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บทที่  2 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี 

 
การศึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี ไดกําหนดวิธีการศึกษาประการหนึ่ง 

คือ การศึกษาเอกสาร ซึ่งมีความจําเปนเพื่อท่ีจะทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังหลักการในการสงเสริม
และพัฒนาสตรี โดยขอบเขตการศึกษาเอกสารการสงเสริมการพัฒนาสตรีในที่นี้เปนการศึกษาเอกสาร
ตางๆ ดังนี้  

2.1 สถานการณการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
2.2 ปรัชญาการสงเสริมและพัฒนาสตรี 
2.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสตรี  
2.4 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
2.5 กรอบความคิดการสรางมาตรฐาน 

2.1   สถานการณการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศจํานวน 64,261,000 คน (ขอมูลป 2548) เมื่อจําแนกตาม

เพศแลวเปนเพศชายจํานวน 31,815,000 คน และเปนหญิงจํานวนถึง 32,446,000 คน คิดเปนรอยละ 50.5 
ของประชากรทั้งหมด จะเห็นไดวาจํานวนประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศเปนผูหญิง และจากการวิจัย
พบวา ผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาผูชาย นอกจากประชากรของประเทศที่มีผูหญิงมากกวาผูชายและมีอายุ
เฉลี่ยมากกวาแลว ยังพบวาท้ังดานบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นกวาใน
อดีตท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผูหญิงมิใชมีบทบาทหนาท่ีเปนเพียงภรรยาและมารดาที่
เลี้ยงดูบุตรภายในบานเทานั้น มีหลายคนประกอบอาชีพการงานที่มีความรูความสามารถไมแตกตางไป
จากผูชาย ผูหญิงจึงเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีสวนสําคัญในการชวยผลักดันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

อยางไรก็ตาม จากการพัฒนาสตรีของไทยพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคมากมายทั้งดานการศึกษา
และการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการศึกษาที่ผูหญิงสวนใหญยังไมรูหนังสือถึงรอยละ 60 ซึ่งพบมากใน
สตรีอายุ 40 ปข้ึนไป เชนเดียวกับโอกาสในการศึกษาตอท่ีสตรีมีโอกาสนอย สวนในดานสุขภาพอนามัย 
ท่ีพบวา แมผูหญิงมีอายุยืนยาวกวาผูชายแตปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ อัตราการตายของสตรีท่ีเกี่ยวกับ
การติดเชื้อและการคลอด  โรคหัวใจ  หลอดเลือด มะเร็งเตานมและมดลูกที่พบมากในสตรีไทย 
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เชนเดียวกับโรคเอดสที่เพิ่มมากขึ้นในผูหญิง นอกจากนั้นปญหาการทําแทงในวัยรุนสตรีที่เปนปญหา
มากขึ้น รวมท้ังความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคมแกสตรียังมีอยูนอย โดยเฉพาะความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินที่ยังไมเพียงพอ และการที่ผูหญิงถูกทําใหเปนสัญลักษณและวัตถุทางเพศจาก
สื่อมวลชนที่จําเปนตองมีการแกไขใหสตรีมีภาพลักษณในเชิงสรางสรรคมากขึ้น  

ขณะเดียวกันผูหญิงยังประสบปญหาดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับความไมเปนธรรมและความ
ไมมั่นคงในรายได การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝมือ การไมไดรับคุมครองตามกฎหมาย
แรงงาน ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูหญิงมีขอจํากัดในการเขาสูตลาดแรงงานที่เปนระบบ เพราะขาดความรู 
ทักษะฝมือและมีภาระครอบครัวทําใหผูหญิงไมสามารถเขาทํางานเปนเวลาได แมตลาดแรงงาน              
นอกระบบจะเปดโอกาสใหรับงานไปทําท่ีบานไดก็ตาม สําหรับดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
สตรีในระดับตางๆ นั้น พบวา ขอบเขตการตัดสินใจของสตรียังจํากัดอยูเพียงครัวเรือน ขณะที่ผูชายมี
อํานาจการตัดสินใจดานการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของครอบครัว ท้ังนี้เพราะคานิยมใน
สังคมและครอบครัวมอบหมายบทบาทในฐานะมารดา ภรรยา และลูกสาวใหจัดการเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัว และมอบใหผูชายมีบทบาทนําในการหาเลี้ยงครอบครัว การเปนผูแทนครอบครัว
ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ 

นอกจากนั้น บทบาทของสตรีในการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับชุมชนพบวา สตรีมีบทบาทนอย 
แมจะมีการสงเสริมการรวมกลุมของสตรีในรูปแบบตางๆ แตบทบาทสตรีท่ีมีในกลุม/องคกรก็ยังเปน
องคกรเฉพาะดานไมมีอิทธิพลในการชี้นําการพัฒนาทองถิ่นมากนัก เชนเดียวกับในระดับประเทศที่
พบวาสตรียังมีบทบาทนอยมาก จากสถานการณของสตรีในดานตางๆ ดังกลาวประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งปจจัยดานบวกและดานลบรวมทั้งสภาพแวดลอมพบวา การดําเนินงานดาน
สตรีในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เนนการสงเสริมการพัฒนาสตรีท้ังดานกฎหมาย ดาน
เทคโนโลยี และสื่อสารมวลชนทุกประเภท คือ มีกฎหมายที่สามารถแกปญหาของสังคม และอํานวย
ความยุติธรรมใหมากขึ้น เปดโอกาสใหสตรีไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชนที่มีความกาวหนาและนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ               
ทําใหสตรีมีชองทางในการแสวงหาขาวสารที่หลากหลาย ทันตอเหตุการณ และเปนการสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสตรีจําเปนตองเทาทันในการพิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อใช
ในการพัฒนาตนเอง  
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2.2   ปรัชญาการสงเสริมการพัฒนาสตรี  
  ปรัชญาการสงเสริมการพัฒนาสตรี ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ กลาวคือ 
 2.2.1 กรอบเร่ืองสิทธิสตรีขององคการสหประชาชาติ 
  แนวคิดวาดวยการสงเสริมการพัฒนาสตรี เปนประเด็นที่มีการกลาวถึงกันมายาวนาน
มาก ดังเห็นไดจากกฎบัตรขององคการสหประชาชาติท่ีกอตั้งข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2488 ท่ีใหการยอมรับในความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และมองความเสมอภาคในแงของ                    
สิทธิมนุษยชนเปนสําคัญโดยระบุไวในจุดมุงหมายวา 
  “เพื่อบรรลุความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานสําหรับทุกคนโดยปราศจากการแบงแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา 
หรือศาสนา” 
  กระบวนการพัฒนาสตรีเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางเปนทางการในระดับสากล โดย
องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรีถึง 4 ครั้ง คือ  
  คร้ังที่ 1 ป พ.ศ. 2518 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก  
   ซึ่งองคการสหประชาชาติ ไดจัดใหมีการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี
เปนครั้งแรก โดยท่ีประชุมกําหนดเปาหมายหลัก คือ ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ และยังได
มีการประกาศใหป พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล ซึ่งปดังกลาวนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนใหประเด็นของสตรี
กลายเปนจุดสนใจขึ้นมา นอกจากนั้นองคการสหประชาชาติไดประกาศใหตั้งแตป พ.ศ. 2519 – 2528 
เปนทศวรรษสตรีแหงสหประชาชาติ 
  คร้ังที่ 2 ป พ.ศ. 2523 ณ. กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  
    ไดมีการเนนย้ําถึงหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
เพื่อทศวรรษสตรีวาดวยความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ วายังมีความเกี่ยวของกับสถานการณ
และถือเปนพื้นฐานของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อทศวรรษสตรีในชวง 5 ปหลังของทศวรรษ    
พ.ศ. 2523 - 2528 โดยเนนเปนพิเศษที่ 3 องคประกอบหลักของการพัฒนาสตรีคือ การจางงาน สุขภาพ
อนามัย และการศึกษา นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังไดเสนอใหมีการปรับปรุงทบทวนแบบฟอรมและ
แบบสอบถามที่ใชในการสํามะโนประชากรและในการสํารวจตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูหญิง
โดยเฉพาะเพื่อวิเคราะหบทบาทสตรีในการพัฒนา และในการประชุมครั้งนี้ยังไดมีการทําความเขาใจเรื่อง
ความเสมอภาคอยางชัดเจนวา “ความเสมอภาค ในที่นี้ไมไดหมายถึงแคความเสมอภาคทางกฎหมาย 
การขจัดการเลือกการปฏิบัติเทานั้น แตยังหมายความถึงความเสมอภาคทางสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ 
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และโอกาสสําหรับสตรีในการมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งในฐานะผูไดรับประโยชนและผูกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางจริงจังดวย” 
  คร้ังที่ 3  ในป พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนปสิ้นสุดทศวรรษเพื่อสตรี โดยประชุม ณ. กรุงไนโรบี  
   ประเทศเคนยา 
   การประชุมดังกลาว เปนการทบทวนและประเมินความสําเร็จของทศวรรษ
สตรีของสหประชาชาติ รวมท้ังไดมีการจัดทํายุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรี (Nairobi 
Forward-looking Strategies for the Advancement of Women) เพื่อใชเปนแผนแมบทระดับโลกวาดวย
การสงเสริมความเสมอภาค การมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการพัฒนาและการสรางสันติภาพ 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรไนโรบี เนนความสําคัญของกลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรี 
และมีขอเสนอแนะใหทุกประเทศจัดตั้งกลไกระดับชาติ ข้ึนภายในป  พ .ศ . 2538 ตอมาองคการ
สหประชาชาติ  ไดมีมติรับรองอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) ในการ
ประชุมสมัชชาสมัยท่ี 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 ซึ่งถือวาเปนกาวสําคัญที่นําสูการบรรลุเปาหมายเพื่อ
สิทธิความเสมอภาคของสตรี  
  คร้ังที่ 4  ระหวางวันที่ 4 – 15 กันยายน พ.ศ. 2538 ณ กรุงปกกิ่ง  
   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเขารวมประชุม 189 ประเทศ  
   ไดมีการรวมลงนามรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง (Beijing 
Declaration and Platform for Action 2538 – 2547) ซึ่งสะทอนถึงความมุงมั่นของนานาชาติตอการสราง
ความเสมอภาคหญิงชาย ไดมีการเนนย้ําถึงการสรางกระแสความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Mainstreaming) 
จนทําใหประเด็นบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคกลายเปนกระแสที่นานาประเทศ รวมท้ังองคกร
ระหวางประเทศตางใหความสําคัญและถือเปนเปาหมายหลักที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลในแผนปฏิบัติ
การปกกิ่งไดมีการทบทวนเปาหมายของยุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรีพบวา แมจะมี
ความพยายามจากทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และผูท่ีเกี่ยวของหลายฝายก็ตามการพัฒนาสตรีก็ยังไม
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว จึงไดกําหนดประเด็นที่นาหวงใยเปนพิเศษที่ตองมีการดําเนินการเปนลําดับ
แรกๆ ในการพัฒนาสตรี 12 ประเด็น คือ 

