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คำานำา

	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะไม่ถูกกีดกันเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุ

ทางเพศ	เป็นอุดมการณ์ของสังคมอารยะสมัยใหม่	ท่ีองค์การสหประชาชาติได้รับรองไว้ในตราสาร

จัดตั้งองค์การเมื่อ	พ.ศ.	2498	อุดมการณ์ดังกล่าว	เริ่มปรากฏในสังคมไทยทีละเล็กทีละน้อย

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่สังคมในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขในปี	พ.ศ.	2475	และปรากฏเป็นหลักกฎหมายของบ้านเมืองที่ชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งแต่การ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เป็นต้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน	โดยได้ระบุไว้ในมาตรา	30	ว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	 ชายและหญิง

มีสิทธิเท่าเทียมกัน

	 ไม่เพียงแต่จะเป็นหลักกฎหมายภายในที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศเท่านั้น	 แต่ประเทศไทยยังได้ลงนามในพันธกรณีกับประชาคมโลกในการที่จะเคารพ

และปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 ด้วยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ

สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(The	Convention	on	the	

Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women-CEDAW)	ในปี	พ.ศ.	2528		

รวมทั้งในปี	พ.ศ.	2543	ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	 on	 the	

Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 Discrimination	 Against	 Women-OP	 CEDAW)	

ในขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2544	กำาหนดให้มีตำาแหน่งผู้บริหาร

ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(Chief	Gender	Equality	Officer-CGEO)	ในหน่วยงาน

ระดับกรมและระดับกระทรวง	รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย	(Gender	Focal	Point-GFP)	ในหน่วยงานเหล่านี้ด้วย	มติของคณะรัฐมนตรี

ดังกล่าว	 เป็นการสร้างกลไกฝ่ายบริหารที่จะนำานโยบายและหลักการความเสมอภาคระหว่างชาย

หญิงไปผนวกในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทุกระดับ

	 จากหลักการด้านความเสมอภาคดังกล่าว	สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มีภารกิจใน

การกำาหนดนโยบายและสร้างมาตรการ	 กลไก	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 ภาคท้องถิ่น	 และภาคประชาสังคม	 ดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในสังคม	 จึงมีความจำาเป็นต้องสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายระดับประเทศ	 เพื่อใช้เป็นกรอบ	 ทิศทางในการดำาเนินงาน	 การประเมินสถานการณ์	

และการกำาหนดนโยบาย	มาตรการ	กลไก	ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ของประเทศไทย	

	 การจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 ได้ใช้กรอบในการ

จัดทำาตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.

2550-2554)	เป็นหลัก	ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(The	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	

Women-CEDAW)	 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี	 (Beijing	
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Declaration	and	Platform	 for	Action)	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	

Development	Goals-MDGs)	รวมทั้งประเด็นอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นใหม่	(Emerging	Issues)	

	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตระหนักดีว่า	 การจัดทำามาตรฐานและ

ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระดับประเทศ	เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและมีความซับซ้อน

ท้ังในด้านสารัตถะ	 กรอบความคิด	 และข้อมูลท่ีจะนำามาสนับสนุน	 ดังน้ัน	 จึงได้ร่วมมือกับโครงการ

สตรีและเยาวชนศึกษา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสตรีศึกษาและ

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 เป็นผู้จัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย

ในประเทศไทย	โดยมี	รองศาสตราจารย์มาลี	พฤกษ์พงศาวลี	และ	ดร.กรวิภา	วิลลาส	เป็น

ที่ปรึกษาโครงการฯ	

	 กระบวนการจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 มีการ

ดำาเนินการในหลายขั้นตอน	 นอกจากจะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสตรีและด้านบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในหลายสถาบันการศึกษา	 รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานภาครัฐแล้ว	 ยังได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมท้ังกลุ่มประชาชนท่ัวไปท้ังหญิงและชาย	 กลุ่มเยาวชน	 ผู้ด้อยโอกาส	

และผู้สูงอายุ	เป็นต้น	รวมจำานวนไม่น้อยกว่า	1,000	คน	ซึ่งทำาให้กล่าวได้ว่า	โครงการนี้เป็นการ

รณรงค์เพื่อให้สังคมไทยได้ร่วมกันขบคิดเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เป็นมิติหลักๆ	

ของสังคม	โดยทุกท่านเหล่าน้ี	ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ต่อการจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดฯ	 และหลังจากที่การจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดฯ	 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว	 ได้มีกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	

จำานวน	 100	 คน	 รวมทั้งได้มีการจัดแถลงข่าวเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าประเทศไทยได้มีมาตรฐาน

และตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่สามารถจะเป็นตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของ

ประเทศในแง่มุมของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพื่อจะก้าวไปสู่เวทีระดับสากลได้

	 ในโอกาสนี้	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 ต้องขอขอบพระคุณ	 โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เป็นอย่างสูง	ท่ีกรุณาจัดทำาชุดมาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ในประเทศไทยที่ทรงคุณค่านี้	รวมทั้งขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มาลี	พฤกษ์พงศาวลี	และ	

ดร.กรวิภา	วิลลาส	และทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดฯ	ฉบับนี้	 ให้สำาเร็จ

ไปด้วยดี	สมประโยชน์ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ

สำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

โครงก�รสตรีและเย�วชนศึกษ� มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

	 การจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 ในการให้หน่วยงานภายใต้สังกัด	 ได้จัดทำามาตรฐาน
และตัวชี้วัดเพื่อเป็นหมุดรังวัด	 (Benchmark)	 ให้สังคมรู้ว่าคุณภาพการพัฒนา
ที่กระทรวง	 พม.	 ตั้งเป้าหมายไว้คือ	 มาตรฐานใด	 สำาหรับความเสมอภาค	
ระหว่างหญิงชายเป็นประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกประเด็นตั้งแต่
เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองไปจนถึงสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	เพราะผู้หญิงอยู่ในทุกภาค
ส่วนของสังคมเช่นเดียวกับผู้ชาย	 ดังน้ัน	 การจัดทำาชุดมาตรฐานความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย	 จึงมีความแตกต่าง	 และความซับซ้อนกว่าชุดมาตรฐานอื่นๆ	
ซึ่งต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย
ร่วมการจัดทำาเพราะมาตรฐานที่เลือกมาจะต้องสามารถเก็บประเด็นต่างๆ	 ที่
สะท้อนอุปสรรคของผู้หญิงในการมีโอกาสและสามารถใช้โอกาสที่เท่าเทียมกับ
ผู้ชาย	 ตลอดจน	 ได้รับการคุ้มครองจากรัฐในประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะของ
ผู้หญิง	 ที่ทำาให้ผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
เช่นเดียวกับผู้ชายและเป็นประเด็นที่รัฐต้องมีมาตรการเฉพาะในการสร้างความ
เสมอภาคให้แก่ผู้หญิง	 อีกทั้ง	 เพื่อให้มาตรฐานที่กำาหนดขึ้นมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับสากล	 คณะที่ปรึกษาได้กำาหนดกรอบและประเด็นการสร้าง
มาตรฐานจากพันธกรณีระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	
All	Forms	of	Dicrimination	Against	Women-CEDAW)	ปฏิญญาปักกิ่งและ
แผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี	(Beijing	Declaration	and	Platform	
for	Action-BPFA)	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ	
(Millennium	Development	Goals-MDGs)	และกฎหมายสูงสุดภายในประเทศ
คือ	กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	จากกรอบ
ดังกล่าวข้างต้น	 คณะที่ปรึกษาได้กำาหนดมาตรฐานความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายไว้	 4	 มาตรฐานดังนี้	 (1)	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
(2)	ความเสมอภาคทางสังคม	(3)	ความเสมอภาคในครอบครัว	(4)	ความเสมอภาค
ในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	 โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่อง	สิทธิ	 สถานภาพและ
ความรับผิดชอบในการกำาหนดองค์ประกอบของมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน
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	 สำาหรับตัวชี้วัดที่จัดทำาขึ้นเพื่อวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ของมาตรฐานและองค์ประกอบต่างๆ	เป็นตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	
เนื่องจากต้นตอของอุปสรรคในการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
ประเทศไทย	เป็นประเด็นเรื่องความเชื่อและวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากยุคสมัย
ในอดีตที่ยังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	 เสมือนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ
ที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้รับการบ่มเพาะมาให้มีความเชื่อเช่นเดียวกัน	 ด้วยเหตุ
นี้ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณอย่างเดียวจึงไม่สามารถสะท้อนสภาพท่ีเป็นจริงได้	 ตัวช้ีวัด
ในเชิงคุณภาพจะช่วยทำาให้สังคมเห็นปัญหาอุปสรรคที่ชัดเจนขึ้น	 ประเด็นที่ใช้
กำาหนดตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวมจากแผนพัฒนาสตรีระยะยาว	(พ.ศ.	2522-2544)	
ซึ่งจัดทำาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2520-
2524)	 ถึงแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบันคือ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	
	 โครงการนี้จึงเป็นการจัดทำามาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา	30	ปี	ตัวชี้วัดที่จัดทำาขึ้นจึงเป็นการ
วัดผลลัพธ์	 (results)	 ของการพัฒนาที่ดำาเนินการมาตลอด	 30	 ปี	 สรุปก็คือ	
โครงการนี้เป็นทั้งโครงการที่สร้างมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของนโยบายและแผนการพัฒนาสตรี
ว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนของมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 โดยมีการ
กำาหนดเกณฑ์การวัดเพียงสองเกณฑ์คือ	 เกณฑ์พัฒนา	 และเกณฑ์เป้าหมาย	
เกณฑ์พัฒนาหมายความว่า	ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป	ส่วนเกณฑ์เป้าหมาย	
หมายความว่า	อยู่ในระดับที่ไว้วางใจได้	ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ล้วนมีความสำาคัญ
ต่อการวางแผนการพัฒนาสตรีในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ำาหนัก
และลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่จะได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาสตรีฉบับ
ต่อไป		อีกทั้งช่วยให้การวางแผนมียุทธศาสตร์ที่ความสอดคล้องกับปัญหามาก
ยิ่งขึ้น

“โครงการนี้เป็นทั้ง

โครงการที่สร้างมาตรฐาน

ความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย และกำาหนด

ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน

ผลลัพธ์ของนโยบาย

และแผนการพัฒนาสตรี

ว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนของ

มาตรฐานความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย”
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ส่วนที่ 1

บทนำา 

1.1	 ความเป็นมาของโครงการ	
		 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 (สค.)	 เป็นหน่วยงาน											
ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ทำาหน้าที่เป็น
องค์กรหลักในการกำาหนดนโยบาย	 แผนงาน	 การส่งเสริมและประสานงาน		
การพัฒนาสตรี	 การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 และการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิสตรี	
	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับการจัดตั้งขึ้นจาก
การปรับโครงสร้างระบบราชการเมื่อปี	พ.ศ.	2545	โดยได้รวมภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่คล้ายคลึงกันเข้ามาอยู่ด้วยกัน	ซึ่งประกอบด้วย	หน่วยงาน	3	แห่ง	
คือ		สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ	(สำานักงาน	
กสส.)	ซ่ึงเป็นกลไกระดับชาติด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	ในสำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี	และหน่วยงานอีก	2	แห่ง	คือ	กรมประชาสงเคราะห์	และ	
กรมการพัฒนาชุมชน	 โดยสำานักงาน	 กสส.	 ได้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่			
รวมทั้งบุคลากรทั้งหมดมาอยู่ที่สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
ส่วนกรมประชาสงเคราะห์และกรมการพัฒนาชุมชน	 มีการถ่ายโอนภารกิจ
เฉพาะด้านสตรีและบุคลากรบางส่วนมาเท่านั้น
	 หากจะย้อนกลับไปกล่าวถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาสตรีของ
ประเทศไทย	นับได้ว่า	การก่อตั้งสำานักงาน	กสส.	เมื่อปี	พ.ศ.	2532	เป็นกลไก
ระดับชาติด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	 ถือเป็นความก้าวหน้าของขบวนการ
พัฒนาสตรี	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 องค์กรพัฒนาเอกชนสตรีและเครือข่ายสตรี		
ทั้งที่เป็นตัวบุคคลและหน่วยงานในภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และภาคเอกชน	
แม้ว่า	กสส.	จะได้รับการจัดตั้งขึ้นจากข้อผูกพันในพันธสัญญาระหว่างประเทศ
ก็ตาม	แต่การที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีหน่วยงานระดับชาติในการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี	 ก็เท่ากับว่าขบวนการพัฒนาสตรีได้มีพื้นที่ในระดับนโยบายใน
การขับเคล่ือนประเด็นของสตรี	และทำาให้รัฐบาลเห็นว่าประเด็นความไม่เสมอภาค
ทางเพศ	เป็นประเด็นระดับชาติที่รัฐบาลต้องให้ความใส่ใจ
	 ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	ในปี	พ.ศ.	2528	ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าว

1 ก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่ คณะกรรมการ 
 พัฒนาสตรีแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องถูกยุบไปทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่ง 
 ชาติ จึงมิใช่กลไกถาวร



10 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ได้เรียกร้องให้ประเทศคู่สัญญาจัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนากฎหมาย
และระเบียบต่างๆ	 ภายในประเทศที่ขัดต่อข้อกำาหนดในอนุสัญญาฯ	 ดังนั้น	
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ	 (กสส.)	 จึงได้
รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ในวันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	2532	
โดยมีฐานะเป็นฝ่ายในกองกลาง	สังกัดสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	เป็น
องค์กรถาวรระดับชาติในการกำาหนดนโยบายและแผนงานการส่งเสริมและ
ประสานงานการพัฒนาสตรี1	 ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกองและสำานัก
มาตามลำาดับ
	 บทบาทของสำานักงาน	 กสส.	 ในระยะแรกเป็นการดำาเนินงานด้าน
นโยบายและแผน	 เช่น	 ในปี	 พ.ศ.	 2533	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนใน
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	คือ	ข้อ	11	และ
ข้อ	15	(3)	เป็นผลให้สตรีได้รับความเสมอภาคในเรื่องสิทธิและโอกาสที่จะได้รับ	
การจ้างงานและการทำานิติกรรม	 ในปี	 พ.ศ.	 2534	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้					
ส่วนราชการทุกแห่งทบทวนระเบียบข้อบังคับที่กีดกันความเสมอภาคในการ
ดำารงตำาแหน่งทางราชการของสตรี	 เพื่อให้โอกาสสตรีสามารถดำารงตำาแหน่ง
ได้ทุกตำาแหน่ง	ยกเว้นตำาแหน่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ	นโยบายนี้
นับว่าเป็นการยกเลิกการปิดกั้นความก้าวหน้าในการรับราชการของสตรีในสาย
พลเรือน	 มีผลให้ในปี	 พ.ศ.	2537-2538	 มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง	
(คุณหญิงจรัสศรี	ทีปิรัช)	นายอำาเภอหญิง	(คุณประสม	ดำาริชอบ)	เป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ไทยนับตั้งแต่มีการจัดระบบการปกครองแบบสมัยใหม่ขึ้น	 ซึ่ง
ปัจจุบันมีสตรีที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมากขึ้น	ข้อมูลในปี	พ.ศ.	2548	ระบุว่า
แม้ว่าจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตรีเพียง	1	คน	แต่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตรี
ถึง	7	คน	นอกจากนี้กฎหมายและข้อบังคับที่ให้สิทธิแก่สตรีที่ทำางานกับภาครัฐ
และเอกชน	 มีสิทธิลาคลอด	 90	 วัน	 โดยมิต้องใช้วันลากิจและลาป่วย	
การแก้ไขกฎหมายให้บุตรของหญิงไทยที่เกิดกับชายต่างชาติสามารถถือ
สัญชาติไทยตามมารดาได้	 ทำาให้สตรีไทยที่แต่งงานกับชายต่างชาติสามารถ
เลี้ยงดูบุตรภายใต้วัฒนธรรมไทยได้	ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน	หลีกภัย	
ได้มีการออกนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก	 ต่อมามีการออก
พระราชบัญญัติป้องกันการปราบปรามการค้าประเวณี	พ.ศ.	2539	
	 เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างให้พอเห็นบทบาทของสำานักงาน	 กสส.	 ใน
ระยะต้นๆ	 ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นต่างๆ	 ที่ได้รับการแก้ไขนั้นเป็นประเด็นที่
ขบวนการพัฒนาสตรีได้เรียกร้อง	 โดยใช้ช่องทางของสำานักงาน	 กสส.	 ที่มี
ภารกิจโดยตรงในการนำาเสนอนโยบายสตรีต่อรัฐบาล	 การดำาเนินงานของ
สำานักงาน กสส. จึงเป็นการดำาเนินงานร่วมกับขบวนการพัฒนาสตรีมาโดยตลอด

“การดำาเนินงานของ

สำานักงาน กสส. จึง

เป็นการดำาเนินงานร่วม

กับขบวนการพัฒนาสตรี

มาโดยตลอด”
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	 ในปี	พ.ศ.	2545	ภายใต้นโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล	
นายกรัฐมนตรี	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	2545	 มาตรา	35	 สำานักงาน	 กสส.	 ได้
รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม	 และเปลี่ยนชื่อเป็นสำานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	(สค.)	และย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 ผลของการปรับหน่วยงานจาก	
สำานักงาน	กสส.	มาเป็น	สค.	ครั้งนี้ได้ทำาให้สำานักงาน	กสส.	มีการปรับเปลี่ยน
ครั้งยิ่งใหญ่ในเชิงแนวคิดและแนวงานการพัฒนาสตรี เป็นครั้งแรกที่คำาว่า 
“ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็น
ภารกิจของรัฐ	 โดยสะท้อนให้เห็นจากการใช้ชื่อหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่	 โดย	
สค.	ได้แบ่งงานออกเป็น	2	สำานักหลักคือ	สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	
และสำานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว	 แม้คำาว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
จะได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2534	
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	 5	 พ.ศ.	 2538	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2540	 แต่ในทางปฏิบัติคำาว่า	 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ยังเป็นคำาที่เป็นที่หวั่นเกรงแก่ผู้คนในสังคม	 โดยเฉพาะหน่วยราชการต่างๆ	
ทำาให้สำานักงาน	 กสส.	 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรพัฒนาสตรีและนักสิทธิสตรี	ต้องเลี่ยงไปใช้คำาว่าการพัฒนาสตรี	แม้จะ
มีความหมายซ่อนเร้นว่าการพัฒนาสตรีก็เพื่อไปสร้างความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายก็ตาม	ดังนั้น	จะเห็นว่าภาษาและแนวงานที่ใช้ในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2545	
จะเป็นเรื่องการพัฒนาสตรี	แต่หลังปี	พ.ศ.	2545	ทั้ง	สค.	และขบวนการพัฒนา
สตรีเริ่มใช้คำาว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างไม่สะดุด	ทั้งในสิ่งตีพิมพ์
ของ	สค.	และแผนงาน	สังคมก็เริ่มคุ้นเคยกับคำานี้มากขึ้น	ทำาให้ภารกิจของ สค. 
ชัดเจนมากขึ้นว่า สค. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม
	 สำานักงาน	 กสส.	 ใช้เวลา	13	 ปี	(ตั้งแต่ก่อตั้งในปี	 พ.ศ.	2532	 ถึง
การปรับเปลี่ยนหน่วยงานในปี	พ.ศ.	2545)	ในการทำาให้หน่วยงานต่างๆ	ของรัฐ	
เข้ามามีส่วนรับรู้นโยบายและแนวทางการพัฒนาสตรี	 จนทำาให้ภารกิจการ
พัฒนาสตรีได้รับการผนวกให้เป็นภารกิจของทุกกระทรวง	 กรม	 กอง	 มีผลให้
สตรีได้รับการพัฒนามากขึ้นเป็นลำาดับ	 จนสังคมเริ่มเห็นตัวตนและบทบาท
ของสตรีในพื้นที่ที่เคยเป็นของผู้ชาย	 เช่น	 สังคมเริ่มเห็นสตรีเป็นทูตไปประจำา
ประเทศต่างๆ	 เช่น	 จากข่าวในพระราชสำานักที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงทำาพิธีตราสาส์นแต่งตั้งให้สตรีไปเป็น
ทูตประเทศต่างๆ	 สังคมเริ่มเห็นผู้พิพากษาหญิงมากขึ้น	 สังคมเริ่มเห็นอธิบดี
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หญิงมากขึ้นและมีบทบาทที่โดดเด่น	 สังคมเริ่มเห็นผู้หญิงเป็นรัฐมนตรี	 เป็น
นักการเมือง	 เป็นเจ้าของกิจการ	 เป็นผู้บริหารสูงสุด	(CEO)	 ของภาคธุรกิจ
การเงิน	 การธนาคาร	 เป็นวิศวกร	 เป็นคนขับรถแท็กซี่	 ขับรถเมล์	 ขับรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	ดังนั้น การเปลี่ยนถ่ายจากสำานักงาน กสส. มาเป็น สค. ใน
ปี พ.ศ. 2545 จึงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สังคมจะเริ่มยกระดับความเข้าใจ 
จากการพัฒนาสตรีมาสู่การพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ
 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักของ
การพัฒนา	 (gender	mainstreaming)	 การสร้างกลไกการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในทุกกระทรวง	 กรม	 กอง	 ที่เรียกว่าผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย	(Chief	Gender	Equality	Officer-CGEO)	และศูนย์ประสาน
งานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 (Gender	 Focal	 Point-GFP)	
ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนถ่ายแนวคิดและแนวงาน
จากการพัฒนาสตรีมาเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	
ซึ่งเนื้องานมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในเชิงอุดมการณ์	 เป้าหมาย	
และยุทธศาสตร์	ดังนั้น	โครงการจัดทำาชุดมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
หญิงชายก็เป็นอีกโครงการรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการเปลี่ยน
ฐานแนวคิด	 (paradigm	 shift)	 จากการส่งเสริมพัฒนาสตรีมาสู่การส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

1.2	 วัตถุประสงค์ของโครงการ
		 โครงการนี้เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 พ.ศ.	 25512	 ในการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดได้จัดทำา
มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นหมุดรังวัด	 (benchmark)	 ให้สังคมรู้ว่าคุณภาพ
การพัฒนาที่กระทรวงตั้งเป้าไว้คือมาตรฐานใด	 นอกจากนี้ชุดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดยังได้รับการจัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	(tool)	ในการประเมินผลลัพธ์
การพัฒนาตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 เพื่อ
ให้รู้ว่าผลลัพธ์การพัฒนานั้น	 ได้เสริมสร้างสตรีให้อยู่ใกล้ไกลมาตรฐานความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ตั้งไว้เพียงใด	ดังนั้น	ชุดมาตรฐานความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายจึงเป็นการวัดผลลัพธ์ของนโยบายการพัฒนาความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย	 และไม่ใช่วัดการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

2 แผนปฎิบัติงานด้านมาตรฐาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เอกสารวิชาการ สมพ. 1 ลำาดับที่ 46 เล่มที่ 7 / 2550
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3 http://www.undp.org.lb/programme/governance/advocacy/nhdr/nhdr97/chpt3h.pdf

ส่วนที่ 2

มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายของต่างประเทศและ
หน่วยงานภายในประเทศ
 

2.1	 เกริ่นนำา	
		 จากการศึกษาเท่าที่สืบค้นได้ไม่พบว่ามีการจัดทำามาตรฐาน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานต่างประเทศ	แต่พบว่ามีการจัดทำา
ดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาสตรี	 (Gender	 Development	 Index)	 ตัวชี้วัด
สถานภาพของสตรี	(gender	indicators)	 และตัวชี้วัดช่องว่างความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย	 (gender	 gap)	 สำาหรับหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ
ส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีการจัดทำามาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	
การศึกษานี้สรุปผลการศึกษาของบางหน่วยงานที่มีเอกสารอ้างอิงได้ชัดเจน
ดังนี้	 (1)	 หน่วยงานระดับสากล	 (2)	 กลุ่มประเทศผู้ให้ทุน	 (3)	 ประเทศใน
กลุ่มแอฟริกา	และ	(4)	หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	ประกอบด้วย	สำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		(ก.พ.)	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	 (ก.พ.ร.)	 กระทรวงหลักทั้ง	 19	 กระทรวง	 และองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

2.2	 มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ	
	 หน่วยงานต่างประเทศ  
 2.2.1	 หน่วยงานระดับสากล
 • โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
	 	 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Development	
Programme-UNDP)	 ได้จัดทำาดัชนีตัวชี้วัดเพื่อวัดสถานภาพสตรีของประเทศ
ตา่ง	ๆ 		สองชดุ	คอื	ดชันกีารพฒันามติหิญงิชาย			(Gender-related					Development	
Index-GDI)	 และตัวชี้วัดความเข้มแข็งของสตรี	 (Gender	 Empowerment		
Measure-GEM)3	 และต่อมาในปี	 ค.ศ.	2000	 	(พ.ศ.	2543)	 ได้จัดทำาตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	 Goals	



14 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

Indicators-MDGs)	 ซึ่งเป้าหมายที่	 3	 คือ	 เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียม	
ทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี4 
	 ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย	 (Gender-related	 Development
Index-GDI)	 เป็นดัชนีที่ใช้วัดระดับการได้รับการพัฒนาของผู้หญิงเมื่อเปรียบ
กับผู้ชายในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	177	ประเทศ	 โดยการจัดลำาดับประเทศที่	
ผู้หญิงได้รับการพัฒนามากไปสู่น้อย	ตัวช้ีวัดท่ีใช้ท้ังหมดมี	4	ตัวคือ	(1)	อายุขัยเฉล่ีย
นับจากเกิด	(2)	 อัตราการอ่านออกเขียนได้	(3)	 อัตราการเข้าเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถม	มัธยม	และอุดมศึกษา	และ	(4)	รายได้สุทธิ	(PPP)5

	 ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของสตรี	(Gender	Empowerment	Measure-
GEM)	 ซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดการให้อำานาจผู้หญิง6	 ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	
177	ประเทศ	โดยการจัดลำาดับประเทศที่ให้อำานาจผู้หญิงมากไปสู่น้อย	โดยได้
กำาหนดตัวชี้วัดทั้งหมด	4	 ตัวชี้วัดคือ	 (1)	 จำานวนผู้แทนในรัฐสภาที่เป็นผู้หญิง	
(2)	ผู้หญิงท่ีทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของรัฐ	และผู้จัดการ
(3)	ผู้หญิงที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะและด้านเทคนิค	และ	(4)	อัตราส่วนรายได้
โดยประมาณระหว่างหญิงและชาย7

	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	
Goals-MDGs)	ซึ่งมีทั้งหมด		8	เป้าหมาย	โดยเป้าหมายที่		3	เป็นการส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี	 โดยมีเป้าหมายย่อยอยู่ที่ขจัดความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในป	ี
2548	 และในทุกระดับการศึกษาภายในปี	 2558	 ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด	 3	 ตัว
คือ	 (1)	 อัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อชายในระดับประถมศึกษา	 (2)	 อัตราส่วน
นักเรียนหญิงต่อชายในระดับมัธยมศึกษา	 และ	 (3)	 อัตราส่วนนักเรียนหญิง
ต่อชายในระดับอุดมศึกษา	8 

 • สำานักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ
	 	 สำานักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Statistics	
Division-UNSD)	 ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	
Children’s	Fund-UNICEF)		และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	(United	
Nations	 Population	 Fund-UNFPA)	 จัดทำาตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย	 และนำาไปประเมินสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชายในกลุ่ม
ประเทศต่างๆ	โดยกำาหนดประเด็นในการพิจารณา	6	ประเด็น		ได้แก่	

4 http://www.undp.org/mdg/basics.shtml 
5 Human Development Report 2007/2008 ตารางที่ 28 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6 ้คำาแปล empowerment ใช้ตามเอกสารของ UNDP ฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย รายงานการพัฒนาคน  (Human Development Report) 2548
7 Human Development Report 2007/2008 ตารางที่ 29 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
8 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ The Millennium Development Goals (MDGs), http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
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	 (1)	 ด้านการศึกษา	 ซึ่งมีทั้งหมด	 5	 องค์ประกอบ	 61	 ตัวชี้วัด	
เช่น	 จำานวนหญิงชายที่เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
ร้อยละของหญิงชายที่อ่านออกเขียนได้	เป็นต้น
	 (2)	 ด้านครอบครัว	มี	2	องค์ประกอบ	61	ตัวชี้วัด	เช่น	สัดส่วน
ของหญิงที่ให้กำาเนิดลูกระหว่างอายุ	 15-19	 ปี	 อายุต่ำาสุดที่กฎหมายอนุญาต
ให้ทำาแท้งได้	 อายุต่ำาสุดที่กฎหมายอนุญาตให้แต่งงานได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง	เป็นต้น
	 (3)	 ด้านสุขภาพและโภชนาการ	ซึ่งมีทั้งหมด	5	องค์ประกอบ	42	
ตัวชี้วัด	 เช่น	อัตราการติดเชื้อ	HIV/AIDS	ของประชากรอายุระหว่าง	15-24	ปี	
อายุขัยเฉลี่ยนับจากเกิด	เป็นต้น
	 (4)	 ด้านประชากร	ซึ่งมีทั้งหมด	2	องค์ประกอบ	25	ตัวชี้วัด	เช่น	
อัตราส่วนประชากรหญิงชายในเขตเมือง		อัตราส่วนหญิงชายเมื่อแรกเกิด
	 (5)	 ด้านการตัดสินใจ	ซึ่งมี	1	องค์ประกอบ	6	ตัวชี้วัด	เช่น	สัดส่วน
หญิงชายในวุฒิสภา	สัดส่วนหญิงชายในสภาผู้แทนราษฎร	เป็นต้น
	 (6)	 ด้านการทำางาน	 ซึ่งมีทั้งหมด	 5	 องค์ประกอบ	 54	 ตัวชี้วัด	
เช่น	การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานของหญิงชายที่อายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	จำานวน
หญิงชายที่ทำางานมากกว่าสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 จำานวนหญิงชายอายุตั้งแต่	
15	ปีขึ้นไปที่ทำางานครึ่งเวลา	เป็นต้น9

 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
	 	 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	
Organization	-	ILO)	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
โดยเฉพาะหน่วยงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 (Bureau	 for	 Gender	
Equality)	 ILO	 ให้ความสนใจต่อประเด็นโอกาสในการทำางานที่เหมาะสม
เป็นธรรมและสร้างสรรค์	(decent	and	productive	work)	ในระหว่างหญิงชาย
โดยกำาหนดประเด็นในการวัดความเสมอภาคซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	4	 ประเด็น	 ดังนี้	 (1)	 การไม่เลือกปฏิบัติ	
(2)	 โอกาสในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย	(3)	 การคุ้มครองภาวะการ
เป็นมารดาของแรงงานหญิง	 และ	 (4)	 การส่งเสริมบทบาทที่เท่าเทียมระหว่าง
แรงงานหญิงชายในการดูแลบุตรและครอบครัว10 
 

9 United Nations Statistics Division (UNSD) www. Devinfo.info
10 http://www.ilocarib.org.tt/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1097&Itemid=953



16 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

 • World Economic Forum 
	 	 World	 Economic	 Forum	 (WEF)	 ได้จัดทำาดัชนีตัวช้ีวัดช่องว่าง
ระหว่างเพศ		(The	Global	Gender	Gap	Report	2008)11		โดยได้ทำาการประเมิน
129	ประเทศ	ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ	90	ของประชากรโลก	โดยใช้	
4	ประเด็น	ได้แก่			
	 (1)	 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	(Economic	Participation)	ซึ่ง
ตัวชี้วัดมีทั้งหมด		5	ตัว	ได้แก่		1.	สัดส่วนการมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานของหญิง
ต่อชาย	 2.	 ความเสมอภาคในค่าจ้างระหว่างหญิงและชายในงานที่เหมือนกัน	
3.	 สัดส่วนรายได้หญิงต่อชาย	 4.	 สัดส่วนหญิงต่อชายในระดับตัดสินใจ	 และ	
5.	สัดส่วนหญิงชายในสายวิชาชีพและช่างเทคนิค
	 (2)	 ระดับการศึกษา	 (Educational	 Attainment)	 ซึ่งตัวชี้วัด
มีทั้งหมด	4	ตัว	ได้แก่	1.	สัดส่วนการรู้หนังสือของหญิงและชาย		2.	สัดส่วนหญิง
ชายตอ่การเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษา			3.	สดัสว่นหญงิชายตอ่การเขา้เรยีนใน
ระดับมัธยมศึกษา	และ	4.	สัดส่วนหญิงชายต่อการเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา
	 (3)	 ความเข้มแข็งทางการเมือง	 (Political	 Empowerment)	 ซึ่ง
ตัวช้ีวัดมีท้ังหมด	3	ตัวได้แก่		1.	สัดส่วนหญิงชายท่ีเป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร	
2.	สัดส่วนหญิงชายที่เป็นรัฐมนตรี	และ	3.	สัดส่วนหญิงชายที่เป็นผู้นำาประเทศ
ในรอบ	50	ปีที่ผ่านมา
	 (4)	 สุขภาพและความยืนยาวของชีวิต	(Health	and	Survival)	ซึ่ง
ตัวชี้วัดมีทั้งหมด	2	ตัวได้แก่	1.	สัดส่วนหญิงชายต่อการมีอายุยืนและมีสุขภาพ
ที่ดี	และ	2.	สัดส่วนเพศหญิงชายในทารกแรกเกิด12 
	 สำาหรับการเก็บข้อมูล	World	Economic	Forum-WEF	 ได้ใช้ข้อมูล
ที่ได้รับการจัดเก็บไว้แล้ว	 เช่น	 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (United	
Nations	 Development	 Programme-UNDP)	 ในเรื่องเศรษฐกิจ	 กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Population	Fund-UNFPA)	ใน
เรื่องประชากร	องค์การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	
(United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	 Organization-
UNESCO)	ในเร่ืองการศึกษา	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization-
WHO)	 ในเรื่องสุขภาพ	 สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ	(Inter-Parliamentary	
Union-IPU)	 ในเรื่องการเมือง	 และ	World	Economic	Forum-WEF	 เก็บเอง
บางส่วนที่หน่วยงานอื่นไม่ได้จัดเก็บเช่น	เรื่องค่าจ้าง

11 http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf 
12World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2008, page 5
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 2.2.2	 กลุ่มประเทศผู้ให้ทุน
 • ออสเตรเลีย
  หน่วยงานของประเทศออสเตรเลียที่ทำาหน้าที่ในการให้ทุนชื่อว่า	
Australian	Agency	for	International	Development-AusAID	ซึ่งมีบทบาท
ในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาแก่ประเทศที่กำาลังพัฒนา	AusAID	ได้ใช้
แนวทางการทำาให้ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นกระแสหลักของ	
การพัฒนา	(Gender	Mainstreaming	Approach)	ในการติดตามผลลัพธ์ของ
การให้ความช่วยเหลือด้านเงินสนับสนุนในการพัฒนา	(Development	Results)	
ซึ่งแนวทางดังกล่าว		(Gender	Mainstreaming	Approach)	จะประเมินความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในทุกนโยบายของการให้ความช่วยเหลือใน
โครงการพัฒนา	(Development	Programme)	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	การศึกษา
หรือสุขภาพ	ยกตัวอย่างเช่น	การเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	หนึ่งใน
องค์ประกอบตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ	คือ	การยกระดับสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของสตรี	ซึ่งจะประเมินจาก	4	มิติด้วยกันคือ	(1)	ความเสมอภาค
ในการเข้าถึง	(2)	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจ	(3)	 ความเสมอภาคในสิทธิ
ของผู้หญิง	 และ	 (4)	 ความเสมอภาคในการเสริมสร้างสมรรถภาพของผู้หญิง		
ซึ่งทั้ง	 4	 มิตินี้ก็ใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในทุกโครงการพัฒนา	(development	programme)13 
 • แคนาดา
	 	 หน่วยงานของประเทศแคนาดาที่ทำาหน้าที่ในการให้ทุนชื่อว่า	
Canadian	 International	 Development	 Agency-CIDA	 ในกลุ่มประเทศ
ผู้ให้ทุนแคนาดาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำาในระดับโลกในการส่งเสริมและ
พิทักษ์ปกป้องสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	แคนาดาเห็นว่า
ทั้ง	 2	 เรื ่องเป็นนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศที่สำาคัญ	
แคนาดามีความเชื่อว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 มิได้เป็นเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น		แต่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของการพัฒนาอันยั่งยืน		ความเป็นธรรมในสังคม		สันติภาพและความมั่นคง	
เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลุผลได้ต่อเมื่อผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในฐานะหุ้นส่วนของการพัฒนา	ดังนั้น	CIDA	จึงใช้แนวทางการประเมินติดตาม
ผลลัพธ์การพัฒนาเช่นเดียวกับ	AusAID	คือ	แนวทางการทำาให้ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายเป็นกระแสหลักของการพัฒนา	(Gender	Mainstreaming	
Approach)	 ในการประเมินความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจากงบประมาณ

13Australian Agency for International Development (AusAID), Gender equality in Australian’s aid programme, March 2007
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การให้ความช่วยเหลือทุกด้านของการพัฒนา	มิติที่ใช้ในการประเมินก็ไม่ต่างกัน
มากจาก	AusAID	โดยใช้เพียง	3	มิติคือ	(1)	อำานาจในการตัดสินใจที่เท่าเทียม		
(2)	 สิทธิที่เท่าเทียม	 และ	 (3)	 การเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ของการพัฒนา				
อย่างเท่าเทียม14

 
 2.2.3	 ประเทศในกลุ่มแอฟริกา
 จากการสำารวจพบว่า	 ประเทศในกลุ่มแอฟริกามีการสร้างดัชนี			
ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ใช้ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะ	
(African	Gender	and	Development	Index-AGDI)	ตัวชี้วัดดังกล่าว	สร้างขึ้น			
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของผู้หญิง	
รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ตัวชี้วัดดังกล่าวพัฒนาขึ้น
จากการวิเคราะห์ช่องว่างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างหญิงชายในแอฟริกา	 ตัวชี้วัดเหล่านี้พัฒนา
มาจากความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการนำานโยบายด้านหญิงชาย
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมิได้หมายถึง	 “ความเหมือน”	 (sameness)	
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย	แต่หมายถึง	ความเสมอภาคของสิทธิ	การมีส่วนร่วม	
โอกาส	 และการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรต่างๆ	 ความสัมพันธ์
เชิงอำานาจระหว่างหญิงชายเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน	
ซึ่งแสดงออกในทุกมิติของชีวิต	 ด้วยเหตุนี้	 ประเด็นสถานภาพ	 บทบาท	 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ	(gender)	 จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือปริมณฑล
ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนรวม	(สาธารณะ)	และเรื่องส่วนตัว	ดัชนีชี้วัด	AGDI	ประกอบ
ด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	Gender	Status	Index-GSI	และ	The	African	Women’s	
Progress	Scoreboard-AWPS	
	 Gender	Status	Index-GSI	 เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศใน	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านสังคม	ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ	(2)	 ด้านเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วย	 ตัวช้ีวัด
เรื่องรายได้	 การใช้เวลา	 การทำางาน	 และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร	 และ	
(3)	 ด้านการเมือง	 ประกอบด้วย	 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นทางการและ
การเมืองท่ีไม่เป็นทางการ	ตัวช้ีวัดแต่ละด้านของ	GSI	จะแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ซึ่งโยงมาถึงตัวชี้วัดและตัวแปรต่างๆ
	 ส่วน	 The	 African	 Women’s	 Progress	 Scoreboard-AWPS	
เป็นการประเมินคุณภาพถึง	บทบาทของรัฐบาลแอฟริกันในการนำานโยบายด้าน				

14CIDA’s Framework for Assessing Gender Equality Results, Canadian International Development Agency, 6-9, 2005
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2.3	 มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
	 หน่วยงานภายในประเทศ
	 การศึกษาตัวชี้วัดในหน่วยงานต่างๆ	 ของประเทศไทยจำาแนก
หน่วยงานออกเป็นกลุ่ม	ดังนี้
	 2.3.1	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	
 จากการศึกษายังไม่พบข้อมูลการจัดทำาตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย16

	 2.3.2	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	
 จากการศึกษายังไม่พบข้อมูลการจัดทำาตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย17 
	 2.3.3	 กระทรวงหลักทั้ง	19	กระทรวง
 การศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
ระดับกระทรวง	ได้ศึกษาจากแผนปฏิบัติราชการของ	19	กระทรวงหลัก		เพื่อดู
แผนปฏิบัติราชการในระดับกระทรวงว่าได้กำาหนดตัวชี้ วัดที่ เกี่ยวกับ
ความเสมอภาคหรือไม่		และได้มีการบูรณาการบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชาย
เข้าสู่แผนปฏิบัติงานหลักของส่วนราชการ	(gender	mainstreaming)	แล้วหรือไม่
ผลการศึกษาพบว่ามี เพียงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยที่มีการจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 	 ส่วนกระทรวงแรงงานมีการทำาตัวชี้วัดใน
ลักษณะประเด็นคือ	ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	 	 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า	สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว	 ได้จัดทำามาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	
(และมาตรฐานครอบครัวเข็มแข็ง)	 แต่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดหน่วยงานภาครัฐ	
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
หน่วยงานภาครัฐ	จำานวน	19	กระทรวง	125	กรม	4	องค์กรอิสระ	ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	

15Thokozile Ruzvdzo. Introducing The African Gender and Development Index “Open Society Initiative for Southern Africa” 
  P.18  www.osisa.org/files/openspace/1_1_p18_thokozile_ruzvidzo.pdf 
16www.ocsc.go.th
17www.opdc.go.th

