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คำนำ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศที่กำหนด        
กรอบทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดที่จะบรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๘๐ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ฯ มีเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนาประการหนึ่งคือ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประกอบไปด้วยแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับที่สอง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนความม่ันคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง              
ที ่จะนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)       
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานประสานในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี เพื ่อ ให้สอดคล้องกับกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสตรี และ                       
หลักกฎหมายภายในประเทศ ได้จัดทำแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติเป็นแผนเฉพาะมาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่
แผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) ในปัจจุบันแผนการพัฒนาสตรีได้รับการกำหนดให้
เป็นแผนระดับที่สาม ภายใต้ชื่อแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (แผนฉบับที่ ๑๒) 
ซึ่งสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕              

กรมกิจการสตร ีและสถาบ ันครอบคร ัว  ร ่วมก ับศ ูนย ์สาธารณประโยชน์ และประชาส ังคม                       
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้น 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางในการพัฒนาสตรีที่ชัดเจน และสอดรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประเด็นที ่อุบัติใหม่ ที ่เป็นข้อท้าทายต่อการเสริมพลังสตรี รวมทั้งเพื ่อส่งเสริมการประสาน                 
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาควิชาการ ในการส่งเสริมสิทธิสตรี 
พัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม  

กระบวนการในการจัดทำแผนฯ มีแนวทางสำคัญ ๕ ประการ คือ ๑) แผนฯ จะต้องสอดคล้องกับ
หลักการสากลระหว่างประเทศด้านสตรี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน ๒) การกำหนดแนวทางเพื่อปิดช่องว่าง และข้อท้าทาย
จากการดำเนินการของแผนฯ ที่ผ่านมา ๓) แผนฯ ใหม่สามารถคาดการณ์และรองรับอนาคต ภายใต้สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และข้อท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางความก้าวหน้าของสตรี ๔) หลักการ              
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางและประเด็นสำคัญในแผนฯ 
และ ๕) แผนฯ จะต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

แผนฯ ได้ผ่านกระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview)  
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ๔ ภาค และการจัดวิพากษ์แผนปฏิบัติการ                
ด้านการพัฒนาสตรี โดยผ่านการวิพากษ์แผนฯ ทุกภาคส่วนจำนวน ๕ ครั้ง และการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแผนฯ 



 
 

วิสัยทัศน์ของแผน คือ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ตระหนักและเข้าใจถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ   
โดยที่สตรีและเด็กหญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยจากความรุนแรง
ทุกรูปแบบ มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และมีบทบาทการนำในพื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม”                       
แผนฯ ประกอบไปด้วยเสาหลัก ๖ เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี เสาหลักที่ ๒          
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี เสาหลักที ่ ๓ การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ เสาหลักที ่ ๔                   
การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอภาค
ระหว่างเพศ เสาหลักที่ ๕ การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเสาหลักที่ ๖ การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกการพัฒนาสตรี
ระดับชาติ 
 กรมก ิจการสตร ีและสถาบ ันครอบคร ัว  และศ ูนย ์สาธารณประโยชน์ และประชาส ั งคม                            
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าแผนฯ จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาควิชาการ ในการส่งเสริมสิทธิสตรี 
พัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม 

 
                  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

                     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)     

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร            ๑ 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐           ๕ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)         ๖ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒            ๘ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง        ๑๑ 

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  
เป้าหมายที่ ๕ “การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง”                       ๑๔ 

ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)             ๑๕ 
๔.๑ การประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาสตรี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)      ๑๕ 

๔.๒ สถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต          ๑๙ 

๔.๓ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ                            ๒๓ 

๔.๔ ประเด็นที่อุบัติใหม่ (Emerging issues) และการคาดการณ์อนาคต (Foresight)       ๒๔ 

๔.๕ ภาพรวมของของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)      ๒๖ 

 
ภาคผนวกคู่มือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ    ๖๖  

ภาคผนวกที่ ๑ การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ     ๖๗ 

ภาคผนวกที่ ๒ คำอธิบายมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ    ๗๓ 

ภาคผนวกที่ ๓ ตัวอย่างและแหล่งข้อมูลในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ     ๙๘ 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) รายป ี            ๑๖ 

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เรียงตามลำดับ        ๑๖ 

ตารางที่ ๓ สรุปเสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)        ๓๐ 

ตารางที่ ๔ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๑         ๓๖ 

ตารางที่ ๕  รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๒         ๔๓ 

ตารางที่ ๖  รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๓        ๔๙ 

ตารางที่ ๗   รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๔       ๕๔ 

ตารางที่ ๘  รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๕       ๕๗ 

ตารางที่ ๙ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๖       ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกให้คำมั่นและ                

มีความพยายามร่วมกันในการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวมากว่าสี่ทศวรรษ ดังปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต ่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women หรือ CEDAW) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงระบุว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ขัดต่อหลักการของความเสมอภาคของสิทธิและความเคารพต่อเกียรติศักดิ ์ของมนุษย์ เป็นอุปสรรค                     
ต่อการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยเงื่อนไขที่เสมอภาคกันกับบุรุษในการดำรงอยู่ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมในประเทศของตน ขัดขวางความเจริญเติบโตแห่งความรุ่งเรืองของสังคมและครอบครัว และ
ทำให้พัฒนาการอย่างสมบูรณ์ของศักยภาพต่าง ๆ ของสตรีในการให้บริการแก่ประเทศของตนและมนุษยชาติ
เป็นไปได้โดยยากยิ่งขึ้น” และข้อความในพันธกิจของแผนปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Platform for Action) 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ระบุว่า “ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและปัจจัย
หลักอันเป็นที ่มาของความยุติธรรมทางสังคมและยังเป็นข้อกำหนดเบื้ องต้นที ่จำเป็นพื ้นฐานสำหรับ              
ความเท่าเทียม การพัฒนา และสันติภาพ”   
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศและ
ส่งเสริมสถานภาพสตรีมาโดยตลอด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื ่อนและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและส่งเสริม
สถานภาพสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี การคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิสตรี รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการกำหนดนโยบาย แผนงาน และ
ประสานความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องกับกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสตรี 
และหลักกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติเป็นแผนเฉพาะมาอยา่ง
ต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) และในปัจจุบันแผนการพัฒนาสตรี
อยู่ภายใต้ชื่อแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ทีส่ิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จัดทำขึ้น โดยกระบวนการศึกษาทบทวน
แผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาสตรีที ่ผ ่านมา เช ่น  แผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที ่ ๑                       
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้เชี ่ยวชาญ และผู้เกี ่ยวข้อง                 
การเสวนากลุ่มย่อยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้หน่วยงานและภาคส่วน            
ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศที่ตรงตามความจำเป็น
เร่งด่วน สอดรับกับสถานการณ์ เกิดผลลัพธ์ที่ตรงตามสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ  
 แผนปฏิบัติการฯ มีวิสัยทัศน์ คือ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ตระหนักและเข้าใจถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศ โดยที่สตรีและเด็กหญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยจาก
ความรุนแรงทุกรูปแบบ มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และมีบทบาทการนำในพื้นที่
สาธารณะอย่างเท่าเทียม” โดยแนวคิดหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยน
เจตคติและระบบความคิดความเชื่อของสังคมให้เอื ้อต่อการยกระดับสถานภาพของสตรีและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ซ่ึงแผนปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วย ๖ เสาหลัก ๑๙ มาตรการ ดังนี้ 
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เสาหลักท่ี ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ  เช่น 
การศึกษาปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในกลุ ่มคนในสถาบันการศึกษา ข้าราชการ ทั ้งในส่วนกลางและภูมิภาค การพัฒนาและออกแบบคู่มือ                   
ชุดการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ  

มาตรการที ่ ๒ การส่งเสริมคุณค่าสตรีในโลกแห่งการทำงาน  ประกอบไปด้วย การศึกษา
สถานการณ์และประเด็นปัญหาของผู้หญิงในโลกแห่งการทำงาน การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบตัิ                  
ที่เป็นมิตรต่อสตรี การสร้างต้นแบบยกย่องเชิดชูสถานที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี           
ในด้านการมีแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสตรี  

มาตรการที่ ๓ มาตรการส่งเสริมการศึกษาและการทำงานด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ของสตรี โดยเน้นในประเด็นที่ยังเป็นช่องว่างในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กหญิง เช่น การส่งเสริมให้เด็กหญิงเข้าสู่การเรียนสาขา STEM การสร้างสตรีต้นแบบในสาขา STEM               
การสร้างเครือข่ายในสาขา STEM และการส่งเสริมการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

มาตรการที่ ๔ มาตรการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ     
ให้พ่อแม่ผู ้ปกครองและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กหญิงให้เป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ให้โรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงให้เป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นผู้ประกอบการ 
และการจัดเครือข่ายที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชื่อมโยงสตรีเข้าถึงเครือข่ายภาคธุรกิจ  

มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ ่ม เป้าหมายเฉพาะ             
(กลุ ่มชาติพันธุ ์ สตรีในชนบทห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน สตรีที ่ประสบปัญหาจากโควิด -๑๙                 
สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) ซึ ่งกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของสตรี
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในด้านการศึกษา สวัสดิการ การทำงานและการมีสุขภาวะที่ดี  

 
เสาหลักท่ี ๒ การขจัดความรุนแรงต่อสตรี ประกอบด้วย ๔ มาตรการ  ได้แก่ 

มาตรการที่ ๖ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี               
โดยกำหนดให้มีการศึกษาปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรง 
ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรี การพัฒนาออกแบบชุดเครื่องมือการเรียนรู้เรื่องความรุนแรง  การเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีเพ่ือขจัดความรุนแรง การสร้างสื่อสังคมเพ่ือแบ่งปันความรู้และการป้องกันการเกิดความรุนแรง 

มาตรการที่ ๗ มาตรการ Red Alert เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนัก
ถึงการป้องกันภัยจากความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสร้างพื ้นที่
ปลอดภัยจากความรุนแรงให้แก่สตรี เช่น โรงเรียนปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ฯลฯ การรณรงค์ให้ส่วน
ราชการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและไม่ทนต่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ 

มาตรการที่ ๘ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเผยแพร่
ข้อมูลความรู ้เรื ่องการเข้าถึงความยุติธรรมแก่สตรี การสร้างความเข้าใจเรื่ องความรุนแรงกับบุคลากร                 
ด้านความยุติธรรมให้ละเอียดอ่อนต่อปัญหาด้านเพศภาวะ 
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มาตรการที่ ๙ การริเริ่ม/เสนอกฎหมายที่คุ้มครองสตรีจากความรุนแรงและให้ความยุติธรรม              
ต่อสตรีผู้ถูกกระทำ ซึ่งกำหนดให้มีการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรี
ในทุกโอกาส การสร้างกลไกความร่วมมือในการเสนอแนะและผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง              
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ และการสร้างการรับรู ้แก่สังคมและขยายแนวร่วม  เพื ่อให้ได้มาซึ่งแรงสนับสนุน               
ในการขับเคลื่อนกฎหมาย 

เสาหลักท่ี ๓ การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ  ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๐ กระบวนการเรียนรู้ต่อความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับ
ตัดสินใจในทุกระดับ มาตรการนี้กำหนดให้มีแผนการศึกษาเรื่องการให้สตรีเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การพัฒนาชุดคู่มือการมีส่วนร่วมของสตรี การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนขจัดอคติการเหมารวมต่อสตรี 

มาตรการที่ ๑๑ การผลักดันเชิงนโยบายและการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของ                
การมีมาตรการพิเศษชั่วคราว โดยกำหนดให้มีการศึกษาสถานการณ์เกี ่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษ                     
การทำความเข้าใจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงผลดีและประโยชน์ของมาตรการชั่วคราว การสื่อ               
ให้สังคมทราบถึงประโยชน์ของมาตรการชั่วคราวต่อการยกระดับสตรี 

มาตรการที่ ๑๒ การพัฒนาทักษะสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหาร  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยแผนการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหารทุกระดับ การสร้าง
สภาพแวดล้อมในการส่งเสริมผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจทางการเมือง เช่น ศูนย์บ่มเพาะสตรี
เข้าสู่การเมือง การมีระบบพี่เลี้ยง 

 
เสาหลักที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของสังคม              
ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ  ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๓  การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก  โดยการสร้างกระแสให้สังคม                
ไม่ยอมทนต่อความรุนแรงในสตรีและพร้อมรับบทบาทผู้นำสตรี โดยมาตรการที ่ได้แยกย่อยออกเป็น                   
การดำเนินการในแต่ละปีเพ่ือให้เกดิแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

มาตรการที่ ๑๔ ขับเคลื่อนสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับ
สถานภาพสตรี โดยการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกของสตรีและไม่ผลิตภาพเหมารวม
เกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งเป็นภาพลักษณ์เชิงลบ การเฝ้าระวังตรวจตราไม่ให้สื่อตอกย้ำค่านิยมเชิงลบและภาพเหมารวม
เชิงลบที่สังคมได้รับรู้มาช้านาน  

 
เสาหลักที่ ๕ การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ประกอบด้วย ๒ มาตรการ  ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๕ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ ซึ่งเป็นข้อมูลจำแนกเพศของผู้รับบริการ                 
ในทุกหน่วยงาน และข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ      
ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการกับผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน          



๔ 
 

มาตรการที่ ๑๖ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยมีแผนส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ การทบทวนการทำงานและความท้าทายในการจัดทำงบประมาณ               
ที่คำนึงถึงเพศภาวะ การเพิ่มงบประมาณและเงินทุนในการส่งเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  

 
เสาหลักที ่ ๖ การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ  ได้แก่   

มาตรการที่ ๑๗ การพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึ่งจะต้อง
พัฒนาสมรรถนะ มีความตระหนักความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญและทักษะในประเด็นเกี่ยวกับสตรี และ
ต้องเชิดชูบทบาทสตรี ตลอดจนชี้นำและเฝ้าระวังประเด็นทางสตรี ในขณะเดียวกันต้องสร้างเครือข่าย                  
และพันธมิตรให้บรรลุผลด้วย  

มาตรการที่ ๑๘ การพัฒนาบทบาทเชิงรุกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาสตรีขององค์กร ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาบทบาทเฝ้าระวังสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นภัยร้ายต่อผู้หญิง การพัฒนาบทบาทประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ช่วยสร้าง 
visibility ของสตรีที่มีบทบาทและความสามารถเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม 

มาตรการที่ ๑๙ การสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนและเสริมพลังแก่พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic partners) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งจะประกอบ              
ไปด้วยแผนการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือระหว่างองค์กรพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ร่วม
อุดมการณ์เพ่ือยกระดับสถานภาพสตรี การเสริมพลังของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief 
Gender Equality Officer : CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Focal 
Point : GFP) ให้มีความรู ้ความเข้าใจประเด็นทางเพศภาวะและการขับเคลื ่อนภารกิจที ่กำหนดไว้ในแผน                 
การสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสาร และสนับสนุนการดำเนินงานของทุกส่วน   
โดยกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงแนวทาง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานของ CGEO และ GFP พร้อมทั้ง การสร้างแรงสนับสนุน แรงจูงใจ 
โดยการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 การจัดทำแผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที ่ ๓                   
ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที ่นำไปสู ่การปฏิบัติ และเป็นแผนหลักที ่กำหนดทิศทางและแนวทาง                     
ในการพัฒนาสตรีของประเทศไทย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกับแผนหลักของประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และแผนที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ ่งทำหน้าที่เป็น                   
ผู้ขับเคลื่อนที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 
 

ภาพที่ ๑ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่ใช้เป็น
ก ร อ บ ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ น โ ย บ า ย แ ล ะ                    
แผนระดับชาติ และแผนระดับอื่น ๆ โดยมี
เป้าหมาย “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชน                    
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง         
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั ่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่      
(๑) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์
การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน                 
(๓) ย ุทธศาสตร์การสร ้างโอกาสและ
ความสามารถทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ (๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ จ ึงเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่กำหนดทิศทางของแผนปฏิบัต ิการ                          
ด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยที่ผู ้หญิงและเด็กหญิงเป็นประชาชนจำนวนกึ่งหนึ่ง                      
ของประเทศที่สมควรได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น สตรีจึงมีความสำคัญในทุกมิติ                   
ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อ (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในฐานะ
ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ของชาติ โดยเปิดโอกาสให้สตรีได้สามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนา (๒) การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อสตรีที ่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกระทำ                          
จากความรุนแรงในทุกรูปแบบ (๓) การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับสถานภาพสตรี (๔) การปรับเปลี่ยนเจตคติ                    
ของสังคมให้มีความตระหนักต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ อันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ในการพัฒนาและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพ และ (๕) การสนับสนุนให้สตรีเป็นผู้นำและหุ้นส่วนการพัฒนาที่เข้มแข็ง         
ในทุกระดับ  

 
๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑.๑ เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

๑.๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลสวัสดิการ และสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการให้บริการจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เน้นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดี และการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนสำหรับคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ พัฒนาระบบช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับคืนสู่สังคม    

๑.๑.๒ ประเด็นที ่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สร้างผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ และการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและบทบาทสตรีในการสร้างสรรค์สังคม “โดยปรับเปลี่ยนเจตคติ

ที่มา: คัดลอกจาก ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี. จาก  
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/ uploads/๒๐๒๐/๐๔/
ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับประชาชน.pdf. 



๗ 
 

และบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถ
ดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มี
คุณภาพ เพิ ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนเพิ ่มศักยภาพความรู้
ความสามารถและภาวะผู้นำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับ
สากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง”  

๑.๑.๓ ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเองในเป้าหมายสร้างภูมิคุ ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  สร้างการเรียนรู้ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จำกัดเพศภาวะ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

๒.๑.๑ ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยอมรับความหลากหลายของสังคม
ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย ซึ่งรวมถึงผู้ชายและผู้หญิง และใช้กลไกชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วม  
จากเยาวชน ใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมสร้างสรรค์     

๒.๑.๒ ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย 
ท ั ้ งหญิ งและชายเพ ื ่อสร ้างทร ัพยากรมน ุษย ์ท ี ่ม ีศ ักยภาพ พ ัฒนาการเร ียนร ู ้ และท ักษะช ีวิต                             
มีความสามารถในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นใน
การดำรงชีวิต 

๒.๑.๓ ประเด็นที่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งเน้นผู้เรียนใช้ความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
การใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์เพื่อหาทาง
แก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

๒.๑.๔ ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างครอบครัวที่เป็นสุข การเกื้อกูลกันในการดูแลสมาชิกครอบครัว การทำงาน
และการดำรงชีวิตที่สมดุล และส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การเลี้ยงดู แรกเกิดจนถึงการดูแล
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยการสนับสนุน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑.๕ ประเด็นที ่ ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมของความเป็นนักกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓.๑ เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   

๓.๑.๑ ประเด็นที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้วยการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการให้มี “ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที ่มีความสามารถในการ
แข่งขัน”  สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตและบริการ เป็นนักการค้าและผู้ประกอบการ
ที ่เข้มแข็งมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เข้าถึงแหล่งข้อมูล การให้คำปรึกษา และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

 



๘ 
 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
๔.๑ เป้าหมาย กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

๔.๑.๑ ประเด็นที่ ๗ การมีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหา มาตรฐานสากลจากข้อตกลงระหว่างประเทศ สามารถป้องกันการกระทำผิดและลงโทษ
ผู้กระทำผิด 

๔.๑.๒ ประเด็นที ่ ๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน อำนวยความยุติธรรม                     
แก่ประชาชนด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ทิศทางของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตร ีการปรับเปลี่ยนเจตคติของ
สังคมให้มีความตระหนักต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ช่วยลดภาระการดูแลที่ไม่มีค่าตอบแทน มีมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมที่ให้ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสตรี เปิดโอกาสให้สตรีพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถเป็นผู้ประกอบการและสามารถเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กหญิงให้ก้าวไป
ข้างหน้าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมด้วย
การส่งเสริมให้สตรีผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงสามารถเข้าถึงความยุติธรรม การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองสตรี และมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนสำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ รวมทั้งสนับสนุนให้สตรี
เป็นผู้นำและหุ้นส่วนการพัฒนาที่เข้มแข็งในทุกระดับเพื่อสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยที่มี
ระบบฐานข้อมูลจำแนกเพศในการพัฒนา 

 
๒.๒  แผนระดับที่ ๒  

๒.๒.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๑) ประเด็น พลังทางสังคม 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
(๑.๒) แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ 

บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังในการขับเคลื ่อนการพัฒนาสังคมด้วยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื ่อง              
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนา
สังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ                
เพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากร                 
รุ ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นำของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและ
การบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  

(๒) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 



๙ 
 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝ ังค ุณธรรม จร ิยธรรม ค่าน ิยม และ                           
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยอมรับความหลากหลายที่เกิดขึ้น เน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวง   

(๓) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ คนไทยทุกคนได้ร ับการคุ ้มครองและ                   

มีหลักประกันทาง สังคมเพ่ิมข้ึน 
(๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติในเป้าหมาย
เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม รวมทั้ง
สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงานให้ได้รับความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริม
ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๔) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
(๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น 

อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ                 

เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ 
เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อยกระดับและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้วยตนเอง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของแผนปฏิบัติการฯ 
 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม โดยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาวะและ     
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสร้างผู้ประกอบการ
สตรีรุ่นใหม่ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาท
ในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและ
กว้างขวาง 

   

๒.๒.๒  แผนปฏิรูปประเทศ 
(๑)  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

เป้าหมายเพื่อผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล              
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้ สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ            
มีจิตสาธารณะ  



๑๐ 
 

(๒) แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยี          

เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใช้ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
(๓) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เป้าหมายเพื่อการเตรียมและพัฒนาสมรรถนะคนทั้งเรื ่องความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
และสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมการมีชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ           
เท่าเทียมกัน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศของแผนปฏิบัติการฯ  

 กำหนดแนวทางการศึกษาที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศภาวะ
และความเสมอภาคระหว่างเพศ มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคมเพื่อให้ทั้งชายและ
หญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน และส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐาน
ของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า การกำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
ด้วยตนเองและรณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น ปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งของครอบครั ว กำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวเป้าหมายเฉพาะ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมใน
รูปแบบใหม่ 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
โดยเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สาม ารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ได้แก่ ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาส รวมทั้งการบริการด้านสุขภาพ และเพิ่มสวัสดิการให้กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตำ่สุด
อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก – เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐ
และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

 
๒.๒.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

แผนปฏิบัติด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีความสอดคล้องเพื ่อให้บรรลุ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย             
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ ่มที่สูง และคำนึงถึง              



๑๑ 
 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คือ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ สอดคล้องอย่างเด่นชัดในหมุดหมายที่ ๑๒ 
คือ คนไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ คือ 
การให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย รวมทั้งมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่             
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉม สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข รวมทั้งมุ่งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนากำลังคน                  
มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต             
โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ มุ่งดำเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหมุดหมายที่ ๑๒ อาทิ 
การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การบรรลุเป ้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่  ๑๒ และฉบับที่๑๓                        
ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ 

การเสริมสร้างทุนมนุษย์ของสตรีให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจ
และทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสร้างพลังสตรีให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ             
การบริหารงานมากขึ้น มีการยอมรับผู้นำสตรีและเปิดกว้างทางโอกาสในการบริหารมากขึ้น ทั้งนี้จะต้องมี  
การปรับเปลี่ยนเจตคติไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการสร้างเงื่อนไขและกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี   

  
๒.๓  แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

สถานะของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสตรีของประเทศ 
และเป็นแผนที่ถูกจัดไว้ในระดับที่ ๓ ที่มีการพัฒนาสตรีเป็นประเด็นหลักในการจัดทำแผนฯ  โดยเนื้อหา                 
ของแผนฯ มีความสอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เป็นแผนที่อยู่ในระดับเดียวกัน และครอบคลุม              
การปฏิบัติของหลายหน่วยงาน ดังนี้    

๒.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๔๗๐) มีความเชื ่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๑๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ดังนี้  

เรื ่องที ่ ๑ พัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว อย่างยั่งยืน              
โดยพฒันาทักษะสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัย 
สร้างเสริมให้กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ  สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย 
และพัฒนาทักษะผู ้สูงอายุ ให้มีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย สร้างเสริมการสร้างครอบครัวและเตรียม                  
ความพร้อมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และสร้างเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม             
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้   ซึ่งมีความเชื่อมโยง                 
ในมาตรการที่ ๒ ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๔๗๐) โดยมีการส่งเสริมคุณค่าสตรี



๑๒ 
 

ในโลกแห่งการทำงาน ประกอบไปด้วย การศึกษาสถานการณ์และประเด็นปัญหาของผู้หญิงในโลกแห่งการ
ทำงาน การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นมิตรต่อสตรี และมาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึง
โอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ สตรีชนบทห่างไกล สตรีครอบครัว
ยากจน สตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด - ๑๙ สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ)                    
เพ่ือสตรีจะได้เข้าถึงการศึกษา สวัสดิการ และการทำงาน 

เรื่องที่ ๒ สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยกำหนด
นโยบาย มาตรการ ในการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม ทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การสร้างเสริม 
การเข้าถึงสิทธิ การสร้างหลักประกันทางสังคม สำหรับคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหา                 
ทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแบบพุ่งเป้า ให้สอดคล้อง  กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง               
อย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์ว ิกฤติอย่างทันท่วงทีและ                                
มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุ่งเป้า  เสริมสร้างโอกาส                   
ในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่มั่นคงและได้มาตรฐาน  และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
ให้กับประชาชนในทุกกลุ ่มเป้าหมาย และยกระดับการบริหารจัดการกองทุนในสังกัดกระทรวง พม.                         
เพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครอง ทางสังคมคนทุกช่วงวัย ซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรการที่ ๖ โดยมีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี โดยกำหนดให้มี การศึกษาปัญหา ค้นหาความต้องการ
และช่องว่างการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรี และมาตรการที่ ๘ มีการ
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการเข้าถึง        
ความยุติธรรมของสตรี การสร้างความเข้าใจเรื ่องความรุนแรงกับบุคลากรด้านยุติธรรมให้ละเอียดอ่อน                     
ต่อปัญหาด้านเพศภาวะ 

เรื่องท่ี ๓ พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม เสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยสานพลังเครือข่าย ร่วมกับภาคธุรกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม 
องค์กรชุมชน องค์กรตามกลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรระหว่างประเทศ 
เพื ่อเป็นหุ ้นส่วนในการพัฒนาสังคมที ่ย ั ่งย ืน  ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมในรูปแบบใหม่  ปรับกลไก               
การขับเคลื ่อนงานเชิงพื ้นที ่ ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม  เสริมสร้างพลเมืองที ่มีส ่วนร่วม                    
(Engage Citizen) พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) อาสาสมัครพัฒนาสังคมจิตอาสา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเพิ ่มมูลค่าและความเข้มแข็ง                        
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และทุนทางสังคม โดยมีความเชื่อมโยงกับมาตรการที่ ๑๓     
โดยมีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก โดยการสร้างกระแสให้สังคมไม่ยอมทนต่อความรุนแรง                 
ในสตรีและพร้อมรับบทบาทผู้นำสตรี และมาตรการที่ ๑๔ ขับเคลื่อนสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี โดยการส่งเสริมการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกของสตรี 

๒.๓.๒ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ได้ระบุประเด็นความเสมอภาค 

ระหว่างเพศไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายเป็นสิ่งที่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน                   
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้ร ับความคุ ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน อีกทั ้งชายและหญิงมีส ิทธิเท่าเทียมกัน                            
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๔๗๐) มาตรการที่ ๑ เรื ่อง การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยม                   



๑๓ 
 

ของสังคมไปสู่ค่านิยมที่เคารพความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ทั้งระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และ
ระหว่างสมาชิกในองค์กรทางสังคมอื่น ๆ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ และค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่ถือว่า
ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นเรื ่องส่วนตัว ไปสู ่ค่านิยมใหม่ที ่ถือว่า ความรุนแรงภายในครอบครัว                        
เป็นปัญหาสังคมที่บุคคลทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และมาตรการที ่ ๘ เรื ่อง การส่งเสริม                     
การเข้าถึงความยุติธรรมต่อสตรี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวัสดิการเพื่อสตรีและ
ครอบครัวอย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการเข้าสู่ธุรกิจการค้ามนุษย์ อาทิ                 
การใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีที่เปราะบางไม่ให้เขา้สู่
ธุรกิจการค้ามนุษย์ และการใช้ประโยชน์จากกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรง                     
ในครอบครัว และสตรี และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนมาตรการดูแลกลุ่มสตรี                        
ที่ตั้งครรภ์ขณะต้องโทษคุมขัง เป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 

ส่วนที ่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
เป้าหมายที่ ๕ “การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี
และเด็กหญิง”  

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นข้อตกลงและแนวทางการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งพัฒนา
และแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นต่อสตรีทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนร่วมกับนานาชาติในการที่จะบรรลุเป้าหมายในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเสริมพลังความ
เข้มแข็งผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยในอนุสัญญา CEDAW ระบุหลักการว่า “การพัฒนาของประเทศที่สมบูรณ์
ต้องให้สตรีได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในทุก ๆ สาขาอย่างเสมอภาค และคำนึงถึงความสำคัญของสตรีในการมีส่วน
ช่วยสวัสดิการของครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรที่ผู้ชายและสังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ อีก
ทั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมทั้งของหญิงและชายเพ่ือให้บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
อย่างเต็มที่” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)  ได้กำหนดให้ “การบรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง” เป็นเป้าหมายที่ ๕ ของการพัฒนา 

หลักการและเป้าหมายของ CEDAW และ SDG ๕ ดังกล่าว ล้วนเป็นเป้าหมายเดียวกันกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาสตรีฯ ของประเทศไทยที ่ม ุ ่งสร้าง “สังคมที ่ม ีความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย”                   
โดยกำหนดทิศทางของแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ระบุใน CEDAW และ SDG ๕  ดังนี้ 

๓.๑ เสาหลักท่ี ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี  
 การปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ส่งเสริมให้สตรีได้เข้าถึง
การทำงานและสามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างเพียงลำพัง สนับสนุน
โอกาสการศึกษาของเด็กหญิงในสาขา STEM และเสริมพลังให้เกิดผู ้ประกอบการสตรีด้วยการบ่มเพาะ
เด็กหญิงและผู้หญิง รวมทั้งการมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ                       
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายย่อย SDG ๕ ได้แก่  
 ๓.๑.๑ Target ๕.๑ ยุติการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  

๓.๑.๒ Target ๕.๔ ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง  และ
ส่งเสริมการแบ่งความรับผิดชอบการดูแลบ้านภายในครอบครัว 

๓.๑.๓ Target ๕.๕ การมีส่วนร่วมของสตรีอย่างเต็มทีและมีประสิทธิผล รวมทั้งการมีโอกาส
การเป็นผู ้นำและการตัดสินใจในทุกระดับ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และชีวิต
สาธารณะ 

๓.๑.๔ Target ๕.a มีการดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ 

๓.๑.๕ Target ๕.b เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิง 
๓.๒ เสาหลักที่ ๒ การขจัดการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี  

การปรับเปลี ่ยนเจตคติของสังคมที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นต่อสตรี                  
การมีพื้นที่/สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสตรีที่เป็นผู้ถูกกระทำ
จากความรุนแรง การเผยแพร่ข้อมูลช่องทางการให้ความช่วยเหลือ การสร้างความตระหนักและความรู้             
ความเข้าใจของบุคลากรในระบบยุติธรรม  การจัดทำระบบข้อมูลความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นต่อสตรี และ                   



๑๕ 
 

การปรับปรุง/ทบทวน/เสนอกฎหมายให้ครอบคลุมการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมผู้กระทำ เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายย่อย SDG ดังนี้ 

๓.๒.๑ Target ๕.๒ ขจัดความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
๓.๒.๒ Target ๕.c การมีนโยบายและบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

และการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง 
๓.๓ เสาหลักท่ี ๓ การส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ   

การเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจและพร้อมรับบทบาทการนำของสตรี 
และการสร้างความเข้าใจและการยอมรับมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศในการ                
มีส่วนร่วมระดับการตัดสินใจ เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายย่อย SDG ได้แก่  

๓.๓.๑ Target ๕.๑ ยุติการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
๓.๓.๒ Target ๕.๕ การมีส่วนร่วมของสตรีอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล รวมทั้งการมีโอกาส

การเป็นผู้นำและการตัดสินใจในทุกระดับ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และชีวิตสาธารณะ 
๓.๔ เสาหลักที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อ

ของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ  
๓.๔.๑ Target ๕.๑ ยุติการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

๓.๕ เสาหลักที่ ๕ การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ   

๓.๕.๑ Target ๕.c การมีนโยบายและบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง  

๓.๖ เสาหลักที่ ๖ การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกการพัฒนาสตรี
ระดับชาติ  

๓.๖.๑ Target ๕.c  เรื่องการมีนโยบายและบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
และการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง 
 

ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)       

๔.๑ การประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี  ระยะที่ ๑               
( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

                ตามที ่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๕๕๖๔)                 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยุทธศาสตร์ฯ มีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจาก                     
การเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำสมัย” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
เสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ คือ แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ             
แผนความมั่นคง แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง 
แผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่งผลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๑๖ 
 

และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ ๓ ได้รับ                       
การปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยนำยุทธศาสตร์                  
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาปรับปรุงโดยคงสาระสำคัญแต่ปรับปรุงรูปแบบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด รวมทั้งได้เพิ่มเติมภาคผนวก                    
ในส่วนของแผนปฏิบัติการซึ ่งส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องได้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมขยาย
ระยะเวลาการดำเนินงานถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๕ มาตรการ 
ดังนี้ มาตรการที ่ ๑ ปรับเปลี ่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 
(Paradigm Shift Measures) มาตรการที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ (Empowerment Measures) มาตรการที่ ๓ พัฒนาเงื่อนไขและ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค (Enabling Condition Measures) มาตรการที่ ๔ 
กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยา (Protective and Corrective 
Measures) และมาตรการที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี (Strengthen WID 
Mechanism and Processes  

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่า
สถานการณ์ภาพรวมในการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี        
มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการของแผนฯ ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในการประมวล
เชิงปริมาณจาก ๑๓๙ หน่วยงาน พบว่ามกีารดำเนินการตามแผนฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๕๗ โครงการ ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาสตรี ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) รายปี  

มาตรการ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรการที่ ๑  ๕๔ ๘๒ ๑๖๒ ๒๓๗ 
มาตรการที่ ๒ ๙๘ ๑๐๐ ๒๓๔ ๒๗๖ 
มาตรการที่ ๓ ๒๕ ๒๗ ๗๐ ๙๗ 
มาตรการที่ ๔ ๓๐ ๓๕ ๕๗ ๘๘ 
มาตรการที่ ๕ ๔๒ ๖๐ ๔๕ ๓๘ 

 

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาสตรี ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เรียงตามลำดับ 

ลำดับที่ มาตรการที่ จำนวนโครงการ ร้อยละ 
๑ มาตรการที่ ๒ ๗๐๘ ๓๘.๑๓ 
๒ มาตรการที่ ๑ ๕๓๕ ๒๘.๘๑ 
๓ มาตรการที่ ๕ ๒๔๔ ๑๓.๑๔ 
๔ มาตรการที่ ๔ ๒๑๐ ๑๑.๓๑ 
๕ มาตรการที่ ๓ ๑๖๐ ๘.๖๒ 



๑๗ 
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 จากตารางผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ภาพรวมจะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่รายงานผลได้มีการ
ดำเนินการตามมาตรการที่ ๒ : เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ (Empowerment Measures) มากที่สุด จำนวน ๗๐๘ โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ ๓๘.๑๓ โดยเสริมพลังและเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การส่งเสริมบทบาทและทักษะบุคลากรหญิงในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขภาพกายและ                 
จิตของบุคลากรหญิงเพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีทักษะในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น 
หน่วยงานบางส่วนได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมในการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู ้หญิงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือการดำเนินการตามมาตรการที่ ๑ : 
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย (Paradigm Shift 
Measures) จำนวน ๕๓๕ โครงการ ค ิดเป็นร ้อยละ ๒๘.๘๑ โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ดำเน ินการ                          
เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศของบุคลากรในหน่วยงาน โครงการส่วนใหญ่เป็น
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านสื่อต่างๆ 
ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน ต่อมาเป็นส่วนของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการที่ ๕ : สร้างความ
เข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี  (Strengthen WID Mechanism and Processes) 
จำนวน ๒๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๔ หน่วยงานได้ดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของกลไกและ
กระบวนการพัฒนาสตรี โดยส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงกลไกภาครัฐในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ                
คือ ผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) และศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Focal Points – GFP) ในระดับกระทรวงและระดับกรม 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบุคลากรของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเพศหญิงโดยตรง เป็นต้น ใกล้เคียงกับดำเนินการตามมาตรการที่ ๔ : กำหนดมาตรการ                
เฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา (Protective and Corrective Measures) จำนวน 
๒๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑ หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและ



๑๘ 
 

กลไกในการป้องกันปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อผู้หญิงแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว               
การล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมภายหลังเกษียณ ในส่วนของการดำเนินการ 
ตามมาตรการที่ ๓ : พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื ้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค  
(Enabling Condition Measures) ซึ ่งมีข ้อมูลการดำเนินการที ่สอดคล้องกับมาตรการนี ้น ้อยที ่สุด                   
โดยมี ๑๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๒ หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ดำเนินโครงการในการกำหนดเงื่อนไข               
การพัฒนาสตรีเข้าสู่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจำแนกเพศ โดยเฉพาะ
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรจำแนกเพศในหน่วยงาน   

การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานของภาครัฐในส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมพลังสตรีตามแผนฯ  ดังนี้ 

๑) การดำเนินการโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบูรณาการมิติทางเพศภาวะ (gender mainstreaming) เข้าสู่
ภายในองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การกำหนด
เกณฑ์ในการประเมิน สรรหาและแต่งตั้ง การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในองค์กรประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ                  
การปฏิบัติงาน การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศในองค์กร 

๒) หน่วยงานมีความริเริ่มในการขยายการดำเนินงานที ่ม ีเพศภาวะสู ่การปฏิบัติท ี ่เก ี ่ยวข้อง                    
กับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิง เช่น       
การจัดห้องน้ำ การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศของผู้ใช้บริการ และการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานสตรีโดยเฉพาะ  

๓) การดำเนินการโครงการส่วนใหญ่เน้นเป้าหมายรวมแก่ผู้รับบริการทั้งหญิงและชาย อย่างไรก็ตาม 
นโยบายและการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยการคิดวิเคราะห์ที่มีถึงข้อจำกัด ผลกระทบและการได้รับประโยชน์ 
ที่แตกต่างของผู้หญิงและผู้ชาย (gender sensitivity) ยังคงมีอยู่จำกัดอาจจะนำไปสู่ความไม่ละเอียดอ่อน                
ต่อข้อจำกัด และโอกาสในการเข้าถึงที่แตกต่างกันของผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งนำไปสู่ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศได้ 

๔) ข้อมูลจำแนกเพศในหลายหน่วยงานมีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยเฉพาะฐานข้อมูลจำแนกเพศ
ของบุคลากร นอกจากนี้ การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในหลายหน่วยงาน                
ได้จัดทำข้อมูลจำแนกเพศของผู ้ใช้บริการ เพื ่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผู ้ที ่เข้าถึงบริการภาครัฐ                       
ในบางหน่วยงานได้มีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศที่มีรายละเอียดไปถึงประเด็นเพศภาวะและความทับซ้อน                  
กับปัจจัยอื่น ๆ (intersectionality) เช่น ความพิการ วัย 

๕) ม ีช ่องว ่างระหว ่างการรายงานกับการปฏิบัต ิโ ดยพบว่า ในหลายโครงการกิจกรรมเป็น                  
การดำเนินการของหน่วยงานตามปกติ ซึ่งอาจจะยังไม่แสดงถึงผลกระทบที่ชัดเจนกับการส่งเสริมความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ เช่น การอบรมข้าราชการใหม่ โดยไม่ได้มีการสอดแทรกในประเด็นเพศภาวะ 

 ซึ่งจากการประเมินผลดังกล่าวจะพบช่องว่าง ได้แก่ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯที่ไม่สามารถวัดการ
ดำเนินงานในทางปฏิบัติได้จริง ยังมีประเด็นที ่ต ้องขับเคลื ่อนอย่างต่อเนื ่อง เช่น การเสริมพลังสตรี                     
และการพัฒนากลไกและนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี การขจัด
อคติทางเพศ รวมทั้งประเด็นที่ยังดำเนินการค่อนข้างจำกัด เช่น การดึงภาคีเครือข่ายทั้งภาคองค์กรธุรกิจ
เอกชน และสื่อสารมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนฯ และการเพิ่มสัดส่วนของภาคส่วนต่าง ๆ 
เช่น องค์กรธุรกิจเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสตรี เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อท้าทาย และบริบทต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

 
 



๑๙ 
 

 
๔.๒  สถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๔.๒.๑  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี 
ภาพรวมด้านการศึกษาของผู้หญิงดีขึ้น สัดส่วนจำนวนผู้หญิงในการศึกษามากกว่า

ผู้ชายเกือบทุกระดับ (เว้นแต่ในสายอาชีพ/อาชีวศึกษา) เมื่อพิจารณารายสาขา  พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
ศึกษาด้านสาธารณสุข การบริการ และด้านธุรกิจ/สังคม/การศึกษา ขณะที่ผู ้ชายส่วนใหญ่ศึกษาด้าน
เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แม้ว่าผลการทดสอบ  PISA (๒๐๑๘) พบว่านักเรียนหญิงได้คะแนน
มากกว่าชายทั้งคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่จากการสำรวจในหมู่นักเรียนที่มีคะแนนสูงจากการ
ทดสอบพบว่า ๑ ใน ๕ ของนักเร ียนชายระบุว ่าจะศึกษาต่อและมีอาช ีพด้านว ิทยาศาสตร ์และ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ ๑ ใน ๗ ของนักเรียนหญิงระบุว่าจะศึกษาต่อและมีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์๑ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพเหมารวมดั้งเดิมทางเพศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและโอกาสใน
การศึกษาของผู้หญิง 

ภาพรวมด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น              
เพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ ๘๐.๔ ปี และอายุเฉลี่ย
ของผู้ชายอยู่ที่ ๗๓.๒ ปี๒ โดยพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้หญิงดีกว่าชาย แต่สิ่งที่น่ากังวลซึ่งไม่ได้เกิด
จากผู้หญิงโดยตรงคือ การได้รับควันบุหรี่มือสอง และการถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวที่มีปัจจัย
กระตุ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด สำหรับด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า อัตราก ารตายของ
มารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนและอัตราส่วนการตายของทารกแรกเกิดลดลง รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ ้น การเข้าถึงบริการทางแพทย์ของแม่และเด็กมีอัตราการเข้าถึงสูงกว่าร้อยละ ๙๙ ๓ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดลูกเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากโควิด-๑๙ และในระดับพื้นที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี๔ 

ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ จากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ในจำนวน
ประชากรที่เป็นผู้มีงานทำประมาณ ๓๗ ล้านคน เป็นผู้หญิงประมาณ ๑๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๔๕.๙              
โดยประชากรที่อยู่ในระบบทำงานที่เป็นทางการ (Formal sector) เป็นชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ                
๓ ล้านคน โดยผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในระบบทำงานส่วนใหญ่ทำงานบ้านและการดูแลครอบครัวเป็นหลัก จึงทำให้
ไม่ได้เข้าสู่ระบบแรงงานและขาดรายได้จุนเจือครอบครัวที่มาจากการพึ่งพาตนเอง และหากสตรีทำงานเสริม
หรือทำงานนอกระบบเพื่อให้มีรายได้ ก็จะมีภาระเป็น ๒ เท่า (Double burden) ทั้งภาระการหารายได้และ
ภาระการทำงานบ้าน/การดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ผู ้หญิงยังมีทางเลือกในอาชีพน้อยกว่าผู้ชาย               
โดยพบว่าผู้หญิงทำงานอยู่ในภาคการเกษตรและภาคบริการมากกว่าร้อยละ ๕๐ (ประมาณ ๙.๕ ล้าน              
จาก ๑๗ ล้านคน) และเป็นแรงงานนอกระบบประมาณ ๗.๔ ล้านคน๕ ซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่เป็นแรงงานนอก
ระบบจำนวนมากที่อาจยังเข้าไม่ถึงสิทธิและความคุ้มครอง และประสบปัญหาการปรับตัวเพื่อแสวงหาอาชีพ
ทางเลือกอ่ืนเพื่อสร้างรายได้เมื่อธุรกิจบริการที่พ่ึงการท่องเที่ยวต้องปิดตัวลงโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
ของสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่วนธุรกิจสตาร์ทอัพ ข้อมูลจากการสำรวจระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ)  

 
๑ Sasiwimon Warunsiri Paweenawat (๒๐๒๑). Country Gender Assessment. 
๒ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๒). รายงานการศึกษาขอ้สมมติเพื่อใช้ในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย                 

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ (ฉบบัปรับปรุง). 
๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ 
๔ กรมอนามยั สืบค้นวันที ่๑๕ ต.ค. ๖๔ https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/index?year=๒๐๒๑ 
๕ สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(๒๕๖๓). การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/index?year=2021


๒๐ 
 

ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ แสดงให้เห ็นว ่าผู ้ประกอบการสตาร ์ทอ ัพส่วนใหญ่เป ็นเพศชาย                          
(ร้อยละ ๘๑.๖๔) และเพศหญิงเพียงร้อยละ ๑๘.๓๖ ดังนั ้น จะเห็นได้ว่า ผู ้หญิงที ่จะเริ ่มต้นในธุรกิจ              
สตาร์ทอัพยังมีค่อนข้างน้อยอยู่เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ชาย๖ 

๔.๒.๒  ด้านการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมืองการบริหารหรือการตัดสินใจระดับชาติยังอยู่

ในระดับที่ต่ำ ทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่
เป็นผู้หญิงเพียงครั้งเดียว และในรอบ ๑๐ ปี ประเทศไทยมีผู้หญิงที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
๘ เท่านั้น ส่วนในฝ่ายตุลาการ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๖๐ มีผู้หญิง
เพียงคนเดียวจากทั้งหมด ๕๔ คน คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๔) มีจำนวน ๙ คน 
เป ็นผ ู ้ ชายท ั ้ งหมด ในส ่วนศาลฎ ีกาเพ ิ ่ ง เร ิ ่ มม ีผ ู ้หญ ิ งดำรงตำแหน ่งประธานศาลฎ ีกาต ั ้ งแต่                                        
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ
ในระดับตุลาการ๗  

ในส่วนของการบริหารราชการ พบว่า การขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในภาคราชการ
ของผู้หญิงยังคงเป็นเรื ่องที ่ค่อนข้างยากและมีความท้าทายเป็นอย่างมาก๘ ส่วนในภาคธุรกิจ แม้ว่า
สถานการณ์การมีส่วนร่วมในระดับบริหารของผู้หญิงจะดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่สำหรับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ในกลุ่มบริษัท SET๑๐๐ พบว่า มีผู้หญิงเป็นประธานกรรมการบริหารเพียงร้อยละ ๕ และ
เป็น CEO เพียงร้อยละ ๑๓ เท่านั้น นอกจากนี้ พบว่าโครงสร้างกรรมการนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นอุบัติใหม่ที่สำคัญและเป็นกระแสในระดับสากล เช่น Climate change, Renewable energy และ
โควิด-๑๙  ผู้หญิงมีส่วนร่วมน้อยมาก  

๔.๒.๓  ด้านการละเมิดสิทธิของสตรี : ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
สถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิของสตรี โดยเฉพาะความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ 

(Gender-based Violence) ที่เกิดขึ้นต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนของประเทศไทย
และเป็นประเด็นร่วมในระดับสากลที่เป็นความท้าทายสำคัญ ทั้งอนุสัญญา CEDAW และวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ สำหรับในประเทศไทยความรุนแรงต่อสตรี การคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด
ทางเพศ ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อคู่ครอง             
โดยผู ้ที ่ถูกกระทำความรุนแรงที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ ่งได้เฉลี ่ยกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเพศหญิง ซึ ่งในปี                  
พ.ศ ๒๕๖๑ จำนวนผู ้ที ่ถ ูกกระทำความรุนแรงเพศหญิง ๑๓ ,๒๔๘ คน ได้เพิ ่มขึ ้นเป็น ๑๔ ,๕๒๓ คน                    
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนประเภทของความรุนแรง พบว่าเป็นการทำร้ายร่างกายร้อยละ ๕๙ .๗ และเป็น                  
ความรุนแรงทางเพศร้อยละ ๓๒.๘ โดยกลุ่มผู้ที่ถูกกระทำจากความรุนแรงทางเพศในจำนวนนี้เป็นผู้ที ่ถูก
กระทำจากการข่มขืน/กระทำอนาจารถึง ร้อยละ ๑๗ .๗ และเมื่อพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้กระทำและผู ้ถูกกระทำ พบว่า ความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวแ ละเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสและคู่รักมากที่สุด (ร้อยละ ๕๕) ๙ 

 
๖ STARTUP ECOSYSTEM SURVEY: THAILAND ๒๐๑๘ 
๗ จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฯ 
 ๘ สำนักวิจยัและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. (๒๕๖๔). กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙ ข้อมูลปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ อ้างจากกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๖๓) และข้อมูลปี ๒๕๖๓ จากรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๓ (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๔)  



๒๑ 
 

ส่วนการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรียังคงมีอยู ่ในทุกพื้นที ่และเป็น
ประเด็นสำคัญ ทั้งการถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนหรือระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กผู้หญิง๑๐ 
และพบว่าผู้กระทำมักเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่า เช่น ครู อาจารย์ เพ่ือน รุ่นพี่๑๑ ในสถานที่ทำงาน ก็จะพบเห็น
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การพูดตลก(ทะลึ่ง) หรือพูดจาลามกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ 
การใช้สายตาแทะโลมชี้ชวนทีเล่นทีจริง การส่งรูป/คลิปอนาจาร การแตะเนื้อต้องตัว และการรุกรานพื้นที่
ส่วนตัว๑๒ ในที่สาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะ พบว่าจากผลการสำรวจของเครือข่ายเมืองปลอดภัย
เพื่อผู้หญิง ปี ๒๕๖๐ พบว่า ร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่า ๑ ใน ๓ ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า ตนเองเคยถูก
คุกคามทางเพศขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ๑๓ และมีผู ้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำถึงร้อยละ ๘๕๑๔ ลักษณะ
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่พบบ่อย ได้แก่ มองใต้กระโปรง/คอเสื้อ เบียดชิด ลูบคลำ ผิวปาก พูดจาแทะโลม 
พูดลามกชวนคุยเรื่องเพศ และการถูกอวัยวะเพศถูไถร่างกาย๑๕  

ทั้งนี้ ในด้านการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำ
จากความรุนแรง ได้มีการให้บริการและเยียวยาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง๑๖ แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงจากหลายฝ่าย 
แต่ก็ยังมีช่องว่างในการแก้ปัญหา ได้แก่ ๑) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อจิตใจของสตรี การทำให้เกิดบาดแผล
ทางจิตใจ สร้างความเจ็บปวดหรืออับอายโดยเฉพาะการทำร้ายจิตใจจาก “การนอกใจ” “มีชู ้” เป็นต้ น๑๗                   
๒) การป้องกันภัยจากอาชญากรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กหญิงและผู้หญิง  รวมถึง ๓) ช่องว่าง
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การไม่เข้าแจ้งความ/ร้องเรียนเมื่อเกิดเหตุ ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ความอับอาย การกลัวเสียชื่อเสียง หรือหวาดกลัวที่จะถูกแก้แค้น๑๘ รวมถึงความตระหนักและ
ความเข้าใจเรื่องเพศภาวะของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม๑๙  ความครอบคลุมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การไม่สามารถเอาผิดต่อการกระทำความรุนแรงต่อสตรีที่ไม่ได้ระบุชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในกฎหมาย 
(เช่น การถ่ายใต้กระโปรง ลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่เข้าข่ายการข่มขืนตามกฎหมาย) มาตรการ
ป้องกัน/คุ้มครองผู้ถูกกระทำและพยานยังมีจำกัด การฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระทำความผิด เป็นต้น 

 
๑๐ Center for Philanthropy and Civil Society/NIDA (๒๐๒๑). Gender Equality in Education: An ASEAN Sourcebook.  
๑๑ “แฉปมคุกคามทางเพศ พบมีทั้งครูและรุ่นพี่” ในไทยรัฐออนไลน์ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) สืบค้นจาก   
https://www.thaipost.net/main/detail/ ๑๐๖๖๑๔ เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.  
๑๒ Milleu Insight ได้สำรวจการคุกคาม/ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ๔ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย และฟิลิปปินส์    
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ๑,๐๐๐ คนในแต่ละประเทศ อ้างจาก HR Note.asia (September, ๙, ๒๐๒๑) “HR ต้องทำอย่างไร เมื่อเกิด Sexual 
Harassment ในท ี ่ทำงาน”  ส ืบค ้นจาก https://th.hrnote.asia/tips/๒๑๐๙๑๕-sexual-harassment-hr/?fbclid=IwAR๐H๕Ygl๘
uNFXt๕gJvDt๓mrxHYUUObv๐๗๑๑๖ siMvjRxxLeBWQAiEEkrkaMc เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
๑๓ ธนกร วงษ์ปัญญา, ผลสำรวจชี้คนไทย ๑ ใน ๓ เคยถูกคุกคามทางเพศบนรถเมล์/รถไฟฟ้า ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากที่สุด, The Standard, 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๔ รณรงค์ สามัคคีคารมย์และอารุณ เกตุสาคร (๒๕๖๒) “การสำรวจความคิดเห็นต่อการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร” วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒.   
๑๕ เครือข่ายเมืองปลอดภัย สืบค้นจาก https://women-wellbeing.com/wp-content/uploads/๒๐๑๙/๑๐/infographic-oor.jpg                    
เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
๑๖ ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์หลักที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงแบบครบว งจร (One Stop 
Crisis Center) จำนวนรวม ๑๐,๖๑๑ แห่งทั ่วประเทศ๑๖ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์                 
(สายด่วน ๑๓๐๐) บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก. สค.) องค์กรสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สมาคม
วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งช่องทางขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น สายด่วนตำรวจนครบาล ๑๙๑ สำนักอัยการสูงสุด ๑๑๕๗ 
๑๗ Manee Apanantikul (๒๐๑๐). “Disclosing Middle-Aged Thai Women’s Voice about Unfaithful Husbands” Pacific Rim Int Nurs Res; 
๑๔(๔) pp. ๓๔๖ – ๓๕๙.  
๑๘ Eileen Skinnider et al (๒ ๐ ๑ ๗ ) The Trial of Rape: Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual 
Violence in Thailand and Vietnam. UN Women, UNDP and UNODC.  
๑๙ Eileen Skinnider et al (Op. cit). 



๒๒ 
 

๔.๒.๔  ด้านปัญหาของสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
สตรีกล ุ ่มเป ้าหมายเฉพาะที ่ต ้องเผช ิญก ับปัญหาลักษณะพิเศษ เน ื ่องด ้วย

ลักษณะเฉพาะบางอย่าง ได้แก่ ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม การอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือสตรีที่มีข้อจำกัด
ทางความสามารถร่างกายและสติปัญญา จึงยิ่งทำให้ผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากและ              
ไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยลักษณะของปัญหาหลักที่เกิดขึ้นต่อสตรีกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะในแต่ละกลุ่ม ได้แก่  

สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวที่มีจารีต
ประเพณีตามหลักศาสนาที่ถือว่าผู ้ชายเป็นใหญ่และในพื้นที ่มีการใช้กฎหมายอิสลามในเรื ่องเกี ่ยวกับ
ครอบครัวโดยเฉพาะ เช่น ปัญหาการถูกสามีทำร้ายร่างกาย การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ และ            
หากผู้หญิงต้องการหย่าก็ต้องมีผู้นำศาสนามาเกี่ยวข้องซึ่งมักจะไกล่เกลี่ย หรือเมื่อถูกข่มขืนก็มักจะได้รับการ
แก้ปัญหาด้วยการแต่งงาน นอกจากนี้ สตรีหม้ายยังได้รับแรงกดดันให้แต่งงานใหม่ เพราะการเป็นหญิงหม้าย
ทำให้เสี ่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการถูกเนื้ อต้องตัวหรือเกี ้ยวพาราสีมากกว่าผู ้หญิงทั ่วไป               
การแต่งงานใหม่จึงกลายเป็นกลไกในการป้องกันตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็อาจตกเป็นผู้ถูกกระทำความ
รุนแรงจากสามีใหม่๒๐  

สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่มีอุปสรรคจากกฎจารีตประเพณี                     
ที่ให้ตัดขาดผู้หญิงที่หย่าจากสามีออกจากตระกูล ทำให้ผู้หญิงต้องทนอยู่ในชีวิตแต่งงานที่ถูกกระทำจาก   
ความรุนแรงในครอบครัว อีกท้ังไม่มีกติกาทางสังคมที่ลงโทษผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน โดยเห็นว่าการมีภรรยา
และลูกหลายคนจะได้ช่วยกันทำมาหากิน และตามกฎจารีตชุมชนจะไม่ยอมรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส
โดยถือว่า “ผิดผี” และหากผู้หญิงถูกชายใดลักพาตัวและถูกกักขังข้ามวันข้ามคืน (ถูกฉุด) ผู้หญิงคนนั้นต้อง
ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ฉุดเธอ ซึ่งเมื่อผู้หญิงเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดี ตำรวจมักจะผลักดันให้กลับไป  
ไกล่เกลี่ยตกลงกันเอง๒๑  

สตรีพิการ  จากประชากรพิการจำนวนประมาณ ๓.๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๕.๕ ของ
ประชากรทั ่ วประเทศมีส ัดส ่วนจำนวนผู ้หญิ งส ู งกว ่ าผ ู ้ชายเล ็กน้อย (ร ้อยละ ๕ .๗  และ ๕ .๒ 
ตามลำดับ) แต่ประชากรพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการมีเพียงร้อยละ ๔๔.๔ เท่านั้น จึงอนุมานว่ามีผู้พิการ  
(ทั้งชายและหญิง) จำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากระบบสวัสดิการสำหรับคนพิการของรัฐ ๒๒             
อีกทั้ง กลุ่มสตรีพิการมีปัญหาพิเศษเนื ่องมาจากเงื ่อนไขทางร่างกายอันเป็นข้อจำกัดต่อความสามารถ              
ในการปกป้องคุ้มครองตนเองจึงตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทำจากความรุนแรงทางเพศ  

กลุ่มเด็กหญิงและผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระทำจากการแสวงประโยชน์ทางเพศและ
การค้ามนุษย์และรวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติสตรีที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำ  ในปี ๒๕๖๓ มีการดำเนินคดี               
ค้ามนุษย์จำนวน ๑๓๒ คดี โดยส่วนใหญ่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และ                
ทางเพศรูปแบบอ่ืน) จำนวน ๑๑๘ คดี (ร้อยละ ๘๙.๓๙) จำนวนผู้เสียหาย ๒๓๐ คน เป็นผู้หญิงถึง ๑๖๕ คน 
และในจำนวน ๑๑๘ คดีที ่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนั้น เป็นการค้าประเวณีเด็กและบังคับ
ค้าประเวณีเด็ก และการผลิตสื่อลามกเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน
รูปแบบอ่ืน๒๓ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการจัดทำนโยบายและแผนเฉพาะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องติดตามและเอาใจใส่การนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 
 

๒๐ The Active (๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔) “๑๗ ปีเด็กและผู้หญิงแบกบาดแผลความรุนแรงชายแดนใต้” สืบค้นจาก  
https://theactive.net/data/women -and-children-in-the-south-border-of-thailand/ เมื่อ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔. 
๒๑ สุชาดา ทวีสิทธิ์  (๒๕๖๒). การเข้าถึงความยุตธิรรมในระบบกฎหมายพหุลกัษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและ
ผู้หญิงมาเลย์. สถาบันวิจยัประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์.  
๒๒ สถิติคนพิการที่จดทะเบยีนทั่วประเทศ สืบค้นจาก http://cep-kk.go.th/statistics/ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔.  
๒๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  (n.d.). รายงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓. 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์.  



๒๓ 
 

๔.๓   โอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
แม้ว่าสถานการณ์การพัฒนาสตรีจะยังคงมีปัญหาอยู่หลายด้าน แต่ก็ปรากฏว่ามีเงื ่อนไข                  

ทางสังคมบางอย่างที่เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ 
๔.๓.๑ กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              

พ.ศ. ๒๕๖๐ ที ่ให้สิทธิเสรีภาพและความคุ ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทั ้งชายและหญิง                      
การกำหนดให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบำบัด ฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้กระทำ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ
พิเศษเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อไม่ให้บุคคลถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย ส่วนด้านการมสี่วน
ร่วมของสตรีในภาคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญยังได้กำหนดผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของของพรรค
การเม ืองต ้องมีความเท ่าเท ียมก ันระหว ่างชายและหญิง และ ได ้กำหนดให ้ม ีส ัดส ่วนของผ ู ้หญิง                                     
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกด้วย รวมทั้งพระราชบัญญัติความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เป็นกลไกทางกฎหมายที่รับประกันความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ และเป็น
กรอบทางกฎหมายที่จะช่วยขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยการกำหนดใหม้ี
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

๔.๓.๒ กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ           
ต ่อสตร ี ในท ุกร ูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women - CEDAW) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา             
การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีตามที่ระบุในอนุสัญญาฯ และต้องรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเน ินการตามอนุส ัญญาฯ เป ็นระยะต่อคณะกรรมการว ่าด ้วยการขจัดการเล ือกปฏิบ ัต ิต ่อสตรี                           
เป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ  อีกท้ังประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี  : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ ่ง +๒๕ ซึ ่งมี
สาระสำคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกในเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือให้ตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีเพ่ืออนาคตที่เท่าเทียมกัน ส่วนในสนธิสัญญาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ได้แก่ อนุสัญญา ILO  ฉบบัที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงาน
และอาชีพ) (ILO Convention No. ๑๑๑ on Discrimination (Employment and Occupation), ๑๙๕๘) 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ
อาชีพ อันเป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และประการสำคัญที่เป็นกรอบการพัฒนาของนานา
ประเทศทั ่วโลก คือ เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals หรือSDGs) 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๕ ที่ “มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของผู้หญิง
และเด็กหญิงทุกคน โดยกำหนดให้ทุกประเทศต้องยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้หญิง การใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการล่วงละเมิดทางเพศ ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของเพศหญิงให้มีสิทธิในการเลือกคู่ครองตามวัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีสิทธิที ่จะพัฒนา
ศักยภาพตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการมีบทบาททางการเมืองและ
การทำงานของเพศหญิงอย่างเท่าเทียม”   

 
 



๒๔ 
 

๔.๓.๓ ความตื่นตัวและการเติบโตของคนรุ ่นใหม่ คนรุ ่นใหม่ของสังคมที่เติบโตขึ ้นและ            
มีความตื่นตัวด้านสิทธิและเสรีภาพซึ่งรวมถึงสิทธิของสตรีที่ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย      
ดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีบทบาทเคลื่อนไหวในประเด็นสตรี 
และการที่คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่กล้าออกมาส่งเสียง ร้องเรียน และชูประเด็นการคุกคามทางเพศที่ตั้งคำถาม
ให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหาในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามออนไลน์ในกลุ่ม
นักศึกษา การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนในโรงเรียน และการล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มนักกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ทั ้งนี ้ ความตื ่นตัวของคนรุ ่นใหม่และการเชื ่อมโยงระหว่างกันในโซเชียลมีเดียจึงเป็น
บรรยากาศของสังคมท่ีเอ้ืออำนวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้บรรลุผล   

๔.๔ ประเด็นที่อุบัติใหม่ (Emerging issues) และการคาดการณ์อนาคต (Foresight) 
๔.๔.๑ ผลกระทบต่อชีวิตของสตรีในช่วงแพร่ระบาดโควิด-๑๙ 

 การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสตรีโดยเฉพาะความรุนแรงใน
ครอบครัวและสร้างภาระให้สตรีที่ต้องแบกรับมากขึ้น ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว มีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
ภาระของสตรีที่ต้องแบกรับในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ปัญหาความเครียดและสุขภาวะ  

๔.๔.๒ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีประเด็นอุบัติใหม่จากการที่โลกเชื่อมโยงกันด้วย
อินเทอร์เน็ตและการแพร่หลายของโซเชียลมีเดีย  

ในโลกเสมือนจริงมีปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงมากเป็น
พิเศษ ได้แก่ การคุกคามทางเพศออนไลน์ รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อความในลักษณะคุกคามทางเพศทั้งใน
สื่อโซเชียลและเว็บบอร์ดสาธารณะ การตั้งกระทู้ การใช้ Chatroom ทั้งการเขียนและการพูด การคอมเมนท์ 
การขโมยใช้รูปส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลงตัดต่อ เป็นต้น เพื่อกลั่นแกล้งรังแกทางเพศ ข่มขู่
ทางเพศ ลวนลามทางเพศ กระทำอนาจารและแก้แค้น นอกจากนี้ ยังมีการ Blackmail ซึ่งบางกรณีนำไปสู่การ
ข่มขืนกระทำชำเรา๒๔ หรือเรียกเงินค่าไถ่จนทำให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเกิดความเครียดจนถึงขั้นต้องการฆ่าตัวตาย๒๕ 
Romance scam  หรือการหลอกลวงให้หลงรัก สถิติอาชญากรรม Romance scam ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวน ๓๓๒ ราย มูลค่าความเสียหาย ๑๙๓ ล้านบาท และผู้หญิงตก
เป็นผู้ถูกกระทำจาก Romance scam มากที่สุดถึงร้อยละ ๘๕.๖๑๒๖ โดยผู้กระทำผิดจะปลอมแปลงข้อมูล
ส่วนตัวของตนเอง เข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับผู้ถูกกระทำและสานสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก จนทำให้ผู้ถูกกระทำหลาย
รายต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก การฉ้อโกงออนไลน์ที ่ผู ้หญิงจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะการ
หลอกลวงให้หลงเชื่อและลงทุน โดยใช้ภาพของบุคคลที่น่าเชื่อถือ จากนั้นส่งข้อความถึงเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ และอ้างว่ามีช่องทางการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูง๒๗ จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การปกป้องคุ้มครองผู้หญิงจากการกระทำและอาชญากรรมในโลกเสมือนจริงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่อุบัติขึ้นมา
ใหม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ รัฐจึงต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนพื้นที่             
ไซเบอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  

 
๒๔ “บุกรวบหนุ่มลวงเด็กหญิงข่มขืน ถ่ายคลิปโป๊ พบเหยื่อหลายราย” ใน ประเด็นเด็ด ๗ สี. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สืบค้นจาก 
https://news.ch๗.com/detail/๔๖๘๔๙๗  
๒๕ “พลทหารกราบขอโทษแม่นกัเรียนหญงิ ม. ๓ หลังหลอกเหยื่อถา่ยคลิปโป๊-ขู่รดีเงิน” ใน เช้านี้ที่หมอชิต. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สืบค้นจาก 
https://news.ch๗.com/detail/๔๖๘๙๘๑ 
๒๖ โครงการวิจยัเร่ือง “ข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรมและแนวทางสร้างความตระหนักรู้ให้
ประชาชน” (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ๒๕๖๒)  
๒๗ ข่าวสด (๑๔ กันยายน ๒๕๖๔). “ตำรวจเตือนภัย ตุ ๋นลงทุนออนไลน์ ยกเคสนักเรียนหญิง ม. ๖  ชิงทองเป็นตัวอย่าง” สืบค้นจาก 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_๖๖๑๙๕๙๐ เมือ่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔. 



