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สรุป
ารเลอืกปฏบัิติทางเพศยังคงดํ ารงอยูในหลายมิติของชีวิต-ทั่วโลก  สถานการณยังเปน
เชนนี ้ แมจะมคีวามกาวหนาของความเสมอภาคระหวางเพศในชวง 1-2 ทศวรรษที่
ผานมา ธรรมชาติและขนาดของการเลือกปฏิบัติทางเพศมีความแตกตางกันอยาง

มากในแตละประเทศและแตละภูมิภาค แตรูปแบบก็ไมแตกตางกัน กลาวคือ ไมมีภูมิภาคใดใน
ประเทศก ําลงัพฒันาทีผู่หญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในสิทธิดานกฎหมาย ดานสังคม และ
ดานเศรษฐกิจ ยังมีชองวางของความเสมอภาคระหวางเพศ ในการเขาถึงและการควบคุม
ทรัพยากร ในโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการมีสิทธิมีเสียงและอํ านาจทางการเมือง ซึ่งผูหญิงและ
เดก็หญงิเปนผูรับผลกระทบจากความไมเทาเทียมเหลานี้ โดยตรงที่สุดและมากที่สุด ไมเพียงเทา
นัน้ ยงัสงผลกระทบอยางกวางขวางทั่วทั้งสังคม และเปนผลรายตอคนทุกคนในสังคมในที่สุด
ดวยเหตดัุงกลาว ความเสมอภาคระหวางเพศจึงเปนประเด็นสํ าคัญของการพัฒนา และเปนวัตถุ
ประสงคหลักของการพัฒนา ดวยความสํ าคัญของตัวปญหาเอง  และเพราะความเสมอภาค
ระหวางเพศจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสรางความเจริญเติบโต ในการ
ลดความยากจน ในการบริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคระหวางทางเพศ 
จงึเปนสวนสํ าคัญของกลยุทธการพัฒนาที่มุงให คนทุกคน –ทัง้ผูหญงิและผูชาย หลุดพนจาก
ความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได
การพัฒนาเศรษฐกิจไดเปดหนทางหลายทางในการสรางความเสมอภาคระหวางเพศในระยะ
ยาว โดยมปีระสบการณทั่วโลกมากมายที่สนับสนุนขอเท็จจริงนี้ แตกระนั้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทํ าใหบรรลุผลที่พึงประสงคได  ส่ิงทีจ่ ําเปนคือ สภาพแวด
ลอมของกฎระเบียบและองคกร ที่จะสรางสิทธิและโอกาสอันเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผู
ชาย รวมทัง้มาตรการเชิงนโยบายที่มุงแกปญหาความไมเสมอภาคโดยตรง รายงานฉบับนี้ไดนํ า
เสนอกลยทุธ 3 ประการในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ  ดังนี้
• การปฏิรูปกฎระเบียบและองคกรเพื่อสรางสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมระหวางผูหญิงและผู

ชาย  การปฏรูิประเบียบและองคกรดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่ตองดํ าเนิน
การเพื่อวางพื้นฐานของสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน สํ าหรับผูหญิงและผูชาย เนื่องจาก
กฎหมายในหลายประเทศยังมิไดใหสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย การปฏิรูป
กฎหมายจึงเปนสิ่งที่ตองกระทํ า โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายครอบครัว รวมทั้งการปองกัน
การใชความรนุแรง สิทธิถือครองที่ดิน การจางงาน และสิทธิทางการเมือง
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• สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมแรงจูงใจใหมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเสมอภาคแล
เนนการะมีสวนรวม รายไดที่สูงขึ้น และระดับความยากจนที่ลดลง มีแนวโนมจะชวยลด
ความไมเทาเทยีมระหวางเพศ ในดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ ผลิตภาพที่
สูงขึ้นและโอกาสการจางงานใหมๆ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการจาง
งาน  นอกจากนัน้ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการประปา การพลังงาน และการจราจร
ขนสง จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในแงปริมาณงานทีผู่หญิงตองรับภาระ

• ใชมาตรการเรงดวนเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการควบคุมทรัพยากร
และสิทธิทางการเมือง โดยเหตุที่การปฏิรูปกฎระเบียบและองคกร ควบคูกับการพัฒนา
เศรษฐกจิ อาจไมเพียงพอสํ าหรับการแกปญหา-หรือผลลัพธบังเกิดชา  จึงจํ าเปนตองมีมาตร
การเรงดวนเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมระหวางเพศ ในระยะสั้น และระยะกลาง

ความเสมอภาคระหวางเพศ – ในเชิงสิทธิ ทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียง
ทางการเมือง

พศ  มคีวามหมายในเชงิบทบาททางสังคม และพฤติกรรมที่คนเราเรียนรูจากสังคม  รวมทั้ง
ความคาดหวังที่เกี่ยวของกับการเปนผูหญิงและผูชาย  เนือ่งจากผูหญิงและผูชายมีความ
แตกตางกนัในเชิงสรีระ ซึ่งในทุกวัฒนธรรมไดแปลความแตกตางทางสรีระ และขยายความ

ออกเปนรูปแบบของความคาดหวังของสังคมในเชิงพฤติกรรมและกิจกรรมที่เหมาะสม  รวมทั้ง
สิทธ ิ ทรัพยากร และอํ านาจ ที่ผูหญิงและผูชายจะพึงมี แมวาความคาดหวังเหลานี้มีความแตก
ตางกนัออกไปในแตละสังคม แตก็มีความคลายคลึงอยูหลายประการ  ตัวอยางเชน ในเกือบทุก
สังคมไดมอบหมายความรับผิดชอบดูแลเด็กและทารก ใหแกผูหญิงและเด็กหญิง และมอบบท
บาทการเปนทหารและปองกันชาติใหแกผูชาย
ท ํานองเดยีวกนั เชือ้สาย ชาติพันธ ชนชั้น และเพศ ก็เปนการจัดอันดับทางสังคม ซึ่งมีผลอยางยิ่ง
ตอการกํ าหนดโอกาสในชีวิตของแตละคน  รวมทัง้บทบาทการมีสวนรวมในสังคม และในระบบ
เศรษฐกิจ แมบางสังคมจะมไิดมกีารแบงแยกดานเชื้อสายและชาติพันธ  แตในทุกสังคมมีความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศ – ทั้งในแงความแตกตางและความไมเทาเทียมกัน ในระดับที่หลาก
หลาย โดยทั่วไปแลว จะตองใชเวลานานในการเปลี่ยนแปลงความไมเสมอภาคนี้ ซึ่งก็มิไดมี
สถานะทีห่ยดุนิง่คงที่ และในบางครั้งกลับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยตอบสนองตอการ
เปลีย่นแปลงนโยบายและสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
คํ าวา ความเสมอภาคระหวางเพศ  มคีวามหมายทีห่ลากหลายในบริบทของการพัฒนา รายงาน
นีใ้ชความหมายในแงของความเสมอภาคภายใตกฎหมายและโอกาส (รวมทั้งโอกาสจากผลตอบ
แทนจากการท ํางาน การเขาถึงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และทรัพยากรทางการ
ผลิตอืน่ทีจ่ะชวยสรางโอกาส)  ตลอดจนความเสมอภาคดานการมีสิทธิมีเสียง (การมีอิทธิพลหรือ
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การมสีวนรวมในกระบวนการพัฒนา) ทั้งนี้จะมิไดหมายรวมถึง ความเสมอภาคระหวางเพศ ใน
เชงิผลลพัธ ดวยเหตุผล 2 ประการ  ประการแรก วัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกัน  ตางมีหน
ทางของตนเอง ในการบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ  ประการที่ 2 ความเสมอภาค มีนัยยะวา 
ผูหญงิและผูชายตางมีอิสระในการเลือกบทบาทและผลลัพธที่แตกตางกัน (หรือเหมือนกัน) ตาม
ความพงึพอใจและเปาหมายของแตละคน
รายงานฉบับนี้ใชรูปแบบขอมูลและการวิเคราะหหลากหลายในการหารือประเด็นเกี่ยวกับความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศในประเทศกํ าลังพัฒนาทั่วโลก  แตการวัดผลและการประเมินผลใน
หลายมิติของความไมเสมอภาคทางเพศ เปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยาก การมีขอมูลไมเพียงพอ
สํ าหรับการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศในหลายดาน เปนอุปสรรคอีกประการที่สํ าคัญ 
และเนือ่งจากในประเทศพัฒนามีหลักฐานเชิงประจักษที่หลากหลายกวา และมีมากกวาประเทศ
ดอยพัฒนา รายงานนี้จึงไดทบทวนประสบการณของประเทศพัฒนาควบคูกันไปดวย โดยนํ า
เสนอการวเิคราะหแบบผสมผสานในระดับจุลภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  รวมทั้ง
ทบทวนการศึกษาในสาขาสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ

ทามกลางความกาวหนา ความไมเสมอภาคระหวางเพศยังดํ ารง
อยูในทุกประเทศ
ในชวงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20  ประเทศก ําลงัพฒันาเกือบทุกประเทศมีความกาวหนาอยาง
ดียิง่ในดานสถานะของผูหญิง และความเสมอภาคระหวางเพศ
• ในเกอืบทกุประเทศ ระดับการศึกษาของผูหญิงอยูในระดับดีข้ึนอยางมาก  อัตราสวนการเขา

เรียนระดับประถมศึกษาของเด็กหญิงเพิ่มข้ึนถึงเทาตัวในกลุมประเทศเอเชียใต ซบัซาฮารา
อาฟริกา ตะวันออกกลาง และอาฟริกาเหนือ อัตราเพิ่มนี้สูงกวาอัตราการเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาของเด็กชาย จึงชวยลดชองวางของความแตกตางในการเขารับการศึกษา
ระหวางเด็กหญิงและเด็กชายลง

• อายขัุยเฉลีย่ของผูหญิงในประเทศกํ าลังพัฒนาเพิ่มข้ึนถึง 15-20 ป  ดวยการลงทุนที่เพิ่มข้ึน
สํ าหรบัผูหญิงและเด็กหญิง  และการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่ดีข้ึน อายุเฉลี่ยของผูหญิง
และผูชายจงึยืนยาวขึ้นในประเทศกํ าลังพัฒนาทุกภูมิภาค  ในคริสตทศวรรษที่ 1990 เปนครั้ง
แรกทีผู่หญงิในอาฟริกามีอายุเฉลี่ยยืนยาวกวาผูชาย

• ผูหญงิเขาสูกํ าลังแรงงานมากขึ้น ต้ังแตคริสตทศวรรษที่ 1970  แรงงานหญิงไดเพิ่มข้ึนโดย
เฉลีย่ถงึ รอยละ 15 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอเมริกาใต อัตราเพิ่มนี้สูงกวาอัตราเพิ่ม
ของแรงงานชาย  ดังนัน้ จึงชวยลดชองวางระหวางเพศในการจางงาน อีกทั้งชองวางของ
ความไมเทาเทียมของคาจางก็ลดลงดวย
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แตกระนัน้ ในทามกลางความกาวหนาที่สํ าคัญเหลานี้ ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ 
การครอบครองทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียงก็ยังดํ ารงอยูในประเทศกํ าลังพัฒนาทุกประเทศ 
ทัง้นีค้วามไมเสมอภาคในบางเรื่องก็มีความกาวหนาชามากและไมตอเนื่อง  ยิง่กวานัน้ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในบางประเทศยังนํ ามาซึ่งความถดถอยของการทํ างานเพื่อการนี้ ซึ่งสงผล
กระทบตอผลลัพธของงานที่ไดมาดวยความยากลํ าบาก

