นอกจากนี้ “สตรี” ก็ดูเหมือนเป็นประเด็นที่ถูกแยก
ออกมามากกว่าที่จะถูกสอดแทรกเข้าไปในวาระสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง และวาระใหม่นี้ ยังไม่มี
ความชัดเจนว่าแต่ละส่วนของอาเซียนจะท างาน
ด้วยกันได้อย่างไร ตลอดจน ความส าเร็จในการ
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ขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้จะออกมาในรูปแบบใด 
ทั้งนี้ ดร. สิตา สัมฤทธิ์ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ เชิง
นโยบายต่อวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงใน
ระดับอาเซียนว่า ปัจจุบัน ส านักงานเลขาธิการ
อาเซียนก าลั งท างานร่วมกับ UN WOMENและ 
USAID ในการศึกษา เรื่อง วาระสตรี สันติภาพ และ
ความมั่นคงในระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้ งที่  1 
การศึกษาดังกล่าวจะช่วยในการวิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีในการพัฒนา
วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงในฐานะข้อ
ผูกพันในระดับภูมิภาคและใช้เป็นกลไกสนับสนุนการ
ท างานส าหรับภูมิภาคอาเซียน 

3. มุมมอง 
ด้านกระบวนการ
ภายใน 

แสวงหาปัจจัยเอื้อ/ปัจจัย
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

1. ปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานคือ สค. มีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ซึ่งก าหนดภารกิจและบทบาทที่ชัดเจนในการพัฒนา
ศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและ ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ การส่ง เสริมและพัฒนา
ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ส ต รี   
ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบุคคล
ในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 
การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับ 
การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจาก
การค้าประเวณี โดยในส่วนของ “มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคง” มีกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบขับเคลื่ อน การ
ด าเนินงาน รวมทั้ง มีการประสานงาน ส่งต่องานใน
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ภารกิจบางเรื่องหรือบางประเด็นให้กับส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุก
จังหวัด(พมจ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พม. โดย
งานที่ สค. ส่งต่อให้ พมจ. ด าเนินการแทน ในฐานะ 
ผู้ประสานและปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ได้แก่  
การอุดหนุนเงินให้แก่เครือข่าย/กลุ่มองค์กรสตรี และ
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ ๆ ของ สค. ได้แก่ กิจกรรมยุติ
ความรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายน วันสตรีสากล  
(8 มีนาคม) วันครอบครัว (14 เมษายน) การด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติ คุ้ มครองผู้ ถู กกระท าด้ วย 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
2. ปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน20 คือ  

 2.1 การไม่ประชุมกอง/หน่วยงานภายในกรมเพ่ือ 
“วางแผนการบูรณาการการท างานร่วมกัน” ก่อนส่ง
แนวทางไปให้ พมจ. ด าเนินการ  

 2.2 ยังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกอง/
กลุ่มงานภายในของ สค. ก่อนด าเนินงาน 

 2.3 การท างานยังไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจาก
ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 
ดังนั้น การอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายจึง
ด าเนินการได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น  
 
 
 

                                                 
20 สัมภาษณ์ โสภณ แก้วล้อมทรัพย์, ผู้อ านวยการศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก, 9 

สิงหาคม 2563 และ 29 สิงหาคม 2563, ลักษณา อิศรางกูร ณ อยธุยา, ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี, และ สมพิศ ศรีก าแหง, ผูอ้ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา, 16 สิงหาคม 2563 และ จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธ์ิ, ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ, 17 สิงหาคม 2563 
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4. มุมมอง 
ด้านการเรียนรู้
และเติบโตของ
หน่วยงาน 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า แม้ สค. จะได้ด าเนินงาน
ผ่ าน โคร งการ /กิ จกร รมต่ า ง  ๆ  แต่ ยั งพบว่ า 
กลุ่มเป้าหมายของ สค. มีความคาดหวังที่จะได้รับ
ความรู้และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากการ
ด าเนินงานหรือการจัดท าโครงการของ สค. โดย สม
จิต สอนกล้า21 และรอกีเย๊าะ นิมะ22 สะท้อนว่า 
“ไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้าน
สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงเท่านั้น 
แต่ทุกประเด็นปัญหาของสตรีทุกเรื่องที่ สค. ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 

 การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า สค. ยังไม่ได้มีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนให้มีการขยายผล
หรือต่อยอดการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

สค. ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันใน
ภาคอ่ืน ๆ นั้น พบว่ายังไม่มีการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน
งานด้านนี้ ซึ่ง กนกรัตน์ เกื้อกิจ23 บอกว่า ต้องมีการ
จัดท าเวทีแลกเปลี่ยนตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความ
มั่นคงในระดับจังหวัดในแต่ละภาค เพ่ือเป็นการขยาย
ผล โดยใช้กลไกสตรี ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1–11 และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวขับเคลื่อนงาน 

                                                 
21 อ้างแล้ว 
22 สัมภาษณ์ รอกีเยา๊ะ นิมะ, รองประธานเครือข่ายสตรียตุิความรุนแรง จังหวัดยะลา, 16 สิงหาคม 2563 
23 สัมภาษณ์ กนกรัตน์ เกื้อกิจ, ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ ากระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 9 สิงหาคม 2563 
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กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาผลการด าเนินงานและจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษา ขอความร่วมมือ
จากผู้ให้การสัมภาษณ์พิจารณาประเมินภาพรวมของความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดยแบ่งเกณฑ์ผลความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานเป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานมีน้อยมากเท่ากับร้อยละ 25 (2) ผลการ
ด าเนินงานมีน้อยเท่ากับร้อยละ 50 (3) ผลการด าเนินงานมีมากเท่ากับร้อยละ 75 และ (4) ผลการ
ด าเนินงานมีมากที่สุดมากเท่ากับร้อยละ 100 พบว่ามีผลการด าเนินงานเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น  

