
เท่าเทียมอย่างเสมอภาค
ผู้หญิง ทรัพยากร และตัวตนในสังคม

โดย มูลนิธิเพื� อการพัฒนาที�ยั�งยืน

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรอื WEF) ไดเ้ผยแพรร่ายงานดชันี
ชอ่งวา่งทางเพศ (Global Gender Gap Report 2021) ฉบบัล่าสดุ เมื�อวนัที� 30
มนีาคม พ.ศ. 2564 [1] จากการเปรยีบเทียบทั�วโลกใน 156 ประเทศ ภายใต้
สถานการณ์ที�โลกกําลังเผชญิกับการระบาดใหญข่องโควดิ 19 (Covid-19) รายงาน
ดัชนีชอ่งวา่งทางเพศมวีตัถปุระสงค์เพื�อติดตามความคืบหนา้ในการสง่เสรมิความเท่า
เทียมกันทางเพศ 

โลกกับดัชนีช่องว่างทางเพศ

[1] https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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ดัชนีเปรยีบเทียบชอ่งวา่งทางเพศ จะทําการเปรยีบเทียบ 4 ด้าน ไดแ้ก่ โอกาสและ
การมสีว่นรว่มทางเศรษฐกิจ การไดร้บัการศึกษา สขุภาพและความอยูร่อด และ
อํานาจทางการเมอืง โดยคาดหวงัวา่รายงานดชันชีอ่งวา่งทางเพศจะเป�นเครื�องมอื
หนี�งในการที�จะชว่ยกระตุ้นใหเ้กิดการลดชอ่งวา่งระหวา่งเพศในดา้นดงักล่าว และ
คาดหวงัวา่จะเป�นการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีึ�น

จากรายงานล่าสดุในภาพรวมระดบัโลก
พบวา่ ชอ่งวา่งทางเพศระหวา่งผูห้ญงิ
และผูช้ายทั�วโลกกวา้งขึ�นตั�งแต่ป� พ.ศ.
2563 ทั�งนี�องค์กรระหวา่งประเทศต่าง
ใหมุ้มมองและทัศนคติที�ตรงกันวา่ สิ�งนี�
เป�นผลพวงจาก    การระบาดของโรค
โควดิ19 โดยผูห้ญงิเป�นฝ�ายมคีวาม
เปราะบางในการสญูเสยีงานมากกวา่
ผูช้าย 

ขณะที�ผูห้ญงิสว่นใหญย่งัต้องรบัภาระ
งานบา้นที�ไมไ่ด้รบัค่าจา้งมากขึ�น อีกทั�ง
มกีารระบุวา่ความเท่าเทียมทางเพศจะ
ยงัไมส่ามารถเกิดขึ�นไดจ้รงิกับผูห้ญงิ
ในรุน่นี� นั�นเพราะความไมเ่ท่าเทียมทาง
เพศจดัเป�นความเหลื�อมลํ�ารูปแบบหนึ�ง
ที�หยั�งรากลึกที�สดุในทกุพื�นที� และ
เนื�องจากภาวะเสยีเปรยีบนี�มผีลต่อครึ�ง
หนึ�งของประชากรโลก ความเหลื�อมลํ�า
ดา้นเพศภาวะจงึเป�นอุปสรรคที�ยิ�งใหญ่
ที�สดุประการหนึ�งต่อการพฒันามนษุย์
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ความไม่เท่าเทียมทางเพศจัด
เป�นความเหลื�อมลํ�ารูปแบบหนึ�ง



ประเทศไทยกับความก้าวหน้า
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
จากรายงานฉบบัเดยีวกันนี� ประเทศไทย
ที�อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและ
แปซฟิ�ก ซึ�งเป�นหนึ�งในสามภมูภิาคที�มี
การพฒันามากที�สดุ โดยสามารถลด
ชอ่งวา่งทางเพศในมติิเศรษฐกิจ การ
ศึกษา และสขุภาพได้ แต่ชอ่งวา่งในมติิ
การเมอืงกลับขยายกวา้งขึ�น ทั�งนี�ใน
ระดับโลก ประเทศไทยอยูใ่นอันดบัที� 79
จาก 156 ประเทศ (ป� พ.ศ. 2563 ได้
อันดับ 75 จาก 153 ประเทศ) โดยใน
ระดับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและ
แปซฟิ�ก ไทยได้อันดบัที� 8 จาก 20
ประเทศ และในระดบักลุ่มประเทศ
อาเซยีน ไทยไดอั้นดับที� 4 จาก10
ประเทศ โดยเป�นรองจากฟ�ลิปป�นส ์ลาว
และสงิคโปร์

