บทที่ ๑๑

เรื่อง สิทธิสตรี

นักศึกษาเตรียมหาความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปข้างบนแล้วตอบคำ�ถาม
- ปัญหาสิทธิสตรีในประเทศสหรัฐฯ หรือประเทศคุณมีเรื่องอะไรบ้าง
- คุณคิดว่าผู้หญิงไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิหรือไม่
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรสตรี นักวิชาการ
และนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิสตรี ที่ร่วมวงเสวนา เรื่อง “สิทธิความเป็นคนของ
ผู้หญิง พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง” .......ต่างวิพากษ์
วิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำ�รุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ที่ระบุว่า ข้าราชการระดับสูง หรือสูงอายุ อาจมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
กันบ้าง ไม่ใช่เรื่องเสียหาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
น.ส. สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง
กล่าวว่า สิ่งที่ ร.ต.อ. เฉลิมพูด จะนำ�ไปสู่ความเสียหาย เพราะเท่ากับเป็นการส่ง
สัญญาณว่า ผู้ชายที่สูงอายุมีพฤติกรรมชู้สาวได้ ดังนั้น จึงต้องการให้ทบทวนและ
ระมัดระวังคำ�พูด ในฐานะเจ้ากระทรวงที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน เนื่องจากอาจ
ไปกระตุ้นและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องเพศในสังคมมากขึ้น โดย
เฉพาะในผู้ชายที่สูงอายุ
ด้าน รศ. มาลี พฤกษ์พงศาวลี กล่าวว่า คำ�พูดของ ร.ต.อ. เฉลิม เป็น
ลักษณะการพูดให้ท้ายส่งเสริมพฤติกรรมชู้สาว หรือให้มีเสรีภาพทางเพศและค่า
นิยมที่ทำ�ให้สังคมแตกแยก คนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ควรคิด หรือพูดสิ่งเหล่านี้ เพราะ
จะทำ�ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้หญิง โดยเฉพาะข้าราชการหญิงลดน้อย
ลง
ขณะที่ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า คนแก่
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทางสร้างสรรค์ การพูดของ ร.ต.อ. เฉลิม เหมือนกับการ
ส่งเสริมพฤติกรรมโคแก่กินหญ้าอ่อน เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แสดงความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างชาย-หญิง ที่ให้ชายเป็นใหญ่ และแม้แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ควรจะมีกิ๊กเช่นกัน
รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศ ควรจะสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิง เป็นเรื่องที่รัฐฯต้องให้ความสำ�คัญ
“ผมไม่เห็นด้วยที่รัฐมนตรีออกมาพูดเช่นนั้น การพูดแสดงถึงวิธีคิด วิสัย
ทัศน์ และอาจทำ�ให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตราย
อย่างมาก ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยดูแลทุกข์สุขของประชาชน และดูแลผู้ว่าฯทุก
จังหวัด การพูดอะไร ควรจะแสดงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดี” นายจะเด็จกล่าว
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ประจำ� วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Thai Reader Project
http://readingthai.wisc.edu

Volume 2

Chapter 11
Page 2

คุณคิดว่าผู้หญิงไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิเหมือนกับผู้หญิงตะวันตกหรือไม่ อย่างไร
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

ก. สรุปใจความสำ�คัญ
๑. ประเด็นที่ผู้ร่วมวงเสวนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นจนกลายเป็นข่าวคือ..............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๒. ความคิดเห็นที่เหมือนกันของผู้ร่วมวงเสวนาทั้งสาม คือ...................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๓. หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี วิจารณ์ว่า.............................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๔. อาจารย์มาลีมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากความเห็นของคุณสุเพ็ญศรี ว่า...............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๕. ตัวแทนมูลนิธิเพื่อนหญิง ตำ�หนิคำ�พูดของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่า.......................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ข. เลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน
๖. ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐอ้างอิงคำ�พูดของใครบ้าง
ก. ข้าราชการและนักวิชาการ			

ค. นักวิชาการและผู้แทนองค์กรสตรี

ข. ข้าราชการและนักกฎหมาย			

ง. นักวิชาการและนักกฎหมาย

๗. “การส่งสัญญาณ” (บรรทัดที่ ๒ ย่อหน้าที่ ๒) มีความหมายว่า
ก. ยอมรับอย่างเปิดเผย			

ค. ให้เฉพาะบางคนทราบ

ข. ยอมรับอย่างลับๆ				

ง. ไม่เปิดเผย

๘. กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อะไรบ้าง (เลือก ๒ ข้อ)
ก. บริหารประเทศ				

ค. ดูแลความปลอดภัยของผู้หญิง

ข. ดูแลทุกข์สุขของประชาชน			

ง. ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัด

๙. “การพูดให้ท้าย” (บรรทัดที่ ๑ ย่อหน้าที่ ๓) มีความหมายว่าพูดสนับสนุนให้.......
ก. ปลอดภัย					