 
ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการ
ส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง  

จากผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความม่ันคง เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด BSC  
 

มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มุมมอง 
ด้านการเงิน 

1. สนับสนุนงบประมาณ 1. โสภณ แก้วล้อมทรัพย์ 24 สมพิศ ศรีก าแหง 25  
จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์26 และลักษณา อิศรางกูร 
ณ อยุธยา27 เห็นว่า สค. มีงบประมาณในการด าเนินงาน
เรื่องนี้น้อยมากท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและ
ไม่ครอบคลุม 
2. รอกีเย๊าะ นิมะ28 และจินตนา จิโนวัฒน์29 บอกว่า 
“งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการท างานและการ
ขยายผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี” 
 

                                                 
24 อ้างแล้ว 
25 อ้างแล้ว 
26 อ้างแล้ว 
27 อ้างแล้ว 
28 อ้างแล้ว 
29 สัมภาษณ์ จินตนา จโินวัฒน์, ท่ีปรึกษากิติมศักดิ์ คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา. 16 สิงหาคม 2563 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 2. แสวงหางบประมาณ

สมทบจากหน่วยงานอ่ืน 
สค. ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางที่จะแสวงหางบประมาณ
สมทบจากหน่วยงานอื่น 

2. มุมมอง 
ด้านลูกค้า/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของสตรี 
กลุ่มสตรี เครือข่าย/องค์กร
ด้านสตรีภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โสภณ แก้วล้อมทรัพย์30 สมพิศ ศรีก าแหง31ลักษณา 
อิศรางกูร ณ อยุธยา32 รอกีเย๊าะ นิมะ33 จันทร์แรม 
สุจริต34 พรหมพร โอภาทิพากร35 เพ็ญศรี โพธิ์แหน36  
ยุพิน อองค าสวัสดิ์37 และสุพิพัฒน์ อนุราช38 บอกว่า
การท างานไม่ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขาดความต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มสตรีเพียง ปีละครั้ง จึงท าให้ไม่เข้าใจและไม่รู้
ประเด็น ไม่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสตรี 
รวมทั้ง บริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมการเมือง และเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิด 
ผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
สตรี กลุ่มสตรี เครือข่าย/

2.1 ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ39 กนกรัตน์ เกื้อกิจ40 
และ เรืองระวี พิชัยกุล41 บอกว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยัง

                                                 
30 อ้างแล้ว  
31 อ้างแล้ว 
32 อ้างแล้ว  
33 อ้างแล้ว 
34 สัมภาษณ์ จันทร์แรม สุจริต, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดระยอง, 

16 สิงหาคม 2563  
35 สัมภาษณ์ พรหมพร โอภาทิพากร, รองประธานฝ่ายสตรีใหหน า สมาคมใหหน าแห่งประเทศไทย, 16 สิงหาคม 2563 
36 สัมภาษณ์ เพ็ญศรี โพธิ์แหน, คณะอนุกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดชัยนาท และสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง ไทย พีบีเอส, 

16 สิงหาคม 2563 
37 สัมภาษณ์ ยุพิน อองค าสวัสดิ์, เครือข่ายแม่หญิงล้านนา จังหวัดล าพูน, 16 สิงหาคม 2563 
38 สัมภาษณ์ สุพิพัฒน์ อนุราช, ผู้ปกครองสถานสงเคราะหเ์ด็กปตัตานี จังหวัดปัตตานี, 18 สิงหาคม 2563 
39 สัมภาษณ์ ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ, นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันตภิาพ, 9 สิงหาคม 2563  
40 อ้างแล้ว  
41 สัมภาษณ์ เรืองระวี พิชัยกุล, กรรมการนโยบายสถานโทรทัศนไ์ทย พีบีเอส (ด้านส่งเสรมิประชาธิปไตย), 9 

สิงหาคม 2563 



32 

 

มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
องค์กรด้านสตรี  ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขาดความตระหนัก ยังไม่เห็นความส าคัญของวาระ
สตรี สันติภาพ และความมั่นคง เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคย
และ ขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมใน
ลักษณะ Training of Trainer ซึ่งต้องมีการด าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมถึง เจ้าหน้าที่
ภาครัฐส่วนใหญ่ขาดทักษะพ้ืนฐานในการท างาน
เกี่ยวกับเรื่องสตรี สันติภาพและความมั่นคง และงาน
ที่ภาครัฐริเริ่มขึ้นมามักจะท าให้ภาคประชาสังคมตั้ง
การ์ดไม่ยอมรับที่จะร่วมท างานด้วย 
2.2 โสภณ แก้วล้อมทรัพย์42 บอกว่าผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวยังไม่เคย
ได้รับการสื่อสารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคง รวมทั้ง ยังไม่ เคยเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงท าให้ ไม่เข้าใจสาระส าคัญของ
การขับเคลื่อนงาน ด้านนี้ 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ดร. สิตา สัมฤทธิ์43 บอกว่า ปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงใน
อาเซียน คือ  
1. อาเซียนยังไม่ได้มีความเข้าใจร่วมกันว่าวาระสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงจะน าประโยชน์อะไรมาสู่
ภูมิภาค  
2. ยังไม่รู้ว่าจะขับเคลื่อนวาระนี้ในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอย่างไร 
3. เรื่อง “สตรี” เหมือนว่าเป็นประเด็นที่ถูกแยก
ออกมามากกว่าที่จะถูกสอดแทรกเข้าไปในวาระสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง และวาระใหม่นี้ ยังไม่มี