1. สตรีกับความยากจน 
2. การศึกษาและฝกอบรมสตรี 
3. สตรีและสุขภาพอนามัย 
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4. ความรุนแรงตอสตรี 
5. สตรีและความขัดแยงท่ีมีการใชอาวุธ 
6. สตรีและเศรษฐกิจ 
7. สตรีในอํานาจและการตัดสินใจ 
8. กลไกทางสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี 
9. สิทธิมนุษยชนของสตรี 
10. สตรีและสื่อ 
11. สตรีและสิ่งแวดลอม 
12. เด็กผูหญิง 

   นอกจากนั้น ยังกลาวย้ําถึงการนํากระแสความเสมอภาคหญิงชาย (Gender 
mainstreaming) มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ เพื่อบรรลุผลในการพัฒนาและเสริมสรางพลังสตรี 
ตามประเด็นที่กําหนดไวท้ัง 12 ประเด็นโดยระบุวา 
   “รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ตองสงเสริมใหมีนโยบายที่จริงจังและชัดเจน
ในการที่จะผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ เพื่อใหแนใจวา 
กอนท่ีจะมีการตัดสินใจใดๆ ไดมีการวิเคราะหผลตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอผูหญิงและผูชายแลว” 
   จากการเนนเกี่ยวกับมิติหญิงชายไดนําเขาสูกระแสการพัฒนาหลัก              
ตลอดการประชุมท่ีปกกิ่งและไดปรากฏในแผนปฏิบัติการปกกิ่ง ซึ่งทําใหเกิดกระแสตื่นตัวใหความสนใจ
ในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวางในกลุมผูปฏิบัติงานดานสตรีในประเทศตางๆ ท่ัวโลกและองคกร
ระหวางประเทศตางๆ ไดขานรับและกําหนดแนวทางการปฏิบัติอยางกวางขวาง 
 2.2.2 กรอบเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDG.) 
  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ผูนําประเทศตางๆ 189 ประเทศ ไดรวมประชุมสุดยอด
แหงสหัสวรรษที่กรุงนิวยอรกและใหคํารับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษที่กําหนดวาระการพัฒนาเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคนและลดชองวางการพัฒนาใหเปนจุดเริ่มตนศตวรรษใหม 
   ปรัชญาสําคัญของการพัฒนาแหงสหัสวรรษ คือ การยืนยันหลักการสากลเรื่องการ
พัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและการพัฒนาคนอยางยั่งยืน โดยเนนในสาระสําคัญ ไดแก 

1) เสรีภาพ ชายและหญิงมีสิทธิท่ีจะใชชีวิตและเลี้ยงดูบุตรของตนอยางมีศักดิ์ศรี 
ปลอดจากความหิวโหย และความหวาดกลัวตอความรุนแรง การกดขี่หรือความอยุติธรรม สิ่งประกัน
สิทธิที่ดีที่สุดคือ ธรรมาภิบาลที่มีความเปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
เจตนจํานงของประชาชน 
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2) ความเทาเทียมกัน พลเมืองและชาติทุกชาติจักตองไมถูกปฏิเสธโอกาสที่จะไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนา ชายและหญิงจะตองไดรับสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน 

3) เอกภาพ การจัดการปญหาและสิ่งทาทายตางๆ ในระดับโลกจะตองมีการกระจาย
ตนทุนและภาระตางๆ อยางเปนธรรม ผูท่ีประสบความยากลําบากหรือไดรับผลประโยชนนอยท่ีสุด
สมควรไดรับความชวยเหลือจากผูท่ีไดรับประโยชนมากที่สุด 

4) ขันติธรรม  มนุษยตางตองใหความเคารพซึ่งกันและกัน ไมวาจะแตกตาง
หลากหลายเพียงใดในดานความเชื่อ วัฒนธรรม และภาษา ความแตกตางไมวาจะเปนภายในสังคมหรือ
ระหวางสังคมตางๆ มิใชสิ่งท่ีควรเกรงกลัวหรือปดกั้น หากแตควรรักษาไวในฐานะที่เปนสิ่งท่ีมีคุณคา
ของความเปนมนุษยชาติ สันติธรรมและการพูดจาทําความเขาใจกันระหวางอารยธรรมตางๆ เปนสิ่งท่ี
ควรไดรับการสงเสริม 

5) ความเคารพตอธรรมชาติ ดําเนินตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนในการจัดการ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติดวยความรอบคอบ ดวยวิถีทางนี้เทานั้นที่จะ
สามารถรักษาความอุดมสมบูรณอันยิ่งใหญซึ่งธรรมชาติใหแกเราและคงเหลือไวใหคนรุนหลัง 

6) ความรับผิดชอบรวมกัน แบงปนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก รวมท้ังการจัดการกับภัยคุกคามที่มีตอสันติภาพและความมั่นคง
รวมกันระหวางชาติตางๆ ในโลกโดยอาศัยกลไกความรวมมือพหุภาคี  
  สําหรับปฏิญญาแหงสหัสวรรษอันเปนที่มาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(MDG) ไดมีกําหนดเวลาบรรลุสัมฤทธิผลภายในป 2558 ดวยเปาหมายหลัก 8 ขอ เปาหมายยอย 18 ขอ 
และตัวช้ีวัด 48 ตัว โดยเปาหมายหลัก 8 ขอ (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข) ไดแก  

1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี 
4) ลดอัตราการตายของเด็ก 
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ 
6) ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ 
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
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  จะเห็นไดวาประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีเปนประเด็นหลักขอหนึ่งซึ่งวาดวยเรื่อง
ความเทาเทียมทางเพศ สําหรับประเทศไทยมีประสบการณท่ีหลากหลายเกี่ยวกับความเทาเทียมทางเพศ 
เด็กชายและหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน แมจะดูเหมือนวาเด็กหญิงมีโอกาสเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษานอยกวา แตสถานการณกลับตรงขามในระดับอุดมศึกษาผูหญิงเรียนไดดีกวาผูชาย และยิ่ง
ดีกวาอยางชัดเจนในระดับสูง ตลาดแรงงานก็เปดกวางใหหญิงไทยสามารถทํางานทั้งในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร อยางไรก็ดีผูหญิงยังมีโอกาสนอยในการเลื่อนตําแหนงหนาท่ีการงาน สวนหนึ่งเกิดจาก
การท่ีตองรับภาระมากเกินไปโดยเฉพาะภาระที่บานผูหญิงตองดูแลครอบครัวพรอมกับการรับผิดชอบ
คาใชจายในครัวเรือน ขณะเดียวกันบทบาทของผูหญิงในการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมมี
ความกาวหนามากนัก  

