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คำสงวนสิทธิ์
ความคิดเห็น ผลการวิจัย ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่ได้แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเห็นของ
องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) หรือหน่วยงานอื่นๆ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเสมอไป เนื้อหาของรายงานฉบับนี้อาจถูกกล่าวถึง หรือทำซ้ำได้ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูล

รายงานฉบับนี้ได้ระบุตัวชี้แหล่งที่อยู่ของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Uniform Resource Locators) และลิงก์ไป
ยังเว็บไซต์ที่มีการอ้างถึงเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน รายงานฉบับนี้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์  องค์การ
ตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องต่อเนื่องของ
ข้อมูลนั้น หรือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นทั้งสิ้น

คำขอบคุณ
ผู้จัดทำรายงานขอขอบคุณหน่วยงานตำรวจระดับประเทศทั้งหมดที่อนุญาตให้นักวิจัยสัมภาษณ์คณะเจ้าหน้าที่
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากล (INTERPOL National Central Bureaus) และ
จุดประสานงานต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้จุดประสานงานระดับ
ชาติบางแห่งได้ใช้เครือข่ายส่วนตัวเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้จัด
ทำจึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความช่วยเหลือนี้  

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลของประเทศแคนาดา 

นอกจากนี้ ผู้จัดทำรายงานใคร่ขอขอบคุณรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในหลายๆ
 ส่วนของการวิจัยรวมไปถึงการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้มีผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ ใน
ระยะแรกของโครงการผ่านองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง
สหประชาชาติ (UN Women) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

© 2020, องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
 (UNODC)  
เอกสารตีพิมพ์ฉบับนี้อนุญาตให้มีการทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบใดก็ได้เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาหรือไม่
แสวงผลกำไร โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา ทั้งนี้ สำนักงานว่า
ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่ม
พลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) ใคร่ขอ
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องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) คือองค์กรตำรวจระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยมีหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศสมาชิกทั้งหมด 194 ประเทศ 
และช่วยเหลือหน่วยงานเหล่านี้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างให้โลกเป็นที่ที่ปลอดภัยยิ่ง
ขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศจึงสนับสนุนให้หน่วยงานเหล่า
นี้แบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซันเบิร์ด (Project Sunbird) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระยะเวลา
สามปี (พ.ศ. 2560-2563) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศแคนาดา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทักษะของตำรวจทั่วทั้งภูมิภาคของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ที่กระทำเป็นองค์กร โครงการนี้แบ่งออกเป็นเสาหลัก 4 เสาด้วยกัน ได้แก่ (1) แบบฝึกหัดภาคสนามเพื่อการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของชายแดนระหว่างประเทศ (2) ความสามารถด้านการตำรวจ
ซึ่งรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลอาชญากรรมของ INTERPOL การประมวลผลข้อมูลและ
ทักษะการสืบสวนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (3) นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะในกลุ่มบุคลากรผู้บังคับ
ใช้กฎหมายในด้านนี้ และ (4) ผู้หญิงในการตำรวจ ซึ่งจะรวบรวมผู้นำหญิงในวิชาชีพตำรวจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตมาร่วมกันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการบริหาร ทั้งยังมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความ
เสมอภาคระหว่างเพศในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภูมิภาคอาเซียน รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
เสาหลักที่สี่ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเสริมศักยภาพอย่างมีเป้าหมายของ INTERPOL ให้แก่ประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
คือหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติซึ่งมุ่งสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิง
 UN Women ได้ยกระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
ให้การสนับสนุนแก่ประเทศต่างๆ ในการทำให้มาตรฐานเหล่านี้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยอาศัยกฎหมาย
นโยบาย และบริการต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยงานได้อาศัยข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศเหล่านี้เพื่อแจ้งถึงข้อ
ตกลงว่าด้วยบรรทัดฐานใหม่ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้ หน่วยงานยังอาศัยเครือข่ายทั่วทั้ง
องค์การสหประชาชาติในการทำให้ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นศูนย์กลางสามเสาหลักแห่งความก้าวหน้า
ระดับโลก อันได้แก่ สันติภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ทำงานร่วมกับรัฐสมาชิกทั่วโลก
เพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากยาเสพติด อาชญากรรม และการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ องค์กรของเรานั้นมีขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกรอบการทำงานของอาเซียน ซึ่งรับมือกับความท้าทาย
ที่เกิดจากอาชญากรรมขององค์กรข้ามชาติ และส่งเสริมความยุติธรรมและหลักนิติธรรม ความพยายามระดับ
พหุภาคีเหล่านี้จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความมั่นคง

ด้วยการดำเนินงานที่ใช้ประสบการณ์อันกว้างขวางเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น UNODC จึงเป็นผู้นำในการดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนอย่าง
ครอบคลุมระหว่างอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ UNODC ได้วิจัยและพัฒนาขอบข่ายความช่วย
เหลือทางวิชาการที่ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนรัฐสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงภายใต้เสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน 

UNODC ตระหนักดีว่าความเสมอภาคระหว่างเพศและการผู้หญิงและเด็กจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด เรากำลังดำเนินการเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
หญิงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพหลายรูปแบบ ยิ่งไปกว่า
นั้น กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแนวหน้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงได้ดีขึ้นในบริบทของอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบนำบุคคลเข้าเมือง
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คำนำ
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้หญิงในการบังคับใช้กฎหมายนั้นได้รับการยอมรับทั่วโลก
ว่ามีความสำคัญต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ตามธรรมชาติของการตำรวจ อาชญากรรมและการสืบสวนด้าน
อาชญากรรมยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการให้ความสนใจ
ที่เพิ่มมากขึ้นต่อมิติด้านเพศสภาพ การประกอบอาชญากรรม ผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหาย และความ
สามารถในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องใช้สำหรับการ
วิเคราะห์ สืบสวน และต่อต้านอาชญากรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในการทำงานทุก
ระดับและทุกสายงานนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่ให้บริการอยู่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อประชาชน
เชื่อว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นตัวแทนของประชาชน มีความเข้าอกเข้าใจและตอบ
สนองต่อความต้องการของประชาชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีความยุติธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและพึ่งพาได้จะก่อให้เกิดความไว้วางใจในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และช่วย
ปลูกฝังความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 หรือโควิด-19 ได้เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของการตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน การตอบสนองต่อการกำกับดูแลโดยคำนึงถึงมิติทางเพศในช่วง
ที่เกิดโรคระบาดนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะการปิดชุมชนและชายแดนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้อโควิด-19 นั้นมีนัยสำคัญต่ออาชญากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อผู้หญิง เช่น การ
ค้ามนุษย์ และการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว

กลุ่มรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีความมุ่งมั่นที่จะ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้หญิงและเพิ่มจำนวนของผู้หญิงในงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น ในกลุ่มประเทศที่สำรวจนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงหลายคนรู้สึกว่า 
ในสถาบันของตนนั้นมีการสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้นในการคัดเลือกบุคลากร การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐสมาชิก
อาเซียนบางรัฐได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อสัญญาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

การศึกษาโดยองค์กรตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) องค์การเพื่อการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้สำรวจประสบการณ์
จริงและมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายและหญิงในระดับอาวุโสจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน การ
ศึกษาครั้งนี้ได้เสนอข้อแนะนำที่จะช่วยให้รัฐสมาชิกของอาเซียน ผู้มีผลประโยชน์ร่วมที่สำคัญและ
คู่เจรจาได้เปลี่ยนคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายมาเป็นมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมอันจะเอื้อให้เกิด
การบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความสำคัญกับทั้งชายและหญิงอย่างทัดเทียมกัน

ในพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบ 20 ปีของข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 1325 (พ.ศ. 2543) ว่าด้วยสตรี สันติภาพและความมั่นคง ถึงเวลาแล้วที่
เราจะให้ความสำคัญกับการทลายกำแพงอุปสรรคที่ยังขัดขวางความร่วมมือของผู้หญิงในงานด้าน
การบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงการกำหนดบรรทัดฐานด้านเพศสภาพและ
เงื่อนไขการจ้างงานสำหรับผู้หญิง ซึ่งมีส่วนกีดกันให้ผู้หญิงไม่อาจมีส่วนร่วมในงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างสมบูรณ์และเท่าเทียม ถึงเวลาแล้วที่เราจะเร่งการวางแผนนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่คำนึงถึงบรรทัดฐานด้านเพศสภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อไป อีกทั้งยังเป็นหนทางไปสู่ตำแหน่งผู้นำและการ
ปฏิบัติงานในสายงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
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รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นด้านเพศสภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลกระทบใน
ทุกแง่มุมของสังคม นอกจากนี้ ความร่วมมือยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดบทสนทนา
ระหว่างองค์กรเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ผู้จัดทำรายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับ
นี้และข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้วางแผนนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เมื่อมีการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งในทุกระดับ
และทุกบทบาท ชุมชนจะได้รับบริการและความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณรัฐบาลของประเทศแคนาดาสำหรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณ
หน่วยงานตำรวจทุกแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของงาน
วิจัยครั้งนี้

จอร์จ เฟนสไตน์ เดย์ แกซ
เทรล 

รักษาการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพและฝึกอบรม

ศูนย์นวัตกรรมระดับ
โลกขององค์การตำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(INTERPOL)

โมฮัมหมัด นาซิริ

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกขององค์การเพื่อ
การส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ
ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 
(UN Women)

เจเรมี่ ดั๊กลาส

ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ
 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรม ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิก

คำย่อและอักษรย่อ

ASEAN             สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
CEDAW             อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
GCE O Level     ประกาศนียบัตรสำหรับการศึกษาในระดับทั่วไป 
INTERPOL         องค์กรตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
PNP                  สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
OSCE                องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
SGD                  ดอลลาร์สิงคโปร์
UNODC              สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
UN Women        องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
USD                  ดอลลาร์สหรัฐ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การศึกษาครั้งนี้ได้สำรวจประสบการณ์และมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากทั่วภูมิภาคอาเซียน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง
กับจำนวน บทบาท และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของผู้
หญิง การศึกษาครั้งนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการ
ฝึกอบรมในอนาคต การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างองค์การตำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในพ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.2563 

บทสรุปผลการวิจัย

ในภูมิภาคอาเซียน จำนวนของผู้หญิงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นยังค่อนข้างต่ำ สถิติด้าน
เพศสภาพที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายนั้นประกอบด้วยผู้หญิงเพียง
ร้อยละ 6-20 โดยประมาณ1 ถึงแม้จะมีผู้หญิงที่ได้เลื่อนตำแหน่ง แต่บุคลากรหญิงระดับอาวุโสยัง
คงมีจำนวนน้อยมากอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าผู้หญิงได้รับโอกาสในด้านการ
ฝึกอบรมและการมอบหมายงานที่กว้างขึ้น รวมถึงงานชำนาญการพิเศษทั้งในระดับล่างและระดับ
กลาง

แม้ว่าการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การมอบหมายงานและการเลื่อนตำแหน่งของผู้หญิงใน
ระดับชาติจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในประเทศต่างๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้รายงานถึงประสบการณ์และอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
รายงานในระดับนานาชาติ ในภาพรวม ประสบการณ์และอุปสรรคเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติด้านพละกำลังและขนาดของร่างกาย (เช่น ความสูงและน้ำหนักขั้นต่ำ) ว่าเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังมีบรรทัดฐานด้านเพศสภาพและการเหมารวมเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้หญิงในสังคมที่กีดกันการมีส่วนร่วมในบางวิชาชีพ รวมไปถึง การเหมารวมเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำ “ที่ดี” ในด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นด้านต่างๆ ที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคล้าย
กับผลการรายงานในระดับนานาชาติ อาทิ การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม
ทางเพศและอาชญากรรมที่เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน การสร้างความไว้วางใจในชุมชน และการเพิ่มการรับรู้ต่อความชอบ
ธรรมของสถาบันบังคับใช้กฎหมาย 

การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม

•   ประเทศส่วนใหญ่มีโควตาหรือการกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นทางการในการคัดเลือกผู้หญิง
หรือจำนวนโดยรวมของผู้หญิงในหน่วยงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อย
ละ 30 ในรัฐสมาชิกอาเซียนบางรัฐ โควตาร้อยละ 10 นั้นเป็นอัตราสูงสุดสำหรับการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่หญิงในแต่ละปี ขณะที่ในบางประเทศ โควตานี้มีไว้เพื่อสงวนส่วนแบ่งต่ำสุดของ
ตำแหน่งต่างๆ ในบางกรณี โควตาหรือเป้าหมายอาจมีผลกับบางตำแหน่งหรือบางหน่วยงาน 
เช่น ตำแหน่งรองอธิบดี หรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 

•   ในบางประเทศ สถาบันต่างๆได้กำหนดให้มีเงื่อนไขพิเศษเฉพาะในการรับผู้หญิงเข้าทำงาน 
เช่น พวกหล่อนต้องมีสถานภาพโสดในขณะที่สมัคร หรือต้องรักษาสถานภาพโสดเป็นเวลา
หลายปีหลังจากจบการฝึกอบรม หรือต้องผ่านการตรวจพรหมจรรย์ 

•   การฝึกอบรมเกี่ยวกับเพศสภาพและสิทธิมนุษยชนมักไม่ใช่การฝึกอบรมภาคบังคับ ไม่ว่าจะใน
ระดับเจ้าหน้าที่ใหม่หรือในระดับอื่นๆ
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

•   ในกรณีที่การฝึกอบรมเกี่ยวกับเพศสภาพระหว่างการปฏิบัติงานไม่ใช่ภาคบังคับ จะพบว่าจำนวน
ผู้ชายที่เข้าร่วมมีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม หรือไม่มีความ
สนใจจะเข้าร่วมการฝึกอบรม

•   เจ้าหน้าที่หญิงคิดว่าการฝึกอบรมเกี่ยวกับเพศสภาพจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ชาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ชายที่อยู่ในตำแหน่งอาวุโส เนื่องจากพวกเขามีอำนาจในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงอำนาจผ่านโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา

•   เจ้าหน้าที่หญิงรายงานว่ามีโอกาสในการเข้ารับการอบรมระดับนานาชาติน้อยกว่า ในบางกรณี
เป็นเพราะขาดทักษะภาษาอังกฤษ หรือเกิดความยากลำบากในการเดินทางไปต่างประเทศเป็น
เวลานาน

การมอบหมายงาน

•   งานตำรวจ “ข้างนอก” เช่น การออกลาดตระเวนหรืองานปฏิบัติการถูกมองว่าเหมาะสำหรับเจ้า
หน้าที่ชาย ในขณะที่งานตำรวจ “ข้างใน” เช่น งานธุรการ ถูกมองว่าเหมาะกับเจ้าหน้าที่หญิง2 

•   เจ้าหน้าที่หญิงต้องการประสบการณ์ด้านปฏิบัติการมากขึ้น แม้จะรู้สึกว่าโดยทั่วไปแล้วพวก
หล่อนไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านนี้ 

•   การทำงานแบบยืดหยุ่นเป็นนโยบายที่เป็นทางการในประเทศสิงคโปร์ แต่ในประเทศอื่นๆ ไม่มี
นโยบายดังกล่าว หรือเจ้าหน้าที่ต้องเจรจาต่อรองกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป

•   ผู้หญิงมักเลือกทำงานธุรการ เพราะนอกจากผลประโยชน์อื่นๆ แล้ว งานประเภทนี้ยังช่วยสร้าง
ความสมดุลให้กับความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและการดูแลบุตรด้วย

การเลื่อนตำแหน่งและความเป็นผู้นำ

•   เจ้าหน้าที่หญิงระดับล่างอธิบายว่าผู้นำหญิงเป็นแบบอย่างที่สำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจให้
พวกหล่อนในการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งอาวุโส 

•   ผู้นำหญิงเชื่อว่าการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการมีผู้ปกป้องหรือผู้สนับสนุนที่
เป็นผู้ชายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 

•   เจ้าหน้าที่หญิงชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนของผู้ชายต่อความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากบทบาทผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจและอิทธิพล
ในระดับสูงเป็นของผู้ชายเสียส่วนใหญ่

•   มีผู้หญิงจำนวนน้อยที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทในงานด้านปฏิบัติการ การสืบสวนคดีอาญา
หรืองานปฏิบัติการชำนาญพิเศษ ซึ่งมักจะเป็นเส้นทางหลักสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ความสามารถของผู้หญิงในการฝึกฝนทักษะและเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ที่ถือว่าสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายจึงอาจมีจำกัด

ทรัพยากรบุคคล

•   ทุกประเทศอนุญาตให้มีสวัสดิการลาคลอดบุตรที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันไป แม้ว่าเจ้าหน้าที่
หญิงจะมีความพึงพอใจที่ได้รับสิทธิลาคลอดระยะยาว แต่บางคนก็แสดงความกังวลว่าสิทธิลา
คลอดระยะยาวนี้อาจทำให้ผู้อื่นมองว่าไม่ควรรับผู้หญิงเข้าทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งให้ผู้หญิง
 ส่วนสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรของผู้ชายนั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ 0 ถึง 15 วัน
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•   บางประเทศไม่มีสหภาพหรือสมาคมของผู้หญิง อีกทั้งการมีอยู่ของสมาคมดังกล่าวยังไม่แสดง
ถึงความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนต่อจำนวนของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือใน
ตำแหน่งอาวุโสเสมอไป เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายประการ อย่างไรก็ตาม สมาคมของ
ผู้หญิงอาจมีประโยชน์ต่อผู้หญิง เช่น ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและปรับปรุงสภาพการ
ทำงานของผู้หญิงอย่างมีเป้าหมายในบางกรณี

โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่และอุปกรณ์ 

•   สถานที่ในการให้นมบุตร ปั๊มนมและเลี้ยงดูเด็กนั้นมีจำนวนน้อยมากในหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย มีสำนักงานใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จัดสถานที่เช่นนี้ไว้ให้ แต่โดยทั่วไปแล้วยัง
ถือว่ายังขาดแคลนสถานที่ดังกล่าวในระดับหน่วยงานย่อย

•   สถานที่ที่จัดแยกให้ชายและหญิงไว้ต่างหากเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้า การนอนหลับ และการ
สุขาภิบาลนั้นมีอยู่ตามใจกลางเมือง แต่กลับมีจำนวนน้อยในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมอบหมายให้ผู้หญิงไปทำงานนอกเขตเมือง 

•   มีเจ้าหน้าที่หญิงจำนวนมากขึ้นที่มีทางเลือกในการสวมเครื่องแบบที่พวกหล่อนคิดว่าสะดวก
สบายกับการทำงานมากกว่า เช่น กางเกงหรือกระโปรง แม้จะยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี

โดยสรุปแล้ว ภูมิภาคอาเซียนมีอุปสรรคอยู่หลายประการต่อการเพิ่มจำนวนผู้หญิงและการมีส่วน
ร่วมอย่างมีความหมายของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคล้ายกับรายงานที่ได้บันทึก
ไว้ในเขตอำนาจอื่นๆ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
รัฐสมาชิกอาเซียน ผู้มีผลประโยชน์ร่วมที่สำคัญ และผู้ร่วมงานระดับนานานชาติ เพื่อนำนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติคำนึงถึงมิติทางเพศมาใช้เพื่อ (1) เร่งการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้
หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ (2) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกประชากรทุกกลุ่ม และเพื่อปราบ
ปรามอาชญากรรมทั้งในระดับชาติและข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทสรุปข้อเสนอแนะ 

รายงานฉบับนี้แนะนำให้สถาบันบังคับใช้กฎหมาย องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาและคู่เจรจาได้ร่วมมือกันและสนับสนุนสถาบันบังคับใช้กฎหมายให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

•   สนับสนุนภูมิภาคอาเซียนด้านการพัฒนากลยุทธ์ระดับภูมิภาคและแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ
สร้างแนวทางปฏิบัติและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด 
เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่คำนึงถึงมิติทางเพศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น 

•   เพิ่มการรวบรวมข้อมูลแบบแยกเพศเพื่อนำมาใช้ในกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและการแทรกแซง
อย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแสดงการเปรียบ
ระหว่างผลการรายงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

•   เสริมสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและโอกาสในการบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมมิติทางเพศ รวมถึงกลไกต่างๆ สำหรับเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงในภูมิภาคอาเซียนที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

โครงสร้าง นโยบาย และกลยุทธ์เชิงสถาบันระดับชาติ 

•   พัฒนาหรือปรับปรุงนิยามเชิงปฏิบัติการของกลยุทธ์ที่
บูรณาการประเด็นทางเพศเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก
ภายในสถาบันบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลควบคู่ไปด้วย 

•   จัดตั้งหน่วยงานที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ โดย
มุ่งเน้นงานวิจัยและการรับมืออุปสรรคที่มีต่อความ
เสมอภาคระหว่างเพศในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละหน่วย
งานโดยเฉพาะ 

•   ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎหมายเกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลเพศเดียวกันและข้อ
กำหนดอื่นๆ หรือไม่ หากไม่ ให้ทบทวนเกณฑ์การคัด
เลือกบุคลากรและมอบหมายงานสำหรับเจ้าหน้าที่
หญิง 

•   พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยว
กับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในงานด้าน
การบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มผู้บริหารอาวุโส สถาบันรัฐ
บาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในวงกว้าง 

•   จัดตั้งหน่วยงานหรือโครงสร้างอิสระ หรือปรับปรุงเส้น
ทางในการส่งต่อคำร้องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีการรับเรื่อง
และสืบสวนคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติและการ
คุกคาม 

การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม และการเสริมสร้างศักยภาพ

•   พัฒนาหรือขยายการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การบังคับใช้กฎหมายคือวิชาชีพ
สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยอาจออกแบบการรณรงค์ให้เป็นไปเพื่อทำลายทัศนคติแบบ
เหมารวมเชิงเพศ เพื่อดึงดูดผู้สมัครหญิงในช่วงคัดเลือกบุคลากร และเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการมอบหมายงานที่กว้างขึ้นด้วย

•   ทำการสำรวจเพื่อประเมินระดับความสนใจของผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย

•   ทบทวนโควตา และ/หรือ เป้าหมายสำหรับผู้หญิงในตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
โควตา และ/หรือเป้าหมายเหล่านี้เป็นการขยายโอกาสให้ผู้หญิง มิใช่จำกัดโอกาส

•   ใช้มาตรการพิเศษชั่วคราว เพื่อพัฒนาการคัดเลือกบุคลากรให้มีการคำนึงถึงมิติทางเพศ 

•   ขจัดเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้หญิงต้องมีสถานภาพโสดในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร และ/หรือ 
ในระยะเวลาหนึ่งหลังการฝึกอบรมขั้นต้น 

•   กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วย 
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•   พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาคบังคับที่มีมาตรฐานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษย
ชนในบริบทของการบังคับใช้กฎหมาย 

•   จัดให้มีการฝึกอบรมที่คำนึงถึงมิติทางเพศสำหรับผู้นำและผู้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
เหล่านี้ใช้อำนาจในการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่คำนึงถึงมิติทางเพศและขจัดการเลือก
ปฏิบัติ

•   พัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โอกาสในการฝึกอบรมทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติจะสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

การมอบหมายงาน

•   สร้างความมั่นใจว่า ผู้หญิงสามารถเข้าถึงและได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและความมั่นใจของผู้หญิง 

•   ทบทวนการมอบหมายงาน และพิจารณาการสับเปลี่ยนบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยคำนึงถึงแนวทางการมอบหมายงานที่ดีที่สุดและสมดุลระหว่างเพศ
 

•   กำหนดนโยบายที่จะเป็นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้หญิง รวมถึงผู้หญิงและผู้ชายที่มี
ครอบครัวแล้ว 

•   สร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางคลินิกระดับ
วิชาชีพและการสนับสนุนด้านจิตวิทยาได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะเครียดหรือความเจ็บ
ป่วยทางจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ หรือต้อง
สอบสวน หรือสืบพยานจากผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมร้ายแรง 

การเลื่อนตำแหน่งและความเป็นผู้นำ

•   จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและทักษะทางเทคนิค (เช่น การ
จัดการภาวะวิกฤติ) ให้แก่เจ้าหน้าที่หญิงระดับกลาง 

•   นำกลไกการให้การสนับสนุนมาปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการรักษาเจ้าหน้าที่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป
ให้ได้มากขึ้น เช่น การรับประกันว่าผู้หญิงที่ลาคลอดสามารถกลับมาทำงานต่อในตำแหน่งที่
เท่าเทียมกับตำแหน่งเดิมได้ 

•   จัดตั้งโครงการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ให้แก่เจ้าหน้าที่หญิงในระดับกลาง 

•   สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจะมี
สมาชิกที่เป็นผู้หญิงรวมอยู่ด้วย

•   ใช้มาตรการพิเศษชั่วคราว เช่น โควตาหรือเป้าหมายสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อให้ผู้หญิงมี
โอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น 

•   พัฒนาโครงการที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่ผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงได้เลื่อนตำแหน่ง
และ/หรือ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

ทรัพยากรบุคคล

•   ปฏิรูปนโยบายเชิงสถาบันที่กีดกันมิให้ผู้หญิงได้รับและรักษาการจ้างงานที่มีความหมายในงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

•   ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายสนับสนุนและช่วยเหลือผู้หญิงทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

•   ปรับใช้หรือทบทวนนโยบายที่สนับสนุนสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการทำงานแบบยืดหยุ่น
หรือการทำงานล่วงเวลา

•   ปรับใช้หรือทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการลาคลอด รวมทั้งสิทธิของบิดาในการลาเพื่อดูแลบุตร

โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ และอุปกรณ์ 

•   สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถปฏิบัติงานได้โดย
ไม่มีข้อจำกัด เช่น แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องนอน และห้องน้ำในสถานีตำรวจหรือสำนักงาน
ทุกแห่ง ค่าใช้จ่ายระยะสั้นจะสามารถหักล้างค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ เนื่องจากปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เรื้อรังและอาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็กที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น
ทำให้รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายระยะยาวในแง่ของการดูแลสุขภาพและการสูญเสียผลิตภาพใน
ระบบเศรษฐกิจ 

•   สร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงมีทางเลือกที่เหมาะสมในการสวมใส่เครื่องแบบที่สบาย ปลอดภัย 
และปฏิบัติงานได้จริงขณะปฏิบัติหน้าที่ 
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หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายบางแห่งได้
เพิ่มจำนวนผู้หญิงใน

งานด้านการบังคับใช้
กฎหมายและขยาย

บทบาทของผู้หญิงเพื่อ
ให้ตอบสนองต่อความ
ท้าทายต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

01.

14

บทนำ
สถาบันบังคับใช้กฎหมาย3 และผู้นำของ
สถาบันเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย
มหาศาลในศตวรรษที่ 21 ความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงมีความหลากหลายยิ่งขึ้น อัน
เ ห็ น ไ ด้ จ า ก ก า ร เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
อาชญากรรมระดับโลกและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ความเสี่ยงเช่นนี้ทำให้ผู้นำต้อง
สำรวจสภาพแวดล้อมของการบังคับใช้
กฎหมายที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งต้อง
ให้ความร่วมมือกับผู้มีผลประโยชน์ร่วมใน
แวดวงต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากผู้มีความ
สามารถที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในการจัดการกับ
ความท้าทายด้านความมั่นคงของสาธารณะ
ในปัจจุบัน ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  นอกจากนี้ ชุมชนยังเรียกร้องให้
มีบริการที่ดีขึ้นจากรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ในบริบทนี้ ชุมชนมีความ
คาดหวังสูงขึ้นต่อหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในการคำนึงถึงองค์ประกอบของ
สังคม การรับฟังและปรึกษาประชาชน รวม
ทั้งการรับผิดชอบต่อการกระทำของตน4 ดัง
นั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงได้
พยายามปรับตัว บ่มเพาะทักษะใหม่ๆ และ
พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการ
รับมือกับมิติของการคุกคามด้านความ
มั่นคงข้ามชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โดยการดึงกลุ่มคนที่มีความสามารถในวงที่
กว้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เชื่อมโยง
โดยตรงกับความต้องการที่จะให้ความ
สำคัญและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย 
และครอบคลุมบุคลากรทุกรูปแบบในหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่งได้เพิ่ม
จำนวนผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายและขยายบทบาทของผู้หญิงเพื่อ
ให้ตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ได้ดียิ่ง
ขึ้น5

การศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงในการบังคับใช้
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้ ได้สำรวจ
ถึงประสบการณ์และมุมมองของเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงจากทั่วภูมิภาคในแง่ของจำนวน 
บทบาท และการมีส่วนร่วมในงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย  นอกจากนี้ การศึกษายัง
ให้ภาพรวมคร่าวๆ ของสถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม 
การปฏิบัติหน้าที่และการเลื่อนตำแหน่ง  ทั้ง
ยังให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนหรือกีดกันการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิง ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษา
ยังได้รายงานถึงผลกระทบจากการมีส่วนร่วม
ของผู้หญิง โดยอิงจากมุมมองของผู้ให้
สัมภาษณ์   
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การศึกษาครั้งนี้
ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยว
กับความท้าทายที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงในภูมิภาค
อาเซียนต้องเผชิญ

การศึกษาครั้งนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดี
ขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงในภูมิภาคอาเซียนต้องเผชิญ  ยิ่งไปกว่า
นั้น การวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ช่วยสร้างพื้น
ฐานในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลด
ทอนหรือเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่าง
ดีที่สุด เพื่อจัดการกับประเด็นความปลอดภัย
และความมั่นคงของสาธารณะในระดับชาติ 
และอาชญากรรมข้ามชาติให้ดียิ่งขึ้น ข้อ
เสนอแนะเหล่านี้ยังเน้นให้เห็นว่า องค์กร
ระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร

บ้างในการเอาชนะความท้าทายบางอย่างที่
ได้พบ  

รายงานฉบับนี้มีโครงสร้างดังต่อไปนี้ บทที่ 1 
แนะนำเหตุผลในการศึกษา ระบุถึงความ
สำคัญของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และให้ภาพรวมโดยสรุปของผู้หญิง
ในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายจากมุมมอง
ของนานาชาติ  บทที่ 2 อธิบายถึงระเบียบวิธี
วิจัยและตัวอย่างของผู้เข้าร่วมการศึกษา ซึ่ง
รวมถึงข้อจำกัดของการศึกษา  บทที่ 3 แสดง
ภาพรวมของผู้หญิงในการตำรวจในภูมิภาค
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อาเซียน และนำเสนอสถิติเกี่ยวกับจำนวนของ
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงในแต่ละประเทศ   

บทที่ 4 สำรวจวัฒนธรรมเชิงสถาบันและเชิง
วิชาชีพในการบังคับใช้กฎหมาย วิธีการที่
ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ห ญิ ง แ ล ะ
ประสบการณ์ในการตำรวจ รวมทั้งกลยุทธ์เชิง
สถาบันที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดสถานที่ทำงานที่มี
ความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้น บทนี้ยัง
สำรวจว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและเพศ
สภาพสามารถส่งผลต่อมุมมองของผู้หญิงใน
การอธิบายลักษณะและให้เหตุผลถึงการมีส่วน
ร่วมของตนในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งอาจช่วยป้องกันหรือท้าทาย
การเหมารวมทางเพศสภาพได้ บทที่ 5 ได้
แสดงเค้าโครงของกรอบด้านกฎหมายและ
นโยบายระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ และแสดงตัวอย่างของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและความท้าทายต่างๆ ในรัฐสมาชิก
อาเซียน

บทที่ 6 จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติเชิงสถาบันระดับ
ประเทศเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงจุดแข็งและ
ความท้าทายในบริบทที่แตกต่างกัน บทที่ 7 
จะเจาะลึกถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงในช่วงต่างๆ ของอาชีพผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย ทั้งยังสำรวจถึงเหตุผลที่ทำให้ผู้
หญิงต้องการเข้ารับราชการเป็นตำรวจ 
ประสบการณ์ มุมมองต่อการคัดเลือก
บุคลากรและการฝึกอบรม ไปจนถึงโอกาส
และความท้าทายเกี่ยวกับการมอบหมาย
หน้าที่  จากนั้น ในส่วนท้ายบท จะเป็นการ
เสนอมุมมองต่อโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
และบทบาทผู้นำในวิชาชีพที่ผู้ชายมีอำนาจ
นำมาตั้งแต่ดั้งเดิม

บทที่ 8 จะกล่าวถึงบางแง่มุมของนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคล สหภาพหรือสมาคมของผู้
หญิง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและ
อุปกรณ์ต่างๆ บทที่ 9 จะกล่าวถึงประสบการณ์
ระดับนานาชาติและข้อมูลจากการศึกษา
ปัจจุบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่ง
เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสถาบัน
บังคับใช้กฎหมายสำหรับแต่ละรัฐสมาชิก 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหุ้นส่วนใน
การพัฒนา ส่วนข้อสังเกตนั้นจะถูกกล่าวถึงใน
บทที่ 10

กำลังคนที่มีความ
เสมอภาคทางเพศ

มากขึ้นจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

บังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อให้เกิดการสร้าง
ความไว้วางใจและ

ความชอบธรรม และ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่

ในการปราบปราม
อาชญากรรม รักษา
ระเบียบของสังคม 

และให้บริการชุมชนที่
ดียิ่งขึ้น

 1.1. ความสำคัญ
ของผู้หญิงในการ
บังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใน
การต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมและภัย
ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและข้าม
ชาติ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้อง
เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อพิจารณาที่สำคัญคือการทบทวนองค์
ประกอบของคณะทำงานอยู่เป็นประจำ  และ
พัฒนาจุดแข็งเกี่ยวกับกำลังคนที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น และปรับตัวได้ ที่สำคัญคือ มีการ
รายงานว่ากำลังคนที่มีความเสมอภาคระหว่าง
เพศมากขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดการสร้าง

0 1  บ ท นำ
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ความไว้วางใจและความชอบธรรม และเพื่อ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม รักษาระเบียบของสังคม และให้
บริการชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

การเลื่อนตำแหน่งผู้หญิงให้ก้าวสู่บทบาทผู้นำ
และบทบาททางเทคนิค และการมอบหมาย
งานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในฐานะผู้รับ
เรื่องรายแรกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อบรรเทาความเสี่ยง 
ต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องคุ้มครอง
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันอาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็ก
การสร้างการเข้าถึงความยุติธรรม และการ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการที่คำนึง
ถึงมิติทางเพศแก่ผู้เสียหายหญิงจากการค้า
มนุษย์ ความรุนแรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ เป็นต้น  

แนวคิดในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีเหตุผล
รองรับอยู่มากมาย ทั้งจากงานวิจัยของทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ ในมุมมองด้านสิทธิ
มนุษยชนทั้งชายและหญิงควรมีสิทธิเข้าถึง

การทำหน้าที่สาธารณะ ในมุมมองเชิงปฏิบัติ
ผู้ ห ญิ ง ส า ม า ร ถ  แ ล ะ ค ว ร จ ะ เ ข้ า ใ จ
ประสบการณ์และความสนใจเฉพาะของผู้
หญิงด้วยกัน6 ผู้หญิงจึงควรเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์และความสนใจเหล่านี้ด้วย
ตนเอง การพิจารณาสิทธิมนุษยชนเพียงอย่าง
เดียวเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วในการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผู้หญิงไม่จำเป็น
ต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้ได้การ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม อย่างไร
ก็ตาม งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายที่ เพิ่มขึ้นนั้นอาจช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงสถาบันและการให้บริการ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น7 เช่น ผู้หญิงหรือเด็ก
หญิงที่เป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมหรือ
กระทำผิดกฎหมาย ควรจะสามารถติดต่อเจ้า
หน้าที่ผู้หญิงได้หากต้องการเช่นนั้น

การประชุมขององค์การตำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศระดับโลกเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมี
ตัวแทนจากฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย นักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วม ได้

เสนอวาระเกี่ยวกับนวัตกรรมระดับโลกของ
องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
โดยหนึ่งในหกมิติของวาระนี้ได้แก่ “อนาคต
ของกำลังคน” – ในอนาคต “ยอดตำรวจ” จะ
มีลักษณะเป็นอย่างไร ได้มีการอธิบายถึงเจ้า
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายในศตวรรษที่ 21 ว่า
จะต้องสามารถแสดงทักษะที่จำเป็นภายใต้
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทักษะเหล่านั้นได้แก่
ความมุ่งมั่น ความสงสัยใคร่รู้ ความสามารถ
ในการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางอารมณ์  
ตำแหน่งกลายเป็นบทบาท ผู้จัดการกลายเป็น
โค้ช และลำดับชั้นในการปกครองกลายเป็นทีม
หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่อนาคตที่ประสบความ
สำเร็จขององค์กรใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับความ
สามารถขององค์กรในการดึงดูด พัฒนา และ
รักษาคนที่มีความสามารถเอาไว้ได้8 

การเพิ่มจำนวนของผู้หญิงในหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องด้วย
เหตุผลหลายประการ
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ทีมที่มีความหลากหลายจะได้ประโยชน์จาก
สติปัญญาของสมาชิกทุกคนในทีม ซึ่งจะช่วย
ให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น 

การได้รับความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ
•   รัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดได้ทำสัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 
against Women หรือ CEDAW) โดยมาตรา 11 กล่าวถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงาน และการที่ผู้หญิงสามารถเลือกอาชีพได้อย่างเสรี และมีโอกาสในการจ้างงาน เกณฑ์
ในการคัดเลือกและผลประโยชน์ที่เท่าเทียม9 

•   การได้รับความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นเป็นไปตามข้อตกลงในมติของกรรมาธิการความมั่นคง
แห่งองค์การสหประชาชาติที่ 1325 (พ.ศ. 2543) ว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่ง 
“กระตุ้นให้รัฐสมาชิกเพิ่มจำนวนผู้หญิงขึ้นในทุกระดับที่มีอำนาจตัดสินใจในสถาบันและกลไก
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อการป้องกัน การจัดการ และการแก้ไขข้อขัด
แย้ง” (ข้อบทปฏิบัติการที่ 1)

•   ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นไปตามกฎหมายระดับชาติ เช่น กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กฎหมายแรงงานและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นผ่าน
กำลังคนที่หลากหลายและครอบคลุม
•   สถาบันบังคับใช้กฎหมายสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้ด้วยการดึงผู้มีความสามารถ ความ

รู้ ทักษะ และศักยภาพจากประชากรทั้งหมด นั่นก็คือ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง  

•   ทีมที่มีความหลากหลายจะได้ประโยชน์จากสติปัญญาของสมาชิกทุกคนในทีม ซึ่งจะช่วยให้ผล
การดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น10

0 1  บ ท นำ

REASONS

1

2
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การแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิด
จากพื้นฐานด้านเพศสภาพที่ดีขึ้น
•   ในบางกรณี การเพิ่มจำนวนและบทบาทของผู้หญิงในการตำรวจนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการลดเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง11 

•   การมีเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานเป็นการกระตุ้นให้ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศและ
ความรุนแรงที่เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ ทั้งที่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิง ออกมารายงานถึง
ประสบการณ์ของตนกับตำรวจ12 ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาและต่อสู้กับ
อาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ดีขึ้น 

•   ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงควรจะสามารถพูดกับผู้รับเรื่องคนแรกซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรม
มา หากต้องการ ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของอาเซียนที่คำนึงถึงมิติชายหญิงในการ
จัดการกับผู้เสียหายเพศหญิงจากการค้ามนุษย์ (Gender Sensitive Guideline for Handling 
Women Victims of Trafficking in Persons)13

การสร้างความไว้วางใจภายในชุมชนและ
ความชอบธรรมเชิงสถาบัน 
•   เจ้าหน้าที่หญิงมีแนวโน้มที่จะรับรู้ว่าการกำกับดูแลชุมชนนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการ

ตำรวจ14

•   เจ้าหน้าที่หญิงมีแนวโน้มในการใช้กำลังเกินกว่าเหตุน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ชาย15 ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อความชอบธรรมของสถาบัน

•   ทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความชอบธรรมของตำรวจนั้นเชื่อมโยงกับระดับความร่วมมือของชุมชน
ที่เพิ่มมากขึ้น16 ซึ่งช่วยให้การสืบสวนของตำรวจและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไปได้
ง่ายขึ้น เช่น ผ่านการให้ข่าวกรองแก่ตำรวจ

การต่อต้านการทุจริต
•   ผู้หญิงไม่ได้ประกอบการทุจริตน้อยกว่าผู้ชาย แต่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า การมีสมาชิก

ใหม่เข้ามาในกลุ่ม อาจขัดขวาง หรือทำให้การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริตหยุดชะงัก
ได้17

3

4

5
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ผู้หญิงที่ทำงานในการบังคับใช้กฎหมาย: กรณี
ศึกษาระหว่างประเทศ

ในปัจจุบัน งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า เจ้า
หน้าที่หญิงสามารถแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงมิติ
ทางเพศได้เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงคน
อื่น เช่น ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด งาน
วิจัยฉบับหนึ่งที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา พบ
การเพิ่มขึ้นของจำนวนเจ้าหน้าที่หญิงในพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์หนึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับการเพิ่มขึ้นของจำนวนการรับแจ้งคดีที่เกี่ยว
กับอาชญากรรมรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรุนแรงที่กระทำโดยคู่รัก ยิ่งไป
กว่านั้น การเพิ่มสัดส่วนของเจ้าหน้าที่หญิงยัง
ส่งผลให้อัตราฆาตกรรมและการทำร้าย
ร่างกายที่ไม่ทำให้ถึงตายโดยคู่รักน้อยลง
อย่างมีนัยสำคัญ18