                                                 
42 อ้างแล้ว 
43 อ้างแล้ว 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ความชัดเจนว่าแต่ละส่วนของอาเซียนจะท างาน
ด้วยกันได้อย่างไร ตลอดจน ความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้จะออกมาในรูปแบบใด  

3. มุมมอง 
ด้านกระบวนการ
ภายใน 

แสวงหาปัจจัยเอื้อ/ปัจจัย
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

1. สค. ด าเนินงานเฉพาะในส่วนกลาง ไม่ได้เผยแพร่
และให้ความรู้แก่สตรีไปถึงในระดับภูมิภาคและใน
ระดับพ้ืนที่ชุมชน  
2. กนกรัตน์ เกื้อกิจ44 กล่าวว่าการด าเนินงานเรื่องนี้
ยังไม่ใช่นโยบายหลักเนื่องจากท าแค่เฉพาะบางกลุ่ม 
เป้าหมายเท่านั้นและ สค. อยู่ในระหว่างการหว่าน
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งยังไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง และ
ยังไม่มีเจ้าภาพขับเคลื่อนงานที่กระจายไปยังพ้ืนที่
เหมือนประเด็นความรุนแรงในครอบครัว  
2. เรืองระวี พิชัยกุล45 สะท้อนว่า การออกแบบกลยุทธ์
และกระบวนการท างานเพ่ือน ามาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ไปสู่การปฏิบัติไม่ลื่นไหล ไม่มีความยืดหยุ่น และหาก
จะให้ภาครัฐเป็นหน่วยขับเคลื่อนงานคงจะท าอะไรได้
ไม่มากนัก 
3. ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอ๊ะ46 กล่าวว่า สค. ยังไม่มี
การทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการ
ทบทวนมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด รวมทั้ง ยังไม่ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
4. ปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน คือ  

 4.1 การไม่ประชุมกอง/หน่วยงานภายในกรมเพ่ือ 
“วางแผนการบูรณาการการท างานร่วมกัน” ก่อนส่ง
แนวทางไปให้ พมจ. ด าเนินการ  

                                                 
44 อ้างแล้ว 
45 อ้างแล้ว 
46 อ้างแล้ว 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 4.2 ยังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกอง/

กลุ่มงานภายในของ สค. ก่อนด าเนินงาน  
 4.3 การท างานยังไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจาก

ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 
ดังนั้น การอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายจึง
ด าเนินการได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น  

4. การเรียนรู้
และเติบโตของ
หน่วยงาน 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ47 กนกรัตน์ เกื้อกิจ48 
เรืองระวี พิชัยกุล49 โสภณ แก้วล้อมทรัพย์50 และ
จารุวรินทร์ ธนา ชนะสิทธิ์51 สะท้อนว่า สค. ยังส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้น้อยมาก
และขาดความต่อเนื่อง ท าให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังขาดความตระหนัก ยังไม่เห็นความส าคัญ
ของวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง รวมทั้งยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมใน
ลักษณะ Training of Trainer ซึ่งต้องมีการด าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า สค. ยังไม่ได้มีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนให้มีการขยายผล
หรือต่อยอดการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

สมพิศ ศรีก าแหง52 สะท้อนว่ายังไม่มีการขยายผล 
ในเรื่องกลไกและการต่อยอดการด าเนินงาน ดังนั้น 
จึงต้องส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานโดยให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

                                                 
47 อ้างแล้ว  
48 อ้างแล้ว  
49 อ้างแล้ว 
50 อ้างแล้ว 
51 อ้างแล้ว 
52 อ้างแล้ว 
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มิติ BSC กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ชุมชน (ศพค.)53 เป็นฐานหรือกลไกในการขับเคลื่อน
งาน รวมทั้ง ต้องประสานกับส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเครือข่ายสตรี 
ในการจัดท าพ้ืนที่น าร่องเพ่ือขยายผลในแต่ละภาค ๆ  ละ 
2-3 จังหวัดก่อน โดยเรื่องที่ต้องพิจารณาประกอบการ
ด าเนินงานได้แก่ สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึง ความพร้อมในการขยายผลในแต่ละพ้ืนที่ 
จากนั้น จัดให้มีเวทีถอดบทเรียนการขยายผลในแต่ละ
พ้ืนที ่

 
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนางานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความม่ันคง 

จากการศึกษาและข้อเท็จจริงที่ค้นพบ จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนางาน ตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง ดังนี้ 

1.  มิติด้านการเงิน กลยุทธ์ในการจัดการงบประมาณ แม้ว่าจะมีการวางกลยุทธ์สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินงานไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ สค. แล้ว แต่งบประมาณยังไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซึ่งเรื่องนี้ โสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ชี้แนะว่า สค. ต้องวางกลยุทธ์ใหม่ในการ
จัดท าข้อเสนองบประมาณเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ กล่าวคือ ต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนการ
จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีร่วมกันระหว่าง สค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยให้มีตัวแทนของทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมหารือในการจัดท าค าของบประมาณดังกล่าว ตลอดจน 
ต้องมีเวทีประชุมหรือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น าร่อง) เพ่ือให้มีการบูรณาการงบประมาณ 
ในระดับจังหวัด รวมทั้ง การบูรณาการทรัพยากรอ่ืน ๆ  
  

