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คํานํา 

จากการที่ประเทศไทยไดรวมรับรอง ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของ

สตรี เมื่อเดือนกันยายน 2538 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงความมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อสงเสริมหลักการ “ความเสมอภาค        

การพัฒนา และสันติภาพ” เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ โดยมีประเด็นที่นาหวงใยเปนพิเศษสําหรับสตรี      

รวม 12 ประเด็น คือ ความยากจน การศึกษาและฝกอบรม สุขภาพอนามัย ความรุนแรง ความขัดแยงดวย

กําลังอาวุธเศรษฐกิจ อํานาจและการตัดสินใจ กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี สิทธิมนุษยชน 

สื่อมวลชน สิ่งแวดลอม และเด็กผูหญิง และนับต้ังแตที่ประเทศไทยไดใหการรบัรองไวในปฏิญญาดังกลาว จนถึง

ปจจุบัน นับวาเปนระยะเวลา 2 ทศวรรรษ ที่ประเทศไทยไดรวมรับรองและไดมุงมั่นดําเนินการพัฒนาสตรี

ตลอดมา เพื่อใหสตรีทุกคนไดรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนและบรรลุถึงเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางสมบูรณ 

รวมทั้งเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิง

ชายบนพื้นฐานคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจัดทํา รายงานสถานการณสตรี ป 2558  โดย

ไดประมวลและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่ไดจัดทําขอมูลจําแนกเพศและรายงานสถานการณของ

หนวยงานที่ เกี่ยวของกับสตรีในดานตาง ๆ ไว  โดยนํามาประมวลและนําเสนอให เห็นภาพรวมของ

ความกาวหนาและปญหาของสตรีไทยที่ยังคงมีอยูในประเด็นหวงใยตาง ๆ ของปฏิญญาปกกิ่งฯ  

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่อางอิงในรายงาน

สถานการณสตรี “2 ทศวรรษ ปฏิญญาปกกิ่งฯ  เสริมพลังสตรี สรางพลังสังคม” ฉบับน้ี ที่มีสวนสําคัญอยางย่ิง

ของการจัดทํารายงานสถานการณ และหากมีขอบกพรองประการใด สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 

 

      สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

       มีนาคม 2558 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
ประเด็นท่ี 1 สตรีกับความยากจน 

จํานวนคนจน 

จํานวนคนจนที่อยูใตเสนความยากจนในป 2555 มีจํานวน 8.4 ลานคน  จํานวนผูหญิงที่อยูใต
เสนความยากจนมีจํานวนนอยกวาผูชาย คือมีผูหญิงยากจนรอยละ 12.13  และผูชายรอยละ 13.18 ของ
จํานวนคนจนที่อยูใตเสนความยากจน และมีจํานวนลดลงจากป 2554 เล็กนอย (8.8 ลานคน) 

สัดสวนคนจนอยูนอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 15.96  และ 8.80 ตามลําดับ) 
ทั้งชายและหญิง (หญิงรอยละ 15.49 ชายรอยละ 16.46) 

หมายเหตุ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใชเสนความยากจน (Poverty 
line) เปนเกณฑในการประเมิน ซึ่งคํานวณเปนตัวเงินที่สะทอนตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการ
ไดมาซึ่งอาหาร (Food) และสิ่งจําเปนที่ไมใชอาหาร (Non-food) ในข้ันพื้นฐานที่ทําใหสามารถดํารงชีพอยูได 
เสนความยากจนจึงสะทอนมาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่าของสังคม โดยบุคคลใดที่มีรายจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตํ่ากวาเสนความยากจนแลวก็จะถือวาบุคคลน้ันเปนคนจน โดย เสนความยากจน ที่กําหนดไวในป 2555 
เทากับ 2,492 บาท/คน/เดือน ดังน้ัน ผูที่มีรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคนตอเดือนตํ่ากวา 2,492 
บาท/คน/เดือน ถือเปนคนจน 

หัวหนาครัวเรือน 

จํานวนหัวหนาครัวเรือนหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอเน่ือง ในป 2556 มีหัวหนาครัวเรือนหญิง    
รอยละ 35.6  แตครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรอืนเปนหญิงมีรายไดนอยกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนชาย  

 

ประเด็นท่ี 2 การศึกษาและการฝกอบรมของสตร ี

ปการศึกษาเฉลี่ย 

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 ป 2556 จากสถิติต้ังแต     
ป 2548 - 2555 คนไทยวัยแรงงานอายุ 15-59 ป ชายมีปการศึกษาเฉลี่ยมากกวาหญิงเล็กนอย จนกระทั่ง        
ป 2556 พบวา ทั้งชายและหญิงมีปการศึกษาเฉลี่ยเทากัน คือ 8.9 ป  

เมื่อจําแนกตามกลุมอายุ วัยแรงงานอายุระหวาง 15-35 ป ผูหญิงมกีารศึกษาเฉลี่ยมากกวาผูชาย
เล็กนอย ผูหญิงมปีการศึกษาเฉลี่ย 10.9 ป ขณะที่ผูชายมีปการศึกษาเฉลี่ย 10.1 ป 

อัตราการเขาเรยีน 

อัตราการเขารับการศึกษาของนักเรียนในระบบการศึกษาในระดับตาง ๆ พบวา ในระดับกอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง แตเมื่อเขาสูในระดับที่สูงข้ึนต้ังแต
ระดับมัธยมศึกษาเปนตนไปนักเรยีนหญงิมีจาํนวนมากกวานักเรียนชายเกือบครึ่ง และเมื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา
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ข้ึนไปพบวามีนักศึกษาชายลดนอยลงกวานักศึกษาหญิงเปนอยางมาก  ยกเวนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซึ่งวุฒิการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีนักศึกษาชายมากกวานักศึกษาหญิง โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม 

อัตราการรูหนังสือ 

สตรีไทยที่อายุเกิน 15 ป ผูหญิงมีการอานและเขียนหนังสือไดนอยกวาผูชาย โดยผูหญิงมีอัตรา
รอยละ 91 ผูชายในอัตรารอยละ 95  เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานในเขตอาเซียน+3  คาเฉลี่ยการรูหนังสือ
ของผูหญิงทั่วโลกอยูที่รอยละ 74 และพิจารณาเฉพาะเขตเอเชียแปซิฟก คาการรูหนังสืออยูที่รอยละ 87 ซึ่ง
เห็นไดวาผูหญิงไทย “มีการศึกษา” พื้นฐานดี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก อันจะเปนหนทางนําไปสูโอกาส
อื่นๆ ทางสังคมตอไปได (รายงานของ UNICEF ในป 2007) 

การอานหนังสือของประชากร 

ในป 2554 ประชากรอายุ 15 - 24 ป ผูหญิงอานหนังสือมากกวาผูชาย (รอยละ 82.8 และ 74.6 
ตามลําดับ)   ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตประชากรกลุมอายุ 40 ปข้ึนไป  ผูหญิงกลุมอายุ 40 ป
ข้ึนไปอานหนังสือนอยกวาผูชายทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลคือ คือมีเพียงรอยละ 53.2  ซึ่ง
หมายความวามีผูหญิงที่อยูนอกเขตเทศบาลเกือบรอยละ 50 ไมมีการอานหนังสือ 

การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

ป 2556 ผูชายใชคอมพิวเตอรมากกวาผูหญิงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 35.3 และหญิงรอยละ 34.8 
แตในการใชอินเทอรเน็ต พบวาผูหญิง(รอยละ 29.05) มีการใชอินเทอรเน็ตมากกวาผูชาย(รอยละ 28.82) แตไม
แตกตางกันมาก  

การออกกลางคัน 

จากขอมลูกลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา นักเรียนชายออก
จากการศึกษากลางคันมากกวานักเรียนหญิง มากข้ึนตอเน่ืองทุกป ต้ังแตป 2553-2556 เปนตนมา 

 

ประเด็นท่ี 3 สตรีกับสุขภาพ 

อายุขัยเฉลี่ย 

ประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ยทีสู่งข้ึนอยางตอเน่ือง โดยผูหญงิมีอายุยืนยาวกวาผูชาย ( 78 ป และ 
71 ป ตามลําดับ) 

การติดเชื้อเอดสหรือเอชไอวี 

ป 2556 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา พนักงานบริการทางเพศเปนผูที่มีพฤติกรรม
สัมพันธกับการติดเช้ือเอชไอวีมากที่สุด อัตราปวยในทุกกลุมอายุ (0 - 60 ป) พบวา เพศชายมีสัดสวนของอัตรา
ปวยเอดสสูงกวาเพศหญิงเทากับ 2 : 1 แตในทางกลับกันพบวา ในกลุมวัยรุน (นักเรียน/นักศึกษา) อายุ       
10 – 18 ป มีแนวโนมพบวา เพศหญิงมีสัดสวนของอัตราปวยเอดสสูงกวาเพศชายเทากับ 2 : 1 

ขอมูลเฝาระวังอัตราการติดเช้ือรายใหม พบวาแนวโนมการติดเช้ือรายใหมไมลดลง และกลบัพบ
แนวโนมเพิ่มข้ึนในหญิงบริการจากสถานบริการแฝง 
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อัตราการเจริญพันธุและอัตราการเกิด 

จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบวา ในชวง 1 ปกอนการ
สํารวจ ในภาพรวมหญิง 1 คนมีอัตราการเจริญพันธุ 1.8 คน  สําหรับอัตราการเกิดพบวา สตรีวัยรุนอายุ 15-19 
ป มีอัตราการเกิด 60 คนตอสตรี 1,000 คน  

อัตราการตายของมารดา 

อัตราการตายของมารดาในชวงป 2555- 2556 เพิ่มข้ึนจากป 2554 จากอัตราการตายของมารดา 
71 คนตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน เพิ่มข้ึนเปน 141 คน และ 166 คนตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน ซึ่ง
อัตราสวนเพิ่มข้ึนทุกภาค โดยเฉพาะภาคใตมีอัตราการตายของมารดาสูงสุดถึง 31.8 คนตอการเกิดมีชีพ 100,000 
คน 

การคุมกําเนิด 

การคุมกําเนิดยังเปนภาระของสตรีมากกวาผูชาย สตรีสมรสในประเทศไทย รอยละ 79.3 กําลัง
คุมกําเนิด ยาเม็ดคุมกําเนิดเปนวิธีที่นิยมที่สุดคิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาคือ การทําหมันหญิงคิดเปนรอยละ 
27.4 และยาฉีดคุมกําเนิดรอยละ 12.6 

 

ประเด็นท่ี 4 ความรุนแรงตอสตรี  

ความรุนแรงตอเด็กและสตร ี

จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและเขารับบริหารของศูนยพึ่งได มีเพิ่มข้ึนทุกป  ในป 
2556 มีเด็กและสตรีถูกกระทํารวมทั้งสิ้น 31,866  ราย เฉลี่ยถูกทํารายวันวะ 87  ราย ในจํานวนน้ีเปนเด็กถูกทํา
รายมากกวาสตรี มีจํานวนถึง 19,229 ราย  เปนหญิงจํานวน 16,390 ราย และเปนเพศชายถูกกระทํา 2,299 
ราย ซึ่งสวนใหญถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายมากที่สุด  

ผูกระทําความรุนแรงตอสตรมีากทีสุ่ด คือ คูสมรส (6,661 คน คิดเปนรอยละ 52.71) รองลงมา
คือ แฟน (1,982 คน คิดเปนรอยละ 15.68) สําหรบัเด็กผูทีก่ระทําความรุนแรงมากตอเด็กมากทีสุ่ด คือ แฟน
คิดเปนรอยละ 29.01 รองลงมาเปนเพื่อน รอยละ 22.72 

ความรุนแรงในครอบครัว 

จํานวนคดีตาม พรบ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดรวบรวมไวต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนคดีความรุนแรงรวม 
1,527 คดี ไมรองทุกข 257 คดี  และรองทุกขจํานวน 1,270 คดี ในจํานวนน้ี มีคําสั่งกําหนดมาตรการ/วิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขจํานวน 66 คดี  และมีการยอมความในข้ันสอบสวน 198 คดี  ผูที่ ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวมากที่สุดเปนผูหญิง สวนใหญอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 

ความรุนแรงชายแดนใตท่ีมีผลกระทบตอสตร ี

ความสูญเสียของผูหญิงจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี 
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส กอใหความสูญเสียตอทั้งเด็กและสตรี ทําใหเกิดเด็กกําพรามากข้ึน จาก
ขอมูลผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ต้ังแตป 2547 – 31 มกราคม 2557 พบวามีเด็กตอง
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กําพราพอหรือแม ถึง 5,596 คน โดยกําพราทั้งบิดาและมารดาถึง 84 คน และผูหญิงหมายที่ตองรับภาระใน
การดูแลครอบครัวมากข้ึนทุกปเชนกัน  

 

ประเด็นท่ี 5  สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ 

 ประเทศไทยไมมีปญหาในประเด็นความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ แตประเทศไทยไดใหความ
ชวยเหลือตามมนุษยธรรม แกผูลี้ภัยที่หนีภัยความขัดแยงขามชายแดนมายังฝงไทย 

 

ประเด็นท่ี  6 สตรกัีบเศรษฐกิจ  

การมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไ ที่อยูในกําลังแรงงานมีรอย
ละ 70.7 (รวามกําลังแรงงานที่รอฤดูกาบดวย)  ผูชายมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากกวาผูหญิงของผูหญิง (รอย
ละ 79.5 และรอยละ 62.5 ตามลําดับ) กําลังแรงงานสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-59 ป มากกวารอยละ 80 และ
สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษารอยละ 80  

การมีงานทํา 

ป 2557 ผูมีงานทําที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปมีจํานวน 38.4 ลานคน เปนผูชายมากกวาผูหญิง (ชาย 
20.9 ลานคน หญิง17.5 ลานคน) สวนใหญอยูในภาคเกษตรมากที่สุด โดยมีผูชายมากกวาผูหญิง (ชาย 7.75
ลานคน หญิง 5.77 ลานคน) และทั้งชายและหญิงทํางานในฐานะลูกจางในภาคเอกชนมากที่สุด ผูหญิงทํางาน
ชวยธุรกิจในครอบครัว(โดยไมไดรับคาจาง) มากกวาผูชายเกือบเทาตัว (หญิง 4.68 ลานคน ชาย 2.64 ลานคน) 

แรงงานในระบบและนอกระบบ 

แรงงานสวนใหญเปนแรงงานนอกระบบ (22.1 ลานคน) มากกวาแรงงานในระบบ เปนแรงงาน
ชาย 12.1 ลานคน มากกวาหญิงที่มี 10.0 ลานคน และเปนแรงงานในระบบ 16.3 ลานคน เปนชาย 8.8 ลาน
คน หญิง 7.5 ลานคน 

 อัตราสวนการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่อยูในกําลังแรงงานมี
อยูรอยละ 70.7 ซึ่งรวมถึงกําลังแรงงานที่รอฤดูกาลอยูดวย  โดยกําลังแรงงานอยูนอกเขตเทศบาลมากกวาและ
ในเขตเทศบาลแตในอัตราสวนไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 71.3 และรอยละ70.0 ตามลําดับ)  เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางเพศ พบวาผูชายมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากกวาผูหญิง (รอยละ 79.5 และรอยละ 62.5 
ตามลําดับ) และเปนลักษณะเชนเดียวกันน้ีทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลและในทุกภาค 

การวางงาน 

 ป 2557 มีผูวางงาน 2.64 แสนคน เปนผูชายมากกวาผูหญิง (ชายรอยละ 0.9 หญิงรอยละ 0.8)
คิดเปนรอยละ 0.9 มากกวาผูหญิง  
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ชั่วโมงการทํางาน 

ผูมีงานทําทั้งชายและหญิงมากกวารอยละ 50 มีช่ัวโมงการทํางานมากกวา 40 ช่ัวโมงข้ึนไป โดยมี
รอยละ 26.68 ทํางานมากกวา 50 ช่ัวโมงข้ึนไปตอสัปดาห ทั้งชายและหญิงและมีจํานวนที่ไมแตกตางกันมาก
นัก 

การเคลื่อนยายแรงงาน 

 ในป 2557 แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในตางแดนสวนใหญจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานในตางแดนมีจํานวนลดลง  โดยมีแรงงานเดินทางไปทํางานตางประเทศ 68,802 
คน เปนเพศชาย  55,352 คน (รอยละ 80.45) และเพศหญิง 13,450 คน (รอยละ 19.55)  

 

ประเด็นท่ี 7 สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในอํานาจและการตัดสินใจของสตรี ยังคงมีสัดสวนนอย ทั้งในระบบการบริหาร
ราชการ ในสวนของขาราชการพลเรือน ขาราชการดานกระบวนการยุติธรรม และการเมืองทั้งในระดับชาติ 
และระดับทองถ่ิน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ผูหญิงยังคงมีสัดสวนในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองและ
บริหารไมเพิ่มข้ึนเทาใดนัก  

ตําแหนงระดับสูง 

ในป 2556 ผูดํารงตําแหนงระดับสูงของกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนสวนใหญเปนชาย โดย
ขาราชการ พลเรือนสามัญ มีสัดสวนเปนผูหญิงเพียงรอยละ 17.09 (ลดลงจากป 2555 รอยละ 18.06)  

ขาราชการตุลาการ รอยละ 10.64 ขาราชการอัยการรอยละ 15.66 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
รอยละ 25 โดยขาราชการตํารวจ ตุลาการศาลปกครอง และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไมมีผูหญิงดํารงตําแหนง 
ระดับสูงเลย ยกเวน ขาราชการรัฐสภาสามัญ มีผูบริหารเปนผูหญิงถึงรอยละ 70.00  

ในขาราชการพลเรือนสามัญมีผูบริหารระดับสูง จํานวน 272 คน โดยจํานวนดังกลาว เปนนัก
บริหารหญิงในสัดสวนประมาณ 1 ใน 4 หรือรอยละ 24.28 

การมีสวนรวมทางการเมือง 

ผูหญิงมีแนวโนมมีสวนรวมทางการเมืองเพ่ิมขี้น แตยังเปนสัดสวนท่ีนอยกวาผูชายมาก โดยป 
2554  ผูหญิงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกต้ัง รอยละ 16.00 และแบบบัญชีรายช่ือ รอยละ 
15.20  ในป 2557 ผูหญิงไดรับเลือกเปนวุฒิสมาชิก รอยละ 15.58 ในขณะที่ผูชายไดรับเลือกเปนวุฒิสมาชิก 
รอยละ 84.42  

การมีสวนรวมในการบริหารภาคธุรกิจเอกชน 

ในภาคธุรกิจเอกชน ผูหญิงยังมีโอกาสนอยในระดับการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของ
องคกรนอยกวาผูชาย เชนเดียวกันแตมีสัดสวนที่สูงกวาในภาคราชการ อยางไรก็ดี จากผลสํารวจประจําป 
2556 ของ แกรนท ธอรนตัน ระบุวา ประเทศไทยมี CEO หญิงรอยละ 49 ซึ่งเปนสถิตสูงสุดของโลก  
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ประเด็นท่ี 8 กลไกเชิงสถาบันเพ่ือความกาวหนาของสตรี  

 ประเทศไทยมีการจัดต้ังกลไกเพื่อสงเสริมความกาวหนาของสตรีทุกระดับ ทั้งระดับสากล 
ระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ประเด็นท่ี 9 สิทธิมนุษยชนของสตรี  

ผูหญิงในประเทศไทยถูกละเมิดสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุมากที่สุด โดยประเด็นเกี่ยวกับจารีตที่
ไมไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรหรือกฎหมาย ผูหญิงถูกละเมิดมากที่สุด คือ ซึ่งผูหญิงกลุมอายุ 25 -34 ป 
ถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด  

 

ประเด็นท่ี 10 สตรีกับสื่อ 

 ผูหญิงทํางานในสื่อมีจํานวนมากข้ึนทั้งสายผูสื่อขาวและการบริหาร แตยังมีสัดสวนที่นอยกวา
ผูชาย เน้ือหาการนําเสนอของสื่อยังคงเสนอภาพลักษณของผูหญิงในเชิงลบและตอกยํ้าแนวคิดความแตกตาง
ทางเพศอยู 

 

ประเด็นท่ี 11 สตรีกับสิ่งแวดลอม  

ประเทศไทยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน 
พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน แตการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจต้ังแตชวงริเริ่มนโยบายหรือ
โครงการ ชวงกอนการตัดสิน จนถึงการตัดสินใจ การปฏิบัติการและการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย 
หรือโครงการภายหลังการตัดสินใจ การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมผูหญิงยังมีสวนรวมในกระบวนการน้ีนอยมาก สวนใหญขาดขอมูลของผูเขารวมใน
กระบวนการ โดยเฉพาะการขาดขอมูลจําแนกเพศ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาผูหญิงไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในดานใดบาง 

 

ประเด็นท่ี 12 เด็กผูหญิง  

ปญหาสําคัญของเด็กผูหญิงในประเทศไทย สวนใหญคือ ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 
คือการเปนแมวัยรุนท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป  อัตราการคลอดของแมวัยรุนเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยแตละปจะมีเด็ก
เกิดจากแมวัยรุนประมาณ 136,734 คน จากการคลอดทั้งหมดปละ 8 แสนคน เฉลี่ยวันละ 374 คน ช่ัวโมงละ 
15 คน หรือ เทากับ 65 คนตอประชากร 1,000  
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รายงานสถานการณสตรี ป 2558 
 
 

ในการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อเดือนกันยายน 2538 นานาประเทศ 189 ประเทศไดรวมรับรองปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อ

ความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and Platform for 
Action)  ซึ่งสะทอนถึงความต้ังใจมั่นของประชาคมโลก ตอเปา
หมายความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ สําหรับสตรีทุกคน 
ทุกหนแหง แผนปฏิบัติการปกกิ่งระบุประเด็นที่นาหวงใยเปนพิเศษ 
12 ประเด็นอันเปนอุปสรรคสําคัญตอความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายและการเสริมพลังใหสตรี ไดแก ความยากจน การศึกษาและ
ฝกอบรม สุขภาพ ความรุนแรง ความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ 
เศรษฐกิจ  อํ านาจและการตัดสินใจ กลไกทางสถาบัน เพื่ อ

ความกาวหนาของสตร ีสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน สิ่งแวดลอม และเด็กผูหญิง แผนปฏิบัติการน้ี จัดเปนวาระที่
จะสรางการเปลี่ยนแปลงและเนนการลงมือทําอยางจริงจัง โดยไดกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรตางๆ และช้ีชัด
ถึงปฏิบัติการที่จะเปนภาระรับผิดชอบของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมนานาชาติ เพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีและสิ่งทั้งหลายที่กีดกั้นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นับเปนเวลาสองทศวรรษนับต้ังแตประเทศไทยไดรวมรับรองใน
พันธกรณีระหวางประเทศเพื่อความกาวหนาของสตรี รัฐบาลแตละสมัยไดดําเนินการพัฒนาสตรีและสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายมาอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกตางๆ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สถานภาพ และสงเสริมความกาวหนาของสตรี ตลอดจนการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี รวมทั้ง
เสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชายบน
พื้นฐานคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยซึ่งเอื้อตอการสงเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนาประเทศ  

เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนและยืนยันถึงพันธกรณีที่จะ
ดําเนินการไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเปนพื้นฐานในการลดชองวางระหวางหญิง
ชาย ประเทศไทยไดบูรณาการเน้ือหาของปฏิญญาปกกิ่งเขาไวในแผนพัฒนาสตรี
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2545) เปนตน
มา อันเปนตนแบบของการจัดทําแผนพัฒนาสตรี ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติอยางตอเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน คือ แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

อยางไรก็ตาม สองทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งจากการสํามะโน
ประชากรและเคหะทุก 10 ป ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประเทศไทยมีประชากร (ผูที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย) ณ วันสํามะโน คือวันที่ 1 กันยายน 2553 จํานวน 65.98 ลานคน ประชากรหญิง 33.63 ลานคน
(รอยละ 50.9) และชาย 32.35 ลานคน (รอยละ 49.1) เพิ่มข้ึนจากการสํามะโนป 2543 ที่มีจํานวนประชากร 
60.92 ลานคน (ชาย 30.02 ลานคน หญิง 30.90 ลานคน) ดังภาพที่ 1 และ 2 ในขณะที่อัตราสวนเพศ  (ชาย
ตอหญิง 100 คน) ในป 2553 ลดลงจากป 2543 (อัตราสวนเพศ 96.2 และ 97.1 ตามลําดับ) 
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ที่มา :  ขอมูลการสํามะโนประชากรและเคหะ ป 2553,  
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

ที่มา : ขอมูลการสํามะโนประชากรและเคหะ ป 2543,  
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

ภาพที่ 1 โครงสรางประชากรตามอายุและเพศ ป 2553 ภาพที่ 2 โครงสรางประชากรตามอายุและเพศ ป 2543 
 

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของประชากร พบวา ประชากรอาศัยอยูในเขตเทศบาลนอยกวา  
นอกเขตเทศบาล (รอยละ 44.2 และ 55.8) เพศหญิงอาศัยอยูในเขตเทศบาลมากกวาเพศชาย (หญิง         
15.01 ลานคน ชาย 14.12 ลานคน) ในขณะที่หญิงและชายที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีจํานวนตางกัน         
เล็กนอย คือ หญิง 18.62 ลานคน  ชาย 18.23 ลานคน และเมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศัยอยูมากที่สุดทั้งหญิงและชาย แตมีประชากรหญิงมากกวาชาย (หญิง 
9.69 ลานคน ชาย 9.28 ลานคน) ดังตารางที่ 1    

ตารางที่ 1 จํานวนประชากร จําแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  การสํามะโนประชากรและเคหะ ป 2553, สํานักงานสถิติแหงชาติ   

2553 2543 

หนวย : ลานคน 
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 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลระบบสถิติการทะเบียน กรมการปกครอง พบวา ป 2557 
ประชากรหญิงมีจํานวนมากกวาชาย โดยมีประชากร 65,124,716 คน แบงเปนหญิง 33,125,708 คน ชาย  
31,999,008 คน เพิ่มข้ึนจากป 2556 ซึ่งมีจํานวนประชากร 64,785,909 คน (ชาย 31,845,971 คน หญิง 
32,939,938 คน) ดังภาพที่ 3  

 
ที่มา :  ระบบสถิตกิารทะบียน กรมการปกครอง  

ภาพที่ 3 จํานวนประชากร จําแนกเพศ (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557)  

 

และเมื่อพิจารณาจํานวนประชากร เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน พบวา          
ป 2557 ประชากรสวนใหญอยูในกลุมวัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) จํานวน 33,717,435 คน โดยประชากรหญิง
สวนใหญมีกลุมอายุ 25-59 ป  จํานวน 17.2 ลานคน  รองลงมา คือ อายุ 13-24 ป (5.4 ลานคน) อายุ 60 ปข้ึน
ไป (5.1 ลานคน)  อายุ 6-12 ป (2.7 ลานคน) และอายุ (0-5 ป) ป (2.2 ลานคน) ตามลําดับ ทั้งน้ี ประชากร
หญิง ทุกกลุมอายุมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากป 2556 ในขณะที่ประชากรชายเกือบทุกกลุมอายุมีจํานวนลดลง จากป 
2556 ยกเวนประชากรชายกลุมวัยทํางาน และกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ซึ่งมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากป 2556              
ดังภาพที่ 4  

หมายเหต ุ: ขอมูลประชากรของการสํามะโน และของทะเบียนราษฎร แตกตางกันเนื่องจาก 
  สํามะโน การเก็บรวบรวมขอมูลของสิ่งที่สนใจทั้งหมดทั้งประเทศ 
  ทะเบียนราษฎร เปนขอมูลในทะเบียนบาน ซ่ึงมีบางคนมีชื่อในทะเบียนบาน แตตัวจริงไมไดอยูตามทะเบียนบาน 

     ในขณะที่บางคนไมไดมีชื่อในทะเบียนบานที่ตัวเองอาศัยอยู แตตัวจริงอยูในบานนั้น 

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 

ชาย 31,999,008 31,845,971

หญงิ 33,125,708 32,939,938
รวม 65,124,716 64,785,909
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ที่มา :  ระบบสถิติการทะบียน กรมการปกครอง  

ภาพที่ 4 จํานวนประชากร (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)  
จําแนกตามชวงอายุ (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557)  

 
ทั้งน้ี ในป 2557 เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน พบวา เด็กและเยาวชนหญิง 

(อายุ 0-24 ป) มีจํานวน 10,304,545 คน  หญิงวัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) มีจํานวน 17,229,013 คน และ 
หญิงสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) จํานวน 5,073,767 คน     

 
นอกจากน้ี จากประชากรผูหญิงทั้งหมด 33.1 ลานคน หากแบงผูหญิงออกเปนกลุมตาง ๆ จาก

ขอมูลลาสุดพบวา เปนผูอยูในเขตชนบท 15.4 ลานคน เด็กและเยาวชน 10.3 ลานคน เปนคนยากจน 4.20 
ลานคน ผูสูงอายุ 5.1 ลานคน ผูพิการ 7.5 แสนคน ผูดอยโอกาส 6.4 หมื่นคน อยูในกลุมชาติพันธุ 3.4 แสนคน 
เปนผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงาน 17.7 ลานคน มีงานทํา 17.5 ลานคน (แรงงานในระบบ 6.5 ลานคน, แรงงงาน
นอกระบบ 11.1 ลานคน, ผูวางงาน 1.5 แสนคน, ผูรอฤดูกาล 2.7 หมื่นคน) เปนผูหญิงอยูนอกกําลังแรงงาน 
10.6 ลานคน (ทํางานบาน 4.6 ลานคน, เรียนหนังสือ 2.3 ลานคน, อื่นๆ 3.7 ลานคน) ผูหญิงสูบบุหรี่ 0.6 ลาน
คน ผูหญิงด่ืมสุรา 3.7 ลานคน และมีโรคประจําตัว/โรคเรื้อรัง 6.7 ลานคน ดานความรุนแรงในครอบครัวเปน
ผูกระทํา 126 คนและเปนผูถูกกระทํา 996 คน ดังภาพที่ 5 

