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บทนํา 

“เกิดเป>นหญิงแทCจริงแสนลําบาก” เป>นคําสอนที่ถูกถIายทอดกันมารุIนตIอรุIนในสังคมไทย
อันเนื่องมาจากโครงสรCางของสังคมแตIเดิมที่ยกยIองใหCชายเป>นใหญIตั้งแตIในอดีต ซึ่งแตIเดิมนั้น
มองบทบาททางเพศ (sex role) ของผูCหญิงวIาอยูIฐานะ "ชCางเทCาหลัง" และมองบทบาททางเพศของ
ผูCชายวIาเป>น "ชCางเทCาหนCา" น่ันคือบทบาทของผูCชายเป>นผูCนํา และผูCหญิงมีบทบาทเป>นผูCตาม    
โดยสังคมวางกรอบใหCผูCหญิงประพฤติปฏิบัติตามจารีตอยIางเครIงครัด ตCองรักนวลสงวนตัว 
ในขณะที่ฝaายชายไมIไดCถูกสังคมคาดหวังวIาจะตCองเป>นเชIนนี้ ดังที่เราจะพบวIาสังคมไทยยกยIอง
ผูCชายที่มีภรรยาหลายคนวIา เกIงกลCามีความสามารถ เชIน ขุนแผน เป>นตCน ในขณะที่สังคมไทย
ประณามผูCหญิงที่มีสามีหลายคนวIาเป>นคนที่ไมIดี เชIน นางวันทอง โมรา กากี ฯลฯ แตIในปdจจุบัน
สถานะทางเพศของหญิงไทยถูกกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนeใหCผูCหญิงมายืนอยูI 
แถวหนCาในการทํางานเชIนเดียวกับชายไทย  โดยเฉพาะดCานการบริหารที่หญิงไทยไดCแสดงใหCเห็น
วIามีความรูC ความสามารถในการบริหารงานไดCไมIแพCชาย ทําใหCหญิงไทยไดCรับโอกาสในการกCาวเขCาสูI
ตําแหนIงผูCบริหารระดับสูงสุดของภาครัฐ ตั้งแตI ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี 
รองผูCวIาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูCวIาการธนาคารแหIงประเทศไทย ผูCวIาการเคหะแหIงชาติ 
เป>นตCน ในปdจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญนอกจากจะบัญญัติในเรื่องของการใหCสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค และความเทIาเทียมกันระหวIางผูCหญิงและผูCชายแลCว กฎหมายยังใหCสิทธิความเทIา
เทียมกันระหวIางผูCหญิงและผูCชายเพิ่มมากขึ้น เชIน การเปลี่ยนนามสกุล เมื่อผูCหญิงและผูCชาย
แตIงงานและจดทะเบียนสมรสกัน แตIเดิมผูCหญิงที่แตIงงานและไดCจดทะเบียนสมรสแลCว ผูCหญิง
จะตCองใชCนามสกุลผูCชาย แตIปdจจุบันผูCหญิงที่แตIงงานและจดทะเบียนสมรสแลCว สามารถเลือกใชC
นามสกุลเดิมของตนเองไดC และสิทธิอีกอยIางหนึ่งที่ผูCหญิงไดCรับ คือ ในอดีตนั้นผูCหญิงที่แตIงงาน
แลCว คํานําหนCาจะเป>นนาง แตIปdจจุบันผูCหญิงสามารถเลือกใชCคํานําหนCาจากนาง เป>น นางสาวไดC 
ซึ่งการเพิ่มสิทธิเหลIานี้ทําใหCเห็นถึงความเสมอภาคเทIาเทียมกันระหวIางผูCหญิงและผูCชาย จึงเป>น
สิ่งที่นIาติดตามวIา เมื่อผูCหญิงมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเทIาเทียมกันเชIนเดียวกับ

                                                           
1สาขารัฐประศาสนศาสตรe คณะรัฐศาสตรe มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ผูCชายแลCว ผูCหญิงที่อยูIในตําแหนIงผูCบริหารระดับสูงจะสามารถบริหารงานใหCไดCรับความสําเร็จ 
เฉกเชIนเดียวกับชายไดCหรือไมI 