เมื่อไม่นานมานี้ การศึกษาในประเทศบราซิล
เกี่ยวกับสถานีตำรวจหญิงซึ่งใช้อัตรา
ฆาตกรรมผู้หญิงเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
ความมีประสิทธิภาพของสถานีตำรวจพบว่า 
สถานีตำรวจมีประสิทธิภาพอย่างมากในการ
ลดจำนวนเหตุฆาตกรรมหญิงสาวในเขต
มหานคร โดยอัตราฆาตกรรมลดลงร้อยละ 50 
ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา19 การศึกษาของ 
UN Women ซึ่งอิงข้อมูลจาก 39 ประเทศยัง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
จำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงและจำนวน
คดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีการรายงาน20 

ในส่วนของผู้กระทำความผิดเพศหญิง การ
ศึกษาของ UNODC เกี่ยวกับการค้ามนุษย์เมื่อ
ไม่นานมานี้พบว่า ทั่วโลกมีผู้หญิงที่เป็นผู้
กระทำความผิดในคดีนี้มากกว่าอาชญากรรม
อื่นๆ โดยร้อยละ 35 ของผู้กระทำความผิดที่
ถูกดำเนินคดี และร้อยละ 38 ของผู้ที่ถูกตัดสิน
ลงโทษนั้นเป็นผู้หญิง21 ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงจึงมี
บทบาทสำคัญในการสืบสวนอาชญากรรม
เหล่านี้ ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นคดีข้ามชาติ

การปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ครอบคลุมถึงมิติทาง
เพศ เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมหลัง
เหตุการณ์ความขัดแย้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นได้มีความละเอียดอ่อน
และตอบสนองต่อมิติทางเพศ ซึ่งรวมถึงการแก้
ปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงที่
เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ การพัฒนาให้
เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศภายในงาน

ภาคความมั่นคงได้นำเอาแนว
ทางบูรณาการประเด็นทางเพศเข้า
สู่ประเด็นกระแสหลักมาใช้มากขึ้น 
เพื่อต่อต้านแนวคิดการใช้ความ
รุนแรงแบบสุดโต่ง

0 1  บ ท นำ

รูปภาพ: องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL)
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จะไปมัสยิดและวัดซิกข์เพื่อสร้างความไว้
วางใจและสัมพันธ์อันดีกับชุมชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ ในเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบว่า 
แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจชายจะได้รับการยอมรับ
อย่างรวดเร็วและสามารถพบปะกับคนชรา 
ผู้นำทางศาสนาและผู้ที่ไปมัสยิดเป็นประจำที่
เป็นผู้ชาย แต่พวกเขายังต้องการเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
เข้าถึงประชากรได้ทั้งหมด ในบรรดาเจ้าหน้าที่
ตำรวจที่ทำงานเกี่ยวกับการตำรวจเชิงป้องกัน
และการสร้างความไว้วางใจกับชุมชนกลุ่มน้อย
ในกรุงออสโลมานานหลายปีนั้น มีสองในห้า
ที่เป็นผู้หญิง การได้รับความไว้วางใจจากผู้
หญิงของชุมชนกลุ่มน้อยต่างๆ นั้นช่วยให้
ตำรวจในปีพ.ศ. 2558 สามารถขัดขวางมิให้
คนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งถลำลึกไปกับแนวคิด
หัวรุนแรง และเข้าร่วมกับ ISIL (รัฐอิสลามแห่ง
อิสลามแห่งอิรักและลิแวนต์) หรือที่เรียกกันว่า
กลุ่มดาอิชในประเทศซีเรียได้25

สรุปคือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในการบังคับใช้กฎหมาย ขีดความ
สามารถหมายถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคน ดังนั้น
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนองค์ประกอบ
ของคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้
ประโยชน์จากชุดทักษะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ 
และมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าง
ยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับอนาคต
และมีวิสัยทัศน์เปิดกว้าง กล่าวคือ กำลังคนที่
มีความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้น จะช่วย
เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในการสร้างความไว้วางใจ
และความชอบธรรม และช่วยให้ทำตามหน้าที่
ในการต่อต้านและป้องกันอาชญากรรม รักษา
ระเบียบของสังคม และให้บริการชุมชนได้ดียิ่ง
ขึ้น 

ด้านการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังช่วยให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างเพศโดยทั่วไป ภาย
หลังเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศไลบีเรีย
การปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ครอบคลุมมิติทางเพศ
ทำให้จำนวนผู้หญิงในสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติไลบีเรียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 
17 ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2556 รวมทั้งมี
การมอบหมายงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริบทที่รัฐบาลมีภาวะ
ผู้นำที่เข้มแข็งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ และความมุ่งมั่นที่มีต่อข้อมติ 
1325 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ22แม้ว่าประเทศไลบีเรียยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการจำนวนตำรวจหญิง
คิดเป็นร้อยละ 20 แต่การปฏิรูปนี้ทำให้ตำรวจ
สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศและ
ความรุนแรงที่เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ
ได้ดียิ่งขึ้น23

การมอบหมายงานให้แก่ผู้หญิงสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ด้วยการ
สร้างความไว้วางใจให้กับชุมชน ในบางบริบท
ทางวัฒนธรรม เพศสภาพของเจ้าหน้าที่นั้นมี
อิทธิพลต่อลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า
หน้าที่ตำรวจกับชุมชน ดังนั้น ภาคความมั่นคง
จึงนำเอาแนวทางที่บูรณาการประเด็นทางเพศ
เข้าสู่ประเด็นกระแสหลักมาใช้เพื่อต่อต้าน
แนวคิดการใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่ง

ในกรณีศึกษาที่ระบุไว้ในรายงานขององค์กร
เพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security and Co-
operation in Europe หรือ OSCE) พ.ศ. 
2562 ว่าด้วยมิติทางเพศและการต่อต้าน
แนวคิดการใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่ง  หน่วย
งานด้านความมั่นคงภายในประเทศของ
นอร์เวย์ ได้ตั้งข้อสังเกตในการประเมินการ
คุกคามปี พ.ศ. 2561 ว่า บุคคลและกลุ่มที่
นิยมอุดมคติอิสลามหัวรุนแรงยังคงเป็นภัย
คุกคามด้านความมั่นคงระดับประเทศที่สำคัญ
ที่สุด24 โดยแนวคิดนิยมความรุนแรงและ
กระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงที่นำไปสู่การ
ก่อการร้ายนั้น เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลสำหรับ
เมืองขนาดใหญ่ ซึ่งในประเทศอื่นๆ ก็เป็นใน
ทำนองเดียวกัน หนึ่งในสามของประชากรใน
กรุงออสโลเป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งหลายคนมา
จากประเทศที่ผู้คนมีความเชื่อมั่นในตำรวจและ
ระบบยุติธรรมทางอาญาค่อนข้างต่ำ ตำรวจมัก

รูปภาพ: องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL)
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ระเบียบวิธี 
วิจัย

จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่างาน
วิจัยฉบับนี้เป็นหนึ่งในงาน
สำรวจที่ครอบคลุมที่สุดที่
ศึกษาหัวข้อดังกล่าวใน
ภูมิภาคอาเซียน  

 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการเป็นข้อมูล
เพิ่มเติมจากงานวรรณกรรมเชิงวิชาการและ
นโยบายที่มีอยู่ว่าด้วยผู้หญิงในงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมายในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ 
การศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยกรอบทางกฎหมาย
และนโยบาย และงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษามิติ
ทางเพศและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อ
สำรวจมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบและการมีส่วน
ร่วมของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายในอาเซียน ผลของการศึกษาฉบับนี้
อาจแสดงเหตุผลที่สนับสนุนการเพิ่มจำนวนของ
ผู้หญิงในบริการด้านการตำรวจในอาเซียนและ
ภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้งสนับสนุนกลยุทธ์ในการคัด
เลือกบุคลากร การมอบหมายหน้าที่ การรักษา
บุคลากร และการเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิง

จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่างานวิจัยฉบับนี้เป็น
หนึ่งในงานสำรวจที่ครอบคลุมที่สุดที่ศึกษา
หัวข้อดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน  โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลจาก
กลุ่มย่อย (Focus Group) และการ
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สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในรัฐสมาชิกทั้ง 10 
ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชายหญิงรวมทั้งหมด 193 คนที่มาร่วมแสดง
ความคิดเห็นและบอกเล่าประสบการณ์ส่วน
ตัว (โดยเป็นเจ้าหน้าที่หญิงทั้งหมด 184 คน) 
ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งข้อมูลในแต่ละ

ประเทศ โดยในบางประเทศ  เรายังได้
สัมภาษณ์ตัวแทน (ชายหรือหญิง) จากหน่วย
การฝึกอบรม และ/หรือ แผนกทรัพยากร
บุคคล  และยังได้พบปะกับตัวแทนของ
สำนักงานอธิบดีกรมตำรวจ (เจ้าหน้าที่ชาย) 
อีกด้วย จำนวนร้อยละห้าของผู้ที่ให้สัมภาษณ์

เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชาย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้
อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล (มีหนึ่งคน
เท่านั้นที่เป็นรองผู้อำนวยการ) ซึ่งเป็น
ตำแหน่งด้านงานบริหารที่มีหน้าที่ครอบคลุม
การวางแผนและรายงาน พัฒนาหลักการ 
จัดการด้านบุคลากรและสารสนเทศ

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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จำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละประเทศจะแปรผัน
ตามจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ซึ่งมีส่วน
ร่วมในการวิจัยในระยะเวลาที่มี

การออกภาคสนามดำเนินการในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2563

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้:

•   สำรวจบทบาทของผู้หญิงในงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน และวิธีการที่ผู้
หญิงสามารถมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย  

•   ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการคัดเลือก
 การฝึกอบรม การมอบหมายหน้าที่ การ
รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร และการ
เลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่หญิง รวมทั้งความ
ท้าทายต่างๆ 

จำนวนผู้ให้การ
สัมภาษณ์ใน
แต่ละประเทศ
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•   ตรวจสอบโครงสร้างเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอำนวยความสะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงใน
งานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาค

•   ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่าง
มีความหมายของผู้หญิง และการรวมผู้หญิง
ไว้ในสถาบันบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้
สามารถต่อสู้กับอาชญากรรมระดับชาติและ
ระดับข้ามชาติได้ดียิ่งขึ้น   

วิธีที่ใช้ในการดำเนินการมีดังนี้

•   การทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายระดับ
ชาติ งานตีพิมพ์ที่สำคัญ รายงานเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน รายงานเกี่ยวกับ
แนวคิด การสรุปนโยบายและงานวิจัยทาง
วิชาการ

•   แบบสอบถามสั้นๆ ที่ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่หญิง
ที่ เข้า ร่ วมในการสัมภาษณ์ชนิดกึ่ง
โครงสร้างและการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์และอาชีพ

•   การสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างและการ
อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชายและหญิงจากรัฐสมาชิกของอาเซียนและ
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ เช่น แผนก
ทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม หรือตัว
แทนอื่นๆ จากสำนักงานอธิบดีกรมตำรวจ 

การสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานตำรวจในภูมิภาคอาเซียนหลังได้
รับคำร้องขอจากองค์การตำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ (INTERPOL) โดยมีเจ้าหน้าที่
ระดับประเทศขององค์การเป็นผู้อำนวยความ
สะดวกในการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
และชายตามเกณฑ์ที่ได้ร้องขอมา ดังนี้

0 2  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย
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การสัมภาษณ์บุคคลในแต่ละประเทศ:

•   เจ้าหน้าที่หญิงระดับอาวุโสที่มีบทบาทใน
ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือ มีประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญจำนวนสาม
ถึงห้าคน

•   ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสใน
แผนกทรัพยากรบุคคล (หากมี) 

•   เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสในแผนกทรัพยากร
บุคคล หรือที่ปรึกษา ซึ่งมีอำนาจในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงาน และ/หรือ 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการฝึก
อบรม (หากมี)

ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจาก
ฝ่ายฝึกอบรม (หากมี)

การอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group) ใน
แต่ละประเทศ

•   เจ้าหน้าที่หญิงระดับกลางในระดับปฏิบัติ
การ และ/หรือ ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติ
การ และ

•   เจ้าหน้าที่หญิงระดับล่าง ซึ่งมีประสบการณ์ขั้น
ต่ำห้าปี รวมถึงประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

งายวิจัยยังใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่าง
การปรึกษากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
องค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรผู้หญิง
ต่างๆ และหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในบาง
ประเทศ26โดยเป็นการปรึกษาหารือเพื่อ
พยายามเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในงานด้าน
การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองชุมชน
ซึ่งมี องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง
สหประชาชาติ (UN Women) และสำนักงาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) เป็นผู้อำนวยความ
สะดวก ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายถึงความท้าทาย
และโอกาสต่างๆ ในการเสริมสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และวิธีการปรับปรุงบริการตำรวจที่
ตอบสนองต่อมิติทางเพศภายในชุมชน 

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชายและหญิงรวม
ทั้งหมด 193 คนที่ได้
ให้สัมภาษณ์สำหรับ
งานวิจัยครั้งนี้

(UN Women) ได้ออกปฏิบัติงานภาคสนามที่
จังหวัดซีกียอร์ (Siquijor) ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งของ
ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 จังหวัดนี้ได้ก่อตั้งสถานีตำรวจที่มีเจ้า
หน้าที่หญิงล้วนในพ.ศ. 2562 โดยได้มีการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รายบุคคล และการอภิปราย
กลุ่มย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่หญิง

บทสรุปของตัวอย่างผู้เข้าร่วมการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หญิงจำนวน 
184 คน27 ในภูมิภาคอาเซียน (ภาพที่ 2) เจ้า
หน้าที่ระดับล่างได้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่ำกว่า
ตำแหน่งพันตำรวจเอก (หรือเทียบเท่า) ส่วน
ตำแหน่งในระดับอาวุโสหมายถึงตำแหน่ง
ตั้งแต่พันตำรวจเอก (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป

รูปภาพ :  UN  WOMEN แล ะ  UNODC
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ภาพที่ 3

สถานภาพ
สมรส

อื่นๆ (ไม่ระบุ)

หม้าย
หย่า

โสด
สมรส

1%1%

37%

58%

3%

ภาพที่ 2

ร้อยละ

การกระจาย 
อายุ

18 - 27 28 - 40 41 - 44 56 - 65 66+

9%

46%
41%

3% 1%

0 2  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย
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ภาพที่ 4

ระดับการ
ศึกษา
สูงสุด

อื่นๆ

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ปริญญาตรี 
(รวมทั้งโรงเรียนตำรวจ)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

51%

8%9%
1%

31%

ภาพที่ 5

ระยะเวลา
การจ้าง
งาน

12%

41%

25%
22%

0-5 16-256-15 26+จำนวนปี

ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน
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เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ได้
รับมอบหมายงานในหลายภาคส่วนของการ
ตำ ร ว จ  เ ช่ น  ก า ร สื บ ส ว น ค ดี อ า ญ า 
นิติวิทยาศาสตร์ การควบคุมการจราจร และ
การคุ้มครองบุคคลอย่างใกล้ชิดหรือหน่วย
รักษาความปลอดภัย รวมทั้งงานธุรการ การ
ประชาสัมพันธ์ และสำนักงานกลางแห่งชาติ
ตำรวจสากล (INTERPOL National Central 
Bureaus)

ในระหว่างการสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย เจ้าหน้าที่ได้รับคำถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ การสังเกตและความรู้ของตน
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัด
เลือก การฝึกอบรม การมอบหมายหน้าที่ การ
รักษาบุคลากร และการเลื่อนตำแหน่ง  
นอกจากนี้พวกเขายังได้รับคำถามเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ แผน นโยบาย และบรรทัดฐานทาง
สังคมที่มีอิทธิพลต่อพลวัติของมิติทางเพศ
ภายในหน่วยงานของตน รวมทั้งลักษณะของ
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งที่งานวิจัยนี้เน้นเป็น
พิเศษคือ การทำความเข้าใจว่า กลยุทธ์และ
ปัจจัยใดบ้างมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาวิชาชีพ
และส่งผลต่อความท้าทายต่างๆ ที่ผู้หญิงต้อง
เผชิญในการแสวงหาความก้าวหน้า 

ในเนื้อหาของรายงานการวิจัย ข้อมูลหรือการ
หยิบยกคำพูดโดยตรงนั้นจะอ้างถึงผู้เข้าร่วม
การวิจัยตามเพศสภาพของพวกเขา และใน
บางกรณี จะกล่าวถึงตำแหน่งเชิงสัมพันธ์ใน
ลำดับขั้นของตำรวจและประเทศที่ผู้เข้าร่วม
การวิจัยทำงานอยู่  ถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะ
ให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีของ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ระดับ ตำแหน่ง และ
หน่วยงานผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งยังจำกัด
ขอบเขตในการให้บริบทของทัศนคติบาง
อย่าง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเช่นนี้
ก็จำเป็นต่อการคุ้มครองตัวตนของผู้เข้าร่วม
การวิจัย28 ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณี
ที่ผู้หญิงในระดับอาวุโสมีจำนวนน้อยและอาจ
ถูกระบุตัวตนได้ง่าย ในบางกรณีอาจต้องมี
การปรับคำพูดที่ยกมาเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยน
ความหมายหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมา
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่
ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามหลักในการวิจัย
เชิงคุณภาพ29

คำพูดของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้ง
นี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถ
ถ่ายทอดความคิดเห็นของตำรวจหญิงให้แก่ผู้
อ่านได้โดยตรงตามลักษณะของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ตำรวจหญิงทั่วภูมิภาคอาเซียนได้
แสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง 
รวมทั้งยังมีความคิดเห็นหลายด้านที่เหมือนกับ
ตำรวจหญิงในภูมิภาคอื่น ในบางกรณี ความ
คิดเห็นในรายงานนี้อาจคล้ายกับเจ้าหน้าที่คน
อื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ แต่ในอีกหลายกรณี 
คำพูดนั้นอาจถูกนำมาใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองที่หลากหลาย นี่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถึง
แม้ว่าตำรวจหญิงจะเป็นเพศเดียวกัน แต่พวก
หล่อนก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด 
แนวทางเชิงคุณภาพที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ มิได้มุ่งกำหนดข้อค้นพบที่ใช้ได้ทั่วไป แต่จะ
เน้นทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาที่นำเสนอมุมมอง
ของตำรวจหญิงในภูมิภาคอาเซียน30 

สิ่งที่งานวิจัยนี้เน้นเป็น
พิเศษคือ การทำความ
เข้าใจว่า กลยุทธ์และ

ปัจจัยใดบ้างมีส่วน
ช่วยต่อการพัฒนา

วิชาชีพและส่งผลต่อ
ความท้าทายต่างๆ 
ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ

0 2  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

การบันทึกเสียงการสัมภาษณ์กระทำโดยได้รับ
ความยินยอมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์นี้ได้กระทำผ่าน
ภาษาที่หนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ โดยดำเนิน
การผ่านล่าม ยกเว้นในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความชำนาญในภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้จะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถพูดคุยกับผู้วิจัย
ได้อย่างเปิดเผย โดยในขณะสัมภาษณ์จะมี
เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการคัดเลือกเจ้า
หน้าที่ตำรวจเท่านั้นที่ทราบตัวตนของผู้ให้
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลสรุปที่ถูกทำขึ้น
ใหม่ (De-identified) ของบันทึกเสียงเหล่า
นั้นร่วมกับทีมวิจัยทั้งสามฝ่ายเพื่อการวิเคราะห์
และเขียนรายงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของการศึกษา

เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเงิน เวลา และ
ระบบการจัดการขนส่งต่างๆ การสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่จึงกระทำร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
ในเมืองหลวงของรัฐสมาชิกอาเซียน ดังนั้น 

งานวิจัยนี้จึงมิได้เจาะลึกถึงความท้าทายเพิ่ม
เติมหรือประเด็นต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่หญิงอาจ
เผชิญในส่วนอื่นๆ ที่อยู่นอกเมืองหลวง ข้อมูล
เชิงลึกบางอย่างมาจากการปรึกษาหารือที่จัด
ขึ้นในเขตมุสลิมปกครองตนเองบังซาโมโรใน
หมู่เกาะมินดาเนา และการออกเยี่ยมสถานี
ตำรวจหญิงล้วนในเมืองซิกิยอร์ของประเทศ
ฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ข้อ
จำกัดของการศึกษาครั้งนี้คือ การศึกษาครั้งนี้
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นประสบการณ์และแหล่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับตำรวจหญิงในเขต
ชนบท ชายแดน และพื้นที่ห่างไกลทั่วอาเซียน
โดยสมบูรณ์

การเก็บสถิติด้านมิติทางเพศในการเป็น
ตัวแทนของผู้หญิงในการบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งแยกตามตำแหน่ง บทบาท และการแบ่งตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์นั้นมีความท้าทายอยู่
มากมาย ในบางกรณี หน่วยงานจะถือว่าข้อมูล
นี้เป็นความลับ ซึ่งหมายความว่าผู้วิจัยไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลบางอย่างที่ผู้
สัมภาษณ์ให้ได้โดยอิสระ (เช่น การมีอยู่ของ

นโยบายภายในบางอย่าง หรือการศึกษาที่ถูก
กล่าวถึงในระหว่างการสัมภาษณ์) ในกรณีเช่น
นี้ รายงานระบุว่า ข้อมูลจะอิงตามการอภิปราย
กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

แม้จะมีสถิติด้านมิติทางเพศ แต่สถิติเหล่านี้ก็
นำมาใช้เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆ
ไม่ได้เสมอไป อัตราส่วนที่ระบุถึงสัดส่วน
ตำแหน่งการบังคับใช้กฎหมายของผู้หญิงนั้น
จะถูกปัดขึ้นหรือปัดลงเป็นจำนวนเต็ม

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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สถิติด้านเพศสภาพที่มี
อยู่ชี้ให้เห็นว่าบุคลากร
ในงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายนั้นประกอบ
ด้วยผู้หญิงเพียงร้อยละ 
6-20 โดยประมาณ

ผู้หญิงในการ 
บังคับใช้กฎหมาย 
ในอาเซียน 
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)

ปัจจุบันนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหรืออัตราส่วน
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายระดับชาติในภูมิภาค
อาเซียนยังคงมีอยู่จำกัด การศึกษาครั้งนี้จึง
พยายามรวบรวมและตรวจเทียบข้อมูลที่เข้าถึง
ได้จากหน่วยงานตำรวจ ถึงแม้ว่าข้อมูลจะยัง
ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาใช้เปรียบ
เทียบระหว่างประเทศต่างๆ อันเนื่องมาจากข้อ
จำกัดด้านระเบียบวิธี31 แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ยังใช้
เป็นฐานสำหรับการวิจัยในอนาคตได้ (ดูภาพ 
4 ถึง 13)

ตำแหน่งระดับอาวุโสมีช่องว่างระหว่างชาย
และหญิงที่กว้าง โดยมีหน่วยงานตำรวจเพียง
ไม่กี่แห่งที่มีตัวอย่างของผู้หญิงที่ก้าวถึง
ตำแหน่งผู้นำระดับอาวุโส และที่ผ่านมายังไม่
เคยมีอธิบดีกรมตำรวจในภูมิภาคอาเซียนที่
เป็นผู้หญิง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและเมียนมาร์  ตำแหน่งสูงสุด
ของผู้หญิงคือพันเอก และในบรูไน ตำแหน่ง
สูงสุดของผู้หญิงคือผู้กำกับการอาวุโส ซึ่ง
ถือว่าเป็นตำแหน่งบริหารระดับกลาง ใน
ประเทศอื่นที่ผู้หญิงมีตำแหน่งก้าวหน้าจะพบว่า
มีจำนวนเพื่อนร่วมงานเพศชายมากกว่าอย่าง

ชัดเจน เช่น ในเวียดนาม มีพลตำรวจหญิง 7 
คน จากจำนวนพลตำรวจทั้งหมด 199 คน  
ขณะที่ในอินโดนีเซีย ในบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงสุด 357 คน มีเพียง 4 คนเท่านั้นที่เป็นผู้
หญิง32 
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ภาพ 12

ภาพ 6

ภาพ 11

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
เมียนมาร์ แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ฟิลิปปินส์ แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

หญิง หญิง
ชาย ชาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
บรูไน แยกตามเพศ 
พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
มาเลเซีย แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

หญิง

หญิง

ชาย

ชาย

ภาพ 10

0 3  ผู้ ห ญิ ง ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
ก ฎ ห ม า ย ใ น อ า เ ซี ย น 

สำหรับข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูอ้างอิงท้ายเรื่อง
17%

17%

83%

83%

13%

87%

18%

82%

NUMBERS

อัตราของเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงในหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายใน
ภูมิภาคอาเซียน
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ภาพ 15

ภาพ 8

ภาพ 13

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
สิงคโปร์ แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ประเทศไทย แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
เวียดนาม แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

หญิง หญิง
ชาย ชาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
อินโดนีเซีย แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
กัมพูชา แยกตาม
เพศ พ.ศ. 2562

หญิง หญิงหญิง
ชาย ชายชาย

ภาพ 14

ภาพ 9ภาพ 7

หญิง
ชาย

19%

81%

8%

92%

16%

84%

15%

85%

6%
20%

94% 80%
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เนื่องจากข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ
จำนวนผู้หญิงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในอาเซียนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีอยู่
จำกัด การประเมินแนวโน้มและความก้าวหน้า
จึงเป็นเรื่องท้าทาย33 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้หญิง
บางคนได้อธิบายถึงการรณรงค์ที่จะสนับสนุน
ให้เกิดการเพิ่มจำนวนของตำรวจหญิงได้อย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแบบ
กลยุทธ์แบบชั่วคราวมากกว่าระยะยาว ดังนั้น 
การเพิ่มขึ้นของจำนวนตำรวจหญิงจึงดูจะเป็น
ไปได้ช้า หรือแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง 
หากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ ความเสมอภาคอย่าง
สมบูรณ์ในภูมิภาคนี้อาจเกิดขึ้นจริงในอีกหลาย
ทศวรรษ หรืออาจเป็นศตวรรษ ความพยายาม
และทรัพยากรที่สำคัญจึงมีความจำเป็นโดยเร่ง
ด่วน

สถาบันต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนมี
แนวทางที่แตกต่างกันไปในด้านการคัดเลือก
บุคลากร ฝึกอบรม มอบหมายงาน รักษา
บุคลากรและเลื่อนตำแหน่งสำหรับเจ้าที่หญิง

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)

และชาย แต่ผู้หญิงในการศึกษาครั้งนี้ได้
รายงานประสบการณ์และอุปสรรคหลาย
อย่างที่คล้ายคลึงกัน  โดยทั่วไปแล้ว อุปสรรค
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ว่า การเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องอาศัยความแข็งแรง
และขนาดของร่างกาย บรรทัดฐาน และการ
เหมารวมตามมิติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของผู้หญิงในสังคม ซึ่งจำกัดการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในบางส่วนของวิชาชีพ 
รวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ “ดี” ยิ่งไปกว่า
นั้น การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายยังถูกกำหนดด้วยระบบ
ก า ร เ มื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสถาบัน 
วัฒนธรรมทางอาชีพ ความเชื่อและพิธีกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมของชาติ และพลวัติ
ของมิติทางเพศและชาติพันธุ์ 

บทสรุปของหน่วยงานตำรวจในภูมิภาค
อาเซียนในยุคปัจจุบัน

หน่วยงานตำรวจในแต่ละประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไป 
เช่น ในขณะที่ตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนั้นได้รับ
การประกาศว่าเป็นหน่วยงานระดับชาติใน พ.ศ. 
2489 แต่หน่วยงานก็ได้รวมเข้ากับกองกำลังติด
อาวุธใน พ.ศ. 2504 ตำรวจได้รับสถานะพลเรือน
อีกครั้งในฐานะหน่วยงานที่แยกออกมาเมื่อไม่
นานมานี้ใน พ.ศ. 2542 ส่วนตำรวจใน
ประเทศไทยนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
กองกำลังติดอาวุธ  แต่การปฏิรูปในช่วงก้าวเข้า
สู่ศตวรรษที่ 20 นำไปสู่การจัดตั้งให้เป็นสถาบัน
ซึ่งปัจจุบันนี้รู้จักกันในนามของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  ดังนั้น การตำรวจในประเทศไทยในรูป
แบบสมัยใหม่นี้จึงมีอายุกว่า 100 ปี  ตารางที่ 1 
ได้รวบรวมข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
ตำรวจในภูมิภาคอาเซียนและสถานะของกลยุทธ์
ด้านมิติทางเพศที่เลือกไว้ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย 

มีหน่วยงานตำรวจ
เพียงไม่กี่แห่งที่มี

ตัวอย่างของผู้หญิงที่
ก้าวถึงตำแหน่งผู้นำ
ระดับอาวุโส และที่
ผ่านมายังไม่เคยมี

อธิบดีกรมตำรวจใน
ภูมิภาคอาเซียนที่

เป็นผู้หญิง  

0 3  ผู้ ห ญิ ง ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
ก ฎ ห ม า ย ใ น อ า เ ซี ย น 
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ตารางที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตำรวจ กลยุทธ์และนโยบายด้านมิติทางเพศ 

ประเทศ/ หน่วยงาน ประชากรในประเทศ ปีที่ก่อตั้ง34 ผู้ดูแล/กระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติระดับชาติว่า
ด้วยผู้หญิง สันติภาพ
และความมั่นคง

กลยุทธ์ด้านมิติทางเพศ
ของหน่วยงานตำรวจ

บรูไน: กองกำลัง
ตำรวจบรูไน

450,000 คน พ.ศ. 246435 รัฐบาลบรูไน ไม่มี ไม่มี

กัมพูชา: สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
กัมพูชา

15.2 ล้านคน พ.ศ. 248836 กระทรวงมหาดไทย ไม่มี แผนปฏิบัติที่บูรณา
การนำประเด็นทางเพศ
เข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก
ที่ใช้ภายในกอง
บัญชาการ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกัมพูชา 

อินโดนีเซีย: สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
อินโดนีเซีย

270 ล้านคน พ.ศ. 2489 (และ พ.ศ. 
2542/2543)37

ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย

มี (หมดอายุแล้ว) ไม่มี

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว:  กองกำลังตำรวจ
แห่งชาติลาว

7 ล้านคน พ.ศ. 250438 กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ

ไม่มี มี (ไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ)

มาเลเซีย: สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 
มาเลเซีย

32 ล้านคน พ.ศ. 235039 กระทรวงมหาดไทย ไม่มี ไม่มี

เมียนมาร์: กองกำลัง
ตำรวจแห่งชาติ
เมียนมาร์

53 ล้านคน พ.ศ. 250740 “กอง
กำลังตำรวจประชาชน” 

กระทรวงมหาดไทย ไม่มี ไม่มี

ฟิลิปปินส์:  สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 
ฟิลิปปินส์

109 ล้านคน พ.ศ. 253441 กระทรวงมหาดไทยและ
รัฐบาลท้องถิ่น
กองกำกับการตำรวจแห่ง
ชาติ

มี มหากฎบัตรแห่ง
สตรี พ.ศ. 2552 
กลยุทธ์ด้านมิติ
ชายหญิงและการ
พัฒนา

สิงคโปร์:  กองกำลัง
ตำรวจแห่งชาติ
สิงคโปร์

5.7 ล้านคน พ.ศ. 236342 กระทรวงมหาดไทย ไม่มี ไม่มี

ไทย: สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

69 ล้านคน พ.ศ. 247643 กระทรวงมหาดไทย มี (นโยบายระดับชาติ)44 ไม่มี

เวียดนาม: กองกำลัง
ตำรวจประชาชน
เวียดนาม

97 ล้านคน พ.ศ. 248845 กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ

ไม่มี มี



36

04.

36

วัฒนธรรมเชิง 
วิชาชีพและสถาบัน 
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
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ในหลายกรณี 
สถาบันบังคับใช้
กฎหมายสมัยใหม่
ประกอบด้วยกำลัง
คนเพศชายเท่านั้น  

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง

ในหลายกรณี สถาบันบังคับใช้กฎหมาย
สมัยใหม่ประกอบด้วยกำลังคนเพศชาย
เท่านั้น การกีดกันผู้หญิงในตัวอย่างเกี่ยว
กับการตำรวจที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ มี
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบรรทัดฐานทางเพศ
ซึ่งจำกัดโอกาสของผู้หญิงในการทำงานที่
ได้รับค่าจ้าง ถึงแม้ว่าสถาบันบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกรมตำรวจที่
ให้การบริการประชาชนและทำหน้าที่รักษา
ความเป็นระเบียบของสังคมในขอบเขตที่
กว้างที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย  แ ต่ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ต่ อ สู้ กั บ
อาชญากรรมนั้นมีอำนาจเหนือมุมมองเกี่ยว

กับพฤติกรรมของตำรวจและอัตลักษณ์ทาง
ด้านวิชาชีพ46

ในกรณีอื่นๆ กองกำลังตำรวจในประเทศ
ต่างๆ ที่เกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมือง 
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพหรือความขัดแย้งเพื่อ
อำนาจทางการเมืองนั้น มีหน้าที่อื่นๆ ที่
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับกองกำลังทหาร 
ซึ่งกำหนดลักษณะที่จำเป็นของการตำรวจ
ในบริบทเหล่านั้น ณ เวลานั้น ลักษณะการ
ต่อสู้กับอาชญากรรมและวัฒนธรรมกึ่ง
ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
เหล่านี้ ประกอบกับภาพลักษณ์ของการ
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บังคับใช้กฎหมายที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อ
และสิ่งที่แต่งขึ้น ยิ่งส่งเสริมเหตุผลเชิง
สถาบันที่จะต้องมีข้อกำหนดเรื่องความสูง
และน้ำหนักของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเน้น
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ ค ว า ม อ ด ท น ท า ง
กายภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อเพศ
ชาย กองกำลังกึ่งทหารและสถาบันบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีวินัยคือสัญลักษณ์ของกำลัง
และอำนาจของรัฐซึ่งผูกขาดการใช้กำลัง
บังคับ ขนาดร่างกายของเจ้าหน้าที่นั้นจึง
เชื่อมโยงกับความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ
“อำนาจที่แผ่ออกไป”  ยกตัวอย่างเช่น 
ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ
ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970  เจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมกองกำลังตำรวจฮ่องกงในฐานะ
สารวัตรทดลองงาน จะต้องมีส่วนสูงและน้ำ
หนักมากกว่าพลตำรวจทดลองงาน ถึง
แม้ว่าตำแหน่งแรกจะมีบทบาทควบคุม
บริการ ในขณะที่ตำแหน่งหลังทำงานใน
ระดับปฏิบัติการก็ตาม47

เกณฑ์ทางกายภาพสำหรับงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นกำลังได้รับการทบทวน
ใหม่ และในบางเขตอำนาจ ได้มีการลด
ความสำคัญของเกณฑ์ดังกล่าวลง เมื่อเทียบ
กับในอดีตด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 
เกณฑ์ทางกายภาพนั้นไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติตามพื้นฐาน
ทาง เพศ  และ/หรือ  เพศสภาพ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของงานด้านการบังคับ
ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ผ่ า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยี และการประกอบอาชญากรรมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 
อาชญากรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ และ
การต่อต้านลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง ที่มี
บทบาทเด่นชัดมากขึ้น รวมทั้งเครือข่ายค้า
มนุษย์ที่มีขอบเขตกว้างออกไปในระดับ
นานาชาติ ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อ
บริการของตำรวจ และการรับรู้ว่างานด้าน
การบังคับใช้กฎหมายหลายประเภทนั้น
สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าหน้าที่ทุกเพศ
เพราะถึงแม้ผู้ชายและผู้หญิงจะมีความแตก
ต่างทางด้านชีวภาพและจิตวิทยา แต่ความ
แตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งผลถึงการปฏิบัติ
งานเสมอไป

งานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายหลาย

ประเภทนั้นสามารถ
ดำเนินการได้โดย
เจ้าหน้าที่ทุกเพศ

โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่าตำรวจเป็น
อาชีพที่ผู้ชายมีบทบาทเหนือกว่า บางครั้ง 
ผู้ชายอาจเหมาะสมที่จะทำงานบางอย่าง
มากกว่า แต่เราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการ
เหมารวม มีคนกล่าวว่า ผู้หญิงมีต้นแขนที่
อ่อนแอกว่า ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเป็น
ความจริง แต่ด้วยการตำรวจสมัยใหม่ 
บางทีเรื่องนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา
ผ่านไป เมื่อโครงการประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่
อาศัยความแข็งแรงมีความสำคัญมากขึ้น 
ผู้หญิงจะสามารถสนับสนุนงานของผู้ชาย
และทำให้งานตำรวจครบวงจรยิ่งขึ้น ผู้
หญิงอาจมีทักษะในการสื่อสารและแก้ไข
ปัญหาที่ดีกว่า สามารถจัดการความขัด
แย้งได้ และบางทีผู้หญิงอาจส่งเสริมความ
แข็งแรงทางร่างกายของชายได้ บางทีถ้า
มีโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับ
ครอบครัวมากขึ้น เราจะสามารถช่วย
เหลือเจ้าหน้าที่หญิงได้มากขึ้น (เจ้าหน้าที่
หญิงระดับสูง จากประเทศมาเลเซีย)

งานวิจัยเกี่ยวกับการตำรวจ ได้สำรวจวิธีการ
ต่างๆ ที่ผู้หญิงได้ต่อสู้กับบรรทัดฐานทาง
เพศในสถาบันการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ชายเป็นใหญ่มาแต่ดั้งเดิม อัตลักษณ์ของ
ตำ ร ว จ ห ญิ ง นั้ น ถู ก ตี ค ว า ม ว่ า มี ค ว า ม
คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมด้านอาชีพที่ผู้ชายมี
บทบาทสำคัญมากกว่า โดยเน้นที่อัตลักษณ์
ทางอาชีพ (ตำรวจหญิง) หรือสอดคล้องกับ
เพศสภาพ (ตำรวจหญิง) โดยเน้นการ
ทำงานตามบทบาทซึ่งสอดคล้องกับการ
เหมารวมตามเพศสภาพของผู้หญิง48 เมื่อใช้
อัตลักษณ์สองประเภทนี้เป็นกรอบ การ
ดำเนินงานตามบทบาทที่มีมิติชายหญิงมา
เกี่ยวข้องจึงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

กอฟฟ์แมน (Goffman)49 ได้แสดงความเห็น
ว่าพฤติกรรมที่แสดงถึงมิติทางเพศนั้น 
“เป็นการเรียนรู้ทางสังคมและการวางรูปแบบ
ทางสังคม” การที่ชายหรือหญิงมีพฤติกรรมใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับการเหมารวมตามเพศ
สภาพ อาจเป็นเพราะทั้งชายและหญิงตระหนัก
ว่าตนจะถูกผู้อื่นตัดสินตามพฤติกรรมที่ผู้คน
เห็นว่าเหมาะสมกับเพศของตน50 ในส่วนของ
การตำรวจ สิ่งนี้หมายความว่า ผู้หญิงอาจไม่

04 วัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและสถาบัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย
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ได้ดีกว่าผู้ชายในการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน 
หรือในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่อ
เสมอไป แต่ผู้หญิงนั้นถูกสังคมหล่อหลอมมา
ให้ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความเป็นผู้หญิงที่มีมาตั้งแต่เดิม51

ในการศึกษาระยะแรกเกี่ยวกับตำรวจในบริบท
ของโลกตะวันตก  ความสำคัญของการรวมผู้
หญิงไว้ในการตำรวจนั้นได้รับการนำเสนอให้
มีความสอดคล้องกับ “ทักษะเฉพาะตัวของผู้
หญิง" ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการนำมาใช้
ควบคุมผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้หญิงหรือ
คุ้มครองเด็กหญิงจากภัยร้ายในสังคม52 หลัง
จากนั้น มุมมองที่ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานทางเพศ
และการเหมารวมได้สนับสนุนเหตุผลหลาย
ประการที่ทำให้ผู้หญิงสามารถก้าวเข้ามาใน
แวดวงอาชีพนี้ในฐานะตำรวจที่ “นุ่มนวล” ซึ่ง

มีขอบเขตงานแคบกว่า และถูกมองว่าเหมาะ
สมสำหรับผู้หญิง53 งานวิจัยระยะหลังได้กล่าว
ถึงเจ้าหน้าที่หญิงบางรายที่รับเอาลักษณะของ
ผู้ชายมาใช้เพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานผู้ชายและเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับเข้าสู่วัฒนธรรมทางอาชีพ54 เจ้าหน้าที่
หญิงจึงต้องพยายามหาทางเข้าถึงทางเลือก
อาชีพที่กว้างขึ้นโดยการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ของผู้ชาย55

การศึกษาในระยะหลัง เน้นให้เห็นถึงวิธีที่
ตำรวจหญิงปฏิบัติตนให้สอดคล้อง หรือ ต่อ
ต้านบรรทัดฐานทางเพศไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง
เ ป็นกลยุทธ์ในกา รทำงานในอ งค์ก ร
ตำรวจ56 งานวิจัยระบุว่า แม้ในกรณีที่
ตำรวจหญิงอาจกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
ชายเห็นถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง
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ในแง่ของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทาง
เพศ เช่น ผู้หญิงควรให้ความสำคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกว่า แต่
ผู้หญิงก็ไม่ได้ยอมทิ้งความต้องการที่จะได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในที่ทำงานไป
ด้ ว ย 5 7  เ จ้ า ห น้ า ที่ ห ญิ ง อ า จ ต่ อ ต้ า น
บรรทัดฐานทางเพศได้ด้วยการปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่คล้ายผู้ชายทั่วไป เช่น โดยการ
แสดงออกเหมือนผู้ชาย หรือการใช้กำลัง
ตามสถานการณ์58

