
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคชายหญิง 

                                         พนิดา หันสวาสดิ์ 
                    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 







ความเสมอภาคและเป็นธรรม 



ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
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ธรรมชาตกิ าหนด 

 เปลี่ยนแปลงไม่ได ้

 เหมือนกนัทุกสงัคม ทุกประเทศ 

ผูห้ญิง 

เตา้นมผลิตน ้านม  

มดลกู รงัไข่ ประจ  าเดือน  

ช่องคลอด  

 

ผู้ชาย 
อวัยวะเพศชาย 

ต่อมลูกหมาก  

อัณฑะ อสุจิ  
 

เพศสรีระ (Biological Sex) 
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บทบาทเพศ (sex roles) 

ผูช้ายผลิตอสุจ ิ

ผู้หญิงให้ลกูดูดนม 

   จากเต้านมของตน 

ผูห้ญิงคลอดลกู 

ผูห้ญิงตัง้ครรภเ์ม่ืออสุจขิอง

ผูช้ายผสมกบัไข่ของผูห้ญิง 



          เพศสรีระ         กับ       บทบาทเพศ 

ผูช้ายผลิตอสุจ ิ

ผูห้ญิงคลอดลกู 

ผูห้ญิงตัง้ครรภเ์ม่ืออสุจขิอง

ผูช้ายผสมกบัไข่ของผูห้ญิง 

ผูห้ญิงใหล้กูดดูนมจาก

เตา้นมของตน 

• ธรรมชาตกิ าหนด 
• เปล่ียนแปลงไม่ได้ 
• เหมือนกันทุกสังคม ทุกประเทศ 

ผู้หญิง 
เต้านมผลิตน า้นม  
มดลูก รังไข่  
ประจ าเดอืน  
ช่องคลอด  
 

ผู้ชาย 
อวัยวะเพศชาย 
ต่อมลูกหมาก  
อัณฑะ อสุจ ิ 

 
เพศสรีระท าใหเ้กิดบทบาททางเพศ  

แตใ่นขณะเดียวกนัก็ท าใหเ้กิดภาพเหมารวมของหญิง/ชาย 



เพศภาวะ-ความเป็นหญิงความเป็นชาย (gender) ขดัเกลาความเป็นหญิง 

ภาพเหมารวมของผู้หญิง 
ออ่นแอ ออ่นโยน เจ้าอารมณ์ 
จู้ จี ้ขีบ้น่ ชอบนินทา ขีอ้าย 
ประนีประนอม ไม่มัน่คง     
ไมก่ล้าตดัสนิใจ ไมม่ีเหตผุล ขี ้
อิจฉา เอาแตใ่จ ไมห่นกัแน่น  
รักสวย รักงาม 
ต้องมีผู้ดแูล 
ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้ 

ภาพเหมารวมของผู้ชาย 
ฉลาด สร้างสรรค์ มีอ านาจ  
มีเหตผุล มีความเป็นอิสระ  

อารมณ์หนกัแน่น ระมดัระวงั 
กล้าคดิกล้าท า รับผิดชอบ มี

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  
มัน่คงแข็งแรง กล้าหาญ  
รอบคอบ สขุมุ เฉียบขาด 

เปิดเผย มีหลกัการ 



 
เพศภาวะ หรือ ความเป็นหญิงเป็นชาย (Gender) 

 เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ขึน้อยู่กับ 
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  
การศึกษา เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง 

 สัมพนัธ์กับ ชนชัน้ อายุ เผ่าพันธ์ุ เชือ้ชาต ิ

 

 เกดิจากความคาดหวังของสังคม เป็นผู้ก าหนดและคาดหวังว่า 
บทบาทของหญิงและชาย ควรเป็นอย่างไร 
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บทบาทหญงิชายแบบดัง้เดิม (Traditional 

Gender Roles) แนวคิดบทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิม คือ แนวคิดเชื่อว่าหญิงชายมี

บทบาทที่แตกต่างกัน  

ผู้ชายจะมีบทบาทความเป็นชายสูงแต่เพียงอย่างเดียว (High masculinity)  

ส่วนผู้หญิงจะมีบทบาทความเป็นหญิงสูงแต่เพียงอย่างเดียว (High 

femininity)  

โดยเชื่อว่าบทบาทหญิงชายถูกก าหนดเนื่องจากความแตกต่างทาง

เพศทางชีววิทยา 

ผูช้าย ผูห้ญิง  

มีความเป็นผูน้ าโดยมีลกัษณะกา้วรา้ว  เป็นผูต้ามและใหบ้ริการในทุกสถานการณ์ 

สามารถประสบความส าเร็จและยกสถานะทางสงัคมได้

โดยความสามารถ  

ยกสถานะทางสงัคมโดยการแต่งงานกบั 

ผูช้ายท่ีมีสถานะภาพทางสงัคมสงูกวา่ตน  

สามารถควบคุมอารมณไ์ด ้  มกัแสดงอารมณอ์อกมา  

มีพลงัมากกวา่ผูห้ญิง  มีพลงัน้อยกวา่ผูช้าย 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการหารายไดเ้ล้ียงครอบครวั  มีหน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลครอบครวัและงานบา้น  

มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของครอบครวั  ใหอ้ านาจผูช้ายในการตดัสินใจ  

เลือกท างานท่ีมีเกียรติและไดค้่าจา้งท่ีสงู  ท างานนอกบา้นในกรณีท่ีจ าเป็น และท างานท่ีใช้

ทกัษะท่ีต า่และไดร้บัค่าจา้งท่ีต า่  



การขัดเกลาทางสังคมที่หล่อหลอมความเป็นหญิงเป็นชาย 

เพศภาวะ หรือความเป็นหญิงความเป็นชาย (gender)...  
ถูกส่ังสอน ถ่ายทอด เรียนรู้ ซ า้ๆ ผ่าน 

 ความรู้ ความคดิ ความเช่ือ 
 ค่านิยม วัฒนธรรม ทศันคติ 
 ระบบเศรษฐกจิ การเมือง การศึกษา ศาสนา กฎหมาย 
 ส่ือ ภาษา วรรณคดี นิยาย ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา เพลง 

นิทาน ส านวนสุภาษิต 
 โดยเฉพาะ การส่ังสอน เลีย้งดู ของสถาบนัพืน้ฐาน     

ซึ่งกค็ือ ครอบครัว 



ครอบครัวปฏบิัตต่ิอลูกสาว ลูกชาย หลานสาว หลานชาย อย่างไร 

ฟ้า ชมพู 



โรงเรียน /สถานศึกษา ครูอาจารย์ ระเบียบ กตกิา 
ส่ือการเรียนการสอน ปฏบิัตต่ิอนักเรียนหญิงและชาย อย่างไร 