 

ความเสมอภาคระหว�างหญิง-ชายในประเทศไทย 

ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป>นมนุษยeที่จะไมIถูกกีดกันเลือกปฏิบัติดCวยสาเหตุทาง
เพศเป>นอุดมการณeของสังคมอารยะสมัยใหมIที่องคeการสหประชาชาติไดCรับรองไวCในตราสาร
จัดตั้งองคeการเมื่อ พ.ศ.2498 อุดมการณeดังกลIาวเริ่มปรากฏในสังคมไทยทีละเล็กทีละนCอย        
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขCาสูIสังคมในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยeเป>น
ประมุขในป� พ.ศ.2475 และปรากฏเป>นหลักกฎหมายของบCานเมืองที่ชัดตั้งแตIการประกาศใชCรัฐธรรมนูญ
แหIงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป>นตCนมาจนถึงรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป>นฉบับปdจจุบัน โดยไดCระบุไวCในมาตรา 30 วIา บุคคลยIอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดCรับความคุCมครองตามกฎหมายเทIาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทIาเทียมกัน 
(สํานักเลขาธิการสภาผูCแทนราษฎร. 2547) โดยที่ประเทศไทยไดCลงนามในพันธกรณีกับประชาคม
โลกในการที่จะเคารพและปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคระหวIางหญิงชาย ดCวยการเขCาเป>นภาคี
อนุ สัญญาของสหประชาชาติวI าดC วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตIอสตรี ในทุก รูปแบบ               
(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)  
ในป� พ.ศ. 2528 รวมทั้งในป� พ.ศ. 2543 ประเทศไทยไดCเขCาเป>นภาคีพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวIาดCวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตIอสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-OP CEDAW)  

รัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป>นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหC
ความสําคัญตIอความเสมอภาคระหวIางหญิงและชายอยIางชัดเจน โดยระบุในมาตรา 30 วรรค 2 
วIา“ชายและหญิงมีสิทธิเทIาเทียมกัน” และในวรรคที่ 3 วIา“มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือสIงเสริมใหCบุคคลสามารถใชCสิทธิและเสรีภาพไดCเชIนเดียวกับบุคคลอื่นยIอมไมIถือเป>น
การเลือกปฏิบัติ” มาตรา 80 ระบุวIา “รัฐตCองสIงเสริมความเสมอภาคระหวIางหญิงชาย” 
คณะรัฐมนตรีจึงไดCมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบใหCทุกกระทรวง ทบวง กรม        
มีตําแหนIงผูCบริหารดCานการเสริมสรCางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer-CGEO)          
ในหนIวยงานระดับกรมและระดับกระทรวง และมอบหมายใหCหนIวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝaาย   
ทําหนCาที่เป>นศูนยeประสานงานดCานความเสมอภาคระหวIางหญิงชายในหนIวยงาน (Gender Focal 
Point-GFP) ในหนIวยงานเหลIานี้ ดCวยมติของคณะรัฐมนตรีดังกลIาว เป>นการสรCางกลไกฝaายบริหาร   
ที่จะนํานโยบายและหลักการความเสมอภาคระหวIางชายหญิงไปผนวกในการปฏิบัติหนCาที่ของ
หนIวยงานรัฐทุกระดับ (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความม่ันคงของมนุษยe. 2546) และจัดทําแผนแมIบทดCานการสIงเสริมความเสมอภาคระหวIาง
หญิงชายเพื่อใหCการดําเนินงานดCานความเสมอภาคเป>นไปอยIางจริงจังและมีความตIอเนื่องและ
ตามแผนพัฒนาสตรีในชIวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) 
จําแนกออกเป>น 5 ยุทธศาสตรe ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรeที่ 1 เสริมสรCางเจตคติและการยอมรับดCานความเสมอภาคระหวIางหญิงชาย 
 ยุทธศาสตรeที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย 