ดัชนีความก้าวหนา้การลดชอ่งวา่ง
ระหวา่งเพศของประเทศไทยอยูที่� 71%
สงูกวา่คะแนนเฉลี�ยโลกที� 67.7% เป�น
ที�นา่ประทับใจวา่ ประเทศไทยประสบ
ความสาํเรจ็ในการสรา้งความเท่าเทียม
ทางเพศในมติิดา้นการศึกษา (99%)
และด้านสขุภาพ (98%) ตามมาด้วยมติิ
ด้านโอกาสและการมสีว่นรว่มทาง
เศรษฐกิจที�มคีวามก้าวหนา้ถึง 79% 

อยา่งไรก็ตามคะแนนในมติิดา้นอํานาจ
ทางการเมอืงของผูห้ญงินั�นยงัคงอยูใ่น
ระดับตํ�ามาก โดยไปไดเ้พยีงแค่
ประมาณ 8% ทําใหป้ระเทศไทยตกลงไป
อยูใ่นกลุ่ม 25 ประเทศที�ไดค้ะแนนดา้น
การเมอืงตํ�าที�สดุในโลก

ตัวเลขดงักล่าวขา้งต้น ทั�งการจดัลําดบั
และการใหค้ะแนนดา้นต่างๆ ในระดบั
โลกต่างสะท้อนใหเ้หน็ภาพใหญ่ชดัเจน
วา่ ไมม่ปีระเทศใดในโลกที�มคีวามเท่า
เทียมกันทางเพศอยา่งแท้จรงิ หาก
เจาะจงลงมาเฉพาะสาํหรบัประเทศไทย
แล้วตัวเลขในทั�ง 4 ดา้น ได้ชี�วา่ใหเ้หน็
ความไมเ่ท่าเทียมทางเพศยงัเป�น
ป�ญหาเรื�อรงัสาํหรบัประเทศไทย 
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จความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ จดัเป�นความเหลื�อมลํ�า
ทางสงัคมอีกดา้นหนึ�ง และสง่ผลกระทบต่อการ
พฒันามนษุยอ์ยา่งยิ�ง แต่เรื�องนี�เป�นเรื�องซบัซอ้น
เป�นประเด็นที�มคีวามก้าวหนา้ และความถดถอย
แตกต่างกันไปในแต่ละพื�นที�แต่ละป�ญหา เพราะจะ
เกี�ยวขอ้งกับความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจระหวา่งเพศ
ตั�งแต่ในครอบครวั ชุมชน สงัคม จนกระทั�งระดบั
นโยบาย ตัวอยา่งที�เหน็ไดช้ดัและสะท้อนอยูใ่น
ตัวเลขดัชนคีวามก้าวหนา้การลดชอ่งวา่งระหวา่ง
เพศในมติิด้านอํานาจทางการเมอืงของไทยที�พบวา่
แมท้กุเพศจะมสีทิธิ�ออกเสยีงได้เท่าเทียมกันในการ
เลือกตั�ง แต่ก็ยงัมคีวามไมเ่ท่าเทียมในอํานาจ
ทางการเมอืงในระดับสงู ยิ�งอํานาจทางการเมอืงสงู
ขึ�นชอ่งวา่งความเหลื�อมลํ�าทางเพศก็ยิ�งมฐีานกวา้ง
ออกมาเยอะมากยิ�งขึ�น 

แมว้า่ที�ผา่นมาประเทศไทยจะใหค้วามสาํคัญเรื�อง
ความเสมอภาคทางเพศ แต่การดาํเนนิงานและการ
จดัทํานโยบายต่างๆ กลับ “ขาดการบูรณาการมุม
มองด้านเพศภาวะ”

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
โรคเรื�อรังที�ต้องเยียวยา

ซึ�งนบัเป�นรากเหง้าของป�ญหา
ความไมเ่ป�นธรรมและความเห
ลื�อลํ�าทางสงัคม และหาก
ประเทศไทยต้องการขยบัอันดับ
ใหส้งูขึ�น ก็จะต้องตีโจทยเ์หล่านี�
ใหแ้ตก ต้องคลี�คลายปมออก
มาใหช้ดัเจน 