ความเสมอภาคระหว่างเพศไปสู่การปฏิบัติ	โดยมีการให้คะแนน	3	ระดับ	ได้แก่	
ระดับ	 0	 หมายถึง	 ไม่มีการดำาเนินการของรัฐบาลในเรื่องงบประมาณและ
กฎหมาย	ระดับ	1	หมายถึงต้องปรับปรุง-ดี	ระดับ	2	หมายถึงดี-ดีเยี่ยม	ซึ่งการให้
คะแนนในลักษณะนี้	ทำาให้สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ด้วย	ตัวอย่างประเด็น
ที่ใช้	AWPS	 ในการวัด	 ได้แก่	 ความรุนแรงต่อสตรี	 อัตราการตายของมารดา							
การคุมกำาเนิด	 สิทธิในที่ดินของผู้หญิง	 สิทธิของผู้หญิงที่จะได้รับค่าจ้างที่				
เท่าเทียม	โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร	เป็นต้น15
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	 (1)	 ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
ผู้ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	8	มาตรฐาน	21	ตัวช้ีวัดเช่น	 สัดส่วนหญิงชายท่ีได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ	ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันเป็นต้น
	 (2)	 ด้านกฎหมายและนโยบายของหน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 3	
มาตรฐาน	 10	 ตัวชี้วัด	 เช่น	 มีการจัดการความรู้เรื่องมิติหญิงชายอย่างเป็น
ระบบ	 มีการจัดทำาแผนแม่บทและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(Chief	Gender	Equality	Officers-CGEO)	และ
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 (Gender	 Focal	
Point-GFP)	เป็นต้น
	 (3)	 ด้านการให้บริการ	ประกอบด้วย	1	มาตรฐาน	3	ตัวชี้วัด	เช่น	
มีนโยบาย	แผนงาน	กิจกรรม	โครงการในการให้บริการหญิงชายเป็นต้น18

 • กระทรวงมหาดไทย
	 	 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
ได้จัดทำามาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	โดยมีตัวชี้วัด		6	ด้าน	ประกอบด้วย	
	 (1)	 ด้านโครงสร้างการบริหารงาน	ประกอบด้วยตัวช้ีวัด	14	ตัวช้ีวัด	
เช่น	 มีคณะทำางานหรือคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
งานด้านเด็ก	 สตรี	 และเยาวชน	 มีการจัดสรรงบประมาณประจำาปีสำาหรับ
กิจกรรมพัฒนาสตรีเพิ่มขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 มีสตรีและกลุ่มสตรีเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการร่วมในทุกกิจกรรมของท้องถิ่น			
	 (2)	 ด้านสุขภาพอนามัย	 	ประกอบด้วยตัวชี้วัด	18	ตัวชี้วัด	 เช่น	
ร้อยละ	100	ของหญิงวัยเจริญพันธุ์มีความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว	ร้อยละ	
80	ของสตรีอายุ	35	ปี	ขึ้นไป	ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก	ร้อยละ	70	ของ
วัยรุ่นสตรี	 มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรอย่างถูกต้องและปลอดภัย	
	 (3)	 ด้านการศึกษา	 การเรียนรู้	 ประกอบด้วยตัวชี้วัด	11	 ตัวชี้วัด	
เช่น	นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80	มีการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน	อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	หรือ
เด็กอายุ	7-15	ปี	ได้รับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ100
	 (4)	 ด้านเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 12	 ตัวชี้วัด	 เช่น	 มี
กิจกรรมต่อโครงการที่ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีอย่างเหมาะสม
ตามความต้องการของกลุ่มอย่างน้อยปีละ	 5	 กิจกรรมต่อโครงการ	 และควร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยทุกปี	หรือร้อยละ	60	ของกลุ่มหรือองค์กรอาชีพของสตรีได้รับ

18โครงการจัดทำามาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งของหน่วยงานภาครัฐ โดยสถาบันแห่งชาติ
  เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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การพัฒนาความรู้	ทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องและควรเพิ่มขึ้นทุกปี	แรงงาน
สตรีในแต่ละสาขาอาชีพได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20	และควร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
	 (5)	 ด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ประกอบด้วย	 ตัวชี้วัด	12	
ตัวชี้วัด	 เช่น	 มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรีให้ตระหนักในคุณค่า
ของตน	 และมีความเชื่อมั่นในตนเอง	 มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานและ
รับฟังเรื่องราวปัญหาของสตรี	1	แห่ง	มีกิจกรรมรณรงค์ให้สตรีมาสมัครรับ
เลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
	 (6)	 ด้านการจัดการทรัพยากร	 ประกอบด้วย	 ตัวชี้วัด	3	 ตัวชี้วัด	
ได้แก่	 มีสายตรวจเฝ้าระวังในชุมชนต่อเนื่องตลอดเวลา	 มีโครงการและ
กิจกรรมให้สตรีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
จัดกิจกรรมหรือโครงการให้สตรี	และเยาวชน	มีความรู้เร่ืองการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม19

 • กระทรวงแรงงาน
	 	 จากการ ศึกษา ข้อ มูล ไ ม่พบ ว่า มีก า ร จัดทำ า ตั ว ช้ี วัด ด้ าน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย20	อย่างไรก็ตาม	ในการศึกษาพบว่า	หน่วยงาน
ในสังกัด	 คือ	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ได้มีการจัดทำาตัวชี้วัด
ด้านการคุ้มครองแรงงาน	 ในปี	 2551	 ได้แก่	 จำานวนที่เพิ ่มขึ้นของ
สถานประกอบกิจการที่มี ระบบรับข้อร้อง เรียนด้านการคุกคามและ
ล่วงละเมิดทางเพศ	 ซึ่งการดำาเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว	 ได้ดำาเนินการ
โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำานโยบายและขั้นตอนในการ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นในสถานประกอบกิจการ	 พร้อมทั้ง
ประกาศนโยบายและขั้นตอนการดำาเนินการดังกล่าวให้ลูกจ้างทราบด้วย21  
 
 • องค์กรอิสระ 
	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้
เปลี่ยนแปลงองคาพยพของรัฐใหม่	โดยจัดเป็นคณะรัฐมนตรี		รัฐสภา	องค์กรศาล	
อันประกอบด้วย	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง	 ศาลทหาร	
ดังนั้น		หน่วยงานอื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	แยกเป็น
	 	 (1)	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	คณะกรรมการการเลือกต้ัง	
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

19มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาสตรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ หน้า 33  
20www.mol.go.th
21แนวปฏิบัติในการดำาเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.5 พ.ศ. 2551 เรื่องจำานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบกิจการที่มีระบบรับข้อร้องเรียนด้าน
 การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ สำานักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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2.4	 สรุป
	 การศึกษานี้ไม่พบว่ามีการจัดทำามาตรฐานความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในหน่วยงานต่างประเทศ	มีแต่การจัดทำาดัชนีตัวชี้วัดเพื่อดูช่องว่าง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 (gender	 gap)	 และตัวชี้วัดเพื่อดู
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	(gender	equality	indicators)	ซึ่งในภาพรวม
ก็จะวัดด้านหลักๆ	4	ด้าน	คือ	การศึกษา	เศรษฐกิจ	สุขภาพอนามัย	และการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ	
	 ในส่วนของมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในประเทศไทยน้ัน	ผลการศึกษาพบว่า	แผนปฏิบัติราชการของ	19	กระทรวงหลัก	
ไม่มีการจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ตลอดจนแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายโดยตรง	 ยกเว้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกระทรวงต้นสังกัดของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว	 	 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น	ได้จัดทำามาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในส่วนท้องถิ่น	

	 (2)	 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย	 องค์กรอัยการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
	 จากการศึกษาพบว่าไม่มีหน่วยงานใดจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
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ส่วนที่ 3

กรอบแนวคิดและคำาจำากัดความ
ในการศึกษา 

3.1	 กรอบแนวคิดในการศึกษา	
		 กรอบแนวคิดในการสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายกำาหนดจาก	
	 (1)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ
	 (2)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	
Against	Women-CEDAW)
	 (3)	 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของ
สตรี	พ.ศ.	2538	(Beijing	Declaration	and	Platform	for	Action-BPFA)
	 (4)	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ	
(Millennium	Development	Goals-MDGs)
	 (5)	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	4	-10	(พ.ศ.	2520-2554)

	 3.1.1	 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 สิทธิอันเท่าเทียมระหว่างหญิงชายได้รับการบัญญัติขึ้นครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2517	มาตรา	28	ซึ่งบัญญัติว่า	
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 การจำากัดสิทธิและเสรีภาพอันเป็นการฝ่าฝืน
เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้	รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ถูกยกเลิกไปเมื่อปี	 พ.ศ.	 2519	 เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	
2538	 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2534	
มาตรา	24	บัญญัติให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอีกครั้ง		ในปี	พ.ศ.	2540	
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รับรองหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมเสมอภาค
ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูอย่างเสมอกันโดยไม่ถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ
ด้วยสาเหตุทางเพศ	 รัฐธรรมนูญปี	2540	 นอกจากจะกล่าวถึงความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายแล้ว	 ยังบัญญัติห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
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นอกจากนี้ยังบัญญัติว่ามาตรการที่กำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 ย่อมไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ	 ปี	 2550	 หลักสิทธิอันเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายยังได้รับการบัญญัติไว้เหมือนเดิม
	 อันที่จริงแล้วสิทธิอันเท่าเทียมที่ ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับปี	พ.ศ.	2517	ฉบับ	พ.ศ.	2534	(แก้ไข	พ.ศ.	2538)	
ฉบับ	พ.ศ.	2540	และ	พ.ศ.	2550	นั้น	ในทางปฏิบัติได้มีการแก้ไขและบัญญัติ
กฎหมายใหม่เพื่อประกันสิทธิอันเท่าเทียมของสตรีมาเป็นลำาดับ	 และอาจ
กล่าวได้ว่าสตรีไทยได้รับสิทธิทางกฎหมายที่เท่าเทียมกับชายเกือบหมดแล้ว	
โดยเฉพาะกฎหมาย	7	 ฉบับ22	 ซึ่ง	6	 ฉบับได้รับการแก้ไขและบัญญัติใหม่โดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 และอีกหนึ่งฉบับได้รับการแก้ไขไปก่อนหน้านี้		
สนช.	ได้รับการจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ	
(คมช.)	นำาโดยพลเอกสนธิ		บุญยรัตกลิน		การประกาศใช้กฎหมายใหม่ทั้ง	7	ฉบับ	
ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกเลิกข้อสงวนข้อที่	 1623	 ของอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ต่อสหประชาชาติได้		
ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะดำาเนินการขอถอนข้อสงวนดังกล่าวพร้อมกับการส่ง
รายงานการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ฉบับที่	 6-7	
ต่อคณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบได้ในปี	พ.ศ.	2553
	 ดังนั้น	 จะเห็นว่าสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 (สค.)	
และขบวนการพัฒนาสตรีได้ประสบความสำาเร็จในการสร้างความเสมอภาค

22(1) กฎหมาย 7 ฉบับ ประกอบด้วย (1) พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ครม. เป็นผู้เสนอ) สาระสำาคัญ : 
  เป็นเรื่องการขังหรือจำาคุก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์ โดยให้ผ่อนผันการลงโทษหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้ถูกกักขัง จำาคุก 
  หรือประหารชีวิตในขณะตั้งครรภ์ จนกว่าจะคลอดและดูแลบุตรให้พ้นวัยทารก
 (2)พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ครม.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  สาระสำาคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมว่าผู้ใดกระทำาข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น มีความผิด
 (3)พ.ร.บ. คำานำาหน้านามหญิง (จุรี วิจิตรวาทการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  สาระสำาคัญ : ให้ผู้หญิงที่สมรสแล้ว หญิงหม้ายที่สามีถึงแก่กรรม และ/หรือหย่ามีสิทธิเลือกใช้คำาหน้านามว่า นางสาว” ได้
 (4) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ครม./กัญจนา ศิลปอาชา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 (5) พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ครม.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะเป็นผู้เสนอ)
  สาระสำาคัญ : คู่หมั้นทั้งหญิงชายมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อื่น ซึ่งได้ร่วมประเวณี ข่มขืนกระทำาชำาเรา หรือพยายามข่มขืน 
  กระทำาชำาเราคู่หมั้นของตน เหตุต้องฟ้องหย่าและสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนกรณีการฟ้องหย่าเสมอภาคกันระหว่างหญิงชาย
 (6) พ.ร.บ. มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ครม. กัญจนา ศิลปะอาชา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 (7) พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เป็นการแก้ไขเนื่องจากนางผนิณทรา ภัคเกษม สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นคำาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รัฐสภาว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกำาหนดให้หญิงที่สมรสแล้วต้องใช้นามสกุลของสามี ขัดต่อบทบัญญัติว่าสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย  
  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย ที่ 21/2546 ว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดกับ
  รัฐธรรมนูญ คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้นำาไปสู่การตราพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 กำาหนดหลักเกณฑ์ใหม่
  ว่าคู่สมรสมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุล ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างมีสิทธิใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
23มาตรา16 เกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการสมรส
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ระหว่างหญิงชายในระดับนโยบายและบทบัญญัติของกฎหมายไปแล้วกว่า
ร้อยละ	 90	 ต่อแต่นี้ไปประเด็นความเสมอภาคหญิงชายที่ต้องดำาเนินการต่อ
ก็คงเป็นเรื่ องการส่ง เสริมให้สังคมมี เจตคติที่ ให้ความเคารพต่อหลัก
ความเสมอภาคระหว่างเพศ	 ซึ่งอุปสรรคสำาคัญคงเป็นประเด็นเรื่องการเข้าถึง
อำานาจและการใช้อำานาจที่ไม่เสมอภาคกัน	 อันเป็นผลสืบเนื่องจากรากเหง้า
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม	 ซึ่งรวมถึง	 ค่านิยม	 บรรทัดฐาน	 จารีตประเพณี
ของสังคมไทย	 ซึ่งมีวิวัฒนาการจากสังคมที่มอบอำานาจและการใช้อำานาจ
ให้แก่เพศชาย	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ก่อนมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับ	พ.ศ.	2517	มาตรา	50	และมาตรา	
1454	ซึ่งบัญญัติว่าผู้หญิงต้องถือภูมิลำาเนาตามสามีและสามีเป็นหัวหน้าคู่ครอง	
เป็นผู้เลือกที่อยู่และเป็นผู้อำานวยการในเรื่องการเลี้ยงดู		ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในบรรพ	 5	 เดิมมาตรา	 1537	 ให้อำานาจปกครองบุตรแก่บิดา	
นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นพอสังเขป		ความจริงยังมีกฎหมายอีกมากมาย
ที่ส่งเสริมอำานาจเพศชายในทุกสถานภาพไม่ว่าจะเป็นสามี	 บิดา	 หรือแม้แต่
คู่หมั้น	และการใช้อำานาจของผู้ชายในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยตลอด	เป็นการ
ใช้อำานาจในเชิงเดี่ยวและขัดต่อหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	ซึ่งส่งผล
ต่อบทบาทและสถานภาพของผู้อยู่ภายใต้การใช้อำานาจดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผู้หญิง	 การใช้อำานาจดังกล่าวในการกำาหนดกฎเกณฑ์และบทบาท
ทางเพศของสตรีส่งผลต่อความล้าหลังของสตรี	และส่งผลต่อศักด์ิศรีความเป็นคน
ของสตรี	เช่น	การที่สามีข่มขืนกระทำาชำาเราภรรยาไม่เป็นความผิดทางกฎหมาย	
ซึ่งปัจจุบันการกระทำาดังกล่าวได้กลายเป็นความผิดตามกฎหมายไปแล้ว
	 เมื่อสตรีได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองมาตามลำาดับตาม
ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้	 ทำาให้สตรีอยู่ในเงื่อนไข	 ศักยภาพและความพร้อม
ในการใช้อำานาจดังกล่าวทั้งในระดับครัวเรือน	 สังคม	 และการเมือง	 ดังนั้น
ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการใช้อำานาจจึงควรเป็นทิศทางการ
ขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในทศวรรษหน้านี้ของ สค. ที่จะ
ดำาเนินการต่อไป
	 โครงการจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย	
จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย	
ซึ่งต้องพัฒนาการสร้างความสมดุลแห่งอำานาจระหว่างชายหญิงในสถานการณ์
ของสตรีในปัจจุบัน	 และตามแนวคิดและเจตจำานงของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 โดยเฉพาะในมาตรา	97(2)	 ว่าด้วยการ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ	ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่สังคมเริ่มยอมรับเรื่องความเสมอภาคในระบบตัวแทนการใช้อำานาจ	

“ดังนั้น ความเสมอภาค

ในการมีส่วนร่วมในการ

ใช้อำานาจจึงควรเป็น

ทิศทางการขับเคลื่อน

ประเด็นความเสมอภาค

หญิงชายในทศวรรษ

หน้านี้ของ สค. ที่จะ

ดำาเนินการต่อไป”
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แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติแค่คำาว่า	 “สัดส่วนที่เหมาะสม”	 ก็ตาม	 แต่นั่นคือ
จุดเริ่มต้น
 
	 3.1.2	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
	 	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of
	 	 Discrimination	Against	Women-CEDAW) 
	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศที่จัดทำาขึ้นโดยสหประชาชาติจากการเรียกร้องของ
องค์กรสตรีทั่วโลกโดยมีกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ	 (United	
Nations	Fund	for	Women-UNIFEM)	 ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	2519	
ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรสตรีนานาชาติในการผลักดันให้เกิดขึ้น	 เพื่อให้สตรี
มีพื้นที่ของตนเองในกลไกของสหประชาชาติ
	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบได้รับ
การรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่	34	 ในปี	 พ.ศ.	2522			
ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีทั้งหมดในปัจจุบัน	 (พ.ศ.2551)	 มี	 185	 ประเทศ		
อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐภาคีใช้เป็นแนวทางและกรอบในการพัฒนา
สิทธิของสตรีในประเทศของตน		สาระสำาคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบซึ่งมีทั้งสิ้น 30 มาตราเป็นเรื่องการประกันสิทธิ
ความเสมอภาคของสตรีตั้งแต่เกิดจนตาย	 ตั้งแต่สิทธิความเสมอภาคในการถือ
สัญชาติของบุตร	สิทธิความเสมอภาคในการศึกษา	การจ้างงาน	การทำาสัญญา		
ตลอดจนสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส	 สิทธิการทำางานและ
สิทธิทางการเมือง	เป็นต้น
	 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวในปี	พ.ศ.	2528	 และ
ได้ทำาการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบของรัฐตลอดมาหลังจากได้ลงนาม
เป็นภาคีจนกระทั่งสามารถยกเลิกข้อสงวนได้เกือบหมดสิ้นจากจำานวน	7	 ข้อ24

24ข้อสงวนที่ประเทศไทยได้ตั้งไว้ได้แก่ :
 อนุสัญญาข้อ 7 เรื่อง ความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตำาแหน่งทางราชการ
 อนุสัญญาข้อ 9 วรรค 2 เรื่อง การถือสัญชาติของบุตรที่เกิดกับหญิงไทย
 อนุสัญญาข้อ 10 เรื่อง ความเสมอภาคทางการศึกษา
 อนุสัญญาข้อ 11 วรรค(ข) เรื่อง สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน
 อนุสัญญาข้อ 15 วรรค 3 เรื่อง การทำาสัญญา
 อนุสัญญาข้อ 16 เรื่อง ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส
 อนุสัญญาข้อ 29  เรื่อง การให้อำานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
ต่อมาประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนเพิ่ม 5 ข้อ ได้แก่ : 
 อนุสัญญาข้อ 11 และข้อ 15 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2533
 อนุสัญญาข้อ 9 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535
 อนุสัญญาข้อ 7 และข้อ 10 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538
 คงเหลืออนุสัญญาที่ประเทศไทยตั้งข้อสงวนไว้อีก 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16 (ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส) และข้อ 29 (เรื่องการใช้
 อำานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท)

“สาระสำาคัญของ

อนุสัญญาว่าด้วยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีในทุกรูปแบบซึ่งมี

ทั้งสิ้น 30 มาตราเป็น

เรื่องการประกันสิทธิ

ความเสมอภาคของ

สตรีตั้งแต่เกิดจนตาย”
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และคาดว่าจะสามารถยกเลิกข้อสงวนข้อสุดท้ายเรื่องความเสมอภาคใน
ครอบครัวและการสมรสได้ในการเสนอรายงานเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบฉบับที่ 6-7 ในปี พ.ศ. 2553
	 ดังนั้น	 การจัดทำาชุดมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย
จะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงของสิทธิของสตรีว่า	 มีความเสมอภาค
กับผู้ชายตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือไม่

	 3.1.3	 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี		
	 	 (Beijing	Declaration	and	Platform	for	Action-BPFA)
	 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี	 เป็น
เอกสารจากการประชุมสตรีโลกครั้งที่	4	ซึ่งจัดที่กรุงปักกิ่ง	ในปี	พ.ศ.	2538		และ
ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกทั้งหมด	 189	 ประเทศ	 แผนปฏิบัติการ
เพื่อความก้าวหน้าของสตรีเป็นแผนแม่บทโลกที่แนะนำาให้ประเทศสมาชิก
เร่งรัดการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไนโรบี	 และขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง
การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคในการตัดสินใจในทุกด้านของชีวิตทั้งทาง
เศรษฐกิจ	 สังคม	และการเมือง	 ซ่ึงรวมถึงหลักการใช้อำานาจและความรับผิดชอบ
ระหว่างหญิงชายภายในบ้าน	 ที่ทำางาน	 ในชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ	
ปฏิญญาปักกิ่ งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี เห็นว่า
ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม
	 เนื่องจากสตรีเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของโลกและอยู่ในทุกภาคส่วน
ของสังคม	 ดังนั้นแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีจึงได้เสนอ
ให้ประเทศสมาชิกใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ความเสมอภาคทางเพศเป็น
กระแสหลักของการพัฒนา	 (gender	 mainstreaming)	 หมายความว่า	 ต้อง
ทำาให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นค่านิยมหลัก	 (core	 value)	 ในการพัฒนา
ประเทศ	ในการจัดทำานโยบายทุกนโยบาย	แผนพัฒนาทุกแผน	โครงการพัฒนา
ทุกโครงการ	กฎหมายทุกฉบับ	ตลอดจนการดำาเนินการและการทำางานร่วมกัน
ระหว่างหญิงชายควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
	 ดังนั้น	 การจัดทำาชุดมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย
จึงสอดคล้องและต้ังอยู่บนหลักการของแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี

“ปฏิญญาปักกิ่งและ

แผนปฏิบัติการเพื่อ

ความก้าวหน้าของสตรี

เห็นว่า ความเสมอภาค

ระหว่างเพศ 

เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

และความเป็นธรรมใน

สังคม”
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	 3.1.4	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ	
	 	 (Millennium	Development	Goals-MDGs)
	 ปฏิญญาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Millennium	
Declaration)	ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก	189	ประเทศในการประชุม
สุดยอดสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ	(UN	Millennium	Summit)	ในปี	ค.ศ.	2000	
ที่กรุงนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปฏิญญาสหัสวรรษได้วางรากฐานค่านิยม
สากลของการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางนั่นคือ
	 •	เสรีภาพ	(Freedom)	ในการมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากความหิวและ
ความกลัว	โดยเฉพาะเสรีภาพของสตรีในการมีความเสมอภาคกับชาย
	 •	ความเสมอภาค	(Equality)	ทั้งในเรื่องเพศและโอกาสในการได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
	 •	ความสมานฉันท์	(Solidarity)	ที่อยู่บนหลักความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม
	 •	ความอดทนอดกลั้น	 (Tolerance)	 ต่อความแตกต่างในความเชื่อ	
วัฒนธรรมและภาษา
	 •	การเคารพธรรมชาติ	(Respect	Nature)	ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
	 •	ความรับผิดชอบร่วมกัน	(Shared	Responsibility)	 ในการจัดการ
ระบบเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาสังคม
	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(MDGs)	กำาหนดขึ้นจากปฏิญญา
สหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ	 โดยกำาหนดเป้าหมายทั้งหมด	 8	 เป้าประสงค์	
(goals)	18	 เป้าหมาย	(targets)	 และ	48	ตัวชี้วัด	(indicators)	 และให้บรรลุ
ภายในปี	พ.ศ.	2558	หนึ่งในเป้าหมายคือเป้าหมายที่	3	ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้หญิง	 นอกจากนี้สหัสวรรษ
แห่งสหประชาชาติได้กำาหนดกรอบการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนามนุษย	์
(framework	for	monitoring	of	human	development)	และได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศทั่วโลก
	 สำาหรับประเทศไทยในส่วนของเป้าหมายที่	 3	 ประเทศไทยได้บรรลุ
ตัวชี้วัดเกือบหมดแล้ว		ประเทศไทยจึงได้เสนอตัวชี้วัดในการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิง
ในระดับตัดสินใจเป็นสองเท่าในช่วงปี	ค.ศ.	2002-2006	(พ.ศ.	2545-2549)	ซึ่ง
ไม่แน่ใจว่าได้มีการประเมินหรือไม่	 เพราะจากเอกสาร	 UNDP	 ที่ได้จัดทำาใน
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ปี	ค.ศ.	2006	(พ.ศ.2549)	 ในเป้าหมายที่	3	ก็มิได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า
สัดส่วนผู้หญิงในระดับตัดสินใจได้เพิ่มเป็นสองเท่าในช่วงปี	 ค.ศ.	2002-2006	
(พ.ศ.	2545-2549)	ตามที่กำาหนดเป้าหมายที่ท้าทายในเป้าหมายบวกที่	3	(MDG	
plus)	 หรือไม่	 ดังนั้นการสร้างมาตรฐานตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชายจึง
สอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติซึ่งประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองไว้เช่นกัน	 	ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในระดับตัดสินใจเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งในชุดมาตรฐานเรื่องความเสมอภาคทางสังคม

	 3.1.5	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
	 	 ฉบับที่	4	(พ.ศ.2520-2524)	ถึงฉบับที่10	(พ.ศ.	2550-2554)
	 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาสตรีอย่างมีแผนการพัฒนามาถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา	 30	 ปี	 คือนับตั้งแต่การมีแผนพัฒนาสตรีเป็นครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.	
2522	 ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนาสตรีระยะยาว	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2522-2544)	
ที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำาขึ้น	
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานพัฒนาสตรีในระดับชาติ25	 ตั้งแต่ประเทศไทย
มีแผนพัฒนาสตรีฉบับแรกจนถึงปัจจุบันนับรวมได้ทั ้งหมด	 7	 แผน	 คือ	
เป็นแผนพัฒนาสตรีระยะยาว	2	 แผน	 คือ	 ฉบับที่	1	 พ.ศ.	2522-2544	 และ
ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2535-2554	 และแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอีก	5	แผน	ซึ่งล้อตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ตั้งแต่	 ฉบับที่	6	(พ.ศ.	2530-2534)	 ฉบับที่	7	(พ.ศ.	2535-2539)	 ฉบับที่	8	
(พ.ศ.	2540-2544)	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2549)	และฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-
2554)	ซึ่งแผนทั้งหมด	7	แผน		ไม่ได้มีการกำาหนดมาตรฐานความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในระดับชาติ	 ดังนั้น	 สค.	 ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายโดยตรง	จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวนี้
เพื่อที่จะกำาหนดมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมและวัดได้	หรือประเมินได้	 เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าสถานภาพของสตรีไทยอยู่ใกล้หรือ
ไกลมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมากน้อยเพียงใด

25มีแต่คณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
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3.2	 ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา
	 ประเด็นที่ใช้ในการกำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด	 จะทบทวนและ
รวบรวมจากประเด็นที่ได้กำาหนดไว้ในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	 ตั้งแต่ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2520-2524)	 จนถึงฉบับ
ปัจจุบัน	ตลอดจนแผนพัฒนาสตรีระยะยาว	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2522-2544)		และ
แผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับที่	2	(พ.ศ.	2535-2554)	ด้วยเหตุผลดังนี้
	 (1)	 การกำาหนดมาตรฐานมีจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นเป้าหมาย
ในการประเมินคุณภาพสิ่งที่ได้รับการพัฒนา	 เพื่อที่จะได้ปรับปรุงคุณภาพที่มี
อยู่ไปสู่มาตรฐานที่กำาหนด	
	 (2)	 การนำาประเด็นจากแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	 ตั้งแต่ฉบับที่	 4-10	 มากำาหนดเป็นประเด็นใน
การสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดเพราะเป็นช่วงแผนที่มีการจัดทำาแผนพัฒนาสตรี
อย่างชัดเจน	 จึงเป็นการกำาหนดมาตรฐานจากสิ่งที่ได้พัฒนามาตลอด	 30	 ปี	
หากไปใช้ประเด็นอื่น	 ก็จะทำาให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพที่สอดรับกับแผน
และนโยบายชาติที่ได้ทำามาตลอด	30	ปี
	 (3)	 ดังนั้นหากกำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดจากประเด็นและ
โครงการกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับที่	 4	 ถึงฉบับที่	 10	 ก็จะ
สามารถประเมินได้ว่า	แผนงานพัฒนาสตรีตามประเด็นต่างๆ	ที่มีเป้าหมาย
ยกระดับสถานภาพและศักยภาพสตรีไปสู่ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง	
สตรีได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพมาตรฐานที่กำาหนดหรือไม่	 ก็จะสามารถ
ทำาให้ประเมินได้อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสตรีที่ผ่านมา
	 เพื่อให้เห็นพัฒนาการของประเด็นการพัฒนาสตรีในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ตั้งแต่ประเทศไทยมีการจัดทำาแผนพัฒนาประเทศ
การศึกษานี้จึงนำาเสนอการศึกษาตั้ งแต่แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 1-10	 แต่ในการกำาหนดประเด็นมาตรฐานจะกำาหนดจาก
แผน	 4-10	 ดังที่ได้กล่าวแล้ว	 ประเด็นการพัฒนาสตรีและการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่	1-10	และแผนพัฒนาสตรีระยะยาวทั้ง	2	ฉบับ	มีรายละเอียดดังนี้	
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	 3.2.1	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 แห่งชาติ	ฉบับที่	1	และฉบับที่	2	(พ.ศ.	2504-2514)
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	ฉบับที่	1	และฉบับที่	2	ไม่มีมิติด้าน
สังคม	จึงเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่	1	 และฉบับ	2	 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 โดยตั้งเป้า
การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	7.2	และ	8.5	ตามลำาดับ	ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	2	
ปรากฏว่าอัตรากำาลังแรงงานหญิงในภาคการผลิตมีสูงถึงร้อยละ	 99.90	 ของ
ผู้หญิงที่อยู่ในกำาลังแรงงานในภาคการผลิตทั้งหมด	 ซึ่งสูงกว่าอัตรากำาลัง
แรงงานชายที่อยู่ในภาคการผลิตซึ่งเท่ากับ	 99.6526	 แต่ปรากฏว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่	1	และฉบับที่	2	ไม่มีการกล่าวถึงแรงงานหญิงที่อยู่ใน
กำาลังการผลิต	และไม่มีนโยบายและแผนที่จะพัฒนาแรงงานสตรีเหล่านี้

	 3.2.2	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติฉบับที่	3	(พ.ศ.	2515-2519)
	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 3	 เป็นช่วงที่เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเนื่องจากวิกฤติน้ำามัน	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย	ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก	และความไม่มั่นคง
ภายในประเทศอันเนื่องมาจากภัยคอมมิวนิสต์	 ทำาให้รัฐบาลต้องกำาหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศ
ให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ดังนั้นแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	 3	 จึงเปลี่ยนชื่อจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		และใช้มาจนถึงปัจจุบัน		
	 การท่ีแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	3	มีมิติทางสังคมในการกำาหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศ	 ส่งผลให้มีการบรรจุประเด็นสตรีเป็นครั้งแรกในแผนพัฒนาฯ		
ฉบับท่ี	3	แต่สตรีก็ได้รับการจัดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในนโยบายการวางแผน
ครอบครัว	 เนื่องจากในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 3	 ตรงกับช่วงของทศวรรษ
สตรีของสหประชาชาติ	 และการเคลื่อนไหวที่รุกคืบของขบวนการสตรีสากล	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรองกฎหมายระหว่างประเทศในการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี	 (พ.ศ.	 2519)	 และการประกาศให้	 ปี	 พ.ศ.	 2518	 (ค.ศ.1975)	
เป็นปีสตรีสากล	 และ	พ.ศ.	2518-2528	(ค.ศ.	1975-1985)	 เป็นทศวรรษสตรี
เพื่อความเสมอภาค	 การพัฒนา	 และสันติภาพ	 ส่งผลต่อการยอมรับ

26การศึกษาบทบาทชายหญิง หน่วยที่ 3 โดย กรวิภา บุญซื่อ (วิลลาส) หน้า 136 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา             
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2545 ISBN 974-643-961-8 
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บทบาทสตรีของประเทศไทยพอสมควร	ก่อนหน้าปีสตรีสากล	ได้เกิดเหตุการณ์	
14	 ตุลาคม	 2516	 ซึ่งขบวนการนักศึกษาและประชาชนโค่นล้มเผด็จการทหาร	
ทำาให้มีการจัดต้ังสมัชชาแห่งชาติซ่ึงมีการแต่งต้ังผู้หญิงถึง	122	คน	จากจำานวน
สมาชิกสภาแห่งชาติทั ้งสิ ้น	 2,347	 คน	 เพื่อทำาหน้าที่คัดเลือกสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ปรากฏว่าสตรีได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจำานวน	16	คน	จาก	299	คน	ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	
2517	 ซึ่งบัญญัติรับรองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทำาให้มีการยกเลิก
ระเบียบที่จำากัดสิทธิไม่ให้ผู้หญิงสอบเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาและอัยการ	
นอกจากนี้	กฎกระทรวงอื่นๆ	ก็ได้รับการยกเลิกโดยลำาดับทำาให้ผู้หญิงสามารถ
ดำารงตำาแหน่งในระดับบริหารได้	เช่น	ทูต	อัยการ	ปลัดกระทรวง	ผู้อำานวยการกอง
และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและธนาคารได้	 ประเทศไทยใช้เวลาถึง	 30	 ปี
นับจากวันที่รัฐบาลได้ยกเลิกกฎกระทรวงต่างๆ	ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้หญิงได้รับ
การยอมรับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการจัดตั้งธนาคารกลางและ
ธนาคารพาณิชย์ขึ้นในประเทศไทยให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารพาณิชย์27	 หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2517	 แล้ว	 ได้มีการเลือกตั้งทั่วไป	 ปรากฏว่า
มีผู้หญิงได้รับเลือกเข้าสภาเพียง	 3	 ที่นั่ง	 แต่ในวุฒิสภาซึ่งเป็นระบบแต่งตั้ง
ปรากฏว่าสตรีได้รับการแต่งตั้ง	8	คน	หรือร้อยละ	8	จากจำานวน	100	ท่าน	ซึ่ง
จะเห็นว่าระบบเลือกตั้งเป็นระบบที่ผู้หญิงจะได้ที่นั่งในฝ่ายนิติบัญญัติน้อยกว่า
การแต่งตั้ง จากงานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พบว่า เจตคติของสังคมต่อ
บทบาทการเป็นผู้นำาของผู้หญิงเป็นอุปสรรคสำาคัญในการได้รับเลือกตั้งของ
ผู้หญิง
	 ทางด้านการศึกษาผู้หญิงยังได้รับการศึกษาต่ำากว่าผู้ชายในทุกระดับช้ัน	
ในด้านเศรษฐกิจผู้หญิงอยู่ในแรงงานภาคการผลิตเท่าๆ	กับผู้ชายคือ	 	 ร้อยละ	
99.19	ของสตรีวัยทำางานอยู่ในแรงงานการผลิต		เมื่อเทียบกับร้อยละ	99.15	ของ
กำาลังแรงงานชาย28	แต่ผู้หญิงยังไม่ได้รับค่าแรงเท่ากับผู้ชาย
	 สรุปประเด็นความไม่เสมอภาคในแผนพัฒนาฉบับที่	 3	 มีอยู่สาม
ประเด็นคือ	 ความไม่เสมอภาคในระบบตัวแทน	 ซึ่งสตรีมีตัวแทนในระบบ
รัฐสภาไม่ถึงร้อยละ	 5	 ความไม่เสมอภาคทางด้านการศึกษา	 ผู้หญิงได้รับ
การศึกษาน้อยกว่าผู้ชายในทุกระดับชั้น	 และความไม่เสมอภาคในการจ้างงาน
ซึ่งผู้หญิงได้รับค่าจ้างต่ำากว่าชาย

27นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
28กรวิภา บุญซื่อ (วิลลาส), อ้างแล้ว, หน้า 137.