                                                 
53 ศพค. เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้

ค าแนะน าและส่งเสรมิการเรียนรู้แก่ครอบครัว โดยบริหารจดัการในรปูของคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
องค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศพค. ท่ัวประเทศจ านวน 7,133 แห่ง 
และมี ศพค.ทีผ่่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานดีเด่นแล้วจ านวน 302 แห่ง 
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2.  มิติลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.1 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายของ สค. มีหลากหลาย ท าให้ต้องส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากขึ้น โดยเรืองระวี พิชัยกุล 54 และปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ55  
บอกว่าต้องออกแบบกลยุทธ์ใหม่โดยต้องส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น UN Women UNDP USAID เป็นต้น เพ่ือร่วมกันจัดท าคู่มืออบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
แบบ Training of Trainer เพ่ือให้น าไปขยายผลต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในเรื่องนี้ 

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปาตีเมาะ  
เปาะอิแตดาโอ๊ะ เรืองระวี พิชัยกุล จันทร์แรม สุจริต56 เพ็ญศรี โพธิ์แหน57 และจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์58 
บอกว่า สค. ต้องใช้สื่อมวลชนทุกแขนงทุกสาขา รวมทั้ง สื่อทางสังคม เป็นช่องทาง ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง  
การด าเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากมีการผลิตสื่อดิจิทัลที่ใช้ภาษา
ง่าย ๆ ในแต่ละพ้ืนที่จะยิ่งท าให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  

2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการร่วมรับรอง
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพและความมั่นคง ในอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10–14 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่ก็ยังมีปัญหา
ในการขับเคลื่อนงานในระดับอาเซียน ซึ่งเรื่องนี้ ธิดา พงษ์เจริญชัย59 ชี้แนะว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องมีเวทีประชุมหารือแบบ Virtual Meeting เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังผ่านส านักเลขาธิการ
อาเซียน 

3.  ด้านกระบวนการภายใน  
3.1 กนกรัตน์ เกื้อกิจ60 และสมจิต สอนกล้า61 กล่าวแนะว่าต้องประชุมระดมความคิดเห็น

เพ่ือจัดท าแผนการบูรณาการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงเพ่ือจะได้ตอบโจทย์และตอบสนองการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
54 อ้างแล้ว  
55 อ้างแล้ว 
56 อ้างแล้ว  
57 อ้างแล้ว  
58 อ้างแล้ว 
59 อ้างแล้ว 
60 อ้างแล้ว  
61 อ้างแล้ว 
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ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรพัฒนาเอกชน 
โดยควรบูรณาการทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ และงานที่จะด าเนินการร่วมกัน  

3.2  โสภณ แก้วล้อมทรัพย์62 สมพิศ ศรีก าแหง63 จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์64 และ 
สุพิพัฒน์ อนุราช65 ให้ข้อแนะน าว่า สค. ต้องวางกลยุทธ์เพ่ือเลือกพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินงาน  
โดยให้พิจารณาที่ ศพค. ดีเด่นในแต่ละจังหวัดมาทดลองน าร่อง เมื่อเกิดผลส าเร็จแล้ว จึงให้วางแผน
ขยายผลต่อยอดทั้งในเชิงพ้ืนที่และองค์ความรู้ไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาความพร้อมทั้ง  
ในส่วนที่เป็นงบประมาณ บุคลากร และความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นมาประกอบกัน 

3.3 โสภณ แก้วล้อมทรัพย์66 สมพิศ ศรีก าแหง67 จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์68 และ
ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา69 บอกว่าต้องมีกลยุทธ์ในการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และให้
ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินงานด้วย 

4.  มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงาน  
กนกรัตน์ เกื้อกิจ70 โสภณ แก้วล้อมทรัพย์71 สมพิศ ศรีก าแหง72 จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์73 

ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา74 และสุพิพัฒน์ อนุราช75 เสนอว่า สค. ต้องสร้างกลไกในพ้ืนที่ที่จะ
รับผิดชอบเชื่อมโยงประสานกับเครือข่าย กลุ่มต่าง ๆ ในการขยายผลและต่อยอดงานให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 

                                                 
62 อ้างแล้ว 
63 อ้างแล้ว 
64 อ้างแล้ว 
65 อ้างแล้ว  
66 อ้างแล้ว 
67 อ้างแล้ว 
68 อ้างแล้ว 
69 อ้างแล้ว 
70 อ้างแล้ว 
71 อ้างแล้ว 
72 อ้างแล้ว 
73 อ้างแล้ว 
74 อ้างแล้ว 
75 อ้างแล้ว 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง : 
เป้าหมายและการด าเนินงานของประเทศไทย พบว่า 

4.1.1 ประเทศไทยได้รับเอาข้อมติที่ 1325 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับ “สตรี สันติภาพ และความมั่นคง” (Women, Peace and Security : WPS) 
มาด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ซึ่งถือว่าต้องมีการด าเนินงานให้สอดรับไปกับทิศทางและแนวนโยบาย
ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายและมีการรายงานผลต่อสหประชาชาติเป็นระยะ ๆ ประกอบกับประเทศไทย 
ได้ร่วมแถลงการณ์ว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียนด้วยซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง
ที่ส่งผลให้ต้องเร่งด าเนินการ โดยเฉพาะการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เกิดผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรม  