๒๕ 
 

๔.๔.๓  ประเด็นสตรีกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นร่วมที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจ 

เนื่องจากผลกระทบนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นปัญหาร่วมกันทั่วโลก เช่น การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ  
การละลายของน้ำแข็ง ภัยธรรมชาติซ ึ ่งมีความถี ่ของการเกิดมากขึ ้นและยิ ่งทวีความรุนแรง  เป็นต้น                      
การดำเนินการแก้ไขจึงต้องเชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือจากนานาประเทศ โดยในระดับโลกมีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) และมีการจัดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา (Conference of the Parties : 
COP) โดยเห็นพ้องกันว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างขวาง 
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต ความยากจน และความเท่าเทียม๒๘ และมีการเชื่อมโยงประเด็นสตรี
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบสูงกว่าผู้ชาย
จากภัยพิบัติและภาระหนักเพิ่มขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิง
ทร ัพยากรธรรมชาติอย ่างใกล ้ช ิด อย ่างไรก็ตาม ในการประชุมร ่วมตัดส ินใจและร ่วมแก้ไขปัญหา                            
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมานั้น ผู้หญิงกลับมีบทบาทน้อยมาก๒๙  

การเชื ่อมโยงประเด็นการคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการแก้ไขปัญหา               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงยังคงมีช่องว่างและข้อท้าทายทั้งในแง่องค์ความรู้และการบริหารจัดการ 
เช่น การเสริมสร้างความเข้าใจในการคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                 
การจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดการสื่อสาร
ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศรวมถึงความรู้ในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาของ
ตน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสตรีในทุกระดับ เป็นต้น  
 ๔.๔.๔  ความท้าทายสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงเจตคติแบบชายเป็นใหญ่ 

ความท้าทายที่สำคัญในการเอาชนะปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่าง เพศ  ซึ่งผู้หญิง
ได้ร ับการปฏิบัติอย่างไม่ธรรมนั ้น  คือ การปรับเปลี ่ยนเจตคติของผู ้คนอันเป็นผลจากบรรทัดฐาน                        
ด้านเพศภาวะของสังคม (Gender Norms) ทีก่ำหนดความคิดและการปฏิบัติของคนในสังคมว่าจะ “ให้ค่า” 
หรือ “ด้อยค่า” ผู้หญิงในมิติต่าง ๆ  และกำหนดกติกาความสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจนความคาดหวังของ
สังคม เช่น การมองว่าบทบาทผู้ชายให้เป็นผู้นำส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตาม หรือผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงส่วนผู้หญิงเป็น
ผู้ดูแล 

โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อสตรีที่รากเหง้าของปัญหาอยู่ที่บรรทัดฐานของสังคมที่
กำหนดสถานภาพของผู้หญิงให้ต่ำต้อยกว่าผู้ชาย จึงเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เช่น การที่ผู้หญิงที่เข้าไปมี
ตำแหน่งทางการเมืองและการตัดสินใจของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก เนื่องจากอุปสรรคจากเจตคติของผู้คนที่
คิดว่าผู้หญิงอาจไม่เหมาะสมกับการทำงานเป็นผู้นำทางการเมือง โดยถือว่าเป็นเรื ่องปกติที่ผู ้นำเป็นผู้ชาย 
บรรทัดฐานทางเพศภาวะที่ปรากฏในโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคม 
โดย พบว่า บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนดูเหมือนจะยอมรับบทบาทของเด็กผู้หญิงในที่สาธารณะมากขึ้น                 
แต่สภาพแวดล้อมและแนวปฏิบัติของโรงเรียนยังคงติดยึดต่อภาพเหมารวมทางเพศ เช่น บอร์ดนิทรรศการ
โรงเรียนแสดงภาพนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการค้นพบเรื่องสำคัญโดยเป็นภาพ
นักวิทยาศาสตร์ชายทั้งหมด แต่ภาพของผู้หญิงกลับถูกใช้เพ่ือสื่อสารถึงปัญหาการชอบนินทาหรือการกลั่นแกล้ง

 
๒๘ UNDP (๒๐๐๙). Resource Guide on Gender and Climate Change. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke

๓๒๖/files/publications/ Resource.pdf  
๒๙ (UNWomen, ๒๐๑๗). https://www.unwomen.org/en/news/stories/๒๐๑๗/๑๑/announcement-first-ever-gender-action-plan-

on-climate-action-adopted 



๒๖ 
 

เด็กผู้หญิงด้วยกัน ส่วนในหนังสือเรียนก็ปรากฏรูปครอบครัวที่แสดงถึงบทบาททางเพศภาวะแบบดั้งเดิมที่พ่อ
เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและแม่เป็นผู้ดูแลบ้าน  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็กหญิงต้องตกเป็น
ผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวจากคู่ครองของตนและปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิด
ทางเพศจากผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่ครอง จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าบรรทัดฐานทางสังคมด้านเพศภาวะที่ดำรงอยู่ใน
มิติต่าง ๆ ของสังคมเป็นความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่เสมอภาคระหว่างเพศ ยิ่งไปกว่านั้น 
เจตคติ ความคิดความเชื่อในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นยิ่งถูกผลิตซ้ำและตอกย้ำจากการหล่อหลอมกล่อมเกลาทาง
สังคม ทำให้คนในสังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่าเชื่อและกระทำตามโดยขาดการไตร่ตรองว่าเป็นสิ่งที่ควรหรื อไม่ควร
กระทำ โดยเฉพาะสื่อบันเทิงที่สอดแทรกความคิดเหล่านี้เข้าไปอย่างแนบเนียน เช่น ละคร เกมโชว์ โฆษณา 
เป็นต้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องรีบ
ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 

๔.๕  ภาพรวมของของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)       
วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เป็นการมองไป

ข้างหน้าเพื่อสร้าง “สังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ” กล่าวคือ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ตระหนักและ
เข้าใจถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยที่สตรีและเด็กหญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และ
มีบทบาทการนำในพื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม” โดยที่แนวคิดหลักในการจัดทำแผนฯ ให้ความสำคัญต่อ
การปรับเปลี่ยนเจตคติและระบบความคิดความเชื่อของสังคมให้เอื้อต่อการยกระดับสถานภาพของสตรีและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่บรรจุอยู่ในแต่ละเสาหลักการพัฒนา เนื่องจากปัญหาเจตคติเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง
จากบรรทัดฐานทางเพศภาวะของสังคม (Gender norms) ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับสตรี การปรับเปลี่ยนเจตคติของ
สังคม จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญและเป็นการจุดชนวนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Trigger point) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การเปลี ่ยนแปลงบรรทัดฐานด้านเพศภาวะของสังคม               
ที่ให้คุณค่าต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ต้องมีกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนสถานภาพของสตรีและความเสมอภาค
ระหว่างเพศที่เป็นตัวช่วยหรือเป็นพื้นฐาน (Foundation) ในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ กฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
ทางเพศภาวะ และการสร้างความเข้มแข็งและเสริมพลังขับเคลื่อนของกลไกการพัฒนาสตรี ซึ่งกลไกเหล่านี้              
มีบางส่วนที่เป็นยังคงเป็นปัญหาและต้องได้รับการเสริมแรงให้มีกำลังขับเคลื่อนแผนฯ และขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี  

๔.๕.๑  วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี 
๒) เพ่ือขจัดหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีและลดอุปสรรคในการเข้าถึงความ 

ยุติธรรมของสตรีผู้ถูกกระทำจากความรุนแรง 
๓) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการนำของสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ 
๔) เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ ระบบความคิดความเชื่อของสังคมให้เอ้ือต่อความเสมอภาค

ระหว่างเพศและความก้าวหน้าของสตรี 
๕) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงสถาบันและเครื่องมือการบริหารจัดการ           

ทีส่นับสนุนการขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศและความก้าวหน้าของสตรี 
 



๒๗ 
 

๔.๕.๒  เป้าหมาย 
๑) เป้าหมาย “สังคมมีเจตคติ ความคิดความเชื่อ และการปฏิบัติที่เอื้ออำนวยต่อการ

ส่งเสริมสถานสตรีและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงและชาย ทำให้สตรีสามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาและ
สะสมทุนมนุษย์ของตนเอง ได้รับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่ถูกกระทำรุนแรงในทุก
รูปแบบ โดยที่สังคมลดอคติและภาพเหมารวมทางเพศที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้งพร้อมรับ
บทบาทการนำและการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจของสตรี ตลอดจนกลไกการพัฒนาสตรีมีความเข้มแข็ง 
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีได้อย่างยั่งยืน”   

๔.๕.๓  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic goals) ๖ เสาหลัก 
ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามประเด็นสถานการณ์

การพัฒนาสตรีที่ยังมีช่องว่างของปัญหา และเพื่อบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคระหว่างเพศตามที่ระบุไว้ใน
วิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นผลลัพธ์ในระดับสูง (High-level outcome) หรือผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเพศภาวะของสังคม (Gender impact)  ได้แก่ 

เสาหลักที่  ๑  การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี โดยการเสริมสร้างทุนมนุษย์ของสตรใีห้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจและทรัพยากร เข้าถึงความรู้ที่จะทำให้สตรี
และเด็กหญิงมีโอกาส มีความก้าวหน้าในชีวิต การมีสุขภาวะที่ดี และไม่ทอดทิ้งสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

เสาหลักที ่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรีให้หมดไปหรือลดลง ด้วยการสร้าง             
ความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
รวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างคู่ครองที่เข้าใจและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน สร้างพื้นที่หรือ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง ช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำ
ความรุนแรง และการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกในระบบยุติธรรมที่จะทำให้ผู ้หญิงสามารถเข้าถึง               
ความยุติธรรมได้ดียิ่งข้ึน   

เสาหลักที่ ๓  การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ โดยการเสริมพลังผู้หญิง
ให้มีส่วนร่วมในระดับบริหารและการตัดสินใจให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้สังคมยอมรับบทบาทผู้นำสตรี  

เสาหลักที่ ๔  การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด
ความเชื่อของสังคมให้เอ้ือต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็น 
โดยรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักและกล้าท้าทายต่อบรรทัดฐานทางเพศที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงในแต่ละเรื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนสตรี (Women’s visibility) ที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกให้ปรากฏในพื้นท่ีสื่อสาธารณะ และปฏิเสธ
หรือไม่ให้การยอมรับสื่อที่ตอกย้ำภาพเหมารวมและอคติทางเพศ   

เสาหลักที่ ๕  การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ได้แก่ การจัดทำระบบ
ข้อมูลจำแนกเพศอย่างจริงจัง และการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

เสาหลักที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกพัฒนาสตรี
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นหัวรถจักรนำขบวนการขับเคลื ่อนการพัฒนาสตรีได้อย่างยั ่งยืน ได้แก่              
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะกลไกการพัฒนาสตรีหลักที่เป็นหน่วยงานกลางและมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง และกลไก CGEO/GFP ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว  

๔.๕.๔  ผลลัพธ์สำคัญ (Key results)  
๑) สถานการณ์การพัฒนาทุนมนุษย์สตรีดีขึ้นในทุกด้าน (เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ) 
๒) สถานการณ์ความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อสตรีลดลง 
๓) สถานการณ์การนำของสตรีในระดับตัดสินใจดีขึ้น 
๔) สังคมมีเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างเพศดีขึ้น 



๒๘ 
 

  
๔.๕.๕  มาตรการการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ประกอบด้วย ๖ เสาหลัก ๑๙ มาตรการ ดังนี้ 
เสาหลักท่ี ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี  

มาตรการที่ ๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและ                  
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมคุณค่าสตรีในโลกแห่งการทำงาน 
มาตรการที่ ๓ มาตรการส่งเสริมการศึกษาและการทำงานด้าน STEM 

(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)
ของสตรี 

มาตรการที่ ๔ มาตรการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรี 
มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี   

กลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ ่มชาติพันธุ ์ สตรีในชนบท
ห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน สตรีที่ประสบปัญหา
จากโควิด-๑๙ สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ
และสตรีสูงอายุ) 

เสาหลักท่ี ๒ การขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
มาตรการที่ ๖ การสร้างกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อขจัดรากเหง้าความ

รุนแรงที่เกิดข้ึนต่อสตรี 
มาตรการที่ ๗ มาตรการ Red Alert เพื ่อสร ้างพื ้นที ่ปลอดภัยและ

กระตุ ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงการป้องกันภัยจาก
ความรุนแรงต่อสตรี 

มาตรการที่ ๘ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี 
มาตรการที่ ๙ การริเริ่ม/เสนอกฎหมายที่คุ้มครองสตรีจากความรุนแรง

และให้ความยุติธรรมต่อสตรีผู้ถูกกระทำ 
เสาหลักท่ี ๓ การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ 

มาตรการที ่ ๑๐ กระบวนการเรียนรู ้ต่อความสำคัญในการสร้างการ               
มีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจในทุกระดับ 

มาตรการที่ ๑๑ การผลักดันเชิงนโยบายและการสร้างความรู ้ความ 
เข้าใจถึงความสำคัญของการมีมาตรการพิเศษชั่วคราว 

มาตรการที่ ๑๒ การพัฒนาทักษะสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระดับบริหาร   

เสาหลักที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด
ความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

มาตรการที่ ๑๓ การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนัก 
มาตรการที ่ ๑๔ ขับเคลื่อนสื ่อมวลชนเพื ่อส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
 



๒๙ 
 

 
เสาหลักท่ี ๕ การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริม           

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
มาตรการที่ ๑๕ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ 
มาตรการที่ ๑๖ การจัดทำงบประมาณท่ีคำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

เสาหล ักท ี ่  ๖ การพัฒนาสมรรถนะหลัก  (Core competency) ของกลไก                
การพัฒนาสตรีระดับชาติ 

มาตรการที่ ๑๗ การพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว   

มาตรการที ่๑๘ การพัฒนาบทบาทเชิงร ุกของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการ
พัฒนาสตรีขององค์กร 

มาตรการที ่ ๑๙ การสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนและเสริมพลังแก่
พ ั นธม ิ ตร เช ิ งย ุ ทธศาสตร ์  ( Strategic partners)                    
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาชน) 

ทั ้งนี ้ มาตรการที ่กำหนดในแผนฯ เป็นมาตรการที ่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละ                     
เสาหลักการพัฒนา (Pillars) โดยเป็นมาตรการที่พิจารณาจากการจัดลำดับความสำคัญ เพ่ือให้สามารถนำมาใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติจริงของทุกฝ่ายและบรรลุผลได้ในการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดของแผน คือ ภายใน
ระยะ ๕ ปี โดยไม่ซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาในระดับเดียวกันที่มีการดำเนินการโดยตรงอยู่แล้ว วัดผลดำเนินงานได้ 
และใช้พลังขับเคลื่อนจากกลไกพัฒนาที่มีอยู่ และมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสตรีและการขจัด
ความเหลื่อมล้ำทางเพศในระดับสากลตามที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุก
รูปแบบ (CEDAW) และเป้าหมายที่ ๕ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG ๕) รวมทั้งสอดคล้องกับ                 
ความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ และข้อเสนอจากสมัชชาสตรี  

ประการสำคัญ การขับเคลื่อนมาตรการของแผนปฏิบัติการฯ ให้บังเกิดผลและคำนึงถึงการพัฒนาสตรี
อย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ (National Women’s Machinery: 
NWM) ซึ่งเป็นกลไกทำงานด้านสตรีและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังนั้น การเสริมพลังขับเคลื่อน
กลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ โดยเฉพาะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นกลไกหน่วยงานใน
ส่วนกลาง และผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) กับ
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Focal Point : GFP) ซึ่งเป็นกลไกภายในส่วน
ราชการระดับกระทรวง/กรม จึงเป็นเสาหลักการพัฒนาที่เป็นเงื ่อนไขจำเป็นเบื้องต้น (Pre-requisite and 
necessary condition) เพ่ือความสำเร็จในการผลักดันมาตรการตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ 
อย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
ตารางที่ ๓ สรุปเสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
เสาหลักท่ี ๑  
ก า ร พ ั ฒ น า ทุ น
มนุษย์ของสตรี  

มาตรการที่ ๑ การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เรื่อง
เพศภาวะและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

๑.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ค้นหาความต้องการและ
ช่องว่างการเรียนรู้เรื ่องเพศภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศในสังคมปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๒ พัฒนาและออกแบบคู่มือชุดการเรียนรู้/หลักสูตร
เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม
ปัจจุบันสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้/อบรมเรื่องเพศภาวะและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมปัจจุบันสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย  
๑ .๔  เสร ิมสร ้ างศ ักยภาพเจ ้ าหน ้าท ี ่บร ิการด ้ าน
สาธารณสุขให้บริการอย่างคำนึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ 
๑.๕ การสร้างสื่อสังคมเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ  

  มาตรการที่ ๒ การ
ส่งเสริมคุณค่าสตรีใน
โลกแห่งการทำงาน 

๒.๑ ศึกษาสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสตรีใน
โลกแห่งการทำงาน  
๒.๒ การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติที่เป็น
มิตรต่อสตรี 
๒.๓ สร้างต้นแบบ ยกย่องเชิดชูสถานปฏิบัติงานทั้งหน่วย
ราชการ ภาคเอกชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นมิตรต่อสตรี 

  มาตรการที่ ๓ มาตรการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
การทำงานด้าน STEM 
(วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์) ของ
สตรี 

๓.๑ การส่งเสริมให้เด็กหญิงเข้าสู่สาขา STEM 
๓.๒ สร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษาให้
สามารถดึงความสนใจและพัฒนาศักยภาพของเด็กหญิง
ในสาขา STEM 
๓.๓ สร้างต้นแบบสตรีในสาขา STEM  

๓.๔ สร้างเครือข่ายสตรีในสาขา STEM ที่สามารถเป็น
ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (Mentor) แก่นักเรียนและ
นักศึกษาหญิงได้ 

  มาตรการที่ ๔ มาตรการ
สร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสตรี 

๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
โรงเรียนในการพัฒนาเด็กหญิงให้เป็นผู้ประกอบการ 
๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กหญิงเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ  



๓๑ 
 

เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
๔.๓ พัฒนาศักยภาพของสตรีเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ  
๔.๔ พัฒนานโยบาย/มาตรการในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการสตรี  
๔.๕ จัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่
ผู้ประกอบการสตรีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคธุรกิจ 

  มาตรการที่ ๕ ส่งเสริม
การเข้าถึงโอกาสการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของ
สตรี  กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ 
สตรีในชนบทห่างไกล 
สตรีครอบครัวฐานะ
ยากจน สตรีที่ประสบ
ปัญหาจากโควิด-๑๙ 
สตรีในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ สตรีพิการ
และสตรีสูงอายุ) 

๕.๑ พัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มชาติ
พันธุ์ สตรีในชนบทห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน 
สตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด-๑๙ สตรีในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) ในด้านการศึกษา 
สวัสดิการการทำงาน และการมีสุขภาวะที่ดี 

เสาหลักท่ี ๒  
การขจัดความ
รุนแรงต่อสตรี 

มาตรการที่ ๖ การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ขจัดรากเหง้าความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี 

๖.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ค้นหาความต้องการและ
ช่องว่างการเรียนรู้เพ่ือขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุก
รูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรีของกลุ่มเป้าหมาย  
๖.๒ พัฒนาและออกแบบคู่มือ/ชุดการเรียนรู้ประเด็น
ขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนต่อสตรี
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
๖.๓ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อขจัดรากเหง้า
ความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรี  
๖.๔ สร้างสื่อสังคมและช่องทางเพ่ือแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิง 

  มาตรการที่ ๗ มาตรการ 
Red Alert เพ่ือสร้าง
พ้ืนที่ปลอดภัยและ
กระตุ้นเตือนสังคมให้
ตระหนักถึงการป้องกัน
ภัยจากความรุนแรงต่อ
สตรี 

๗.๑ ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากความ
รุนแรงต่อสตรี เพ่ือสร้างเมืองปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย 
โรงเรียนปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ที่ทำงานปลอดภัย 
และไซเบอร์ปลอดภัย 
๗.๒ รณรงค์ให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของ
ปัญหาและไม่ยอมทน (Zero- tolerance) ต่อการ
คุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  



๓๒ 
 

เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
  มาตรการที่ ๘  

การส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของสตรี 

๘.๑ เผยแพร่ข้อมูล/การให้ความรู้เพ่ือช่วยให้สตรีเข้าถึง
ความช่วยเหลือจากการถูกกระทำความรุนแรง   
๘.๒ สร้างความตระหนักและความเข้าใจของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมต่อประเด็นเพศภาวะและแนว
ปฏิบัติต่อสตรีผู้ถูกกระทำความรุนแรง 

  มาตรการที่ ๙  
การริเริ่ม/เสนอ
กฎหมายที่คุ้มครองสตรี
จากความรุนแรงและให้
ความยุติธรรมต่อสตรี
ผู้ถูกกระทำ 

๙.๑ ศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรี  

๙.๒ สร้างกลไกความร่วมมือในการเสนอและผลักดัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

๙.๓ สร้างการรับรู้แก่สังคมและขยายแนวร่วมเพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ 

เสาหลักท่ี ๓ การมี
ส่วนร่วมของสตรี
ในระดับการ
ตัดสินใจ 

มาตรการที่ ๑๐ 
กระบวนการเรียนรู้ต่อ
ความสำคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสตรี
ในระดับตัดสินใจในทุก
ระดับ 

๑๐.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ช่องว่างและความ
ต้องการเรียนรู้ เพ่ือให้พร้อมรับการนำของสตรีในระดับ
ตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย  

๑๐.๒ พัฒนาคู่มือ/ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนัก
และพร้อมรับการนำของสตรีในระดับตัดสินใจสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย  

๑๐.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจในการขจัดภาพเหมารวมและอคติทางเพศท่ี
มีต่อการนำของสตรีสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  

  มาตรการที่ ๑๑  
การผลักดันเชิงนโยบาย
และการสร้างความรู้
ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของการมี
มาตรการพิเศษชั่วคราว 

๑๑.๑ ศึกษาสถานการณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับ
การนำมาตรการพิเศษชั่วคราวมาใช้ 

๑๑.๒ ทำความเข้าใจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ประชาชน พรรคการเมืองและนักการเมือง) ถึงลักษณะ
และประโยชน์ของมาตรการพิเศษชั่วคราว 
๑๑.๓ สื่อสารรณรงค์เพ่ือทำความเข้าใจของสังคมต่อ
สาระของมาตรการพิเศษชั่วคราว  

  มาตรการที่ ๑๒  
การพัฒนาทักษะสตรีใน
การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจระดับบริหาร   

๑๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจระดับบริหารในทุกระดับ 
๑๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมผู้หญิงในการมี
ส่วนร่วมในระดับตัดสินใจทางการเมือง เช่น ศูนย์บ่ม
เพาะสตรีเข้าสู่การเมือง  การมีระบบพ่ีเลี้ยง 



๓๓ 
 

เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
เสาหลักท่ี ๔  
การสื่อสารสาธารณะ
เพื่อปรับเปลี่ยน   
เจตคติ ค่านิยม 
ระบบความคิด 
ความเชื่อของสังคม  
ให้เอ้ือต่อความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 
  

มาตรการที่ ๑๓  
การสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือสร้างความตระหนัก 

๑๓.๑ การสร้างความตระหนักของสังคมต่อ “ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางเพศและความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้าง
โอกาสของสตรีในการเพิ่มพูนทุนมนุษย์”  
๑๓.๒ การปลุกสังคมให้ยืนหยัด “ไม่ยอมรับและไม่ยอม
ทนความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ” 
๑๓.๓ การเปิดการรับรู้และเตรียมความพร้อมของสังคมให้ 
“พร้อมรับบทบาทการนำของสตรี” 

มาตรการที่ ๑๔ 
ขับเคลื่อนสื่อมวลชน
เพ่ือส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและ
ยกระดับสถานภาพสตรี 

๑๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพลักษณ์เชิง
บวกของสตรีที่มีคุณค่าโดยไม่ผลิตซ้ำความคิดความเชื่อ
แบบเดิมที่เป็นภาพเหมารวมและอคติทางเพศต่อสตรี 
๑๔.๒ เฝ้าระวังสื่อที่ตอกย้ำภาพเหมารวมและอคติทางเพศ
ต่อสตรีรวมทั้งค่านิยมที่ไม่ถูกต้องต่อสตรี 

เสาหลักท่ี ๕         
การจัดทำเครื่องมือ
บริหารจัดการเพื่อ
เสริมพลังสตรีและ
ส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรการที่ ๑๕          
การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูล
จำแนกเพศเพ่ือยกระดับ
สถานภาพและส่งเสริม
การพัฒนาสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑๕.๑ จัดทำข้อมูลจำแนกเพศประชาชนผู้รับบริการตาม
ภารกิจของทุกหน่วยงาน และข้อมูลจำแนกเพศของ
บุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
และเจ้าหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

๑๕.๒ จัดเก็บข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีตามภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๕.๓ จัดทำระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีที่
สามารถสะท้อนสถานการณ์ความรุนแรงได้อย่าง
ครอบคลุมและข้อมูลทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
๑๕.๔ จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศผู้บริหารในระดับตัดสินใจ
ของภาครัฐและภาคเอกชน  
๑๕.๕ จัดทำรายงานสถิติ/รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การพัฒนาสตรี 

มาตรการที่ ๑๖  
การจัดทำงบประมาณท่ี
คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

๑๖.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานจดัทำงบประมาณที่คำนึงมิติ
เพศภาวะ 
๑๖.๒ ทบทวนการทำงานและความท้าทายในการจัดทำ
งบประมาณท่ีคำนึงมิติเพศภาวะ 
๑๖.๓ เพ่ิมงบประมาณและเงินทุนในการเสริมพลังสตรี
และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

เสาหลักท่ี ๖ การ
พัฒนาสมรรถนะ

มาตรการที่ ๑๗          
การพัฒนาสมรรถนะ

๑๗.๑ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักองค์กร 



๓๔ 
 

เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
หลัก (Core 
competency) 
ของกลไกการ
พัฒนาสตรี
ระดับชาติ 

หลักของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว   

๑๗.๒  พัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching) หรือระบบที่
ปรึกษา (Mentorship) รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร   

มาตรการที่ ๑๘  
การพัฒนาบทบาทเชิงรุก
ของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน
การพัฒนาสตรีขององค์กร 

๑๘.๑ พัฒนาบทบาทเฝ้าระวังสังคม (Gender alert)  
ในด้านการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะปัญหาการคุกคามและ
ล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นภัยร้ายแรง  
๑๘.๒ พัฒนาบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
องค์กรที่ช่วยสร้าง Visibility  ของสตรีที่มีความสามารถ
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  

มาตรการที่ ๑๙  
การสร้างความร่วมมือ
อย่างยั่งยืนและเสริม
พลังแก่พันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
partners) ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาค
ประชาชน 

๑๙.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ ระหว่าง
องค์กรพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีจิตใจร่วมกันใน
การยกระดับสถานภาพสตรีและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างเพศ  
๑๙.๒ เสริมพลังขับเคลื่อนของ CGEO และ GFP  
๑๙.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเพศภาวะและพัฒนา
ศักยภาพของ CGEO และ GFP ในการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักตามทิศทางของแผนฯ 
๑๙.๔ สร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การติดต่อสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ 
CGEO/GFP   
๑๙.๕ ทบทวนปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย 
กฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการเสริมพลัง
สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศของศูนย์
ประสานงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
๑๙.๖ ติดตามการปฏิบัติงานของ CGEO/GFP 
๑๙.๗ สร้างแรงสนับสนุน แรงจูงใจ เช่น การมอบรางวัล
แก่ผู้ที่ขับเคลื่อนงานในการเสริมพลังสตรี ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  

ในการดำเนินการแต่ละมาตรการใน “๖ เสาหลัก ๑๙ มาตรการ” ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
สตรีฯ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและมีอ ำนาจ
หน้าที่หรือบทบาทในลักษณะงานที่ดำเนินการ และมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นกลไกกลางใน
การประสานและสนับสนุนการทำงานขององค์กรพันธมิตร โดยที่งานที่รับผิดชอบดำเนินการของหน่วยงานนั้น
อาจร่วมมือกับหรือมอบหมายให้องค์กรภาควิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพั นธมิตรอื ่น ๆ                     
เป็นองค์กรดำเนินการ (Implementing agency) มาตรการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ
ของแต่ละเสาหลักมีดังนี้ 



๓๕ 
 

เสาหลักท่ี ๑ : การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี   
คำอธิบาย 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยที่มุ่งเป้าไปยังการขจัดเครื่องกีดขวาง (Barriers) ที่ยังคงอยู่และเป็นอุปสรรคต่อ
โอกาสการพัฒนาของสตรีในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาวะ โดยในเสาหลั กนี้พยายามส่งเสริมทุนมนุษย์ของสตรีเพื่อลดอุปสรรคและส่งเสริมความก้าวหน้า                  
ของสตรี โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศภาวะ (Gender norms) แบบดั้งเดิมของสังคมที่ยึดติดกับภาพเหมารวมทางเพศที่เห็นว่าสตรีควรมีหน้าที่หลักใน
การรับภาระการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid care) มากกว่าการแสวงหาความก้าวหน้าในการทำงานและพัฒนาตนเอง ซึ่งความคิดเช่นนี้ส่งผลถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี อีกทั้งยังต้องสนับสนุนให้สตรีมีอาชีพและรายได้สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ มีโอกาสเรียนและทำงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยีซึ่งเป็นสาขาที่มี
ความสำคัญในปัจจุบันและอนาคต ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังต้องมีการเรียนรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในประเด็นเพศภาวะ รวมถึง
การไม่ทอดทิ้งสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สมควรได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคมโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และกลุ่มข้าราชการซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสังคมของประเ ทศให้
ตระหนักถึงคุณค่าและสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรีโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

