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บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวโนมสถานการณเกี่ยวกับสตรีไทย รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการสรางพลังอํานาจใหกับสตรี เพื่อสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย 

และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคาดหวังวาหากสตรีไดรับโอกาสในหลายๆ ดาน เชน การศึกษา การทํางาน และ

กฎหมาย ทัดเทียมกับบุรุษ ก็ยอมจะมีสวนชวยใหกระบวนการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจดีขึ้นกวาเดิม อีกทั้งจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งตอตัวของสตรี และตอผูที่เกี่ยวของในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยยังคงมีปญหาในเรื่องของความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย โดยเฉพาะ

ในเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี และความเขมแข็งทางดานการเมืองและการบริหารของสตรีทั้งในระดับ

ทองถิ่น และในระดับชาติ ดังนั้น การสรางพลังอํานาจใหกับสตรีจึงเปนแนวทางสําคัญที่นํามาใชปรับปรุงสถานภาพ

สตรี โดยเนนการสรางพลังอํานาจทางดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานการศึกษาใหกับสตรี รวมท้ังบรรจุเร่ือง

ของการสรางพลังอํานาจใหกับสตรีเอาไวในแผนพัฒนาระดับชาติ เพื่อใชเปนกระบวนการในการสรางศักยภาพ

ใหกับสตรี และสรางความเสมอภาคทางเพศใหเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางแทจริง 

 
คําสําคัญ : การสรางพลังอํานาจใหสตรี  ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 

ABSTRACT 
This article aimed to study and analyse the trends of Thai women’s situations and recommend 

the approaches to empower women in order to promote gender equality in Thai society and to achieve 

the sustainable development. The expected outcomes of promoting the opportunities of women in 

obtaining education, employment and law equally to men are the improvement of socio-economic 

development process as well as the benefits to women and stakeholders in all levels including family, 

community, society and the country. 

The study found that Thailand still faces the problem of gender inequality especially in terms 

of women’s economic opportunities and women’s political involvement in both local and national level. 

Therefore, women empowerment is the key approach for improving women’s status in the areas of 
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economic, political and educational development. This approach should be included in the national 

development plan in order to facilitate the process of enhancing women’s capability and achieving 

gender equality in Thailand. 
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คํานํา 
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Equality) เปนประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยางกวางขวางใน

หมูนักวิชาการสายสังคมศาสตร และประชากรศาสตรทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เนื่องจากเปนเปาหมาย

หลักของการพัฒนาระหวางประเทศ จากการประชุมระหวางประเทศวาดวยเรื่องประชากรและการพัฒนา 

(International Conference on Population and Development – ICPD) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต เมื่อป ค.ศ. 1994 

ไดมีการกําหนดเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวในแผนปฏิบัติการ (ICPD 1994 Programme of Action) วา 

“ความพยายามสรางเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การสรางเสริมพลังอํานาจใหสตรี และการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบจะเปนหนทางที่ชวยใหสตรีสามารถหารายไดไดมากขึ้น มีความมั่นใจที่จะควบคุมภาวะ

เจริญพันธุของตนเอง ชะลอการสมรส และเลื่อนเวลาการมีบุตรตามที่ตนเองตองการ มีชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

สามารถใหการดูแลปกปองสมาชิกครอบครัวใหอยูในภาวะที่ดี รวมทั้งภาวะการณที่สตรีมักจะดอยการศึกษา และ

ยากจน จะตองถูกขจัดใหหมดไป เพื่อที่สตรีจะไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง และสิทธิทางกฎหมายของสตรีจําเปนตอง

ไดรับการปกปองคุมครองเพื่อประโยชนของสตรีเอง” (United Nations Population Fund 1994; ภัสสร ลิมานนท 2544) 

รวมทั้งไดมีการบรรจุเร่ืองดังกลาวไวเปน 1 ใน 8 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals 

- MDGs) ในเปาหมายขอที่ 3 เร่ืองการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการสรางพลังอํานาจใหสตรี ซึ่งเนนการพจิารณา

ในเรื่องของความแตกตางระหวางเพศในการเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คาจางจากการทํางาน 

และการเปนตัวแทนในรัฐสภาดวย (Asian Development Bank 2006; United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 2007) 

ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ความตระหนักเกี่ยวกับการสรางพลังอํานาจใหสตรีไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยถือไดวาเปนกระบวนการ และผลลัพธที่มุงสรางใหสตรีกลายเปนตัวแสดงที่มีความกระตือรือรน มีความรู และ