ค. กระทำ�สิ่งที่ไม่ควรทำ�

ข. มีเสรีภาพมากขึ้น				

ง. กระทำ�ในเรื่องที่เหมาะสม

๑๐. ใครเป็นโคแก่ ในพฤติกรรมโคแก่กินหญ้าอ่อน
ก. ข้าราชการชายที่มีอายุมากกว่าหญิง

ค. ผู้ชายทุกคน

ข. ผู้ชายสูงอายุ				

ง. ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

๑๑. ใครมีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงและผู้ชายมี
สิทธิเท่าเทียมกัน
ก. คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล			

ค. คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ข. อาจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี		

ง. คุณเฉลิม อยู่บำ�รุง
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
ค. เติมคำ�ที่ให้ลงในช่องว่างให้ได้ใจความชัดเจน ถูกต้อง
กระตุ้น

ค่านิยม

แตกแยก

ทบทวน

ส่งเสริม

สัญญาณ

ได้ใจ

วิพากษ์วิจารณ์

พฤติกรรม

มั่นใจ

แบบอย่าง
สร้างสรรค์

๑๒. การฝึกฝนและการเตรียมพร้อมตลอดเวลา ช่วยสร้างความ...........................ให้กับนักกีฬา
๑๓. กลิ่นหอมของอาหารที่ทำ�เสร็จใหม่ๆ...........................ให้ทุกคนที่นั่งรออยู่ หิวมากขึ้น
๑๔. ทุกครั้งก่อนที่มารศรีจะขึ้นพูด เขามักจะใช้เวลาประมาณห้านาทีเพื่อ....................... หัวข้อ
และเค้าโครงเรื่องที่จะพูด
๑๕. ความกตัญญู(กตเวที)เป็น..........................ที่คนเอเซียใช้อธิบายการกระทำ�หลายๆอย่าง
ที่ชาวตะวันตกอาจไม่เข้าใจ
๑๖. ความไม่เข้าใจกันของคนในบ้าน มักจะเป็นสาเหตุของความ.......................ในครอบครัว
๑๗. เนื่องจากมีคำ�กล่าวว่า เด็กๆเปรียบเสมือนผ้าขาวที่จะซึมซับทุกอย่างรอบตัว ผู้ใหญ่จึงต้อง
ระวัง ทำ�ตัวให้เป็น...........................ที่ดีของเด็ก
๑๘. ที่ประชุมของบริษัทตัดสินใจไล่พนักงานออก ๒ คน โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาทั้งสองมี
...............................ที่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมงาน
๑๙. การที่พ่อแม่ของสมพงษ์สนับสนุนเขาด้านการเงิน ทำ�ให้เขา......................และขยายกิจการออก
ไปโดยไม่ระวังว่าบริษัทของเขากำ�ลังประสบปัญหาต่างๆอย่างมาก
๒๐. คนจำ�นวนมากไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของกรรมการตัดสินมวยไทยเมื่อวานนี้ เราจึงเห็น
บทความเขียน.....................................เรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
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ง. เขียนประโยคจากคำ�ที่ให้
๒๑. เช่นกัน ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๒๒. ที่ระบุว่า ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๒๓. ทั้งนี้ .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๒๔. แสดงถึง ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังอ่าน
ให้นักศึกษา จับคู่กัน แล้วหาข้อมูล (กรณีศึกษา) ที่แสดงถึงพฤติกรรมความไม่เสมอภาค
ระหว่างหญิง-ชายในสังคมไทย และเปรียบเทียบกับในสังคมอเมริกันหรือตะวันตก
เตรียมนำ�เสนอในห้องเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที
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คำ�ศัพท์

เรื่อง สิทธิสตรี
คุ้มครอง			
พันธกรณี			
ข้อถกเถียง			
วิพากษ์วิจารณ์		
รัฐมนตรี			
กระทรวงมหาดไทย		
ชู้สาว				
พิทักษ์				
มูลนิธิ				
สัญญาณ			
กระตุ้น				
ให้ท้าย				
ค่านิยม			
มั่นใจ				
ผู้จัดการ			
โค = วัว			
กิ๊ก				
บริหาร				
เสมอภาค			
วิสัยทัศน์			
ได้ใจ				
ประเด็น			
ตำ�หนิ				
กรณีศึกษา			
Thai Reader Project
http://readingthai.wisc.edu

-

to protect
obligation, contract
argument
to criticize
minister
Ministry of the Interior
to be adulterous
to protect, guard, keep, take care of
foundation
signal
to stimulate, incite, urge
to back, support, take sides with
values
to be confident, sure
manager
cow
part time lover (usage: slang)
to administer
to be equal (in legal status)
vision
to become over confident
issue, topic, point
to blame, reproach
case study
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