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้หญิงได้แสดงความคิด
เห็นที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเน้นถึงการ
เหมารวมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทตำรวจที่
เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น ผู้หญิงนุ่มนวล
กว่าและมีความอ่อนไหวมากกว่าผู้ชาย) 
นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีทัศนคติว่าความแตก
ต่างด้านพฤติกรรมและขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่นั้นมาจากบุคลิกมากกว่าเพศ
สภาพ

สิ่งสำคัญคือ คำตอบของผู้หญิงในการศึกษา
ครั้งนี้คล้ายกับคำตอบของเจ้าหน้าที่หญิงใน
เขตอำนาจอื่นซึ่งถูกขอให้อธิบายเหตุผลของ
การมีส่วนร่วมในงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย กล่าวคือ มีการเน้นที่แตกต่างกัน
ถึงความเท่าเทียม หรือความแตกต่าง 
(เพิ่มเติม) ระหว่างชายและหญิง ถึงแม้ผู้
หญิงบางคนจะกล่าวว่า พวกหล่อนต้องการ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงานเพศ
ชาย แต่คำถามในการวิจัยก็มักจะได้รับคำ
ตอบที่เน้นถึงความแตกต่างระหว่างเพศและ
เหตุผลที่อธิบายการกระจายงานให้กับชาย

04 วัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและสถาบัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย
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และหญิงแตกต่างกัน  เช่น  เจ้าหน้าที่ระดับ
อ า วุ โ ส จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย เ ล่ า
ประสบการณ์ส่วนตัวว่า “ไม่จำเป็นต้องแยก
ระหว่างเพศชายหรือเพศหญิงหรอก แต่ให้
มองว่าคุณเป็นตำรวจคนหนึ่ง ฉันไม่เคยรู้สึก
ว่าฉันอยู่คนเดียวหรือเป็น ‘ผู้หญิงเพียงคน
เดียว’ เลย การเป็นที่เคารพในฐานะเจ้า
หน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องสำคัญกว่า และคุณก็
จะไม่เจอปัญหาอะไร” อย่างไรก็ตามในภาย
หลัง ในการสัมภาษณ์เดียวกันนี้ หล่อนได้
เน้นถึงความแตกต่างระหว่างเพศโดยกล่าว
ถึงผู้หญิงโดยทั่วไป โดยกล่าวว่า ผู้หญิงนั้น
“... เป็นผู้ฟัง ผู้แก้ปัญหา มีคุณค่าทาง
อารมณ์ที่ดีกว่า... [การมีตำรวจหญิงเพิ่มขึ้น] 
จะทำให้ภาพพจน์ของตำรวจดีขึ้น”

แนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของสถาบันได้สร้างรากฐาน วางรูป
แบบ และรักษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจและ
ความไม่เสมอภาคทางเพศด้วยวิธีการ
หลายวิธีด้วยกัน การมีผู้หญิงอยู่ในกอง
กำลังรักษาความปลอดภัย ซึ่งเคยเป็น
บทบาทของผู้ชาย ได้ท้าทายมุมมองชาย
เป็นใหญ่ที่ได้ฝังรากลึกมานานและกีดกัน
ให้ผู้หญิงอยู่นอกการบริการของตำรวจและ
ถูกจำกัดการเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัย  เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งจาก
อินโดนีเซียได้อธิบายถึงความต้องการที่จะ
ประกอบอาชีพตำรวจว่า มาจากความ
ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถ
ทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดี: 

ก่อนย้ายมาประจำที่จาการ์ต้า ฉันอาศัย
อยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลซึ่งมีตำรวจหญิงอยู่
น้อยมาก ในภูมิภาคนี้ การที่ผู้หญิงจะเท่า
เทียมกับผู้ชายนั้นเป็นไปได้ยาก ฉันจึงมี
แรงบันดาลใจที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าใน
ฐานะผู้หญิง ฉันก็มีคุณภาพเช่นเดียวกับ
ผู้ชาย ดังนั้น เมื่อพวกเราได้บรรจุเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจ พวกเราจะพิสูจน์ให้ผู้ชายได้
เห็นว่า พวกเราสามารถเป็น [เจ้าหน้าที่
ตำรวจ] ได้เหมือนพวกเขา

นักวิจัยบางคนแย้งว่าความหลากหลายที่เพิ่ม
ขึ้นอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป โดย
ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้นำในงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายนั้นหันมาทบทวนความท้าทาย
ภายในแผนกของตนมากขึ้น เปิดรับต่อการ
ปฏิรูปมากขึ้น และเปิดกว้างต่อการริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและ
ระบบ59 สุดท้ายนี้ จำนวนและความเป็นผู้นำ
ของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น ทำให้การคุกคามทางเพศ
ซึ่งอาจมีอยู่มากในกองกำลังตำรวจบางแห่งมี
แนวโน้มที่จะลดลง
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แนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ของสถาบัน ได้สร้าง
รากฐาน วางรูปแบบ และรักษาความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจและความไม่เสมอภาค
ทางเพศด้วยวิธีการหลายวิธีด้วยกัน
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
เชิงสถาบันและอาชีพนั้นประกอบไปด้วย การ
ทบทวนความสอดคล้องระหว่างพันธกิจและ
จุดมุ่งหมายที่ได้ระบุไว้กับความสามารถที่จะ
บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น นอกจากนี้ แนวทาง
ปฏิบัติที่ดียังรวมถึงการมุ่งมั่นในการทำลาย
บรรทัดฐานทางเพศ เพื่อให้บทบาทเฉพาะ
บางอย่างไม่ถูกมองว่าเป็นของผู้ชายหรือผู้
หญิง 

ใน พ.ศ. 2562 กองกำลังตำรวจสิงคโปร์
ได้เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีที่ผู้หญิง
เข้าสู่วงการตำรวจ ด้วยการแสดงตัวเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงในแผนกต่างๆ เช่น ตำรวจ
จราจร ตำรวจในหน่วย K-9 ฝ่ายกำกับ
ปฏิบัติการพิเศษและสืบสวนคดีอาญา 
เป็นต้น60 การดำเนินการเช่นนี้มีความสำคัญ
เพราะเป็นการแสดงแบบอย่างสำหรับผู้หญิง
ที่คิดจะสมัครเข้าเป็นตำรวจ และเจ้าหน้าที่
ตำรวจในปัจจุบันที่อาจจะกำลังพิจารณาเส้น
ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงระดับอาวุโสคนหนึ่งได้เน้นย้ำถึง
ความสำคัญของกลยุทธ์ที่จงใจนี้ โดยหล่อน
กล่าวว่า :

ประชากร [ของสิงคโปร์] มีสัดส่วน
ร้อยละ 50-50 ดังนั้น คุณจึงต้องการ
กำลังคนที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชากรเหล่านี้ แน่นอน
ว่า ผู้ชายมีบทบาทสำคัญในองค์กรนี้ 
แต่องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับ
ผู้หญิงเช่นกัน พวกเราต้องสื่อสารกับ
ผู้คนว่า เรายินดีรับผู้หญิงเข้าร่วม 
[กองกำลังตำรวจสิงคโปร์] และบอก
ถึงสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้ในสาย
อาชีพนี้

การเหมารวมเกี่ยวกับบทบาทของชายหญิง
กำลังเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องเป็น
อุปสรรคสำหรับสถาบันบังคับใช้กฎหมายใน
การสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดย
วิดีโอที่กองกำลังตำรวจสิงคโปร์จัดทำขึ้น
เนื่องในวันสตรีสากล พ.ศ. 2562 สามารถ
สรุปถึงแนวคิดนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีผ่านคำขวัญ
ที่ว่า “การแก้ไขสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องของ

04 วัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและสถาบัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย

ทักษะ ไม่ใช่กำลัง” พร้อมกับรูปภาพของเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง61 

ถึงแม้ว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ใน
สิงคโปร์นั้นต้องอาศัยความแข็งแรงระดับหนึ่ง
และประเภทงานที่แตกต่างกันก็ต้องการ
มาตรฐานความแข็งแรงของร่างกายที่แตกต่าง
กัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งกล่าวว่า ถึง
แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนจำเป็นต้องมีร่างกาย
แข็งแรงประมาณหนึ่ง แต่การทดสอบความ
แข็งแรงนั้นควรจะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนที่
เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบประจำวันโดยใช้
“แนวทางที่เหมาะสมกับงาน” เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงระดับอาวุโสคนหนึ่งในสิงคโปร์ได้ให้ราย
ละเอียดถึงการดำเนินการของกองกำลังตำรวจ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจลักษณะ
งานของตำรวจ:

เรา [กองกำลังตำรวจสิงคโปร์] พยายาม
เพิ่มจำนวนตำรวจหญิงให้เป็นร้อยละ 
20... เหตุผลหนึ่ง  [ที่ทำให้การคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงให้มีเพิ่มขึ้นเป็นไป
ได้ยาก] คือมุมมอง [ต่อ] งานตำรวจใน
สายตาประชาชนทั่วไป ผู้หญิงส่วนใหญ่
มองว่า หากจะเป็นตำรวจหญิง คุณจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมทางกายภาพมาอย่างดี
มาก... เรามีการฝึกอบรมระยะเก้าเดือน
สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบันการฝึก ซึ่งรวมถึง
การฝึกทางร่างกายและการอบรมทาง
วิชาการ รวมทั้ง [การฝึกอบรม] ความ
เป็นผู้นำ  เรามีการทดสอบร่างกายทุกปี 
เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนจำเป็นต้องผ่านการ
ทดสอบนี้  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงต้อง
มีร่างกายแข็งแรงและมีความสนใจใน
กิจกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยร่างกาย  เพื่อ
ให้พวกเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราจึงพยายามกำจัด
มุมมองเช่นนี้ [ที่ว่าการฝึกอบรมต้อง
อาศัยความสามารถทางร่างกายสูงมาก] 
จริงๆ แล้ว เราได้จัดให้มีการดูงานสำหรับ
นักเรียนที่สนใจมาเฝ้าสังเกตงานต่างๆ 
เราได้พาพวกเขามาที่โรงเรียนตำรวจเพื่อ
ให้เห็นกิจกรรมในแต่ละวัน และเพื่อให้
เห็นว่า ไม่ว่า [พวกเขาจะเป็น] ชายหรือ
หญิง ก็ล้วนต้องผ่านการฝึกอบรมเหมือน
กัน ลักษณะของงานนั้นไม่เกี่ยวกับการใช้
ร่างกายอย่างหนัก ... เราพยายามจะเพิ่ม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับลักษณะของงาน
ตำรวจ ... การประชาสัมพันธ์ของเราได้
แสดงให้เห็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตก
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

“การแก้ไขสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องของทักษะ ไม่ใช่กำลัง” เฟซบุ๊กเพจ กอง
กำลังตำรวจสิงคโปร์

ต่างและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่
ในสถานีตำรวจ งานที่เกี่ยวกับการสืบสวน  
หรืองานที่เกียวกับระบบนิเวศทางทะเล... 
เราพยายามทำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอยู่ใน
ทุกหน้าที่  ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ 
แต่สิ่งสำคัญคือความสามารถและขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่างหาก  
คุณไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนผู้ชายก็ได้

“70 ปีของผู้หญิงในวงการตำรวจ พ.ศ. 2492-2562”: 
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ พ.ศ. 2563 หน้า 16-17

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในกองรักษา
การชายฝั่ง และกองกำลังพิเศษ
ระดับสูง กองกำลังตำรวจแห่ง
ชาติสิงคโปร์ “ขอคารวะเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงของเรา”62

กองกำลังตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ได้สร้างการ
ดำเนินงานครั้งสำคัญที่จะดึงดูดผู้หญิงเข้าร่วม 
แม้ว่าจำนวนตำรวจหญิงจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
 6 ใน พ.ศ. 2543 แต่การเติบโตที่ค่อนข้าง
ช้านี้ก็อาจชี้ให้เห็นว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับ
มิติทางเพศของสังคมยังคงมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อทางเลือกอาชีพของผู้หญิง ซึ่งสะท้อนถึงสิ่ง
ที่มีการรายงานในเขตอำนาจในส่วนอื่นๆ ของ
โลก63
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04 วัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและสถาบัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย

 ความท้าทาย
ศักยภาพเชิงสถาบันที่จำกัดที่จำเป็นต้องปรับ
ตัวต่อความต้องการและการตอบสนองด้าน
ความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลง

สถาบันด้านการบังคับใช้กฎหมายนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพื่อปรับตัวให้
เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไป  ผู้นำจะต้อง
ทบทวนอยู่เสมอว่า การคัดเลือกบุคลากร ฝึก
อบรม และมอบหมายหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจนั้นเป็นไปตามพันธกิจและจุดมุ่งหมาย
ที่ได้ระบุไว้หรือไม่ โดยเฉพาะบางพันธกิจ อาทิ
การปรับปรุงระบบการเลื่อนตำแหน่งและ
การนำแนวทางการตำรวจเพื่อชุมชนมาปฏิบัติ
เช่น สำนักงานตำรวจแห่งประเทศไทย ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจใน พ.ศ. 2549  
เพื่อปรับโครงสร้างและปรับแนวทางของ
สถาบันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
ปัจจุบันได้ดีขึ้น64 รวมทั้งอาศัยความเหมาะสม
ของกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม
และเลื่อนตำแหน่ง  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
ตำรวจและรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจาก
โรงเรียนนายร้อยตำรวจในประเทศไทยได้ชี้
ให้เห็นว่า การฝึกอบรมในปัจจุบันยังคงมีการ
ฝึกอบรมทางร่างกายอย่างหนักหน่วง ซึ่งไม่ได้
จำเป็นต่อบางบทบาทหลังเจ้าหน้าที่จบการ
ศึกษาไปแล้ว65 รองศาสตราจารย์ท่านนี้ยังได้
ตั้งคำถามถึงความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบ
ภาคบังคับ ซึ่งนักเรียนนายร้อยจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนในป่า เพื่อเรียนรู้
ยุทธวิธีจับอาชญากรที่พยายามหลบหนี
ตำรวจ66

อัตลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมเชิงสถาบันและอาชีพของกอง
กำลังตำรวจ  หากความหลากหลายทางเพศ
หมายถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เหตุใดจึง
ไม่มีผู้หญิงทำงานในฝ่ายต่างๆ ของการตำรวจ
มากขึ้น นี่คือคำถามที่นำไปสู่การวิจัยนาน
หลายทศวรรษเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของผู้หญิง
 สิ่งที่ผู้หญิงควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อ
ให้ผ่านจุดนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะ “
แก้ไข” ผู้หญิง  เราควรมุ่งให้ความสำคัญกับ
การตรวจสอบและจัดการอุปสรรคเชิง
โครงสร้างที่ขัดขวางมิให้หญิงและชายมี
โอกาสความก้าวหน้าในองค์กรอย่างเท่าเทียม
กัน67 จากการสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หญิงไม่ค่อยตั้งคำถามถึงข้อกำหนดระดับ
สถาบันที่อาจมีอคติและเอื้อประโยชน์ให้เพื่อน
ร่วมงานเพศชายมากกว่า นอกจากนี้ การ
สำรวจยังพบว่าน้อยครั้งที่เจ้าหน้าที่หญิงจะชี้
ให้เห็นว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความ
มั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้ งานตำรวจไม่
ได้ต้องการความแข็งแรงทางร่างกายมากเท่า
ทักษะอื่นๆ ดังที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจ “ในอุดมคติ”

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเผชิญกับ
ความยากลำบากในการเพิ่มจำนวนผู้หญิงใน
บทบาทผู้นำ วัฒนธรรมเชิงสถาบันนั้นคาด
หวังให้ผู้นำตำรวจ – หรือผู้ที่มีศักยภาพใน
การเป็นผู้นำตำรวจ – มีความก้าวหน้าทาง
อาชีพแบบ “เต็มเวลาและไม่มีสิ่งรบกวน”68 
แม้ว่าสถาบันในเขตอำนาจอื่นๆ จะเริ่มนำ
การทำงานแบบยืดหยุ่นและการทำงานนอก
เวลามาปรับใช้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่
ยาครอบจักรวาล เมื่อยังมีบรรทัดฐานด้าน
วัฒนธรรมที่สนับสนุนวิธีการบริหารจัดการที่
เน้นความเป็นชาย ซึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจต้อง “พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ”69 
ในภูมิภาคอาเซียน งานตำรวจนอกเวลานั้น
มีเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น การนำผู้
หญิงเข้าสู่การตำรวจจึงถูกท้าทายโดย
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

การให้คุณค่าแก่ลักษณะของ “ความเป็นชาย” 

ตามธรรมเนียมแล้ว สถาบันด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและวัฒนธรรมสมัยนิยมมักวาง
บทบาทให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในอุดมคติให้
มีคุณลักษณะแบบผู้ชาย ซึ่งโดยทั่วไปจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของ
ร่างกาย เช่น มีความว่องไว แข็งแรง สูง และ
บึกบึน มายาคติของตำรวจในฐานะผู้ปราบ
ปรามอาชญากรรมสร้างทัศนคติที่ว่าความ
แตกต่างทางชีวภาพนั้นนำไปสู่การแบ่งแยก
งานตามมิติทางเพศโดยอัตโนมัติ แม้ว่า
ความเป็นชายและหญิงจะเป็นเอกลักษณ์ทาง
เพศที่สังคมกำหนดขึ้น แต่ทั้งสองเพศก็ยังคง
ต้องเผชิญกับความคาดหวังจากสังคม เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงอาจยอมรับพื้นฐานทาง
ชีวภาพที่เป็นรองในสายตาผู้อื่น หรือ
พยายามเอาชนะข้อด้อยนั้นด้วยการเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงที่  “ดู เป็นผู้ชาย” 70 
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เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจำนวนมากกล่าวอยู่บ่อย
ครั้งระหว่างการสัมภาษณ์ว่า พวกหล่อนต้อง
กระทำตัวเหมือนเพื่อนร่วมงานชาย เพื่อให้ได้
รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ “ที่ดี” 
โดยเน้นว่า ผู้คนจะมองว่าผู้ชายและลักษณะ
แบบผู้ชายคือมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงพึงมี

อัตลักษณ์ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจนั้นได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมเชิงสถาบันและ
อาชีพของกองกำลังตำรวจ
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การได้รับการติดดาว [หมายถึงการได้รับ
การติดดาวเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจตรี] 
ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ แต่ฉันเชื่อว่าคุณก็แค่
ต้องทำงานหนักและพิสูจน์ให้ [เจ้าหน้าที่
ตำรวจชาย] เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถเป็น
เลิศได้ เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ผู้ชาย
ทำได้ (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จาก
ประเทศฟิลิปปินส์)

จากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันยังไม่เคยเจอ
การเลือกปฏิบัติ แต่ฉันเลือกที่จะท้าทายตัว
เองเพื่อแสดงให้ [เจ้าหน้าที่ตำรวจชาย] 
เห็นว่าฉันสามารถทำสิ่งเดียวกับที่พวกเขา
ทำได้ และเพื่อพิสูจน์คุณค่าของฉันในฐานะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง มันไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
เลย (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จาก
ประเทศฟิลิปปินส์)

เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะกล่าวว่า ทั้งผู้ชายและผู้
หญิงต่างก็มีความสามารถเท่าเทียมในการ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีได้  ในปัจจุบัน แทบจะ
ไม่มีงานไหนของตำรวจที่ถูกมองว่าไม่เหมาะ
สมสำหรับเจ้าหน้าที่หญิงโดยสิ้นเชิง ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์คนใดกล่าวว่า
ความแข็งแรงหรือความเร็วของร่างกายเป็น
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดี อย่างไร
ก็ตาม ในบางครั้ง คุณลักษณะถูกแบ่งตามมิติ
ทางเพศด้วยวิธีอื่นซึ่งลดคุณค่าในความ
สามารถของผู้หญิงลง เช่น ในการอภิปราย
กลุ่มย่อยเกี่ยวกับผู้นำหญิงที่ดีในประเทศ
เมียนมาร์ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่า “ผู้หญิง
บางคนก็มีลักษณะของความเป็นชาย พวก
หล่อนสามารถเป็นเหมือนผู้ชายและตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วได้” ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า 
การตัดสินใจอย่างรวดเร็วนั้นมักถูกมองว่าเป็น
คุณลักษณะเฉพาะของผู้ชาย

เมื่อถูกถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในอุดมคติควรมี
คุณสมบัติอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงส่วน
ใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้ต่างเน้นถึงคุณลักษณะที่
มีความเป็นกลางทางเพศอยู่หลายประการ เช่น 
การมี "ความซื่อสัตย์สุจริต" เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงระดับสูงคนหนึ่งจากกองกำลังตำรวจ
สิงคโปร์ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวไว้ว่า:

ฉันคิดว่าการมีค่านิยมที่ถูกต้องคือ
คุณลักษณะพื้นฐานและรากฐานที่สำคัญ 
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตและความกล้า
หาญ ฉันไม่คิดว่ารากฐานเช่นนี้เป็นสิ่งที่
สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น คุณ
จำเป็นต้องพิจารณาบุคลิกลักษณะเป็น
หลัก ในขณะที่ทักษะเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ผู้หญิงมีความ
สามารถ และพวกหล่อนสามารถรับการ
ฝึกอบรมให้ทำงานบางชนิดได้อย่าง
ทัดเทียมกับผู้ชาย 

นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่า วิสัยทัศน์อันกว้าง
ไกลที่มองเห็นพัฒนาการของการตำรวจ
สมัยใหม่ เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ได้รับ
การยกย่องในการตำรวจในปัจจุบัน 

การรู้จักตัวเองอย่างจำกัด หรือกลยุทธ์ของผู้
หญิงที่ใช้ความแตกต่างระหว่างเพศ?

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์มีความ
เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ผู้หญิงในบางกรณีกล่าว
ว่าพวกหล่อนนั้นแตกต่างจากผู้ชาย แต่ใน
บางครั้งกลับบอกว่าพวกหล่อนกับผู้ชายมี
ความคล้ายคลึงหรือเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถ
ตีความได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอาจมี
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทระหว่างเพศ
และการเหมารวมภายในหน่วยงานตำรวจอยู่
ในระดับต่างๆ71 เป็นเรื่องธรรมดาสามัญใน
ทุกประเทศที่จะอธิบายว่าลักษณะที่อ่อนโยน 
เข้าถึงได้ ละเอียดอ่อน และอดทนของผู้หญิง
มีความสำคัญต่อองค์กรตำรวจ เจ้าหน้าที่
ตำรวจบางคนจึงนำคุณลักษณะเหล่านี้เป็น
เหตุผลในการรับผู้หญิงเข้าทำงานร่วมกับผู้
หญิงและเด็ก หรือมอบหมายให้พวกหล่อน
ทำงานในฝ่ายบริหารและธุรการ เนื่องจาก
ลักษณะความเป็นหญิงที่ติดตัวมาของผู้หญิง
นั้นมีมากจนถูกมองว่าเป็นเป็น “ทักษะของผู้
ชำนาญพิเศษ” แต่นั่นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง
เช่นกัน ในกรณีที่ทักษะของความเป็นหญิงนี้
เป็น “ความชำนาญพิเศษ” มันอาจถูกมองว่า
ทักษะที่ติดตัวมาตั้งเกิดและไม่ใช่สิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลให้ให้การฝึกอบรมเพิ่ม
เติมสำหรับผู้หญิงถูกมองว่าไม่จำเป็นอีกต่อไป
 และผู้หญิงอาจเข้าถึงหลักสูตรและโอกาสใน

04 วัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและสถาบัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย

การพัฒนาวิชาชีพได้น้อยลง และแน่นอนว่านี่
เป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลที่ถูกอ้างขึ้นสำหรับ
การยุติการรับสมัครผู้สมัครเพศหญิงเข้า
โครงการฝึกอบรมระยะเวลาสี่ปีของโรงเรียน
นายร้อยตำรวจในประเทศไทย72

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามถึงความสำเร็จที่น่า
ภาคภูมิใจที่สุดในการประกอบอาชีพตำรวจ 
น่าประหลาดใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบาย
ถึงความภูมิใจและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศตามความจริงแล้ว ผู้หญิงได้
รายงานถึงความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิงใน
การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในขอบเขตที่กว้างขึ้น 
โดยเฉพาะงานด้านปฏิบัติการและบทบาทของ
ผู้นำ

ค่านิยมที่ถูกต้องคือ
คุณลักษณะพื้นฐานที่
สำคัญ 
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ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากทั่ว
ภูมิภาคอาเซียนได้รายงานว่าความสำเร็จที่น่า
ภาคภูมิที่สุดในการทำงานนั้นได้แก่การได้รับ
เหรียญในฐานะสมาชิกทีมสืบสวนที่จับกุมผู้ค้า
ยาเสพติดและยึดยาเสพติดไว้ได้มากกว่า 
600 กิโลกรัม การได้เลื่อนตำแหน่ง หัวหน้า
หญิงคนแรกของหน่วยจราจร การได้รับ
ประกาศนียบัตรสำหรับการสืบสวนคดีฟอก
เงิน การนำทีมสืบสวนจนนำมาซึ่งการตัดสิน
ลงโทษผู้ลักลอบพาผู้อพยพเข้าประเทศ การ
เป็นหัวหน้ากองกำลังพิเศษว่าด้วยความมั่นคง
ภายในประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย 
การเดินทางคนเดียวไปปฏิบัติงานในจังหวัด

ต่างๆ การสืบสวนการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์ และการดูแลโครงการมูลค่าหลาย
ล้านดอลลาร์

ความแตกต่างเช่นนี้มีความสำคัญเพราะผู้
หญิงอาจตอบคำถามของงานวิจัยด้วยการมุม
มองที่ “มีมิติทางเพศที่เหมาะสมในบริบทของ
การตำรวจ” ด้วยการเน้นย้ำลักษณะที่แยกผู้
หญิงกับผู้ชายออกจากกัน73 แม้จะมีตัวอย่าง
มากมายดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น ซึ่งผู้หญิง
แสดงออกว่าตนมีความสามารถไม่ต่างจาก
ผู้ชาย แต่ตัวอย่างเหล่านี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมา 
เมื่อผู้หญิงถูกถามถึงความสำเร็จที่น่าภาค

ภูมิใจที่สุดของหล่อนเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่หญิงไม่ได้รับการ
ยอมรับเท่าที่ควรเมื่อเปรียบกับขอบเขตของ
งานที่พวกหล่อนรับผิดชอบ รวมไปถึงระดับ
ทักษะและขีดความสามารถที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้
มีนัยยะเกี่ยวพันถึงการเลื่อนตำแหน่งและการ
มอบหมายงานอันมักจะเป็นผลมาจากแนวคิด
เกี่ยวกับความสามารถที่ติดตัวมาของผู้หญิง 
ในขณะที่จริงๆ แล้ว ความสามารถและความ
สำเร็จของผู้หญิงที่นอกเหนือจากนั้นอาจยังไม่
เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า
งานระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน
ก็ได้74
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05.
กรอบด้านนโยบาย
ระดับนานาชาติ 
ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ  
สำหรับผู้หญิงในการบังคับใช้กฎหมาย

รูปภาพ :  UN  WOMEN แล ะ  UNODC
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ระดับนานาชาติ
ใน พ.ศ. 2543 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้รับข้อมติ 1325 ว่าด้วยสตรี
สันติภาพและความมั่นคง ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้หญิงจำเป็นต้องมีบทบาทที่ตื่นตัว
และเป็นผู้นำในการตัดสินใจและการปกครองมากขึ้น ข้อมติเพิ่มเติมว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ
และความมั่นคง รวมทั้งกรอบระดับนานาชาติที่สนับสนุนความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
ได้แก่ :

•   ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1820 (พ.ศ. 2552) 1889 (พ.ศ. 
2553)  และ 1960 (พ.ศ. 2554) 2106 (พ.ศ. 2556) 2122 (พ.ศ. 2556) 2242 
(พ.ศ. 2558) 2467 (พ.ศ. 2562) และ 2493 (พ.ศ. 2562)

•   อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
•   ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2538
•   วาระ 2030 ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 

ประการ (SDGs):
•   SDG 5: ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้างอำนาจให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิง 
•   SDG 16: สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง 

กรอบนโยบายระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการปฏิรูปภาคส่วน
ความมั่นคงที่คำนึงถึงมิติระหว่างเพศคือสิ่งสำคัญในการกำหนดบรรทัดฐานระดับสากลเพื่อส่ง
ผลให้รัฐต่างๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม การรับและนำบทบัญญัติเชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติระดับชาติมาปฏิบัตินั้นอาจไม่ราบรื่นเสียทีเดียว ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการทาง
นโยบาย ระดับรัฐ รวมทั้งกระบวนการรับและปรับใช้  ทั้งนี้ เวทีการประชุมและเครื่องมือใน
ระดับภูมิภาคอาจช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการมีส่วนร่วมและการสนทนาแแลกเปลี่ยน
ได้ แม้ว่าระดับความหลากหลายในกลุ่มรัฐต่างๆ ที่หมายถึงฉันทามติและความยึดมั่นที่มีต่อ
บรรทัดฐานนั้น อาจสร้างความท้าทาย หรือความล่าช้า หรือทั้งสองอย่าง 

ระดับภูมิภาค
ในฐานะตัวแทนของรัฐสมาชิกทั้ง 10 รัฐ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนอาเซียนที่มุ่งแสวงหาโอกาสและจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน โดยผ่านแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
Blueprint 2025)75 เป็นต้น ในฐานะประชาคมอาเซียนมีกรอบหรือคำมั่นสัญญาเชิงกลยุทธ์
ระดับภูมิภาคจำนวนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่เห็นได้ชัดคือ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ใน พ.ศ. 2560 ผู้นำรัฐได้ประกาศใช้  “แถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน
การบูรณาการที่คำนึงถึงมิติระหว่างเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงในฐานะบุคลากร
ด่านหน้าในบทบาทด้านความมั่นคงและการสร้างสันติภาพอื่นๆ

ใน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนได้ออกการสื่อสารร่วมซึ่งรับรองความ
ก้าวหน้าต่อไปของวาระว่าด้วยสตรี สันติภาพและความมั่นคง นอกจากนี้ ตอนที่ 22 (ก) 
ของ “ปฏิญญาเอเชีย-แปซิฟิค ว่าด้วยการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ความเสมอภาคระหว่าง
ชายหญิงและการเสริมอำนาจผู้หญิง: ปักกิ่ง + 25 การทบทวน”76 ได้เรียกร้องให้เร่งการนำ
วาระว่าด้วยสตรี สันติภาพและความมั่นคงมาปฏิบัติในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

กรอบการดำเนินงานและคำสัญญาเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

•   ปฏิญญามะนิลาว่าด้วยการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง 
•   แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของอาเซียน
•   แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน 
•   ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพิจารณาถึงมิติทางเพศ
•   ปฏิญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
•   ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของผู้หญิงและเด็กในอาเซียน 
•   ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน พ.ศ. 2555

ระดับชาติ
การสัมภาษณ์ระหว่างการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความรู้ที่มีอยู่จำกัดที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาของ
องค์การสหประชาชาติและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ทำงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
เพศหรือการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง ในการอภิปรายกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในประเทศ
เมียนมาร์ ไม่มีการกล่าวถึงสนธิสัญญาระดับนานาชาติว่าเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้ารับ
ราชการตำรวจมากขึ้น ถึงแม้ว่าความพยายามในการปฏิรูปสถาบันบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มในรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาจมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงได้เสนอแนะว่า พันธะและสนธิสัญญาระดับนานาชาตินั้นไม่ใช่หัวข้ออภิปรายทั่วไป แต่
ดูเหมือนหัวข้ออภิปรายเหล่านี้จะไม่มีอิทธิพลเป็นพิเศษแต่อย่างใดในการพัฒนาแผนปฏิบัติหรือ
กลยุทธ์เฉพาะหน่วยงาน 

รัฐสมาชิกอาเซียนสองรัฐ มีแผนปฏิบัติระดับชาติเกี่ยวกับสตรี สันติภาพและความมั่นคงที่แตกต่าง
กันไปในเชิงรายละเอียด ฟิลิปปินส์เป็นรัฐสมาชิกอาเซียนรัฐแรกที่ได้พัฒนาแผนนี้ขึ้นมาใน พ.ศ. 
2553 โดยแผนฉบับปัจจุบันปี พ.ศ. 2560-2565 ได้ให้ตัวอย่างที่ครบถ้วน โดยระบุถึงนโยบาย
การออกแบบอย่างมีโครงสร้าง  และกลไกเชิงสถาบัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม สถานะและความ
เป็นผู้นำของผู้หญิงในการตำรวจ (และการทหาร) ให้มากที่สุด  กรอบ 1 ได้อธิบายการดำเนิน
งานที่ชัดเจนในการปรับปรุงบทบาท จำนวน สถานะ และการมีส่วนสร้างผลงานของผู้หญิงในการ
ทหารและตำรวจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไว้โดยสังเขปดังนี้

 

05 กรอบด้านนโยบายระดับนานาชาติ
 ระดับภูมิภาค และระดับชาติ สำหรับผู้
หญิงในการบังคับใช้กฎหมาย 
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

กรอบ 1: 
แผนปฏิบัติระดับชาติของฟิลิปปินส์ว่าด้วยสตรี สันติภาพและความมั่นคง พ.ศ. 2560-2565

การวัดผล 5: ปรับปรุงบทบาทและสถานะของผู้หญิงในภาคส่วนความมั่นคง77

5.1 นโยบายและการออกแบบทางโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อการคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม 
มอบหมายหน้าที่ และวางเส้นทางอาชีพของผู้หญิงในการทหารและตำรวจ
 
5.2 เสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงกลยุทธ์ โดยการเพิ่มโอกาสให้ผู้
หญิงได้สร้างผลงานในภาคส่วนความมั่นคง
 
5.3 เพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งที่มีบทบาทในการตัดสินใจในการทหารและตำรวจ
 
5.4 เพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำโดยเจาะจงถึงตำแหน่งปฏิบัติการด้านพลเรือน-ทหาร 
(CMO) และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับตำรวจ (CPR)
 
5.5 จำนวนผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการระดับนานาชาติและโครงการริเริ่มระหว่างรัฐ
(เช่น กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ หรือ UN PEACEKEEPING การประชุม
ตำรวจอาเซียน หรือ ASEANAPOL และ INTERPOL) ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางเพศ ความ
รุนแรงทางเพศที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและเกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ (SGBV)  และการ
ค้ามนุษย์ และประเด็นเรื่องสตรี สันติภาพและความมั่นคง

 
นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีมหากฎบัตรแห่งสตรี
(Magna Carta of Women) ซึ่งห้ามมิให้มี
การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในการทหารและ
ตำรวจ และระบุว่าควรใช้มาตรการต่างๆ เพื่อ
ทบทวนหรือขจัดนโยบายและแนวปฏิบัติที่
จำกัดความสามารถของผู้หญิงในการปฏิบัติ
งานกับผู้ชาย (กรอบ 2) 

กรอบ 2: 
มหากฎบัตรแห่งสตรี พ.ศ. 2552 (R.A. 9710)78

ตอนที่ 15. ผู้หญิงในการทหาร – รัฐจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้หญิงในการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมทั้งมีการทบทวนหรือ
ยกเลิกนโยบายและการปฏิบัติที่จำกัดไม่ให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมทั้ง
หลักสูตรที่มีการต่อสู้และไม่มีการต่อสู้ ซึ่งเปิดกว้างสำหรับผู้ชาย หรือจากการปฏิบัติงาน
ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากงานบริหารและธุรการ เช่น การมีส่วนร่วมในการต่อสู้ ปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือปฏิบัติการภาคสนาม  ผู้หญิงในการทหารจะต้องได้รับสิทธิในการ
เลื่อนตำแหน่งและโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ชาย เช่น การปรับเงินเดือน การได้รับค่า
ตอบแทน ผลประโยชน์เพิ่มเติม และรางวัลที่ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและคุณภาพของผล
งาน เพื่อให้เป็นเช่นนี้ รัฐจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงจะได้รับความเคารพอยู่เสมอ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ ยังคง
รักษาโควตาร้อยละ 10 สำหรับอัตราตำรวจ
หญิงภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณะ 8551 
หรือที่รู้จักกันในชื่อพระราชบัญญัติการปฏิรูป
และการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์79 แต่ก็มี
เสียงเรียกร้องจากบางส่วนในรัฐบาล คณะ
กรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และทาง
ตำรวจเองให้เพิ่มโควตาขั้นต่ำเป็นร้อยละ 
2080

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่สองในภูมิภาคนี้ที่มี
กรอบการทำงานระดับชาติในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสตรี สันติภาพและความมั่นคง
ผ่านคำสั่งของประธานาธิบดี (หมายเลข 18) 
ว่าด้วย “ความคุ้มครองและการเพิ่มพลังให้ผู้
หญิงและเด็กระหว่างเหตุการณ์ขัดแย้งทาง
สังคม พ.ศ. 2557-2562”81 คำสั่งดังกล่าว
เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้หญิงในช่วง “ความขัด
แย้งทางสังคม” มากกว่าประเด็นด้านการ
บังคับใช้กฎหมายในยามสันติ 

ในพ.ศ. 2562 คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อข้อ
มติ 1325 และมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการ
ยอมรับข้อมติ 2493 (พ.ศ. 2562) ตัวแทน
อาเซียนจากประเทศไทยรายงานว่าได้มีมติ
รับรองและนำข้อมติดังกล่าวมาปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางระดับชาติเกี่ยวกับสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงสำหรับปี พ.ศ. 
2559 ถึง พ.ศ. 256482
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ปัญหาด้านความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและ
การบังคับใช้กฎหมาย
โดยสถาบันบังคับใช้กฎหมายในอาเซียน 
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นโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านความ
เสมอภาคระหว่างเพศที่ได้จัดทำขึ้นในหน่วย
งานตำรวจต่างๆ ใน 10 ประเทศมีความแตก
ต่างกันอย่างหลากหลาย ในบางกรณี  การนำ
แผนปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
มาปฏิบัติได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม แต่
มีข้อจำกัดด้านข้อผูกมัดหรือศักยภาพ ขณะที่
ในบางกรณี อาจมีการริเริ่มในระดับท้องถิ่นที่
ดีแต่เข้าถึงได้ในวงจำกัด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชามีกรอบ
นโยบายเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิงและสร้างคณะทำงานด้านมิติ
ชายหญิง โดยการทำงานระหว่างตำรวจกับ
กระทรวงกิจการสตรีและสภาสตรีแห่งชาติ
กัมพูชาเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะห้าปี  
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
การป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงฉบับที่สอง 
เขตกลยุทธ์ที่ 2 ได้ระบุรายละเอียดผลลัพธ์
โดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ปฏิรูปและปรับปรุงการตำรวจ83 โดยตัวบ่งชี้
หนึ่งได้กล่าวถึงการเพิ่มอัตราการรับสมัครเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงโดยเฉพาะ84 นอกจากนี้กอง
บัญชาการยังมีแผนบูรณาการประเด็นมิติทาง
เพศเข้าสู่กระแสหลักเพื่อแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพและ
การแสวงผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก85 

ข้อมูลที่ทางทีมวิจัยได้รับแสดงให้เห็นว่า 
กำลังพลทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติกัมพูชาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงจำนวนร้อยละ 8 ขณะที่รายงานของสภา
สตรีกัมพูชาระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บรรจุ
เข้ามาใหม่เป็นผู้หญิงจำนวนร้อยละ 24 ซึ่ง
อาจสะท้อนถึงความพยายามในการเพิ่มการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงในด้านการบังคับใช้
กฎหมาย86 ใน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชายระดับสูงจากฝ่ายการฝึกอบรมกล่าวว่า 
การฝึกอบรมตำรวจในกัมพูชาประกอบด้วยผู้
หญิงจำนวนประมาณร้อยละ 20 โดยกรอบ
นโยบายที่แข็งแกร่งจะมีส่วนสนับสนุนการคัด
เลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่มีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึ้นด้วย

แนวทางและการแก้ไข
ปัญหาด้านความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและ
การบังคับใช้กฎหมาย
โดยสถาบันบังคับใช้กฎหมายในอาเซียน 

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในอาเซียน
มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงมักจะเชื่อมความรุดหน้าดัง
กล่าวกับความพยายามของเจ้าหน้าที่
ในการนำนโยบายที่เน้นประเด็นเกี่ยว
กับผู้หญิงมาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
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06  แนวทางและการแก้ไขปัญหา
ด้านความ เสมอภาคระหว่าง เพศ
และการบังคับใช้กฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียได้แสดง
ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งผ่านความมุ่งมั่นที่จะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการที่ส่ง
เสริมบทบาทของผู้หญิงในการตำรวจ เช่น ได้
จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับ
ภูมิภาคครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2557 ภายใต้
หัวข้อ “การสร้างความแข็งแกร่งและสนับสนุน
บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง”87 โดย
ในพ.ศ. 2564 จะมีการจัดการประชุมและฝึก
อบรมประจำปีของสมาคมตำรวจหญิง
นานาชาติ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากทั่ว
โลกกว่า 1,000 คนเข้าร่วมการประชุมที่ย็อก
ยาการ์ต้าเป็นเวลาสามวันในหัวข้อ “ผู้หญิง
บนเวทีกลางของการตำรวจ”88 การจัดงานใน
ระดับเวทีโลกเช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะ
เป็นผู้นำระดับสูงและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าง
มาก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาและปริมาณ
ทรัพยากรจำนวนมากในการวางแผนและจัด
งาน นอกจากนี้ งานประชุมดังกล่าวยังมีความ
สำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นครั้งแรกที่จะมี
การประชุมเช่นนี้เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในอาเซียนมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้มักจะเชื่อม
ความรุดหน้าดังกล่าวกับความพยายามของ
เจ้าหน้าที่ในการนำนโยบายที่เน้นประเด็น
เกี่ยวกับผู้หญิงมาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น 
เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งจากประเทศมาเลเซีย
อธิบายว่ามีการผลักดันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้
ร้อยละ 30 ของตำแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้
หญิง