“จะเห็นว่าระบบเลือกตั้ง

เป็นระบบที่ผู้หญิงจะ

ได้ที่นั่งในฝ่ายนิติบัญญัติ

น้อยกว่าการแต่งตั้ง 

จากงานศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ พบว่า 

เจตคติของสังคมต่อ

บทบาทการเป็นผู้นำา

ของผู้หญิงเป็นอุปสรรค

สำาคัญในการได้รับ

เลือกตั้งของผู้หญิง”
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	 3.2.3	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	
	 	 และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2520	-2524) 
	 ด้วยกระแสของทศวรรษสตรี	(พ.ศ.	2518-2528)	ทำาให้แผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	 4	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสตรี	 โดยมีการกำาหนดประเด็น
การพัฒนาสตรีโดยเฉพาะ	 ซึ่งแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	4	 ได้กำาหนดประเด็นหลัก
การพัฒนาสตรีไว้	 3	 ประเด็น	 คือ	 (1)	 ด้านการศึกษา	 โดยส่งเสริมโอกาสที่
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย	 เนื่องจากการศึกษาเป็นประเด็นชี้ขาดโอกาสใน
การจ้างงาน	(2)	ด้านอาชีพ	 ได้กำาหนดให้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่สตรี	
และ	(3)	ด้านกฎหมาย	กำาหนดให้ดำาเนินการแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี
	 เนื่องจากช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 4	 เป็นช่วงที่ทั่วโลกมีวิกฤติ
น้ำามัน	(พ.ศ.	2522-2525)	 ทำาให้พืชผลเกษตรตกต่ำา	 ประกอบกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม	 ดังนั้น		
แรงงานสตรีในชนบทจึงไหลทะลักเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น	 โดย
ดูจากตัวเลขแรงงานสตรีในบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างลดลงจากร้อยละ	69.2	 ใน
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 3	 เหลือร้อยละ	 66.5	 ในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 429 
ถึงอย่างไรก็ตาม	 ประเด็นปัญหาความไม่เสมอภาคในเร่ืองค่าจ้างและการจ้างงาน
ก็ยังคงดำารงอยู่เช่นเดิม	 ปัญหาการศึกษาของสตรีก็ยังคงดำารงอยู่เหมือนในช่วง
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 3	 กล่าวคือ	 ระดับการศึกษาของหญิงต่ำากว่าชายใน
ทุกภาคส่วนการผลิต	จึงสรุปได้ว่าประเด็นปัญหาในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	
คือ	 ประเด็นการศึกษา	 	 การจ้างงาน	 และกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี	
ซึ่งกว่าจะแก้ไขได้บางส่วนก็ใช้เวลาหลายปี	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 4	
ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของการพัฒนาสตรี	 เพราะได้มีการวางแผนแม่บท
ระยะยาว	 20	 ปี	 เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการพัฒนา	
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
การพัฒนาประเทศ
	 แผนพัฒนาสตรีระยะยาว	ฉบับแรกของประเทศไทย	(พ.ศ.	2522-2544)	
ได้กล่าวถึงประเด็นหลัก	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 (1)	 สุขภาพอนามัยสตรีไทย	
(2)	 การศึกษาและการเตรียมอาชีพของหญิง	 (3)	 การมีส่วนร่วมในสังคม
การเมือง	 การปกครองของสตรีไทย	 และ	 (4)	 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสตรี
โดยได้ทำาการศึกษากลุ่มเป้าหมายสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะออกเป็น	7	กลุ่ม	ได้แก่	
(1)	สตรีเกษตรกร	(2)	สตรีนอกภาคเกษตร	(3)	ข้าราชการพลเรือนและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสตรี	(4)	 แม่ชี	(5)	ชนต่างวัฒนธรรม	(6)	หญิงบริการบางประเภท		
(7)	 หญิงต้องขัง	 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแรงงานสตรีย้ายถิ่น	 และแบบฉบับ
อันพึงประสงค์ของสตรีไทยด้วย

29กรวิภา บุญซื่อ (วิลลาส), อ้างแล้ว, หน้า 139. 
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	 3.2.4	 ประเด็นความเสมอภาคทางเพศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
	 	 สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2525-2529)
	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	5	ประเด็นสตรี
ยังไม่ได้หล่นหายไปจากแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 5	 แต่ได้รับการจัดให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมกลุ่มหนึ่ง	 จาก	3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเยาวชน	 และ
กลุ่มชาวเขา	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 5	 เน้นการขจัดความยากจนในภาพรวม	
ดังนั้น	จึงมีการกำาหนดรายได้ขั้นต่ำา	การศึกษาในระดับต่างๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	
แต่การกำาหนดประเด็นการพัฒนาสตรียังคงไม่ต่างไปจากแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	
คือ	 เศรษฐกิจ	 การศึกษา	 และการบริการสาธารณสุข	 และมีการกำาหนด
แผนหลักอีก	7	 แผน	 ซึ่ง	 3	 ใน	7	 แผน	 เป็นเรื่องการเป็นผู้นำาของสตรีใน
กิจการบ้านเมือง	และเป็นครั้งแรกที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
เล็งเห็นความสำาคัญของงานวิจัย	ซึ่งถูกกำาหนดให้เป็น	1	ใน	7	แผน
 ในสมัยของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี้ ได้มีการแก้กฎหมายให้ผู้หญิง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ และเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีใน
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในปี	 พ.ศ.	2528	
ในแง่หลักการของการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาจะมีผลให้ประเทศไทยต้อง
ยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีทั้งหมด	 แต่ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวน
ที่จะไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	 ไว้ถึง	 7	 ข้อ	 และได้ใช้เวลากว่า	 20	 ปีในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อยกเลิกข้อสงวนที่เกี่ยวข้อง
	 สรุปประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	5	
มีทั้งหมด	4	ประเด็นหลัก	นั่นคือ	ประเด็นเศรษฐกิจ	การศึกษา	การสาธารณสุข		
และการเป็นผู้นำาการบริหารปกครองบ้านเมือง

	 3.2.5	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาสตรี
	 	 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	6	
	 	 (พ.ศ.	2530-2534) 
	 พัฒนาการของแผนพัฒนาสตรีเริ่มจากเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งภายใต้
นโยบายการพัฒนาสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	3	
และได้รับความสำาคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	4	
ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษหนึ่งใน	3	กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของแผน	ต่อมา
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	5	 มีการกำาหนดเป้าหมาย
และมาตรการการพัฒนาสตรีอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน	

“ในสมัยของแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี้ 

ได้มีการแก้กฎหมาย

ให้ผู้หญิงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็น

ผู้ใหญ่บ้านได้”
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	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 เป็นครั้งแรก
ที่นโยบายและแผนการพัฒนาสตรีถูกแยกออกเป็นแผนฉบับเฉพาะแนบท้าย
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ซึ่งข้อสรุปจากการสัมมนาของ
ขบวนการพัฒนาสตรีเห็นว่าการแยกนโยบายและแผนพัฒนาสตรีออกจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ท่ีดี	 และแผนพัฒนาสตรี
ควรเป็นเสมือนเกลือแกงที่อยู่ในทุกส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้หญิงไม่ควรถูกแยกออกมาจากนโยบายการพัฒนาในภาพรวม 
เนื่องจากผู้หญิงเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศและอยู่ในทุกภาคส่วน
ของสังคม	 	 ทุกประเด็นปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ล้วนมีผลกระทบต่อผู้หญิงทั้ งสิ้นซึ่ งข้อคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการปักก่ิง	 คือเร่ือง	 gender	 mainstreaming	
ที่ประกาศใช้ในอีก	8	ปี	ต่อมา	(พ.ศ.	2538)
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	6	 เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการพัฒนา		ส่งเสริมการพึ่งตัวเอง		และให้ความสำาคัญ
ต่อประเด็นการควบคุมอัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มคน
ยากจนในเมืองและชนบท	ท้ังในประเด็นสุขภาพ	การตลาด	การพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการสร้างงาน	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชนบท
	 จากแนวนโยบายดังกล่าวทำาให้แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 เน้นประเด็นการวางแผนครอบครัว
แต่เป็นการส่งเสริมการคุมกำาเนิดของผู้ชาย	 ด้านการศึกษาเน้นอัตราการเพิ่ม
การศึกษาภาคบังคับของเด็กหญิง	 และเปิดโอกาสให้สตรีเข้ารับการอบรมด้าน
เกษตร	 เพิ่มจำานวนสตรีในระดับบริหารในภาครัฐและการมีส่วนร่วมของสตรี
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น	และการจัดตั้งกลไกการพัฒนาสตรีในระดับชาติ
	 สรุปแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ
ฉบับที่	6	ยังคงเน้นประเด็นหลักเหมือนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	และแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	5	 คือ	 การศึกษา	 สาธารณสุข	 เศรษฐกิจ	 และการเพิ่มจำานวนสตรีใน
ระดับบริหารทั้งในภาครัฐและการเมือง	แต่ประเด็นที่เพิ่มเติมจาก	แผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	4	และแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	5	คือ	เน้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น	และ
ประเด็นการจัดตั้งกลไกระดับชาติ
	 ในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 6	 ได้
มีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ	
(กสส.)	โดยระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	2532	นับเป็น

“แผนพัฒนาสตรีควร

เป็นเสมือนเกลือแกง

ที่อยู่ในทุกส่วนของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ผู้หญิง

ไม่ควรถูกแยกออกมา

จากนโยบายการพัฒนา

ในภาพรวม เนื่องจาก

ผู้หญิงเป็นประชากร

ครึ่งหนึ่งของประเทศ

และอยู่ในทุกภาคส่วน

ของสังคม”
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ครั้งแรกที่ได้มีการก่อตั้งกลไกถาวรระดับชาติด้านกิจการสตรีขึ้น	 ก่อนหน้านั้น
กลไกระดับชาติที่เรียกว่า		คณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่งชาติ		ยังเป็นกลไก
ชั่วคราว	 เนื่องจากแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งต้องมีการยุบไปทุกครั้งที่มี
การปรับคณะรัฐมนตรี

	 3.2.6	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาสตรีในช่วง
	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	7	
	 	 (พ.ศ.	2535-2539)
	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 7	 ยังคงรูปแบบเป็นแผนแยกแนบท้ายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ในช่วงแผนนี้ได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	
2535-2554)	 ทั้งๆ	 ที่ยังไม่สิ้นสุดแผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	
2522-2544)	แผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับที่	2	(พ.ศ.	2535-2554)	ร่างขึ้นโดย
คณะกรรมการร่างแผนภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ	 (กสส.)	 ซึ่งได้เพิ่มเติมประเด็นขึ้นจากแผนพัฒนา
สตรีระยะยาวฉบับแรก	สองประเด็นคือ	ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	และ
ผู้หญิงกับศาสนา
	 ประเด็นพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 7	 นั้นได้ใช้
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว	ฉบับที่	2	เป็นฐานในการวางแผน		ซึ่งประเด็นหลัก	
คือ	 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรี	 การคุ้มครองแรงงานสตรี	 และ		
การมีส่วนร่วมของสตรีทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง
	 แม้ว่าแผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับที่	 7	 จะล้อประเด็นการพัฒนาสตรี
ตามแผนพัฒนาสตรีระยะยาว	ฉบับที่	2	แต่ก็ไม่ได้สะท้อนประเด็นปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีตามที่แผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับที่	 2	
ได้ชี้ไว้ว่า	 อคติทางเพศเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาสตรี และผู้ชายเป็น
ปัจจัยสำาคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพ
ของสตรี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงอำานาจในครอบครัวและครัวเรือน  
ประเด็นดังกล่าวได้รับการหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นสำาคัญในแผนพัฒนาสตรีฯ	
ฉบับที่	10	นั่นคืออีก	10	ปีถัดมา

 

“อคติทางเพศเป็น

อุปสรรคสำาคัญต่อการ

พัฒนาสตรี และ

ผู้ชายเป็นปัจจัยสำาคัญ

ต่อการสนับสนุนให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและสถานภาพ

ของสตรี โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลง

เชิงอำานาจในครอบครัว

และครัวเรือน”
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3.2.7	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาสตรีในช่วง
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	
	 (พ.ศ.	2540-2544)
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
ฉบับที่	8	เป็นแผนแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน	โดยผ่านสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
อำานาจหน้าที่ในการวางแผนโดยตรง	การร่างแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	ได้มีการใช้
กระบวนการวางแผนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
ในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ	 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
การทำาแผนพัฒนาฯ	ที่คณะจัดทำาแผนเดินทางออกไปพบตัวแทนของประชาชน
ในแต่ละจุดทั่วประเทศและนำาความต้องการ	 และข้อเสนอแนะของประชาชน
มาประมวลทำาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 แนวทางจัดทำาแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	ก็ใช้แนวทางเดิมคือแยกเป็นแผนแนบท้ายและใช้กรอบ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	ฉบับท่ี	8	เป็นแนวทางในการกำาหนดแผนพัฒนาสตรีฯ		
เนื่องจากประเด็นสตรีไม่ได้รับการบรรจุไว้ในกระบวนการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	แต่ในการจัดทำาแผนฉบับนี้		สำานักงาน	
กสส.	 ได้จัดให้มีการวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาสตรี	 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์
	 แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8
แตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ	 เพราะประชาชน
ต้องการให้ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ดังนั้น	แผนพัฒนาสตรีฯ	จึงเน้น
การพัฒนาศักยภาพของสตรี	ดังนั้นแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 จึงมีประเด็นและเป้าหมายการพัฒนา	 4	 ด้าน
หลักๆ	ดังนี้
	 (1)	 พัฒนาศักยภาพสตรีในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี
	 (2)	 พัฒนาในเร่ืองสิทธิของสตรีให้เกิดความเสมอภาคโดยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบทั้งพฤตินัยและนิตินัย	 ให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
	 (3)	 พัฒนาสตรีให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากับชาย		โดยการ
ได้รับการคุ้มครองจากรัฐในการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการถูกกระทำารุนแรง
และถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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	 (4)	 พัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง
ในทุกระดับ
	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับนี้	 มีแนวทางการพัฒนา
สตรีที่ชัดเจนกว่าแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับอื่นๆ	 โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 ซึ่งเป็นผล
มาจากรัฐธรรมนูญ	 พุทธศักราช	2540	 ที่มีการบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน

	 3.2.8	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาสตรีใน	
	 	 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	9	
	 	 (พ.ศ.	2545-2549)
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	9	 ได้กำาหนดกรอบ
วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาคนต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	8	 ดังนั้นแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 9	 จึงมีจุดเน้นที่ไม่ต่างจากแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 ยกเว้นประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคใน
ระดับครอบครัวและการพัฒนาสื่อให้นำาเสนอภาพลักษณ์สตรีโดยปราศจาก
อคติทางเพศ	 	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 9	 ได้กำาหนดให้มีการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม
ความเสมอภาค
	 ประเด็นการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับท่ี	9	มีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาสตรีสรุปได้ดังนี้คือ	(1)	การพัฒนาศักยภาพสตรี	(2)	การให้สตรีมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ	(3)	การส่งเสริมความเสมอภาคและ
การคุ้มครองทางสังคม	และ	(4)	การพัฒนาสื่อเพื่อการดำาเนินงานของสตรี

“พัฒนาสตรีให้มี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เท่ากับชาย โดยการ

ได้รับการคุ้มครอง

จากรัฐในการมีชีวิตอยู่

โดยปราศจากการถูก

กระทำารุนแรงและถูก

ละเมิดศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์”
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	 3.2.9	 ประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนพัฒนาสตรี
	 	 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	
	 	 (พ.ศ.	2550-2554)
	 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	10	
จัดทำาขึ้นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ	 พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งได้รับรองสิทธิ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 (มาตรา	 30)	 และรับรองศักดิ์ศรีคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน	(มาตรา	28)	 และกรอบพันธสัญญา
ระหว่างประเทศ	ได้แก่	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ	
CEDAW	 เพื่อให้รัฐนำาไปดำาเนินการ	 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการ
เพื่อความก้าวหน้าของสตรี	 พ.ศ.	 2538	 (BPFA)	 เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษของสหประชาชาติ	 (MDGs)	 ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
	 ดังนั้น	แผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	10	จึงได้กำาหนดประเด็นการพัฒนา
ความเสมอภาคไว้	5	 ประเด็นหลักๆ	 คือ	(1)	 การเสริมสร้างเจตคติด้าน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย	(2)	 การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร	(3)	การส่งเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ์สตรี	(4)	 การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย	 และ	
(5)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
 สรุปประเด็นที่เพิ่มมาในแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 ก็คือประเด็น
การปรับเปลี่ยนเจตคติให้สังคมเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 ส่วนประเด็นที่ตกหายไป
คือประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคทางการศึกษา	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับ
การบรรจุในแผนพัฒนาสตรีฯ	 มาตลอดตั้งแต่	 แผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับที่	 3	
จนถึง	ฉบับที่	9	ยกเว้นแผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	10	ทั้งนี้	เนื่องจากอาจเห็นว่า
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในด้านการศึกษาของประเทศไทยได้
บรรลุเป้าหมายแล้ว	 โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งผู้หญิงเรียนในระดับ
อุดมศึกษามากกว่าผู้ชาย
	 หลังจากการยกร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	แล้ว	ต่อมาได้มีการยึดอำานาจของคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติ	 (คมช.)	 เมื่อวันที่	19	 กันยายน	 พ.ศ.	2549	 ส่งผลให้เกิดการ

“สรุปประเด็นที่เพิ่มมาใน

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ก็คือ

ประเด็นการปรับเปลี่ยน

เจตคติให้สังคมเข้าใจเรื่อง

ความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย และการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้หญิง”
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ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 พุทธศักราช	2549	 ซึ่งแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำาการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมความเสมอภาคตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	9	การแก้
กฎหมายดังกล่าวอยู่ในช่วงต้นของแผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	10	
	 สรุปประเด็นท่ีใช้ในการกำาหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาค
หญิงชาย	 ตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาสตรีมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา	
30	ปี	(แผนพัฒนาสตรีระยะยาว	เริ่มปี	พ.ศ.	2522-2544)		ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้น
การพัฒนาสตรีเป็นหลัก	จนกระท่ังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	2540
ซึ่งรับรองสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 จึงทำาให้แผนพัฒนาสตรีฯ	
ตั้งแต่ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2540-2544)	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2549)	และฉบับที่	10	
(พ.ศ.	2550-2554)	กำาหนดประเด็นการพัฒนาสตรีโดยเน้นความเสมอภาคเป็น
กรอบในการกำาหนดประเด็นและเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ	 โดยที่	 2	 ใน	 4	
ประเด็นหลัก	 ในแผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับท่ี	 8	 เน้นเร่ืองความเสมอภาค	 ได้แก่	
ความเสมอภาคในสิทธิของสตรี	และความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้หญิง	แผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	9	ที่ยังคงให้ความสำาคัญแก่ประเด็น
ความเสมอภาค	 โดยประเด็นความเสมอภาคและการคุ้มครองทางสังคม
เป็นหนึ่งในห้าประเด็นหลักและให้น้ำาหนักกับการแก้กฎหมาย	 และการออก
กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ของสตรี	 ความเสมอภาคยังคงเป็น
ประเด็นที่ได้รับการบรรจุไว้อย่างต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผน
พัฒนาฯ	ฉบับปัจจุบันคือ	ฉบับที่	10	และเป็นประเด็นที่แผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	จึงสรุปได้ว่าตั้งแต่แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 4-10	 ประเด็นที่เป็นนโยบายการ
พัฒนาสตรี	และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีทั้งหมด	5	ประเด็น	ดังนี้คือ
	 (1)	 การพัฒนาสตรีเพื่อความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา	
(แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4-9)
	 (2)	 การพัฒนาสตรีเพื่อความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน	(แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4-10)
	 (3)	 การพัฒนาสตรีเพ่ือความเสมอภาคทางด้านสิทธิและการเข้าถึง
บริการทางด้านสาธารณสุข	(แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	-10)
	 (4)	 การพัฒนาสตรีเพื่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในระดับ
การตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารราชการ	(แผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับท่ี	6-10)
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	 (5)	 การพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระดับ
โครงสร้าง	(กฎหมาย	กฎระเบียบและเจตคติ)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	และแผนพัฒนาสตรีฯ	ฉบับที่	4-10
	 การจัดทำาประเด็นมาตรฐานความเสมอภาคหญิงชายจึงใช้ประเด็น
ที่เป็นนโยบายของรัฐ	และเป็นประเด็นที่รัฐได้ใช้งบประมาณในการพัฒนามาถึง	
30	ปี	และหากจะนับรวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	3	
ก็รวมเป็นเวลาถึง	35	ปี	ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานพอที่จะวัดผลของการพัฒนา
ว่าได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่
	 ดังนั้น	การจัดทำามาตรฐานความเสมอภาคหญิงชายจึงประกอบด้วย	
2	ขั้นตอนหลักที่สำาคัญ	คือ
	 (1)	 ประเด็นในการกำาหนดมาตรฐาน	 ต้องเป็นประเด็นที่มีการ
ป้อนปัจจัยการพัฒนา	 (inputs)	 หรือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น
คณะวิจัยจึงได้ใช้ประเด็นในการสร้างมาตรฐานความเสมอภาคทางเพศ
รวบรวมจากแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่	ฉบับที่	4-10
	 (2)	 ตัวมาตรฐานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียหรือ
จากสังคมโดยเฉพาะสตรีว่า	มาตรฐานที่รัฐกำาหนดและที่สตรีต้องการสอดคล้อง
กันหรือไม่	มาตรฐานที่จะประกาศใช้เป็นทางการและเป็นชุดมาตรฐานแห่งชาติ
ได้ต้องได้รับการเห็นพ้องต้องกันจากทุกภาคส่วน
	 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	ประเด็นที่จะใช้จัดทำาตัวมาตรฐาน
มีดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์		
	 (2)	 ความเสมอภาคทางสังคม		
	 (3)	 ความเสมอภาคในครอบครัว	
	 (4)	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
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3.3		 คำาจำากัดความที่ใช้ในการศึกษา
 มาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 หมายถึง	 คุณภาพชีวิต
ที่ผู้หญิงควรจะมีเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2550	ประโยชน์ของการมีมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ก็เพื่อให้สังคมมีเกณฑ์ที่ชัดเจนร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อใช้
เป็นมาตรฐานกลางในการประเมิน	 และปรับปรุงแผนงาน	 การส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของประเทศ	 เพราะมาตรฐานเป็นข้อกำาหนด
และตัวกำากับคุณภาพการดำาเนินงาน	 มาตรฐานจะช่วยให้สังคมมี จินตภาพ
ที่ เป็นรูปธรรมร่วมกันว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมไทย
มีหน้าตาอย่างไร และผู้หญิงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่แตกต่างจากผู้ชายได้
อย่างไร	 ซึ่งมาตรฐานจะต้องได้รับการพัฒนาตามการพัฒนาของสังคมรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงบรรทัดฐาน
ค่านิยม	จารีตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใหม่ของสังคม
 ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	หมายถึง	 การใช้มาตรการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในด้าน
ต่างๆ	 ของสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา	 เพื่อช่วยให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผู้หญิงว่าเท่าเทียมกับกลุ่มอ้างอิงในสังคมคือ
ผู้ชายหรือไม่	 แค่ไหนและอย่างไร	 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	 ข้อมูลเชิงปริมาณ
จะกลายเป็นตัวบ่งชี ้เมื ่อถูกนำาเป็นข้ออ้างอิงในการเปรียบเทียบ	เพื่อใช้วัด
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน	 เน่ืองจากความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายเป็นประเด็นทางสังคมที่ไม่สามารถวัดโดยใช้จำ านวน
เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวเพราะมีมิติทางด้านการรับรู้และวัฒนธรรมด้วย
ดังนั้น	จึงต้องใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณได้แก่	ตัวชี้วัดที่วัด
ได้ในเชิงปริมาณเช่น	จำานวนคดีข่มขืน	จำานวนผู้อ่านออกเขียนได้	ส่วนตัวชี้วัดใน
เชิงคุณภาพเป็นตัวชี้วัดที่วัดเจตคติ	 หรือความรับผิดชอบ	 เช่น	 เจตคติต่อ
ความเป็นคนของผู้หญิง	 หรือเจตคติที ่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ	 หรือ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว	เป็นต้น	

“มาตรฐานจะช่วยให้

สังคมมีจินตภาพที่เป็น

รูปธรรมร่วมกันว่าความ

เสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในสังคมไทย

มีหน้าตาอย่างไร”
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 ความเสมอภาคทางเพศ	 หมายถึง	 การที่ผู ้หญิงและผู้ชายใช้
ประโยชน์จากโอกาส	ทรัพยากร	และผลตอบแทนจากการพัฒนาที่มีคุณค่าทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมกัน	 ความเสมอภาคทางเพศไม่ได้หมายถึงการที่ผู้หญิง
และผู้ชายเหมือนกัน	 แต่หมายถึง	 การมีศักยภาพในการใช้โอกาสในสังคมและ
ชีวิตที่เท่าเทียมกัน	 ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันนั้น
อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเสมอภาคทางเพศได้ เพราะการปฏิบัติที ่
เท่าเทียมกันในบริบทของความไม่เสมอภาคอาจเป็นการคงไว้ซ่ึงความเหล่ือมล้ำ�
หรือเป็นการตอกย้ำ�ความเหลื่อมล้ำ�ให้หยั่งรากยิ่งลึกมากขึ้น
	 การได้มาซึ่งความเสมอภาคทางเพศก็คือ	 การได้มาซึ่ง	 สถานะ	
สิทธิ	 และความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย	 	 การเลือกปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ	 จึงหมายถึงระบบที่ทำาให้ผู ้ชายอยู่ในสถานะที่สามารถใช้
ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ	ได้ดีกว่าผู้หญิง	ดังนั้นในการพิจารณามาตรการเพื่อ
ลดข้อเสียเปรียบของผู้หญิงจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงอุปสรรค
ซ่อนเร้นท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม	 โดยมุ่งในการประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม	ไม่ใช่เพียงแค่ความเท่าเทียมกันทางโอกาส
	 ความเป็นธรรมทางเพศ	(gender	equity)	 เป็นกระบวนการในการ
ให้ความยุติธรรมต่อผู้หญิงและผู้ชาย	 กระทำาได้โดยการมีมาตรการเพื่อชดเชย
ข้อเสียเปรียบทางประวัติศาสตร์และสังคมที่มีผลให้ผู้หญิงและผู้ชายไม่สามารถ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกัน	 ความเป็นธรรมทางเพศเป็นหนทางนำาไป
สู่ความเสมอภาคทางเพศซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเชิง
สถาบันและความสัมพันธ์เชิงสังคมที่ตอกย้ำาและคงไว้ซึ่งความเหลื่อมล้ำาต่างๆ
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มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

	 ในทางนิติบัญญัติ	 กฎหมายไทยได้คืนสิทธิความเสมอภาคให้กับ
สตรีในเรื่องหลักๆ	 ที่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหมั้น	การหย่า	การข่มขืนกระทำา
ชำาเราภรรยา	 การกระทำารุนแรงต่อภรรยา	 การใช้ชื่อสกุลของสตรีหลังแต่งงาน
ตลอดจนการใช้คำานำาหน้านาม	และการรับราชการในตำาแหน่งต่างๆ	ในทางปฏิบัติ
ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดกับสตรีอันสืบเนื่องมาจากเจตคติและค่านิยมดั้งเดิมที่เห็น
คุณค่าของผู้หญิงต่างจากผู้ชายในเชิงบทบาทและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สะท้อนให้เห็นได้จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 การล่วงละเมิดทางเพศ
ในขั้นลวนลามและขั้นรุนแรงทั้งในที่สาธารณะ	 ที่ทำางาน	 และในครอบครัว	
การลวงหญิงไปค้าประเวณีและการเอารัดเอาเปรียบในการใช้แรงงานหญิง	
ความรับผิดชอบในครอบครัวที่สตรีต้องแบกรับภาระทั้งทางเศรษฐกิจและ
การดูแลคนในครอบครัวรวมถึงปัญหาความไม่รับผิดชอบของผู้ชายต่อ
ครอบครัว	เช่น	ค่าใช้จ่ายของครอบครัว	การมีส่วนร่วมในการแบ่งเบางานบ้าน
และการชู้สาว				ตลอดจนสัดส่วนที่ไม่สมดุลระหว่างหญิงชายในระบบตัวแทน
การใช้อำานาจอธิปไตยและอำานาจในการตัดสินใจท้ังภาครัฐและเอกชนล้วนแล้วแต่
สะท้อนสถานะ	สิทธิ	และความรับผิดชอบที่เหลื่อมล้ำากันระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชาย	 ดังนั้น	 การขจัดเจตคติที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศจึงเป็นภารกิจที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปแม้ว่ากฎหมายจะได้มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เสมอภาคกันในสิทธิแล้วก็ตาม 
	 การจัดทำาชุดมาตรฐานนี้ได้ใช้มาตรฐานความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2550	
และมาตรฐานตามที่สหประชาชาติกำาหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(The	Convention	on	the	Elimination	of	All	
Forms	of	Discrimination	Against	Women	-	CEDAW)	และเนื่องจากรัฐบาล
ยังไม่เคยมีการสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ต้ังแต่มีแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี	 โดยรัฐบาลเร่ิมกำาหนดแผนแม่บท
การพัฒนาสตรีระยะยาวเป็นครั้งแรกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ส่วนที่ 4

“การขจัดเจตคติที่เป็น

อุปสรรคต่อการส่งเสริม

ความเสมอภาคทางเพศ

จึงเป็นภารกิจที่ยังต้อง

ได้รับการพัฒนาต่อไป

แม้ว่ากฎหมายจะได้มี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ให้เสมอภาคกันในสิทธิ

แล้วก็ตาม”
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สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	4	ดังนั้นประเด็นที่ใช้ในการกำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด
จึงเป็นประเด็นที่เก็บรวบรวมจากแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4-10	 เพราะประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่รัฐได้ใช้
งบประมาณในการพัฒนาและเป็นประเด็นที่รัฐเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้สตรีมีสถานภาพที่ดีขึ้น	 ดังนั้นจึงได้กำาหนดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตามกรอบข้างต้นไว้	 4	 มาตรฐาน	 11	
องค์ประกอบ	43	ตัวชี้วัด	ดังนี้
	 (1)	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ซึ ่งได้แก่	
การสามารถมีชีวิตอยู่ โดยปราศจากความกลัวในความรุนแรงทางเพศ
การปรับเปลี่ยนเจตคติดังเดิมของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคทางเพศ	
การได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย	 เช่น	 กฎหมายต่างๆ	 ที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ	
	 (2)	 ความเสมอภาคทางสังคมอันได้แก่	 ความเสมอภาคในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารการปกครอง	 ตลอดจนการได้รับแต่งตั้ง
ในคณะกรรมการระดับชาติและท้องถิ่น	
	 (3)	 ความเสมอภาคในครอบครัว	 ซึ่งได้แก่	 ความเสมอภาคต่อ
ความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว	 ความเสมอภาค
ในการปรับเปลี่ยนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ครอบครัว	ความเสมอภาคต่อการตัดสินใจในครอบครัว
	 (4)	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจซึ่งได้แก่	
ความเสมอภาคในค่าตอบแทน	และ	ความเสมอภาคในอายุการจ้างงาน				
	 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทั้ง	4	มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
	 (1)	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	มี	4	องค์ประกอบ	
	 	 19		ตัวชี้วัด
	 (2)	 ความเสมอภาคทางสังคม	มี	2	องค์ประกอบ	7	ตัวชี้วัด
	 (3)	 ความเสมอภาคในครอบครัว	มี	3	องค์ประกอบ	12	ตัวชี้วัด
	 (4)	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	มี	2	องค์ประกอบ	
	 	 5	ตัวชี้วัด
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4.1	 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 ดังท่ีได้กล่าวไว้ในตอนก่อนว่ากฎหมายได้ประกันสิทธิความเสมอภาค
ให้สตรีในเรื ่องหลักๆ	 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบเกือบหมดแล้ว	 แต่ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของสตรี
ยังเป็นเรื ่องที่ยังต้องได้รับการพัฒนากันต่อไป	 วัฒนธรรมไทยที่สะท้อน
ในชีวิตประจำาวันยังเป็นวัฒนธรรมที่มีค่านิยมที่ให้ความสำาคัญแก่ผู้ชายและ
เป็นค่านิยมท่ีเป็นมาตรฐานสองเชิงหรือทวิมาตรฐาน	 ซ่ึงใช้ในการกำาหนดคุณค่า
ระเบียบแบบแผนและบรรทัดฐานของสังคม	 เช่น	 การนอกใจคู่สมรสของชาย
เป็นเรื่องที่สังคมไม่ประณามแต่กลับให้คุณค่าว่านั่นคือความเป็นชาย	 ในทาง
กลับกันความประพฤติเช่นเดียวกันนี้หากกระทำาโดยผู้หญิงและสังคมรู้เข้า	
หญิงนั้นจะถูกประณามจนไม่มีที่ยืนในสังคม	 มาตรฐานสองเชิงดังกล่าวเป็น
บ่อเกิดของเจตคติของสังคมที่เป็นอุปสรรคสำาคัญในการทำาให้สังคมไทยยังไม่
สามารถพัฒนาสู่การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง		ความรุนแรง
ทางเพศที่เกิดกับสตรีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุล้วนเกิดจากเจตคติที่ไม่เห็น
ว่าผู้หญิงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับชาย	เด็กหญิงอายุน้อยที่สุดที่ถูก
ข่มขืนคือ	2	ขวบเศษ	และอายุมากที่สุดคือ	82	ปี	ซึ่งทั้งสองอายุล้วนแล้วแต่ไม่
อยู่ในวัยที่ชวนให้มีเพศสัมพันธ์	 จากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้จำานวน	 297	 ศูนย์
ในปี	255031	พบว่ามีเด็กหญิงและสตรีที่ถูกกระทำารุนแรงทางเพศ	เฉลี่ยวันละ	52	
ราย	ซึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยชั่วโมงละ	2	ราย	และพบว่ากว่า	ร้อยละ	90	ของ
ผู้กระทำารุนแรงเป็นคนรู้จักใกล้ชิด	 นอกจากนี้การทำาให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ
ผ่านการค้าประเวณีทุกรูปแบบ	 สื่อลามก	 สื่อโฆษณา	 ตลอดจนการลวนลาม
และคุกคามทางเพศในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะ	ในลิฟท์	
บนเครื่องบิน	และในที่แออัดล้วนแล้วแต่สะท้อนเจตคติที่เห็นผู้หญิงเชื่อมโยงกับ
เพศสัมพันธ์	 โดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่เลือกเกิดเฉพาะกับสตรีชาวบ้านเดินถนนเท่านั้น	
แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับสตรีทุกสถานภาพทางสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง
มีการศึกษาและอยู่ในวิชาชีพหรือผู้หญิงที่ยากจนไม่มีวิชาชีพ	 เหล่านี้ล้วนเป็น
ประเด็นที่สั่นคลอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 แม้ว่าประเทศไทยจะมี
กฎหมายคุ้มครองสตรีจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่กระบวนการยุติธรรม
ท่ีไม่เป็นมิตร	(unfriendly)	ต่อผู้เป็นเหย่ือของการถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ
ก็ทำาให้คดีเหล่าน้ีไปไม่ถึงช้ันศาลและท่ีไปถึงก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นส่วนมาก
สำาหรับบทลงโทษของกฎหมายในเรื่องการลวนลามทางเพศที่บังคับใช้กับ
ข้าราชการและนายจ้างของภาคเอกชนก็เป็นบทลงโทษที่มีตั้งแต่สถานเบา

31หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2008 คอลัมน์ Women and Children โดย Lampahai Intathep
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ไปจนถึงสถานหนัก	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้พิจารณาโทษ	ซึ่งก็มักจะใช้
การลงโทษสถานเบา	 ยกตัวอย่างเช่น	 การลงโทษข้าราชการของหน่วยงาน
ต่างๆ	 ในกรณีการชู้สาว	 การจดทะเบียนสมรสซ้อน	 การทำาอนาจารผู้หญิง
และการล่วงละเมิดทางเพศ	 ซึ่งการลงโทษก็ใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	มาตรา	98	 วรรคหนึ่ง	ตัดเงินเดือนร้อยละ	5	
และระยะเวลาการลงโทษโดยเฉลี่ยจากกรณีต่างๆ	 ที่สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 รวบรวมมาคือ	 2	 เดือน32	 ซึ่งการลงโทษเช่นนี้
เป็นการลงโทษที่เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงที่
ถูกทำาลายไป	 เมื่อเปรียบเทียบกับการลงโทษในกรณีเบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ
ก็คือปลดออกจากราชการตามมาตรา	 98	 วรรค	 2	 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	253533	ดุลพินิจการลงโทษที่แตกต่างกันใน
การกระทำาความผิดในสองเรื่องนี้ทำาให้เข้าใจได้ว่าการทำาลายศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงน้อยกว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวง	 การลงโทษ
ที่เบาบางทำาให้ผู้กระทำาไม่มีความเกรงกลัวต่อการทำาพฤติกรรมดังกล่าว	
จึงทำาให้การล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเป็นปรากฏการณ์ที่
ไม่มีแนวโน้มลดลง	
	 องค์ประกอบตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่จะใช้เป็นเป้าหมายในการวัด
ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีทั้งหมด	 4	 องค์ประกอบและ	 19
ตัวชี้วัด	ดังต่อไปนี้
 
องค์ประกอบที่	1.1	 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคใน	
	 	 		 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย
ตัวชี้วัดที่	1.1.1	 	 รายการละครหลังข่าวโทรทัศน์ปราศจากเนื้อหา	
	 	 	 ที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง
ตัวชี้วัดที่	1.1.2	 	 ประชาชนหญิงชายในช่วงอายุตั้งแต่	12	ปี	ถึง	60	ปี	
	 	 	 มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 	 ระหว่างหญิงชาย
ตัวชี้วัดที่	1.1.3	 	 ครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตคติเชิงบวก
	 	 	 ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย	
ตัวชี้วัดที่	1.1.4	 	 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เสนอภาพลักษณ์และ	
	 	 	 ภาษาที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุ
	 	 	 ทางเพศลดลง

32คู่มือการสอบสวนทางวินัย (แนวทางการลงโทษ) สำานักงาน ก.พ. กันยายน 2550 หน้า 27-37
33สำานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว, หน้า 41-43.

“ดุลพินิจการลงโทษที่

แตกต่างกันใน

การกระทำาความผิด

ในสองเรื่องนี้ทำาให้

เข้าใจได้ว่าการทำาลาย

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้หญิงเป็นเรื่องที่

ร้ายแรงน้อยกว่า

การฉ้อราษฎร์บังหลวง”
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องค์ประกอบที่	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
	 	 		 ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ	
	 	 		 เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ตัวชี้วัดที่	1.2.1	 	 ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองใน
	 	 	 ระบอบประชาธิปไตย	 (การออกเสียงเลือกตั้ง	 สิทธิ
	 	 	 ในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	การลงประชามติ)	
	 	 	 การเป็นผู้แทนรัฐบาล	 และการเข้าร่วมงานใน
	 	 	 องค์การระหว่างประเทศ	 และในองค์กรหรือ
	 	 	 สมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล	 ความเสมอภาค
	 	 	 ในสิทธิและโอกาสของการเข้าร่วมในการวางนโยบาย
	 	 	 ของรัฐและการดำาเนินการตามนโยบายนั้น	 การรับ
	 	 	 ตำาแหน่งราชการ	 และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ	
	 	 	 ระดับของรัฐบาล	(CEDAW	ข้อ	7	และข้อ	8)	
ตัวชี้วัดที่	1.2.2	 	 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา	เปลี่ยนแปลง	หรือ
	 	 	 คงไว้ซึ่งสัญชาติของตน	 เงื่อนไขการได้มาหรือการ
	 	 	 เปลี่ยนสัญชาติของคู่สมรสทั้งหญิงและชายซึ่งสมรส
	 	 	 กับคนต่างด้าวที่เสมอภาค	 รวมทั้งความเสมอภาค
	 	 	 ในการสืบสัญชาติให้แก่บุตร	(CEDAW	ข้อ	9)
ตัวชี้วัดที่	1.2.3	 	 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมือง
	 	 	 และชนบท	การได้รับการศึกษาและเข้าร่วมโครงการ
	 	 	 การศึกษาทุกโครงการการได้รับการกู้ยืมจาก
	 	 	 ธนาคาร	 การจำานอง	 และสินเชื่อ	 ตลอดจนการ
	 	 	 รับบริการรักษาสุขภาพ	 (CEDAW	 ข้อ	 10	 ข้อ	 12	
	 	 	 ข้อ	13	และข้อ	14)
ตัวชี้วัดที่	1.2.4	 	 สิทธิการทำางาน	 ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอันพึงแบ่งแยก
	 	 	 มิได้ของมนุษย์ทุกคน	 ความเสมอภาคในการจ้างงาน	
	 	 	 การเลือกอาชีพ	 การได้รับสวัสดิการและผลตอบแทน
	 	 	 การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำางานและ
	 	 	 การคุ้มครองพิ เศษในภาวะความเป็นมารดา	
	 	 	 (CEDAW	ข้อ	11)
ตัวช้ีวัดท่ี	1.2.5	 	 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย		ความเท่าเทียมกัน
	 	 	 ในด้านความสามารถ	 ความเสมอภาคในการเลือก
	 	 	 ถิ่นที่อยู่และภูมิลำาเนา	 ความเสมอภาคในการสมรส
	 	 	 และครอบครัว	(CEDAW	ข้อ	15	และข้อ	16)
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องค์ประกอบที่	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 		 ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ตัวชี้วัดที่	1.3.1	 	 มีกฎหมายที่มีการบทลงโทษต่อผู้กระทำาผิดต่อ
	 	 	 การลวนลามทางเพศ
ตัวชี้วัดที่	1.3.2	 	 มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำารุนแรงใน
	 	 	 ครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	1.3.3	 	 มีิกฎหมายที่ลงโทษอย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อและ
	 	 	 ผู้ขายบริการทางเพศ
ตัวชี้วัดที่	1.3.4	 	 กฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์และมี
	 	 	 บทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่	1.3.5	 	 มีกฎหมายที่มีการลงโทษต่อผู้ผลิตและ/หรือ
	 	 	 เผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
	 	 	 กฎหมาย
ตัวชี้วัดที่	1.3.6	 	 มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัว
	 	 	 และการสมรส	(คำานำาหน้านาม	ชื่อสกุล	การข่มขืน
	 	 	 กระทำาชำาเราภรรยา	 ความเสมอภาค	 ในการหย่า
	 	 	 การหมั้น	และการทำานิติกรรม)
ตัวชี้วัดที่	1.3.7	 	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	
	 	 	 2551	 มีบทลงโทษข้าราชการที่มีพฤติกรรมดูหมิ่น
	 	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออก
	 	 	 จากราชการ
องค์ประกอบที่	1.4	 สัดส่วนการดำาเนินคดีที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิด
	 	 		 ศั กดิ์ ศ รี ค ว าม เป็ นมนุ ษย์ ร ะหว่ า งหญิ งช ายที่
	 	 		 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษ
ตัวช้ีวัดท่ี	1.4.1	 	 สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทำาชำาเราท่ีเข้าสู่กระบวนการ
	 	 	 ในชั้นศาลเปรียบเทียบกับคดีที่มีผู้ แจ้ งความ
	 	 	 ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ	
ตัวช้ีวัดท่ี	1.4.2	 	 สัดส่วนการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ
	 	 	 กับจำานวนกรณีการทำาร้ายคู่ครองและคู่รักที่มา
	 	 	 รับบริการที่ศูนย์พึ่งได้	
ตัวชี้วัดที่	1.4.3	 	 สัดส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปรียบเทียบ
	 	 	 กับกรณีการร้องเรียนเรื่องการมีชู้	การสมรสซ้อน	
	 	 	 การลวนลามทางเพศ	และการอนาจารของข้าราชการ
	 	 	 พลเรือน
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4.2	 ความเสมอภาคทางสังคม	 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้รับรอง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหลายมาตรา	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐธรรมนูญ	
มิได้ให้ความหมายของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไว้	
	 แต่ในหลักความเสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชายโดยทั่วไปหมายถึง
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้สิทธิและโอกาสทางสังคมตามกฎหมาย	
หากหญิงและหรือชายไม่สามารถเข้าถึงและใช้โอกาสทางสังคมตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ	 อย่างเท่าเทียมด้วยเหตุจากเงื่อนไขต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
เงื ่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรมก็ตาม	 รัฐก็มีความจำาเป็นจะต้องสร้าง
มาตรการพิเศษ	(Affirmative	Action)	 เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะให้ผู้หญิงและหรือ
ผู้ชายเข้าถึงและใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเท่าเทียมจึงจะเกิดความเสมอภาคทาง
เพศอย่างแท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา	30	วรรคสี่ที่บัญญัติไว้ว่า
 “มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
 ดังนั้นการปฏิบัติที่ เหมือนกันจึงไม่จำาเป็นเสมอไปที่จะนำาไปสู่
ความเสมอภาค ตรงกันข้ามการปฏิบัติท่ีเหมือนกันบนฐานของความไม่เท่าเทียมกัน
อาจเป็นการตอกย้ำ�ความไม่เสมอภาค	 ยกตัวอย่างเช่น	 การเลือกตั้งทาง
การเมืองในระดับประเทศและท้องถิ่น	 รัฐธรรมนูญมิได้มีการกีดกันสตรีไม่ให้
ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างไร	 ซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปถือเป็นกฎเกณฑ์
ที่เป็นธรรมและการที่ใครจะได้รับเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของศรัทธาและความนิยม
ของประชาชนซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับความเป็นเพศ ในทางตรงข้ามคนท่ัวไปก็เข้าใจว่า
การกำาหนดสัดส่วนหญิงชายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบโควต้า เป็นระบบ
การเลือกตั้งที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ชายและเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรม 
	 ต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้หากคนทั่วไปเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรค
ของผู้หญิงซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้ชายในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งก็จะเข้าใจว่าระบบโควต้ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมตามหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้และตามหลักการ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตามที่ได้กล่าวข้างต้น	 ระบบการเลือกตั้งแบบ
กำาหนดสัดส่วนระหว่างหญิงชายเป็นมาตรการพิเศษชั่วคราวที่จะช่วยให้สตรี
มีโอกาสมากขึ้นในการมีส่วนร่วมโดยตรงในการใช้อำานาจอธิปไตยซึ่งครึ่งหนึ่ง
ของเจ้าของอำานาจนี้เป็นผู้หญิง	เหตุผลที่ต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อสร้างโอกาส
ที่เท่าเทียมนี้ก็เพราะว่าการเมืองเป็นพื้นที่ใหม่ของผู้หญิง	 เป็นพื้นที่ที่สังคม
มอบหมายให้ผู้ชาย และผู้ชายก็ครอบครองพื้นที่นี้มาหลายพันปี		

รัฐธรรมนูญมาตรา 30 

วรรคสี่ ที่บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้น

เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถ

ใช้สิทธิและเสรีภาพได้

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น 

ย่อมไม่ถือเป็นการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ตามวรรคสาม” ดังนั้น

การปฏิบัติที่เหมือนกัน

จึงไม่จำาเป็นเสมอไปที่จะ

นำาไปสู่ความเสมอภาค 

ตรงกันข้ามการปฏิบัติ

ที่เหมือนกันบนฐานของ

ความไม่เท่าเทียมกันอาจ

เป็นการตอกย้ำาความไม่

เสมอภาค
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ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