สิทธิ
ไมมีภูมิภาคใดที่ผู หญิงและผูชายจะมีความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และสิทธิทาง
กฎหมาย (โปรดดูรูปที่ 1)  ในหลายประเทศผูหญิงยังมิไดรับสิทธิที่จะเปนเจาของที่ดิน จัดการ
ทรัพยสิน จดัการธุรกิจ หรือแมแตเดินทางโดยไมตองใหสามียินยอม ในประเทศกลุมซับซาฮารา
อาฟริกา สวนใหญผูหญิงมีสิทธิเปนเจาของที่ดินโดยผานสามี ตราบเทาที่ยังแตงงานอยู และมัก
จะสญูเสยีสทิธ ิ เมือ่มีการหยารางหรือเปนหมาย ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ ได
กดีกนัผูหญงิออกจากทางเลือกในหลายบริบทของชีวิต – สวนมากจะจํ ากัดขีดความสามารถใน
การมสีวนรวมหรือไดรับประโยชนจากการพัฒนา

รปูที ่1 ความไมเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิพื้นฐานยังคงมีอยูในทุกภูมิภาค
ดัชนชีีว้ัดความเสมอภาคระหวางเพศ

หมายเหตุ: ตัวเลข 1 แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิตํ่ า ตัวเลข 4 แสดงวามีความเสมอภาค
ระหวางเพศระดับสูง (โปรดดู หมายเหตุขอที่ 1 ตอนทายของสรุป)

ที่มา: ตัวเลขแสดงสิทธิ มาจาก Humana (1992); ตัวเลขประชากรมาจาก World Bank (1992d)
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ทรัพยากร
ผูหญิงยังคงควบคมุทรัพยากรเพื่อการผลิตในสัดสวนตํ่ า ทัง้ดานการศึกษา ที่ดิน ขาวสาร และ
ทรัพยากรการเงนิ ในกลุมประเทศเอเชียใต จํ านวนปที่เขารับการศึกษาของผูหญิงเปนเพียงครึ่ง
หนึง่ของผูชาย สัดสวนการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของเด็กหญิงเปนเพียง 2 ใน 3 ของเด็กชาย   
ผูหญงิจ ํานวนมากไมมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน และโดยทั่วไปผูหญิงจะครอบครองที่ดินทํ ากินขนาด
เลก็กวาผูชาย ในประเทศกํ าลังพัฒนาสวนใหญกิจการที่ผูหญิงเปนของมักจะมีเงินทุนไมเพียงพอ 
และมปีญหาในการเขาถึงเครื่องจักร ปุย ขอมูลขาวสาร การสงเสริม และสินเชื่อ ยากกวากิจการ
ที่ผูชายเปนเจาของ ความไมเทาเทียมกันเหลานี้ ไมวาจะเปนการศึกษาหรือทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตอยางอืน่ เปนอุปสรรคกีดขวางขีดความสามารถของผูหญิง ในการมีสวนรวมในการพัฒนา 
และการมีสวนชวยยกระดับมาตรฐานการดํ ารงชีวิตสํ าหรับครอบครัวของตน นอกจากนั้นยังสง
ผลท ําใหเกดิความเสี่ยงและความเปราะบางมากขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตสวนตัว หรือวิกฤตครอบครัว 
หรือเมือ่แกตัวลง และเมื่ออยูในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
และแมการบรรลุเปาหมายทางการศึกษาของผูหญิงจะอยูในระดับดีข้ึน แตในตลาดแรงงาน ผู
หญงิกย็งัคงมีรายรับต่ํ ากวาผูชาย  แมจะมรีะดบัการศึกษาเดียวกัน และมีประสบการณเทากัน 
ในประเทศกํ าลังพัฒนาผู หญิงมักจะถูกจํ ากัดเรื่องอาชีพ และสวนใหญจะถูกกีดกันมิใหมี
ตํ าแหนงบริหารในภาคการผลิตที่เปนทางการ ในประเทศพัฒนาผูหญิงในตลาดแรงงานจะมีราย
รับโดยเฉลีย่รอยละ 77 ของที่ผูชายไดรับ แตในประเทศกํ าลังพัฒนาสัดสวนนี้เปนเพียง รอยละ 
73  และมเีพยีง 1 ใน 5 ของชองวางของรายรับที่อธิบายไดดวยความไมเทาเทียมระหวางเพศใน
ดานการศกึษา ประสบการณการทํ างาน หรือลักษณะของงาน

การมีสิทธิมีเสียง
การถกูจ ํากดัมใิหเขาถึงทรัพยากร และการมีขีดความสามารถตํ่ าในการสรางรายได – ไมวาจะใน
กิจการของตนเอง หรือการรับจางทํ างาน – เปนขอจํ ากัดมิใหผูหญิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนในครอบครัว   การมีสิทธิที่ไมเทาเทียมกัน และ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดอยกวาผูชายโดยเปรียบเทียบ ยังจํ ากัดขีดความสามารถของผู
หญงิในการทีจ่ะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในชุมชนของตน และในระดับชาติ  ตัวแทนของผูหญิง
ในการเมอืงระดับชาติและระดับทองถิ่นยังตํ่ ากวาที่ควรจะเปน  หรือโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 10 
ของทีน่ัง่ในรัฐสภา (ยกเวนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกที่ตัวเลขนี้อยูในระดับ รอยละ 18-19)  
และไมมปีระเทศกํ าลังพัฒนาประเทศใดที่มีผูหญิงดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีเกินรอยละ 8   ต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 1970 ในเกอืบทกุภมูภิาคมคีวามกาวหนาเรื่องนี้นอยมาก  ยิ่งกวานั้นในกลุม
ประเทศยโุรปตะวันออก ผูแทนสตรีไดลดลงจากรอยละ 25  เหลือเพียงรอยละ 7 ต้ังแตมีการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนั้น
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ความไมเสมอภาคระหวางเพศในหมูคนจะรุนแรงกวา
วามไมเสมอภาคระหวางเพศในดานการศึกษาและสาธารณสุขในหมูคนจน มักจะอยู
ในระดับสูงกวาปกติ การวิจัยเมื่อไมนานมานี้เกี่ยวกับการเขารับการศึกษาของเด็ก
หญงิและเดก็ชายใน 41 ประเทศ  บงชี้วาประเทศที่มีความไมเสมอภาคระหวางเพศ

ดานการเขารับการศึกษาสูง มักจะเปนประเทศที่มีฐานะยากจนมากกวาประเทศที่ไมยากจน 
(โปรดดรููปที ่ 2) รูปแบบทํ านองเดียวกันเกิดขึ้นอีกเมื่อพิจารณาความสัมพันธของครัวเรือนที่ยาก
จนและไมยากจน กับอัตราการเสียชีวิตของเด็กหญิงและเด็กชายในวัยกอนอายุ 5 ป

รปูที ่2: ความไมเทาเทียมระหวางเพศในหมูคนจนจะรุนแรงกวาคนรวย
สัดสวนผูชายตอผูหญิงในการเขาเรียนหนังสือในกลุมคนจน

สัดสวนผูชายตอผูหญิงในการเขาเรียนหนังสือในกลุมคนรวย

หมายเหตุ: ตัวเลขการเขาเรียนหนังสือเปนสัดสวนของเด็กในชวงอายุ 6-14 ป ไมวาจะเรียนในระดับใด ครอบ
ครัวยากจนหมายถึงครัวเรือนที่อยูในกลุมคนจนสุด 40% ของการกระจายความ”ม่ังคั่ง”  ครอบครัว
คนรวย หมายถึงครัวเรือนในกลุม 20% สูงสุด เสนแบง 45 องศา แสดงชองวางของความเสมอภาค
ระหวางเพศในหมูคนจน และในหมูคนรวย

ที่มา: Filmer 1999
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รูปแบบเชนเดยีวกันนี้ พบไดอีกเมื่อเปรียบเทียบประเทศที่ยากจนและไมยากจน เพราะแมวาใน
กลุมประเทศที่มีรายไดต่ํ า ความเสมอภาคระหวางเพศในดานการศึกษาและสาธารณสุขมี
สถานะดข้ึีนอยางมากในชวง 30 ปที่ผานมา แตความไมเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย ใน
การเขารับการศึกษายังคงอยูในระดับสูง ในประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง และรายไดสูง 
(โปรดดูรูปที่ 3)  และแมวาจะมีความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและความเสมอภาค
ระหวางเพศ แตผูแทนของผูหญิงในรัฐสภายังคงอยูในระดับต่ํ า ในประเทศที่มีรายไดนอยบาง
ประเทศ เชน ประเทศจีน และอูกันดา ไดมีความพยายามพิเศษที่จะเพิ่มที่นั่งในรัฐสภาใหผูหญิง 
จนท ําใหสัดสวนของผูแทนสตรีในประเทศทั้ง 2 สูงกวาในประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งแสดงถึงศักย
ภาพของขอบังคับทางสังคมที่มีตอความเสมอภาคระหวางเพศ

รูปที่ 3: ความเสมอภาคระหวางเพศมีสถานะดีขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศที่มีรายไดนอยและ
ปานกลาง ยกเวนในดานการมีสวนรวมทางการเมือง
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย

ประเทศที่มีรายไดตํ่ า ประเทศที่มีรายไดปานกลาง ประเทศที่มีรายไดสูง

หมายเหตุ: สัดสวนการเขาเรียนหนังสือรวม เปนตัวเลขการเขารับการศึกษาในโรงเรียนโดยไมระบุชั้น ไม
คํ านึงถึงอายุ เปน รอยละของตัวเลขที่เปนทางการของประชากรเด็กในกลุมอายุที่ควรไดรับการ
ศึกษาตามระดับนั้นๆ ในปที่ระบุ ตัวเลขสัดสวนผูหญิงตอผูชาย เปนตัวเลขรวมของสัดสวนผูหญิง
ที่เขารับการศึกษา หารดวย ตัวเลขรวมของสัดสวนผูชายที่เขารับการศึกษา  สํ าหรับผูแทนสตรีใน
รัฐสภา ใชสัดสวนที่นั่งในสภาของสมาชิกสภาที่เปนผูหญิงตอสมาชิกสภาที่เปนผูชาย ตัวเลขทั้ง
หมดถวงนํ้ าหนักดวยคาเฉลี่ยของประชากร
a ตัวเลขของรัฐสภาจากป ค.ศ. 1975
b ตัวเลขของรัฐสภาจากป ค.ศ. 1985
c ตัวเลข อายุขัยเฉลี่ย จากป ค.ศ. 1997
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ที่มา: ตัวเลขเกี่ยวกับรัฐสภาจาก WISTAT (1998) ตัวเลขรายไดจาก World Bank (1999d)

แตเราตองตระหนักวา ตัวชี้วัดเหลานี้เปนเพียงดัชนีวัดคุณภาพความเสมอภาคระหวางเพศ ใน 2-
3 มติิเทานัน้ มคีวามตองการขอมูลที่เปนระบบในมิติอ่ืนๆ อีกมากเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย
ทัง้ดานกายภาพและที่เปนตัวเงิน – จนถึงการมีอิสระ – และความเขาใจที่ดีข้ึนวา มีความสํ าเร็จ 
และกาวหนาอยางไรในเรื่องนี้ และตองดํ าเนินการอยางไรตอไป

ความไมเสมอภาคระหวางเพศ สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข และเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา

วามไมเสมอภาคทางเพศ ทํ าใหเกิดคาใชจายสูงดานสุขภาพและความอยูดีมีสุขของ
ผูชาย ผูหญิง และเด็ก  และมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการยกระดับชีวิตของ
เขาเหลานัน้  นอกจากคาใชจายสวนบุคคลเหลานี้แลว ความไมเสมอภาคทางเพศยัง

ลดผลิตภาพในไรนาและวิสาหกิจ ซึ่งกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของการลดความยากจน และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไมเสมอภาคระหวางเพศยังทํ าใหธรรมาภิบาลมีจุดออน ซึ่งสง
ผลกระทบตอประสิทธิผลของนโยบายพัฒนา