จนถึงปัจจุบัน พวกเราตำรวจหญิงมีอยู่
ประมาณร้อยละ 13-14 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดี 
และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอาวุโสใน
อัตราส่วนที่มากกว่า คือประมาณร้อยละ 
21 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสทั้งหมด 
โดยเราตั้งเป้าหมายระดับชาติให้มีจำนวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอาวุโสเพิ่มเป็นร้อย
ละ 30 และเราหวังว่าภาวะผู้นำของเราจะ
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ เราหวังว่า
จะมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งระดับสูงมากขึ้น 

ตัวอย่างเพิ่มเติมของการปฏิบัติเชิงสถาบันที่
ดี ได้แก่ การสนับสนุนและรักษาบทบาทของ
สหภาพสตรีในสาธารณรัฐประชาชนลาวและ
เวียดนามอย่างยั่งยืน โดยสหภาพหรือ

สมาคมของผู้หญิงนั้นมีประโยชน์ ในฐานะ
กลไกอย่างเป็นทางการในการเป็นตัวแทน
ของผู้หญิงและการรวมผู้หญิงให้มีส่วนร่วม
ในการวางนโยบายและตัดสินใจ  นอกจาก
นี้ สมาคมสตรีที่เข้มแข็งยังช่วยสร้างพื้นที่ที่
เพื่อนร่วมงานสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ให้โอกาสในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และ
เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นโยบายและแนวทางเฉพาะของสมาคมของ
ผู้หญิงจะถูกนำมากล่าวถึงในส่วนของ
ทรัพยากรบุคคลเป็นลำดับต่อไป 

 ความท้าทาย
ถึงแม้นโยบายระดับรัฐบาลและสถาบันจะ
ประสบความสำเร็จ แต่การตอบสนองใน
ระดับสถาบันและความพยายามในการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัตินั้นอาจยังไม่ได้นำความ
เสมอภาคระหว่างเพศมาใช้ควบคู่อย่างเต็มที่
ในการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN 
Women และ UNODC ในเขตมุสลิมปกครอง
ตนเองบังซาโมโรในหมู่เกาะมินดาเนา เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวว่า โควตาร้อยละ 10 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติ
ปฏิรูปและปรับองค์กรตำรวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2541 (Phil ippines 
Na t i ona l  Po l i c e  Re fo rm  and 
Reorganization Act 1998)89 นั้นถือว่า
เป็นจำนวนสูงสุดสำหรับการคัดเลือกเจ้า
หน้าที่หญิงในแต่ละปี (โปรดดูกรอบ 3) 

ในระหว่างการหารือ ผู้หญิงจำนวนหนึ่ง
กล่าวว่า โควตาสูงสุดนี้อาจไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติล่าสุดของมหากฎบัตรแห่ง
สตรี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ยังมีการ
รณรงค์สนับสนุนให้เพิ่มโควตาขั้นต่ำในขั้น
ตอนต่างๆ โดยหนึ่งในการรณรงค์ที่น่า
จดจำคือ การรณรงค์ในพ.ศ. 2561 ที่เรียก
ร้องการออกกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้
โควตาที่สูงกว่า คือร้อยละ 20 ซึ่งก็ต้องล้ม
เลิกไป ส่วนหนึ่งเพราะในบางภูมิภาคนั้นมี
การนำโควตาร้อยละ 20 มาใช้ในทาง
ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว90 อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีการกำหนดโควตาไว้สูงสุดสำหรับผู้
สมัครหญิง
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กรอบ 3: 
พระราชบัญญัติเพื่อการปฏิรูปและจัดองค์กรตำรวจระดับชาติของฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2541

การจัดให้มีแผนกสำหรับผู้หญิงในสถานีตำรวจทุกแห่ง และการจัดตั้งโครงการที่คำนึงถึง
ความละเอียดอ่อนทางเพศ

ตอนที่ 57. การสร้างและการทำหน้าที่ – สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ จะต้องจัดให้มี
แผนกสำหรับผู้หญิงในสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อรับผิดชอบดูแลคดีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมต่อความบริสุทธิ์ทางเพศ การคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดผู้หญิงและเด็ก และ
ความผิดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยกำหนดให้เทศบาลและเมืองต่างๆ ที่ไม่มีตำรวจหญิง จะ
ต้องใช้เวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของบทบัญญัตินี้  

ตอนที่ 58. การให้ความสำคัญกับผู้หญิงในด้านการคัดเลือกบุคลากร – ภายในห้า (5) ปี
ข้างหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ จะต้องให้สำคัญในด้านการคัดเลือกบุคลากร 
และฝึกอบรมผู้หญิงที่จะมาทำหน้าที่ในแผนกสำหรับผู้หญิง  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องสงวนโควตาร้อยละสิบ (10) ไว้สำหรับผู้หญิงในการคัด
เลือกบุคลากร ฝึกอบรม และการศึกษาประจำปี 

ตอนที่ 59. โครงการที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะ – คณะกรรมาธิการต้องจัด
ตั้งโครงการที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศขึ้นมาภายในเก้าสิบ (90) วัน จากวันที่พระ
ราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยในกรณีนี้รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียง การสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมสำหรับผู้หญิงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์  การป้องกันการคุกคามทาง
เพศในที่ทำงาน และการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศสภาวะหรือเพศวิถี

แรงสนับสนุนในระดับสถาบันที่มากขึ้นนั้นอาจ
เอื้อประโยชน์ต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ
การนำนโยบายไปปฏิบัติและขอบเขตของการ
เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง ถึงแม้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติกัมพูชาจะมีแผนปฏิบัติว่าด้วยประเด็น
ด้านเพศสภาวะ และการนำประเด็นมิติทางเพศ
เข้าสู่ประเด็นกระแสหลักอยู่แล้วก็ตามแต่ผู้หญิง
ในการศึกษาครั้งนี้มองว่าการฝึกอบรมด้านมิติ
ระหว่างเพศนั้นถูกมองว่าเหมาะสมสำหรับผู้หญิง
เท่านั้น เจ้าหน้าที่หญิงระดับสูงในกัมพูชากล่าว
ว่าผู้บริหารควรตระหนักว่าการฝึกอบรมที่นำ
ประเด็นมิติทางเพศเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักนั้น
ควรจัดทำขึ้นสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง ใน
ทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่าสหภาพของผู้หญิงสาขา
ต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จัดการฝึกอบรมที่นำมิติชายหญิงเข้าสู่กระแส
หลัก แต่เจ้าหน้าที่ชายที่เข้าร่วมก็ยังคงมีจำนวน
น้อย ในการอภิปรายกลุ่มย่อยในประเทศ  เจ้า
หน้าที่หญิงระดับล่างเสนอว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ชาย
ระดับสูงได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคเพศด้วยน่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้น  

สมาคมสตรีที่เข้ม
แข็งยังช่วยสร้าง
พื้นที่ที่เพื่อนร่วมงาน
สามารถสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ให้
โอกาสในการฝึก
ทักษะความเป็นผู้นำ 
และเป็นเวทีสำหรับ
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
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การประกอบอาชีพ
ในฐานะผู้หญิงใน
ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย:
โอกาสและความท้าทาย 

 7 .1. เหตุผลที่ผู้
หญิงเข้าทำงานใน
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้หญิงจากทุกประเทศต่าง
แสดงถึงความภาคภูมิใจด้านการประกอบ
อาชีพในฐานะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
โดยต่างมีความมุ่งมั่นทั้งในเชิงเป้าหมายส่วน
ตัวและเป้าหมายทางวิชาชีพ เป็นต้นว่า เพื่อรับ
ใช้ชุมชนและประเทศชาติ หรือเพื่อสร้างความ
เสมอภาคระหว่างเพศ ตัวอย่างหนึ่งคือ เจ้า
หน้าที่หญิงระดับล่างที่มีความมุ่งมั่นในกัมพูชา
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รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง

ข้อสังเกตว่า ผู้หญิงเองก็ได้รับการสนับสนุนให้
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันด้านความมั่นคง เจ้า
หน้าที่หญิงระดับล่างในฟิลิปปินส์คนหนึ่งกล่าว
ว่า “ฉันรู้ว่ามันอาจเป็นประโยคที่ได้ยินกันจน
เกลื่อน แต่ฉันเป็นตำรวจเพราะฉันอยากรับใช้
ชาติ”

ในทุกประเทศ เจ้าหน้าที่ต่างรับรู้ได้ถึงแรง
สนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิง ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนกล่าว
ว่า ผู้คนในชุมชนให้ความไว้วางใจตำรวจค่อน
ข้างน้อย จากมุมมองของแต่ละประเทศ การมี

คนหนึ่งกล่าวว่า เป้าหมายทางอาชีพของเธอ
คือการได้รับเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับอาวุโส  
ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับกลางอีกคนในกัมพูชา
กล่าวว่าแรงผลักดันในการเข้ารับราชการ
ตำรวจคือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิทธิ
ของผู้หญิง โดยหล่อนกล่าวว่า “…เนื่องจาก
อัตราส่วนของผู้หญิงในการตำรวจนั้นมีน้อย
มาก ฉันจึงอยากเป็นตำรวจเพื่อส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิง” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อาชีพตำรวจได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิง ผู้ตอบคำถามงานวิจัยได้ตั้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมากขึ้นจะช่วยสร้างความ
ไว้วางใจและยกระดับความสัมพันธ์ในชุมชน
ให้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ชายระดับอาวุโสใน
กัมพูชาคนหนึ่งกล่าวว่า ผู้หญิงมีความสำคัญ
ในการตำรวจเพื่อ “สนับสนุนและส่งเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริตและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ”

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกัมพูชาคนหนึ่งกล่าวว่า
แรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ตนทำงานเป็น
ตำรวจ คือการดูแลและช่วยเหลือผู้เสียหายที่
เป็นผู้หญิง โดยหล่อนกล่าวว่า:
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หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ฉันเคยเห็นผู้เสียหายหญิงในคดี
อาชญากรรมและฉันรู้สึกสะเทือนใจมาก 
ฉันจึงอยากทำงานเป็นตำรวจเพื่อช่วย
เหลือผู้หญิงเหล่านี้ เพราะบางครั้งเจ้า
หน้าที่ตำรวจชายไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดผู้
เสียหายที่เป็นผู้หญิงได้ ฉันอยากจะปลอบ
ใจพวกหล่อน และเข้าใจสถานการณ์ที่
พวกหล่อนต้องเผชิญ

ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะที่ถูกมองว่าเหมาะสม
หรือไม่สำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลง
ไปในระดับสังคม ยังมีส่วนทำให้การบังคับ ใช้
กฎหมายเป็นหนึ่งในทางเลือกวิชาชีพสำหรับ
ผู้หญิงที่อยากสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
อนาคต ดังที่เจ้าหน้าที่สองคนได้กล่าวไว้ว่า:

เมื่อก่อนนั้น ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องหางาน
ทำ หรือเรียนต่อในระดับสูง เพราะสุดท้าย
ผู้หญิงก็ต้องแต่งงานมีครอบครัว แต่ใน
ปัจจุบัน ผู้หญิงเชื่อว่าพวกหล่อนมีสิทธิและ
เสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย ถ้าผู้ชายทำ 
[งาน] ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ผู้หญิง
ก็สามารถทำ (งานประเภทนั้น) ได้เหมือน
กัน (เจ้าหน้าที่หญิง จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว)

เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดของผู้คนก็
เปลี่ยนไปด้วย ประเทศของเรา
พยายามพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่นๆ  ระบบของเรามีการ
เปลี่ยนแปลง และมันพัฒนาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป แม้อาจไม่ใช่ภายในชั่ว
ข้ามคืน แต่มันเป็นไปอย่างช้าๆ ใช่ค่ะ 
เราได้เพิ่มบทบาทของผู้หญิงในหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมาย (เจ้าหน้าที่หญิง
ระดับสูง จากประเทศเมียนมาร์)

แนวคิดหลักอื่นๆ เกี่ยวกับทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่เจ้าหน้าที่หญิงกล่าวถึงยังรวม
ถึงการที่พวกหล่อนต้องการเดินตามรอยเท้า
พ่อแม่ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อ) ที่ทำงานอยู่ใน
หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย พวก
หล่อนจึงเกิดความสนใจในการสวมเครื่อง
แบบตำรวจ และมองว่าตำรวจเป็นอาชีพที่
มั่นคง

7.2. การคัดเลือก
บุคลากรและการฝึก
อบรม
ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคได้
อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนตำรวจ/วิทยาลัยฝึกอบรมมาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ ยกเว้นประเทศไทยที่ใน 
พ.ศ. 2561 ได้ประกาศยกเลิกการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกสำหรับผู้หญิงเข้าโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ในสิงคโปร์ มีเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
โรงเรียนพลตำรวจพิเศษ (หน่วยปฏิบัติการ) 
ใน พ.ศ. 249291 ขณะที่ในอินโดนีเซีย เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงหกคนแรกสำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนตำรวจใน พ.ศ. 249492 และใน
มาเลเซีย ผู้หญิงจำนวนเจ็ดคนผ่านการคัด
เลือกเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนใน พ.ศ. 249893

เกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชาย
และหญิงนั้นในสถาบันตำรวจส่วนใหญ่เหมือน
กันแทบจะทุกประการ ยกเว้นเกณฑ์ด้านส่วน
สูงและน้ำหนักซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยผู้
หญิงจะมีเกณฑ์มวลกายและความสูงที่ต่ำกว่า
เกณฑ์ดังกล่าวของผู้ชาย  เช่น ในบรูไน  ผู้ชาย
จะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 1.7 เมตร ในขณะที่ผู้หญิง
จะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 1.63 เมตร ในส่วนของ
น้ำหนักนั้น ผู้ชายจะต้องน้ำหนักไม่เกิน 60 
กิโลกรัม และผู้หญิงจะต้องไม่เกิน 55 กิโลกรัม
ข้อยกเว้นคือในฟิลิปปินส์ซึ่งผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ครั้งนี้ได้กล่าวว่าการทดสอบเพื่อคัดเลือก
บุคลากรนั้นไม่ได้ใช้หลักสูตรหรือการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาเป็นเกณฑ์คัดเลือกใน
การเข้าทำงาน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะต้องเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีร่วมกัน 
แต่การฝึกทางร่างกายนั้นอาจมีชั้นเรียนและครู
ฝึกแยกกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ
กำหนดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และระยะใกล้ชิด
ระหว่างชายหญิงของบางศาสนา

ทัศนคติเกี่ยวกับ
ลักษณะที่ถูกมองว่า

เหมาะสมหรือไม่
สำหรับผู้ชายและผู้

หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระดับสังคม มีส่วน

ทำให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นหนึ่งใน

ทางเลือกวิชาชีพ
สำหรับผู้หญิงที่อยาก
สมัครเป็นเจ้าหน้าที่

ตำรวจในอนาคต 



59

ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

ในภูมิภาคอาเซียน มีโอกาสมากมายสำหรับ
การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมระหว่างหน่วยงาน
ในระดับคัดเลือกบุคลากรและงานบริการ
ภายใน เช่น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจบรูไน ที่ถึง
แม้ว่าจะมีการฝึกอบรมตำรวจขั้นพื้นฐาน94 แต่
เจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนก็ได้รับโอกาสให้เดิน
ทางไปยังสิงคโปร์เพื่อเข้ารับการอบรมร่วมได้
ตามข้อตกลงของข้อผูกพันทวิภาคีของทั้งสอง
ประเทศ และเมื่อไม่นานมานี้ กองกำลังตำรวจ
บรูไนได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตำรวจของ
ตนเองเพื่อขยายขีดความสามารถในด้านการ
ศึกษาของตำรวจในประเทศ95

นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนยังได้ใช้สิ่ง
อำนวยความสะดวกและความเชี่ยวชาญของ
ประเทศเพื่อนบ้านในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ตำรวจเพิ่มเติม เช่น มีรายงานว่ากัมพูชาได้ส่ง
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่บางคนเข้ารับการฝึกอบรม
ที่โรงเรียนตำรวจในเวียดนามเป็นระยะเวลาห้า
ปี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงบางคน
กล่าวว่า เจ้าหน้าที่หญิงบรรจุใหม่ไม่มีความ
สนใจที่จะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสักเท่าใด 
เนื่องจากระยะเวลาการฝึกอบรมที่ยาวนาน “ไม่
ค่อยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอยากไป เพราะการ
ฝึกอบรมมันนานมาก พวกหล่อนไม่อยากอยู่ต่าง

บ้านต่างเมืองนานขนาดนั้น เพราะต้องอยู่ห่าง
ไกลจากครอบครัวนานเกินไป” เจ้าหน้าที่หญิง
คนหนึ่งจากกัมพูชากล่าว นอกจากนี้ อีกหนึ่งเส้น
ทางที่ชัดเจนสำหรับโอกาสในการฝึกอบรมและ
สร้างเสริมศักยภาพคือสถาบันฝึกอบรมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (International Law Enforcement 
Academy of Bangkok) โดยมีเจ้าหน้าที่
จำนวนมากในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อพัฒนาความ
ชำนาญเฉพาะในงานตำรวจ

นอกเหนือจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยตำรวจแล้ว
 ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
บรรจุเข้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ใน
สิงคโปร์ มีการรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
พลเรือน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเก้าเดือนเพื่อ
บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือในกรณีของเจ้า
หน้าที่บางคนที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีหน่วยกิต
อย่างน้อยห้าหน่วยจากสถาบันวัดระดับการ
ศึกษาทั่วไป General Certificate of 
Education Ordinary Level (GCE O 
Level)  และผ่านการฝึกอบรมหกเดือนมาแล้ว

ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ใหม่ที่
จบจากโรงเรียนตำรวจแล้ว ยังมีการคัดเลือกผู้
ชำนาญการพิเศษที่มีภูมิหลังเป็นพลเรือนเพื่อ
ทำหน้าที่ในหน่วยเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น 
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชญากรรมคอปกขาว 
(White-Collar Crime) หรืออาชญากรรมที่
ก่อโดยบุคคลที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานโดย
มิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคัดเลือก
ด้วยวิธีการเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการเพิ่มจำนวน
ของเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย เช่น ถึงแม้ว่าในเวียดนามจะมีการ
กำหนดโควตาอย่างเป็นทางการสำหรับผู้หญิง
ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ แต่ผู้หญิงก็
สามารถบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ผ่านช่อง
ทางอื่น ดังนั้น อัตราส่วนร้อยละทั้งหมดของผู้
หญิงในกองกำลังตำรวจประชาชนของ
เวียดนามจึงอาจสูงกว่าโควตาที่กำหนดไว้
สำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ96 โดย
ทั่วไปแล้ว ผู้สมัครหญิงในประเทศเวียดนามจะ
ต้องทำข้อสอบเข้าโรงเรียนตำรวจหรือวิทยาลัย
ฝึกอบรมให้ได้คะแนนดีกว่าผู้สมัครชาย เพื่อให้
ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในอัตราส่วนอันน้อยนิดของ
ตำแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่ (โดยทั่วไปจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 10)97 โปรดดูตารางที่ 2

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ตารางที่ 2: มีเป้าหมายหรือโควตาสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงหรือไม่? 

บรูไน ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือโควตาอย่างเป็นทางการ98

กัมพูชา ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือโควตาอย่างเป็นทางการโดยทั่วไป99 แต่ภายใต้กรอบเค้าโครงใหม่ มีข้อเสนอแนะว่าเจ้า
หน้าที่ใหม่ที่บรรจุเข้ามาจะต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่หญิงอย่างน้อยร้อยละ 20100  

อินโดนีเซีย การทบทวนโควตาสำหรับเจ้าหน้าที่หญิงประจำปีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปจะน้อยกว่าร้อยละ 10101 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มีเป้าหมายขั้นต่ำร้อยละ 20 สำหรับลูกจ้างของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้หญิง102  และตำรวจก็ถือว่าเป็นลูกจ้างของหน่วย
งานรัฐ

มาเลเซีย การทบทวนโควตาประจำปีสำหรับผู้หญิงนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ103 

เมียนมาร์ ร้อยละ 25104

ฟิลิปปินส์ พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ เลขที่ 8551 (พ.ศ. 2541)105 

มาตรา 58 ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรหญิง – ภายในห้า (5) ปีข้างหน้า สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติฟิลิปปินส์ต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หญิงที่จะดูแลรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับผู้หญิง เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์จะต้องสงวนโควตาร้อยละ 10 (10%) ของการคัดเลือก
บุคลากร ฝึกอบรม และการศึกษาประจำปีไว้สำหรับผู้หญิง

ที่สำคัญคือ การปฏิบัติระดับสถาบันนั้นสามารถปรับอัตราให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 ตามกฎหมายว่าด้วยการคัดเลือก
บุคลากรผู้หญิง โดยในหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขนี้มักสูงถึงร้อยละ20106

สิงคโปร์ ไม่มี

ประเทศไทย ไม่มี

ปัจจุบัน ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  เดิมที ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
ผู้หญิงสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ อย่างไรก็ตาม อีกสิบปีให้หลัง โรงเรียนนายร้อยมีมติให้รับเฉพาะผู้สมัครที่จบ
หลักสูตรฝีกอบรมระยะสองปีจากโรงเรียนเตรียมนายร้อยของกองทัพเท่านั้น107 และเนื่องจากโรงเรียนเตรียมนายร้อยนั้น
เป็นสถาบันชายล้วน ดังนั้น ผู้หญิงจึงถูกกีดกันไม่ให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้  (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพในด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม)

เวียดนาม หนังสือเวียนว่าด้วยกฎระเบียบในการรับบุคคลเข้าทำงานในกองกำลังตำรวจของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตราที่ 3 ได้
ระบุสองโควตาสำหรับผู้หญิงในจุดที่มีการคัดเลือกบุคลากร108

•   สูงสุดร้อยละ 10 สำหรับผู้หญิงที่เป็นตำรวจอาชีพ และ 

•   สูงสุดร้อยละ 15 สำหรับผู้หญิงในสาขาการเมือง วิศวกรรม โลจิสติกส์และภาษาต่างประเทศ 

“ตำรวจอาชีพ” เข้าใจได้ว่าหมายถึงชนิดของงานตำรวจ (หรือความมั่นคง) ที่ต้องใช้ปริญญาจากสถาบันตำรวจของ
ประชาชน (สาขาฮานอยหรือโฮจิมินห์ซิตี้)109
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

ในบางกรณี บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน
ช่องทางอื่นหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว อาจจะ
ไม่มีโอกาสเช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ด้วยวิธีการดั้งเดิม นั่นคือ โรงเรียนตำรวจและ
วิทยาลัยฝึกอบรม (ในกรณีที่มีอยู่) ดังนั้น 
แม้ว่าบุคลากรเหล่านี้จะทำงานในสาขาเฉพาะ
ทาง แต่พวกเขาอาจไม่ได้รับการพิจารณามอบ
หมายให้ทำงานด้านการปฏิบัติการและมี
โอกาสได้เลื่อนตำแหน่งในระยะยาวอย่าง
จำกัด

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือ
ก้าวแรกที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่กองกำลังตำรวจ
ที่มีสมดุลด้านเพศสภาพมากขึ้น

กฎหมาย และ/หรือ นโยบายภายในประเทศ 
กำหนดให้เจ้าหน้าที่หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศหรือความ
รุนแรงที่เกิดจากพื้นฐานด้านเพศสภาพ 
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่หญิง
ทำหน้าที่เป็นผู้คุมเรือนจำในเรือนจำหญิง หรือ
ผู้คุ้มกันตัวแทนหญิงระดับสูงของรัฐบาล ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้ผู้หญิงใน
การเข้าถึงวิชาชีพในหน่วยงานบังคับใช้กฏ
หมาย ประกอบกับทัศนคติของประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผู้หญิงที่
แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมอาชีพดังกล่าว
มากขึ้น ดังนั้น อัตราการแข่งขันเพื่อแย่งชิง
โควตาที่กำหนดไว้สำหรับบุคลากรหญิงจึงมีสูง
ตามไปด้วยดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ระบุไว้ ด้วย
เหตุนี้เอง กองตำรวจหลายแห่งจึงได้ดำเนิน
การตามขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับความสนใจของผู้สมัครหญิงที่
เพิ่มขึ้นและความต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
ที่เพิ่มขึ้น   

ตามคำบอกเล่าของผู้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้มีการ
ดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินระดับความสนใจ
ในการเข้าร่วมรับราชการตำรวจกับกลุ่มผู้หญิง
ในชุมชน ซึ่งผลการสำรวจเชิงบวกได้กระตุ้นให้
เกิดแผนที่จะเพิ่มจำนวนโควตาขั้นต่ำสุดเป็น
ร้อยละ 20 ในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง โดยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และหลักการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์คนหนึ่งกล่าวว่า “การสำรวจพบว่า 
จำนวนผู้สมัครหญิงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้อง
พิจารณาใบสมัครเหล่านี้” ในอินโดนีเซีย กอง
ตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการรณรงค์ที่
สอดคล้องกันในการคัดเลือกบุคลากรและ
จัดสรรกระจายงานให้แก่ผู้หญิงจำนวน 7,000 
และ 5,000 คนทั่วประเทศใน พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2558  ตามลำดับ ดังที่เจ้าหน้าที่
หญิงระดับสูงคนหนึ่งสรุปไว้ว่า: 

ใน พ.ศ.  2556 มีการคัดเลือกบุคลากร
หญิงจำนวน 7,000 คน  เนื่องจากกำลัง
พลของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงทั่วประเทศ
นั้นมีไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงตัดสินใจเปิด
รับสมัครตำรวจหญิงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น 
โดยอัตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง ใน 
พ.ศ. 2556 นั้นมีเพียงร้อยละ 3.5 ซึ่ง
ประธานาธิบดีในขณะนั้นต้องการเพิ่ม
จำนวนดังกล่าว จึงทำให้ปัจจุบันเรามี
อัตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอยู่ที่ร้อย
ละ 5 ตามแผนคือการกระจายกำลังเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงไปทั่วประเทศ
อินโดนีเซีย … ใน พ.ศ. 2558  มีการ
รับสมัครตำรวจหญิงเพิ่มอีก 5,000 คน 
เพื่อให้สถานีตำรวจในแต่ละแห่งทั่ว
ประเทศมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงประจำอยู่
อย่างน้อย 2 คน เนื่องจากสถานีตำรวจ
ถือเป็นแนวหน้าปราการแรกของหน่วย
งานตำรวจ ดังนั้น การคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
อย่างยิ่ง

แรงผลักดันในการคัดเลือกบุคลากรและ
โครงการริเริ่มแบบมีเป้าหมายนี้ช่วยกระตุ้น
การเพิ่มกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้ 
โดยโครงการริเริ่มเหล่านี้ได้รับการยอมรับใน
ฐานะการยืนยันสิทธิครั้งพิเศษครั้งเดียวเพื่อ
จัดการกับช่องว่างทางตัวเลขและสร้างความ
มั่นใจว่าจะมีจำนวนบุคลากรหญิงที่ผ่านการฝึก
อบรมอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน อย่างไรก็ตาม โครงการ
ริเริ่มเหล่านี้ควรจะนำไปพัฒนากลยุทธ์เชิง
สถาบันในการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรม
โดยอิงมิติด้านเพศสภาวะในเชิงกว้างยิ่งขึ้น 
ทั้งในระยะกลางถึงระยะยาว 

แนวทางการปฏิบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่พบได้ใน
บางประเทศ คือการใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
รับสมัครบุคลากรทั้งชายและหญิงโดยไม่มีการ
กำหนดโควตาขั้นต่ำในการรับบุคลากรหญิง 
โดยตามทฤษฎี วิธีนี้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรม
เนื่องจากผู้สมัครชายและหญิงจะได้เเข่งขัน
สอบเข้าโรงเรียนตำรวจภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน และเมื่อการฝึกอบรมเริ่มขึ้น ทั้งชาย
และหญิงสามารถเข้ารับการพัฒนาความแข็ง
แรงทางร่างกายและความถนัดเพื่อรับการ
ประเมินได้เป็นลำดับถัดไป

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญใน
การเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่กองกำลัง
ตำรวจมืออาชีพด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็น
ในการจัดการสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญ
ในภาคสนาม ทั้งนี้ การเคารพในสิทธิมนุษย
ชน รวมทั้งสิทธิสตรี คือองค์ประกอบสำคัญใน
การทำงาน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนควร
ตระหนักและนำมาประยุกต์ใช้กับมาตรฐาน
สูงสุดในระดับนานาชาติ ในการสัมภาษณ์มี
การกล่าวถึงการปฏิบัติและความพยายามของ
เจ้าหน้าที่บริหารระดับชาติที่ต้องการสร้าง
ความมั่นใจว่า จะมีการจัดฝึกอบรมรองรับ 
โดยเจ้าหน้าที่ในฟิลิปปินส์รายงานว่า ได้มี
ความพยายามในการจัดการฝึกอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน และขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการนำชุดการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
มาปฏิบัติ:
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หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคระหว่างเพศนั้นเป็นหลักสูตร
บังคับในการฝึกอบรมทั้งหมด และเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายภายในประเทศใน
การรวบรวมหัวข้อเหล่านี้ไว้ในหลักสูตร
ฝึกอบรมทุกหลักสูตร (ตัวแทนของฝ่าย
บริการฝึกอบรมของตำรวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์)

ปัญหาก็คือในขณะนี้ [เจ้าหน้าที่] ระดับ
อาวุโส ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านมิติ
ด้านเพศสภาวะและสิทธิมนุษยชน  
เนื่องจากหัวข้อเหล่านี้เพิ่งจะถูกเพิ่มลงใน
หลักสูตรฝึกอบรมเมื่อปีที่แล้ว – นั่นคือ 
ชุดการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานซึ่งกำลังถูก
นำมาปฏิบัติใช้  จึงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับ 
[การฝึกอบรม] ดังกล่าว มีเพียง [เจ้า
หน้าที่] รุ่นหนุ่มสาวเท่านั้น (เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิง จากประเทศฟิลิปปินส์)

จากรายงานฉบับล่าสุดของอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป
แบบ (CEDAW) ในกัมพูชา ได้มีการนำ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและหลักจริยธรรม
มาใช้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มักได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในคดีความรุนแรงที่เกิดจากพื้นฐาน
ด้านเพศสภาพ110 นอกจากนี้ การฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังได้รับการ
รวบรวมไว้ในหลักสูตรของสถาบันตำรวจ
แห่งชาติ การตุลาการ และกองกำลังตำรวจ
ทหาร (Royal Military Police) สมาชิกของ
ตำรวจตุลาการ (Judicial Police) ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐานสำหรับการออกตราสารทาง
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์111

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

 ความท้าทาย 
ได้มีการระบุถึงความท้าทายจำนวนหนึ่ง
ระหว่างการอภิปรายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
และการวิเคราะห์จำนวนผู้หญิงที่ทำงานด้าน
การบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน รวม
ไปถึงการวิเคราะห์ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงและพื้นที่ที่พวกหล่อนปฏิบัติงาน
อยู่

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะได้รับการยอมรับเข้าสู่
วิชาชีพการบังคับใช้กฎหมายเป็นระยะเวลา
หลายสิบปีแล้วก็ตาม แต่อัตราความก้าวหน้า
ในแง่ของจำนวนผู้หญิงที่ประกอบอาชีพนี้ยัง
เป็นไปค่อนข้างช้า เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเป็นผู้ระบุเองคือการ
ใช้ระบบโควตาแบบแยกหญิงชาย ซึ่งไม่ใช่
มาตรการพิเศษที่ใช้เพียงชั่วคราว หนำซ้ำยัง
เป็นเพดานที่คอยกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึง
วิชาชีพนี้ ดังที่ได้เห็นข้างต้น ในหลาย
ประเทศไม่ได้ขาดแคลนผู้หญิงที่สนใจใน
อาชีพตำรวจ  แต่เนื่องจากระบบโควตาใน
บางประเทศ ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
จำนวนน้อยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนใน
โรงเรียนหรือวิทยาลัยตำรวจ  ด้วยอัตราการ
แข่งขันในการแย่งชิงโควตาที่สูง ทำให้มี
เพียงคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเท่านั้นที่จะผ่าน
การทดสอบ เช่น ในเวียดนาม เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดีพร้อม
และอยู่ในกลุ่มที่มีผลการเรียนดีที่สุดเมื่อเข้า
ร่วมกองพล ส่วนในประเทศไทย เจ้าหน้าที่
ตำรวจระดับสูงรายหนึ่งกล่าวว่า มีผู้สมัคร
หญิง 120 คนต่อตำแหน่งนายร้อยหนึ่ง
ตำแหน่ง (เมื่อเทียบกับตำแหน่งที่มีอยู่ร้อย
ละ 70 สำหรับผู้ชาย)

การใช้ระบบโควตาหรือการกำหนดกลุ่มเป้า
หมาย ไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้หญิง ผู้
สนับสนุนแนวทางนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเพิ่ม
จำนวนผู้หญิงในวิชาชีพนี้จะนำไปสู่ความหลาก
หลายที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นตำรวจ 
ทั้งยังเพิ่มความสนใจต่อประเด็นปัญหาของผู้
หญิงและเปลี่ยนแปลงลักษณะธรรมชาติทาง
ด้านเพศสภาพของสถาบันเองด้วย การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในหลาย
ภาคส่วนด้วยกัน เช่น ลำดับความสำคัญและ
ผลของนโยบายทางเพศ การเปลี่ยนแปลงวิธี

การดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในพลวัติ
เชิงอำนาจทางเพศเพื่อเพิ่มอิทธิพลของผู้
หญิง112

ในทุกประเทศและในทุกภาคส่วนขององค์กร
ต้องเผชิญความท้าทายในด้านการคัดเลือก
บุคลากร การจ้างงาน และการรักษากำลังคน
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกองกำลัง
ตำรวจที่แสดงทีท่าลังเลที่จะนำการปฎิรูป
นโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างมี
ความหมายไปปรับใช้113 เนื่องจากหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายนั้นมีบทบาทเป็นพื้นฐาน
สำคัญของสังคม และบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐบาล การ
จัดการกับความท้าทายดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วน โดยองค์กรตำรวจบางแห่งได้จัดหา
กำลังพลที่มีความหลากหลายมากขึ้นผ่านการ
คัดเลือกบุคลากรโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและผ่านการขจัดอุปสรรคทาง
โครงสร้างที่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งใน
องค์กร การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงใน
การตำรวจทั่วโลก คือองค์ประกอบสำคัญของ
การปฏิรูปตำรวจในเชิงกว้าง  ด้วยกลยุทธ์ใน
การคัดเลือกบุคลากร จ้างงานและรักษา
บุคลากรในเชิงรุก หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายจะสามารถจัดการกับอุปสรรคต่างๆ 
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและสร้างความ
ก้าวหน้าเพื่อให้กำลังพลขององค์กรสามารถ
สะท้อนและตอบสนองต่อชุมชนที่มีความหลาก
หลายได้ดียิ่งขึ้น114

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในบางประเทศของ
ภูมิภาคอาเซียนได้รายงานว่า พวกหล่อนต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมในการสมัคร
เข้ารับข้าราชการตำรวจ ซึ่งรวมถึงการตรวจ
พรหมจรรย์ หรือการรักษาสถานภาพโสดใน
ขณะที่สมัครเป็นตำรวจ และ/หรือ ในช่วงที่
เรียน หรือหลังจบการศึกษา ซึ่งข้อกำหนด
เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากทัศนคติด้านศีลธรรม
และมุมมองที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงในสังคม
ข้อกำหนดเหล่านี้จึงไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในฐานะผู้
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นจึงควรมีการทบทวน
แก้ไขเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมเหล่านี้
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ในการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเพื่อ
รักษาสันติภาพนั้น จำเป็นต้องมีกลุ่มเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเพียง
พอจึงจะสอดคล้องกับตามเกณฑ์คัดเลือก ดัง
นั้น จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในระดับ
ประเทศที่มีน้อยนั้นอาจก่อให้เกิดอุปสรรค
สำคัญต่อข้อตกลงระหว่างประเทศในการเพิ่ม
จำนวนผู้รักษาสันติภาพหญิงได้ 

การได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นคือวิธี
สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะ สร้างความคุ้นเคย
กับพัฒนาการล่าสุด เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และ
สร้างเครือข่าย ถึงแม้ว่าโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถนี้ยังไม่อาจทดแทนทักษะที่
จำเป็นที่ได้จากการปฏิบัติงาน “ภาคสนาม” 
แต่การฝึกอบรมก็เป็นการเสริมคุณค่าต่อการ
พัฒนาบุคลากรและขยายความก้าวหน้าทาง
อาชีพ แต่ด้วยทรัพยากรทางการเงินที่มีจำกัด 
หลายประเทศในภูมิภาคนี้จึงต้องพึ่งพาโอกาส
ในการเสริมสร้างศักยภาพที่จัดสรรให้โดยหุ้น
ส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งมักจำกัดโอกาสให้แก่
เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี เพราะในบางกรณีการฝึกอบรม
เหล่านี้มักจัดขึ้นในต่างประเทศ

องค์กรผู้จัดอบรมมักกำหนดเงื่อนไขบางอย่าง
ที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตร
เหล่านี้ได้ เช่น จากแนวปฏิบัติของรัฐบาลใน
บรูไน เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางคนเดียว และผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ได้เป็น

จำนวนผู้หญิงที่เข้าทำงานในหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายนั้นมีความสำคัญในการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการมอบหมายหน้าที่ในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
นั้น ในหลายประเทศ ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
และเด็กหญิงจากอาชญากรรมหรือข้อขัดแย้ง
ทางกฏหมาย สามารถขอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
หญิงได้ตามกฏหมาย ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจะต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะ
จัดสรรให้เข้าประจำการในทุกตำแหน่งที่
ต้องการ ตามสถานีตำรวจทุกแห่ง ในทุก
จังหวัดได้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมีจำนวน
น้อยเกินไป เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
อาจประสบปัญหามีภาระงานล้นมือได้ รัฐบาล
หรือสถาบันบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อาจ
ทบทวนว่า เจ้าหน้าที่เหล่านั้นสามารถทำตาม
พันธกิจและความรับผิดชอบต่อผู้ต้องสงสัย
และผู้ต้องขังหญิง หรือผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว
ได้มากน้อยเพียงใด

มติของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความ
มั่นคง เรียกร้องให้มีการสร้างความสมดุล
ระหว่างเพศมากขึ้นในส่วนความมั่นคง และให้
เพิ่มจำนวนผู้รักษาสันติภาพหญิง ทั้งนี้องค์การ
สหประชาชาติได้มีการผลักดันอย่างจริงจัง 
เพื่อให้แน่ใจว่ากองกำลังรักษาสันติภาพของ
ตำรวจในประเทศต่างๆ มีสมดุลระหว่างเพศที่
ดีขึ้น ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยกเว้น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสันติภาพ115 

การได้รับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลาการทำงานของ
เจ้าหน้าที่นั้นคือวิธี

สำคัญที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะ สร้างความคุ้นเคย

กับพัฒนาการล่าสุด เรียน
รู้แนวทางปฏิบัติ และ

สร้างเครือข่าย
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ญาติกันไม่สามารถเดินทางร่วมกันได้116 เจ้า
หน้าที่หญิงสองคนจากบรูไนซึ่งให้ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า ผู้หญิงจะต้องทำงาน
เป็นคู่เสมอ จึงมีผลกระทบต่อโอกาสด้านการ
อบรมระดับนานาชาติ เพราะผู้หญิงจะเดินทาง
ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินทางไปด้วย 
ดังนั้น ในกรณีที่มีที่ว่างสำหรับการฝึกอบรม
เพียงหนึ่งหรือสองที่ ผู้หญิงจึงมักจะถูกมองข้าม
เพราะไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเพื่อนร่วม
งานผู้ชายได้

ส่วนในประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่หญิงรายงานว่า
ตนถูกมองข้ามสำหรับการเข้าร่วมในการฝึก
อบรมเนื่องจากความรู้ภาษาอังกฤษที่มีจำกัด  
และท้ายที่สุดเนื่องจากผู้หญิงยังคงต้องรับ
หน้าที่หลักในการดูแลครอบครัวและบุตร จึง
เป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงจะต้องออกจากบ้านหรือ
เดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลานาน 
นอกจากนี้ การขาดโอกาสในการฝึกอบรม
เฉพาะทางและการสร้างเครือข่าย จะเพิ่มช่อง
ว่างในการพัฒนาความสามารถสำหรับเจ้า
หน้าที่หญิง หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจึงควร
พิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวเมื่อจัดการฝึก
อบรม และสร้างความมั่นใจว่าจะต้องมีเงื่อนไข
ที่เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างเพศ
ชายและหญิง  

การฝึกอบรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคระหว่างเพศดูเหมือนไม่ได้รับการ
จัดสรรอย่างเป็นระบบ  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
นี้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซียและ

ฟิลิปปินส์ ได้รายงานว่า พวกหล่อนไม่ได้เข้า
ร่วมในโครงการฝึกอบรมเหล่านั้น และในการ
สัมภาษณ์หลายครั้งเจ้าหน้าที่จากหลาย
ประเทศอธิบายถึงหลักสูตรฝึกอบรมว่ามีหัวข้อ
ที่สะท้อนถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แต่เป็น
แค่องค์ประกอบภายในกรอบของหลักสูตรและ
เป็นโครงการริเริ่มเพื่อสร้างศักยภาพอื่นๆ แต่
ไม่ว่าอย่างไร การฝึกอบรมที่จัดให้เข้าร่วม
ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่เข้ารับราชการใหม่และไป
จนตลอดระยะเวลาการทำงานนั้นล้วนแต่มี
ประโยชน์ สิทธิมนุษยชนทุกข้อต้องได้รับการ
คุ้มครองจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมาย และ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้อง
คุ้นเคย และยึดนำหลักการมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนขั้นสูงสุดมาบังคับใช้ตลอดเวลา

แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีบทบาทในการแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้ที่เผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิตใน
ชุมชน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสุขภาพจิตเอง
กลับเพิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงเวลา
ไม่นานมานี้ ซึ่งเกิดจากการที่วัฒนธรรมใน
อาชีพที่มีชายเป็นใหญ่นั้น มักขาดซึ่ง
พฤติกรรมในการสนใจดูแลด้านสุขภาพ117 ใน
ระหว่างการประชุมกับสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติของฟิลิปปินส์ในเขตมุสลิมปกครองตนเอง
บังซาโมโรในเกาะมินดาเนานั้น กลุ่มอภิปราย
ได้เน้นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมด้าน
สุขภาพจิต ว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจและผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งได้
กล่าวสรุปความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของ
หล่อนไว้ดังนี้ :

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เราควรมีการฝึกอบรมด้านจิตสังคมแก่เจ้า
หน้าที่ผู้หญิงที่ดูแลคดีความรุนแรงต่อผู้
หญิง เพราะเมื่อเรากลับบ้าน บางครั้งเรา
อาจรู้สึกเครียดเพราะเรายังคงกังวลถึงผู้
เสียหาย ถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสุข
ภาวะที่ดี นอกจากเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้ว เรา
ยังสามารถส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับผู้เสีย
หายที่เราได้พบอีกด้วย

แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่เข้าร่วมการประชุม
ในฟิลิปปินส์ มักเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน
แผนกการคุ้มครองเด็กและสตรี แต่การฝึก
อบรมด้านจิตสังคมและสุขภาพจิต จะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ทำงานใน
แนวหน้าและทำหน้าที่สืบสวน 

 7.3. การมอบ
หมายหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจำนวน 184 คนที่เข้า
ร่วมการศึกษาครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ในสายความชำนาญพิเศษที่
หลากหลาย ตั้งแต่การเข้าร่วมทีมคุ้มครอง
และรักษาความปลอดภัยบุคคลอย่างใกล้ชิด
ไปจนถึงการสืบสวนอาชญากรรมที่กระทำ
ต่อผู้หญิงและเด็กหรืออาชญากรรมด้านสิ่ง
แวดล้อม หรือรับตำแหน่งด้านบริหารในฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการเงิน หรือยิ่ง
กว่านั้น อาจรับหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์
นโยบายและกิจการด้านกฎหมาย  เจ้า
หน้าที่ส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งที่มีฐาน
อยู่ที่สำนักงานหรือในตำแหน่งงานด้าน
บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหน้าที่จำนวน
ไม่มากนักที่มีประสบการณ์ภาคสนามที่เข้า
ร่วมการปฏิบัติการหรือการทำงานในส่วนที่
ถือว่าเป็นงานตำรวจ “หลัก” เช่น การ
ควบคุมอาชญากรรม แม้กระนั้น ก็ยังมีหลาย
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าตำรวจหญิงได้มี
ส่วนร่วมอย่างสำคัญต่อพันธกิจของตำรวจ
เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวงที่
กว้างยิ่งขึ้น

ไม่เพียงแต่จำนวน
ตำรวจหญิงจะมีมาก
ขึ้นเท่านั้น แต่ตำรวจ
หญิงเหล่านี้ยังมี
บทบาทในงานปฏิบัติ
การมากขึ้นด้วย



67

ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงและชายหลายคนที่อยู่ใน
กองกำลังตำรวจเป็นระยะเวลา 20 หรือ 30 ปี
ขึ้นไป ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา หากเป็นสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา การมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
เป็นภาพที่หาดูได้ยาก แต่ในปัจจุบันเริ่มเป็นสิ่ง
ที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้น ไม่เพียงแต่จำนวน
ตำรวจหญิงจะมีมากขึ้นเท่านั้น แต่ตำรวจหญิง
เหล่านี้ยังมีบทบาทในปฏิบัติการมีความสำคัญ
มากขึ้น และยังได้รับโอกาสที่จะทำหน้าที่ซึ่งแต่
เดิมเคยเป็น “งานของเจ้าหน้าที่ผู้ชาย” เช่น 
การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวน: 

ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวของทีมในหน่วย
ปฏิบัติการ ซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นข้อจำกัด 
เพราะบางครั้งพวกเขาคิดว่าผู้หญิง
สามารถทำอย่างนี้และไม่สามารถทำอย่าง
นั้นได้  และบางครั้ง พวกเขาคิดถึงความ
ปลอดภัย [ของเพื่อนร่วมงานหญิงว่าเป็น
ข้อจำกัด] ฉันเป็นผู้เจรจาต่อรองด้านตัว
ประกันที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว  ฉัน
ทำงานเกี่ยวกับการลักพาตัวและเรื่องอื่นๆ 
(เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จากประเทศ
ฟิลิปปินส์)

ในกรณีที่เราต้องทำงานเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเพศ – ผู้ค้าบริการทาง
เพศ – เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามารถช่วย
ในการสืบสวนได้มาก  เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงบางคนทำงานนอกเครื่องแบบในซ่อง
โสเภณีเป็นเวลานานถึงหกเดือน (เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง จากประเทศเวียดนาม)

หลังจากการฝึกอบรมสำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะถูกมอบหมายหน้าที่ไปยังหน่วยงานและฝ่าย
ต่างๆ ในประเทศของตน งานแรกที่ได้รับมอบ
หมายมีความสำคัญยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เนื่องจากบางหน่วยงานจะจัดสรรเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดให้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า เพื่อหา
ประสบการณ์ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่
หน้างาน ส่วนบางหน่วยงานจะส่งเสริมการทำ
หน้าที่ตามความชำนาญพิเศษในการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ใหม่และการมอบหมายหน้าที่  ขั้น
ตอนการมอบหมายหน้าที่จึงมีความสำคัญกับ
เจ้าหน้าที่หญิงเป็นอย่างมากเนื่องจากถ้าพวก
หล่อนได้รับมอบหมายหน้าที่ในฝ่ายธุรการ 
การเปลี่ยนสายงานในอนาคตจะเป็นไปได้
ลำบากยาก แม้ผู้หญิงหลายคนพอใจที่จะ

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง

ทำงานตำแหน่งนี้ เพราะสามารถรักษา
สมดุลต่อความรับผิดชอบทางครอบครัวได้ 
แต่ก็อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้หญิงที่
ต้องการทำหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการ เพราะ
ยังถูกมองว่าอยู่นอกบรรทัดฐานทางเพศ

การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับ
สูงในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เป็น
ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการมอบหมายงาน
ในวงกว้างยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิง โปรด
ดูกรอบที่ 4 ยกตัวอย่าง นายพลจัตวา เดอ
โบลด์ ไซนาส (Debold Sinas) แห่ง
สำนักงานตำรวจกรุงมะนิลาได้กล่าวว่า:

กำลังคนร้อยละ 15 ถึง 20 ของเราเป็น
ผู้หญิง แล้วเหตุใดเราถึงไม่มอบหมาย
งานในส่วนปฏิบัติการให้พวกหล่อนล่ะ 
ทำไมถึงต้องจัดสรรให้พวกหล่อนไปทำ 
[งาน] ด้านธุรการ ในเมื่อพวกหล่อน
สามารถทำงานในส่วนปฏิบัติการ และ
แข่งขันกับเพื่อนร่วมงานชายได้ และผม
รู้ว่าพวกหล่อนทำได้118
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

กรอบที่ 4:  
กรณีศึกษาของสถานีตำรวจหญิงล้วนใน
มาเรีย ซิกิยอร์ ประเทศฟิลิปปินส์119

 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานี
ตำรวจมาเรีย ซึ่งตั้งอยู่บนจังหวัดที่เป็นเกาะ
ชื่อซิกิยอร์ (Siquijor) ได้รับการกำหนดให้
เป็นสถานีตำรวจหญิงล้วนแห่งแรกใน
ฟิลิปปินส์  ซิกิยอร์เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ
ใน เขต เซ็นทรัลวิซายาส  (Cent ra l 
Visayas) ของฟิลิปปินส์ และเป็นเมืองท่อง
เที่ยวที่ได้รับความนิยม โครงการนำร่องที่มี
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงล้วนนี้ ได้เริ่มดำเนิน
การเพื่อสนับสนุนบทบาทของผู้หญิง และ
เพื่อเป็นโอกาสสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มเติม
ทักษะด้านยุทธวิธีและปฏิบัติการตำรวจ 
โครงการริเริ่มนี้จะแตกต่างจาก “สถานี
ตำรวจของผู้หญิง” หรือ “แผนกดูแลคดีที่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงประจำสถานีตำรวจ”  ซึ่ง
เน้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หญิงกำกับดูแล
ปกป้องผู้หญิงและเด็ก รวมไปถึงจัดการ
ปั ญ ห า อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง เ พ ศ แ ล ะ
อาชญากร รมที่มีพื้นฐานมาจาก เพศ
สภาพ120

ร้อยละ 31 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในจังหวัด
ซิกิยอร์เป็นผู้หญิง หรือคิดเป็น 82 คน จาก
จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น 266 คน121 
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจำนวน 28 คน ทำงาน
อยู่ที่สถานีตำรวจมาเรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในหก
ของสถานีตำรวจบนเกาะนี้ ที่ให้บริการ
ประชากรทั้งหมดจำนวน 95,000 คน122

นับตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดที่คณะทำงานทั้งหมด
เป็นผู้หญิง สถานีตำรวจมาเรียได้ถูกจัดให้อยู่
ในอันดับหนึ่งในกลุ่มสถานีตำรวจประจำเขต
ทั้งหกแห่งจากดัชนีวัดค่าความสำเร็จ123 
สถานีตำรวจแห่งนี้มีอัตราในการจับกุมผู้
กระทำความผิดได้มากที่สุดในกลุ่มการ
ประมงผิดกฎหมาย การพนันผิดกฎหมาย 
และการตัดไม้ผิดกฎหมาย124 ผู้บังคับการ
ตำรวจประจำจังหวัดได้ชมเชยสถานีตำรวจ
หญิงล้วนแห่งนี้ว่า ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างเข้มงวด
มากกว่าสถานีตำรวจที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
หญิงและชายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจชาย เช่น การออกใบสั่งปรับผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 

หัวหน้าตำรวจหญิงซึ่งเป็นผู้นำของสถานีตำรวจ
หญิงล้วนแห่งนี้กล่าวว่า แนวคิดนี้ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายใน
การทำหน้าที่ปฏิบัติการ และยังเป็นการ “เสริม
สร้างพลังของผู้หญิงได้เป็นอย่างมาก”125

แม้สิ่งนี้จะเป็นความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง แต่หัวหน้าตำรวจก็อธิบายถึงความท้าทาย
บางประการของแนวคิดเกี่ยวกับสถานีตำรวจ
หญิงล้วนไว้ดังนี้: 

•   เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่แต่งงานและมีบุตร
แล้ว และพวกเธอพบว่ายากที่จะทำหน้าที่ดูแล
ครอบครัวและบุตรให้สมบูรณ์เมื่อตาราง
ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อเทียบกับ
ตำแหน่งของตนก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นบทบาทงานธุรการในสำนักงาน 

•   ด้วยความแข็งแรงทางกายภาพของชายและ
หญิงที่ต่างกัน ดังนั้น จึงมักมีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามหรือสี่คนออก
หน่วยลาดตระเวน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชายจะใช้เจ้าหน้าที่เพียงสองคน 

•   การขาดการสร้างความตระหนักและการ
ปรึกษาหารือกับชุมชนก่อนการจัดตั้งสถานี
ตำรวจหญิงล้วนส่งผลให้สมาชิกในชุมชน
บางคนประหลาดใจและวิตกกังวลว่าผู้หญิง
อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ตอบสนอง
ต่อมาตรฐานความปลอดภัยของพวกตนได้

เจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่แนวหน้าได้แสดงออกถึง
ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสถานี
ตำรวจหญิงล้วนแห่งแรกในฟิลิปปินส์ระหว่าง
การอภิปรายกลุ่มย่อย  ผู้หญิงหลายคนกล่าว
ว่า พวกหล่อนภูมิใจใน “ชุดทักษะ” ใหม่ และ 
“ความสามารถในการทำได้หลายอย่าง” รวม
ทั้งการเป็น “ตำรวจพันทาง” เพราะ “เรา
สามารถทำได้ทุกอย่าง” เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 
ใน10 คนรู้สึกตื่นเต้นจากความท้าทายของงาน
ปฏิบัติการ และต้องการโอกาสที่จะทำงานนอก
สถานีตำรวจมากขึ้น และรวมไปถึง “การลาด
ตระเวน”  อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อกังวลของ
หัวหน้าตำรวจที่กล่าวไว้ข้างต้น  กลุ่มเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงยังกล่าวถึงข้อกังวลอื่นๆ อีกหลาย
ประการดังต่อไปนี้:
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

•   เจ้าหน้าที่หญิงกล่าวว่า พวกหล่อนได้รับคำสั่ง
ให้ย้ายมาประจำสถานีตำรวจนี้หลังจากได้รับ
แจ้งย้ายล่วงหน้าเพียงหนึ่งเดือน ถึงแม้ว่าผู้
หญิงส่วนใหญ่จะทำงานที่สถานีตำรวจบน
เกาะนี้อยู่แล้วก็ตาม แต่การโยกย้ายก็ทำให้
ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งเป็น
เรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

•   เจ้าหน้าที่หญิงกังวลเกี่ยวกับการไม่ได้ปรึกษา
หารือกับชุมชนมาก่อนการตั้งสถานีตำรวจ
หญิงล้วนแห่งนี้ บางคนกล่าวว่า พวกหล่อน
ได้รับความคิดเห็นจากชุมชนในแง่ลบเกี่ยว
กับบทบาทของตน (รวมทั้งถูกสมาชิกชุมชน
เพศชายดูถูกและด่าทอในที่สาธารณะ) พวก
หล่อนรู้สึกว่าเป็นการพลาดโอกาสในการ
สร้างความไว้วางใจและความชอบธรรมที่
เกี่ยวกับแนวคิดนี้กับชุมชนท้องถิ่น และคำ
วิจารณ์ในแง่ลบจากชุมชนยังส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นใจของพวกหล่อนด้วย 

•   เจ้าหน้าที่หญิงได้รับการฝึกอบรม การทดสอบ
เกี่ยวกับยุทธวิธีและทักษะในการป้องกันก่อน
ที่จะได้รับมอบหมายมาประจำที่สถานีตำรวจ
มาเรีย อย่างไรก็ตามพวกหล่อนรู้สึกว่าการ
เตรียมตัวมากกว่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งใน
ส่วนของการฝึกอบรมเรื่องอาวุธปืนและการ
ฝึกอบรมเรื่องยุทธวิธีป้องกันที่เข้มข้นกว่านี้ 
และการฝึกอบรมเรื่องการสืบสวนและ
ประสบการณ์ในการขับขี่

•   เจ้าหน้าที่หญิงส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับขี่รถ
จักรยานยนต์ แต่มีเพียงสี่คนในกลุ่มย่อยนี้ที่
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา
เจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตขับขี่เหล่านี้ในการขับ
รถตำรวจ เพราะขาดการสนับสนุนจากองค์กร
ในการฝึกอบรมการขับรถยนต์หรือการมีใบ
อนุญาตขับขี่

•   เจ้าหน้าที่หญิงได้รายงานว่า หลายครั้งที่การ
ขาดซึ่งความแข็งแรงทางกายภาพเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กรณีเหตุการณ์ที่ผู้ต้อง
สงสัยเพศชายสามารถหลบหนีไปเพราะเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงไม่แข็งแรงพอที่จะกักหรือ
จับผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นได้ และเจ้าหน้าที่หญิง
ยังรายงานถึงเหตุการณ์ที่พวกหล่อนไม่
สามารถยกร่างผู้เสียหายเพศชายที่มีน้ำหนัก
มากจากอุบัติเหตุจราจรได้ แม้เหตุการณ์เหล่า

นี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ก็ถือว่าเป็นข้อกังวล
สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง  

สถานีตำรวจหญิงล้วนอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่
คาดคิดที่ทำให้จำนวนผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากจนถูกจับใน
ข้อหาการพนันที่ผิดกฎหมายมากกว่าในช่วง
เวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชายประจำสถานีตำรวจ
นี้อยู่  เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งกล่าวในการสนทนา
กลุ่มย่อยว่าหล่อนรู้สึกเสียใจกับผู้หญิงที่ถูกจับ 
เนื่องจากผู้หญิงเหล่านั้นยากจนและต้องก่อ
อาชญากรรมเพื่อเลี้ยงดูบุตร  ถึงแม้ว่าสถานี
ตำรวจมาเรียจะสามารถจับกุมการพนันที่ผิด
กฎหมายได้เป็นอันดับหนึ่ง  แต่ก็อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มที่ยากจนเพราะมัก
ถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้ง่าย
กว่า ในกรณีนี้ควรมีการทบทวนตัวบ่งชี้การ
วัดผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อไม่กระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจจะ
ส่งผลร้ายเพิ่มขึ้น 

ถึงแม้สถานีตำรวจหญิงล้วนแห่งนี้ได้แสดงให้
เห็นว่าผู้หญิงสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติการได้ทุก
อย่าง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงทุกคนในกลุ่ม
ย่อยกล่าวว่าตนพอใจที่จะทำงานในสถานี
ตำรวจที่มีทั้งชายและหญิงมากกว่า เมื่อถูกถาม
ว่าพวกหล่อนต้องการให้มีตำรวจชายและหญิง
ในอัตราเท่าไหร่ บางคนตอบว่า ร้อยละ 60 เป็น
ชาย และร้อยละ 40 เป็นหญิง น่าจะเป็น
อัตราส่วนที่ดี 

สถานีตำรวจมาเรียมีจำนวนบุคลากรเท่าเดิมกับ
เมื่อครั้งเป็นสถานีตำรวจที่มีทั้งหญิงและชาย 
(ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาย) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้
กล่าวในระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อยว่า มี
ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้
มากกว่าอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับชาติ  เนื่องจากผู้
หญิงมีแนวโน้มที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
การดูแลบ้านและคนในครอบครัว และในการ
ลาดตระเวนควรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสามถึงสี่คน
เพื่อดูแลความปลอดภัย  สถานีตำรวจหญิงล้วน
จึงต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากขึ้น เพื่อ
ให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะไม่เสียผลประโยชน์ และ
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หน่วยงานที่
ประกอบด้วยชายและหญิงอาจจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าในการจัดการกับประเด็นเหล่านี้และ
ช่วยแบ่งเบาความท้าทายอื่นๆ ที่ทีมงานหรือ

หน่วยงานหญิงล้วนอาจต้องเผชิญ ความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งที่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในสถานี
ตำรวจมาเรีย เป็นบทเรียนที่สำคัญในการหา
แนวทางเสริมบทบาทของผู้หญิงและเพื่อสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศในหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย

*การประเมินโดยละเอียดเพิ่มเติมจาก UN 
Women และ UNODC จะถูกจัดเตรียมใน
รายงานฉบับต่อไป



70

07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้หญิงในงานประเภท
ต่างๆ ของการบังคับใช้กฎหมายนั้นมี
ประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและสถาบัน เช่น การ
ปรับปรุงการแก้ปัญหาอาชญากรรมต่อผู้หญิง
และเด็ก  การพัฒนาบริการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
ในการเป็นตัวแทนของประชาชน ช่วยสร้าง
ความไว้วางใจกับชุมชน  ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้วยการใช้ประโยชน์จาก
ทักษะและความสามารถต่างๆในการจัดการ
ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และช่วยลด
ความรุนแรงของตำรวจ ในหัวข้อนี้จะอธิบาย
ถึงประโยชน์บางประการของการมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากการบันทึก
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่

การตอบสนองที่ดีขึ้นต่อความรุนแรงและ
อาชญากรรมทางเพศที่เกิดจากพื้นฐานด้าน
เพศสภาพ

ในอาเซียน การปรับปรุงการแก้ปัญหาความ
รุนแรงและอาชญากรรมทางเพศที่เกิดจากพื้น
ฐานด้านเพศสภาพนั้น เป็นแรงผลักดันหลัก
สำหรับบริการตำรวจบางส่วนที่จะต้องเปิดรับ
ผู้หญิงและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการให้ผู้
หญิง ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากความคิดเห็นต่อ
ไปนี้ :

ก่อนที่เราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
เรามีสมาคมคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ตำรวจชาย โดยพวกเธอได้รับการส่ง
เสริมให้ทำหน้าที่สืบสวนเมื่อผู้เสียหาย
เป็นผู้หญิง  นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้
พวกเขาต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง  
ปัจจุบันเรามีอาชญากรรมหลาย
ประเภทซึ่งผู้หญิงมิใช่เป็นเพียงผู้เสีย
หาย แต่ยังเป็นผู้กระทำความผิด ดัง
นั้นจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องการเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง (เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง อินโดนีเซีย) 

ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ยอมรับโดยผ่าน
การออกฎหมาย และ/หรือ วิธีดำเนินการ
ตามมาตรฐาน ถึงความจำเป็นในการมีเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงเพื่อดูแลกับผู้หญิงและ

เด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือมีความขัดแย้งกับ
ข้อกฎหมาย เช่น ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของประเทศไทยหลาย
ข้อ ได้ให้รายละเอียดของข้อกำหนดตาม
กฎหมายในการมอบหมายหน้าที่แก่เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง  ดังที่สรุปไว้ในกรอบที่ 5 
ส่วนในทางปฏิบัติจะทำได้ตามข้อกำหนด
เหล่านี้ได้เพียงใดนั้นยังไม่ชัดเจน 

กรอบที่ 5:  
ข้อกำหนดตามกฎหมายภายใต้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทย126

มาตรา 85
สรุปข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ค้นตัวโดยบุคคลเพศเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเป็นผู้หญิง

มาตรา 132
การรวบรวมหลักฐานและตัวอย่างจาก
ร่างกายในการสอบสวน เมื่อผู้หญิงเป็นผู้
เสียหายจากอาชญากรรมหรือเป็นผู้
ต้องหานั้นจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
หญิงภายใต้กฎหมาย 

มาตรา 133
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีความผิดทาง
เพศ ผู้เสียหายที่เป็นหญิงจะต้องให้
ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง เว้นแต่จะ
ยินยอมให้มีการจัดการแบบอื่น 

เจ้าหน้าที่ตำรวจชายและหญิงทั่วภูมิภาค
อาเซียนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมีหน้า
ที่สำคัญในการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่
กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก ดังที่จะเห็นได้จาก
คำพูดของเจ้าหน้าที่ชายและหญิงต่อไปนี้:

พวกเรามีประชากร 110,000,000 คน 
และร้อยละ 50 ของชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้
หญิง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้หญิง
อยู่ในกองตำรวจเพื่อให้บริการผู้หญิง
เหล่านั้นทั้ง 60 ล้านคน  โดยตาม
กฎหมายนั้น ผู้เสียหายเพศหญิงควรจะได้

ในอาเซียน การ
ปรับปรุงการแก้ปัญหา

ความรุนแรงและ
อาชญากรรมทางเพศ
ที่เกิดจากพื้นฐานด้าน
เพศสภาพนั้น เป็นแรง

ผลักดันหลักสำหรับ
บริการตำรวจบางส่วน
ที่จะต้องเปิดรับผู้หญิง
และมอบหมายหน้าที่
ปฏิบัติการให้ผู้หญิง
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รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)

รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง นี่
คือสาเหตุที่ตอนนี้เรามีแผนกดูแลคดีที่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในสถานีตำรวจทุกแห่ง
ทั่วประเทศ เพื่อให้จัดการกับคดีต่างๆ
เกี่ยวกับผู้หญิงและเด็ก พวกเราเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงกำลังให้บริการแก่ผู้หญิง
จำนวน 60 ล้านคน (เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงระดับสูง ฟิลิปปินส์)

…ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนจะ
เป็นผู้ชาย [สำหรับอาชญากรรมการ
ข่มขืนและความรุนแรงในครัวเรือน] 
อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ผู้ชายไม่มีความ
เห็นอกเห็นใจพอ และพวกเขาเน้นไปที่
การได้รับข้อมูลมากเกินไป จึงเป็นการดี
กว่าสำหรับผู้เสียหาย ถ้าผู้หญิงจะเป็นผู้
สืบสวน (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง 
ประเทศไทย)

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้หญิง หรือผู้
เสียหายและเด็กที่เป็นผู้หญิง เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงจะอ่อนโยนและสามารถปรับ
ตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ (เจ้า
หน้าที่ตำรวจชายระดับสูง กัมพูชา) 

มีคดีการทำร้ายเด็กและความรุนแรงทาง
เพศซึ่งผู้เสียหายไว้วางใจผู้หญิงมากกว่า 
พวกเขาพูดกับฉันแล้วเราก็จะหาทางแก้
ปัญหา วันหนึ่งฉันมีคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย
แค่ 5 ขวบ เธอเป็นคนพื้นเมือง และพูด
ภาษาพม่าได้ไม่ดีนัก มันยากมากที่จะหา
ตัวผู้กระทำความผิด เด็กหญิงคนนั้นกลัว
คนแปลกหน้าและไม่อยากพูดกับใครเลย  
ฉันพบเธอหลายครั้ง และได้สร้างความ
สัมพันธ์กับเธอและได้รับความไว้วางใจ
จากเธอ จนในที่สุด เธอสามารถชี้ไปที่ตัว
บุคคลที่ก่ออาชญากรรมได้ (เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงจากประเทศเมียนมาร์)
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ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หมายถึงวิธี
การและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ช่วยให้เจ้า
หน้าที่ตำรวจบรรลุเป้าหมายได้ โดยครอบคลุม
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับประชาชน 
ประชาชนมีมุมมองต่อการทำงานของตำรวจ
ในแง่บวก นอกจากนี้ ยังรวมถึงการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือ
ปัญหาสำคัญขณะทำงานด้านข่าวกรอง เป็นต้น
 

ระหว่างการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่หญิงได้
รายงานว่าพวกเธอแสดงความก้าวร้าวน้อย
กว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชาย หรืออย่างน้อย
ก็เป็นเช่นนั้นในสายตาประชาชน  ดังนั้น ชุมชน
จึงมองว่าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หญิงนั้นเป็น
ไปได้ง่ายกว่า โดยมุมมองดังกล่าวได้รับการ
ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งดังข้อความต่อ
ไปนี้:

เมื่อเจ้าหน้าที่หญิงปฏิบัติงาน เช่น ในการ
ควบคุมการจราจร พลเมืองที่ถูกสั่งให้
หยุดรถนั้นจะแสดงพฤติกรรมรุนแรงน้อย
กว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชายจะถูก
พลเมืองมองว่ามีความก้าวร้าวและเข้ม
แข็งกว่า (เจ้าหน้าที่ตำรวจชายระดับสูง 
จากประเทศกัมพูชา)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ตัวอย่างที่เป็นรูป
ธรรมหลายกรณีด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า

รูปภาพ :  UN  WOMEN แล ะ  UNODC /  พลอย  พุฒเพ็ง

เพศสภาพของพวกเขามีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นได้อย่างไร โดยมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังกล่าว 2 ข้อ ดังนี้:

ในการสืบสวน เราต้องการเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิง เนื่องจากเจ้าหน้าที่หญิง
สามารถเข้าถึงผู้ต้องสงสัยและรวบรวม
ข้อมูลจากคู่สนทนาได้ง่ายกว่า ผู้ต้อง
สงสัยยินดีให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หญิง
มากกว่าเจ้าหน้าที่ชาย (เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง จากประเทศเวียดนาม)

ประสบการณ์ของฉันเกิดขึ้นทางตอนเหนือ
ของประเทศ คดีนี้เป็นคดียาเสพติด และ
เพื่อนร่วมงานของฉันไม่สามารถสืบหา
ตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ เราได้รับข้อมูลมาว่า
ลุงของผู้ต้องสงสัยทราบว่าเขาหลบซ่อน
อยู่ที่ไหน แต่เพื่อนร่วมงานชายของฉันก็
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากลุงคนนั้นได้
เลย ฉันจึงแสร้งว่าฉันเป็นแฟนของผู้ต้อง
สงสัย และโทรศัพท์บอกลุงคนนั้นว่าฉัน
อยากจะส่งของบางอย่างให้กับเขา  ลุงจึง
ให้ที่อยู่ที่ผู้ค้ายาคนนั้นที่กำลังหลบซ่อน
อยู่ ทำให้เราสามารถจับกุมตัวเขาได้  เขา
ถูกตัดสินจำคุก ลุงของเขาไว้ใจฉันจน
ยอมบอกที่อยู่ของอาชญากรกับฉัน  ฉัน
คิดว่าเขาคงไม่ได้เอะใจว่าฉันเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจ (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จาก
ประเทศเมียนมาร์)

เมื่อเจ้าหน้าที่หญิง
ปฏิบัติงาน เช่น ใน

การควบคุมการจราจร 
พลเมืองที่ถูกสั่งให้
หยุดรถนั้นจะแสดง

พฤติกรรมรุนแรงน้อย
กว่า ในขณะที่เจ้า

หน้าที่ตำรวจชายจะถูก
พลเมืองมองว่ามีความ

ก้าวร้าวและเข้มแข็ง
กว่า (เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ชายระดับสูง จาก
ประเทศกัมพูชา)
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

การวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเพื่อต่อสู้กับ
เหตุการณ์ไม่สงบและต่อต้านการก่อการร้าย
นั้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการปฏิบัติงาน
ของทหารเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมี
บทบาทและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
มากกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามารถปฏิบัติ
งานในระยะใกล้ได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ชายใน
ชุมชนบางกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้
รวบรวมข่าวกรองและทำงานกับประชาชนเพื่อ
ต่อต้านกองกำลังเหล่านั้น เรื่องนี้เป็นประเด็น
พิเศษสำคัญในบางพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียน 
กองกำลังตำรวจจะต้องพัฒนาทักษะในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่พวกเขามีหน้า
ที่ต้องปกป้องคุ้มครอง  เจ้าหน้าที่ชาวฟิลิปปินส์
คนหนึ่งได้แสดงความมั่นใจในความสามารถ
ของเธอในส่วนนี้ และเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
ให้ฟังว่า:

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ฉันมี
ความสนใจในเหตุการณ์จลาจล  ฉันชอบ
ทำงานภาคสนามและช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็ก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่ถูกทำร้าย  
รวมไปถึงการทำงานที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมต่อกลุ่มเปราะบางในช่วงที่มี
การปะทะต่อสู้กันระหว่างตำรวจและกลุ่ม
คอมมิวนิสต์  ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเริ่มสนใจ
เหตุการณ์จลาจล... ฉันได้จัดตั้งกลุ่มผู้
หญิงและเด็ก และกลุ่มศาสนา [คาทอลิก
และมุสลิม] และ [องค์กรพัฒนาเอกชน]  
ขึ้น ความจริงแล้ว ฉันบอกตัวเองว่าฉันจะ
เกษียณอายุในแผนกนี้ ในแผนกความ
สัมพันธ์ชุมชนของตำรวจ  เพราะฉันรัก
งานนี้จริงๆ  แต่ทันใดนั้นชะตากรรมก็
นำพาฉันไปทำงานในตำแหน่งอื่น  ฉันได้
รับมอบหมายให้รับตำแหน่งที่ศูนย์
คุ้มครองสตรีและเด็ก เพื่อรับมือกับการใช้
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่เพียงแค่
ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการจลาจล
เท่านั้น  แต่ยังรวมถึงความรุนแรงในครัว
เรือนอีกด้วย  ฉันเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่
ที่นั่นเป็นเวลาประมาณสามปี และฉันก็ได้
ตระหนักว่าฉันเองก็ชอบงานแบบนี้เช่นกัน  
ฉันรู้ว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ดีได้  
งานนี้เป็นงานที่เติมเต็มความสุขสำหรับ
ฉันเลยทีเดียว 

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามารถปฏิบัติงาน
สำคัญต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นงานที่ยากสำหรับ
ผู้ชายด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรมและกฎหมาย
เช่น การตรวจค้นตัวผู้หญิงที่จุดตรวจค้น การ
ค้นอาวุธด้วยการเข้าไปในเคหสถาน และการ

ใช้กิริยาวาจาเมื่อติดต่อกับผู้หญิง รวมทั้งการ
ค้นตัวและสอบปากคำผู้หญิง กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พ.ศ. 2555 ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ระบุ
ไว้ว่า การค้นตัวบุคคลนั้นต้องกระทำโดย
บุคคลที่มี “เพศสภาพ” เดียวกัน และอยู่ใน
สถานที่ปิด (มาตราที่ 24)  เจ้าหน้าที่หญิงคน
หนึ่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกล่าวว่า ข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับ
ให้เจ้าหน้าที่หญิงค้นตัวผู้หญิงนั้นสร้างความ
กดดันให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเพียงไม่กี่คน
ที่มีอยู่  และด้วยเหตุนี้เองจึงมีความจำเป็นที่จะ
ต้องสรรหาเจ้าหน้าที่หญิงเพิ่มขึ้น: 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบสวนซึ่งมี
ความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และมีความ
จำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องสงสัย  ในการ
สืบสวนก็อีกเช่นกัน  เราต้องการเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงเพื่อค้นตัวผู้ต้องสงสัยหญิง  
เรามีเจ้าหน้าที่หญิงเพียงไม่กี่คน และพวก
เราก็มีภาระหน้าที่หนักเกินไป  เราจึงจัด
ทำแผนการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงขึ้น (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

ท้ายที่สุดแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในทุก
ประเทศที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหญิงและชาย
อธิบายว่าผู้หญิงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความ
พิถีพิถัน ละเอียดอ่อน อดทน และระมัดระวัง 
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชายในการ
ทำงานในสำนักงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่เน้น
ความตั้งใจ มีสมาธิจดจ่อ และความใส่ใจใน
รายละเอียด  แม้ว่าเรื่องนี้จะสะท้อนถึงการ
เหมารวมทางเพศสภาพถึงคุณลักษณะของผู้
หญิง แต่น่าแปลกที่ลักษณะเหล่านี้สามารถ
อธิบายถึงความเหมาะสมของผู้หญิงในหน้าที่
ปฏิบัติการซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  
เช่น การสร้างความมั่นใจว่าจะมีการจับกุมหรือ
กักตัวผู้ต้องสงสัยได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  จะมีการค้นตัวบุคคลหรือค้น
เคหสถานอย่างสมเหตุผลตามกฎหมาย มีการ
สอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย รวม
ถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากคดี
อาชญากรรม  หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในราย
ละเอียดของงานเป็นอย่างมาก  โดยเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงระดับสูงคนหนึ่งจากประเทศ
ฟิลิปปินส์กล่าวว่า :
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ฉันค้นพบแล้วว่าผู้หญิงนั้นมีความเป็นเลิศ
ด้านสติปัญญา ผู้หญิงมีความเก่งกาจใน
ด้านการรวบรวมข่าวกรองและเรายังเป็น
เลิศในการสืบสวนในชุมชนท้องถิ่น ผู้
หญิงมีความสามารถในการทำงานอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และเราทำงานด้วย
ความอดทนมุ่งมั่น สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ดี 

 การสร้างความไว้วางใจในชุมชน 

ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง คุ้มครอง
ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย  ดังนั้น ตำรวจ
จึงจำเป็นต้องเข้าใจ และสามารถจัดการกับภัย
คุกคามด้านความมั่นคงหลายประการที่ชุมชน
ต้องเผชิญได้ ทั้งนี้พวกเขาต้องเข้าใจว่าทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงต่างก็ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติที่แตกต่าง
กันไป  สาธารณชนรวมถึงผู้เสียหายและพยาน
ในคดีอาชญากรรม อาจไม่สามารถเข้าหาหรือ
มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายได้เลย หาก
พวกเขาไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะตอบสนองต่อ
ปัญหาและความเดือดร้อนที่ประชาชนต้อง
ประสบ ดังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งจาก
ประเทศกัมพูชากล่าวว่า:

บทบาทของผู้หญิงในชุมชนคือการนำ
สันติภาพและความมั่นคงมาสู่ชุมชน ด้วย
เหตุนี้ การมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งตำรวจหญิงมีความ
ใกล้ชิดกับชุมชน และเมื่อพวกเธอปรากฎ
ตัวตามท้องถนน ประชาชนผู้หญิงจะรู้สึก
ไว้วางใจที่จะพูดคุยกับตำรวจมากขึ้น

ความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นภายในหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายนั้นช่วยสร้างความไว้
วางใจในชุมชน ความไว้วางใจดังกล่าวเป็นสิ่ง
สำคัญในการช่วยลดความตึงเครียด แก้ปัญหา
อาชญากรรม และสร้างระบบบังคับใช้
กฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นกลางในสายตา
ประชาชนได้  ความไว้วางใจและความร่วมมือ
ที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ความไว้วางใจเช่นนี้มีตัวอย่างสะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการสัมภาษณ์เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงหลายคนด้วยกัน เช่น  เจ้า

หน้าที่หญิงระดับสูงคนหนึ่งจากฟิลิปปินส์กล่าว
ว่า “เรารู้วิธีรับมือกับสมาชิกในชุมชน  เรามี
เสียงในการแสดงออกความคิดเห็น และเรามี
ความอดทนในการพูดคุยกับชุมชน”  เจ้า
หน้าที่หญิงอีกคนหนึ่งในฟิลิปปินส์กล่าวถึง
ประสิทธิภาพของผู้หญิงในการต่อต้านลัทธิหัว
รุนแรงดังนี้:

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมีประสิทธิภาพ
มากกว่า เช่นในตอนนี้ เรากำลังเผชิญ
หน้ากับกลุ่มหัวรุนแรง แนวคิดสุดโต่งและ
ความไม่สงบในโรงเรียน การกำกับดูแล
ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า เพราะพวกหล่อน
สามารถชนะใจของเหล่านักเรียนได้ 

เ มื่อประชาชน เชื่อว่าองค์กรบังคับใช้
กฎหมายเป็นตัวแทนของพวกเขา มีความ
เข้าอกเข้าใจพวกเขาและตอบสนองความ
ต้องการของพวกเขาได้  และเมื่อชุมชนมอง
ว่าหน่วยงานผู้มีอำนาจมีความยุติธรรม มี
ศีลธรรม และไว้วางใจได้ เมื่อนั้นเราจึงจะ
สามารถพัฒนาความไว้วางใจต่อการบังคับ
ใช้กฎหมาย ฝากฝังความเชื่อมั่นต่อการ
บริหา รของ รัฐบาล  แล ะสนับสนุนวิถี
ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ127

การลดการใช้รุนแรงของตำรวจและการ
คลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด

โดยทั่วไปในทางชีวภาพแล้ว ผู้หญิงมีร่างกาย
ที่แข็งแรงน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานผู้ชาย ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดทัศนคติที่ว่าผู้หญิงมีความเหมาะสม
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน้อยกว่าผู้ชาย หรืออย่าง
น้อยก็มีความเหมาะสมที่จะทำงานด้านปฏิบัติ
การหรือบนท้องถนนน้อยกว่า เพราะจะเป็น
อันตรายสำหรับสภาพทางร่างกาย  อย่างไร
ก็ตาม งานวิจัยเชิงวิชาการได้แสดงให้เห็นว่า
“จุดอ่อน” ข้อนี้อาจเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างหนึ่งที่
ผู้หญิงจะนำมาสู่งานตำรวจได้128 เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงพึ่งพาความแข็งแรงทางร่างกาย
น้อยกว่า และพบว่าใช้กำลังน้อยกว่า ดังนั้น 
จึงสามารถลดความตึงเครียดได้ดีกว่า และลด
โอกาสที่จะมีการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงก่อน
ที่จะเกิดเป็นความเสียหายร้ายแรงได้มากกว่า
ในการศึกษาที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา 
พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชายถูกกล่าวหาว่าใช้
กำลังเกินกว่าเหตุมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงถึงมากกว่าถึงแปดเท่าครึ่ง และถูก
ประชาชนร้องเรียนว่าใช้กำลังเกินควร

ความหลากหลายที่
เพิ่มมากขึ้นภายใน
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายช่วยสร้าง

ความไว้วางใจ
ภายในชุมชน 
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มากกว่าเจ้าหน้าที่หญิงสองถึงสามเท่า129 มุม
มองและประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชาย
และหญิงบอกเล่าระหว่างการสัมภาษณ์ของ
เราในอาเซียนสะท้อนให้เห็นข้อค้นพบระดับ
นานาชาติเหล่านี้ เช่น:

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดีกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างสันติ เมื่อเกิดเหตุ
รุนแรงขึ้น เจ้าหน้าที่ชายมีทีท่าว่าจะแก้
สถานการณ์โดยใช้วิธีการที่ก้าวร้าว แต่ผู้
หญิงไม่ทำเช่นนั้น (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
จากประเทศฟิลิปปินส์)

พวกเราคือบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเราทำงานร่วมกับชุมชน ผู้หญิง
มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อ
เทียบกับเพื่อนร่วมงานชาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้แรงและแก้ไข
สถานการณ์ด้วยการใช้กำลัง ผู้หญิงนั้น
อ่อนโยนกว่า และสามารถทำให้ความ
รุนแรงที่อาจจะเพิ่มขึ้นนั้นลดระดับลงได้ 
(เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จาก
ประเทศกัมพูชา)

โดยสรุป ประโยชน์ของการมอบหมายหน้าที่
ให้กับเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ นั้นมีมากมาย นอกจากนี้ เจ้า
หน้าที่หญิงยังช่วยปรับปรุงการให้บริการด้าน
ความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการแก้ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยที่ผู้หญิงและเด็กต้องเผชิญ รวม
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นกับชุมชนและ
การใช้กำลังเกินกว่าเหตุที่น้อยลง

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

 ความท้าทาย 
ถึงแม้จะมีการลงทุนในการสรรหาและฝึกอบรม
บุคลากรหญิง ผู้หญิงก็ยังต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในการเข้าร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิผล ดังที่
ได้สะท้อนให้เห็นจากลักษณะการมอบหมาย
หน้าที่อันจำกัด ดูเหมือนว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
ทำงานในตำแหน่งธุรการ ซึ่งรวมถึงตอนพวก
หล่อนทำงานในฝ่ายปฏิบัติการด้วย (เช่น พวก
หล่อนอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ด้านการเงินหรือทรัพยากรบุคคลในฝ่ายการค้า
มนุษย์)

ยังคงไม่มีตัวเลขแน่ชัดที่แสดงเห็นว่าการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งตลอดระยะเวลา
โดยเฉลี่ยสี่ปีในโรงเรียนตำรวจของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้นั้นเป็นจำนวนเงินเท่าไร อย่างไร
ก็ตาม เป็นที่รู้กันว่าการอบรมตำรวจนั้นมีค่าใช้
จ่ายสูง เช่น ตัวเลขที่มีอยู่ด้วยความสนับสนุน
ของตำรวจในสาธารณรัฐเกาหลีประเมินไว้ว่า
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 83,000 ดอลลาร์
สหรัฐสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
โรงเรียนตำรวจเป็นระยะเวลาสี่ปี  ค่าใช้จ่าย 
20,500 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับระยะเวลาหนึ่ง
ปีและค่าใช้จ่าย 13,600 ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับระยะเวลาแปดเดือน130 ค่าใช้จ่ายเหล่า
นี้มีความสำคัญ เมื่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอยู่
ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่องในการให้
บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงค่าของเงิน 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถือ
เป็นการสูญเสียทรัพยากร อย่างไรก็ตาม มีผู้
หญิงจำนวนน้อยมากที่ผ่านอบรมจากโรงเรียน
ตำรวจและมีโอกาสนำความรู้และทักษะไป
ใช้ได้อย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเหล่านี้ไม่
ได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งปฏิบัติการ แต่
กลับต้องไปทำงานด้านธุรการหรือเลขานุการ 
ซึ่งสามารถว่าจ้างให้ลูกจ้างพลเรือนทำได้ โดย
วิธีการสรรหาลูกจ้างเหล่านี้สามารถทำได้โดย
ผ่านเส้นทางต่างๆ ด้วยกัน ในขณะที่ตำรวจ
หญิงและชายต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับมอบอำนาจ
และการอบรมเพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
สาบานตนก่อนรับตำแหน่ง

ในบางกรณี ลักษณะอันจำกัดของการมอบ
หมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเกิด
จากทางเลือกของผู้หญิงเองที่จะทำงานใน
สำนักงานซึ่งมีตารางงานที่คาดเดาได้และ
คงที่มากกว่า  เจ้าหน้าที่หญิงหลายคนใน
การศึกษาครั้งนี้ รู้สึกว่าตนมีภาระหน้าที่ใน
การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีบุตรที่อายุยังน้อย เพราะครอบครัวและ
สังคมคาดหวังให้พวกเธอปฏิบัติเช่นนั้น ใน
ทำนองเดียวกัน เมื่อคู่สมรสทั้งสองคนต่าง
ทำงานในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย  ผู้
หญิงรู้สึกว่าตนจะต้องสนับสนุนอาชีพของ
สามี และยอมเป็นผู้เสียสละเพื่อแบกรับภาระ
หน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น 

บางครั้ง ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงแต่งงาน
กับตำรวจที่มีตำแหน่งสำคัญ เจ้าหน้าที่
หญิงส่วนใหญ่มักจะลาออกเพราะเธอต้อง
ไปทำหน้าที่ “ภริยา” [ภรรยาของหัวหน้า
ตำรวจระดับภูมิภาค] (เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง จากประเทศอินโดนีเซีย) 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่หญิงถูกถามว่า
สนใจตำแหน่งในฝ่ายปฏิบัติการหรือไม่ เจ้า
หน้าที่หญิงที่มีอายุน้อยทั้งหมดที่อยู่ในการ
อภิปรายกลุ่มย่อยกล่าวว่าพวกเธออยาก
ทำงานด้านธุรการมากกว่า เพราะเป็นตำแหน่ง
ที่ไม่จำเป็นต้องออกสู่ท้องถนนหรือทำงานภาค
สนาม:

ผู้หญิงส่วนใหญ่คุ้นชินกับความสะดวก
สบาย เราชอบทำงานในห้องที่ติดเครื่อง
ปรับอากาศ และไม่ชอบออกไปโดน
แสงแดด แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยังคาด
หวังการได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อน
ร่วมงานชาย ฉัน [สนับสนุนความ
ก้าวหน้าของผู้หญิง] แต่ฉันก็ตระหนักดี
ถึงจุดอ่อนของพวกเรา เรามักเรียกร้อง
สิทธิของตัวเองอยู่เสมอ แต่มันก็มา
พร้อมกับความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน 
ฉันค่อนข้างจะตื่นตัวในเรื่องเรียกร้อง
สิทธิให้ผู้หญิงทั้งสำหรับตัวฉันเองและผู้
หญิงคนอื่น ฉันไม่ได้รับความนิยมมาก
นัก (เจ้าหน้าที่หญิง จากประเทศ
ฟิลิปปินส์)

ผู้บังคับการอาจสรุป
เอาเองว่าผู้หญิงไม่

อยากทำงานในฝ่าย
ปฏิบัติการ และถึงแม้

พวกหล่อนอยาก
ทำงานในฝ่ายปฏิบัติ
การ พวกหล่อนก็อาจ

สูญเสียความมั่นใจใน
ความสามารถของตน
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ทัศนคติเหล่านี้ส่งผลให้เกิดวังวนแห่งการคาด
เดาและการคาดหวังที่ก่อให้เกิดผลเสียในภาย
หลัง ผู้บังคับการอาจสรุปเอาเองว่าผู้หญิงไม่
อยากได้ทำงานในฝ่ายปฏิบัติการ และถึงแม้
พวกหล่อนอยากทำงานในฝ่ายปฏิบัติการ 
พวกหล่อนก็อาจสูญเสียความมั่นใจในความ
สามารถของตน “ฉันได้ยินเรื่องที่เล่าต่อๆ กัน
มาว่า แม้เจ้าหน้าที่หญิงอยากจะออกไปทำงาน
ภาคสนาม แต่ผู้บังคับการชายก็อาจจะบอกเจ้า
หน้าที่หญิงคนนั้นว่า คุณควรอยู่ในสำนักงาน
และไม่ต้องออกไปทำงานภาคสนาม ในมุม
มองของผู้บังคับการชายแล้ว พวกเขาจะสรุป
ว่าเจ้าหน้าที่หญิงต้องการทำงานอยู่ใน
สำนักงานมากกว่า” (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
จากประเทศเวียดนาม)

อคติจากเพศสภาพนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้
ทั่วไป เช่น จากลักษณะที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบ
หมายงานจากผู้บังคับการ ซึ่งอาจส่งผลให้มี
ผู้หญิงทำงานในตำแหน่งธุรการและฝ่าย
สนับสนุนมากเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน
หนึ่งได้อธิบายว่า การตัดสินใจเชิงบริหาร
จัดการที่มอบหมายให้ผู้หญิงทำงานธุรการ
นั้นเป็นการจำกัดโอกาสของพวกเขา ดังนี้:

พวกหล่อนต้องการทำงานด้านการสืบสวน
และงานภาคสนาม แต่กลับไม่ได้รับ
โอกาสนั้น ตรงกันข้าม พวกหล่อนมีงาน
ด้านธุรการมากเกินไปจนไม่มีโอกาสได้
ทำงานภาคสนาม งานภาคสนามนั้นขึ้น
อยู่กับหัวหน้าของคุณ เช่น ถ้าเขาตัดสิน
ใจมอบหมายให้คุณทำงานจราจร คุณก็
จะได้รับประสบการณ์และอาจจะมีโอกาส
ได้เลื่อนตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
จากประเทศกัมพูชา)

สิ่งที่ฉันพบในแง่ของอคติเมื่อทำงาน
ธุรการ [คือ] หัวหน้าส่วนใหญ่อยากให้ผู้
หญิงทำงานด้านธุรการ ในฐานะเจ้าหน้าที่
เพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ ฉันอยากทำงาน
ภาคสนาม แต่กลับได้รับการแต่งตั้งให้
เป็น [เจ้าหน้าที่] ธุรการ ส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ชายกลับได้รับมอบหมายให้ทำงานด้าน
ปฏิบัติการ ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่ 
คุณจะแย้งเรื่องนี้และปฏิเสธงานที่ถูกมอบ
หมายไม่ได้ ฉันคิดว่าในหน่วยงานส่วน
ใหญ่ที่ฉันเคยไป พวกเขา [ผู้บังคับการ] 

อยากให้ผู้หญิงทำงานด้านธุรการมากกว่า 
(เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จากประเทศ
ฟิลิปปินส์)

ผู้บริหารต้องระมัดระวังอคติของตนเป็นพิเศษ 
โดยไม่ควรด่วนสรุปเอาเองว่าเจ้าหน้าที่หญิง
ต้องการอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อผู้
บังคับการมีบทบาทสำคัญในการเสริมพลัง
และสนับสนุนเจ้าหน้าที่หญิง รวมทั้งมอบหมาย
งานต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่าเป็นงาน
ของผู้ชาย หรือสร้างโอกาสในการฝึกอบรมแม้
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
หรือต้องอยู่ไกลบ้านเป็นเวลานาน ในการต่อ
ต้านหรือทำลายวงจรที่ผู้ชายมีอำนาจนำและ
ทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจ  นโยบายการฝึก
อบรมที่คำนึงถึงมิติชายหญิงอาจช่วยเพิ่ม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอคติได้อย่างไม่รู้ตัว 
และยังจะช่วยนำทางให้เจ้าหน้าที่ทั้งชายและ
หญิงฝ่าสถานการณ์เหล่านี้ไปได้

บทบาทของกฎระเบียบและข้อบังคับระดับ
สถาบัน แนวทางปฏิบัติที่ดีและการจัดการที่
เข้มแข็งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
ขยายโอกาสด้านการปฏิบัติงานของผู้หญิง  
กฎระ เบียบและข้อบังคับระดับสถาบัน
สามารถนำไปทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้า
หน้าที่ทุกคนได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนปฏิบัติการหรือ
สืบสวนเป็นประจำตลอดช่วงการประกอบ
อาชีพตำรวจ (หรืออย่างน้อยในส่วนหนึ่งของ
การประกอบอาชีพ)  ขั้นตอนการดำเนินงาน
มาตรฐานสำหรับผู้บังคับบัญชาหน่วยควรรับ
ประกันว่าจะมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานอยู่
เป็นประจำ  การปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้การมอบ
หมายงานเป็นเรื่องปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ทุก
คน และส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจของเจ้า
หน้าที่และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้า
สู่อาชีพการบังคับใช้กฎหมาย 

ความสมดุลระหว่างเพศที่ดีคือสิ่งจำเป็น เพื่อ
ให้ผู้หญิงสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้  ความ
สมดุลระหว่างเพศในภาคส่วนด้านความมั่นคง
เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะในมติ 1325 ของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ
ยังเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่ง
ทุกประเทศในภูมิภาคนี้มีร่วมกัน
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รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)

 7.4. การเลื่อน
ตำแหน่งและผู้หญิง
ในบทบาทผู้นำ
ในระหว่างการวิจัย มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
หญิง 31 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41 ถึง 55 
ปี แทบจะทุกคนมีประสบการณ์ในการบังคับ
ใช้กฎหมายตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป โดยจำนวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่มีสถานภาพโสดและ
สมรสแล้วนั้นมีสัดส่วนเกือบจะเท่ากัน และ
เกือบทุกคนมีคุณสมบัติระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรีและอุดมศึกษา) ผู้บริหารหญิง
ทั้งหมดเน้นย้ำถึงประเด็นการเสียสละในเรื่อง
ส่วนตัวที่ต้องทำ รวมทั้งแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวและสถาบัน เพื่อให้สามารถก้าวขึ้น
สู่ตำแหน่งบริหารได้ พวกหล่อนได้อภิปรายถึง

กลยุทธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
รวมทั้งความท้าทายที่ต้องเผชิญเพื่อให้ก้าวไป
ถึงตำแหน่งเหล่านั้น โดยมุมมองและ
ประสบการณ์ของผู้หญิงช่วยให้เห็นข้อค้นพบ
ดังต่อไปนี้

ในสภาพแวดล้อมของการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ชายเป็นใหญ่แต่ดั้งเดิม มีผู้หญิงที่อยู่ใน
ตำแหน่งระดับสูงจำนวนมากที่มีความโดด
เด่นในด้านที่หลากหลายด้วยกัน ผู้หญิงเหล่า
นี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความชำนาญในสาขางานของตน ทั้งยัง
สามารถจัดการกับสมดุลระหว่างครอบครัว
และงานได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ดีในหลาย
กรณี พวกหล่อนก็จำเป็นต้องเสียสละเรื่อง
ส่วนตัวเพื่อให้ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 ดังที่เจ้าหน้าที่หลายคนได้กล่าวไว้ว่า:
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ตำแหน่งสูงสุดคือรองผู้บัญชาการทั่วไป และ
ในสิงคโปร์ ได้แก่รองผู้บัญชาการ (หน่วย
สืบสวนและข่าวกรอง)

ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงจำนวนมากขึ้น
ค่อยๆ สร้างหนทางของตนเองขึ้นสู่ตำแหน่ง
บริหารระดับกลางในบางประเทศ  เช่น ผู้
หญิงอยู่ในตำแหน่งบริหารระดับกลาง
ประมาณร้อยละ 12 ในอินโดนีเซีย131 และ
ร้อยละ 16 ในบรูไน132 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
จะก้าวสู่เส้นทางที่ดี แต่จำนวนผู้หญิงใน
ตำแหน่งผู้นำในภูมิภาคนี้โดยรวมก็ดูเหมือน
จะต่ำมาก  นี่คือผลลัทธ์ที่สามารถจะคาดเดา
ได้ เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉลี่ยในทุก
ตำแหน่งซึ่งยังถือว่าน้อย แถมจำนวนเจ้า
หน้าที่หญิงในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ลดลงด้วย

ประเด็นสำคัญอีกประการคือ แม้ว่าผู้หญิงจะ
อยู่ในตำแหน่งผู้นำ แต่พวกเธอมักจะอยู่ใน
ตำแหน่งที่ถือว่า “มีเกียรติ” น้อยกว่า และ/
หรือ เป็นเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าในทัศนคติ
ของตำรวจแบบดั้งเดิม  ผู้หญิงมักจะได้รับ
ตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากร
บุคคล ธุรการ การสื่อสาร การวางนโยบาย
 กิจการด้านกฎหมาย หรือบางครั้ง ก็อยู่ใน
หน่วยคุ้มครองครอบครัวและเยาวชน  มี
เพียงไม่กี่คนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำ
ในการปฏิบัติงานตำรวจ “หลัก” เช่น การ
สืบสวนคดีอาญาชญากรรม หรือทำหน้าที่
เป็นสารวัตรใหญ่ในสถานีตำรวจ หรือ
หัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษ

ผู้นำหญิงนั้นมีความสำคัญ เพราะพวกหล่อน
สามารถท้าทายแบบแผนที่อิงมิติทางเพศ 
และช่วยกำหนดบทบาทใหม่ที่ผู้หญิงสามารถ
ทำได้ในสังคม  ดังนั้น ผู้นำหญิงจึงสามารถ
ส่งข้อความอันทรงพลัง เกี่ยวกับความ
สามารถเชิงวิชาชีพของผู้หญิงได้  ผู้นำหญิง
สามารถเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่
ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การประกอบอาชีพและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นเยาว์ ช่วยให้เจ้า
หน้าที่รุ่นใหม่เหล่านั้นสามารถสำรวจเส้นทาง
อาชีพในองค์กรได้  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงที่อายุน้อยกว่ายังรายงานว่าพวกเขา
รู้สึกมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจจากผู้นำ
หญิง เช่น เจ้าหน้าที่ระดับล่างจากกัมพูชาคน
หนึ่งกล่าวว่า “ผู้นำหญิงอาจเป็นแบบอย่างได้
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจแก่

ฉันมีเพื่อน [ผู้หญิง] [ที่เป็น] หัวหน้า
งาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนในหลาย
จังหวัด และได้รับเลื่อนขั้นให้เป็นผู้นำ  
พวกเธอต้องเสียสละหลายอย่าง เช่น 
ครอบครัว บางคนต้องอาศัยแรง
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ
ครอบครัว นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เรามี
หัวหน้างานเป็นผู้หญิงน้อยกว่า (เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง จากประเทศไทย)

ตั้งแต่เข้ามาเป็นตำรวจ ฉันมักจะได้รับ
มอบหมายงานในฝ่ายปฏิบัติการอยู่
เสมอ... เมื่อฉันไต่เต้าขึ้นมาถึงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับกลาง ฉันเป็น
หัวหน้า CID ในสำนักงานเขตตำรวจ 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานอย่าง
มาก ในตอนนั้น ฉันยังสร้างสมดุล
ระหว่างงานและครอบครัวได้ มันเป็น
เช่นนั้นจนกระทั่งฉันได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้าตำรวจฝ่ายสวัสดิการ ซึ่ง
ต้องใช้เวลาและพลังงานมากเช่นกัน แต่
ฉันต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว และ
ลูกๆ ก็จะมาเยี่ยมฉันทุกสุดสัปดาห์ หรือ
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ แม้กระทั่งตอนนี้ ฉัน
ก็ยังต้องกลับบ้านดึก ฉันไม่สามารถ
กลับบ้านตอนบ่ายสามโมงเหมือนพ่อ
แม่คนอื่นๆ ได้ ฉันจึงต้องอธิบายให้
ลูกๆ ฟังอยู่บ่อยครั้งว่าเพราะอะไรฉันถึง
ไม่สามารถกลับบ้านเร็วได้ และจนถึง
ตอนนี้ วิธีนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้ผล (เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จากประเทศ
อินโดนีเซีย)

แม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีข้อมูลตัวเลขที่แน่นอน 
แต่จากการสัมภาษณ์ เราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนและตำแหน่งของผู้หญิงระดับสูงใน
หน่วยงานตำรวจทุกแห่งในขณะที่มีการ
รวบรวมข้อมูล  ในเวียดนาม ตำแหน่งสูงสุดที่
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคือ ตำแหน่งพลตำรวจ
โท ส่วนในเมียนมาร์และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตำแหน่งสูงสุด
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคือพันตำรวจเอก  ใน
บรูไน ตำแหน่งสูงสุดคือผู้กำกับอาวุโส  ใน
ฟิลิปปินส์ ตำแหน่งสูงสุดของผู้หญิงคือพล
ตำรวจจัตวา ในประเทศไทย ตำแหน่งสูงสุด
คือผู้บัญชาการ ในมาเลเซีย ตำแหน่งสูงสุดคือ
รองผู้บัญชาการ ในอินโดนีเซีย ตำแหน่งสูงสุด
ของผู้หญิงได้แก่จเรตำรวจ ในกัมพูชา 

แม้ว่าผู้หญิงจะอยู่ใน
ตำแหน่งผู้นำ แต่พวก
เธอมักจะอยู่ในตำแหน่ง
ที่ถือว่า “มีเกียรติ” น้อย
กว่า และ/หรือ เป็นเชิง
ปฏิบัติการน้อยกว่าใน
ทัศนคติของตำรวจแบบ
ดั้งเดิม  
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ผู้หญิงคนอื่นๆ รองผู้บัญชาการตำรวจของเรา
คือแบบอย่างคนหนึ่ง”

นอกจากนั้น ผู้นำหญิงยังอธิบายความรู้สึกถึง
หน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนและสร้างแรงบันดาล
ใจแก่คนรุ่นใหม่  เช่น  ดังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงคนหนึ่งในอินโดนีเซียตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 
“สำหรับตัวฉันเอง ฉันเลื่อนตำแหน่งให้ลูกน้อง
ที่มีความสามารถในสาขานั้น เพราะนี่คือหน้าที่
ของฉันในฐานะพี่เลี้ยง ฉันเป็นแบบอย่างและ
จะต้องส่งเสริมลูกน้อง นี่คือวิธีคิดและวิธี
ดำเนินการของฉัน” ผู้นำหญิงยังสามารถเป็น
แรงบันดาลใจและแบบอย่างสำหรับผู้หญิง
ภายในองค์กรหรือชุมชนซึ่งอาจกำลังพิจารณา
เลือกอาชีพในด้านการบังคับใช้กฎหมาย เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูงคนหนึ่งในสิงคโปร์
เล่าว่า: “คุณจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่รุ่นน้องเห็น
ว่าผู้หญิงสามารถทำงานได้ ทั้งหมด [เป็นเรื่อง
ของ] แรงบันดาลใจ... ฉันคิดว่าการมีผู้หญิง
อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงนั้นได้สร้างแรง
บันดาลใจและความหวังว่ามันเป็นไปได้ และ
คุณก็ทำได้  ขอเพียงพวกเรามุ่งมั่นเข้าไว้”

ผู้นำหญิงถูกคาดหวังจากเพื่อนตำรวจหญิงว่า
จะต้องสนับสนุนและเป็นตัวแทนของผู้หญิงคน
อื่นๆ ในกรมตำรวจ ทั้งยังต้องนำเสนอความ
คิดเห็นและผลประโยชน์ของผู้หญิงในที่
ประชุม เพื่อสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการเชิง
สถาบัน นโยบายและวัฒนธรรม รวมทั้งการ
หารือเพื่อปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงในวง
กว้างขึ้นในหลายกรณี ผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำ
ถูกคาดหวังให้นำปัญหาหรือข้อกังวลที่ผู้หญิง
มีเป็นพิเศษหรือความคิดเห็นของพวกเขา
เกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้สู่การ
สนทนาในวงกว้าง ผู้นำหญิงสามารถมีส่วน

ช่วยให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรในมิติชายหญิงมากขึ้น เจ้าหน้าที่หลาย
คนแสดงความรู้สึกของตนที่มีต่อประเด็นนี้ใน
การสัมภาษณ์ดังนี้:

ผู้นำหญิงสามารถเข้าใจสถานการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงและความยาก
ลำบากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงต้องเผชิญ
ได้ดีกว่า ผู้นำหญิงสามารถเข้าอกเข้าใจ
ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่เป็น
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และยังเข้าใจความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้ดี
กว่า เช่น ถ้าผู้หญิงมีทักษะความรู้ที่จำกัด 
พวกหล่อนจะถูกส่งไปฝึกอบรม ซึ่งจะ
ทำให้โอกาสที่ผู้หญิงได้ทำงานภาคสนาม
เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจชายและหญิงได้
อีกด้วย (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จาก
ประเทศกัมพูชา)

ฉันคิดว่าการมีเจ้านายเป็นผู้หญิงจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงมากขึ้น 
ตอนฉันคลอดลูก หัวหน้าผู้ชายของฉันไม่
ได้ให้ความสนใจฉันเลย จนกระทั่งเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงในระดับอาวุโสอีกคน
หนี่งได้ขอร้องหัวหน้าฉันให้เพิ่มวันลา
คลอดให้ฉัน (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง จาก
ประเทศเวียดนาม)
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

ขณะปฏิบัติงานภาคสนาม ฉันพยายาม
ทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่หญิงของฉันจะได้
รับประสบการณ์ไม่เพียงแต่งานธุรการ
เท่านั้น แต่ในด้านงานปฏิบัติการด้วย 
(เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จาก
ประเทศอินโดนีเซีย)

ในกัมพูชา เจ้าหน้าที่หญิงมีทัศนคติเชิงบวกว่า
ผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งผู้นำใน
อนาคตได้มากขึ้น  เรื่องนี้มักจะอิงความคิดที่
ว่า ระดับความรู้โดยทั่วไปของผู้หญิงในชุมชน
นั้นเพิ่มขึ้นดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงรุ่นใหม่
ก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับการพิจารณา
เลื่อนตำแหน่ง ในทางตรงข้าม เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงในประเทศไทยค่อนข้างจะมี
ทัศนคติเชิงลบต่อการเลื่อนตำแหน่งและ
บทบาทผู้นำทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
เนื่องจากผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นระยะเวลาสี่ปีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้
อีกต่อไป ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้เจ้า
หน้าที่เข้าถึงเครือข่ายอันจะนำมาสู่ความ
ก้าวหน้าทางอาชีพ

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
มาตรการพิเศษชั่วคราวต่างๆ เช่น โควตาหรือ
เป้าหมายที่อิงมิติชายหญิงอาจส่งผลดีและเอื้อ
ให้เกิดความก้าวหน้าของผู้หญิงในที่ทำงาน
แนวทางเหล่านี้อาจเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อ 
“ทลายเพดานกระจก” หรือเพื่อเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ ในการ
ศึกษาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากกัมพูชา
ได้อธิบายถึงแรงผลักดันเชิงสถาบันที่เข้มแข็ง
ว่ามีส่วนต่อการแต่งตั้งผู้หญิงขึ้นสู่ตำแหน่ง
ผู้นำ พวกหล่อนยังอธิบายต่อว่าแนวทางนี้
สามารถส่งผลให้ผู้หญิงที่ได้เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่ง
ระดับสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในฐานะรองหัวหน้าหน่วยและฝ่ายต่างๆ ส่วน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้
หญิง (กรอบที่ 6) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
บริหาร ซึ่งกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หญิงอยู่ “ใน
คณะกรรมการใดก็ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติฟิลิปปินส์ก่อตั้งขึ้น”133

กรอบที่ 6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ หลักการและคู่มือว่าด้วยการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557134

4.16.ค. การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้
หญิงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์

ให้โอกาสสำหรับตัวแทนของผู้หญิงใน
คณะกรรมการใดๆ  ที่ตั้งขึ้นโดย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์  รวม
ทั้งการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแทนของ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ โดย
ลักษณะของสมาชิกคณะกรรมการให้รวม
ระดับการทำงาน ข้อกำหนดเรื่องลำดับ
อัตรา และลักษณะการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ โดยหนึ่งในสาม (1/3) 
ของคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้หญิง มิ
ฉะนั้น ตัวแทนของคณะกรรมการทุกคณะ
จะต้องประกอบด้วยผู้หญิง หรือคณะ
กรรมการทุกคณะที่ตั้งขึ้นโดยสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์จะต้องมีผู้หญิง
อย่างน้อยสองคนที่มีตำแหน่งอยู่ในฐานะ
สมาชิกประจำ  

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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ขณะนี้ รัฐสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ใช้
มาตรการพิเศษชั่วคราว เช่น การตั้งโควตา
หรือเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มาตรการ
เหล่านี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะต้องมีผู้นำที่
เข้มแข็งในระดับบริหารและมีกลยุทธ์ระยะยาว
เพื่อพัฒนากลุ่มบุคลากรหญิงที่มีคุณสมบัติ ใน
กรณีที่ผู้หญิงไม่ได้รับการฝึกอบรมและไม่ได้รับ
ประสบการณ์แบบเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชาย การแต่งตั้งผู้หญิงขึ้นสู่ตำแหน่งอาวุโส
อาจทำให้ดูเหมือนว่ามีผู้หญิงอยู่ในกลุ่มเจ้า
หน้าที่ระดับสูง  แม้ว่าตำแหน่งนี้จะถูกจำกัดให้
ทำงานเพียงไม่กี่อย่าง เช่น งานเสมียนเพื่อ
สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับการชาย ภาพ
ตัวอย่างเช่นนี้อาจส่งผลในทางลบ หากผู้หญิง
ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทักษะที่จำเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
พวกหล่อนก็จะเสี่ยงต่อการถูกวิจารณ์จาก
เพื่อนร่วมงาน

เจ้าหน้าที่หญิงอาวุโสหลายคนยืนยันว่า พวก
หล่อนคงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหากไม่มีการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บังคับบัญชาของ
พวกหล่อน ผู้นำทั้งชายและหญิงที่สนับสนุนผู้
หญิงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างมี
นัยสำคัญได้ดังนี้:

อธิบดีกรมตำรวจแห่งชาติได้มอบโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่หญิงได้ทำงานในฝ่ายธุรการ
และปฏิบัติการ  ขณะนี้ เรามีพลตำรวจ
เอกหญิงสามคน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
เพราะการเลื่อนตำแหน่งสู่ระดับที่สูงเช่นนี้
เป็นเรื่องยากมาก (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
จากประเทศอินโดนีเซีย)

เราต้องทำลายอุปสรรคที่มองไม่เห็น  ฉัน
คิดว่ามันอยู่ที่การตื่นตัวและตอบสนอง
มากกว่า เจ้าหน้าที่ชายต้องมีส่วนร่วมใน
การผลักดันอาชีพของผู้หญิง ช่วยให้พวก
หล่อนได้เลื่อนตำแหน่ง หากไม่ได้รับ
ความสนับสนุนเช่นนี้ เราก็จะไม่ได้
ก้าวหน้าไปไหนเลย เรามีเจ้าหน้าที่หญิง
เพียง 20,000 คน ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ชายมีมากถึง 200,000 คน  ผู้บังคับ
บัญชาระดับสูงคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะ
เลื่อนตำแหน่งและมอบหมายงานชนิดใด
ให้กับเจ้าหน้าที่คนไหน ตำแหน่งสูงสุด
เป็นของผู้ชายทั้งหมด ดังนั้นแรงสนับสนุน

จำเป็นต้องมาจากพวกเขา (เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงระดับสูง จากประเทศ
ฟิลิปปินส์)

การเป็นพี่เลี้ยงสอนงานนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
พี่เลี้ยงสอนงานนั้นมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งยวด การมีใครสักคนที่สนับสนุนคุณคอย
ช่วยชี้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาถึงอุปสรรคใน
อาชีพ และช่วยชี้แนะกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
ทั้งหมดนี้คือองค์กระกอบสำคัญในการสร้าง
อาชีพของคนคนหนึ่ง135 ในอินโดนีเซีย เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงรายงานถึงการมีโครงการ
ระดับสถาบันเพื่อเสริมพลังผู้หญิงซึ่งก่อตั้ง
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในทำนองเดียวกัน
ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้
รายงานว่า โครงการพี่เลี้ยงเพื่อความเป็น
ผู้นำนั้นมีอยู่สำหรับเจ้าหน้าที่ชายและหญิงที่
ได้ระบุไว้ โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำ
รุ่นใหม่ในอนาคตขององค์กรด้วยการแบ่ง
ปันประสบการณ์และการถ่ายโอนความรู้จาก
ผู้นำที่มีประสบการณ์ โครงการนี้จัดขึ้นโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เรามีโครงการพี่เลี้ยงผู้นำสำหรับทุกคน  
มันเกือบจะเหมือนการบังคับให้มีพี่เลี้ยง... 
กลุ่มผู้นำ อย่างตัวดิฉันเอง เราจะช่วยเป็น
พี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ที่อายุน้อย [ฝ่าย]
กำลังคน เป็นผู้ดำเนินโครงการนี้  
โครงการนี้ประกอบด้วยการเป็นพี่เลี้ยง
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีการทบทวน การโค้ช 
การแบ่งปันประสบการณ์  ผู้รับคำแนะนำ
จากพี่เลี้ยงสามารถปรึกษาหารือถึง
ประเด็นต่างๆและขอคำแนะนำได้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเดือนละครั้ง (เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงระดับสูง จากประเทศสิงคโปร์)

โครงการริเริ่มเช่นนี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงก้าวไปในอาชีพตำรวจได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ
ความท้าทายด้านสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และสร้างผลงานเพื่อให้มั่นใจว่าจะมี
ผู้นำหญิงในอนาคตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ผู้นำทั้งชายและ
หญิงที่สนับสนุนผู้
หญิงสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ดี
อย่างมีนัยสำคัญได้
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 ความท้าทาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงยังสามารถรับรู้ถึงความ
ท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทาง
อาชีพ  ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ กล่าว
ว่าความท้าทายสำหรับผู้บริหารหญิงนั้น ได้แก่
การขาดประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ การมี
เครือข่ายที่พัฒนาน้อยกว่า อคติที่เป็นผลดีต่อ
เพื่อนร่วมงานชาย การขาดความสนับสนุน
จากครอบครัวหรือคู่สมรสเพื่อเชื่อมโยงความ
มุ่งมั่นต่องานและครอบครัว และความคาด
หวังจากสังคมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ 
ความท้าทายเหล่านี้พบได้ทั่วไปสำหรับตำรวจ
ในภูมิภาคอื่นเช่นกัน 

ในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ อุปสรรคอย่าง
หนึ่งของการมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นใน
ตำแหน่งบริหารนั้น ดูเหมือนจะเป็นเส้นทาง
อาชีพของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเอง เนื่องจาก
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะทำงานในตำแหน่งในฝ่าย
สนับสนุนหรือธุรการ ดังนั้น โอกาสที่ผู้หญิง
จะมีความเหมาะสมที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร
จึงมีน้อย เนื่องจากขาดประสบการณ์ในด้าน
การตำรวจปฏิบัติการ ในบางกรณี ผู้หญิง
ประกอบอาชีพในสาขาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เช่น นิติวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยคุ้มครอง
บุคคลอย่างใกล้ชิด/รักษาความปลอดภัย
บุคคล  เพราะรู้สึกว่านี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้
อาชีพก้าวหน้าจนสามารถขึ้นสู่ตำแหน่ง
อาวุโสและรับบทบาทผู้นำได้ ถึงแม้ว่านี่คือ
เส้นทางอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่
แนวทางของผู้เชี่ยวชาญนี้อาจหมายความว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้จะมีชุดทักษะที่
จำเพาะ และขาดความชำนาญในส่วนการ
ตำรวจทั่ว ไปแล ะด้านปฏิบัติกา ร  ซึ่ ง
หมายความว่า พวกหล่อนจะไม่ได้รับการ
พิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่งบริหารใน
ฝ่ายอื่นๆ และอาจถูกเพื่อนร่วมงานชายที่เคย
ทำงานด้านปฏิบัติการและมีประสบการณ์
หลากหลายกว่าแซงหน้าไปอย่างง่ายดาย

จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการ
เลื่อนตำแหน่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับล่าง136 
ถือว่ายุติธรรมและโปร่งใสทั้งสำหรับชายและ
หญิง ในบางประเทศ การเข้าถึงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นนั้นจะกระทำได้โดยผ่านการเสนอ
ชื่อและแต่งตั้งโดยยึดตามการตัดสินใจของผู้

บังคับบัญชาโดยตรง  ดังนั้น เครือข่ายจึงมี
บทบาทสำคัญในการเลื่อนตำแหน่ง บางครั้ง 
เครือข่ายดังกล่าวก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เรียน
ในโรงเรียนตำรวจ และเครือข่ายนี้เองยังคงอยู่
ต่อไปผ่านการเข้าสังคม “หัวหน้างานผู้ชาย
เป็น ‘คู่หู’ กับเพื่อนร่วมงานชายง่ายกว่า ใน
ขณะที่สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสัมพันธ์เช่นนี้
เป็นไปไม่ได้เลย” เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่ง
ในประเทศมาเลเซียกล่าว ผู้หญิงอาจถูก
ทำโทษในกรณีที่พวกเธอไม่สามารถเข้าถึง
โรงเรียนตำรวจได้ และต่อไปจึงถูกกีดกันออก
จากเครือข่ายบางอย่าง ทำให้ขาดข้อมูลที่
สำคัญเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

แผนการเลื่อนตำแหน่งนั้นแตกต่างกันไปทั่ว
ภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่บางกรณีขึ้นอยู่กับ
การประเมินของผู้บริหาร และบางกรณียังต้อง
มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ไม่ว่า
กระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้
จากผู้บริหารในสายงานนั้นมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ตำแหน่งบริหารส่วนใหญ่เป็นของ
ผู้ชาย และเนื่องจากระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานนั้นอยู่ในอำนาจของผู้บริหาร จึง
อาจมีอคติในการเลื่อนตำแหน่ง และมีสอง
มาตรฐานที่อาจส่งผลร้ายต่อผู้หญิง เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงร้องเรียนว่า พวกเธอรู้สึกว่าถูก
ตรวจสอบในที่ทำงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อ
เกิดความผิดพลาดใดๆ ก็ตาม ความผิดนั้นจะ
ส่งผลต่อทัศนคติต่อผลการทำงานโดยรวม 
ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องติดอยู่กับมาตรฐานที่สูง
เช่นนี้ ผู้หญิงรู้สึกว่าพวกหล่อนต้องทำงานให้
ดีกว่าเพื่อนร่วมงานชาย เพื่อให้ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในระดับเดียวกับ
เพื่อนร่วมงานชาย เจ้าหน้าที่หญิงใน
ประเทศไทยซึ่งจบการศึกษาหลักสูตรสี่ปีจาก
โรงเรียนนายร้อยตำรวจกล่าวว่า “ฉันจบการ
ศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย และฉันก็ไม่แน่ใจ
ว่าฉันจะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจได้หรือ
ไม่ โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงยังไม่
สามารถทำลายกำแพงนี้ได้” เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงของไทยอีกคนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงผลของสิ่ง
ที่อาจเป็นอุปสรรคที่มองไม่เห็นในบทบาท
ผู้นำของผู้หญิง หล่อนกล่าวว่า “ไม่เคยมีเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงได้เป็นผู้กำกับการสถานี
ตำรวจเลย และถึงแม้ว่าเรามีสถานีตำรวจ
ทั้งหมด 1,452 แห่ง และไม่มีนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรใดที่ห้ามผู้หญิงเป็นผู้กำกับ
การสถานีตำรวจ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเจ้า
หน้าที่หญิงคนใดได้รับตำแหน่งนี้”
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เราต้องทำลายอุปสรรคที่มองไม่เห็น ฉันคิดว่ามันอยู่ที่การตื่นตัวและตอบสนองมากกว่า เจ้า
หน้าที่ชายต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันอาชีพของผู้หญิง ช่วยให้พวกหล่อนได้เลื่อนตำแหน่ง 
... ผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะเลื่อนตำแหน่งและมอบหมายงานชนิดใด
ให้กับเจ้าหน้าที่คนไหน ตำแหน่งสูงสุดเป็นของผู้ชายทั้งหมด ดังนั้นแรงสนับสนุนจำเป็นต้องมา
จากพวกเขา (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จากประเทศฟิลิปปินส์)

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)
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อคติที่อาจเกิดขึ้นได้ในการเลื่อนตำแหน่งนั้น
อาจพบเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในหน่วยงานหรือ
แผนกที่ผู้ชายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำถึง
แม้ว่าคณะทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ในงาน
วิจัยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่หญิงเล่าถึงตัวอย่าง
มากมายในกรณีที่ผู้ชายได้เป็นหัวหน้าหน่วย
หรือแผนกที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้หญิงและ
เด็ก ถึงแม้ว่างานในส่วนนี้มักจะถือกันว่าเป็น
งานที่ผู้หญิงทำได้ดีกว่า ดังจะเห็นได้จากการที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจากอินโดนีเซียคนหนึ่ง
กล่าวว่า “ถึงแม้ผู้หญิงหลายคนมีประสบการณ์
ในการทำงานและความชำนาญตรงตามที่
กำหนด แต่เราก็ยังไม่ [ได้รับเลื่อนตำแหน่ง] 
ขึ้นไปถึงระดับรองผู้อำนวยการหรือผู้อำนวย
การ” 

ผู้หญิงที่มีความก้าวหน้าในสายงานของตนตาม
การศึกษาครั้งนี้ ได้ระบุถึงองค์ประกอบที่นำไป
สู่ความสำเร็จไว้ดังนี้: (1) ความมานะพากเพียร
และทัศนคติที่ว่า “เราทำได้” (2) ความสำคัญ
ของการสร้างเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอื่นๆจากประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาชาติ (3) การพัฒนาความ
ชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงการเข้าร่วมในการ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ (4) ความสนับสนุน
จากผู้นำขององค์กรและจากผู้มีบทบาทระดับ
นานาชาติ เช่น INTERPOL และ UNODC และ
(5) การให้คำปรึกษาในระบบพี่เลี้ยง 
(Mentorship) จึงเห็นได้ว่าองค์กรระดับ
นานาชาติและหุ้นส่วนในการพัฒนาอื่นๆ ที่มี
ความคิดไปในทางเดียวกัน จะสามารถให้การ
สนับสนุนผู้หญิงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ได้ต่อไปด้วยการสร้างทักษะและขีดความ
สามารถ สนับสนุนให้ผู้นำบังคับใช้นโยบาย
และการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อมิติชายหญิงอย่าง
เคร่งครัดมากขึ้น รวมทั้งให้โอกาสเพื่อการ
สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยง

เราต้องทำลายอุปสรรคที่มองไม่เห็น ฉันคิดว่ามันอยู่ที่การตื่นตัวและตอบสนองมากกว่า เจ้า
หน้าที่ชายต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันอาชีพของผู้หญิง ช่วยให้พวกหล่อนได้เลื่อนตำแหน่ง 
... ผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะเลื่อนตำแหน่งและมอบหมายงานชนิดใด
ให้กับเจ้าหน้าที่คนไหน ตำแหน่งสูงสุดเป็นของผู้ชายทั้งหมด ดังนั้นแรงสนับสนุนจำเป็นต้องมา
จากพวกเขา (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง จากประเทศฟิลิปปินส์)

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)
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07  การประกอบอาชีพในฐานะผู้
หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

08.