การใหค้วามสาํคัญกับการสรา้ง
ความเท่าเทียมกันในการเพิ�ม
พลังและอํานาจทางการเมอืง
ของผูห้ญงิเพยีงอยา่งเดียว
อาจไมเ่พยีงพอ แต่จะต้อง
พจิารณารว่มกับมติิการพฒันา
ในดา้นอื�นๆ ควบคู่กัน ทั�งนี�ผูที้�
เกี�ยวขอ้งต้องมาดวูา่มปี�จจยั
อะไรบา้งที�ยงัเป�นอุปสรรค
สาํคัญ และแนวทางในการ
แก้ไขเพื�อเป�ดโอกาสใหผู้ห้ญงิ
หรอืเพศที�แตกต่างไดม้สีว่น
รว่มอยา่งเสมอภาคและเท่า
เทียมกันมากขึ�น 
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ผู้หญิง ทรัพยากร และตัวตนในสังคม
เพื�อใหเ้กิดภาพที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�นในประเดน็ความเสมอภาคระหวา่งเพศ วนันี�เราไดม้ี
โอกาสนั�งคยุในประเดน็เหล่านี�กับพี�ติ�ว (นางเรวด ี ประเสรฐิเจรญิสขุ ผูอํ้านวยการ
มูลนิธเิพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื) ผูที้�จบังานด้านนี�มาเป�นระยะเวลายาวนานกวา่ 40 ป�
ตลอดเสน้ทางของการทํางานพฒันาพี�ติ�วไดช้ื�อวา่เป�นเสมอืน “ไอดอล” ของการ
ทํางานด้านการสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และการผลักดันใหผู้ห้ญงิได้ลกุขึ�นมาสง่เสยีงเรยีกรอ้งสทิธิ�และแสดงตัวตนเพื�อมี
สว่นรว่มในงานพฒันาในทกุระดับ
เราเริ�มพูดคยุกันแบบง่ายดว้ยคําถามสั�นๆ แต่เป�นทางการวา่

“ทําไมต้องทํางานสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และทําแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร” 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ
ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ทางสังคมและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ
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"ความเสมอภาคทางเพศ   เป�นสทิธิ
มนุษชนขั�นพื�นฐาน ที�มองวา่ทกุคน
ทกุเพศ ทกุวยั เกิดมาแล้วจะต้องไดร้บั
สทิธแิละมโีอกาสในทกุด้านของการ
ดํารงชวีติที�เหมอืนๆ กัน แต่เราก็ต้อง
เขา้ใจวา่บรบิทของแต่ละพื�นที� และแต่ละ
กลุ่มนั�นแตกต่างกัน อีกทั�งคนแต่ละ
กลุ่มก็มศัีกยภาพในการเขา้ถึง
ทรพัยากรที�แตกต่างกัน ยกตัวอยา่ง
ง่ายๆ งานด้านการประมงสว่นใหญแ่ล้ว
คนมองวา่ผูช้ายเป�นกําลังแรงหลักใน
ด้านนี� แต่แท้จรงิแล้วในทกุประเทศโดย
เฉพาะอยา่งยิ�งในการประมงพื�นบา้น
หรอืการประมงขนาดเล็ก ที�ประกอบ
อาชพีอยูบ่รเิวณชายฝ�� ง ระบบการผลิต
การจาํหนา่ย การกระจายสนิค้า ต่างอยู่
ในการดแูลของผูห้ญิงเกือบรอ้ยละ 80
แต่ในทางกลับกันเราจะเหน็วา่เมื�อมกีาร
กําหนดนโยบายด้านการประมง ตลอด
จนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติใน
ด้านต่างๆ สว่นใหญ่แล้วเป�นผูช้ายแทบ
ทั�งสิ�น  ซึ�งการมแีต่มุมมองของผูช้าย
ในการกําหนดนโยบายเชน่นี�จงึทําให้

การสนบัสนนุหรอืการพฒันาศักยภาพ
ของผูห้ญงิไมเ่กิดขึ�นจรงิในดา้นการ
ประมง จะเป�นลักษณะภาพรวมเป�นสว่น
ใหญ่ นอกจากนี�การใหน้ํ�าหนกัในการ
ทํางานก็จะตกไปอยูที่�การมสีว่นรว่ม
ของผูช้าย ทั�งที�ผูห้ญงิเกินครึ�งคือ
กลไกขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกิจที�
เกี�ยวขอ้งการกับการประมงแทบทั�งสิ�น” 

