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แนวทางการดำาเนินการ

    การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับผู้หญิง    
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมระหว่างหญิงชาย และเจตคติในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเปน็มนษุย ์และสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ย เพือ่ใหเ้กดิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   เพิ่มพูนศักยภาพผู้หญิงในประเด็นการเมืองท้องถิ่น 
เชน่ การใหค้วามรู ้ฝกึอบรมทกัษะภาวะความเปน็ผูน้ำา รวมทัง้ทกัษะ
ต่างๆ สำาหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองระดับท้องถิ่น
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมเห็นความสำาคัญ 
กระตุน้ใหพ้รรคการเมอืงเหน็ความสำาคญัของผูห้ญงิ และสง่เสรมิ
ผู้หญิงในการลงสมัครเลือกตั้ง
   เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงลงสมัครเลือกตั้ง

เขา้ไปมบีทบาทในการตดัสนิใจในระดบันโยบายหรอืระดบัชาต ิ
หรือการเข้าร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐมนตรีชาย จากคณะรัฐมนตรีทั้ง ๓ ชุด คือชุดที่ ๕๕-๕๗ 
ระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ มีรัฐมนตรีหญิงไม่เกินชุดละ ๓ คน 
คดิเปน็สดัสว่นรฐัมนตรหีญงิในคณะรฐัมนตรแีตล่ะชดุทีร่อ้ยละ 
๕.๕๖  ๘.๕๗ และ ๗.๘๙ ตามลำาดับ

การเมืองในระดับท้องถิ่นและท้องที่

  ในปี ๒๕๕๐ ผู้หญิงลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง           
ในระดับท้องถิ่นและท้องที่ในสัดส่วนที่น้อยเช่นเดียวกับการ  
เลือกตั้งสู่รัฐสภา ในขณะที่สัดส่วนที่ผู้หญิงได้รับเลือกตั้ง                
ในตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)     
นายกเทศมนตรี นายกเทศบาลตำาบล นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบล (นายก อบต.) สมาชิกสภาจังหวัด  สภาเทศบาล และสภา 
อบต. มีเพียงร้อยละ ๑๑.๒๕ ใกล้เคียงกับปี ๒๕๔๙ และมีสัดส่วน
ผู้หญิงเพียงร้อยละ ๔.๕๐ เท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกำานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยจากปี ๒๕๔๙

การมีส่วนร่วมในการบริหารภาคธุรกิจเอกชน

  ในภาคธุรกิจเอกชน ผู้หญิงยังมีโอกาสน้อยใน
ระดับการตัดสินใจและการกำาหนดนโยบายขององค์กร                
ในปี ๒๕๕๐ สัดส่วนผู้หญิงเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง ๒๑๘ แห่ง เพียงร้อยละ ๒๒ ในขณะที่
เป็นกรรมการในนิติบุคคลและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์จำานวน ๕๔ แห่ง มีอัตราส่วนของผู้หญิงที่
เป็นกรรมการบริษัทร้อยละ ๓๕.๓๗ (มิติหญิง : ชาย ความ    
แตกต่างบนความเหมือน, สำานักงานสถิติแห่งชาติและ
สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๒)



ทำาไมต้องส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ?    

  ผู้หญิง เป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศ เนื่องจากผู้หญิงเป็นประชากรกว่า
ครึ่งหนึ่งของสังคม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตดัสนิใจ เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการแกไ้ขบรรเทาปญัหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและสังคมโดยรวม อาทิเช่น ปัญหา
ความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิและเดก็หญงิทีม่แีนวโนม้ทวคีวามรนุแรง
มากขึ้น ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศทั้งในพื้นที่ครอบครัว
และพื้นที่สาธารณะไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติในรูปของ
การค้ามนุษย์ ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของความ
เหลื่อมลำาทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาในอดีตที่ละเลยแง่มุม
มิติหญิงชายในการพัฒนา และขาดการพิจารณาถึงความ
สมดุลของทรัพยากรที่มีอยู่กับผลกระทบต่อประชากรทั้ง
เพศหญิงและชาย 
  ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารของ
ประเทศ ทั้งในส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และการเมือง 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปสู่ในระดับการบริหารและ  
การตดัสนิใจ เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุทีส่ะทอ้นองคป์ระกอบของ
สังคมได้อย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมกำาหนดบทบาท นโยบาย 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคม ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 

(ส.ว.) จากการเลือกตั้งได้เพียงจังหวัดละ ๑ คน รวม ๗๖ คน 
และจากการสรรหาทั่วประเทศ ๗๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน  
ปรากฏว่าผู้หญิงได้รับการสรรหาและเลือกตั้งเป็น ส.ว. ใน
อัตราใกล้เคียงกัน คือร้อยละ ๑๖.๒๒ และ ๑๕.๗๙ ตามลำาดับ 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายมาก แต่นับว่ามีอัตราที่สูงขึ้น
กว่าวาระดำารงตำาแหน่งเมื่อปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙ ที่มีผู้หญิงได้รับ
เลือกตั้งเป็น ส.ว. เพียงร้อยละ ๑๐.๓๖ เท่านั้น 

  หากพิจารณาถึงความสนใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ว. ของผู้หญิง ในวาระดำารงตำาแหน่งปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖ พบว่า มี  
ผู้หญิงสนใจลงสมัครเพียงร้อยละ ๑๒.๖๗ เท่านั้น โดยภาคเหนือ
มีผู้หญิงสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. สูงที่สุดที่ร้อยละ ๑๔.๑๗ 
ภาคใตต้ำาสดุเพยีงรอ้ยละ ๙ โดยมผีูห้ญงิลงสมคัรเพยีง ๓๘ จงัหวดั 
กรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี มีผู้สมัคร ส.ว.หญิงมากที่สุด
จังหวัดละ ๕ คน รองลงมาคือ พระนครศรีอยุธยา ๔ คน 

  การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ในปี ๒๕๕๐ ผู้หญิงลงสมัคร ส.ส. เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 
๒๕๔๘ เล็กน้อย จากร้อยละ ๑๐.๗๘ เป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ เมื่อ
เทียบกับผู้สมัครชาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ผู้หญิง
ภาคใต้แม้จะมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
เลือกตั้งตำากว่าภาคอื่นๆ คือ มีสัดส่วนผู้หญิงเพียงร้อยละ 
๑๐ ที่สมัครรับเลือกตั้ง แต่เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๘ แล้ว พบว่า                     
ผู้สมัครหญิงในภาคใต้มีอัตราเพิ่มสูงใกล้เคียงกับผู้สมัครหญิง
ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาราย
จังหวัด ในปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐ ปรากฏว่า จังหวัดสิงห์บุรี 
ตราด และยะลา ไม่มีผู้สมัคร ส.ส.หญิงเลย

  ในส่วนของพรรคการเมือง ในการจัดลำาดับ ส.ส.  
แบบสัดส่วน มีการเสนอให้ผู้หญิงเป็น ส.ส. แบบสัดส่วนน้อย
มาก ในปี ๒๕๔๘ มีเพียง ๖ คน จาก ๑๐๐ คน และในปี ๒๕๕๐ 
มี ๗ คน จาก ๘๐ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โอกาสที่จะให้ผู้หญิง

สตรีกับอำานาจและการตัดสินใจ
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 สถานการณ์ของประเทศไทย

การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

  ในปี ๒๕๕๐ ข้าราชการพลเรือน เป็นข้าราชการส่วน
กลางร้อยละ ๖๙.๘๔ ส่วนภูมิภาคร้อยละ ๑๗.๔๕ และส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ ๑๒.๗๐ โดยในภาพรวมมีข้าราชการหญิงมากกว่า
ข้าราชการชายเล็กน้อย คือ เป็นข้าราชการหญิงร้อยละ ๕๑.๙๐  
โดยผูช้ายรบัราชการเปน็ตำารวจ ทหาร อยัการ และตลุาการเปน็
สว่นใหญ ่ ในขณะทีผู่ห้ญงิเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาเป็นส่วนใหญ่
  สำ าหรับ ในระดับผู้ บริหารระดับสู ง ในตำ าแหน่ ง               
ปลัดกระทรวง พบว่าผู้หญิงก้าวสู่ตำาแหน่งปลัดกระทรวงไม่ถึง ๑ 
ใน ๔ ของผูบ้รหิารทัง้หมด เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ในป ี๒๕๕๐ ขา้ราชการ
ผู้หญิงที่อยู่ในตำาแหน่งปลัดกระทรวงมีสัดส่วนลดลงจากปี ๒๕๔๙  
จากร้อยละ ๑๐.๕๓ เหลือเพียงร้อยละ ๕.๒๖ ในปี ๒๕๕๐
  อย่างไรก็ตาม ในตำาแหน่งเลขาธิการหรือผู้อำานวยการ 
ระดบั ๑๑ และรองปลดัหรอืรองเลขาธกิารระดบั ๑๐ ยงัคงรกัษา
ระดับไว้ที่อัตราร้อยละ ๑๐ ส่วนในระดับ ๙ เป็นตำาแหน่งที่มี 
ผู้หญิงครองอยู่ค่อนข้างสูงกว่าทุกระดับบริหาร  คืออยู่ในระดับ
ที่ร้อยละ ๒๓-๒๕ ตลอดระยะปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ แต่ไม่มีแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่อัตราส่วนที่มากขึ้น 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

  ปัจจุบันผู้หญิงยังมีโอกาสน้อยมากในการเข้าไปมี    
ส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะเป็นหนทางที่ผู้หญิงจะก้าวเข้าไป
สู่การมีอำานาจตัดสินใจระดับชาติ เพื่อนำาเสนอมุมมองด้าน
ครอบครัว สังคมและความเสมอภาคทางเพศไปสู่ระดับนโยบาย 
  การสรรหาและเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวาระดำารง
ตำาแหนง่ระหวา่งป ี ๒๕๕๐-๒๕๕๖  ซึง่ทกุจงัหวดัมสีมาชกิวฒุสิภา 