สื่อแบบเรียน :  

สรา้งภาพลกัษณค์วามเป็นหญิง เป็นชาย 



ที่ท างาน นโยบาย ระเบียบ เจ้านาย ฯลฯ ปฏบิัตต่ิอผู้ปฏบิัตงิานหญิง/ชาย อย่างไร 

ถ้าผู้หญิงลาคลอด  
ลาดแูลลกูป่วย  

ไปตา่งจงัหวดัไม่ได้ 
เพราะต้องดแูลครอบครัว  

แล้วเจ้านายอยากจะสนบัสนนุ
ใคร??? 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 



วรรณคดี นิทาน นิยาย เพลง ส านวนสุภาษิต  
เหล่านีน้ าเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงผู้ชายต่างกันอย่างไร 

สังคมไทย ผู้หญิงเจ้าชู้ จะถูก
ประณามว่าเป็นนางวันทอง 
  แต่ ผู้ชายเจ้าชู้ กลับมองว่าไม่ใช่
เร่ืองเสียหาย และยังได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นลูกผู้ชาย เก่ง และมีเสน่ห์ เช่น  
ขุนแผนแสนเสน่ห์  

ตัวเอกฝ่ายชาย : ขุนช้าง ขุนแผน พระอภยัมณี ไกรทอง 
ตัวเอกฝ่ายหญิง : วันทอง กากี โมรา พระเพื่อนพระแพง 



วรรณคดี นิทาน นิยาย เพลง ส านวนสุภาษิต  
เหล่านีน้ าเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงผู้ชายต่างกันอย่างไร 

 

ในนิทานส่วนใหญ่ บทบาทของผู้หญิงในเร่ือง
มักถูกเน้นให้เหน็ถงึคุณค่าของสาวบริสุทธ์ิ 
ความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน ผู้หญิงกับความสาว 
ความสวย ที่เฝ้ารอพระเอกขีม้้าขาวมาช่วย 
(นางเอกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)   

ในขณะที่ ผู้ชายถูกสะท้อนควบคู่กับการท างาน การเป็นผู้น า ความเป็นผู้กล้า  



ส่ือผลิตซ ้าความเป็นผูห้ญิง และความเป็นชาย 
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ความเป็นหญิงเป็นชายเก่ียวข้องกับความเสมอภาค ...อย่างไร 

บทบาทของผู้หญิง : สังคมมอบหมายให้เป็นแม่บ้าน  
ดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้าน เป็นคนอ่อนโยน  
ไม่เดด็ขาด ไม่เก่งเร่ืองการค านวณ 

บทบาทของผู้ชาย : ท างานนอกบ้าน  
เป็นผู้หารายได้เข้าสู่บ้าน เป็นคนเข้มแขง็    

กล้าตัดสินใจ เก่งเร่ืองการค านวณ/งานช่าง 

เพศภาวะ หรือความเป็นหญิงความเป็นชาย (gender) 
ท าให้ผู้หญิง/ผู้ชาย ถูกจัดให้อยู่ กันคนละกรอบ 

 ส่งผลให้ ความต้องการ ความสนใจ ทกัษะ วิถีชีวิต  
ของผู้หญิงและผู้ชาย แตกต่างกัน  

 ท าให้สถานะของผู้หญิงและผู้ชายในภาพรวมแตกต่างกัน 
 



ความเป็นหญงิ ความเป็นชาย 

บทบาท หน้าที ่ ทัศนคติ ระบบคิด 
พฤติกรรม คณุลกัษณะ 

ท าให้มีโอกาส การเข้าถงึ และการควบคมุ ทรัพยากรต่างกนั 
 ท าให้มีวิถีชีวติต่างกนั 

เงินทุน
เครดิต เทคโนโลย ี

เวลา 
การศึกษา 

อ านาจ  การตัดสินใจ  ประโยชน์ที่ได้ต่างกนั 

การเป็นทีย่อมรับ
ช่ือเสียง 

ส่งผลให้มบีทบาท มปัีญหา และมภีาระต่างกนั 

การวิเคราะห์บทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ: Gender Analysis 



หญิงและชายมีความตา่งกนัทั้งทางรา่งกายและทางสงัคม  

ซ่ึงหญิงมกัดอ้ยโอกาสกว่าชาย เด็กมกัดอ้ยโอกาสกว่าผูใ้หญ ่ 

จงึควรมีมาตรการพิเศษชัว่คราว  

เพื่อใหผู้ห้ญิงหรอืเด็กสามารถใชส้ิทธิของตนไดอ้ยา่งเทา่เทียม  
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ความเสมอภาค คอื การค านึงถึงความแตกต่าง 
ในปัญหา ความต้องการ โอกาส และศักยภาพ 
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สุขภาพ/ความเจบ็ป่วย/ 

อนามยัเจริญพนัธุ ์

และการเขา้ไม่ถึงบริการ 

 

อคตทิางเพศ การเลือกปฏิบตัิ 

ความรุนแรงในครอบครวั 

และการถูกล่วงเกิน/ล่อลวงทางเพศ 

 

กฎหมายท่ีไม่คุม้ครองสิทธิ/ 

ไม่เป็นธรรม 

งานท่ีไม่เป็นธรรม/ไม่ปลอดภยั 

งานนอกระบบ/งานไม่เหมาะสม 

งานเลือกปฏิบตัิ/งานค่าแรงต า่ 

ไม่มีงานท า/การล่วงละเมิดทางเพศ 

ในท่ีท างาน 

โอกาสและสิทธิตา่งๆ  การศึกษา 

การเขา้ถึงทรพัยากร/การมีส่วนร่วม 

ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  

และการบริหาร 

ปัญหาความไม่เสมอภาค 

ระหว่างหญิงชาย 
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สรปุรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2022 

    World Economic Forum เผยแพร่รายงานดชันีช่องวา่งระหวา่งชายและหญิง Global 
Gender Gap Report 2022 วา่ จากการประเมินเปรียบเทียบความเทา่เทียมกนัระหวา่งชาย
และหญิงใน 146 ประเทศ 

 คะแนนความเท่าเทยีมกันทางเพศโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 67.9% เป็น 68.1% 



สรปุรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2022 

Global Gender Gap Index จดัท าขึน้ครัง้แรกตัง้แตปี่ 2006 โดยจะเปรียบเทียบช่องวา่ง
ระหวา่งเพศใน 4 มิติ ได้แก่ 
1. โอกาสและการมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจ (Economic Participation and Opportunity) 
ตวัชีว้ดั การมีสว่นร่วมในก าลงัแรงงาน, ความเทา่เทียมของคา่จ้างในงานเดียวกนั, รายได้
จากการท างานโดยประมาณ, และสดัสว่นผู้หญิงในต าแหน่งงานระดบัสงู 
2. การได้รับการศกึษา (Educational Attainment) ตวัชีว้ดั อตัราการรู้หนงัสือ อตัราการ
เข้าเรียนระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา 
3. สขุภาพและการมีชีวิตรอด (Health and Survival) ตวัชีว้ดั สดัสว่นเพศของทารกแรก
เกิด อายขุยัคาดเฉลี่ย 
4. อ านาจทางการเมือง (Political Empowerment) ตวัชีว้ดั สดัสว่นของผู้หญิงในสภา 
ผู้หญิงในต าแหน่งรัฐมนตรี จ านวนปีท่ีมีผู้น ารัฐ/ประเทศเป็นผู้หญิงในระยะเวลา 50 ปีท่ี
ผ่านมา 

24 



สรปุรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2022 
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Global Gender Gap Index  ปี 2022 ปี2021 

ความเทา่เทียมกนัทางเพศด้านการสว่นร่วมและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ(Economic Participation and Opportunity ) 

60.3% 58.7% 

ความเท่าเทียมกนัทางเพศด้านสขุภาพและการอยูร่อด 
(Health and Survival) 

95.8% 95.7%  

ความเทา่เทียมกนัทางเพศด้านการส าเร็จการศกึษา
(Educational Attainment) 

94.4%  95.2% 

ความเทา่เทียมกนัทางเพศด้านอ านาจทางการเมือง(Political 
Empowerment)  

22% 22% 



สรปุรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2022 

ช่องว่างระหว่างเพศในการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงาน 
 ความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกของการมีส่วนร่วมของก าลงัแรงงานลดลงอย่างช้าๆ นับตัง้แต ่

2009 และมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ในปี 2020 เม่ือคะแนนความเท่าเทียมทางเพศลดลงอย่างรวดเร็ว
ในการจดัอนัดบัสองครัง้ติดต่อกัน ส่งผลให้ในปี 2022 ความเท่าเทียมทางเพศในแรงงานอยู่ท่ี 
62.9% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตมี่การรวบรวมดชันีครัง้แรก  

 ในบรรดาแรงงานท่ียงัอยูใ่นก าลงัแรงงาน อตัราการว่างงานเพิ่มขึน้และยงัคงสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง
ส าหรับผู้หญิง 

ช่องว่างระหว่างเพศในงานดูแล 
 ผลกระทบด้านลบของตลาดแรงงานของการระบาดใหญ่ท่ีไม่เท่ากัน ท าให้ปริมาณงานดูแล  

ท่ีตกอยูก่บัผู้หญิง เน่ืองจากมีการปิดสถานรับเลีย้งเด็กและโรงเรียน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปี 2019 จาก 33 ประเทศ ซึ่งคิดเป็น 54% ของประชากรวยัท างานทั่วโลก 

ส่วนแบ่งเวลาของผู้ ชายท่ีท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างตามสัดส่วนท่ีใช้ในงานทัง้หมดคือ 19% 
ในขณะท่ีผู้หญิงคือ 55%  

 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดแูลเด็กท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้งานดแูลเด็กท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนจะยงัคงส่ง
มอบให้กบัผู้หญิงตอ่ไป 
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ช่องว่างระหว่างเพศในการสะสมความม่ังคั่ง 
 การเข้าถึงและควบคมุทรัพยากรที่สร้างความมัง่คัง่อย่างไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงกบัชาย 

เช่น การธนาคาร การลงทนุ มรดก และทรัพย์สิน สามารถน าไปสู่ความแตกต่างของความมัง่
คัง่ได้ โดยพบว่าผู้หญิงเสียเปรียบในเร่ืองการสะสมความมัง่คัง่ตลอดช่วงชีวิตการท างาน 

 ปัจจยัที่ส าคญัที่สดุที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัของความมัง่คัง่ตามเพศ ได้แก่ ช่องว่าง
การจ่ายค่าจ้าง วิถีความก้าวหน้าในอาชีพที่ไม่เท่าเทียมกัน ช่องว่างทางเพศในความรู้ทาง
การเงิน และเหตกุารณ์ในชีวิต 

  กลุ่มมืออาชีพและด้านเทคนิค มีช่องว่างความมัง่คัง่ทางเพศ 31% และกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
อาวโุสและผู้น า มีช่องวา่งความมัง่คัง่ทางเพศ 38% 

ช่องว่างระหว่างเพศในระดับความเครียด 
 จากข้อมูลระหว่างปี 2021 ถึง 2022 พบว่าความเครียดในผู้ หญิงสูงกว่าผู้ ชาย 4%  

ซึ่งเพิ่มภาระด้านสุขภาพทัว่โลกจากความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิงมากกวา่ 
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ช่องว่างทางเพศในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้ความส าคัญของทกัษะ 
 ผู้หญิงยงัคงมีบทบาทมากเกินไปในด้านการศกึษาและสขุภาพและสวสัดิการเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผู้ชาย และมีบทบาทน้อยในสาขา STEM  
 สาขาวิชาท่ีมีช่องวา่งทางเพศมากท่ีสดุในสองสาขาเม่ือเทียบกบัผู้ส าเร็จการศกึษาจากทกุสาขา 

คือ สาขาวิศวกรรมและการผลติ มีผู้ชายส าเร็จการศกึษา 24.6% แตมี่ผู้หญิงส าเร็จการศกึษา 
6.6%   และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผู้ชายส าเร็จการศกึษา 8.2% แต่
มีผู้หญิงส าเร็จการศกึษา 1.7% 

 พบว่า มีผู้หญิงจ านวนมากขึน้กวา่เดิมท่ีมีทกัษะ เปลี่ยนทกัษะ(re-skilling) และยกระดบัทกัษะ
(upskilling) ผา่นทางออนไลน์  

 พบวา่ชอ่งวา่งทางเพศในการลงทะเบียนออนไลน์มีน้อยกว่าเม่ือเทียบกบัการศกึษาแบบดัง้เดิม 
ตวัอยา่งเชน่ ในด้าน ICT ความเท่าเทียมกนัทางเพศเพิ่มขึน้ในการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างปี 
2019 ถงึ 2021  