 -
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2556

0-5 ป 2,320,313 2,189,352 4,509,665 2,344,919 2,212,172 4,557,091

6-12 ป 2,855,669 2,699,913 5,555,582 2,863,095 2,707,583 5,570,678

13-24 ป 5,645,634 5,415,280 11,060,914 5,710,007 5,477,562 11,187,569

25-59 ป 16,488,422 17,229,013 33,717,435 16,424,211 17,176,943 33,601,154

60 ปข้ึนไป 4,036,987 5,073,767 9,110,754 3,871,957 4,862,144 8,734,101

รวม 31,347,025 32,607,325 63,954,350 31,214,189 32,436,404 63,650,593

คน
 



 

ภาพที่ 5 ขอมูลหญิงชายที่สําคัญ

ท่ีมา :  [1], [3], [5] ขอมูลประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557, ระบบสถิติการทะบียน กรมการปกครอง  
 [2] ขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน ประจําป 2555, กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 [4] จํานวนคนจนเมื่อวัดดานรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ป 2555, ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 [6] สถิติขอมูลคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการจําแนกตามภมูิภาค และเพศ ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 (ขอมูล ณ วันท่ี 2 เดือนกุมภาพนัธพ.ศ. 2558), สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
 [7] ขอมูลผูดอยโอกาส ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2556, สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส  
 [8] ขอมูลประชากรพื้นท่ีสูง ป 2551-2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง องคกรมหาชน 
 [9], [10] การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 3 : กรกฎาคมกันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 [11] การสํารวจพฤติกรรมการสบูบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 [12] จํานวนประชากรท่ีเปนโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว พ.ศ. 2556, ขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 สํานักงานสถิติแหงชาติ 



นอกจากน้ี จากการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทุกดาน เชน ดานการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรมและการบริการ การ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก ตลอดจนความกาวหนาของของเทคโนโลยีตาง ๆ  ซึ่งลวนมีผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูและบทบาทชีวิตประจาํวันเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบตอผูหญิงทั้งทางตรงและทางออม 
และผลกระทบที่ดีและไมดีตอประเด็นหวงใยของปฏิญญาปกกิ่งฯ ทั้ง 12 ประเด็น ดังน้ี 

 
 

1. สตรีกับความยากจน 
ความยากจนเปนปญหาสําคัญของประชากรที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากเกี่ยวของกับ

การขาดโอกาสในการเขาถึงบริการและทรัพยากรตาง ๆ  รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ เปน
ประโยชน  

 

1.1 สถานการณความยากจน 
1) สัดสวนคนจนตามเสนความยากจนจําแนกตามเพศ 

จากรายงานสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยป 2555 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งใชเสนความยากจน (Poverty line)         
เปนเกณฑในการประเมิน ซึ่งคํานวณเปนตัวเงินที่สะทอนตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมา         
ซึ่งอาหาร (Food) และสิ่งจําเปนที่ไมใชอาหาร (Non-food) ในข้ันพื้นฐานที่ทําใหสามารถดํารงชีพอยูได             
เสนความยากจนจึงสะทอนมาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่าของสังคม โดยบุคคลใดที่มีรายจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตํ่ากวาเสนความยากจนแลวก็จะถือวาบุคคลน้ันเปนคนจน โดยเสนความยากจนในปเทากับ 2,492 
บาท/คน/เดือน ดังน้ัน ผูที่มีรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคนตอเดือนตํ่ากวา 2,492 บาท/คน/เดือน 
ถือเปนคนจน แมวาความยากจนโดยรวมในป 2555 ลดลง แตความยากจนยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศ
ไทย โดยความยากจนลดลงจากรอยละ 13.22 ของประชากรทั้งประเทศ (คนจน 8.8 ลานคน) ในป 2554 
เหลือรอยละ 12.64 (คนจน 8.4 ลานคน) ในป 2555  ดังภาพที่ 6  และหากรวม “คนจน” กับ  “คนเกือบจน” 
แลวจะมีประมาณ 15.6 ลานคน หรือรอยละ 23.5 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งบงช้ีไดวา ความยากจนยังคง
เปนปญหาสําคัญของประเทศไทย 

ที่มา : รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2555, สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะ
สังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ภาพที่ 6  เสนความยากจน สัดสวนคนจน จํานวนคนจน (วัดจากรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค) ป 2531-2555 
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 และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนคนจนระหวางหญิงและชายพบวามีจํานวนผูหญิงยากจน
นอยกวาผูชาย (รอยละ 12.13 และ รอยละ 13.18 ตามลําดับ) และมีจํานวนลดลงจากป 2554 เล็กนอย                
ดังภาพที่ 7  

 
ที่มา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ                                                        

ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตวัชี้วัดภาวะสังคม 
หมายเหตุ :    สัดสวนคนจน  คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

เฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเสนความยากจน หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด คูณดวย 100 

ภาพที่ 7  สัดสวนคนจนดานรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ป 2550-2555 
 

ทั้งน้ี ในป 2555 สัดสวนคนจนอยูนอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ
15.96 และ 8.80 ตามลําดับ) สัดสวนคนจนหญิงทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีจํานวนนอยกวาคน
จนชาย ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  สัดสวนคนจนหญิงและชายเม่ือวัดรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ป 2553-2555 

ป 
สัดสวนคนจน (รอยละ) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2555 9.30 8.36 8.80 16.46 15.49 15.96 
2554 9.69 8.39 9.00 17.36 16.12 16.71 
2553 9.00 8.42 8.69 23.05 21.87 22.44 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูล                 
และตัวชี้วดัภาวะสังคม สศช. 

 

และเมื่อพิจารณารายภาค  พบวา ในป 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนคนจน           
มากที่สุด และผูชายมสีัดสวนยากจนมากกวาผูหญิง (รอยละ 20.52 และรอยละ 19.12 ตามลําดับ) ดังภาพที่ 8   

 
 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

2550 2551 2552 2553 2554 2555

ชาย 20.44 21.17 18.59 16.96 13.91 13.18

หญิง 19.68 19.76 17.22 15.84 12.59 12.13

(หนวย : รอยละ)
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ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ ประมวลผลโดย        
        สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ภาพที่ 8   สัดสวนคนจนหญิงและชายเม่ือวัดรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค จําแนกภาค ป 2555 

 
2) สัดสวนหัวหนาครัวเรือนจําแนกตามเพศและความยากจน 

จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2556 ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา หัวหนาครัวเรือนหญิงมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 31.2                 
ในป 2551 เปน รอยละ 35.6  ในป 2556 ในขณะที่หัวหนาครัวเรือนที่เปนชายกลับลดลงเรื่อยๆ  ดังภาพที่ 9 

 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (ไตรมาส 3) สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 9   รอยละของหัวหนาครัวเรือน จําแนกเพศ  ป 2551-2556 
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นอกจากน้ีพบวา ครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนมีสัดสวนอยูในเขตเทศบาล
มากกวานอกเขตเทศบาล ซึ่งตรงกันขามกับหัวหนาครัวเรือนที่เปนชายมีสัดสวนอยูนอกเขตเทศบาลมากกวาใน
เขตเทศบาล อยางไรก็ตามสัดสวนของหัวหนาครัวเรือนที่เปนหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ดังภาพที่ 10 

 
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (ไตรมาส 3) สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 10   รอยละของหัวหนาครัวเรือน จําแนกเพศ และเขตการปกครอง  ป 2551-2556 

 
ต้ังแตป 2537 เปนตนมา พบวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนชายมีสัดสวนความ

ยากจนมากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนผูหญิงเล็กนอยแตมีสัดสวนลดลงตามลําดับ  ซึ่งในป 2552 
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนชายและยากจนมีสัดสวนลดลง คิดเปนรอยละ 7.5 ของครัวเรือนทั้งหมด
ขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนผูหญิงมีสัดสวนครัวเรือนยากจนลดลงดวยเชนกัน คิดเปนรอยละ 6.5 
ดังภาพที่ 11 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2537 – 2552  สํานักงานสถิติแหงชาต ิประมวลผลโดย 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ภาพที่ 11    สัดสวนครัวเรือน จําแนกเพศหัวหนาครัวเรือน ป 2537-2552 
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3) รายไดครัวเรือน 
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ           

พ.ศ.2552 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จาก 17,787 บาท ในป 2549 เปน 
20,903 บาท ในป 2552 แตกลับพบวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนหญิงมีรายไดตํ่ากวาครัวเรือนที่
หัวหนาครัวเรือนเปนชาย คือ ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนชายมีรายไดเฉลี่ย 21,635 บาท ขณะที่
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนหญิงมีรายไดเฉลี่ย 19,408 บาท ดังภาพที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 12  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน ป 2549-2552 
 

4) คาใชจายครัวเรือน 
ถึงแมวาจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พบวาครัวเรือนที่มี

หัวหนาครัวเรือนเปนชายมีรายไดมากกวาหัวหนาครัวเรือนหญิง แตในดานรายจายกลับพบวาครัวเรือนที่มีชาย        
เปนหัวหนาครัวเรือนมีคาใชจายมากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนหญิง (คาใชจายตอครัวเรือ น  
16,757 บาท และ 15,079 บาท ตามลําดับ) ดังภาพที่ 13 

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 13  คาใชจายเฉล่ียของครัวเรือน ป 2549-2552 

 
5)  ปญหาหน้ีสินครัวเรือน 

จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวง 6 เดือนแรกของป 2556  
พบวา ครัวเรือนไทยรอยละ 54.4 มีหน้ีสินเฉลี่ย 159,492 บาท ตอครัวเรือน สวนใหญเปนหน้ีเพื่อใชใน
ครัวเรือน รอยละ 78.0 คือ ซื้อบาน/ที่ดิน รอยละ 39.4 ใชในการอุปโภคบริโภค รอยละ 37.1 เพื่อการศึกษา
รอยละ 1.5 ตอป  ซึ่งเปนที่นาเสียดายที่การสํารวจดังกลาวไมไดมีการจําแนกเพศของหัวหนาครัวเรือนไว ซึ่งจะ
เปนขอมูลที่จะใหการชวยเหลือหัวหนาครัวเรือนหญิงที่มีปญหาไดตอไป ดังภาพที่ 14 
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ที่มา : สรุปผลเบ้ืองตน การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2556 

ภาพที่ 14 : รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหน้ีสิน และจํานวนหน้ีสินเฉล่ียตอครัวเรือน 
จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม (ป 2556) 

 
1.2  การดําเนินงานดานความยากจน 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความสําคัญกับการสงเสริมกิจการของ
สหกรณในฐานะที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการภาคการเงิน การผลิต และการคา 
สหกรณมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสตรีชนบทในการเขาถึงเงินทุนหมุนเวียนและการพัฒนาศักยภาพ           
เพิ่มโอกาสในการสรางอาชีพ สงเสริมใหสตรีเขาถึงกลไกและสถาบันการออมและสินเช่ือ 

2) การจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่า หรือ              
ปลอดดอกเบี้ยในการสรางโอกาสใหสตรีไดเขาถึงแหลงทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง
รายได หรือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการใหแกสตร ี

3) การจัดต้ังกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเมื่อป 2544 และพระราชบัญญัติ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ.2547 ซึ่งเปนประโยชนกับประชาชนทุกกลุมทั่วประเทศ นอกจากน้ัน 
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวกําหนดใหมีกรรมการหญิงชายในสัดสวนที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน
ของกองทุนมีมุมมองหญงิชายที่จะชวยใหสตรีมโีอกาสเรยีนรู พัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการ เพื่อชวยใหสตรี
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน 

4) สตรีชนบทมีสวนรวมในชุมชนผานกิจกรรมที่จัดโดยองคกรชุมชน รวมถึงกลุมพัฒนา
อาชีพ  

5) การพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจนน้ันมีความกาวหนาเปนอยางมาก นโยบาย
ของภาครัฐในการขจัดความยากจนสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก   

 (1) โครงการการสนับสนุนคาครองชีพ ยกตัวอยางเชน โครงการธงฟา, โครงการ
สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ และโครงการบัตรเครดิตพลังงาน  

 (2)  โครงการการสนับสนุนการจางงาน, การเพิ่มรายได และการเพิ่มความมั่นคงของ
รายได โดยผานนโยบายคาแรงข้ันตํ่า 300 บาท และ เงินเดือนข้ันตํ่า 15,000 บาท สําหรับผูที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาตรี, นโยบายการเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตร และศูนยการฝกงานในระดับชุมชน 

 (3) โครงการการสงเสริมการเขาถึงกองทุนตางๆโดยผานทางกองทุนหมูบานเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ, โครงการกองทุนการพัฒนาสตรีและพัฒนาธุรกิจ  
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 (4) โครงการเพื่อการพัฒนาสวัสดิการ โดยผานทางการเพิ่มเงินสนับสนุนใหผูสูงอายุ   
ผูพิการ และการเพิ่มขยายสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

 

1.3 ขอทาทาย 
การสงเสริมนโยบายสงเสริมการออมทรัพยของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของประชากรทีจ่ะเขาสูสังคมผูสูงอายุ และอัตราการเกิดที่ลดลง  ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ก็จะสงผล
ตอกําลังแรงงานที่จะตองลดลงตามไปดวย ในขณะที่คนโสดมีแนวโนมมากข้ึนทําใหกําลังแรงงาน 1 คนตอง
รับภาระดูแลผูสูงอายุมากข้ึน  สิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอการมีครอบครัวที่ออนแอลง ชุมชนไมเขมแข็ง หากไมมีทุน
สํารองไว ดังน้ัน การสรางการออมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ จะมีสวนชวยลดความยากจนที่จะเกิดข้ึนได  
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2.  การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี 
การศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนอยางหน่ึง สิทธิที่จะไดรับการศึกษาและฝกอบรมที่สอดคลองกับ

สภาพการณของสังคม การศึกษาและการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิตเปนการสงเสริมศักยภาพใหกับสตรี การมี
โอกาสเขาถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีประโยชนสามารถสรางโอกาสในการตอรองการเขาถึงบริการตาง ๆ 
ได และเปนเครื่องมือสําคัญในการบรรลุความเสมอภาค การใหการศึกษาอบรมแกผูหญิงทั้งแบบในระบบและ
นอกระบบเปนหนทางที่สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนไดดีที่สุด 

 

2.1  สถานการณดานการศึกษา 
1) ปการศึกษาเฉลี่ย 

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 ป 2556 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ชายและหญิงตางมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหมีความรู
ความสามารถที่พรอมเขาสูตลาดแรงงานแตเมื่อเขาสูภาคการทํางาน จากสถิติต้ังแตป 2548-2555 คนไทยวัย
แรงงานอายุ 15-59 ป ชายมีปการศึกษาเฉลี่ยมากกวาหญิงเล็กนอย จนกระทั่งป 2556 พบวา ทั้งชายและหญิง
มีปการศึกษาเฉลี่ยเทากัน คือ 8.9 ป  

เมื่อพิจารณา คนไทยกลุมอายุ 15-39 ป เพศหญิงมีปการศึกษาเฉลี่ยของชวงอายุน้ี          
สูงกวาเพศชาย และในป 2556 เพศหญิงมีปการศึกษาเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย 0.8 ป (ชาย 10.1 ป สวนหญิง  
10.9 ป) จากแนวโนมน้ี จะเห็นไดวาเพศหญิงกลุมอายุ 15-39 ป ใหความสําคัญในการศึกษาตอในระดับสูง
มากกวาเพศชาย (ที่มา : สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา) ดังภาพที่ 15 

 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3  
สํารวจโดย สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ภาพที่ 15 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ป 2548 – 2556 จําแนกกลุมอายุ  
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2) การเขารับการศึกษา 
 ในสวนของอัตราการเขารับการศึกษาของนักเรียนในระบบการศึกษาของประเทศไทย

ในระดับตาง ๆ พบวา ในระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง 
แตเมื่อเขาสูในระดับที่สูงข้ึนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาเปนตนไปนักเรียนหญิงมีจํานวนมากกวานักเรียนชาย          
เกือบครึ่ง และเมื่อเขาสูระดับอุดมศึกษาข้ึนไปพบวามีนักศึกษาชายลดนอยลงกวานักศึกษาหญิงเปนอยางมาก
ดังตารางที่ 3  ยกเวนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งวุฒิการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีนักศึกษาชาย
มากกวานักศึกษาหญิง โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   ความสมบูรณของขอมูล รอยละ 95 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ประมวล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557     
ที่มา : กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2557 จําแนกประเภทวิชา ระดับชั้นและเพศ 

ประเภทวิชา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เกษตรกรรม  8,922   5,012   5,464   2,286   12   21   14,398   7,319   21,717  

คหกรรม  3,522   10,321   1,247   2,789   -    -    4,769   13,110   17,879  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  185   148   26   53   6   37   217   238   455  

พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  29,850   111,384   17,871   62,359   58   146   47,779   173,889   221,668  

ประมง  388   154   841   249   -    -    1,229   403   1,632  

ศิลปกรรม  4,886   5,019   795   882   23   26   5,704   5,927   11,631  

อุตสาหกรรม  220,213   22,550   106,840   10,171   828   68   327,881   32,789   360,670  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว  3,124   11,314   844   2,776   19   22   3,987   14,112   18,099  

อุตสาหกรรมส่ิงทอ  105   172   10   45   -    -    115   217   332  

ผลรวมท้ังหมด  271,195   166,074   133,938   81,610   946   320   406,079   248,004   654,083  

ที่มา:  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา. http//:bms.vec.go.th              
ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 

 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

กอนประถมศกึษา        919,020         758,695         1,677,715  

ประถมศึกษา      2,594,759       2,269,416         4,864,175  

มัธยมศึกษา      1,812,834       1,955,141         3,767,975  

ปวช.        414,594         256,384           670,978  

ปวส./อนุปริญญา        179,088         121,718           300,806  

ปริญญาตรี        605,002         893,271         1,498,273  

สูงกวาปริญญาตรี          74,569         113,641           188,210  

รวมทั้งหมด      6,599,866       6,368,266       12,968,132  
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3) ความตองการพัฒนาขีดความสามารถ 
ผลการสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557 ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ซึ่งมีประมาณ 54.69 ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูตองการ
พัฒนาขีดความสามารถ 4.00 ลานคน หากพิจารณาถึงความตองการพัฒนาขีดความสามารถตามเพศ พบวา 
เพศหญิงมีความตองการพัฒนาขีดความสามารถสูงกวาเพศชายเล็กนอย  โดยเพศชายมีความตองการพัฒนา 
ขีดความสามารถ 1.90 ลานคน (รอยละ 7.2) เพศหญิง 2.10 ลานคน (รอยละ 7.4) ดังภาพที่ 16 

 
ที่มา : การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 16  ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2557 

 
และเมื่อเปรียบเทียบในแตละภาค พบวา เพศหญิงมีรอยละของความตองการพัฒนา         

ขีดความสามารถสูงกวาเพศชายในเกือบทุกภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่เพศชายมี
ความตองการพัฒนาขีดความสามารถสูงกวาเพศหญิงเพียงเล็กนอย ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2557 

ที่มา : การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

 4) การรูหนังสือ 
 รายงานของ UNICEF ในป 2007 ระบุวาสตรีไทยที่อายุเกิน 15 ป เมื่อเทียบกับผูชาย

พบวา ผูหญิงมีอัตราการอานและเขียนหนังสือไดนอยกวาผูชาย คือมี (รอยละ 91 และอัตรารอยละ 95 
ตามลําดับ)  เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานในเขตอาเซียน+3  คาเฉลี่ยการรูหนังสือของผูหญิงทั่วโลกอยูที่รอย
ละ 74 และพิจารณาเฉพาะ เขตเอเชียแปซิฟก คาการรูหนังสืออยูที่รอยละ 87 ซึ่งเห็นไดวาผูหญิงไทย “มี
การศึกษา” พื้นฐานดี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก อันจะเปนหนทางนําไปสูโอกาสอื่นๆ ทางสังคมตอไป
ได  ในขณะที่ Global Gender Report ซึ่งไดจัดทํารายงาน Global Gender Gap เพื่อช้ีวัดชองวางระหวาง

รอยละ 
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เพศของประเทศตางๆ ในโลกเปนประจําทุกป  โดยป 2014 ไดตีพิมพรายงานแสดงดัชนีทางการศึกษา       
ของผูหญิง ซึ่งมีตัวช้ีวัดประกอบดวยการรูหนังสือ การเขาเรียนช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูชาย ผลปรากฏวา ประเทศไทยมีดัชนีดานการศึกษาอยูที่ 0.9994 (เต็ม 1.00) ยอมหมายถึง
ผูหญิงไดรับโอกาสดานการศึกษา คิดเปนรอยละ 99.94 ของผูชาย ดังภาพที่ 17 

ที่มา : Global Gender Report 2014, World Economic Forum 

ภาพที่ 17  ดัชนีชองวางระหวางเพศทางการศึกษาของประเทศไทย ป 2557 

 
5) การอานหนังสือ 

จากหนังสือ มิติหญิงชาย: มุมมองเชิงพื้นที่ สํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวา ประชากร
การอานหนังสือเพิ่มข้ึนจากรอยละ 66.2 ในป 2551 เปนรอยละ 68.6 ในป 2554 หญิงและชายอานหนังสือ  
ไมแตกตางกันมากนัก เปนที่นาสังเกตวา สัดสวนประชากรที่อยูในเขตเทศบาลอานหนังสือลดลงจาก               
รอยละ 77.7 ในป 2551 เหลือรอยละ 77.2 ในป 2554 แตการอานหนังสือของประชากรที่อยูนอกเขตเทศบาล
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 61.2 ในป 2551 เพิ่มเปนรอยละ 64.1 ในป 2554  อยางไรก็ตามทั้งหญิงและชาย            
มีการอานหนังสือไมแตกตางกันมากนัก และมีแนวโนมอานหนังสือเพิ่มข้ึนทั้งหญิงและชาย ดังภาพที่ 18 

ที่มา: การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551  และ 2554 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 18 รอยละของประชากรที่อานหนังสือ ป 2551 และ 2554 จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 
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และเมื่อพิจารณาตามชวงอายุ พบวา  ประชากรอายุ 15-24 ป ประชากรทั้งชายและ
หญิงอานหนังสือมากกวารอยละ 80  โดยผูหญิงอานหนังสอืมากกวาผูชาย (รอยละ 82.8 และ 74.6 ในป 2554 
ตามลําดับ)   และในเขตเทศบาลมีการอานหนังสือมากกวารอยละ 80  และผูหญิงอานหนังสือมากกวาผูชาย
ขณะที่ประชากรนอกเขตเทศบาลมีการอานหนังสือนอยกวา คือประมาณรอยละ 75  เปนที่นาสังเกตวา การ
อานหนังสือของหญิงและชายที่อยูนอกเขตเทศบาลมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ผูหญิงอานหนังสือ
กวารอยละ 80 ขณะที่ผูชายอานหนังสือเพียงรอยละ 71 เทาน้ัน ดังภาพที่ 19 

ที่มา: การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 และ 2554 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 19  รอยละของประชากรอายุ 15-24 ปที่อานหนังสือ จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง ป 2551 และ 2554 

 
และเมื่อพิจารณาประชากรกลุมอายุ 40 ปข้ึนไป กลับพบวา ผูหญิงกลุมอายุ 40 ปข้ึนไป

อานหนังสือนอยกวาผูชายทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล อยางไรก็ตาม ผูหญิงกลุมอายุน้ีมีการอาน
หนังสือเพิ่มข้ึนจากรอยละ 48.4 ในป 2551 และรอยละ 53.2 ในป 2554  โดยประชากรอายุ 40 ปข้ึนไปที่อยู
ในเขตเทศบาลอานหนังสือมากกวานอกเขตเทศบาลทั้งหญิงและชายอยางเห็นไดชัด  ในขณะเดียวกันก็พบวา  
มีผูหญิงที่อยูนอกเขตเทศบาลไมถึงครึ่งที่มีการอานหนังสือ ดังภาพที่ 20 

ที่มา: การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 และ 2554 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 20 รอยละของประชากรอายุ 40 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง ป 2551 และ 2554 
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 6) การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
(6.1) การใชคอมพิวเตอร 

การใชคอมพิวเตอรของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปมีแนวโนมเพิม่สูงข้ึนจากรอยละ 
29.2 ในป 2552 เปนรอยละ 35.0 ในป 2556 และมีแนวโนมการใชเพิ่มข้ึนทั้งหญิงและชาย แตการใช
คอมพิวเตอรของผูชายจะสูงกวาผูหญิงเล็กนอย โดยลาสุดในป 2556 ผูชายใชคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 35.3 
และหญิงรอยละ 34.8 ดังภาพที่ 21 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 21 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร ป 2556  จําแนกตามเพศ 

 
สัดสวนการใชคอมพิวเตอรทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเพิ่ มข้ึน         

อยางเห็นไดชัด คือ ในเขตเทศบาลเพิ่มจากรอยละ 42.0 ในป 2552 เปนรอยละ 46.3 ในป 2556 สําหรับ            
นอกเขตเทศบาลเพิ่มจากรอยละ 23.6 ในป 2552 เปนรอยละ 29.1 ในป 2556 ซึ่งในเขตเทศบาลมีการใช
คอมพิวเตอรมากกวานอกเขตเทศบาลเกือบสองเทา นอกจากน้ี ผูชายมีการใชคอมพิวเตอรมากกวาผูหญิง            
ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ดังภาพที่ 22 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2552 – 2556  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 22 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร ป 2552 - 2556  จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 
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(6.2)  การใชอินเทอรเน็ต 
ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามเพศ พบวา ผูหญิงมีการใช

อินเทอรเน็ตมากกวาผูชายอยางตอเน่ือง นับต้ังแตป 2552 – 2556 และมีอัตราการใชเพิ่มข้ึนทุกปทั้งชายและ
หญิง อยางไรก็ตามพบวา ประชากรทั้งหญิงและชายมีการใชอินเทอรเน็ตไมเกินรอยละ 30 ดังภาพที่ 23 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2552 – 2556  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 23 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชอินเทอรเน็ต ป 2552 - 2556  จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 

 
7) การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
 ถึงแมวาอัตราการเขาเรียนของคนไทยทั้งหญิงและชายสวนใหญเขาถึงบริการทาง

การศึกษา แตจากการทําสํามะโนประชากรป 2553 พบวามีประชากรกลุมอายุ 6-24 ป ซึ่งเปนประชากรในวัย
ที่ควรกําลังศึกษาอยูในระดับใดระดับหน่ึง  ยังมีผูที่ไมไดกําลังเรียนหนังสืออยูถึงรอยละ 29.4 โดยสัดสวนของ
เพศชายที่ไมไดกําลังเรียนหนังสือมากกวาเพศหญิง (รอยละ 31.3 และรอยละ 27.5 ตามลําดับ) ดังภาพที่ 24 

ที่มา:  กลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาพที่ 24  จํานวนและรอยละของนักเรียนดอยโอกาส จําแนกตามประเภทความดอยโอกาส ปการศึกษา 2557 
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นอกจากน้ียังมีนักเรียนบางสวนที่ไมสามารถเรียนหนังสือจนจบระดับช้ันการศึกษา 
จําเปนตองออกกลางคันอีกจาํนวนหน่ึง จากขอมูลกลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พบวา นักเรียนชายออกจากการศึกษากลางคันมากกวานักเรียนหญิง มากข้ึนตอเน่ืองทุกป ต้ังแตป 2553-2556 
เปนตนมา ดังภาพที่ 25 

ที่มา:  กลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาพที่ 25  จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุ ปการศึกษา 2557 

 
 8)  ขาราชการท่ีปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ปงบประมาณ 2555-2556 

 ในปงบประมาณ 2556 ขาราชการที่ปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา สวนกลางและ          
สวนภูมิภาค (ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) และสวน
ทองถ่ิน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนกลางและสวนภูมิภาค พบวา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพศหญิงมีจํานวนเพิ่มข้ึนเล็กนอย ในขณะที่ชายมีจํานวนลดลง  สวนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนลดลงจากปงบประมาณ 2555 และเมือ่พิจารณาในสวนของ
ขาราชการที่ปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา สวนทองถ่ิน (ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร และพนักงานครู
เทศบาล) พบวา  ในปงบประมาณ 2556 ขาราชการครูกรุงเทพมหานครทั้งหญิงและชายมีจํานวนลดลง 
ในขณะที่พนักงานครูเทศบาลทั้งหญิงและชายมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2555 ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  จํานวนขาราชการที่ปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ปงบประมาณ 2555-2556 

 
ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน, สํานักงาน ก.พ. 