๒) เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ได้แก่  การเข้าถึงการทำงานและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยการแบ่งเบาภาระของสตรีจากงานการดูแลครอบครัว                   
การส่งเสริมให้เด็กหญิงและผู้หญิงให้เข้าเรียนและทำงานในสาขา STEM มากขึ้น การสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการสตรีที่มีความสามารถ การให้บริการต่อสตรี
โดยคำนึงถึงเพศภาวะ รวมทั้งการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายเสาหลักที่ ๑ 

สัดส่วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานบ้านและงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างของหญิงและชาย  ใกล้เคียงกัน 
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาหญิง : นักศึกษาชายที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสาขา STEM  ใกล้เคียงกัน 
สัดส่วนจำนวนสตรีที่ทำงานในสาขา STEM  เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสตรี เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยเป็นร้อยละ ๓๐ 

 
 
 



๓๖ 
 

 
ตารางท่ี ๔  รายละเอียดมาตรการในเสาหลักที่ ๑   
เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าหมายมาตรการ : สังคมที่เห็นคุณค่าและสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรีโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๑ .๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ค้นหาความ
ต ้องการและช ่องว ่างการเร ียนร ู ้ เร ื ่ อง                   
เพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในสังคมปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนรายงาน
ผลการศึกษา 

๑ ฉบับ/กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการ 

ศึกษาให้ครอบคลุม 
อย่างน้อย  ๔ 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานหลัก 
องค์กรวิชาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัย 
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
สถาบันการศึกษา โรงเรียน 
ข้าราชการ (สถาบันอุดมศึกษา) 
ส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงาน
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๒ พัฒนาและออกแบบคู่มือชุดการ
เรียนรู้/หลักสูตรเรื่องเพศภาวะและความ
เสมอภาคระหว่างเพศในสังคมปัจจุบัน
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  

การมีชุดการ
เรียนรู้ /หลักสูตร
อบรมสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

อย่างน้อย ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย/ปี 

 
 

หน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครู เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร  
น ั กศ ึ กษา  ก ระทรว งการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเรียนรู้
อาจใช้รูปแบบ ดังนี้ 
นักเรียน  กิจกรรมเรียนรู้ใน /
อกหลักสูตรน  

 คร ูและนักศ ึกษาครู  ความรู้
เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในโรงเรียน 
นักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่
ข ้ า ร า ช ก า ร  ป ฐ ม น ิ เ ท ศ
ข้าราชการใหม่ และการอบรม
ข้าราชการระดับต้น กลาง สูง 

๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้ /อบรมเรื ่อง   
เพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในสังคมปัจจุบันสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
 

จำนวนการจัด
กิจกรรมสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

อย่างน้อย  
๑  กลุ่มเป้าหมาย/ปี 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค

และหน่วยงาน 



๓๗ 
 

เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
กรมส ่ ง เสร ิมการปกครอง
ท้องถิ ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการอื่น ๆ  สำนักงาน 
ก.พ. และหน่วยงานอื่นที่
ประสงค์ดำเนินกิจกรรม 
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมกับองค์กร
วิชาการ  

หน่วยงานราชการที่มีหลักสูตร
ประจำ บรรจุเนื้อหาการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ข อ ง ม น ุ ษ ย์                 
การเรียนรู้ประเด็นเพศภาวะใน
การดำเนินงานตามภารกิจของ
กระทรวง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่บริการ
ด้านสาธารณสุขให้บริการอย่างคำนึงถึง
ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ 

จำนวนกิจกรรม อย่างน้อยหน่วยงานละ 
๑ โครงการ/ปี 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 

 

๑.๕ การสร้างสื่อสังคมเพ่ือเป็นช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเพศภาวะและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  

จำนวนสื่อสังคม
และช่องทาง     

การเรียนรู้ด้าน      
เพศภาวะและ
ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

อย่างน้อย ๑ สื่อ/ปี 
 

อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
 

หน่วยงานหลัก 
กรมประชาสัมพันธ์ 
ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
องค์กรวิชาการ  
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  
 

ขอความร่วมมือในการทำงาน 
จากหน่วยงานที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อน ได้แก่ องค์กรธุรกิจ
เอกชน องค์กรภาคประชา
สังคม  และองค์กรวิชาการ 



๓๘ 
 

เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมคุณค่าสตรีในโลกแห่งการทำงาน 
เป้าหมายมาตรการ : สตรีมีโอกาสเข้าถึงการทำงานและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการแบ่งเบาภาระของสตรีจากงานการดูแลครอบครัวมากขึ้น 
๒.๑ ศึกษาสถานการณ์และประเด็นปัญหา
ของสตรีในโลกแห่งการทำงาน  

รายงาน
การศึกษาคุณค่า
สตรีในโลกแห่ง

การทำงาน 

รายงาน ๑ ฉบับ/
หน่วยงาน 

 
 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมกับองค์กรวิชาการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ประเด็นคุณค่าสตรีในโลกการ
ทำงาน ได้แก่ Productivity, 
Diversity และ Creativity 
รวมทั้งมาตรการแบ่งเบาภาระ
ของสตรีในการทำงานดูแลที่
ไม่ได้รับค่าจ้าง  

๒.๒ การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสตรี 
 

จำนวนนโยบาย/
มาตรการ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นมิตร
ต่อสตรี 

 
 

อย่างน้อย ๑ นโยบาย/
มาตรการ/แนวปฏิบัติที่ดี
ต่อปี 

 
 

หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรง
ต่อแรงงานสตรี 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และขอความร่วมมือจาก 
สถานประกอบการ  
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  

นำประเด็นคุณค่าสตรีในการ
ทำ ง าน เ ข ้ า ส ู ่ ก ร ะบวนกา ร
ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน
ท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบด ้ านแร ง ง าน                  
เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติใน
การทำงานที่เป็นมิตรต่อสตรีและ
ครอบครัวและสร้างความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่
มีภารกิจโดยตรงต่อแรงงานสตรี
ร วมท ั ้ ง สถานประกอบการ
ภาค เอกชนท ี ่ ป ระสงค ์ เ ป็ น
ตัวอย่างหรือนำร่อง 
 



๓๙ 
 

เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒.๓ สร้างต้นแบบ ยกย่องเชิดชูสถาน
ปฏิบัติงานทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชนที่
เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีแนวปฏิบัติที่เป็น
มิตรต่อสตรี 
 

จำนวนกิจกรรม  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
 
  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ขอความร่วมมือในการทำงาน
จ ากหน ่ ว ย ง านท ี ่ เ ป ็ น พลั ง
ข ั บ เ คล ื ่ อน  ได ้ แก ่  อ งค ์ ก ร                
ภาคประชาชนสังคม องค์กรสื่อ 
และองค์กรระหว่างประเทศ 

มาตรการที่ ๓ มาตรการส่งเสริมการศึกษาและการทำงานด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ของสตรี 
เป้าหมายมาตรการ : เด็กหญิงได้เข้าเรียนและได้รับการสนับสนุนในสาขา STEM มากขึ้น 
๓ .๑ การส่งเสริมให้เด็กหญิงเข้าสู ่สาขา 
STEM 

จำนวนกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กหญิง
ในสาขา STEM 
 

อย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 

กระทรวงอุดมศึกษาฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และองค์กร
วิชาการในสาขา STEM เช่น 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สวทช.)  
องค์กรระหว่างประเทศ และ
องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่

 
 
 
 

๓ .๒ สร ้างศ ักยภาพของบ ุคลากรด ้าน
การศึกษาให้สามารถดึงความสนใจและ
พัฒนาศ ักยภาพของเด ็กหญ ิงในสาขา 
STEM 

จำนวนกิจกรรม
สำหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมเด็กหญิง
ใน สาขา STEM 

อย่างน้อยหน่วยงานละ 
๑ โครงการ/ปี ให้

ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
 

๓.๓ สร้างต้นแบบสตรีในสาขา STEM  ฐานข้อมูลประวัติ
และผลงานของ
สตรีในสาขา 
STEM 

๑ ฐานข้อมูล 
ภายในระยะเวลา ๕ ปี  

 



๔๐ 
 

เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓ .๔ สร้างเครือข่ายสตรีในสาขา STEM            
ท ี ่สามารถเป ็นผ ู ้ ให ้คำแนะนำปร ึกษา 
(Mentor) แก่นักเรียนและนักศึกษาหญิงได ้
 

เครือข่ายสตรีใน 
STEM 

๑ เครือข่าย 
ภายในระยะเวลา ๕ ปี  

 

ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

มาตรการที่ ๔ มาตรการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรี  
เป้าหมายมาตรการ : สตรีได้รับการบ่มเพาะและเสริมศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ  
๔ .๑ สร ้างความร ู ้ความเข ้าใจให ้พ ่อแม่
ผ ู ้ปกครองและโรงเร ียนในการพ ัฒนา
เด็กหญิงให้เป็นผู้ประกอบการ 

จำนวนกิจกรรม
ให้ความรู้ 

อย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี 
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 

กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
โ ดยขอความร ่ ว มม ื อจ าก
หน ่วยงานภาคเอกชนเ พ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื ่อนตาม
แผนฯ ได้แก่ 
สมาคมนักธุรกิจสตรี 
สมาคมธนาคารไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรตารี่แห่งประเทศไทย  
 

 

๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือ
พ ัฒนาศ ักยภาพของเด ็กหญิงเพ ื ่ อเป็น
ผู้ประกอบการ  

จำนวนกิจกรรม
การเรียนรู้
สำหรับเด็กหญิง
เพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ 

อย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี 
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 

 
 

๔.๓ พัฒนาศักยภาพของสตรีเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ  

จำนวนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้หญิงเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 
 ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 

๔ .๔  พัฒนานโยบาย/มาตรการในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 
 

จำนวนนโยบาย/
าตรการม   

จำนวนปีละ ๑ นโยบาย/
าตรการม   



๔๑ 
 

เสาหลักที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.๕ จัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
แก ่ผ ู ้ประกอบการสตร ีท ี ่ เช ื ่อมโยงกับ
เครือข่ายภาคธุรกิจ 

จำนวนเครือข่าย
ที่ปรึกษาสำหรับ
ผู้ประกอบการ
สตรี 

๑ เครือข่าย 
(ท่ีมีการขยายจำนวนที่

ปรึกษาทุกปี) 
อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐/ปี 

 
 

มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ สตรีในชนบทห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน            
สตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด ๑๙ สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) 
เป้าหมายมาตรการ : สตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ได้มากขึ้น 
๕ .๑ พัฒนาศักยภาพสตรีกลุ ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ สตรีในชนบทห่างไกล 
สตรีครอบครัวฐานะยากจน  สตรีที่ประสบ
ปัญหาจากโควิด ๑๙ สตรีในพื้นที ่จ ังหวัด
ชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) ใน
ด้านการศึกษา สวัสดิการและการทำงาน 
และการมีสุขภาวะที่ดี 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมของ
หน่วยงาน 

 

อย่างน้อยหน่วยงานละ 
๑ แผนงาน/โครงการ 

  

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 
ศูนยอ์ำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้ (ศอบต.) 

  

  



๔๒ 
 

เสาหลักท่ี ๒ : การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   
คำอธิบาย 
 ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อคู่ รัก การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรียังคงมีอยู่ในทุกพื้นที่                 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีรากเหง้าจากเจตคติของสังคมแบบชายเป็นใหญ่ที่ไม่คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี  ในเสาหลักนี้จึงพยายามสร้างสังคมที่ไมท่น
ต่อความรุนแรงต่อสตรี ปรับเปลี่ยนเจตคติของคนในสังคมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความมนุษย์ของสตรีที่ไม่สมควรถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก
ความรุนแรง ส่วนสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงก็ให้ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล และการเยียวยา โดยที่มีกฎหมายแก้ไขความรุนแรงต่อสตรีที่มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี 
๒) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากความรุนแรงต่อสตรี  
๓) เพ่ือช่วยให้สตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงได้เข้าถึงการดูแลและได้รับความยุติธรรม 
๔) เพ่ือพัฒนากฎหมายคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยคำนึงสิทธิของสตรีเป็นสำคัญ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย 
อัตราส่วนของผู้หญิงอายุ ๑๕ปี ขึ้นไปที่เคยประสบความรุนแรงจากคู่ครองในรอบ ๑๒ เดือน 
(ทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ) 

ลดลง 

อัตราส่วนของผู้หญิงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่เคยประสบความรุนแรงทางเพศโดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครอง
ในรอบ ๑๒ เดือน (การคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ) 

ลดลง 

กฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาความรุนแรงต่อสตรีที่นำเข้าสู่สภา ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตารางท่ี ๕ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักท่ี ๒   
เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๖ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี 

เป้าหมายมาตรการ : คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสตรี 

๖ .๑  ศ ึกษาสถานการณ ์ป ัญหา ค ้นหา             
ความต ้องการและช ่องว ่างการเร ียนรู้                
เพ่ือขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นต่อสตรีของกลุ่มเป้าหมาย  

รายงานผล
การศึกษา 

อย่างน้อย ๑ ฉบับ/
กลุ่มเป้าหมาย  

(ดำเนินการอย่างน้อย 
๔ กลุ่มเป้าหมาย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความรุนแรงต่อสตรี 
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่นักเรียน 
ครู นักศึกษา ข้าราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น 
เนื้อหาการเรียนรู้ 
- การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
- ความสัมพันธ์ชีวิตคู่ท่ีรักและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
-  ความร ุนแรงต ่อสตร ีทุก
รูปแบบ 
- โปรแกรมพิเศษเพ่ือปรับเจต
คติสำหรับผู้ชาย/เด็กชาย 
- บทบาทตนเองและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
  
  
  
 

๖ .๒ พัฒนาและออกแบบคู ่ม ือ/ช ุดการ
เรียนรู้ประเด็นขจัดรากเหง้าความรุนแรงใน
ท ุกร ูปแบบท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้นต ่อสตร ีส ำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนคู่มือ / 
ชุดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย ๑ คู่มือ/ชุด
การเรียนรู้/ปี/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
๖.๓ เสริมสร้างศักยภาพกลุ ่มเป้าหมาย             
เพ่ือขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นต่อสตรี  

จำนวนกิจกรรม
สำหรับ

กลุ่มเป้าหมาย 

อย่างน้อย ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย/ปี ให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 



๔๔ 
 

เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖.๔ สร้างสื่อสังคมและช่องทางเพื่อแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

จำนวนสื่อสังคม
และช่องทางด้าน
การเรียนรู้ประเด็น
ความรุนแรงทุก
รูปแบบต่อสตรี 

อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ ๑ สื่อสังคมและ ๑ 

ช่องทาง/ปี 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็น
ความรุนแรงต่อสตรี 
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
และขอความร่วมมือจาก 
องค์กรวิชาการ 
องค์กรภาคประชาสังคม และทุก
หน่วยงาน 

 

มาตรการที่ ๗ มาตรการ Red Alert เพื่อสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงการป้องกันภัยจากความรุนแรงต่อสตรี 

เป้าหมายมาตรการ : การมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี (เมืองปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ท่ีทำงานปลอดภัย และไซเบอร์
ปลอดภัย) 
๗.๑ ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย
จากความรุนแรงต่อสตรี เพื ่อสร้างเมือง
ปลอดภ ัย  ช ุมชนปลอดภ ัย โรง เร ียน
ปลอดภ ัย เด ินทางปลอดภ ัย ที่ ทำงาน
ปลอดภัย และไซเบอร์ปลอดภัย 

จำนวนพื้นที่
ปลอดภัยของ

หน่วยงานที่เป็น
รูปธรรม 

พ้ืนที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๐/ปี 

(จำนวนสถานที่หรือ
หน่วยงานเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเม่ือเทียบข้อมูล 

Baseline) 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลฯ  
กระทรวงคมนาคม 
กทม. และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 



๔๕ 
 

เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 และขอความร่วมมือจากองค์กร
ภาคประชาสังคม 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ประสงค์เป็นพื้นที่ปลอดภัย   เช่น  
สถานที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า  
สถานีบริการน้ำมัน รถโดยสาร
สาธารณะและขนส ่ งมวลชน           
ท่าอากาศยาน 

๗.๒ รณรงค์ให้ส ่วนราชการตระหนักถึง
ความสำค ัญของป ัญหาและไม ่ยอมทน 
(Zero-tolerance) ต่อการคุกคามทางเพศ
และล่วงละเมิดทางเพศในที ่ทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

จำนวนการสื่อสาร/
กิจกรรมภายใน

องค์กร 
 

อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี 
 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมก ิจการสตร ีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

มาตรการที่ ๘ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี  

เป้าหมายมาตรการ : สตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้น  

๘ .๑ เผยแพร่ข้อมูล /การให้ความรู้เพื่อช่วย
ให้สตรีเข้าถึงความช่วยเหลือจากการถูก
กระทำความรุนแรง   

จำนวนการเผยแพร่
ข้อมูล 

อย่างน้อย ๒ ชิ้น/ปี 
 
 

หน่วยงานหลัก  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
  
หน่วยงานสนับสนุน  
ทุกหน่วยงาน 

ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท ี ่ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ด ้ า นส ิ ท ธิ
มน ุษยชนของประเทศไทย 
ได้แก่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห ่งชาต ิ  และองค ์กรภาค
ประชาสังคม  
 



๔๖ 
 

เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

๘ .๒ สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อ
ประเด็นเพศภาวะและแนวปฏิบัติต่อสตรี
ผู้ถูกกระทำความรุนแรง 

จำนวนการจัดการ
เรียนรู้ 

อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ ๑ ครั้ง/ปี 

 
 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม  
สำนักอัยการสูงสุด  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  
หน่วยงานสนับสนุน  
ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการที่ ๙ การริเริ่ม/เสนอกฎหมายที่คุ้มครองสตรีจากความรุนแรงและให้ความยุติธรรมต่อสตรีผู้ถูกกระทำ 

เป้าหมายมาตรการ : การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 

๙ .๑  ศ ึกษาสภาพป ัญหาการบ ั งค ับใช้
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับความรุนแรงทุก
รูปแบบต่อสตรี  

จำนวนรายงานผล
การศึกษา 

จำนวน ๑ ฉบับ กรมก ิจการสตร ีและสถาบัน
ครอบครัว  
กระทรวงยุติธรรม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
และขอความร่วมมือจาก 
องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรวิชาการ  

 



๔๗ 
 

เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๙.๒ สร้างกลไกความร่วมมือในการเสนอ
และผลักดันกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับความ
รุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ความร่วมมือ 

 
 

จำนวนกฎหมายที่
ริเริ่ม /กฎระเบียบ /

าตรการม  

กลไกความร่วมมือที่มี
องค์ประกอบอย่าง

น้อยจาก ๕ หน่วยงาน 
จำนวน ๑ กลไก 

 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ  

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ขับเคลื่อนร่วมกับ 
กระทรวงยุติธรรม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานอัยการสูงสุด  
และขอความร่วมมือจาก 
องค์กรวิชาการ  
คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชน
แห่งชาติ 
องค์กรภาคประชาสังคม  
องค์กรสื่อ 

 

๙.๓ สร้างการรับรู้แก่สังคมและขยายแนว
ร่วมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันกฎหมายฉบับ
ใหม่ 
 

จำนวนกิจกรรม
รณรงค์ 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี  
หลังจากท่ีมีการศึกษา

สภาพปัญหา 

กรมก ิจการสตร ีและสถาบัน
ครอบครัว และขอความร่วมมือ
จากองค์กรวิชาการ  
องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรสื่อ 

 

 
  



๔๘ 
 

เสาหลักท่ี ๓ : การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ 
คำอธิบาย 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมืองการบริหารหรือการตัดสินใจระดับชาติยังมีจำนวนไม่มากนักทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุล าการ ภาคธุรกิจ                
ซึ่งในเสาหลักนี้เป็นการสนับสนุนให้สตรีมีโอกาสเข้าไปให้มีบทบาทการนำเพ่ือเป็นตัวแทนและสะท้อนมุมมองของสตรีในกลไกการบริหาร และสร้างความเป็นธรรมและ
ยกระดับสถานภาพสตรี รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจของสังคมต่อมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพ่ื อทำให้สังคมพร้อม
รับการนำของสตรี  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาให้คนรุ่นใหม่และผู้นำของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการนำของสตรีในระดับบริหารและการตัดสินใจ  
๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อมาตรการพิเศษชั่วคราวที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ 
๓) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้นำในระดับตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย 

สัดส่วนจำนวนที่นั่งของสตรี :  
i. คณะรัฐมนตรีและในรัฐสภา  
ii. ตำแหน่งผู้บริหารส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม  
iii. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค (ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ)  
iv. ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
v. ตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม SET๑๐๐ 

เพ่ิมข้ึนในทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ตารางท่ี ๖ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักท่ี ๓  
เสาหลักท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ระดับการตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๐ กระบวนการเรียนรู้ต่อความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจในทุกระดับ 

เป้าหมายมาตรการ : สังคมมีความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทการนำสตรีโดยไม่ยึดติดกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศ 

๑๐.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ช่องว่างและ
ความต้องการเรียนรู้ เพื่อให้พร้อมรับการนำ
ของสตรีในระดับตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย  

จำนวนรายงานผล
การศึกษา 

๑ ฉบับ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และขอความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาการ 

 

๑๐.๒ พัฒนาคู่มือ/ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักและพร้อมรับการนำของสตรี
ในระดับตัดสินใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 

จำนวนคู่มือ/ชุดการ
เรียนรู้ 

 

อย่างน้อย ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย/ปี 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และขอความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาการ  
หน่วยงานที ่มีภารกิจโดยตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานราชการ
และองค ์กรอ ิสระ และองค ์การ
มหาชน ที่เป็นจุดคานงัดความสำเร็จ 
ได้แก่ 
นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 
นักศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นักการเมือง  สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจในการขจัดภาพเหมา
รวมและอคติทางเพศท่ีมีต่อการนำของสตรี
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
 

จำนวนการจัด
กิจกรรมสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

อย่างน้อย ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย/ปี 
ให้ครอบคลุมทุก

ภูมิภาค 
 
 



๕๐ 
 

เสาหลักท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ระดับการตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผู้นำชุมชน กระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน 

มาตรการที่ ๑๑ การผลักดันเชิงนโยบายและการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีมาตรการพิเศษช่ัวคราว 
เป้าหมายมาตรการ : ความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อมาตรการชั่วคราวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ 
๑๑.๑ ศึกษาสถานการณ์และข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับการนำมาตรการพิเศษ
ชั่วคราวมาใช้ 

จำนวนรายงานผล
การศึกษา 

๑ ฉบับ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และขอความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาการ 

 

๑๑.๒ ทำความเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ประชาชน พรรคการเมืองและนักการเมือง) 
ถึงลักษณะและประโยชน์ของมาตรการ
พิเศษชั่วคราว 
 

จำนวนการจัดเวที
เพ่ือทำความเข้าใจ  

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และขอความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาการ และภาคีเครือข่าย 

 

๑๑.๓ สื่อสารรณรงค์เพ่ือทำความเข้าใจของ
สังคมต่อสาระของมาตรการพิเศษชั่วคราว  

จำนวนสื่อที่ผลิตและ
เผยแพร่ หรือ 

การจัดกิจกรรม
รณรงค์ 

สื่อหรือกิจกรรม
รณรงค์อย่างน้อย 

๑ ชิ้น/ป ี
 
 
 
 
 

 

 



๕๑ 
 

เสาหลักท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ระดับการตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๒ การพัฒนาทักษะสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหาร   

เป้าหมายมาตรการ : สตรีมีความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจในทุกระดับ 

๑๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจระดับบริหารในทุกระดับ 

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ 

อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรม/ปี 

 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
การเมือง  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
สถาบันพระปกเกล้า  
พรรคการเมือง 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 
ประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งประเทศไทย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 
กระทรวงมหาดไทย 
ผู้นำภาคเอกชน  
สถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 



๕๒ 
 

เสาหลักท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ระดับการตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผู้นำชุมชน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

๑๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม
ผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ
ทางการเมือง เช่น ศูนย์บ่มเพาะสตรีเข้าสู่
การเมือง  การมีระบบพ่ีเลี้ยง 

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ 

อย่างน้อย 
๑ กิจกรรม 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ขอความร่วมมือจาก
องค์กรที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของรัฐบาล 
องค์กรทางการเมือง และสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
สถาบันพระปกเกล้า  
พรรคการเมือง 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

เสาหลักท่ี ๔ : การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คำอธิบาย 

 การปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อจากเดิมที่ให้คุณค่าความสำคัญต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิงจนนำไปสู่ความไม่เสมอภาคระ หว่างเพศ              
ทำให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติที ่ส่งผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงเป็นอย่างมาก และความคิดจากสังคมดั้งเดิมเช่นนี้ยิ ่งถูกตอกย้ำ ด้วยกระบวนการผลิตซ้ำ                      
ทางความคิดผ่านสื่อสาธารณะ เช่น รายการโทรทัศน์ และสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ ดังนั้น มาตรการในเสาหลักนี้จะมุ่งสร้างบรรทัดฐานของสังคมที่ให้คุณค่าต่อ                   
ความเสมอภาคระหว่างเพศอันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นผ่านการสื่อสารสาธารณะด้วยการรณรงค์และขับเคลื่อนการทำงานกับสื่อม วลชน โดยทำให้
สังคมเกิดความตระหนักและกล้าท้าทายต่อบรรทัดฐานทางเพศท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง    
วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อสร้างสังคมมีเจตคติที่เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศและความก้าวหน้าของสตรี การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  และการมีส่วนร่วมของสต รีในระดับการ
ตัดสินใจ 

๒) เพ่ือให้สื่อมวลชนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย 

การเปลี่ยนแปลงเจตคติของสังคมที่เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศและความก้าวหน้า
ของสตรี การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  และการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ 

ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐/ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ตารางท่ี ๗ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักท่ี ๔ 
เสาหลักที ่ ๔  การสื ่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด
ความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๓ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก 

เป้าหมายมาตรการ : สังคมมีเจตคติที่เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศและความก้าวหน้าของสตรี การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  และการมีส่วนร่วมของสตรีใน
ระดับการตัดสินใจ 
๑๓.๑ การสร้างความตระหนักของสังคมต่อ 
“ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศและความ
จำเป็นที่ต้องเสริมสร้างโอกาสของสตรีใน
การเพ่ิมพูนทุนมนุษย์” 

ปีที่ ๑ รายงานผล
การสำรวจและ
แผนการรณรงค์ 

 
ปีที่ ๒ - ๔ 

กิจกรรม/สื่อรณรงค์ 
 
 

ปีที่ ๕ รายงานผล
การเปลี่ยนแปลง 

เจตคติ 

รายงาน ๑ ฉบับ 
 
 
 

จำนวนสื่อ 
(กิจกรรม) อย่าง
น้อย ๔ ชิ้น/ปี 

 
จำนวนรายงาน ๑ 

ฉบับ 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ปีที ่ ๑ สำรวจสถานการณ์
ด้านเจตคติของสังคม ได้แก่ 
- ปัญหาด้านเพศภาวะและ

ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ 

- ปัญหาด้านความรุนแรง
ทุกรูปแบบต่อสตรี 

- ความพร้อมรับการนำ
ของสตรีและเตรียม
วางแผนรณรงค์ 

ปีท ี ่  ๒ -๔ ดำเน ินการตาม
แผนรณรงค์  
ปีที่ ๕ สำรวจการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติด้านเพศ
ภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 
 

๑๓ .๒ การปลุกสังคมให้ยืนหยัด “ไม่ยอมรับ
และไม่ยอมทนความรุนแรงต่อสตรีในทุก
รูปแบบ” 
 
 
๑๓ .๓ การเปิดการรับรู ้และเตรียมความ
พร้อมของสังคมให้ “พร้อมรับบทบาทการ
นำของสตรี” 
 
 



๕๕ 
 

เสาหลักที ่ ๔  การสื ่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด
ความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๔ ขับเคลื่อนสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
เป้าหมายมาตรการ : สื่อมวลชนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
๑๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ภาพลักษณ์เชิงบวกของสตรีที่มีคุณค่าโดย
ไม่ผลิตซ้ำความคิดความเชื่อแบบเดิมที่เป็น
ภาพเหมารวมและอคติทางเพศต่อสตรี 

จำนวนสื่อละคร/
รายการโทรทัศน์/

ภาพยนตร์ 
 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรม  
สำนักงานกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และโทรคมนาคม  
กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและ
สังคม  
และองค์กรภาคประชาสังคม  
โดยอาจขอร ับการสนับสนุนด ้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก อ ง ท ุ น สื่ อ
สร้างสรรค์  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ )สสส(.  