ความอยูดีมีสุข
ตนทนุของความไมเสมอภาคระหวางเพศ คือ ความเสียหายที่มีตอชีวิตของผูคน และคุณภาพ
ชีวิตของเขาเหลานั้น – หลักฐานมากมายจากนานาประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวาสังคมที่มี
ความไมเสมอภาคระหวางเพศในระดับสูงอยางตอเนื่อง จะตองชดใชดวยความยากจน ภาวะทุพ
โภชนาการ ความเจ็บปวย และการขาดแคลนอื่นๆ
• ประเทศจนี  เกาหลี  และกลุมประเทศเอเชียใต มีอัตราการเสียชีวิตของผูหญิงในระดับสูง ที่

เปนเชนนี้ เพราะมาตรฐานทางสังคมใหความสํ าคัญตอลูกชายมากกวาลูกสาว ผนวกกับ
นโยบายมีลูกคนเดียวของประเทศจีน ไดนํ าไปสูอัตราการเสียชีวิตของเด็กหญิงที่สูงกวาเด็ก
ชาย มกีารประมาณการวานาจะมีผูหญิงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เปนจํ านวนถึง 60-100 
ลานคน  หากมิไดมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ

• มารดาทีไ่มรูหนังสือ และมีการศึกษาตํ่ า สงผลเสียโดยตรงตอลูกเล็กของเขาเหลานั้น การ
ศึกษาตํ่ าไดนํ าไปสูการดูแลเด็กที่ไมมีคุณภาพ อัตราการเสียชีวิต และภาวะทุพโภชนาการ
ของทารกและเด็กในระดับสูงตามลํ าดับ มารดาที่มีการศึกษามากกวาจะสามารถปรับตัวใหมี
พฤตกิรรมทีม่ีสุขอนามัยเหมาะสม เชนการใหลูกเล็กๆ ไดรับภูมิคุมกันโรค (โปรดดูรูปที่ 4)  
หลกัฐานสนบัสนุนขอสรุปนี้คือ การวิเคราะหขอมูลการสํ ารวจภาวะครัวเรือนอยางละเอียดที่
แสดงถึงปจจัยอื่นที่อาจชวยปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาล และผลลัพธที่เกี่ยวของกับสุข
อนามัย

ค
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รูปที่ 4: อัตราการใหภมูิคุมกันเด็กเพิ่มสูงขึ้นพรอมกับการศึกษาของมารดา
สัดสวนรอยละของเด็ก 12-23 เดือนที่ไดรับภูมิคุมกัน เปรียบเทียบกับการศึกษาของมารดา

หมายเหตุ: ตัวเลขของทุกภูมิภาคถวงนํ้ าหนักดวยตัวเลขเฉลี่ยของประชากร
ที่มา: ขอมูลการไดรับภูมิคุมกันมาจากการสํ ารวจดานประชากรและสุขภาพครั้งลาสุด ขอมูลประชากรจาก World Bank

(1999d)

• เชนเดียวกับการศึกษาของมารดา รายไดครัวเรือนที่สูงขึ้นก็มีความสัมพันธกับการรอดชีวิต
ของเดก็และภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน การวิจัยในประเทศบังคลาเทศ บราซิล และไอเวอรีโคสต 
แสดงใหเหน็วา การที่ผูหญิงในครัวเรือนมีรายไดเพิ่มข้ึน มีแนวโนมที่จะสงผลทางบวก มาก
กวาการเพิม่รายไดของผูชายในครัวเรือน  นาเสียดายที่มาตรฐานทางสังคมที่ตายตัว ไมยืด
หยุน ในการแบงหนาที่ บทบาทการทํ างานระหวางผูหญิง ผูชาย ตลอดจนการจํ ากัดการจาง
งานผูหญงิ เปนอุปสรรคตอขีดความสามารถในการหารายไดของผูหญิง

• ความไมเสมอภาคระหวางเพศในการเขารับการศึกษาและการทํ างานในเมืองมีสวนเรงการ
แพรระบาดของเชื้อเอชไอวี (โปรดดูรูปที่ 5)  เอดสจะแพรระบาดอยางรวดเร็วในทศวรรษหนา 
จนกระทัง่ 1 ใน 4 ของผูหญิง  และ 1 ใน 5 ของผูชาย เปนผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งไดเกิดขึ้นแลว
ในหลายประเทศของซับซาฮาราอาฟริกา

• ไมเพยีงแตผูหญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ยากจน ที่ไดรับผลกระทบของความไม
เสมอภาคระหวางเพศ ผูชายก็ไดรับผลกระทบจากมาตรฐานและทัศนคติทั่วไปของสังคมเชน
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กนั ในระบบเศรษฐกิจชวงเปลี่ยนผานของประเทศกลุมยุโรปตะวันออกที่ผานมา ทํ าใหผูชาย
มอีายขัุยเฉลีย่ตํ่ าลงจากเดิม รวมทั้งมีการเพิ่มของอัตราการเสียชีวิต ซึ่งเปนอัตราสูงสุดของ
ยามสงบทีไ่มมีสงคราม โดยการเสียชีวิตนั้น มีความสัมพันธกับความเครียดและความกังวล 
อันเนือ่งจากการวางงานในหมูผูชายที่สูงขึ้นเปนอันมาก

รูปที่ 5: อัตราการตดิเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นเมื่อมีความไมเสมอภาคระหวางเพศสูงขึ้น
อัตราประชากรเมืองที่ติดเชื้อเอชไอวี (log scale)

ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานการรูหนังสือ (สวนตางของอัตรารอยละ)

หมายเหตุ: ในแผนภูมิมีตัวเลขประเทศ 72 ประเทศ  (32 ประเทศ ในซับซาฮาราอาฟริกา  20 ประเทศ ใน
อเมริกาใตและคาริเบียน  15 ประเทศ ในเอเชีย  และ 4 ประเทศ ในตะวันออกกลาง และ 1
ประเทศอุตสาหกรรม) แกนตั้งวัดรอยละของประชากรเมืองที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งแปลงเปน
logarithm  จุดแตละจุดในแผนภูมิเปนตัวแทนของแตละประเทศขจัดผลของตัวแปรอื่นที่รวมอยูใน
การวิเคราะห regression  (อาทิ GNP ตอหัว ดัชนีชี้วัดความไมเทาเทียมของรายได  ศาสนา  และ
สัดสวนของประชากรที่เกิดในตางประเทศ)

ที่มา: Over ค.ศ. 1998

ผลิตภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเสยีหายทีเ่กดิกบัประชาชน คือ ความเสียหายที่มีตอการพัฒนา – เนื่องจากการยกระดับ
คุณภาพชวีติเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา แตความไมเสมอภาคระหวางเพศกลับสรางตน
ทนุเพิม่แกผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเปนอุปสรรคตอการ
สะสมทุนดานทรัพยากรมนุษย ในครัวเรือนและตลาดแรงงาน และดวยการกีดกันผูหญิงหรือผู
ชายจากการเขาถึงทรัพยากร บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมการผลิตอยางเปนระบบ ทํ าใหการ
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เลอืกปฏบัิติทางเพศลดทอนขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโต และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
• การสูญเสียผลผลิตเปนผลมาจากความไมมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต

ระหวางผูชายและผูหญิงภายในครัวเรือน ในครัวเรือนของประเทศเบอกินาฟาโซ  คาเมรูน  
และเคนยา ความเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชาย ในการควบคุมปจจัยการผลิตและราย
ไดจากการเกษตร จะชวยเพิ่มผลผลิตจากไรนาไดถึง 1 ใน 5 ของผลผลิตเดิม

• การลงทนุการศึกษาสํ าหรับผูหญิงในระดับต่ํ าจะสงผลใหผลผลิตรวมของประเทศลดลง การ
วิจัยเรื่องหนึ่งไดประมาณการวา ถาประเทศในเอเชียใต ซบัซาฮาราอาฟริกา ตะวันออก
กลาง และอาฟริกาเหนือ เร่ิมตนดวยการมีชองวางของความเสมอภาคระหวางเพศดาน
จ ํานวนปเฉลี่ยของการเขารับการศึกษา เชนเดียวกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในป ค.ศ. 
1960 และปดทายดวยการลดชองวางที่กลุมประเทศเอเชียตะวันออก ทํ าสํ าเร็จระหวางป 
ค.ศ. 1960 ถึง 1992  จะทํ าใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรของภูมิภาคนี้ มีอัตราขยาย
ตัวทางเศรษฐกจิสูงเพิ่มข้ึนจากที่เปนอยูอีก รอยละ 0.5 – 0.9 ตอป  ซึ่งเปนอัตราเพิ่มที่สูง
มาก (โปรดดูรูปที่ 6)  การวิจัยอีกเรื่องประมาณวา แมประเทศในกลุมตะวันออกกลางและ
ประเทศพฒันาที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงอยูแลว การเพิ่มข้ึน รอยละ 1 ของสัดสวนผูหญิง
ทีม่กีารศกึษาระดบัมัธยมศึกษาจะชวยเพิ่มรายไดถึง รอยละ 0.3  การศึกษาทั้ง 2 ดํ าเนิน
การโดยมกีารควบคุมปจจัยตัวอื่นที่มักจะใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

รูปที่ 6: การลดความไมเสมอภาคระหวางเพศอยางเร็วจะเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของ GNP ตอหัว ระหวางป ค.ศ.1960-1992 (รอยละ)
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หมายเหตุ: ตัวเลข “ประมาณการ” แสดงคาเฉลี่ยประมาณการอัตราขยายตัวของ GNP แตละภูมิภาค ในกรณี
ที่ความไมเสมอภาคดานการศึกษาในปค.ศ.1960 เทากับกลุมประเทสเอเชียตะวันออก และไดลด
ความไมเสมอภาคอยางรวดเร็วเทากับประเทศเอเชียตะวันออก ในระหวางป ค.ศ.1960-1992

ที่มา: simulation โดยใชพื้นฐานจากผลการทํ า regression ของ Klasen (1999a)

ธรรมาภิบาล
การที่ผูหญิงมีสิทธิมากขึ้น และการที่ผูหญิงและผูชายมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะอยางเทา
เทยีมกนัมากขึน้ จะชวยทํ าใหภาคธุรกิจเอกชนทํ างานดวยความสุจริตมากขึ้น และทํ าใหสถานะ
ของธรรมาภิบาลดีข้ึน ในพื้นที่ซึ่งอิทธิพลของผูหญิง ในกิจกรรมสาธารณะมีสูงขึ้น ระดับการ
ทจุริตประพฤติมิชอบจะลดลง สถานการณยังเปนเดยีวกัน แมเมือ่เปรียบเทียบระหวางประเทศที่
มรีายได เสรีภาพของประชาชน การศึกษา องคกรและสถาบันทางกฎหมาย ในระดับเดียวกัน 
(โปรดดูรูปที่ 7)  และแมจะเปนเพียงขอสังเกต การคนพบนี้ไดมีสวนสนับสนุนใหมีสัดสวนผูหญิง
ในก ําลงัแรงงาน และในวงการเมืองมากขึ้น – เนื่องจากผูหญิงจะเปนพลังที่มีประสิทธิผลอยางยิ่ง
ตอหลักนิติธรรมและการปกครองที่ดี

รปูที ่ 7 เมื่อความเสมอภาคดานสิท���� ����� - � ������ ���
������
ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ดัชนชีีว้ัดแสดงสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคมของผูหญิง

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ ใชขอมูลจาก the International Country Risk Guide (ICRG)
และปรับมาเปน ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ = 10-(ดัชนี ICRG-1) * 2 ตัวแปรดานสิทธิ
ของผูหญิงมาจาก ดัชนี the Women’s Economic and Social Human Rights (WESHR) ซึ่ง