“ดงันั�นสิ�งที�เราจะต้องใหค้วามสาํคัญ
และความใสใ่จคือ การทําใหผู้ห้ญงิไดม้ี
โอกาส หรอื มพีื�นที�เพื�อแสดงจุดยนื
หรอืเจตจาํนงค์ของตนเอง ซึ�งลักษณะ
เชน่นี�คือ การสรา้งมาตรการเฉพาะเพื�อ
ใหผู้ห้ญงิได้มสีทิธมิเีสยีงอยา่งเสมอ
ภาคเท่ากับผูช้ายในการเสนอทางเลือก
ที�ตรงและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูห้ญงิอยา่งแท้จรงิ”
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“ขณะเดียวกันตัวของผูห้ญงิเองก็ต้องปลกุตัว
เองใหล้กุขึ�น และพรอ้มที�จะออกนอกพื�นที�หรอื
กรอบสงัคมแบบเดมิที�เป�นเหมอืนเสน้กีดกั�นการ
เรยีนรู ้ เป�ดรบัและพรอ้มการปรบัเปลี�ยนความคิด
พี�ไมไ่ด้หมายความวา่ ผูห้ญงิจะต้องลกุขึ�นมาฉีก
กรอบคิดแบบเดิมทั�งหมด แต่ต้องการใหผู้ห้ญงิ
หนัมาสนใจที�เรยีนรูใ้นสิ�งที�สง่ผลต่อการดาํรง
ชวีติของตนเองด้วย ตัวอยา่งง่ายๆ ผูห้ญิงสว่น
ใหญ่หากเป�นเรื�องกฎหมายและนโยบายก็จะมอง
วา่เป�นเรื�องผูช้าย ก็จะปล่อยใหผู้ช้ายไดด้าํเนนิการ
ไป วา่งัยวา่ตามกัน  แต่ผูห้ญงิก็ต้องคิดวา่
นโยบายและกฎหมายเหล่านั�นสง่ผลกระทบต่อ
ความเป�นอยูข่องผูห้ญงิเชน่กัน ดงันั�นการเรยีนรู ้
และเขา้ใจกฎหมายและนโยบายจงึเป�นสิ�งจาํเป�น
แล้วเราก็ต้องดวูา่ หากสิ�งเหล่านี�สง่ผลกระทบ
ด้านลบกับผูห้ญิงแล้ว    ผูห้ญงิจะต้องลกุขึ�น
แสดงตัวตน และขอใหม้กีารปรบัเปลี�ยนกฎหมาย
หรอืนโยบายที�จะมผีลต่อชวีติ และการประกอบ
อาชพีของตนเอง ไมต้่องรอใหผู้ช้ายไดกํ้าหนด
หรอืมสีว่นรว่มเพยีงอยา่งเดียว ผูห้ญิงต้องมี
สว่นรว่มกําหนดตั�งแต่ต้นด้วยเชน่กัน” 

แมจ้ะเป�นชว่งระยะเวลาสั�นๆ ที�พี�ติ�วไดร้ว่มแลกเปลี�ยนกับเรา แต่ก็ทําใหเ้หน็ได้
ชดัเจนถึงคําวา่ “ตัวตน” ของผูห้ญิง ในแง่ของผูที้�เป�นสว่นหนึ�งในการขบัเคลื�อน
ประเทศ ซึ�งหากเราพูดในมติิของเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนืแล้ว การสง่เสรมิ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศในเป�าหมายที� 5 จะไมเ่กิดขึ�นอยากเป�นรปูธรรม หากเรา
ไมไ่ด้ใสใ่จที�จะทําใหเ้สยีงของของผูห้ญงิ ตัวตนของผูห้ญงิไดถ้กูใหค้วามสาํคัญ
และความเสมอภาคระหวา่งเพศจะเกิดขึ�นไมไ่ดห้ากผูห้ญิงเองไมล่กุขึ�นมาปรบั
เปลี�ยนวธิคิีดหรอืทัศนคติ ตลอดจนค่านยิมเดมิ หากผูห้ญิงยงัไมส่ามารถเดนิออก
จากกรอบเดิมได้ คาดวา่การบรรลคุวามเสมอภาคระหวา่งเพศตามทิศทางการ
พฒันาที�ยั �งยนือาจจะยงัไมเ่กิดขึ�นจรงิในทศวรรษนี�เป�นแนแ่ท้

7  | หนา้มพย.
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