ยุทธศาสตรeที่ 3 การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสรCางความม่ันคงในชีวิต 
ยุทธศาสตรeที่ 4 พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขCารIวมทางการเมือง การบริหาร

และการตัดสินใจในระดับตIางๆ 
ยุทธศาสตรeที่ 5 การเสริมสรCางและพัฒนาศักยภาพกลไกและองคeกรสตรีทุกระดับ 
นอกจากนี้ในโครงสรCางภาครัฐก็มีหนIวยงานในระดับสํานักที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําหนCาที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายสตรี ไดCแกI สํานักงานคณะกรรมการสIงเสริมและประสานงานสตรี
แหIงชาติ (กสส.) และหนIวยงานยIอยๆ ที่ทําหนCาที่ชIวยเหลือหรือสนับสนุนสตรใีนประเด็นตIางๆ เชIน 
กองประสานการพัฒนาฝ�มือแรงงานสตรีและเด็ก กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กองพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน และสํานักเลขานุการคณะกรรมการโครงการตIอตCานการคCา
หญิง และเด็กกรมประชาสงเคราะหe เป>นตCน ในดCานความรIวมมือระหวIางประเทศเกี่ยวกับ          
ความเสมอภาคระหวIางหญิงชายนั้น ประเทศไทยไดCเขCารIวมประชุมเพื่อบัญญัติปฏิญญาปdกกิ่ง
และแผนความกCาวหนCาของสตรีในป� พ.ศ.2538 ซึ่งเป>นแผนที่นานาประเทศรIวมกันสรCางและมี
การติดตามผลการดําเนินงานดCวยยิ่งกวIานั้นประเทศไทยไดCลงนามในพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวIาดCวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตIอสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2543 และ
องคeการสหประชาชาติแจCงวIามีผลบังคับใชCเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2543 ซึ่งพิธีสารดังกลIาว
กําหนดกลไกกระบวนการรCองเรียนและตรวจสอบในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี      
ในรัฐภาคี ในราชการพลเรือนไทยมีกลไกของราชการมากมายที่สรCางขึ้นเพื่อใหCเกิดความ     
เสมอภาคของขCาราชการทุกระดับ อยIางไรก็ดี หลักของความเสมอภาคที่พิจารณาจากมุมมอง
ของความเทIาเทียมระหวIางขCาราชการหญิงและขCาราชการชาย ยังมิไดCมีการระบุไวCชัดเจนและ            
การดําเนินการเรื่องนี้ในประเทศไทยยังตCองการพัฒนาอยIางจริงจัง เพื่อใหCทัดเทียมกับประเทศ
อื่นๆ ในสังคมโลก                    

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการขCาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเป>นองคeกรกลางที่ทําหนCาที่
จัดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยeในระบบราชการตั้งแตIระบบการคัดเลือก การแตIงตั้ง         
การเลื่อนตําแหนIงและเงินเดือน การใหCรางวัลและการประเมินผล เป>นตCน ไดCตระหนักถึง
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ความสําคัญของการนําศักยภาพของขCาราชการทั้งหญิงและชายมาสรCางประโยชนeใหCกับประชาชน 
ทั้งหญิงและชายอันเป>นกลุIมลูกคCาผูCรับบริการในป� พ.ศ.2536 ก.พ.ไดCปรับปรุงมาตรฐานกําหนด
ตําแหนIงของบางตําแหนIงที่เคยกําหนด คุณสมบัติเฉพาะวIาผูCดํารงตําแหนIงบางตําแหนIงที่เคย
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะวIาผูCดํารงตําแหนIงตCองเป>นชายไดCแกI ตําแหนIงปลัดอําเภอ (เจCาพนักงาน
ปกครอง 3) ซึ่งไดCปรับปรุงใหมIโดยตัดขCอจํากัดเรื่องเพศออก ทั้งนี้เพื่อใหCเกิดความเสมอภาคใน
การเขCารับตําแหนIงราชการของหญิงและชาย ทําใหCมีการแตIงตั้งขCาราชการหญิงใหCดํารงตําแหนIง
ปลัดอําเภอ ตําแหนIงรองผูCวIาราชการจังหวัด และตําแหนIงผูCวIาราชการจังหวัด เพื่อใหCการบริหารงาน
บุคคลในราชการพลเรือนสอดคลCองกับเจตนารมณeของรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 วรรคสองที่บัญญัติใหCชายและหญิงมีสิทธิเทIาเทียมกันและมาตรา 80 
บัญญัติใหCรัฐตCองสIงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการสIงเสริม
และสรCางความเสมอภาคระหวIางหญิงและชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน          
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร. 0708.1 /ว 7 ลงวันที่ 18 กันยายน 2543 ดCวยสํานักงาน ก.พ.
เล็งเห็นวIา ปdจจัยแหIงความสําเร็จที่สําคัญในการสรCางความเสมอภาคระหวIางหญิงชายในระบบ
ราชการคือ การสรCางความรูC ความเขCาใจเกี่ยวกับบทบาทหญิงและชาย อันจะนํามาซึ่งการปฏิบัติ
ที่มีความเทIาเทียมกัน 