 พฤติกรรมการลงทะเบียนแสดงให้เห็นวา่ความชอบในทกัษะของผู้ชายและผู้หญิงยงัคง
ตอบสนองตอ่รูปแบบเดิมๆ ท าให้เกิดชอ่งวา่งทางเพศส าหรับทัง้ชายและหญิง 28 
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ช่องว่างทางเพศในการเป็นตัวแทนทางการเมือง 
 มีความก้าวหน้าของผู้หญิงในการเป็นผู้น าสาธารณะ ในบรรดาผู้น าท่ีเป็นผู้หญิงทัว่โลก ผู้ ท่ีด ารง

ต าแหนง่ยาวนานท่ีสดุคือในเยอรมนีเป็นเวลา 16.1 ปี ไอซ์แลนด์เป็นเวลา 16 ปี โดมินิกาเป็น
เวลา 14.9 ปี และไอร์แลนด์เป็นเวลา 14 ปี สดัสว่นเฉลี่ยทัว่โลกของผู้หญิงในต าแหนง่รัฐมนตรี
เพิ่มขึน้เกือบ 2 เทา่ระหวา่งปี 2006 และ 2022 เพิ่มขึน้จาก 9.9% เป็น 16.1% และสดัสว่นเฉลี่ย
ทัว่โลกของผู้หญิงในรัฐสภาเพิ่มขึน้จาก 14.9% เป็น 22.9% 

ช่องว่างระหว่างเพศในการก่อตัง้ธุรกิจ 
 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา พบวา่ผู้หญิงได้จดัตัง้ธุรกิจในอตัราเฉล่ียท่ีสงูกว่าผู้ชายเล็กน้อย สดัสว่น

ของผู้ก่อตัง้หญิงเพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีสดัสว่นแบง่ของผู้ก่อตัง้ชาย
เพิ่มขึน้ 55% 

 แนวโน้มนีย้งัคงตอ่เน่ืองทัง้ในระหวา่งและตัง้แตก่ารระบาดใหญ่เร่ิมต้นขึน้ และรวมถงึการ
เพิ่มขึน้ 43% ของอตัราการก่อตัง้ธุรกิจของผู้หญิงระหวา่งปี 2019 ถงึ 2020 ซึง่สว่นหนึง่รวมถงึ 
“ผู้ก่อตัง้ด้วยความจ าเป็น” ท่ีเกิดขึน้จากการระบาดใหญ่ด้วย เน่ืองจากงานหายากท าให้ต้อง
ประกอบอาชีพอิสระ 
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 ผลกระทบจากโควดิ-19 ต่อผู้หญิงทั่วโลก  
 ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าผู้ชาย พบว่า มีผู้หญิง 5% 

ต้องตกงาน ในขณะท่ีผู้ชายตกงานน้อยกว่าท่ี 3.9% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสดัส่วนของ
ผู้หญิงท่ีท างานอยู่ในภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์มากกว่า
ผู้ชายมาก เช่น ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 

 ผู้ หญิงท่ีมีลูกต้องเผชิญความเครียดจาก “การท างานสองกะ” ทัง้งานท่ีได้ รับ
ค่าตอบแทน และงานดแูลสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึน้อย่างไม่เป็นสดัส่วนเม่ือเทียบกบั
ผู้ชายอนัเป็นผลมาจากการปิดโรงเรียนและปิดบริการดูแลเด็กและคนชรา ผู้หญิงจึง
ต้องเผชิญกับความวิตกกังวลมากขึน้ต่อความไม่มั่นคงในอาชีพการงานและ
ความเครียดทัง้จากชีวิตสว่นตวัและชีวิตท างาน 

 ส าหรับตลาดแรงงานท่ีฟื้นตัวแล้ว ยังพบว่าผู้หญิงได้รับการว่าจ้างในอัตราท่ีช้ากว่า
ผู้ชายในหลายๆ อตุสาหกรรม และยงัมีแนวโน้มท่ีจะได้งานในต าแหน่งระดบัผู้น าลดลง 
ซึง่ท าให้ความก้าวหน้าในมิตินีถ้อยหลงัไปอีก 1-2 ปี 30 



สรปุรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2021 

ผู้หญิงกับสายงานในอนาคต  
 วิกฤตโควิดเร่งให้โลกเปลี่ยนรูปแบบการท างานไปสู่ระบบอตัโนมตัิและระบบดิจิทลั 

เร่งให้เกิดการหยดุชะงกัในตลาดแรงงานเร็วขึน้ ส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความเท่าเทียม
ทางเพศในโลกแห่งการท างานในอนาคต อนัเป็นผลมาจากการแบ่งแยกเพศในอาชีพ 
(occupational segregation) ท่ีก็ยงัคงเกิดขึน้ 

 สายงานท่ีมีสัดส่วนผู้ หญิงท างานในระดับต ่ามา ได้แก่ สายงานท่ีก าลังเติบโตใน
อนาคต (Jobs of Tomorrow) ท่ีต้องการทกัษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น สาขา 
Cloud Computing ท่ีมีผู้หญิงท างานเพียง 14% ในสาขาวิศวกรรม มีผู้หญิงท างาน 
20% และในสาขา Data and AI มีผู้หญิงท างาน 32% และยงัพบว่าผู้หญิงจะต้อง
เผชิญความยากล าบากมากกว่าผู้ชายในการเปลี่ยนงานไปยงัสายงานเหลา่นี ้
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ในระดบัโลก ไทยได้อนัดบัท่ี 79 จาก 146 ประเทศ (ปี 2021 ได้อนัดบั 79 จาก 156 ประเทศ)  
ในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ไทยได้อนัดบัท่ี 8 จาก 19 ประเทศ  
และในระดบักลุม่ประเทศอาเซียน ไทยได้อนัดบัท่ี 4 จาก10 ประเทศ โดยเป็นรองจาก
ฟิลิปปินส์ ลาว และสงิคโปร์ 34 



35 

 ดัชนีความก้าวหน้าการถมช่องว่างระหว่างเพศของประเทศไทยอยู่ ท่ี 70.9 %  
สงูกวา่คะแนนเฉล่ียโลกท่ี 68.1%  

 ไทยประสบความส าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในมิติด้านการศึกษา 
(97.9%) และด้านสขุภาพ (97.8%) ตามมาด้วยมิติด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ 79.5% 

 แต่คะแนนในมิติด้านอ านาจทางการเมืองของผู้ หญิงยังคงอยู่ในระดับต ่ามาก  
โดยปิดช่องวา่งระหวา่งเพศไปได้เพียงแคป่ระมาณ 8.4% ท าให้ไทยอยูใ่น 25 ประเทศ
ท่ีได้คะแนนด้านการเมืองต ่าท่ีสดุในโลก 