 

๑๔.๒ เฝ้าระวังสื่อที่ตอกย้ำภาพเหมารวม
และอคติทางเพศต่อสตรีรวมทั้งค่านิยมที่ไม่
ถูกต้องต่อสตรี 

การแจ้งเตือน 
ที่ตอกย้ำ 

จำนวนที่แจ้งเตือน เช่น รายการโทรทัศน์ที่ใช้
คำพูดลวนลามหรือคุกคาม
ทางเพศ การกระทำความ
รุนแรงทางเพศ การใช้ภาษา
เหยียดเพศ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

เสาหลักท่ี ๕ : การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คำอธิบาย 
 การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศมีความสำคัญในการติดตามสถานการณ์การพัฒนาสตรี ในเสาหลักนี้จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศใ นทุก
ภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำฐานข้อมูลและรายงานวิเคราะห์เพื่อการติดตามสถานการณ์สตรีในภาพรวมของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ข องสตรี                 
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี และการส่งเสริมบทบาทของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะที่ทุกหน่วยงานจะต้องมี                   
การริเริ่มนำมาปรับใช้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ วรรค ๔ ที่ว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐควรคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน
ของเพศ... เพ่ือความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดข้ึน  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้หน่วยงานที่มีการจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศเพ่ือยกระดับสถานภาพและส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
๒) เพ่ือให้หน่วยงานที่มีการจัดทำงบประมาณท่ีคำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย 

จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐/ปี  
จำนวนหน่วยงานนำร่องที่จัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ อย่างน้อย ๕ หน่วยงานและเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ตารางท่ี ๘  รายละเอียดมาตรการในเสาหลักท่ี ๕ 

เสาหลักที ่ ๕ การจัดทำเครื ่องมือบริหาร
จัดการเพื ่อเสร ิมพลังสตร ีและส่งเสริม              
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๕ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศเพื่อยกระดับสถานภาพและส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เป้าหมายมาตรการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ 
๑๕.๑ จัดทำข้อมูลจำแนกเพศประชาชน
ผู้รับบริการตามภารกิจของทุกหน่วยงาน 
และข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากรในสังกัด
ของหน่วยงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

จำนวนหน่วยงานที่มี
การจัดทำ/จดัเก็บ 
ข้อมูลจำแนกเพศ 

ตามท่ีระบุ 

จำนวนหน่วยงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐/ปี 

 
 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

๑๕.๒ จัดเก็บข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี
ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 

 
 

 
 
 

จำนวนหน่วยงานที่มี
การจัดทำ/จดัเก็บ
ข้อมูลความรุนแรง
ต่อสตรีในที่ทำงาน 

 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  /ปี  
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงต่อสตรี 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 
ความร่วมมือของ  สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ  
หน่วยงานสนับสนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมมือกับสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ  

-  ข้อมูลการแจ้งเหตุร้องเรียน  
-  ข้อมูลการให้บริการความ 

ช่วยเหลือ 
-  การเข้าถึงข้อมูล

กระบวนการยุติธรรม         
การแจ้งความ/สอบสวน
และดำเนินคดี การนำตัว
ผู้กระทำผิดมาลงโทษ 

-  สถิติอาชญากรรมที่
ครอบคลุมความรุนแรงทุก
ประเภทที่เกิดข้ึนต่อสตรี  

-  ข้อมูลการคุกคามและล่วง
ละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
ของทุกหน่วยงาน  



๕๘ 
 

เสาหลักที ่ ๕ การจัดทำเครื ่องมือบริหาร
จัดการเพื ่อเสร ิมพลังสตร ีและส่งเสริม              
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑๕.๓ จัดทำระบบฐานข้อมูลความรุนแรง
ต่อสตรีที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ความ
รุนแรงได้อย่างครอบคลุมและข้อมูล
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมูล
รายงานความรุนแรง

ต่อสตรี 

๑ ระบบ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมมือกับ องค์กร
วิชาการ และประสานความ
ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

๑๕.๔ จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศผู้บริหารใน
ระดับตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวนหน่วยงานที่มี
การจัดทำข้อมูล

จำแนกเพศผู้บริหาร/
ผู้นำทางการเมือง
และการบริหาร 

 
 
 

เพ่ิมข้ึนทุกปี หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
ผู้นำ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  
กรมการปกครอง  
(ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

)ผู้บริหารท้องถิ่น(  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กำลังคนภาครัฐ) 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(คณะกรรมการนโยบายสำคัญ
ระดับชาติ)  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
(กรรมการและผู้บริหาร) 
องค์กรรัฐวิสาหกิจ  

)กรรมการและผู้บริหาร(  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(กรรมการและผู้บริหารบริษัทจด
ทะเบียน) 

- ข้อมูลการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น  

- ผู้บริหารภาครัฐทั้งใน
ระดับชาติ ระดับราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และระดับท้องถิ่น  

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการและอนุ
กรรมาธิการชุดต่าง ๆ  

- คณะกรรมการและ
อนุกรรมการด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

- คณะกรรมการที่กำหนด
นโยบายสำคัญในระดับชาต ิ

- ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้บริหารภาคเอกชน 



๕๙ 
 

เสาหลักที ่ ๕ การจัดทำเครื ่องมือบริหาร
จัดการเพื ่อเสร ิมพลังสตร ีและส่งเสริม              
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

หน่วยงานสนับสนุน 
กรมก ิ จการสตร ี และสถาบัน
ครอบครัว ร่วมมือกับสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ  

๑๕.๕ จัดทำรายงานสถิต/ิรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสตรี 

จำนวนรายงานสถิติ /
รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การ
พัฒนาของสตรี 

อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ปี 
 
 
 
 

กรมก ิ จการสตร ี และสถาบัน
ครอบครัว 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

มาตรการที่ ๑๖ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
เป้าหมายมาตรการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
๑๖.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานจดัทำ
งบประมาณท่ีคำนึงมิติเพศภาวะ 

จำนวน 
หน่วยงานนำร่อง 

อย่างน้อย ๕ 
หน่วยงาน/ปี และ

เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
สำนักงบประมาณ 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

๑๖.๒ ทบทวนการทำงานและความท้าทาย
ในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงมิติเพศ
ภาวะ 

จำนวนรายงาน
ทบทวน/ปรับปรุง 

 
 

๑ ฉบับ/ปี 
 
 

ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP) 
สำนักงบประมาณ 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

๑๖.๓ เพ่ิมงบประมาณและเงินทุนในการ
เสริมพลังสตรีและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 

จำนวนงบประมาณท่ี
จัดสรร 

เพ่ิมข้ึน ทุกหน่วยงาน (ภารกิจ CGEO/GFP)  

 



๖๐ 
 

เสาหลักท่ี ๖ : การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกพัฒนาสตรีระดับชาติ 
คำอธิบาย 

   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติที่เป็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานหลักในการทำงานด้านการพัฒนาสตรี               
จะต้องได้รับการเสริมพลังให้มีความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะหลัก (Core competency) ขององค์กร ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการชี้นำชี้แนะสังคม 
การมีบทบาทเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ และการเสริมพลังและได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายซึ่งรวมถึงกลไก  CGEO/GFP ของทุกหน่วยงานซึ่งเป็น
กลไกที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายให้เป็นประโยชน์และร่วมเป็นกำลังในการพัฒนาสตรีอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประสบผลสำเร็จ  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
๒) เพ่ือพัฒนาบทบาทเชิงรุกและส่งเสริมภาพลักษณ์ในงานการพัฒนาสตรีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๓) เพ่ือสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนและเสริมพลังแก่พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partners) ในการพัฒนาสตรี 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย 
ร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักและยอมรับบทบาทของกลไกพัฒนาสตรี เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐/ปี (เทียบกับข้อมูล Baseline) 
จำนวนความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี (เทียบกับข้อมูล Baseline) 
จำนวนหน่วยงานที่ CGEO/GFP ขับเคลื่อนภารกิจตามแผน (เก็บข้อมูลจำแนกเพศ แก้ไข
ปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ และผลงานอ่ืน ๆ ที่เป็นรูปธรรม)  

อย่างน้อยภารกิจละร้อยละ ๒๐/ปี และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เทียบกับ
ข้อมูล Baseline) 

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ตารางท่ี ๙ รายละเอียดมาตรการในเสาหลักท่ี ๖ 

เสาหลักที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core 
competency) ข อ ง ก ล ไ ก พ ั ฒ น า ส ต รี
ระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

มาตรการที่ ๑๗ การพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้แก่ ด้านความตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญและทักษะ
ในประเด็นเพศภาวะและการพัฒนาสตรี (Gender competence) ด้านการเชิดชูบทบาทสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ด้านการชี้นำและเฝ้าระวังสังคม (Gender 
alert) และด้านการเสริมพลังและสร้างความร่วมมือองค์กรพันธมิตรและเครือข่าย (Partnership)  
เป้าหมายมาตรการ : สมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง   
๑๗.๑ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักองค์กร 
 

ปีที่ ๑ รายงาน
การศึกษา 
ปีที่ ๒-๔  จำนวน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
ปีที่ ๕ รายงาน
ประเมินผล
สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

๑ ฉบับ 
 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

 
๑ ฉบับ 

 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมมือกับองค์กร
วิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรในประเทศและหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ 

-  ปีที่ ๑  ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการในการ
อบรม ช่องว่างทักษะ
ของบุคลากร  (Skills 
gap analysis) ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรคของหน่วยงาน 

-  ปีที่ ๒-๔ พัฒนาคู่มือชุด
การเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น อบรม 
สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลักองค์กร 



๖๒ 
 

เสาหลักที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core 
competency) ข อ ง ก ล ไ ก พ ั ฒ น า ส ต รี
ระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

-  ปีที่ ๕ ประเมินผลการ
เรียนรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านเพศภาวะ และนำ
สมรรถนะหลัก เป็นสว่น
หนึ่งของความก้าวหน้าใน
งาน (Career path) ของ
บุคลากร และการ
บริหารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร 

๑๗.๒  พัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching) หรือ
ระบบที่ปรึกษา (Mentorship) รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมในการทำงานเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะหลักขององค์กร   

จำนวนระบบที่
สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะหลัก 

๑ ระบบ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมมือกับองค์กร
วิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรในประเทศและหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ 

 

มาตรการที่ ๑๘ การพัฒนาบทบาทเชิงรุกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาสตรีขององค์กร 
เป้าหมายมาตรการ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาสตรีซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯ ในฐานะกลไกการพัฒนาสตรรีะดับชาต ิ
๑๘.๑ พัฒนาบทบาทเฝ้าระวังสังคม 
(Gender alert) ในด้านการพัฒนาสตรี 
โดยเฉพาะปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิด
ทางเพศที่เป็นภัยร้ายแรง  

จำนวนประเด็นชี้นำ
และเฝ้าระวังสังคม 
เช่น การคุกคามและ
ล่วงละเมิดทางเพศ 
ความรุนแรงใน
ครอบครัว การเลือก

ตามเหตุการณ์        
ที่เกิดขึ้น 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ร่วมกับองค์กรวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสตรี 
ผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพด้านการ
สื่อสารรณรงค์ (นักการตลาด นัก
โฆษณา นักประชาสัมพันธ์)  

ถ้ามีประเด็นร้อนที่
เกี่ยวข้องกับสตรี องค์กร
จะต้องแสดงจุดยืน/
หลักการและให้ความรู้
ความเข้าใจแก่สังคมใน
ประเด็นดังกล่าว 



๖๓ 
 

เสาหลักที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core 
competency) ข อ ง ก ล ไ ก พ ั ฒ น า ส ต รี
ระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปฏิบัติต่อสตรีใน
ลักษณะต่าง ๆ 

 

๑๘.๒ พัฒนาบทบาทการประชาสัมพันธ์         
เชิงรุกขององค์กรที่ช่วยสร้าง Visibility             
ของสตรีที่มีความสามารถให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์  
 

จำนวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
บทบาทสตรี 

อย่างสม่ำเสมอตาม
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวร่วมกับองค์กรวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสตรี 
ผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพด้านการ
สื่อสารรณรงค์ (นักการตลาด  
นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์)   

เช่น การมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีในโอกาส
ต่าง ๆ อาทิ ศิลปินหญิงที่
เข้าร่วมเวทีระดับโลก 
นักกีฬาหญิงที่ได้รับชัยชนะ 
ผู้บริหารหญิงที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง ผู้นำระดับสูง
ที่ได้รับแต่งตั้ง รวมทั้ง
โอกาสพิเศษอ่ืน ๆ     

มาตรการที่ ๑๙ การสร้างความร่วมมืออย่างย่ังยืนและเสริมพลังแก่พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partners) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                  
ภาควิชาการ และภาคประชาชน 
เป้าหมายมาตรการ : พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partners) และเครือข่ายการพัฒนาสตรีได้รับการเสริมพลังให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความร่วมมืออย่าง
ยั่งยืนกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑๙.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน 
ปรึกษาหารือ ระหว่างองค์กรพันธมิตร 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีจิตใจร่วมกันในการ
ยกระดับสถานภาพสตรีและลดความเหลื่อม
ล้ำระหว่างเพศ  

จำนวนกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยน 

 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

๑๙.๒ เสริมพลังขับเคลื ่อนของ CGEO และ 
GFP  

จำนวนเวทีการ
เรียนรู้/อบรม 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 



๖๔ 
 

เสาหลักที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core 
competency) ข อ ง ก ล ไ ก พ ั ฒ น า ส ต รี
ระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๑๙.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเพศภาวะ
และพัฒนาศักยภาพของ CGEO และ GFP  
ในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามทิศทางของ
แผนฯ 

หลักสูตรด้านเพศ
ภาวะสำหรับ CGEO 

และ GFP 

 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 
 

 

๑๙.๔ สร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของ CGEO/GFP   

- จำนวนช่องทาง
สื่อสาร 
 
- จำนวนครั้งที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกับ 
CGEO/GFP 

อย่างน้อย ๑ 
ช่องทาง 

 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/

หน่วยงาน/ปี 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
 

 

๑๙.๕ ทบทวนปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎระเบียบเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความ
เสมอภาคระหว่างเพศของศูนย์ประสานงาน
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

จำนวนรายงาน อย่างน้อย ๑ ฉบับ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

๑๙.๖ ติดตามการปฏิบัติงานของ CGEO/GFP จำนวนกิจกรรม
ติดตาม 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

๑๙.๗ สร้างแรงสนับสนุน แรงจูงใจ เช่น การ
มอบรางวัลแก่ผู้ที่ขับเคลื่อนงานในการเสริม
พลังสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

จำนวนการจัด
กิจกรรม 

อย่างน้อย  
๑ กิจกรรม/ปี 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 

 
 



 

๖๕ 
 

 
 ๔.๔.๖ กระบวนการในการติดตามและประเมินผล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และการดำเนินงาน
อื่นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการฯ ให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ผ่านระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ (ระบบในการติดตามการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ) 
ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำขึ้น ซึ่งจะประมวลและแสดงผลการรายงานเป็นประจำทุกปี 
(Monitoring report) ที่มีการสรุปเฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เช่น ข้อมูลตัวชี้วัดที่
สำคัญเพื่อให้มองเห็นข้อมูล (Data visualization) ซึ่งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สื ่อสารเพื่อความเข้าใจ                  
ที่ตรงกันระหว่าง ผู้กำกับนโยบาย ผู้บริหาร รวมทั้งผู ้ปฏิบัตินำเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการส่งเสริม                
การพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาติ (กยส.) รวมทั้งการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการอธิบาย
ต่อสาธารณะ (Public accountability) ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที ่ใช้งบประมาณสาธารณะ                  
ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  



 

๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกคู่มือในการขบัเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการด้านการพฒันาสตร ี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 
 

ภาคผนวกที่ ๑ การบริหารจัดการเพือ่ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 
๑. กรอบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผน 

ตามกรอบของแผนฯ “๑ วิสัยทัศน์ ๖ เสาหลัก ๑๙ มาตรการ” ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคม                
เสมอภาคระหว่างเพศ” ตามที่ตั ้งใจไว้ จะต้องสร้างความชัดเจนถึงลักษณะและสาระสำคัญของแผนฯ                 
ในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มผู้นำแผนฯ ไปปฏิบัติและกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถนำแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ด้วยการทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การย้ำความสำคัญของ
นโยบาย การถ่ายทอดเป้าหมายของแผนฯ ไปสู่การมอบหมายภารกิจของหน่วยงาน และการผลักดัน/เสริมพลัง 
ให้กลไกพัฒนาสตรีของหน่วยงาน ได้แก่ CGEO และ GFP ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ภายในองค์กรโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญต่อไปนี้ 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

กลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและมีความเข้าใจตรงกันต่อเป้าหมายและมาตรการใน
แผนปฏิบัติการฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก (Key drivers) ของแผนฯ ได้แก่ กยส. CGEO/ 
GFP กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั ้งหน่วยงานผู ้ปฏิบ ัต ิท ี ่ต ้องมี                    
การเสริมแรงทางบวกเพ่ือเป็นกำลังใจและเกิดพลังร่วม 
 
     
 

 ทิศทางของแผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื ่อน กล่าวคือ เป็นการจัดทำ
แผนการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เปรียบเสมือนการใช้แผนขับเคลื่อน
เป็นเข็มทิศและแผนปฏิบัติการเป็นแผนที่ในการเดินทาง บอกทิศทางว่าจะไปไหนและ        
ไปอย่างไร อีกทั้งช่วยชี้เป้าว่าเป็นเป้าหมายร่วมของสังคมไทยและของสังคมโลกด้วย 
(โดยเฉพาะ CEDAW และ SDGs)    

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมการขับเคลื ่อน การสร้างสภาพแวดล้อมของแผนฯ ให้สนับสนุน                     
การขับเคลื่อนให้เกิดผล ได้แก่ การส่งสัญญาณจากผู้บริหารประเทศ (Tone from the top) 
ที่นอกจากแสดงถึงความตั้งใจและเจตจำนงทางการเมืองแล้ว ยังเป็นการย้ำความสำคัญ                 
เชิงนโยบายแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ และเป็นการสร้างแรงสนับสนุนจากสังคมและองค์กร
พันธมิตรของแผนปฏิบัติการฯ  
 
การติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ อันได้แก่ การติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
เสมือนจุดเช็คอินในการเดินทางสู่เป้าหมาย ว่าขณะนี้แผนฯ ได้ดำเนินมาถึงจุดใด ใกล้
หรือไกลจากการบรรลุเป้าหมายหรือไม่  



 

๖๘ 
 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนเพ่ือความสำเร็จของการนำแผนฯ ไปปฏิบัติในบริบทการพัฒนาสตรีของประเทศไทย 
ต้องคำนึงถึงปัจจัยที ่สำคัญหรือเป็นจุดวิกฤติที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Critical success factors) ที ่ทำให้
สามารถนำแผนฯ ไปปฏิบัติได้ (Actionable) สามารถส่งมอบผลงานได้ (Deliverable) ดังแผนภูมิต่อไปนี้     
 
๑. การยอมรับนโยบายอย่างเป็นทางการ และการแสดงเจตจำนงทางการเมือง 

(Policy adoption and political will) ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาสตรีฯ  

๒. สร้างพลังร่วมในการขับเคลื ่อนแผนด้วยการใช้เป้าหมายการพัฒนาสตรี                 
ในระดับสากลโดยเฉพาะ SDGs, CEDAW, ASEAN และAPEC เป็นเครื่องมือ
ในการทำงาน 

๓. ความช ัดเจนในการบรรล ุ เป ้าหมายและมาตรการของแผน ( Policy 
clarification) การสื่อสารแผนฯ ให้เข้าใจตรงกัน (Policy communication) 
และการถ่ายทอดเป้าหมายไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ  

๔. กลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ด้วยกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติที่เข้มแข็งและ
เป็น Champions ในการผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  

๕. สร้างแรงจูงใจ (Incentives) ในการนำแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ 
(รางวัล) 

๖. สร้างพันธมิตร เครือข่าย และแรงสนับสนุนจากสาธารณะ  
๗. การติดตามประเมินผลและการนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลมาใช้               

เพ่ือการปรับแผนฯ 
 

๑) การยอมรับนโยบาย (Policy adoption) และการแสดงเจตจำนงทางการเมือง (Political will) 
ของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)  ประกาศ
เจตนารมณ์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เป็นสาระสำคัญของประเทศไทยที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับสากล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(SDGs) เป้าหมายที่ ๕ การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง  

การประกาศเจตนารมณ์จะเป็นการสื่อสารทางนโยบายถึงหน่วยงานผู้ปฏิบัติและสื่อสารสังคม
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการให้คำมั่นว่ารัฐตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศโดยเฉพาะระหว่างหญิง
และชาย และจะทำทุกวิถีทางเพื่อยกระดับสถานภาพสตรีไทยด้วยการ  “ส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี              
ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ให้เข้าถึงโอกาสการพัฒนามนุษย์ที ่สมบูรณ์และสอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่ ๒๑ ขจัดการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงต่อสตรี  รวมทั้ง                        
การช่วยเหลือสตรีผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงให้เข้าถึงความยุติธรรม และสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม                

 

 

 

ความสำเร็จ              
ในการนำแผนฯ  

ไปปฏิบัติ 



 

๖๙ 
 

ในการบริหารและการตัดสินใจ และประการสำคัญการปรับเจตคติของประชาชนให้มีความตระหนักต่อปัญหาของสตรี 
และเห็นคุณค่าของสตรีต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การสร้างผลผลิตในการทำงาน และการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ”    

ทั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) แล้ว 
ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะยังควรให้บทบาทแก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยนำ (Lead agencies)             
และมีความพร้อมในการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ได้แก่  

• กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกการพัฒนาสตรีในระดับชาติ และเป็น
จักรกล (Engine) ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  

• กรมอื่น ๆ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการ
ทางสังคมและความมั่นคงแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ สูงวัย เด็กและเยาวชน 
โดยกลุ่มทั้งหลายนี้ต่างก็มีสตรีเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ 

• หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่พร้อมรับบทบาทนำในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง (ในแผนฯ ระบุว่า เป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

• หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ในแผนฯ ระบุว ่าเป็นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) รวมทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวตกรรมที่พร้อม
ขับเคลื่อนด้านการศึกษาของเด็กหญิงและเยาวชนสตรี (ด้านทุนมนุษย์ - การศึกษา) 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่เป็นผู้รับผิดชอบและภารกิจหลักในการ
พัฒนาข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการหญิงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาของประเทศและเป็นเลขานุการของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

• สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ด้านการจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ) 
• หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน (ด้านทุนมนุษย์ – สวัสดิการแรงงานสตรี คุ้มครองแรงงาน) 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด้านการสนับสนุนผู้นำสตรี) 
• หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่พร้อมประกาศตัว พร้อมรับนโยบาย และดำเนินการปฏิบัติและ

สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อการยกระดับสถานภาพสตรีและสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศ     

๒) สร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนแผนฯ ด้วยการใช้เป้าหมายการพัฒนาสตรีในระดับสากล
โดยเฉพาะอนุสัญญา CEDAW และเป้าหมาย SDGs เป็นเครื่องมือในการทำงาน  

อนุสัญญา CEDAW และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ SDGs เป็นข้อตกลงร่วมกัน            
ในระดับสากลที่นานาประเทศให้การยอมรับเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเนื้ อหาของฯ ได้รับการออกแบบให้
คำนึงถึงเป้าหมาย/แนวทาง/มาตรการ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศ CEDAW และ SDGs                   



 

๗๐ 
 

การมีวาระนโยบายร่วมกับวาระระดับโลก 
(Global agenda) จ ะช ่ ว ย ให ้ เ ก ิ ดพล ั ง ร ่ ว ม                    
ในการขับเคลื ่อนแผนฯ ให้บรรลุผลโดยเฉพาะ                
อย่างยิ่ง SDGs ที่กำลังมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
และคาบเกี่ยวในระยะเวลาช่วงเดียวกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาสตรีฯ การเชื่อมโยงการขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัติการกับการขับเคลื่อน SDGs จึงเป็นการ
สนธิกำลังร่วม (Synergy) กับพลังที ่มีกำลังจาก
กลไกขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืนทั้ง
ภายใน ประเทศที ่ครอบคลุมหน่วยนโยบายและ
หน ่ วยปฏ ิบ ัติ  โดยสามารถนำประเด ็ นของ

แผนปฏิบัติการฯ ไปบรรจุในแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
ทั้งเป้าหมายที่ ๕ และเป้าหมายข้ออื่น ๆ ที่ควรมีการพิจารณาสอดแทรกการพัฒนาสตรีและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ  และทั้งได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและความ
ร่วมมือจากนานาประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสตรีอีกด้วย  

ทั้งนี ้ สามารถทำได้ด้วยการจัดเวทีการปรึกษาหารือทางนโยบาย (Policy dialogue) กับ
หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเวทีขนาดเล็ก เวทีขนาดใหญ่ ทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดพลังร่วม
ในการขับเคลื่อน              

๓) ความชัดเจนของแผนฯ (Policy clarification) การสื่อสารแผนฯ เพื่อสร้างรับรู้ถึงเป้าหมาย 
ของแผนฯ (Policy communication) ร่วมกันในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ             
เพื่อความชัดเจนในการมอบภารกิจ (Work assignment)  

หลักการสำคัญของแผนฯ ที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน 
 การส ื ่อสารแผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาสตร ีฯ ให ้เข ้าใจตรงกัน โดยช ี ้ ให ้เห ็นว ่า ฯ                            
เป็นยุทธศาสตร์ของชาติด้านการพัฒนาสตรีที่มีทิศทางและความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ของสังคมและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อัน
เป็นพลังของสังคมในการสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ และมีความสอดคล้องกับแนวทาง
ในระดับสากลตามที่ระบุในอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศทั้ง CEDAW และ SDGs ที่มุ่งยุติการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี ขจัดความรุนแรงต่อสตรี และการเสริมพลังสตรีให้เข้มแข็ง  

ภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ “ ๑ วิสัยทัศน์ ๖ เสาหลัก ๑๙ มาตรการ” 
กำหนดให้ทุกฝ่ายถือธงนำร่วมกันในการมุ่งสู่ “สังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่ไม่สมควรมีเพศใด                  
ที่ต้องถูกเหยียบย่ำหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม” ซึ่งในแผนฯ เน้นประเด็นที่มีความสำคัญลำดับต้น (Priority 
issues) ประกอบด้วย ๖ ประเด็นหรือเสาหลัก (Thematic pillars) ได้แก่  

๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี 
๒) การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  
๓) การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ  
๔) การสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของสังคม 

ให้เอ้ือต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 



 

๗๑ 
 

๕) การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

๖) การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ 

การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร (Partnership)  
การสร้างความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรสามารถพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา

ของงานในแต่ละมาตรการตามเสาหลักของแผนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะเป็นพันธมิตร โดยที่
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีบทบาทหลักในการแสวงหาและสร้างความร่วมมือในการทำงานกับ
องค์กรพันธมิตรแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงมือปฏิบัติเองในทุกเรื ่อง โดยพิจารณาจากหน่วยงาน
รับผิดชอบตามที่ระบุในมาตรการตามที่กล่าวมาแล้ว 

วิธีการและเครื่องมือในการสื่อสารนโยบาย 
(๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะและเนื้อหาของแผนฯ

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที ่เป็นกลไกการขับเคลื่อนที ่สำคัญ โดยเฉพาะกลไกระดับกระทรวง/กรม ได้แก่ 
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(GFP) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและสร้างความรู้     
ความเข้าใจในการแปลงมาตรการให้เป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ของกระทรวง/กรม                 
เพ่ือทำให้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ลงไปสู่การปฏิบัติจริงในหน่วยงาน  

(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของทุกหน่วยงาน 
เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและการประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยกำหนดตาม
เป้าหมายการบรรลุผลและเวลาภายในระยะ ๕ ปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี 
๓.๑ กลไกระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานขับเคลื ่อนแผนฯ โดยการประสาน                     

ความร่วมมือของทุกหน่วยงานผ่าน CGEO และ GFP หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ CGEO และ GFP สามารถประสานงานร่วมกับกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ 

๓.๒ กลไกระดับชาติ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน้าที่ในการ
ดำเนินการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนทั้งในด้านวิชาการและผ่านงบประมาณ                  
ในกรณีท่ีหน่วยงานต้องการรับการสนับสนุน โดยผ่านกองทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ นอกจากนี้ทำหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์               
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ประจำปี 

Priorities Key Actions หน่วยงานรบัผิดชอบ OUTPUT 

๑.๑ 
๑.๒ 
 

   

๒.๒ 
   

 

ปีท่ี ๕: Gender impact/National outcome ๒/International gender 
goals 
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(๔) สร้างการรับรู้สาธารณะถึงความก้าวหน้าของแผนฯ กระตุ้นความตื่นตัวของสังคม 
และความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร/เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแรงผลักดันสนับสนุน              
การทำงาน  

การดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ให้สำเร็จในทุกมาตรการและบรรลุเป้าหมายของแผนฯ 
ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการตามแผนฯ 
ได้แก่ องค์กรสื่อ องค์กรภาคประชาสังคม (เช่น องค์กรสตรี องค์กรคุ้มครองสิทธิ) องค์กรระหว่างประเทศ 
(เช่น UN Women, UNICEF, ILO) และองค์กรธุรกิจเอกชน 

ประการสำคัญ ควรสร้างการรับรู้ของสังคมต่อความก้าวหน้าของแผนฯ เพื่อสร้าง
ความตื่นตัวและการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการยกระดับและเสริมพลังสตรีเพื่อก้าวสู่สังคมเสมอภาค 
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสังคมที่สร้างสรรค์และมีพลังในการเข้าถึงประชาชน   

(๕) การสร้างแรงจูงใจ (Incentives) ในการนำแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
แรงจูงใจก่อให้เกิดพลังขับเคลื ่อนจากภายในและเป็นการตอกย้ำในทางบวก  

โดยเฉพาะหน่วยงานผู้ปฏิบัติของรัฐ และ CGEO/GFP ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาสตรีของหน่วยงาน จึงควรมี
การสนับสนุนการปฏิบัติที่ดีที่สมควรเป็นตัวอย่างด้วยการยกย่องให้รางวัลหน่วยงานและ CGEO/GFP ที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยจัดให้เป็นรางวัลที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 
และได้รับเกียรติจากผู้บริหารประเทศ รวมทั้งใช้ชื่อรางวัลที่สามารถสื่อสารกับสังคมได้ เช่น รางวัลหน่วยงาน              
ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนื่องในวันสตรีสากล หรือรางวัลที่สะท้อนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ ด้านพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี ด้านเสริมพลังสตรี  

(๖) การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนฯ เนื่องด้วยการติดตาม

และประเมินผลเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อบ่งชี้ว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลจึงเป็นข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ในการขับเคลื่อนแผนฯ ใช้วิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงานตามแผนฯ แก้ไขอุปสรรค และพัฒนา
โอกาสความสำเร็จ ด้วยการปรับแผนฯ ปรับกระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ ยกระดับเป้าหมายของแผนฯ 
ขยายการมีส่วนร่วมขององค์กรพันธมิตร หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ เป็นต้น  
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ภาคผนวกที่ ๒ คำอธิบายมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ  
เสาหลักท่ี ๑ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี 

ความพยายามในการส่งเสริมทุนมนุษย์ของสตรีได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญ
ในการลดอุปสรรคและส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีโดยตรง โดยเฉพาะการเข้าถึงทุนในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาตนเอง การดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี และการดูแลแม่และเด็ก  

ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้กำหนดมาตรการสำคัญที่ดำเนินการในเรื่องที่ยังคงเป็นช่องว่าง                  
ในการพัฒนาสตรีที่นอกเหนือไปจากการดำเนินงานที่ระบุข้างต้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพูนทุนมนุษย์
ของสตรี โดยที่มุ่งเป้าไปยังการขจัดเครื่องกีดขวาง (Barriers) ที่ยังคงอยู่และเป็นอุปสรรคต่อโอกาสการพัฒนา
ของสตรี โดยเฉพาะการท้าทายความคิดความเชื่อของสังคมที่ติดยึดกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศ                 
แบบดั้งเดิมท่ีจำกัดการเรียนรู้ของเด็กหญิงและผู้หญิง ทำให้สตรีไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
จึงเป็นเรื่องยากท่ีผู้หญิงจะสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจหรือก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของสังคม มาตรการภายใต้เสาหลักที ่๑ ประกอบด้วย 

 
มาตรการที่ ๑  การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าหมายมาตรการ: สังคมเห็นคุณค่าและสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 
แห่งเพศ 

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื ่องเพศภาวะเป็นการสร้างความตระหนักของสังคมต่อประเด็น               
อคติทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศเป็นมาตรการท้าทายบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิมที่จำกัดบทบาทสตรี 
ไว้ในพื้นที่ของครอบครัวที่สตรีมีฐานะเป็นผู้ดูแล จนกลายเป็นการกีดขวางโอกาสความก้าวหน้าของชีวิต
ผู้หญิงในโลกยุคใหม่และไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงอย่างยิ่ง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและการปฏิบัติ
ของครอบครัวและโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นแหล่งการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคม
ตั้งแต่วัยเยาว์  

การดำเนินงานในมาตรการข้อนี้จะเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน (Pre-condition) ของการพัฒนาทุนมนุษย์
ของสตรีที่กลุ่มเป้าหมายจะเกิดความตระหนักและสามารถขับเคลื่อนสังคมด้วยมุมมองด้านเพศภาวะและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น เมื่อครอบครัวให้คุณค่าต่อลูกสาวลูกชายอย่างเท่าเทียมกัน พ่อแม่ก็จะเลี้ยงดู
ลูกสาวและลูกชายโดยไม่ยึดติดกับภาพเหมารวมทางเพศ ลูกสาวก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม                   
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และการศึกษามากขึ้นโดยที่ไม่เสียโอกาสไปกับภาระรับผิดชอบงานบ้านตามความ
คาดหวังต่อบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม หรือเมื ่อโรงเรียนตระหนักต่อภาพเหมารวมและอคติทางเพศ                     
ที่อาจเกิดขึ้นในบริบทของโรงเรียน ก็จะปฏิบัติต่อนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอย่างเสมอภาค ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงให้มีความรู้และทักษะที่ไม่ได้ขึ้นกับบรรทัดฐานของสังคม โดยหลีกเลี่ยง
การตอกย้ำแนวคิดและการให้ค่าต่อเพศภาวะที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่           

➢ ความเสมอภาคระหว่างเพศในครอบครัว ในประเด็นการเลี้ยงดูเด็กท้ังเด็กหญิงและเด็กชายให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รักความเป็นธรรมปลอดจากอคติและภาพเหมารวมทางเพศ/ คุณค่าของลูกสาว -ลูกชาย             
ที่ไม่แตกต่างกัน/การให้โอกาสทางการศึกษาที่มีความเสมอภาคระหว่างลูกสาวและลูกชาย/คุณค่ าและ
ความสำคัญของ Unpaid care work และการช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบในครอบครัวระหว่างหญิงและ
ชายอย่างเท่าเทียมกัน   



 

๗๔ 
 

➢ ความเสมอภาคระหว่างเพศในระบบการศึกษา  ความสามารถ/ความถนัด/ความสนใจของ
นักเรียนหญิง-นักเรียนชายที่ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับเพศ การสร้างความตระหนักต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ                
ในโรงเรียน/สถานศึกษา การขจัดภาพเหมารวมและอคติทางเพศในตำราเรียนและในการปฏิบัติในโรงเรียน 

➢ ความเสมอภาคระหว่างเพศในการทำงาน ได้แก่ โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในงาน 
การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

➢ ความเสมอภาคระหว่างเพศในการเป็นผู้รับประโยชน์จากนโยบายและการบริการของรัฐ 
มาตรการนี้จึงเป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่เพื่อท้าทายและสลาย ขจัด หรือลดทอนบรรทัดฐาน   

เพศภาวะแบบประเพณีดั้งเดิมที่สตรีมักเป็นผู้เสียโอกาสและไม่ได้รับความเป็นธรรม และการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  

มาตรการ ๑.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะ
และความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันการศึกษา (โรงเรียน 
สถาบันอุดมศึกษา) ข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาค (ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์)  และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ ๑.๒ พัฒนาและออกแบบคู่มือชุดการเรียนรู้หลักสูตรเรื่องเพศภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศในสังคมปัจจุบันสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

๑.๒.๑ กลุ่มนักเรียน  ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นของนักเรียนเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

๑.๒.๒ กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การปฐมนิเทศ/หลักสูตรพ้ืนฐาน/ชุดการ
เรียนรู้/กิจกรรมนักศึกษา  

๑.๒.๓ กลุ่มครูและนักศึกษาครู ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ความเสมอภาคระหว่างเพศ
และแนวปฏิบัติในโรงเรียน  

๑.๒.๔ กลุ่มข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศสำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐบรรจุใหม่  

๑.๒.๕ หน่วยงานของรัฐที่มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของตนเอง โดยการบรรจุ
เนื้อหาความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรที่หน่วยงานดำเนินการ 

๑.๒.๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

๑.๒.๗ กระทรวง พม. ได้แก่ การสร้างความตระหนักในประเด็นเพศภาวะและ
ความเข้าใจในการบูรณาการมุมมองด้านเพศภาวะเข้าไปในภาระงานของหน่วยงานกระทรวง พม.  