0

2

4

6

8

10

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0



ส รุ ป

13

พัฒนาโดย Purdue University’s Global Studies Program  ตัวเลขทั้งหมดถวงนํ้ าหนักดวย
GDP ตอหัวในแตละประเทศ

ที่มา: ประมาณการโดยเจาหนาที่ของธนาคารโลก  โปรดดู Kaufmann (1998)

ผูหญงิในวงธุรกิจก็มักจะไมคอยใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจเปนเพราะวาผูหญิงมีมาตร
ฐานทางจริยธรรมสูง หรือไมตองการความเสี่ยง  การวจิยับริษัท 350 แหงในสาธารณรัฐจอรเจีย  
สรุปไดวา บริษัทที่มีผูชายเปนเจาของหรือเปนผูบริหาร มกัจะจายเงินสินบนใหเจาหนาที่ของรัฐ
มากกวาบริษัทที่มีผูหญิงเปนเจาของหรือบริหารถึงรอยละ 10  ผลการศึกษามีขอสรุปดังกลาว 
โดยไมจํ ากัดวาบริษัทอยูในภาคการผลิตใด มีขนาดใด มีการจัดการหรือการเปนเจาของใน
ลักษณะใด และหากวิเคราะหโดยมิไดควบคุมตัวแปรจะพบวา บริษัทที่มีการบริหารโดยผูชายมี
โอกาสที่มากกวาถงึ 2 เทาทีจ่ะจายเงินสินบนมากกวา

ท ําไมยังมีความไมเทาเทียมระหวางเพศในประเทศจีน
าความไมเสมอภาคระหวางเพศ สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน และ
โอกาสในการพัฒนาของประเทศแลว ทํ าไมจึงยังคงมีความไมเสมอภาคระหวางเพศใน
หลายประเทศ และทํ าไมความไมเสมอภาคระหวางเพศบางประการ จงึยากที่จะขจัดมาก

กวาบางประการ  ตัวอยางเชน มีการยกระดับบริการสาธารณสุขและการศึกษาอยางรวดเร็ว  แต
การมีสวนรวมทางการเมืองและความเทาเทียมของการถือครองที่ดิน มีความกาวหนานอยมาก 
ปจจยัใดทีเ่ปนอุปสรรคตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความสัมพันธระหวางเพศ และที่เปนอุปสรรค
ตอการขจัดความไมเสมอภาคระหวางเพศ ?  เปนปจจัยดานกฎระเบียบและองคกร ครัวเรือน 
หรือระบบเศรษฐกิจ
กฎระเบยีบและองคกรทางสังคม – มาตรฐานทางสังคม ประเพณี สิทธิ กฎหมาย ก็ทํ านองเดียว
กบักฎระเบยีบและองคกรทางเศรษฐกิจ เชน ระบบตลาดมีสวนปนแตงบทบาทและความสัมพันธ
ระหวางผูชายกบัผูหญิง และมีอิทธิพลตอการเขาถึงทรัพยากรของทั้งผูชายและผูหญิง รวมทั้งกิจ
กรรมสามารถทํ าได และไมสามารถทํ าได  ตลอดจนรปูแบบที่ทั้งหญิงและชายจะมีสวนรวมใน
ระบบเศรษฐกิจและในสังคม  กฎระเบียบและองคกรเหลานี้ไดสรางแรงจูงใจที่จะสงเสริมหรือไม
สงเสรมิอคตดัิงกลาว  แมวา กฎระเบียบและองคกร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จะมิได
แบงแยกผูหญงิและผูชายจากกันอยางชัดเจน แตก็มีสวนใหขอมูล (ทั้งอยางชัดเจน และไมชัด
เจน)  ภายใตมาตรฐานทางสงัคม โดยเชื่อมโยงกับบทบาทที่เหมาะสมของแตละเพศ  กฎระเบียบ

ถ
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และองคกรทางสงัคมนี้ มีความเฉื่อยในตนเอง ซึ่งทํ าใหตองใชเวลาและเปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยน
แปลง  แมวากฎระเบียบและองคกรพวกนี้จะมไิดคงที่อยูตลอดก็ตาม
นอกจากกฎระเบียบและองคกรแลว ครัวเรือนก็มีบทบาทพื้นฐานในการปนแตงความสัมพันธ
ระหวางเพศตั้งแตเด็ก และมีบทบาทในการสงผลตอความสัมพันธจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง  
คนเรามกีารตัดสินใจที่สํ าคญัในชวีิต หลายตอหลายครั้งภายในครัวเรือน – เชน การมีลูก การ
เลีย้งลกู การท ํางาน การพักผอน และการลงทุนเพื่ออนาคต  ตลอดจนการแบงสรรงานและ
ทรัพยากรเพือ่การผลิต ในหมูลูกสาวและลูกชาย  รวมทั้งอิสระที่พวกเขาจะไดรับ และไมวาความ
คาดหวงัจะแตกตางกันออกไปอยางไร   การตัดสินใจเหลานี้จะมีสวน สราง สนับสนุน หรือลด
ความไมเสมอภาคระหวางเพศได  อยางไรก็ตาม ครัวเรือนก็มิไดตัดสินใจในเรื่องตางๆ แตเพียง
ลํ าพงั   การตดัสนิใจกระทํ าในบริบทของชุมชน และวิถีที่สะทอนอิทธิพลของแรงจูงใจที่กํ าหนด
โดยกฎระเบยีบและองคกรที่ใหญกวา    รวมทั้งสภาพแวดลอมทางนโยบายที่กวางขวางกวา
และเนื่องจากระบบเศรษฐกิจเปนตัวกํ าหนดโอกาสทั้งหลายที่คนเราจะใชเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การด ํารงชวีติ นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความสํ าคัญยิ่งตอภาวะความไม
เสมอภาคระหวางเพศ  การมรีายไดทีสู่งขึ้น หมายความวา มีขอจํ ากัดทางทรัพยากรนอยลง ภาย
ในครอบครวัทีบั่งคับใหพอ แม ตองเลือกลงทุน (การศึกษา) ระหวางลูกชายกับลูกสาว ในการนี้ 
ผลประโยชนทีผู่หญิงและผูชายไดรับจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จะขึ้นอยูกับกิจกรรมการสรางราย
ได วามกีารจัดการอยางไร วาการทํ างานและความชํ านาญจะไดรับผลตอบแทนเชนไร และอยูที่
วาผูหญงิและผูชายจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันหรือไม
ทีจ่ริงแลว แมนโยบายการพัฒนาที่ดูเหมือนไมมีผลตอความเทาเทียมทางเพศระหวางผูหญิงและ
ผูชาย กอ็าจจะกอใหเกิดผลลัพธที่สรางความแตกตางระหวางผูหญิงกับผูชายได – สวนหนึ่งเปน
เพราะวิถีของกฎระเบยีบและสถาบัน ผนวกกับการตัดสินใจในครัวเรือน ชวยกันปนแตงบทบาท
และความสมัพนัธระหวางเพศ การจัดสรรที่ไมเทาเทียมกัน ต้ังแตงานบาน  อคต ิมาตรฐานทาง
สังคม ขีดความสามารถ และสินทรัพย  เปนเหตุใหผูหญิงและผูชายไมสามารถไดรับประโยชน
จากโอกาสทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม หรือสามารถตอบรับกับความเสี่ยง หรือวิกฤตเศรษฐกิจ
ไดเทากัน  การที่เราไมตระหนักถึงขอจํ ากัดของความแตกตางระหวางเพศเวลาเรากํ าหนด
นโยบาย สงผลกระทบตอประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ ทั้งในดานความเทาเทียมกัน และในดาน
ประสิทธิภาพ
ดังนัน้ กฎระเบยีบและสถาบันทางสังคม ครอบครัว และระบบเศรษฐกิจ ตางมีสวนในการกํ าหนด
โอกาสและอนาคตในชีวิตของแตละบุคคล โดยอาศัยเพศของบุคคลนั้น   ปจจยัดงักลาวนี้จึงเปน
จดุเริม่ตนในการก ําหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมทางเพศที่ยังคงมีอยู
อยางตอเนื่อง
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กลยุทธ 3 ประการ เพื่อสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ
วามไมเทาเทียมกันระหวางเพศซึ่งกอใหเกิดตนทุน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ไดบีบใหตองมีการดํ าเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสง
เสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ ภาครัฐมีบทบาทที่สํ าคัญในการยกระดับความ

อยูดีมสุีขของทัง้ผูหญิงและผูชาย และดวยการดํ าเนินการนั้น ก็ไดสรางผลประโยชนทางสังคมใน
การยกฐานะ ทัง้ทีเ่ปนจริงและโดยเปรียบเทียบ ของผูหญิงและเด็กหญิงได การดํ าเนินการของ
ภาครัฐเปนสิ่งสํ าคัญยิ่ง เนื่องจากกฎระเบียบและองคกรดานสังคมและกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิด
ความไมเสมอภาคระหวางเพศ ตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐ เพราะเปนเรื่องยากที่คนคน
เดยีวจะเปลีย่นแปลงสภาวะนี้ได  เชนเดียวกับความลมเหลวของระบบตลาด ซึ่งจะเห็นไดวาขอ
มูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภาพของผูหญิงในตลาดแรงงานที่ไมเพียงพอเปนอุปสรรคที่ชัดเจน 
(เนือ่งจากผูหญงิใชเวลาสวนใหญทํ างานในกิจกรรมนอกระบบตลาด หรือเพราะตลาดแรงงานยัง
ไมมหีรือยังมิไดพัฒนาอยางเต็มที่)
เปนที่ยอมรับวา การยกระดับประสิทธิผลของกฎระเบียบและองคกรทางสังคม และการสราง
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยหลักของกลยุทธการพัฒนาในระยะยาว แตการนํ ากล
ยทุธสูการปฏบัิติใหสํ าเร็จ มิไดเปนประกันวาจะกอใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศ ดังนั้น การ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ จะตองมีนโยบายเฉพาะในการปรับเปลี่ยนองคกรและ
สถาบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจจํ าตองตระหนักและแกปญหาความไมเสมอภาคทางเพศ ใน
ดานสทิธ ิ ทรัพยากร และการมีสิทธิ มีเสียง และตองมีนโยบายและแผนงานเรงดวน เพื่อแก
ปญหาความไมเทาเทียมระหวางผูหญิง ผูชาย ที่เปนอยูมานานแลว ในการนี้ประสบการณของ
หลายประเทศไดบงชี้ถึงกลยุทธ 3 สวน เพื่อสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ดังนี้

1. การปฏิรูปกฎระเบียบและสถาบันเพื่อสรางเสริมสิทธิและโอกาสที่เทา
เทียมระหวางผูหญิงและผูชาย

กฎระเบยีบและสถาบนัทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ตางมีสวนกํ าหนด โอกาสการเขาถึง
ทรัพยากร ตลอดจนอํ านาจโดยเปรียบเทียบของผูหญิงและผูชาย ดังนั้น องคประกอบสํ าคัญใน
การสงเสรมิความเสมอภาคระหวางเพศคือ การวางระดับที่เทาเทียม ในดานกฎระเบียบและองค
กรส ําหรบัผูหญิงและผูชาย เพื่อเปนพื้นฐานขั้นแรกของการทํ างาน โดย
การประกันความเสมอภาคของสิทธิพื้นฐาน ความเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ เปน
เปาหมายการพฒันาที่สํ าคัญดวยตัวมันเอง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย จะสราง
สภาพแวดลอมทีผู่หญิงและผูชายสามารถมีสวนรวมไดอยางเปนผลในสังคม ทํ าใหสามารถบรรลุ
คุณภาพพื้นฐานของชีวิต และใชประโยชนของโอกาสใหมซึ่งการพัฒนาไดสรางขึ้น ความเสมอ
ภาคทางสิทธิในระดับที่สูงขึ้น จะมีความสัมพันธที่เปนระบบกับความเสมอภาคระหวางเพศใน