 คะแนนด้านมิติทางการเมืองท่ีแทบจะไม่มีความก้าวหน้านีเ้ป็นเพราะไทยมีสดัส่วน
ของผู้หญิงในรัฐสภาเพียง 15.8% และมีผู้น าประเทศเป็นผู้หญิงเพียงแค่ 2.76 ปี 
ในช่วงเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา 
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ช่องว่างรายไดท่ี้ต่างกนัเพราะเพศสภาพ (Gender Pay Gap) 

ข้อมูลระหว่างปี 2558 – 2562 ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของหญิงและชายใน
สหรัฐมีทศิทางที่ดีขึน้จากเดมิอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 ระดับผู้บริหารที่ได้เงินเดือนสูงสุดและเปรียบเทียบเงินเดือนของผู้หญิงกับเงินเดือนของ

ผู้ชายทกุ1 US$ ในปี 2558 พบว่า ผู้หญิงได้รับเงินเดือนที่ 81.5 Cent ในปี 2562 ที่ 84.6 
Cent ซึง่เม่ือคิดเป็นรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีแล้วปรากฎว่าได้รับเงินเดือนน้อยกว่าถึง 10,157 
US$  

 ในบริบทของสหรัฐ ยงัมีแง่มมุที่ต่างไปในแต่ละกลุม่ประชากรด้วย กลา่วคือ ช่องว่างขยาย
ขึน้มากในกลุม่ผู้หญิงผิวสีและผู้หญิงลาติน โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินเดือนผู้ชายผิวขาว
ทกุ 1 US$ พบว่า ผู้หญิงผิวสีได้รับเงินเดือนที่ 63 Cent และผู้หญิงลาตินที่ 55 Cent 

สหราชอาณาจักรที่ผลักดันช่องทาง Gender Pay Gap Service ตัง้แต่ปี 2561  
 เพ่ือให้บริษัทและนายจ้างเข้ามากรอกข้อมลูและเผยแพร่รายงานการจ่ายเงินเดือนภายใน

วันที่ 4 เมษายนของปีถัดไป จากข้อมูลปี 2562 ได้เปิดเผยว่ามีบริษัท 8 ใน 10 ที่จ่าย
เงินเดือนให้ผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง 
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ข้อมูลระหว่างปี 2557 – 2561 ของสวติเซอร์แลนด์เผยว่าผู้หญิงในสวติเซอร์แลนด์
ยังคงได้รับเงนิเดือนน้อยกว่าผู้ชาย  
 โดยเฉพาะคนท่ีท างานอยูใ่นการบริการภาครัฐ โดยปี 2557 น้อยกวา่ท่ี 18.1% และปี 

2561 ได้รับเงินเดือนน้อยกวา่ลดลงไปที่ 19% ขณะที่ผู้หญิงในภาคธนาคารและการ
ประกนัภยัได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายในงานเดียวกนั รวมทัง้ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า
ผู้หญิงในภาคงานบริการและการโรงแรม  

 สว่นผู้หญิงในภาครัฐบาลและการปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นกลุม่ท่ีมีช่องวา่งขยายใหญ่
ขึน้จาก 16.6% เป็น 18.1% ในช่วงเวลา 5 ปีดงักลา่ว  

  ในปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้มีการออกกฎหมายใหมห่วงัให้บริษัทรายงานข้อมลูและ
ตรวจการจ่ายเงินเดือนอยา่งเป็นธรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยติดตามสถานการณ์ช่องวา่ง
ดงักลา่วด้วย 
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ช่องว่างรายไดท่ี้ต่างกนัเพราะเพศสภาพ (Gender Pay Gap) 

ช่องว่างรายได้ระหว่างเพศในประเทศญี่ปุ่น 
 ข้อมลูกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ ของประเทศญ่ีปุ่ น ในปี พ.ศ. 2563 ได้ระบุ

ว่าพนกังานหญิงที่ท างานเต็มเวลาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ 251,800 เยน ต่อเดือน หรือคิดเป็น
ประมาณ 75% เมื่อเทียบกับเงินเดือนที่พนักงานชายที่ท างานเต็มเวลาได้รับ เฉลี่ยอยู่ที่ 
338,800 เยน  

 ข้อมลูการส ารวจช่องว่างรายได้ระหว่างเพศโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า 
ประเทศญ่ีปุ่ นมีช่องว่างรายได้ระหว่างเพศชายและหญิงสูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศ
อตุสาหกรรมชัน้น า 7 ประเทศ (G7) ซึง่ประกอบด้วย ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร 
เยอรมนี อิตาลี แคนาดา และญ่ีปุ่ น  

 Global Gender Gap Index 2021 พบว่า ประเทศญ่ีปุ่ นถกูจดัอยู่ในอนัดบัที่ 120 จาก 156 
ประเทศทั่วโลกที่ท าการส ารวจ โดยท าคะแนนต ่าในด้านการมีส่วนร่วมและโอกาส  
ทางเศรษฐกิจของผู้หญิง ตลอดจนการเสริมพลงัของผู้หญิงในทางการเมือง 
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45 

ชมและวิเคราะห ์ภาพยนตร์ฝรัง่เศส  

เรื่อง นางทาส 



 ผูช้ายในหนังต่างหรือเหมือนกบัผูช้ายในสงัคมปัจจุบนั 

 ผูห้ญิงในหนังต่างหรือเหมือนกบัผูช้ายในสงัคมปัจจุบนั 

 ผูช้ายในหนัง ถกูกระท า จากผูห้ญิงในหนังอยา่งไร 

     -สิทธิในเน้ือตวัร่างกาย 

     -ความปลอดภยัของชีวิต 

     -การคุม้ครองและ 

      พิทกัษ์สิทธิจากภาครฐั 
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ค าถาม??? 