ยึดเรื่องเปาหมายเปนสําคัญ รวมทั้งชวยใหสตรีเปนอิสระจากเรื่องตางๆ อาทิ ความรุนแรง การเขาถึงและควบคุม

ทรัพยากรอยางเทาเทียม การมีสวนรวมอยางเทาเทียม การมีเสียงและอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจทางสังคม 

และการกําหนดวาระและความเปนผูนํา ดวยเหตุนี้ การสรางพลังอํานาจใหสตรีจึงมีความเกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่

มุงใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และกระบวนการสรางศักยภาพใหกับสตรีอยางหลีกเลี่ยงไมได (De Rooij  2005)

เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคน และความเหลื่อมลํ้าระหวางประเทศ มาตรวัดตางๆ จึงไดถูกคิดขึ้นเพื่อ

ใชวัดการเพิ่มขึ้นของความเทาเทียมกัน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเขาถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

(Lopez-Claros และ Zahidi 2005) ซึ่งจากการจัดลําดับดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index - HDI) 

ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับที่ 78 จาก 177 ประเทศ ขณะที่ในการจัดลําดับดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-

related Development Index - GDI) ซึ่งใชองคประกอบตัวชี้วัดเดียวกับการวัดการพัฒนามนุษยมาปรับเพื่อใชวัด
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ความไมเทาเทียมกันทางเพศในเรื่องการรูหนังสือ ระดับการศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และอายุขัยเฉลี่ยนั้น 

ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับ 71 จาก 157 ประเทศ สวนดัชนีวัดความเขมแข็งของสตรี (Gender Empowerment 

Measure - GEM) ซึ่งเปนมาตรวัดความไมเทาเทียมระหวางเพศในเรื่องของการมีสวนรวมและการตัดสินใจทาง

การเมือง การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และอํานาจในทรัพยากรเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 73 จาก 93 ประเทศ 

(United Nations Development Programme 2008) ผลการจัดลําดับดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมี

ความกาวหนาในการพัฒนามนุษยโดยรวม และตามการจําแนกเพศอยูในระดับคอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก แตในทางกลับกัน ประเทศไทยยังมีปญหาในประเด็นการสรางความเขมแข็งใหกับสตรี และ

ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพื่อใหประเทศสามารถใชประโยชน

จากประชากรทั้ง 2 เพศ ไดอยางเต็มที่ และเต็มศักยภาพ 

ดวยเหตุนี้ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวโนมสถานการณเกี่ยวกับสตรีไทย 

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการสรางพลังอํานาจใหกับสตรี เพื่อใชเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายใหเกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ และเปนกระบวนการในการสรางศักยภาพใหกับสตรี โดยหาก

สามารถผลักดันใหการสรางพลังอํานาจใหกับสตรีเกิดสัมฤทธิผล ก็ยอมจะทําใหสตรีมีความเขมแข็ง และพรอมเปน

สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร โดยใชขอมูลการวิเคราะหที่อิงกับตัวชี้วัดของดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย 

(GDI) และดัชนีวัดความเขมแข็งของสตรี (GEM) มาอธิบายสถานการณสตรีไทย โดยจําแนกการวิเคราะหออกเปน 

3 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจ 2) ความเขมแข็งทางการเมืองและการบริหาร 

และ 3) โอกาสทางการศึกษา 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. มิติการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจ จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ระหวางป 

พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2550 พบวา สตรีไทยมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากกวารอยละ 60 แตเมื่อเปรียบเทียบกับการมี

สวนรวมในกําลังแรงงานของเพศชาย ปรากฏวา บุรุษมีสวนรวมในกําลังแรงงานสูงกวาสตรีอยางตอเนื่อง โดยในป 

พ.ศ. 2550 บุรุษมีสวนรวมในกําลังแรงงานรอยละ 81.7 สูงกวาสตรีซึ่งมีสวนรวมในกําลังแรงงานรอยละ 66.0 

(ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 1) และเมื่อพิจารณาเรื่องมิติโอกาสทางเศรษฐกิจ ผลการสํารวจภาวะการทํางานแสดง

ใหเห็นวา สตรีมีรายไดจากการทํางานนอกภาคเกษตรนอยกวาบุรุษอยางตอเนื่อง แมวาสตรีจะมีความสามารถใน