 
 สําหรับสถิติจํานวนครูทั้ งหมดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและ            

ตอนปลายในชวงระหวางป 2549-2555 พบวา ประเทศไทยมีครูเพศหญิงสูงกวาเพศชายในทุกระดับใน             
อัตรารอยละ 55 แตเมื่อเขาสูระดับผูอํานวยการโรงเรียน พบวามีผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทั้ งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพียงรอยละ   11.54 และรอยละ 9.18 ตามลําดับ และมีผูบริหารสูงสุดที่เปน
สตรีเพียงรอยละ 12.85 เทาน้ัน (สถิติขอมูลทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
ปการศึกษา 2555)  

 

2.2 การดําเนนิงานดานการศึกษา 
1) มีนโยบายการศึกษาถวนหนา  โดยเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และ 

มีสิทธิในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ      
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นอกจากน้ัน ยังมีการสงเสริมใหไดรับการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายจนถึง 15 ป ต้ังแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมคํานึงถึงสัญชาติ 

2) กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรทุนการศึกษาเฉพาะแกนักเรียนหญิงที่ จบ ช้ัน                      
ประถมศึกษาปที่ 6 ใหไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อปองกันนักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจน            
ถูกลอลวงใหเขาสูธุรกิจบริการทางเพศ 

3) โรงเรียนนายรอยตํารวจไดเปดรับนักเรียนนายรอยตํารวจหญิงเขาศึกษา ต้ังแตป 2551 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหญิงไดมีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียนเหลาทัพซึ่งไมเคยปรากฎมากอน และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือที่จะรวมเอา
มุมมองในเรื่องเพศสภาพเขามาเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรเพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเพศสภาพ
และประเด็นความออนไหวตางๆในประเด็นทางเพศ 

4) พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 
เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม เปนธรรม ตลอดจนใหผูรับบริการ ทุก
เพศ ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

 -
 50,000
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2555

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 157,165 279,647 436,812 158,765 276,564 435,329

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12310 19479 31,789 12,903 20,371 33,274

ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 3,482 11,277 14,759 3,560 11,357 14,917

พนักงานครูเทศบาล 8,729 22,764 31,493 8,205 22,005 30,210

คน
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5) ประเทศไทยไดบัญญัติพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  พ.ศ. 2551 เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 
ตลอดจนใหผูรับบริการทุกเพศ ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

 

2.3 ขอทาทาย 
1) การลดอคติทางเพศในระบบการศึกษา โดยการมีหลักสูตรที่สรางความตระหนักถึง

ความเทาเทียมทางเพศ การเปดโอกาสใหสตรไีดเขาศึกษาในทุกสถาบนัที่สตรีมีศักยภาพ ไมใชเพศเปนขอกีดกั้น
ความสามารถ เชน ในโรงเรียนเหลาทัพ  

2) การจัดทําแผนการเรียนการสอนเกี่ยวกับบทบาททางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ 
การลดอคติทางเพศ การดูหมิ่นเหยียดหยามทางเพศ 

3) การจัดทําหลักสูตรการศึกษาทางเลือก ที่สรางโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถ           
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย         
เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดรูปแบบ วิธีการศึกษา มีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
โดยไมตองใชระบบการเขาทดสอบในสถานศึกษาที่กําหนดเพื่อใหโอกาสประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง              
มีความรูใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก  

4) การเปดโอกาสใหมารดาวัยรุนที่ตองออกจากการเรียนกลางคัน ไดมีโอกาสศึกษาตอ 
จนจบหลักสูตรตามที่ตนมีศักยภาพ 
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3. สตรีกับสุขภาพ 
สุขภาพเปนพื้นฐานที่สําคัญตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สุขภาพ หมายถึงสุขภาวะที่มี 

ความสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ไมใชเพียงการปราศจากโรค ผูหญิงและผูชายมีความแตกตางตาม
ธรรมชาติ  ดังน้ันสุขภาพผูหญิงจึงหมายถึงสุขภาพของระบบเจริญพันธุ ที่มีความสลับซับซอนและมีอิทธิพลตอ
สุขภาพองครวมในตลอดชวงชีวิตของผูหญิง และสุขภาพทางเพศที่ชายและหญิงตองใหการนับถือซึ่งกันและกัน 
การเคารพในสิทธิการเจริญพันธบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนของคูสามีภรรยา โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
การบีบบังคับและการกระทําความรุนแรง 

 

3.1  สถานการณสุขภาพ 
1) สุขภาพรางกาย 
 จากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) เปนตนมา               

ทําใหคนไทยทุกคนมีหลักประกันที่ชวยใหสามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพที่จําเปนไดโดยไมมีอุปสรรค           
ดานการเงิน  ซึ่งรวมถึงทําใหผูหญิงทุกกลุมไดเขาถึงบริการดังกลาวไดเชนเดียวกัน ซึ่งมีผลใหประชากรไทย           
มีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยผูหญิงมีอายุยืนยาวกวาผูชาย ( 78 ป และ 71 ป ตามลําดับ) 

(1.1) การเกิด และการตาย 
อัตราการเกิดของประชากรลดลงจากป 2555 ในอัตรา 12.2 เหลือเพียง 11.6 

ในป 2556 ในขณะที่อัตราการตายในป 2556 คือ 6.6 ซึ่งเพิม่ข้ึนเล็กนอยจากป 2555 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7  จํานวนเกิดมีชีพ อัตราเกิดมีชีพ และจํานวนการตาย อัตราตาย ตอประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2542- 2556 

ที่มา : สถติิสาธารณสุข ป 2556  รวบรวมและวิเคราะหโดย กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข 
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  (1.2) การเจ็บปวย 
จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 ในเดือนมีนาคม 2556 พบวา 

ผูหญิงมีอัตราเจ็บปวยมากกวาผูชาย โดยเมื่อจําแนกตามการรักษาพยาบาล ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ
มีผูเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล จํานวน 19.3 ลานคน (รอยละ 29.1) (ชาย 8.5 ลานคน 
(26.2%) หญิง 10.8 ลานคน) และมีผูไปรบับรกิารสงเสรมิสขุภาพ จํานวน 1.8 ลานคน (ชาย 0.7 ลานคน  หญิง 1.1 
ลานคน) สําหรับระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวา มีผูปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ จํานวน 3.3 ลานคน 
(ชาย 1.4 ลานคน  หญิง 1.9 ลานคน)  และมีผูไปรับบริการทันตกรรม จํานวน 6.3 ลานคน (ชาย 2.5 ลานคน 
หญิง 3.8 ลานคน) ดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8   สถานการณสุขภาพของประชากร ป 2556 

เพศ 

สถานการณสุขภาพของประชากร (คน) 

ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
การเจ็บปวย1

(รอยละ) 
ที่ไมตองนอนพักรักษา 

ในสถานพยาบาล ( 29.1) 

การรับบริการสงเสริม
สุขภาพ 

การปวย 
ที่ตองนอนพักรักษา 
ในสถานพยาบาล 

การรับบริการ 
ทันตกรรม 

ชาย (26.2%)          8,475,163 (2.2%)         696,643 (4.3%)          1,394,589 (7.7%)      2,482,087 
หญิง (31.9%)        10,798,831 (3.4%)      1,141,461 (5.6%)          1,910,190 (11.2%)    3,796,059 
รวม (29.1%)        19,273,994 (2.8%)      1,838,104 (5.0%)          3,304,779 (9.5%)      6,278,146 

หมายเหตุ    1 การเจ็บปวย รวมผูที่เจ็บปวย/รูสึกไมสบาย ผูที่ไดรับอุบัติเหต/ุถูกทํารายรางกาย และผูที่ปวยเปนโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว 
ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิตแิหงชาติ  

เมื่อพิจารณาลักษณะการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
จําแนกตามเพศและกลุมอายุ พบวาการปวยหรือรูสกึไมสบายในผูหญิงจะมีสัดสวนการปวยสูงกวาผูชาย ยกเวน
ในกลุมอายุ 0-5 ปที่ผูชายจะสูงกวาผูหญิง การเกิดอุบัติเหตุหรือถูกทํารายพบวาผูชายจะมีสัดสวนสูงกวาผูหญิง
ในทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป สําหรับการเปนโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว พบวา ในชวงแรก (0-
14 ป) ผูชายจะมีสัดสวนการปวยดวยโรคเรื้อรังฯ สูงกวาผูหญิง และหลังชวงอายุดังกลาวผูหญิงจะมีสัดสวนสูง
กวาผูชายตามกลุมอายุที่เพิ่มข้ึน ดังภาพที่ 26 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 26  อัตราการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษา ในสถานพยาบาลระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ                                  
จําแนกตามประเภทของการเจ็บปวย และกลุมอายุ ป 2556 
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สําหรับการเจ็บปวยที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ถูกทําราย พบวาครั้งสุดทายของ
อุบัติเหตุกอนวันสํารวจ 1 วัน เกิดจากการพลัดตกหกลมสูงสุด (รอยละ 30.5) รองลงมา คือ อุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตและถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอยหรือถูกสัตวทําราย (รอยละ 21.6 และรอยละ 10.7 ตามลําดับ) 
โดยพบวาหญิงจะมีสัดสวนของอุบัติเหตุที่เกิดการพลัดตกหกลมสูงกวาชายเกือบ 2 เทา ขณะที่หญิงเกิด
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตนอยกวาชายถึง 2 เทา  ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 อัตรารอยละของประชากร จําแนกตามประเภทของการเจ็บปวย สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย ป 2556 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ในสวนของผูที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว พบวากลุมของโรคเรื้อรัง/โรค
ประจําตัวที่พบในประชากรสูงสุด คือ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ 57.6) รองลงมาคือ กลุม
โรคเบาหวานและความผิดปกติของตอมไรทอและเมตะบอลิซึม และกลุมโรคเรื้อรังของระบบหายใจ (รอยละ 
26.7 และรอยละ 15.8 ตามลําดับ) โดยการปวยดวยโรคเรื้อรังในชายและหญิงจะมีลักษณะเดียวกับภาพรวม 
ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  อัตรารอยละของประชากรที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว จําแนกตามกลุมโรคเรื้อรังฯที่มี และเพศ ป 2556 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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นอกจากน้ี แนวโนมของการปวยที่ ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล            
ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณพบวามีสัดสวนลดลงจากรอยละ 6.4 ในป 2549 เปนรอยละ 5.0                   
ในป 2556 ตามลําดับ โดยหญิงมีสัดสวนการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ สูงกวาชาย ดังภาพที่ 27 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 27 รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามเพศ ป 2549 - 2556 

 
สําหรับผูที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล พบวา สาเหตุที่ผูปวยเขาพัก

รักษาครั้งสุดทายเน่ืองจากอาการปวยดวยโรคมากที่สุด (รอยละ 65.6) รองลงมา คือ คลอดบุตร อุบัติเหตุ           
และอื่นๆ (รอยละ 17.0 รอยละ 16.2 และรอยละ 1.2 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา ชายจะมี
อัตราปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ เพราะปวยดวยโรคและไดรับอุบัติเหตุสูงกวาหญิง โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ พบวาชายสูงกวาหญิงเกือบ 3 เทา (รอยละ 25.6 และรอยละ 9.3 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนก
ตามสาเหตุที่เขาพัก รักษาครั้งสุดทาย ป 2556 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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2) อนามัยแมและเด็ก 
 จากนโยบาย “แมคลอด ลูกรอด ปลอดภัย เทาเทียมทั่วถึง” ทําใหสตรีมีครรภไดรับ

การดูแล โครงการฝากทองทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ดวยบัตรสุขภาพแมและเด็กเกิดข้ึน เพื่อใหโอกาสหญิงไทยทุกคน
สามารถเขาถึงบริการฝากครรภอยางเทาเทียมฟรี โครงการน้ีทําใหหญิงทุกคน ทุกสิทธิไมวาจะเปนสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา ประกันสังคม และขาราชการ สามารถฝากครรภที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  (รายงานประจําป 2556 กรมอนามัย)  

(2.1) การคลอดและสถานท่ีคลอดบุตร 
จากรายงานการสํารวจสถานการณเด็กและสตรี ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 

สตรีที่คลอดบุตรไดรับการชวยเหลือจากผูชํานาญการรอยละ  99.6  และพบวา ผูหญิงที่มีหัวหนาครัวเรือน
ไมใชเช้ือชาติไทยมีสัดสวนที่ไดรับการทําคลอดจากผูชํานาญการนอยกวาผูหญิงที่มีหัวหนาครัวเรือนมีเช้ือชาติ
ไทย (รอยละ 96.8 และรอยละ 99.7 ตามลําดับ) โดยผูทําคลอดรอยละ 77.8 เปนพยาบาล/ผดุงครรภ  เปน
แพทยรอยละ 14.3 และ เปนเจาหนาที่สถานีอนามัย/ผูชวยพยาบาล/ผูชวยผดุงครรภ  

นอกจากน้ียังพบวา ผูหญิงไดคลอดบุตรในสถานพยาบาลทั้งที่เปนของรัฐและ
เอกชนเกือบรอยละ 100 มีเพียงไมถึง รอยละ 1 ที่คลอดที่บาน โดยผูหญิงที่คลอดที่บานเปนผูหญิงที่มีหัวหนา
ครัวเรือนไมใชเช้ือชาติไทย และไมไดรับการศึกษามากกวากลุมอื่น ๆ และผูหญิงที่ไมไดฝากครรภใน
สถานพยาบาลมีโอกาสคลอดในสถานพยาบาลนอยกวา และมีโอกาสคลอดที่บานมากกวาสตรีที่ไดรับการตรวจ
ครรภอยางนอย 1 ครั้ง  

(2.2)  อัตราการตายของมารดา 
          การต้ังครรภของมารดาถือเปนความเสี่ยงสําหรับสตรีทุกคน มีโอกาสเปน

อันตรายถึงชีวิตได สําหรับประเทศไทยพบวา อัตราการตายของมารดาในชวงป 2555- 2556 เพิ่มข้ึนจากป 2554 
จากอัตราการตายของมารดา 71 คนตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน เพิ่มข้ึนเปน 141 คน และ 166 คนตอการเกิดมี
ชีพ 100,000 คน ซึ่งอัตราสวนเพิ่มข้ึนทุกภาค โดยเฉพาะภาคใตมีอัตราการตายของมารดาสูงสุดถึง 31.8 คนตอ
การเกิดมีชีพ 100,000 คน ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12  จํานวนและอัตราการตายของมารดา ป 2552-2556 

ที่มา : สถิติสาธารณสขุ ป 2556  รวบรวมและวิเคราะหโดย กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 



38 
 

 
 

และเมื่อพิจารณาตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุที่มีมารดาตายอยูในชวง
อายุ 30-34 ป และ 35-39 ป มากที่สุด ดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของมารดาตาย จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ 2552 - 2556 

ที่มา : สถติิสาธารณสุข ป 2556  รวบรวมและวิเคราะหโดย กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร          
กระทรวงสาธารณสุข 

      
 2.3)   ภาวะการเจริญพันธุ 

  (2.3.1) การสมรส 
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรพบวา ประเทศไทยมี

ภาวะการเจริญพันธุอยูในระดับตํ่า ปจจัยสําคัญประการหน่ึงคือ การชะลอการแตงงาน ซึ่งพบวา สัดสวนของ
ชายและหญิงในชวงวัย 20-29 ป หรือแมแตผูที่อยูในชวงอายุ 30-39 ป ยังคงครองความเปนโสดอยูระดับ             
ที่สูงมาก 

อยางไรก็ตาม ในป 2557 การสมรสมีแนวโนมลดลง ในขณะที่จํานวน
การหยาเพิ่มสูงข้ึน ดังภาพที่ 28 

ที่มา : กรมการปกครอง 

ภาพที่ 28 จํานวนการสมรสและหยา ป 2555-2557 
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     (2.3.2) อัตราการเกิด 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะการเจริญพันธุของประเทศไทยลดลง          
อยางตอเน่ืองและตํ่ากวาระดับทดแทน เน่ืองจากโครงการวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิดทําใหระดับการ
เจริญพันธุปจจุบันตํ่ากวาระดับทดแทน จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 
พบวา ในชวง 1 ปกอนการสํารวจ ในภาพรวมหญิง 1 คนมีอัตราการเจริญพันธุ 1.8 คน โดยอัตราการเจริญ
พันธุของสตรีที่อยูนอกเขตเทศบาลมอีัตราสงูกวาในเขตเทศบาล (เกิด 2.1คนตอสตรี 1 คน และ 1.5 คนตอสตรี         
1 คน ตามลําดับ) และสตรีทีม่ีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีอัตราการเจริญพันธุรวม คือ 2.9 คน ซึ่งสูงกวา
ภาพรวมในระดับประเทศ 

อัตราการเกิดของสตรีวัยรุนอายุ 15-19 ป คือ 60 คนตอสตรี 1,000 คน 
โดยพบวาสตรีที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีอัตราเกดิสูงสดุเมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่น คือ 224 คน
ตอสตรี 1,000 คน สตรีที่ยากจนมากมีอัตราการเกิด 85 คนตอสตรี 1,000 คน ซึ่งสูงกวาผูหญิงที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจในระดับอื่น ๆ 

ในภาพรวมสตรีอายุ 15-19 ป รอยละ 9 มีบุตรแลว รอยละ 2 กําลัง
ต้ังครรภบุตรคนแรก และรอยละ 11 เริ่มมีภาระดูแลบุตร นอกจากน้ีพบวา สตรีที่ใหกําเนิดบุตรกอนอายุ 15 ป            
มีนอยกวารอยละ 1 

 
 (2.3.3) เอชไอวี/โรคเอดส 

 จากรายงานสถานการณโรคเอดสในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2554 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีผูปวยเอดส 372,874 ราย เสียชีวิตแลว 88,153 ราย แนวโนม
ของผูปวยเอดสและผูที่เสยีชีวิตดวยโรคเอดสลดลงกวาในอดีต  เน่ืองจากการรักษาผูปวยดวยยาตานไวรัส ทําให
ผูปวยมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  อัตราปวยในทุกกลุมอายุ (0 - 60 ป) พบวา เพศชายมีสัดสวนของ
อัตราปวยเอดสสูงกวาเพศหญิงเทากับ 2 : 1 แตในทางกลับกันพบวา ในกลุมวัยรุน (นักเรียน/นักศึกษา) อายุ 
10 – 18 ป มีแนวโนมพบวา เพศหญิงมีสัดสวนของอัตราปวยเอดสสูงกวาเพศชายเทากับ 2 : 1  

 ผูปวยเอดสสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธสูงรอยละ 
84.03 (เปนเพศชายรักรวมเพศ  รอยละ 56.21  และเปนหญิงรักตางเพศ รอยละ 27.82) รองลงมาเปนกลุมที่ไม
ทราบปจจัยเสี่ยงและอื่น ๆ รอยละ 7.88 กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดรอยละ 4.43 กลุมที่ติดเช้ือจากมารดารอย
ละ 3.62 กลุมรับเลือดรอยละ 0.02 ตามลําดับ 

 จากรายงานสถานการณการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวี ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา พนักงานบริการทางเพศเปนผูที่มีพฤติกรรม
สัมพันธกับการติดเช้ือเอชไอวีมากที่สุด ในป พ.ศ. 2536 พบความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีสูงถึงรอยละ 28  
หลังมีการรณรงคการปองกันโรคเอดส โดยเนนการสื่อสารใหความรูความเขาใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชน การรณรงคการใชถุงยางอนามัย และการเขาถึงบริการสาธารณสุข ทําใหความชุกของการติดเช้ือเอช
ไอวีลดลงอยางตอเน่ือง ทัง้ในกลุมพนักงานบริการตรงที่ใหบริการอยางเปดเผยตามโรงแรม หรือซอง และกลุมที่
ใหบริการแฝงไปกับการบริการแบบอื่นๆ เชน ผับ คาเฟ อาบอบนวด คาราโอเกะ อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกต
วา ภายหลังปพ.ศ. 2547 ความชุกของการติดเช้ือเริ่มลดลงอยางชาๆ และมีแนวโนมคอนขางคงที่คือประมาณ          
รอยละ 4 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาจากขอมูลเฝาระวังอัตราการติดเช้ือรายใหม จะเห็น         
ไดชัดวาแนวโนมการติดเช้ือรายใหมไมลดลง และกลับพบแนวโนมเพิ่มข้ึนในหญิงบริการจากสถานบริการแฝง  
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  (2.3.4) การคุมกําเนิด 
 สตรีสมรสในประเทศไทย รอยละ 79.3 เปนผูคุมกําเนิด ยาเม็ด

คุมกําเนิดเปนวิธีที่นิยมที่สุดคิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาคือ การทําหมันหญิงคิดเปนรอยละ 27.4 และยาฉีด
คุมกําเนิดรอยละ 12.6 การหลั่งภายนอกและการใชถุงยางอนามัยชายอยูระหวางรอยละ 1-3 และพบวา นอย
กวารอยละ 1 คุมกําเนิดโดยใชหวงอนามัย นับระยะปลอดภัย การทําหมันชาย ยาฝง และอื่น ๆ ภาคใตมีอัตรา
การคุมกําเนิดตํ่าสุด คือรอยละ 70   

 

   2.4) สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 จากผลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 พบวา ประชากรรอยละ 98.3           

มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล โดยผูที่อยูนอกเขตเทศบาลมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลสูงกวาผูที่อยูในเขต
เทศบาล และเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา พบวาการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลของประชากรมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 

ประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล รอยละ 98.3 น้ัน พบวาเปนสวัสดิการฯ ที่
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล คือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) รอยละ 74.4 สวัสดิการประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทนรอยละ 15.4 และสวัสดิการขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 8.6 และ
เปนสวัสดิการฯ ที่ไดจากที่อื่นที่ไมใชของรัฐบาล คือ จากบริษัทประกันสุขภาพรอยละ 5.3 นายจางจัดใหรอยละ 
0.7 และจากแหลงอื่นๆ รอยละ 0.5 

 
อยางไรก็ตามพบวายังมีประชากรทั้งชายและหญิงอีกจํานวนหน่ึงที่ไมมีสวัสดิการ

รักษาพยาบาลโดยผูหญิงมีจํานวนมากกวา ดังตารางที ่14 

ตารางที่ 14  จํานวนประชากร จําแนกตามประเภทสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2556 

ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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3.2 การดําเนินงานดานสุขภาพ 
 1) การประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหคนไทยมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มข้ึน นอกจากน้ัน รัฐบาลยังไดผลักดันให
ขยายหลักประกันสุขภาพครอบคลุมถึงผูที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยไมคํานึงถึงสถานะและชาติพันธุ 

 2) การประกาศใชพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกันสิทธิดานสุขภาพ
ของคนไทยทุกคน และสงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยผานสมัชชาสุขภาพ ไดเปดเวทีสําหรับ
ผูหญิงใหมีโอกาสในการเสนอประเด็นขอหวงใย 

 3) พระราชบัญญั ติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับสิทธิอนามัย       
เจริญพันธุ และมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติข้ึน เพื่อเปนกลไกคุมครองสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุของคนไทย โดยคณะกรรมการฯ ไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2553 – 2557) ข้ึน นอกจากน้ัน ยังมีการยกรางพระราชบัญญติัคุมครอง
อนามัยเจริญพันธ พ.ศ. ....  

 4) กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภวัยรุน    
พ.ศ. 2557-2561 มีเปาหมาย 2 ประการคือ (1) ลดอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป จากเดิมในป 2555 
อัตราการคลอด 53.8 คนตอวัยรุนหญิง 1,000 คน ให เหลือไม เกิน 50 คนตอวัยรุนหญิง 1,000 คน             
(2) ลดอัตราการคลอดในหญิงอายุตํ่ากวา 15 ป ลงรอยละ 30 โดยกําหนดยุทธศาสตร 3 ดาน คือ ยุทธศาสตร  
ที่ 1 ปรับทัศนคติสรางความเขาใจวัยรุน พอ-แมผูปกครองและสังคม  เพิ่มหลักสูตรเพศศึกษาภาคบังคับ 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพของวัยรุนใหเขาถึงไดงาย มีบริการคุมกําเนิดที่หลากหลาย  
และยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาระบบการชวยเหลือ สงตอ ลดข้ันตอนใหสั้นลง ชวยเหนือวัยรุนไดเร็วข้ึน และ
ไมเกิดซ้ํา รวมถึงการวางแผนการดําเนินชีวิตและมีระบบติดตามหลังชวยเหลือทางโทรศัพทและเย่ียมบาน 

 

3.3 ขอทาทาย 
 1) การลดปญหาการต้ังครรภในวัยรุนที่มีจํานวนมากข้ึนทุกป โดยตองมีนโยบายในการ
สงเสริมและใหความรูเรื่องเพศศึกษา และสุขภาพที่เหมาะสม 
 2) การมีประกันดานสุขภาพของแรงงานตางดาว ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัด
ถ่ิน หรือชนกลุมนอยทั้งหลายที่ไดรับสิทธิในการอยูในประเทศไทย ที่จะชวยใหบุคคลเหลาน้ีไดรับการดูแล
สุขภาพไดอยางทั่วถึง เปนบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานที่ควรจะไดรับ โดยเฉพาะกลุมแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และเสียภาษีทั้งทางตรง ทางออมใหกับประเทศไทย 
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4. ความรุนแรงตอสตรี 
ตามปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี พ.ศ 2536 ไดใหความหมาย ความรุนแรงตอ

สตรีไววา หมายถึงการกระทําใดๆ ที่เปนความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทําราย
รางกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ เปนผลใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมทั้งการขูเข็ญ คุกคาม กีดกัน
เสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตสวนตัว 

ความรุนแรงตอสตรีเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของสตรี และทําใหประโยชนที่
สตรีจะไดรับจากสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ัน ตองถูกทําลายหรือลดนอยลงและคํานึงถึงความลมเหลวที่เคย
เปนมาในการปกปอง และสงเสริมสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ันเมื่อเกิดกรณีความรุนแรงตอสตรี 

ความรุนแรงตอสตรี เปนปญหาสําคัญของสังคมที่ตองเรงดําเนินการทั้งดานการปองกัน แกไข 
และชวยเหลือผูประสบปญหาอยางจริงจังโดยหนวยงานราชการและองคกรเอกชน รวมทั้งตองอาศัยความ
เขาใจและความรวมมือของคนในสังคม เน่ืองจากเปนปญหาที่มคีวามละเอียดออน มีรากเหงาของปญหามาจาก
คานิยม เจตคติของสังคมที่กําหนดความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ปญหาทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม  ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ และความเช่ือที่วาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว การคามนุษย การขมขืน 
และการคาประเวณี รวมทั้งสื่อตาง ๆ ที่นําเสนอขอมูลขาวสารดานความรุนแรง ทําใหเพิ่มความรุนแรงหรือเกิด
การเลียนแบบใหแกผูรับชมได ปจจัยเหลาน้ีลวนแตเปนตัวเพิ่มภาวะความรุนแรงใหเกิดข้ึนทั้งสิ้น 

 

4.1  สถานการณความรุนแรง 
1) ความรุนแรงตอเด็กและสตร ี

ขอมูลจากศูนยพึ่งได กระทรวงสาธารณสุข พบวา สตรีและเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง      
และเขารับบริการศูนยพึ่งไดตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยป 2556 มีสตรีและ
เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง 31,866 ราย1 เฉลี่ยการถูกทําราย 87 รายตอวัน โดยในจํานวนน้ีมีสตรีถูกกระทํา             
ความรุนแรง 12,637 ราย ในขณะที่ป 2555 มีสตรีทีถู่กกระทําความรุนแรง 10,869 ราย ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและเขารับบริการของศูนยพึ่งได ป 2550-2556 

ป โรงพยาบาล 
(แหง) 

เด็กที่ถูกกระทํา
ความรุนแรง 

(ราย) 

สตรีที่ถูกกระทํา
ความรุนแรง 

(ราย) 

จํานวนเด็กและสตรี 
ที่ถูกกระทํา 

ความรุนแรง (ราย) 

เฉล่ีย 
การถูกทําราย 

2556 631 19,229 12,637 31,866 87 ราย/วัน 
2555 507 9,703 10,869 20,572 56 ราย/วัน 
2554 578 11,491 11,074 22,565 62 ราย/วัน 
2553 750 13,190 12,554 25,744 70 ราย/วัน 
2552 617 12,359 11,140 23,499 64 ราย/วัน 
2551 582 13,036 13,595 26,631 73 ราย/วัน 
2550 250 9,598 9,469 19,067 52 ราย/วัน 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

 

นอกจากน้ี ยังพบวา เด็กถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมากที่สุด จํานวน 13,904 ราย 
ในขณะที่สตรีถูกกระทําความรุนแรงทางกายมากที่สุด จํานวน 9,699 ราย ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและเขารับบริการของศูนยพึ่งได ป 2556 จําแนกตามประเภทของ      
การกระทําความรุนแรง  

ประเภทของการกระทําความรุนแรง เด็ก (ราย) สตรี (ราย) รวม 
ทางกาย 3,956 9,699 13,655 
ทางเพศ 13,904 2,229 16,130 
ทางจิตใจ 612 569 1,181 
การละเลยทอดทิ้ง 471 79 550 
ลวงลอ/บังคับแสวงประโยชน 286 64 350 

รวม 19,229 12,637 31,866 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตาม

มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
2)  ความรุนแรงในครอบครัว 

จากขอมูลในระบบฐานขอมลูความรนุแรงตอเด็กและสตรแีละความรนุแรงในครอบครวั 
ภายใตเว็บไซต  www.violience.in.th ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครว ในชวงป 2553-2556  
มีจํานวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ทั้งสิ้น 3,396 เหตุการณ โดยเปนคดี
ตามพระราชบัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จํานวน 702 เหตุการณ คิด
เปนรอยละ 20.67 และไมเปนคดี 2,694 เหตุการณ  คิดเปนรอยละ 79.33 ของเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึ่งแสดถึงขนาดของความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกปนับจากป 2553 มีเหตุการณที่เปนคดีความ 138 
เพิ่มข้ึนเปน 222 คดี ในป 2556  ดังตารางที่ 17 

ตาราง 17   จํานวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ที่เปนคดีและไมเปนคดี                             
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

ป เปนคดี ไมเปนคดี รวม 
2556 222 701 923 
2554 193 774 967 
2555 149 662 811 
2553 138 557 695 

รวม (ป 2553-2556) 702 2,694 3,396 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
จากขอมูลในระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 

www.violence.in.th ระหวางป 2553-2556 พบวา  ในแตละปสวนใหญผูหญิงจะเปนผูถูกกระทําความ
รุนแรงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 89.14  และผูชายจะเปนผูกระทําความรุนแรงมากที่สุดกวารอยละ 80  ในขณะ
ที่หญิงเปนผูกระทําความรุนแรงเพียงรอยละ 10  ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18   จํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ป 2553-2556  
 

ป เหตุการณ 
ผูกระทํา ผูถูกกระทํา 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง ไมระบุ รวม 
2556 923 82 717 22 89 16 822 78 746 8 832 
2555 90 967 76 730 63 11 804 70 755 14 839 
2554 90 829 51 687 59 13 759 87 696 7 790 
2553 89 715 08 612 66 9 687 69 618 10 697 

ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

การเขาสูกระบวนการไกลเกลีย่ 

  จากเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ทั้งสิ้น 3,396 

เหตุการณ พบวามีจํานวนคดีที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ต้ังแตป 2553 – 2556 จํานวนรวมทั้งสิ้น 711 คดี  ในจํานวนน้ี มีคดีอยูในช้ันไกล

เกลี่ยของตํารวจมากที่สุด ถึง 445 คดี คิดเปนรอยละ 62.59 ของจํานวนคดีที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย อยูใน

การไกลเกลี่ยของอัยการ 71 คดี  และอยูในการะบวนการไกลเกลี่ยของศาล 64 คดี มีการยอมความจํานวน 36 

คดี  ในขณะที่ศาลสั่งลงโทษ จํานวน 69 คดี  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายป พบวาจํานวนคดีที่เขาสูกกระบวนไกล

เกลี่ยมีเพิ่มข้ึนทุกปโดยในป 2556 มี มีจํานวนมากที่สุดคือ 225 คดี  และขนาดของความรุนแรงเพิ่มข้ึนเมื่อ

พิจารณาจากการที่ศาลลงโทษ ดังตารางที่ 19 

   ตารางที่ 19  จํานวนคดีความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ที่เขาสูกระบวนการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ป 2553-2556 