มาตรการ ๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้/อบรมเรื ่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ                  
ในสังคมปัจจุบันสำหรับกลุ ่มเป้าหมาย เช่น หลักสูตรอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ คู ่มือสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย นิทรรศการสำเร็จรูป กิจกรรมถกประเด็นพิเศษท่ีสร้างและกระตุ้นความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นเพศภาวะ   

มาตรการ ๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่บริการด้านสาธารณสุขให้บริการอย่างคำนึงถึง                
ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาวะของสตรีที่เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ                   
จะมีความตระหนักและความเข้าใจต่อประเด็นที่เป็นปัญหาของสตรี  

มาตรการ ๑.๕ การสร้างสื่อสังคมเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเพศสภาพและ                  
ความเสมอภาคระหว่างเพศ  



 

๗๕ 
 

มาตรการที่ ๒  การส่งเสริมคุณค่าสตรีในโลกแห่งการทำงาน 
เป้าหมายมาตรการ : สตรีมีโอกาสเข้าถึงการทำงานและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการแบ่งเบาภาระ
ของสตรีจากงานการดูแลครอบครัวมากขึ้น  
 มาตรการนี้เป็นมาตรการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงในโลกของการทำงานและ
สร้างโอกาสให้ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานทางเศรษฐกิจและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ             
ในประเด็นสำคัญต่อไปนี้  

➢ คุณค่าของผู้หญิงในการทำงานที่สร้างผลผลิตแก่สังคมทั้งแรงงานสตรีในระบบ/นอกระบบ  
เนื่องด้วยการทำงานเป็นการสร้างรายได้ที่ให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิงและครอบครัว ผู้หญิง      
จึงมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมากขึ ้น และทำให้ผู ้หญิงมีความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและ                        
ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent work) ที่ผู้หญิงได้มีการพัฒนาตนเอง ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคม (Social protection) จากสิทธิและสวัสดิการที่สมควรได้รับจากการทำงาน ได้รับความเป็นธรรม               
ในการจ้างงาน อีกท้ังยังได้รับการยอมรับจากสังคมจากคุณค่าของตนเองจากการทำงานด้วย๓๐ ซึ่งการมีงาน
ที่มีคุณค่าเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติในเป้าหมายที่ ๘ (SDG ๘) “การส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี งานที่มี
คุณค่าสำหรับทุกคน”โดยคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการทำงาน ดังเป้าหมายย่อย ๘ .๕ (SDG 
๘.๕) ที ่ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น “...การมีงานทำที ่มีคุณค่าสำหรับทั ้ง หญิงและชาย... (Target ๘.๕: 
Achieved… decent work for all women and men…)”  

ด้วยเหตุนี้การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงในการทำงานจะช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงงาน
ที่มีคุณค่ามากขึ้น สามารถมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นทั้งจากรายได้และจากมาตรการคุ้มครองทางสังคม             
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การดูแลเมื่อเจ็บป่วยและการคลอดบุตร การประคับประคองเมื่อตกงานและขาด
รายได้ ส่วนองค์กรที ่ทำงานหรือสถานประกอบการก็จะได้ร ับประโยชน์จากความรู ้ความสามารถ                       
ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยมุมมองและทักษะที่เกิดจากความหลากหลาย 
(Diversity) ของหญิงและชายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร          

➢ คุณค่าของงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid care work) ของสตรี ความตระหนักต่อคุณค่า
งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างของสตรีทำให้สังคมมองเห็นบทบาทสำคัญที่ผู ้หญิงมักเป็นกำลังหลักในการ
รับผิดชอบตามความคาดหวังของสังคม เช่น การเลี ้ยง/ดูแลลูก การดูแลอาหารการกินของสมาชิก                        
ในครอบครัว การทำงานบ้าน การดูแลสมาชิกครอบครัวท่ีเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้สังคมอาจมองข้ามไป 
โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีสถานะทางสังคมเป็น “แม่ ภรรยา และลูกสาว” จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อสตรี หรืออาจทำให้สตรีต้องเสียสละ/เสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง/เสียทางเลือกอื ่น ๆ ในชีวิต                        
ที่นอกเหนือไปจากการดูแลรับผิดชอบครอบครัว 

การสร้างความตระหนักในประเด็นดังกล่าว จะช่วยให้สังคมเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต ้อง
สนับสนุนการแบ่งเบาภาระของผู้หญิง (Double burden) ที่ต้องทำงานนอกบ้าน (สร้างรายได้) และในบ้าน 
(ไม่ได้รับค่าจ้าง)  ด้วยการลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทสตรีแบบดั้งเดิม เช่น 
การมีนโยบายของสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family-friendly policy) การส่งเสริมการแบ่งเบา
ความรับผิดชอบเรื่องงานบ้านระหว่างสมาชิกในครอบครัว มาตรการในเรื่องนี้ ประกอบด้วย 

 
 

๓๐ ความหมายของงานที่มีคุณค่า (Decent work)  
 



 

๗๖ 
 

มาตรการ ๒.๑ ศึกษาสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสตรีในโลกแห่งการทำงาน 
มาตรการ ๒.๒ การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสตรี  

หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสามารถส่งเสริมคุณค่าผู้หญิงด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้หญิงทำงาน สนับสนุนให้มีมาตรการของที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้หญิงและครอบครัว เช่น การอนุญาตให้
ลาคลอดได้ทั้งบิดาและมารดา การมีพื้นที่ในที่ทำงานสำหรับปั๊มนมแม่ การมีศูนย์เลี ้ยงเด็กที่ มีคุณภาพ                  
การทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างเวลาทำงานและการ Work from home ที่จะช่วยรักษาบุคลากรสตรีที่มีคุณภาพ
ไม่ให้ออกจากงานเพราะต้องมีภาระตามบทบาทดั้งเดิม อีกท้ัง ในช่วงหลังการแพร่ระบาด โควิด-๑๙ ที่ผู้หญิง
จำนวนมากได้รับผลกระทบจากการตกงาน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว ดังนั้น จะต้องมีการ
ดำเนินงานเพ่ือกระตุ้นเตือนให้สังคมและหน่วยงานราชการให้ความสำคัญต่อสวัสดิการและมาตรการเร่งด่วน
เฉพาะหน้า ที่จะช่วยบรรเทาภาระของผู้หญิงจากภาวะเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งจ้างงาน
ให้ตระหนักถึงคุณคา่ของผู้หญิงในการทำงาน ที่จะต้องพยายามรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไว้ในองค์กร 

มาตรการ ๒.๓ สร้างต้นแบบ ยกย่องเชิดชูสถานปฏิบัติงานทั ้งหน่วยราชการ   ภาคเอกชน                         
ที่เป็นตัวอย่างที่ดใีนการมีแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสตรี 

การสร้างต้นแบบและจัดให้มีกิจกรรมที ่เป็นแรงจูงใจ (Incentives) สำหรับ
หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที ่ดีในการดูแลพนักงานหญิง เป็นแนวทางการสร้างความตระหนักของสังคม                     
รวมไปถึงการทำให้สังคมมองเห็นและรับรู้บทบาทของผู้หญิงทำงาน (Women’s visibility) รณรงค์บทบาท
ชายในอุดมคติที่เข้าใจสนับสนุนและช่วยแบ่งเบาภาระคู่ชีวิต และการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)                   
ในการสนับสนุนคุณค่าของสตรีจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานของผู้หญิง  
 
มาตรการที่ ๓  มาตรการส่งเสริมการศึกษาและการทำงานด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ของสตร ี
เป้าหมายมาตรการ :  เด็กหญิงได้เข้าเรียนและได้รับการสนับสนุนในสาขา STEM มากขึ้น 

การศึกษาด้าน STEM เป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ความสามารถของมนุษย์ในโลกยุคใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตที่มี STEM เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และเป็นสาขาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเกิดความต้องการกำลังแรงงานที่มีทักษะในสาขา STEM และ             
มีแนวโน้มในการให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าสาขาอื่น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักจะมีโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาและประกอบอาชีพด้าน STEM น้อยกว่าผู้ชายเป็นอย่างมาก ด้วยสาเหตุหลักอย่างหนึ่งคือ
ความคิดความเชื่อและความคาดหวังของสังคมต่อความสามารถ/ความถนัดและบทบาทของหญิงและชาย                   
ที่ติดตรึงอย่างแน่นหนา  

ดังนั้น การส่งเสริมการศึกษาของเด็กหญิงและผู้หญิงในสาขา STEM จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า
ของสตรีและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่สตรีมากขึ้นแล้ว และยังเป็นวิธีการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยทะลาย
ความคิดความเชื่อและแนวปฏิบัติทางเพศภาวะแบบประเพณีนิยม ช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กผู้หญิง
ในการที ่จะฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้หลักเหตุผลและค้นคว้าหาความจริงด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ บ่มเพาะจิตใจและวิธีคิดแบบนักประดิษฐ์ (Innovators) ที่มุ ่งมั ่น พยายามแก้ไขปัญหา 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่ย่อท้อ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) 
ของเด็กผู้หญิงอันเป็นความรู้/ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ให้สามารถรู้เท่าทันข้อมูล                
ในโลกเสมือนจริง ไม่ตกเป็นเหยื่อข้อมูลที่เป็นเท็จและการแสวงหาประโยชน์อีกด้วย มาตรการที่มุ่งเป้าไปที่
การเข้าถึงการศึกษาเรื่อง STEM ของเด็กผู้หญิง ได้แก่   



 

๗๗ 
 

มาตรการ ๓.๑ การส่งเสริมให้เด็กหญิงเข้าสู ่สาขา STEM การอบรม/การเรียนรู้ให้เด็กหญิง
ตระหนักรับรู้และจัดการกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศของตนเองที่ส่งผลต่อการตอกย้ำการแบ่งแยก
ความถนัดทางวิชาการของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายตามค่านิยมแบบดั้งเดิม เช่น ความคิดที่ว่า “นักเรียนหญิง
เก่งภาษา แต่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ นักเรียนชายเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  แต่ไม่เก่งภาษาและสังคม” 
เป็นต้น และการจัดกิจกรรมด้าน STEM สำหรับนักเรียนหญิง 

มาตรการ ๓.๒ สร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษาให้สามารถดึงความสนใจและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กหญิงในสาขา STEM เช่น การอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน                  
การสอนและการแนะแนวการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพด้าน STEM ที่จะช่วยให้นักเรียนหญิงมีส่วนร่วม       
ในกระบวนการเรียนรู้และมีโอกาสเข้าสู่สาขาการเรียน/อาชีพด้าน STEM มากขึ้น 

มาตรการ ๓.๓ สร้างต้นแบบสตรีในสาขา STEM 
มาตรการ ๓.๔ สร้างเครือข่ายสตรีใน STEM ที่สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (Mentor)                  

แก่นักเรียน/นักศึกษาหญิงได้ 

มาตรการที่ ๔  มาตรการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรี 
เป้าหมายมาตรการ  : สตรีได้รับการบ่มเพาะและเสริมศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ 

ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้มีความมุ่งมั่น ต้องการประสบความสำเร็จ และกล้าเปลี่ยนแปลง                  
อีกทั ้งเป็น “หนทางที ่นำมาซึ ่งรายได้ ลดความยากจน และความผาสุกมั ่นคงในชีว ิตของตนเองและ
ครอบครัว”๓๑ อย่างไรกต็าม เครื่องกีดขวางสำคัญของผู้หญิงในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่  

➢ การที่ผู้หญิงถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาทางเพศภาวะตั้งแต่วัยเยาว์จากครอบครัวและโรงเรียน    
ที่ทำให้ผู้หญิงมีความคิดจิตใจและบุคลิกภาพที่อาจไม่สอดคล้องกับโลกผู้ประกอบการที่ต้องเน้นการแข่ งขัน 
มั ่นใจในตนเอง โดยจากการศึกษาของ UNICEF และ UNDP พบว่า เด็กหญิงว ัยรุ ่นไทยมีความกลัว                          
ที ่จะล้มเหลว ไม่กล้าเสี ่ยงเมื ่อเปรียบเทียบกับเด็กชาย รวมทั้งยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็ น
ผู้ประกอบการ เช่น การสร้าง/มีเครือข่ายทางสังคมสนับสนุน๓๒   

➢ ความเชื ่อและเจตคติของสังคมที่มีต่อผู ้ประกอบการหญิงทำให้ยากต่อการขอระดมทุน                 
สังคมยังคงคิดและมีอคติทางเพศว่าผู้หญิงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้น้อยกว่าผู้ชาย จากเจตคติ
ดังกล่าว ทำให้การที่ผู้ประกอบการหญิงจะกล้าคิด กล้านำสนอไอเดียใหม่ ๆ และการได้รับการสนับสนุน                
การลงทุนกลายเป็นเรื่องยาก และยังอาจถูกมองและได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ประกอบการที่เป็นชาย 

➢ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงในการดูแลครอบครัวและงานบ้านเป็นภาระที่ผู้หญิง         
แบกรับโดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบในลำดับแรก สังคมมองว่าผู้หญิงควรทุ่มเทเพื่อครอบครัวมากกว่าการ
ทุ่มเทเพ่ือธุรกิจ หรือไม่ก็ต้องทำทั้งสองเรื่องโดยไม่อาจละเว้นภาระหลักในการดูแลครอบครัว ดังบทประพันธ์
ที่ว่า “เปลก็ไกวดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ ไม่อวดหยิ่งหญิงไทยมิใช่ชั่ว ไหนไถถากกรากกรำไหนทำครัว ใช่รู้จัก
แต่จะยั่วผัวเมื ่อไร”๓๓ ดังจะเห็นได้จากเหตุผลการล้มเลิกกิจการของผู้หญิงว่ามาจากการตั ้งครรภ์และ                 
ความจำเป็นที่ต้องทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดี และเด็กหญิงถูกคาดหวังให้ดูแลบ้าน/ใช้เวลาในบ้าน จึงขาดโอกาส                 
ในการฝึกฝนทักษะในการเล่นและการเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  

 
๓๑Unicef and UNDP (๒๐๒๑). Addressing Gender Barriers to Entrepreneurship and Leadership.   
๓๒ Ibid. 
๓๓ คำประพันธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ที่ทรงพรรณนาคำเริงสดุดี สตรีไทยนักรบ ไว้ในหนังสือเร่ือง นารีเรืองนาม 
อ้างจาก ญาดา อารัมภีร์. “ยอ้นดู หญิงไทย (ในวรรณคดี) ที่ใจสู้” ใน มติชนสุดสปัดาห์ ฉบับวันที ่๘-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จาก 
https://www.matichonweekly. com/column/article_๑๗๗๔๖๑ 



 

๗๘ 
 

มาตรการในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จึงมุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนการหล่อหลอมกล่อมเกลาจากสถาบัน
ครอบครัวและการศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมเด็กหญิงให้พร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการและการปรับเปลี่ยน
เจตคติของสังคมให้สนับสนุนการเติบโตของเด็กหญิงและการเติบโตของผู้ประกอบการหญิง สร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในความสามารถและความเข้มแข็งของตน ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อเรื่องข้อจำกัด                
ของเพศ โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 

มาตรการ ๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กหญิงให้
เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกระบวนการการหล่อหลอมกล่อมเกลาเด็กให้ปลอดจากภาพเหมารวมและอคติ
ทางเพศ เพื ่อให้เด็กหญิงได้ร ับการบ่มเพาะความคิดจิตใจ บุคลิกภาพ และทักษะที ่เอื ้อต่อการเป็น
ผู้ประกอบการตั้งแต่วัยเด็ก สามารถมีทางเลือกอ่ืน ๆ ในการดำเนินชีวิตนอกเหนือไปจากบทบาททางเพศตาม
บรรทัดฐานของสังคมแบบดั้งเดิม   

มาตรการ ๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในโรงเรียนเพื ่อพัฒนาศักยภาพของเด็กหญิงเพื ่อเป็น
ผู้ประกอบการ 

มาตรการ ๔.๓ พัฒนาศักยภาพของสตรีเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
มาตรการ ๔.๔ พัฒนานโยบาย/มาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 
มาตรการ ๔.๕  จัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสตรีที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย

ภาคธุรกิจ สามารถสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการผู้หญิงและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  

มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ 
สตรีในชนบทห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน สตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด -๑๙ สตรีในพื้นที่                          
จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) 
เป้าหมายมาตรการ  : สตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ได้มากขึ้น 

มาตรการข้อนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในด้านการศึกษา สวัสดิการและ
การทำงาน และการมีสุขภาวะที่ดี โดยการติดตามความสำเร็จควรพิจารณาตัวชี ้ว ัดด้านคุณภาพชีวิต                  
ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดีขึ้น (เทียบจากข้อมูล Baseline) ได้แก่ อัตราการเรียนต่อของสตรี อัตราการมีงานทำ
ของสตรี อัตราการเข้าถึงสวัสดิการของสตรี และอัตราการตายของมารดา เป็นต้น 

เสาหลักท่ี ๒ : การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ฉบับนี ้ จะพิจารณามาตรการในการขจัดความรุนแรง                     
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ในประเด็นที่ยังคงเป็นช่องว่างของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีที่ยังมิได้มีการดำเนินการ
หรือควรมีการดำเนินการเข้มข้นมากข้ึนกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนี้ 

มาตรการที่ ๖  การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี 
เป้าหมายมาตรการ  : คนรุ ่นใหม่และข้าราชการซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศตระหนักถึงปัญหา                 
ความรุนแรงต่อสตรี และเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสตรี 
 มาตรการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงและการที่ต้อง
พยายามขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีให้หมดไป รวมทั้งการท้าทายภาพเหมารวมและอคติทางเพศ และ
การปฏิบัติของครอบครัว โรงเรียน สื่อ และสังคมในภาพกว้างที่มีผลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง จากบรรทัดฐานของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่
และข้าราชการซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนประเทศ ได้แก่ 



 

๗๙ 
 

มาตรการ ๖.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู ้ เ พ่ือ                    
ขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรีของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน นักเรียน ครู 
นักศึกษา ผู้นำชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง                   
ของมนุษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

มาตรการ ๖.๒ พัฒนาและออกแบบคู่มือ/ชุดการเรียนรู ้ประเด็นขจัดรากเหง้าความรุนแรง                 
ในทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนต่อสตรีสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการ ๖.๓ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงในทุกรูปแบบ                   
ที่เกิดขึ้นต่อสตรี โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ  

มาตรการ ๖.๔ การสร้างสื่อสังคมและช่องทางเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เช่น การผลิตสื่อสังคมสมัยใหม่ และการมี Learning hub/platform 
เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ในประเด็น 

➢ ความรุนแรงในครอบครัว  
➢ การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน และในที่สาธารณะ 
➢ ความรุนแรงต่อสตรีออนไลน์ 

 
มาตรการที่ ๗ มาตรการ Red Alert เพื ่อสร้างพื้นที ่ปลอดภัยและกระตุ ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึง                
การป้องกันภัยจากความรุนแรงต่อสตรี 
เป้าหมายมาตรการ :  การมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี (เมืองปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย 
เดินทางปลอดภัย ที่ทำงานปลอดภัย และไซเบอร์ปลอดภัย) 

มาตรการ ๗.๑ กิจกรรมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยสตรี เพ่ือสร้างเมืองปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย โรงเรียน
ปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ที่ทำงานปลอดภัย และไซเบอร์ปลอดภัย เช่น การติดป้ายเตือนให้ช่วยสอดส่อง
ดูแลในที่ทำงานและที่สาธารณะ การมีที่จอดรถสำหรับสตรี การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดเวลาตรวจตรา
พื้นที ่ การปรับภูมิทัศน์และสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อสตรี การสำรวจและแจ้งข้อมูลพื ้นที ่อันตราย                      
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อแจ้งและติดตามข้อมูลพ้ืนที่อันตราย 

มาตรการ ๗.๒ การรณรงค์ให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดการคุกคามทางเพศ
และล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน รณรงค์นโยบายที่ไม่ทน (Zero - tolerance) ต่อการคุกคามและ                       
ล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานภาครัฐ  ย้ำความสำคัญ/กำชับทางนโยบาย โดยขับเคลื ่อนด้วยกลไก 
CGEO/GFP ของหน่วยงานเพื่อทำให้ส่วนราชการเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานสำหรับสตรี และมีกลยุทธ์
สนับสนุน เช่น การสื่อสารภายในหน่วยงาน การให้รางวัลหน่วยงาน การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น  เพื่อให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาความรุนแรงของรัฐ  

 
มาตรการที่ ๘  การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี  
เป้าหมายมาตรการ :  สตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้น 

มาตรการ ๘.๑ การเผยแพร่ข้อมูล/การให้ความรู้เพื่อช่วยให้สตรีเข้าถึงความช่วยเหลือจากการ               
ถูกกระทำความรุนแรง การช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ถูกกระทำเป็นมาตรการสำคัญที่จะรับประกันว่าผู้หญิงและ
เด็กหญิงท่ีถูกกระทำความรุนแรงจะได้รับการดูแลให้ได้รับสิ่งจำเป็น โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึง
ความช่วยเหลือและความรู้ในเรื่องต่อไปนี้  



 

๘๐ 
 

➢ ช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงให้กว้างขวาง                
ลงไปจนถึงในระดับชุมชน  

➢ ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการคุ ้มครองสตรีที ่ถูกกระทำจากความรุนแรง 
(ความรุนแรงในครอบครัว/การคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ)  

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล                 
ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที ่มีลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรม (กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่                     
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)๓๔ โดยใช้ช ่องทางและว ิธ ีการสื ่อสารที ่ม ีความสอดคล้องกับล ักษณะ                           
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้ภาษาท้องถิ่น การใช้สื ่อโซเชียล การเผยแพร่ผ่านกลไกหน่วยงานของรัฐ                  
กลไกการปกครอง กลไกอาสาสมัครในพื้นที่ กลไกผู้นำชุมชน เป็นต้น 

มาตรการ ๘.๒ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจของบุคลากรในระบบยุติธรรมต่อประเด็น
เพศภาวะและแนวปฏิบัติต่อสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรง 

การสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนเจตคติในกลุ่มผู้รักษากฎหมายเพื่อให้เข้าใจความ
ละเอียดอ่อนของประเด็นเพศภาวะและปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิง  เป็นประตูที่จะช่วยส่งเสริม
ผู้หญิงให้เข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้นและสอดคล้องกับอนุสัญญา CEDAW ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า “เป็นเรื่อง
จำเป็นที่จะต้องมีการอบรมเพื่อสร้างความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะสำหรับตุลาการและเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง” 

นอกจากนี้ การตระหนักในประเด็นเพศภาวะยังจะทำให้บุคลากรในระบบยุติธรรมคำนึงถึง
ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกอันเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น 
สอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่ที่เหมาะสม มอบหมายให้บุคลากรหญิงตรวจสอบร่องรอยการทำร้าย
ร่างกาย ละเว้นคำถามที่สร้างความอับอายหรือกล่าวโทษผู้ถูกกระทำ เร่งรัดการพิจารณากระบวนการ
พิจารณาคดีและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กหญิงและผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระทำ เป็นต้น โดยกิจกรรม                      
ที่ขับเคลื่อนต่อเนื่อง/คู่ขนานอาจเป็นการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมและกระตุ้นแรงจูงใจ
บุคลากรและองค์กรในระบบยุติธรรม เช่น กิจกรรมแคมเปญ Vote โรงพักที่เป็นมิตรกบัผู้หญิง เป็นต้น     
 
มาตรการที่ ๙ มาตรการริเริ่ม/เสนอกฎหมายที่คุ้มครองสตรีจากความรุนแรงและให้ความยุติธรรมต่อสตรี
ผู้ถูกกระทำ๓๕   
เป้าหมายมาตรการ : การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 

การมีกฎหมายและการบังค ับใช้กฎหมายที ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อ
สภาพการณ์ของปัญหาจะเป็นเครื ่องมือที ่ช ่วยปกป้องผู ้หญิงและเด็กหญิงซึ ่งเป็นผู ้ถ ูกกระทำและ                       
การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำ  

ทั้งนี้ การเสนอกฎหมายที่ชัดเจน หนักแน่น และมีพลัง จะต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจัง
จากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐด้านสิทธิมนุษยชน                 
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) องค์กรวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี และ
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย รวมไปถึงฝ่ายบริหารและการเมืองที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนผลักดันมีส่วนร่วม                    
ในการพัฒนากฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องมีแรงสนับสนุนจากสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อที่เป็น
พันธมติร โดยในการดำเนินการจะต้องมีจังหวะก้าวเพื่อทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

 
๓๔ ข้อเสนอแนะนี้ได้รับจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยที่ระบุวา่สตรีกลุ่มเฉพาะอาจมอีุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น 
๓๕ ข้อเสนอจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี 



 

๘๑ 
 

มาตรการ ๙.๑ ศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรี 
มาตรการ ๙ .๒ สร้างกลไกความร่วมมือในการเสนอและผลักดันกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับ                     

ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ จากการมีส่วนร่วมจากผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งพลังทางสังคม                     
เพ่ือผลักดันกฎหมาย การทำความเข้าใจกับฝ่ายการเมือง จนถึงการสร้างการยอมรับจากทุกฝ่าย  

มาตรการ ๙.๓ สร้างการรับรู้แก่สังคมและขยายแนวร่วมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ 
 

เสาหลักท่ี ๓ : การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ  
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ เป็นการทำให้สตรีได้รับการรวมเข้าไปให้

มีบทบาทการนำ เป็นตัวแทนและสะท้อนมุมมองของสตรีในกลไกการบริหาร เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
ยกระดับสถานภาพสตรี โดยกำหนดเป้าหมายระดับสูงซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นต่อสถานภาพของผู้หญิง ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑๐ กระบวนการเรียนรู้ต่อความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ๓๖  
เป้าหมายมาตรการ :  คนรุ ่นใหม่และผู ้นำสังคมมีความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทการนำสตรี                     
โดยไม่ยึดติดกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื ่อสร้างความตระหนักและความรู ้ความเข้าใจในการขจัดภาพ                    
เหมารวมและอคติทางเพศที่เป็นเครื่องกีดขวางการเป็นผู้นำของสตรีสำหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ                    
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ควรมีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือซึมซับคุณค่าที่จะพร้อมรับและเชื่อมั่นบทบาทการนำ
ของผู ้หญิง และในระดับชุมชนที่ผู ้นำทั ้งหญิงและชายจะได้มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของ                         
การพัฒนาบทบาทการนำของสตรี และคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้สตรีมีส่วนร่วมในบทบาทสาธารณะมากขึ้น 
โดยดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้  

มาตรการ ๑๐.๑ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ช่องว่างและความต้องการเรียนรู้ เพื่อให้พร้อมรับการ
นำของสตรีในระดับตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการ ๑๐.๒ พัฒนาคู่มือ/ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและพร้อมรับการนำของสตรี
ในระดับตัดสินใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการขจัดภาพเหมารวม
และอคติทางเพศท่ีมีต่อการนำของสตรีสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 

มาตรการที่ ๑๑ การผลักดันเชิงนโยบายและการสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการมี
มาตรการพิเศษช่ัวคราว๓๗  
เป้าหมายมาตรการ :  ความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อมาตรการชั่วคราวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ 

มาตรการพิเศษชั่วคราวเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับและมีการผลักดันจากทั่วโลกว่าเป็นแนว
ปฏิบัติที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการกำหนดโควตาสัดส่วนของผู้หญิงในระดับการตัดสินใจ            
ดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญา CEDAW ที่สนับสนุนให้มีมาตรการพิเศษชั่วคราวที่มุ่งเร่งรัดให้มีความเสมอภาค                    
ที่แท้จริงระหว่างหญิงและชาย และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการเมืองและอ่ืน ๆ โดยการรับประกัน
ว่าผู้หญิงจะได้รับความเสมอภาคในการเข้าร่วมในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐและการรับตำแหน่งราชการ
ในทุก ๆ ระดับ๓๘   

 
๓๖ ข้อเสนอจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสตรีที่ระบุว่าสังคมต้องเข้าใจว่าการมีสตรีในระดับตัดสินใจช่วยสร้างความเป็นธรรมและจะส่งผลดีต่อสังคม
อย่างไร  
๓๗ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสตรีและการสนทนากลุ่มพบวา่ในพื้นที่ที่มสีังคมวัฒนธรรมที่ติดยึดกับบทบาทเพศภาวะดั้งเดิมที่ผู้หญิงไม่
สมควรเป็นผู้นำ การมีมาตรการพิเศษชว่ยให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในระดับนโยบายได้เป็นอย่างดี    
๓๘ ใน CEDAW, Article ๔ และ Article ๗ para. b และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาได้ระบุในเอกสารข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานประเทศไทย 
ฉบับที่ ๖-๗ ให้มกีารใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อเร่งรัดการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับตัดสินใจ 



 

๘๒ 
 

ทั้งนี ้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับประกันการมีส่วนร่วมของสตรี                           
ในภาคการเมืองโดยบัญญัติเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยต้องคำนึงถึง
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และกำหนดให้มีสัดส่วนของผู้หญิงในคณะกรรมาธิการวิสามัญ                    
ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนการยกระดับมาตรการพิเศษชั่วคราวให้ไปถึงการเพิ่มสัดส่วนจำนวนสตรี
ในรัฐสภาให้บรรลุผลในทางปฏิบัติจะต้องมีการรณรงค์เชิงนโยบาย (Advocacy campaign) และเตรียมความพร้อม
ของสังคม ด้วยการนำเสนอแนวคิด ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับต่อมาตรการพิเศษชั่วคราว
สำหรับสตรี โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้   

มาตรการ ๑๑.๑  ศึกษาสถานการณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการนำมาตรการพิเศษชั่วคราวมาใช้
การศึกษาค้นคว้า Evidence-based ของการมีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ เพื่อเป็น
องค์ความรู้ที่สามารถนำมาเผยแพร่ในการสื่อสารกับสังคมได้ 

มาตรการ ๑๑.๒ ทำความเข้าใจในกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชน พรรคการเมือง และ
นักการเมือง) ถึงลักษณะและประโยชน์ของมาตรการพิเศษชั่วคราว 

มาตรการ ๑๑.๓ สื่อสารรณรงค์เพื่อทำความเข้าใจของสังคมต่อสาระของมาตรการพิเศษชั่วคราว
การสื่อสารกับสังคมเรื่องการใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศและเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค โดยนำเสนอแนวคิดต่อสังคม กระตุ้นให้เกิดแนวร่วมและพลังสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้หญิงในการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้านนโยบาย   

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้เกิดผลจะต้องรณรงค์อย่างจริงจัง และผลักดันจนไปถึงฝ่ายการเมืองซึ่งเป็น        
ผู้กำหนดนโยบาย ที่จะต้องใช้พลังร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
องค์กรวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรสตรี องค์กร
สิทธิและประชาธิปไตย พันธมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และพันธมิตรสื่อที่จะช่วย
สนับสนุนให้เกิด Momentum ในการจุดประกายการถกเถียง พูดคุย ปรึกษาหารือ เป็นแรงกระเพ่ือมที่ส่งผล
ต่อการผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อไป อีกท้ังการขับเคลื่อนมาตรการพิเศษชั่วคราวนี้เป็นประเด็น
เชิงนโยบายขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN Women ดังนั้น จึงสามารถเชื่อมโยง/สานต่อเพ่ือให้ได้พลังร่วมได้ 

มาตรการที่ ๑๒  การพัฒนาทักษะสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหาร   
เป้าหมายมาตรการ : สตรีมีความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ 

มาตรการ ๑๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มาตรการ ๑๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ

ทางการเมือง เช่น ศูนย์บ่มเพาะสตรีเข้าสู่การเมือง การมีระบบพี่เลี้ยง 

เสาหลักที่ ๔ : การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของสังคม              
ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ภาพเหมารวมและอคติทางเพศที ่ฝ ังล ึกและแพร่หลายในสังคมเป็นรากเหง้าของปัญหา                      
ความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ ที่ทำให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในมิติต่าง ๆ ที่ปิดกั้นผู้หญิงจากโอกาส                     
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการได้รับโอกาสในการ
เรียนรู ้ การดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ และการมีความปลอดภัยจาก                     
ความรุนแรงทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว ซึ่งภาพเหมารวมและอคติทางเพศที่เป็นปัญหานี้เกิดขึ้นจาก
เจตคติ ค่านิยม ระบบความคิดความเชื่อของคนในสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐานทางเพศภาวะ                   
ที่นำมาสูพ่ฤติกรรมและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสตรี  



 

๘๓ 
 

ดังนั ้น ความท้าทายสำคัญในการขับเคลื ่อนความเสมอภาคระหว่างเพศและการพัฒนาสตรี                  
คือการสร้างบรรทัดฐานทางเพศภาวะของสังคม (Gender norms)๓๙ ที่ให้คุณค่าต่อความเสมอภาค
ระหว่างเพศ โดยปลูกฝังและหล่อหลอมความคิดนี้ให้เป็นซอฟท์แวร์หรือความคิดหลักของสังคม และ               
ขจัดซอฟท์แวร์เก่าที่เป็นอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของสตรีและของมนุษย์ทั้งมวล 
ซึ่งเมื่อบรรทัดฐานทางเพศภาวะเปลี่ยนแปลง ความคิดความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกอื่นของสังคม                   
ว่ามีการประพฤติปฏิบัติ (และควรจะประพฤติปฏิบัติ) อย่างไรย่อมเปลี่ยนไป และในท้ายที่สุดบรรทัดฐานใหม่
ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์๔๐   

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักถึงเรื่องค่านิยม เจตคติ ระบบความคิดความเชื่อ
ของคนในสังคมว่าเป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ยังอาจมีข้อจำกัดบางประการต่อการลงแรง 
ขับเคลื ่อนให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื ่องและการใช้มาตรการสื ่อสารรณรงค์ที ่มีประสิทธิภาพ                     
โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารและเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยที่การดำเนินการดังกล่าวยังมีน้อย
เกินไปและไม่เต็มที่ อีกทั้งอาจยังไม่ได้คำนึงถึงการมีแผนงานหรือโปรแกรมปรับเปลี่ยนเจตคติที่มุ่งเป้าหมาย
ไปยังผู้ชายและเด็กชายด้วย รวมทั้งขาดการติดตามการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและเจตคติอย่างเป็นระบบ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ จึงกำหนดให้การปรับเปลี่ยนค่านิยม เจตคติ ระบบความคิด
ความเชื่อของคนในสังคม เป็นมาตรการในประเด็นคาบเกี่ยวและเป็นกลยุทธหลักของแผนฯ อันเป็นแนวทาง
ที่ใช้เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางเพศภาวะขึ้นมาใหม่ที่ไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอันตรายต่อสตรี
และตั้งความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทเพศภาวะที่ไม่ติดยึดกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศแบบดั้งเดิม 
และเป็นบรรทัดฐานเชิงบวกที่ให้ความสำคัญต่อความเป็นธรรมต่อผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่าง เพศ 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๙ Bicchieri (๒๐๑๗ อ้างใน Georgina Waylen, ๒๐๑๘) บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง “กฎแห่งพฤติกรรมของสังคมที่ปัจเจกบุคคลยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตาม เพราะคนส่วนใหญ่ในกลุ่มสังคมที่ตนสังกัดต่างก็ปฏิบัติตามกฎนั้นและคนส่วนใหญ่ต่างก็มีความเชื่อว่าคนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติตามกฎเชน่กัน
หรือควรจะปฏิบัติตามกฎนั้น” โดยบรรทัดฐานประกอบด้วยลักษณะพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่กระทำ (Descriptive norms) และลักษณะการ
กระทำที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและไม่ยอมรับ (Injunctive norms) (Cialdini et al, ๑๙๙๑ อ้างใน Georgina Waylen,.๒๐๑๘)     
๔๐ Georgina Waylen, (๒๐๑๘). “Nudges for Gender Equality? What Can Behavior Change Offer Gender and Politics?”  
European Journal of Politics and Gender, vol.๑ no. ๑-๒ pp. ๑๖๗-๑๘๓.  