สํานักงาน ก.พ.จึงสรCางกลไกในการสรCางสภาพที่เอื้อใหCเกิดความเสมอภาคระหวIางหญิง
ชายในระบบราชการโดยการกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนCาที่ดCานการเสริมสรCางบทบาทหญิงชาย
ของผูCบริหารดCานการเสริมสรCางบทบาทหญิงชายในสIวนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดูแล
ประเด็นความเสมอภาคระหวIางหญิงชายสรCางใหCเกิดความตระหนักเรื่องบทบาทหญิงชายแกI
ขCาราชการในสIวนราชการ การสรCางบรรยากาศในการทํางานที่มีความสมานฉันทeระหวIาง
ขCาราชการหญิงและชาย และสIงเสริมการสรCางความเสมอภาคระหวIางหญิงและชาย                    
ในการบริหารบุคคลภายในสIวนราชการอีกทั้งยังกําหนดใหCมีหนIวยงานภายในที่ทําหนCาที่และ
ความรับผิดชอบ ในการดําเนินการใหCเป>นไปตามเจตนารมณeของคณะรัฐมนตรีอีกดCวยการกําหนด
คุณสมบัติ อํานาจหนCาที่ของผูCบริหารดCานการเสริมสรCางบทบาทหญิงชาย และบทบาทหนCาที่ของ
ศูนยeประสานงานดCานความเสมอภาคระหวIางหญิงชาย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708 /
ว 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 

 

ความเสมอภาคบนความแตกต�างระหว�างหญิง – ชาย          

ความเสมอภาคบนความแตกตIางระหวIางหญิง-ชาย คือ ความแตกตIางระหวIางเพศที่เป>น
ธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพทางกายวิภาค บนพื้นฐานของความเป>นมนุษยeเหมือนกัน ซึ่งยIอมมี
ความตCองการในสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกัน ตCองการความรัก และการถูกยอมรับเชIนเดียวกัน คําวIา 
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“มิติหญิงชาย” (gender) มีความสําคัญเนื่องจากความแตกตIางกันที่กลายสภาพเป>นความ
แตกตIางเชิงโครงสรCางทางสังคม ทําใหCผูCชายสามารถใชCอํานาจเหนือกวIาผูCหญิง และเขCาควบคุม
จัดการตIอสิ่งตIางๆ ที่มีความสําคัญในอํานาจ หนCาที่การงาน ทรัพยeสินเงินทอง และอื่นๆ ไดC
มากกวIาผูCหญิง จนเกิดปdญหาความไมIเสมอภาคทางเพศขึ้น และเกิดการแบIงแยกงานกันทําตาม
เพศระหวIางผูCหญิงกับผูCชาย งานอาชีพบางอยIางมีความเหมาะสมกับผูCหญิง เชIน งานบริการ         
งานเลขานุการ เป>นตCน สIวนตําแหนIงงานในระดับบริหารที่มีความสําคัญตIอองคeกรไมIเหมาะสม
กับผูCหญิงเทIากับผูCชาย ทั้งๆ ที่ในแงIความเป>นมนุษยeที่มีสติปdญญา มีความรูC มีความคิด และ          
มีความฉลาด ของผูCหญิงก็ไมIแตกตIางจากผูCชายแตIอยIางใด  
 