การทํางานทัดเทียมกับบุรุษทั้งในภาครัฐและเอกชน (ดังแสดงในตารางที่ 2) ดังนั้น แมสตรีจะมีบทบาทและมีสวน

สรางสรรคเศรษฐกิจอยางมาก แตสตรีก็ยังอยูในสถานะที่เสียเปรียบบุรุษคอนขางมาก และยังไมไดรับความเปน

ธรรมเทาที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการจางงาน และการเขาถึงปจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ  
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ตารางที่ 1  อตัรารอยละการมีสวนรวมในกาํลังแรงงาน จําแนกตามเพศ 

อัตรารอยละ 
ป พ.ศ. 

รวม ชาย หญิง 

2548 73.7 81.5 66.3 

2549 73.0 81.3 65.1 

2550 73.6 81.7 66.0 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2548, 2549ข และ 2550 

 

ตารางที่ 2  อัตราสวนรายไดหญิงตอชายในการทํางานที่ไดรับคาตอบแทนนอกภาคเกษตร  

ป พ.ศ. อัตราสวนรายไดหญิงตอชาย 

2548 0.90 

2549 0.94 

2550 0.92 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2548, 2549ข และ 2550 

 

2. มิติความเขมแข็งทางการเมืองและการบริหาร จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบวา 

สัดสวนของสมาชิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากบัญชีรายชื่อ แบบสัดสวน และจากการแบงเขตเลือกตั้ง ในป พ.ศ. 

2550 เปนสตรีนอยกวาบุรุษมาก คือ มีเพียงรอยละ 11.7 และแมสัดสวนจะดีขึ้นกวาการเลือกตั้งป พ.ศ. 2548 

เล็กนอย แตก็ยังเปนสัดสวนที่ต่ําเกินไป (ดังแสดงในตารางที่ 3) ซึ่งแสดงใหเห็นวา สตรีแทบไมมีโอกาสมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจระดับชาติเลย นอกจากนี้ ความเหลื่อมลํ้าทางเพศก็ยังมีอยูสูงมากในการปกครองสวนทองถิ่น 

และสวนทองที่ โดยสตรีไดรับเลือกตั้งเปนผูบริหารนอยมาก เห็นไดจากในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนสตรีไดรับเลือกตั้ง

ในตําแหนงนายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกเทศบาลตําบล นายก อบต. สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

และสภาชิกสภา อบต. เพียงรอยละ 11.2 ซึ่งใกลเคียงกับป พ.ศ. 2549 และมีสัดสวนสตรีเพียงรอยละ 4.6 เทานั้นที่

ไดรับเลือกตั้งเปนกํานันและผูใหญบาน โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 เล็กนอย (ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 4) 

ทั้งนี้ การที่สตรีมีโอกาสเขามามีตําแหนงทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาตินอยมาก เนื่องจากประสบกับ

อุปสรรคหลายประการ อาทิ ขาดการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาทักษะ ขาดการเขาถึงทรัพยากรตางๆ รวมทั้ง

ภาพลักษณที่สังคมกําหนดใหสตรี และอคติที่สังคมมีตอสตรี 
 

ตารางที่ 3  อตัรารอยละของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวม จําแนกตามเพศ 

อัตรารอยละ 
ป พ.ศ. 

รวม ชาย หญิง 

2548 100.0 89.4 10.6 

2550 100.0 88.3 11.7 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง   

หมายเหตุ : สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบดวย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ส.ส.แบบสัดสวน และ ส.ส.แบบแบงเขตเลือกต้ัง 
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ตารางที่ 4  อตัรารอยละของผูบริหารในการปกครองสวนทองถิ่นและสวนทองที่ จําแนกตามเพศ 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
อัตรารอยละ อัตรารอยละ 

ผูบริหารในการ
ปกครองสวนทองถิ่น/

ทองที ่ ชาย  หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

การปกครองสวนทองถิ่น 

(ยกเวน กทม.) 

88.7 11.3 100.0 88.8 11.2 100.0 

กทม. 82.6 17.4 100.0 82.1 17.9 100.0 

การปกครองสวนทองที่ 95.9 4.1 100.0 95.4 4.6 100.0 

รวม 90.9 9.1 100.0 91.2 8.8 100.0 
ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรุงเทพมหานคร และกรมการปกครอง 

หมายเหตุ : 1. ผูบริหารในการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกเทศบาลตําบล นายก อบต. สมาชิกสภา 

      จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสภาชิกสภา อบต. 