2.3   แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาสตรี  
  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาสตรีท่ีสําคัญ กลาวคือ 
 2.3.1 แนวคิดวาดวยความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ 
  จากอดีตถึงปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการเลือกปฏิบัติทางเพศยังคงดํารงอยูในหลาย
มิติของชีวิตท่ัวโลก ฉะนั้นประเด็นการสรางความเสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย จึงเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา จากรายงานนโยบายศึกษาของธนาคารโลก (Word Bank,2000) ไดกลาววา การสรางความ
เสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย เปนวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาดวยความสําคัญของตัวปญหา
เอง และเพราะความเสมอภาคระหวางเพศจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสราง
ความเจริญเติบโต ในการลดความยากจนในการบริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคใน
มิติหญิง-ชาย จึงเปนสวนสําคัญของกลยุทธการพัฒนาที่มุงเนนใหคนทุกคนทั้งผูหญิงและผูชายหลุดพน
จากความยากจนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได 
  ท้ังนี้รายงานของธนาคารโลกฉบับดังกลาวไดนําเสนอกลยุทธ 3 ประการในสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ ไดแก 

1) การปฏิรูปเชิงสถาบันดวยการสรางกฎระเบียบและองคกร เพื่อสรางสิทธิและ
โอกาสที่เทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย การปฏิรูประเบียบและองคกรดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ
เปนเรื่องท่ีตองดําเนินการเพื่อวางพื้นฐานของสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับผูหญิงผูชาย เนื่องจาก
กฎหมายในหลายประเทศยังมิไดใหสิทธิท่ีเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย การปฏิรูปกฎหมายจึงเปน
สิ่งท่ีตองกระทําโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายครอบครัว รวมท้ังการปองกันการใชความรุนแรง สิทธิการ 
ถือครองที่ดิน การจางงาน และสิทธิทางการเมือง 
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2) การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสริมแรงจูงใจใหมีการจัดสรรทรัพยากร โดย
เสมอภาคและเนนการมีสวนรวม รายไดท่ีสูงข้ึน และระดับความยากจนที่ลดลงมีแนวโนมท่ีจะชวยลด
ความไมเทาเทียมระหวางเพศในดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ ผลิตภาพที่สูงข้ึน และ
โอกาสการจางงานใหมๆ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการจางงาน รวมท้ังการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานประปา การพลังงาน และการจราจรขนสง จะชวยลดความไมเทาเทียมกันในมิติ
หญิง-ชาย ในแงท่ีผูหญิงตองเปนผูแบกรับภาระทั้งหมด 

3)  ใชมาตรการเชิงรุกและมาตรการพิเศษ เพื่อแกไขปญหาความไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศ ในการควบคุมทรัพยากรและสิทธิทางการเมือง โดยเหตุท่ีการปฏิรูปกฎระเบียบองคกรควบคู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาจไมเพียงพอสําหรับการแกไขปญหาหรือผลท่ีไดอาจตองใชระยะเวลายาวนาน 
จึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพื่อแกปญหาดังกลาวในระยะสั้นและระยะกลาง 
  โดยมองวากลยุทธท้ัง 3 จะเปนแนวทางและเครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางใหเกิดความ
เสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย ข้ึนในสังคม และเชื่อมั่นวาความเสมอภาคดังกลาวคือหัวใจในการ
พัฒนาสังคมในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลกไดในทุกมิติของการพัฒนาไมวาจะเปนการ
พัฒนาในมิติทางการเมือง วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากความเสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-
ชายจะเปนกุญแจสําคัญที่จําเปนสําหรับการพัฒนาแลว ความเสมอภาคดังกลาวยังมีความสัมพันธกับการ
สรางสันติภาพในทุกระดับ กลาวคือ การท่ีมนุษยหญิง-ชาย อยูรวมกันโดยตระหนักและสํานึกรูวาตนเอง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกับผูอื่น โดยเฉพาะในมิติของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความตระหนักและสํานึก
รูดังกลาวจะทําใหหญิง-ชาย และคนในทุกกลุมในสังคมยอมรับในความแตกตางหลากหลายนั้น และจะ
นํามาซึ่งการใชชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขสืบไป 
 2.3.2  แนวคิดวาดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา 
  แนวคิดในการดึงผูหญิงเขามาสูการพัฒนา (Integrating Women in Development) ได
ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกโดยองคการสหประชาชาติ ในป ค.ศ.1975 จากนั้นมาองคกรระหวางประเทศ
องคกรตางๆ ไดกําหนดให “ผูหญิงกับการพัฒนา” (Women in Development) เปนโปรแกรมหนึ่งของ
การพัฒนาเพื่อสรางความมั่นใจวาทรัพยากรมนุษยซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
จะไมถูกละเลยในการนําไปใชประโยชน (เนตรดาว, 2544) และเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดกับผูหญิง อันไดแก ปญหาเรื่องการขาดโอกาสในสังคม, ปญหาความยากจน, และปญหาดานการไมมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
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  แมวาปญหาอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศระหวางหญิง-ชาย ยังคงปรากฏอยู
อยางชัดเจนในทุกสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการมีสวนรวมของผูหญิง/สตรีในกระบวนการพัฒนา 
การมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการพัฒนามีนัยสะทอนใหเห็นถึง “อํานาจ” ของผูหญิงในการกําหนด
ชะตาชีวิตของตนเองรวมกับผูอื่น มิไดเปนเพียงผูท่ีรอผลจากการตัดสินใจของผูอื่นเทานั้น ฉะนั้นประเด็น
ของการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาจึงเปนอีกมิติหนึ่งของการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรี 
  ท้ังนี้กระบวนการและบทบาทการเขาไปมีสวนรวมของสตรีนั้นมีดวยกัน 5 ข้ันตอน คือ 

1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตลอดจนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

2) การมีสวนรวมในการวางแผนโครงการ เปนขั้นตอนการกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินโครงการ 

3) การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ  เปนขั้นที่จะตองทําประโยชนใหกับ
โครงการ ซึ่งอาจจะเปนการออกทุนทรัพย วัสดุ แรงงาน หรือการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการ
ติดตอกับภายนอกตามแผนงานที่วางไว 

4)  ข้ันรับผลของโครงการ เปนขั้นที่ไดรับผลประโยชนหรือผลเสียท่ีอาจตามมา ซึ่ง
อาจจะเปนผลทางวัตถุหรือจิตใจที่อาจจะกระทบไปสูบุคคลและสังคม 