4.1.2 วาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 และเป้าหมายที่ 16 แต่จากการศึกษากลับพบว่ายังมีความก้าวหน้า ในการ
ด าเนินงานน้อยมากในทุกมาตรการทั้งด้านการป้องกัน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการฟ้ืนฟูเยียวยา 
การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสตรี 
และการส่งเสริมให้มีกลไกและการขับเคลื่อน 

4.1.3 จากการศึกษาผลพบว่างบประมาณที่ได้รับเพ่ือด าเนินงานมีน้อย รวมทั้ง เห็นว่า 
สค. ยังขาดกลยุทธ์ที่ดีในการเสนอของบประมาณ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่ค่อนข้างสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว  
ยังไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด 19  

4.1.4 จากการศึกษาผลการด าเนินงานพบว่า สค. ได้ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดตั้งกลไก “ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
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สันติภาพและความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในภาค อื่น ๆ ของประเทศไทย ยังไม่มี
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ
เพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting) เพ่ือให้เกิดแนวร่วมในการด าเนินงานที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

2) การส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนพัฒนาทุกระดับมีความส าคัญ 
ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงควรเสนอคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง โดยต้องเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติ และยังต้องมีการด าเนินงานตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินงานตามข้อมติที่ 1325 
วาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยั งต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกรอบปี ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเสนอไปยังองค์การสหประชาชาติ ดังนั้น 
จึงมีข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงาน ดังนี้  

1) ควรมีการจัดท าคู่มือเพ่ือฝึกอบรม Training of Trainer ส าหรับการป้องกัน
ปัญหาในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะเรื่องที่ เป็นประเด็นความรุนแรงต่อสตรี และการละเมิด
ทางเพศ รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ต่อเนื่อง 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และกลุ่มองค์กรสตรีให้เข้าใจเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความม่ันคง 

3) การด าเนินงานในระยะสั้น สค. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ครั้ง 
เพ่ือเป็นการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง ควรร่วมกับภาครัฐกลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรี และ
สื่อมวลชน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความม่ันคง 
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4) ควรมีการจัดท าเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงานตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในระดับจังหวัด ในแต่ละภาค 
โดยใช้กลไก/กลุ่มองค์กรสตรีในพ้ืนที่ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–11 และศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

5) ควรมีกลไกเชื่อมโยงการท างานให้สอดรับกันทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีการขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับกลไกของ
กระทรวง พม. เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกคุกคาม ความไม่ปลอดภัยในทุกรูปแบบ 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
หนังสือและเอกสาร 
กฤษณี มหาวิรุฬห์. วารสารข่าว สป.มท.ปีที่ 16 ฉบับที่ 155, 2546 
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อการส่งเสริมสันติภาพและความ

มั่นคงในบริบทความขัดแย้งในชายแดนไทย. ,2559 
ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้. กรุงเทพฯ, 2561 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรง 

ต่อสตรี. 2558. 
องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN 

Women). แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง. 2018. 

Paffenholz, Thania. “Results on Women and Gender” brief Paper. Center on Conflict, 
Development and Peacebuilding. Geneva: The Graduate Institute of 
International and Development Studies, 2015b. 

Reimann, Cordula. Promoting Women’s Participation in Peace Negotiations and Peace 
Processes. Bonn Germany: GIZ, 2014. 

 
สัมภาษณ์ 
ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอ๊ะ. นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ. 9 สิงหาคม 2563. 
กนกรัตน์ เกื้อกิจ. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. ประจ ากระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 9 สิงหาคม 2563.  
โสภณ แก้วล้อมทรัพย์. ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 9 สิงหาคม 2563 และ 29 สิงหาคม 2563. 
เรืองระวี พิชัยกุล. กรรมการนโยบายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย).  

9 สิงหาคม 2563. 
สมจิต สอนกล้า. ผู้น าเครือข่ายสตรีแม่หญิงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 15 สิงหาคม 2563. 



42 

 

ลักษณา อิศรางกรู ณ อยุธยา. ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง 
จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 16 สิงหาคม 2563. 

สมพิศ ศรีก าแหง. ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว. 16 สิงหาคม 2563.  

รอกีเย๊าะ นิมะ. รองประธานเครือข่ายสตรียุติความรุนแรง จังหวัดยะลา. 16 สิงหาคม 2563.  
จินตนา จิโนวัฒน.์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมือง 

สิงหนคร จังหวัดสงขลา. 16 สิงหาคม 2563.  
จันทร์แรม สุจริต. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดระยอง. 

16 สิงหาคม 2563. 
พรหมพร โอภาทิพากร. รองประธานฝ่ายสตรีใหหน า สมาคมใหหน าแห่งประเทศไทย. 16 สิงหาคม 

2563. 
เพ็ญศรี โพธิ์แหน. คณะอนุกรรมการพัฒนาสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท. และสมาชิกสภาผู้ชม

ผู้ฟัง ไทยพีบีเอส. 16 สิงหาคม 2563.  
ยุพิน อองค าสวัสดิ์. เครือข่ายแม่หญิงล้านนา จังหวัดล าพูน. 16 สิงหาคม 2563.  
จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์. ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรี

สะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 17 สิงหาคม 2563.  
สุพิพัฒน์ อนุราช. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน. 