 

ป 
อยุระหวางไกลเกล่ีย 

ยอมความ 
อัยการ 

ส่ังไมฟอง 
ศาล 

ลงโทษ 
ศาล 

ยกฟอง 
อยูระหวางอุทธรณ 

รวม 
ตํารวจ อัยการ ศาล ผูถูกกระทํา ผูกระทํา 

2556 138 26 19 10 - 30 1 - 1 225 
2555 116 13 17 8 - 18 1 2 - 175 
2554 107 16 15 10 5 9 - 3 2 167 
2553 84 16 13 8 4 12 5 - 2 144 
รวม 445 71 64 36 9 69 7 5 5 711 
รอยละ 62.59 9.99 9.00 5.06 1.27 9.70 0.98 0.70 0.70  

ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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  ประเภทของความรุนแรง 

เหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ป 2556 มีจํานวน

ทั้งสิ้น 1,235 เหตุการณ เปนเหตุการณความรุนแรงดานทํารายรางกายมากที่สุด จํานวน 751 เหตุการณ  

รองลงมาคือ ดุดา/ดูถูก  หยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู/บังคับ การละเลย/ทอดทิ้ง และกักขัง/หนวงเหน่ียว 

ตามลําดับ ผูถูกกระทําความรุนแรงสวนใหญเปนผูหญิงถูกทํารายรางกายจํานวน 613 ราย คิดเปนรอยละ 

90.55 และผูชายเปนผูกระทําความรุนแรงถึงรอยละ 88.6 อยางไรก็ตามพบวา มีความรุนแรงประเภทถูกขมขืน

เกิดข้ึน 67 เหตุการณ และผูที่ถูกกระทําเปนผูหญิงถึง 60 ราย และเปนผูชาย 1 ราย ดังตารางที่ 20 

ตารางที่ 20 จํานวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว ป 2556 

   

ประเภทเหตุการณ 
จํานวน

เหตุการณ 
จํานวนผูกระทํา จํานวนผูถูกกระทํา 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง ไมระบุ รวม 
ทํารายรางกาย 751 596 67 9 672 56 613 8 677 
ดุดา/ดูถูก 157 117 27 1 145 13 132 2 147 
หยาบคาย/ตะคอก/
ประจาน/ขู/บังคับ 

138 102 22 - 124 15 108 3 126 

ขมขืน 5.4% 67 58 - 1 59 1 60 - 61 
การละเลย/ทอดทิ้ง 61 42 14 4 60 13 47 1 61 
กักขัง/หนวงเหนี่ยว 24 14 6 - 20 4 17 - 21 
อนาจาร 17 15 - 1 16 - 16 - 16 
ลอลวง 13 12 - - 12 - 12 - 12 
ไมระบุ 7 7 - - 7 2 5 - 7 

รวม 1,235 963 136 16 1,115 104 1,010 14 1,128 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
เหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ป 2556 จําแนกตาม

สาเหตุของความรุนแรง จากระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในป 
2556 จํานวน 1,150 กรณี สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเมาสุราหรือยาเสพติด จํานวน 412 กรณี ผูกระทํา
ความรุนแรงสวนใหญเปนเพศชายที่เมาสุราและยาเสพติด จํานวน 337 ราย ในขณะที่สวนใหญของผูถูกกระทํา
ความรุนแรงเปนเพศหญิง จํานวน 348 ราย ดังตารางที ่21 
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ตารางที่ 21 จํานวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามสาเหตุ ป 2556 

   

สาเหตุ 
จํานวน
สาเหตุ 

จํานวนผูกระทํา จํานวนผูถูกกระทํา 
ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง ไมระบุ รวม 

เมาสุรา/ยาเสพติด 35.82 412 337 25 10 372 28 348 4 380 
นอกใจ/หึงหวง 234 199 12 2 213 10 200 3 213 
เศรษฐกิจ/ตกงาน 103 78 22 3 103 18 86 1 105 
สุขภาพกาย/จิต 91 68 13 - 81 9 71 2 82 
ส่ือลามก 19 19 - - 19 - 19 - 19 
ไมระบุ 140 106 14 2 122 12 110 1 123 
สาเหตุอื่นๆ 151 107 23 2 132 20 111 2 133 

รวม 1,150 914 109 19 1,042 97 945 13 1,055 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
 

 
นอกจากน้ียังพบวา จํานวนความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ป 

2556 มีจํานวน 1,226 ราย ในจํานวนน้ีพบวา ความรุนแรงทางรางกายมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือจิตใจ 
และทางเพศ ตามลําดับ ซึ่งผูกระทําความรุนแรงสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 956 คน ในขณะที่ผูถูกกระทํา
ความรุนแรงสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 996 คน  ดังตารางที่ 22 

 
ตารางที่ 22 จํานวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จําแนกตามประเภทความรุนแรง          

ป 2556 

ประเภท 
ความรุนแรง 

จํานวน
ประเภท 

ความรุนแรง 

จํานวนผูกระทํา จํานวนผูถูกกระทํา 

ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง ไมระบุ รวม 

รางกาย 754 597 67 9 673 57 614 7 678 
จิตใจ 325 243 46 4 293 34 260 2 296 
เพศ 79 67 1 2 70 2 72 - 4 
สังคม 57 42 11 1 54 10 45 2 57 
อื่นๆ  8 4 1 - 5 2 3 - 5 
ไมระบุ 3 3 - - 3 - 2 - 2 

รวม 1,226 956 126 16 1,098 105 996 11 1,112 
ที่มา : รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2556, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
3) ความรุนแรงชายแดนใตท่ีมีผลกระทบตอสตร ี

"ผลกระทบทางกาย" คือการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่เกิดกับผูหญิงอยางเห็นเดนชัด
ที่สุดในสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูหญิงตกเปนเหย่ือของความรุนแรง คือ การเขาไปอยูในพื้นที่
เปาหมายที่มีการสรางสถานการณความรุนแรง เชน การลอบวางระเบิดในตลาด ซึ่งแมไมไดพุงเปาไปที่ผูหญิง
โดยตรง คือคนรายมุงประสงคตอเจาหนาที่ แตผูหญิงก็อาจโดนลูกหลง กลายเปนเหย่ือไดไมตางจากเด็กและ
ประชาชนผูบริสุทธ์ิคนอื่นๆ  

นอกจากน้ัน ยังมีปจจัยที่ผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมเปนอาสาสมัครรักษาหมูบาน หรือ 
อรบ. ทําใหสามารถทําหนาที่ไดไมตางจากผูชายในหมูบาน ผลเชิงลบก็คือผูหญิงเหลาน้ีมักกลายเปนเปาหมาย
ของการใชความรุนแรงในที่สุด 

ขณะที่อีกดานหน่ึง ยังมีผูหญิงเขารวมขบวนการตอตานรัฐ ถูกกําหนดใหทําหลาย
หนาที่ เชน การสํารวจเสนทาง การเฝาระวังการลาดตระเวนของเจาหนาที่รัฐ การจัดเตรียมอาหาร การ
รักษาพยาบาล การใหที่พักพิง การจัดหาเงินทุน การสรางมวลชน การเยียวยาครอบครัวสมาชิกที่สูญเสีย เปน
ตน ก็ทําใหผูหญิง  ตกเปนอันตราย หรือมีโอกาสถูกจับกุมเปนผูตองหาในคดีอาญาเชนกัน 

 
"ผลกระทบทางจิตใจ" มาจากปจจัยอันหลากหลาย ทั้งการตกเปนเหย่ือเสียเอง             

การตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การตองกาวข้ึนมาเปนผูนําครอบครัวแทน หลังจากสามีถูกจับกุมดําเนินคดี
ความมั่นคง หรือเสียชีวิต นอกจากน้ันยังมีผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดกับผูหญิง เชน ถูกเจาหนาที่คุกคามโดยการ           
ปดลอมตรวจคนเคหะสถานบอยครั้ง, มีความวิตกกังวลวาคนในครอบครัวจะถูกทําราย, ตองตกเปนหมายและ
เลี้ยงลูกที่กลายเปนกําพรา เปนตน ซึ่งผลกระทบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะทางจิตใจ แตหลายเรื่องสงผลตอสุขภาพ
ในระยะยาว โดยเฉพาะภาวะซึมเศรา เครียด และวิตกกังวลสูง ทั้งน้ีรวมถึงผูหญิงที่มีสามีเปนเจาหนาที่รัฐดวย 
เพราะมีความกังวลถึงความปลอดภัยของสามีเชนกัน 

ในรายงานสถานการณเด็กและผูหญิงจังหวัดชายแดนใต ป 2556 ซึ่งจัดทําโดยมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม (CrCF) เครือขายสงเสริมสิทธิและเขาถึงความยุติธรรม (HAP) และกลุมดวยใจ ระบุตัวเลข
ความสูญเสียของผูหญิงจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี ซึ่งเปนพื้นที่ปรากฏ
ปญหาความมั่นคงวา ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 47 จนถึงวันที่ 31 ต.ค.56 มีผูหญิงเสียชีวิตไปแลว 404 ราย บาดเจ็บ 
1,587 ราย ดังภาพที่ 29 

 

ที่มา : รายงานสถานการณเด็กและผูหญิงจังหวัดชายแดนใต ป 2556 ซ่ึงจัดทําโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)            
เครือขายสงเสริมสิทธิและเขาถึงความยุติธรรม (HAP) และกลุมดวยใจ  

 ภาพที่ 29 สตรีที่เปนเหยื่อจากความรุนแรงในสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต 
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  “ผลกระทบตอเด็ก” นอกจากน้ี สถานการณดังกลาวยังกอใหเกิดความสูญเสยีตอทั้ง
เด็กและสตรี ทําใหเกิดเด็กกําพรามากข้ึน จากขอมูลผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ต้ังแตป 2547 – 31 มกราคม 2557 พบวามีเด็กตองกําพราพอหรือแม ถึง 5,596 คน โดย
กําพราทั้งบิดาและมารดาถึง 84 คน และผูหญิงหมายที่ตองรับภาระในการดูแลครอบครัวมากข้ึนทุกปเชนกัน 
ดังตารางที่ 23 และ 24 

 

ตารางที่ 23 จํานวนเด็กกําพราจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป 2547-2557 

 
ที่มา : สวนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

 
ตารางที่ 24 จํานวนเด็กกําพรา จําแนกตามบิดา มารดา (ขอมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2557) 

ที่มา : สวนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
   “ผลกระทบตอสตรี” สตรีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว  คือ เกิดการ
สูญเสียบุคคลที่รัก เชน ลูกและหรือสามี ทําใหสตรีในจังหวัดชายแดนใตที่มีขีดจํากัดตาง ๆ ตองไดรับความ
ยากลําบาก การสูญเสียสามีซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวและการเปนหมายทําใหตองมีภาระความรับผิดชอบที่
เพิ่มข้ึนอีกเทาตัว จากสถานการณดังกลาว พบวา มีจํานวนสตรีหมายเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป ดังตารางที่ 25 
และ 26 

 

 

 

 

จังหวัด ป 47-49 ป 50 ป 51 ป 52  ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57* รวม

นราธิวาส 578 274 289 170 152 201 104 150      -   1,918

ปตตานี 400 197 315 271 288 274 167 218 101 2,231

ยะลา 309 223 289 98 38 76 77 115 47 1,272

สงขลา 66 45 20 4 9 6 2 23      -   175

รวม 1,353 739 913 543 487 557 350 506 148 5,596

ขอมูลเด็กกําพรา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2557

รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังสิ้น

นราธิวาส 876 950 40 33 10 9 926 992 1,918

ปตตานี 1033 1062 54 51 17 14 1104 1127 2,231

ยะลา 604 597 21 24 13 13 638 634 1,272

สงขลา 71 87 5 4 3 5 79 96 175

รวม 2,584 2,696 120 112 43 41 2,747 2,849 5,596

จงัหวัด
กําพราบิดา กําพรามารดา กําพราบิดามารดา รวม

5,280 232 84 5,596
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ตารางที่ 25 จํานวนสตรีหมายจากสถานการณความไมสงบ ตั้งแตป 2547-31 มกราคม 2557 

ที่มา : สวนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
ตารางที่ 26 จํานวนสตรีหมายจําแนกตามจังหวัดและอาชีพ (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) 

ที่มา : สวนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

4.2  การดําเนินงานดานการปองกันความรุนแรง 
1) การประกาศใชพระราชบัญญั ติคุมครองผู ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว                   

พ.ศ.2550  
2) การฝกอบรมสรางความเขาใจและความตระหนักแกพนักงานเจาหนาที่ ผูบังคับใช

กฎหมาย และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ใหคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี และความ
สมัครใจของผูหญิงในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เปนสําคัญ นอกจากน้ัน ยังมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของภาคสวนตางๆ แกเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายและที่เกี่ยวของ 

3) ประเทศไทยรวมกับ UN Country Team Thailand ริเริ่มจัดทําโครงการทุกบาน
ปลอดภัย : การสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 โดยมีเปาหมายใหผูหญิงและเด็กหญิงที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัวไดรับการคุมครองและ
บริการผานกลไกสหวิชาชีพระดับชาติ   

4) การจัดกิจกรรมรณรงค ยุ ติความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเดือนพฤศจิกายน            
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

5) สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดมาตรการและสรางระบบในการเฝาระวัง
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยไดดําเนินการพัฒนาชุมชนนํารองทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร ชุมชนในสวนภูมิภาค และชุมชนที่มีกลุมเปราะบาง กลุมชาติพันธุ และไดเผยแพรเพื่อขยาย
ผลการศึกษาและพัฒนาชุมชนนํารองไปสูชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ 

6) จัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งเปนองคกรภาคประชาชนเปนศูนยกลางในการ
เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหา ใหคําแนะนํา และสงเสริมการเรียนรูในครอบครัว   

จํานวนสตรีหมายจากสถานการณความไมสงบฯ ตั้งแตป 2547 – 31 มกราคม 2557

จังหวัด ป 47-49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 รวม

นราธิวาส 230 133 129 83 76 94 53 35      -   833

ปตตานี 274 119 149 127 101 99 68 98 36 1,071

ยะลา 167 143 192 70 38 55 47 71 17 800

สงขลา 41 23 5 1 3 2 1 9      -   85

รวม 712 418 475 281 218 250 169 213 53 2,789

ขอมูลสตรีหมายฯ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2557

จังหวัด แมบาน รับจาง รับราชการ เกษตรกร อิสระ คาขาย ไมระบุ รวม

นราธิวาส 300 181 53 201 14 84  - 833

ปตตานี 352 307 126 124 55 107 0 1,071

ยะลา 141 364 36 195  - 62 2 800

สงขลา 20 26 3 28 1 7  - 85

รวม 813 878 218 548 70 260 2 2,789
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7) นโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคาเด็ก
และหญิงภายในประเทศและขามชาติ พ.ศ. 2546 – 2553 

 

4.3  ขอทาทาย 
1) การสรางระบบเฝาระวัง ปองกันและชวยเหลือในกรณีมีความรุนแรงประเภทตาง ๆ 

เกิดข้ึน โดยผนึกกําลังขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทําหนาที่ดูแลเรื่องความรุนแรงอยางเปนระบบ 
2) การสรางชุมชนเขมแข็งเฝาระวังความรุนแรงตาง ๆ โดยภาครัฐตองเอื้ออํานวยการ

ดําเนินงานตางๆ ใหชุมชนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สรางระบบศูนยกลางขอมูลความรุนแรง โดยเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ              

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อยางเปนระบบ เชน การเช่ือมฐานขอมูลของศูนยชวยเหลือสังคม หรือ OSCC (1300) 
กับฐานขอมูล Violence และฐานขอมูลศูนยพึ่งไดของกระทรวงสาธารณสุข  

4) รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลผาน application บน smartphone เพื่อเฝาระวัง ปองกัน 
และชวยเหลือในกรณีมีความรุนแรง   
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5. สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ 
 

5.1  สถานการณความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ 
 ในสถานการณความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ เชน การเกิดภัยกอการราย หรือภัยสงคราม              

ทําใหเด็กและสตรีตองตกในสถานการณที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ทั้งการพลัดถ่ินที่อยูอาศัย 
การสูญเสียทรัพยสินและญาติพี่นอง การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ความยากจนและการพลัดพราก รวมถึง
ครอบครัวที่ตองแตกสลาย จากการเสียชีวิตของบุคคลอันเปนที่รัก หรือการถูกจองจํา สําหรับผลกระทบ
ทางออมยังสงผลตอสุขภาพจิตของผูที่ตองตกอยูในสถานการณเหลาน้ัน กอใหเกิดภาวะเครียด หรือภาวะ
ซึมเศราอีกดวย  นอกจากน้ียังมีผลทางเศรษฐกิจ สังคม และการสรางบาดแผลทางจิตใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนและ             
คงอยูไปจนช่ัวชีวิต 

สําหรับประเทศไทย ไมมีปญหาดังกลาวเกิดข้ึน แตประเทศไทยตองใหความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมแกผูลี้ภัยที่หนีภัย จากขอมูลของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ ประจําประเทศ
ไทย (ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2556)  ประเทศไทย มีผูลี้ภัยที่ลงทะเบียนแลวกวา 82,000 คนและมีผูขอลี้ภัย
อีก 13,000 คน ซึ่งไดหนีภัยความขัดแยงภายในประเทศขามชายแดนมายังฝงไทยตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา
ยาวนานกวา 30 ป ซึ่งสวนมากเปนชนกลุมนอยชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงแดง (กะยาห) ผูลี้ภัยเหลาน้ีอาศัยอยู
ในคายผูลี้ภัย หรือพื้นที่พักพิงช่ัวคราว 9 แหงใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดนในประเทศไทย คายเหลาน้ีไดรับ
การดูแลจากรัฐบาลไทย ผูลี้ภัยไดรับความชวยเหลือข้ันพื้นฐานไมวาจะเปนดานอาหาร ที่พักอาศัย ยารักษาโรค 
และการใหการศึกษาซึ่งดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชน 

 

5.2  การดําเนินงานดานความขัดแยง 
 บทบาทของไทยมุงเนนการเผยแพรแนวคิดของไทยในดานการเสริมสรางสันติภาพ 

โดยเฉพาะในเรื่องที่ไทยมีศักยภาพและสอดคลองกบัความตองการของประเทศที่เพิ่งผานพนสภาพความขัดแยง 
เพื่อเปนรากฐานในการสรางความมั่นคงและสันติภาพอยางย่ังยืน ซึ่งไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และโครงสรางเชิงสถาบันดานการเมืองการปกครอง รวมทั้ งสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนและ              
ภาคประชาสังคม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินมากที่สุด  

 
5.3  ขอทาทาย 
 ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับปญหาผูลี้ภัย โดยมิใชมองวาผูลี้ภัยเปนประเด็นคุกคามตอ

ความมั่นคงเทาน้ัน แตควรพิจารณาในแงการคุมครอง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูลี้ภัย          
ทั้งหญิงและชาย ซึ่งจะตองมีความรวมมือในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาแนวทางรวมในการจัดการปญหา           
ผูลี้ภัย นับต้ังแตการจัดทําระบบฐานขอมูลผูลี้ภัย การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน การแสวงหาแนวทาง
แกปญหารวมระหวางประเทศตนทาง ประเทศปลายทาง เพื่อลดปญหาการเคลื่อนยายไปยังอีกประเทศหน่ึง 
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6. สตรีกับเศรษฐกิจ 
ผูหญิงเปนกลุมคนสําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในชวงครึ่งหลังของ

ศตวรรษที่ 20 การเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิงมีสวนอยางย่ิงในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

6.1 สถานการณ 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 

พบวา ผูมีอายุ 15 ป ข้ึนไป มีจํานวนทั้งสิ้น 54.9 ลานคน  เป นผู อยู ในกําลังแรงงาน 38.8 ล านคน               
(ประกอบดวย ผูมีงานทํา 38.4 ลานคน ผูวางงาน 3.3 แสนคน ผูรอฤดูกาล 6.3 หมื่นคน) และผูอยูนอกกําลัง
แรงงาน 16.1 ลานคน (ประกอบดวยผูทํางานบาน 4.8 ลานคน ผูเรียนหนังสือ 4.4 ลานคน และอื่นๆ เชน ชรา 
พิการจนทํางานไมได เปนตน 6.9 ลานคน) ดังภาพที่ 30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคมกันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 30 การจําแนกประชากรตามสถานภาพแรงงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 

 
 และเมื่อพิจารณาในสวนของเพศ พบวา ผูหญิ งอยู ในกําลังแรงงานนอยกวาผูชาย         
(ผูหญิง 17.7 ลานคน ผูชาย 21.1 ลานคน)  โดยผูหญิงมีงานทํา 17.5 ลานคน ในขณะที่ผูชายมีงานทํา 20.9 
ลานคน ผูรอฤดูกาลเปนผูหญิงจํานวนนอยกวาผูชาย (ผูหญิง 2.7 หมื่นคน ผูชาย 3.7 หมื่นคน)  อยางไรก็ตาม
ผูหญิงวางงานนอยกวาผูชาย (ชาย 1.8 แสนคน หญิง 1.5 แสนคน)  สําหรับผูอยูนอกกําลังแรงงาน พบวา ผูอยู
นอกกําลังแรงงานสวนใหญเปนผูหญิง (หญิง 10.6 ลานคน ชาย 5.5 ลานคน) โดยมีหญิงทํางานบาน 4.6 ลาน
คน ในขณะที่ผูชายทํางานบานเพียง 0.2 ลานคน 
 ในดานการศึกษาหญิงที่เรียนหนังสือมีจํานวนมากกวาชาย (หญิง 2.3 ลานคน ชาย 2.1 ลาน
คน) เชนเดียวกับหญิงที่เปนเด็ก/ชรา/พิการ จนทํางานไมได ที่มีจํานวนมากกวาชาย (หญิง 2.3 ลานคน และ
ชาย 3.1 ลานคน ดังตารางที่ 27 

ผูมีอายุ 15 ปขึน้ไป   
54.9 ลานคน 

(ชาย 26.6 ลานคน | หญิง 28.3 ลานคน)  

ผูอยูในกําลังแรงงานรวม  
(ผูที่พรอมทํางาน) 38.8 ลานคน 

(ชาย 21.1 ลานคน | หญิง 17.7 ลานคน)  

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน  
(ผูที่ไมพรอมทํางาน) 16.1 ลานคน 

(ชาย 5.5 ลานคน | หญิง 10.6 ลานคน)  

มีงานทํา 38.4 ลานคน 
(ชาย 20.9 ลานคน | หญิง 17.5 ลานคน)  

ทํางานบาน 4.8 ลานคน 
(ชาย 0.2 ลานคน | หญิง 4.6 ลานคน)  

ผูวางงาน 3.3 แสนคน 
(ชาย 1.8 แสนคน | หญิง 1.5 แสนคน)  

เรียนหนังสือ 4.4 ลานคน 
(ชาย 2.1 ลานคน | หญิง 2.3 ลานคน)  

ผูรอฤดูกาล 6.3 หมื่นคน 
(ชาย 3.7 หมื่นคน | หญิง 2.7 หมื่นคน)  

อ่ืนๆ 6.9 ลานคน 
(ชาย 3.2 ลานคน | หญิง 3.7 ลานคน)  
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ตารางที ่27 จํานวนและอัตรารอยละของประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เพศ และเขตการปกครอง 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคมกันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
6.1.1 การมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 

อัตราสวนการมีสวนรมในกําลงัแรงงานของประชากรทีม่ีอายุ 15 ปข้ึนไปที่อยูในกําลัง

แรงงานมีอยูรอยละ 70.7 ซึ่งรวมถึงกําลังแรงงานที่รอฤดูกาลอยูดวย  โดยกําลังแรงงานอยูนอกเขตเทศบาล

มากกวาและในเขตเทศบาลแตในอัตราสวนไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 71.3 และรอยละ70.0 ตามลําดับ)  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศ พบวาผูชายมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากกวาผูหญิง (รอยละ 79.5 และรอยละ 

62.5 ตามลําดับ) และเปนลักษณะเชนเดียวกันน้ีทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลและในทุกภาค  
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1) ชวงอายุกับกําลังแรงงาน 

สําหรับอายุของกําลังแรงงาน พบวา ในภาพรวมกําลังแรงงานอยูในชวงอายุ     

25-59 ป  มากวารอยละ 80 ข้ึนไป  โดยกลุมอายุ 15-19 ป อยูในกําลังแรงงานนอยที่สุด คือรอยละ 20.3 ป 

ซึ่งเปนเพราะอยูในชวงวัยศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศ ในทุกกลุมอายุพบวา ผูชายมีอัตราสวนมากกวา

ผูหญิงทุกกลุม  โดยเฉพาะในกลุมอายุ 15-19 ป ผูชายจะมีอัตราสวนในกําลังแรงงานมากกวาหญิงถึงเทาตัว 

(รอยละ 27.6 และรอยละ 12.8 ตามลําดับ) ดังตารางที ่28 

ตารางที่  28  อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจําแนกตามหมวดอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 
(กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคมกันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
2) สถานภาพสมรสกับการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานกับสถานภาพสมรส พบวา ผูที่
มีสถานภาพหยา มีสวนรวมในกําลังแรงงานสูงที่สุด คือรอยละ 82.1 ชายที่มีสถานภาพสมรสและหญิงที่มี
สถานภาพการหยา มีสวนรวมในกําลังแรงงานสูงสุด คือรอยละ 87.8 และรอยละ 78.8 ตามลําดับ  และเปน
เชนน้ีทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ดังตารางที่ 29 

หนวย : รอยละ 
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ตารางที่ 29  อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส เพศ และเขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 
(กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

 ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ   

  
 3) ระดับการศึกษากับกําลังแรงงาน 

ในภาพรวม ผูที่เขาสูกําลัแรงงานสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เกือบรอละ 80 ทั้งในสายวิชาการ วิชาชีพ และวิชาการศึกษา  ผูที่ไมมีการศึกษามีสวนรวมในกําลังแรงงานนอย

ที่สุดคือ รอยละ 52.3  ทั้งน้ีพบวาผูชายอยูในสายวิชาชีพมากที่สุดถึงรอยละ 91.7  สวนผูหญิงอยูในสาย

วิชาการมากที่สุดรอยละ 84.5  ดังตารางที่ 30 
 ตารางที่ 30  อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เพศ และเขตการปกครอง 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557)  

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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6.1.2)  การมีงานทํา  
 ประเทศไทย ในป 2557 ผูที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป เปนผูมีงานทําทั้งหมด 38.4 ลานคนใน

จํานวนน้ีมีจํานวนผูชายมากกวาผูหญิง (ชาย 20.9 ลานคน หญิง 17.5 ลานคน) ผูมีงานทําเหลาน้ีแบงออกเปน
แรงงานในระบบ(ผูมีงานทําที่ไดรับความคุมครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน) และแรงงานนอก
ระบบ (ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน)  พบวา ผูมีงานทําอยู
ในแรงงานนอกระบบมากกวาแรงงานในระบบ  โดยมีแรงงานนอกระบบจํานวน 24.3 ลานคน ในจํานวนน้ีมี
ผูชายมากกวาผูหญิง (ชาย 13.2 ลานคน หญิง 11.1 ลานคน) และเปนแรงงานในระบบจํานวน 14.1 ลานคน 
เปนผูชายมากผูหญิง (ชาย 7.6 ลานคน หญิง 6.5 ลานคน) ดังตารางที่ 31 

 
ตารางที่ 31 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2552-2557 

 
                    ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

  
1) สภาพการทํางานกับกําลังแรงงาน 

ในจํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้นประมาณ 38.4 ลานคนน้ัน สวนใหญทํางานในฐานะ
ลูกจางรอยละ 45.7 ในจํานวนน้ีประมาณ 4 ใน 5 เป นลูกจางเอกชน รองลงมาคือ ทํางานสวนตัวโดยไมมี   
ลูกจางรอยละ 32.3 ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางรอยละ 19.1 เปนนายจางรอยละ 2.9 สวนการ
รวมกลุมมีเพียงรอยละ 0.1 ดังภาพที่ 31 
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ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพที่ 31 รอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

 

เมื่อจําแนกผูมีงานทําตามอุตสาหกรรม(อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่ไดดําเนินการโดยสถานประกอบการ ที่บุคคลน้ันกําลังทํางานอยู หรือประเภทของ
ธุรกิจ ซึ่งบุคคลน้ันไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ) และสถานภาพทํางาน พบวา สวนใหญทั้งหญิง
และชายทํางานประเภทเกษตรกรรม การปาไม และการประมง มากที่สุด และเปนผูชายมากกวาผูหญิง (ชาย 
7.75 ลานคน หญิง 5.77ลานคน)  รองลงมาเปนประเภทการผลิต ซึ่งเปนผูชายมากกวาผูหญิง เชนกัน (หญิง 
3.10 ลานคน ชาย 3.23 ลานคน) การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต หญิงและชายมีจํานวนไม
แตกตางกันมากนัก (หญิง 3.08 ลานคน ชาย 3.04 ลานคน)  ที่พักแรมและบริการดานอาหาร  ซึ่งใน
อุตสาหกรรมประเภทน้ีพบวามีผูหญิงมากกวาผูชาย (หญิง 1.63 ลานคน ชาย 9แสนกวาคน ) 

และเมื่อจําแนกตามสถานภาพการทํางานพบวา สวนใหญทั้งหญิงและชายเปน
ลูกจางภาคเอกชน  (หญิง 6.29 ลานคน ชาย 7.83 ลานคน) รองลงมาเปนการทําธุรกิจสวนตัว ซึ่งมีจํานวน
ผูชายมากกวาผูหญิง(ชาย7.77 ลานคน หญิง 4.63 ลานคน)  เปนการชวยธุรกิจครอบครัวซึ่งในจํานวนน้ีสวน
ใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชายเกือบเทาตัว (หญิง 4.68 ลานคน ชาย 2.64 ลานคน) ดังตารางที่  32 

 



ตารางที่ 32 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพทํางาน อุตสาหกรรม และเพศ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557)                                                                                       หนวย : พันคน 

อุตสาหกรรม รวม นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม 

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

1 เกษตรกรรม การปาไมและการประมง    5,770.1     7,746.1        56.6       155.8          7.3         11.6       633.2       892.6     1,802.2     4,984.6     3,270.7     1,700.8          0.1          0.7  