ค.ศ. 1776 - ชายผวิขาว ผูน้บัถือศาสนาคริสต ์
นิกายโปแตสแตนด ์ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน และมีอายุ
มากกวา่ 21 ปีเท่านั้น  
  (แต่ภายใตรั้ฐธรรมนูญของรัฐนิวเจอร์ซีย ์ให้
สิทธิลงคะแนนแก่ผูค้รอบครองท่ีดินท่ีเป็นผูห้ญิง
ดว้ยเช่นกนั  แต่ 33 ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1807ผูห้ญิง
ในรัฐนิวเจอร์ซียถ์กูแบนจากการออกเสียง รัฐ
นิวเจอร์ซียอ์อกกฏหมายปฏิเสธหา้มผูห้ญิง
ลงคะแนน) 

ค.ศ. 1868 – อดีตทาสไดรั้บสัญชาติอเมริกนั 

อดีทาสสามารถเป็นพลเมืองสหรัฐได ้ 
ส่วนการลงคะแนนเสียง 
มีการก าหนดไวช้ดัเจนวา่ตอ้งเป็นเพศชาย 
(92 ปีหลงัมีรัฐธรรมนูญ) 
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ค.ศ. 1890 - ชนพ้ืนเมืองชาวอินเดียนแดง 
สามารถยืน่ขอสัญชาติได ้กระบวนการน้ีจะ
ไดรั้บการอนุมติัเช่นเดียวกบัการรับผูอ้พยพ 
(124 ปีหลงัมีรัฐธรรมนูญ)  
(ค.ศ. 1890 – รัฐไวมิงออกกฏหมายใหผู้ห้ญิง
ลงคะแนนเสียงได)้ 
 

ค.ศ. 1920 - ผูห้ญิงอเมริกนัมีสิทธิเลือกตั้งใน
ระดบัรัฐ และของรัฐบาลกลาง  
(144 ปีหลงัมีรัฐธรรมนูญ) 



ผูห้ญิงฝรัง่เศสมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เม่ือปี คศ. 1945 หลงัมีรฐัธรรมนูญ 156 ปี 

ในขณะท่ีผูช้ายท่ีเสียภาษีถึงเกณฑท่ี์ก าหนดมีสิทธิเลือกตั้งแต่มีรฐัธรรมนูญฉบบัแรก

เม่ือปี ค.ศ. 1789 และผูช้ายทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งในปี ค.ศ.1848 

การเรียกรอ้งขอสิทธิเลือกตั้งของผูห้ญิงองักฤษเร่ิมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1817 

แต่มีการออกกฎหมายใหผู้ห้ญิงองักฤษมีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1918 

ผูห้ญิงไทยมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกพรอ้มผูช้าย  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2476  

หลงัจากประเทศไทยมีรฐัธรรมนูญฉบบัแรกเมื่อวนัท่ี 27 มิถุนายน 2475 (คศ. 1933) 



การส่งเสริมความเสมอภาค 

• ส่งเสริมศกัยภาพที่แตกตา่ง
ของแตล่ะเพศ  

• ส่งเสริมใหทุ้กเพศ 

ไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที่ 

• สอดแทรกประเด็น 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ในทุกขั้นตอนของการท างาน

ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน 
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 อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทุกรูปแบบ (Convention 

for Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)    

ไทยเขา้รว่มเป็นภาคีเม่ือปี 2528 ตอ้งเสนอรายงานการด าเนินการทุก 4 ปี  

 

 ปฏิญญาปักก่ิง Beijing Declaration/BPA เม่ือปี 2538 

 

หลักการไม่เลอืกปฏบิัต ิ 
(Non-discrimination) 

 
 
 

ความเสมอภาคอย่างแท้จริง  
(Substantive equality) 

 

 

พันธกิจของรัฐ  
(State-obligation) 

กลไกการด าเนินงาน : พนัธกรณีของรฐั 



กลไกการด าเนินงาน : พนัธกรณีของรฐั 

 ประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการว่าดว้ยสถานภาพสตรีของ

สหประชาชาต ิ(Commission on the Status Of Women - CSW)  

ไทยตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารปักก่ิงฯ 

ในการประชุมเป็นประจ  าทุกปี  

 

 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)  

ปี  ค.ศ. 2015-2030  

   เป้าหมายท่ี 5 บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ 

   และใหอ้  านาจของผูห้ญิงและเด็กทุกคน  



กลไกการด าเนินงาน : พนัธกรณีของรฐั 

1. การประชุมรฐัมนตรี

อาเซียนดา้นสตรี  

(ASEAN Ministerial Meeting 

on Women: AMMW) 

2. คณะกรรมการอาเซียน

ดา้นสตรี  

(ASEAN Committee on 

Women: ACW)  

3. คณะกรรมการอาเซียน

ดา้นสตรี กบักลุม่ประเทศ

อาเซียนบวกสาม 

 (ACW Plus Three)  

4. คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการ

สง่เสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of 

the Rights of Women and Children: ACWC)  

5. เครือข่ายผูป้ระกอบการสตรีอาเซียน 

(ASEAN Women Entrepreneurs Network: 

AWEN) 

                   กลไกในระดับภูมิภาคอาเซียน 
                   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิสตรีและเด็ก   



 

 

  การปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย เพื่อถอนข้อสงวนของ CEDAW 

นับตั้งแต่ปี 2528 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีของ CEDAW ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวน จ านวน 7 ข้อ  
เนื่องจากยังมีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆในประเทศท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในอนุสัญญา  
ต่อมาประเทศไทยได้ด าเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามบทบัญญตัิของอนุสัญญา และได้ยกเลิกข้อสงวน ดังนี้ 

บุตรที่เกิดกบัหญงิไทยที่เกดิกบัชาย
ต่างชาติสามารถถอืสัญชาตไิทยได้  

2535 

มีการแต่งตั้งนายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดหญิงเป็นครั้งแรก 

2538 

ขยายระยะเวลาในการศึกษาภาคบังคับ 

2539 

ยกเลิกข้อสงวนในเรื่อง
สิทธิครอบครัวและการ
สมรส 

2558 

มีมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ทบทวนระเบียบข้อบังคับที่กีดกันความเสมอ
ภาคในการด ารงต าแหน่งทางราชการของสตรี 
เพื่อให้โอกาสสตรีสามารถด ารงต าแหน่งได้ทุก
ต าแหน่ง  

2533 

54 

ความส าเร็จในการผลักดันตามพันธกรณี 



คู่สมรสมีสิทธิใชช่ื้อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

หรือตา่งฝ่ายตา่งใชน้ามสกุลเดมิของตน 

 เป็นกฎหมายทางเลอืก หญิงที่จดทะเบยีนสมรสแลว้  

จะใช้ นาง หรือ“นางสาว ได้ตามความสมคัรใจ  
 หญิงที่สมรสแลว้ ต่อมาการสมรสสิ้นสดุลงจะใช ้ 

นาง หรือ นางสาว ก็ได้ 

พระราชบญัญตัคิ  าน าหนา้นามหญิง พ.ศ. 2551 

พระราชบญัญตัช่ืิอบุคคล พ.ศ. 2548 
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ความส าเร็จในการผลักดันตามพันธกรณี 