5) การมีสวนรวมในการประเมินและสรุปผลของโครงการเปนขั้นพิจารณาคุณคา
ของโครงการที่ดําเนินมาวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม การประเมินในขั้นนี้อาจกระทําระหวาง
การดําเนินงานหรือภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลวก็ได (อคิน รพีพัฒน 2527, Cohen and Uphoff, 
1977, Shadid 1981 อางถึงใน สุนิสิต สุขิตานนท และคณะ , 2535) 
  รัฐบาลพยายามแกไขปญหาการไมมีสวนรวมของผูหญิงในการพัฒนา โดยการจัดทํา
โครงการใหมๆ เพื่อกระตุนใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา แมกระนั้นรัฐยังไดมองขามเงื่อนไขที่
ทําใหหญิงชายตอบสนองตอการพัฒนาแตกตางกัน ทําใหมองไมเห็นถึงอุปสรรคที่แทจริง ซึ่งทําให
ผูหญิงไมสามารถเขารวมในการพัฒนาไดอยางเทาเทียม 
  แตอยางไรก็ตาม มีผูตั้งขอสังเกตวาแนวคิดการสงเสริม/นําผูหญิงเขาสูพัฒนานั้น ตั้งอยู
บนฐานคิดท่ีวา “ผูหญิงมีปญหา” เปาหมายของการแกปญหาจึงเนนที่ผูหญิง โดยเปนกลุมท่ีแยกออก
ตางหากจากกระบวนการพัฒนาดวย ประเด็นผูหญิงจึงเปนประเด็นที่ถูกเสริมเพิ่มเติมเขาไป โดยเปนเพียง
สวนรอบนอกของกระบวนการพัฒนากระแสหลัก การดึงผูหญิงเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้น
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ยังมุงเนนในเรื่องของการสรางรายได และเนนใหผูหญิงกลายเปนแมบาน (House wifization) และ
วางแผนครอบครัว พรอมท้ังมองวาการดึงผูหญิงเขาสูการพัฒนาเปนการเพิ่มภาระรับผิดชอบใหกับผูหญิง
มากขึ้น เปนการเพิ่มขีดความสามารถในงานการผลิตใหแกผูหญิง โดยมิไดเช่ือมโยงไปถึงความ
รับผิดชอบของผูหญิงในสวนงานในบานดวย ซึ่งในจุดนี้จึงทําใหกลายเปนการเพิ่มภาระการทํางานแก
ผูหญิงใหหนักขึ้นไปอีก  
 2.3.3 แนวคิดวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
  การทําความเขาใจแนวคิดวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีจะตองทําความเขาใจ
เสียกอนวาการเลือกปฏิบัติตอสตรีคืออะไร การเลือกปฏิบัติตอสตรีคือการปฏิบัติไมเหมือนกัน การ
แบงแยกกีดกัน หรือการจํากัดใดๆ เพราะเหตุท่ีเปนเพศหญิง การท่ีผูท่ีถูกเลือกปฏิบัติไมไดรับสิทธิท่ีพึงมี
พึงไดเกิดความไมเทาเทียม ไมเสมอภาคกับบุรุษ เกิดความลําเอียงหรืออคติข้ึน ซึ่งผลก็คือความไมเปนธรรม
ตอผูถูกเลือกปฏิบัติซึ่งกระทบตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และสิทธิของประชาชน หรือทางแพงอื่นๆ ท่ีตองเสื่อมเสียหรือสูญสิ้นไป (วิระดา สมสวัสดิ์, 
2535) 
  การเลือกปฏิบัติตอสตรีอาจเกิดข้ึนจากรัฐเปนผูเลือกปฏิบัติเองโดยผานกลไกตางๆ ของ
รัฐซึ่งอาจจะเปนในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกิดจากการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ีใน
การใชหรือตีความบทบัญญัติตางๆ ของกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับตางๆ  
  การเลือกปฏิบัติตอสตรียังอาจเกิดจากปจเจกชนหรือองคกร กลุมคน ชุมชน ได
เชนเดียวกัน และไมจําเปนวาจะตองเปนผูชายเทานั้นที่เลือกปฏิบัติตอสตรี เนื่องจากสตรีก็อาจจะเลือก
ปฏิบัติตอสตรีดวยกันเองก็ได  
  การเลือกปฏิบัติทางตรง มักจะเกิดข้ึนเมื่อกฎหมาย ขอบังคับทางศาสนา และระเบียบ
ตางๆ หามมิใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดเทาเทียมผูชาย รูปแบบของการกีดกันทางตรงที่เห็นได
ชัดเจน ไดแก การมีขอกําหนดมิใหผูหญิงดํารงตําแหนงบางตําแหนง  
  การเลือกปฏิบัติทางออม จะเกิดข้ึนเมื่อระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน และคานิยมทาง
สังคม หามมิใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การไมจางผูหญิงเขาทํางานในตําแหนงท่ีถูกมองวาเปน 
“งานของผูชาย” แมวากฎหมายจะบัญญัติวาผูหญิงและผูชายมีโอกาสเทาเทียมกันในการจางงาน การเลือก
ปฏิบัติทางออมท่ีเกิดข้ึนเชนนี้มักเรียกกันวา “การกีดกันในทางปฏิบัติ” ซึ่งเปนเรื่องท่ีแกไขไดยากอีก
รูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติทางออมคือ การเลือกปฏิบัติโดยระบบซึ่งเปนในลักษณะที่กีดกันผูหญิง
ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ียึดถือและปฏิบัติกันอยูในสถาบันตางๆ ในสังคม   
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  การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบจะนําไปสูการท่ีผูหญิงไดรับการปฏิบัติท่ี
ดีและเทาเทียมกันกับผูชาย ผูหญิงจะไมถูกกลาวหาวาฉลาดนอยกวาผูชาย และจะไมถูกมองวาไรเหตุผล 
ไมมีความสามารถในการใชดุลพินิจที่ถูกตอง ผูหญิงจะไมถูกมองวาใชอารมณ ตลอดจนจะไมถูกมองใน
ลักษณะที่เปนสิ่งท่ีติดมากับเพศหญิง อาทิเชน การถูกมองวาเปนเพศที่ออนแอหรือเปนเพศที่มีหนาท่ีเพียง
ผูดูแลบานและลูก อยางไรก็ดีการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีมิไดหมายความวาผูหญิงจะกลายเพศเปน
ผูชาย หากแตหมายถึงวาผูหญิงจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มท่ี จะเปนคนที่มีความเปน
มนุษยเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน 
  การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมักถูกมองขามไปวาในท่ีสุดแลวนั้นการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีจะทําใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชน ผูชายก็ไดประโยชน เนื่องจากวาสมาชิกใน
สังคมไมวาหญิงหรือชายก็ลวนแตจะมีโอกาสเดินไปตามแนวทางที่ตนปรารถนามากกวาตามแนวทางที่
ถูกกําหนดจากเพศ  
 2.3.4  แนวคิดวาดวยความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Equality) 
  แนวคิดวาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย หมายถึง ความเทาเทียมกันในสิทธิ
หนาท่ี ความรับผิดชอบและโอกาสของผูหญิงและผูชายของเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย โดยท่ีความเสมอภาค
ไมไดหมายความวา ผูหญิงและผูชายจะตองเหมือนกัน หากแตหมายถึงวาสิทธิหนาท่ี ความรับผิดชอบ
ตางๆ และโอกาสตางๆ ทางสังคมจะตองไมถูกกําหนดหรือข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นเกิดเปนผูหญิงหรือผูชาย 
  ความเสมอภาค ยังหมายถึงการที่ผูหญิงและผูชายมีสถานภาพที่เทาเทียมกันในการใช
สิทธิของความเปนมนุษยอยางเต็มท่ี ซึ่งรวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนไดรับประโยชนจากผลของการพัฒนานั้นดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
นอกจากจะเปนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแลวยังเปนเงื่อนไขและตัวช้ีวัดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ยึดคน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาอีกดวย 
  อยางไรก็ดีเนื่องจากการที่ผูหญิงไมไดรับความเสมอภาคในสังคมเทาเทียมกับผูชายมา
เปนเวลานานแลว ดวยสถานภาพทางสังคมที่แตกตางและไมเทากัน จึงทําใหในบางครั้งความเทาเทียม
หรือเสมอภาคในโอกาสของผูหญิงอาจจะยังไมเพียงพอที่จะแกปญหานี้ได 
  1) แนวคิดพื้นฐานในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย มีดังนี้ 
   (1) มิติความสัมพันธหญิงชาย เปนที่เห็นไดชัดวา ในทุกสังคมจะมีการกําหนด
บทบาทและความสัมพันธระหวางหญิงชายไวแตกตางกันไป สังคมจะมีหนาท่ีขัดเกลาใหหญิงชายรูจัก
และปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันตามที่สังคมคาดหวัง โดยบทบาทและความสัมพันธระหวางหญิงชายนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไดตามโครงสรางทางสังคมซึ่งไดแก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ศาสนา 
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ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา ครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังสัมพันธกับอายุ ชาติพันธุ และ
ชนชั้นอยางเลี่ยงไมได 
   (2) เพศ เปนการจําแนกผูหญิงและผูชายตามสรีระ อวัยวะ รางกายที่มีมาตั้งแต
กําเนิด ซึ่งเปนการจําแนกที่เหมือนกันทั่วโลก และเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดยาก 
   (3) การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ชวยยกระดับความเปนอยูของ
คนยากจนในสังคม ซึ่งการสงเสริมความเสมอภาคยังครอบคลุมถึงการสงเสริมใหผูหญิงและผูชายมี         
สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เหมือนกัน, การใหคุณคาและโอกาสทางสังคมที่เทาเทียมกันตอผูหญิง
และผูชายในดานของความรับผิดชอบและดานปริมาณงานและอํานาจในการตัดสินใจ 
    (4) การสงเสริมความเสมอภาค มิใชเปนเพียงสิทธิของบุคคลที่จะตองไดรับ 
แตยังเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญซึ่งจะตองไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องอีกดวย โดยที่การ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายมีหลักการ ดังตอไปนี้ 

- การบรรลุเปาหมายในการสงเสริมความเสมอภาคนั้นเปนสิ่งท่ีตอง
รับผิดชอบรวมกันของสมาชิกทั่วท้ังสังคม มิใชเปนเพียงความรับผิดชอบของผูหญิงหรือผูชายเทานั้น 

- ควรมีการกําหนดมาตรการพิเศษ โครงการหรือกิจกรรมพิเศษใหครบวงจร
เพื่อแกปญหาความไมเสมอภาค ความรุนแรง และปญหาที่มีตอสถานภาพของผูหญิง ทันทีท่ีพบวามี
ปญหาเหลานี้เกิดข้ึน 

- การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายนั้น จะนําไปสูประโยชน
และความสุขแกสังคมโดยรวม 

- ใชหลักการในการสงเสริมความเสมอภาคในการวางแผนทุกระดับ
ตั้งแตเริ่มตนและในทุกขั้นตอนของการวางแผนโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงตั้งแต
การกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

- กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนจะตองมีการคํานึงถึงความตองการของผูหญิง 
ตั้งแตความตองการพื้นฐานซึ่งสัมพันธกับความตองการในดานปจจัยสี่ซึ่งจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน รวมถึงความตองการในการทํางานและความตองการในเชิงโครงสรางหนาท่ี ซึ่งสัมพันธ
กับสถานภาพและการเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากร รวมถึงผลประโยชนท่ีไมเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย 