2.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน        13.0         48.1           -            0.8          0.3          0.3         11.2         43.8          0.7          2.3          0.9          0.9           -             -    

3. การผลิต    3,095.7     3,231.2        35.5       112.7         10.3         17.1     2,385.3     2,625.9       446.6       330.0       208.5       143.8          9.4          1.8  

4. ไฟฟา กาซ ไอนาและระบบปรับอากาศ        19.8         96.0           -             -           17.7         86.5          2.2         10.3            -              -              -              -             -             -    

5. การจัดหานา การจัดการและการบําบัดนาเสยี ของเสยี และสิง่ปฏิกลู        31.3         85.0           -            1.0         15.2         35.4         14.0         38.8          0.3          8.3          1.7          1.6           -             -    

6. การกอสราง      308.7     1,806.2          7.8       248.1          3.7          9.0       245.9     1,349.3          1.7       118.2         47.5         54.2          2.2        27.4  

7. การขายสง และการขายปลกี การซอมยานยนต    3,081.2     3,043.2        72.8       198.9          1.3          0.9     1,050.0     1,234.1     1,191.7     1,140.0       763.7       469.0          1.8          0.4  

8. การขนสง และสถานที่เก็บสินคา      199.7       958.7        13.3        11.0         23.9         70.6       128.0       332.1         25.6       526.3          8.8         18.6           -             -    

9. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร    1,632.1       905.0        56.4        42.2          3.4          0.6       500.0       315.5       758.8       339.3       313.5       207.3           -             -    

10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร        96.8       164.3          2.5          2.8         15.2         19.7         73.4       111.9          5.1         28.0          0.7          2.0           -             -    

11.กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย      292.3       201.7          1.2          2.6         48.5         30.5       225.8       158.4         12.4          9.2          3.5          0.9          0.9           -    

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย        81.6         66.8          1.5          1.0          1.5          1.3         59.5         42.1         17.9         20.7          1.2          1.7           -             -    

13. กิจกรรมทางวชิาชพี วิทยาศาสตรและเทคนิค      143.1       170.8          7.0        20.1         16.4         20.8         98.6         81.7         14.0         42.3          7.2          5.8           -             -    

14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน      203.5       280.0          2.7        16.2          0.4          0.9       170.0       231.0         16.4         23.7         14.1          8.2           -             -    
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15. การบริหารราชการ การปองกันประเทศ การประกันสงัคม      558.0     1,007.5           -             -         558.0     1,007.5            -              -              -              -              -              -             -             -    

16. การศึกษา      720.1       400.6          4.2          2.2       540.8       321.0       163.4         70.6          8.7          6.0          3.0          0.8           -             -    

17. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห      525.7       160.1          3.6          1.8       356.3       120.8       132.6         33.4         29.7          3.6          2.5          0.2          1.1          0.4  

18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ      121.7       113.3          4.6          5.6         11.5         14.8         58.2         41.6         34.4         41.0         13.0          9.7           -            0.7  

19. กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ      439.8       308.2        13.6        10.8          2.4          1.7       133.5       134.4       262.0       144.5         28.3         16.7           -             -    

20. กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล การผลิตสินคา

และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน 

     163.2         44.4           -             -              -              -         163.2         44.4            -              -              -              -             -             -    

21. กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ         2.4          0.7           -             -              -              -            2.4          0.7            -              -              -              -             -             -    

22. ไมทราบ        40.6         42.3           -            2.3          1.6          0.8         39.0         36.5            -            2.7            -              -             -             -    

รวม  17,540.2   20,880.8       283.3       835.8     1,635.6     1,771.8     6,289.3     7,829.0     4,628.0     7,770.7     4,688.6     2,642.2        15.4        31.3  

ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ



6.1.3 การวางงาน  
โดยภาพรวมกลุมที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงานคือ กลุมผูที่มีอายุ 15-24 ป มีอัตรา

การวางงาน คอนขางสูงทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมอายุ 15-19 ป มีอัตราการวางงานสูงสุด (ชาย
รอยละ 4.8 หญิงรอยละ 4.7) อยางไรก็ตามพบวา ผูหญิงมีอัตราการวางงานนอยกวาผูชาย ยกเวนในกลุมอายุ   
20-24 ปที่ผูหญิงมีอัตราการวางงานมากกวาผูชาย (หญิงรอยละ 5.5 ชายรอยละ 3.4)  
 

ภาพที่ 32  อัตราการวางงาน จําแนกตามหมวดอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครอง  
ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
1) ระดับการศึกษากับการวางงาน 

ผูวางงานที่มีอยูในอัตรารอยละ 0.8  พบวา ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตรา
การวางงานมากที่สุด มากกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา ตํ่ากวา
ประถมศึกษา และไมมีการศึกษา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูมีการศึกษาตํ่ากวาไมเลือกอาชีพการทํางานจึงมีอัตราการ
วางงานที่นอยกวาผูที่จบการศึกษาระดับสูง  อยางไรก็ตามผูหญิงมีอัตราการวางงานตํ่ากวาผูชายในเกือบทุกระดับ
การศึกษา   เมื่อจําแนกตามเขตการปกครอง พบวา ผูวางงานสวนใหญทั้งชายและหญิงอยูนอกเขตเทศบาล
มากกวาในเขตเทศบาล ดังตารางที่ 33 

ตารางที่ 33  อัตราการวางงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เพศ และเขตการปกครอง  ป 2557  ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม 
– กันยายน 2557) 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

รวม 15-19 ป 20-24 ป 25-29 ป 30-34 ป 35-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป

รวม 0.8 4.8 4.3 1.4 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1

ชาย 0.9 4.8 3.4 1.6 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1

หญิง 0.8 4.7 5.5 1.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.0

รอ
ยล

ะ
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6.1.4 ชั่วโมงการทํางาน 
 ผูมีงานทําสวนใหญรอยละ 48.49 มีช่ัวโมงการทํางาน 40-49 ช่ัวโมงตอสัปดาห รอยละ 

26.68 ทํางานมากกวา 50 ช่ัวโมงข้ึนตอสัปดาห และรอยละ 11.25 ทํางานระหวาง 35-39 ช่ัวโมงตอสัปดาห แสดง
ใหเห็นวาผูมีงานทําสวนใหญทํางานมากกวาวันละ 7 ช่ัวโมง  

เมื่อจําแนกช่ัวโมงการทํางานตามเพศ พบวา ผูทํางานที่มีช่ัวโมงการทํางานมากกวา 35 
ช่ัวโมงตอสัปดาหข้ึนไป ทั้งหญิงและชายมีอัตราไมแตกตางกันมากนัก คือ ผูทํางานมากกวา 50 ช่ัวโมงตอสัปดาห
ข้ึนไปเปนชายรอยละ 27.93 หญิงรอยละ 25.27  ผูทํางานระหวาง 40-49 ช่ัวโมงตอสัปดาห เปนชายรอยละ 
48.61หญิงรอยละ 48.49  และผูที่ทํางานระหวาง 35-39 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีหญิงมากกวาชายเล็กนอย คือ หญิง
รอยละ 12.0 ชายรอยละ 10.62  

แตเมื่อพิจารณาในสวนของผูที่พรอมจะทํางานเพิ่มข้ึน พบวาในกลุมที่ทํางานมากกวา   
35 ช่ัวโมงข้ึนไปยังมีความพรอมที่จะทํางานเพิ่มข้ึนอีกไมนอยกวารอยละ 10  ดังตารางที่ 34 

  
ตารางที่  34  จํานวนและอัตรารอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามชั่วโมงทํางานตอสัปดาหไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ผูมีงานทํา ผูท่ีพรอมท่ีจะทํางานเพ่ิมข้ึน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จํานวน 
(พันคน) 

รอยละ 
จํานวน 
(พันคน) 

รอยละ 
จํานวน 

(พันคน) 
รอยละ 

จํานวน 
(พันคน) 

รอยละ 
จํานวน 
(พันคน) 

รอยละ 
จํานวน 
(พันคน) 

รอยละ 

0 ช่ัวโมง 105.6 0.51 78.6 0.45 184.2 0.48 12.8 5.46 9.0 6.26 21.7 5.74 

1-9 ช่ัวโมง 111.7 0.54 102.0 0.58 213.7 0.56 9.1 3.88 8.6 5.98 17.6 4.66 

10-19 ช่ัวโมง 441.4 2.12 419.9 2.39 861.3 2.24 32.5 13.87 20.8 14.47 53.3 14.11 

20-29 ช่ัวโมง 1,176.3 5.64 1,092.1 6.23 2,268.4 5.90 60.9 25.99 42.3 29.44 103.2 27.32 

30-34 ช่ัวโมง 840.9 4.04 802.3 4.57 1,643.2 4.28 31.9 13.62 17.4 12.11 49.3 13.05 

35-39 ช่ัวโมง 2,213.0 10.62 2,108 12.02 4,321.0 11.25 33.4 14.26 21.2 14.75 54.6 14.45 

40-49 ช่ัวโมง 10,130.1 48.61 8,505.8 48.49 1,8678 48.61 42.4 18.10 19.4 13.50 61.8 16.36 

50 ช่ัวโมงข้ึนไป 5,819.3 27.93 4,431.7 25.27 10,250.9 26.68 11.3 4.82 5.0 3.48 16.3 4.31 

ยอดรวม 20,880.8 100.00 17,540.2 100.00 38,421.0 100.00 234.3 100.00 143.5 100.00 377.8 100.00 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 
เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ ผูที่มีช่ัวโมงการทํางาน 40-49 ช่ัวโมงและ 50 ช่ัวโมง   

ตอสัปดาหข้ึนไปพบวา เปนผูหญิงที่ผูประกอบอาชีพพนักงานบริการ และผูจําหนายสินคามากที่สุด รองลงมาเปน
อาชีพดานเกษตร  ปาไม และประมง  ในขณะที่ผูชายสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตร  ปาไม และประมงมาก
ที่สุด รองลงเปนชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและผูควบคุมเครื่องจักรงานดานประกอบการ ดังตารางที่ 35 
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ตารางที่ 35 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห การมีเวลาเหลือพอและตองการทํางานเพิ่มขึน้ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557)                              (หนวย: พันคน) 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ทัว่ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ

อาชีพ 

ผูจัดการ           
ผูบัญญัติ
กฎหมาย 

ผูประกอบ
วิชาชีพ         

ดานตางๆ 

เจาหนาที่
เทคนิคและผู

ประกอบ
วิชาชีพ 

เสมียน 
พนักงานบริการ                
ผูจําหนายสินคา 

ดานเกษตร  ปาไม            
และประมง 

ชางฝมือและ   
ผูปฏิบัติงาน           
ที่เก่ียวของ 

ผูควบคุมเครื่องจักร
งานดานการประกอบ 

ผูประกอบอาชีพงาน
พ้ืนฐาน 

คนงานซึ่งมิได
จําแนกไว         

ในหมวดอื่น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
มีงานประจําแต
ไมไดทํางาน 

3.7 1.6 4.4 8.6 2.1 4.0 0.3 3.8 4.7 18.0 39.0 22.3 24.5 9.4 14.1 3.3 12.8 7.6 - - 

- มี 0.0 - 0.1 0.8 0.1 - - 0.2 - 0.9 4.1 2.2 2.4 2.9 3.7 - 2.3 2.0 - - 
- ไมมี 3.7 1.6 4.2 7.8 2.0 4.0 0.3 3.7 4.7 17.1 34.9 20.1 22.1 6.4 10.4 3.3 10.4 5.6 - - 

1-9 ช่ัวโมง 2.3 0.3 1.0 1.4 0.4 0.6 - 1.7 13.1 5.4 83.9 76.8 4.3 3.1 1.5 - 5.0 12.8 - - 
- มี - - 0.3 - 0.1 - - - - 0.4 7.2 6.4 0.5 - 0.1 - 0.9 1.8 - - 
- ไมมี 2.3 0.3 0.8 1.4 0.4 0.6 - 1.7 13.1 5.0 76.7 70.4 3.8 3.1 1.4 - 4.1 11.0 - - 

10-19 ช่ัวโมง 4.8 5.4 5.2 2.1 3.5 3.0 - 1.3 16.5 34.0 353.6 332.6 16.7 12.0 10.8 1.9 30.5 27.6 - - 
- มี - 0.7 0.5 - - - - - 0.2 0.9 22.4 12.6 2.8 2.1 1.9 0.4 4.8 4.0 - - 
- ไมมี 4.8 4.7 4.7 2.1 3.5 3.0 - 1.3 16.3 33.0 331.2 319.9 14.0 9.9 9.0 1.5 25.6 23.7 - - 

20-29 ช่ัวโมง 15.5 6.7 10.8 12.3 7.5 8.4 2.7 1.7 45.8 78.1 933.3 844.0 46.5 49.0 29.6 5.7 84.7 86.2 - - 
- มี 0.2 - 0.2 0.2 0.0 0.8 - 0.1 2.5 2.3 40.8 21.8 3.5 1.3 1.9 0.5 11.9 15.2 - - 
- ไมมี 15.3 6.7 10.6 12.1 7.5 7.6 2.7 1.6 43.4 75.8 892.5 822.2 42.9 47.7 27.7 5.2 72.8 71.0 - - 

30-34 ช่ัวโมง 14.6 3.7 6.6 7.3 5.2 8.5 2.2 6.0 47.9 99.6 566.6 553.3 70.1 46.2 40.2 7.9 87.7 69.8 - - 
- มี - - - 0.6 - - - - 2.3 0.4 18.7 7.7 4.7 2.0 - 0.2 6.3 6.5 - - 
- ไมมี 14.6 3.7 6.6 6.8 5.2 8.5 2.2 6.0 45.6 99.2 547.9 545.6 65.4 44.2 40.2 7.7 81.4 63.3 - - 

35-39 ช่ัวโมง 158.5 59.2 230.2 442.1 131.5 128.5 65.5 198.3 247.4 272.9 966.4 777.2 158.6 87.1 117.6 18.5 133.1 123.3 4.2 0.9 

- มี 0.2 - 0.7 0.8 0.7 0.2 - - 1.1 5.2 22.0 11.0 2.7 0.6 2.6 0.5 3.5 2.8 - - 
- ไมมี 158.4 59.2 229.5 441.3 130.9 128.3 65.5 198.3 246.3 267.7 944.4 766.2 156.0 86.5 115.0 18.0 129.6 120.4 4.2 0.9 

40-49 ช่ัวโมง 574.0 333.7 513.2 665.0 539.3 654.7 286.9 748.4 1,216.5 1,848.8 2,556.2 1,883.6 2,016.9 610.5 1,298.0 611.3 1,136.3 1,123.5 35.3 26.5 
- มี - - 0.6 0.1 1.3 1.4 - 0.3 2.2 2.0 21.2 7.2 6.4 1.3 2.2 2.0 8.5 5.2 - - 
- ไมมี 574.0 333.7 512.5 664.9 538.0 653.3 286.9 748.1 1,214.3 1,846.9 2,535.0 1,876.4 2,010.5 609.2 1,295.7 609.3 1,127.8 1,118.2 35.3 26.5 

50 ช่ัวโมงข้ึนไป 216.1 96.2 74.5 67.4 140.1 116.1 70.1 93.7 1,327.2 1,941.5 1,718.7 900.5 868.5 327.4 939.9 444.4 462.2 444.1 2.2 0.4 
- มี 1.7 - - - 0.1 - - - 1.4 1.4 4.4 1.9 1.2 0.5 0.5 0.6 1.9 0.6 - - 
- ไมมี 214.4 96.2 74.5 67.4 140.0 116.1 70.1 93.7 1,325.8 1,940.1 1,714.3 898.5 867.3 326.9 939.3 443.8 460.2 443.5 2.2 0.4 

รวม 989.4 506.8 845.8 1,206.2 829.6 923.8 427.7 1,054.9 2,919.1 4,298.3 7,217.7 5,390.2 3,206.1 1,144.6 2,451.6 1,093.0 1952.1 1,894.8 41.7 27.8 
- มี 2.1 0.7 2.4 2.5 2.2 2.4 - 0.5 9.6 13.5 140.8 70.9 24.1 10.6 12.9 4.3 40.2 38.2 - - 
- ไมมี 987.3 506.1 843.4 1,203.7 827.4 921.4 427.7 1,054.4 2,909.4 4,284.8 7,076.8 5,319.3 3,182.0 1,134.0 2,438.7 1,088.7 1,912.0 1,856.6 41.7 27.8 
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6.1.5 คาจางและเงินเดือน 
คาจางและเงินเดือนในรายงานฉบับน้ี เปนการรวบรวมขอมูลคาจางและเงินเดือนของ

ผูที่ทํางานเปนลูกจางเทาน้ัน ซึ่งประกอบดวย ลูกจางเอกชน และรัฐบาล โดยรวบรวมขอมูลตามประเภทของ  
คาจางที่ไดรับ (รายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาหและรายเดือน) และแปลงเปนคาจางรายเดือนหรือเงินเดือน      
คาจางและ เงินเดือนของลูกจางเอกชนและรัฐบาล  

 
1) อัตราคาจางหรือเงินเดือน 

ในจํานวนลูกจางทั้งหมดที่ไดรับคาจางหรือเงินเดือน ซึ่งมีประมาณ 17.5 ลานคน   
พบวา ลูกจางสวนใหญรอยละ 47.2 ไดรับคาจางประมาณอยูในชวงเดือนละ 5,501 – 10,000 บาท รองลงมาร
อยละ 41.3 ไดรับคาจางมากกวา 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 8.8 ไดรับคาจาง เดือนละ 2,501-5,500 บาท 
และไดรับคาจางไมเกินเดือนละ 2,500 บาท รอยละ 1.6  

เมื่อพิจารณาคาจางของลูกจางทั้งหมดระหวางในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
แลว พบวา มีความแตกตางกันมาก ลูกจางที่อยูในเขตเทศบาลสวนใหญมีระดับเงินเดือนหรือคาจางสูงกวา  
ลูกจางที่อยูนอกเขตเทศบาล  กลาวคือ  ลูกจางที่ไดรับเงินเดือนมากกวา 10,000 บาทตอเดือน ในเขตเทศบาล
มีสูงถึงรอยละ 51.3 ในขณะที่นอกเขตเทศบาลมีเพียงรอยละ 28.6 เทาน้ัน  ลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
สูงกวา 5,500 บาทในเขตเทศบาลมีถึงรอยละ 93.3 ในขณะที่นอกเขตเทศบาลมีรอยละ 82.3 

ลูกจางที่อยูในเขตเทศบาลที่มีเงินเดือนไม เกิน 5,500 บาท มีเพียงรอยละ 5.2 
ในขณะที่ลูกจางที่อยูนอกเขตเทศบาลมีถึงรอยละ 17.0  
 

2) คาจางระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล 
เมื่อเปรียบเทียบระดับคาจางหรือเงินเดือนของลูกจ างในภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาล พบวา ในภาพรวมลูกจางเอกชนมีระดับคาจางตํ่ากวาลูกจางรัฐบาลมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกจางเอก
ชน ในที่น้ีไดรวมถึง      ลูกจางรายวันและกรรมกรผูใชแรงงานทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนมากและสวนใหญจะมีราย
ไดคอนขางตํ่า  

สัดสวนของลูกจางเอกชนที่มีระดับคาจางตํ่า คือ ไมเกินเดือนละ 5,500 บาท มีอยู
ถึงรอยละ 11.5 เทียบกับลูกจางรัฐบาลซึ่งมีอยูเพียงรอยละ 5.9 เทาน้ัน ในขณะที่ผูที่ไดรับคาจางหรือเงินเดือน 
มากกวา 5,500 บาทตอเดือน ปรากฏวาลูกจาง รัฐบาลมีอยูถึงรอยละ 92.8 สวนลูกจางเอกชนมีเพียงรอยละ 
87.4 เทาน้ัน 

3) คาจางหรือเงินเดือนระหวางชายและหญิง 
เมื่อเปรียบเทียบระดับคาจาง หรือ เงินเดือนของลูกจ างในภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาล พบวา ในภาพรวมลูกจางชายมีคาจางสูงมากกวาลูกจางหญิงในทุกระดับของเงินเดือนหรือคาจาง  
สวนใหญลูกจางทั้งหญิงและชายมีคาจางอยูระหวาง 5,501-10,000 บาท แตลูกจางหญิงมีจํานวนนอยกวา
ลูกจางชาย (หญิงรอยละ 46.1 และชายรอยละ 48.1 ตามลําดับ)  และพบวา ลูกจางภาครัฐทั้งหญิงและชาย 
สวนใหญมีคาจางหรือเงินเดือนต้ังแต 10,000 บาทข้ึนไป ในขณะที่สวนใหญลูกจางภาคเอกชนทั้งหญิงและชาย
มีคาจางหรือเงินเดือนอยูในระหวางเงิน 5,501-10,000 บาท 

เมื่อพิจารณาคาจางของลูกจางทั้งหญิงและชายในเขตเทศบาล สวนใหญไดรับ
คาจางหรือเงินเดือนมากกวา 10,000 บาท โดยลูกจางชายมีอยูถึงรอยละ 51.7 ซึ่งมากกวาลูกจางหญิงที่มีรอย
ละ 50.7  ในขณะที่ลูกจางทั้งหญิงและชายที่อยูนอกเขตเทศบาลสวนใหญมีคาจางหรือเงินเดือนระหวาง 
5,501-10,000 บาท (ชายรอยละ 55.0 หญิงรอยละ 51.9)  ดังตารางที่ 36 
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ตารางท่ี 36  จํานวนและอัตรารอยละของลกูจาง จําแนกตามระดับคาจาง/เงินเดือน เพศ และเขตการปกครอง
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

1) การไดรับผลประโยชนเพ่ิมเติมเปนเงินสดหรืออ่ืน ๆ 
ในภาพรวมลูกจางทั้งหญิงและชายรอยละ  48.6 ตางไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมเปน

เงินสดอื่น ๆ  ลูกจางที่ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมที่เปนคาอาหาร เสื้อผาและอื่นๆ สวนใหญเปนลูกจางหญิง
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มากกวาลูกจางชาย ในขณะที่ลกูจางชายไดรับผลประโยชนเปนที่อยูอาศัยและคาลวงเวลา มากกวาลูกจางหญิง  
สวนผลประโยชนเพิ่มเติมที่เปนเงินโบนัส คาเงินสดอื่น ๆ ลูกจางหญิงและชายไดรับจํานวนเทากัน 

 สําหรับภาคเอกชน ลูกจางชายสวนใหญไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมเปนคาลวงเวลา 
ในขณะที่ลูกจางหญิงสวนใหญไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมเปนเงินสดอื่น ๆ ซึ่งลูกจางหญิงที่ไดรับผลประโยชน
เพิ่มเติมเปนโบนัส เงินสดอื่น ๆ  อาหาร เสื้อผา และอื่น ๆ มีจํานวนมากกวาลูกจางชาย ในขณะที่คาลวงเวลา
และที่อยูอาศัย มีจํานวนลูกจางชายไดรับมากกวาหญิง 

ในสวนภาครัฐพบวา สวนใหญลูกจางชายและหญิงไดรับผลประโยชนเปนเงินสดอื่น ๆ 
เชนกัน ซึ่งลูกจางหญิงที่ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมเปนคาลวงเวลา อาหาร เสื้อผา มีจํานวนมากกวาลูกจางชาย
ในขณะที่โบนัส เงินสดอื่น ๆ ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ เปนลูกจางชายมากลูกจางหญิง ดังตารางที่ 37 

ตารางที่ 37 จํานวนและอัตรารอยละของลูกจาง ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ที่ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติม 
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 
6.1.6. แรงงานไทยในตางประเทศ 

  ในป 2555 มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานในตางประเทศสูงถึง 79,628 คน เปน
ผูชายมากกวาผูหญิง คือเปนผูชาย 64,604 คน คิดเปนรอยละ 81.13  ผูหญิง 15,024 คน คิดเปนรอยละ 
18.84 ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในตางประเทศ โดยสวนใหญจะทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต และกอสราง แตก็ยังคงพบวามีบางประทศที่มีแรงงานผูหญิงมากกวาแรงงานชาย เชน ฮองกง จีน มาเกา 
กัมพูชา และสาธารณรัฐมัลดีฟส (ที่มา: สํานักงานบริหารแรงงานไปทํางานตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน) ดังตารางที่ 38 
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ตารางที่ 38  จํานวนคนหางานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ (จําแนกตามประเภทการเดินทาง)               
ยอดสรุปประจําป 2555 – 2557 

ประเภทการเดนิทาง 
2557 2556 2555 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เดินทางดวยตนเอง 7,315 3,810 9,253 3,722 9,164 3,752 
กรมจัดสง 8,918 1,246 13,209 1,441 8,234 1,474 
นายจางพาลูกจางไปทํางาน 6,086 752 11,195 1,419 10,441 2,658 
นายจางสงลูกจางไปฝกงาน 3,091 1,824 2,711 1,638 3,181 1,897 
บริษัทจัดสง 29,942 5,818 28,051 5,466 33,584 5,243 

รวมทั้งสิ้น 55,352 13,450 64,419 13,686 64,604 15,024 
Re-entry 41,147 9,580 42,765 9,641 44,288 10,185 

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ฝายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ 

 
ในป 2557 มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานในตางแดนมีจํานวนลดลง  โดยมีแรงงาน

เดินทางไปทํางานตางประเทศ 68,802 คน และยังคงเปนผูชายมากผูหญิง คือเปนผูชาย  55,352 คน (รอยละ 
80.45) และผูหญิง 13,450 คน (รอยละ 19.55) และกลุมประเทศที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุดคือ กลุม
ประเทศเอเซีย รองลงมาคือกลุมประเทศตะวันออกกลาง และกลุมประเทศยุโรป ตามลําดับ ดังตารางที่ 39 

ตารางที่ 39  จํานวนคนหางานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ (จําแนกตามกลุมประเทศ)                      
ยอดสรุปประจําป 2555 – 2557 

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ฝายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ 

1) การชวยเหลือแรงงานไทยในตางประเทศ 

สําหรับการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขอยูในตางประเทศของกองคุมครอง
และดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล พบวามีแรงงานสวนหน่ึงที่ถูกหลอกลวงไปทํางาน
ตางประเทศ ไดแก แรงงานไทยทั่วไป แรงงานประมงไทย และแรงงานไทยที่ถูกหลอกใหขายบริการ โดยพบวา
มีแรงงานไทยที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย/คาประเวณี 103 คน ในป 2555  

กลุมประเทศ 
2557 2556 2555 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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, ตะวันออกกลาง 8,967 794 9,610 826 8,401 810 

แอฟริกา 1,223 55 3,466 68 2,630 82 
เอเชีย 37,514 10,025 39,814 9,713 42,909 11,299 
ยุโรป 6,488 2,034 10,015 2,430 8,195 2,055 
อเมริกาเหนือ 517 305 556 415 536 1,228 
อเมริกาใต 123 25 29 13 40 22 
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย 520 212 929 221 1,737 220 

รวมทั้งสิ้น 55,352 13,450 64,419 13,686 64,604 15,024 

Re
-e

nt
ry

 

ตะวันออกกลาง 8,312 1,835 8,012 1,731 8,199 1,747 

แอฟริกา 2,379 163 2,764 178 2,781 220 
เอเชีย 27,470 5,182 28,231 5,367 29,202 5,775 
ยุโรป 1,375 1,320 1,400 1,273 1,565 1,340 
อเมริกาเหนือ 1,246 936 1,425 994 1,356 988 
อเมริกาใต 71 12 20 1 11 2 
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย 294 132 913 97 1,174 113 

รวมทั้งสิ้น 41,147 9,580 42,765 9,641 44,288 10,185 
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จากการที่คนไทยไปทํางานในตางประเทศ มีทั้งผูที่ประสบความสําเร็จและตกทุกข           
ไดยาก ขอมูลการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขในตางประเทศของกองคุมครองและดูแลผลประโยชน            
คนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล พบวา ต้ังแตป 2554 แรงงานไทยที่ไปคาประเวณีและตกทุกขเพิ่มข้ึน
อยางตอเน่ือง โดยไดใหความชวยแหลือคนไทยที่ไปคาประเวณีและตกทกุข จากเดิมในป 2554 จํานวน 44 คน  
เพิ่มข้ึนเปน 146 คน ในป 2556  เชนเดียวกับการใหความชวยเหลือเหย่ือจากการคามนุษย/คาประเวณี/
แรงงาน ในป 2554 มีจํานวน 5 คน เพิ่มข้ึนเปน 46 คน แตเน่ืองจากขอมูลเหลาน้ีไมมีการจําแนกเพศ จึงไม
สามารถที่จะบงช้ีไดวาไดใหการชวยเหลือผูหญิงหรือชายมากกวากัน ดังตารางที่ 40 

ตารางที่ 40  สถิติการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ ป 2552-2556 

  ที่มา : กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล 

 
6.2  การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

6.21  การประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
สาระสําคัญในการคุมครองหญิงมีครรภ การทํางานของเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป การหามจางงานที่เปนอันตราย 
และสงเสริมสวัสดิการ เชน คารักษาพยาบาล  คาทําศพ เปนตน รวมทั้งการประกาศใชพระราชบัญญัติการออม
แหงชาติ พ.ศ.2554 ที่สงเสริมการสรางหลักประกันหลังเกษียณอายุ 

6.2.2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมไดบังคับใชเพื่อเพิ่มการคุมครองสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานหญิงและ
เด็กใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  มีประเด็นสําคัญดังน้ี 

 (1) ใหการคุมครองเวลาทํางานของลูกจางหญิงและชายในวันหน่ึงไมเกิน 8 ช่ัวโมง 
และสัปดาห หน่ึงไมเกิน 48 ช่ัวโมง 

(2)  คุมครองลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกับลูกจางตามสัญญา 
ใหไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(3)  แกไขประเภทของงานที่ไมเหมาะสม ใหแรงงานหญิงสามารถกระทําได หาก
สภาพงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย 
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(4)  คุมครองสุขภาพแรงงานหญิงมีครรภทํางาน มิใหทํางานระหวาง 22.00-06.00 
น. และทํางานลวงเวลาและในวันหยุด ยกเวนแรงงานหญิงมีครรภตําแหนงผูบริหาร วิชาการ ธุรการ การเงิน
บัญชี นายจางอาจใหทํางานลวงเวลาไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพและไดรับความยินยอมจากตัวแรงงาน
หญิงมีครรภเองดวย 