ค
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ดานการศกึษา การสาธารณสุข และการมีสวนรวมทางการเมือง  ทัง้นีโ้ดยมิไดคํ านึงถึงรายได 
(โปรดดูรูปที่ 8)
หากประเทศในเอเชียใต ซับซาฮาราอาฟรกิา ตะวันออกกลาง และ อาฟริกาเหนือ เพิ่มความ
เสมอภาคระหวางเพศในสิทธิข้ันพื้นฐานใหอยูในระดับเดียวกับ ประเทศที่มี”ความเสมอภาค”ที่
สุดในภูมิภาคนั้นๆ  จะท ําใหสัดสวนผูหญิงตอผูชายในรัฐสภาเพิ่มข้ึนถึงเทาตัวในตะวันออกกลาง 
และอาฟรกิาเหนอื และจะเพิ่มข้ึนเปนมากกวา รอยละ 60  ในอีก 2 ภูมิภาค แมวาในชวงแรกการ
เพิม่ข้ึนของความเสมอภาคทางเพศดานสิทธิ  จะสงผลดีในระดับต่ํ าตอความเสมอภาคระหวาง

รุปที่ 8: เมือ่มคีวามเสมอภาคดานสิทธิมากขึ้น-ความเสมอภาคดานทรัพยากรและการมี
สทิธมิเีสียงก็มากตามไปดวย
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย
การเขาเรียนระดับประถมศึกษา ค.ศ.1995 ผูแทนในรัฐสภา ค.ศ.1995

หมายเหตุ: อัตราการเขาเรียนรวมเปนตัวเลขแสดงการเขาเรียนทั้งหมดในโรงเรียนโดยไมคํ านึงถึงอายุ แสดงใน
รูปรอยละของประชากรในกลุมอายุ ที่สัมพันธกับระดับการศึกษานั้น ในปการศึกษาดังกลาว  สัด
สวนผูหญิงตอผูชายที่เขาเรียนเปนตัวเลขผูหญิงทั้งหมดที่เขาเรียนหารดวยตัวเลขผูชายทั้งหมดที่
เขาเรียน  สํ าหรับการมีผูแทนในสภา เปนสัดสวนของที่นั่งในสภาที่เปนของผูหญิงตอผูชาย   คา
เฉล่ียคะแนน 2.33 หรือ นอยกวานั้น แสดงการมีความเสมอภาคดานสิทธิระดับตํ่ า  คาเฉลี่ย
คะแนน 2.67 หรือสูงกวานั้น แสดงการมีความเสมอภาคอยูในระดับสูง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมของดัชนีชี้วัดเรื่องสิทธิจาก หมายเหตุขอ 1 ตอนทายของสรุป)

ที่มา: ขอมูลความเสมอภาคดานสิทธิจาก Humana (1992)  ขอมูลเกี่ยวกับรัฐสภาจาก WISTAT (1998)
ขอมูลประชากรจาก World Bank (1999d)

ทางเพศดานการศึกษา  แตการปรับปรุงความเสมอภาคดานสิทธิ  จะชวยท ําใหเราทํ างาน เพื่อ
กอใหเกิดเทาเทียมของการเขารับการศึกษาระหวางเด็กหญิงและเด็กชายในโอกาสตอไปได มี
เพยีงกลุมประเทศเอเชียใตที่ชองวางของความไมเทาเทียมระหวางเพศ ในดานการศึกษาจะยังคง
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เสมอภาคตํ่าดานสิทธิ เสมอภาคสูงดานสิทธิ
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เสมอภาคตํ่าดานสิทธิ เสมอภาคสูงดานสิทธิ



ส รุ ป

17

มอียู แมจะมกีารปรับปรุงความเสมอภาคดานสิทธิ  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนตองผนวกการปฏิรูป
กฎหมาย เพือ่สนบัสนุนความเสมอภาคในดานสิทธิ และการปกปองคุมครองผูหญิงเทาเทียมกับ
ผูชายดวย
แตในประเทศกํ าลังพัฒนาหลายประเทศ การปฏิรูปกฎหมายก็ยังไมเพียงพอ เพราะยังคงมีจุด
ออนของขีดความสามารถในการปฏิรูปกฎหมายใหเปนจริง และความยุงยากซับซอนของระบบ
กฎหมายทีห่ลากหลายและไมสอดคลองกัน ตัวอยางเชน กฎหมายแพงในประเทศอูกันดา ให
สิทธเิทาเทยีมกนัในการหยาราง – แตกฎหมายจารีตประเพณีหามการแบงสินสมรส และมิใหผู
หญงิหมายครอบครองที่ดินได  สํ าหรับความรนุแรงทางเพศก็ตองใชหลักฐานมากมาย และมีข้ัน
ตอนอีกมากที่กีดขวาง (เชนเดียวกับทรรศนะคติในการบังคับใชกฎหมาย) เปนอุปสรรคใน
กระบวนการยติุธรรมในหลายประเทศ ในบริบทดังกลาว ความพยายามที่จะสรางความเขมแข็ง
ของขีดความสามารถของอํ านาจตุลาการและหนวยงานจึงเปนปจจัยสํ าคัญ เพื่อยกระดับความ
เสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิพื้นฐาน และในทุกกรณีเราตองการการตัดสินใจที่แนวแนของผู
น ําทางการเมือง
การสรางมาตรการจูงใจเพื่อลดการเลือกปฏิบัติทางเพศ  โครงสรางทางกฎระเบียบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจก็มีผลกระทบตอความเสมอภาคระหวางเพศอยางสํ าคัญเชนกัน ระบบ
ตลาดมมีาตรการจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทํ าที่เกี่ยวของกบัการงาน การออม 
และผลตอบแทนของทรัพยากรการผลิต รวมทั้งราคาสินคาและบริการ ทั้งหมดนี้กํ าหนดโดยโครง
สรางของระบบตลาด ตัวอยางจากประเทศเมกซิโกและสหรัฐอเมริกา ชี้ใหเห็นวาบริษัทที่ทํ างาน
ในสภาพการแขงขันเสรี จะเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในเชิงการจางและคาจางนอยกวาบริษัทใน
ตลาดทีม่กีารคุมครองเปนอันมาก เชนเดียวกับในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศจีน ผูหญิง
จีนประสบปญหาไดรับคาจางตํ่ ามากในงานที่ไดรับจากทางการ มากกวางานที่ไดจากตลาดที่มี
การแขงขัน
เมื่อมองในมุมกวาง นโยบายและการลงทุนเชิงลึกในระบบตลาดจะชวยแกปญหาความไมเทา
เทียมระหวางเพศ และการเขาถึงขอมูล ซึ่งเมือ่ประกอบกับการลงโทษบุคคลหรือองคกรที่เลือก
ปฏิบัติ กจ็ะชวยสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศในตลาดแรงงานได  ตัว
อยางเชน ในประเทศจีนและเวียดนาม การขยายตลาดแรงงานชนบทในเชิงลึก ทํ าใหมีความ
ตองการแรงงานผูหญิงในกิจกรรมนอกภาคเกษตร เปดโอกาสการจางงานใหม และการหารายได
ใหแกผูหญิงไดดีข้ึน
การใหบริการสาธารณะเพื่อสรางการเขาถึงที่เทาเทียม  การออกแบบแผนงานใหบริการ
สาธารณะ เชน ระบบโรงเรียน ศูนยบริการสาธารณสุข สถาบันการเงิน และแผนงานสงเสริมการ
เกษตร – จะสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการอยางเทาเทียมระหวางผูหญิงกับผูชาย
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ได การใหชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบการใหบริการสาธารณะจะชวยแกปญหาความ
ตองการเฉพาะของทองถิน่ ซึง่มักจะสงผลดีตอการเขาถึงบริการและการใชบริการของผูหญิง
ในประเทศบังคลาเทศ เคนยา และปากีสถาน  การเขารับการศึกษาของเด็กหญิงจะมีความออน
ไหวตอคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนมากกวาของเด็กชาย เชน การมีครูสตรี โรง
เรียนแยกส ําหรบัเดก็หญิง เด็กชาย และสิ่งอํ านวยความสะดวกที่แยกสํ าหรับเด็กหญิง เด็กชาย  
รวมทั้งการเดินทางที่ปลอดภัยระหวางบานกับโรงเรียน การแกปญหาเหลานี้จะชวยยกระดับ
ความตองการของพอ แม ที่จะใหลูกสาวเขารับการศึกษา ในบางสวนของภูมิภาคอาฟริกาตะวัน
ตก มนีายธนาคารเคลื่อนที่ (หรือเปนที่รูจักกันในนาม คนเก็บ “susu” ในประเทศกานา) ซึ่งให
บริการการเงนิในตลาดทองถิ่น ตามที่ทํ างานและที่บาน ไดชวยลดการเดินทางของผูหญิงที่ตอง
เดนิทางระยะทางไกล เพื่อไปฝากเงินหรือไปกูเงิน และในประเทศบังคลาเทศ แผนงานกลุมออม
ทรัพยเพือ่การกูยมื ที่ใชกลุมชวยเหลือและกลุมเพื่อนแทนหลักทรัพยเพื่อการกูเงิน รูปแบบทั้ง 2 นี้
ตางชวยยกระดับการเขาถึงทรัพยากรการเงินของผูหญิงไดเปนอยางดี

2. การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหไดรับทรัพยากรและมี
สวนรวมอยางเสมอภาค

ในหลายพืน้ที ่ การพัฒนาเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธกับการยกระดับสภาพแวดลอมของผูหญิง
และเดก็หญงิ โดยมีความเสมอภาคระหวางเพศที่ดีข้ึนมาก – ดวยวิถีทางดังนี้ :-
• การตดัสนิใจของครัวเรือนเรื่อง งาน การบริโภค การลงทุน สวนหนึ่งเปนการตอบสนองตอ

ระดับราคา และสัญญานของตลาด การปรับเปลีย่นสัญญานเหลานี้ จะท ําใหมีการจัดสรร
ทรัพยากรใหม เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไดชวยยกระดับ การใหบริการและคุณภาพของ
บริการ เชน สถานีอนามัย และโรงเรียน ก็จะชวยลดคาใชจายที่ครัวเรือนตองใชสํ าหรับคน
ในครอบครวั มหีลักฐานสนับสนุนวา เมื่อคาใชจายสํ าหรับผูหญิงลดลงมากกวาการลดของ
ผูชาย หรือเมื่อการลงทุนที่ใหกับผูหญิงมีความออนไหวตอราคาที่เปลี่ยนแปลงมากกวาผู
ชาย ผูหญิงก็จะไดรับประโยชนมากขึ้น

• เมือ่การพฒันาเศรษฐกิจสงผลใหมีการยกระดับรายได และลดความยากจน ความไมเสมอ
ภาคระหวางเพศก็จะลดนอยลง เพราะโดยปกติ ครัวเรือนมีรายไดต่ํ า ตองถูกบังคับใหจํ ากัด
เร่ืองการศึกษา การรักษาพยาบาล และโภชนาการ ผูหญิงและเด็กหญิงมักจะเปนผูรับ
เคราะห ดังนัน้เมื่อครัวเรือนมีรายไดดีข้ึน ความไมเสมอภาคระหวางเพศดานการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยก็มักจะลดลง