- ควรคํานึงถึงความแตกตางทางสังคมในมิติอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางหญิงชาย อาทิ อายุ ชาติพันธุ ชนชั้น ฐานะ ศาสนา เพราะหากยิ่งมีการแบงแยก
ความแตกตางหรือความไมเสมอภาคกันในมิติตางๆ ดังกลาว ก็อาจจะนําไปสูความไมเสมอภาคใน
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ความสัมพันธระหวางหญิงและชายไดดวย และหากไมมีความเสมอภาคของบทบาทความสัมพันธหญิง
ชายแลวก็จะกอใหเกิดความรุนแรงในความไมเสมอภาคในมิติอื่นๆ เชนเดียวกัน 

- กิจกรรมและโครงการดําเนินงานตางๆ ควรมีการเนนใหเกิดการสราง
พลังและเนนการสรางเครือขายทุกระดับ เพื่อเปนการสนับสนุน รวมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ขาวสารกัน โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิตางๆ เพราะปญหาสําคัญเกี่ยวกับสิทธิก็คือ การละเมิดสิทธิและ
กีดกันไมใหสิทธิ ดังนั้นการใหความรูเรื่องสิทธิจึงไมไดเปนทางออกของปญหา ทางออกควรจะเปนการ
กระตุนใหเกิดการขจัดการละเมิดและกีดกันทั้งในระดับโครงสรางสังคมและบุคคล ดังนั้นกลวิธีจึงตอง
ใชท้ังการทําใหเปนปญหาสวนรวมไมใชเรื่องสวนตัว นอกจากนี้การนําเสนอปญหาตอสาธารณะและการ
ใชกระบวนการทางกฎหมายหรือศาล ขอมูลและความตอเนื่องในกระบวนการดําเนินการ การรวมพลัง
และการสรางเครือขายจึงเปนหัวใจยุทธศาสตรในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายดวย  
 2.3.5  แนวคิดวาดวยความอยูดีมีสุข 
  ผลจากความไมเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย คือ ความเสียหายที่มีตอชีวิตของผูคน และ
คุณภาพชีวิต ท้ังนี้มีตัวอยางมากมายจากนานาประเทศทั่วโลกท่ีแสดงใหเห็นวาสังคมที่มีความไมเสมอภาค
ดังกลาวสรางใหเกิดความยากจน ภาวะทุพโภชนาการ ความเจ็บปวย และการขาดแคลนอื่นๆ ของสตรี        
ซึ่งเปนภาพสะทอนของความอยูดีมีสุขของผูหญิง/สตรี จากรายงานนโยบายศึกษาของธนาคารโลก 
(Word Bank) ป 2000 พบวาในประเด็นเกี่ยวกับความอยูดีมีสุขของผูหญิง/สตรีนี้ยังเปนประเด็นที่         
นาเปนหวง เปนตนวา 
  1) อัตราการเสียชีวิตของเด็กผูหญิงในประเทศจีน เกาหลี และกลุมประเทศเอเชียใต
อยูในระดับสูง เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมใหความสําคัญกับลูกชายมากกวาลูกสาว เชน ประเทศจีนมี
การกําหนดนโยบายการมีลูกคนเดียว นโยบายดังกลาวนําไปสูอัตราการเสียชีวิตของเด็กผูหญิงจํานวนมาก 
  2) การไมรูหนังสือและการมีการศึกษาต่ํา การท่ีมารดาไมรูหนังสือและมีการศึกษาต่ํา 
สงผลกระทบตอบุตรหลาน โดยนําไปสูการดูแลเด็กที่ไมมีคุณภาพ อัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพโภชนาการ
ของทารกและเด็กจึงยังคงมีอยูเปนอันมาก  
  3) การจํากัดการจางงานของผูหญิง/สตรี สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของผูหญิง
และครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลาน ในลักษณะที่สตรีขาดรายไดเพื่อการดํารงชีพ ท้ังนี้เพราะจาก
การศึกษาพบวารายไดท่ีสูงข้ึนมีความสัมพันธกับการรอดชีวิตของเด็กและการมีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน 
และการวิจัยในประเทศบังคลาเทศ บราซิล และไอเวอรีโคสต แสดงใหเห็นวาการที่ผูหญิงในครัวเรือนมี
รายไดเพิ่มข้ึน มีแนวโนมท่ีจะสงผลทางบวกมากกวาการเพิ่มรายไดของผูชายในครัวเรือน 
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  4) ความไมเสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย การเขาศึกษาและการทํางานในเมือง 
มีสวนเรงการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี 
  จะเห็นไดวาประเด็นในเรื่องความอยูดีมีสุขเปนอีกมิติหนึ่งท่ีสําคัญที่สะทอนใหเห็น
ทิศทางในการพัฒนาผูหญิง/สตรี ตลอดจนการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย ท้ังนี้เพราะความ
อยูดีมีสุขเปนภาพสะทอนที่ชัดเจนของการที่สตรีมีบทบาทและมีอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน และความอยูดีมีสุขมีนัยสะทอนใหเห็นการไดมาซึ่งสิทธิในฐานะมนุษยของผูหญิงรวม
ดวย 
 2.3.6 แนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเปนแนวคิดท่ีสําคัญอีกแนวคิดหนึ่งในกระแสการพัฒนา
ปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีความทันสมัย (Modernization) ท่ีเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจนําไดสรางใหเกิดผลกระทบตอชุมชน สังคม ท้ังในระดับประเทศและระดับโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ไมวาจะเปนการสรางใหเกิดปรากฏการณ “ยิ่งพัฒนา คนจนยิ่งยากจน” การเกิดขึ้นของแนวคิด
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปนแนวการพัฒนาที่ถูกนําเสนอขึ้นเพื่อแกไขปญหาอันเนื่องจากการพัฒนาที่
เนนการไปสูความทันสมัย หรือการกลายเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ท้ังนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนมี
องคประกอบ 3 ประการ กลาวคือ (Lusk and Hoff, 1994)  

1) องคประกอบดานสังคม-วัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับวัฒนธรรมและภาระผูกพันที่มีตอประชาชนในรุนตอๆ ไป 

2) องคประกอบดานเศรษฐกิจ อันมีเปาหมายเพื่อการเจริญเติบโต โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม ใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

3) องคประกอบดานการเมือง คือ การใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
และชุมชน 
  จะเห็นไดวาหลักคิดท่ีสําคัญของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยูท่ีการใหความสําคัญแก
การพัฒนามิติ/ดานตางๆ ในสังคมอยางเปนองครวม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมละท้ิงวัฒนธรรมและ
ทําลายสิ่งแวดลอมหรือสรางผลกระทบในลักษณะที่ทําลายสังคม นอกจากนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนยังมีนัยยะ
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาที่เนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ไมวาจะเปนหญิง-ชาย กลุมคนจน 
คนยากไร ผูร่ํารวย เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนตองตั้งมั่นอยูบนฐานการพัฒนาแบบองครวม รวมทั้งยัง
จําเปนตองมีการสะทอนแนวคิดจากมุมมองที่แตกตางหลากหลายเพื่อใหเห็นแงมุมของปญหาและ
แนวทางในการแกไขอยางรอบดานมากที่สุด 
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2.4   สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีกรอบความคิดสวนหนึ่งจากกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีถือวามี
ความสําคัญตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของนั้น ไดแก 
 2.4.1 กรอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับสิทธิผูหญิง ท้ังนี้
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุมครองทุกคนเหมือนกัน เพียงแตมาตราตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผูหญิงจะเปนการ
ยกเลิกการกีดกันผูหญิงท่ีจะไดรับสิทธิ ดังนั้นสิทธิผูหญิงท่ีระบุในรัฐธรรมนูญ 2540 จึงเปนการทําให
ผูหญิงมีสิทธิมากขึ้น ตามที่ปรากฏในหลายมาตรา ดังนี้ 
  มาตรา 30 กลาวถึง ความเสมอภาคและเทาเทียมกันของบุคคล  

- ชาย - หญิงเทาเทียมกัน 
- การหามเลือกปฏิบัติ เพราะแตกตางในทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

สภาพรางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง 

- มาตรการสงเสริมความเสมอภาคระหวางคนกลุมตางๆ ท่ีไมเทาเทียมกัน (รวมท้ัง
ความเสมอภาคระหวางเพศหญิง – ชายดวย) ท่ีรัฐจัดข้ึน ไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

มาตรา 53 กลาวถึง ความรุนแรงในครอบครัว  
- บุคคลในครอบครัว (โดยทั่วไป ผูหญิง - เด็ก จะเปนผูถูกกระทํามาก) ไดรับความ

คุมครองโดยรัฐ จากความรุนแรงในครอบครัวและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
- เด็กและเยาวชนที่ไมมีผูดูแล รัฐตองเลี้ยงดูและใหการศึกษา 
มาตรา 80 กลาวถึง การสงเสริมและพัฒนา 
- รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย 

เสริมสรางความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน 
- รัฐตองสงเคราะหคนชรา คนไรท่ีพึ่ง ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได 
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มาตรา 190 กลาวถึง การมีสวนรวมรางกฎหมาย 
- ใหผูแทนองคกรเอกชนดานเด็ก สตรีและคนชรา หรือทุพพลภาพรวมเปน