86

แหล่งทรัพยากร

ในบางกรณีที่ผู้หญิงใช้สิทธิลา
คลอด จะมีผลกระทบอย่างเห็นได้
ชัดต่ออนาคตในการได้รับโอกาส
ด้านการฝึกอบรม การมอบหมาย
หน้าที่ การรักษาบุคลากรและการ
เลื่อนตำแหน่ง 
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 8.1. ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือธุรการ ได้พัฒนาการ
วางแผนกำลังคน รวมทั้งดูแลและบังคับใช้
เงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ เช่น สิทธิในการ
ลาหยุด เงินเดือน การเกษียณ การยื่นคำร้อง 
การสืบสวนภายในและการฝึกอบรม (การคัด
เลือกบุคลากร และการฝึกอบรมภายใน) ส่วน
นี้ จะเลือกกล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติบาง
ส่วน โดยการกีดกันที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ
ประเด็นของการคุกคามทางเพศ ซึ่งไม่ได้รับ
การกล่าวถึงในการสัมภาษณ์อันเนื่องมาจาก
ข้อจำกัดด้านเวลา

 8.1.1. สิทธิในการ
ลาของบิดาเพื่อเลี้ยง
ดูบุตรและการ
ทำงานแบบยืดหยุ่น

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาค
อาเซียนมีนโยบายให้สิทธิในการลาคลอดของ
มารดา ถึงแม้ว่าระยะเวลาการลาจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3: สิทธิในการลาคลอดของมารดาและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดาสำหรับเจ้าหน้าที่
ตำรวจในภูมิภาคอาเซียน137

ประเทศ การลาคลอดของมารดา การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา 

บรูไน138 105 วัน ไม่มีสิทธิอย่างเป็นทางการ139

(เจรจาต่อรอง)

กัมพูชา140 90 วัน ไม่มีสิทธิอย่างเป็นทางการ
(เจรจาต่อรอง)141

อินโดนีเซีย142 3 เดือน ไม่มีสิทธิอย่างเป็นทางการ 
(เจรจาต่อรอง)143

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว144

105 วัน 15 วัน

มาเลเซีย145 90 วัน 7 วัน 

เมียนมาร์146 24 สัปดาห์ 15 วัน

ฟิลิปปินส์147 105 วัน 7 วัน

สิงค์โปร์148 16 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

ไทย149 90 วัน ไม่เกิน 15 วัน

เวียดนาม150 6 เดือน 3 - 14 วัน
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สิทธิของบิดาในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
นอกจากวันลาคลอดของมารดาแล้ว วันลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรของบิดายังแสดงให้เห็นว่าเป็น
ประโยชน์สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง  สิทธิใน
การลาหยุดนี้สามารถขจัดการเลือกปฏิบัติที่
อาจเกิดขึ้นโดยผู้จ้างงานที่มีทัศนคติว่าผู้หญิง
จะใช้สิทธิลาหยุดมากกว่าผู้ชายในจุดหนึ่งของ
อาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น การให้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรกับผู้ชายยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้พวกเขา
ได้สร้างสายใยผูกพันกับทารกแรกคลอดให้มี
ความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย152

ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ชายสามารถใช้สิทธิลา
หยุดได้มากถึงหกสัปดาห์หลังภรรยาของตน
คลอดบุตร โดยสองสัปดาห์เป็นสิทธิในการลา
ของบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และระยะเวลามากสุด
ถึงอีกสี่สัปดาห์ที่สามารถหักออกจากวันลา
คลอดของภรรยาได้ (โปรดดูตารางที่ 4)

จากการให้สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงใน
สิงคโปร์รายงานว่า ทั้งชายและหญิงล้วนใช้
สิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อทั้งพ่อและแม่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
เนื่องจากการทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถ
เลี้ยงดูบุตรร่วมกันได้

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
วันลาคลอดของมารดา

เวียดนามให้สิทธิในการลาคลอดของ
มารดาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลานานที่สุด
คือหกเดือน สิทธินี้ในเมียนมาร์ อนุญาตให้
ใช้สิทธิครึ่งหนึ่งก่อนคลอดบุตรและอีกครึ่ง
หนึ่งหลังคลอดบุตร ส่วนประเทศกัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทยนั้น
ให้สิทธิในการลาคลอดสั้นที่สุดคือ สาม
เดือน

ในฟิลิปปินส์ มหากฎบัตรแมกนา คาร์ตาแห่ง
สตรี พ.ศ. 2552 (Magna Carta of 
Women 2009) กำหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิใน
การจ้างงานในกองทัพและกรมตำรวจเท่า
เทียมกับผู้ชาย และมีสิทธิในการลาคลอด 
(กรอบที่ 7)

กรอบที่ 7: มหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา
แห่งสตรี พ.ศ. 2552 ว่าด้วยบทบาท
ของผู้หญิงในกองทัพ151

ตอนที่ 15. สตรีในกองทัพ

ผู้หญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจหรือเป็น
ข้าราชการประเภทอื่นจะต้องได้รับสิทธิ
และสวัสดิการที่มีเงื่อนไขแบบเดียวกับ
ผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถทำนิติกรรมและ
สัญญาต่างๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เช่น
การทำสัญญาสมรส เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้
หญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือเป็น
ข้าราชการประเภทอื่นจะต้องได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการลา เช่นการลาคลอด 
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

ตารางที่ 4: การปฏิบัติที่ดี: การลาหยุดร่วมกันของพ่อแม่ในสิงคโปร์153

การจัดการ ไม่เกินสี่สัปดาห์

ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น โดยไม่ต้องมี
การตกลงระหว่างกัน

สามารถลาได้ต่อเนื่องภายใน 12 เดือนหลังจากคลอดบุตร

ยืดหยุ่น โดยมีการตกลง
ระหว่างกัน

สามารถลาเป็นสัปดาห์หรือในวันทำงาน โดยรวมอย่างไรก็ได้ภายใน 12 
เดือน หลังจากคลอดบุตร

การคำนวณวันทำงาน จำนวนสัปดาห์คูณจำนวนวันทำงานในสัปดาห์  สูงสุดหกวันทำงานต่อ
สัปดาห์
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  ความท้าทาย

ถึงแม้นโยบายในการลาคลอดของมารดาอย่าง
เป็นทางการจะมีอยู่ในทุกประเทศ แต่นโยบาย
ในการลาเพื่อดูแลบุตรของบิดานั้นกลับไม่ได้มี
อยู่ในทุกประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศไทยให้สิทธิการลา
เพื่อดูแลบุตรของบิดาเป็นระยะเวลายาวนาน
ที่สุดคือ 15 วัน ส่วนประเทศสิงคโปร์ให้ระยะ
เวลาที่ยาวนานกว่านี้ถ้าผู้ชายใช้สิทธิการลาที่
พ่อแม่ใช้ร่วมกันเพื่อเลี้ยงดูบุตร ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติว่าด้วยการลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรของบิดา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
ระบุว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ชายมักจะไม่ใช้สิทธินี้ 
ในบรูไน  นโยบายดังกล่าวไม่ได้มีอยู่อย่างเป็น
ทางการ แต่ผู้ชายสามารถลาหยุดได้สองวันเมื่อ
ภรรยาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอาวุโส
จากบรูไนกล่าวว่า “...มันคงจะดีถ้ามีวัน [ลา
หยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา] เพิ่มขึ้น เพื่อให้
ผู้ชายได้มาช่วยเลี้ยงทารกหลังคลอด” นอกจาก
นี้ ยังมีความไม่แน่นอนที่คล้ายคลึงกันในกลุ่ม
ผู้ชายที่ใช้วันลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรในประเทศ
กัมพูชาและอินโดนีเซีย 

มีตัวอย่างระดับนานาชาติซึ่งแสดงถึงความ
ท้าทายสำหรับผู้หญิงที่ลาคลอดหรือมีการ
จัดการด้านการทำงานแบบยืดหยุ่นหรืองาน
นอกเวลาปฏิบัติงาน (Part Time) เจ้าหน้าที่
ตำรวจนอกเวลาปฏิบัติงานอาจถูกมองว่ามี
ความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพน้อยกว่า และเป็นภาระ
ขององค์กร เป็นต้น154

ในบางกรณีที่ผู้หญิงใช้สิทธิลาคลอด จะมี
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่ออนาคตในการได้
รับโอกาสด้านการฝึกอบรม การมอบหมาย
หน้าที่การรักษาบุคลากรและการเลื่อน
ตำแหน่ง  อธิบดีกรมตำรวจในฟิลิปปินส์กล่าว
ถึงการขยายสิทธิในการลาคลอดว่าเป็นเพียง
การอ้างเหตุผลเพื่อจำกัดการคัดเลือกเจ้า
หน้าที่หญิง155 เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูง
ในฟิลิปปินส์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้เอาไว้ว่า:

[ผู้หญิง] สามารถเท่าเทียม [กับผู้ชาย] 
ในแง่ของการเลื่อนตำแหน่ง ขั้นตอนการ
คัดเลือกและข้อกำหนดต่างๆ... เราอาจ
อยู่ในตำแหน่ง [สูง] แต่ขึ้นอยู่กับความ
ไว้ใจและความมั่นใจของเจ้านายที่จะให้
ตำแหน่งแก่เรา ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิง  
แต่คำถามก็คือ มันขึ้นอยู่กับเราเช่นกัน  
เราไม่สามารถเท่าเทียมกับผู้ชายอย่าง
แท้จริงในการที่จะได้รับเลื่อนตำแหน่งไปสู่
ระดับสูง เราจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรา
ควรค่าแก่การเลื่อนตำแหน่ง  แล้วเราจะ
เท่าเทียมได้อย่างไรเมื่อผู้หญิงยังคงเรียก
ร้องความสบายอยู่ ยังขอให้พิจารณาสิทธิ
ในการการลาป่วย เป็นต้น บางครั้งผู้หญิง
เรียกร้องให้พวกหล่อนได้รับการปฏิบัติ
แบบพิเศษเพราะเป็นผู้หญิง เช่น ไม่ต้อง
ทำงานกะกลางคืน ไม่ต้องทำงานในวัน
หยุดเพราะต้องเลี้ยงลูก... ผู้หญิงเรียกร้อง
การปฏิบัติแบบพิเศษอย่างมากมาย... มัน
ขึ้นอยู่กับเรา แล้วประกาศกฎหมายที่
อนุญาตให้ตำรวจหญิงลาคลอดได้นาน 
120 วันหลังคลอดบุตรนั่นล่ะ แล้วคุณจะ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ถ้าทุกปีคุณตั้งครรภ์  นี่คือสาเหตุที่ฉัน
บอกว่า จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับเรา 

ในปัจจุบัน มีเพียงตำรวจสิงคโปร์เท่านั้นที่
มีนโยบายจ้างงานแบบไม่ประจำสำหรับเจ้า
หน้าที่ทุกคน แม้กระนั้นก็ตาม ไม่มีหน่วยงาน
ไหนรายงานว่าให้การชดเชยแบบมีระบบแก่ผู้
หญิงที่ใช้สิทธิลาคลอด นั่นหมายความว่า 
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกน้องของเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงที่ตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตร
จะต้องทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่
พอใจในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน หรือไม่อย่างนั้น 
งานของเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นอาจต้องรอ
จนกว่าหล่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่จึงจะเสร็จ
สิ้น ในประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงมีวันลาคลอด 
90 วัน เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่นั่นคนหนึ่ง
กล่าวถึงผลกระทบของผู้หญิงที่ใช้สิทธิลา
คลอดว่า “บางครั้งเรื่องนี้ส่งผลกระทบถึงงาน
และประสิทธิภาพของงาน แต่เราก็สามารถ
จัดการกับมันได้ด้วยการวางแผนล่วงหน้า บาง
ครั้งเราก็แค่ต้องปรับตัว”
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แม้จะมีข้อแนะนำให้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
บางอย่างเพื่อเอื้อต่อการทำงานแบบยืดหยุ่น
มากขึ้น แต่นโยบายเชิงสถาบันก็ต้องได้รับการ
ทบทวนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้หญิงต้องเผชิญ
กับความท้าทายเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการเลื่อนตำแหน่งเช่นเดียวกับเพื่อนร่วม
งานในต่างประเทศ156 เช่น การหาเจ้าหน้าที่
มาทดแทนผู้หญิงที่ใช้สิทธิลาคลอดนั้น อาจลด
การตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่เพิ่ง
คลอดบุตร และเพิ่มอัตราการรักษาทรัพยากร
มนุษย์เอาไว้ได้  หากมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ การให้สิทธิลาหยุดอย่างเท่าเทียม
ตามกฎหมายแก่ทั้งบิดาและมารดา อาจช่วย
ลดอคติที่มีต่อผู้หญิง และเปลี่ยนแปลงความ
คาดหวังของสังคมด้วยการสร้างแบบอย่าง
ใหม่ให้แก่ประชาชน

 8.1.2. สหภาพ/
สมาคมของผู้หญิง
การสร้างสหภาพ/สมาคมของผู้หญิงอย่างเป็น
ทางการนั้นมิได้มีอยู่ในทุกหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ในกรณีที่มี
สมาคมของผู้หญิงอยู่ สมาคมเหล่านั้นมักจะมี
รูปแบบและผลประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันไป  ที่สำคัญคือ เครือข่ายสนับสนุน
เพื่อนร่วมงานสำหรับผู้หญิงอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการในสาขาวิชาชีพที่ผู้ชายเป็น
ใหญ่นั้นอาจเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของผู้หญิง
ได้ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส รีวิว ได้สรุปถึงประโยชน์
เหล่านั้นดังต่อไปนี้:

การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย — ความ
สัมพันธ์แบบโค้ช โครงการผู้นำหญิง กลุ่ม
สนับสนุนโดยเพื่อนร่วมงาน — ซึ่งผู้หญิง
สามารถตีความ [ความคิดเห็น] ได้นั้น มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอัต
ลักษณ์ผู้นำของผู้หญิง บริษัทต่างๆ ควรส่ง
เสริมให้ผู้หญิงสร้างชุมชนซึ่งเป็นที่ๆ ผู้

หญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่คล้ายกันได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เปรียบเทียบข้อ
สังเกตต่างๆ และให้การสนับสนุนทาง
อารมณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและ
กัน การบ่งชี้ถึงประสบการณ์ร่วมกันจะ
ช่วยเพิ่มความสมัครใจของผู้หญิงในการ
พูดคุยอย่างเปิดเผย เผชิญหน้ากับความ
เสี่ยง และพร้อมรับมือกับความเปราะบาง
โดยไม่ต้องกลัวว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดหรือ
ตัดสินตน ความสัมพันธ์เช่นนี้มีความ
สำคัญเป็นพิเศษเมื่อผู้หญิงพูดคุยถึง
ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น อคติที่เกิดจาก
มิติชายหญิง หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความท้าทายต่อการเป็นผู้นำ ซึ่งอาจ
คุกคามต่ออัตลักษณ์และกระตุ้นให้พวก
หล่อนลุกขึ้นมาต่อสู้ความคิดเห็น
เชิงวิพากษ์ใดๆ ที่พวกหล่อนได้รับ157

การสนับสนุนโดยเพื่อนร่วมงานผู้หญิงให้แก่ผู้
หญิงด้วยกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพนั้นมีผลดีที่เห็นได้ชัดจากการศึกษาเชิง
ประจักษ์ ในขณะที่ผู้นำชายได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายที่กว้างขวางซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนนั้น ผู้นำหญิง
มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าถ้ามี
เครือข่ายที่กว้างขวางควบคู่ไปกับเครือข่าย
เล็กๆ ของผู้หญิงด้วยกัน158 ในทำนองเดียวกัน
ผู้หญิงในด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจได้รับ
ประโยชน์จากการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน
และเครือข่ายสนับสนุนเพื่อช่วยให้เกิดความ
ก้าวหน้าในอาชีพเช่นกัน ในระดับโลกนั้น 
สมาคมตำรวจหญิงนานาชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่
“เพื่อเสริมสร้าง รวบรวม และยกระดับความ
สามารถของผู้หญิงในวงการตำรวจในระดับ
นานาชาติ”159 
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ตัวแทนเหล่านี้เน้นการจัดการกับความ
ต้องการทั่วไปและเฉพาะเจาะจง เช่น ห้อง
พยาบาลและห้องให้นมบุตร เป็นต้น เรามี
บริเวณที่จัดสรรไว้เป็นพิเศษสำหรับ [ผู้
หญิง] ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของพวก
หล่อนในขณะที่ยังคงสามารถปฏิบัติงาน
ไปด้วยได้ ทุกหน่วยงานควรมีห้อง
พยาบาลที่เป็นบริเวณส่วนตัว การดำเนิน
การดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจที่
รอบคอบอย่างหนึ่ง  ศูนย์ตำรวจบริเวณ
ใกล้เคียง มีผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรและ
กลับมาทำงาน บางครั้งมันยากสำหรับ
พวกหล่อนที่จะต้องไปปั๊ม [ให้นมบุตร] ที่
อื่น ดังนั้น ทีมงานจึงต้องเตรียมสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้หญิง
เหล่านี้ไว้เป็นกรณีพิเศษ เช่น เสื้อยืด 
เป็นต้น นี่เป็นการตัดสินใจที่สมาชิกในทีม
เห็นตรงกัน นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรร
สิ่งอำนวยความสะดวกในทำนองเดียวกัน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอาการบาดเจ็บด้วย 
เช่น เจ้าหน้าที่ที่ข้อเท้าแพลง เป็นต้น

คณะกรรมการสตรีและเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งให้การสนับสนุน ข้อมูล 
และคำปรึกษาแก่ผู้หญิงที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
เรื่องการคุกคามทางเพศหรือการคุกคามในที่
ทำงาน นี่คือการปฏิบัติที่ดี เพราะการร้องเรียน
อย่างเป็นทางการอาจเป็นเรื่องกดดันมาก และ
ผู้หญิงอาจกังวลเกี่ยวกับเสียงสะท้อนจาก
หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจน
ว่าคณะกรรมการสตรีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
แต่พึงสังเกตว่าใน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่
ตำรวจชายถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 6,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ ในศาล ด้วยข้อหาละเมิดพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองจากการคุกคาม หลังจาก
ได้รับคำร้องเรียนเรื่องการคุกคามจากเจ้า
หน้าที่หญิงใต้บังคับบัญชา และต้องรับโทษ
ทางวินัย162

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
สหภาพสตรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและเวียดนามถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล  เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพนี้ 
ดังนั้น ผู้หญิงในคณะกรรมการสถานที่ทำงาน
ใดๆ ก็ตามจะต้องเป็นสมาชิกสหภาพเสมอ 
สหภาพของทั้งสองประเทศนี้เป็นหน่วยงาน
ระดับชาติ ซึ่งมีสาขาทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสถาบัน รวมทั้งสาขาตำรวจ โครงสร้าง
เหล่านี้มอบโอกาสให้ผู้หญิงในการเข้าถึง
ตำแหน่งผู้นำและพัฒนาทักษะการบริหารใน
สาขาธุรการหรือนโยบาย  สหภาพทั้งสองนี้มี
แผนกลยุทธ์ห้าปี ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับสูงคนหนึ่งกล่าวว่า
สหภาพสตรีเวียดนามได้จัดให้มีการฝึกอบรม
ผู้นำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง และมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าร้อยละ 70 ของเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีเป็น
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และผู้หญิงทั้งหมดจะต้อง
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ ในทำนอง
เดียวกัน สหภาพตำรวจหญิงของประเทศลาว
ก็ได้ให้การศึกษาทางการเมือง และส่งเสริมให้
ผู้หญิงสามารถประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเอง 
และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นได้ 

ใน พ.ศ. 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สิงคโปร์ได้ประกาศจัดจั้งตั้งคณะกรรมการ
สตรีขึ้น เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเป็น 
“องค์กรที่เป็นมิตรต่อผู้หญิง” ทั้งยังช่วยส่ง
เ ส ริ ม ส ถ า น ะ ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ
หญิง160,161 คณะกรรมการนี้ได้แต่งตั้ง
ตัวแทนทั่วทั้งองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นจุด
ประสานงานให้การสนับสนุนและข้อมูล
สำหรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง เกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ เช่น ความต้องการเครื่อง
แบบพิเศษและการคุกคามในที่ทำงาน 
เป็นต้น เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้อธิบายถึง
กิ จ ก ร ร ม บ า ง อ ย่ า ง ข อ ง ตั ว แ ท น ค ณ ะ
กรรมการสตรีและเจ้าหน้าที่ประสานงานไว้
ดังนี้:

ที่สำคัญคือ เครือข่าย
สนับสนุนเพื่อนร่วม
งานสำหรับผู้หญิง
อย่างเป็นทางการหรือ
ไม่เป็นทางการใน
สาขาวิชาชีพที่ผู้ชาย
เป็นใหญ่นั้นอาจเป็น
ประโยชน์ต่ออาชีพ
ของผู้หญิงได้ 
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ความท้าทาย 
ในขณะที่สหภาพของผู้หญิงมีสถานะเป็นหน่วย
งานของรัฐและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หญิงได้ 
แต่อิทธิพลของสหภาพนี้อาจถูกกำหนดโดย
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่กว้าง
ออกไปซึ่งจำกัดการสร้างผลกระทบของ
สหภาพ เช่น ถึงแม้สหภาพของผู้หญิงแห่งหนึ่ง
จะมีสถานะองค์กรอย่างเป็นทางการ แต่อาจ
ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลมากพอที่จะผลักดันให้
เกิดการพัฒนาสภาพการทำงานสำหรับผู้หญิง
ได้ 

นอกจากนี้ ยังอาจมีความท้าทายอื่นๆ อีก บาง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีสมาคมซึ่ง
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสนับสนุนและ
สร้างเครือข่ายร่วมกับภรรยาของเจ้าหน้าที่
ตำรวจชาย เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งใน
บรูไนกล่าวว่า ตำรวจถูกกำหนดให้เป็น
สมาชิกของสมาคม  PEKERTI ซึ่งไม่มีความ
เกี่ยวข้องอะไรกับบทบาทหน้าที่ของตำรวจ แต่
กลับเน้นกิจกรรมการกุศลและงานสังสรรค์
นอกเวลางาน  ในอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลความ
เป็นอยู่ที่ดีของภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจชาย ซึ่ง
รบกวนเวลาทำงานที่อาจมีความสำคัญ
มากกว่าและนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งได้ดี
กว่า  ในมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงถูก
คาดหวังให้สังสรรค์และให้การสนับสนุน
ภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายเมื่อไม่ได้
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การตอบแทนในแบบเดียวกัน
โดยสามีของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจะมีหรือไม่
นั้นยังคงไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะ
มีคุณค่าด้านชีวิตส่วนบุคคลและสังคม แต่มัน
ก็รบกวนเวลาและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
ของเจ้าหน้าที่หญิงจำนวนเพียงไม่กี่คนและ
อาจทำให้พวกหลอนไขว้เขวไปจากหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลักของตำรวจได้อีกด้วย 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรกำกับดูแลกิจกรรม
เหล่านี้ เช่น  ดูแลโดยได้รับความสนับสนุน
จากคณะกรรมการสวัสดิการ 

ผู้นำของสหภาพสตรีสาขาเวียดนาม มีหน้าที่
รับผิดชอบระบุชัดเจนอยู่ในรายละเอียดของ
งาน และต้องรายงานถึงความก้าวหน้าของ
แผนงาน  ถึงแม้จะมีข้อกำหนดอย่างเป็น
ทางการเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอาวุโส
กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มี
ความหมายต่อการเลื่อนตำแหน่งมากเท่าไรนัก

รูปภาพ :  UN  WOMEN /  พลอย  พุฒเพ็ง
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 หล่อนกล่าวว่า “... มันไม่ได้มีความหมายอะไร
มากเท่าไหร่ เป็นเพียงสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในหน้าที่
รับผิดชอบของฉันเท่านั้น” 

จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคน
หนึ่งที่เข้าร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย 
ตัวแทนของสหภาพสตรี “ตรวจเยี่ยมครอบครัว
และเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพวกเขาป่วย แต่งงาน
หรือร่วมงานศพ” เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
อธิบายถึงกิจกรรมของสหภาพสตรีว่าเป็น 
“การจัดทัวร์และงานเฉลิมฉลองให้กับลูกๆ ที่
ประสบความสำเร็จในโรงเรียน”  โดยสอน
ทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ สำหรับสมาชิก
ของสหภาพตำรวจหญิงลาวคนหนึ่ง บทบาท
ของสหภาพนั้นรวมถึงการให้การศึกษาแก่ผู้
หญิง “เพื่ออนุรักษ์มารยาทตามขนบธรรมเนียม
ที่ดี” กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นการสนับสนุน
บรรทัดฐานทางเพศซึ่งกีดกันมิให้ผู้หญิงปฏิบัติ
ตามบทบาทและหน้าที่ของตำรวจในวงกว้าง
ขึ้น

ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงนั้นยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสมาคมของผู้หญิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในประเทศไทย
จำนวนหนึ่งระบุว่าพวกหล่อนไม่สนับสนุน
สมาคมของผู้หญิงเพราะดูเหมือนว่ามันสร้าง
โอกาสในการแบ่งแยกและทำให้ผู้หญิงต่อ
ต้านผู้ชายในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
การอธิบายว่าสมาคมนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการที่
จะช่วยให้ผู้หญิงมีพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เข้าถึงการฝึกอบรมทักษะ และให้
ความสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ชาว
ไทยจึงมองสมาคมของผู้หญิงในแง่ที่ดีมากขึ้น
 

ถึงแม้ว่าสมาคมของผู้หญิงสามารถให้เครือ
ข่ายเพื่อนร่วมงานที่สำคัญเพื่อให้การ
สนับสนุน ให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยง แลก
เปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนสิทธิสตรี แต่ก็ไม่
ได้หมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ระหว่างการมีอยู่ของสมาคมและจำนวนผู้
หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือ
ในตำแหน่งอาวุโสมากขึ้น เช่น ในประเทศ
เวียดนาม ความพยายามของสหภาพสตรี
ในการสนับสนุนอาชีพของผู้หญิง ไม่ได้
ขยายไปสู่การสนับสนุนให้ทบทวนโควตา
สูงสุดร้อยละ 10 ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับ

ล่างหลายคนระบุว่าสิ่งนี้คืออุปสรรคสำคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิงในอาชีพตำรวจ
ก็ตาม 

โดยสรุปแล้ว การมีอยู่ของเครือข่ายสนับสนุน
ของเพื่อนร่วมงานหรือสหภาพของผู้หญิงไม่
จำเป็นต้องนำไปสู่การมีผู้หญิงในการบังคับใช้
กฎหมายมากขึ้น หากยังไม่เกิดการจัดการกับ
อุปสรรคอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย สถาบัน สังคม
และวัฒนธรรม ในบางกรณี ความสำเร็จที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุด ดังที่ระบุไว้โดยสมาคมของผู้หญิง
บางแห่ง คือการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
มากกว่าการส่งเสริมเรื่องสิทธิต่างๆ 

 8.2. โครงสร้างพื้น
ฐาน สถานที่และ
เครื่องแบบ
สถานที่อำนวยความสะดวกที่ด้อยคุณภาพหรือ
ไม่เพียงพอ หรือการที่ไม่มีสถานที่อำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้หญิงเลย จะกีดกันผู้สมัครที่
กำลังพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเป็น
วิชาชีพออกไปได้  การศึกษาพบการแบ่งแยก
อย่างชัดเจนระหว่างสถานที่ในเขตเมืองกับ
สถานที่ในพื้นที่ชนบท ซึ่งส่งผลต่อโอกาสใน
การมอบหมายงานของผู้หญิง ในการสร้าง
สถานที่ที่เพียงพอ การคัดเลือกบุคลากรและ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่หญิงไปประจำ
หน่วยงานจัดการด้านตำรวจและชายแดน โดย
เฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลหรือเขต
ชายแดนนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในระยะสั้น แต่
การที่ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับเรื่องเหล่านี้
จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการจัดการปัญหา
ความ ไม่ เท่ า เทียมร ะหว่ า ง เพศ  แล ะ
อาชญากรรมที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในระยะยาวในแง่ของการดูแล
สุขภาพและผลิตภาพที่เสียไป  นอกจากนี้ ยัง
มีประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องแบบที่ได้รับการ
ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกสบาย
ของผู้หญิง ซึ่งช่วยให้ผู้หญิงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
ปลอดภัย 
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ในความเห็นของฉัน เรื่องนี้ไม่ง่ายเลย ถ้า
คุณมีลูกและคุณอยากพาลูกไปที่ทำงาน 
ไม่มีสถานที่ไหนที่สามารถให้นมลูกเลย 
ไม่มีพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็ก คุณเป็นตำรวจ 
คุณต้องทำงานเป็นกะที่ไม่แน่นอน ฉันคิด
ว่า ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณ
จำเป็นต้องเลือกระหว่างอาชีพหรือชีวิต
ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีแนวปฏิบัติ
สำหรับสำนักงานแต่ละแห่งที่จะกำหนดให้
มีห้องสำหรับให้นมบุตร  ซึ่งเป็นนโยบาย
อย่างเป็นทางการแล้ว และจะถูกนำมา
ปฏิบัติในไม่ช้า (เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง 
ระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อย  ใน
ประเทศฟิลิปปินส์)

ในบางกรณี เคยมีสถานเลี้ยงดูเด็กใน
สำนักงานใหญ่บางแห่ง แต่ในเวลาต่อมาก็
ต้องปิดไปเพราะมีผู้ให้บริการเลี้ยงเด็กจำนวน
มากขึ้นในชุมชน มีรายงานว่าในประเทศ
มาเลเซียและเมียนมาร์มีการจัดตั้งสถานรับ
เลี้ยงเด็กภายในสำนักงานใหญ่ของตำรวจ แต่
ในสำนักงานระดับจังหวัดยังไม่มีการจัดตั้ง
สถานที่ดังกล่าว   

แทบทุกประเทศจะมีเครื่องแบบสำหรับสตรีมี
ครรภ์  แต่ในประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่
ตำรวจที่ตั้งครรภ์จะไม่มีเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่
ตำรวจบางคนกล่าวว่าแต่งชุดพลเรือนในขณะ
ตั้งครรภ์นั้นก็น่าพึงพอใจแล้ว  ถึงแม้ชุดแต่ง
กายแบบพลเรือนอาจให้ความสบายสำหรับผู้
หญิงบางคน แต่การสวมเครื่องแบบตำรวจจะ
เสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรในบางประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงแทน
กระโปรงเมื่อมาทำงาน  หลังผู้หญิงบางคนให้
เหตุผลว่าการสวมกระโปรงนั้นสะดวกสบาย
กว่าเมื่อสภาพอากาศร้อน  ในบางกรณี การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้จำเป็นต้องพึ่งพา
ผู้นำหญิงอาวุโสในการให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจัง และโน้มน้าวให้ผู้อื่นสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายแบบเดียวกัน  สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ ได้นำเรื่องของเครื่อง
แบบและอุปกรณ์ที่คำนึงถึงมิติชายหญิงรวมไว้
ในหลักการและคู่มือว่าด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557 (กรอบที่ 8)

แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย
ครั้งนี้ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจในเขตมหานคร
หรือในสำนักงานใหญ่ ซึ่งได้รายงานว่ามีการ
จัดสรรห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อ
ที่แยกหญิงและชายอย่างเพียงพอ ส่วนหอพัก
ที่แยกเป็นหอพักหญิงและหอพักชายนั้นมีจัดไว้
ให้ในสถานฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบสถานที่สำหรับให้นม
บุตร ปั๊มนมแม่และการดูแลเด็กมากเท่าไรนัก
ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีวางแผนนโยบาย
สำหรับการไปปฏิบัติในอนาคต  เช่น นโยบาย
ภายใต้แผนด้านมิติชายหญิงและการพัฒนา
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ระบุว่าอาจมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
สถานที่ต่างๆ เช่น “การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัดและเขต อย่าง
น้อยหนึ่งแห่งในทุกสำนักงานใหญ่ เพื่อให้มี
ห้องให้นมบุตรที่คล้ายคลึงกันรวมไว้ใน
อาคารเดียว”163

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
เวียดนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวว่ามี
บทบัญญัติให้ผู้หญิงมีความยืดหยุ่นในที่
ทำงานเพื่อสนับสนุนมารดาที่ให้นมบุตร โดย
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้นมบุตรสามารถเริ่มงาน
ช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมง หรือใช้เวลาหนึ่ง
ชั่วโมงในระหว่างวันเพื่อให้นมบุตร164 อย่างไร
ก็ตาม การจัดการเรื่องงานและการเลี้ยงดูบุตร
นั้นทำให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้เป็นมารดา
เช่น
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กรอบที่ 8: สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติฟิลิปปินส์ เครื่องแบบและ
อุปกรณ์ที่คำนึงถึงมิติทางเพศ165

ตอนที่ 4.16  ตอนย่อย (ช)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้
อนุญาตอย่างเป็นทางการให้บุคลากร
ตำรวจหญิงสวมกางเกงขณะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงใส่ชุดคลุมท้องซึ่งได้
รับการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยใช้
เครื่องแบบสีน้ำเงิน เพื่อรักษาอัตลักษณ์
ในฐานะบุคลากรที่สวมเครื่องแบบ  
สำหรับเครื่องแต่งกายอื่นๆ รวมถึง
ประเภทของรองเท้า อาวุธปืนที่ใช้และ
เครื่องแบบภาคสนาม จะต้อง “คำนึงถึง
มิติทางเพศ” โดยให้การพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนถึงการใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ของ
เ ค รื่ อ ง แ บ บ ช า ย แ ล ะ ห ญิ ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 ความท้าทาย
ในทุกประเทศ ผู้หญิงรายงานว่าไม่มีห้องน้ำ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องนอนที่แยกชาย
หญิงเสมอไปในชนบทและพื้นที่ห่างไกล 
ระหว่างการปรึกษาหารือในเขตมุสลิมปกครอง
ตนเองบังซาโมโรในเกาะมินดาเนา เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงเล่าว่าบางครั้งพวกหล่อนต้องนอน
ในบริเวณเดียวกับผู้ต้องขังหญิง เพราะไม่มี
สถานที่แยกชายหญิงสำหรับทั้งตำรวจและผู้
ต้องขัง การขาดแคลนสถานที่เช่นนี้เป็นการ
จำกัดมิให้ผู้หญิงเข้าถึงการมอบหมายงานนอก
เขตมหานคร หรือถ้าตำรวจหญิงเหล่านั้น
ทำงานในพื้นที่เหล่านั้นอยู่แล้ว ก็จะมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ถึงแม้จะมีกฎหมายนโยบายและกลยุทธ์ที่
สนับสนุนและรวมผู้หญิงไว้ในหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย แต่งบประมาณของรัฐบาลที่มีเพื่อ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ นั้นยังคงมีอยู่จำกัด
ในบางกรณี รัฐบาลแห่งชาติในอาเซียนมีข้อ
จำกัดเรื่องงบประมาณ ดังนั้น หุ้นส่วนในการ
พัฒนาและชุมชนระดับนานาชาติโดยรวม อาจ
มีส่วนช่วยเหลือได้โดยการให้งบสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดังที่ได้ทำมาแล้ว
ในเขตอำนาจอื่นๆ166

ในเขตมุสลิมปกครอง
ตนเองบังซาโมโรใน
เกาะมินดาเนา เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิงต้อง
นอนในบริเวณเดียวกับ
ผู้ต้องขังหญิง เพราะ
ไม่มีสถานที่แยกชาย
หญิงสำหรับทั้งตำรวจ
และผู้ต้องขัง
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ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ ได้จากการวิเคราะห์งาน
วิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้หญิงในการบังคับใช้
กฎหมาย ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์โดยรัฐสมาชิก
อาเซียน กฎหมายระดับประเทศ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์บุคคลและกลุ่มต่างๆ ที่ประกอบไป
ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหญิงและชายสำหรับ
การศึกษาครั้งนี้ ข้อเสนอแนะนี้มุ่งไปที่นโยบาย
และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหา การฝึก
อบรม การมอบหมายหน้าที่และการเลื่อน
ตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและระบบ เพื่อส่ง
เสริมการนำแนวทางที่จะให้มิติชายหญิงเข้าสู่
การปฏิบัติกระแสหลัก เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
เสมอภาคระหว่างเพศในการบังคับใช้
กฎหมาย

09.
ข้อเสนอแนะ
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ระดับภูมิภาคอาเซียน
>  สนับสนุนอาเซียนในการพัฒนากลยุทธ์ระดับภูมิภาคและแผนปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่

รวมมิติระหว่างเพศ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นได้ยึดและปฏิบัติตาม

>  เพิ่มการรวบรวมข้อมูลที่แยกเพศชายหญิงเพื่อนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและการ
ปฏิบัติการแทรกแซงอย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดย
เทียบกับเป้าหมาย

>  เสริมสร้างเครือข่ายและโอกาสระดับภูมิภาคเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสำหรับงานบังคับใช้กฎหมายที่รวมมิติระหว่างเพศ รวมทั้งกลไกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงในภูมิภาคที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 

โครงสร้าง นโยบายและกลยุทธ์ของ
สถาบันระดับชาติ

>  พัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติตามกลยุทธ์เพื่อให้มิติระหว่างเพศอยู่ในกระแสหลักทั่วทั้งระบบ
สำหรับสถาบันบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

•   พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่รวม
ถึงมิติระหว่างเพศ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้นำระดับสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้นำมีหน้าที่
รับผิดชอบทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่วัดผลได้เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า และความสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันที่กว้างออกไป 

>  สร้างหน่วยงานเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งเน้นงานวิจัยและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ
 ที่มีต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับหน่วยงาน 

•   จัดตั้งสำนักงานเพื่อควบคุมดูแล การนำกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับมิติระหว่างเพศเข้าสู่หลักการปฏิบัติ
กระแสหลัก เพื่อพัฒนาแนวทางที่มีการประสานงานกันทั่วทั้งระบบ และเพื่อสนับสนุนและตรวจ
ติดตามการนำแผนปฏิบัติเฉพาะสำหรับเรื่องนี้มาปฏิบัติ  หากจะให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานแห่งนี้
ควรเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและรายงานโดยตรงต่อสำนักงานอธิบดีกรมตำรวจ 

>  ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลเพศเดียวกันและประเด็นอื่นๆ
หรือไม่ หากไม่ ให้ทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรและมอบหมายงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิง 

>  พัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสาร

•   เพิ่มความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้วางนโยบาย ผู้นำในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
และชาย และชุมชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีผู้หญิงเข้าร่วมในการตำรวจและการ
จัดการชายแดน 
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•   เพิ่มความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริหารอาวุโสของสถาบันตำรวจและสถาบันชายแดน หน่วยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและผู้ออกกฎหมายเกี่ยวกับพันธะที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้งกรอบบรรทัดฐานต่างๆ เช่น 
เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
ผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (1325) ปฏิญญาอาเซียนและแผนปฏิบัติระดับภูมิภาคต่างๆ
 ฯลฯ  

•   ดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินระดับความสนใจในกลุ่มผู้หญิงที่มีต่อการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

•   พัฒนาหรือขยายการรณรงค์ด้านการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนตระหนักรู้ว่าการบังคับใช้
กฎหมายนั้นเป็นอาชีพสำหรับทั้งชายและหญิง ออกแบบการรณรงค์เพื่อทำลายการเหมารวมเชิง
เพศและดึงดูดผู้สมัครหญิงในระยะสรรหาบุคลากร รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้หญิง
สามารถเข้าถึงการมอบหมายงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น  

•   พัฒนาการรณรงค์ด้านการสรรหาทั่วประเทศที่เสนอภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายและหญิงใน
บทบาทที่ต่อสู้กับการเหมารวมด้านมิติชายหญิง

การคัดเลือกบุคลากรและการสร้าง
ศักยภาพ
>  ยุติโควตาที่จำกัดอัตราส่วนของผู้หญิงในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าหมายที่ต้อง

ทำให้สำเร็จในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง

>  ใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวเช่น ระบบโควตาหญิงชายหรือเป้าหมายอันจะนำไปสู่การพัฒนา
แนวทางปฏิบัติด้านการคัดเลือกบุคลากรโดยคำนึงถึงมิติทางเพศ

>  ขจัดการกระทำใดๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งขจัดการตรวจพรหมจรรย์ รวมทั้งนโยบาย
เลือกปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสถานภาพการสมรส 