2.  ผูบริหารใน กทม. ประกอบดวย สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต 

3.  ผูบริหารในการปกครองสวนทองที่ ประกอบดวย กํานัน และผูใหญบาน 

 

3. มิติโอกาสทางการศึกษา ใชการวัดดวยดัชนีอานออกเขียนไดในการอธิบาย เพราะสามารถประยุกตไดกับสตรี

สวนใหญของประเทศ ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ ซึ่งจากขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2543 

และการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549 พบวา อัตราการอานออกเขียนไดของประชากร

อายุ 6 ปขึ้นไปในภาพรวมมีแนวโนมสูงขึ้นจากรอยละ 90.8 ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 93.1 ในป พ.ศ. 2548 โดย

สตรีมีอัตราการรูหนังสือต่ํากวาบุรุษอยางตอเนื่อง แมวาอัตราการรูหนังสือของสตรีจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 89.2 ในป 

พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 91.4 ในป พ.ศ. 2548 (ดังเห็นไดจากตารางที่ 5) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมใน

โอกาสของการเรียนรู และมีผลทําใหสตรีขาดโอกาสในดานอื่นๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคมอันมีผลตอการยกระดับ

คุณภาพชีวิต นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ป พ.ศ. 2548 – 

2550 (ดังแสดงในตารางที่ 6) พบวา ประชากรวัยแรงงานมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 7.4 ป ในป 

พ.ศ. 2548 เปน 7.7 ป ในป พ.ศ. 2550 และแมวาจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรสตรีจะเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจาก 7.2 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 7.3 ป และ 7.4 ป ในป พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามลําดับ แตจํานวนปเฉลี่ย

ดังกลาวก็อยูในระดับที่คอนขางต่ํา ซึ่งการศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่ม

โอกาสในการหางานทํา และรายไดของประชากร 
 

ตารางที่ 5  อตัรารอยละการอานออกเขียนไดของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ 

อัตรารอยละ 
ป พ.ศ. 

รวม ชาย หญิง 

2543 90.8 92.6 89.2 

2548 93.1 94.7 91.4 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543 และ 2549ก 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1147 

ตารางที่ 6  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอาย ุ15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ 

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 
ป พ.ศ. 

รวม ชาย หญิง 

2548 7.4 7.7 7.2 

2549 7.6 7.8 7.3 

2550 7.7 7.9 7.4 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2548, 2549ข และ 2550 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ประเทศไทยยังคงมีปญหาเรื่องของความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เห็นไดจากแนวโนมสถานการณ

สตรีไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย และคอนขางเปนไปในเชิงลบ โดยปญหาที่เห็นไดชัดเจน คือ เร่ืองของโอกาสทาง

เศรษฐกิจ และความเขมแข็งทางดานการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น และในระดับชาติ ดังนั้น เพื่อพัฒนาและแกไข

ปญหาดังกลาวใหดีขึ้น การสรางพลังอํานาจใหกับสตรีจึงมีความสําคัญ เนื่องจากเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุดแนวทางหนึ่งในการขจัดความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม (De Rooij 2005) ซึ่งการสรางพลังอํานาจ

ใหสตรีนี้จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีในทุกมิติ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับสังคม 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยอาศัยการสงเสริมจากสังคมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะตองตระหนัก

ถึงเรื่องของการสรางความเทาเทียมและความเสมอภาคในทุกรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแตแรกเกิด และ

จําเปนตองวางนโยบายที่สงเสริมและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 

(ภัสสร ลิมานนท 2544) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการสรางพลังอํานาจใหกับสตรี (New Zealand’s International 

Aid & Development Agency 2009; United Nations Research Institute for Social Development 2005; Mayoux 

2006) สามารถสรุปแนวทางสําคัญที่ควรนํามาใชกับการพัฒนาสถานการณสตรีไทยไดดังนี้ 

1. การสรางพลังอํานาจทางดานเศรษฐกิจ โดยเพิ่มและปรับปรุงเรื่องการเขาถึง การควบคุม และ

ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ รวมทั้งโอกาสและบริการ ทั้งเรื่องของที่อยูอาศัย การจางงาน ที่ดิน 