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมาย ในกรณีประธานสภาวินิจฉัยวากฎหมาย
นั้น มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกลุมบุคคลเหลานั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

  นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ใหมีผูบริหารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชายในระดับกระทรวง ทบวง กรม และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคใน
หนวยงานดังกลาว และมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและ
ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายใหทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการสรางความเขาใจ
แนวคิดและสรางความตระหนักในบทบาทหญิงชาย และผสมผสาน แนวคิดบทบาทหญิงชายในการ
ทํางานของขาราชการในสวนราชการ 
  แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับความเสมอภาค เทาเทียมกัน การไม
เลือกปฏิบัติระหวางชายหญิง แตวาสิทธิ โอกาส และเงื่อนไขตางๆ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
จะพบวาความเปนอยูของผูหญิง สภาพทางอาชีพหนาท่ีการงาน แมแตความรุนแรงในผูหญิงยังคงพบอยู
เสมอๆ และทวีความรุนแรงขึ้นดวยรูปแบบใหมๆ เชน ทางสื่ออินเตอรเน็ต (Internet) โทรทัศน ฯลฯ 
ดังนั้นการที่ผูหญิงจะไดรับโอกาส การสงเสริมและพัฒนาใหดีข้ึนในความเทาเทียมกันทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การไดรับเกียรติ การยอมรับ การดํารงอยูอยางปราศจากความหวาดกลัว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ความปรารถนาเหลานี้จะปรากฏไดข้ึนอยูกับนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน ภาคประชาคมทองถิ่นที่จะรวมกันพิจารณา ทําความ
เขาใจและรวมมือกัน 
 2.4.2 แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 - ฉบับที่ 9 
  สําหรับแผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 
เนนการพัฒนาใหสตรีทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีสุขอนามัยท่ีสมบูรณ มีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถ และมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจในทุกระดับ นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการพัฒนา
สภาพแวดลอมรอบตัวสตรีท้ังระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีประเด็นที่สําคัญคือ  
  1) การพัฒนาศักยภาพสตรี โดยการใหการศึกษาและฝกอบรมสตรี สุขอนามัยของ
สตรี เศรษฐกิจและการมีงานทําของสตรี  
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  2) การมีสวนรวมของสตรีในการตัดสินใจในระดับตางๆ ท้ังการตัดสินใจในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของสตรีในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาค
ธุรกิจเอกชน  
  3) การสงเสริมความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคม ไดแก การแกไขกฎ ระเบียบ
และกฎหมายตางๆ ท่ีเลือกปฏิบัติตอสตรี การระงับการใชความรุนแรงกับสตรีท้ังทางรางกาย จิตใจ และ
ทางเพศในทุกสถานที่ รวมท้ังการสรางระบบคุมครองทางสังคมแกสตรีและสตรีดอยโอกาส 
  4) การพัฒนาสื่อเพื่อการดําเนินงานดานสตรี โดยตอตานการใชสตรีเปนวัตถุทางเพศ 
การเนนเสนอบทบาทสตรีเชิงสรางสรรคสังคม การนําเสนอเนื้อหาที่เอื้อตอการสงเสริมสถานภาพสตรี  
  5) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสตรี โดยสรางองคกร/กลไกการพัฒนาสตรีท่ี
เขมแข็ง รวมท้ังการมีขอมูลและสารสนเทศดานสตรี ท้ังแงการจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ การวิจัยท่ีเนนมิติ
หญิงชาย เปนตน 
  อยางไรก็ตามผลแหงการพัฒนาสตรีท่ีผานมาพบวา มีเงื่อนไขมากมายที่เปลี่ยนแปลง
และมีผลตอการพัฒนาสตรีของไทย กลาวคือ 
  1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสตรีสูงอายุมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการ
กําหนดนโยบายดานสุขภาพและการจัดสวัสดิการ ขณะที่ประชากรสูงอายุท่ีมากขึ้นมีผลกระทบตอสตรี
ในฐานะผูดูแลผูสูงอายุ สงผลใหสตรีจํานวนมากตองรับภาระทั้งงานนอกบาน งานในบาน และการดูแล
บิดา มารดา หรือญาติผูสูงอายุ ดังนั้นการสรางระบบบริการหรือสวัสดิการสังคมที่สนับสนุนและ
เอื้ออํานวยตอสตรีท่ีตองดูแลผูสูงอายุจึงมีความจําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาสตรีไทย 
  2) รูปแบบครัวเรือนและหัวหนาครัวเรือน พบวา สตรีมีแนวโนมเปนหัวหนา
ครัวเรือนและรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุเพียงลําพังมากขึ้น เพราะการมีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การ
หยาราง การตั้งครรภ และถูกสามีหรือฝายชายทอดทิ้ง รวมถึงการที่สตรีเปนโสดมากขึ้นสงผลใหสตรี
ตองทําหนาท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนมีมากขึ้น ภาระการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจึงตกอยูกับสตรี ดังนั้น
การจัดบริการทางสังคมเพื่อชวยเหลือสตรีจึงเปนแนวทางในการชวยเหลือสตรีไทย 
  3) ระบบกฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ อันไดแก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ท่ีประกันสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เปนปจจัยท่ีเอื้อตอการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดใหรัฐตองเผยแพรขอมูลสูประชาชน และ
ประชาชนสามารถรองขอใหรัฐเปดเผยขอมูลได เปนชองทางและโอกาสใหสตรีสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายไดมากขึ้น  
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใหสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาอยาง
เสมอภาค, นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพันธกรณีตางๆ ท่ีประเทศไทยตองปฏิบัติตาม 
เชน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและ
แผนปฏิบัติการปกกิ่งเพื่อความกาวหนาของสตรี เปนตน 

1) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล และนโยบายดานสุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพ 
2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนไป 

อยางรวดเร็วไรพรมแดน  
3) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอเนื่องสงผลใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการ

พัฒนาสตรี  
  จากเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวไดนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาสตรีในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) โดยมียุทธศาสตร 5 ประการ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสตรี 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคม 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสื่อเพ่ือการดําเนินงานดานสตรี 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานดานสตรี 
  ท้ังนี้ไดกําหนดวิสัยทัศนสตรีท่ีพึงประสงคไว 5 ประการ คือ  

1) สตรีทุกคนมีศักยภาพเพียงพอในทุกดานที่จะสามารถพึ่งพาตนเองไดมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคาตลอดทุกชวงอายุ 

2) สตรีทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจในทุกดาน
และทุกระดับ 

3) สตรีไดรับการคุมครองจากครอบครัว ชุมชน และสังคม และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกับชาย 

4) สตรีทุกคนไดรับโอกาสในการเขาถึงสื่อ และไมตกเปนเครื่องมือในเชิงการคา
และพาณิชย  

5) สตรีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการเพื่อความกาวหนาของสตรีท่ีเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ 
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  สําหรับวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดไว 4 ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของสตรีท้ังดานรางกาย สติปญญา ความ
ถนัด สังคม และจิตใจ 

2) เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ท้ังทางนิตินัยและพฤตินัย 
3) เพื่อใหสตรีไดรับการคุมครองทุกดาน รวมท้ังในสภาพการทํางาน และสภาพการ

เปนมารดา ในฐานะที่มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมบุรุษ 
4) เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง การปกครอง รวมท้ังการพัฒนาสันติสุขในครอบครัว ชุมชน ประเทศ และประชาคมโลก 
  ในสวนของเปาหมายหลักของแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดระบุเปาหมายหลักไวดังนี้ 

1) ลดอัตราการไมรูหนังสือของสตรีอายุ 40 ปข้ึนไป และเพิ่มอัตราการเขาเรียนและ
สงเสริมการศึกษาเปนรอยละ 100  

2) ขยายการคุมครองแรงงานใหครอบคลุมแรงงานสตรีนอกระบบ 
3) ลดอัตราการเจ็บปวยและการเสียชีวิตของสตรีจากโรคที่ เปนสาเหตุสําคัญ          

10 อันดับแรกลง รอยละ 20 เชน การตั้งครรภและการคลอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม ฯลฯ 
4) เพิ่มการมีสวนรวมของสตรีในภาคการเมืองและภาคการบริหารอยางนอยเปน

สองเทา แกไขกฎหมายทุกฉบับที่ขัดตอหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 30 และอนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

5) ออกพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
6) ขยายเครือขายสื่อสตรีใหครอบคลุมสื่อมวลชนทุกสาขา เพื่อประสานความ

รวมมือในการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และขจัดอคติตอสตรี 
7) สรางองคกรแหงการเรียนรูแกสตรีในรูปแบบตางๆ ในทุกชุมชน 
8) สรางระบบการเฝาระวังปญหา และการชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในทุกชุมชน 
9) ยกฐานะสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ เปน

หนวยงานระดับกรม เพื่อใหมีสถานภาพและอํานาจหนาท่ีในการประสานงานกับหนวยงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