เชนเดียวกับสิทธิข้ันพื้นฐาน รายไดที่สูงขึ้นมักจะสงผลใหความเสมอภาคระหวางเพศดีข้ึน ใน
ดานทรพัยากรทั้งการสาธารณสุข และดานการศึกษา (โปรดดูรูปที่ 9)  ในดานการศึกษาจากการ
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ทํ า simulation พบวาการยกระดับความเสมอภาคดวยการเพิ่มของรายไดจะใหผลดียิ่งในภูมิ
ภาคที่ยากจน ในเอเชียใตและซับซาฮาราอาฟริกา ยิ่งกวานั้นผลดีของการเพิ่มรายไดจะเห็นผล
ชดัเจนมากในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตการวิเคราะหความออนไหว บงชี้วาจะตองมีรายได
เพิ่มข้ึน จนถึงระดับเฉลี่ยของกลุมประเทศในองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) จงึจะท ําใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศ ดานการเขาเรียนระดบัมัธยมศึกษาในภูมิ
ภาคนี ้ ซึง่การเพิ่มของรายไดระดับดังกลาวเปนไปไมไดในระยะสั้น หรือในระยะกลาง นอกจาก
นั้นการเพิ่มรายไดระดับสูงยังมีความสํ าคัญยิ่งตอความเสมอภาคระหวางเพศในการมีผูแทนใน
รัฐสภา
• เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชวยขยายโอกาสการทํ างาน ก็จะชวยเพิ่มผลตอบแทนจากการลง

ทุนดานทรัพยากรมนุษย สรางแรงจูงใจสํ าหรับครัวเรือนที่จะลงทุนดานสุขภาพ และการ
ศึกษาส ําหรบัลูกสาว และสรางแรงจูงใจสํ าหรับผูหญิงที่จะมีสวนรวมในภาคแรงงาน โดยเหตุ
นี ้การปรบัเปลีย่นแรงจูงใจของการทํ างานอันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะสงผลดีตอ
ความเสมอภาคระหวางเพศ

รปที ่9 ความเสมอภาคระหวางเพศดานการศึกษาชวยยกระดับรายได
การเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา ป ค.ศ. 1995
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย

GDP ตอหัว (log scale)
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หมายเหตุ: อัตราการเขาเรียนรวมเปนตัวเลขการเขาเรียนทั้งหมดในโรงเรียน โดยไมจํ ากัดอายุ แสดงในรูปของ
รอยละของกลุมประชากรที่สัมพันธกับระดับการศึกษานั้น ในปดังกลาว  อัตราสวนผูหญิงตอผูชาย
เปนตัวเลขสัดสวนการเขาเรียนทั้งหมดของผูหญิงหารดวยสัดสวนการเขาเรียนของผูชาย

ที่มา: World Bank (1999d)

• การพัฒนาเศรษฐกิจจะนํ าไปสูตลาดแรงงานใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน นั่นไมเพียงแตสราง
ความเขมแข็งดานสัญญาณของตลาดในสวนผลตอบแทนจากแรงงาน แตยังชวยลดการไร
ประสิทธภิาพทางเศรษฐกิจบางสวนอีกดวย  ตัวอยางเชน หากมีตลาดแรงงานที่ดี คนงานจะ
ชวยทดแทนแรงงานผูหญิงในครัวเรือน ทั้งในงานบานและงานในไรนา ซึ่งทํ าใหสามารถใช
เวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยลดภาระงานของผูหญิงได แตหากไมมีตลาดแรงงาน 
หรือตลาดแรงงานไมมีประสิทธิภาพ การทดแทนนั้นก็จะไมเกิดขึ้น

• ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักจะมาควบคูกับการขยายตัวของการลงทุนโครงสรางพื้น
ฐาน เชน นํ ้าสะอาด ถนน การขนสง และพลังงาน  ซึ่งจะชวยลดเวลาที่ผูหญิงและเด็กหญิง
ตองใชในการท ํางานบาน ในประเทศเบอกินาฟาโซ อูกันดา และแซมเบีย  ผูหญิงและเด็ก
หญิงสามารถประหยัดเวลาหลายรอยชั่วโมงในหนึ่งป เพราะเวลาที่ตองใชเดินทางไปเอานํ้ า
หรือเชือ้เพลงิลดเหลือ 30 นาที หรือต่ํ ากวานั้น (โปรดดูรูปที่ 10) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิยงัชวยลดเวลาของผูหญิงที่ใชในการทํ างานบาน ซึ่งชวยทํ าใหมีสุขภาพดีข้ึน มี
โอกาสรวมกิจกรรมสรางรายไดมากขึ้น และเด็กหญิงก็จะมโีอกาสเขาเรียนหนังสือมากขึ้น

แมการพัฒนาจะมีแนวโนมสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ แตผลของการพัฒนาก็ยังไม
เพยีงพอ เพราะการพฒันาจะไมสงผลในทันที และมิใชผลโดยอัตโนมัติดวย ผลจากการพัฒนา
เศรษฐกจิทีม่ตีอความเสมอภาคระหวางเพศ จะขึ้นอยูกับสถานะของสิทธิ ของการเขาถึง และการ
ควบคมุทรัพยากรการผลิต (เชน ที่ดิน และสินเชื่อ) การมีสิทธิมีเสียงทางการเมือง และนโยบาย
สังคมที่มุงลดการเลือกปฏิบัติของตลาดแรงงาน หรือสนับสนุนใหมีบริการดูแลเด็กเล็ก จะชวย
เสริมผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  จะเหน็ไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไมสามารถ
ลดความไมเทาเทียมระหวางเพศได – ดังที่ไดประสบมาในชวงเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ ใน
ประเทศทีม่กีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง เชน ประเทศในเอเชียตะวันออก ประเทศที่
ปรับโครงสรางในอเมริกาใต และซบัซาฮาราอาฟริกา  ซึ่งนโยบายการคุมครองทางสังคมที่
ตระหนกัถงึความแตกตางระหวางเพศบนพื้นฐานของระบบตลาด งานบาน และความเสี่ยง เปน
ปจจยัส ําคญัที่คุมครองผูหญิงและผูชาย จากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลง

รูปที่ 10: การลงทนุดานประปา พลังงานจะชวยประหยัดเวลาในการจัดหาไดอยางดียิ่ง
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คาเฉลี่ยการประหยัดเวลาตอครัวเรือนตอป

หมายเหตุ:คาซามา และดีโดโก อยูในเขต 400 ม.จากบริการนํ้ าสะอาดอยูแลว ในซับซาฮาราอาฟริกา ผูหญิง
ใชเวลา 2 ใน 3 ของเวลาทํ างานบานจัดหานํ้ าและเชื้อเพลิง และเด็กหญิงใชเวลาเพื่อการนี้ รอยละ
5-28

ที่มา: Barwell 1996

การอภปิรายในชวงทีผ่านมาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางเพศและการพัฒนา มีแนวโนมที่ชี้ให
เห็นทางเลือก 2 ทาง ระหวางการพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับแนวทาง
พฒันาทีเ่นนสทิธหิรือกฎระเบียบและองคกร แตประสบการณบงชี้วา การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การปรับกฎระเบียบและองคกร ตางเปนหัวใจของกลยุทธระยะยาวที่จะสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางเพศ ตัวอยางเชน เมื่อรายไดตอหัวตํ่ า และความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิต่ํ า การ
เพิม่ข้ึนของความเสมอภาคดานสิทธิ หรือการเพิ่มรายไดอยางใดอยางหนึ่ง จะชวยยกระดับความ
เสมอภาคระหวางเพศดานการศึกษา  และการเพิ่มข้ึนของทั้งสิทธิและรายไดก็จะสงผลดีใหเพิ่ม
ข้ึนเปนทวีคูณ (โปรดดูรูปที่ 11)
การปฏรูิปองคกรเพื่อสรางความเขมแข็งของสิทธิ และนโยบายที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ จะ
ท ํางานเสริมซึ่งกันและกัน เชน ประเทศกลุมซับซาฮาราอาฟริกา ซึ่งไดใหสิทธิถือครองที่ดินแกผู
หญงิ ไดเพิม่ผลิตภาพของที่ทํ ากินซึ่งจัดการโดยผูหญิง และชวยเพิ่มรายไดของผูหญิงควบคูกับ

รูปที่ 11: ความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิและการเพิ่มของรายได สนับนุนความ
เสมอภาคระหวางเพศในหลายมิติ-จากการศึกษาจนถึงผูแทนทางการเมือง
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย

การเขาเรียนมัธยมศึกษา ผูแทนในรัฐสภา

0

200

400

600

800

ชนบทลซูากา แซมเบยี คายา เบอกนิาฟาโซ มบาเล อูกนัดา      คาซามา แซมเบยี ดีโดโก เบอกินาฟาโซ

แหลงนํ้าภายใน 400 เมตร แหลงไมฟนในระยะเดิน 30 นาที

เสมอภาคสงูดานสทิธิ
เสมอภาคตํา่ดานสทิธิ

รายไดตํ่า

รายไดสูง

1.05
0.99

0.96

0.86

เสมอภาคสงูดานสทิธิ
เสมอภาคตํา่ดานสทิธิ

รายไดตํ่า

รายไดสูง

0.19

0.07
0.11

0.06
0

1



การพฒันาสูความเสมอภาคระหวางเพศ

22

หมายเหตุ:ตัวเลขมาจากการ Simulation ผลของ multiple regression  โดยควบคุมตัวแปรดานรายไดและ
สิทธิ คาเฉลี่ยคะแนน 2.33 หรือตํ่ ากวานั้น แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศตํ่ า คาเฉลี่ย
คะแนน 2.67 หรือสูงกวานั้น แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศสูง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสิทธิ หมายเหตุขอที่ 1 ตอนทายสรุป)   ประเทศที่มีรายไดสูงและรายไดตํ่ า จัดกลุม
ตามคา median ของ GDP ตอหัว  ทั้งนี้ตัวเลขทั้งหมดถวงนํ้ าหนักดวยคาประชากรของแตละ
ประเภท

ที่มา: ขอมูลดานสิทธิมาจาก Humana (1992)  ขอมูลเกี่ยวกับรัฐสภามาจาก WISTAT (1998)  ขอมูล
สวนที่เหลือมาจาก World Bank (1999d)

รายไดของครอบครัว เชนเดียวกัน การใหผูหญิงเขาถึงสถาบันการเงินและสินเชื่อไดดีข้ึน  จะยก
ระดบัสถานะทางเศรษฐกิจและความมั่นคง และชวยยกระดับสวัสดิการของครัวเรือน ในประเทศ
บังคลาเทศ การเพิม่ข้ึนของขีดความสามารถของผูหญิงในการกูยืมเงินกูรายยอย ทํ าใหสถานะ
ของผูหญงิเหลานั้น และอํ านาจตอรองในครัวเรือนเพิ่มข้ึนดวย เชนเดียวกับการเพิ่มข้ึนของการ
บริโภคในครัวเรือน (รายได)

3 มาตรการเชิงนโยบายเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมกันในการควบคุม
ทรัพยากร สิทธิและเสียงทางการเมือง