	 ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยหรือแม้แต่วัฒนธรรมสากล	 ผู้หญิง
ถูกกำาหนดบทบาทในการเป็นผู้ตามและผู้ดูแลบ้านและครอบครัว	 ดังนั้น	 เวลา
ผู้หญิงต้องการเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้นำา	 ผู้หญิงจึงไม่ได้รับความเชื่อมั่นจาก
สังคมเพราะคนในสังคมเติบโตและคุ้นเคยกับการเห็นผู้ชายเป็นผู้นำาตั้งแต่ใน
พื้นที่ครอบครัวจนถึงพื้นที่สาธารณะ	 และนี่คือความแตกต่างระหว่างหญิงชาย
ที่แฝงมาในรูปวัฒนธรรมที่คนในสังคมมองไม่เห็นเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการ
ปลูกฝังในรูปความเชื่อและเจตคติ	 ซึ่งไม่ใช่กฎระเบียบทางกฎหมาย	 หากเป็น
กฎระเบียบทางกฎหมายก็แก้ไม่ยาก	 เพียงแต่แก้กฎหมายก็จะลบเงื่อนไข
ความไม่เท่าเทียมได้	 แต่เมื่อเป็นเงื่อนไขทางวัฒนธรรมความเชื่อและความ
คุ้นเคย	การแก้ไขต้องอาศัยมาตรการพิเศษ	ดังนั้นระบบโควต้าจึงเป็นการ
สร้างเงื่อนไขในระบบตัวแทนให้มีความเสมอภาคและเป็นมาตรการที่เหมาะสม
ที่จะทำาให้ผู้หญิงซึ่งเป็นประชากรจำานวนครึ่งหนึงของประเทศ	มีตัวแทนที่จะไป
ใช้อำานาจอธิปไตยแทนตนได้อย่างแท้จริง	 ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน
แนวคิดเรื่องระบบโควต้าก็คือ	 สัดส่วนสตรีในรัฐสภา	 ปฏิญญาปักกิ่ง	 ซึ่ง
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองเมื่อปี	2538	 ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่ม
จำานวนสตรีในระดับตัดสินใจเป็นร้อยละ	30	และแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2549)	ได้กำาหนดให้
เพิ่มจำานวนสตรีในระดับตัดสินใจเป็นสองเท่า	เวลาผ่านไปแล้ว	13	ปี	ประเทศไทย
ไม่สามารถเพิ่มจำานวนสตรีในระดับตัดสินใจตามเป้าหมายของปฏิญญาปักกิ่ง
และเช่นกันแม้แต่เป้าหมายของแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ	ฉบับที่	9	ก็ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย	ในปี	2544	ซึ่งเป็นช่วงปลายแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ	ฉบับที่	8	สตรี
ที่ได้รับเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรมีร้อยละ	9.2	ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม	
2550	ซึ่งเป็นช่วงต้นแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ	ฉบับที่	10	สตรีที่ได้รับเลือกตั้งใน
สภาผู้แทนราษฎรมีร้อยละ	11.67	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	หากไม่ใช้มาตรการพิเศษ
การที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ความเสมอภาคในระบบตัวแทนอำานาจอาจจะ
ต้องใช้เวลาอีกนานมาก	ดังที่คณะกรรมการ	CEDAW	ตั้งข้อสังเกตในข้อคิดเห็น
สรุปในการอ่านรายงานฉบับที่	4	 และ	5	 ของประเทศไทย	 โดยคณะกรรมการ	
CEDAW	 เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในชีวิตสาธารณะอยู่ในระดับต่ำา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ดังนั้นคณะกรรมการ	 CEDAW	 จึงเสนอแนะว่าประเทศไทย
ควรมีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อเพิ่มจำานวนของผู้หญิงในตำาแหน่งตัดสินใจ34    
	 ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ	ทั่วโลกที่ใช้ระบบโควต้าจำานวน	74	ประเทศ	
ประเทศที่สามารถพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระบบตัวแทน
ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ใช้ระบบโควต้าเช่น	กลุ่มประเทศสแกนดิเนียเวีย
หรืออย่างประเทศราวันด้า	ซึ่งมีผู้หญิงอยู่ในสภาถึงร้อยละ	48.835 

34Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Thailand February 3, 2006
35World Map of Women in Parliament 2008, Inter-parliamentarians Union, ISBN 978-92-9142-376.7
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	 นอกจากนี้ในด้านการบริหาร	ประเทศไทยมีจำานวนข้าราชการผู้หญิง
ในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับ	 9	 ขึ้นไป	 ก็มีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ชายหลายเท่าตัว	
แม้ว่าแนวโน้มของข้าราชการผู้หญิงในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับ	9	 ขึ้นไปจะมี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ก็ตาม	 ในภาคเอกชนสัดส่วนของผู้บริหารผู้หญิงก็น้อยกว่า
ผู้ชายถึงเกือบ	4	เท่า	(ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์)	และเกือบเท่าตัวในบริษัท
ธุรกิจอื่นๆ36	 สัดส่วนตัวแทนผู้นำาสตรีแรงงานในสหภาพแรงงานก็เช่นกัน	 ผู้นำา
แรงงานสตรีในสหภาพแรงงานต่างๆ	มีเพียงร้อยละ	32	เมื่อเทียบกับร้อยละ	68	
ของผู้นำาชายในสหภาพแรงงาน37  
	 ในด้านโอกาสการเข้าถึงการศึกษา	 แม้ว่าอัตราการเข้าเรียนการ
ศึกษาภาคบังคับ	9	ปีของหญิงชายจะไม่ต่างกันมากนัก	แต่มีจำานวนผู้ชายมีเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับมากกว่าผู้หญิงซึ่งเฉลี่ยจำานวนปีที่ผู้ชายอายุตั้งแต่	 15	 ปี
ขึ้นไป	ที่ได้รับการศึกษาก็สูงกว่าผู้หญิงคือ	8.4	และ	8.2	ปีตามลำาดับ38	อัตรา
การอ่านออกเขียนได้ของผู้ชายอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไปก็สูงกว่าผู้หญิงคือ	ร้อยละ	
95.6	และ	91.539	และหากดูอัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้ชายอายุตั้งแต่	40	ปี
ขึ้นไปก็สูงกว่าผู้หญิงคือ	ร้อยละ	92.7	และ	85.240  
	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาอัตราการเข้า
ศึกษาของหญิงมากกว่าผู้ชาย	แต่มีข้อสังเกตว่าในการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	(ปวช.)	และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	มีจำานวนนักศึกษาชาย
มากกว่าหญิง41		ซึ่งหมายความว่าการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษาที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	 เพราะผู้ชายไปเข้าเรียนต่อในระดับ
ปวส.	และ	ปวช.	ก็เป็นได้		
	 ในภาพรวมระดับปริญญาตรีมีนักศึกษาหญิงมากกว่าชายกว่า
เท่าตัว	(หญิง	55,306	 คน	 และชาย	20,954	 คน)42	 ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็น
ทางเลือกและศักยภาพความสนใจของประชากรแต่ละคนและไม่ใช่ประเด็นที่
มีนัยทางความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	 แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายคือ	 การปิดกั้นไม่ให้สตรีเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาด้านการทหารและตำารวจ	 เป็นที่น่าแปลกใจว่าสถาบันที่มีความ
แข็งตัวในแง่ความเป็นหญิงความเป็นชายมากกว่าสถาบันทหารตำารวจก็คือ 
สถาบันการศึกษาของสงฆ์แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาของสงฆ์ได้
เปิดรับสตรีให้ศึกษาร่วมกับสงฆ์ได้

36รายงานสถานการณ์สตรีไทย ปี 2551 หน้า 17
37ข้อมูลปี 2548 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 149
38ข้อมูลปี 2549 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 28
39ข้อมูลปี 2548 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 65
40ข้อมูลปี 2548 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 62
41ข้อมูลปี 2550 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 32 
42ข้อมูลปี 2550 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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	 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงความไม่เสมอภาคทางเพศคือ	
อัตราการอ่านหนังสือ	 ซึ่งอัตรานิสัยรักการอ่านหนังสือของประชากรอายุตั้งแต่	
6	 ปีขึ้นไป	 ปรากฏว่าผู้หญิงมีนิสัยรักการอ่านมากกว่าผู้ชายทุกกลุ่มอายุจนถึง	
29	ปี	แต่ในกลุ่มอายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	ผู้ชายกลับมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
มากกว่าผู้หญิง	 ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าในช่วงอายุตั้งแต่	6	 ปีขึ้นไปเด็กผู้ชาย
อาจใช้เวลากับการเล่นเกมส์อินเตอร์เน็ตและผู้หญิงเมื่ออายุ	30	ขึ้นไป	ต้องดูแล
ลูกและครอบครัวจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็เป็นได้43

			 ในด้านความเสมอภาคการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์มีประเด็นที่ได้รับการนำาเสนอไว้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 รณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัวในลักษณะการ
ทำาหมันชาย	ซึ่งสะดวก	ประหยัด	และรวดเร็วกว่าการทำาหมันหญิง	ผลข้างเคียง
ก็มีน้อยกว่าการคุมกำาเนิดแบบใช้ยาของผู้หญิง		แต่ปรากฏว่า	วิธีคุมกำาเนิดของ
สตรีที่สมรส	อายุ	15-44	ปี	ในรอบ	30	ปีที่ผ่านมา	คือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2521-2549	
ผู้หญิงเป็นฝ่ายคุมกำาเนิด	 อัตราส่วนการคุมกำาเนิดโดยการทำาหมันชายและ
ใช้ถุงยางอนามัยน้อยมาก44	 และในปัจจุบันพบว่า	 ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์มากกว่าเพ่ือคุมกำาเนิด	นอกจากน้ี
ยังมีประเด็นเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีประเด็นความไม่เสมอภาคในการ
รับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร	ซึ่งเมื่อเด็กหญิงตั้งท้องขึ้นมา

 
43ข้อมูลปี 2548 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 71
44อัตราส่วนร้อยของสตรีที่สมรสอยู่ในปัจจุบัน อายุ 15-44 ปี ที่กำาลังใช้วิธีคุมกำาเนิด จำาแนกตามวิธีคุมกำาเนิด เปรียบเทียบข้อมูลการสำารวจ
 ภาวะคุมกำาเนิดทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2521-2549

 CPS1 CPS2  CPS3 CUPS FHPE CPS96 BOHP RHSE
 (2521) (2524) (2527) (2530) (2538) (2539) (2543) (2549)วิธีคุมกำาเนิด

	 21.9	 20.2	 19.8	 19.9	 24.2	 23.10	 26.8	 36.7
	 4.7	 7.1	 7.6	 10.9	 18.0	 16.40	 22.0	 12.4
	 4.0	 4.2	 4.9	 6.2	 4.5	 3.20	 3.1	 1.2
	 13.0	 18.7	 23.5	 25.4	 22.9	 22.0	 22.6	 26.6
	 3.5	 4.2	 4.4	 3.8	 1.7	 2.0	 1.2	 0.9
	 -	 -	 -	 0.2	 1.4	 1.3	 1.5	 0.8
	 2.2	 1.9	 1.8	 1.9	 1.8	 1.8	 1.7	 1.2
	 4.1	 2.7	 2.6	 2.3	 0.6	 0.6	 0.3	 0.4
	 53.4	 59.0	 64.6	 70.5	 75.1	 72.2	 79.2	 81.1

ยาเม็ดคุมกำาเนิด
ยาฉีดคุมกำาเนิด
ห่วงอนามัย
หมันหญิง
หมันชาย
ยาฝังคุมกำาเนิด
ถุงยางอนามัย
อื่นๆ

รวม

ที่มา : CPS1-3 การสำารวจภาวะคุมกำาเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  CUPS การสำารวจตัวกำาหนดและผลกระทบของแบบแผนการใช้วิธีคุมกำาเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  FHPE โครงการประเมินผลงานอนามัยครอบครัวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 กองวางแผนครอบครัวและ
   ประชากร กรมอนามัย
  CPS96 การสำารวจภาวะคุมกำาเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  BOHP การประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 สำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
  RHSE โครงการการประเมินมาตรฐานอนามัยการเจริญพันธุ์สำาหรับประชาชน กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

“เป็นที่น่าแปลกใจว่า

สถาบันที่มีความแข็งตัว

ในแง่ความเป็นหญิง

ความเป็นชายมากกว่า

สถาบันทหารตำารวจ

ก็คือ สถาบันการศึกษา

ของสงฆ์แต่ปรากฏว่า

ในปัจจุบันสถาบัน

การศึกษาของสงฆ์

ได้เปิดรับสตรีให้ศึกษา

ร่วมกับสงฆ์ได้”
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ก็ต้องออกจากโรงเรียนด้วยระเบียบของโรงเรียนและด้วยความอับอายจากค่า
นิยมของสังคมเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ในขณะที่เด็กชายสามารถเรียนต่อ
ได้ตามปกติและไม่ได้รับการตำาหนิจากสังคมหรือไม่ได้รับความอับอายจาก
การทำาให้เด็กผู้หญิงท้องแต่อย่างไร	 และการที่เด็กผู้หญิงท้องโดยไม่มีความ
พร้อมจะส่งผลต่อจิตใจและอนาคตของเด็กเองและปัญหาสังคมที่จะตามมาอีก
มากมาย	 รวมถึงปัญหาที่จะตามมากับตัวลูกที่เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็ก	 ซึ่งล้วน
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
	 การที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิเหนือร่างกายตัวเองถือว่าเป็นประเด็นสิทธิสตร	ี
ซึ ่งรัฐต้องให้ความเคารพและไม่ใช่ทำาให้เป็นสิ่งที ่ผิดกฎหมาย	 แม้รัฐบาล
จะทำาให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ลดความต้องการที่จะทำาแท้งของ
สตรีจึงทำาให้มีการทำาแท้งเถื่อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตของผู้ใช้บริการหรือ
เกิดความพิการตามมา	 จากข้อมูลที่มีอยู่ก่อนปี	 2541	 พบว่าตัวเลขจำานวน
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำาแท้งที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศประมาณ	 300,000	 คน45

ซ่ึงจำานวนดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลเพียงยอดภูเขาน้ำาแข็งเท่าน้ันเพราะการทำาแท้ง
เป็นเรื่องผิดกฎหมาย	 ดังนั้น	 ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึง
สถานภาพและแนวคิดของสังคมต่อผู้หญิงในการแก้ปัญหา	ในขณะท่ีสังคมปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม	 ทำาให้การทำางานตลอดจนการแก้
ปัญหามีลักษณะในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก	 การให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษา
เป็นตัวอย่างของการทำางานในเชิงรุกที่ล้มเหลวที่ส่งผลต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจของเยาวชน	 ดังนั้น
จึงมีความจำาเป็นที่รัฐจะต้องมีทางเลือกให้กับผู้หญิงและเด็กที่ตกอยู่ใน
สภาพปัญหาดังกล่าว	 สำาหรับผู้ชายมีทางออกและไม่ต้องรับผิดชอบในทาง
กายภาพต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
มาตรการต่อทางออกของปัญหาดังกล่าวโดยให้โรงเรียนประสานส่งเด็กหญิง
ที่ตั้งท้องโดยไม่พร้อมให้กับการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่
ต่อเนื่อง				กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิเหนือร่างกายตัวเองในที่นี้เป็นการนำาเสนอ
ในกรอบของสิทธิในการตัดสินใจที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูล
อย่างรอบด้านแล้วถึงผลที่จะติดตามมาของการตัดสินใจนั้นๆ	
 อนึ่งในประเด็นความเสมอภาคการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ จากการอภิปรายในเวทีผู้เชี่ยวชาญด้านบทบาทและความ
สัมพันธ์หญิงชายเห็นว่าเป็นประเด็นที่ไม่ได้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

45กนกวรรณ ธราวรรณ การทำาแท้ง: ความรุนแรงในเพศวิถีปิตาธิปไตย เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำาปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 27-28   
 มกราคม 2548 จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โดยตรง เช่น จำานวนผู้ทำาหมันชายและหญิงหรือจำานวนการคุมกำาเนิดของหญิง
และชาย แม้ว่ามีจำานวนเท่ากันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  ส่วนเรื่องสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์์ในข้อสิทธิเหนือร่างกายตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีข้อโต้แย้ง
ในสังคมมากเกินกว่าจะใช้เป็นตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ ผู้เชี่ยวชาญ
จึงเสนอแนะให้ผู้วิจัยตัดตัวชี้วัดในส่วนนี้ออกทั้งหมด ดังนั้นองค์ประกอบตัว
ชี้วัดและตัวชี้วัดที่จะใช้เป็นเป้าหมายในการวัดความเสมอภาคทางสังคมมี
ทั้งหมด	2	องค์ประกอบและ	7	ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ	
	 	 		 การบริหาร	การปกครองทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่	2.1.1	 	 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 	 ในคณะกรรมการระดับชาติที่มีอำ านาจในการ
	 	 	 กำาหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	2.1.2	 	 สัดส่วนหญิงชายที่ ได้รับการเลือกตั้งทุกระดับ
	 	 	 ไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	2.1.3	 	 สัดส่วนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและ
	 	 	 ภาคเอกชนไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	2.1.4	 	 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนักวิชาการ	
	 	 	 ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ
	 	 	 ทุกคณะของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	 	 	 ไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	2.1.5	 	 สัดส่วนหญิงชายในการเป็นผู้นำาในองค์กรชุมชน
	 	 	 ทั้งในเมืองและชนบทไม่ต่างกัน

องค์ประกอบที่	2.2	 ความเสมอภาคในการศึกษาทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่	2.2.1	 	 อัตราส่ วนหญิ งชายในการสำ า เ ร็ จการศึกษา
	 	 	 ภาคบังคับ	9	ปี	ไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	2.2.2	 	 ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้
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4.3			 ความเสมอภาคในครอบครัว 
	 ความเสมอภาคในครอบครัว	 เป็นประเด็นที่คณะกรรมการ	CEDAW	
ตั้งข้อสังเกตในข้อคิดเห็นสรุปในการพิจารณารายงานฉบับที่	 4	 และ	 5	 ของ
ประเทศไทย	โดยคณะกรรมการ	CEDAW	เห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และบรรทัดฐานดั้งเดิมที่เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบระหว่างหญิงชายใน
ครอบครัว
	 วัฒนธรรมไทยในอดีตไม่นิยมให้สตรีมีการศึกษาแม้เพียงการอ่านออก
เขียนได้	 แต่จะใช้การอบรมให้สตรีเรียนรู้การบ้านการเรือนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการมีครอบครัวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เตรียมความพร้อมในการไปรับใช้
ดูแลสามีและลูก	 เพราะเป้าหมายสูงสุดของการเกิดเป็นผู้หญิงคือการมีสามี	
แต่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผู้ชายคือการมีหน้าท่ีการงานท่ีดีเล้ียงครอบครัวได้	
ดังนั้น	 จึงเกิดการแบ่งพื้นที่	 บทบาท	 และหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างหญิง
และชายในสังคมไทยจนกลายเป็นค่านิยมและความคาดหวังจากสังคมใน
การทำาหน้าที่และปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคมกำาหนด	 แต่เมื ่อ
สังคมเปลี่ยนไปมีการนำาความทันสมัยมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศทำาให้สตรีมีโอกาสได้รับการศึกษา	 ซึ่งการศึกษาถูกใช้เป็น
เครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย	 เมื่อสตรีมีโอกาสในการ
ศึกษามากขึ้น	 สตรีก็มีเครื่องมือเดียวกันกับผู้ชายในการมีบทบาทในพื้นที่
สาธารณะนอกเหนือจากพื้นที่ในครัวเรือนดังเช่นในอดีต			
	 เมื่อสังคมพัฒนาถึงจุดที่ รายได้ของผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวไม่
เพียงพอต่อการครองชีพได้	 และความล้มเหลวของการทำามาหากินในภาค
ชนบททำาให้สตรีทั้งในภาคเมืองและชนบทหลั่งไหลเข้าสู่ภาคการผลิตต่างๆ	
จนประเทศไทยเป็นประเทศที่สตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงเกือบที่สุดในเอเชีย	
การที่สตรีได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวมาเป็น
ผู้ผลิตทำาให้สตรีต้องทำางานหนักเป็นสองเท่าคือต้องทำาทั้งงานบ้านและ
งานนอกบ้านในขณะที่ผู้ชายยังคงดำารงบทบาทเดิมตั้งแต่ประเทศไทยตั้งเป็น
ราชอาณาจักรคือทำางานนอกบ้านเพียงอย่างเดียว	 จึงทำาให้ผู้หญิงไม่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพราะงานในบ้านและนอกบ้านเป็นงานที่หนักทั้งคู่	 ทำาให้สตรีเครียด
และมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอและส่งผลต่อบรรยากาศในครอบครัว	 รวมถึง
ไม่มีเวลาใส่ใจดูแลลูก	 ซึ่งจะพบว่าเยาวชนปัจจุบันขาดความอบอุ่นและ
การใส่ใจจากครอบครัวทำาให้เยาวชนก้าวร้าวมากขึ้นและใช้เวลานอกบ้าน
มากขึ้น	 อัตราการหย่าร้างก็มากขึ้น	 ในครอบครัวชนชั้นกลาง	 สตรีสามารถ
จ้างคนที่มารับบทบาทงานบ้านแทนได้	 แต่ในครอบครัวของผู้ใช้แรงงานสตรี

“การที่สตรีได้เปลี่ยน

บทบาทจากการเป็น

ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว

มาเป็นผู้ผลิตทำาให้สตรี

ต้องทำางานหนักเป็น

สองเท่าคือต้องทำาทั้ง

งานบ้านและงานนอกบ้าน

ในขณะที่ผู้ชายยังคงดำารง

บทบาทเดิม

ตั้งแต่ประเทศไทย

ตั้งเป็นราชอาณาจักร

คือทำางานนอกบ้าน

เพียงอย่างเดียว”
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ผู้ใช้แรงงานไม่สามารถท่ีจะจ้างใครได้เลย	 นอกจากจะเอาญาติมาดูแลบ้านแทน
ซึ่งก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากความคับแคบของที่พักอาศัย	 ดังนั้นบทบาท
ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวจึงเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคของสตรี
ในการใช้โอกาสต่างๆ	 ในสังคม	 ตลอดจนการพัฒนาตนเองและหาความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ยิ่งกว่านั้นการที่สตรีต้องทำางานทั้งในบ้านและ
นอกบ้านมีผลต่อสุขภาพของสตรี	 ตัวเลขของสตรีที่มาพบแพทย์ด้วยความรู้สึก
ไม่สบายในกรุงเทพมหานคร	 ปี	 2549	 พบว่าสูงกว่าชายถึงร้อยละ	 4.346 
ซึ่งความรู้สึกไม่สบายของสตรีอาจมีสาเหตุมาจากคุณภาพชีวิตที่ต่ำาก็เป็นได้	
ข้อมูลที่สนับสนุนสมมุติฐานข้างต้นคือ	 จำานวนชั่วโมงที่สตรีใช้ในการ
ทำางานบ้านก็สูงกว่าผู้ชายคือ	เฉลี่ยทั้งประเทศผู้หญิงอายุ	10	ปีขึ้นไปใช้เวลาใน
การทำางานบ้านมากกว่าผู้ชายเกือบเท่าตัวคือ	 วันละ	2.7	 ชั่วโมง	 เมื่อเทียบกับ	
1.5	 ชั่วโมงของผู้ชาย47	 และผู้หญิงอายุ	 10	 ปีขึ้นไปใช้เวลาในการดูแลคนใน
ครอบครัวมากกว่าผู้ชายเฉลี่ยทั้งประเทศ	3.3	ชั่วโมงเมื่อเทียบกับ	2	ชั่วโมงของ
ผู้ชาย48	นอกจากนี้ในเรื่องเวลาว่างผู้หญิงมีเวลาว่างน้อยกว่าผู้ชายคือผู้หญิง
มีเวลาว่างวันละ	3.4	ชั่วโมงเมื่อเทียบกับชายที่มีเวลาว่างวันละ	3.8	ชั่วโมง49  
	 นอกจากเรื่องการปรับเปลี่ยนเจตคติดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาท
ความรับผิดชอบของหญิงชายตามข้อห่วงใยของคณะกรรมการ	 CEDAW	 แล้ว	
การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเป็นผู้นำาในครอบครัวของผู้ชายก็เป็น
ประเด็นห่วงใยของคณะกรรมการ	 CEDAW	 เช่นกัน	 สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
โครงสร้างแบบปิตาธิปไตยที่มอบหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำาในทุกพื้นที่ของสังคม	
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในครอบครัว	 พื้นที่ทางศาสนา	 และพื้นที่สาธารณะทั้งหมด	
ผู้ชายได้รับมอบหมายจากโครงสร้างสังคมให้เป็นผู้ใช้อำานาจในการปกครอง
ในทุกพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 พื้นที่ในครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้หญิง
แต่ผู้หญิงก็ไม่มีอำานาจตัดสินใจ	 ผู้ชายเป็นผู้ผูกขาดการใช้อำานาจซ่ึงเป็นประเด็น
ที่ขัดขวางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 พัฒนาการทางสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยทำาให้การตัดสินใจและการใช้อำานาจเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถผูกขาด
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ผู้ชายจะต้องปรับเจตคติและ
บทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ผู้หญิงได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาและความสามารถเท่าๆ	 กับผู้ชาย	
องค์ประกอบตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่จะใช้เป็นเป้าหมายในการวัดความเสมอภาค
ในครอบครัวมีทั้งหมด	3	องค์ประกอบและ	12	ตัวชี้วัด	ดังต่อไปนี้

46รายงานสถานการณ์สตรีไทย 2551 หน้า 17
 47ข้อมูลปี 2547 รายงานสถานการณ์สตรีไทย 2551 หน้า 24
48ข้อมูลปี 2547 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 155
49ข้อมูลปี 2547 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 171
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องค์ประกอบที่	3.1	 ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่
	 	 		 ในครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.1.1	 	 สัดส่วนเวลาการทำางานบ้านของสามีและภรรยา
	 	 	 ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพ
	 	 	 ทั้งคู่	 (การทำาอาหาร	 จับจ่ายซื้อของใช้และอาหาร
	 	 	 ทำาความสะอาดบ้าน	 ซักรีดเสื้อผ้า	 ทำาสวน	 ดูแล
	 	 	 สัตว์เลี้ยง)	
ตัวชี้วัดที่	3.1.2	 	 สัดส่วนเวลาในการดูแลลูก	 รวมถึงการเล่นกับลูก	
	 	 	 อบรมสั่งสอน	 และรับส่งลูกของสามีและภรรยาใน
	 	 	 กรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่
ตัวชี้วัดที่	3.1.3	 	 สัดส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย	 รวมถึง
	 	 	 การพาไปพบแพทย์ของสามีและภรรยา	 ในกรณีที่
	 	 	 ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่
ตัวช้ีวัดท่ี	3.1.4	 	 สัดส่วนเวลาในการใช้เวลาร่วมกันของสามีและภรรยา
	 	 	 ในครอบครัวในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางาน
	 	 	 หาเลี้ยงชีพทั้งคู่
องค์ประกอบที่	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.2.1	 	 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผน
	 	 	 ครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.2.2	 	 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่น
	 	 	 และที่อยู่อาศัยของครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.2.3	 	 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพ
	 	 	 และการเปลี่ยนอาชีพของครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.2.4	 	 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผน
	 	 	 การศึกษาและอนาคตของบุตรและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.2.5	 	 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการกำาหนด
	 	 	 การใช้จ่าย	 การกู้ยืมเงิน	 และการซื้อขายทรัพย์สิน
	 	 	 ของครอบครัว
องค์ประกอบที่	3.3	 ความเสมอภาคในการปรับเปลี่ยนบทบาทระหว่าง	
	 	 		 หญิงชายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว
ตัวชี้วัดที่	3.3.1	 	 สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบและสามารถ
	 	 	 จัดการดูแลงานบ้านได้	เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่อยู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่	3.3.2	 	 สามีและภรรยามีเจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้าน
	 	 	 และงานเลี้ยงลูกเป็นงานและเป็นความรับผิดชอบ
	 	 	 อย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่าย
ตัวช้ีวัดท่ี	3.3.3	 	 สามีและภรรยามีเจตคติในการเล้ียงลูกหญิงและชาย
	 	 	 โดยไม่มีอคติทางเพศ
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4.4	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	
	 แม้ว่าจำานวนประชากรที่ยากจนทั้งประเทศของผู้หญิงจะมากกว่า
จำานวนประชากรที่ยากจนของผู้ชายก็ตาม	(3,078,000	คน	และ	2,979,000	คน
ตามลำาดับ)	และเส้นความยากจนคิดเป็นรายได้ต่อคนต่อเดือนของผู้หญิง
ก็ต่ำากว่าของผู้ชายคือ	 เดือนละ	1,381	 บาทเมื่อเทียบกับเดือนละ	1,393	 บาท
ของผู้ชาย	 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	 เมื่อเทียบสัดส่วนความยากจนของหญิงชายต่อ
จำานวนประชากรทั้งหมด	ผู้หญิงมีสัดส่วนความยากจนน้อยกว่าผู้ชายคือร้อยละ	
9.3	 เมื่อเทียบกับร้อยละ	9.8	 ของผู้ชาย50	 นอกจากนี้	 ครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็น
หัวหน้าครอบครัวก็พบว่ารายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับที่ต่ำากว่าครอบครัว
ที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวในทุกภาค51	 ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากความไม่
เสมอภาคในค่าจ้างและการเล่ือนตำาแหน่งและข้ันเงินเดือนตลอดจนราคาค่าแรง
ของหญิงชายในตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานผู้หญิงจะถูกกว่าตลาดแรงงาน
ชาย	และ	ด้วยภารกิจการเล้ียงลูกทำาให้สตรีจำานวนหน่ึงไม่สามารถทำางานต่อเน่ือง
ต้องลาออกจากงานไปเลี้ยงลูกและเมื่อกลับมาทำางานใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นที่
เงินเดือนเดิมหรือต่ำ�กว่า ดังน้ันการมีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการมีสถาน
รับเลี้ยงเด็กอ่อนจึงมีความจำาเป็นต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ยิ่งกว่านั้นสตรีที่สามีเสียชีวิตและต้องมาเริ่มต้นทำางานเลี้ยงครอบครัวก็ต้องตก
อยู่ในกลุ่มตลาดแรงงานราคาถูก	 รายได้เฉลี่ยของผู้หญิงนอกภาคเกษตร
ทั้งประเทศมีอัตราส่วนต่ำากว่าผู้ชายคือ	 0.9452	 อีกปัจจัยหนึ่งก็คือผู้หญิงได้รับ
การฝึกอบรมให้มีทักษะฝีมือแรงงานสำาหรับการสร้างรายได้น้อยกว่าผู้ชายคือ
ร้อยละ	48.35	เมื่อเทียบกับร้อยละ	51.65	ของผู้ชาย53	การเกษียณอายุที่ต่างกัน
ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมก็เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจของผู้หญิง	 กล่าวคือ	 เจ้าของอุตสาหกรรมกำาหนดให้แรงงานหญิง
เกษียณที่อายุ	45	ปี	และแรงงานชายเกษียณที่อายุ	55	ปี	เมื่อสตรีอายุ	45	ปีจะไป
หางานใหม่ทำาก็ค่อนข้างจะยาก	 ยกเว้นจะไปทำางานในภาคแรงงานนอกระบบ	
ซึ่งบางอาชีพก็ต้องการการฝึกอาชีพใหม่และเงินทุน	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ
สำารวจแรงงานนอกระบบพบว่าในปี	2550	 ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยู่
ประมาณ	23.2	ล้านคน	(ประกอบด้วยผู้ชาย	12.4	ล้านคนและผู้หญิง	10.8	ล้านคน)
และเมื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	63.3	 ของผู้หญิงที่มีงานทำาเป็นแรงงานนอระบบ
เมื่อเทียบกับร้อยละ	62.2	ของผู้ชายที่มีงานทำาเป็นแรงงานนอกระบบ54   

50ข้อมูลปี 2549 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 15-16
51ข้อมูลปี 2547 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 26
52ข้อมูลปี 2549 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 143
53ข้อมูลปี 2549 Thailand gender disaggregated statistics 2008 หน้า 134
54มิติหญิงชาย ความแตกต่างบนความเหมือน สำานักงานสถิติแห่งชาติและสำานักงานกิจการสตรีและครอบครัว หน้า 61 2551   

“ด้วยภารกิจ

การเลี้ยงลูกทำาให้สตรี

จำานวนหนึ่งไม่สามารถ

ทำางานต่อเนื่อง

ต้องลาออกจากงานไป

เลี้ยงลูกและเมื่อกลับมา

ทำางานใหม่ก็ต้องไป

เริ่มต้นที่เงินเดือนเดิม

หรือต่ำากว่า ดังนั้น

การมีกฎหมายบังคับ

ให้สถานประกอบการ

มีสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน

จึงมีความจำาเป็นต่อการ

ส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชาย”
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	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ของสหประชาชาติ	 ได้กำาหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกดำาเนินการให้เกิด
ความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน	 ประเทศไทยในฐานะภาคี
สมาชิกอนุสัญญาดังกล่าว	 ได้ดำาเนินการในการจัดทำามาตรการต่างๆ	 เพื่อ
ส่งเสริมความเสมอภาคในการจ้างงานและสนับสนุนโอกาสในการทำางาน
ของสตรี	 ทั้งในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน	
ขจัดการเลือกปฏิบัติ	 และคุ้มครองแรงงานหญิงที่เข้าสู ่ตลาดแรงงาน
เป็นการเฉพาะ	เช่น	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	(แก้ไขเพิ่มเติม	
ฉบับที่	2	และฉบับที่	3	พ.ศ.	2551)	มาตรา	15	ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน	เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้	 	 มาตรา	53	 ในกรณีที่ทำางานมีลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน	 และปริมาณเท่ากันให้นายจ้างกำาหนดค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	
ค่าทำางานในวันหยุด	 และค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง	มาตรา	41	ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์
มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน	วันลาตามวรรคหนึ่งให้นับ
รวมวันหยุดที่มีในระหว่างที่ลาด้วย	 มาตรา	 43	 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
	 แต่ในความเป็นจริงยังพบว่ายังมีความแตกต่างและการเลือกปฏิบัต	ิ
เช่น	 โอกาสในการเลื่อนตำาแหน่ง	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนที่แรงงานหญิงยังต่ำากว่า
แม้จะทำางานในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำางาน
โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์		ในทางปฏิบัติพบว่ามีแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์
บางคนไม่แจ้งให้นายจ้างทราบว่าตนเองตั้งครรภ์เพราะเกรงว่าจะขาดรายได้
เนื่องจากนายจ้างจะไม่ให้ทำางานล่วงเวลา	 หรือการใช้สิทธิลาคลอด	90	 วัน	
แต่แรงงานสตรีจะลาคลอดเพียง	 45	 วัน	 เพื่อจะได้กลับมาทำางานและได้รับ
ค่าจ้างตามปกติเพราะสามารถเบิกประโยชน์ทดแทนในการลาคลอดได้อีก	45	 วัน	
จากกฎหมายประกันสังคม	
	 จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชาย	
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ใช้ตัวชี้วัดรายได้ของแรงงานหญิงชายในภาคเกษตร	 ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่าสำานักงานสถิติไม่ได้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวจึงเกรงว่า
แม้จะใช้ตัวชี้วัดนี้ก็อาจจะยากต่อการเก็บข้อมูล	ดังนั้นองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ที่จะใช้เป็นเป้าหมายในการวัดความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
มีทั้งหมด	2	องค์ประกอบและ	5	ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบที่	4.1	 ความเสมอภาคในค่าตอบแทน	และอายุการจ้างงาน
ตัวชี้วัดที่	4.1.1	 		 มีกฎหมายที่กำาหนดการเกษียณอายุของแรงงาน 
	 	 		 หญิงและชายที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน
ตัวชี้วัดที่	4.1.2	 		 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงชายที่ทำางานนอกภาค 
	 	 		 เกษตรไม่ต่างกัน
องค์ประกอบที่	4.2	 ความเสมอภาคในการได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพา	
	 	 		 ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่	4.2.1	 		 สัดส่วนความยากจนของกลุ่มคนยากจนตาม
	 	 		 เส้นความยากจนของหญิงและชายไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	4.2.2	 		 อัตราการว่างงานของหญิงและชายไม่ต่างกัน
ตัวชี้วัดที่	4.2.3	 		 รายได้เฉล่ียของหญิงและชายท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว
	 	 		 ไม่ต่างกัน
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 ในส่วนนี้	คณะวิจัยจะอธิบายถึงเกณฑ์การให้คะแนน	วิธีการถ่วง
น้ำาหนัก	 และค่าเป้าหมาย	 นอกจากนี้	 จะกล่าวถึงคำาจำากัดความของตัวชี้วัด
แต่ละตัว	แนวทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด		ขอบเขตและแนวทางในการเก็บข้อมูล	
รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายแต่ละตัว	 เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลเกิดความเข้าใจ	 และสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

1.	 เกณฑ์การให้คะแนน  
	 เกณฑ์การให้คะแนนที่กำาหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด	 	 แสดงถึงค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการ		 เนื่องจากสะท้อนให้เห็นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย	 ดังนั้น	 หากข้อมูลที่เก็บได้ตามตัวชี้วัดใดเป็นไปตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่กำาหนดคือ	 ระดับเป้าหมายย่อมแสดงถึงการมีความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในบริบทของตัวชี้วัดดังกล่าว			โดยความหมายของคำาว่า	
“ระดับพัฒนา”		หมายถึง		ในบริบทของตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่มีความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย	 จำาเป็นที่จะต้องหาแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายต่อไป
	 ทั้งนี้	 เกณฑ์ของตัวชี้วัดแต่ละตัวถูกกำาหนดขึ้นภายใต้กรอบของ
ระยะเวลาที่เป็นปัจจุบัน	 ดังนั้นเกณฑ์ที่กำาหนดไว้นี้จึงอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
กรอบเวลาที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 เกณฑ์การให้คะแนนในปัจจุบันอยู่ในช่วงแผน
พัฒนาสตรีในช่วงการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 10	
(พ.ศ.	2550-2554)	 เมื่อถึงแผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	 ก็
อาจจะปรับค่าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น	หรืออาจจะคงไว้ในระดับเดิมก็ได้	หากผล
การวัดในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	10	อยู่ในระดับต่ำากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้มาก

ส่วนที่ 5
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2.	 การถ่วงนำาหนัก
	 การกำาหนดตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น	4	มาตรฐาน		โดยแต่ละมาตรฐาน
จะมีองค์ประกอบที่มีจำานวนแตกต่างกัน		และองค์ประกอบของแต่ละมาตรฐาน
จะประกอบด้วยข้อย่อยซึ่งมีความสำาคัญ	และจำานวนแตกต่างกัน
	 การกำาหนดคะแนนและเกณฑ์การถ่วงน้ำาหนักตัวชี้วัดในการศึกษานี้		
ใช้เกณฑ์ความสำาคัญของตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนและถ่วงน้ำาหนัก	
โดยกำาหนดให้มาตรฐานทั้ง	4	 คิดเป็นคะแนน	100	 คะแนน	 จากการประเมิน
ความสำาคัญ	ผู้ศึกษาเห็นว่าทั้ง	4	มาตรฐานมีความสำาคัญในระดับเท่าๆ	กัน	จึง
จำาแนกคะแนนเป็นมาตรฐานละ	25	คะแนนเท่าๆ	กัน
	 สำาหรับการถ่วงน้ำาหนักของคะแนนองค์ประกอบ	และตัวชี้วัดย่อยนั้น
คณะวิจัยต้องการให้เกิดความสะดวกในการจำาแนกคะแนน	 และสามารถมอง
เห็นความสำาคัญที่แตกต่างกันของแต่ละตัวชี้วัดย่อย	 จึงนำาเกณฑ์การถ่วงน้ำา
หนักตัวชี้วัดมาใช้	 โดยกำาหนดให้คะแนนเต็มของแต่ละมาตรฐาน	 คิดเป็น
น้ำาหนักเท่ากับ	1	(ในการศึกษานี้แต่ละมาตรฐานมีคะแนน	25	คะแนนเท่ากัน)
	 จากนั้นจึงถ่วงน้ำาหนักขององค์ประกอบในแต่ละมาตรฐาน	 เพื่อ
กำาหนดค่าน้ำาหนัก		เช่น		มาตรฐานที่	1	มี	4	องค์ประกอบ		ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า
แต่ละองค์ประกอบมีความสำาคัญเท่ากัน	 จึงเฉลี่ยน้ำาหนักได้เป็นน้ำาหนัก
องค์ประกอบละ		0.25		(เมื่อนำาองค์ประกอบทั้ง	4	มารวมกันจะเท่ากับ	1)			
และในองค์ประกอบที่	1.1	มีตัวชี้วัดย่อย		4	ข้อ	ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสำาคัญ
เท่ากันจึงสามารถเฉลี่ยน้ำาหนักของข้อย่อยได้ข้อละ		0.0625	(เมื่อนำาคะแนน
ข้อย่อยทั้ง	4	มารวมกันจะเท่ากับคะแนนขององค์ประกอบที่	1.1	คือ	0.25)	ด้วย
การเฉลี่ยน้ำาหนักด้วยเกณฑ์อย่างเดียวกันสำาหรับมาตรฐานที่	 2	 จะเห็นความ
แตกต่างออกไป	คือ		มาตรฐานที่	2	(น้ำาหนักเท่ากับ	1)	มี	2	องค์ประกอบ	ซึ่งมี
ความสำาคัญแตกต่างกัน	 จากนั้นจึงนำาน้ำาหนักของแต่ละองค์ประกอบมาเฉลี่ย
ให้กับข้อย่อยของแต่ละองค์ประกอบต่อไป
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องค์ประกอบที่ 1.1		เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย
	 (น้ำาหนัก=	0.25)
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1		รายการละครหลังข่าวโทรทัศน์ปราศจากเนื้อหาที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 ของผู้หญิง	(น้ำาหนัก	=	0.0625)
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2	 ประชาชนหญิงชายในช่วงอายุตั้งแต่	12	ปี	ถึง	60	ปี	มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่อง
	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย	(น้ำาหนัก	=	0.0625)
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3	 ครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตคติเชิงบวกในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 ระหว่างหญิงชาย	(น้ำาหนัก	=	0.0625)
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4	 ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีเสนอภาพลักษณ์และภาษาท่ีส่งเสริมเจตคติท่ีเห็นผู้หญิง
	 	 เป็นวัตถุทางเพศลดลง	(น้ำาหนัก	=	0.0625)
องค์ประกอบที่ 1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
	 การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	(น้ำาหนัก	=	0.25)
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1	 ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	(การออก
	 	 เสียงเลือกตั้ง	สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	การลงประชามติ)	การเป็น
	 	 ผู้แทนรัฐบาล	และการเข้าร่วมงานในองค์การระหว่างประเทศ	และในองค์กร
	 	 หรือสมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล	ความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสของการ
	 	 เข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐและการดำาเนินการตามนโยบายนั้น	การรับ 
	 	 ตำาแหน่งราชการ	และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ	ระดับของรัฐบาล	(CEDAW	 
	 	 ข้อ	7	และข้อ	8)	(น้ำาหนัก	=	0.05)
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2	 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา	เปลี่ยนแปลง	หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติของตน	
	 	 เงื่อนไขการได้มาหรือการเปลี่ยนสัญชาติของคู่สมรสทั้งหญิงและชายซึ่งสมรส
	 	 กับคนต่างด้าวที่เสมอภาค	รวมทั้งความเสมอภาคในการสืบสัญชาติให้แก่บุตร		
	 	 (CEDAW	ข้อ	9)	(น้ำาหนัก	=	0.05)	
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3	 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท	การได้รับการศึกษา
	 	 และเข้าร่วมโครงการการศึกษาทุกโครงการ	 การได้รับการกู้ยืมจากธนาคาร
	 	 การจำานอง	และสินเชื่อ	ตลอดจนการรับบริการรักษาสุขภาพ	(CEDAW	ข้อ	10	 
	 	 ข้อ	12	ข้อ	13	และข้อ	14)	(น้ำาหนัก	=	0.05)
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4	 สิทธิการทำางาน	ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอันพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทุกคน	ความ
	 	 เสมอภาคในการจ้างงาน	การเลือกอาชีพ	การได้รับสวัสดิการและผลตอบแทน	
	 	 การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำางาน	และการคุ้มครองพิเศษในภาวะความ
	 	 เป็นมารดา	(CEDAW	ข้อ	11)	(น้ำาหนัก	=	0.05)	