10) มีขอมูลตัวช้ีวัดสถานภาพสตรีตามมาตรฐานของสหประชาชาติท่ีเปนปจจุบัน
และถูกตอง 
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11) มีระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงระหวางหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลมิติหญิงชาย 
นอกจากนั้นในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาไวดังนี้ 

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสตรี 
   1. ดานการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี 

1) สงเสริมใหสตรีตระหนักถึงคุณคาของตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

2) สรางวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องคุณคาของมนุษยและความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครอบครัวและสังคม 

3) อบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสบุตรโดยปราศจากอคติทางเพศ และใหมีการ
แบงเบาภาระงานบานแกสมาชิกในครอบครัวอยางเหมาะสมในทุกชุมชน 

4) สงเสริมบทบาทสตรีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
   2. ดานการศึกษา 

1) จัดบริการการศึกษาตลอดชีพ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีไดมาตรฐานเพื่อเปดโอกาสใหสตรีอายุ 40 ปข้ึนไปที่ไมรูหนังสือสามารถศึกษาไดในทุกสาขาอาชีพ 

2) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหนังสือ
อานประกอบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหปราศจากอคติทางเพศ 

3) สงเสริมใหสตรีเรียนในสาขาที่ยังมีสตรีเรียนนอยมาก เชน วิศวกรรมศาสตร
และนิติศาสตร 

4) สงเสริมให เปดสอนวิชาเกี่ยวกับมิติหญิงชายเปนวิชาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 

5) สงเสริมใหเยาวชนรูจักวิเคราะหขอมูล และสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและ
บทบาทหญิงชายที่ไดจากการนําเสนอของสื่ออยางเหมาะสม 

6) จัดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของสตรีดอยโอกาส
และสตรีกลุมเสี่ยง 

7) พัฒนาแรงงานสตรีท้ังในและนอกระบบใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
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   3. ดานสุขภาพอนามัย 
1) ใหความรูเรื่องเพศศึกษาและบทบาททางเพศที่เหมาะสมและรับผิดชอบ 

รวมท้ังใหชายมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากขึ้น 
2) จัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหแกสตรีอยางทั่วถึง 
3) ใหความรูแกสตรีในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รูจักเลือก

บริโภคสินคาและบริการ รวมท้ังรูจักปองกันตนเองจากการทํางานที่มีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
4) ใหความรูและแนวทางแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

เกี่ยวกับความตองการบริการสุขภาพที่แตกตางระหวางหญิงและชาย และผลกระทบของการใหบริการ 
5) สนับสนุนใหเครือขายผูหญิงกับสุขภาพผลิตงานวิจัยเชิงนโยบาย

เกี่ยวกับสุขภาพของสตรี เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายพัฒนาระบบการแพทยและสาธารณสุข
ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของสตรี 

6) ใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกสตรี
ทุกวัย โดยเฉพาะสตรีวัยรุน และสตรีวัยทอง 
   4. ดานอาชีพและการมีงานทํา 

1) รณรงคใหนักเรียน ผูปกครอง เจาของสถานประกอบการภาคธุรกิจ 
เอกชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงศักยภาพที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชายในการประกอบอาชีพ 
โดยไมยึดติดกับคานิยมดั้งเดิม 

2) สงเสริมการฝกอาชีพแกสตรี ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาทักษะ
แรงงานสตรีดานการบริหารและการตลาด 

4) จัดหาตลาดแรงงานใหแกสตรี โดยเฉพาะกลุมสตรีดอยโอกาส แรงงาน
สตรีนอกระบบและสตรีกลุมเสี่ยง  

5) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 
การหาตลาดรองรับการสรางและขยายเครือขาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 

6) สรางเสริมความแข็งแกรงดานการเงินแกสตรี โดยสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษที่เอื้อตอการดําเนินวิสาหกิจทุกระดับ ตลอดจนการเขาถึง
แหลงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการผลิตและการตลาด 
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7) สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสรางรายได 

8) แกไขกฎหมายหรือระเบียบที่ไมเอื้อใหสตรีมีโอกาสประกอบอาชีพได
ทัดเทียมบุรุษ 

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 2 การใหสตรีมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจทุกระดับ 
   1. จัดมาตรการพิเศษเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการเมือง การปกครอง 
และการบริหาร เชน การเพิ่มจํานวนสตรีในคณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ 
   2. ใหความรูอยางตอเนื่องและเปนระบบแกสตรีและผูนําสตรี เกี่ยวกับ
ความสําคัญของการมีสตรีรวมอยูในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารทุกระดับ 
   3. จัดฝกอบรมภาวะผูนําแกสตรีท่ีจะลงสูสนามการเมือง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดําเนินงานทางการเมืองแกสตรีท่ีไดรับเลือกตั้ง 
   4. สงเสริมสตรีใหมีบทบาทในการทําประโยชนแกชุมชนและสังคม 
   5. เพิ่มบทบาทของสตรีในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
   6. รณรงคใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมือง 
กลุมการเมืองทองถิ่น เอกชน และประชาชน เห็นความสําคัญและสนับสนุนการมีสวนรวมและการ
ตัดสินใจของสตรีในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหาร 

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคและ
การคุมครองทางสังคม 
   1. การสรางความเสมอภาคทางกฎหมายและการบังคับใช  

1) ตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีขัดแยงกับหลักการ
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ เพื่อขจัดอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติตอสตรี เชน กฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมาย
อาญา (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
พระราชกฤษฎีกาใหใชคํานําหนาสตรี พ.ศ. 2460 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
ฯลฯ รวมท้ังระบุโทษอยางเหมาะสม 

2) เรงรัดใหมีการออกพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว  
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3) เสริมสรางความรูความเขาใจ และเจตคติท่ีเหมาะสมแกประชาชนและ
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและการคุมครองสตรี 

4) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการติดตามการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและการคุมครองสตรี  

5) เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและความเทาเทียมทางกฎหมายแกสตรี
ทุกระดับ 
   2. การเสริมสรางความเสมอภาคในระดับครอบครัวและสังคม  

1) ใหความรูแกสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคมใหตระหนักถึง
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี  

2)  บูรณาการแนวความคิดดานสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และสิทธิเด็กใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ  
   3. การคุมครองทางสังคม  

1)  เรงรัดการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม และขยายบริการทางสังคมให
ครอบคลุมสตรีทุกกลุม และทุกชวงอายุ โดยคํานึงถึงสภาพปญหา และความตองการของสตรีแตละกลุม 
โดยเฉพาะสตรีพิการและสตรีดอยโอกาส  

2) เรงรัดการออกกฎหมายคุมครองแรงงานสตรีนอกระบบ โดยเฉพาะ
แรงงานสตรีภาคเกษตร และแรงงานสตรีท่ีรับงานไปทําท่ีบาน 

3) สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการดานการคุมครองแรงงาน 
การคุมครองทางสังคม จัดสวัสดิการที่ครบวงจรที่เอื้อตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี
ทุกกลุมและทุกชวงอายุ รวมท้ังมีการประสานงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

4)  สงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดสวัสดิการพิเศษรับเลี้ยงเด็กกลางวันและสวัสดิการดูแลผูสูงอายุเพื่อแบงเบาภาระสตรี 

5) สงเสริมการจัดใหมีและพัฒนากลุมอาสาสมัคร องคกรชุมชน และ
องคกรสตรี เพื่อเฝาระวังติดตาม และสนับสนุนการคุมครองทางกฎหมายและทางสังคมแกสตรีดอยโอกาส 
รวมท้ังการใชมาตรการลงโทษทางสังคมแกผูกระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี  

6) สนับสนุนใหทุกชุมชนมีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหความคุมครอง
แกเด็กและสตรีท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 

7) ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการเผยแพรขอมูลขาวสารและแหลงบริการ
ชวยเหลือในเรื่องปญหาความรุนแรงใหแกสตรี 
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 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการดําเนินงาน
ดานสตรี 

1.  องคกรสตรีทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นมิติหญิงชายกับการพัฒนาแกสื่อมวลชนทุกประเภทอยางตอเนื่อง รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแก
สื่อตางๆ ในการสรางเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอที่จะชวยรณรงคใหความรูและขอมูลขาวสาร
แกสังคมในการพัฒนาสตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.  สนับสนุนและยกยองสื่อท่ีนําเสนอเนื้อหาสาระในการสงเสริมบทบาท 
สถานภาพและคุณคาของสตรีท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทย รวมท้ังปรับทัศนคติของคนในสังคมในเรื่อง
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  

3. องคกรสตรีและกลุมสตรี แสดงความคิดเห็นตอการโฆษณาสินคาท่ีมีเนื้อหา
ที่สะทอนบทบาทดั้งเดิม มีอคติทางเพศและแสวงหาประโยชนจากสตรีโดยไมเปนธรรม และรณรงค
ไมเห็นดวยกับโฆษณา รวมท้ังสรางกระแสไมสนับสนุนสินคาท่ีมีเนื้อหาดังกลาว  

4. เรงรัดใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการกับสื่อท่ีนําเสนอ
สาระที่ละเมิดสิทธิของสตรีอยางจริงจัง 