โดยเหตุที่การปฏิรูปกฎระเบียบและสถาบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะใชเวลานานกวาจะ
เห็นผล จึงตองมมีาตรการเรงดวนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง มาตรการเรงดวนเปนกาวสํ าคัญ
ทีมุ่งแกปญหาเฉพาะของการกีดกันและการเลือกปฏิบัติทางเพศ – ไมวาจะเปนที่บาน ในชุมชน 
หรือทีท่ ํางาน มาตรการดังกลาวจะชวยเรงใหเกิดความกาวหนาในการแกปญหาเรื้อรังของความ
ไมเสมอภาคทางเพศ และจะมีประโยชนในการกํ าหนดกลุมเปาหมาย เชนคนจน ซึ่งเปนกลุมที่มี
ความรนุแรงของความไมเสมอภาคระหวางเพศอยูในระดับสูง
เนือ่งจากธรรมชาติและขนาดของปญหาความไมเสมอภาคระหวางเพศจะตางกันออกไปในแตละ
ประเทศ การแทรกแซงเพื่อแกปญหาก็จะแตกตางกันออกไปดวย การตัดสินใจวารัฐควรจะเขา
แทรกแซงหรือไม และควรใชมาตรการใด ตองอาศัยพื้นฐานของความเขาใจและการวิเคราะหขอ
เทจ็จริงของทองถิ่นนั้น ๆ  และเนือ่งจากมาตรการปฏิบัติจะตองมีคาใชจาย  ผูก ําหนดนโยบายจะ
ตองเลือกวาจะใชมาตรการใด โดยใหความสํ าคัญเชิงกลยุทธที่วา การแทรกแซงของรัฐจะตองกอ
ผลประโยชนทางสังคมสูงสุด ส่ิงนี้หมายความวาควรเนนในเรื่องที่ระบบตลาดลมเหลวและมีผล
เสียสูงสุด ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องที่ภาคธุรกิจเอกชนจะไมดํ าเนินการโดยอิสระ หรือจะไมทํ าเปน
อยางด ี และนอกเหนือจากการประเมินวา การแทรกแซงใดจะไดผล จะตองมีทางเลือกที่ชัดเจน
วารัฐควรจะแทรกแซงอยางไร เชน จํ าเปนหรือไมที่รัฐควรใหสินคาหรือบริการโดยตรง หรือรัฐจะ
บรรลุวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน โดยมีคาใชจายที่มีประสิทธิผลมากกวาดวยการมีขอมูลขาว
สาร ดวยกฎระเบียบและการบังคับใช หรือดวยการอุดหนุนแกผูใหบริการภาคเอกชน
รายงานนี้เนนนโยบายเชิงปฏบัิติที่ใหผลเร็ว 4 เร่ือง ดังนี้
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การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต และขีดความ
สามารถการสรางรายได  การสงเสรมิใหมีความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการเขาถึงและควบ
คุมทรัพยากรการผลติ – เชน การศึกษา การเงิน หรือที่ดิน และการประกันวาจะมีโอกาสการจาง
งานทีเ่ทาเทยีมกนั จะเปนประโยชนยิ่งตอการยกระดับความเสมอภาคระหวางเพศ เชนเดียวกับ
การสรางเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผูกํ าหนดนโยบายจะมีการใหแตมตอจํ านวนหนึ่ง
สํ าหรับการแทรกแซง ดังนี้
• การลดคาใชจายการศึกษา  การแกปญหาความกังวลของพอแม เกี่ยวกับเร่ืองความอาย 

หรือความปลอดภัยของเด็กหญิง และการเพิ่มผลตอบแทนใหครัวเรือนอนัเนือ่งจากการใหลูก
สาวเขารับการศึกษา ดวยการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน จะชวยขจัดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีตอการเขารับการศึกษาของเด็กหญิง แมในสังคมที่มีการแบงแยก
ระหวางเพศในระดับสูง

• การออกแบบสถาบันการเงินที่จะรับผิดชอบทํ างานเฉพาะเพื่อลดขอจํ ากัดทางเพศ ไมวาจะ
ดวยการใชการรวมกลุม แทนหลักทรัพยในการกูยืม หรือการทํ าใหข้ันตอนของธนาคาร
สะดวกขึน้ หรือใหบริการการเงินใกลบาน ใกลตลาด หรือที่ทํ างาน เหลานี้จะชวยผูหญิงใน
การเขาถึงการออมและสินเชื่อไดดีข้ึน

• การปฏรูิปทีดิ่น ที่อนุญาตใหมีการเปนเจาของรวมระหวางสามี ภรรยา หรือเปดโอกาสใหผู
หญงิถอืครองทีดิ่นไดโดยลํ าพัง จะเอื้ออํ านวยใหผูหญิงยกระดับการควบคุมที่ดิน ซึ่งกํ าหนด
โดยบทบญัญติัตามกฎหมาย และเมื่อกฎหมายจารีตประเพณี และบทบัญญัติตามกฎหมาย
ท ํางานควบคูกัน ก็จะตองค ํานงึถึงความสัมพันธของกฎหมายทั้งสอง เพือ่สรางความสํ าเร็จ
ในการเปนเจาของที่ดินของผูหญิง

• ในประเทศทีต่ลาดแรงงาน และขีดความสามารถบังคับใชกฎหมาย มีการพัฒนาขึ้นอีกระดับ
หนึง่ ควรจะมแีผนการจางงานเพื่อยืนยันหลักความเสมอภาค ซึ่งจะชวยยกระดับที่ผูหญิงเขา
ถึงงานในภาคการจางงานที่เปนทางการ สํ าหรับพื้นที่ซึ่งยังคงมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ระดับสูงในการจางงานและการเลื่อนระดับ แผนงานเพือ่ยืนยันหลักการจะชวยยกระดับผลิต
ภาพของบริษัทและระบบเศรษฐกิจไดเปนอยางดี

การลดคาใชจายสวนบุคคลของผูหญิงที่มีตอครัวเรือน  ในเกอืบทกุสังคม มาตรฐานเกี่ยว
กับเพศจะกํ าหนดใหผูหญิงและเด็กหญิงเปนคนแรกที่ตองรับผิดชอบทํ างานบาน ในประเทศ
ก ําลงัพัฒนา ความรับผิดชอบทํ างานบานตองใชเวลานานหลายชั่วโมง ซึ่งจํ ากัดความสามารถ
ของเด็กหญิงในการศึกษาตอ และเปนขอจํ ากัดขีดความสามารถของมารดาในการมีสวนรวม
ท ํางานในระบบตลาด มีการแทรกแซงหลากหลายที่สามารถชวยลดตนทุนสวนบุคคล เนือ่งจาก
บทบาทในบานของผูหญิงและเด็กหญิงได
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• การแทรกแซงเพื่อยกระดับการศึกษา คาจาง และการเขารวมตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการ
ยกระดับการเขาถึงบริการสุขภาพและการวางแผนครอบครัว ทั้งหมดนี้จะชวยเสริมบทบาท
ของผูหญิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตร แตเนื่องจากผูหญิงและผูชายอาจมีความ
ประสงคเกี่ยวกับขนาดของครอบครัว และการคุมกํ าเนิดที่ตางกัน  ดังนั้นบริการวางแผน
ครอบครวัจงึตองวางเปาหมายที่กลุมผูชาย เชนเดียวกับผูหญิงดวย

• การทีรั่ฐสนบัสนนุสถานรับเลี้ยงเด็กจะชวยลดคาใชจายในการดูแลเด็ก และใหโอกาสสํ าหรับ
ผูหญิงที่จะทํ างานมากขึ้น รวมทั้งใหโอกาสเขารับการศึกษาสํ าหรับเด็กหญิงวัยรุน ใน
ประเทศเคนยา การลดคาใชจายในการดูแลเด็กชวยเพิ่มคาจางของมารดา และเพิ่มจํ านวน
เขารับการศึกษาของเด็กหญิงวัยรุนขึ้นมาก(โปรดดูรูปที่ 12)

• กฎหมายคุมครองตลาดแรงงาน มักจะเปนดาบ 2 คม คือ กอใหเกิดทั้งตนทุนที่เพิม่ข้ึน และ
ผลประโยชนทีเ่พิม่ข้ึนสํ าหรับผูหญิงที่ทํ างานในภาคการผลิตที่เปนทางการ ตัวอยางเชน เมื่อ
บริษทัรับภาระคาใชจายในการลาคลอดทั้งหมด บริษัทอาจมีอคติตอการตัดสินใจจางผูหญิง
ท ํางาน แตเมือ่ผูหญงิเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมด แรงจูงใจที่จะทํ างานนอกบานก็ลดลง 
มาตรการที่ชวยกระจายคาใชจายในการดูแลบุตรและอื่นๆ ในระหวางนายจาง พนักงาน 
และรัฐ  จะเพิ่มประโยชนที่สัมพันธกับตนทุนของผูหญิงที่มีตอครอบครัวของตนไดอยางดี

• การเลอืกลงทนุในดานประปา เชื้อเพลิง การขนสง และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่ชวยประหยัด
เวลา จะชวยลดภาระงานบานของผูหญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทยาก
จน เปนการใหอิสระแกเด็กหญิงที่จะเขารับการศึกษา และใหอิสระแกผูหญิงในการประกอบ
กจิกรรมอืน่ ที่เปนการสรางรายไดและที่เกี่ยวกับชุมชน

รูปที่ 12: คาใชจายในการดูแลเด็กที่ลดลงหมายความวาจะมีผูหญิงในตลาดแรงงานมาก
ขึน้และมีเด็กหญิงเรียนหนังสือมากขึ้น
อัตราเพิ่มรอยละ
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ที่มา:  Lokshin, Glinskaya, and Garcia 2000

การใหความคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม  ผูหญงิและผูชายมีความเสี่ยงเฉพาะในระหวาง
วิกฤตเศรษฐกิจ หรือในการปฏิรูปนโยบาย ผูหญิงมีสัดสวนครอบครองทรัพยากรที่ชวยรองรับ
ภาวะวกิฤตจ ํานวนนอย – ในขณะที่ผูชาย ซึ่งตามประเพณีแลวเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ก็มีความ
เสีย่งตอความเครยีด ที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงจากการทํ างานหรือความไมแนนอนอื่น รวม
ทัง้การจางงาน การพจิารณาความเสี่ยง และความเปราะบางที่ตางกันของผูหญิงและผูชาย ใน
การออกแบบแผนงานคุมครองทางสังคมจึงเปนเรื่องสํ าคัญ เพราะผูหญิงและผูชายในครัวเรือน
เดยีวกันอาจมิไดมีความเสี่ยงรวมกัน
• เพือ่คุมครองทั้งผูหญิงและผูชาย แผนงานคุมครองทางสังคมจึงตองคํ านึงถึงปจจัยที่จะมีผล

ตอการลํ าเอียงทางเพศในการมสีวนรวม และการไดรับผลประโยชน  ตัวอยางเชน แผนงาน
ตาขายนริภัยทางสังคมหลายแผน (ถาไมระมัดระวัง) จะกันผูหญิงออกไป เพราะมิไดคํ านึงถึง
ความแตกตางระหวางเพศในพฤติกรรมของอุปทานแรงงาน การไดรับขาวสารขอมูล หรือ
ประเภทของงานที่ผูหญิงและผูชายเห็นวาเหมาะสม

• แผนงานความมั่นคงของผูสูงอายุที่มิไดคํ านึงถึงความแตกตางระหวางเพศ ในการจางงาน 
การหารายได และอายุขัยเฉลี่ย มีโอกาสสูงที่จะกีดกันผูหญิง – โดยเฉพาะหญิงหมาย ซึ่งมี
ความเสีย่งทีจ่ะตกอยูในภาวะความยากจนในวัยชรา การศึกษาเมื่อไมนานมานี้ในประเทศชิ
ลี แสดงวาบํ านาญของผูหญิง  เมื่อเปรียบเทียบแลวมีความออนไหวตอการออกแบบ
ลักษณะของระบบความมั่นคงในวัยชรามากกวาผูชาย (โปรดดูรูปที่ 12)

การสรางความเขมแข็งเรื่องการมีสิทธิมีเสียง และการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง
การเปลีย่นกฎระเบยีบและองคกรเพื่อใหมีความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิพื้นฐาน เปนหลัก
ชัยของความเสมอภาคในระดับที่สูงขึ้น ของการมีสวนรวม และมีสิทธิมีเสียงทางการเมือง ใน
ท ํานองเดยีวกนั นโยบายและแผนงานที่สงเสริมความเสมอภาคในดานการศึกษา และการเขาถึง
ขอมลู (รวมทั้งการรูกฎหมาย) จะสรางความแข็งแกรงแกองคกรของผูหญิง และขีดความสามารถ
ในการมสีวนรวมในภาคการเมือง แตก็เชนเดียวกับผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตองใชเวลานานกวา
จะเห็นผลประโยชนชัดเจน
ประสบการณเมื่อไมนานมานี้ของ 30 ประเทศ  รวมทัง้ อาเจนตินา เอควาดอร อินเดีย ฟลิปปนส 
และอกูนัดา  บงชีว้าการกันที่นั่งในสภาระดับชาติและระดับทองถิ่นใหผูหญิง จะมีประสิทธิผลใน
การยกระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงไดในเวลาอันสั้น การกันที่นั่งในสภาตาม
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กฎหมายมีหลายรูปแบบแตกตางกันไปในแตประเทศ แตโดยทั่วไปจะมีกฎหมายกํ าหนดจํ านวน
ข้ันตํ ่า (หรือสัดสวน) ของผูสมัครจากพรรคการเมือง หรือที่นั่งในสภาระดับชาติ และระดับทองถิ่น
ใหแกผูหญิง