กลไกการด าเนินงาน : การคุม้ครองโดยรฐัธรรมนูญ 

 มาตรา 4 และ 27 ระบุถึงการท่ีสตรมีีสิทธิเสรภีาพ และความเสมอระหว่างเพศ  

โดยไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย มีขอ้หา้มการเลือกปฏิบตั ิและเปิดโอกาส 

ใหร้ฐัสามารถก าหนดมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือหรอืขจดัการเลือกปฏิบตัิ 

 มาตรา 71 วรรค 4 มีการระบุถึงการจดัท างบประมาณของหน่วยงานภาครฐั 

ที่ตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการที่แตกตา่งกนัของเพศ  

หรอืที่เรียกว่า Gender Responsive Budgeting 

 มาตรา 128 เปิดโอกาสใหผู้แ้ทนสตรี/ผูแ้ทนองคก์รสตรเีขา้รว่มเป็นกรรมาธิการ

วิสามญั เพื่อพิจารณากฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสตรี ซ่ึงจะท าใหก้ารจดัท ากฎหมายมี

ความสมดลุ เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสตรี 

 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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กลไกการด าเนินงาน :ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการสง่เสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 

  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา

สถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)  

 คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาสถานภาพสตรี (กสส.)  

 สนบัสนุนใหมี้การประชุมสมชัชาสตรี ระดบัจงัหวดัและ

ระดบัชาต ิ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

   

 

 

 



กลไกการด าเนินงาน :ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี 

 มตคิณะรฐัมนตรี  31 กรกฎาคม 2544  

    ใหทุ้กกระทรวง กรม มอบหมายผูบ้รหิารระดบัรองปลัดกระทรวง/รองอธิบดีขึ้นไปปฎบิตัหินา้ท่ีเป็น 

ผูบ้ริหารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO) 

และมีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย (Gender Focal Point - GFP) 

 มีหนา้ที่จดัท าแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม

ความเสมอภาคทั้งบุคลากรในองคก์ร และประชาชนกลุม่เป้าหมายขององคก์ร  

 สค. สนบัสนุน การพฒันาศกัยภาพ การขบัเคลื่อนงาน เอกสารขอ้มูล ตดิตามรายงานความกา้วหนา้ 

คดัเลือกหน่วยงานดีเดน่ประจ าปีเน่ืองในวนัสตรีสากล 

 มตคิณะรฐัมนตร ี31 มีนาคม 2558 ใหมี้ CGEO ระดบักระทรวง 
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• มตคิณะรฐัมนตรี 31 มีนาคม 2558  ใหมี้ CGEO ระดบักระทรวง 

•มตคิณะรฐัมนตร ี 31 กรกฎาคม 2544  
*  ใหทุ้กกระทรวง กรม มอบหมายผูบ้ริหารระดบัรองปลดักระทรวง/รองอธิบดีข้ึนไป 

ปฎิบตัหินา้ที่เป็นผูบ้ริหารดา้นการเสริมสรา้งบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officer - CGEO) และมีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender 
Focal Point - GFP) 
•มีหนา้ที่จดัท าแผนแม่บทดา้นการสง่เสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อสง่เสริมความเสมอภาคทั้งบุคลากรในองคก์ร และประชาชนกลุม่เป้าหมายขององคก์ร  

•สค. สนบัสนุน การพฒันาศกัยภาพ การขบัเคลื่อนงาน เอกสารขอ้มูล ตดิตามรายงาน

ความกา้วหนา้ คดัเลือกหน่วยงานดีเดน่ประจ  าปีเน่ืองในวันสตรีสากล 

กลไกการด าเนินงาน : มติคณะรฐัมนตรี  



ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคหญิงชาย  
(GFP) ระดับส ำนัก / กอง 

ภารกิจ : ส่งเสริมความเสมอภาค โดยน ามิติหญิงชาย /หลักความเสมอภาคเข้าสู่ 

กระแสหลักของกระบวนการนโยบาย การบริหารและด าเนินงานในภาคราชการ 

60 

CGEO – ระดับกระทรวง  
ปลัดกระทรวงฯ  

CGEO – ระดับกรม  
ผู้บริหารระดับ 9  ขึ้นไป   
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กลไกการด าเนินงาน : มติคณะรฐัมนตรี  

มตคิณะรฐัมนตรี 21 เมษายน 2563 









พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
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กฎหมายทางเลือก 

เป็นการใชส้ิทธิเฉพาะตวั 

ไม่สามารถโอนกนัได ้        

ไม่ตกทอดทางมรดก 

คุม้ครองและป้องกนัสิทธิ             

ใหก้บัผูถู้กเลือกปฏิบตัฯิ 

บงัคบัใชต้ั้งแต ่

วนัท่ี 9 กนัยายน 2558 





คณะกรรมการหลกั ซึง่เป็นกลไก 
ในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของ พ.ร.บ. 

คณะกรรมการ  
สง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ(สทพ.) 

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเลอืกปฏบิตั ิ
โดยความไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ(วลพ.) 

คณะกรรมการ 
บรหิารกองทนุสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ 
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  คือ  
การจัดท างบประมาณท้ังด้านรายจ่าย (Expenditure)  

และรายได้ (Revenue) ที่ค านึงถึงความจ าเป็น  
และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกันของพลเมืองกลุ่มต่าง ๆ  

ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง และเด็กชาย  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร   
และการท าให้เกิดความเป็นธรรม(equity)  

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะค านึงถึงเศรษฐกิจภาคอภิบาล 

หรืองานและภาคส่วนท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน (care economy)” 

 

งบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย  
(Gender Responsive Budgeting)  

16 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานที่สําคัญ ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 
รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน  
 รั ฐพึ ง ส่ ง เ สริ ม และพัฒนาทรั พย ากรมนุ ษย์ ใ ห้ เ ป็ นพล เมื อ งที่ ดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคล
ดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบําบัด 
ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว  
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการ 
ที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งน้ี เพื่อความเป็นธรรม 
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การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชายได้อะไร 

 ท าให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิผล นโยบายและบริการสาธารณะต่างๆ มี
คุณภาพมากข้ึน ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหลายประเทศ 

 น าไปสู่การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายหญิงและชาย (gender equity) 

 GRB มีส่วนในการพัฒนากระบวนการงบประมาณให้สามารถใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิผล ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ช่วยให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (good governance)  

 เพิ่มระดับความรอบคอบ ลดปัญหาการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ี
ผิดพลาด สูญเปล่า หรือไร้ประโยชน์ 