5.  สงเสริมใหองคกรที่เกี่ยวของใชประโยชนจากสื่อมวลชนตางๆ ท่ีทํางาน
เกี่ยวกับสตรี นําสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความกาวหนาของสตรี  

6. ฝกอบรมและเผยแพรความรูเพื่อใหสตรีรูเทาทันสื่อ และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  

7. สนับสนุนใหสตรีท่ีอยูในสาขาสื่อสารมวลชนรวมตัวเปนเครือขาย เพื่อ
นําเสนอสาระที่สงเสริมบทบาทสตรีและสรางมาตรฐานในการนําเสนอ  

8. สรางความเขมแข็งแกเครือขายองคกรสตรี ในการเฝาระวังและตรวจสอบสื่อ
ท่ีขาดจรรยาบรรณและนําเสนอภาพลักษณสตรีในทางที่ไมเหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกรและการ
บริหารจัดการ เพื่อการดําเนินงานดานสตรี 
   1. ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อยกฐานะและเสริมสรางศักยภาพในการ
ดําเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (กสส.) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่  2  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี 29 

   2. จัดอบรมหลักสูตร “การผสมผสานมิติหญิงชายในการกําหนดนโยบายและ
การบริหารงาน” และหลักสูตรตางๆ ในกระบวนการกําหนดนโยบายที่เจาะลึกเกี่ยวกับมิติหญิงชายแก
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการที่รับผิดชอบดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender 
Eaqality Officer : CGEO) และเจาหนาท่ีประจําศูนยประสานงานฯ ทุกหนวยงาน เชน การฝกอบรมสราง
ความตระหนักเกี่ยวกับมิติหญิงชาย การวิเคราะห การวางโครงการ การติดตามประเมินผล การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารงาน การจัดทําตัวช้ีวัดความกาวหนาในการดําเนินงานดานสตรีของหนวยงาน 
และการนําเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศมิติหญิงชาย  
   3. จัดการอบรมเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ในการใหขอคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย
และแผนงาน/โครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังทาทีของประเทศไทยในเวที
ระหวางประเทศ  
   4. เสริมสรางกลไกการประสานงานและเครือขายความรวมมือระหวาง
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทุกระดับในการดําเนินงาน
ดานสตรี รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของสตรี/องคกรสตรีในทุกระดับอยางเปนเครือขาย  
   5. สงเสริมการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อความกาวหนาของสตรี” เพื่อระดมทรัพยากร
และความรูความเชี่ยวชาญที่มีอยูมาเสริมการดําเนินงานของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
   6. สรางเสริมสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดย
สงเสริมใหมีการจัดสรรทุนดานสตรีศึกษาแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีบุคลากร
ท่ีมีความรูความเขาใจประเด็นสตรีกระจายอยูในหนวยงานและองคกรตางๆ  
   7. กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงาน
ความกาวหนาของสตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนรายป ตามตัวช้ีวัดสถานภาพสตรี ดัชนีช้ีวัดการพัฒนา
มนุษย ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาดานมิติหญิงชาย และดัชนีช้ีวัดความเขมแข็งของสตรี โดยการสงเสริมให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดเก็บขอมูลจําแนกเพศ  
   8. สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมิติหญิงชาย และเปน
ศูนยประสานเครือขายเพื่อใหทุกหนวยงาน บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชนสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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2.5   กรอบความคิดการสรางมาตรฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความหมายของตัวช้ีวัด
หรือดัชนีทางสังคม (Social Indicator) วา เปนตัวช้ีทางสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะคอยนําทางให
เดินไปในทางที่ถูกตองและตรงตามความตองการ  ตัวช้ีวัดทางสังคมเปนเครื่องบอกสัญญาณ                          
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ศรีทับทิม พานิชพันธ ไดนิยามความหมายคําวา ตัวช้ีวัดหรือดัชนีทางสังคมวาเปนเครื่องวัด
ลักษณะที่เปนมาตรฐานทางสังคมที่กําหนดไวเปนปทัสถาน (Normative Characters) คือ ใชวัดความ
ตองการทางสังคม (Social Needs) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) ทําใหเราทราบวา
เปาหมายของสังคม (Social Goals) คืออะไร สิ่งท่ีทําไปแลวจะไดรับผลดีเพียงใดควรจะทําอะไรตอไป 
โดยที่เปนการวัดเชิงคุณภาพของสิ่งท่ีผูทํางานเกี่ยวของกับสังคมไดกระทําไป 
 เพ็ญศรี สุโรจน ไดใหความหมายของตัวชี้วัดวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสภาวการณของ 
ตัวแปร ณ ชวงเวลาหนึ่งเพื่อหาแนวทางแกไข 
 อยางไรก็ดี ขัตติยา กรรณสูต ไดสรุปความหมายของตัวบงช้ีหรือเครื่องช้ีทางสังคม ดังนี้ 

1) เปนเครื่องมือท่ีแสดงหรืออธิบายใหเห็นอาการของปญหาดานตางๆ ท่ีสามารถทําให
วิเคราะหตอไปถึงสาเหตุของอาการนั้น เพื่อหาแนวทางการแกไข 

2) เปนสิ่งท่ีช้ีใหเห็นสภาพปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลง โดยผลของการเปลี่ยนแปลง
จะสามารถวัดไดถึงการบรรลุเปาหมาย 

3) เครื่องชี้อาจจะเปนไดทั้งในลักษณะปรนัย (Objective) หรืออัตนัย (Subjective) หรือ 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) แมวาสวนใหญแลวจะเปนปรนัย และเชิงปริมาณ เพราะสามารถนํามาทดสอบ
ทางสถิติไดงายกวา 

4) ในยุคแรกเครื่องช้ีจะเนนในดานเศรษฐกิจ ตอมาขยายมาเปนดานสังคม 
5) เครื่องช้ีท่ีจะใหผลดีควรเปน Set of Indicators มากกวาเครื่องช้ีตัวเดียว เนื่องจากเครื่องช้ี

แตละตัวจะแสดงใหเห็นถึงอาการเพียงบางสวน ไมใชท้ังหมด 
6) เครื่องช้ีบางตัวสําหรับบางเรื่อง อาจจะแสดงระดับความแมนยําตางกันเมื่อนําไปใชกับ

สภาพแวดลอมหรือกลุมเปาหมายที่ตางกัน ดังนั้นจึงตองพิจารณาคัดเลือกใหดี เครื่องช้ีสวนใหญจะวัดผล 
(Output) แตอาจสรางเครื่องช้ีวัดปจจัยนําเขา (Input) ไวดวยก็ไดฯลฯ 
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 จากความหมายของตัวช้ีวัดท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ตัวช้ีวัดคือ สิ่งบงช้ีท่ีเปนขอมูล 
เชิงปริมาณหรือคุณภาพที่แสดงใหเห็นสภาพปจจุบัน แนวโนมในอนาคต เพื่อใหทราบถึงเปาหมายผล
การดําเนินงานที่เกิดข้ึนในสังคม 1  
 สําหรับกรอบความคิดในการสรางมาตรฐาน การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี ทําใหไดกรอบความคิดอันเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดกรอบมาตรฐานการสงเสริม
การพัฒนาสตรี ซึ่งนอกเหนือจากกรอบความคิดดานกฎหมายตางๆ กรอบความคิดการพัฒนาสตรี และ
สถานการณการสงเสริมและพัฒนาสตรีท้ังระดับสากลและระดับชาติ นโยบายของรัฐ ตลอดจนกรอบ
ความคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย ความเสมอภาค บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี กรอบคิดทางทฤษฎีท่ีสําคัญเกี่ยวกับความเปนอยูท่ีดี (Well being) 
คุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of Life) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ความมั่นคงของมนุษย 
(Human Security) และแนวคิดทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย (Goal – achievement approach : 
input-output strategies) ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดดัชนีช้ีวัดท่ีจะนําไปสูการสราง
มาตรฐานในการสงเสริมและพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นเปนฐานสําคัญซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 คูมือการจัดทําตัวชี้วัดและขอมูลสถานภาพสตรีไทย 2548.  โดยสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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กรอบคิดดานกฎหมาย 
- ปฏิญญาสากลวาดวย            

สิทธิมนุษยชน 
- ปฏิญญาสากลเกี่ยวกับสตรี 
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

กรอบคิดทางสถานการณปญหา  
การดําเนินงานและนโยบายรัฐ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฯ 

- แผนพัฒนาสตรีแหงชาติ 
- นโยบายรัฐ 
- ปญหาและสถานการณการ

พัฒนาสตรีในสังคมไทย 

กรอบคิดดานทฤษฎี 
- ความเสมอภาค  
- บทบาทหญิงชาย 
- การพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ความมั่นคงของมนษุย 
- การมีสวนรวมฯ 
- ดัชนีชี้วัดทางสังคมและ     

คุณภาพชีวิต 

กรอบการกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานสงเสริมและ

พัฒนาสตรี 