(5) คุมครองแรงงานเด็กทั้งหญิงและชายโดยหามแรงงานอายุตํ่ากวา 18 ปทํางานใน
สถานที่ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(6) ขยายการคุมครองการถูกลวงละเมิดทางเพศใหครอบคลุมลูกจางทุกคนทั้งหญิง
และชาย รวมทั้งขยายการคุมครองไปถึงการคุกคาม และกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศดวย 

6.2.3 การสงเสริมใหสถานประกอบกจิการจัดสวัสดิการชวยเหลอืครอบครัวของลกูจาง  โดย
ไดจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อดูแลบุตรของลูกจาง การจัดต้ังมุมนมแมในสถานประกอบการ 

6.2.4 การประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ผูหญิงและผูชายเขาถึง
กองทุนประกันสังคมไดอยางเทาเทียมกัน 

6.2.5 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2555ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ไดประกาศใหเพิ่มสทธิและปกปองแรงงานทํางานบาน ซึ่งสวนใหญเปนหญิง ภายใตกฎกระทรวงดังกลาว 
ไดเพิ่มสิทธิของแรงงานทํางานบานนใหมีวันหยุด 1 วันหลังจากทํางานติดตอกัน 6 วัน และใหมีวันหยุดตาม
เทศกาล 13 วัน และวันหยุดประจําป 6 วัน 

6.2.6 การสงเสริมใหสตรีไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรมุงเนนใหสตรีทุกกลุมมีโอกาส 
เขาถึงแหลงเงินทุนและแหลงทรัพยากรตาง  ตลอดจนไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม 
และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค รวมทั้งมีโอกาสเขารวมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูเวทีสากลและประชาคมอาเซียน โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ดังน้ี 

- เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสตรี ผานระบบการพัฒนาทักษะและระบบ
การศึกษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

- สงเสริมใหสตรีไดเขาถึงและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อให
รูเทาทันและสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ 

- พัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อใหผูหญิงมีโอกาส
เขารวมและรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเขาถึงแหลงเงินทุนที่ถูกตอง
และเหมาะสม 

- สนับสนุนและจัดการศึกษาวิจัยและสรางองคความรู เพื่อพัฒนาองคความรู
ดานการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของสตรีทางเศรษฐกิจและสังคม และการนําความรูมาใชประโยชน 

- สงเสริมการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสตรีผานกลไกการมีสวนรวมใน
คณะกรรมการบริหารในองคกรทุกระดับ จัดสินเช่ือใหเขาถึงผูหญิง และจัดเวลาทํางานที่ยืดหยุน 
รวมทั้ง             สถานรับเลี้ยงเด็ก 

- การทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ครอบคลุมผูหญิงแรงงานนอกระบบ 
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6.3  ขอทาทาย 
6.3.1  การปรับเปลี่ยนทัศนคติของพื้นที่ระหวางหญิงและชายในสังคมไทย โดยที่หญิงและ

ชายสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทการทํางานในบานและงานนอกบานตามความชอบ หรือตามศักยภาพของแต
ละบุคคลโดยไมจํากัดใหเปนบทบาทของเพศใดเพศหน่ึงโดยเฉพาะ เชน งานบานการดูแลสมาชิกในครอบครัว 
คืองานของผูหญิงเพียงเพศเดียว การที่ผูชายจะทําหนาที่ในการดูแลบานและสมาชิกในครอบครัวแทนผูหญิง
ควรเปนเรื่องของการมีศักด์ิศรีเทาเทียมกับการทํางานนอกบานเชนเดียวกัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ทํางานดังกลาวตามความชอบ หรือศักยภาพจะชวยใหครอบครัวมีความเสมอภาค และชวยลดเวลาการทํางาน
ของทั้งหญิงและชายได เชน ประเทศในกลุมแสกนดิเนเวียน ที่ผูชายทําหนาที่ทํางานบานแทนผูหญิงมากข้ึน 

6.3.2  นโยบายการทํางานที่สมดุลกับชีวิตครอบครัวที่เหมาะสมกัสภาพสังคมไทย  เชน  
   (1)  นโยบายใหสิทธิพอแมในการรองขอการทํางานที่ยืดหยุน กรณีที่มีลูกอายุตํ่ากวา 

6 ป หรือลูกพิการอายุตํ่ากวา 18 ป 
        (2) การสรางสวัสดิการสาํหรบัครอบครัวแกผูทํางาน เชน สิทธิการลาของพอเพื่อชวย

ภรรยาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด  การลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวย 
    (3) นโยบายแมหรือพอเลี้ยงเด่ียวจะไดรับหลักประกันดานรายไดและการชวยเหลือ

สนับสนุนใหทํางาน ทั้งงานเต็มเวลาหรืองานไมเต็มเวลา1 
6.3.3  สรางสื่อมวลชนมีสวนรวมในการรณรงคและเห็นคุณคาการปรับเปลี่ยนบทบาทการ

ทํางานบานและงานนอกบานระหวางหญิงชาย เพื่อชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติของการกํากับบทบาททางเพศใน

สังคม 
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7. สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 
การเปดโอกาสใหสตรีไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในสังคม  เปนเครื่องมือ และกลไกสําคัญ

อยางหน่ึงในการพัฒนาสังคมสูความเสมอภาค เพราะสตรีสามารถใชมุมมองและความคิดเห็นที่แตกตางจาก
ผูชาย  สามารถสะทอนปญหาการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดเพิ่มมากข้ึน ทั้งปญหาดานความรุนแรง  ปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศ  ปญหาสิทธิมนุษยชน ปญหาการเขาถึงและมีโอกาสในการไดรับจัดสรรทรัพยากรทางสังคม
ตาง ๆ อยางเทาเทียมและเปนธรรม  การสงเสริมใหสตรีเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจมากข้ึนไมได
กอใหเกิดประโยชนตอตัวสตรีดวยกันเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  แตยังเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุมที่สตรีตองดูแลอยางใกลชิดดวย การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจจะเปนการชวยเติมเต็ม 
และสรางความสมดุลแกทองถ่ินและสังคมไดอยางย่ังยืน  

 

7.1  สถานการณ 
พบวา การมีสวนรวมในอํานาจและการตัดสินใจของสตรีในสังคมไทย ยังคงมีสัดสวนนอย 

ทั้งในระบบการบริหารราชการ ในสวนของขาราชการพลเรือน ขาราชการดานกระบวนการยุติธรรม และ
การเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ผูหญิงยังคงมีสัดสวนในการเขาไปมี     
สวนรวมทางการเมืองและบริหารไมเพิ่มข้ึนเทาใดนัก  

1)  การมีสวนรวมในการบริหารราชการ 
 จากรายงานกําลังพลภาครัฐในฝายพลเรือน ป 2556 ภาพรวมของขาราชการในฝาย 

พลเรือน ทั้งขาราชการสวนกลางและภูมิภาค และขาราขการสวนทองถ่ิน  มีสัดสวนระหวางชายหญิงในอัตรา
ใกลเคียงกัน แตขาราชการหญิงมีจํานวนมากกวา คือ เปนหญิง จํานวน 694,725 คน คิดเปนรอยละ 54.64 
และเปนชาย จํานวน 576,670 คน คิดเปนรอยละ 45.36 โดยขาราชการหญิงมีสัดสวนที่เพิ่มจากป 2555 
เล็กนอย(ป 2555 รอยละ 54.19)  

 และเมื่อมีการจําแนกขาราชการหญิงและชาย พบวา ขาราชการชายสวนใหญ ประมาณ     
1 ใน 3 เปนขาราชการตํารวจ คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รอยละ 27.25 และขาราชการพลเรือนสามัญ รอยละ 22.65 ตามลําดับ 

ขาราชการหญิงสวนใหญเกือบครึ่ง เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปน
รอยละ 40.25 รองลงมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ รอยละ 34.02 พนักงานเทศบาล รอยละ 7.73 และ
พนักงานสวนตําบล รอยละ 5.76 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี ขาราชการตํารวจ ขาราชการอัยการ และขาราชการตุลาการ/ตุลาการศาลปกครอง 
เปนชายมากกวาหญิงในสัดสวนที่สูงมาก คือ รอยละ 91.24 รอยละ 79.04 และรอยละ 73.26 ตามลําดับ   
สวนขาราชการประเภทอื่นๆ ที่เหลือ พบวา มีสัดสวนเปนหญิงมากกวาชายทั้งสิ้น โดยเฉพาะขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร พนักงานครูเทศบาล และขาราชการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีสัดสวนเปนขาราชการ
หญิงสูงเกินกวารอยละ 70 

เมื่อเปรียบเทียบขาราชพลเรือนตามสวนราชการในกระทรวงตาง ๆ พบวากระทรวง
สาธารณสุขมีสัดสวนขาราชการหญิงสูงสุด รอยละ 78.18 รองลงมามีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย คิดเปนรอยละ 72.14 รอยละ 
70.16 และรอยละ 68.90 ตามลําดับ  
  สวนราชการที่มีขาราชการชายมากกวาหญิง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม มีขาราชการชาย คิดเปนรอยละ 68.86 รองลงมาคือกระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม และ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 65.74 รอยละ 59.91 และรอยละ 56.01 ตามลําดับ ดังตารางที่ 
41 และ 42 
ตารางที่ 41  ชายหญิงในราชการฝายพลเรือน ปงบประมาณ 2556 จําแนกตามประเภทขาราชการ 

ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2556, สํานักงาน ก.พ. 

 
ตารางที่ 42  ชายหญิงในราชการฝายพลเรือน ปงบประมาณ 2556 จําแนกตามสวนราชการ 

ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2556, สํานักงาน ก.พ. 

 

เปนขาราชการใน

สวนการศึกษามาก 
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นอกจากน้ี ยังพบวา ผูดํารงตําแหนงระดับสูงของกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน    

สวนใหญเปนชาย โดยขาราชการพลเรือนสามัญ มีสัดสวนเปนผูหญิงเพียงรอยละ 17.09 (ลดลงจากป 2555 
รอยละ 18.06) ขาราชการ ตุลาการ รอยละ 10.64 ขาราชการอัยการ รอยละ 15.66 องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ รอยละ 25 โดยขาราชการตํารวจ ตุลาการศาลปกครอง และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไมมีผูหญิง
ดํารงตําแหนงระดับสูงเลย ยกเวนขาราชการรัฐสภาสามัญ มีผูบริหารเปนผูหญิงถึงรอยละ 70.00  

 
ตารางที่ 43 กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน : ตําแหนงระดับสูง 

 
ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2556, สํานักงาน ก.พ. 
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ในขาราชการพลเรือนสามัญมีผูบริหาร   ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาและรองหัวหนาสวน
ราชการ ระดับกระทรวงและกรม จํานวนทั้งสิ้น 552 คน คิดเปนรอยละ 0.15 ของจํานวนขาราชการพลเรือน 
สามัญทั้งหมด จําแนกเปนตําแหนงบริหารระดับตน จํานวน 280 คน และบริหารระดับสูง จํานวน 272 คน 
โดยจํานวนดังกลาว เปนนักบริหารหญิงในสัดสวนประมาณ 1 ใน 4 หรือรอยละ 24.28 ใกลเคียงกับสัดสวนใน
ป 2555 รอยละ 23.22 และเมื่อเปรียบเทียบขอมูลยอนหลงัไปต้ังแตป 2536 จนถึงปจจุบันจะพบวา นักบริหาร
หญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และเริ่มมีสัดสวนคอนขางคงที่ต้ังแต ป 2552 เปนตนมา โดยมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 24 - 25  ดังตารางที่ 44 
ตารางที่ 44   จํานวนนักบริหาร ปงบประมาณ 2556 จําแนกตามเพศ และระดับบริหาร 

 
ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2556, สํานักงาน ก.พ. 
 

2) การมีสวนรวมทางการเมือง 
 (1)  การเมืองระดับชาติ 

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 เปนครั้งแรกที่ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา
โดยตรง ผูหญิงไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ในขณะที่ผูชายไดรับเลือก
เปนสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 90.00 หากเมื่อเทียบกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในป 
2557 พบวา ผูหญิงไดรับเลือกเปนวุฒิสมาชิก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 15.58 ในขณะที่ผูชายไดรับเลือก
เปนวุฒิสมาชิก จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 84.42 ถึงแมวาจะมีผูหญิงเพิ่มข้ึน แตยังเปนสัดสวนที่นอยกวา           
ผูชายมาก ดังตารางที่ 45 
ตารางที่ 45  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ป 2543, 2549, 2551 และ 2557 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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 การลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาของผูหญิงยังคงมีจํานวนนอยกวา
ผูชายมาก โดยในการเลือกต้ัง ป 2557  พบวา มีผูหญิงสนใจลงสมัครรอยละ 14.22  ในขณะที่ผูชายลงสมัคร
รับเลือกต้ังสูงถึงรอยละ 85.78 ดังตารางที่ 46 

 

ตารางที่ 46 จํานวนและรอยละของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ป 2543, 2549, 2551 และ 2557 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ในการเลือกต้ังป 2554 ผูหญิงไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกต้ัง  จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.20  ดังตารางที่ 47 

 

ตารางที่ 47  จํานวนและรอยละของผูไดรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2526, 2529, 2531, 2535, 2538, 2539  
2544, 2548, 2550 และ 2554 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 การลงสมัครรบัเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป 2554 ผูหญิงลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรลดลงกวาป 2550  โดยแบงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบัญชีรายช่ือ รอยละ 22.06 
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตเลือกต้ัง รอยละ 17.55 ในขณะที่ผูชายลงสมัครรับเลือกต้ังสูงถึงรอยละ 
77.94 และ 82.45 ตามลําดับ ดังตารางที่ 48 
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ตารางที่ 48   จํานวนและรอยละของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2526, 2529, 2531, 2535, 2538, 2539  
2544, 2548, 2550 และ 2554 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ต้ังแตป 2526 – 2554 มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 11 ครั้ง        
มีผูหญิงไดรับการเลือกต้ังเฉลี่ยรอยละ 8.10 ของผูหญิงที่ลงสมัคร และในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ต้ังแต          
ป 2543-2557 มีการเลือกต้ัง 4 ครั้ง (ไมรวมสรรหา) มีผูหญิงไดรับการเลือกต้ังเฉลี่ยรอยละ 20.55 ของผูหญิง  
ที่ลงสมัคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา โอกาสที่จะใหผูหญิงเขามามีบทบาทในการตัดสินใจระดับนโยบายหรือระดับชาติ 
นอยมาก  

 ในสวนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พบวา ในป 2557 ผูหญิงไดรับ
การแตงต้ังเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ รอยละ 5.91   ในขณะที่ผูชายไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสภา      
นิติบัญญัติแหงชาติสูงถึงรอยละ 94.09  ทั้งน้ี ต้ังแตป 2516 ผูหญิงมีแนวโนมเขามามีสวนรวมเพิ่มข้ึน แตยังคง
มีจํานวนนอยกวาชาย  ดังตารางที่ 49 
ตารางที่ 49   จํานวนและรอยละของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป 2515, 2516, 2520, 2534, และ 2557 

ที่มา :ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 89 ตอนที่ 193 (16 ธันวาคม 2515) 
       ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา ฉบับบพิเศษ เลม 90 ตอนที่ 171 (24 ธันวาคม 2516) 
       ประกาศแตงตั้งสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา ฉบับบพิเศษ เลม 94 ตอนที่ 114 (17 พฤศจิกายน 2520) 
       ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา ฉบับบพิเศษ เลม 108 ตอนที่ 53 (24 มีนาคม 2534) 
       ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 109ง (12 ตุลาคม 2549) 
  ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ , ราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 147ง (31 กรกฎาคม 2557) 
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 ในป 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนหญิงรอยละ 14.8 ในขณะที่ชาย
มีถึงรอยละ 85.20 โดยในดานสื่อมวลชนมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.46  
ในขณะที่ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีผูหญิงรอยละ 5.00 ดังตารางที่ 50 

ตารางที่ 50 จํานวนและรอยละของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ป 2557 

ที่มา : ประกาศ แตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาต,ิ ราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 199 ง 
 

 การเขารวมเปนคณะรัฐมนตรี เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีชาย จาก
คณะรัฐมนตรีทั้ง 3 คณะ คือคณะที่ 58-60 ระหวางป 2551-2554 มีรัฐมนตรีหญิงไมเกินคณะละ 3-4 คน คิด
เปนสัดสวนรัฐมนตรีหญิงในคณะรัฐมนตรีแตละคณะ คิดเปนรอยละ 8.50, 8.33 และ 10.26 ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 51 
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ตารางที่ 51 จํานวนหญิงและชายในคณะรัฐมนตรี คณะที่ 56-60 

ที่มา :  รวบรวมจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 จากการเปรียบเทียบผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีภายใตการบริหารราชการ
แผนดินของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา (คณะที่ 61) กับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีภายใตการบริหารราชการ
แผนดินของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร (คณะที่ 60 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 – 22 พฤษภาคม 2557) พบวาการมี
สวนรวมทางการเมืองของผูหญิงในคณะรัฐมนตรีลดลงเล็กนอย เพราะในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 มีผูหญิงรอย
ละ 7.87 ในขณะทีค่ณะปจจุบัน คณะที่ 61 มีผูหญิงรอยละ 5.71 ดังตารางที่ 52 
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ตารางที่ 52 จํานวนหญิงและชายในคณะรัฐมนตรภีายใตการบริหารราชการแผนดินของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (คณะที่ 61) 

ที่มา : ประกาศ แตงตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 164 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 

 
(2)  การเมืองในระดับทองถ่ิน/ทองท่ี  

 ระดับทองถ่ิน จากผลการสมัครรับเลือกต้ังนายกและสมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ป 2555 ผูหญิงไดรับเลือกต้ังสรุปได ดังน้ี  

- เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 12.31 และไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาจังหวัด รอยละ 12.69 

- เปนนายกเทศบาลนคร รอยละ 13.04 และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภา
เทศบาลนคร รอยละ 14.46 

- เปนนายกเทศบาลเมือง รอยละ 4.90 และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภา
เทศบาลเมือง รอยละ 12.48 

- เปนนายกเทศบาลตําบล รอยละ 6.88  และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภา
เทศบาลตําบล รอยละ 15.27 

- เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 6.52 และไดรับเลือกเปน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 14.78 

จะเห็นไดวาการเมืองในระดับทองถ่ินมีผูหญิงไดรับเลือกต้ังเปนผูบริหาร
ในทางการเมืองทองถ่ินนอยกวารอยละ 12 มีเพียงนายกเทศบาลนครที่ผูหญิงไดรับการเลือกต้ังถึงรอยละ 
13.04 ในขณะที่ผูชายมีสัดสวนไดรับเลือกต้ังเปนนายกและสมาชิกสภาสงูถึงรอยละ 80-90 ซึ่งยังคงเปนสัดสวน
ที่สูงกวาผูหญิงอยูมาก (ที่มา :  กองการเจาหนาที่, สํานักบริหารการปกครองทองถ่ิน, สํานักบริหารการปกครอง
ทองที่, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 3 ธ.ค.2555) 

 ระดับทองท่ี จากขอมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 (ตารางที่ 48) สรุปได
ดังน้ี 

- ผูหญิ งที่ ดํ ารงตําแหน ง กํ านัน ผู ใหญ บ าน  แพทยประจํ าตํ าบล              
สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 46,557 คน คิดเปนรอยละ 17.51 ของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวทั้งหมด  
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- กํานันเปนเพศหญิงไมถึงรอยละ 7 โดยมีเพียงรอยละ 6.21 ในขณะที่
ผูใหญบานมีเกือบรอยละ 10 เทาน้ันที่เปนเพศหญิง  
ตารางที่ 53 จํานวนผูบริหารหญิงชายในระดับทองที่ (ขอมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ตําแหนง 
ชาย หญิง 

รวม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กํานัน 6,420 93.79 425 6.21 6,845 
ผูใหญบาน 59,956 90.36 6,394 9.64 66,350 
แพทยประจําตําบล 3,527 54.61 2,932 45.39 6,459 
สารวัตรกํานัน 11,589 84.77 2,082 15.23 13,671 

ผูชวยผูใหญบาน 137,832 79.88 34,724 20.12 172,556 
รวม 219,324 82.49 46,557 17.51 265,881 

หมายเหตุ : ขอมูลไมรวมตําแหนงที่อยูระหวางการรอเลือกตั้ง และรอแตงตั้ง เนื่องจากครบวาระ ตาย หรือลาออก 
ที่มา : สํานักบริหารปกครองทองที่ กรมการปกครอง 
 

 3)  การมีสวนรวมในการบริหารภาคธุรกิจเอกชน 
ในภาคธุรกิจเอกชน ผูหญิงยังมีโอกาสนอยในระดับการตัดสินใจและการกําหนด

นโยบายขององคกรเมื่อเทียบกับผูชาย โดยพบวา   

 จากรายงาน Thailand : the business growth environment Grant 
Thornton International Business Report 2014 พบวา ในป 2555 ผูบริหารภาคเอกชน มีผูบริหาร
ระดับสูง เปนหญิงรอยละ 39   ซึ่งลดลงจากป 2554 ที่มีผูหญิงเปนผูบริหารถึงรอยละ 45 ซึ่งประเทศไทยยังคง
อยูในลําดับที่ 3 จาก 34 ประเทศ อยางไรก็ตาม พบวา 2 ใน 5 ของผูบริหารระดับสูงของประเทศไทยเปน
ผูหญิง รอยละ 38 โดยอยูในลําดับ 7 ในป 2556  ดังภาพที่ 34 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 34 สัดสวนผูบริหารระดับสูงภาคเอกชน 2556  

(2556) IBR 2013 – 36 % 

(2557) IBR 2014 – 38 % 

(2555) IBR 2023 – 39 % 

จากราย งาน  Thailand : 

the bus iness  g rowth  

environment Grant 

Thornton International 

Business Report 2014 ที่

จั ด อั น ดั บ ผู บ ริ ห า ร

ภาคเอกชนในหลายประเทศ

ป ร า ก ฎ ดั ง นี้  ป  2 5 5 4 

ประเทศไทยมีผูบริหารหญิง

สู ง เป น อั น ดั บ  3  โด ย มี

จํานวนผูบริหารหญิงถึงรอย

ละ 45 ในป 2555 ผูบริหาร

ห ญิ ง ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย มี

จํานวนลดลงเหลือรอยละ 

39 สวนในป 2556 มีจํานวน

เพ่ิมขึ้น เปนรอยละ 38 คง

อยูในอันดับที่ 7 
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  จากผลสํารวจประจําป 2556 ชอง Grant Thorntion ซึ่งเปนบริษัททีป่รึกษาระหวาง
ประเทศ พบวา ประเทศไทยมี ซีอีโอ ทีเ่ปนผูหญิงคิดเปน รอยละ 49 ซึ่งนับเปนสถิติสงูสุดของโลก 

 จากขอมู ลของคณ ะกรรมการหอการคาจั งห วัด  ในป  2556-2557 
คณะกรรมการหอการคาจังหวัด มีผูหญิงอยูในคณะกรรมการ ประมาณรอยละ 19 ซึ่งสูงกวาป 2554-2555 ซึ่ง
มีผูหญิงประมาณรอยละ 17 และในสวนของประธานกรรมการหอการคาจังหวัด ในป 2556-2557 เปนผูหญิง
รอยละ 12 เพิ่มสูงข้ึนกวาป 2554-2555      ที่มีผูหญิงเพียง รอยละ 5  

การมีสวนรวมภาคประชาชน 
4)  สหกรณ 

ในป 2557 มีจํานวนสมาชิกสหกรณทั้งสิ้น 11,275,804 คน  ในจํานวนน้ีผูหญิงเปน
สมาชิกสหกรณนอยกวาผูชายทั้งสหกรณภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซึ่งเปนหญิงรอยละ 43.17 
เปนชายรอยละ 56.83 แตเปนที่นาสังเกตวาผูหญงิเปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรมากกวาสหกรณนอกภาค
การเกษตร (รอยละ 48.95 และรอยละ 39.08 ตามลําดับ)  โดยผูหญิงเปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนียนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 50.45  ดังตารางที่ 54 
 

ตารางที่ 54  จํานวนสมาชิกชาย-หญิง แยกตามประเภทสหกรณ ป 2557 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  สหกรณ(Active) ทั้งหมด (สหกรณ+ชุมนุมสหกรณ) มีจํานวน 7,214 แหง แบงเปนชุมนุมสหกรณ 121 แหง  
               (สมาชิกเปนสหกรณ (แหง)) และ สหกรณ จํานวน 7,093 แหง 
ที่มา : กรมสงเสริมสหกรณ 

 

7.2 การดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจ 
1) การปกครองสวนทองถ่ิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญในการกําหนดสัดสวน หญิง : ชาย เปน 1 : 1 ในสมาชิก      
สภาองคการบริหารสวนตําบล ในสวนของภาครัฐไดรณรงคและฝกอบรมสรางความรูความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาว นอกจากน้ี ยังไดมีความพยายามในการผลักดันพรรคการเมืองพิจารณากําหนดสัดสวนหญิงชายในการ
ลงสมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งขณะน้ี พรรคการเมืองกําลังพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติอยู 

2) การสรางเครือข ายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ           
ภาคประชาสังคมในการเพิ่มสัดสวนการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 
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3)  การจัดทําบันทึกความเขาใจเพือ่การสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อรวมกัน
กําหนดแนวทางและทิศทางการสงเสริมใหผูหญิงมีสวนรวมทางการเมือง  

4)  จัดอบรมผูนําสตรีที่มีความสนใจเขาสูการเมืองทองถ่ิน 
5)  การรณรงคสรางความตระหนักใหสังคมเห็นความสําคัญของผูหญิงในการเขาไปมีสวน

รวมทางการเมืองและจัดถายทอดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน  
6) การอบรมสื่อทองถ่ินเพื่อสรางความตระหนักในประเด็นสตรีและการเมืองในระดับ

ชุมชน 
7) การจัดเวทีรณรงคสงเสริมเรื่องผูหญิงกับการเมือง ในสถาบันการศึกษาเพื่อใหนักศึกษา

ที่เปนคนรุนใหมไดมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสัดสวนของผูหญิงในการเมือง 
 

7.3  ขอทาทาย 
 การกําหนดมาตรการพิเศษตาง ๆ เชน การกําหนดสัดสวนระหวางหญิงและชายใน            

กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสตรีไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนบริหารหรือการตัดสินใจ เชน  
- สัดสวนทางการเมืองทั้งระดับชาติ ทองถ่ิน  
- สัดสวนในการแตงต้ังคณะกรรมการระดับชาติ 
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8. กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี 
กลไกเชิงสถาบันเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

เพื่อสงเสริมใหมีการจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมสําหรับการขับเคลื่อนความกาวหนาของสตรีใหมีบทบาท และ         
มีศักยภาพที่พรอมจะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยการออกแบบ สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติการ              
การติดตาม ประเมินผล ใหเหมาะสมกับบริบทของสังคม  

    

8.1  สถานการณ 
    การจัดต้ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2545  ใหเปนกลไก

ระดับชาติเพื่อการพัฒนาสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย นับวากอใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และ              
แนวการพัฒนาสตรีอยางมาก โดยความเสมอภาคระหวางหญิงและชายไดรับการยอมรับอยางเปนทางการวา
เปนภารกิจของรัฐที่จะตองกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐใหมีความเทาเทียมระหวางเพศ และพัฒนา
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม รวมถึงการสงเสริม ประสานงาน และความรวมมือกับภาคเอกชน ประชาสังคมใหมี
แนวคิดในเรื่องความเสมอระหวางเพศ 

 ประเทศไทยไดกําหนดเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตราที่ 4 “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” และไดจัดทําแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งกําหนดใหการเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพกลไกและองคกรสตรทีุกระดับ
เปนยุทธศาสตรของแผน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคกรและกลไกสตรีระดับตางๆ ทั้งในภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายสตรีตางๆ ใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพสูง 
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีทุกระดับ และมีแนวทางการพัฒนาที่มุงเนนการสงเสริมและ              
เพิ่มขีดความสามารถขององคกรและกลไกสตรีระดับตางๆ  

 

8.2 การดําเนินงานดานกลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี  
1) กลไกระดับสากล 

ประเทศไทยมีผูแทนซึ่งเปนผูแทนในระดับนานาชาติ ไดแก นางสายสุรี จุติกุล และ   
นางกานดา วัชราภัย ดํารงตําแหนงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครอง           
สิท ธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission fo the Promotion of the Fights of Women and Children - 
ACWC)  วาระระหวางป 2557 - 2559 และวาระป 2557 - 2560 ตามลําดับ นอกจากน้ีในการประชุม
คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women –CSW) สมัยที่  59 
ประเทศไทยไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธาน ฯ ซึ่งนางกานดา วัชราภัย ไดดํารงตําแหนงประธาน ดังกลาว 

 
2) กลไกระดับชาติ   

  (1) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผู ดอยโอกาส  วุฒิ สภา และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี  ผู สู งอายุและผูพิการ                            
สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกในรัฐสภา ทําหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ รวมทั้งประสานกับองคกรภายในประเทศ 
ตางประเทศ ประชาคม  ภายในประเทศและนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการแกปญหา
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส การพัฒนาสังคม การสงเสริมความเสมอภาคและขจัด
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การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบคุคล การสรางหลักประกันความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได
ทําหนาที่ผลักดัน และดําเนินการในเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เชน การจัดเสวนาเพื่อผลักดันแนวคิด
ในการแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี การติดตามการดําเนินงานพระราชบัญญัติคุมครองผูกระทําดวยความ
รุนแรง การผลักดันรางพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ  
   (2) การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรี
แหงชาติ (กยส.) มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะ พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติ สงเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตามและประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนระดับชาติเกี่ยวกับสตร ี  
   (3) คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ทําหนาที่เสนอแนะแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาสตรีตอคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ 
(กยส.) ประกอบดวย คณะอนุกรรมการการดําเนินงานดานสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  
คณะอนุกรรมการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมเอเปคดานสตรี คณะอนุกรรมการจัดทําสื่อ
สงเสริมความเสมอภาคหญงิชาย คณะอนุกรรมการดานสตรแีละการสงเสรมิสนัติภาพและความมั่นคงปลอดภัย และ
คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี  
 