18 สิงหาคม 2563. 
ธิดา พงษ์เจริญชัย. นักพัฒนาสังคมช านาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 30 สิงหาคม 

2563. 
 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
สิตา สัมฤทธิ์. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักเลขาธิการอาเซียน. 19 สิงหาคม 2563. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



44 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สตรี สันติภาพ และความม่ันคงในระดับนานาชาติ 
กฎบัตรสหประชาชาติยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เกียรติศักดิ์ศรีและ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง สิทธิอันเท่าเทียมกันของสตรีและบุรุษ ปฏิญญาสากลว่าด้วย  
สิทธิมนุษยชนยืนยันหลักการที่ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ มีความเสมอภาคในเกียรติศักดิ์ศรี และ
สิทธิการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นอกจากนั้น ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ความก้าวหน้าของสตรีได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตรีให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความเสมอภาค 
การพัฒนา และสันติภาพ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 7 ฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคี1 ซึ่งอนุสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสตรีโดยตรง ได้แก่ อนุสัญญา ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบได้ให้
หลักประกันว่า รัฐภาคีมีหน้าที่ประกันให้สตรีสามารถได้เข้าถึงสิทธิ และโอกาสต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคที่แท้จริงกับบุรุษโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals–MDGs) ตลอดจนรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย (Universal Periodic Review–UPR)รวมทั้ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ

                                                 
1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights–ICCPR) 
  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 

Economic, Social and Culture Rights–ICESCR) 
  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ (Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination against Women) ประกันว่าชายและหญิงจะได้รับการปฏิบตัิและดูแลจากรัฐอย่าง
เท่าเทียมกันท้ังการเมืองและการด ารงชีวิต เช่น การศึกษา อาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร เป็นต้น 

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child–CRC)–ห้ามเลือกปฏิบตัิต่อเด็ก สิทธิต่าง 
ๆ ของเด็ก และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 
Elimination of all forms of Racial Discrimination–CERD)  

 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัตหิรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศกัดิ์ศรี 
(Convention against Torture and Other Cruel, in human of Degrading Treatment or Punishment–
CAT) 

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities–CRPD) 
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สหประชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ
และเสริมพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ล้วนตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตของสตรี รวมถึง การขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง 

ในส่วนของสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ได้มีข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) และ 1889 (2009) 1960 (2010) 2106 
(2013) และ 2122 2013 ให้ความส าคัญกับบทบาทของสตรีในการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้าง
สันติภาพ รวมทั้งในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

สตรี สันติภาพ และความม่ันคงในระดับประเทศ 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล รวมทั้งการได้รับการคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ ดังที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งสตรีและ
องค์กรสตรีตามที่ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดในแผนฯ เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกด้านอย่างเป็น
องค์รวม และโดยที่สตรีในฐานะประชากรครึ่งหนึ่งที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ยังมีปัญหา
ในเรื่องสถานภาพและคุณภาพชีวิต จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสตรีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับการสร้างสังคมที่เสมอภาค คนในสังคม
มีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรี ให้โอกาสสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ให้สตรีมีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557–2561) ก าหนดเป้าหมายให้เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่สังคมสันติสุข นอกจากนั้น กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลก็มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ 
สร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและสตรีผู้ด้อยโอกาส ในบริบทเฉพาะของการส่งเสริม
บทบาทสตรีในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีการคัดเลือกและมอบรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพแก่สตรีที่มีผลงานด้านนี้เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการยอมรับในบทบาทของสตรีในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง และ  
ร่างแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
มุ่งแสวงหายุทธศาสตร์และการก าหนดกลไกในการสร้างศักยภาพและโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะกลไกภาครัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของสตรีตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
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สถานการณ์ความขัดแย้ง 
ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือ  

ไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะ
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด เจตคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ 
ความสัมพันธ์ เป็นต้น 

ในพ้ืนที่ที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ ผู้หญิงและเด็ก 
โดยเฉพาะในเรื่องความรุนแรง การถูกคุกคาม การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติ การถูก
ใส่ร้ายและความรุนแรงในรูปแบบอ่ืน ๆ ตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้ งในประเทศไทย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง 
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณตะเข็บชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ที่
ส่งผลกระทบซ้ าเติมให้ปัญหาของผู้หญิงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรง เช่น การเสียชีวิต การ
ได้รับบาดเจ็บ ความยากล าบากในการหาเลี้ยงชีพ และทางอ้อม เช่น ปัญหาความยากจน การขาด
โอกาสทางการศึกษา การเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรม การแบกรับภาระใน
การดูแลและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งยังมีผลกระทบที่เกิดต่อเด็กที่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
เช่น เรื่องของสุขภาพจิต 

นอกจากสตรีจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งแล้ว สตรีก็สามารถมี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า การมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการ
สร้างสันติภาพทุกขั้นตอนยังมีน้อย ทั้งในส่วนของการป้องกัน การยุติความขัดแย้ง และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณะภายหลังความขัดแย้ง 
 