 GRB ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศและการศึกษาวิจัยประเด็นความ
แตกต่างหญิงชายท าให้ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น 
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1. ทบทวนนโยบายที่มีมุมมอง
มิติหญิงชาย 

2. แบบค าของบประมาณที่มี
การวิเคราะห์มิติหญิงชาย 

3. การจัดท า 
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

1. การตรวจสอบ 
รายละเอียดงบประมาณ 

2. การสนับสนุนข้อมูล งานวิจัย
ให้แก่คณะกรรมาธิการด้าน

งบประมาณของรัฐสภา 

3. การสร้างกระแสผ่านสื่อ 

1. การตรวจสอบ 
และติดตาม 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. การตรวจสอบและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

3. การตรวจสอบและติดตามผลผลิต 
4. การตรวยสอบและติดตามผลลัพธ์ 

1. การตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐ 

2. ตรวจสอบด้วยมุมมองความ
เสมอภาคหญิงชาย 

3. ตรวจสอบโดย 
ภาคประชาชน 

การจัดท า 
ค าขอ

งบประมาณ 

ขั้นตอนการพิจารณา
งบประมาณ 

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

ขั้นตอน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายและผลที่ได้รับ

จากงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชายช่วยให้เกิดการตรวจสอบและติดตาม 
งบประมาณอย่างโปร่งใส และส่งเสริมความพร้อมรับผิดชอบ 

แนวคิดของ
YAMANI 
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• Lady Bus หรือรถโดยสารเฉพาะสตรีในชั่วโมงเร่งด่วน   
    ที่รถแน่น เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากการถูกคุมคาม 
    ทางเพศ  
•  ในเมืองดูไบและกัวลาลัมเปอร์มีบริการ Pink Taxi หรือ

แท็กซี่ส าหรับผู้หญิง และผู้โดยสารที่มาเป็นครอบครัว  

73 

ตัวอย่างโครงการที่จัดสรรให้กับ 
กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

(gender based) 

13 



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. 2555 
•  ให้สิทธิข้าราชการชายลาไป 
ช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร โดยลาได้
ครั้งละ 15 วัน ทั้งนี้การลาดูแลภรรยา
คลอด ต้องมีหนังสือยืนยันจากภรรยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

74 

ตัวอย่างโครงการที่ส่งเสรมิโอกาสเท่าเทียมกันระหว่าง 
หญิงและชาย (equal opportunity) 

14 



from 

ศูนยด์แูล/ 

รบัเล้ียงเด็ก 
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ตัวอย่างการน ามุมมองมิติหญิงชายมาใช้ในงานจิตเวชใน 
การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

จากงานวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตครอบครัวหลังสึนามิ”  
โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

มีการศึกษาผู้ประสบภัยทั้งหญิงชายทีสู่ญเสยีสมาชิก
ครอบครัว ทั้งครอบครัวเด่ียว ครอบครวัขยาย และ
ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สมาชิกในครอบครัว พบว่า หญิงชายมีการปรับตัวได้
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกัน และพบวา่ม ี
หญิงหม้ายจากสึนามิที่ไม่แต่งงานมากกว่าชายหม้าย
จากสึนาม ิ

39 
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 ช่วงระยะเวลาการฟื้นตัวของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ จะมี  
3 ช่วงเวลา คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

 ในระยะแรกหลังประสบภัย พบว่า 
   -ผู้ชายจะปรับตัวได้ยากกว่าผู้หญิง ผู้ชายจะรู้สึกล้มเหลว  

สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง และท าใจไม่ได้กับการสูญเสีย  
   -ในขณะท่ีผู้หญิงจะควบคุม 

สติอารมณ์ได้มากกว่า และมองสิ่งที่เหลืออยู่ 
เพื่อประคองครอบครัวและสมาชิกที่รอดชีวิต 

ตัวอย่างการน ามุมมองมิติหญิงชายมาใช้ในงานจิตเวชใน 
การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

จากงานวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตครอบครัวหลังสึนามิ”  
โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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 ในระยะกลางและระยะยาวหลังประสบภัย พบว่า 

 ผู้ชายจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่า เนื่องจากการท างาน และ
ลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ชายท่ีสามารถ

ติดต่อสังคมภายนอกได้คล่องตัวกว่าผู้หญิง  ท าให้กลุ่มผู้ชาย
สามารถหาคู่ชีวิตใหม่มาแทนที่ภรรยาท่ีเสียชีวิตไปได้ 

ในช่วงระยะการฟื้นตัวนี ้

41 

ตัวอย่างการน ามุมมองมิติหญิงชายมาใช้ในงานจิตเวชใน 
การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

จากงานวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตครอบครัวหลังสึนามิ”  
โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ผู้หญิงจะปรับตัวได้ยากกว่าในช่วงระยะกลางและระยะยาวนี้ 
เนื่องจากมีการคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน และค านึงถึง
สภาวะจิตใจของลูกอย่างมาก ก่อนท่ีจะหาคู่ชีวิตใหม่  
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 ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
  กรมสุขภาพจิต สามารถน าผลงานวิจัยดังกล่าว     
   ไปจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
   และความต้องการท่ีแท้จริงและแตกต่างกันของ 
   หญิงและชายที่เป็นผู้ประสบ 
   ภัยพิบัติอื่นๆ ได้ในอนาคต 

43 

ตัวอย่างการน ามุมมองมิติหญิงชายมาใช้ในงานจิตเวชใน 
การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

จากงานวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตครอบครัวหลังสึนามิ”  
โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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สงัคมตอ้งตระหนกัว่า ทุกคนในสงัคมไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิง หรือผูช้าย

หรือผูท้ี่มีเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิดจะตอ้งไดร้บั 

ความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะการเป็นมนุษยเ์หมือนกนั  

ความแตกตา่งทางเพศ ตอ้งไม่เป็นเง่ือนไขในการก าหนดสิทธิ  

และโอกาสทั้งของผูห้ญิง หรือผูช้าย หรือผูท้ี่มีเพศสภาพไม่ตรงกบั

เพศก าเนิด 

ส่งเสริมใหทุ้กคนไดเ้รียนรู ้และปรบับทบาทความสมัพนัธ ์

ใหเ้สมอภาคและไม่เกิดการครอบง าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

การสรา้งความเสมอภาคและเป็นธรรมในสงัคม  

จะช่วยสรา้งความสุขใหก้บัทุกคนในสงัคม 

สรุป: การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 



Q&A 
ขอขอบคุณ 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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