 3) กลไกภาครัฐ   
 (1) การแตงต้ังผูบริหารเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officer : CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point: GFP) 
เพื่อเปนกลไกในการประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point: GFP)  ใน 19 
กระทรวง จาก 20 กระทรวง รวม 131 หนวยงาน ประกอบดวย 127 กรม และ 4 หนวยงานอิสระ ซึ่งทั้ง 131 
หนวยงาน   โดยมีหนาที่ในการจัดทําและดําเนินการตามแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ซึ่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดประเมินผลการดําเนินงานของ CGEO และ GFP เปนประจํา
ทุกป เพื่อเรียนรูแนวการปฏิบัติที่ดี และปรับปรุงยุทธศาสตรการดําเนินงานของ GFP ใหมีการดําเนินการของ
กลไกดังกลาวในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศแกบุคลากรในหนวยงาน เชน การจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็ก
ในที่กันดาร การจัดอบรมบุคลากรใหมีความตระหนักในความละเอียดทางเพศภาวะในการทํางาน  ตลอดจน
บูรณาการมุมมองเพศภาวะเขาสูแผนงานและโครงการของหนวยงาน  
   (2) การจัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ใน 19 กระทรวง 
และ 131 หนวยงาน 
   (3) รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยการ
ทํางานในลักษณะสหวิชาชีพองคกรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ และภาคประสังคมจึงมีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดันการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี และการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ภาครัฐและเอกชนไดรวมกัน
ริ เริ่ มการดํ าเนินการใน เรื่ อ งต าง ๆ  เชน  ความรวมมื อระหวางภาครัฐกั บมู ล นิ ธิ เพื่ อนหญิ งและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการสรางระบบปองกันและแกไขความรุนแรงตอสตรีในชุมชน ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยดานสตรี  นอกจากน้ี องคกรและเครือขายสตรียังมีการรวมกลุมและพัฒนาเปนภาคีเครือขาย           
ที่เขมแข็ง เชน เครือขายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งรวมตัวโดยมีเปาหมายใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวมใน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยชุด ตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันวากระบวนการและผลที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนในกระบวนการและกิจกรรมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุดจะมีมุมมองเพศภาวะ นอกจากน้ี               
การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรปีระจําจงัหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อสงเสรมิใหสตรีมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศ  ซึ่งโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการดังกลาว             
ที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนาสตรีไดรับการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการจากรัฐบาล
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   (4) การผลักดันใหมีการจัดทาํงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ
   (5) การจัดทํามาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ประกอบดวย  
4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย มาตรฐานความเสมอภาคทางสังคม 
มาตรฐานความเสมอภาคทางสังคม และมาตรฐานความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ  
   (6) การจัดต้ังคณะอนุกรรมการสถิติสาขาหญิงและชาย และการจัดทํา (ราง)
แผนพัฒนาสถิติสาขาหญิงและชาย พ.ศ. 2556 – 2558 
  4) กลไกสวนภูมิภาค  

 (1) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนหนวยงานในระดับ
จังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีภารกิจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรี
และเด็ก 

 (2) มีการทํางานในลักษณะสหวิชาชีพ ในการผลักดันการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  
และการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ  โดยมีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรสตรีทองถ่ินและศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เปนตน 

5) องคกรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  
เปนกลไกหน่ึงที่มีสวนสําคัญอยางมากในการผลักดันการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 

และการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยภาครัฐและเอกชนเนนการดําเนินการรวมกันในฐานะภาคีหุนสวน
ทั้งในเรื่องนโยบายและการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกันเพื่อดําเนินการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ  
นอกจากน้ี ยังมีองคกรและเครือขายสตรีที่มีการรวมกลุมและพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งเพื่อสงเสริมใหสตร ี               
มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศ  เชน  มูลนิธิตางๆ องคกร
เครือขายสตรีทั้งในและตางประเทศ  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เปนตน 

 

8.3 ขอทาทาย 
 เพื่อสงเสริมความกาวหนาของการดําเนินงานดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของ

ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงประเด็นในการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) การพัฒนามาตรการกลไก กฏหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  และสามารถถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในทุกภาคสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) การพัฒนาองคความรู  และงานวิจัยดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายตาม
บริบทของสังคมไทย 

3) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาคีเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกภาคสวนใหมุมมองในมิติหญิงชาย และสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานได 
5) ผลักดันใหมียุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณของประเทศที่มีมุมมองมิติหญิงชาย 
6) การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูลจําแนกเพศ  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนด

นโยบาย แผนงาน และโครงการใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
7) มีระบบการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย  เพื่อนําผลไปใชในการวางแผนการดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายของการ
พัฒนาประเทศ และพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหการรับรองไว 
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9. สิทธิมนุษยชนของสตรี 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิความเปนมนุษยหรือสิทธิในความเปนคน อันเปน 
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่ติดตัวมาต้ังแตเกิด สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันได 
และไมมีบุคคล องคกร หรือแมแตรัฐ สามารถลวงละเมิดสิทธิความเปนมนุษยได สิทธิในความเปนมนุษยเปน 
ของคนทุกคน ไมเลือกวาจะมีเช้ือชาติ ศาสนา แหลงกําเนิด เพศ อายุ สีผิว ที่แตกตางกัน และไมคํานึงถึงความ
แตกตางกันในดานสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ฯลฯ                        
สิทธิมนุษยชนน้ันไมมีพรมแดน  การกระทําใดที่มนุษยกระทําตอกันอยางหยามเกียรติและละเมิดศักด์ิศรีของ
ความเปนคน ไมวาจะเกิดแกมนุษยที่ประเทศใด และไมวาผูกระทําการละเมิดจะเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือรัฐ
ใดรัฐหน่ึงก็ตาม ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน1 ประกอบดวย 

  
  1) ศักด์ิศรีความเป นมนุษย (Human Dignity): มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีประจําตัว            

ต้ังแตเกิดมาเปนมนุษย ศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดข้ึนในมนุษยทุกคน ศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย การใหคุณคาของมนุษยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
คุณคาของมนุษยในฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งความแตกตางกันข้ึนอยูกับการมีอํานาจหรือการยึด
ครองทรัพยากรของสังคม และคุณคาของมนุษยในฐานะที่เปนมนุษยซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก  

  2) ความเสมอภาค (Equality): การที่ทุกคนควรได รับจากสวนที่ควรไดในฐานะ     
เปนมนุษย ซึ่งความเสมอภาคไมใชการไดรับเทากัน  

  3) การไม เลือกปฏิบั ติ (Non-Discrimination): การปฏิบั ติตอคนทุกคนอยาง           
เทาเทียมกัน  

  4) เป นสากลและไม สามารถถ ายโอนกันได  (Universality & Inalienability):          
สิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคน ไมสามารถ       
ถายโอนใหแกกันได มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือสิทธิมนุษยชนของตนใหแกผูใดได และไม

                                                             
1 กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม. ชุดความรูสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู 

สนธิสัญญาหลกัระหวางประเทศดานสิทธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยภาค.ี สืบคนเมื่อวันที่  28 เมษายน  2557                                                                                     
จาก http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/  images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf  
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มีการครอบครองสิทธิแทนกัน เพราะสิทธิมนุษยชนเป นเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดข้ึน เป นหลักการที่ทุกคน           
ตองปฏิบัติ 

  5) แบงแยกมิได (Indivisibility): ไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวา
อีกสิทธิหน่ึง  

ดังน้ัน สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในรางกาย สิทธิในความเปนคน  และสิทธิที่จะตัดสินใจ
อยางเปนอิสระดวยตนเองของสตรี โดยความเทาเทียมและไมคํานึงถึงความแตกตางในทุกๆ ดาน 

  

9.1 สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
 การประสบปญหาการถูกกดข่ีและการเอาเปรียบ โดยเฉพาะสิทธิทางเพศของผูหญิงยังคง

เกิดข้ึนอยู และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจากอดีตที่สังคมใหอํานาจของเพศชายเปน
ใหญ  สรางความชอบธรรม และเห็นการจํากัดสิทธิของผูหญิงเปนเรื่องธรรมชาติ จนนําไปสูการลวงละเมิดสิทธิ
ของผูหญิงอยางเปนระบบ ซึ่งต้ังอยูบนรากฐานของความคาดหวังและการใหคุณคาของสังคมที่เพศชายหรือ  
เพศหญิงควรทํา สงผลใหเกิดความไมเสมอภาคทางเพศ เกิดการแบงแยกพื้นที่สาธารณะออกจากพื้นที่สวนตัว 
และเผชิญตอการเลือกปฏิบัติทางเพศ  

 
1) อนามัยเจริญพันธุ 

การสํารวจการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย2 พบวา ผูหญิงในประเทศไทยถูกละเมิด
สิทธิดานอนามัยเจริญพันธุมากที่สุด โดยประเด็นเกี่ยวกับจารีตที่ไมไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรหรือ
กฎหมายจํานวนผูหญิงถูกละเมิดมากที่สุด คือ ผูหญิงกลุมอายุ 25 -34 ป ถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด โดยผูหญิง
กลุมอายุดังกลาวถูกละเมิดมากที่สุดในเรื่องการรูสึกอึดอัดคับของใจที่ไมสามารถทํากิจกรรมที่อยากทํา             
แตทําไมไดเพราะความเปนผูหญิง การไมไดรับความเปนธรรมในหนาที่การงานเน่ืองจากเปนผูหญิง การถูก
ขัดขวางไมใหแยกทางจากคูรักหรือคูสมรส การถูกสามีและ/หรือคูรักปฏิเสธเมื่อขอใหสวมถุงยางอนามัย             
การถูกบังคับไมใหแตงงาน การถูกบังคับใหแตงงาน และการถูกกดดันใหตองทํางานหลังการคลอดนอยกวา            
45 วัน เปนตน  

2) การต้ังครรภและการคุมกําเนิด 
สิทธิทางวัฒนธรรม ก็ยังมีความเหลื่อมล้ําทางสิทธิดวยเหตุแหงเพศ ดังเชน สิทธิดาน

อนามัยเจริญพันธุที่ผูหญิงยังคงถูกเลือกปฏิบัติ บังคับ หรือใชความรุนแรง โดยขาดโอกาสในการเลือก ขาดการ
เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริญพันธุของตนเองได            
ไมสามารถตัดสินใจอยางอิสระในการมีหรือไมมีบุตร มีเมื่อไร และมีกี่คน โดยผูหญิงยังคงเปนผูแบกรับภาระ             
ในการคุมกําเนิดมากกวาชาย และเมื่อการคุมกําเนิดผิดพลาด เปนผลใหเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงค ผูหญิง 
ก็ยังคงตองรับภาระในการต้ังครรภ ทั้งๆ ที่ไมมีความพรอมในดานเศรษฐกิจและสังคม ย่ิงไปกวาน้ัน หากการ  
ต้ังทองเมื่อไมพรอมเกิดข้ึนในวัยเรยีน ผูหญิงสวนใหญตองลาออกจากโรงเรยีนเพื่อหนีความกดดันและการตีตรา
ของสังคม และยังตองแบกรับภาระการตัดสินใจยุติการต้ังครรภ (การทําแทง) ทั้งในดานความเสี่ยงอันตราย           
ตอชีวิต และการถูกประนามหยามเหยียด ในขณะที่ผูชายยังสามารถเรียนตอได โดยไมถูกผลกระทบหรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากนัก  จะเห็นไดวาเปนความเหลื่อมล้ําที่สังคมเปดโอกาสและทางเลือกใหผูชายมากกวา
ผูหญิง  

                                                             
2
 ศิริพร  จิรวัฒนกุล และคณะ.  รายงานการสํารวจขอมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2553.  
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3) การเลิกจางงาน   
จากการศึกษาเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจโลกกระทบแรงงานหญิง  พบวา แรงงานหญิงเปน

กลุมแรกที่ถูกเลิกจางในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากผูประกอบการอางวา แรงงานหญิงมีขอเสียเปรียบ
แรงงานชายในเรื่องความแข็งแรงเพราะเปนงานที่ตองใชกําลัง จะเห็นไดวา ผูหญิงจะเผชิญปญหากับ               
ความไมมั่นคงในการทํางาน เพราะเมื่อมีการลดการจางงาน  แรงงานหญิงจะไดรับผลกระทบเปนลําดับแรก        
ถูกเลิกจาง โดยอาจไมไดรับคาชดเชยการเลิกจาง ไมมีการแจงกลาวลวงหนา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอครอบครัว 
เน่ืองจากแรงงานหญิงอาจมีภาระหนักตองเลี้ยงดูพอแมพี่นองหรือดูแลบุตรของตนเองดวยเชนกัน  ภายใต
โครงสรางความเหลื่อมล้ําระหวางเพศและวัฒนธรรมความเช่ือหลายอยาง ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่หญิงชาย         
ที่ใหผูหญิงไดรับสิทธิเพิ่มข้ึนจากภาระที่ตองทําทั้งในบานและนอกบาน รวมทั้งการใหบริการสมา ชิกใน
ครอบครัว  

4) การลวงละเมิดทางเพศ 
ผูหญิงยังคงถูกคุกคาม ลวงเกิน ลวนลามทางเพศ โดยคนงานชายหรือหัวหนางาน

ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจใหคุณใหโทษในการทํางาน  ซึ่งปญหาการลวงละเมิดทางเพศเปนปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่สําคัญมากและเกิดข้ึนทั่วโลก  ซึ่งในสวนของประเทศไทยการลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน            
ยังเปนเรื่องที่เกิดข้ึนบอย พบเห็นไดจากขาวประจําวัน และมีแนวโนมวาจะสูงข้ึน ซึ่งการลวงละเมิดในสถานที่
ทํางานน้ัน พบไดในหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนการกระทําดวยวาจา เชน การพูดหยอกลอ พูดจาสองแง             
สองงาม หรือการเลาเรื่องลามก อนาจาร นอกจากน้ีการลวงละเมิดทางเพศอาจเกิดจากการสัมผัส ถูกเน้ือ            
ตองตัว ลูบไล เปนตน  และจากการสํารวจความคิดเห็นของขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 
และพนักงานธนาคารหญิง จํานวน 1,153 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการถูกลวนลาม
หรือลวงละเมิดทางเพศในที่ทํ างาน ของสวนดุสิตโพล  พบวา ผูหญิ งถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบ                       
การถูกลวนลามทางวาจา พูดสองแงสองงาม ใชวาจาลามกมากที่สุด  รองลงมาคือ ถูกลวนลาม แตะอั๋ง ถูกเน้ือ
ตองตัว และถูกชวนดูเว็บโป ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนมีเพศสัมพันธ  ตามลําดับ โดยสัดสวนของหญิงสาว
ที่ถูกลวนลามหรือลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน แบงเปน ขาราชการ รอยละ 17.87  พนักงานรัฐวิสาหกิจ      
รอยละ 23.26  พนักงานธนาคาร รอยละ 26.52 และพนักงานบริษัท รอยละ 29.01 ทั้งน้ี ผูบังคับบัญชา              
หรือหัวหนางานเปนผูกระทําลวนลามทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อนรวมงาน ผูมาติดตองาน ลูกคา 
คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย   

5) เชื้อชาติ สถานะทางสังคม และวัฒนธรรม 
ผูหญิงจํานวนมากยังตองเผชิญกับอุปสรรคในการไดรับสิทธิมนุษยชน สาเหตุเพราะ

ปจจัย เชน เช้ือชาติ ภาษา เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ
เพราะความเปนชนพื้นเมือง ผูอพยพ ซึ่งรวมถึงคนงานสตรีอพยพ สตรีพลัดถ่ิน หรือผูลี้ภัย ผูหญิงเหลาน้ี ยังอาจ
เสียเปรียบ และถูกเบียดออกไป  

โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรศาสนาพุทธของไทยใหการยอมรับในสถานภาพและบทบาท
ของอุบาสิกา  ในขณะที่สถานภาพและบทบาทของภิกษุณี และแมชี กลับสูญหายไปในบริบททางศาสนาของ
สังคมไทย  ประกอบกับกฎหมายของไทย ไมรับรองสิทธิของสตรีในการบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุณี  สังคม 
ไมเปดโอกาสใหสตรมีีสทิธิที่จะไดรับการบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุณีอยางเปนทางการ  ภาครัฐไมใหโอกาสแก
สตรีที่จะเปนภิกษุณี และเศรษฐกิจไมมีการสนับสนุนทางการเงินใดๆ แกภิกษุณี เพื่อยังชีพในการปฏิบัติธรรม 
ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของสตรีในการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ กีดกันสตรีในการเขาสูพื้นที่ทาง
พระพุทธศาสนา และยังเปนการขัดกับพันธกรณีระหวางประเทศ  
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6) ปญหาการคามนุษย 
เหย่ือคามนุษยที่พบในไทยสวนใหญเปนผูยายถ่ินจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกบังคับ               

ขูเข็ญหรือลอลวงมาเพื่อการแสวงประโยชนบังคับใชแรงงานหรือในธุรกิจทางเพศ หรือเปนเด็กที่ทํางาน             
ในวงการคาประเวณี  มีการประมาณการอยางตํ่าวา จํานวนประชากรกลุมน้ีนาจะมีหลายหมื่นคน เหย่ือการคา
มนุษยเพื่อการบังคับใชแรงงานในไทยจํานวนมากมักถูกแสวงประโยชนในอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับการประมง การผลิตเสื้อผาราคาถูก โรงงานตางๆ งานรับใชตามบาน  และบางคนถูกบังคับใหขอทาน
ตามถนน 

จากขอมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่รับผูที่เสียหายจาก
การคามนุษยมาดูแลในสถานคุมครองสวัสดิภาพจํานวน 9 แหง ต้ังแตป 2555-2557 พบวา มีผูไดรับความ
เสียหายเปนผูหญิงมากกวาผูชาย ดังภาพ 35 และตารางที่ 55-56 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ภาพที่ 35  จํานวนผูไดรับความเสียหายจากสถานคุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 9 แหง ป 2555-2557 
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ตารางที่ 55 สถิติผูเสียหายจากการคามนุษยที่เขารับการคุมครองสวัสดิภาพของหนวยงาน 9 แหง  

ประจําป 2555 (มกราคม 2555-ธันวาคม 2555) 

สัญชาต ิ

เพศ/อายุ ประเภทการตกเปนผูเสียหายฯ 

ชาย หญิง 

กา
รบั

งคั
บใ

ชแ
รง

งา
น 

กา
รค

าป
ระ

เว
ณ

ี 

แส
วง

หา
ปร

ะโ
ยช

นท
าง

เพ
ศ 

ขอ
ทา

น 

กา
รข

ูดรี
ดบุ

คค
ล 

กา
รบั

งคั
บตั

ดอ
วัย

วะ
 

กา
รเ

อา
คน

ลง
เป

นท
าส

 

แพ
รว

ัตถ
ุหรื

อส
ื่อล

าม
ก 

ไม
ใช

ผูเ
สีย

หา
ย 

รวม 

0-
15

  

16
-1

8 

19
 ป

ขึ้น
ไป

 

0-
15

  

16
-1

8 

19
 ป

ขึ้น
ไป

 

ไทย 11 32 18 41 62 2 47 99 7 13 0 0 0 0 0 166 

กัมพูชา 27 4 4 30 0 3 24 1 0 33 0 0 0 0 0 58 

ลาว 6 14 21 31 32 10 52 59 3 0 0 0 0 0 0 114 

เมียนมา 3 40 78 17 31 7 132 39 3 0 2 0 0 0 0 176 

เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

จีน 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

อ่ืนๆ 1 2 0 4 0 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 11 

ไมระบุ
สัญชาต ิ

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

รวม 48 93 121 124 126 26 256 202 14 47 9 0       528 

  262 376   
        ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ตารางที่ 56  สถิติผูเสียหายจากการคามนุษยที่เขารับการคุมครองสวัสดิภาพของหนวยงาน 9 แหง 

ประจําเดือน  มกราคม - ธันวาคม  ประจําป 2557  

สัญชาติ 

เพศ/อายุ ประเภทการตกเปนผูเสียหายฯ 

ชาย  หญิง 

กา
รบั

งคั
บใ

ชแ
รง

งา
น

หรื
อบ

ริก
าร

 

กา
รค

าป
ระ

เว
ณ

ี 

แส
วง

หา
ปร

ะโ
ยช

น
ทา

งเ
พศ

 

ขอ
ทา

น 

กา
รข

ูดร
ีดบ

ุคค
ล 

กา
รบ

ังค
ับต

ัดอ
วัย

วะ
 

กา
รเ

อา
ลง

เป
นท

าส
 

แพ
รวั

ตถ
ุหร

ือสื่
อ

ลา
มก

 

รวม 

0-
15

  

16
-1

8 

18
ปข

ึ้นไ
ป 

0-
15

  

16
-1

8 

18
 ป

ขึ้น
ไป

 
ไทย 5 5 10 22 24 1 13 51 0 1 0 0 2 0 67 

กัมพูชา 4 0 2 1 6 0 2 7 0 4 0 0 0 0 13 

ลาว 2 0 0 6 22 22 4 47 0 0 0 0 1 0 52 

เมียนมา 5 11 48 5 4 2 68 2 0 2 1 0 2 0 75 

อินเดีย 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

โรฮีนญา 0 3 20 0 0 0 19 0 0 0 0 0 4 0 23 

บังกลาเทศ 0 13 52 0 0 0 24 0 0 0 9 0 32 0 65 

อุซเบกิสฐาน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 16 32 139 34 56 26 137 108 0 7 10 0 41 0 303 

  187 116                   
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9.2 การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนสตรี 
1) ประเทศไทยไดมีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนข้ึน

ตามกลุมเปาหมายเพื่อใหครอบคลุมถึงสิทธิของกลุมตางๆ เชน สตรี ผูหนีภัย เด็ก คนตางดาว  ผูสูงอายุ และ            
ผูที่ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส ฯลฯ ซึ่งเปนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย  (พ.ศ. 2544 - 2548)  

2) ตอมาไดมีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552 – 2556) มีเปาหมาย
หลัก คือ สังคมไทยเปนสังคมแหงการเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิ โดยผานการจัดทํา
ภารกิจขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนในทุกภาคสวน และไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและพันธกิจ เพื่อเปน
แนวทางใหหนวยงานตางๆ นําไปบูรณาการในแผนงานของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการสงเสริม ปกปอง และ
คุมครองสิทธิมนุษยชน   
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3) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) มีเปาหมาย คือ เปนสังคม
ที่สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพื่อนําไปสูสังคมสันติสุข เพื่อ
ใชในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน และแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ภาพรวมของประเทศ 

4) การประกาศใชพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2548 
5) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรองสิทธิเสรีภาพ ดังน้ี 

(1) ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย (มาตรา 4, 26) 
(2) ความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 30) 
(3) สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย (มาตรา 32, 39) 
(4) สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย (มาตรา 40) 
(5) สิทธิของพยานและผูเสียหายในคดีอาญา (มาตรา 40 (4) (40 (5)) 
(6) สิทธิของเด็ก (มาตรา 49, 40 (6), 52, 84 (7)) 
(7) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา 37, 79) 
(8) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (มาตรา 45, 46, 47, 48) 
(9) เสรีภาพทางการศึกษา (มาตรา 49, 50) 
(10) สิทธิในทรัพยสิน (มาตรา 41, 42) 
(11) สิทธิในการบริหารสาธารณสุขและสวัสดิการ (มาตรา 51) 
(12) สิทธิของผูสูงอายุ (มาตรา 53, 80 (1) ) 
(13) สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ (มาตรา 54, 80 (1) 
(14) สิทธิของผูบริโภค (มาตรา 61, 61 วรรคสอง) 
(15) สิทธิของชุมชนทองถ่ิน (มาตรา 66, 67) 
(16) สิทธิในการรวมกลุมและการชุมนุม (มาตรา 64, 65, 63) 
(17) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม(มาตรา 56, 57, 58)  
(18) สิทธิในการรองทุกขและฟองคดี (มาตรา 59,60,62,212, 213) 
(19) สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ (มาตรา 33, 34, 35,38, 52, 54 วรรคสอง, 55,69) 

6) การประกาศใชพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 
7) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 วา การจัดเก็บ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร 
เปนการจํากัดสิทธิสามีและภริยาในการย่ืนรายการและเสียภาษี ถือวา ไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและ
หญิง กรณีสามีภรรยาตางฝายตางมีเงินได สามีและภรรยาตางฝายตางมีหนาที่ย่ืนรายการและเสียภาษีเงินไดใน
นามตนเอง  

8) รางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ... (รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  
เพื่อเปนกฎหมายคุมครองผูที่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงเพศอยางไมเปนธรรม โดยมีสาระสําคัญ คือ                     

 (1) ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงเพศอยางไมเปนธรรม”  
 (2) การมีคณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ ซึ่งทําหนาที่ใน

การกําหนดนโยบายวางแนวทางมาตรการตางๆ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ  
 (3) คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ทําหนาที่ใน

การวินิจฉัยการกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  
(4) บทกําหนดโทษผูที่กระทําการเลือกปฏิบัติ  
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(5) การสงเคราะหผูเสียหาย และ  
(6) กองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ                

9) สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 9 ฉบับ ไดแก  
(1) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW 
(2) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) 
(3) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)  
(4) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)  
(5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : ICERD)  
(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไร

มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment : CAT) 

(7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities : CRPD)  

(8) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)  

(9) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสทิธิของแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว 
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families: ICRMW)  
  
 

9.3  ขอทาทาย  
 ประเทศไทยยังคงมีคนไรรัฐและไรสัญชาติที่ยังคงเปนปญหามายาวนานเปนสาเหตุหน่ึงที่ทํา
ใหปญหาดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังคงมีอยู 
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10. สตรีกับสื่อมวลชน 
สื่อมวลชนเปนสถาบันซึ่งมีบทบาทและมีสวนรวมสําคัญในการสรางคานิยม เจตคติ ความรู ความ

เขาใจ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีในสังคม แตในปจจุบันสื่อมวลชนยังไมไดแสดง
บทบาทและการมีสวนรวมดังกลาวเทาใดนัก ซึ่งอาจจะเปนเพราะสื่อมวลชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขา
ใจความตระหนักถึงการเคารพศักด์ิศรี คุณคาความเปนมนุษยและไมไดใหความสําคัญตอความเสมอภาคหญิง
ชาย 

 

10.1 สถานการณ 
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาดานสื่อสารมวลชนกาวหนาไปมาก และเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วหลายรูปแบบ  อยางไรก็ตาม พบวา มิติดานสตรีกับสื่อมวลชนยังคงนําเสนอบทบาทของผูหญิงใน
ประเด็นซ้ํา ๆ มักเสนอความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ  และมีคานิยมแบบเดิมๆ ที่สะทอนทัศนคติที่มีอคติทางเพศ 
ถึงแมวาปจจุบันมีผูหญิงเขาไปทํางานดานสื่อมวลชนมากข้ึน และมีบทบาทในฐานะผูสื่อขาวหญิงมากข้ึน          
ในทุกสาขาก็ตาม  การนําเสนอเน้ือหาของสื่อ ยังคงเสนอภาพลักษณของสตรีในทางลบ และเสื่อมศักด์ิศรี           
ไมไดสะทอนชีวิตที่หลากหลายและรูปแบบตาง ๆ ของการมีสวนรวมของสตรี  ภาพของผูหญิงที่ปรากฏในสื่อ
สวนใหญสะทอนถึงความคิดเห็นในการเลือกเสนอภาพผูหญิงเหมือนวัตถุทางเพศ หรือสิ่งของ มากกวา        
ความเปนเพื่อนมนุษยที่มีสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยเท าเทียมกัน (รศ. มาลีบุญศิริพันธ , สตรีกับ             
สื่อสารธารณะ: 2556) นอกจากน้ี สื่อไทยมีความจํากัดมากในการเขาถึงมิติทางเพศ การนําเสนอทางสื่อจะมี 
การใชศัพท แสดงใหเห็นถึงการเอาเพศมาเปนตัวกําหนดมากกวาการดูที่คุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคล 
เชนคําวา เกย ตุด กะเทย ทอม ด้ี หรือพอมีขาวผูหญิงทําแทงสื่อพาดหัวทันที “แมใจราย” โดยไมไดมองเลยวา
กอนหนาน้ันมันเกิดอะไรข้ึนบาง ผูชายมีบทบาทอยางไรกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบาง ผูหญิงไมไดต้ังทองไดเอง    
โดยอัตโนมัติ (มณฑิรา นาควิเชียร http://www.mediainsideout.net/local/2013/09/149) 

จากบทความ หนุนบทบาทสตรีในสื่อ เปดพื้นที่-ลดชองวาง ในหนังสือพิมพขาวสดรายวัน 
ระบุวา จากสถิติของหนวยงานตรวจสอบสื่อสากล Global Media Monitoring Project (GMMP) ระบุวา           
ในการสํารวจป 2010 มีแหลงขาวผูหญิงถูกนําเสนอผานสื่อเพียง รอยละ 24 เทาน้ัน แนนอนวาอีกรอยละ 76 
เปนแหลงขาวผูชาย เมื่อเทียบสัดสวนแลวเทากับ 1 : 3 เทาน้ัน แสดงใหเห็นวาผูหญิงถูกนําเสนอผานสื่อนอย
เกินไปอยางชัดเจน แมวาจะมีการพัฒนาดานสื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศ ซึ่งชวยลดชองวางระหวาง          
ทั้สองเพศ และใหผูหญิงเขาถึงการแสดงออกทางดานความคิดมากข้ึนแลวก็ตาม  คานิยมการนําเสนอแหลงขาว
ที่เปนผูชายผานสื่อมากกวาแหลงขาวที่เปนผูหญิง ทําใหเกิดภาพเสมือนวาในวงการตางๆ มีแตผูชายหรือ          
มีแนวคิดจํากัดตามแบบผูชาย ในหลายหนวยงานมีโฆษกที่เปนผูหญิงเพียงรอยละ 19 และเพียงรอยละ 20 
เทาน้ันที่ผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ จะเปนผูหญิง โดยกวารอยละ 80 เปนผูชาย หรือคิดคราวๆ แลวสัดสวนของ
โฆษกและผูเช่ียวชาญชายมีมากกวาผูหญิงถึง 4 เทา นอกจากน้ี ภาพการถูกกดข่ีทางเพศของสตรียังถูกเผยแพร
ผานสื่อมากกวาผูชาย เหย่ือที่ปรากฏในการนําเสนอขาวคิดเปนรอยละ 18 ขณะที่เหย่ือผูชายมีเพียงรอยละ 8 
เทาน้ัน  