มาตรฐานที่ 1
ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(25 คะแนน คิดเป็นนำาหนักเท่ากับ 1)
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 ตัวชี้วัดที่ 1.2.5	 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย	ความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถ	
	 	 ความเสมอภาคในการเลือกถิ่นที่อยู่และภูมิลำาเนา	ความเสมอภาคในการสมรส
	 	 และครอบครัว	(CEDAW	ข้อ	15	และข้อ	16)	(น้ำาหนัก	=	0.05)	
องค์ประกอบที่ 1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย	
	 	 (น้ำาหนัก	=	0.25)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษต่อผู้กระทำาผิดต่อการลวนลามทางเพศ	
	 	 (น้ำาหนัก	=	0.05)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2	 มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกการกระทำารุนแรงในครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.03)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3	 มีกฎหมายที่ลงโทษอย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศ	
	 	 (น้ำาหนัก	=	0.03)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
	 	 ตามกฎหมาย		(น้ำาหนัก	=	0.03)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.5	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษผู้ผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่
	 	 ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	(น้ำาหนัก	=	0.03)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.6	 มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส	(คำานำาหน้า
	 	 ชื่อสกุล	การข่มขืนกระทำาชำาเราภรรยา	และความเสมอภาคในการหย่า	การหมั้น
	 	 และการทำานิติกรรม)	(น้ำาหนัก	=	0.03)
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.7	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	มีบทลงโทษข้าราชการที่
	 	 มีพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออกจากราชการ												
	 	 (น้ำาหนัก	=	0.05)
องค์ประกอบที่ 1.4	 สัดส่วนการดำาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายที่เข้าสู่
	 กระบวนการพิจารณาโทษ	(น้ำาหนัก	=	0.25)
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1	 สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเปรียบเทียบกับ
	 	 คดีที่มีผู้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ	(น้ำาหนัก	=	0.09)	
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2	 สัดส่วนการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจำานวนกรณีการทำาร้าย
	 	 คู่ครองและคู่รักที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้	(น้ำาหนัก	=	0.08)
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.3	 สัดส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปรียบเทียบกับกรณีการร้องเรียนเรื่อง
	 	 การมีชู้	การสมรสซ้อน	การลวนลามทางเพศ	และการอนาจารทางเพศของ	
	 	 ข้าราชการพลเรือน	(น้ำาหนัก	=	0.08)
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คำาจำากัดความ :	 เนื้อหาที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงหมายถึง	 เนื้อหาของละครที่มีลักษณะการ
	 	 ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชาย	เช่น	ละครที่มีเนื้อหาสะท้อนการใช้กำาลัง
	 	 ของผู้ชายทำาร้ายผู้หญิง	 หรือใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือในการทำาลายหรือแสดงความเป็นเจ้าของ
	 	 ผู้หญิง
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงง่ายที่สุดแม้แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
	 	 ถึงบนดอยและบนเขา	 รายการที่ประชาชนส่วนมากนิยมดูคือ	 รายการละครหลังข่าวซึ่งเป็นเวลา
	 	 ที่คนส่วนมากจะดูทีวีกัน	 เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรับประทานอาหารเย็นเสร็จและพักผ่อนก่อนจะ
	 	 เข้านอน	 ด้วยเหตุนี้จากการจัดลำาดับความนิยม	 (rating)	 จึงพบว่าสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการ
	 	 ละคร	จึงสูงกว่าช่องที่ไม่มีรายการละคร	 รายการละครมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของคนใน
	 	 สังคมในฐานะท่ีเป็นท้ังตัวการในการผลิตซ้ำาและถ่ายทอดเจตคติและค่านิยมของสังคม	 นอกจากน้ัน	
	 	 การที่ช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ชมเป็นจำานวนมากทำาให้ผู้ผลิตรายการต้องซื้อเวลาออกอากาศจาก
	 	 สถานีด้วยราคาแพง	 ขณะเดียวกันผู้ผลิตรายการก็สามารถกำาหนดอัตราค่าโฆษณาในอัตราที่แพง
	 	 กว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ	ได้		ด้วยเหตุน้ี		ผู้ผลิตรายการจึงมักจะพยายามแข่งขันกันนำาเสนอรายการท่ีคาดว่า
	 	 จะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุด	 ด้วยเหตุนี้	 การที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆ	 นำาละครที่มีเนื้อหา
	 	 ดหูมิน่ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องผูห้ญงิมาเสนอและไดร้บัความนยิมจากประชาชน			จงึเปน็ตวัชีว้ดั
	 	 ที่สะท้อนเจตคติของสังคมต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและผู้ชายได้ดีทีเดียว	 จาก
	 	 เวทีระดมความคิดเห็นหลายเวทีได้เสนอแนะว่าควรครอบคลุมสื่อทุกชนิดทั้งสื่อวิทยุ	 สื่อสิ่งพิมพ์	
	 	 รวมทั้งสื่ออิเล็คโทรนิกส์	 ซึ่งคณะวิจัยเห็นด้วย	 แต่เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล
	 	 ก็คิดว่าในชั้นนี้ควรจะเริ่มจากตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลก่อน
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายการละครหลังข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	3	5	 และ	7	 เนื่องจากสถานีโทรทัศน์
เก็บข้อมูล	 	 ช่องอื่นไม่มีรายการละครหลังข่าว	 ในระยะแรกเลือกเก็บข้อมูลจากรายการละครเท่านั้นเพื่อให้การ
	 	 จัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ		ในระยะต่อไปอาจเก็บข้อมูลจากรายการประเภทอื่นเช่น	
	 	 รายการสนทนา	รายการตลก	เป็นต้น		

องค์ประกอบ	 :	1.1	 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง	
	 	 	 หญิงชาย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.1.1 รายการละครหลังข่าวโทรทัศน์ปราศจากเนื้อหาที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ	
	 	 	 ผู้หญิง



68 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

แนวทางการ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ดำาเนินการในระดับนโยบาย	 โดยสามารถดำาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล	 	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อหาแนวทางในการจัดระดับของละครที่มีเนื้อหาดูหมิ่นศักดิ์ศรี
	 	 ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	และมีการรายงานให้ผู้ผลิตและผู้ชมได้รับทราบ		อย่างไรก็ตาม		หาก
	 	 ต้องการนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารเพื่อการพัฒนา	 ในระยะต่อไป	 สำานักงานกิจการสตรีและ
	 	 สถาบันครอบครัว		อาจดำาเนินการกำาหนดตัวชี้วัดด้านข้อมูลในประเด็นนี้ให้มีความละเอียดมากขึ้น		
	 	 โดยดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกำาหนดระดับ	(rating)	ของคำาพูด/เน้ือหาท่ีแสดงถึง
	 	 การดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงในละครแต่ละเรื่อง	 ซึ่งจะทำาให้ทราบได้ว่ารายการ
	 	 ละครแต่ละเร่ืองมีเน้ือหาท่ีดูหม่ินศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงมากน้อยเพียงใด	 และเม่ือมอง
	 	 ในภาพรวมจะสามารถเห็นได้ว่าเนื้อหาในละครมีระดับความรุนแรงมากขึ้นหรือลดลง	 เพื่อให้
	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สามารถทำางานในเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของการเก็บข้อมูล	 และจัดต้ังคณะผู้เช่ียวชาญด้านบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในการวิเคราะห์เนื้อหา	
	 	 โดยสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 เนื้อหาละครหลังข่าวที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงม ีต่ำากว่าเกินร้อยละ	30	
	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้ามีเนื้อหาที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงสูงกว่าร้อยละ	30	
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.0625
สถานการณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ผ่านมา-ปัจจุบัน
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คำาจำากัดความ :	 เจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายหมายถึง	ความรู้	ความเข้าใจว่า
	 	 ผู้หญิงและผู้ชายมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
	 	 สังคมมีความรู้		ความเข้าใจ	และให้การยอมรับในเรื่องดังกล่าว	จนเกิดการหล่อหลอมเป็นเจตคติ
	 	 ของสังคม		ด้วยเหตุที่เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำาวันผ่านหน่วยการผลิต
	 	 อุดมการณ์ทางสังคม		เช่น			ครอบครัว	การศึกษา	ชุมชน	วัด	และสื่อทุกชนิด		ดังนั้นเจตคติจึงเป็น
	 	 ตัวสะท้อนอุดมการณ์ของสังคมว่าสังคมนั้นๆ	 เป็นสังคมเช่นใด	 เป็นสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความ
	 	 เป็นมนุษย์ของผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร			อย่างไรก็ตาม		จากเวทีระดม
	 	 ความคิดเห็นมีการเสนอให้เปลี่ยนอายุของกลุ่มเป้าหมายในการวัดจาก	อายุ	15	ปีมาเป็น	12	ปี	ด้วย
	 	 เห็นว่าเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงและชายต้องได้รับการปลูกฝัง
	 	 มาตั้งแต่เด็ก	 และอายุ	 12	 ปีเป็นอายุที่เด็กเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	 2	 ซึ่งสามารถ
	 	 ตอบแบบสอบถามได้	 การเก็บข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาข้อมูลที่ได้
	 	 ไปใช้ในการบริหารจัดการ	 เช่น	 การกำาหนดแนวทางส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้กับ
	 	 ประชาชนในช่วงอายุต่างๆ		ได้อย่างเหมาะสม				ทั้งนี้		ในการเก็บข้อมูลอาจจะดำาเนินการโดยละเอียด
	 	 มากขึ้น	โดยเก็บรายละเอียดด้านอาชีพของประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำามาประมวลผลหาค่า
	 	 ความสัมพันธ์ทางสถิติได้
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างประชากรหญิงชายอายุ	12	ถึง	60	ปี	โดยใช้วิธีการทางสถิติ		
เก็บข้อมูล 
แนวทางการ :	 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายแล้วนำา
จัดเก็บข้อมูล	 	 ไปสำารวจเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยกำาหนดช่วงชั้นอายุตามความเหมาะสม	 	 เพื่อนำามา
	 	 ประมวลผล		และหาค่าทางสถิติ	 เช่น	อายุ	12	ถึง	20	ปี	อายุ	21	ถึง	30	ปี	อายุ	31	ถึง	40	ปี		
	 	 เป็นต้น			ทั้งนี้		เพื่อให้ทราบถึงเจตคติของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุว่ามีเจตนคติเชิงบวกหรือไม่	
	 	 และแต่ละช่วงอายุมีเจตคติที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการ
	 	 บริหารจัดการ		เช่น		การหาแนวทางส่งเสริมเจตคติเชิงบวกให้กับประชากรในช่วงอายุต่างๆ

องค์ประกอบ	 :	1.1	 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง
	 	 	 หญิงชาย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.1.2 ประชาชนหญิงชายในช่วงอายุตั้งแต่	12	ปี	ถึง	60	ปี	มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรี
	 	 	 ความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย	
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ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถขอความร่วมมือผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
ของการเก็บข้อมูล	 บทบาทหญิงชาย	 (CGEO)	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
	 	 กลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 กระทรวงกลาโหม	 และกระทรวง
	 	 สาธารณสุขเพื่อให้ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูล				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย
	 	 สูงกว่าร้อยละ	60	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าต่ำากว่าร้อยละ	60	เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.0625
สถานการณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ผ่านมา-ปัจจุบัน



71มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

คำาจำากัดความ :	 เจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย	หมายถึง	ความรู้	ความเข้าใจ
	 	 ต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและผู้ชายว่ามีความเท่าเทียมกัน
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 โรงเรียนเป็นหน่วยการผลิตซ้ำาอุดมการณ์ท้ังเก่าและใหม่ท่ีสำาคัญของสังคม	 หากครูมีเจตคติเชิงบวก
	 	 ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง		อุดมการณ์ที่ให้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
	 	 ผู้หญิงต่ำากว่าผู้ชายจะไม่ได้รับการผลิตซ้ำา	 ดังนั้นเจตคติของครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
	 	 ช่วงช้ันจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการเสริมสร้างเจตคติของเด็ก		เจตคติของครูทุกช่วงช้ันต่อเร่ือง
	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและผู้ชาย	 จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีของสังคมโดยเฉพาะครูในระบบ
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	1-3	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	1-3	ทั่วประเทศโดยใช้
เก็บข้อมูล	 	 วิธีการทางสถิติ			
แนวทางการ :	 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย		
จัดเก็บข้อมูล	 	 แล้วนำาไปสำารวจเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย			เพื่อให้ทราบถึงระดับเจตคติของครูในเรื่อง
	 	 ดังกล่าว
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานงานกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
ของการเก็บข้อมูล	 หญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ทำาการสำารวจเจตคติ
	 	 ของครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็น
	 	 ผู้รับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือการวัดเจตคติ				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย	
	 	 สูงกว่าร้อยละ	70	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	70	เป็นระดับพัฒนา	
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.0625
สถานการณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ผ่านมา-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	1.1	 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง
	 	 	 หญิงชาย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.1.3 ครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตคติเชิงบวกในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 	 ระหว่างหญิงชาย	
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คำาจำากัดความ :	 วัตถุทางเพศหมายถึง	การลดทอนคุณค่าผู้หญิงลงเหมือนเป็นวัตถุบำาบัดความใคร่	
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 สื่อโฆษณานิยมใช้เรือนร่างของผู้หญิงในการสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของผู้ผลิต
	 	 โดยใช้กลยุทธ์ทางการโฆษณาที่ไม่ได้คำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 ผลิตภัณฑ์
	 	 หลายอย่างไม่ใช่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนร่างของผู้หญิงเลยเช่น	บะหมี่สำาเร็จรูปของบางยี่ห้อ	หรือ
	 	 ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำา	เป็นต้น		การสื่อสารที่นำาเรือนร่างผู้หญิงมาจูงใจในการรับสารจึงเป็นการสื่อสาร
	 	 ที่ส่งผลระยะยาวในการสร้างเจตคติที่เห็นเรือนร่างผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและในที่สุดนำาไปสู่
	 	 การเห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ		การนำาผู้หญิงมาเป็นผู้นำาเสนอสินค้าอาจไม่ใช่การนำาเสนอผู้หญิง
	 	 ในฐานะวัตถุทางเพศเสมอไป		ตัวอย่างการนำาผู้หญิงมานำาเสนอสินค้าที่ไม่นำาไปสู่การสร้าง
	 	 จินตนาการในเรื่องเพศสัมพันธ์	 เช่น	การโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าเด็ก	ไม่ว่าจะเป็นอาหารเด็กหรือ
	 	 สบู่เด็ก		เป็นต้น			ซึ่งในกรณีนี้ผู้หญิงได้รับการนำาเสนอในลักษณะของแม่และครอบครัวและไม่ใช่วัตถุ
	 	 ทางเพศ	 ดังนั้นสื่อโฆษณาจึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนถึงเจตคติของสังคมต่อเรื่องศักดิ์ศรีความ
	 	 เป็นมนุษย์ของผู้หญิงและผู้ชาย	
ขอบเขตการ :	 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ทั้งหมดที่ใช้ผู้หญิงในการนำาเสนอที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
เก็บข้อมูล	 	 ช่อง	3	ช่อง	5	ช่อง	7	ช่อง	9	และช่อง	11		
แนวทางการ :	 1.	 เก็บข้อมูลจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ใช้ผู้หญิงในการนำาเสนอทั้งหมด	 ที่ออกอากาศทาง
จัดเก็บข้อมูล	 	 	 สถานีโทรทัศน์ในระยะเวลา	1	ปี
	 	 2.	 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบทบาท
	 	 	 และความสัมพันธ์หญิงชาย	 กระทรวงวัฒนธรรม	 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 	 	 (สคบ.)	 คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 (กบว.)	 เพื่อพิจารณา
	 	 	 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เสนอภาพลักษณ์และภาษาที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุ
	 	 	 ทางเพศ	
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานงานกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
ของการเก็บข้อมูล	 หญิงชาย	 (CGEO)	 ของกรมประชาสัมพันธ์	 เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์	 เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและ
	 	 ปรับปรุงข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ทุกรอบปี				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เสนอภาพลักษณ์และภาษาที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุ
	 	 ทางเพศมีไม่เกินร้อยละ	30	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้ามีเกินร้อยละ	30	เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.0625
สถานการณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ผ่านมา-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	1.1	 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง
	 	 	 หญิงชาย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.1.4 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เสนอภาพลักษณ์และภาษาที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็นผู้หญิง
	 	 	 เป็นวัตถุทางเพศลดลง	
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คำาจำากัดความ :	 สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 หมายถึง	 สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง		
	 	 สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	การลงประชามติ	การเป็นผู้แทนของรัฐบาลและการเข้าร่วมงาน
	 	 ในองค์การระหว่างประเทศ	 และองค์กรหรือสมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล	 ความเสมอภาคในการ
	 	 มีส่วนร่วมในการวางแผนและการกำาหนดนโยบายในทุกระดับ	และการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 รวมท้ัง
	 	 ความเสมอภาคในการดำารงตำาแหน่งต่างๆ	 ในหน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งจะต้องไม่ถูกจำากัดโดยเงื่อนไข
	 	 ทางเพศ	
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 เป็นกฎหมายระหว่าง
	 	 ประเทศซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสากลในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 การขจัดการเลือกปฏิบัติ
	 	 ต่อสตรีก็คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงที่เท่าเทียมกับผู้ชาย	 	 ซึ่งข้อต่างๆ	 ใน
	 	 อนุสัญญาฉบับนี้เป็นการกำาหนดมาตรฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรีในฐานะพลเมืองเช่นเดียวกับ
	 	 ผู้ชาย	 เนื่องจากมาตรฐานในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเป็น
	 	 มาตรฐานในเชิงกฎหมาย	 	 ดังนั้นการใช้มาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
	 	 ต่อสตรีในทุกรูปแบบเป็นตัวชี้วัดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 จึงเป็นการเปรียบเทียบว่า
	 	 กฎหมายของประเทศไทย	 (เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายตามมาตรฐาน
	 	 สากลหรือไม่)	ข้อความดังกล่าวมาข้างต้นเป็นแนวการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทุกตัวในองค์ประกอบนี้	
	 	 และจะมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาแต่ละข้อต่อไป	 ในกรณีของอนุสัญญา	
	 	 CEDAW	 ข้อ	 7	 และข้อ	 8	 ได้รับรองสิทธิและความเสมอภาคขั้นพื้นฐานของพลเมืองทั้งสองเพศ
	 	 ในระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในด้านการปกครองและการเมือง
	 	 ทุกระดับ	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดชุดนี้ทั้งหมด		
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
เก็บข้อมูล	 	 ในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5		

องค์ประกอบ	 :	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญา
	 	 	 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.2.1 ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	(การออก
	 	 	 เสียงเลือกตั้ง	สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	การลงประชามติ)	การเป็น
	 	 	 ผู้แทนรัฐบาลและการเข้าร่วมงานในองค์การระหว่างประเทศ	และในองค์กรหรือ
	 	 	 สมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล	ความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสของการเข้าร่วมใน
	 	 	 การวางนโยบายของรัฐและการดำาเนินการตามนโยบายนั้น	การรับตำาแหน่งราชการ
	 	 	 และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ	ระดับของรัฐบาล	(CEDAW	ข้อ	7	และข้อ	8)	
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แนวทางการ :	 ตรวจสอบจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
จัดเก็บข้อมูล	 	 ในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยจัดจ้างให้
	 	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวบรวมกฎหมายต่างๆ	 ที่ได้รับการแก้ไขหรือบัญญัติใหม่ตาม
	 	 อนุสัญญาในข้อดังกล่าว
ความเป็นไปได้ :	 สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำา
ของการเก็บข้อมูล	 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	
	 	 (CEDAW)	อยู่แล้ว				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติและแก้ไข	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
	 	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มีกฏหมาย/ไม่มีกฏหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนอนุสัญญาข้อที่	 7	 เรื่องความเสมอภาคทางการเมืองและการรับ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 ตำาแหน่ง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	253855

55สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน 
 ทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ผลการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุม
 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบสมัย 34” หน้า 1
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คำาจำากัดความ :	 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา	เปลี่ยนแปลง	หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติของตน	หมายถึง	สิทธิของ
	 	 ผูห้ญงิในการไดม้า	เปลีย่นแปลง	หรอืคงไว้	ซึง่สญัชาตขิองตนทีเ่ทา่เทยีมกบัชายทีถ่อืสญัชาตเิดยีวกนั	
	 	 การสมรสกับชายต่างด้าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญชาติของผู้หญิง	 รวมท้ังการท่ีหญิงมีสิทธิเท่าเทียม
	 	 ชายที่จะสืบสัญชาติให้แก่บุตรของตน
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 สิทธิในสัญชาติเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศที่สำาคัญ	 ทั้งนี้เนื่องจาก
	 	 สัญชาติเป็นเงื่อนไขที่จะได้มาซึ่งสิทธิด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองในเรื่องต่างๆ	 เช่นสิทธิ
	 	 ในการพำานักอาศัยในประเทศอย่างถาวร	 สิทธิในการประกอบอาชีพ	 สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 	 และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ฯลฯ		แนวความคิดของกฎหมายดั้งเดิมจะให้ความสำาคัญต่อผู้ชาย
	 	 โดยเห็นว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว	 ดังนั้นกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่จึงกำาหนดให้ภรรยา
	 	 ต้องถือสัญชาติตามสามี	 นอกจากนี้ยังกำาหนดให้บุตรถือสัญชาติตามบิดาด้วย	 หลักกฎหมาย
	 	 ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ	 ในกรณีที่สามีและภรรยาถือสัญชาติเดียวกัน	 แต่จะเกิดปัญหา
	 	 ความเหลื่อมล้ำาเรื่องสิทธิขึ้นในกรณีที่หญิงไทยทำาการสมรสกับคนต่างด้าว	 ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
	 	 จะให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทยในการที่จะยื่นคำาขอสัญชาติไทยด้วยกระบวนการ
	 	 ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก	รวมทั้งการให้สัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดกับหญิงต่างด้าวโดยอัตโนมัติ	ส่วน
	 	 กรณีที่หญิงไทยสมรสกับชายต่างด้าว	 แม้กฎหมายไทยจะไม่บังคับให้หญิงไทยต้องสละสัญชาติ
	 	 ไทย	 แต่สิทธิของหญิงไทยที่จะสืบสัญชาติไทยให้แก่บุตรที่เกิดจากชายต่างด้าวไม่เท่าเทียมกับสิทธิ
	 	 ของชายไทยที่สมรสกับหญิงต่างด้าว	 นอกจากนี้ในกรณีที่ชายต่างด้าวซึ่งสมรสกับหญิงไทยที่
	 	 ประสงค์จะได้สัญชาติไทยจะต้องใช้วิธีการขอแปลงสัญชาติ	 ซึ่งมีขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อน
	 	 มากกว่า	 หลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีการแก้ไขไประดับหนึ่งแล้ว	 ทำาให้หญิงไทยที่สมรส
	 	 กับชายต่างด้าวมีสิทธิที่เท่าเทียมกับชายไทยที่สมรสกับหญิงต่างด้าวในการสืบสัญชาติไทย
	 	 ให้แก่บุตร	 แต่สิทธิของชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยในอันที่จะได้มาซึ่งสัญชาติไทยยังไม่
	 	 เท่าเทียมกับสิทธิของหญิงต่างด้าวซึ่งสมรสกับชายไทย	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
เก็บข้อมูล	 	 รูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5		

องค์ประกอบ	 :	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญา
	 	 	 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.2.2 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา	เปลี่ยนแปลง	หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติของตน	เงื่อนไข
	 	 	 การได้มาหรือการเปลี่ยนสัญชาติของคู่สมรสทั้งหญิงและชายซึ่งสมรสกับ
	 	 	 คนต่างด้าวที่เสมอภาค	รวมทั้งความเสมอภาคในการสืบสัญชาติให้แก่บุตร	
	 	 	 (CEDAW	ข้อ	9)
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แนวทางการ :	 ตรวจสอบจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
จัดเก็บข้อมูล	 	 ทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ฉบับที่	 1	 ถึงฉบับที่	 5	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยจัดจ้างให้
	 	 ผู้เชี ่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวบรวมกฎหมายต่างๆ	 ที่ได้รับการแก้ไขหรือบัญญัติใหม่ตาม
	 	 อนุสัญญาในข้อดังกล่าว
ความเป็นไปได้ :	 สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ได้จัดทำา
ของการเก็บข้อมูล	รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	
	 	 (CEDAW)	อยู่แล้ว					
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติและแก้ไข	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
	 	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน	อนุสัญญาข้อ	9	เรื่อง	สิทธิการได้มา	การเปลี่ยนแปลง	และการ
ผ่านมา-ปัจจุบัน 	 คงไว้ซึ่งสัญชาติ	 โดยมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	8	 กันยายน	253556	 และได้มีการประกาศใช้
	 	 พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

56สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว หน้า 1.
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คำาจำากัดความ :	 สิทธิทางสังคมของสตรี	หมายถึง	สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายในการได้รับการศึกษา	การเข้าร่วม
	 	 โครงการทางการศึกษา	การเข้าถึงแหล่งทุน	รวมทั้งบริการทางสุขภาพ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 สิทธิในการได้รับการศึกษาเป็นสิทธิที่จะทำาให้ผู้หญิงสามารถพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของตน	
	 	 การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง	 และทำาให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วม
	 	 ในการพัฒนาสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และวัฒนธรรมที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมี
	 	 คุณภาพมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามค่านิยมดั้งเดิมซึ่งมีอคติต่อสตรี	 รวมทั้งภาระหน้าที่ในงานบ้าน
	 	 ของผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็ก	ทำาให้ผู้หญิงมีโอกาสด้านการศึกษาน้อยกว่าผู้ชาย	นอกจากนี้	การแต่งงาน
	 	 ตั้งแต่อายุยังน้อย	 การมีบุตร	 ภาระหน้าที่ในครอบครัวยังเป็นการปิดกั้นโอกาสในการศึกษาต่อ
	 	 ของผู้หญิงด้วย	 อนุสัญญา	 CEDAW	 จึงเสนอให้จัดทำาโครงการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ	 ที่
	 	 ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง	 รวมทั้งเน้นย้ำาถึงความสำาคัญเป็นพิเศษในเรื่องกีฬา	พลศึกษา	
	 	 และการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว	 ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับความแข็งแรงและ
	 	 สุขภาพอนามัยโดยรวมของผู้หญิง	 รวมทั้งอนามัยการเจริญพันธุ์	 โอกาสด้านการศึกษาเรียนรู้
	 	 เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวเป็นปัญหาในสังคมอนุรักษ์นิยมที่มองว่า
	 	 เรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังเป็นโสดไม่ควรรับรู้	 แต่ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและส่งผล
	 	 กระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรง	 ได้แก่	 การตั้งท้องของวัยรุ่น	 ปัญหาการทำาแท้ง	 สิทธิทางสังคม
	 	 อีกประการหนึ่งคือโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ	 ของผู้หญิงทั้งในเมือง
	 	 และชนบท	 การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังและความเข้มแข็งเพื่อปกป้องคุ้มครอง
	 	 ผู้หญิงไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ	และเพ่ือสร้างอำานาจในการต่อรอง	 เช่น	การจัดต้ังกลุ่มผู้หญิง	 ระบบ
	 	 สหกรณ์	การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง	เป็นต้น	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
เก็บข้อมูล	 	 รูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5
แนวทางการ :	 ตรวจสอบจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
จัดเก็บข้อมูล	 	 ทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ฉบับที่	 1	 ถึงฉบับที่	 5	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยจัดจ้างให้
	 	 ผู้เชี ่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวบรวมกฎหมายต่างๆ	 ที่ได้รับการแก้ไขหรือบัญญัติใหม่ตาม
	 	 อนุสัญญาในข้อดังกล่าว

องค์ประกอบ	 :	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญา
	 	 	 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.2.3 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท	การได้รับการศึกษา
	 	 	 และเข้าร่วมโครงการการศึกษาทุกโครงการ	การได้รับการกู้ยืมจากธนาคาร	
	 	 	 การจำานอง	และสินเชื่อ	ตลอดจนการรับบริการรักษาสุขภาพ	(CEDAW	ข้อ	10	
	 	 	 ข้อ	12	ข้อ	13	และข้อ	14)
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ความเป็นไปได้ :	 สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำา
ของการเก็บข้อมูล	รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	
	 	 (CEDAW)	อยู่แล้ว				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติและแก้ไข	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
	 	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน	 อนุสัญญาข้อ	10	 เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา	 ตามมติ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2538	 และข้อที่	 15	 วรรค	 3	 เรื่องการทำาสัญญา	
	 	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	253357 

57สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว. หน้า 1.
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คำาจำากัดความ :	 สิทธิในการทำางานหมายถึง	 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงที่จะทำางาน	 และการให้คุณค่าต่องาน
	 	 ที่ผู้หญิงทำา	 รวมทั้งความเสมอภาคในสิทธิการจ้างงานที่ผู้หญิงจะไม่ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติด้วย
	 	 สาเหตุทางเพศและสถานภาพการสมรส	ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ผู้หญิงไม่สามารถทำาได้	
	 	 และให้หมายรวมถึง	 การที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน	
	 	 ทั้งในเรื่องค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ	 การคุ้มครองความเสมอภาค
	 	 ในการเลื่อนตำาแหน่ง	 ความปลอดภัยในการทำางาน	 การเกษียณอายุ	 และการคุ้มครองภาวะ
	 	 ความเป็นมารดา
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 การทำางานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	 แต่ในระบบการผลิตสมัยใหม่ซึ่งไม่มีแนวคิดใน
	 	 เรื ่องสวัสดิการสังคม	 มุ่งที ่จะแสวงหากำาไรสูงสุด	 โดยไม่คำานึงถึงคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง	
	 	 ทำาให้เกิดทัศนะที่ว่า	 การจ้างแรงงานผู้หญิงเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต	 เนื่องจากภาวะธรรมชาติ
	 	 ที่ผู้หญิงต้องตั้งท้อง	ให้น้ำานมแก่บุตร	รวมทั้งการคาดหวังจากสังคมที่ผู้หญิงจะต้องรับผิดชอบ
	 	 ในงานบ้านและการดูแลสมาชิกในครอบครัว	 ดังนั้นนายจ้างมักจะไม่จ้างผู้หญิงที่แต่งงานและ
	 	 มีบุตร	 เนื่องจากผู้หญิงขาดโอกาสด้านการศึกษาและอาจไม่มีประสบการณ์การทำางาน	 งานที่
	 	 ผู้หญิงทำาส่วนใหญ่จึงเป็นงานระดับล่างหรืองานระดับกลางที่เป็นงานหนัก	จำาเจ	ซ้ำาซาก	ในภาวะที่
	 	 เศรษฐกิจตกต่ำาที่จำาเป็นต้องลดจำานวนคนงานผู้หญิงจะถูกปลดจากงานก่อน	 ผู้หญิงจึงขาด
	 	 หลักประกันและความมั่นคงในการทำางาน	 นอกจากนั้นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว	 หรือมีบุตรยังไม่เป็น
	 	 ที่ต้องการของผู้ประกอบการ	 ซึ่งมีความคิดว่าหญิงที่แต่งงานหรือมีภาระครอบครัวไม่สามารถ
	 	 ทำางานได้เต็มที่เหมือนคนโสด	ทั้งนี้เนื่องจากสังคมขาดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางธรรมชาติ
	 	 และคุณูปการที่แรงงานหญิงทำาให้แก่สังคม	 ซึ่งก็คือการทำาหน้าที่แม่ที่ผลิตแรงงานรุ่นใหม่นั่นเอง	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
เก็บข้อมูล	 	 รูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5
แนวทางการ :	 ตรวจสอบจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
จัดเก็บข้อมูล	 	 ในทุกรูปแบบ	 (CEDAW)	 ฉบับที่	 1	 ถึงฉบับที่	 5	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยจัดจ้างให้
	 	 ผู้เชี ่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวบรวมกฎหมายต่างๆ	ที่ได้รับการแก้ไขหรือบัญญัติใหม่ตาม
	 	 อนุสัญญาในข้อดังกล่าว

องค์ประกอบ	 :	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญา
	 	 	 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.2.4 สิทธิการทำางาน	ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิอันพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทุกคนความเสมอภาค
	 	 	 ในการจ้างงาน	การเลือกอาชีพ	การได้รับสวัสดิการและผลตอบแทนการคุ้มครอง
	 	 	 ความปลอดภัยในการทำางานและการคุ้มครองพิเศษในภาวะความเป็นมารดา	
	 	 	 (CEDAW	ข้อ	11)
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ความเป็นไปได้ :	 สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำา
ของการเก็บข้อมูล	รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	
	 	 (CEDAW)	อยู่แล้ว			
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติและแก้ไข	 	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
	 	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน	อนุสัญญาข้อ	11	วรรค	1(ข)	เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 จ้างงานชนิดเดียวกัน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	253358   

58สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว.
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คำาจำากัดความ :	 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย	 หมายถึง	 การที่กฎหมายรับรองความเสมอภาคในด้าน
	 	 ต่างๆ	 ระหว่างหญิงชาย	 โดยเฉพาะในเรื่องความสามารถ	 สิทธิ	 และเสรีภาพในการเลือก
	 	 ถิ่นที่อยู่และภูมิลำาเนา	 รวมทั้งสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรสซึ่งตั้งอยู่บน
	 	 พื้นฐานของความยินยอมพร้อมใจและอิสระในวัยที่เหมาะสม	 การไม่รับรองการหมั้นหรือการ
	 	 สมรสในวัยเด็ก	 การกำาหนดอายุขั้นต่ำาในการสมรส	 และการจดทะเบียนสมรส	 สิทธิส่วนตัว
	 	 ของทั้งสองฝ่ายในการเลือกใช้นามสกุลและการประกอบอาชีพ	 ความรับผิดชอบที่เท่าเทียม
	 	 ในเรื่องเกี่ยวกับบุตร	และเรื่องทรัพย์สิน	
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 CEDAW	ข้อ	15	และข้อ	16	รับรองหลักความเสมอภาคของสิทธิในกฎหมาย	หลักความสามารถ	
	 	 สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบในครอบครัวที่เท่าเทียมกัน	 ซึ่งในระบบชายเป็นใหญ่จะกำาหนด
	 	 ให้ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว	 ในขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นบริวารซึ่งต้องขึ้นต่อสามี	 โดย
	 	 กฎหมายในแนวคิดดั้งเดิมจะกำาหนดให้ผู้หญิงต้องใช้นามสกุลของสามี	 ฯลฯ	 และกฎหมายเหล่านี้
	 	 ทำาให้ผู้หญิงมีฐานะที่ด้อยกว่าชาย	และถูกสังคมคาดหวังให้มีความรับผิดชอบในงานบ้านมากกว่า 
	 	 ผู้ชาย	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
เก็บข้อมูล	 	 รูปแบบ	(CEDAW)	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5
แนวทางการ : ตรวจสอบจากรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
จัดเก็บข้อมูล	 	 ทุกรูปแบบ	(CEDAW)	 ฉบับที่	1	 ถึงฉบับที่	5	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยจัดจ้างให้
	 	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวบรวมกฎหมายต่างๆ	 ที่ได้รับการแก้ไขหรือบัญญัติใหม่ตาม
	 	 อนุสัญญาในข้อดังกล่าว 
ความเป็นไปได้ :	 สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำา
ของการเก็บข้อมูล	 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ		(CEDAW)		
	 	 อยู่แล้ว					
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติและแก้ไข	 	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
	 	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	เป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05

องค์ประกอบ	 :	1.2	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้อนุสัญญา
	 	 	 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.2.5 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย	ความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถ	
	 	 	 ความเสมอภาคในการเลือกถิ่นที่อยู่และภูมิลำาเนา	ความเสมอภาคในการสมรส
	 	 	 และครอบครัว	(CEDAW	ข้อ	15	และข้อ	16)
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สถานการณ์ที่ :	 ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน	 อนุสัญญาข้อ	 10	 เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา	 แต่
ผ่านมา-ปัจจุบัน 	 ยังไม่ได้ยกเลิกข้อสงวน	 อนุสัญญาข้อ	 16	 เรื่องความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นต้นมา	 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
	 	 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการสมรสมาโดยลำาดับ	 เช่น	 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 (ฉบับที่	 3)	
	 	 พ.ศ.2548	ให้สิทธิแก่ภรรยาที่จะใช้นามสกุลเดิมของตนต่อไปภายหลังจากสมรสแล้ว	ในปีพ.ศ.	2550	
	 	 ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 16)	 แก้ไข
	 	 หลักกฎหมายรับรองความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงคู่หมั้นในการเรียกค่าทดแทนจาก
	 	 ผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตน	 ซึ่งกฎหมายเก่าให้สิทธิเฉพาะแก่ชายคู่หมั้นเท่านั้น	 (ตาม
	 	 มาตรา	1445	เก่าและใหม่เปรียบเทียบกัน)	การแก้ไขกฎหมายให้เกิดการคุ้มครองสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน
	 	 แก่ชายหรือหญิงคู่หมั้น	 ในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำาชำาเราคู่หมั้นของตน	
	 	 (ตามมาตรา	1446	เก่าและใหม่เปรียบเทียบกัน		เหตุฟ้องหย่า	ตามมาตรา	1516	(1)	ซึ่งแก้ไข
	 	 ให้ทั้งสามีหรือภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้ด้วยเหตุเดียวกันคือ	 มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง
	 	 ผู้อื่นฉันท์ภรรยาหรือสามี	 เป็นชู้หรือมีชู้	 หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ59	 นอกจากนี้ยังมีการ
	 	 แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 276	 ยกเลิกสิทธิของสามีที่จะข่มขืนกระทำาชำาเราภรรยาโดย
	 	 ไม่มีความผิดในฐานน้ี	การแก้ไขหลักกฎหมายภายในท้ังกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาที่กล่าวมา
	 	 แล้วนี้จะมีผลนำาไปสู่การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวได้

59สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว.
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60ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 ถึงมาตรา 281กำาหนดความผิดเกี่ยวกับเพศไว้เป็นการเฉพาะโดยมีโทษตามลำาดับความร้ายแรงของพฤติการณ์ 
 ในความผิดฐานอนาจารกำาหนดโทษจำาคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

คำาจำากัดความ :	 การลวนลามทางเพศหมายถึง	 พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศ	 ไม่ว่าจะเป็นการ
	 	 ล่วงเกิน	 การคุกคาม	 หรือการก่อความเดือดร้อนรำาคาญทางเพศ	 ซึ่งกระทำาด้วยคำาพูด	 สายตา	
	 	 หรือกริยาท่าทาง	ทั้งนี้โดยไม่รวมถึงการอนาจารหรือการข่มขืนกระทำาชำาเรา	
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 การลวนลามทางเพศ	 เป็นการกระทำาที่เพศชายมักกระทำาต่อเพศหญิง	 โดยที่เพศชายและทัศนะ
	 	 ของสังคมมักจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา	 และผู้หญิงส่วนมากมักจะรู้สึกอับอาย	 พยายาม
	 	 ปิดบังโดยไม่โต้แย้ง	 แต่การลวนลามทางเพศเป็นการกระทำาต่อเนื้อตัวร่างกายและจิตใจของผู้หญิง	
	 	 ซึ่งมีนัยในทางเพศ	 ดังนั้น	 การลวนลามทางเพศจึงส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
	 	 ผู้หญิงอย่างมาก	 โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ความสำาคัญต่อพรหมจรรย์	 หรือ	 “ความเป็นผู้หญิงที่ดี”	
	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยเงินตรา		ความอับอายจนแทบจะไม่มีที่ยืน
	 	 ในสังคม	 เกียรติยศชื่อเสียง	 สุขภาพจิต	 ความเป็นตัวตนของตนเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง
	 	 ที่ต้องสูญเสียไป		เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 	 ของหญิงและชายต่างกันอย่างไร		ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลวนลามทางเพศ
	 	 ต่อผู้หญิงโดยตรง	 กฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันได้แก่	 ประมวลกฎหมายอาญาระบุความผิดฐานข่มขืน
	 	 กระทำาชำาเรา	 และความผิดฐานอนาจาร60	 	 ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมถึงพฤติการณ์ในการลวนลามทางเพศ
	 	 ที่คุ้มครองผู้หญิงโดยทั่วไป	แม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	แก้ไขเพิ่มเติม
	 	 โดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2551	 ที่กำาหนดห้ามมิให้นายจ้าง	
	 	 หัวหน้างาน	 ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำาการล่วงเกิน	 คุกคาม	 หรือก่อความเดือดร้อน
	 	 รำาคาญทางเพศต่อลูกจ้าง	แต่ก็เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างเท่านั้น	ไม่ได้คุ้มครองผู้หญิง
	 	 ทั่วไป	 การลวนลามทางเพศเกิดขึ้นจากความคึกคะนองและการใช้อำานาจตามอำาเภอใจของผู้ชาย
	 	 ต่อผู้หญิง	ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการลงโทษ	ไม่เช่นนั้นอาจลุกลามเป็นการคุกคาม
	 	 ทางเพศที่รุนแรงยิ่งขึ้น	(ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดนี้)
ขอบเขตการ :	 ศึกษากฎหมายของประเทศไทยว่ามีบทลงโทษเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศหรือไม่
เก็บข้อมูล  
แนวทางการ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายศึกษากฎหมาย
จัดเก็บข้อมูล	 	 ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 สามารถประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ
ของการเก็บข้อมูล	 กฤษฎีกาเพื่อให้ทราบข้อมูลว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่				
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่กำาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศเป็นระดับเป้าหมาย	 ไม่มีกฎหมาย
	 	 เป็นระดับพัฒนา	