การจัดท าร่างมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงปลอดภัย  

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่ก าหนดจะสร้างสังคมเสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม ที่สตรีไทยอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่างแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่มุ่งแสวงหายุทธศาสตร์และการก าหนดกลไกใน
การสร้างศักยภาพและโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งแผน
ดังกล่าวเป็นแผนที่ครอบคลุมสตรีทุกกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปกติทั่วไป ส าหรับสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งนั้น ประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญอย่างสูงในการแก้ไขปัญหา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้ระดมสรรพก าลังในการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้งการฟ้ืนฟูเยียวยาอย่าง
ต่อเนื่อง ประเด็นของสตรีในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ต้องพิจารณาในสองแง่มุม ทั้งในการเป็น  
ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนในการสร้างสันติภาพ ดังนั้น ในกระบวนการคุ้มครอง ช่วยเหลือ แก้ไข 
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เยียวยา ต้องมีความเข้าใจและใส่ใจต่อสถานภาพและความต้องการเฉพาะของสตรีด้วย นอกจากนั้น 
จากการที่สตรีเป็นพลเมืองครึ่งหนึ่งของประเทศและมีศักยภาพซึ่งควรที่จะได้รับโอกาสในการแสดง
บทบาทอย่างเข้มแข็งในการสร้างสันติภาพและน าความสงบสุข มั่นคงปลอดภัยมาสู่ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติตระหนักถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ที่สตรีได้รับจากความรุนแรง อันเนื่องจากความขัดแย้ง และเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการบูรณาการมิติหญิงชายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพและ
ความมั่นคง จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยขึ้น 
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงในสังคมที่มีผลกระทบต่อสตรี วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมมือปกป้องดูแลสตรี ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อผลกระทบจากความรุนแรง 
น าเสนอแนวทางและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีการก าหนดนโยบาย มาตรการในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

คณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การน าข้อมติ 1325 เรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง และข้อมติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มาปรับใช้ในการคุ้มครองช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพสตรี  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง จะสามารถส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคงได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ
และต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติเฉพาะทางด้านสตรี
กับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบให้ความส าคัญ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดท ามาตรการและแนวทางปฏิบัติด้าน
สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
 
เพ่ือให้การด าเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสตรีในสถานการณ์ความขัดแย้ง และ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้ก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

สตรีได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ได้รับความเป็นธรรมและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสตรีในงาน
ด้านสันติภาพและความม่ันคง 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้สตรีได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิจากปัญหาความขัดแย้งอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 

2.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง  
3.  เพ่ือให้ภาคประชาสังคม ผู้น าศาสนา ประชาชน และผู้น าในพ้ืนที่ รวมทั้งสื่อมวลชน 

มีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิสตรี และฟ้ืนฟูเยียวยาสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้ง 

4.  เพ่ือให้มีกลไกในการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพและความม่ันคง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
เป้าหมายหลัก 

1. สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในทุกขั้นตอนและทุกระดับ 
2. สตรีในพ้ืนที่สถานการณ์ความขัดแย้งได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ 
3. ภาคประชาสังคม ผู้น าทางศาสนา ประชาชน ผู้น าในพ้ืนที่ และสื่อมวลชนมีส่วนร่วม  

ในการสร้างสันติภาพและความม่ันคง 
4. สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการ

สร้างสันติภาพ 



49 

 

5. มีฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงที่เป็นระบบ ทันสมัย 
และเข้าถึงง่าย 
 
ตัวช้ีวัดหลัก 

1.  จ านวนและสัดส่วนของหญิงชายที่เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างสันติภาพและ
ความมั่นคงในประเทศและต่างประเทศ 

2.  ร้อยละของสตรีและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งได้รับ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ หรือฟ้ืนฟูเยียวยา 

3.  จ านวนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้น าศาสนา ประชาชน ผู้น าในพ้ืนที่ และสื่อมวลชนที่มี
ส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความม่ันคง 

4.  จ านวนกลไกที่ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการ
สร้างสันติภาพ 

5.  มีฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงที่เป็นระบบ ทันสมัย 
และเข้าถึงง่าย 
 
ระยะเวลาของมาตรการ 

พ.ศ. 2560–2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 
2. แกนน าสตรี แกนน าชุมชน ผู้น าทางศาสนา องค์กรและเครือข่ายสตรี 
3. สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
4. เจ้าหน้าที่สตรีที่ท างานด้านสันติภาพและความม่ันคงในพื้นที่สถานการณ์ ความขัดแย้ง 
5. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. สื่อมวลชน ทั้งสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อสังคม สื่อท้องถิ่น สื่ออาสาสมัคร ฯลฯ 
7. ประชาชนทั่วไป  
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นโยบายของรัฐ 
ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 

สตรี สันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัย และการส่งเสริมให้สตรีได้มีบทบาทในกระบวนการสร้าง
สันติภาพ 

 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 

มาตรการที่ 1 การป้องกัน (Prevention) 
1.  จัดให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลไม่ให้มีการกระท าความรุนแรงต่อสตรีใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ความขัดแย้ง  
2.  คัดสรรบุคลากรที่เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในเรื่อง  

การกระท าความรุนแรงต่อสตรี โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถานการณ์
ความขัดแย้ง 

3.  จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถานการณ์ความขัดแย้ง  
เพ่ือไม่ให้ไปละเมิดสิทธิหรือกระท าความรุนแรงต่อสตรีในพ้ืนที่  

4.  ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ผู้น าทางศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และ/หรือลดความรุนแรงต่อสตรี ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้ง 

5.  ส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างความตระหนักแก่สังคม เพ่ือช่วยเฝ้าระวัง
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงและไม่ละเมิดสิทธิสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้ง  

6.  ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักรับรู้ให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานสนับสนุน 
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การเพื่อการ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 
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มาตรการที่ 2 การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการฟื้นฟูเยียวยา (Protection and recovery) 
1.  ประสานและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