 

๘๔ 
 

ภาพที่ ๑  กรอบมาตรการเสาหลักท่ี ๔ การสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด
ความเชื่อของสังคม ให้เอ้ือต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 
 
มาตรการที่ ๑๓ สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก  
เป้าหมายมาตรการ : สังคมมีเจตคติที่เอื ้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศและความก้าวหน้าของสตรี             
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  และการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ 
➢ การสร้างความตระหนักของสังคมต่อ “ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศและความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้าง

โอกาสของสตรีในการเพิ่มพูนทุนมนุษย์”  
➢ การปลุกสังคมให้ยืนหยัด “ไม่ยอมรับและไม่ยอมทนความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ”   
➢ การเปิดการรับรู้และเตรียมความพร้อมของสังคมให้ “พร้อมรับบทบาทการนำของสตรี” 

มาตรการนี ้เป็นการสร้างความตระหนักของสังคมวงกว้างเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติที ่คำนึงถึง                 
ความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเฉพาะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวและการกล่อมเกลาทางสังคม                  
ในโรงเรียน๔๑  โดยเป็นการใช้กลยุทธ์การสื ่อสารทั้งด้านรณรงค์และประชาสัมพันธ์ที ่มีประสิทธิภาพ                       
ซึ่งมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การใช้เนื้อหาการรณรงค์และช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งวิธีการสื่อสาร
รณรงค์ ที่สร้างสรรและสอดคล้องกับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื ่อละครและสื่อบันเทิง                  
(เช่น ละคร ภาพยนตร์) สื ่อสำหรับเด็ก (อนิเมชัน การ์ตูน เกมส์) สื ่อโฆษณา ผู ้มีอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) สื ่อโซเชียล และสื ่ออื ่น ๆ ที ่ใช้สะกิดความคิดของผู ้คน โดยการสร้างความตระหนักนี้                     
รวมไปถึงการสร้างกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับสังคม และการสร้างพ้ืนที่ 
ให้สตรีมีบทบาทเด่นชัดในพื้นที ่สาธารณะที่สังคมสามารถมองเห็นได้ (Women’s visibility) ด้วย ทั้งนี้                  
การขับเคลื่อนให้เกิดผลต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพด้านการสื่อสารรณรงค์และการเป็น
พันธมิตรกับสื่อด้วย ได้แก่ 

 
๔๑ การสร้างความตระหนักเร่ืองเพศภาวะเป็นประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มรวมทั้งสมัชชาสตรีเน้นย้ำในทิศทาง
เดียวกันว่าหากความคิดความเชื่อของสังคมไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นแต่ไม่ยั่งยืน  

กลยุทธการปรบัเปลีย่น
เจตคต ิความคดิ                
ความเชื่อ ทีน่ าไปสู่
สงัคมเสมอภาค           
ระหว่างเพศ

ดา้นทุนมนุษย์

สงัคมทีส่นบัสนุนความกา้วหน้า            
ของสตรี

ดา้นขจดัความรุนแรง

สงัคมทีไ่ม่ทนต่อความรุนแรงต่อสตรี

ดา้นสตรใีนระดบัตดัสนิใจ

สงัคมทีพ่รอ้มรบับทบาทน าของสตรี

การทา้ทายบรรทดัฐานเพศภาวะดัง้เดมิ

การเสรมิสรา้ง/ตอกย ้าบรรทดัฐานเพศ
ภาวะเชงิบวก



 

๘๕ 
 

มาตรการ ๑๓ .๑ สร ้างความตระหนักของส ังคมต่อ “คุณค่าของสตร ีและการเสร ิมพลัง                          
เพื ่อความก้าวหน้าสตรี” โดยทำให้ส ังคมใส่ใจต่อปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางเพศและความจำเป็น                                   
ที่ต้องเสริมสร้างโอกาสของสตรีในการเพิ่มพูนทุนมนุษย์ 

ประเด็นที่มุ่งสื่อสารกับสังคมเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการสะสมทุนมนุษย์ของสตรี  
➢ การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักถึงอคติทางเพศ ภาพเหมารวมทางเพศ จำกัดบทบาทสตรี

ไว้ในพื้นที่ของครอบครัวที่สตรีมีฐานะเป็นผู้ดูแลหลัก จนกลายเป็นการกีดขวางโอกาสความก้าวหน้าของชีวิต
ผู้หญิงในโลกยุคใหม่และไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของ
ครอบครัวและโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นแหล่งการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคมตั้งแต่
วัยเยาว์ โดยการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กหญิงได้รับการบ่มเพาะความคิดจิ ตใจ บุคลิกภาพ และ
ทักษะที ่เอื ้อต่อความก้าวหน้าในชีว ิตสร้างความเชื ่อมั ่นให้ผู ้หญิงมีความมั ่นใจในความสามารถและ                      
ความเข้มแข็งของตน ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อเรื่องข้อจำกัดของเพศ 

➢ การสร้างการรับรู้ของสังคมต่อคุณค่าของผู้หญิงในโลกของการทำงานและสร้างโอกาสให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานทางเศรษฐกิจและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการชี้ประเด็น
คุณค่าของผู้หญิงในการทำงานที่สร้างผลผลิตแก่สังคมทั้งแรงงานสตรีในระบบ/นอกระบบ และคุณค่าของงาน
ดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid care work) ของสตรี และทำให้สังคมมองเห็นและรับรู้บทบาทของผู้หญิง
ทำงาน (Women’s visibility) เช่น การผลิตละครที่คำนึงถึงบทบาทการทำงานสมัยใหม่ของสตรีในละคร 
บทบาทชายในอุดมคติที ่เข้าใจสนับสนุนและช่วยแบ่งเบาภาระคู ่ช ีว ิต และการสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement) ในการสนับสนุนคุณค่าของสตรีจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานของผู ้หญิง       
โดยอาจจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นแรงจูงใจ (Incentives) สำหรับหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที ่ดีในการดูแล   
พนักงานหญิง เป็นต้น 

➢ การรณรงค์ให้สังคม ครอบครัว และโรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญที่เด็กผู้หญิงจะต้องมี
โอกาสในการศึกษาด้าน STEM และความไม่จำเป็นที่ผู ้หญิงและผู้ชายจะต้องมีหน้าที่การงานตามความ
คาดหวังต่อบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม รวมทั้งสร้างการรับรู้ของสังคมต่อ Visibility ของผู้หญิงใน STEM 

➢ การสื่อสารรณรงค์ที่ช่วยปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของสังคมให้ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง
ในโลกธุรกิจ ทำให้สังคมมองเห็นความสำคัญของการมีผู้ประกอบการหญิง สนับสนุนและถ่ายทอดตัวอย่าง
และเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากต้นแบบไปสู่
เด็กหญิงและเยาวชนสตรี เช่น Storybooks บทสัมภาษณ์ และการใช้สื่อประเภทอ่ืน ๆ 

มาตรการ ๑๓.๒  การปลุกสังคมให้ยืนหยัด “ไม่ยอมทนและไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรี”  
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเจตคติที่ได้รับ

อิทธิพลจากบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องในเรื่องความรุนแรงต่อสตรี ด้วยการการสื่อสารรณรงค์ให้สังคมตระหนัก
ถึงความสำคัญของประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีให้กระจายออกไปในทุกภาคส่วนในประเด็นต่อไปนี้ 

➢ ความรุนแรงระหว่างคู่ครอง (การควบคุมผู้หญิง การนอกใจ-ทำร้ายจิตใจ การลดคุณค่า               
ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง การกล่าวโทษผู้ถูกกระทำ)  

➢ การตอกย้ำการให้คุณค่าเชิงบวกเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคู่ที ่เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน                
ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่นอกใจกัน เชื่อใจกัน  

➢ การไม่ยอมรับความรุนแรงและไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและเด็กหญิง               
ในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ และออนไลน์) 



 

๘๖ 
 

➢ การมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากความรุนแรง ได้แก่ ที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทำงาน 
และท่ีสาธารณะ โดยเป็นการเตือนภัยให้สังคมตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดข้ึนและภัยที่เกิดข้ึนแล้ว  

➢ การกล่าวโทษผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงซึ่งไม่เป็นธรรมต่อสตรี ที่มีรากเหง้าจากภาพเหมารวม
และอคติทางเพศของสังคมต่อสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรง เช่น การกล่าวหาว่าผู้หญิงเป็นต้นเหตุ                
ของความรุนแรงจากการแต่งตัว กิริยามารยาท ความดึงดูดทางเพศ   

➢ การสื่อสารรณรงค์ให้สังคมสนใจและใส่ใจต่อกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี และสร้างพลัง
ทางสังคมที่ช่วยผลักดันการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรีผู้ถูกกระทำ ซึ่งพลังทางสังคมเมื่อรวมกันจะก่อเกิด
เป็นกระแสสังคมที่ช่วยติดตามทวงถามความยุติธรรมที่เกิดขึ้นต่อสตรี เป็นการส่งเสียง (Voice) ของสังคมทั้ง
หญิงและชายที่มีส่งผลต่อการดำเนินการตามกฎหมายดังที ่ปรากฏมาแล้วในหลายกรณี เป็นการนำตัว
ผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อลงโทษตามความผิดที่ตนเองเป็นผู ้ก่อ ซึ่งการดำเนินการ                 
ทางกฎหมายนี้จะช่วยดำรงความยุติธรรมและยืนยันความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของผู้ก่อเหตุทางสังคม 
(Accountability of perpetrators) ไม่ใช่การกระทำผิดแล้วยังลอยนวล จนถึงสามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และไม่กล่าวโทษสตรีผู้ถูกกระทำว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรง 

มาตรการ ๑๓.๓ การเปิดการรับรู้และเตรียมความพร้อมของสังคมให้ “พร้อมรับบทบาทการนำ
ของสตรี”  

มาตรการนี้มุ่งไปยังการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของบทบาทการนำของสตรี ถอดรื ้อความคิดความเชื ่อแบบชายเป็นใหญ่ที ่ เห็นว่าผู ้ชายเท่านั ้นที ่มี
ความสามารถในการเป็นผู้นำ สร้างการยอมรับผู ้นำหญิงที่มีคุณภาพ ด้วยการสื่อสารรณรงค์กับสังคม                  
ในประเด็นต่อไปนี้  

➢ สื่อสารรณรงค์เพ่ือท้าทายภาพเหมารวมและอคติทางเพศรวมทั้งการปฏิบัติของครอบครัวและ
ของโรงเรียนที่มีผลต่อความเป็นผู้นำของเด็กหญิง ด้วยการตั้งคำถามจะช่วยให้สังคมฉุกคิดถึงการตอกย้ำ
การให้คุณค่าของสังคมแบบดั้งเดิมที่ทำให้ผู้หญิงถูกกำหนดให้เป็นผู้ตามและมีบทบาทเชิงรับ (Inactive 
role) เท่านั้น โดยชี้ให้สังคมเห็นถึงภาพเหมารวมทางเพศที่เป็นเครื่องกีดขวางการเป็นผู้นำของเด็กหญิง  

➢ สื่อสารในด้านเสริมสร้างคุณค่าเชิงบวกเพื่อส่งเสริมโอกาสให้เด็กหญิงได้พัฒนาความเปน็ผู้นำ 
ที่ครอบครัว โรงเรียน และสังคมต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กหญิงและเด็กชายอย่างเสมอภาค   

➢ สื่อสารรณรงค์เพื่อท้าทายภาพเหมารวมและอคติทางเพศที่มีผลต่อการมีบทบาทของผู้หญิง        
ในระดับตัดสินใจ ในประเด็นคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้หญิง และการพร้อมรับบทบาทสตรี
ในการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างความตระหนักโดยตั้งคำถามให้สังคมได้ฉุกคิดถึง “ความไม่ปกติ” ของการที่สังคม
มีผู้นำหญิงทางการเมืองและการบริหารที่น้อยกว่าผู้นำชายเป็นอันมากและการสร้างการรับรู้ของสังคมต่อ 
Visibility ของผู้หญิงในการตัดสินใจ/นโยบายสาธารณะ ความสามารถของผู้หญิงในการเปลี่ยนแปลง
สังคมไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างผู้นำหญิงที่น่าชื่นชมและสามารถเป็นตัวอย่าง  

มาตรการที่  ๑๔ ขับเคลื่อนสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
เป้าหมายมาตรการ :  สื่อมวลชนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและยกระดับสถานภาพสตรี 
 สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างและตอกย้ำความคิดความเชื่อของคนในสังคม จึงต้องทำงาน
ร่วมกับสื่อเพื่อขจัดการผลิตซ้ำความคิดที่ไม่เป็นธรรมต่อสตรี ส่งเสริมการผลิตสื่อที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
และสร้างความคิดท่ีถูกต้องและเอ้ือต่อการพัฒนาสถานภาพสตรี โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 



 

๘๗ 
 

มาตรการ ๑๔.๑  ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื ่อภาพลักษณ์เชิงบวกของสตรีที ่มีคุณค่า                    
โดยไม่ผลิตซ้ำความคิด ความเชื่อแบบเดิมที่เป็นภาพเหมารวมและอคติทางเพศต่อสตรี 

มาตรการ ๑๔.๒  เฝ้าระวังสื่อที่ตอกย้ำภาพเหมารวมและอคติทางเพศต่อสตรีรวมทั้งค่านิยม                
ที่ไม่ถูกต้องต่อสตรี 
 
เสาหลักที่ ๕ : การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื ่อเสริมพลังสตรีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ                        
มีความสำคัญในการติดตามสถานการณ์การพัฒนาสตรี แผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงาน                    
มีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศในทุกภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำฐานข้อมูลกลางและรายงานวิเคราะห์         
เพื่อการติดตามสถานการณ์สตรีในภาพรวมของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี การขจัด
ความรุนแรงต่อสตรี และการส่งเสริมบทบาทของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ    
ที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ดังนี้      

มาตรการที่ ๑๕  การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศเพื่อยกระดับสถานภาพและส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เป้าหมายมาตรการ  :  หน่วยงานมีการจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ 

มาตรการ ๑๕.๑ การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี  
ข้อมูลจำแนกเพศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการนโยบาย ทั้งในการวิเคราะห์สถานการณ์

พัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีเพ่ือความชัดเจนในการกำหนดประเด็นปัญหาและทิศทางการขับเคลื่อนการนำแผนฯ 
ไปปฏิบัติ และประโยชน์ในการติดตาม/ประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี โดยมีการจัดทำ
รายงานสถิติและหรือรายงานการวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นระยะ ประกอบด้วย  

➢ ข้อมูลด้านสถานการณ์การพัฒนาทุนมนุษย์และความก้าวหน้าของสถานภาพสตรีและ                
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (ด้านเศรษฐกิจ/การเข้าถึงทรัพยากร ด้านการศึกษา (โดยเฉพาะสาขา STEM)                  
ด้านสวัสดิการของสตรี)  

➢ ข้อมูลจำแนกเพศของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์/ผู้เข้ารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
➢ ข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่      

ในสายงานต่าง ๆ)   
ทั้งนี้ การจัดทำข้อมูลจำแนกเพศของหน่วยงานเป็นเรื่องพ้ืนฐานในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรี 

ข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากรตามสายงานและข้อมูลจำแนกเพศผู ้บริหารทุกระดับเป็นเรื ่องไม่ยาก                     
ที่ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนให้ CGEO/GFP ซึ่งเป็นกลไกภายในหน่วยงาน                   
มีบทบาทในการทำงานตามภารกิจหลักนี้ อันจะเป็นเบื้องต้นในการบูรณาการประเด็น เพศภาวะเข้าไปใน
ภารกิจของหน่วยงาน และจะเป็นข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าของบทบาทสตรีในหน่วยราชการอีกด้วย  

มาตรการ ๑๕.๒ การจัดทำข้อมูลและระบบข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี 
การที่จะขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีสำคัญให้สำเร็จ จะต้องมีเครื่องมือ/

กลไกดำเนินการที่สนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะระบบข้อมูลความรุนแรงที่เป็นปัจจุบันและมีช่องทางเปิดให้
สาธารณะได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยการจัดทำระบบข้อมูลแสดงถึงความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง                
ในทุกแง่มุมตามมาตรฐานสากล จะช่วยติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที ่เกิดขึ้นต่อสตรีของประเทศ                    
ใช้ข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา ข้อมูลจึงเป็น Evidence-based ในการทำงาน และสามารถ
นำมาใช้ในการสื่อสารรณรงค์ต่อสาธารณะได้  



 

๘๘ 
 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บควรจัดทำให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงาน มีตัวชี้วัด                  
ที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันการณ์ และง่ายต่อการใช้งาน แล้วนำข้อมูลทั้ งหลาย               
มาสรุป เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีของประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ    
ซึ่งการจัดทำระบบข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลและนำส่งข้อมูลโดยมี CGEO/GFP เป็นกำลังหลักในการเก็บข้อมูล                 
ความรุนแรงของหน่วยงาน  

มาตรการ ๑๕.๓ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร/การตัดสินใจของผู้นำสตรีในนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  

ข้อมูลจำนวนสตรีที่มีบทบาทในระดับการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ได้แก่ 
➢ ข้อมูลจำแนกเพศเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง               

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ผู้บริหารพรรคการเมือง)  
➢ ข้อมูลจำแนกเพศผู้บริหารภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารราชการ

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
➢ ข้อมูลจำแนกเพศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และของคณะกรรมาธิการ

และอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ  
➢ ข้อมูลจำแนกเพศของคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
➢ ข้อมูลจำแนกเพศของคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายสำคัญในระดับชาติ เช่น กรรมการสภา

พัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  กรรมการนโยบายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับสตร ีในเร ื ่องต ่าง ๆ  
กรรมการนโยบายการพัฒนาเด ็กปฐมว ัย กรรมการนโยบายการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ  
กรรมการนโยบายการจัดการทรัพยากร กรรมการนโยบายสุขภาพ กรรมการด้านสวัสดิการสังคม 
กรรมการนโยบายพล ังงาน กรรมการนโยบายการเง ินการคล ัง กรรมการนโยบายร ัฐว ิสาหกิจ 
กรรมการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และกรรมการนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องอ่ืน ๆ 
 
มาตรการที่ ๑๖  การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
เป้าหมายมาตรการ   :  หน่วยงานมีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๑ วรรค ๔ ที่ว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐจึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่าง
กันของเพศ... เพื่อความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสอดคล้องกับแนวทางของสากลที่จะต้องได้รับ                 
การปฏิบัติเพื่อบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าไปในแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศให้เกิดขึ้น โดยงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะจะทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ทำให้นโยบายและบริการ
สาธารณะของรัฐ มีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศโดยตรง โดยดำเนินการต่อไปนี้  

มาตรการ ๑๖.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณที่คำนึงมิติเพศภาวะ 
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นในระดับ

นโยบายและปฏิบัติ เผยแพร่และทำความเข้าใจต่อคู่มือการจัดทำงบประมาณ และที่สำคัญต้องมีการชี้แจง       
ทำความเข้าใจกับผู ้บริหารระดับสูงและผู ้นำทางการเมืองที ่รับผิดชอบด้านงบประม าณของประเทศ                       
ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำงบประมาณท่ีคำนึงถึงเพศภาวะ 

มาตรการ ๑๖.๒ ทบทวนการทำงานและความท้าทายในการจัดทำงบประมาณท่ีคำนึงมิติเพศภาวะ 



 

๘๙ 
 

เสาหลักท่ี ๖ : การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกพัฒนาสตรีระดับชาติ 
 “กลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ (National Women’s Machinery: NWM)  เป็นกลไกเชิง

สถาบันที่สำคัญเพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี” โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนทางนโยบาย
และประสานงานให้เกิดการบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าไปในนโยบายทุกด้านของประเทศ๔๒  และเป็น
ข้อห่วงใย ๑ ใน ๑๒ เรื่องที่ระบุไว้ในปฏิญญาปักกิ่ง และระบุในอนุสัญญา CEDAW “ข้อ ๓ รัฐภาคีต้องมี
มาตรการเพื่อรับประกันการพัฒนาของสตรี Article ๓: Take all appropriate measures to ensure 
women’s development” รวมทั ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW ที ่ให ้ม ีการเสริมสร้าง                  
ความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับงบประมาณ
และบุคลากรที่เพียงพอต่อการทำงาน มีอำนาจหน้าที่และความสามารถในการให้คำแนะนำประเด็นสตรี                
ต่อหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง สามารถติดตามสถานการณ์สตรีได้อย่างรอบด้าน  และพัฒนานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่นำไปสู่การขจัดการเลือกปฏิบัติอย่างได้ผล๔๓  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์                    
เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติของประเทศไทย โดยเป็นหน่วยงานประสานงาน
กลางระดับชาติ ที่ต้องมีบทบาทนำและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสถานภาพสตรีและการบรรลุ                
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ในการกำหนดนโยบาย การพัฒนามาตรการกลไกและแนวทาง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ การเสริมพลังสตรี และคุ้มครองสิทธิสตรี 
รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการดำเนินการในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมพลังสตรีตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

ด้วยเหตุนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติที่เป็น
หน่วยงานกลางและหน่วยงานหลักในการทำงานด้านการพัฒนาสตรี จะต้องได้รับการ เสริมพลังให้มี               
ความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านสมรรถนะหลัก (Core competency) ขององค์กรเพื ่อทำให้การ
ขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคระหว่างเพศประสบผลสำเร็จ ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการเน้นย้ำเป็นอย่างมาก
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี ่ยวชาญและการประชุมกลุ ่มย่อยในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี                    
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ที่แสดงความคาดหวังต่อบทบาทของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้นว่า 
“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะต้องมีความชัดเจนในการทำงานเชิงนโยบาย มีความรู้ความเข้าใจ
และความเชี ่ยวชาญในประเด็นเพศภาวะ สนับสนุนการทำงานของภาคส่วนอื ่น มีเครือข่ายสนับสนุน                     
การทำงาน สามารถขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือทำงานและบูรณาการมุมมอง
ด้านเพศภาวะเข้าไปในภารกิจการทำงานของหน่วยงานอื ่น”  “อยากให้ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานของ                   
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มี Gender DNA คือให้มีมุมมองและความคิดมีสายตามองโลก                     
ในประเด็นเพศภาวะตลอดเวลาเหมือนเป็นดีเอ็นเอของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ” “เป็นผู้นำ
ของสังคมในด้านเพศภาวะ” “ประเทศไทยต้องมีองค์กรต้นแบบในเรื ่องความเสมอภาคระหว่างเพศ                     
เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ เห็นว่า ถ้าองค์กรเอาจริงเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ จะมีแนวปฏิบัติ   
เป็นเช่นใด” “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรมีบทบาทเชิงรุก สร้างความตระหนัก/ให้ความรู้                 
แก่สังคมในเรื่องเพศภาวะ และผลักดันนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ”   
 

 
๔๒ Beijing Platform for Action (Para. ๒๐๑). “A national machinery for the advancement of women is the central policy- 
coordinating unit inside government. Its main task is to support government- wide mainstreaming of a gender- equality 
perspective in all policy areas.” The Fourth World Conference on Women in Beijing in ๑๙๙๕) 
๔๓ Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding Observations on the Combined Sixth and 
Seventh Periodic Reports of Thailand. Adopted by the Committee at its sixty-seventh session (July ๓-๒๑, ๒๐๑๗). 
CEDAW/c/THAI/CO/๖-๗.  



 

๙๐ 
 

มาตรการที่ ๑๗  การพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
เป้าหมายมาตรการ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีสมรรถนะหลักขององค์กรที่แข็งแกร่ง ได้แก่ 
ด้านความตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญ และทักษะในประเด็นเพศภาวะและการพัฒนาสตรี 
(Gender competence) ด้านการเชิดชูบทบาทสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ด้านการชี้นำและเฝ้าระวังสังคม 
(Gender alert) และด้านการเสร ิมพลังและสร ้างความร่วมมือองค์กรพันธมิตรและเคร ือข่าย 
(Partnership)  

ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน ได้กำหนดมาตรการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่จะทำให้องค์กรมีบทบาทเชิงรุก (Active role) 
เป็นองค์กรนำของสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการยกระดับสถานภาพสตรีเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ
ตามทิศทางของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีฯ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
หลักด้านความเชี่ยวชาญ (ช.๑) สมรรถนะหลักด้านเชิดชูบทบาทสตรี (ช.๒) สมรรถนะหลักด้านการชี้นำสังคม 
(ช.๓) และสมรรถนะในการชักชวนพันธมิตร (Partnership) (ช.๔) ดังรายละเอียดในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
ภาพที่ ๒ สมรรถนะหลักด้านการมีบทบาทเชิงรุกขององค์กรที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสตรี 

 
 
๑) สมรรถนะหลักด้านความเชี่ยวชาญ (ช.๑) ได้แก่ ความตระหนัก/ความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในประเด็นเพศภาวะและการพัฒนาสตรีเพ ื ่อการขจัดการเล ือกปฏิบัต ิต ่อสตรี  (Gender 
competence)๔๔ ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในทุกระดับของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จะต้องมีความตระหนัก                  
ในความสำคัญของประเด็นเพศภาวะ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการส่งเสริมสถานภาพสตรี และการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยจัดให้มีชุดการเรียนรู้ที่บุคลากรในสังกัดของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ต้องเข้ารับการเรียนรู ้/การอบรม โดยเฉพาะบุคลากรที ่เข้าใหม่ โดยจำแนกออกเป็นชุด             
การเรียนรู้ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

• ชุดการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ทุกคน ได้แก่ แนวคิดและความสำคัญของการคำนึงถึงเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ ความสำคัญ
ของภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการส่งเสริมสถานภาพสตรีและความเสมอภาค

 
๔๔ ความหมายของ Gender competence “...the knowledge and the ability to recognise (…the attitudes and the behaviour of 
women and men are linked to social stipulations in the daily routine of private, career and work life.) and to deal with it 
ensuring that discriminatory structures are changed and new and diverse development opportunities are opened to all 
genders.” โดย Angelika Blickhäuser and Henning von Bargen (๒๐๐๗). Gender Toolbox. ส ืบค้นเม ื ่อ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๕ จาก 
http://gendertoolbox.eu/ toolboxEN/Downloads/๕.%๒๐Materials/Engl_PDFsMaterials/๕.๑.๓%๒๐What%๒๐is%๒๐gender%๒๐
competence_eng.pdf  
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การเชิดชูและยกระดับสถานภาพสตรี
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

การสร้างพันธมิตร เครือข่าย  
เพื่อนร่วมอุดมการณ ์

การชี้ประเด็นที่ต้องการแกไ้ข 
ประเด็นที่ต้องการส่งเสรมิ 

ความรู้ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมสตรแีละความเสมอภาค

ระหว่างเพศ 



 

๙๑ 
 

ระหว ่างเพศ ความเป็นธรรมต่อสตรี ความตระหนักและความภูม ิใจในตนต่อภารกิจในการสร้าง                           
การเปลี่ยนแปลงให้มีความฮึกเหิม ภาคภูมิใจในงานที่ทำ 

• ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและสำหรับบุคลากรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง 
ประกอบด้วย  

ก. ชุดการเรียนรู้เฉพาะทาง ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องเฉพาะ 
หรือเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน หรือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งความ
เข้าใจต่ออนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และกลไกการพัฒนาสตรีที่
เกี่ยวข้องในระดับสากลและระดับภูมิภาค (ได้แก่ CEDAW, SDGs, CSW และ
ข้อตกลงระหว่างรัฐที ่เป็นสมาชิก APEC และ ASEAN) หรือเป็นประเด็น                    
ที ่ในระดับสากลกำลังให้ความสำคัญ เช่น ผลกระทบของการแพร่ระบาด 
COVID-๑๙ ต่อสตรี สตรีก ับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น                   
โดยเนื้อหาเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่                  
(๑) การเพิ่มพูนทุนมนุษย์ของสตรี (๒) การคุ้มครองสิทธิและขจัดความรุนแรง
ต่อสตรี (๓) การส่งเสริมสตรีในระดับตัดสินใจ  

ข. ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การบริหารที่คำนึงถึงเพศภาวะ 
การนำนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการขับเคลื่อน               
ให้ได้ผล ทักษะการทำงานสื่อสารรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย
และบริหารเครือข่าย การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ทำงาน การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึง                  
เพศภาวะ การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าไปในแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นการพัฒนาที ่มีความเชื ่อมโยงกับข้อตกลงระหว่างประเทศและ
เป้าหมายในระดับสากล เป็นต้น  