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.1 มีกฎหมายที่มีการกำาหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำาผิดต่อการลวนลามทางเพศ
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หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลวนลามทางเพศที่ให้ความคุ้มครองกับประชาชนทั่วไป	
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 ทั้งนี้ฐานความผิดเรื่องอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญายังไม่ครอบคลุมพฤติการณ์
	 	 การลวนลามทางเพศ61	และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ให้ความคุ้มครองเฉพาะ
	 	 ลูกจ้างเท่านั้น62

61ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 ถึงมาตรา 281, อ้างแล้ว.
62พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 16 กำาหนดห้ามมิให้  
 นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำาคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
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คำาจำากัดความ :	 ความรุนแรงในครอบครัว	หมายถึง	การกระทำาใดๆ		โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
	 	 จิตใจ	หรือสุขภาพ	หรือกระทำาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ
	 	 หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว	 หรือบังคับหรือใช้อำานาจครอบงำาผิดคลองธรรมให้บุคคล
	 	 ในครอบครัวต้องกระทำาการ	ไม่กระทำาการ	หรือยอมรับการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ	
	 	 แต่ไม่รวมถึงการกระทำาโดยประมาท63  
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 การทำาร้ายร่างกายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่จำาคุกไม่เกิน
	 	 สองปี	หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท	จนถึงโทษจำาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี	แต่การทำาร้ายร่างกายสมาชิก
	 	 ในครอบครัวแม้จะไม่มีการระบุว่าไม่เป็นความผิด	 แต่การดำาเนินคดีกลับเต็มไปด้วยความยุ่งยาก
	 	 เนื่องจากสังคมมีทัศนะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว	 การที่สังคมยอมให้สามีกระทำาความรุนแรง
	 	 ต่อภรรยาได้โดยที่เห็นว่าเป็นเรื ่องภายในครอบครัว	จึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคม
	 	 ให้คุณค่ากับศักด์ิศรีของสถานภาพการเป็นภรรยาของผู้หญิงอย่างไร	 การมีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิง
	 	 จากการถูกกระทำารุนแรงจากสามีจึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงไม่ว่า
	 	 จะอยู่ในสถานภาพใดก็ต้องได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกับชาย
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550
เก็บข้อมูล  
แนวทางการ : ตรวจสอบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550
จัดเก็บข้อมูล 
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
ของการเก็บข้อมูล
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกการกระทำารุนแรงในครอบครัวเป็นระดับเป้าหมาย		ไม่มีกฎหมาย
	 	 ที่คุ้มครองในเรื่องดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.03
สถานการณ์ที่ :	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 13	พฤศจิกายน	2550	กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดโทษผู้กระทำาการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว	
	 	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ	 รวมทั้งการ
	 	 กำาหนดมาตรการพิเศษต่างๆ	เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและเยียวยาผู้กระทำาความผิด

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.2 มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำารุนแรงในครอบครัว

63พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550.
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คำาจำากัดความ :	 การลงโทษอย่างเท่าเทียม	หมายถึง	การลงโทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศ		
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	พ.ศ.	2539	ลงโทษเฉพาะผู้ขายประเวณีแต่
	 	 ไม่ลงโทษผู้ซื้อ	 ยกเว้นการซื้อประเวณีจากเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน	18	 ปี	 ถ้าการขายประเวณีเป็นเรื่อง
	 	 ผดิกฎหมาย		การซือ้ประเวณกีต็อ้งผดิกฎหมายดว้ย		แตก่ฎหมายกลบัไมเ่อาผดิกบัผูซ้ือ้	ในอดตีผูข้าย
	 	 ประเวณีส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิง	 ปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้ชายที่ประกอบอาชีพนี้แต่ก็เป็นจำานวนน้อยกว่า
	 	 ผู้หญิง	 การขายประเวณีเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะถือว่าเป็นเรื่องจริยธรรมของสังคมเป็นเรื่อง
	 	 น่าอับอายและผู้ประกอบอาชีพนี้ก็เป็นที่รังเกียจของสังคม			ดังนั้นพระราชบัญญัติป้องกันและ
	 	 ปราบปรามการค้าประเวณี		พ.ศ.	2539	จึงได้รับการตราออกมาเพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมทาง
	 	 สังคม		ซึ่งจะพบว่าหากการขายประเวณีเป็นเรื่องผิดจริยธรรมของสังคม		การซื้อประเวณีก็ต้องเป็น
	 	 เรื่องผิดจริยธรรมทางสังคมด้วย	 แต่ทำาไมกฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นตัวกำาหนดมาตรฐานสังคมจึง
	 	 ลงโทษแต่ผู้ขายซึ่งก็คือผู้หญิง	 	 การบัญญัติกฎหมายซึ่งมีลักษณะทวิมาตรฐานเช่นนี้เป็นตัวชี้วัดถึง
	 	 การให้คุณค่าต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 ถ้าสังคมเห็นว่าผู้หญิงมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
	 	 ผู้ชายแล้วพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.	2539	ต้องลงโทษผู้ซื้อด้วย	
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.	 2539	 และ
เก็บข้อมูล	 	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	 	
แนวทางการ : ตรวจสอบจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี		พ.ศ.	2539	พระราชบัญญัติ
จัดเก็บข้อมูล	 	 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.		2551	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีการลงโทษผู้ซื้อบริการ
	 	 ทางเพศหรือไม่ 
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
ของการเก็บข้อมูล
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายลงโทษผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศอย่างเท่าเทียมกันเป็นระดับเป้าหมาย	
	 	 ถ้าไม่มีกฎหมายกำาหนดโทษที่เท่าเทียมกันเป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.03
สถานการณ์ที่ :	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	มีบทกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิด
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 ฐานค้ามนุษย์	 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.2539	 มีบทลงโทษ
	 	 ต่อผู้ขายบริการทางเพศ	แต่ไม่มีบทลงโทษผู้ซื้อบริการทางเพศ	ยกเว้นการซื้อประเวณีจากเด็กอายุ
	 	 ไม่เกิน	18	ปี

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.3 มีกฎหมายที่ลงโทษอย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศ
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คำาจำากัดความ :	 การค้ามนุษย์	หมายถึง	การกระทำาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล	ด้วยการเป็นธุระ
	 	 จัดหา	ซื้อ	ขาย	จำาหน่าย	พามาจากหรือส่งไปยังที่ใดที่หนึ่ง	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	จัดให้อยู่อาศัย	
	 	 หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด	โดยข่มขู่	ใช้กำาลังบังคับ	ลักพาตัว	ฉ้อฉล	หลอกลวง	ใช้อำานาจโดยมิชอบ	
	 	 หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น	 เพื่อให้ผู้ปกครอง
	 	 หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล	 เช่น	 การค้าประเวณี	
	 	 การบังคับใช้แรงงานบริการหรือขอทาน	บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า	รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก
	 	 ขององค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ในการค้ามนุษย์64   
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 การค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกนำามาค้าโดยตรงทั้งนี้
	 	 เนื่องจากมนุษย์ไม่ใช่สินค้าที่ซื้อขายได้	 	 การค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่สั่นคลอนระบบจริยธรรมโลก		
	 	 ดังนั้นจึงทำาให้ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกมีกฎหมายที่เอาโทษต่อผู้กระทำาการค้ามนุษย์และไม่เอาโทษ
	 	 ต่อผู้ถูกค้า	 สำาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็มีบทลงโทษเช่นกัน	 ดังนั้นการกำาหนด
	 	 โทษการค้ามนุษย์จึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนเจตคติต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและ
	 	 ผู้ชาย	ซึ่งในประเด็นนี้ไม่มีข้อท้วงติงจากเวทีสัมมนา
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
เก็บข้อมูล  
แนวทางการ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล	 	 จากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 รวมทั้งตรวจสอบ
	 	 จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	ว่ามีบทกำาหนดโทษต่อผู้มีส่วน
	 	 เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 
ความเป็นไปได้ :	 มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551			
ของการเก็บข้อมูล
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ไม่มีกฎหมายในประเด็นดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.4 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
	 	 	 ตามกฎหมาย

64พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551              
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หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.03
สถานการณ์ที่ :	 1.	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	2551	 มาตรา	52	 กำาหนดโทษของ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 	 ผู้ที่กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ว่ามีโทษจำาคุกตั้งแต่สี่ปี	ถึงสิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาท
	 	 	 ถึงสองแสนบาท		ในกรณีที่กระทำาผิดต่อบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปีมีโทษจำาคุก
	 	 	 ตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี	 และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาทและใน
	 	 	 กรณีที่การกระทำาผิดดังกล่าวกระทำาต่อบุคคลอายุต่ำากว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปีมีโทษ
	 	 	 จำาคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท		
	 	 2.	 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 157	 มีบทลงโทษเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
	 	 	 หน้าที่โดยมิชอบ	 ซึ่งมีโทษหนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท	 หรือ
	 	 	 ทั้งจำาทั้งปรับ
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คำาจำากัดความ :	 การมีบทลงโทษผู้ผลิต	และ/หรือเผยแพร่สื่อลามก		หมายถึง	การมีบทลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 	 กับการผลิต	และเผยแพร่สื่อลามก	รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แต่ไม่บังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
	 	 ดังกล่าว			
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 สื่อลามกส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงภาพโป๊เปลือยของผู้หญิงเป็นหลักโดยอาจมีผู้ชายเป็น
	 	 ส่วนประกอบ	เป็นการให้จินตภาพที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ	การก่ออาชญากรรมข่มขืนฯ	หรือ	
	 	 รุมโทรมผู้หญิงของเยาวชนพบว่าถูกกระตุ้นจากการได้ดูสื่อลามกและเกิดการลอกเลียนแบบ		
	 	 ดังนั้นหากคนในสังคมเห็นว่าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเป็นเรื่องร้ายแรง
	 	 คนในสังคมจะไม่บริโภคสื่อเหล่านี้	 การผลิตสื่อลามกโดยใช้เรือนร่างของผู้หญิงก็คงจะลดน้อยลง						
	 	 การมีกฎหมายที่กำาหนดบทลงโทษผู้ผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
	 	 ตามกฎหมายเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมเห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้
	 	 ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา	287	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูล  
แนวทางการ : ตรวจสอบจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา	287	ซึ่งได้กำาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับสื่อลามก
จัดเก็บข้อมูล	 	 ไว้แล้ว	 
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของการเก็บข้อมูล
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษผู้ผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ไม่มีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.03
สถานการณ์ที่ :	 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	287	 ได้กำาหนดโทษของผู้ที่ประกอบการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 สื่อลามก	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.5 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษผู้ผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
	 	 	 ตามกฎหมาย
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คำาจำากัดความ :	 สิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส	หมายถึง	สิทธิในการใช้คำานำาหน้านาม	ชื่อสกุล
	 	 การหย่า	ตลอดจนการทำานิติกรรมต่างๆ		
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 หลักกฎหมายโบราณซึ่งใช้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกำาหนดให้ลูกและเมียอยู่ภายใต้อำานาจ
	 	 ของพ่อและผัว	 ลูกและเมียมีฐานะเสมือนเป็นสิ่งของที่อาจถูกพ่อและผัวขาย	 หรือยกให้แก่
	 	 ใครก็ได้	 โดยไม่ต้องสอบถามถึงความสมัครใจยินยอมของลูกหรือเมียเสียก่อน	 สภาพดังที่ได้
	 	 กล่าวมาแล้วนี้ทำาให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสในฎีการ้องทุกข์
	 	 ของผู้หญิงที่ถูกผัวขายให้เป็นทาสว่า	 กฎหมายโบราณก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำาระหว่างชายและ
	 	 หญิง	เพราะทำาเสมือนว่า	“ผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคน”	แม้ว่ากฎหมายเหล่านี้จะถูกยกเลิกไปโดย
	 	 รัชกาลที่	4	 แต่หลักกฎหมายเหล่านี้ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวัฒนธรรมในรูปความเชื่อและค่านิยม
	 	 ซึ่งได้รับการสืบทอดต่อมา	 ดังที่ปรากฏในหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ซึ่งมี
	 	 ลักษณะทวิมาตรฐานที่กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้คำานำาหน้านามของหญิงและชายที่
	 	 แตกต่างกัน	 คำานำาหน้าของหญิงบ่งบอกสถานภาพสมรส	 และกำาหนดให้หญิงซึ่งสมรสแล้วต้อง
	 	 เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามี	 แต่มิได้กำาหนดให้ชายต้องมีหน้าที่ดังกล่าว	 ตลอดจนเหตุแห่งการ
	 	 ฟ้องหย่าซึ่งไม่เท่าเทียมกัน	 ดังนั้นการมีกฎหมายประกันความเสมอภาคและสิทธิที่เท่าเทียมกัน
	 	 ในครอบครัวและการสมรสจึงเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน
	 	 ในความเป็นคนหรือไม่	 ส่วนเรื่องการทำานิติกรรมของสามีและภรรยา	 แม้จะมีกฎหมายที่กำาหนด
	 	 ให้มีความเสมอภาคมากขึ้น	แต่ในทางปฏิบัติก็ยังเป็นภาระหน้าที่ที่ตกหนักอยู่กับผู้หญิง	ดังนั้นควร
	 	 กำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดนี้
ขอบเขตการ :	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	1445	 และ	1446	 เรื่องการเรียกค่าทดแทนของคู่หมั้น
เก็บข้อมูล	 	 และมาตรา	 1516	 เหตุแห่งการฟ้องหย่า	 พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง	 พ.ศ.	 2551	 และ
	 	 พระราชบัญญัติชื่อสกุล	พ.ศ.	2505	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2548		ประมวลอาญามาตรา	276
แนวทางการ : จัดเก็บข้อมูลจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์		พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง	พ.ศ.	2551	
จัดเก็บข้อมูล	 	 และพระราชบัญญัติชื่อสกุล	พ.ศ.	2505	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2548	ประมวลกฎหมาย
	 	 อาญามาตรา	276		 

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.6 มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส	(คำานำาหน้านาม	
	 	 	 ชื่อสกุล	การข่มขืนกระทำาชำาเราภรรยา	ความเสมอภาคในการหย่า		การหมั้น	
	 	 	 และการทำานิติกรรม)
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ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	มีข้อมูลอยู่แล้ว
ของการเก็บข้อมูล
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรสเป็นระดับเป้าหมาย	 การไม่มี
	 	 กฎหมายดังกล่าวเป็นระดับการพัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.03
สถานการณ์ที่ :	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1445	 ได้กำาหนดสิทธิเรื่องการเรียกค่าทดแทนของ
ผ่านมา-ปัจจุบัน 	 คู่หมั้นของหญิงและชาย	 มาตรา	 1516	 ให้สิทธิในการฟ้องหย่าของหญิงและชายโดยเหตุเดียวกัน	
	 	 พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง	 พ.ศ.	 2551	 กำาหนดให้ผู้หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้
	 	 คำานำาหน้านามว่า	“นาง”	หรือ	”นางสาว”	ได้ตามความสมัครใจ		พระราชบัญญัติชื่อสกุล	พ.ศ.	2505	
	 	 แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2548	กำาหนดให้หญิงที่สมรสเลือกใช้นามสกุลได้โดยไม่จำาเป็นต้องใช้
	 	 นามสกุลตามสามี	 	 ประมวลอาญามาตรา	276	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
	 	 ประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 19)	 พ.ศ.	 2550	 ได้แก้ไขเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิด
	 	 ฐานการข่มขืนกระทำาชำาเรา	 โดยกำาหนดให้การบังคับขืนใจให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็น
	 	 ความผิดฐานนี้	 และได้เปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญว่า	 ผู้ที่กระทำาความผิดฐานนี้อาจเป็นเพศชาย
	 	 เพศหญิง	หรือเพศอื่นๆ	ก็ได้	รวมทั้งได้ให้ความหมายของคำาว่า	การกระทำาชำาเราไว้ด้วย
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คำาจำากัดความ :	 พฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	หมายถึงการกระทำาด้วยกาย	วาจา	สายตา
	 	 ที่เป็นการล่วงเกินทางเพศ		
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 เนื่องจากการลงโทษข้าราชการที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการอนาจาร		
	 	 การหลอกลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ์	การจดทะเบียนสมรสซ้อน	ตลอดจนการนอกใจภรรยาตาม
	 	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	มักจะได้รับโทษที่เบาบางเพราะการกำาหนด
	 	 โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน	ซึ่งจากข้อมูลที่ทางสำานักงาน	ก.พ.	รวบรวมมา
	 	 พบว่า	 กรณีการล่วงละเมิดทางเพศมีโทษเพียงการตัดเงินเดือนร้อยละ	 5	 เป็นเวลา	 2	 เดือน		
	 	 ซึ่งเป็นโทษที่เบาบางถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดต่อผู้หญิง	 ในทางกลับกันในกรณีของการ
	 	 ฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีเล็กน้อยและไม่ร้ายแรง	เช่น	การเบิกค่าเช่าบ้านซ้ำาซ้อน	และหน่วยราชการได้รับเงิน
	 	 คืนแล้ว	การตัดสินโทษกลับร้ายแรงเกินเหตุคือ	ไล่ออกจากราชการ		ดังนั้นประเด็นการให้น้ำาหนัก
	 	 ความผิดจึงสะท้อนเจตคติของสังคมต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงว่ามีค่าน้อยกว่า
	 	 การฉ้อราษฎร์บังหลวง	 การกำาหนดโทษที่รุนแรงถึงขั้นไล่ออกต่อพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความ
	 	 เป็นมนุษย์ของผู้หญิงจึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงได้รับ
	 	 การเคารพมากน้อยเพียงใด	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งมีการระบุเรื่องการ
เก็บข้อมูล	 	 กระทำาผิดวินัยและการลงโทษไว้ในหมวดที่	5	ถึงหมวดที่	8	ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
แนวทางการ : ตรวจสอบจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551
จัดเก็บข้อมูล
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถเก็บข้อมูลได้จากพระราชบัญญัติระเบียบ
จัดเก็บข้อมูล	 	 ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 การมีบทลงโทษข้าราชการที่มีพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออก
	 	 จากราชการเป็นระดับเป้าหมาย	การไม่มีบทลงโทษข้าราชการที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเป็นระดับ
	 	 พัฒนา
หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย
น้ำ�หนัก :	 0.05
สถานการณ์ที่ :	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 กำาหนดให้ข้าราชการที่กระทำาล่วงละเมิด
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 ทางเพศหรือคุกคามทางเพศ	เป็นความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงไล่ออก		แต่การ
	 	 ลงโทษขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น	 	 ซึ่งจากกรณีที่มี
	 	 การรวบรวมมักจะเป็นโทษสถานเบา

องค์ประกอบ	 :	1.3	 ความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงภายใต้กฎหมายไทย
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.3.7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	มีบทลงโทษข้าราชการที่
	 	 	 มีพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
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คำาจำากัดความ :	 คดีที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล	หมายถึง	มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล		
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 ไม่มีอะไรที่จะทำาให้ผู้หญิงสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เท่ากับการถูกข่มขืนกระทำาชำาเรา	การ
	 	 ถูกข่มขืนฯ	ทำาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่า	ชีวิต
	 	 ที่เหลือเป็นชีวิตที่น่าอับอายและไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป	 	 แต่เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม
	 	 ยังไม่ได้พัฒนาระบบการดำาเนินคดีที่เข้าใจและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	
	 	 กระบวนการดำาเนินคดีจึงเป็นการ	“ข่มขืนซ้ำา”	และทำาให้หญิงผู้เสียหายไม่ต้องการดำาเนินคดี	ดังนั้น
	 	 จำานวนคดีการข่มขืนที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนที่มีการแจ้งความจึง
	 	 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงในการได้รับการปกป้องจากกฎหมาย
	 	 และผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติในส่วนของสถิติการรับแจ้งความ	ของสถานีตำารวจทุกแห่ง
เก็บข้อมูล	 	 และสำานักงานศาลยุติธรรมในส่วนของจำานวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล
แนวทางการ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
	 	 หญิงชาย	(CGEO)	 ของสำานักงานศาลยุติธรรมในการจัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและ
	 	 สถาบันครอบครัว	ทุกปี
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งความ		และสำานักงานศาลยุติธรรมมีการ
ของการเก็บข้อมูล	จัดเก็บข้อมูลจำานวนคดีข่มขืนกระทำาชำาเรา
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเปรียบเทียบกับคดีที่มีผู้แจ้ง
	 	 ความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นจำานวนร้อยละ	50	ขึ้นไปเป็นระดับเป้าหมาย	ถ้าต่ำากว่าร้อยละ	50	
	 	 เป็นระดับพัฒนา
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.09
สถานการณ์ที่ :	 ข้อมูลจากสำานักงานศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2550	มีจำานวนคดีข่มขืนกระทำาชำาเรา	10,094	ราย
ผ่านมา-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	1.4	 สัดส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายที่
	 	 	 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.4.1 สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเปรียบเทียบกับคดี
	 	 	 ที่มีผู้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ
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คำาจำากัดความ :	 การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน	หมายถึง	การดำาเนินการเพื่อดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาความผิด		
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 ก่อนที่ประเทศไทยจะบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิง
	 	 ที่ถูกทำาร้ายร่างกายมักจะไม่มีการแจ้งความ	ในส่วนที่มีการแจ้งความตำารวจก็มักไม่อยากจะรับแจ้ง
	 	 เพราะตำารวจมีประสบการณ์ว่ามักจะมีการถอนแจ้งความในเวลาต่อมาทำาให้เสียเวลาของ
	 	 ตำารวจ		ประกอบกับไม่มีกฎหมายที่จะดำาเนินการกับเรื่องนี้โดยตรง		นอกจากนี้ตำารวจจำานวนไม่น้อย
	 	 มีเจตคติว่า	 ความรุนแรงระหว่างคู่รักหรือคู่ครองเป็นเรื่องภายในครอบครัว	 เข้าทำานองลิ้นกับฟัน	
	 	 จึงไม่ต้องการดำาเนินคดี	ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีศูนย์พึ่งได้จึงทำาให้ผู้หญิงที่ถูกทำาร้าย
	 	 จากคนในครอบครัวไปรับบริการจากศูนย์พึ่งได้	 ทำาให้สังคมมีข้อมูลของจำานวนผู้หญิงที่ถูกกระทำา
	 	 รุนแรงจากครอบครัว		และเมื่อมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว	
	 	 พ.ศ.	 2550	 ทำาให้ตำารวจมีหน้าที่ต้องรับการแจ้งความไม่ว่าจากผู้เสียหายหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์	
	 	 และดำาเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ	 การดูสัดส่วนผู้หญิงที่ถูกกระทำารุนแรงที่ไปรับบริการที่
	 	 ศูนย์พึ่งได้กับที่มาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนจึงเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงมาตรการของภาครัฐใน
	 	 การปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	 และความตื่นตัวของผู้หญิงในการปกป้องสิทธิของ
	 	 ตนเอง
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้	(OSCC)	กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ		และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
เก็บข้อมูล	 	 เพื่อนำาจำานวนกรณีการกระทำารุนแรงที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับจำานวนการดำาเนินคดี
แนวทางการ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประสานงานกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
จัดเก็บข้อมูล	 	 หญิงชาย	 (CGEO)	 ของกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานตำารวจแห่งชาติสร้างระบบข้อมูล
	 	 ทั่วประเทศ
ความเป็นไปได้ :	 ศูนย์พึ่งได้	 กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ	 มีการจัดเก็บข้อมูลกรณีการกระทำารุนแรงต่อ
ของการเก็บข้อมูล	คู่ครองและคู่รัก	สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลการดำาเนินคดี
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจำานวนการทำาร้ายคู่ครองและคู่รัก
	 	 ที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้	 เป็นจำานวนร้อยละ	50	 ขึ้นไป	 เป็นระดับเป้าหมาย	 ถ้าต่ำากว่า
	 	 ร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา	
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.08
สถานการณ์ที่ :	 ผลการสำารวจอนามัยเจริญพันธุ์	ปี	2549	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	จำานวนผู้หญิงที่สมรสอายุ	
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 15-49	ปี	เคยถูกทำาร้ายร่างกายและจิตใจ	1.044	ล้านคน	ร้อยละ	64	เป็นผู้หญิงนอกเขตเทศบาล	
	 	 ร้อยละ	36	เป็นผู้หญิงในเขตเทศบาล	แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเปรียบเทียบ

องค์ประกอบ	 :	1.4	 สัดส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย
	 	 	 ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.4.2 สัดส่วนกรณีการทำาร้ายคู่ครองและคู่รักที่มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
	 	 	 เปรียบเทียบกับจำานวนที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้	
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คำาจำากัดความ :	 การมีชู้	หมายถึง	การมีพฤติกรรมทางชู้สาวกับผู้ที่มิใช่คู่สมรส
	 	 การสมรสซ้อน	หมายถึง	การจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นทั้งๆ	ที่ได้จดทะเบียนสมรสก่อนหน้านั้น
	 	 แล้วและยังไม่มีการหย่า
	 	 การลวนลามทางเพศ	 หมายถึง	 พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นการ
	 	 ล่วงเกิน	 การคุกคาม	 หรือการก่อความเดือดร้อนรำาคาญทางเพศ	 ซึ่งกระทำาด้วยคำาพูด	 สายตา	
	 	 หรือกริยาท่าทาง	ทั้งนี ้โดยไม่รวมถึงการอนาจารหรือการข่มขืนกระทำาชำาเรา
	 	 การอนาจาร	หมายถึงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความอับอายในทางเพศ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด :	 ดังที่ได้กล่าวไว้ในตัวชี้วัดที่	1.3.7	ว่า	การลงโทษข้าราชการซึ่งถูกร้องเรียนว่ามีชู้	ทำาการสมรสซ้อน	
	 	 กระทำาการลวนลามทางเพศ	 และการอนาจาร	 มักจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา
	 	 ดำาเนินการต่อการร้องเรียน	 หรือถ้าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาพิจารณาโทษ	
	 	 ผู้ถูกร้องเรียนมักจะได้รับการลงโทษที่เบามากเมื่อเทียบกับการลงโทษกรณีการฉ้อราษฎร์บังหลวง
	 	 อันเป็นเรื่องเล็กน้อย	 เช่น	 การทุจริตเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน	 ซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
	 	 พฤติกรรมดังกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นภาพสะท้อนถึงความไม่เสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็น
	 	 มนุษย์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย	 ดังนั้นจำานวนกรณีการร้องเรียนที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 	 จึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความเข้าใจและการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงว่ามีความ
	 	 สำาคัญเท่ากับหรือมากกว่าการทุจริตในหน้าที่
ขอบเขตการ :	 เก็บข้อมูลการตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 และกรณีการร้องเรียนเรื่องการมีชู้	 การสมรสซ้อน	 การ
เก็บข้อมูล	 	 ลวนลามทางเพศ	 และการอนาจารของข้าราชการพลเรือน	 จากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
	 	 พลเรือน	(ก.พ.)
แนวทางการ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประสานงานกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
จัดเก็บข้อมูล	 	 หญิงชาย	 (CGEO)	 ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 และหน่วยงาน
	 	 ด้านบุคลากรของกระทรวง	กรม	ต่างๆ	ในการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล
ความเป็นไปได้ :	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 และหน่วยงานด้านบุคลากรของกระทรวง	
ของการเก็บข้อมูล	กรม	ต่างๆ	มีการจัดเก็บรายงาน

องค์ประกอบ	 :	1.4	 สัดส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย
	 	 	 ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	1.4.3 สัดส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปรียบเทียบกับกรณีการร้องเรียนเรื่อง
	 	 	 การมีชู้	การสมรสซ้อน	การลวนลามทางเพศ	และการอนาจารของข้าราชการ
	 	 	 พลเรือน
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เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนการต้ังคณะกรรมการสอบสวนเปรียบเทียบกับกรณีการร้องเรียน	เร่ืองการมีชู้	การสมรสซ้อน	
	 	 การลวนลามทางเพศ	และการอนาจารของข้าราชการพลเรือนเป็นจำานวนร้อยละ	50	ข้ึนไป	เป็นระดับ
	 	 เป้าหมาย	ถ้าต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา		
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.08
สถานการณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นการเปรียบเทียบ	
ผ่านมา-ปัจจุบัน
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มาตรฐานที่ 2
ความเสมอภาคทางสังคม
(25 คะแนน คิดเป็นนำาหนักเท่ากับ 1)

องค์ประกอบที่ 2.1	ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร	การปกครองทุกระดับ

	 (น้ำาหนัก	=	0.55)

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1		สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติ

	 	 ที่มีอำานาจในการกำาหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไม่ต่างกัน	(น้ำาหนัก	=	0.12)

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2	สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับการเลือกตั้งทุกระดับไม่ต่างกัน	(น้ำาหนัก	=	0.12)

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3	สัดส่วนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไม่ต่างกัน	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.12)

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.4	 สัดส่วนหญิงชายท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นนักวิชาการท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญใน

	 	 คณะกรรมาธิการทุกคณะของท้ังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ต่างกัน	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.095)

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.5	 สัดส่วนหญิงชายในการเป็นผู้นำาในองค์กรชุมชนท้ังในเมืองและชนบทไม่ต่างกัน	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.095)

องค์ประกอบที่ 2.2	ความเสมอภาคในการศึกษาทุกระดับ	(น้ำาหนัก	=	0.45)

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1	อัตราส่วนหญิงชายในการสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	ไม่ต่างกัน	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.225)

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2	ผู้หญิงมีสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้	(น้ำาหนัก	=	0.225)



98 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

คำ�จำ�กัดคว�ม :	 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติหมายถึง	 กรรมการระดับชาติที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจาก

	 	 ความเชี่ยวชาญ	และไม่ใช่การได้รับแต่งตั้งโดยตำาแหน่งตามสายงาน

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ผลของการพัฒนาประเทศในช่วงกว่า	 40	 ปีที่ผ่านมา	 ทำาให้สตรีมีความรู้ความสามารถและมี

	 	 ศักยภาพไม่แตกต่างจากผู้ชายในการบริหารกิจการบ้านเมือง		แต่โอกาสของผู้หญิงที่จะได้เข้ามา

	 	 มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองในระดับตัดสินใจยังคงมีอุปสรรคในเชิงวัฒนธรรมที่สังคม

	 	 ยังเห็นว่าบทบาทและหน้าที่หลักของผู้หญิงควรอยู่ที่ครอบครัวและตัวผู้หญิงเองก็ให้ความ

	 	 สำาคัญกับครอบครัวมากกว่า	 เหตุผลที่ผู้หญิงให้ความสำาคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกเพราะ

	 	 ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่กับผู้หญิงและสังคมยังไม่ได้เปลี่ยนความคาดหวังในบทบาทของ

	 	 ผู้หญิงในเรื่องการดูแลครอบครัวและความคาดหวังในบทบาทของผู้ชายในเรื่องการเป็นผู้หา

	 	 รายได้	ทั้งๆ	ที่บทบาทผู้หญิงในช่วง	40	ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว		ผู้หญิงกลายเป็นผู้หา

	 	 รายได้ให้ครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้ชาย		ผู้หญิงได้รับการศึกษาและมีประสบการณ์การทำางาน

	 	 ในสังคมไม่แตกต่างจากผู้ชาย	ดังนั้นผู้หญิงจึงสามารถใช้ศักยภาพมาทำางานระดับตัดสินใจร่วมกับ

	 	 ผู้ชายได้	 และเนื่องจากสังคมประกอบด้วยคนสองเพศ	 ดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายซึ่งมีวิธีคิดและ

	 	 วิถีการดำาเนินชีวิตที่ต่างกันจึงควรจะใช้ความต่างดังกล่าวในการเติมเต็มเพื่อให้การตัดสินใจมี

	 	 ความรอบด้านและรอบคอบมากขึ้น	 	 และเนื่องจากผู้หญิงมีประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ	

	 	 ดังนั้นภายใต้ระบบตัวแทนหญิงและชายจึงควรมีตัวแทนในสัดส่วนที่เท่ากันในระดับตัดสินใจ

	 	 ทุกระดับ	 ดังนั้น	 สัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการระดับชาติทุกคณะจึงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึง

	 	 ความเสมอภาคในสังคม	(ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้)

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการระดับชาติทุกคณะ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเก็บข้อมูลและ

จัดเก็บข้อมูล	 	 ควรมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายปี  

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ในสมัยที่เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

ของก�รเก็บข้อมูล	สตรีแห่งชาติ	(กสส.)	ได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว	ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บ	แต่สามารถ

	 	 นำาระบบข้อมูลเดิมมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำาเนินการจัดเก็บใหม่ได้

องค์ประกอบ	 :	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร		การปกครองทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.1.1 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติ
	 	 	 ที่มีอำานาจในการกำาหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไม่ต่างกัน
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เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนหญิงต่อชาย		ที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมการต่างๆ		เท่ากับร้อยละ	50	เป็นระดับ
	 	 เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา		
หน่วยวัด :	 ร้อยละ
น้ำ�หนัก :	 0.12
สถานการณ์ที่ :	 ข้อมูลจำานวนผู้หญิงที่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	 ของกระทรวง	 องค์กรอิสระ	 และ
ผ่านมา-ปัจจุบัน		 รัฐวิสาหกิจ	จำานวน	31	แห่ง	แบ่งเป็นหญิงร้อยละ	10.97	ชายร้อยละ	89.0363  

63มูลนิธิผู้หญิงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย, สิทธิของสตรีกับเสียงทางการเมืองในประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายหลักที่ 3 : 
 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี, 2549, หน้า 17.
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64มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 100-101.
65มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 97-98.

คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การเลือกตั้งทุกระดับหมายถึง	การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตั้งแต่	องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	

	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เทศบาล	 และการเลือกตั้งระดับชาติ	 ได้แก่	 สมาชิกสภา

	 	 ผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าหญิงและชายถูกสร้างโดยธรรมชาติและได้รับการหล่อหลอมจาก

	 	 สังคมให้มีความแตกต่างกัน	 จึงมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันในลักษณะที่อีกเพศหนึ่ง

	 	 อาจไม่เข้าใจปัญหาและความต้องของอีกเพศหนึ่งเช่นเดียวกับปัญหาของคนต่างจังหวัด

	 	 แตกต่างจากปัญหาของคนกรุงเทพฯ	และคนกรุงเทพฯ	ก็ไม่เข้าใจปัญหาของคนต่างจังหวัด	จึงทำาให้

	 	 กฎหมายเลือกตั้งกำาหนดให้แต่ละจังหวัดมีผู้แทนของตนเองในจำานวนตามสัดส่วนของประชากร	

	 	 ผู้หญิงเองก็เช่นกันต้องการมีตัวแทนที่จะไปใช้อำานาจอธิปไตยแทนตน	และเนื่องจากผู้หญิงเป็น

	 	 ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ		ดังนั้นภายใต้ระบบตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย	หญิงและชาย

	 	 จึงควรมีตัวแทนในสัดส่วนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน		ดังนั้นสัดส่วนหญิงชายที่ได้รับเลือกตั้งใน

	 	 ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจึงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงความเสมอภาคในระบบตัวแทน	

	 	 ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการ

จัดเก็บข้อมูล	 	 เลือกตั้ง	ในการจัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ทุกปี  

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนหญิงต่อชายได้รับการเลือกตั้งในทุกระดับเท่ากับร้อยละ	 50	 เป็นระดับเป้าหมาย	 ต่ำากว่า

	 	 ร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา			

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.12

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	พ.ศ.	2550	ระบุว่า	จำานวนผู้ได้รับการเลือกตั้งในตำาแหน่ง

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 นายกเทศมนตรี	 นายกเทศบาลตำาบล	 นายกองค์การ

	 	 บริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	สมาชิกสภาจังหวัด	สภาเทศบาล	และสภา	อบต.	แบ่งเป็น	ผู้หญิง

	 	 ร้อยละ	11.25	ผู้ชายร้อยละ	88.7564	และข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2550	

	 	 ระบุว่า	จำานวนผู้ได้รับการเลือกตั้งและสรรหาให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	แบ่งเป็นหญิงร้อยละ	16

	 	 ชายร้อยละ	84	และจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นหญิงร้อยละ	11.67	ชายร้อยละ	88.3365

องค์ประกอบ	 :	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร		การปกครองทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.1.2 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับการเลือกตั้งทุกระดับไม่ต่างกัน
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 ระดับบริหารในภาครัฐ	หมายถึง	ข้าราชการระดับบริหารตามกลุ่มข้าราชการจัดโดยสำานักงาน	

	 	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	

	 	 ระดับบริหารในภาคเอกชน	หมายถึงระดับกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	 	 ประเทศไทยและกรรมการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 แม้ว่าผู้หญิงจะเข้าสู่การทำางานในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น		แต่การก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้บริหาร

	 	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนกลับน้อยกว่าผู้ชาย	 ในสายข้าราชการพลเรือนมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

	 	 คือร้อยละ	51.9		แต่ข้าราชการสายพลเรือนที่เป็นผู้บริหารมีเพียงร้อยละ	16.11	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	2550)66

	 	 และในสายอัยการไม่มีผู้บริหารที่เป็นหญิงเลย	ในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกัน	ซึ่งตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัด

	 	 ที่ใช้โดยหน่วยงานในระดับสากลและระดับประเทศ

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 กระทรวงพาณิชย์	 และ

เก็บข้อมูล	 	 ตลาดหลักทรัพย์	

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง

จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	กระทรวง

	 	 พาณิชย์	และตลาดหลักทรัพย์	ในการจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและ

	 	 สถาบันครอบครัว	ทุกปี 

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 และสำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ของก�รเก็บข้อมูล	ครอบครัว	มีการรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนหญิง	:	ชายที่ดำารงตำาแหน่งในระดับบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนเท่ากับ	ร้อยละ	50		เป็น

	 	 ระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา				

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.12

สถ�นก�รณ์ที่ :	 รายงานกำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน	พ.ศ.	 2549	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน 	 ระบุว่า	มีข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงระดับ	9	-11	เป็นหญิงร้อยละ	23.14	ชายร้อยละ	

	 	 76.8667	ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหญิงร้อยละ	 21.65	

	 	 เป็นชายร้อยละ	78.35	และกรรมการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง

	 	 พาณิชย์	เป็นหญิงร้อยละ	35.37	เป็นชาย	ร้อยละ	64.6268

องค์ประกอบ	 :	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร		การปกครองทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.1.3 สัดส่วนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไม่ต่างกัน

66มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 91-94.
67มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 94.
68มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 91-94
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 นักวิชาการ	ที่ปรึกษา	และผู้เชี่ยวชาญ	หมายถึง	บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 	 และวุฒิสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 เนื่องจากตำาแหน่งกรรมาธิการเป็นตำาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	

	 	 จึงเป็นการยากที่จะกำาหนดให้มีสัดส่วนกรรมาธิการหญิงและชายที่เท่ากัน	 เนื่องจากสมาชิกสภา

	 	 ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีหญิงน้อยกว่าชาย	 ดังนั้นส่วนที่กำาหนดสัดส่วนหญิงชายได้คือ

	 	 ที่ปรึกษา	นักวิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำาแหน่งแต่งตั้ง

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลหญิงชายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	นักวิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ

เก็บข้อมูล	 	 ทุกคณะของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 สร้างความร่วมมือกับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

จัดเก็บข้อมูล	 	 ราษฎรและวุฒิสภา	 ในการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศและส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

	 	 ครอบครัว	ทุกปี  

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วแต่ไม่ได้แยกเพศ

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนหญิงต่อชายได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	นักวิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ

	 	 ทุกคณะของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเท่ากับร้อยละ	50		เป็นระดับเป้าหมาย			(ต่ำากว่าร้อยละ

	 	 50	เป็นระดับพัฒนา)				

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.095

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร		การปกครองทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.1.4 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนักวิชาการ	ที่ปรึกษา	และผู้เชี่ยวชาญใน
	 	 	 คณะกรรมาธิการทุกคณะของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ต่างกัน
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 ผู้นำาในองค์กรชุมชนทั้งในเมืองและชนบทหมายถึง	 ผู้นำาองค์กรชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของสถาบัน

	 	 พัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 นับตั้งแต่มีกลไกระดับชาติด้านสตรีปี	พ.ศ.	2532		ตลอดระยะเวลา	20	ปี	ที่ผ่านมา	ได้มีความพยายาม

	 	 ในการพัฒนาผู้นำาสตรี	ผลของการพัฒนาทำาให้สตรีในระดับชุมชนทั้งในเมืองและชนบท	มีศักยภาพ	

	 	 มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำา	 ดังน้ันผู้นำาในชุมชนเมืองและชนบท	 จึงควรมีสัดส่วนหญิงชาย

	 	 ที่ไม่ต่างกันหรือใกล้เคียงกัน

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากองค์กรชุมชน	ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรที่รับรองสถานภาพทั้งสิ้น	41,650	องค์กร	มีผู้นำา	