>  สร้างความมั่นใจว่าจะมีผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร

>  สร้างความมั่นใจว่าข้อจำกัดด้านภาษาหรือข้อจำกัดในการเดินทางจะไม่ใช่อุปสรรคต่อการฝึก
อบรมความเชี่ยวชาญ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในภาษาท้องถิ่นและภายในประเทศ เพื่อให้การ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงไม่ถูกจำกัดโดยทักษะภาษาต่างประเทศหรือข้อกำหนดด้านการเดินทาง

>  สนับสนุนให้องค์กรระหว่างประเทศและหุ้นส่วนระดับทวิภาคีได้ให้โอกาสในการฝึกอบรมอย่าง
มีเป้าหมายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับกลาง 

>  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิมนุษยชนใน
บริบทของการบังคับใช้กฎหมาย 

•   พัฒนาและนำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิ
มนุษยชนเข้าสู่โครงการฝึกอบรมในด้านการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
รู้และทักษะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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•   แบ่งปันประสบการณ์และเครื่องมือในการฝึกอบรมทั่วทั้งภูมิภาค

•   ประสานงานและร่วมมือกับภาคีในการพัฒนาและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการฝึก
อบรมร่วมกัน 

•   ให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนในบริบทของการบังคับใช้
กฎหมายผ่านการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อท้าทายบรรทัดฐานและการเหมา
รวมเชิงเพศ ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ และพัฒนาทักษะ
กำลังคนเพื่อนำแนวทางที่เกี่ยวกับมิติทางเพศเข้าสู่หลักการปฏิบัติกระแสหลัก  

>  ให้การฝึกอบรมที่คำนึงถึงมิติระหว่างเพศแก่ผู้นำและผู้บังคับการ เพื่อให้อำนาจแก่บุคคลเหล่า
นี้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่รวมมิติระหว่างเพศและขจัดการกระทำที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ

•   สนับสนุนให้ผู้นำและผู้บังคับการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการเป็นผู้นำที่คำนึงถึงมิติระหว่างเพศ รวมทั้งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
ภายใต้การบริหารงานสายตรง หรือภายในฝ่ายหรือหน่วยงานของตน 

>  พัฒนาและนำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสในการฝึกอบรมทั้งในระดับนานาชาติ
และภายในประเทศจะให้ประโยชน์แก่ทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

•   องค์กรระดับนานาชาติ และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจา ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อโอกาสในการสร้างศักยภาพ สามารถเรียกร้องให้เกิดสมดุลระหว่างในกลุ่มผู้เข้าร่วมการ
อบรมที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

การมอบหมายงาน
 >  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าร่วมในการมอบหมายงานเชิงปฏิบัติการในขอบเขตที่

กว้างขวางเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและความมั่นใจ  ซึ่งอาจรวมถึงการทบทวนแนวทางการ
มอบหมายงานและการพิจารณาการหมุนเวียนบทบาทปฏิบัติการเป็นระยะๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
ทุกคน

>  บ่งชี้และดำเนินการตามสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชีวิตส่วน
ตัวของผู้หญิงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรม  โดยอาจรวมถึงโอกาสในการฝึก
อบรมที่จัดใกล้กับสถานที่ทำงานในระหว่างเวลางาน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย หรือการจัดการ
ที่เกี่ยวกับการดูแลบุตรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ ยังสามารถให้ข้อมูลและสื่อสารกับ
ครอบครัวเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของการมอบหมายงานปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง และบรรเทาความกลัวหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

>  สร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชายและหญิงสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางคลินิกและ
ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อป้องกันและรักษาความเครียดและปัญหา
สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หรือ
ต้องสืบสวน/สอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานในคดีอาชญากรรมร้ายแรง 
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09   ข้อ เสนอแนะ

 การเลื่อนตำแหน่งและความเป็นผู้นำ
>  ให้การฝึกอบรมอย่างมีเป้าหมายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับกลาง 

•   ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าขึ้น
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีทักษะของความเป็นผู้นำ

•   ให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความมั่นใจของผู้หญิงในการปฏิบัติหน้าที่ระดับสูงในวิชาชีพที่ผู้ชาย
เป็นใหญ่มาแต่ดั้งเดิม 

•   พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและความรู้ในสายวิชาชีพในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับ
กลาง ซึ่งจำเป็นสำหรับการกำกับดูแลและการนำกลยุทธ์และนโยบายระดับสถาบันมาปฏิบัติ 

•   ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง เช่น การจัดการ
ภาวะวิกฤติ  การรับมือภัยพิบัติ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรือการต่อต้านการก่อการร้าย 

>  จัดตั้งโครงการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงระดับกลาง
 

•   จัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคัดเลือกผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมารับบทบาท
ผู้นำ โดยพี่เลี้ยงอาจเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และโครงการดังกล่าวอาจครอบคลุมการแลก
เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ามพรมแดนและในระดับภูมิภาค 

•   หุ้นส่วนในการพัฒนาสามารถสนับสนุนโครงการริเริ่มเหล่านี้ในฐานะโครงการนำร่องและประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ หากพบว่าโครงการริเริ่มดังกล่าวมีประสิทธิภาพ อาจพัฒนาโครงการ
ต่อไปเพื่อให้สามารถปรับใช้ได้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน 

•   สร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้
ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น 

•   คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีสมดุลระหว่างเพศมากขึ้นสามารถมีส่วนช่วยในการต่อต้าน
อคติที่อาจเกิดขึ้น และชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการเลื่อนตำแหน่งของผู้หญิง

•   ความเข้าใจประเด็นทางเพศอาจเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของคณะ
กรรมการคัดเลือกบุคลากร ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 

>  ใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อเลื่อนตำแหน่งผู้หญิงสู่ตำแหน่งระดับอาวุโส 

•   อาจนำมาตรการต่างๆ เช่น โควตา หรือเป้าหมายเกี่ยวกับมิติทางเพศมาปรับใช้ เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการเลื่อนตำแหน่งนั้นคำนึงถึงความ
ละเอียดอ่อนด้านเพศสภาวะ และไร้อคติ

>  พัฒนาโครงการเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่
หญิงขึ้นสู่ตำแหน่งระดับอาวุโส และ/หรือ ตำแหน่งบริหารระดับอาวุโส
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•   โครงการนี้ควรกำหนดเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
หลากหลายมากขึ้นในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ควรให้คำปรึกษาผ่านระบบพี่เลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม รวมทั้งให้การฝึกอบรมและมอบหมายงานอย่างมีเป้า
หมาย เพื่อพัฒนาทักษะและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสได้
อย่างรวดเร็ว

ทรัพยากรบุคคล
 >  ปฏิรูปนโยบายเชิงสถาบันที่กีดกันมิให้ผู้หญิงได้รับและรักษาการจ้างงานอย่างมีความหมายใน

การบังคับใช้กฎหมาย 

>  สนับสนุนและสร้างเครือข่ายสนับสนุนและช่วยเหลือผู้หญิงทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

•   ก่อตั้งหรือส่งเสริมเครือข่ายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางและแผนปฏิบัติเชิงกล
ยุทธ์ที่สนับสนุนสิทธิสตรีในการบังคับใช้กฎหมาย 

•   เสริมสร้างเครือข่ายสนับสนุนและช่วยเหลือตำรวจหญิงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

>   ปรับใช้หรือทบทวนนโยบายที่สนับสนุนสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการทำงานแบบนอกเวลา
หรือการทำงานแบบยืดหยุ่น

>  ปรับใช้หรือทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการลาคลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิของบิดาในการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่และอุปกรณ์
>  สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ค่าใช้จ่ายระยะสั้นอาจทนแทนได้ในระยะยาว เนื่องจากความไม่เสมอ
ภาคทางเพศที่คงอยู่และอาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็กอาจสร้างค่าใช้จ่ายระยะยาวให้แก่รัฐ 
ในแง่ของการดูแลสุขภาพและการสูญเสียผลิตภาพทางเศรษฐกิจ

•   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า นอนหลับ และห้องน้ำแยกชายและหญิงทั่ว
ประเทศ

•   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในที่ทำงานได้มีการจัดสรรสถานที่สำหรับให้นมบุตร ปั๊มนมแม่ และดูแล
เด็ก 

>  สร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงมีทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องแบบที่เหมาะสม เพื่อความสบาย ปลอดภัย 
และใช้ได้จริงเมื่อปฏิบัติงาน และถ้าเจ้าหน้าที่หญิงต้องการเครื่องแบบสำหรับผู้หญิงในระหว่างตั้ง
ครรภ์ อาจจัดสรรให้มีขึ้นได้ 
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รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)

10.
สรุป
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งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี
รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร 
ฝึกอบรม มอบหมายหน้าที่และเลื่อนตำแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง และยังสะท้อนว่า
สถาบันระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และผู้บริหาร
แต่ละคนสามารถมีส่วนช่วยให้บทบาทของผู้
หญิงในการบังคับใช้กฎหมายก้าวหน้าได้
อย่างไร 

ง าน วิ จัยนี้ ได้ให้ข้อมูล เ ชิ งลึกในด้าน
ประสบการณ์ ความสำเร็จและความหวัง รวม
ไปถึงความท้าทายที่ผู้หญิงที่ทำงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนต้อง
เผชิญ ผู้หญิงไม่ใช่กลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน
ทั้งหมด ดังนั้น ผู้หญิงในการศึกษาครั้งนี้จึง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ดังที่ได้เห็น
แล้วข้างต้น ผู้หญิงมีส่วนในการสร้างผลงาน
มากมาย รวมทั้งการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยแก่ประชากรทั้งหมด และยังมีส่วน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้วยการรับมือกับปัญหาและความท้าทาย
ด้านความปลอดภัยที่ผู้หญิงและเด็กต้อง
เผชิญโดยเฉพาะ  มีการติดต่ออย่างใกล้ชิด
และสร้างความไว้วางใจกับชุมชน และการใช้
กำลังที่ไม่จำเป็นที่น้อยกว่า สมดุลระหว่างเพศ
ที่ดี ทั้งหมดนี้คือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้หญิงใน
การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารและมีส่วนช่วยใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติ
การระดับสูง และยุทธวิธีต่างๆ

ที่สำคัญคือ การได้มาซึ่งความเสมอภาคระหว่าง
เพศในการตำรวจนั้น มิได้หมายถึงแค่การเพิ่ม
จำนวนผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยน
โครงสร้างระดับสถาบันซึ่งทำให้ความไม่เท่า
เทียมระหว่างเพศยังคงอยู่ การเคารพสิทธิมนุษย
ชนของประชาชนทุกคน และการสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งพนักงานทุกคนจะรู้สึกมั่นใจและ
รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ทั้งยังสามารถใช้ทักษะและ
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่  การทำงานเพื่อ
มุ่งมั่นให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ความเป็นมิตรต่อทุกเพศสภาวะภายในหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการให้บริการของตำรวจตามที่กำหนดไว้
ในพันธะทางกฎหมายในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งจากประเทศบรูไน
ได้กล่าวว่า “กองกำลังตำรวจนั้นมีเอกลักษณ์ 
ไม่เหมือนทหารที่รับใช้ชาติ  เพราะตำรวจนั้น
มีหน้าที่รับใช้ชุมชน และวิธีที่ดีที่สุดในการรับ
ใช้ชุมชนคือการสะท้อนภาพให้เห็นชุมชนของ
คุณ ดังนั้น ถ้าชุมชนของคุณมีผู้ชายและผู้
หญิง50-50 กองกำลังของคุณก็ควรจะเป็น 
50-50 เช่นกัน  สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สอบสวนอย่างพวกเรา เราจะทำงานได้อย่างไร
ถ้าไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วย เราจะจัดการกับความ
วิตกกังวลของผู้หญิงได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง เราจะฝึกอบรมตำรวจเข้า
ใหม่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีครูฝึกหญิง 

ตำรวจมีหน้าที่รับใช้ชุมชน และวิธีที่ดีที่สุด
ในการรับใช้ชุมชนคือการสะท้อนภาพให้
เห็นชุมชนของคุณ ดังนั้ง ถ้าชุมชนของคุณ
มีผู้ชายและผู้หญิง 50-50 กองกำลังของ
คุณก็ควรจะเป็น 50-50 เช่นกัน (เจ้า
หน้าที่ตำรวจหญิง จากประเทศบรูไน)

รูปภาพ :  อ งค์การตำรวจอาชญากรรมร ะหว่า งปร ะ เทศ  ( INTERPOL)
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ภาคผนวกที่ 1
บทสรุปของประเทศต่างๆ167

บรูไน ดารุสซาลาม - กองกำลังตำรวจแห่ง
ชาติบรูไน
เกณฑ์ในการคัดเลือก: ผู้สมัครที่มีสิทธิรับราชการตำรวจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
>   พลตำรวจ (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีคะแนนขั้นต่ำในการสอบ IGCSE ‘O’ Level 

ในภาษามลายูและภาษาอังกฤษ)

>   สารวัตรทดลองงาน (จำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

>   ผู้ช่วยผู้กำกับการ (ทดลองงาน) (จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย)

>   สามารถพูดภาษาอังกฤษและมลายูได้ในระดับ O-Level ขึ้นไป

>   ข้อกำหนดด้านส่วนสูง

•   ผู้ชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 1.7 เมตร (5 ฟุต 6 นิ้ว) และน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

•   ผู้หญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 1.64 เมตร (5 ฟุต 4 นิ้ว) และน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม 

อายุเกษียณ: 55 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: ผู้กำกับการอาวุโส

กัมพูชา - สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา
เกณฑ์ในการคัดเลือก: มาตราที่ 2 ของประกาศว่าด้วย “เงื่อนไขในการรับสมัครและคัดเลือก
ข้าราชการภายใต้กรอบการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2559” ได้กำหนดเงื่อนไข
ทั่วไปในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าทำงานภายใต้กรอบการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไว้ดังนี้168

1.   จัดให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายและหญิง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีใน
วันที่สอบ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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2.   จัดให้มีการสอบเพื่อการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่างทั้งชายและหญิง ซึ่งต้องมีอายุไม่
เกิน 25 ปีในวันที่สอบ และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมี
ประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มาตราอื่นๆ ยังระบุเงื่อนไขสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในการตำรวจแยกออกไปเป็นเงื่อนไขย่อย  เช่น ข้อ
กำหนดด้านความสูงและน้ำหนักที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้ 

มาตรา 3169 มาตรา 4170 มาตรา 5171 มาตรา 6172

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ความสูง 1.67 ซม.> 157 ซม.> 170 ซม.> 160 ซม.> 1.63 ซม.> ได้รับการ
ยกเว้น

1.67 ซม.> 155 ซม.>

น้ำหนัก 57-67 กก. 47-57 กก. 60-70 กก. 50-60 กก. 53-63กก. ได้รับการ
ยกเว้น

47-67 กก. 45-55 กก.

อายุเกษียณ: 60 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั่วไป  

อินโดนีเซีย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อินโดนีเซีย
ในการเข้าร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย มีต้องผ่านการฝึกอบรมข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อ
ต่อไปนี้173

1.   เข้าเรียนในสถาบันตำรวจเป็นเวลาสี่ปี เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร

2.   เข้าเรียนในโรงเรียนฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ (Officers Candidate School) เป็นเวลาหกเดือน
 เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคชั้นสัญญาบัตร

3.   เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ (Police School) เป็นเวลาเจ็ดเดือน เพื่อให้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน (ระดับสิบตำรวจ) และ

4.   เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ (Police School) เป็นเวลาห้าเดือน เพื่อให้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่าง (ระดับพลตำรวจ)

ในระหว่างการคัดเลือกบุคลากร ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการได้รับการบรรจุและการแต่งตั้งใน
ทุกระดับคือต้องมีสัญชาติอินโดนีเซีย และแสดงความจงรักภักดีต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะ
เอกรัฐและรัฐธรรมนูญของรัฐ 

อายุเกษียณ: 58 ปี 
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: พลตำรวจจัตวา
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 สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว – กอง
กำลังตำรวจลาว
มาตรา 23 (แก้ไข) มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลตำรวจ174

เจ้าหน้าที่ตำรวจและพลตำรวจต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานต่อไปนี้:

1.   มีเชื้อชาติลาวและสัญชาติลาว และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

2.   มีจุดยืนทางการเมืองที่มั่นคง จงรักภักดีต่อพรรค รัฐบาลและประชาชน มีอุดมคติแบบสังคมนิยม
 รักชาติ รักการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจุดยืนที่มั่นคงและสามารถระบุมิตรและศัตรู
ได้ มีบุคลิกของนักปฏิวัติทางศีลธรรม  กล้าหาญและยินดีที่จะเสียสละ  ตระหนักถึงแนวปฏิบัติ
 คำสั่งและความเป็นผู้นำขององค์กรอยู่เสมอ และเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.   ไม่มีประวัติอาชญากรรม

4.   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรวิชาชีพ  ผู้ที่อยู่ในเขตชนบทหรือพื้นที่
ห่างไกลซึ่งไม่มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานที่
สมเหตุสมผล

5.   มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของพรรค และได้เข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพพิเศษ

6.   มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง [ไม่มีส่วนใดของร่างกายที่พิการหรือสูญเสียอวัยวะไป]

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีมาตรฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

•   ร้อยตำรวจตรีจะต้องมีใบรับรองวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรหรือสูงกว่า หรือมีประสบการณ์ใน
การกำกับ นำและออกคำสั่ง และมีหลักฐานของผลงานที่เป็นรูปธรรม   

•   พันตำรวจตรีจะต้องมีประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา หรือใบรับรองระดับประกาศนียบัตรด้าน
ทฤษฎีการเมืองและการบริหารหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการกำกับ นำและ
ออกคำสั่ง และมีหลักฐานของผลงานที่เป็นรูปธรรม 

นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น  ร้อยตำรวจเอกหรือพันตำรวจตรี จะต้องมีความสามารถ
ในการกำกับ นำ และออกคำสั่ง  มีความตระหนักรู้ด้านการเมืองสูง มีความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน
และมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลตำรวจ

เส้นทางสู่วิชาชีพตำรวจตามความเห็นของผู้ร่วมการวิจัยเพศหญิงในการศึกษาครั้งนี้175

>   อายุต่ำกว่า 24 ปี:

•   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการอบรมที่สถาบันตำรวจเป็นระยะเวลา
สองปี
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>   อายุ 25 - 35 ปี:

•   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภายนอก และจบหลักสูตรปรับพื้นฐานระยะเวลา
สามเดือนหรือหกเดือน

อายุเกษียณ: 60 ปี ในบางกรณี ผู้หญิงอาจเกษียณอายุเร็วกว่า แต่ไม่ต่ำกว่า 55 ปี176

เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: พันเอก

 มาเลเซีย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย
ระเบียบข้อกำหนดสำหรับข้าราชการภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย พ.ศ. 2561:177

อายุ: ระหว่าง 18 - 28 ปี
การศึกษา: ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับเจ้าหน้าที่: ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คุณสมบัติส่วนบุคคล
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีไหวพริบ วิจารณญาณ วุฒิภาวะและสามัญสำนึก
สัญชาติ: ควรมีสัญชาติมาเลเซีย  
สมรรถภาพทางร่างกาย
ต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย โดยได้รับการรับรองจากแพทย์
สายตาดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประวัติอาชญากรรม
ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา ที่ไม่ได้รับการยกเว้นโทษ
ไม่มีความผิดทางอาญาที่ยังไม่สิ้นสุดในกระบวนการยุติธรรม 

อายุเกษียณ: 60 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: รองผู้บัญชาการตำรวจ

 เมียนมาร์ - กองกำลังตำรวจเมียนมาร์ 
กองกำลังตำรวจเมียนมาร์ มีสถาบันฝึกอบรมดังต่อไปนี้:

•   สถาบันฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งอยู่ในซี บิน จี (สำหรับนายร้อยตำรวจเท่านั้น)

•   สถาบันฝึกอมรมยุทธวิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งอยู่ในมันฑะเลย์

•   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ 4 แห่ง ตั้งอยู่ใน เยเมธิน (Yemaethin) เว็ททีคาน (Wet Htee Kan) ซา
กาอิง (Sagaing) และตวงเลโลน (Taung Lay Lone) (หนึ่งในนี้มีกำหนดที่จะได้รับการยก
ระดับในอนาคต) 
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•   โรงเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน ตั้งอยู่ในลอว์กา (Hlawga)

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร178

มีสองช่องทาง คือ การสมัครเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร) และการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน

เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

>   นักเรียนนายร้อยตำรวจสามารถสมัครได้ถ้ามีวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือผ่านการฝึก
อบรมขั้นพื้นฐานในฐานะพลตำรวจหรือเสมียน 

>   สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 27 ปี  เพื่อสมัคร
เข้าเรียนในสถาบันการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักสูตร 52 สัปดาห์ในเมืองซี บิน จี 

>   ผู้หญิงที่สมัครด้วยวุฒิการศึกษา ต้องไม่มีสถานภาพสมรส และจะต้องคงสถานภาพดังกล่าวไว้
เป็นเวลาสองปีหลังจบการศึกษา (ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับผู้ชาย) 

ข้อกำหนดขั้นต่ำ179

>   สัญชาติเมียนมาร์

>   เกณฑ์ด้านกายภาพ

•   สำหรับผู้ชาย: ความสูงขั้นต่ำ 5 ฟุต 3 นิ้ว (160 ซม.) รอบอกขั้นต่ำ 32 นิ้ว (81 ซม.) และ
น้ำหนักขั้นต่ำ 110 ปอนด์ (50 กก.)

•   สำหรับผู้หญิง: ความสูงขั้นต่ำ  5 ฟุต 3 นิ้ว (160 ซม.)180 และน้ำหนักขั้นต่ำ 95 ปอนด์  
(43 กก.)

>   ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ

>   ต้องไม่สวมแว่นตา

เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน

•   ผู้สมัครชายต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมปีที่สาม

•   เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงชั้นประทวนต้องไม่อยู่ในสถานภาพสมรสในขณะที่สมัคร และจะต้องคง
สภาพไม่สมรสเป็นเวลาอีกสองปี181

อายุเกษียณ: 60 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: พันเอก
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 ฟิลิปปินส์ – สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
เกณฑ์ในการคัดเลือก:
ผู้สมัครที่มีสิทธิรับราชการตำรวจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

•   มีสัญชาติฟิลิปปินส์

•   เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพทางศีลธรรม

•   ต้องผ่านการทดสอบด้านจิตเวช/จิตวิทยา การตรวจพิสูจน์สารเสพติด และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์

•   ต้องมีวุฒิปริญญาตรีอย่างเป็นทางการจากสถาบันการที่ได้รับการยอมรับ 

•   ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

•   การสอบเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการตำรวจแห่ง
ชาติ

•   พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ หมายเลข 1080 (การสอบเนติบัณฑิตและการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ)

•   PD เลขที่ 907 (สิทธิ CS สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยม)

•   ต้องไม่ถูกถอดยศให้พ้นจากตำแหน่งในกองทัพอย่างเสื่อมเกียรติ หรือถูกไล่ออกจากราชการ
ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

•   ต้องไม่เคยถูกพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด หรือกระทำความผิดทางอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศีลธรรม

•   ผู้ชายต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย 1.62 เมตร ส่วนผู้หญิงต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย 1.57 เมตร

•   ต้องมีน้ำหนักไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 5 กิโลกรัมจากค่าน้ำหนักมาตรฐานที่สัมพันธ์กับน้ำหนัก 
อายุและเพศของบุคคลนั้นๆ และ 

•   ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี หรือไม่เกิน 30 ปี

อายุเกษียณ: 56 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงที่มีตำแหน่งสูงสุด: พลตำรวจจัตวา
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 สิงคโปร์ - กองกำลังตำรวจสิงคโปร์
เกณฑ์ในการคัดเลือก:
ผู้สมัครที่มีสิทธิรับราชการตำรวจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 ชาย หญิง 

สถานะ PES PES A หรือ B1 ได้รับการยกเว้น

ข้อกำหนดด้าน
การศึกษา

สิบตำรวจที่เข้าตรง: จำนวนหน่วยกิต GCE ‘O’ Level ขั้นต่ำ 5 หน่วยกิต*
สารวัตรที่เข้าตรง: มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

สายตา ตาไม่บอดสี

*ข้อกำหนดดังกล่าวรวมถึงประกาศนียบัตรจากสถาบันสายวิชาชีพท้องถิ่น หลักสูตรของโรงเรียน
นานาชาติ (หลักสูตร IB) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย NUS สถาบัน NAFA สถาบัน LASELLE และ
สถาบันวิศวกรรมเครื่องกล ITE ประกาศนียบัตร GCE ‘A’ Level ประกาศนียบัตร NITEC หรือ
ประกาศนียบัตร NITEC ระดับสูง และประกาศนียบัตร GCE ‘O’ Level (หน่วยกิตอย่างน้อย 5 หน่วยกิต)

อายุเกษียณ: 55 ปี (อายุเกษียณจะเพิ่มขึ้นเป็น 56 ปี ในปีพ.ศ. 2564)
เจ้าหน้าที่หญิงตำแหน่งสูงสุด: รองผู้บัญชาการตำรวจ

 ประเทศไทย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เส้นทางสู่การบรรจุเป็นพนักงานราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศไทย182

•  เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร:183

•   เส้นทางแรก: สำหรับผู้สมัครเพศชายที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ เกรด 10 (ม. 4) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

•   เส้นทางที่สอง: สำหรับนักเรียนตำรวจชั้นประทวนชาย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนที่มีอายุ
ไม่เกิน 24 ปี และจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับสองข้อข้างต้นจะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาสองปีที่โรงเรียน
เตรียมทหาร และบางคนจะเรียนต่อหลักสูตรสี่ปี (รวมทั้งหมด 6 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

•   เจ้าหน้าที่ชั้นประทวน
•   ผู้สมัครชายและหญิงต้องมีอายุระหว่าง 18 - 27 ปี

•   เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งปีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจระดับภูมิภาค
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•   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไปหรือข้าราชการ (เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่
นิติวิทยาศาสตร์): 
•   ผู้สมัครทั้งชายและหญิงไม่ควรมีอายุเกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยภายนอก

•   หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเป็นระยะเวลาสี่เดือนที่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

•   เส้นทางวิชาชีพของพยาบาล (สำหรับโรงพยาบาลตำรวจและสถานพยาบาลต่างๆ):
•   ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหญิง (ผู้สมัครชายมีจำนวนน้อย)

•   อาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวนก็ได้

อายุเกษียณ: 60 ปี
เจ้าหน้าที่หญิงตำแหน่งสูงสุด: ผู้บัญชาการ

 เวียดนาม - กองกำลังตำรวจประชาชน 
เกณฑ์ในการคัดเลือก: ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมที่กองกำลังตำรวจของประชาชนจำเป็น
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

>   มีความเหมาะสมในด้านการเมืองและจริยธรรม

>   เป็นสมาชิกปัจจุบันของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม หรือสหภาพเยาวชนโฮจิมินห์

>   อายุ:

•   มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสำหรับนักศึกษาทั่วไป และ 22 ปีสำหรับนักศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อย

•   มีอายุต่ำกว่า 30 ปีสำหรับเจ้าหน้าที่  ตำรวจและทหารในสังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

>   ผู้สมัครที่เป็นนักเรียน (ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องมีสถานภาพโสดและไม่มีบุตร

>   น้ำหนักและส่วนสูง

•   ผู้ชายต้องมีความสูงตั้งแต่ 1.64 เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป

•   ผู้หญิงต้องมีความสูงตั้งแต่ 1.58 เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป
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หนังสือเวียนว่าด้วยกฎระเบียบในการบรรจุบุคลากรเข้าเป็นตำรวจ ปีพ.ศ. 2559 มาตราที่ 3184

ระบุโควตา 2 ประเภทสำหรับผู้หญิง ณ จุดที่มีการคัดเลือกบุคลากร:

•   มากที่สุดร้อยละ 10 สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง

•   มากที่สุดร้อยละ 15 สำหรับผู้หญิงในแวดวงการเมือง สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์และภาษา
ต่างประเทศ

อายุเกษียณ:185

ยศตั้งแต่พันตำรวจโทลงไป:
ผู้หญิง: 53
ผู้ชาย: 55

พันตำรวจเอกพิเศษและพันตำรวจเอก:
ผู้หญิง: 55
ผู้ชาย: 58

พลตำรวจเอก: 60

เจ้าหน้าที่หญิงตำแหน่งสูงสุด: พลตำรวจโท
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ภาคผนวกที่ 2
การจัดอันดับช่องว่างระหว่าง
เพศในกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นถูกกำหนดโดยพลวัติหลายประการ 
รายงานดัชนีช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก186 ได้จัดอันดับประเทศต่างๆ โดยแยกเป็นตัวชี้วัด 4 
มิติ ตารางด้านล่างแสดงคะแนนของรัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างอันมีนัยสำคัญเมื่อเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศ รวม รายงาน
ฉบับ
ล่าสุด

การมีส่วนร่วมและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ

การได้รับการ
ศึกษา

สุขภาพและ
ความอยู่รอด

พลังอำนาจทางการ
เมือง

บรูไน 95 90 28 72 115 148

กัมพูชา 89 93 25 124 73 119

อินโดนีเซีย 85 85 68 105 79 82

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

43 26 3 110 98 98

มาเลเซีย 104 101 97 86 84 117

เมียนมาร์ 114 88 102 99 57 133

ฟิลิปปินส์ 16 8 14 37 41 29

สิงคโปร์ 54 67 20 84 133 92

ไทย 75 73 22 80 52 129

เวียดนาม 87 77 31 93 151 110
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2562 โดยความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจระดับสูงของ INTERPOL

131 จากข้อมูลที่ได้ให้ไว้ใน พ.ศ. 2562 โดย
สำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลใน
อินโดนีเซีย อัตราส่วนนี้รวมถึงลำดับตั้งแต่ผู้
ช่วยผู้กำกับการ ผู้กำกับการ และผู้กำกับการ
อาวุโส

132 จากข้อมูลที่ได้ให้ไว้ใน พ.ศ. 2562 โดย
สำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลใน
อินโดนีเซีย อัตราส่วนนี้รวมถึงลำดับตั้งแต่ผู้
กำกับการ และผู้กำกับการอาวุโส

133 คณะกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ 
พ.ศ. 2557

134 เรื่องเดียวกัน

135 Yu 2018. 

136 สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับล่างหมาย
ถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตำกว่าระดับพันเอก (หรือ
เทียบเท่า)  ส่วนตำแหน่งระดับสูง หมายถึง
ระดับตั้งแต่พันเอกขึ้นไป

137 สิทธิตามการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในการศึกษา
ครั้งนี้ และ/หรือ ตรวจสอบแล้วตามข้อมูลที่มี
อยู่สำหรับข้าราชการในแต่ละประเทศ

138 บรูไน ดารุสซาลาม กฎระเบียบว่าด้วยการลา
คลอดของมารดา พ.ศ. 2554

139 ถึงแม้จะไม่มีสิทธิของบิดาในการลาเพื่อดูแล
บุตรสำหรับตำรวจในบรูไนฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิงที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ระบุว่า
ผู้ชายโดยทั่วไปสามารถเจรจาต่อรองกับ
หัวหน้างานเพื่อให้ได้วันหยุดประมาณสองวัน

140 กัมพูชา ประมวลกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 
2540

141 ถึงแม้จะไม่มีสิทธิของบิดาในการลาเพื่อดูแล
บุตรสำหรับตำรวจในกัมพูชา เจ้าหน้าที่
ตำรวจหญิงที่ให้สัมภาษณ์สำหรับการศึกษา
ครั้งนี้ระบุว่าผู้ชายโดยทั่วไปสามารถเจรจาต่อ
รองกับหัวหน้างานเพื่อให้ได้วันหยุดประมาณ
สองวัน หรือใช้วันหยุดประจำปี

142  อินโดนีเซีย กฎหมายแรงงาน (กำลังคน) 
พ.ศ. 2546 และกฎระเบียบหลัก INP เลขที่ 
11.2015
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143 กฎหมายแรงงาน (กำลังคน) พ.ศ. 2546 
กำหนดให้มีวันลาสำหรับบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
สองวันสำหรับคนทำงาน ใน พ.ศ. 2550 
หน่วยงานบริการพลเรือนแห่งชาติ ได้ออกกฎ
ระเบียบเพื่อให้ข้าราชการที่เป็นบิดาลาหยุด
ได้หนึ่งเดือน  ข้อมูลที่ให้ไว้ในกรอบการ
ศึกษาครั้งนี้ระบุว่าบทบัญญัติดังกล่าวใช้ไม่ได้
กับตำรวจ และผู้ชายจะต้องเจรจาต่อรองกับ
หัวหน้างานเพื่อนำวันลาหยุดประจำปีมาใช้
เพื่อการเลี้ยงดูบุตร

144 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กฎหมายแรงงาน (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2556  
เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในการศึกษาครั้งนี้ได้
รายงานว่ามีวันลาสำหรับบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
15 วัน

145 กระทรวงการทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซีย 
พ.ศ. 2550

146 ข้อมูลจากสำนักงานกลางระดับชาติตำรวจ
สากลในเมียนมาร์ พ.ศ. 2563, เมียนมาร์, 
กฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2555

147 พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับวันลาหยุดเพิ่ม 15 
วัน ข้อมูลจากสำนักงานกลางระดับชาติของ
ตำรวจสากลในฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2563 โดย
แหล่งข้อมูลระบุว่าเป็น “ฝ่ายพัฒนาโครงการ
ฝึกอบรมบุคคล  คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักการ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์” และพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการลาหยุดของบิดาเพื่อ
ดูแลบุตร พ.ศ.2539 ตอนที่ 2 (แก้ไข)

148 กระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งสิงคโปร์  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าด้วยการปฏิบัติ
ในการจ้างงาน (วันลา)

149 ประเทศไทย  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2561  สิทธิใน
การลาคลอดได้รับการทบทวนเพื่อรวมการ
ตรวจก่อนคลอดแปดวัน วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
สำหรับบิดาไม่ได้รวมไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน แต่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา

150 เวียดนาม ประมวลกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 
2562 เลขที่ 45/2019/QH14 ตอนที่ 
140 (มีผลบังคับใช้เดือนมกราคม พ.ศ. 
2564) วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสำหรับตำรวจ
ชาย ขึ้นอยู่กับประเภทของการเกิด เช่น ได้
วันลาหยุดเพิ่มถ้าเด็กคลอดด้วยวิธีผ่าตัด และ
สิทธิด้านประกันสังคม 

151 สำนักงานประธานาธิบดี คณะกรรมาธิการ
สตรีแห่งฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2551

152  แนวทางระดับชาติหรือระดับสถาบันเพื่อ
สนับสนุนพ่อแม่ที่เป็นตำรวจมีความแตกต่าง
กันไปทั่วโลก เช่น ในประเทศนอร์เวย์ เจ้า
หน้าที่ตำรวจชายและหญิงมีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรมากถึง 12 เดือน โดยได้รับค่าจ้างเกือบ
เต็มจำนวน การศึกษาว่าด้วยความมุ่งมั่นใน
เส้นทางอาชีพของตำรวจใหม่ทั้งชายและหญิง
ในนอร์เวย์พบว่าทั้งหญิงและชายนั้นคล้ายคลึง
กันมาก (Fekjær and Halrynjo 2012) ผู้
เขียนเสนอว่า สิทธิในการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดู
บุตรของผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้ส่งผลกระทบใน
ด้านลบแก่ความมุ่งมั่นด้านอาชีพของผู้หญิง
เสมอไป นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งรัฐ
วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ได้ริเริ่ม
โครงการคัดเลือกบุคลากรมาทำงานแทนใน
กรณีผู้ชายลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (Parental 
Leave Backfill Program) เพื่อให้มั่นใจว่า 
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลาหยุด จะมีพนักงาน
ชั่วคราวมาทำงานในตำแหน่งของบุคคลนั้น
แทนจนกว่าบุคคลนั้นสามารถกลับมาทำงาน
ได้อีกครั้ง (สำนักงานตำรวจวิคตอเรีย พ.ศ. 
2561-2561 หน้า 29) โครงการนี้ถูกนำมา
ใช้อย่างเป็นทางการหลังที่มีการตรวจประเมิน
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หญิง (คณะกรรมาธิการเพื่อโอกาสที่เท่าเทียม
และสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐวิคตอเรีย พ.ศ. 
2558)

153 กระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งสิงคโปร์ “วัน
ลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน”

154 Silvestri 2006.

155 CNN Philippines 2018. 

156 คณะกรรมาธิการเพื่อโอกาสที่เสมอภาคและ
สิทธิมนุษยชนแห่งรัฐวิคตอเรีย พ.ศ. 2558

157 Ibarra, Ely and Kolb 2013.

158 Yang, Chawla and Uzzi 2019.

159 สมาคมตำรวจหญิงนานาชาติ https://
iawp.wildapricot.org/

160 The Straits Times 2014. 

161 Singapore Police Force 2019b.

162 The Straits Times 2019.

163  คณะกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ 
พ.ศ. 2557

164 กฎหมายแรงงานของเวียดนาม พ.ศ. 2555 
และกฎหมายแรงงานใหม่ หมายเลข 
40/2019/QH14 (อนุมัติใน พ.ศ. 2562 
และเริ่มต้น พ.ศ. 2564) กำหนดไว้ว่า “เจ้า
หน้าที่หญิงที่ให้นมบุตรอายุต่ำกว่า 12 เดือน 
มีสิทธิได้รับเวลาพัก 60 นาที ในทุกวัน
ทำการ โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้างงาน พนักงานหญิงจะเลือกเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการพักตามสิทธินี้ แต่จะต้อง
แจ้งต่อนายจ้างล่วงหน้า”

165 กรรมาธิการตำรวจนานาชาติแห่งฟิลิปปินส์ 
พ.ศ. 2557 ตอนที่ 4.3 ตอนย่อย (ช)

166 ยกตัวอย่าง สาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ทุน
สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน
อัฟกานิสถาน รวมทั้งสถานที่ที่จัดให้เป็นที่พัก
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจำนวนมากขึ้น 
โปรดดูที่: www.af.undp.org/content/
afghanistan/en/home/presscenter/
pressreleases/2012/12/18/korea-
gives-50m-support-to-law-and-
order-trust-fund.html

167 ข้อมูลนี้ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดต่างๆ รวมทั้ง
กฎหมาย และได้รับการยืนยันจากสำนักงาน
กลางแห่งชาติตำรวจสากลในประเทศต่างๆ
ยกเว้นประเทศไทย

168  กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. 2559

169  ตามมาตรา 3: เงื่อนไขย่อยของการสอบเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำงานภายใต้กรอบงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติของสถานี
ตำรวจบริหารชุมชนหรือสังคาด (Sangkat) 
และเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานของกอง
กำกับการตำรวจระดับเมืองหลวง-จังหวัด

170 ตามมาตรา 4: เงื่อนไขย่อยของการสอบเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำงานภายใต้กรอบงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติของสำนักงานผู้
รักษาความปลอดภัยส่วนตัว ฝ่ายการตำรวจ
เพื่อคุ้มครอง

171 ตามมาตรา 5: เงื่อนไขย่อยของการสอบเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครชายเพื่อทำงานภายใต้กรอบ
งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติในกองพัน
ตำรวจคุ้มครองชายแดนและตำรวจคุ้มครอง
มรดก

172 ตามมาตรา 6: เงื่อนไขของการสอบเพื่อคัด
เลือกผู้สมัครที่จะมาทำงานภายใต้กรอบของ
การตำรวจแห่งชาติ ภายใต้กองบัญชาการ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลชาธิ
การใหญ่ ฝ่ายโลจิสติกส์และการเงิน กอง
สืบสวนทั่วไป คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
สถาบันตำรวจแห่งกัมพูชา ฝ่ายการระบุตัว
และฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน

173 ข้อมูลที่ให้แก่ INTERPOL ภายใต้กรอบการ
ศึกษาครั้งนี้ INTERPOL 2020

174 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คำ
สั่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยการ
ประกาศใช้กฎหมายกองกำลังความมั่นคง
สาธารณะของประชาชน (แก้ไข) หมายเลข 
112/SP พ.ศ. 2560

175 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำหรับประกอบงานวิจัยครั้งนี้

176  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คำ
สั่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยการ
ประกาศใช้กฎหมายกองกำลังความมั่นคง
สาธารณะของประชาชน (แก้ไข) หมายเลข 
112/SP พ.ศ. 2560 มาตรา 58 (1&2)

177  สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย พ.ศ. 
2561

178 UNODC การสื่อสารกับสำนักงานเมียนมาร์ 
พ.ศ. 2562

179 เรื่องเดียวกัน

180  อาจได้รับการแก้ไขเป็น 5’2” (157ซม.) 
ตามที่ระบุไว้ใน The Irrawaddy พ.ศ. 
2561

181 Selth 2015. 

182  ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ระหว่างการสัมภาษณ์ภายใน
กรอบของการศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงในการ
บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 
2563

183 ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศไทย 
พ.ศ. 2563

184 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559

185  กฎหมายว่าด้วยตำรวจของประชาชน 
กฎหมายเลขที่ 37/2018/QH14 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Luật Công 
an nhân dân. Luật số: 37/2018/
QH14. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. (ภาษาเวียดนาม)

186 World Economic Forum 2020.
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ผู้หญิงในกา รบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอา เ ซียน
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