ขณะที่บทบาทสตรีในฐานะสื่อ แมวาจํานวนผูสื่อขาวหญิงจะมีมากข้ึนจนมีสัดสวนไลเลี่ย
กับผูสื่อขาวชายในทุกสาขา ยกเวนสายขาวงานวิทยาศาสตรและสุขภาพ แตมุมมองการนําเสนอขาวยังถูกช้ีนํา
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โดยแนวคิดของผูชายเปนหลัก เน่ืองจากไมคอยมีผูหญิงเขาไปอยูในตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงที่สามารถ
ตัดสินใจไดในงานสื่อ 

ผลการสํารวจยังพบวาผูหญิงมักนําเสนอขาวที่แหลงขาวหรือเหย่ือในขาวเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย ขณะที่สื่อที่นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสตรีเพศโดยเฉพาะคิดเปนรอยละ 13 และเพียงรอยละ 6 
เทาน้ันที่เนนประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 

สื่อถึงรอยละ 46 ยังคงนําเสนอเน้ือหา ที่ตอกยํ้าแนวคิดเรื่องความแตกตางทางเพศ คิดเปน
เกือบ 8 เทาของสื่อที่พยายามจะนําเสนอมุมมองที่ทาทายเรื่องความไมเทาเทียมทางเพศ และสวนใหญ           
มักนําเสนอโดยผูสื่อขาวที่เปน ผูหญิงมากกวาผูชาย และเพียงรอยละ 10 ของสื่อในภาพรวมเทาน้ันที่นําเสนอ
เรื่องสิทธิมนุษยชน 

 

10.2 การดําเนนิงานดานสตรกีบัสื่อมวลชน 

 จากปญหาการนําเสนอขอมลูขาวสารที่บิดเบือนจากความจริง และเรื่องสทิธิ ตลอดจน
ความคิดและทัศนคติทางวัฒนธรรมทางเพศและความไมเทาเทียมทางสงัคม ยังปรากฏอยูในการนําเสนอของ
สื่อสาธารณะตางๆ จงึไดมีการกําหนดกฎหมายและขอปฏิบติัที่เกี่ยวของกบัสตรีและสื่อมวลชน ดังน้ี 

1) หมวด 2 จริยธรรมของหนังสือพิมพ จากหนังสือแนวทางการเสนอขาวเรื่องเพศของ
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ขอ 15 ในการเสนอขาวหรือภาพใด ๆหนังสือพิมพตองคํานึง   
มิใหลวงละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาวโดยเฉพาะอยางย่ิงตองใหความคุมครอง        
อยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผูดอยโอกาส ในการเสนอขาวตามวรรคแรกตองไมเปน
การซ้ําเติมความทุกขหรือโศกฏกรรมอันเกิดแกเด็ก สตรีและผูดอยโอกาส 

2) มาตรา 37 หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือ        
มีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 

3) พรบ.คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 9 เมื่อมีการแจง
ตามมาตรา5 หรือมีการรองทุกขตามมาตรา 6 แลวหามมิใหผูใดลงพิมพโฆษณาหรือเผยแพรตอสาธารณชนดวย
วิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เรื่องราวหรือขอมูลใด ๆ อันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
หรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ในคดีตามพระราชบัญญัติน้ี ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

4) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาํความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 
ผูที่นําขอมูลที่ไมเหมาะสมเขาไปในระบบคอมพิวเตอรซึ่งกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชนหรือทําให
ผูอื่นเสียหาย ขอมูลความผิดเกี่ยวกับการกอการรายขอมูลลามกอนาจารหรอืผูที่เผยแพรหรอืสงตอขอมลูเหลาน้ี 
ไมวาจะเปนทางเครื่องคอมพิวเตอร มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา 16 ผูที่นําเขาภาพตัดตอ ภาพดัดแปลงดวยวิธีการใด ๆ ของบุคคลอื่นเขาไปใน
ระบบคอมพิวเตอร โดยมีเจตนาใหผูน้ันเสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย จําคุกไมเกิน 
3 ป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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10.3 ขอทาทาย 
1) การสงเสริมใหผูที่ทํางานอยูในสื่อสารมวลชนมีความตระหนักรูเกี่ยวกับบทบาทของ

หญิงและชาย ความเสมอภาคทางเพศ ไมนําเสนอสื่อที่ตอกยํ้าคุณลักษณะในดานลบของผูหญงิหรือบทบาทของ
ชายในลักษณะที่มีมาแตด้ังเดิม คือเปนผูนําและมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง เปรียบผูหญิงเหมือนเปนวัตถุทางเพศ 
ตลอดจนการใชภาษาที่สอถึงเรื่องทางเพศในสื่อตางๆ ที่เปนการลดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิง 

2) การสรางความเขาใจเรื่องสื่อสาธาณะแกประชาชนเพื่อเปดพื้นที่ใหผูหญิงไดเขาไปเปน
ตัวแทน เปนปากเสียงในปญหาตาง ๆ ของผูหญิงมากข้ึน การพัฒนาสื่อสารมวลชนใหเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพผูหญิง และเสริมพลังใหผูหญิงยุคใหมไดเรียนรู และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ได 
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11. สตรีกับส่ิงแวดลอม 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและความสมดุลของธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญ จําเปนตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางภูมิคุมกันแก
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนเปนการสมประโยชนตอ
การพัฒนาหลายมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การมุงเนนในการสรางสมดุลการพัฒนา            
ในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ การสรางความเปนธรรมในสังคม และการสรางภูมิคุมกัน
ตอความเสี่ยงในมิติตาง ๆ อยางย่ังยืน 

ถึงแมวาปจจุบันประเทศไทยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ  
ซึ่งมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
ชุมชนทองถ่ิน แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการมีสวนรวมของประชาชนที่มี
ขอบเขตการมีสวนรวมครอบคลุมต้ังแตชวงริเริ่มนโยบายหรือโครงการ ชวงกอนการตัดสิน จนถึงการตัดสินใจ 
การปฏิบัติการและการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย หรือโครงการภายหลังการตัดสินใจ  

ซึ่งปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการ เนนใหสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดย
เนนใหสตรีเกิดทักษะ เพิ่มศักยภาพ และแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดย   

   1. สรางความตระหนักและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการบริหารจัดการ 

2. เผยแพรและใหโอกาสประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึนกับทองถ่ินจากโครงการพัฒนาของรัฐ รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการประชาพิจารณตามควรแกกรณี 

3. สนับสนุนใหองคกรชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน มีบทบาทในการควบคุมดูแลและ
แกไขดานสิ่งแวดลอมของชุมชนเพิ่มข้ึน 

4. สนับสนุนบทบาทองคกรพัฒนาเอกชนในการประสานงานการพัฒนารวมกบัชุมชน องคกร
ทองถ่ิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน โดยสนับสนุนขอมูลขาวสาร งบประมาณ และการอํานวยความสะดวก 

5. สงเสริมบทบาทองคกรพัฒนาเอกชนในการคนควาวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีความรู               
ในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

6. สนับสนุนทุนแกองคกรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาอาชีพและรายไดของชุมชนในชนบท 
สตรีมีความรูความสามารถ ทักษะ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และเปนผูนําในการรณรงคใหเกิด

ความตระหนักและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หลีกเลี่ยงสารพิษที่จะนํามาใชในการผลิต การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  

 
 

11.1 สถานการณบทบาทสตรีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
สตรี ในชนบทมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ คือ 1) บทบาทในเรื่องความอยูรอดของตนเอง

และครอบครัว นอกเหนือจากการทําไรทํานาแลว ผูหญิงยังเปนผูหาอาหาร จับสัตว ปลูกผัก รวมถึงการปรุง
อาหาร เก็บรักษาอาหาร 2) บทบาทในการทํางานบาน เชน การหานํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและใชทําความสะอาด
เสื้อผาและที่อยูอาศัย หาเช้ือเพลิง แหลงพลังงานมาหุงตม การดูแลบุตรหลานในครอบครัว 3) บทบาท ในการ
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เสริมรายไดใหกับครอบครัว นอกจากการทํางานในไร นา สวน และในบานแลว สตรียังหารายไดจากการเก็บ
ของปาหรือหาปลา  

จากเหตุการณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ เหตุการณพบวามี
ผลกระทบตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออม การมีสวนชวยในการตัดสินใจ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนมีความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แตการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สวนใหญขาดขอมูลของผูเขารวมในกระบวนการ 
โดยเฉพาะการขาดขอมูลจําแนกเพศ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาผูหญิงไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในดานใดบาง  

 รูปธรรมความสําเร็จของสตรีดานสิ่งแวดลอม 
 ความสําเร็จของสตรีในดานการมีสวนรวมจดัการดานสิง่แวดลอมในประเทศไทย มีตัวอยาง
ที่ชัดเจนทั้งในฐานะผูนํา ผูสงเสริม และผูรวมปฏิบัติ เชน 

- นางจินตนา แกวขาว ประธานกลุมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับรางวัลดีเดนผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน ประจําป 2522 ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับความสําเร็จในการคัดคานการกอสราง
โรงไฟฟาถานหินบานกรูด  

- นางศรีนวล สมมิตร ไดรับรางวัลสตรีดีเดนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 
2555 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนผูผลักดันใหเกิดการยึดคืนพื้นที่ปาและ
การเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิในเขตปาสงวนแมทาชาง-แมขนิล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

- ดร.กาญจนา  อดุลยานุโกศล  ไดรับรางวัลสตรีดีเดนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม           
ป 2556 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูสงเสริมใหภาคประชาชน นักทองเที่ยว 
และเครือขายในพื้นที่ ไดมีความรูที่ถูกตองในการอนุรักษสัตวทะเลหายาก และเขามาเปนแนวรวมในการ
อนุรักษอยางย่ังยืน 
 

 
11.2 การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ         
อยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน 

2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่ระบุ
หลักเกณฑการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน  

3) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมกันจัดทําคูมือ “การจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย” มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอแนวคิด กระบวนการ วิธีการในการใหความชวยเหลือ รวมถึงแนวทางในการฟนฟูผูประสบภัยหลังภัย
พิบัติในมุมมองมิติหญิงชาย โดยไดสรุปบทเรียน ประสบการณ  และองคความรูดานการทํางานฟนฟู
ผูประสบภัยจากเหตุการณสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
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11.3 ขอทาทาย 
1) การเป ดโอกาสและกํ าหนดสั ดสวน ให ผูหญิ งเข าไปมี ส วนรวมในการ เปน

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับผูชายอยางเสมอภาค เพื่อนํา
ความคิดเห็นและมุมมองทีแตกตางของหญงิและชายมารวมกันวางแผนการ การพัฒนาทรัพยากรในทองถ่ินของ
ตน 

2) การวางแผนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตางๆ ควรนํามุมมองหญิงชายเปน
พื้นฐานของการวางแผนทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนทั้งหญิงชายไดรับผลประโยชนหรือผลกระทบอยางเหมาะสม 
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12. เด็กผูหญิง  
เด็กผูหญิงตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัตินับต้ังแตชวงแรกสุดของชีวิต และตลอดวัยเด็กจนเขาสู 

วัยผูใหญ เจตคติและการปฏิบัติที่  ี่เปนอันตราย เชน การเฉือนอวัยวะเพศภายนอกของสตรี การเลือก           
มีบุตรชาย การแตงงานต้ังแตยังเด็ก การแสวงหาผลประโยชน ทางเพศ และการปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกับสุขภาพ 
รวมทั้งการจัดสรรอาหารการกิน ทั้งหมดน้ีทําใหเด็กผูหญิงในดินแดนหลายแหงของโลกมีชีวิตรอดเขาสู          
วัยผูใหญนอยกวาเด็กผูชาย นอกจากน้ีการขาดกฏหมายที่จะใหความคุมครองหรือความลมเหลวของ             
การบังคับใชกฏหมาย ทําใหเด็กผูหญิงตองเสีย่งตอความรุนแรง ในรูปแบบตางๆ มากกวาเด็กผูชาย โดยเฉพาะ
ความรุนแรงทางเพศ ในหลายภูมิภาค เด็กผูหญิงตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในการศึกษาและการฝกอบรม 
ที่สรางเสริมความรูและทักษะเฉพาะทาง 

ในแตละป เด็กผูหญิงอายุระหวาง 15-19 ป จํานวนมากกวา 15 ลานคน ตองใหกําเนิดทารกและ
ประสบปญหาอื่นๆ ที่สืบเน่ืองจากการต้ังครรภ  ซึ่งในสวนการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันและกอนวัย           
อันควรน้ัน เด็กผูหญิงจะเสี่ยงตอผลรายตางๆ ที่ตามมา รวมถึงการติดเช้ือเอดสดวย 

นอกจากน้ี เด็กผูหญิงมักถูกปฏิบัติอยางเปนผูตํ่าดอยกวา และถูกอบรมเลี้ยงดูใหจัดลําดับตัวเอง
ไวเปนคนสุดทายในการปฏิบัติตาง ๆ  เทากับเปนการบั่นทอนความเคารพตัวเอง ซึ่งจะสงผลตอความเช่ือมั่น
ในตนเองจนเขาสูวัยผูใหญ  

 

12.1 สถานการณ 
1) การเกิด 

อัตราการเกิดมีชีพของประชากรของประเทศไทย ในป 2556 มีอัตราเกิดลดลงจาก            
ป 2555 จาก 12.2 คนตอประชากร 1,000 คน เหลือเปน 11.6 คนตอประชากร 1,000 คน โดยเด็กชายมี
อัตราการเกิดมีชีพมากกวาเด็กหญิงทุกปต้ังแตป 2552-2556   ภาคใตเปนภาคที่มีอัตราการเกิดมีชีพ มากที่สุด
ในอัตรา 15.2 คนตอประชากร 1,000 คน  ดังตารางที่ 57 

และเมื่อพิจารณานํ้าหนักของเด็กเกิดมีชีพ พบวา ในป 2556 เด็กที่มีนํ้าหนักตํ่ากวา 
2,500 กรัม มีจํานวน  75,911 คน โดยสวนมากอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังตารางที่ 58 

นอกจากน้ี ยังพบวา อัตราการเกิดมีชีพ จากมารดาอายุ 15 – 19 ป  มีแนวโนมลดลง
เล็กนอย โดยในป 2555 อัตราการเกิดมีชีพอยูที่ 53.84 ซึ่งลดลงเหลือ 53.61 ในป 2556 ดังตารางที่ 59 
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ตารางที่ 57  จํานวนและอัตราเกิดมีชีพ ตอประชากร 1,000 คน จําแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2552 – 2556 
 

ภาค 
  2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 

 
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

            

ท่ัวราชอาณาจักร ร 765,047 12.1 761,689 12.0 782,198 12.2 780,975 12.2 748,081 11.6 

 
ช 394,555 12.6 392,098 12.5 403,046 12.8 402,328 12.7 385,522 12.1 

  
 

ญ 370,492 11.5 369,591 11.4 379,152 11.6 378,647 11.6 362,559 11.0 

กรุงเทพมหานคร ร 101,112 17.7 98,143 17.2 96,704 17.0 97,581 17.2 93,829 16.5 

 
ช 52,252 19.2 50,697 18.7 49,905 18.5 50,170 18.6 48,657 18.1 

  
 

ญ 48,860 16.3 47,446 15.9 46,799 15.7 47,411 15.9 45,172 15.1 

ภาคกลาง  
(ไมรวม กทม.) ร 201,604 12.9 199,877 12.6 206,010 12.9 204,113 12.6 194,471 11.9 

 ช 104,053 13.6 103,041 13.3 106,225 13.6 105,511 13.4 100,711 12.7 

 ญ 97,551 12.2 96,836 12.0 99,785 12.2 98,602 11.9 93,760 11.2 

ภาคเหนือ 
 

ร 111,057 9.4 114,501 9.7 111,591 9.5 111,970 9.5 108,048 9.1 

 
ช 57,523 9.9 58,736 10.1 57,429 9.9 57,670 9.9 55,590 9.6 

  
 

ญ 53,534 8.9 55,765 9.3 54,162 9.1 54,300 9.1 52,458 8.7 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร 216,893 10.1 215,605 10.0 227,875 10.5 226,862 10.5 213,184 9.8 

 
ช 111,483 10.4 110,517 10.3 117,007 10.8 116,577 10.8 109,377 10.1 

  
 

ญ 105,410 9.8 105,088 9.7 110,868 10.2 110,285 10.2 103,807 9.5 

ภาคใต 
 

ร 134,380 15.3 133,563 15.1 140,018 15.7 140,449 15.6 138,549 15.2 

 
ช 69,244 16.0 69,107 15.8 72,480 16.4 72,400 16.3 71,187 15.9 

    ญ 65,137 14.7 64,456 14.4 67,538 14.9 68,049 14.9 67,362 14.6 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย รวบรวมและวิเคราะหโดยกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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ตารางที่ 58 จํานวนและรอยละของเด็กเกิดมีชีพ นํ้าหนักต่ํากวา 2,500 กรัมจําแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2552 – 2556 
 

ภาค (Region) 

2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

          

ทั่วราชอาณาจักร 73,067 100.00 79,005 100.00 76,517 100.00 77,221 100.00 75,911 100.00 

                        

กรุงเทพมหานคร 10,319 14.12 10,463 13.24 10,588 13.84 10,810 14.00 10,356 13.64 

                        

ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 18,561 25.40 19,381 24.53 20,107 26.28 20,364 26.37 19,950 26.28 

                        

ภาคเหนือ   10,804 14.79 15,878 20.10 11,568 15.12 11,729 15.19 11,309 14.90 

                        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,094 28.87 20,682 26.18 21,059 27.52 20,888 27.05 20,303 26.75 

                        

ภาคใต   12,289 16.82 12,601 15.95 13,195 17.24 13,430 17.39 13,993 18.43 
ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย รวบรวมและวิเคราะหโดยกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

 
ตารางที่ 59 จํานวนและอัตราเกิดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงพันคน จําแนกรายภาค พ.ศ. 2552 - 2556
   

ภาค (Region) 

2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate 

ทั่วราชอาณาจักร 119,828 50.12 120,115 50.07 129,364 53.61 129,451 53.84 121,960 51.22 

กรุงเทพมหานคร 10,529 51.90 10,058 48.84 10,441 50.18 10,265 49.23 9,865 47.92 

ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 34,768 61.72 34,466 60.53 36,937 64.18 36,595 63.12 34,246 59.06 

ภาคเหนือ   18,829 43.49 19,393 45.15 20,379 47.81 20,128 47.65 18,721 45.63 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37,759 45.42 38,893 46.57 42,587 50.58 43,143 51.96 40,776 49.55 

ภาคใต   17,943 49.82 17,305 48.20 19,020 52.66 19,320 53.22 18,352 50.70 
ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย รวบรวมและวิเคราะหโดยกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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2) การศึกษา 
(1) เด็กเล็กระดับปฐมวัยมีอัตราการเขาเรียนในระดับปฐมวัยและในหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยอื่น ๆ รอยละ ๗๖ ข้ึนไปของผู เรียนทั้งหมดตอประชากรในระดับการศึกษาปฐมวัย               
ในจํานวนน้ี เด็กเล็กทั้งชายและหญิง ที่เขาเรียนตอในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 95.33-99.84 เคยผาน  
การเรียนในระดับปฐมวัยมากอน (รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย พ.ศ. 2556)  

(2) การศึกษาระดับประถมศึกษา/การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ในภาพรวมของระดับ
การศึกษา ป พ.ศ.2555 มีจํานวนเพศชายถึงรอยละ 93.21 เพศหญิงรอยละ 88.96 แตเมื่อเขาสู ในระดับ            
ที่สูงข้ึนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาเปนตนไปนักเรียนหญิงมีจํานวนมากกวา 

 
3) ดานแรงงาน 

ขอมูลสถานการณดานแรงงาน ในป พ.ศ. 2552 พบวา เด็กอายุ 15 – 19 ป ที่เขาสู
ตลาดแรงงาน มีจํานวน 1,234,821 คน เปนผูชาย 805,078 คน และเปนผูหญิง 429,743 คน สําหรับเด็กอายุ 
20 – 24 ป ที่เขาสูตลาดแรงงาน มีจํานวน 3,508,735 คน เปนผูชาย 2 ,0 5 2 ,0 0 3  ค น  แ ล ะ เป น ผู ห ญิ ง 
1,456,732 คน ซึ่งพบวาเด็กอายุ 15-19 ปที่เปนแรงงานในระบบ มีทั้งหมด 437,334 คน เปนผูชายมากกวา
ผูหญิง (277,250 และ 160,084 คน) และมีเด็กอายุ 20 – 24 ปที่ เปนกําลังแรงงานในระบบ มีทั้งหมด 
1,597,543 เปนผูชายมากกวาผูหญิงไมมากนัก (883,588 และ 713,955 คน) ในสวนของแรงงานนอกระบบ 
พบวามีเด็กอายุ 15 – 19 ป จํานวน 797,486 คน เปนผูชาย 527,828 คน และเปนผูหญิง 269,658 คน              
เด็กอายุ 20 – 24 ป ที่อยูในแรงงานนอกระบบ มีจํานวน 1,911,191 คน เปนผูชาย 1,168,415 คน และผูหญงิ 
742,776 คน 
 

4) การกระทําผิดกฎหมาย 
แนวโนมปญหาของเด็กไทย ที่นาเปนหวงในปจจุบัน คือ การกระทําผิดกฎหมาย             

มากข้ึนทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากความรุนแรงและความแตกแยกของครอบครัวที่สงผล
ตอสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวโดยพบวา ระหวางป 2545 ถึง 2550 เด็กชายและหญิงถูกจับกุมสง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนสูงข้ึน และเพิ่มในอัตราไลเลี่ยกันทั้งสองเพศ โดยเปนเด็กชายเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 90 เปน รอยละ 91 และเด็กหญิงเพิ่มข้ึนจาก รอยละ 8 เปนรอยละ 9 ขอมูลลาสุด ในป                  
พ.ศ. 2555 พบวา ในคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ (พ.ศ. 2555) มีเด็กหญิง
อายุ 10-15 ป รอยละ 1.71 และ อายุมากกวา 15 แตไมเกิน 18 ป รอยละ 5.86 และ พบวาเด็กและเยาวชน  
ที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ในป 2555 มีทั้งหมด 34,276 คดี มีผูหญิงเปนผูกระทําผิด รอยละ 
7.56 (2,592 คดี) ผูชายเปนผูกระทําผิด รอยละ 92.44 (31,684 คดี) นอกจากน้ีพบวาเด็กผูหญิงยังมีแนวโนม
ตกเปนเหย่ือของความรุนแรงเพิ่มจํานวนมากข้ึนทุกป โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,674 คน ในป 2547 เปน 7,772 คน 
ในป 2550  
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ขอมูลลาสุดป 2556 พบวา มีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดี และอยูในสถานพินิจทั่ว
ประเทศ จํานวนทั้งสิ้ย 36,763 คน สวนใหญเปนเด็กผูชายรอยละ 93.24 ดังภาพที่ 36 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ภาพที่ 36 จํานวนและรอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศ ป 2556 
 

5) ปญหาแมวัยรุน 
ปญหาที่นับวาเปนปญหาสําคัญที่สุดในกลุมเด็กและเยาวชนของไทย คือ ปญหาการ

ต้ังครรภไมพรอม หรือการต้ังครรภเมื่ออายุยังนอย โดยในป พ.ศ.2557 ไดมีการรายงานขอมูลการสํารวจ
อนามัยเจริญพันธุ โดยกรมอนามัย พบวา  อัตราการคลอดของแมวัยรุนเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยแตละปจะมีเด็ก
เกิดจากแมวัยรุนประมาณ 136,734 คน จากการคลอดทัง้หมดปละ 8 แสนคน เฉลี่ยวันละ 374 คน ช่ัวโมงละ 
15 คน หรือ เทากับ 65 คนตอประชากร 1,000 คน ซึ่งสูงกวายุโรป 4 เทา สูงกวาญี่ปุน 10 เทา และแซงหนา
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอัตราสวน 51.1 ตอประชากร 1,000 คน อาจกลาวไดวา เด็กไทย 1 ใน 5 เกิดจากแมในวัย  
ที่ขาดความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของทารกที่เกิดมา ซึ่งการต้ังครรภใน
เด็กที่มีอายุนอยลงเรื่อย ๆ สงผลกระทบตอสุขภาพของหญิงต้ังครรภและเด็กที่เกิดมา เพราะสภาพรางกาย          
ที่ยังไมพรอมเต็มที่ กอใหเกิดปญหาการทําแทงที่ไมปลอดภัย การทอดทิ้ง และการทํารายเด็ก ปญหาการขาด
วุฒิภาวะและความพรอมของแมที่จะเลี้ยงลูก นําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากน้ียังสงผล
กระทบถึงการที่เด็กผูหญิงกลายเปนผูไรอนาคต ขาดโอกาสในการศึกษาเลาเรียนตอเปนผูมีการศึกษานอย 
กลายเปนแรงงานตํ่ากวาระดับไดคาตอบแทนตํ่า หรือไรอาชีพ ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) โดยวิเคราะหจากทะเบียนเกิด พบวาแมวัยรุนมี
แนวโนมเพิ่มมากข้ึน พบวา มารดาอายุ 15-19 ป มีจํานวนเพิ่มข้ึน จาก 92,704 รายในปพ.ศ. 2551 เปน 
109,520 ราย ในป พ.ศ. 2555 และ มารดาอายุตํ่ากวา 15 ป มีจํานวนเพิ่มข้ึน จาก 3,043 คน ในป พ.ศ. 
2551 เปน 4,116 คน ในป พ.ศ.2555 

จากขอมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา เมื่อพิจารณา
ยอนหลังไปต้ังแตอดีต (พ.ศ.2502-2555) แนวโนมแมวัยรุน (กลุมมารดาที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป) ไดเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง จากรอยละ 5.44 ในป 2503 เปน รอยละ 16.59 ในป 2555   ในขณะเดียวกัน อายุของแมวัยรุน  ก็
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ลดลงเรื่อยๆ โดยในป 2555 พบแมอายุตํ่าสุดเพียง 10 ปเทาน้ัน ซึ่งจากขอมูลในกลุมมารดาที่มีอายุตํ่ากวา       
15 ป ก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนชนเดียวกัน โดยเพิ่มจากรอยละ 0.03 ในป 2503 เปนรอยละ 0.46 ในป 2555        
ดังภาพที่ 37-38 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภาพที่ 37  รอยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  
เทียบกับ จานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร พ.ศ.2503-2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภาพที่ 38 รอยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ 
เทียบกับ จานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร พ.ศ.2503-2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

ภาพที่ 39 จํานวนและรอยละมารดาวัยรุน พ.ศ. 2555 
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และเมื่อจําแนกตามรายภาค พบวา มารดาวัยรุนในทุกภาคมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป โดยใน     

ป 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมารดาวัยรุนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและมีอัตราสูงที่สุดกวาทุกภาค 
เชนเดียวกันกับภาคเหนือและภาคกลางที่มีอัตราแม วัยรุนใกล เคียงกัน ในขณะที่อัตราแม วัยรุนใน
กรุงเทพมหานครยังคงมีอัตราตํ่าสุดกวาทุกภาค ดังภาพที่ 40  และตารางที่ 60 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมลูขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรF 
  
จํานวนและรอยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุน จาแนกตามภาค พ.ศ.2555 
 
 

ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภาพที่ 40 รอยละมารดาวัยรุน จาแนกรายภาค พ.ศ.2539-2555 

 
 

ตารางที่ 60 จํานวนและรอยละเกิดมีชีพของมารดาอายุต่ํากวา 20 ป และต่ํากวา 15 ป ทั้งประเทศ พ.ศ. 2551-2555 

 

 

 

 

 
 
ที่มา : กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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12.2 การดําเนินงานดานเด็กผูหญิง 
เพื่อการปกปองคุมครองและพิทักษสิทธิของ เด็กผูหญิง ประเทศไทยไดกําหนดมาตรการ

เพื่อคุมครองเด็กหญิง ดังน้ี 

 พระราชบัญญั ติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก           
พ.ศ. 2540 

 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540 

 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของในการ
ดําเนินการกรณีการคาเด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

 บันทึกขอตกลง เรื่อง การดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน กรณีการคา
เด็กและหญิง พ.ศ. 2546 

 บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการกรณีการคาเด็กและหญิง พ.ศ. 2546 

 บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของในการ
ดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหย่ือของการคามนุษยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2546 

 บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
กัมพูชา เรื่องความรวมมือทวิภาคีวาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหย่ือของการคามนุษย 

 พระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  (The Anti-Trafficking in 
Persons Act B.E. 2551 (2008) 

 พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 

 การจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 2557-2561 ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

12.3 ขอทาทาย 
1) สงเสริมสิทธิโอกาสของเด็กผูหญิงในทุกๆ ดาน เพื่อใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่               

เทาเทียมกับเด็กผูชายในทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตและเขาถึง
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2) การวางแผนเพื่อแกไขปญหาและการคุมครองการละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีการสอน
หลักสูตรในโรงเรียน ใหเด็กไดรูจักสิทธิของตนเมื่อถูกลวงละเมิด และรูจักควบคุมตนเองที่จะไมละเมิดสิทธิของ
ผูอื่นดวย ควบคูไปกับคุมครองสวัสดิภาพเด็กผูหญิงไดดวย 
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 จะเห็นไดวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยมีความมุงมั่นพัฒนาศักยภาพ สถานภาพ 

และความเสมอภาคระหวางหญิงชายมาอยางตอเน่ือง หลายประเด็นที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาสตรี เชน ดานการศึกษา สาธารณสุข ความยากจน เศรษฐกิจ ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลาย

ประเด็นที่ยังไมประสบความสําเร็จตามความมุงมั่นของปฏิญญาปกกิ่งฯ เชน อํานาจและการตัดสินใจ  สิทธิ

มนุษยชน  ความรุนแรง ฯลฯ ประเด็นตางๆ เหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับเจตคติทางเพศของคนในสังคม ซึ่งถูก

หลอหลอม มาเปนระยะเวลายาวนาน จําเปนที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จะตองรวมกันปรับเปลี่ยนเจตคติดาน

ความเสมอภาคหญิงชายบนพื้นฐานคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพื่อใหสตรีเปนพลังที่สําคัญในการ

พัฒนาประเทศเคียงคูกับบุรุษ 
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