รูปที่ 13: การออกแบบระบบบํ านาญที่มีผลกระทบตอผูหญิงและ(ชายในวัยเกษียณ
รายไดจากบํ านาญของผู หญิงและผู ชายที่มีการศึกษตํ่ ากวาประถมศึกษาในประเทศชิลี
 (ตัวเลขแสดงสัดสวนผูหญิงตอผูชาย)

หมายเหตุ: การประมาณการนี้ มีสมมุติฐานวา ผูชายเกษียณอายุ เมื่อ 65 ป และผูหญิงเกษียณอายุ
เมื่อ 60 ป – ซึ่งเปนการเกษียณอายุตามกฎหมาย ยกเวนแตจะระบุเปนอื่น  MPG แสดงถึงการ
ประกันขั้นตํ่ าของกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญของรัฐ  ตัวเลขที่คํ านวญเปนเงินที่จายคงที่แตละเดือนให
แกประชากรเมืองที่เปนสมาชิก โดยมีสมมุติฐานวาอัตราผลตอบแทน รอยละ 5  โดยเงินคาจางเพิ่ม
รอยละ 2  สมมุติฐานวา ผูชายมีอายุยืนยาวหลังเกษียณอีก 15 ป (เกษียณ 65 ป) และใหบํ านาญ
แกทายาทเปนเวลา 6 ป  ในอัตรารอยละ 60 ของจํ านวนเงินคงที่ซึ่งไดรับ  ในกรณีผูหญิงถาเกษียณ
เมื่อ 60 ป จะมีอายุหลังเกษียณ 23 ป และถาเกษียณเมื่อ 65 ป จะมีอายุหลังเกษียณ 19 ป

ที่มา: ปรับจาก Cox-Edwards 2000

หนวย : พันเปโซ
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ความทาทายของอนาคต – หนทางขางหนา
ลักฐานที่นํ าเสนอในรายงานนี้ ก็เพื่อชี้แจงเหตุผลที่รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการ
แทรกแซงเพือ่สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ  ซึ่งอันที่จริง รัฐ กลุมประชาสังคม 
และประชาคมโลก ตางมีบทบาทสํ าคัญที่จะตอสูเพื่อลดการเลือกปฏิบัติทางเพศอยู

แลวเพื่อเอื้อใหสังคมสามารถรับผลประโยชนที่พึงได แตกระนั้น ก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปน
ปญหา

การกํ าหนดนโยบายที่แหลมคมดวยการวิเคราะหความเสมอภาคระหวางเพศ
ความเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของความเสมอภาคระหวางเพศกับการพัฒนา และ
สะทอนความเชือ่มโยงนี้ในรูปการตัดสินใจเชิงนโยบาย เปนเรื่องสํ าคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต 
รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมหลักฐานมากมายของความเชื่อมโยงดังกลาว แตก็ยังมีเร่ืองอีกมากที่
รอความเขาใจและการคนพบ นั่นหมายความถึง ความจํ าเปนที่จะตองเก็บขอมูลใหมากขึ้นและดี
ข้ึน เพือ่การวเิคราะหจํ าแนกตามเพศ ซึ่งมีประเด็น 2 ประเด็นที่ตองมีการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก
• อะไรคอืผลกระทบของความไมเสมอภาคระหวางเพศที่มีตอนโยบายเฉพาะ ในระดับมหภาค

และในรายสาขา และทางเลือกการใชจายงบประมาณจะชวยสงเสริมหรือขัดขวางความ
เสมอภาคระหวางเพศและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผูกํ าหนดนโยบายจะตองเผชิญกับ
ความตองการงบประมาณและประเด็นที่ตองการความสนใจของภาครัฐ ในการนี้ภายใตขอ
จ ํากดัของงบประมาณ ขอมูลและการวิเคราะหจะชวยรัฐในการบรรลุผลประโยชนสูงสุดของ
สังคม ดวยนโยบายและมาตรการแทรกแซงเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศที่รัฐเลือกกระทํ า 
ยิ่งกวานั้น ดวยเหตุที่ธรรมชาติของความไมเทาเทียมระหวางเพศ จะแตกตางกันในแตละ
สังคม นโยบายทีม่ปีระสิทธิผลตองอาศัยพื้นฐานของการวิเคราะหที่จะประมวลปญหาความ
ไมเทาเทียมระหวางเพศในระดับทองถิ่นและระดับชาติเขาดวยกัน

• ที่สํ าคัญยิ่งขึ้น คือ การมองไปไกลเกินกวานโยบายและแผนงานที่มีผลตอเกณฑชี้วัดการ
พฒันาโดยทัว่ไป (เชน เครื่องชี้วัดการศึกษา การสาธารณสุข หรือแรงงาน) ไปสูการแทรกแซง
เฉพาะกจิ เพือ่ยกระดับความมีอิสระ ความเปนผูนํ า รวมทั้งสิทธิและเสียงทั้งในบานและใน
สังคมของผูหญงิ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น    ตองมีการวิเคราะหเร่ืองนี้วาการแทรกแซงใดจะมีประ
สิทธผิลมากกวาในการบรรลุเปาหมายขางตน

แกปญหาที่เกิดขึ้นใหม
ความทาทายตอมาคือ การที่ผูกํ าหนดนโยบายจะตองมองไปขางหนา โดยตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณ เพราะมีประเด็นใหมๆ มากมายที่ตองการการแก
ปญหาจากผูกํ าหนดนโยบายและนักวิเคราะหนโยบาย จากมุมมองดานความเสมอภาคระหวาง

ห
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เพศ รวมทัง้กระแสโลกาภิวัฒน การกระจายอํ านาจของรัฐบาล การแพรระบาดของเอชไอวีและ
เอดส และการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประชากรโลก ตัวอยางเชน
• การทีอั่ตราเกดิของประชากรลดตํ่ าลง และอายุขัยประชากรที่ยืนยาวขึ้น ประชากรโลกกํ าลัง

เขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะสงผลใหหญิงหมายมีจํ านวนสูงขึ้นมากทั่วโลก  ในคริสตศตวรรษที่ 
21 การเปลีย่นแปลงทางลักษณะประชากรจะมีผลอยางไรตอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
คุมครองทางสงัคม และสุขภาพ ความเขาใจถึงผลของนโยบายตอแนวโนมลักษณะประชากร
ดังกลาว จะมีความสํ าคัญยิ่งตอการวิจัยในหลายปขางหนา

• เชนเดยีวกันนั้น กระแสโลกาภิวัฒนและการปฏิรูปขอมูลขาวสารกํ าลังปรับเปลี่ยนวิถีการจัด
การการผลิต และการใชขอมูลรวมกันทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงนี้จะชวยเรงรัดความกาว
หนาไปสูความเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชายใหดีข้ึนหรือไม  ความเขาใจที่ดีข้ึนเกี่ยวกับ
โอกาสและความเสีย่งที่สัมพันธกับพลังเหลานี้ เปนตัวแทนของประเด็นปญหาอื่นๆ ที่นักวิจัย
และผูกํ าหนดนโยบายตองใหความสํ าคัญ

การขยายพันธมิตร
ปญหาสํ าคัญประการที่ 3  เปนปญหาส ําหรับผูกํ าหนดนโยบาย – ในความพยายามที่จะสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ – เพื่อขยายพันธมิตรกับภาคประชาสังคม กับกลุมประเทศและองค
กรทีใ่หความชวยเหลือในประชาคมโลก  ผูกํ าหนดนโยบายมีบทบาทสํ าคัญ ในฐานะผูนํ าในการ
ตอสูกับความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ ซึ่งตองการความรวมมืออยางขันแข็งกับองคกรประชา
ชน องคกรระหวางประเทศ และกลุมประเทศผูใหความชวยเหลือ กลุมประชาคมโลกผูใหความ
ชวยเหลือจะมีสวนสนับสนุนดารการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจํ าแนกตามเพศ และผนวก
การวเิคราะหเร่ืองความเสมอภาคระหวางเพศ ในขอหารือกับผูกํ าหนดนโยบายระดับชาติ ตลอด
จนการเอื้อตัวอยาง “การปฏิบัติที่ไดผลดี” จากประสบการณของนานาชาติ ทั้งนี้กลุมประชา
สังคมและนักวิจัยทองถิ่นสามารถจะชวยใหขอมูลและการวิเคราะหที่สํ าคัญ โดยอาศัยพื้นฐาน
จากความรูภูมิปญญาทองถิ่น ซึง่จะชวยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
การสรางพันธมิตรและความโปรงใสอยางกวางขวางในการกํ าหนดนโยบายก็มคีวามสํ าคัญอยาง
ยิ่ง  สํ าหรบัความเสมอภาคระหวางเพศและการพัฒนาประเทศโดยรวม  การจัดใหมีการหารือ
สาธารณะ และการก ําหนดนโยบายที่กลุมผูหญิงเขามามีสวนรวมมากขึ้น จะชวยสรางเสริมสิทธิ
และอ ํานาจของผูหญิง – และสงเสริมผลที่มีตอนโยบายและแผนงาน ทั้งนี้ การวิจัยที่พบวามี
ความเชื่อมโยงของการทีผู่หญงิมสีวนรวมในกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นกับการทุจริตที่ลดลง เปน
เร่ืองที่นาสนใจมาก แสดงใหเห็นวาการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวาง
ขวาง ในการก ําหนดนโยบายและการมีสวนรวมของผูหญิงในภาคสาธารณะมากขึ้น – จะชวยสง
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เสริมระดับธรรมาภิบาลของประเทศ และประสิทธิผลของนโยบายพัฒนา ซึ่งโลกไมสามารถจะ
มองขามผลประโยชนที่เอื้ออํ านวยอยางดียิ่งเชนนี้ได

หมายเหตุ
1. ดัชนชีี้วัดดานสิทธิในรูปที่ 1  8 และ 11 เปนคาเฉลี่ยของดัชนี 3 ตัว ของความเสมอภาค

ระหวางเพศดานสิทธิ เก็บขอมูลจากประเทศกวา 100 ประเทศ โดย Humana (ป ค.ศ. 
1992)   ดัชนชีีว้ดัสทิธสิวนบุคคลจะใหความสํ าคัญตอความเสมอภาคระหวางเพศ สิทธิ
ทางการเมอืง และกฎหมาย รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการ
แตงงานและการหยาราง ดัชนีชี้วัดจัดทํ าโดยใชวิธีเดียวกันในทุกประเทศ ซึ่งระดับของ
สิทธ ิ (แบงเปนระดับจาก 1 ถึง 4) ประเมินโดยเปรยีบเทียบกับสิทธิที่กํ าหนดตามดัชนีชี้
วดัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาติ
โปรดดูภาคผนวก 1  ของรายงานฉบับสมบูรณ สํ าหรับประเทศในรูปที่ 1  2  3  4  7  8  
9  และ 11 และโปรดดูภาคผนวก 2 ของรายงานฉบับสมบูรณ สํ าหรับผลของ  
Regression ในรูปที่ 3  8  9  และ 11
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