เพ่ือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และฟ้ืนฟูเยียวยาสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 
2.  ให้เร่งรัดการด าเนินคดีและไม่ยกเว้นหรือลดหย่อนโทษแก่ผู้กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับ

ความรุนแรงและความผิดทางเพศต่อสตรี ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง  
3.  ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา และผู้น าด้านวัฒนธรรม ฯลฯ  

มีบทบาทเชิงรุกในการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
ความขัดแย้งให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

4.  จัดให้มีระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ฟ้ืนฟูเยียวยาสตรีและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความขัดแย้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

5.  ส่งเสริมให้มีบุคลากรเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างเพียงพอมีคุณภาพ 

6.  ส่งเสริมให้สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสันติภาพ และสตรี
ที่มีส่วนร่วมในกลไกการสร้างสันติภาพ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และต่างประเทศ ได้รับ 
ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

หน่วยงานสนับสนุน 
องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Women) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรพัฒนาเอกชน  
ภาคประชาสังคม 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) 
1.  พัฒนาศักยภาพของสตรีที่อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 

และกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางเพศ การกระท าความรุนแรง รวมทั้ง วิธีการเอาตัวรอด 
เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง 

2.  เสริมสร้างให้สตรีมีทักษะในการเจรจาต่อรอง หลักการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
การประสานงาน ความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความขัดแย้ง 
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3.  พัฒนาบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งให้มีเจตคติ  
ที่เอ้ือต่อการท างาน ตระหนักถึงมิติหญิงชายและผลกระทบที่สตรีได้รับจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 

4.  พัฒนาผู้ที่ปฏิบัติงานและ/หรือปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ให้มีความรู้ในการสร้างสันติภาพ รวมทั้ง ทักษะในการป้องกัน คุ้มครองพิทักษ์ และฟ้ืนฟู
เยียวยาสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 

5.  ส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย (gender mainstreaming)2 ในนโยบายและ
แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้านสันติภาพและความม่ันคง  

6.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน ระหว่าง
ประเทศ สิทธิสตรีและเด็ก แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้ตระหนักและมีความละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับเพศ เพ่ือให้สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และไม่ถูกกระท าซ้ า 

7.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟู เยียวยา ให้เข้าใจสิทธิสตรี 
มิติหญิงชาย เพ่ือให้สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงพาตนเองได้ 

8.  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคประชาสังคมและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
ในเรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง เพ่ือเป็นเครือข่ายในการจัดการปัญหาความขัดแย้งและสร้าง
สันติภาพในพ้ืนที่ 

9.  ส่งเสริมให้มีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ความขัดแย้งหรือภารกิจการรักษาสันติภาพ ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและค านึงถึงสภาวะเฉพาะทางเพศ
ของสตรีเป็นส าคัญ 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
  

                                                 
2 การสร้างกระแสความเสมอภาค มิติหญิงชายประกอบไปด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการด้วยกัน : แนวทาง 

การปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาที่สะท้อนถึงผลกระทบ ความแตกต่างของหญิงชายและการรวมประเด็นมติิ
หญิงชายเข้าสู่กระแสหลักในทางปฏิบัติทั้งในระดับนโยบายและแผนงานใหม่ ๆ ขององค์กรตลอดจนกระบวนการ
ในการอนุมัติโครงการพัฒนาและโครงการวิจัย (Source : Bromley, Victoria, Baseline Analysis of Gender 
Sensitivity, 1996) 
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หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า องค์การเพ่ือการ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 

มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสตรี 
(Empowerment and Participation)  

1.  ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสตรีมีส่วนร่วมของกระบวนการ
สันติภาพทุกขั้นตอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.  ส่งเสริมให้สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสันติภาพ และสตรี 
ที่มีส่วนร่วมในกลไกการสร้างสันติภาพ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และต่างประเทศ ได้รับก าลังใจ 
และการยกย่องเชิดชูในการปฏิบัติงาน 

3.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีให้มีส่วนร่วมในการลดความขัดแย้งและสร้าง
สันติภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของ
ชุมชนให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมให้มีกลไกและการขับเคลื่อน (Mechanism and implementation) 
1.  ก าหนดให้มีศูนย์ประสานงานในการผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามการด าเนินการ  

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 
2.  ส่งเสริมกลไกที่มีอยู่ในจังหวัดที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 

จัดท าแผนปฏิบัติการ มาตรการ และงบประมาณ ในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรี  
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติและความมั่นคงปลอดภัย 
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3.  เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ทหาร/ต ารวจสตรี และบุคลากรสตรีที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
และรักษาสันติภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
เพ่ือใช้ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงาน 

5.  จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนทุกด้าน เป็นระบบ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 

6.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับ
การส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

7.  ให้มีการทบทวนและประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความม่ันคงตามความเหมาะสม 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงบประมาณ 

หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้ หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ(UNDP) องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม UN Women/UNDP/สถาบันการศึกษา 
/NGOs/ประชาสังคม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง 
 
ประวัติการศึกษา – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 2530 
 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 2549 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2538–2545  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3–6ว 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2546 นักวิชาการพัฒนาสังคม 6ว ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2547–2548 นักพัฒนาสังคม 7ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2549–2556 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กองกลาง 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2557–2558 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนและประชาสังคม 
 กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2558  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล  
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2558–2559 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2559–2560 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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พ.ศ. 2561–2562 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 