สินเชื่อ ตลาด การคา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยแกปญหาภาระงานที่ไมมีคาตอบแทน ทั้งในครอบครัวและ

ชุมชนซึ่งตกอยูกับสตรีเปนสวนใหญ และการเลือกปฏิบัติในการทํางานระหวางหญิงและชาย โดยหนึ่งในวิธีที่ไดรับ

การยอมรับจากนานาชาติ คือ การบริการทางการเงินและการใหสินเชื่อรายยอย (Micro finance/credit) ซึ่งเปนวิธี

เพิ่มพลังอํานาจทางดานเศรษฐกิจใหสตรีผานการตัดสินใจของสตรีในเรื่องการออม การใชสินเชื่อ และการลงทุนใน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสินทรัพยของตนเอง 

2. การสรางพลังอํานาจทางดานการเมือง โดยเนนเพิ่มการมีสวนรวมของสตรี และการเปนตัวแทนในทุกระดับ
ที่ตองตัดสินใจ ทั้งกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวิธีการสําคัญที่นาจะพิจารณานํามาใช ไดแก การให

โควตาสตรีในการเขามาเปนตัวแทนทางการเมืองระดับตางๆ การสํารองที่นั่งในสภาใหกับผูแทนสตรี และการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพความเปนผูนํา และทักษะที่จําเปนทางการเมืองใหกับผูสมัคร และผูแทนที่เปนสตรี 
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3. การสรางพลังอํานาจทางดานการศึกษา โดยขจัดความไมเทาเทียมกันทางเพศในเรื่องการเขาถึง

การศึกษาทุกระดับ และเสริมสรางโอกาสในเรื่องการเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้น และการฝกอบรม ทั้งการอานออก

เขียนได และทักษะที่จําเปนตางๆ โดยระดับการศึกษาของสตรีที่สูงขึ้นนั้นมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญกับอัตรา

การตายของทารกที่ลดลง และภาวะเจริญพันธุที่ต่ําลง  

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการสรางพลังอํานาจใหกับสตรีประสบผลสําเร็จ ควรมีการบรรจุเร่ืองการสรางพลัง

อํานาจใหกับสตรีเอาไวในแผนพัฒนาระดับชาติ โดยนํามาใชเปนกระบวนการในการสรางศักยภาพใหกับสตรี และ

สรางความเสมอภาคทางเพศใหเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางแทจริง   

อยางไรก็ดี อุปสรรคสําคัญที่มีผลตอการดําเนินนโยบายหรือแนวทางการสรางพลังอํานาจใหสตรี ก็คือ 

การคงอยูของความเชื่อเร่ืองบทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิมที่ยึดเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 

ภายใตมุมมองที่วา สตรีขาดความมีภาวะผูนํา ควรเปนผูตาม ไมใชเปนผูนํา ซึ่งมีผลตอการยอมรับใหสตรีเขามามี

ตําแหนง หรือบทบาทที่ตองใชภาวะผูนํา ดวยเหตุนี้ ในการวางแผน และกําหนดนโยบายการสรางพลังอํานาจใหกับ

สตรีจึงควรใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ (Barroso และ Jacobson 1997) ดังนี้   

1. นโยบายควรกลาวถึงเจตคติเร่ืองบทบาทหญิงชาย ซึ่งเปนภัยคุกคามทางดานความคิดของคนใน

สังคมที่มีผลตอการสรางพลังอํานาจใหกับสตรี 

2. นโยบายสําหรับการสรางพลังอํานาจใหกับสตรีควรมีการใหทางเลือก และมีความสอดคลองถูกตอง

กับทิศทางเศรษฐกิจมหภาคในปจจุบัน  

3. วาระนโยบายสําหรับการสรางพลังอํานาจใหกับสตรีควรใหความสําคัญกับภาคประชาสังคม สนับสนุน

การสรางศักยภาพขององคกรเอกชน และสรางความเขมแข็งของเครือขายการใหความรูเร่ืองการสรางพลังอํานาจ 

4. ในเรื่องของเครื่องมือในการสรางพลังอํานาจใหกับสตรี การเนนการใหความรูและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีความจําเปน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสิทธิของสตรีแบบ

ดั้งเดิม ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวเปนพื้นฐานในการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคมในระดับตางๆ เนื่องจากความรู

เร่ืองสิทธิมนุษยชนทําใหสตรีเกิดความเขาใจเรื่องสิทธิของตนมากยิ่งขึ้น 
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