เก็บข้อมูล	 	 องค์กรชุมชน	(คณะกรรมการ)	จำานวน	116,116	คน	

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในการ

เก็บข้อมูล	 	 จัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทุกปี		

คว�มเป็นไปได้ :	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้ว

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนหญิงต่อชายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำาในองค์กรชุมชนทั้งในเมืองและชนบทเท่ากับ

	 	 ร้อยละ	50	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นระดับพัฒนา				

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.095

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ข้อมูลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2551	ระบุว่า	จำานวนผู้นำาองค์กร

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 ชุมชนชายจำานวน	61,093	คน	หญิงจำานวน	55,023	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.61	และ	47.39	ตามลำาดับ	70

องค์ประกอบ	 :	2.1	 ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร		การปกครองทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.1.4 สัดส่วนหญิงชายในการเป็นผู้นำาในองค์กรชุมชนทั้งในเมืองและชนบทไม่ต่างกัน

70มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 105.
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	หมายถึง	การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	จนถึงมัธยมศึกษาปีที่	3

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 แม้ว่าประเทศไทยมีอัตราการเข้าเรียนของประชากรหญิงและชายในการศึกษาภาคบังคับไม่ต่างกัน	

	 	 แต่เงื่อนไขและโอกาสการสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับยังแตกต่างกันอยู่	เนื่องจากเมื่อครอบครัว

	 	 มีความจำาเป็นในเรื่องแรงงาน		ไม่ว่าจะเพื่อดูแลคนป่วยหรือช่วยทำางานบ้าน	เช่น	เลี้ยงน้องที่ยัง

	 	 ช่วยตัวเองไม่ได้		ผู้ปกครองมักจะเอาเด็กหญิงออกจากโรงเรียน		ดังนั้นการวัดความเสมอภาคในการ

	 	 ศึกษาจึงไม่สามารถวัดที่อัตราการเข้าเรียนเท่านั้น	 แต่ต้องวัดที่อัตราการสำาเร็จการศึกษาด้วย	

	 	 ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากรายงานการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	ของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : เก็บข้อมูลแยกเพศ	 โดยเก็บอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนหญิงชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1

จัดเก็บข้อมูล	 	 และอัตราการสำาเร็จการศึกษาของนักเรียนหญิงชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3  

คว�มเป็นไปได้ :	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเก็บข้อมูลแต่ไม่มีการแยกเพศ	 ดังนั้นสำานักงานกิจการสตรีและ

ของก�รเก็บข้อมูล	 สถาบันครอบครัวควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	

	 	 (CGEO)	ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศ

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 อัตราส่วนหญิงชายที่สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	เท่ากันร้อยละ	100	(เป็นระดับเป้าหมาย)

	 	 ไม่เท่ากับร้อยละ	100	เป็นระดับพัฒนา				

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.225

สถ�นก�รณ์ที่ :	 กระทรวงศึกษาธิการได้เก็บข้อมูลจำานวนผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	ในปี	พ.ศ.	2549		

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 จำานวน	1,869,801	คน	แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลแยกเพศ71

องค์ประกอบ	 :	2.2	 ความเสมอภาคในการศึกษาทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.2.1 อัตราส่วนหญิงชายในการสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ	9	ปีไม่ต่างกัน

71ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจาก www.moc.moe.go.th
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 โรงเรียนเตรียมทหาร	หมายถึง	โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่รับนักเรียนเพื่อเรียนต่อใน

	 	 ระดับปริญญาตรีของสถาบันทหารของ	3	เหล่าทัพและตำารวจ

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

	 	 ในทุกรูปแบบ	ข้อ	10	ซึ่งกำาหนดให้หญิงและชายมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในทุกสายอาชีพ

	 	 และทุกระดับอย่างเสมอภาคกัน	ดังนั้นในสถาบันการศึกษาที่เป็นสายอาชีพอย่าง	เช่น	โรงเรียน

	 	 เตรียมทหาร	ซึ่งรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น	จึงเป็นตัวชี้วัดที่วัดถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

	 	 ตามมาตรฐานสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 ซึ่งทุกเวที

	 	 ก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากโรงเรียนเตรียมทหาร

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : ศึกษาระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนเตรียมทหาร	

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 ข้อมูลจัดเก็บได้จากระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนเตรียมทหาร

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 ผู้หญิงมีสิทธิในการเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นระดับเป้าหมาย		ไม่มีสิทธิเป็นระดับพัฒนา					

หน่วยวัด :	 มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิ

น้ำ�หนัก :	 0.225

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร	 ประจำาปีการ

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 ศึกษา	2552	ยังกำาหนดคุณสมบัติให้เป็นชายโสด72

องค์ประกอบ	 :	2.2	 ความเสมอภาคในการศึกษาทุกระดับ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	2.2.2 ผู้หญิงมีสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้

72ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำาปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้อมูลจาก 
 www.crma.ac.th
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มาตรฐานที่ 3
ความเสมอภาคในครอบครัว 
(25 คะแนน คิดเป็นนำาหนักเท่ากับ 1 )
องค์ประกอบที่ 3.1	ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.3)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1		สัดส่วนเวลาการทำางานบ้านของสามีและภรรยาในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยา

	 	 ต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่	(การทำาอาหาร	จับจ่ายซื้อของใช้และอาหาร	ทำาความ

	 	 สะอาดบ้าน	ซักรีดเสื้อผ้า	ทำาสวน	ดูแลสัตว์เลี้ยง)	(น้ำาหนัก	=	0.075)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2	สัดส่วนเวลาในการดูแลลูก	 รวมถึงการเล่นกับลูก	 อบรมสั่งสอน	 และรับส่งลูก

	 	 ของสามีและภรรยาในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.075)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3	สัดส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย	 รวมถึงการพาไปพบแพทย์ของสามี

	 	 และภรรยาในกรณีท่ีท้ังสามีและภรรยาต่างทำางานหาเล้ียงชีพท้ังคู่	(น้ำาหนัก	=	0.075)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4	สัดส่วนเวลาในการใช้เวลาร่วมกันของสามีและภรรยาในครอบครัวในกรณีที่

	 	 ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่	(น้ำาหนัก	=	0.075)

องค์ประกอบที่ 3.2	ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.3)

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1	สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.06)

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2	สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่นและที่อยู่อาศัยของครอบครัว

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.06)

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.3	สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพของ

	 	 ครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.06)

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.4		สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตร

	 	 และครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.06)

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.5	สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการกำาหนดการใช้จ่าย	การกู้ยืมเงิน		และการ

	 	 ซื้อขายทรัพย์สินของครอบครัว	(น้ำาหนัก	=	0.06)

องค์ประกอบที่ 3.3	ความเสมอภาคในการปรับเปลี่ยนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว	

	 (น้ำาหนัก	=	0.4)

 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1		สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบและสามารถจัดการดูแลงานบ้านได้เมื่อฝ่ายใด

	 	 ฝ่ายหนึ่งไม่อยู่บ้าน	(น้ำาหนัก	=	0.14)

 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2		สามีและภรรยามีเจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้านและงานเลี้ยงลูกเป็นงานที่

	 	 เป็นความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่าย	(น้ำาหนัก	=	0.13)

 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3		สามีและภรรยามีเจตคติในการเลี้ยงลูกหญิงและชายโดยไม่มีอคติทางเพศ	

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.13)
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การทำางานบ้านหมายถึง	การทำาอาหาร	จับจ่ายซื้อของใช้และอาหาร	ทำาความสะอาดบ้าน	ซักรีด

	 	 เสื้อผ้า	ทำาสวน	ดูแลสัตว์เลี้ยง	(ดูแลสมาชิกในครอบครัว)

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ปัจจุบันแบบแผนชีวิตของผู้หญิงได้เปลี่ยนไป	 ผู้หญิงมีการศึกษาและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น	

	 	 สังคมยอมรับการเป็นผู้นำาของผู้หญิงมากขึ้น		แต่ในขณะเดียวกันสังคมยังคงคาดหวังให้ผู้หญิงต้อง

	 	 ทำาหน้าที่ดั้งเดิมคือการดูแลบ้าน	 ผู้หญิงจึงต้องทำางานหนักเป็นสองเท่าจากสมัยก่อนซึ่งทำาแค่งาน

	 	 ดูแลบ้านและครอบครัว	 การที่ผู้ชายในสังคมไทยยึดบทบาทดั้งเดิมและไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทให้

	 	 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้อัตราการหย่าร้างของคู่สมรส

	 	 ในประเทศไทยสูงข้ึนโดยเฉพาะสังคมเมืองอย่างกรุงเทพฯ	 การกำาหนดให้ผู้ชายมีส่วนในการแบ่งเบา

	 	 ภาระงานบ้านเป็นตัวชี้วัดเนื่องจากภาระหน้าที่ในการทำางานบ้านเป็นอุปสรรคสำาคัญในการที่

	 	 ผูห้ญงิจะใชเ้วลาและโอกาสในการพัฒนาตนเองหรือหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน		ตลอดจน

	 	 เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	แต่มี

	 	 บางเวทีเห็นว่าควรใช้สัดส่วนเวลาจะเหมาะสมกว่าการใช้อัตราส่วนชั่วโมง	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

	 	 เจาะจงเกินไป

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง

จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรี

	 	 และสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง	 

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้าสำานักงานสถิติแห่งชาติมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนเวลาทำางานบ้านของภรรยาต่อสามีต่ำากว่าร้อยละ	60	เป็นระดับเป้าหมาย	ร้อยละ	60	ขึ้นไป	

	 	 เป็นระดับพัฒนา					

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.075

สถ�นก�รณ์ที่ :	 การสำารวจการใช้เวลาของประชากรปี	2547	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่าอัตราส่วนการทำางาน

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 บ้านต่อวันของชายคิดเป็นร้อยละ	1.5	ในขณะที่หญิง	คิดเป็นร้อยละ	2.773 

องค์ประกอบ	 :	3.1	 ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.1.1 สัดส่วนเวลาการทำางานบ้านของสามีและภรรยา	ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยา
	 	 	 ต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่	(การทำาอาหาร	จับจ่ายซื้อของใช้และอาหาร	
	 	 	 ทำาความสะอาดบ้าน	ซักรีดเสื้อผ้า	ทำาสวน	ดูแลสัตว์เลี้ยง)

73รายงานการสำารวจการใช้เวลาของประชากรปี พ.ศ. 2547 สำานักงานสถิติแห่งชาติ 
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การดูแลลูกหมายถึง	การเล่นกับลูก	สอนการบ้าน	อบรมสั่งสอนเพื่อปรับพฤติกรรม	และรับส่งลูก

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทั้งสามีและภรรยาต้องทำางานทั้งคู่เพื่อให้มีรายได้มากพอที่จะสามารถ

	 	 ซื้อความสะดวกสบายในการดำารงชีวิต		ทำาให้แม่ที ่ทำางานนอกบ้านจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูก

	 	 ในขณะที่สังคมยังคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลลูก		ดังนั้นผู้หญิงจะได้รับแรงกดดันมากทำาให้ผู้หญิง

	 	 ทุกวันนี้มีความเครียดมากขึ้นและมีความสุขน้อยลงซึ่งส่งผลที่ไม่ดีต่อลูก		หากลูกมีปัญหา		สังคม

	 	 ก็จะโทษผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว		ดังนั้นหากผู้ชายยังไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทและพัฒนาทักษะในการมี

	 	 ส่วนในการดูแลลูก		แนวโน้มที่คนไทยจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคงจะลำาบาก			ถ้าประชาธิปไตยที่แท้จริง

	 	 ต้องเริ่มจากครอบครัว	 	 ความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างหญิงชายก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้ใน

	 	 ครอบครัวเช่นเดียวกัน		การเห็นว่าภาระการดูแลลูกควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ชายเช่นกัน

	 	 เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานในการวัดความเสมอภาคทางเพศในครอบครัว

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง

จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรี

	 	 และสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้าสำานักงานสถิติแห่งชาติ	มีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนเวลาการดูแลลูก	รวมถึงการเล่นกับลูก	อบรมสั่งสอน	และรับส่งลูกของภรรยา	:	สามีต่ำากว่า

	 	 (ร้อยละ	60	เป็นระดับเป้าหมาย	ร้อยละ	60	ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา)

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.075

สถ�นก�รณ์ที่ :	 การสำารวจการใช้เวลาของประชากรปี	2547	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่าอัตราส่วนในการดูแล

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 สมาชิกในครัวเรือน	(เด็ก/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ)	ของชายคิดเป็นร้อยละ	2.0	ชั่วโมงต่อวัน	ในขณะที่หญิง	

	 	 คิดเป็นร้อยละ	3.3	ชั่วโมงต่อวัน74

องค์ประกอบ	 :	3.1	 ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.1.2 สัดส่วนเวลาในการดูแลลูก		รวมถึงการเล่นกับลูก	อบรมสั่งสอน	และรับส่งลูก
	 	 	 ของสามีและภรรยา	ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่

74สรุปผลเบื้องต้น การสำารวจการใช้เวลาว่างของประชากร พ.ศ. 2547 สำานักงานสถิติแห่งชาติ หน้า 6
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหมายถึง	การเอาใจใส่	การพาไปพบแพทย์	การดูแลสุขภาพ	อาหารการกิน	

	 	 และจิตใจ

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ปัจจุบันผู้หญิงได้กลายเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวเช่นเดียวกับสามี	แต่ยังต้องรับภาระหน้าที่

	 	 ในการดูแลคนในครอบครัว		ซึ่งผู้หญิงจำานวนมากนอกจากจะต้องดูแลลูกและสามียังต้องดูแลบิดา

	 	 มารดาของทั้งตัวเองและของสามีด้วย	 เวลาทั้งหมดของผู้หญิงที่มีสำาหรับการพักผ่อนต้องใช้ไปกับ

	 	 การดูแลคนในครอบครัว	 ในขณะที่ผู้ชายสามารถใช้เวลาสำาหรับการพักผ่อนในการพักผ่อนได้		

	 	 สภาพการณ์เช่นนี้เป็นอุปสรรคสำาคัญในการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว	

	 	 ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	 แต่มีบางเวทีเห็นว่าควรใช้สัดส่วนเวลาจะเหมาะสมกว่าการ

	 	 ใช้อัตราส่วนชั่วโมงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง

จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรี

	 	 และสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง	 

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้าสำานักงานสถิติแห่งชาติมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการพาไปพบแพทย์ของภรรยา	:	สามี	ต่ำากว่าร้อยละ	60		

	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ร้อยละ	60	ขึ้นไปเป็นระดับพัฒนา					

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.075

สถ�นก�รณ์ที่ :	 การสำารวจการใช้เวลาของประชากรปี	2547	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่าอัตราส่วนในการดูแล

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 สมาชิกในครัวเรือน	(เด็ก/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ)	ของชายคิดเป็นร้อยละ	2.0		ชั่วโมงต่อวัน	ในขณะที่หญิง	

	 	 คิดเป็นร้อยละ	3.3	ชั่วโมงต่อวัน75 

องค์ประกอบ	 :	3.1	 ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.1.3 สัดส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการพาไปพบแพทย์ของสามีและ
	 	 	 ภรรยา	ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่

75สรุปผลเบื้องต้น การสำารวจการใช้เวลาว่างของประชากร พ.ศ. 2547 สำานักงานสถิติแห่งชาติ หน้า 6
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวหมายถึง	การมีเวลาให้กับครอบครัวในการทำากิจกรรมร่วมกัน	

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ผู้ชายอาจใช้เวลาหลังเลิกงานและเวลาในวันหยุดไปกับชีวิตสังคมนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา	

	 	 หรือการสังสรรค์	 หรืออ้างว่าเพื่อการติดต่อเกี่ยวกับหน้าที่การงาน	 หรือการเจรจาธุรกิจก็ตาม	

	 	 แบบแผนการใช้เวลาเช่นนี้ทำาให้ผู้ชายไม่มีเวลาที่จะให้กับครอบครัว	วันหยุดเป็นวันที่ภรรยาต้องพา

	 	 ลูกไปทำากิจกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษ	หรือการเล่นกีฬา	ดนตรี	รวมทั้งซื้อของเข้าบ้าน		

	 	 การที่สามีมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น		จะเป็นสร้างความสมดุลในการใช้เวลาของสามีและภรรยา	

	 	 เป็นการแบ่งเบาภาระของภรรยาและเปิดโอกาสให้ภรรยามีเวลาของตัวเองบ้างในการพัฒนาตนเอง	

	 	 ประเด็นนี้เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วย

	 	 กับตัวชี้วัดตัวนี้		แต่มีบางเวทีเห็นว่าควรใช้สัดส่วนเวลาจะเหมาะสมกว่าการใช้อัตราส่วนชั่วโมงซึ่งมี

	 	 ลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง

จัดเก็บข้อมูล	 	 บทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	ในการเพิ่มข้อสำารวจนี้ไปพร้อมกับการ

	 	 สำารวจการใช้เวลาของประชากร	 และส่งข้อมูลให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

	 	 ปีละ	1	ครั้ง

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้าสำานักงานสถิติแห่งชาติทำาการสำารวจการใช้เวลาของประชากรทุกรอบปี

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวของสามีและภรรยา		ร้อยละ	60	ขึ้นไป		เป็นระดับเป้าหมาย		

	 	 ต่ำากว่าร้อยละ	60	ขึ้นไปเป็นระดับพัฒนา

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.075

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.1	 ความเสมอภาคในความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.1.4 สัดส่วนเวลาในการใช้เวลาร่วมกันของสามีและภรรยาในครอบครัว
	 	 	 ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนครอบครัวหมายถึง	ทั้งสามีและภรรยามีส่วนร่วมในการกำาหนด

	 	 วิธีการคุมกำาเนิด	ช่วงเวลาการมีบุตร	จำานวนบุตร	และการเลือกเพศของบุตร

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 สังคมไทยเป็นสังคมปิตาธิปไตยที่ผู้ชายเป็นผู้นำาครอบครัว	การเป็นผู้นำาครอบครัวในที่นี้รวมถึง

	 	 การเป็นผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ	ถ้าสามีและภรรยามีความเสมอภาคในครอบครัว	การตัดสินใจ

	 	 ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อสมาชิกของครอบครัวก็ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัว	ผู้หญิง

	 	 จำานวนมากต้องเสียโอกาสในชีวิตเพราะต้องทำาตามความต้องการของสามีที่ต้องการมีบุตร	 	 และ

	 	 ผู้หญิงหลายคนก็ต้องมีบุตรจำานวนที่เกินกว่าความต้องการเพราะสามีต้องการมีบุตรให้ครบ

	 	 สองเพศหรือต้องการบุตรเพศใดเพศหนึ่งและถ้าไม่ได้เพศที่ต้องการ	 ภรรยาก็ต้องมีบุตรไปจนกว่า

	 	 จะได้เพศที่ต้องการ			ตัวชี้วัดนี้จึงสามารถบ่งบอกถึงความเสมอภาคในการตัดสินใจระหว่างสามีและ

	 	 ภรรยาในครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง		

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยามีการตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนครอบครัวร้อยละ	80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

	 	 เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา							

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.06

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.2.1 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนครอบครัว
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่นและที่อยู่อาศัยหมายถึง	 สามีและภรรยามีส่วนร่วมกันในการ

	 	 กำาหนดว่าจะอยู่ประเทศใด	หรือจังหวัด	หรือย่านใด

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ผู้หญิงจำานวนมากไม่มีโอกาสได้มีส่วนตัดสินใจในการเลือกถิ่นที่อยู่และต้องจำายอมติดตามสามี

	 	 ไปอยู่ในที่ๆสามีเป็นผู้ตัดสินใจ	หรือบ้านที่สามีเป็นผู้เลือก	ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการงานและการไป

	 	 รับส่งโรงเรียนของลูก	 ตัวชี้วัดนี้เป็นประเด็นรูปธรรมที่สะท้อนความเสมอภาคในการตัดสินใจ

	 	 ในครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	ในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	 หรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยามีการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่นและที่อยู่อาศัยของครอบครัวร้อยละ	80	ขึ้นไป	

	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.06

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.2.2 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่นและที่อยู่อาศัยของครอบครัว
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพของครอบครัวหมายถึง	 การเลือกหรือ

	 	 การเปลี่ยนอาชีพของสามีหรือภรรยาควรได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ผู้หญิงจำานวนมากที่ต้องแบกรับหนี้สินแทนสามีเมื่อสามีตัดสินใจลาออกจากงานโดยไม่บอก

	 	 ภรรยา	 ทำาให้ภรรยาต้องแบกรับภาระครอบครัวแต่ผู้เดียวจนกว่าสามีจะได้งาน	 ในทางกลับกัน

	 	 หากภรรยาต้องการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพมักจะต้องปรึกษาหารือหรือแม้กระทั่งต้องขอ

	 	 อนุญาตสามี	 ผู้หญิงจำานวนมากมีความเครียดและไม่มีความสุขกับงานที่ทำา	 แต่ก็ลาออกไม่ได้

	 	 เพราะสามีคิดว่าเป็นงานที่ดี	 ซึ่งตัวชี ้วัดนี้สะท้อนถึงความเสมอภาคระหว่างสามีและภรรยา

	 	 ในครอบครัว		ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง		

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยามีการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพของครอบครัว

	 	 ร้อยละ	80	ขึ้นไป	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา						

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.06

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.2.3 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ
	 	 	 ของครอบครัว
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตรและครอบครัวหมายถึง	สามีและ

	 	 ภรรยามีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนการศึกษาและอนาคตของบุตร	สามี	และภรรยา

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ในครอบครัวที่สามีมีการศึกษาสูงกว่าภรรยา	 โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ระบบปิตาธิปไตยยัง

	 	 เข้มแข็งอยู่		สามีมักเป็นผู้ตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตรและครอบครัว		

	 	 เช่น	 หากภรรยาต้องการไปศึกษาต่อก็ต้องได้รับความยินยอมจากสามี	 หรือแม้แต่ในครอบครัว

	 	 ที่ภรรยามีการศึกษาและต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปบางครั้งภรรยาก็ต้องสูญเสียโอกาส

	 	 และความต้องการของตนเองไปเพราะสามีไม่อนุญาต	 ผู้หญิงในหลายครอบครัวต้องแอบพาลูกไป

	 	 เรียนในสิ่งที่ลูกต้องการเรียนแต่บิดาไม่อนุญาตให้เรียน		ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงประเด็น

	 	 ความเสมอภาคระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยามีการตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตรและครอบครัว

	 	 ร้อยละ	80	ขึ้นไป	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.06

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.2.4 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตร
	 	 	 และครอบครัว
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การตัดสินใจร่วมกันในการกำาหนดการใช้จ่าย		การกู้ยืมเงิน		และการซื้อขายทรัพย์สินของครอบครัว

	 	 หมายถึง	สามีและภรรยามีส่วนร่วมในการกำาหนดค่าใช้จ่าย	การกู้ยืมเงิน		และการซื้อขายทรัพย์สิน

	 	 ของสามีภรรยาและบุตร

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 มีผู้หญิงจำานวนมากที่สามีเสียชีวิตไปโดยทิ้งหนี้สินไว้กับภรรยามากมายโดยที่ภรรยาไม่ทราบ

	 	 มาก่อนเลยว่าสามีเอาบ้านไปจำานอง	 หรือสามีไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ	 แม้ว่าจะมี

	 	 กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทำานิติกรรมต่างๆ	 แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่	 บางครั้งภรรยา

	 	 ก็เซ็นเอกสารให้สามีด้วยความไว้วางใจโดยที่ไม่รู้ว่าสามีจะไปทำาอะไรเกินกว่าที่บอกไว้กับภรรยา	

	 	 มีภรรยาจำานวนมากไม่เคยทราบเลยว่าสามีมีรายได้เท่าไร	 และนำาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง	 ตัวชี้วัดเชิง

	 	 คุณภาพเหล่านี้จะช่วยประเมินข้อเท็จจริงของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่นอกเหนือจาก

	 	 ความเสมอภาคตามตัวบทกฎหมาย	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง		

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยามีการตัดสินใจร่วมกันในการกำาหนดการใช้และการกู้ยืมเงินและการซ้ือขายทรัพย์สิน

	 	 ของครอบครัวร้อยละ	80	ขึ้นไป	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา								

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.06

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.2	 ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.2.5 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการกำาหนดการใช้จ่าย	 การกู้ยืมเงิน	 และการซื้อ
	 	 	 ขายทรัพย์สินของครอบครัว
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 จัดการดูแลงานบ้านหมายถึง	 งานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องกิน	 ได้แก่	 การจ่ายตลาด	การ

	 	 หุงหาอาหาร	การทำาความสะอาดบ้าน	การดูแลลูก	การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ชีวิตของผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในเมืองหรือชนบทไม่ว่าจะทำางานวิชาชีพหรือเป็น

	 	 ผู้ใช้แรงงานล้วนแต่ไม่มีความแตกต่างในเรื่องการดูแลครอบครัว		และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้หญิง

	 	 จำานวนมากต้องสูญเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 เสียโอกาสในการรวมกลุ่ม

	 	 ในกิจกรรมทางสังคมเพราะไม่สามารถทิ้งบ้านได้	 เนื่องจากไม่แน่ใจว่าสามีจะสามารถดูแลจัดการ

	 	 บ้านและลูกได้		ดังนั้นการที่ผู้หญิงและผู้ชายมีเงื่อนไขที่ต่างกันในภาระหน้าที่ต่อครอบครัว		โดย

	 	 ที่เงื่อนไขของผู้หญิงเป็นเรื่องที่สังคมคาดหวังและมอบหมายจนกลายเป็นบทบาทหน้าที่และ

	 	 ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้หญิง	 ในขณะที่เงื่อนไขของผู้ชายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่

	 	 และความรับผิดชอบ	 ดังนั้นผู้ชายจึงไม่ได้รับการพัฒนาทักษะบทบาทและความรับผิดชอบ

	 	 ในเรื่องดังกล่าว			การที่ผู้ชายไม่สามารถจัดการดูแลงานบ้านได้เป็นอุปสรรคสำาคัญที่ปิดกั้นผู้หญิง

	 	 ในการพัฒนาและใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่	 การสร้างความเสมอภาคในความรับผิดชอบ

	 	 ต่อการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวจึงเป็นประเด็นพื้นฐานที่จะนำาไปสู่ความเสมอภาค

	 	 อย่างแท้จริงของหญิงและชายโดยเฉพาะในครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบและสามารถจัดการดูแลงานบ้านได้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

	 	 ไม่อยู่บ้านเป็นระดับเป้าหมาย	ไม่สามารถรับผิดชอบเป็นระดับพัฒนา

หน่วยวัด :	 ได้/ไม่ได้

น้ำ�หนัก :	 0.14

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.3	 ความเสมอภาคในการปรับเปล่ียนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ
	 	 	 ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.3.1 สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบและสามารถจัดการดูแลงานบ้านได้	เมื่อฝ่ายใด
	 	 	 ฝ่ายหนึ่งไม่อยู่บ้าน
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 เจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้านและงานเลี้ยงลูกเป็นงานและเป็นความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 ของทั้งสองฝ่ายหมายถึง	การไม่มีอคติว่างานบ้านเป็นงานของผู้หญิง	ผู้ชายทำาไม่ได้	ถ้าทำาแสดงว่า

	 	 กลัวภรรยา

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ถ้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีเจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้านและงานเลี้ยงลูกเป็นความรับผิดชอบ

	 	 อย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่ายและไม่ใช่เป็นงานรับผิดชอบของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

	 	 อุปสรรคในการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศในสังคมไทยจะลดน้อยลงมาก	 ในกลุ่มประเทศ

	 	 สแกนดิเนเวียได้ตระหนักถึงประเด็นนี้และมีการประกันความเสมอภาคให้กับผู้หญิงในระดับ

	 	 ครอบครัวจึงได้ออกกฎหมายให้สิทธิแก่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการลางานเพื่อดูแลบุตรได้อย่าง

	 	 เท่าเทียมกันคือคนละหนึ่งปี	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง	

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติเหมือนกัน	ร้อยละ	80	ข้ึนไป	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	80

	 	 เป็นระดับพัฒนา									

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.13

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.3	 ความเสมอภาคในการปรับเปล่ียนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ
	 	 	 ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.3.2 สามีและภรรยามีเจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้านและงานเลี้ยงลูกเป็นงานที่
	 	 	 เป็นความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่าย
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 เจตคติในการเลี้ยงลูกหญิงและชายโดยไม่มีอคติทางเพศหมายถึง	 การให้คุณค่าต่อบุตรชายและ

	 	 หญิงไม่ต่างกัน	กล่าวคือไม่ใช้เพศเป็นตัวตัดสินคุณค่าและการใช้ทรัพยากรของครอบครัวสำาหรับบุตร

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ความเสมอภาคก็เหมือนกับเรื่องประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมใหม่สำาหรับสังคมไทยและเป็นสิ่งที่

	 	 เกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เกิด	 	 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่แท้จริงที่เป็นวิถีชีวิต

	 	 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียกร้องในเวทีต่างๆ	 ความเสมอภาคที่เกิดขึ้นจากเวทีต่างๆ	 เป็น

	 	 ความเสมอภาคตามตัวอักษรที่ต้องใช้เวลายาวนานในการนำาไปสู่การปฏิบัติ	 ดังนั้นครอบครัวจึง

	 	 เป็นแหล่งบ่มเพาะที่ดีสุดและเป็นด่านแรกที่เด็กจะเรียนรู้เรื่องความเสมอภาค	 การเลี้ยงดูลูกชาย

	 	 และหญิงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนบทบาทของ

	 	 หญิงชายให้เป็นบทบาทที่เสมอภาคกันไม่มีการเอาเปรียบกัน	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับชาติิ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สร้างแบบสำารวจและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร

จัดเก็บข้อมูล	 	 ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย	(CGEO)	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในการฝากแบบสอบถาม

	 	 ไปกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรหรือการสำารวจการใช้เวลาของประชากรและ

	 	 ประมวลข้อมูลส่งให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปีละ	1	ครั้ง	

คว�มเป็นไปได้ :	 ถ้ามีงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติในการเลี้ยงลูกหญิงและชายโดยไม่มีอคติทางเพศ	ร้อยละ	80	

	 	 ขึ้นไปเป็นระดับเป้าหมาย	ไม่มีอคติต่ำากว่าร้อยละ	80	เป็นระดับพัฒนา										

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.13

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน

องค์ประกอบ	 :	3.3	 ความเสมอภาคในการปรับเปล่ียนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ
	 	 	 ในครอบครัว
ชื่อตัวชี้วัด	 :	3.3.3 สามีและภรรยามีเจตคติในการเลี้ยงลูกหญิงและชายโดยไม่มีอคติทางเพศ
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มาตรฐานที่ 4
ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
(25 คะแนน คิดเป็นนำาหนักเท่ากับ 1)
องค์ประกอบที่ 4.1	ความเสมอภาคในค่าตอบแทน	และอายุการจ้างงาน	(น้ำาหนัก	=	0.50)

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1		มีกฎหมายที่กำาหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่เท่าเทียมกัน

	 	 ในการจ้างงาน	(น้ำาหนัก	=	0.25)

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2	อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงชายที่ทำางานนอกภาคเกษตรไม่ต่างกัน

	 	 (น้ำาหนัก	=	0.25)

องค์ประกอบที่ 4.2	ความเสมอภาคในการได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ	(น้ำาหนัก	=	0.50)

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1	สัดส่วนความยากจนของกลุ่มคนยากจนตามเส้นความยากจนของหญิงและชาย

	 	 ไม่ต่างกัน	(น้ำาหนัก	=	0.17)

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2	อัตราการว่างงานของหญิงและชายไม่ต่างกัน	(น้ำาหนัก	=	0.16)

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3	รายได้เฉลี่ยของหญิงและชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ต่างกัน	(น้ำาหนัก	=	0.17)



122 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

คำ�จำ�กัดคว�ม :	 การจ้างงาน	หมายถึง	การจ้างงานแรงงานในระบบ

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะรับรองสิทธิของลูกจ้างหญิงและชายไว้ไม่แตกต่างกัน	แต่ในภาคการผลิต

	 	 อุตสาหกรรม	 การกำาหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายจะต่างกันคือ	 แรงงานหญิง

	 	 ถูกกำาหนดโดยระเบียบของนายจ้างให้เกษียณอายุที่	45	ปีและแรงงานชายที่	55	ปี	ซึ่งเป็นวิธีการ

	 	 ลดต้นทุนการผลิตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงและครอบครัว	เพราะผู้หญิงอายุ	45	ปี	

	 	 จะไปหางานทำาใหม่ก็ยากมาก	ในขณะที่ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว		ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการ

	 	 วัดที่สะท้อนถึงนโยบายของรัฐ	 หากรัฐบัญญัติกฎหมายกำาหนดให้ภาคเอกชนเกษียณอายุแรงงาน

	 	 หญิงและชายที่เท่ากัน	เอกชนก็ต้องทำาตามไม่เช่นนั้นก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย	ซึ่งกลุ่มแรงงานทั้ง

	 	 หญิงและชายที่เข้าร่วมเวทีเห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร : สามารถเก็บข้อมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 มีกฎหมายที่กำาหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน

	 	 เป็นระดับเป้าหมาย	ไม่มีกฎหมายดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา									

หน่วยวัด :	 มี/ไม่มีกฎหมาย

น้ำ�หนัก :	 0.25

สถ�นก�รณ์ที่ :	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	มาตรา	15	กำาหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชาย

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 และหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน	 เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของการทำางานไม่อาจปฏิบัติ

	 	 เช่นนั้นได้

องค์ประกอบ	 :	4.1	 ความเสมอภาคในค่าตอบแทนและอายุการจ้างงาน
ชื่อตัวชี้วัด	 :	4.1.1 มีกฎหมายที่กำาหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่เท่าเทียมกันในการ
	 	 	 จ้างงาน
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 ทำางานนอกภาคเกษตร	หมายถึง	การผลิตในภาคอุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และบริการ

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 สืบเนื่องจากแนวคิดที่กำาหนดบทบาทผู้หญิงให้ทำางานบ้านและงานบ้านเป็นงานที่สังคมให้คุณค่า

	 	 ว่าเป็นงานไร้ฝีมือและเป็นงานที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ		ดังนั้นเมื่อผู้หญิงออกมาทำางานใน

	 	 ภาคการผลิต	แรงงานผู้หญิงจึงกลายเป็นแรงงานราคาถูก		เพราะเดิมทีเป็นแรงงานที่ไม่สร้างมูลค่า

	 	 ทางเศรษฐกิจ		และรายได้ท่ีเกิดจากผู้หญิงก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมเพราะสังคมกำาหนดค่านิยมว่าผู้ชาย

	 	 เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว	 ผู้ชายจึงได้รับค่าจ้างสูงกว่าผู้หญิง	 ค่าจ้างที่ต่ำากว่านี้ทำาให้

	 	 คุณภาพชีวิตของผู้หญิงต่ำาลงด้วย	 เพราะรายได้ของผู้หญิงมักจะนำาไปใช้ในเรื่องอาหารการกิน

	 	 ของครอบครัว	ในขณะที่รายได้ที่สูงกว่าของผู้ชายถูกนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ชาย	ตัวชี้วัด

	 	 นี้เป็นการวัดความเสมอภาคในค่าจ้างของหญิงและชาย	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	

ขอบเขตก�ร :	 การเก็บข้อมูลระดับชาติ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร :	 ใช้ข้อมูลจากรายงานการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วจากการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร

ของก�รเก็บข้อมูล	 ทุกไตรมาส

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงต่อชายที่ทำางานนอกภาคเกษตรต่างกันน้อยกว่า	ร้อยละ	0.5	เป็น

	 	 ระดับเป้าหมาย	ต่างกันมากว่าร้อยละ	0.5	ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา									

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.25

สถ�นก�รณ์ที่ :	 การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2550	พบว่า	อัตรา

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 ส่วนรายได้หญิงต่อชายในการทำางานที่ได้รับค่าตอบแทนนอกภาคเกษตร	คิดเป็นร้อยละ	0.9276 

องค์ประกอบ	 :	4.1	 ความเสมอภาคในค่าตอบแทน	และอายุการจ้างงาน
ชื่อตัวชี้วัด	 :	4.1.2 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงชายที่ทำางานนอกภาคเกษตรต้องไม่ต่างกัน

76มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 57.
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 กลุ่มคนยากจนหมายถึง	ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ที่สภาพัฒน์ฯ	 

	 	 กำาหนด

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดความยากจนว่าความยากจนของหญิงและชายต่างกันอย่างไร	ซึ่งความยากจน

	 	 เป็นผลรวมของความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในหลายมิติทั้งในเรื่องการศึกษา	 การมีงานทำา	

	 	 ค่าจ้าง	โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ	และภาระการเลี้ยงดูครอบครัวและญาติพี่น้อง	ซึ่งทุก

	 	 เวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลระดับประเทศ	

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร :	 ใช้ข้อมูลจากรายงานการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานสถิติแห่งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลนี้อยู่แล้ว

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 สัดส่วนความยากจนของหญิงและชายต่างกันน้อยกว่าร้อยละ	 0.5	 เป็นระดับเป้าหมาย	 ต่างกัน

	 	 มากกว่าร้อยละ	0.5	ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา										

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.17

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2550	พบว่า	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 ประชากรยากจนชายคิดเป็นร้อยละ	8.8	ขณะที่ประชากรยากจนหญิงคิดเป็นร้อยละ	8.277  

องค์ประกอบ	 :	4.2	 ความเสมอภาคในการได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	4.2.1 สัดส่วนความยากจนของกลุ่มคนยากจนตามเส้นความยากจนของหญิงและชาย
	 	 	 ไม่ต่างกัน

77มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 66.
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 อัตราการว่างงานหมายถึง	การไม่มีงานทำา

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 อัตราการว่างงานเป็นตัวชี้วัดถึงสถานภาพของแรงงานหญิงและชายในตลาดแรงงาน	 เวลามีการ

	 	 ลดอัตราการผลิตแรงงานหญิงจะได้รับผลกระทบก่อนเพราะโรงงานจะเลิกจ้างแรงงานหญิงก่อน

	 	 เนื่องจากแรงงานหญิงถือเป็นแรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูงจะจ้างหรือเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่ค่อย

	 	 จะมีปฏิกิริยาและง่ายต่อการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข	 แนวคิดนี้เป็นผลพวงของการกำาหนด

	 	 บทบาทและสถานภาพผู้หญิงในสังคมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น	 ตัวชี้วัดนี้จึงใช้วัดความ

	 	 เสมอภาคทางเศรษฐกิจได้ดี	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้		

ขอบเขตก�ร :	 จัดเก็บข้อมูลระดับประเทศ

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร :	 ใช้ข้อมูลจากรายงานการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลทุกไตรมาส

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 อัตราการว่างงานของหญิงและชายต่างกันน้อยกว่าร้อยละ	0.5	เป็นระดับเป้าหมาย	ต่างกันมากกว่า

	 	 ร้อยละ	0.5	ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา										

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.16

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2550	พบว่า	อัตรา

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 การว่างงานของประชากรชายคิดเป็นร้อยละ	1.3	ในขณะที่ประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ	1.178

องค์ประกอบ	 :	4.1	 ความเสมอภาคในการได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	4.2.2 อัตราการว่างงานของหญิงและชายไม่ต่างกัน

78มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 33.
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คำ�จำ�กัดคว�ม :	 หัวหน้าครอบครัวหมายถึง	คนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร

วิเคร�ะห์ตัวชี้วัด :	 ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดคุณภาพชีวิตของหญิงและชายที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนว่าต่างกันหรือไม่

	 	 ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงรายได้ของหญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	 ซึ่งมักจะต้องเลี้ยงดูครอบครัว

	 	 ตามลำาพังเมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	ซึ่งทุกเวทีก็เห็นด้วยกับตัวชี้วัดตัวนี้	

ขอบเขตก�ร :	 เก็บข้อมูลจากรายงานสำารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน	

เก็บข้อมูล

แนวท�งก�ร :	 ใช้ข้อมูลจากรายงานสำารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

จัดเก็บข้อมูล

คว�มเป็นไปได้ :	 สำานักงานสถิติแห่งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วง	6	เดือนแรก	และข้อมูลสรุปผลทุกสิ้นปี

ของก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ตัวชี้วัด :	 รายได้เฉลี่ยของหญิงและชายต่างกันน้อยกว่าร้อยละ	 0.5	 เป็นระดับเป้าหมายต่างกันมากกว่า

	 	 ร้อยละ	0.5	ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา											

หน่วยวัด :	 ร้อยละ

น้ำ�หนัก :	 0.17

สถ�นก�รณ์ที่ :	 ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2550	

ผ่�นม�-ปัจจุบัน		 พบว่า	 หัวหน้าครัวเรือนเพศชายมีรายได้เฉลี่ย	 19,411	 บาทต่อเดือน	 หัวหน้าครัวเรือนเพศหญิง

	 	 มีรายได้เฉลี่ย	17,039	บาทต่อเดือน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	87.879

องค์ประกอบ	 :	4.2	 ความเสมอภาคในการได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
ชื่อตัวชี้วัด	 :	4.2.3 รายได้เฉลี่ยของหญิงและชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ต่างกัน

79มิติหญิงชาย:ความต่างบนความเหมือน, อ้างแล้ว, หน้า 66.
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ตารางสรุป
มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

1.1.1	รายการละคร		

หลังข่าวโทรทัศน์

ปราศจากเนื้อหาที่ดูหมิ่น

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้หญิง

1.1.2	ประชาชนหญิงชาย

ในช่วงอายุตั้งแต่	12	ปี	

ถึง	60	ปี	มีเจตคติ

เชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ระหว่าง

หญิงชาย

ทำาการสำารวจโดยใช้

แบบสอบถามกลุ่ม

เป้าหมาย

เนื้อหาละครหลังข่าวที่

ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้หญิงมีต่ำากว่า	

ร้อยละ	30	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าสูงกว่า

ร้อยละ	30	ขึ้นไป	

เป็นระดับพัฒนา	

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่อง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ระหว่างหญิงชาย	ร้อยละ	