บทบาทของหญิง-ชายในสังคมไทย     
รัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดCใหCความสําคัญตIอความเสมอภาค       

ในโอกาสของบุคคล โดย มาตรา 79 กําหนดวIา “บุคคลยIอมเสมอกันในกฎหมาย และไดCรับความ
คุCมครองตามกฎหมายใหCเทIาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทIาเทียมกัน” และมาตรา 80 
กําหนดใหCรัฐตCองสIงเสริมความเสมอภาคระหวIางหญิงและชาย เพื่อใหCความสําคัญตIอความเสมอภาค
ระหวIางหญิงชาย บทบาทหญิงชายในสังคมไทย เป>นมุมมองหนึ่งในการบริหารบุคคลแนวใหมI เพื่อใชC
ในการวิเคราะหeบุคลากรขององคeกร และลูกคCา/ผูCรับบริการ เป>นการศึกษาถึงองคeประกอบ         
ความเป>นผูCหญิงและผูCชายในสังคม โดยนําเอามิติดCานหญิงชายไปเป>นมุมมองในการวิเคราะหe
นโยบายสาธารณะ ไมIใชIเป>นการศึกษาเพศหญิง/ชายในองคeกร หรือเรียกรCองสิทธิของเพศหญิง 
แตIเป>นการศึกษาถึงทรัพยากรเพื่อสรCางสภาพที่เอื้อตIอการทํางานของบุคลากรทั้งชายและหญิง 
เพื่อคูIขนานกับการสรCางกติกาในเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติ ใหCผูCหญิงสามารถดํารงชีวิตไดCอยIางมี
ศักดิ์ศรี ใหCผูCชายปรับเจตคติยอมรับความเทIาเทียมกันโดยไมIคํานึงถึงเพศ โดยระบบราชการไดCนํา
มุมมอง “บทบาทหญิงชาย” มาใชCในการใหCบริการประชาชนทั้งหญิงชายเพื่อใหCทั่วถึงและเป>น
ธรรม การผสมผสานมิติหญิงและชายในการบริหารราชการไทยเพื่อมุIงสูIการพัฒนาศักยภาพ      
ขีดความสามารถและเสริมสรCางทักษะแกIขCาราชการหญิงและชาย เพื่อเตรียมความพรCอมใน       
การเขCาสูIตําแหนIงผูCบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพในบริบทของสังคมไทย สIงผลใหCเกิดผูCนําที่ดีของ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสIงเสริมและสนับสนุนใหCเกิดความเทIาเทียมในดCาน
ความกCาวหนCาของหญิงและชายในระบบราชการ ซึ่งรัฐไดCมีนโยบายเสริมสรCางความเสมอภาค
ระหวIางหญิงและชายในบริบทการบริหารงานบุคคลของขCาราชการพลเรือน พรCอมทั้งเป~ดโอกาส
ใหCผูCหญิงและผูCชายมีโอกาสพัฒนาและแสดงศักยภาพไดCอยIางเต็มที่ซึ่งจะชIวยใหCสังคมในอนาคต
พัฒนาไดCอยIางไมIมีขีดจํากัดและทําไดCอยIางตIอเนื่อง    
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นอกจากนี้ การสIงเสริมบทบาทหญิงและชายในดCานการบริหารภาครัฐยังสามารถ
ดําเนินการไดCโดย  
 1. สIงเสริมและสนับสนุนใหCขCาราชการหญิงและชายบริหารจัดการเพื่อสรCางความสมดุล
ระหวIางชีวิตสIวนตัวกับงาน ทั้งของตนเอง กับครอบครัว อันจะสIงผลใหCเกิดความสุขในการทํางาน  
 2. พัฒนาใหCขCาราชการหญิงและชายบริหารจัดการดCานความรูC อารมณe และบุคลิกภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยรูCจักกระบวนการจัดการกับอารมณe ละเวCนอารมณeที่
รุนแรง พรCอมที่จะแกCไขปdญหาไดCยามวิกฤติอยIางมีสติ และสรCางทัศนคติที่ดใีนการทํางาน 
 3. สรCางการประสานสัมพันธe ใชCการประสานงานใหCเกิดประโยชนeสูงสุดในองคeกร ทั้งใน
ระดับบน คือ ผูCบังคับบัญชา ระดับกลาง คือ ผูCรIวมงาน และระดับลIาง คือ ผูCใตCบังคับบัญชา   
 4. เรียนรูCวาระแหIงชาติเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการนCอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูIการปฏิบัติ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรIงใส หลักการมีสIวนรIวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุCมคIา            
 