รวมทั้งการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เช่น หลักการสื่อสารภายในและนอกองค์กร         
การสื่อสารสองทาง การสร้างทีม การสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำ เรียนรู้หลักการทำงานแบบแคล่วคล่อง
ว่องไว (Agile) ขององค์กรสมัยใหม่ที่เน้นการทำงานเป็นทีม ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ง่าย คล่องตัวและ
ยืดหยุ่น คล่องแคล่วว่องไวสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง        

ทั้งนี้ การเรียนรู้ของบุคคลจะปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ขององค์กร เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
ที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Unique) และเมื่อ                              
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสตรี 
และมีเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงสามารถให้คำปรึกษาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดทำเอกสารข้อเสนอนโยบายที่สำคัญ                  
การเชื ่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาของประเทศให้มีมิติการพัฒนาสตรีและความเสมอภาคระหว่าง เพศ                  
การตอบสนองต่ออนุส ัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที ่เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี การตอบ                   
ข้อซักถาม (Help Desk) สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที ่ต ้องการผลักดันนโยบาย/มาตรการพัฒนาสตรี                          
การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสตรีของประเทศ  

๒) สมรรถนะหลักด้านเชิดชูบทบาทสตรี (ช. ๒) 
ภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

ซึ่งเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของสังคมโดยครอบคลุมชีวิตของสตรีในทุกพื้นที่ตั้งแต่ในครอบครัว ในโรงเรียน              



 

๙๒ 
 

ในองค์กร/หน่วยงาน ในชุมชน ในที ่สาธารณะ และในสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                      
จึงต้องแสดงอัตลักษณ์ของตน แสดงจุดยืนขององค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี ปกป้องคุ้มครองการละเมิด
สิทธิ/รักษาความเป็นธรรมต่อสตรี ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี และส่งเสริม
การเป็นผู้นำสตรี รวมทั้งเชิดชูและแสดงความชื่นชม (Recognition) ต่อองค์กรและหรือบุคคลที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการยกระดับสถานภาพของสตรี ทั้งบุคลากรของหน่วยงาน บุคลากร CGEO/GFP และบุคลากรที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีที่มีความโดดเด่น 

บทบาทการเชิดชูสตรีอันเป็นภารกิจหลักนี ้ต้องทำให้มีความเด่นชัดจากสายตาของสังคม 
กล่าวคือ เป็นสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Branding) หรือภาพจำของสาธารณะต่อบทบาทหลักขององค์กร 
เป็นต้นว่าหากมีเหตุใดที่เกี่ยวข้องกับสตรี สังคมก็จะจดจำและระลึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว เพราะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีศักยภาพและมีอำนาจหน้าที่ที่จะสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นที่พ่ึงของสังคมในเรื่องการพัฒนาสตรีได้    

๓) สมรรถนะหลักด้านการชี้นำสังคม (ช.๓) ให้สังคมตระหนักถึงประเด็นเพศภาวะและปัญหา
ความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ  

ในการสร้างสังคมที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ จะต้องมีผู ้เฝ้าระวัง (Guarding) 
ปกป้องสตรีจากความไม่เป็นธรรม บทบาทของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะผู้เฝ้าระวัง                    
ก็จะติดตามสถานการณ์ของสังคม ชี้ประเด็นให้สังคมเห็นทั้งความก้าวหน้าและความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ                
ส่งสัญญาณเตือนหากมีการปฏิบัติที่เป็นปัญหา/อุปสรรคขวางกั้น เช่น สื่อละครที่ตอกย้ำภาพเหมารวมและ
อคติทางเพศ การข่มเหงรังแกและเปิดโอกาสเด็กหญิงและผู้หญิง ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะในการ
ปฏิบัติต่อสตรี รวมทั้งการส่งสัญญาณการชื่นชมสนับสนุนเมื่อมีนโยบายการปฏิบัติที่ดี และปรากฏการณ์                 
ทางสังคมที่เกื้อหนุนการยกระดับสถานภาพสตรี เช่น การจัดระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่คุ้มครองสตรี
จากการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้น การสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน STEM สำหรับสตรี                    
การส่งเสริมสตรีให้เป็นผู้นำและผู้ประกอบการ การคำนึงถึงการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานสตรีอย่างเป็นมิตร 
การยกย่องหน่วยงานที่มีนโยบาย/มาตรการในการแบ่งเบาภาระสตรีจากการดูแลบ้าน การชี ้ให้เห็น                        
ถึงความสำคัญของบทบาทผู้ชายในการดูแลครอบครัว เป็นต้น 

โดยที่สมรรถนะหลัก ช.๓ ด้านการชี้นำจะบรรลุผลได้นั้น บุคลากรของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ต ้องมีความร ู ้ความเข ้าใจด้านยุทธศาสตร์ส ื ่อสาร  (Communication strategy)                
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่ต้องเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน ช.๑ ด้านความเชี่ยวชาญ  

๔) สมรรถนะในการชักชวนพันธมิตร (Partnership) (ช. ๔) ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แผนอย่างครบวงจรตลอดกระบวนการดำเนินการตามแผน 

การเปลี่ยนแปลงสังคมไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงเพราะความพยายามของหน่วยงานเพียงหน่วยงาน
เดียว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงต้องสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม 
และแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ซึ ่งการมีพันธมิตรและเครือข่ายการทำงานจะทำให้เกิดพลังร่วมจากการมีส่วนร่วม 
(Engagement) ของภาคีต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาสตรีของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ไม่เฉพาะช่วงเวลาตามกรอบแผนเท่านั้น แต่เป็นความร่วมมือในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

การชักชวนยังหมายรวมถึง การชักชวนสังคมด้วยการสื่อสารรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพเนื่องดว้ย
การสื่อสารรณรงค์เป็นวิธีการหลักที่จะช่วยโน้มน้าวสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นเพศภาวะและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งสร้างการรับรู ้ต่อประเด็นปัญหาสำคัญและสร้างแนวร่วมสนับสนุน               
โดยสมรรถนะในการสื่อสารรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากร                    
ตามที่ระบุใน ช. ๑ (เชี ่ยวชาญ) และการทำงานกับผู้เชี ่ยวชาญ/มืออาชีพด้านการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์
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กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความหลากหลาย กำหนดเป้าหมายในการสื่อสารที่ชัดเจน ใช้เนื้อหา/ประเด็นและวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย มีข้อมูลสนับสนุนการสื่อสาร และสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
จากสังคมในประเด็นที่รณรงค์      

ทั้งนี้ ในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การดำเนินการตาม
มาตรการย่อยต่อไปนี้ 

มาตรการ ๑๗.๑  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักองค์กร  
ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ ๔ ช. ดังรายละเอียดที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น  
มาตรการ ๑๗.๒  พัฒนาระบบโค้ช (Coaching) หรือระบบท่ีปรึกษา (Mentorship) รวมทั้งระบบ

นิเวศน์ในการส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร   
ระบบโค้ชเป็นระบบพี่เลี ้ยงที่ให้คำแนะนำเพื่อเสริมพลังสมรรถนะหลักขององค์กรให้แข็งแกร่ ง  

ด้วยการแปลงสมรรถนะหลักให้กลายเป็นพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานผ่านกระบวนการ                    
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดยสร้างการยอมรับการขับเคลื่อนบทบาทเชิงรุก ๔ ช. ให้เป็นข้อผูกมัด 
(Commitment) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และเป็นการให้คุณค่าร่วม (Shared values) อันเป็น                
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการย้ำเตือนทางนโยบายการแจ้งเตือน                     
การประชุมมอบภารกิจ การประกาศอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนและสนทนาระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ และการสื่อสารรณรงค์ภายในองค์กรในรูปแบบอื่น ๆ  ด้วยการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ 
และการมีจุดร่วมทางอุดมการณ์ในการส่งเสริมสถานภาพของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ อันเป็น
การสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจของตน  และในที่ สุดจะสามารถนำสมรรถนะหลักดังกล่าว                 
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความก้าวหน้าในงาน (Career path) ของบุคลากร และการบริหารงาน                       
ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เช่น การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล                     
การเปลี่ยนแปลง โยกย้าย และการเลื่อน/เข้ารับตำแหน่ง โดยเฉพาะในระดับบริหารและระดับผู้เชี่ยวชาญ 

  
มาตรการที ่ ๑๘ การพัฒนาบทบาทเชิงรุกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาสตรีขององค์กร 
เป้าหมายมาตรการ :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาสตรีซึ่งมีผล                
ต่อภาพลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ 

บทบาท ๔ ช. (เชี ่ยวชาญ เชิดชู ชี ้นำ ชักชวน) ข้างต้นสะท้อนภาพลักษณ์และอัตลักษณ์                    
ขององค์กรนำในการยกระดับสถานภาพสตรี เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือจาก                   
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการเดินไปสู ่สังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ อันเป็นกลยุทธ์ในการ                       
วางตำแหน่งแบรนด์ขององค์กร (Brand positioning strategy) ที่มีประสิทธิภาพเพื ่อนำไปสู ่การสร้าง
ภาพลักษณ์และภาพจำองค์กรที่แข็งแกร่งในการยกระดับสถานภาพสตรี  และการส่งเสริมความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และลด/ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนให้บทบาท ๔ ช. 
ได้รับการยอมรับ อันเป็นการสร้างการรับรู้ของสังคมถึงบทบาทเชิงรุกทั้ง ๔ ด้านของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์ผลงานให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีบทบาท                 
ในพื้นที่สื่อหรือเป็นการสร้าง Visibility ให้สังคมมองเห็นบทบาทเชิงรุกของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

มาตรการ ๑๘.๑ พัฒนาบทบาทเฝ้าระวังสังคม (Gender alert) ในด้านการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะ
ปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นภัยร้ายแรง 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมมือกับองค์กรวิชาการและผู ้เช ี ่ยวชาญด้านสื่อ                   
เตร ียมจ ัดทำแผนการทำงาน  โดยจ ัดให ้ผ ู ้บร ิหารระด ับส ู งและคณะโฆษก (Spokespersons)                                 
เป็นกระบอกเสียงของกรมฯ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเพศภาวะ ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
ต่อสตรี และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ โดยอิงหลักวิชาการและกรอบนโยบายผ่านทางสื่อต่าง ๆ และมี
คณะทำงานที่ทำหน้าที่ติดตามประเด็นสำคัญตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะทำงานจะต้องเตรียมพร้อม
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดประเด็นสื่อสารใน เรื่องเพศภาวะหรือใช้เป็นเนื้อหา 
(Content) ในการเผยแพร่ อีกทั ้งได้รับความร่วมมือจากผู ้เชี ่ยวชาญ/มืออาชีพด้านการสื ่อสารรณรงค์          
(นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์) ที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมออกแบบแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
รณรงค์ขององค์กรและดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรพันธมิตรในวงการสื่อ
สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การสนับสนุนพื้นที่สื ่อ การใช้ช่องทางการสื่อสารที่ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมาย 
สนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหา และการทำงานร่วมกับพันธมิตรสื่อโดยสื่อเป็นผู้มีบทบาทในการผลิตเนื้อหาและ
เผยแพร่ (เช่น รายการข่าวยอดนิยมทำสรุปประเด็นข่าวความรุนแรงต่อสตรีในอดีตและเผยแพร่เป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ เพ่ือกระตุ้นความตระหนักของสังคมในประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและเด็กหญิง)   

มาตรการ ๑๘ .๒  พ ัฒนาบทบาทเช ิ งร ุกขององค ์กรท ี ่ ช ่ วยสร ้ า ง  Visibility ของสตรี                            
ที่มีความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาจร่วมมือกับองค์กรวิชาการเชี ่ยวชาญด้านสตรีและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะทำงานที่สามารถจับประเด็นเนื้อหาการเชิดชูสตรีที่เกิดขึ้นได้        
ตามสถานการณ์ของสังคมที่น่าสนใจ เช่น ผู ้นำสตรีในวงการต่าง ๆ เด็กและเยาวชนสตรีที ่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง แนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสถานภาพสตรีที่สมควรเป็นแบบอย่าง นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี สตรีในวิชาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในสาขาอาชีพของตน เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นั กกีฬา สื่อมวลชน                  
นักกฎหมาย นักธุรกิจ ศิลปิน เชฟชื่อดัง นักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ นักธรรมชาติวิทยา รวมทั้งประวัติชีวิต
ของสตรีที่เป็นปัจเจกบุคคลธรรมดาแต่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่มี
ความหวังและที่ขื ่นขม หรือชีวิตของตัวละครในวรรณคดี ในวรรณกรรม ในภาพยนตร์ที่สามารถนำเป็น
ประเด็นถกเถียงสร้างการรับรู้แก่สังคมได้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้องใช้ช่องทางและวิธีการที่มี                    
ความสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแถลงข่าว การจัดทำสกู๊ป การเล่าเรื่อง การทำคลิป
เผยแพร่ การจัดเสวนา โดยมีองค์กรพันธมิตรสื่อร่วมดำเนินงาน เพื่อทำให้กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เป็นที่รู้จักของสังคม และสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการจดจำ 

 
มาตรการที่ ๑๙ การสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนและเสริมพลังแก่พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
partners) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน) 
เป้าหมายมาตรการ : พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partners) และเครือข่ายการพัฒนาสตรีได้รับการ
เสริมพลังให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย เป็นสมรรถนะหลัก ช. ๔ ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ในการทำงานแนวราบกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน กลไก CGEO/GFP ของหน่วยงานต่าง ๆ             
และภาคส่วนอื่นของสังคม โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือ              
ในการขับเคลื่อนแผน และขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพ่ือสร้างพันธมิตรและเครือข่ายตามที่ระบุไว้
ในสมรรถนะ ช. ๑ (ความเชี่ยวชาญด้านเพศภาวะ) โดยการทำงานกับองค์กรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้อง
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เป็นกระบวนการทั้งให้และรับ เป็นการทำงานในแนวราบ ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ใช่การสั่งการจากเบื้องบน          
แต่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยที่ไม่แสวงหาประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นครั้งคราว  

ทั้งนี ้ พันธมิตรและเครือข่ายยังต้องได้รับการเสริมพลังให้เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้                 
ด้านทรัพยากรทั้งเงินทุนและบุคลากร และด้านกำลังใจ (Moral support) จากผู้ที่มีจิตร่วมเดียวกันหรือใจ
ตรงกัน (Like-minded persons) ที่รักความเป็นธรรมต่อสตรี และเป็นกระบวนการที่ขยายฐานของผู้มีจิตร่วม
ที่จะเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี  

การดำเนินการในมาตรการนี้ ประกอบด้วย 
มาตรการ ๑๙.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ ระหว่างองค์กรพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ 

และผู้ที่มีจิตใจร่วมกันในการยกระดับสถานภาพสตรีและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ 
เวทีแลกเปลี่ยนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ให้รู ้จักกันสามารถทำงานร่วมกัน              

หนุนเนื่องกัน และแบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการระดมสมองและระดม
ความร่วมมือจากองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนกระชับความสัมพันธ์พันธมิตรเดิม และ
แสวงหาพันธมิตรใหม่ ได้แก่  

➢ การทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกันในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนฯ ซ่ึงขับเคลื่อนให้ขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ฐานการทำงานที่สำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ เชน่ 
การส่งเสริมเจตคติและความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนที่ควรนำไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดขึ้นจริงด้วยการ
นำค ู ่ ม ือความเสมอภาคระหว ่าง เพศในการศ ึกษา ( Gender Equality in Education: An ASEAN 
Sourcebook) มาพัฒนาเป็นแผนงาน/โครงการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง มีการสรุปบทเรียน                
เพ่ือการเรียนรู้ และต้นแบบการขยายผล    

➢ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในประเด็นสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ              
โดยเป็นพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะและความห่วงกังวล (Voicing concerns) ระหว่างกรมฯ กับองค์กรพันธมิตร 
ผู ้เชี ่ยวชาญ และผู ้ที ่มีจิตใจร่วมกันในการยกระดับสถานภาพสตรีและลดความเหลื ่อมล้ำระหว่างเพศ                
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสร้างความไว้วางใจและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ  

➢ การสนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม (รวมถึงองค์กรวิชาการ และองค์กรอื่น ๆ 
ที ่เป็นพันธมิตรและมีศักยภาพในการทำงาน) ด้วยการจัดสรรงบประมาณในการทำงานให้หนุนเสริม                     
การขับเคลื่อนแผนฯ โดยเฉพาะรณรงค์สื่อสารกับสังคมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ และสร้างการ
รับรู้ทางนโยบายตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนฯ (Advocacy and communication) และนำโครงการ         
บางเรื่องไปปฏิบัติ   

➢ การทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร/เครือข่ายด้วยความจริงจัง จริงใจ เปิดกว้าง และโปร่งใส  
➢ จัดกิจกรรมสร้างและรักษาสัมพันธภาพ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างพันธมิตร/

สมาชิกเครือข่าย  
➢ การพัฒนาให้เกิดกลไกอย่างเป็นทางการในระดับนโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร 
➢ การรณรงค์ต่อสังคมเพ่ือขยายแนวร่วมและรวมถึงแนวร่วมใหม่ ๆ เช่น องค์กรเด็กและเยาวชน 

กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้สนใจเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก กลุ่มนักวิชาชีพ เพื่อชักชวนให้ร่วมสร้าง “สังคมเสมอภาค”  
มาตรการ ๑๙.๒ เสริมพลังขับเคลื่อนของ CGEO และ GFP 
ผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) 

และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง เพศ (Gender Focal Point: GFP) เป็นกลไกการ
พัฒนาสตรีภายในหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยที่กลไก CGEO/GFP ของประเทศไทยได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
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ภารกิจการขับเคลื่อนของ CGEO/GFP ตามที่กำหนดในแผนฯ 
• ภารกิจหลัก 

(๑) การจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน   
(๒) การผลักดันมาตรการป้องกันแก้ไขการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศให้เกิดความตระหนัก 

รับรู้ภายในหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
(๓) การเข้าร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาสตรีฯ  

• ภารกิจรอง 
การมีมาตรการ/การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศภายในหน่วยงาน 
เช่น สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื ่องเพศภาวะแก่บุคลากร                   
ในหน่วยงาน การมีนโยบายการทำงานที่เป็นมิตรต่อสตรี การสร้างเครือข่ายของบุ คลากรที่สนใจ                 
ในงานด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึง การศึกษาวิจัย                     
ด้านแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้
ในการนำนโยบายการพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศไปสู ่การปฏิบัติ                            
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน๔๕ ว่าเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติ การนำประเด็นด้านเพศภาวะเข้าสู่ระบบการ
ทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   

การที ่ CGEO/GFP เป็นกลไกที่มีอยู ่แล้วตามกฎหมายและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง                     
จึงควรจะถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานขับเคลื่อนแผนฯ ต่อไป ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูเสริมเติมพลังกลไก 
GFP/CGEO ให้ม ีพลังขับเคลื ่อนแผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาสตรี ฯ โดยสามารถ “ทำงานร่วมกัน                          
อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะครั้ง เฉพาะกิจ”๔๖  โดยมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับองค์กร
วิชาการ พัฒนา เสริมพลัง และฟ้ืนฟูพลังขับเคลื่อนของ CGEO/GFP ให้แข็งแรงมีชีวิตชีวา โดยมีแนวทางดังนี้  

มาตรการ ๑๙.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเพศภาวะ และการพัฒนาศักยภาพของ CGEO/GFP 
ในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามทิศทางของแผนฯ 

การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้หร ือการอบรมหลักสูตรที ่ทำให้บุคลากร  CGEO และ GFP                         
ที่ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้กรอบคิด
ความเสมอภาคระหว่างเพศท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

➢ ความตระหนักในประเด็นเพศภาวะ 
➢ ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อเฉพาะและการมีทักษะการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการ

ประเด็นเพศภาวะเข้าไปในแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน  
➢  ความเข้าใจที่ตรงกันในการขับเคลื่อนแผนฯ ให้เข้าใจภารกิจหลักและภารกิจรอง

ตามท่ีกำหนดในแผนฯ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๕ ASEAN Committee on Women (ACW) and ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). 
ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework ๒๐๒๑-๒๐๒๕. September, ๒๐๒๑.    
๔๖ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญสตรีและการสนทนากลุ่มย่อย ระบุว่า CGEO GFP เป็นกลไกที่มีอยู่แล้ว จึงควรจะถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ต่อไป ฟื้นฟู เสริมเติมพลังและกลไก GFP/CGEO และ “ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะครั้ง เฉพาะกิจ”๔๖   

 



 

๙๗ 
 

ความรู้ความเข้าใจของ CGEO/GFP และการขยายแนวร่วมปฏิบัติภายในหน่วยงานยังเกิดขึ้นได้
จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ระหว่าง CGEO/GFP และบุคลากรอื ่น ๆ ในหน่วยงานที่สนใจงานด้านนี้โดยมีองค์กร
วิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อคิดเห็น ร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำและตัวอย่างแนวปฏิบัติใน
การขับเคลื่อนประเด็นเพศภาวะในองค์กรได้อีกด้วย 

มาตรการ ๑๙.๔ สร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของ CGEO/GFP   

มาตรการ ๑๙.๕ ทบทวนปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย กฎระเบียบเพื่อสนับสนุน              
การขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศของ CGEO/GFP 

มาตรการ ๑๙.๖ ติดตามการปฏิบัติงานของ CGEO/GFP  
                  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตามกรอบ
ภารกิจในแผนปฏิบัติการฯ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ในประเด็นใดบ้าง และจะต้องส่งเสริมและพัฒนา                  
ในประเด็นอื่น ๆ ต่อไปอย่างไร โดยนำผลการติดตามไปกำหนดแนวทางการในแก้ไขปัญหาและอุปสรรค                     
ที ่เกิดขึ ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายที่จะผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ                   
ให้บรรลุผล  

มาตรการ ๑๙.๗ สร้างแรงสนับสนุน แรงจูงใจ เช่น การมอบรางวัลแก่ผู้ที่ขับเคลื่อนงานในการ
เสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

การให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ CGEO/GFP และบุคคลหรือองค์กร                   
ผู้ที่ขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยการแสดงความชื่นชม ชมเชย ขอบคุณ และยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ 
ต ่อส ังคม เช ่น การมอบรางว ัล การเผยแพร่ผลงาน การสนับสนุนให ้เข ้า ร ่วมการเร ียนร ู ้ท ี ่สำคัญ                              
เช่น การประชุม การสัมมนา การดูงาน จะเป็นการเสริมพลังของ Champion ที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาสตรี 
และยังเป็นการสร้าง Visibility ให้สังคมเห็นบทบาทและความสำคัญของผู้ขับเคลื่อนความเสมอภาค
ระหว่างเพศที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๙๘ 
 

ภาคผนวกที่ ๓ ตัวอย่างและแหล่งข้อมูลในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การจัดทำคู่มือการนำแผนไปปฏิบัติ  

การจัดทำคู่มือการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ และตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที ่ดี               
(Best Practices) ด้านการพัฒนาสตรีที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ และในปีต่อ ๆ ไปควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานถึงแนวปฏิบัติที่ดีอันเกิดจากการปฏิบัติด้วย ดังตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่น่าสนใจ ต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่าง: การขจัดภาพเหมารวมและอคติทางเพศ และความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษา 
  

➢ การนำคู่มือความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษาสำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน (Gender Equality in Education: An ASEAN Sourcebook)๔๗ มาใช้
ในกลุ่มประชาคมโรงเรียน ด้วยคู่มือฉบับนี ้เป็นการพัฒนามาจากการศึกษาวิจัย                  
มีเนื้อหาทั้งด้านความสำคัญของแนวคิด สภาพปัญหาภาพเหมารวมและอคติทางเพศ
ที ่เกิดขึ ้นจริงในบริบทของโรงเรียนและครอบครัว และแนวทางการแก้ปัญหา                 
พร้อมตัวอย่างที ่น่าสนใจ รวมทั้งกรณีศึกษาและสื ่อสร้างสรรที ่สามารถนำมาใช้                   
ได้ทันที 

 
➢ การส่งเสริมเด็กหญิงในการศึกษา STEM 

ความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์นั้นสัมพันธ์กับผลการเรียนของ
นักเรียน การขาดความมั่นใจในตัวเองของเด็กหญิงอาจส่งผลทำให้เด็กหญิงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้ไม่ดีเท่าเด็กผู ้ชาย ครูและผู้ปกครองสามารถหยุดความไม่เชื ่อมั ่นเหล่านี ้ได้ด้วยการช่วยให้เด็กผู ้หญิง                        
มีความมั่นใจในการ "คิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์" ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของครูในชั้นเรียน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิง ตัวอย่างเช่น ในโครเอเชีย เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เกาหลี โปแลนด์ 
และสาธารณรัฐสโลวัก เด็กผู้หญิงได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อครูถามคำถามนักเรียนที่กระตุ้นให้พวกเขาไตร่ตรอง               
ถึงปัญหาและให้เวลาในการคิด ตลอดจนให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะใช้ขั ้นตอนใดในการแก้ปัญหา                   
ที่ซับซ้อน นำเสนอปัญหาในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเข้าใจแนวคิดหรือไม่ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด 
และหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ นำเสนอปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในบริบทใหม่ และกำหนด
ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ๔๘ 
 
ตัวอย่าง: การขจัดความรุนแรงต่อสตรี  

➢ #Metoo Movement 
มีทู หรือ “ฉันด้วย” เป็นแฮชแท็กที ่แพร่หลายในสื ่อโซเชียลจนเป็นกระแสสังคมในระดับโลก                     

เพื ่อประณามการกระทำล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศที ่เกิดขึ ้นต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง                    
และบอกเล่าประสบการณ์อันเจ็บปวดของสตรีผู ้ถ ูกกระทำ ทำให้สังคม เกิดการรับรู ้และตระหนักถึง                     
“ความหนักหนาสาหัสของปัญหา (Magnitude of the problem)” ที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก
ในทุกระดับในทุกวงการของสังคม   

 
๔๗ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น   
๔๘ OECD. (๒๐๑๕). The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing, Paris. 

 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en


 

๙๙ 
 

 
➢ การเผยแพร่ช่องทางข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง  

ในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดทำโปสเตอร์ การ์ด ที ่มีข้อมูลช่องทาง                
การให้ความช่วยเหลือสตรีผู ้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวทั ้งผู ้หญิงและ
เด็กหญิงผู้ถูกกระทำ และผู้ชายผู้กระทำความรุนแรงที่ต้องการการสนับสนุน            
เพ ื ่อปร ับเปล ี ่ยนเจตคต ิและพฤต ิกรรม พร ้อมท ั ้ งหมายเลขโทรศัพท์                        
เป็นสื ่อสิ ่งพิมพ์เผยแพร่ในที ่สาธารณะ และเผยแพร่ในสื ่อสังคม เพื ่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด และ Knowtheline Campaign ที่ให้ข้อมูล

การสร้างความตระหนักต่อการคุกคามทางเพศในที่ทำงานพร้อมช่องทางการร้องเรียน ไปยังหน่วยงาน
ส่วนกลาง  
➢ “Don’t tell me how to dress” 

การรณรงค์ “Don’t tell me how to dress” ในประเทศไทย ซึ ่งริเร ิ ่มขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑                 
ได้จุดประกายความคิดแก่สังคมให้ตระหนักถึงสิทธิในร่างกายของผู้หญิง และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้อง                    
ต่อสาเหตุการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศว่าไม่ใช่เป็นเพราะการแต่งกายของฝ่ายหญิงที่ตกเป็นเหยื่อ                
ความรุนแรง โดยมีการติดแฮชแท็ก #Don’tTellMeHowtoDress #TellMantoRespect และเผยแพร่ส่งต่อ
ในสื่อโซเชียลของผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากและขยายการรับรู้สู่ผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง มีการจัด
นิทรรศการแสดงเสื้อผ้าของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการจัดเสวนาในเวทีต่าง ๆ ร่วมกับองค์กร       
ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ UN Women และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ TikTok แพลตฟอร์ม
วิดิโอสั้นระดับโลกได้เปิดตัวการรณรงค์ #Don’tTellMeHowtoDress โดยให้ผู ้ใช้ TikTok ช่วยกันสร้าง
เนื้อหาการรณรงค์ในเรื่องนี้๔๙  
 
 
ตัวอย่าง: การจัดทำรายงานข้อมูลความเสมอภาคระหว่างเพศ  

➢ ASEAN Gender Outlook และ Women and Men in Sweden  
ตัวอย่างรายงานทั้งสองฉบับนี้ เป็นการจัดทำรายงานข้อมูลสถานภาพสตรี ด้วยการ
นำเสนอข้อม ูลจำแนกเพศที ่สำคัญ ได ้แก่ เศรษฐกิจ ส ุขภาพ การศึกษา                        
ความรุนแรงต่อสตรี บทบาทผู ้นำในระดับตัดสินใจ และนำเสนอข้อมูลด้วย 
Infographic ที่ทำให ้เข ้าใจและเห็นภาพโดยง ่าย โดยที่ ใน ASEAN Gender 
Outlook ได้วิเคราะห์สถานการณ์สตรีกับการบรรลุเป้าหมาย SDGs ด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
๔๙ ที่มา: UN Women (November ๑๒, ๒๐๑๘); พัชชา พูนพิริยะ ใน The Standard (May ๒๔, ๒๐๑๘) 
 

 

 



 

๑๐๐ 
 

ตัวอย่าง: การส่งเสริมสตรีในระดับตัดสินใจ 

 หน่วยงาน Oxfam ดำเนินโครงการที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในประเทศต่าง ๆ  เช่น โครงการ 
'Engendering Change' ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทางการเมืองของผู้หญิงว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ     
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และมีโครงการที่ทำให้ผู้หญิงเข้าใจถึงโครงสร้างสังคมที่ค้ำจุนความไม่เท่าเทียม
ทางเพศที่ไม่เป็นธรรม ตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประสบการณ์                  
ความยากจนของผู้หญิง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้าทายโครงสร้างทางสังคมที่ ไม่เป็นธรรม โดยแสดง
ประสบการณ์และความต้องการของตนเองต่อข้าราชการและนักการเมืองในพื้นที่และระดับชาติ  โดยที่                  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้หญิงนั้นสำคัญต่อการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ กิจกรรมและ
นโยบายต่าง ๆ จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในบริบทประเทศไทย แต่ที่จำเป็นคือจะต้องมีการร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ผู้หญิงต้องได้รับโอกาสบอกเล่าว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติอย่างไร ได้รับความรู้ว่าตนเองเสียเปรียบ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้และลุกขึ้นทวงสิทธิของตน ภาครัฐต้องเกื้อหนุนผ่านนโยบาย สำหรับ        
ภาคส่วนอื่นก็ต้องช่วยกระตุ้นและผลักดันให้ความรู้ที่สามารถให้ได้  การเปลี่ยนแปลงต้องปะทุจากภายใน               
และได้รับการส่งเสริมจากภายนอก๕๐  
 
ตัวอย่างโครงการให้รางวัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี  

 รางวัล UN Women ๒๐๒๑ Thailand WEPs Awards สนับสนุนสตร ีใน ๖ ประเด ็น คือ                    
๑. Leadership Commitment สำหรับผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจที่มีบทบาทส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
๒. Gender-inclusive Workplace สำหรับองค์กรที่ได้นำมาตรการเพื่อความเท่าเทียม และหลากหลาย             
ทางเพศไปใช้ในที่ทำงาน เช่น การรับสมัครพนักงาน การรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี และ                
การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม ๓. Gender-responsive Marketplace สำหรับองค์กรที ่คำนึงถึง                
ความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของตนเอง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึง
การค้าขายและประชาสัมพันธ์สินค้า ๔. Community Engagement & Partnerships สำหรับองค์กร                    
ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นหุ้นส่วน รวมถึงการบูรณาการ
ความเสมอภาคระหว่างเพศกับความยั่งยืน ผ่านโครงการการกุศลหรือโครงการด้าน Corporate Social 
Responsibility (CSR) และการสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศหรือ
องค์กรอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศให้แพร่หลายมากขึ้น ๕. Transparency & Reporting 
สำหรับองค์กรที่มีการชี้วัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย และแนวปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มศักยภาพสตรี  โดยมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผล
อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสม่ำเสมอ และ ๖. Youth Leadership for Generation Equality รางวัลพิเศษ                
ที ่มอบให้ผู ้นำรุ ่นใหม่ขององค์กรที ่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน                    
ตลาดสินค้า และ/หรือชุมชน 

 
 
 

 
๕๐ Hoare and Gell (๒๐๐๙). Women's Leadership and Participation: Case Studies on Learning for Action. 
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