60	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	มีต่ำากว่าร้อยละ	

60	เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

0.0625

0.0625

ร้อยละ	

30

ขึ้นไป

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

60

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

30

ร้อยละ	

60

ขึ้นไป	

O

O

1.1.3	ครูในระบบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตคติ

เชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ระหว่าง

หญิงชาย

ทำาการสำารวจโดยใช้

แบบสอบถามกลุ่ม

เป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่อง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ระหว่างหญิงชาย	ร้อยละ	

70	ขึ้นไปเป็นระดับ

เป้าหมาย	มีต่ำากว่าร้อยละ	

70	เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ 0.0625 ต่ำากว่า

ร้อยละ	

70

ร้อยละ	

70

ขึ้นไป

O

ดำาเนินการร่วมกับ			

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

ด้านบทบาทความ

สัมพันธ์หญิงชาย	ร่วมกัน

วิเคราะห์เนื้อหาของละคร

เพื่อหาแนวทางในการจัด

ระดับของละคร	(rating)

ที่มีเนื้อหาดูหมิ่นศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง	

ซึ่งจะทำาให้ทราบได้ว่า

รายการละครแต่ละเรื่อง

มีเนื้อหาที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของ

ผู้หญิงมากน้อยเพียงใด	

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

องค์ประกอบที่ 1.1 เจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องคว�มเสมอภ�คในศักดิ์ศรี 
 คว�มเป็นมนุษย์ระหว่�งหญิงช�ย

0.25

มาตรฐานที่ 1  ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (25 คะแนน คิดเป็นนำาหนัก เท่ากับ 1)
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ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

1.1.4	สื่อโฆษณาทาง

โทรทัศน์ที่เสนอ

ภาพลักษณ์และภาษาที่

ส่งเสริมเจตคติที่เห็น

ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ

ลดลง

แจงนับจำานวนสื่อโฆษณา

ทางโทรทัศน์ที่เสนอ

ภาพลักษณ์และภาษาที่

ส่งเสริมเจตคติที่เห็น

ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่

เสนอภาพลักษณ์และภาษา

ที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็น

ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ

มีต่ำากว่าร้อยละ	30	เป็น

ระดับเป้าหมาย	มีร้อยละ	

30	ข้ึนไปเป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ 0.0625 ร้อยละ	

30

ขึ้นไป

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

30	

O

1.2.1	ความเสมอภาคใน

สิทธิขั้นพื้นฐานของ

พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย	(การออก

เสียงเลือกตั้ง	สิทธิในการ

สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	

การลงประชามติ)	

การเป็นผู้แทนรัฐบาล

และการเข้าร่วมงานใน

องค์การระหว่างประเทศ	

และในองค์กรหรือสมาคม

ที่มิได้เป็นของรัฐบาล	

ความเสมอภาคในสิทธิ

และโอกาสของการ

เข้าร่วมในการวาง

นโยบายของรัฐและ

การดำาเนินการตาม

นโยบายนั้น	การรับ

ตำาแหน่งราชการและ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน

ทุกๆ	ระดับของรัฐบาล	

(CEDAW	ข้อ	7	และ

ข้อ	8)

เก็บข้อมูลจากรายงาน

การอนุวัติตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(CEDAW)	

ฉบับที่	1-5

มีกฎหมายที่ให้ความ

เสมอภาคในสิทธิขั้น

พื้นฐานของพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย	

การเป็นผู้แทนรัฐบาลและ

การเข้าร่วมงานในองค์การ

ระหว่างประเทศ	และใน

องค์กรหรือสมาคมที่มิได้

เป็นของรัฐบาล	

ความเสมอภาคในสิทธิ

และโอกาสการเข้าร่วม

ในการวางนโยบายของ

รัฐและในการรับตำาแหน่ง

ราชการและปฏิบัติหน้าที่

ราชการในทุกๆ	ระดับ

ของรัฐบาล	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าไม่มี

กฎหมายในเรื่อง

ดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.05 ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย P

องค์ประกอบที่ 1.2 คว�มเสมอภ�คในสิทธิและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของ
 ผู้หญิงภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติ
 ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

0.25
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1.2.2	ความเสมอภาคใน

สิทธิการได้มา	เปล่ียนแปลง

หรือคงไว้ซ่ึงสัญชาติของตน	

เงื่อนไขการได้มาหรือ

การเปลี่ยนสัญชาติ

ของคู่สมรสท้ังหญิงและชาย

ซึ่งสมรสกับคนต่างด้าว

ที่เสมอภาค	รวมทั้ง

ความเสมอภาคในการ

สืบสัญชาติให้แก่บุตร	

(CEDAW	ข้อ	9)

เก็บข้อมูลจากรายงานการ

อนุวัติตามอนุสัญญาว่า

ด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(CEDAW)	

ฉบับที่	1-5	

มีกฎหมายที่ให้สิทธิและ

โอกาสที่เสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในเรื่องการได้มา	

เปลี่ยนแปลง	หรือคงไว้ซึ่ง

สัญชาติของตนเป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.05 ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย P

1.2.3	ความเสมอภาคใน

สิทธิทางสังคมของสตรีใน

เมืองและชนบท	การได้รับ

การศึกษาและเข้าร่วม

โครงการการศึกษาทุก

โครงการ	การได้รับการ

กู้ยืมจากธนาคาร	

การจำานอง	และสินเชื่อ	

ตลอดจนการรับบริการ

รักษาสุขภาพ	(CEDAW	

ข้อ	10	ข้อ	12	ข้อ	13	

และข้อ	14)

เก็บข้อมูลจากรายงาน

การอนุวัติตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(CEDAW)	

ฉบับที่	1-5

มีกฎหมายที่ให้สิทธิและ

โอกาสที่เสมอภาคระหว่าง

หญิงและชายในส่วนที่

เกี่ยวกับการได้รับการ

ศึกษา	การเข้าร่วม

โครงการทางการศึกษา	

การเข้าถึงแหล่งทุน	

รวมทั้งบริการทางสุขภาพ

เป็นระดับเป้าหมาย	

ถ้าไม่มีกฎหมายในเรื่อง

ดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.05 ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย P

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.05 ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย P1.2.4	สิทธิการทำางาน	

ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอันพึง

แบ่งแยกมิได้ของมนุษย์

ทุกคน	ความเสมอภาคใน

การจ้างงาน	การเลือก

อาชีพ	การได้รับ

สวัสดิการและผลตอบแทน	

การคุ้มครอง	

ความปลอดภัยในการ

ทำางานและการคุ้มครอง

พิเศษในภาวะความเป็น

มารดา	(CEDAW	ข้อ	11)

เก็บข้อมูลจากรายงาน

การอนุวัติตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(CEDAW)

ฉบับที่	1-5

มีกฎหมายที่ให้สิทธิความ

เสมอภาคระหว่างหญิง

และชายในการจ้างงาน	

การเลือกอาชีพ	การได้

รับสวัสดิการและผล

ตอบแทน	การคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการ

ทำางานและการคุ้มครอง

พิเศษในภาวะความเป็น

มารดาเป็นระดับเป้าหมาย	

ถ้าไม่มีกฎหมายในเรื่อง

ดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา
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1.2.5	ความเสมอภาคใน

สิทธิทางกฎหมาย

ความเท่าเทียมกันในด้าน

ความสามารถ	

ความเสมอภาค

ในการเลือกถิ่นที่อยู่และ

ภูมิลำาเนา	ความเสมอภาค

ในการสมรสและครอบครัว	

(CEDAW	ข้อ	15	และ

ข้อ	16)

เก็บข้อมูลจากรายงาน

การอนุวัติตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(CEDAW)	

ฉบับที่	1-5

มีกฎหมายที่ให้สิทธิ

ความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในด้านความ

สามารถความเสมอภาค

ในการเลือกถิ่นที่อยู่และ

ภูมิลำาเนา	ความเสมอภาค

ในการสมรสและครอบครัว

เป็นระดับเป้าหมาย	ไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

1.3.1	มีกฎหมายที่มีบท

ลงโทษต่อผู้กระทำาผิดต่อ

การลวนลามทางเพศ

เก็บข้อมูลจากกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการลวนลาม

ทางเพศและบทกำาหนด

โทษ

มีกฎหมายที่กำาหนด

บทลงโทษเกี่ยวกับการ

ลวนลามทางเพศเป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

1.3.2	มีกฎหมาย

คุ้มครองสตรีที่ถูกการ

กระทำารุนแรงใน

ครอบครัว

1.3.3	มีกฎหมายที่ลงโทษ

อย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อ

และผู้ขายบริการทางเพศ

เก็บข้อมูลจากพระราช-

บัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทำาด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว	

พ.ศ.	2550

เก็บข้อมูลจากพระราช-

บัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้า

ประเวณี	พ.ศ.2539	และ

พระราชบัญญัติมาตรการ

ในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าหญิง

และเด็ก	พ.ศ.	2540

มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรี

ที่ถูกการกระทำารุนแรงใน

ครอบครัวเป็นระดับ

เป้าหมาย	ไม่มีกฎหมาย

ในเรื่องดังกล่าวเป็นระดับ

พัฒนา

มีกฎหมายที่ลงโทษอย่าง

เท่าเทียมต่อผู้ซื้อและ

ผู้ขายบริการทางเพศเป็น

ระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

มี/ไม่มี

กฎหมาย

มี/ไม่มี

กฎหมาย

มี/ไม่มี

กฎหมาย

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.05

0.05

0.03

0.03

ไม่มี

กฎหมาย

ไม่มี

กฎหมาย

ไม่มี

กฎหมาย

ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย

มีกฎหมาย

มีกฎหมาย

มีกฎหมาย

P

P

P

P

องค์ประกอบที่ 1.3 คว�มเสมอภ�คในสิทธิและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของ
 ผู้หญิงภ�ยใต้กฎหม�ยไทย

0.25
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1.3.4	มีกฎหมายที่มีบท

ลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์

และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เก็บข้อมูลจากพระราช-

บัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์	

พ.ศ.	2551

การมีกฎหมายที่ลงโทษ

เรื่องการค้ามนุษย์และมี

บทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น

ระดับเป้าหมาย	ถ้าไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

1.3.5	มีกฎหมายที่มีบท

ลงโทษผู้ผลิตและ/หรือ

เผยแพร่สื่อลามกและ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย

1.3.6	มีกฎหมายประกัน

สิทธิความเสมอภาคใน

ครอบครัวและการสมรส	

(คำานำาหน้านาม	ชื่อสกุล	

การข่มขืนกระทำาชำาเรา

ภรรยา	ความเสมอภาค

ในการหย่า	การหมั้นและ

การทำานิติกรรม)	

1.3.7	พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	2551	มีบทลงโทษ

ข้าราชการที่มีพฤติกรรม

ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้น

ไล่ออกจากราชการ

เก็บข้อมูลจากประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	

287	ความผิดและโทษ

เกี่ยวกับสื่อลามก	และ

มาตรา	157	ความผิด

เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

เก็บข้อมูลจากประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	1445	เรื่องการ

เรียกค่าทดแทนของคู่หมั้น	

และมาตรา	1516	

เหตุแห่งการฟ้องหย่า	

พ.ร.บ.คำานำาหน้านามหญิง

พ.ศ.	2551	และ	พ.ร.บ.

ชื่อสกุล	พ.ศ.	2505	

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	276	มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับความผิดฐาน

การข่มขืนฯ	ซึ่งครอบคลุม

ถึงการกระทำาต่อเพศชาย

และคู่สมรส		

เก็บข้อมูลจากพระราช-

บัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	2551

การมีกฎหมายที่มีการ

บทโทษต่อผู้ผลิตและ/หรือ

เผยแพร่สื่อลามกและ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายเป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าไม่มี

กฎหมายในเรื่องดังกล่าว

เป็นระดับพัฒนา

การมีกฎหมายประกัน

สิทธิความเสมอภาคใน

ครอบครัวและการสมรส	

เป็นระดับเป้าหมาย	

ถ้าไม่มีกฎหมายเรื่อง

ดังกล่าวเป็นระดับพัฒนา

การมีบทลงโทษข้าราชการ

ที่มีพฤติกรรมดูหมิ่น

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออก

จากราชการเป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าไม่มีบท

ลงโทษถึงขั้นไล่ออก

เป็นระดับพัฒนา

มี/ไม่มี

บทลงโทษ

มี/ไม่มี

กฎหมาย

มี/ไม่มี

กฎหมาย

มี/ไม่มี

กฎหมาย

0.03

0.03

0.03

ไม่มี

กฎหมาย

ไม่มี

กฎหมาย

ไม่มี

กฎหมาย

มีกฎหมาย

มีกฎหมาย

มีกฎหมาย

P

P

P

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

0.05 ไม่มี

บทลงโทษ

มี

บทลงโทษ
P
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1.4.2	 สัดส่วนการร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวน

เปรียบเทียบกับจำานวน

กรณีการทำาร้ายคู่ครอง

และคู่รักที่มารับบริการ

ที่ศูนย์พึ่งได้

เก็บข้อมูลจำานวนคดี

การทำาร้ายคู่ครองและ

คู่รักจากศูนย์พึ่งได้	

กระทรวงสาธารณสุข

ทั่วประเทศและ

สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ

สัดส่วนการร้องทุกข์ต่อ

พนักงานสอบสวน

เปรียบเทียบกับจำานวนการ

ทำาร้ายคู่ครองและคู่รักที่

เข้ามารับบริการที่ศูนย์-

พึ่งได้เป็นจำานวนร้อยละ	

50	ข้ึนไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าต่ำากว่าร้อยละ	

50	เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ 0.08 ต่ำากว่า

ร้อยละ

50

ร้อยละ	

50

ขึ้นไป

P

1.4.1	สัดส่วนของคดี

ข่มขืนกระทำาชำาเราที่

เข้าสู่กระบวนการใน

ชั้นศาลเปรียบเทียบกับคดี

ที่มีผู้แจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ

เก็บข้อมูลจากสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติในส่วน

ของสถติกิารรับแจง้ความ

ของสถานีตำารวจทุกแห่ง	

และสำานักงานศาล-

ยุติธรรมในส่วนของ

จำานวนคดีที่เข้าสู่

กระบวนการในชั้นศาล

สัดส่วนของคดีข่มขืน	

กระทำาชำาเรา	ที่เข้าสู่

กระบวนการในชั้นศาล

เปรียบเทียบกับคดีที่มี

ผู้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจเป็นจำานวนร้อยละ	

50	ขึ้นไปเป็นระดับ

เป้าหมาย	ถ้าต่ำากว่า

ร้อยละ	50	เป็นระดับ

พัฒนา

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

ร้อยละ 0.09 ต่ำากว่า

ร้อยละ	

50

ร้อยละ	

50

ขึ้นไป

P

องค์ประกอบที่ 1.4 สัดส่วนก�รดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดศักดิ์ศรี 
 คว�มเป็นมนุษย์ระหว่�งหญิงช�ยที่เข้�สู่กระบวนก�ร  
 พิจ�รณ�โทษ

0.25

1.4.3	สัดส่วนการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เปรียบเทียบกับกรณีการ

ร้องเรียนเรื่องการมีชู้	

การสมรสซ้อน	

การลวนลามทางเพศ

และการอนาจารของ

ข้าราชการพลเรือน	

เก็บข้อมูลการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน	

และกรณีการร้องเรียน

เร่ืองการมีชู้	การสมรสซ้อน	

การลวนลามทางเพศและ

การอนาจารของ

ข้าราชการพลเรือนจาก

สำานักงาน	ก.พ.	และ

หน่วยงานด้านบุคลากร

ของกระทรวง	กรม	ต่างๆ

สัดส่วนการตั้งคณะ-

กรรมการสอบสวน

เปรียบเทียบกับกรณีการ

ร้องเรียนเรื่องการมีชู้	

การสมรสซ้อน

การลวนลามทางเพศ

และการอนาจารของ

ข้าราชการพลเรือนเป็น

จำานวนร้อยละ	50	ขึ้นไป

เป็นระดับเป้าหมาย	

ถ้าต่ำากว่าร้อยละ	50	

เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ 0.08 ต่ำากว่า

ร้อยละ	

50

ร้อยละ	

50	

ขึ้นไป

O
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ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

2.1.1	สัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรง-

คุณวุฒิในคณะกรรมการ

ระดับชาติที่มีอำานาจใน

การกำาหนดนโยบายระดับ

ชาติทุกคณะไม่ต่างกัน

สัดส่วนหญิง	:	ชาย		

เท่ากับ	50	:	50	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา	

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.12

0.12

0.12

0.095

ไม่เท่ากับ

ร้อยละ	

50

ไม่เท่ากับ

ร้อยละ	

50

ไม่เท่ากับ

ร้อยละ	

50

ไม่เท่ากับ

ร้อยละ	

50

เท่ากับ

ร้อยละ	

50

เท่ากับ

ร้อยละ	

50

เท่ากับ

ร้อยละ	

50

เท่ากับ

ร้อยละ	

50

P

P

P

P

เก็บข้อมูลสัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ-

กรรมการระดับชาติที่มี

อำานาจในการกำาหนด

นโยบายระดับชาติทุกคณะ

องค์ประกอบที่ 2.1 คว�มเสมอภ�คในก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองและ
 ก�รบริห�ร ก�รปกครองทุกระดับ

0.55

2.1.2	สัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับการเลือกตั้ง

ทุกระดับไม่ต่างกัน

2.1.3	สัดส่วนหญิงชาย

ในระดับบริหารในภาครัฐ

และภาคเอกชนไม่ต่างกัน

2.1.4	สัดส่วนหญิงชายที่

ได้รับแต่งตั้งเป็น

นักวิชาการ	ที่ปรึกษา	

และผู้เชี่ยวชาญใน

คณะกรรมาธิการทุกคณะ

ของทั้งสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภาไม่ต่างกัน

สัดส่วนหญิง	:	ชาย		

เท่ากับ	50	:	50	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา

สัดส่วนหญิง	:	ชาย		

เท่ากับ	50	:	50	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา	

สัดส่วนหญิง	:	ชาย		

เท่ากับ	50	:	50	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา

เก็บข้อมูลสัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ-

กรรมการระดับชาติที่มี

อำานาจในการกำาหนด

นโยบายระดับชาติทุก

คณะจากคณะกรรมการ

ระดับชาติทุกคณะ

เก็บข้อมูลสัดส่วนหญิงชาย

ในระดับบริหาร

ภาครัฐจากสำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการ

พลเรือน	(ก.พ.)	ส่วน

ของภาคเอกชนเก็บข้อมูล

จากกระทรวงพาณิชย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

เก็บข้อมูลสัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

นักวิชาการ	ที่ปรึกษาและ

ผู้เชี่ยวชาญในคณะ-

กรรมาธิการทุกคณะของ

ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา

มาตรฐานที่ 2  ความเสมอภาคทางสังคม (25 คะแนน คิดเป็นนำาหนัก เท่ากับ 1)
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2.2.1	อัตราส่วนหญิงชาย

ในการสำาเร็จการศึกษา

ภาคบังคับ	9	ปีไม่ต่างกัน

เก็บข้อมูลจากรายงาน

การศึกษาภาคบังคับ	

9	ปี	ของโรงเรียนใน

สังกัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานจากกระทรวง

ศึกษาธิการ

อัตราส่วนหญิงชายที่

สำาเร็จการศึกษาภาค

บังคับ	9	ปี	เท่ากับ

ร้อยละ	100	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ 0.226 ไม่เท่ากับ

ร้อยละ	

100

เท่ากับ

ร้อยละ

100

P

2.1.5	สัดส่วนหญิงชาย

ในการเป็นผู้นำาในองค์กร

ชุมชนทั้งในเมืองและ

ชนบทไม่ต่างกัน

เก็บข้อมูลสัดส่วนหญิงชาย

ในการเป็นผู้นำาใน

องค์กรชุมชนทั้งในเมือง

และชนบทจากองค์กร

ชุมชน	ซึ่งปัจจุบันมี

องค์กรที่รับรองถานภาพ

ทั้งสิ้น	41,650	องค์กร	

สัดส่วนหญิง	:	ชาย		

เท่ากับ	50	:	50	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่เท่ากัน

เป็นระดับพัฒนา

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

ร้อยละ 0.095 ไม่เท่ากับ

ร้อยละ

50

เท่ากับ

ร้อยละ	

50

P

2.2.2	ผู้หญิงมีสิทธิเข้า

ศึกษาในโรงเรียน

เตรียมทหาร

3.1.1	สัดส่วนเวลาการ

ทำางานบ้านของภรรยาและ

สามีในกรณีที่ทั้งภรรยา

และสามีต่างทำางานหา

เลี้ยงชีพทั้งคู่	(การทำา

อาหาร	จับจ่ายซื้อของใช้

และอาหาร	ทำาความ

สะอาดบ้าน	ซักรีดเสื้อผ้า	

ทำาสวน	ดูแลสัตว์เลี้ยง)	

ไม่ต่างกัน

เก็บข้อมูลจากระเบียบ

การรับสมัครโรงเรียน

เตรียมทหาร

เก็บข้อมูลจากแบบสำารวจ

โดยประสานความ

ร่วมมือกับสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ

ผู้หญิงมีสิทธิเข้าศึกษาเป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่มีสิทธิ

เข้าศึกษาเป็นระดับพัฒนา

สัดส่วนเวลาทำางานบ้าน

ของภรรยา	:	สามีต่ำากว่า

ร้อยละ	60	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ร้อยละ	60	

ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา

มีสิทธิ/

ไม่มีสิทธิ

ร้อยละ

0.225

0.075

ไม่มีสิทธิ

ร้อยละ	

60	

ขึ้นไป

มีสิทธิ

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

60

P

P

องค์ประกอบที่ 3.1 คว�มเสมอภ�คในคว�มรับผิดชอบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ใน 
 ครอบครัว

0.3

องค์ประกอบที่ 2.2 คว�มเสมอภ�คในก�รศึกษ�ทุกระดับ 0.45

มาตรฐานที่ 3  ความเสมอภาคในครอบครัว (25 คะแนน คิดเป็นนำาหนัก เท่ากับ 1) 
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3.1.2	สัดส่วนเวลาใน

การดูแลลูก	รวมถึงการ

เล่นกับลูก	อบรมสั่งสอน	

และรับส่งลูกของสามีและ

ภรรยาในกรณีที่ทั้งสามี

และภรรยาต่างทำางาน

หาเลี้ยงชีพทั้งคู่

3.1.3	สัดส่วนเวลาในการ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

รวมถึงการพาไปพบแพทย์

ของภรรยา	และสามีใน

กรณีที่ทั้งสามีและภรรยา

ต่างทำางานหาเลี้ยงชีพ

ทั้งคู่ไม่ต่างกัน

3.1.4	สัดส่วนเวลาในการ

ใช้เวลาร่วมกันของสามี

และภรรยาในครอบครัว

ในกรณีที่ทั้งสามีและ

ภรรยาต่างทำางานหา

เลี้ยงชีพทั้งคู่

3.2.1	สามีและภรรยา

ตัดสินใจร่วมกันในการ

วางแผนครอบครัว

3.2.2	สามีและภรรยา

ตัดสินใจร่วมกันในการ

เลือกถิ่นและที่อยู่อาศัย

ของครอบครัว

3.2.3	สามีและภรรยา

ตัดสินใจร่วมกันในการ

เลือกอาชีพและการเปลี่ยน

อาชีพของครอบครัว

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจโดยประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสานความ

ร่วมมือกับสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสานความ

ร่วมมือกับสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนเวลาการดูแลลูก	

ฯลฯ	ของภรรยา	:	สามี

ต่ำากว่าร้อยละ	60	เป็น

ระดับเป้าหมาย	

ร้อยละ	60	ขึ้นไป	

เป็นระดับพัฒนา

สัดส่วนในการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึง

การพาไปพบแพทย์ของ

ภรรยา	:	สามี	ต่ำากว่า

ร้อยละ	60	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ร้อยละ	60	

ขึ้นไปเป็นระดับพัฒนา

สัดส่วนการใช้เวลาร่วมกัน

ในครอบครัวของสามีและ

ภรรยาร้อยละ	60	ขึ้นไป	

เป็นระดับเป้าหมาย	

ต่ำากว่าร้อยละ	60	ขึ้นไป

เป็นระดับพัฒนา

ตัดสินใจร่วมกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ตัดสินใจร่วมกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ตัดสินใจร่วมกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.075

0.075

0.075

0.06

0.06

0.06

ร้อยละ	

60	

ขึ้นไป

ร้อยละ	

60	

ขึ้นไป

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

60

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

60

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

60

ร้อยละ	

60

ขึ้นไป

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

P

P

O

O

O

O

องค์ประกอบที่ 3.2 คว�มเสมอภ�คในก�รตัดสินใจในครอบครัว 0.3
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ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

3.2.4	สามีและภรรยา

ตัดสินใจร่วมกันในการ

วางแผนการศึกษาและ

อนาคตของบุตรและ

ครอบครัว

3.2.5	สามีและภรรยา

ตัดสินใจร่วมกันในการ

กำาหนดการใช้จ่าย	การ

กู้ยืมเงิน	และการซื้อขาย

ทรัพย์สินของครอบครัว

3.3.1	สามีและภรรยา

สามารถรับผิดชอบและ

สามารถจัดการดูแล

งานบ้านได้เมื่อฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งไม่อยู่บ้าน

3.3.2	สามีและภรรยามี

เจตคติเช่นเดียวกันว่า

งานบ้านและงานเลี้ยงลูก

เป็นงานที่เป็น

ความรับผิดชอบ

อย่างเท่าเทียมกันของ

ทั้งสองฝ่าย

3.3.3	สามีและภรรยา

มีเจตคติในการเลี้ยงลูก

หญิงและชายโดยไม่มีอคติ

ทางเพศ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บจากแบบสำารวจและ

ประสานความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสาน

ความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เก็บข้อมูลจากแบบ

สำารวจและประสานความ

ร่วมมือกับสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ

ตัดสินใจร่วมกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ตัดสินใจร่วมกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไป	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

สามีและภรรยาสามารถ

รับผิดชอบ	และสามารถ

จัดการดูแลงานบ้านได้

เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่

บ้านเป็นระดับเป้าหมาย	

ไม่ได้เป็นระดับพัฒนา

ประชากรกลุ่มเป้าหมายมี

เจตคติเหมือนกัน	ร้อยละ	

80	ขึ้นไปเป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ไม่มีอคติ	ร้อยละ	80	

ขึ้นไปเป็นระดับเป้าหมาย		

ไม่มีอคติต่ำากว่าร้อยละ	

80	เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

ได้/ไม่ได้

ร้อยละ

ร้อยละ

0.06

0.06

0.14

0.13

0.13

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ไม่ได้

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ต่ำากว่า

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

ได้

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

ร้อยละ	

80

ขึ้นไป

O

O

O

O

O

องค์ประกอบที่ 3.3 คว�มเสมอภ�คในก�รปรับเปลี่ยนบทบ�ทระหว่�ง
 หญิงช�ยต่อหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในครอบครัว

0.4
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ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด
หน่วยวัด นำาหนัก ระดับ

พัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

เป้าหมาย

มี/ไม่มี

ข้อมูล

4.1.1	มีกฎหมายที่

กำาหนดการเกษียณอายุ

ของแรงงานหญิงและชาย

ที่เท่าเทียมกันใน

การจ้างงาน

4.1.2	อัตราค่าจ้างเฉลี่ย

ของหญิงชายที่ทำางาน

นอกภาคเกษตรไม่ต่างกัน

เก็บข้อมูลจาก	พ.ร.บ.	

คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	

2541

เก็บข้อมูลอัตราค่าจ้าง

เฉลี่ยของหญิงชายที่

ทำางานนอกภาคเกษตร	

จากแบบสำารวจและ

ประสานความร่วมมือกับ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

มีกฎหมายที่กำาหนดการ

เกษียณอายุของแรงงาน

หญิงและชายที่เท่าเทียม

กันในการจ้างงานเป็น

ระดับเป้าหมาย	ไม่มี

กฎหมายเป็นระดับพัฒนา

อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของ

หญิงต่อชายที่ทำางาน

นอกภาคเกษตรต่างกัน	

น้อยกว่าร้อยละ	0.5	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ต่างกัน

มากกว่าร้อยละ	0.5	

ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา

มี/ไม่มี

กฎหมาย

ร้อยละ

0.25

0.25

ไม่มี

ต่างกัน

มากกว่า

ร้อยละ	

0.5	

ขึ้นไป

มี

ต่างกัน

น้อยกว่า

ร้อยละ	

0.5

P

P

4.2.1	สัดส่วนความยากจน

ของกลุ่มคนยากจน

ตามเส้นความยากจนของ

หญิงและชายไม่

แตกต่างกัน

4.2.2	อัตราการว่างงาน

ของหญิงและชายไม่

แตกต่างกัน

4.2.3	รายได้เฉลี่ยของ

หญิงและชายที่เป็น

หัวหน้าครอบครัวไม่

แตกต่างกัน

เก็บข้อมูลจากสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

จัดเก็บข้อมูลจาก

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

เป็นผู้ดำาเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลทุกไตรมาส

เก็บข้อมูลจากรายงาน

สำารวจสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมและครัวเรือน

สัดส่วนความยากจนของ

หญิงและชายต่างกัน

น้อยกว่าร้อยละ	0.5	เป็น

ระดับเป้าหมาย	ต่างกัน

มากกว่าร้อยละ	0.5	

ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา

อัตราการว่างงานของหญิง

และชายต่างกันน้อยกว่า

ร้อยละ	0.5	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่างกัน

มากกว่าร้อยละ	0.5	

ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา

รายได้เฉลี่ยของหญิงและ

ชายต่างกันน้อยกว่า

ร้อยละ	0.5	เป็นระดับ

เป้าหมาย	ต่างกัน

มากกว่าร้อยละ	0.5	

ขึ้นไป	เป็นระดับพัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.17

0.16

0.17

ต่างกัน

มากกว่า

ร้อยละ	

0.5	

ขึ้นไป

ต่างกัน

มากกว่า

ร้อยละ	

0.5	

ขึ้นไป

ต่างกัน

มากกว่า

ร้อยละ	

0.5	

ขึ้นไป

ต่างกัน

น้อยกว่า

ร้อยละ	

0.5

ต่างกัน

น้อยกว่า

ร้อยละ	

0.5

ต่างกัน

น้อยกว่า

ร้อยละ	

0.5

P

P

P

องค์ประกอบที่ 4.1 คว�มเสมอภ�คในค่�ตอบแทน และอ�ยุก�รจ้�งง�น

องค์ประกอบที่ 4.2 คว�มเสมอภ�คในก�รได้รับก�รส่งเสริมให้พึ่งพ�ตนเองได้
 ท�งเศรษฐกิจ

0.5

0.5

มาตรฐานที่ 4  ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (25 คะแนน คิดเป็นนำาหนัก เท่ากับ 1) 
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ตารางสรุปแนวทางจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว 
ปรับระบบ และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

1.2.1	 ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	

(การออกเสียงเลือกตั้ง	สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ	การลงประชามติ)	

การเป็นผู้แทนรัฐบาลและการเข้าร่วมงานในองค์การระหว่างประเทศ	

และในองค์กรหรือสมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล	 ความเสมอภาคในสิทธิและ

โอกาสของการเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐและการดำาเนินการตามนโยบาย

นั้น	การรับตำาแหน่งราชการ	และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ	ระดับของรัฐบาล	

(CEDAW	ข้อ	7	และข้อ	8)

1.2.2	 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา	เปลี่ยนแปลง	หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติ

ของตน	เงื่อนไขการได้มาหรือการเปลี่ยนสัญชาติของคู่สมรสทั้งหญิงและชาย

ซึ่งสมรสกับคนต่างด้าวที่เสมอภาค	รวมทั้งความเสมอภาคในการสืบสัญชาติ

ให้แก่บุตร	(CEDAW	ข้อ	9)

1.2.3	 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท	การได้รับการ

ศึกษาและเข้าร่วมโครงการการศึกษาทุกโครงการ	การได้รับการกู้ยืมจากธนาคาร	

การจำานอง	และสินเชื่อ	ตลอดจนการรับบริการรักษาสุขภาพ	(CEDAW	ข้อ	10	

ข้อ	12	ข้อ	13	และข้อ	14)

1.2.4	 สิทธิการทำางาน	ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอันพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทุกคน	 

ความเสมอภาคในการจ้างงาน	การเลือกอาชีพ	การได้รับสวัสดิการและ

ผลตอบแทน	การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำางาน	และการคุ้มครอง

พิเศษในภาวะความเป็นมารดา	(CEDAW	ข้อ	11)

1.1.1	 รายการละคร

หลังข่าวโทรทัศน์

ปราศจากเนื้อหาที่

ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของผู้หญิง

1.1.4	 สื่อโฆษณาทาง

โทรทัศน์ท่ีเสนอภาพลักษณ์

และภาษาที่ส่งเสริม

เจตคติที่เห็นผู้หญิงเป็น

วัตถุทางเพศลดลง

1.4.3		สัดส่วนการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เปรียบเทียบกับกรณีการ

ร้องเรียนเรื่องการมีชู้	

การสมรสซ้อน	

การลวนลามทางเพศ

และการอนาจารของ

ข้าราชการพลเรือน

2.1.4	 สัดส่วนหญิงชาย

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

นักวิชาการ	ที่ปรึกษา	

และผู้เชี่ยวชาญใน

คณะกรรมาธิการทุกคณะ

ของทั้งสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภาไม่ต่างกัน

ตัวชี้วัดที่ต้องจัดเก็บข้อมูล
โดยการสำารวจ

ตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
ระบบการจัดเก็บ

ต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดเก็บ

1.1.2	 ประชาชนหญิงชายในช่วง

อายุตั้งแต่	12	ปี	ถึง	60	ปี	มีเจตคติ

เชิงบวกต่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ระหว่าง

หญิงชาย

1.1.3	 ครูในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่อง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง

หญิงชาย	

3.1.1		สัดส่วนเวลาการทำางานบ้าน

ของภรรยาและสามีในกรณีที่ทั้ง

ภรรยาและสามีต่างทำางานหา

เลี้ยงชีพทั้งคู่	(การทำาอาหารจับจ่าย	

ซื้อของใช้และอาหาร	ทำาความ-

สะอาดบ้าน	ซักรีดเสื้อผ้า	ทำาสวน

ดูแลสัตว์เลี้ยง)	ไม่ต่างกัน	

3.1.2	 สัดส่วนเวลาในการดูแลลูก		

รวมถึงการเล่นกับลูก	อบรมสั่งสอน	

และรับส่งลูกของสามีและภรรยาใน

กรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางาน

หาเลี้ยงชีพทั้งคู่
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ตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว 
ปรับระบบ และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ต้องจัดเก็บข้อมูล
โดยการสำารวจ

ตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
ระบบการจัดเก็บ

ต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดเก็บ

3.1.3	 สัดส่วนเวลาในการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการพา

ไปพบแพทย์ของภรรยาและสามีใน

กรณีที่ทั้งสามีและภรรยาต่างทำางาน

หาเลี้ยงชีพทั้งคู่ไม่ต่างกัน	

3.1.4	 สัดส่วนเวลาในการใช้เวลา

ร่วมกันของสามีและภรรยาใน

ครอบครัวในกรณีที่ทั้งสามีและ

ภรรยาต่างทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่

3.2.1	 สามีและภรรยาตัดสินใจ

ร่วมกันในการวางแผนครอบครัว

3.2.2		สามีและภรรยาตัดสินใจ

ร่วมกันในการเลือกถิ่นและที่อยู่

อาศัยของครอบครัว

3.2.3	 สามีและภรรยาตัดสินใจ

ร่วมกันในการเลือกอาชีพและการ	

เปลี่ยนอาชีพของครอบครัว

3.2.4		สามีและภรรยาตัดสินใจ

ร่วมกันในการวางแผนการศึกษา		

และอนาคตของบุตรและครอบครัว

3.2.5	 สามีและภรรยาตัดสินใจ

ร่วมกันในการกำาหนดการใช้จ่าย

การกู้ยืมเงิน	และการซื้อขาย

ทรัพย์สินของครอบครัว

3.3.1		สามีและภรรยาสามารถ

รับผิดชอบและสามารถจัดการดูแล

งานบ้านได้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไม่อยู่บ้าน

1.2.5	 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมายความ	เท่าเทียมกันในด้าน

ความสามารถ	ความเสมอภาคในการเลือกถิ่นที่อยู่และภูมิลำาเนา	

ความเสมอภาคในการสมรสและครอบครัว	(CEDAW	ข้อ	15	และข้อ	16)

1.3.1	 มีกฎหมายที่มีบทลงโทษต่อผู้กระทำาผิดต่อการลวนลามทางเพศ

1.3.2		มีกฎหมายคุ้มครองสตรีที่ถูกการกระทำารุนแรงในครอบครัว

1.3.3		มีกฎหมายที่ลงโทษอย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศ

1.3.4		มีกฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการค้ามนุษย์และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย

1.3.5		มีกฎหมายที่มบทลงโทษผู้ผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

1.3.6		มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส	

(คำานำาหน้านาม	ชื่อสกุล	การข่มขืนกระทำาชำาเราภรรยา	ความเสมอภาค

ในการหย่าและการหมั้น	และการทำานิติกรรม)	

1.3.7		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	มีบทลงโทษ

ข้าราชการที่มีพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึง	 	

ขั้นไล่ออกจากราชการ
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ตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว 
ปรับระบบ และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ต้องจัดเก็บข้อมูล
โดยการสำารวจ

ตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
ระบบการจัดเก็บ

ต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดเก็บ

1.4.1		สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล

เปรียบเทียบกับคดีที่มีผู้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

1.4.2	 สัดส่วนการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจำานวนกรณี

การทำาร้ายคู่ครองและคู่รักที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้	

2.1.1	 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ระดับชาติที่มีอำานาจในการกำาหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไม่ต่างกัน

2.1.2		สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับการเลือกตั้งทุกระดับไม่ต่างกัน

2.1.3		สัดส่วนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไม่ต่างกัน

2.1.5		สัดส่วนหญิงชายในการเป็นผู้นำาในองค์กรชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

ไม่ต่างกัน

2.2.1		อัตราส่วนหญิงชายในการสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ	9	ปีไม่ต่างกัน

2.2.2	 ผู้หญิงมีสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

4.1.1		มีกฎหมายที่กำาหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่

เท่าเทียมกันในการจ้างงาน

4.1.2		อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงชายที่ทำางานนอกภาคเกษตรไม่ต่างกัน

4.2.1	 สัดส่วนความยากจนของกลุ่มคนยากจนตามเส้นความยากจนของหญิง

และชายไม่แตกต่างกัน

4.2.2		อัตราการว่างงานของหญิงและชายไม่แตกต่างกัน

4.2.3	 รายได้เฉลี่ยของหญิงและชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่แตกต่างกัน

3.3.2		สามีและภรรยามี

เจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้านและ

งานเลี้ยงลูกเป็นงานที่เป็น

ความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน	

ของทั้งสองฝ่าย

3.3.3		สามีและภรรยามีเจตคติใน

การเลี้ยงลูกหญิงและชาย	โดยไม่มี

อคติทางเพศ
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	พ.ศ.	2548-2551.	กรุงเทพฯ,	2551.

กระทรวงพลังงาน.	แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551-2555,		

	 ม.ป.ส.,	2551.
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	 ม.ป.ส.,	2539.
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	 สิทธิของสตรีกับเสียงทางการเมืองในประเทศไทย	เป้าหมายหลักที่	3	:	ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและ

	 ส่งเสริมบทบาทสตรี.	ม.ป.ส.,	2549.

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.	รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตร ี

	 ในทุกรูปแบบของประเทศไทย	ฉบับที่	4-5	(ฉบับรวม).	ม.ป.ส.,	2539.
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	 กรุงเทพฯ,	2550.
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สำานักงานพัฒนาระบบราชการ.	คำารับรองปฏิบัติราชการกระทรวงและสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.	ม.ป.ส.,	2551.

สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	รายงานการสำารวจการใช้เวลาของประชากรปี	พ.ศ.	2547.	กรุงเทพฯ,	2547.		
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สำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว

	1.	นายศุภฤกษ์				 หงษ์ภักดี			 ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

	2.	นายสุจิตต์				 ไตรพิทักษ์	 รองผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

	3.	นางระรินทิพย์			 ศิโรรัตน์	 รองผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

	4.	นางอนุสรณ์			 อินทร์กำาแพง	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

	5.	นางพรสม			 เปาปราโมทย์	 รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

	6.	นางสาวศุภธัญญา			 โบราณินทร์	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	7.	นางสาวชณันพัฒน์			 เนตร์วงศ์ทอง	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	8.	นางอัจฉราฉวี			 หาสุณหะ	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	9.	นางรัตนา				 สัยยะนิฐี	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

10.	นางวศินี			 ทองนวล	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	11.	นางสาวสมร			 ศรีศิริ	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	12.	นางพัชรี			 อาระยะกุล	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

13	.	นางทัศนีย์			 สุชีวกุล	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ

	14.	นางอาภรณ์			 อำาไพจิตต์	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการ

	15.	นางทัศนลักษณ์			 วงศ์สุริยศักดิ์	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการ

	16.	นางสุวรรณา			 ไชยโยธา	 นักพัฒนาสังคมชำานาญการ

	17.	นางณัฐิตา			 วิจิตรตระการกุล	นักพัฒนาสังคมชำานาญการ

	18.	นายอัฐชัย			 ดุลยพัชร์	 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

	19.	นางสาวจิราภรณ์			 ลิสกุลรักษ์	 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสตรีที่ให้คว�มเห็น

	1.	ศาสตราจารย์	ดร.อมรา		 พงศาพิชญ์	 ผู้อำานวยการศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง	

	 		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	2.	รองศาสตราจารย์	ดร.จุรี			 วิจิตรวาทการ	 ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์

	 		 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	3.	ดร.อรพินท์			 สพโชคชัย	 ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม   

	 		 	 การเรียนรู้

	4.	รองศาสตราจารย์พญ.นิตยา	 คชภักดี	 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

	 		 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	5.	นางเมทินี	 พงษ์เวช	 ผู้อำานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

	 		 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต

	6.	นางสาวภารณี	 วัฒนา	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

	 		 	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลชนก	พานิชการ	 หัวหน้าภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้จัดทำา
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คณะวิจัย

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

	1.	รองศาสตราจารย์มาลี	 พฤกษ์พงศาวลี	 ที่ปรึกษาโครงการ
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