ประเทศไทย : ความเสมอภาคทางเพศลําดับท่ี 65 ของโลก 
จากการสํารวจของ World Economic Forum (WEF) ไดCทําการจัดอันดับประเทศไทย          

อยูIในลําดับที่ 65 ของโลกที่มีความเสมอภาคทางเพศมากที่สุดในโลก (ขIาวสด. ออนไลนe. 2556) 
โดยพิจารณาจากปdจจัยดCานสุขภาพ การศึกษา การมีสIวนรIวมทางเศรษฐกิจ และการเขCามา           
มีบทบาททางการเมือง โดย WEF ระบุวIา ในป�ที่ผIานมาประเทศไทยมีการพัฒนาดCานการมีสIวน
รIวมทางการเมืองของผูCหญิงอยIางชัดเจน ในภาพรวมของการพัฒนาดCานความเสมอภาคทางเพศ
ใน 86 ประเทศจากทั้งหมด 133 ประเทศดีขึ้น ถึงแมCการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยIางชCาๆ ประเทศ
ที่ครองอันดับ 1 ติดตIอกันมายังเป>นประเทศไอซแลนดe ขณะที่อันดับ 2, 3 และ 4 เป>นประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย ไดCแกI ฟ~นแลนดe สวีเดน และนอรeเวยe ตามลําดับ ขณะที่ฟ~ลิปป~นสe ตามมาเป>น
อันดับ 5 และเป>นประเทศเดียวในเอเชียที่มีความเสมอภาคทางเพศอยูIใน Top Ten ของโลก และ
เป>น 1 ใน 2 ประเทศรIวมกับประเทศนิการากัว ซึ่งเป>นประเทศกําลังพัฒนาที่อยูIใน Top Ten  
เชIนกัน  โดยไทยและนิการากัวไดCรับคําชมวIาสนับสนุนใหCสตรีเขCามามีบทบาททางการเมือง    
มากขึ้น บทบาทของผูCหญิงไทยในดCานการบริหารประเทศมีความเทIาเทียมกันมากกับบทบาทของ
ผูCชาย รวมทั้งการที่มีนางสาวยิ่งลักษณe ชินวัตร เขCามาเป>นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ
ไทย ทําใหCสถิติดCานผูCหญิง ในฐานะผูCนําประเทศมีความเทIาเทียมเพิ่มมากขึ้นดCวย รCอยละ 35       
ในดCานการมีสIวนรIวมทางเศรษฐกิจ มีสตรีที่ทํางานใชCความสามารถเฉพาะทางมีความเทIาเทียม
กับผูCชายมากที่สุด รองลงมาเป>นเรื่องบทบาทของผูCหญิงในตําแหนIงบริหาร รCอยละ 80 ขณะที่
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การมีสIวนรIวมของแรงงานและรายไดCเฉลี่ยตIอหัวมีความเทIาเทียม รCอยละ 50 ขณะที่ความเทIา
เทียมทางรายไดCระหวIางเพศชายและหญิงนCอยที่สุด ดCานการศึกษา ความเสมอภาคของหญิงและ
ชายไทยในเรื่องความสามารถในการอIานออกเขียนไดC รCอยละ 86 ความเสมอภาคในการรับ
การศึกษาในระดับประถม รCอยละ 76 ในขณะที่การศึกษาระดับมัธยมอุดมศึกษามีความเสมอ
ภาคชัดเจนที่สุด ขณะที่ความเทIาเทียมกันดCานสุขภาพ หญิงและชายไทย สามารถเขCาถึงบริการ
ทางการแพทยeไดCอยIางเทIาเทียมกัน ซึ่ง ซาเดีย ซาฮิดี หนึ่งในนักวิจัยผูCจัดทํารายงานของ WEF ไดC
กลIาววIา รายงานฉบับนี้เพื่อใหCแตIละประเทศเห็นวIาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมในดCานใดบCางเพราะ 
“ผูCหญิงถือเป>นครึ่งหนึ่งของทรัพยากรมนุษยeที่เรามีอยูIในทุกเขตเศรษฐกิจและทุกหนIวยงานและ 
ถCาความสามารถของพวกเธอไมIไดCนํามาใชCอยIางเต็มที่จะไมIเป>นประโยชนeกับใครเลย ไมIวIาคนนั้น
จะเป>นเพศหญิงหรือเพศชาย” 
 

สรุป  

เพศหญิงจึงเป>นทรัพยากรมนุษยeที่มีความสําคัญของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดCวย 
โดยเฉพาะตําแหนIงผูCบริหารระดับสูงในระบบราชการไทยที่มีเพศหญิงอยูIในทุกกระทรวง       
กรมและหนIวยงานระดับตIางๆ ความเสมอภาคหญิงชายจึงเป>นเพียงแคIความแตกตIางทางเพศ แตIเป>น
ความเหมือนในการบริหารที่ผูCหญิงทําไดCสําเร็จและเพิ่มขยายจํานวนในระบบราชการไทยมาก
ยิ่งขึ้น เชIน กระทรวงพาณิชยe มีผูCบริหารระดับสูงที่เป>นผูCหญิงจํานวนมากถึง 6 ทIาน (สํานักขIาว
แหIงชาติ.ออนไลนe. 2556) คือ นางศรีรัตนe รัษฐปานะ เป>นปลัดกระทรวงพาณิชยe, นางนันทวัลยe 
ศกุนตนาค เป>นอธิบดีกรมสIงเสริมการคCาระหวIางประเทศ, น.ส.ผIองพรรณ เจียรวิริยะพันธe             
เป>นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคCา นางสาวอุรวี เงารุIงเรือง เป>นรองปลัดกระทรวงพาณิชยe              
นางพิรมล เจริญเผIา เป>นรองปลัดกระทรวงพาณิชยe นางสาววิบูลยe รักษe รIวมรักษe                    
เป>นเอกอัครราชทูต คณะผูCแทนถาวรไทยประจําองคeการการคCาโลก (WTO) ซึ่งเป>นตัวอยIาง           
ที่พิสูจนeใหCเห็นวIา เมื่อกฎหมายไทยและระบบราชการไทยใหCความสําคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
ความเทIาเทียม และความเสมอภาคหญิง-ชาย โดยเป~ดโอกาสใหCผูCหญิงไดCแสดงความรูC 
ความสามารถในการบริหารแลCว การไดCดํารงตําแหนIงผูCบริหารหญิงระดับสูงในกระทรวงพาณิชยe
ถึง 6 ทIาน เพื่อทําหนCาที่ที่สําคัญทั้งในและตIางประเทศเชIนนี้ คงเป>นที่ประจักษeกันแลCววIาผูCหญิง
สามารถบริหารงานใหCไดCรับความสําเร็จโดยไมIแตกตIางจากเพศชายแตIอยIางใด 
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