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คำาขึ้นต้น

การระบาดของไวรสัโคโรนาหรอื โควดิ 19 สง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่ภาคเศรษฐกจิและประชากรท่ัวโลก โดยเฉพาะตอ่ประชากร 

เพศหญงิ ซึง่แสดงให้เห็นถึงปัญหาความเปราะบางและความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศทีร่นุแรงขึน้ ถอืเปน็โอกาสและชว่งเวลาทีส่ำาคญั 

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม

ภาคธุรกิจนั้นมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เพิ่มโอกาส การมีส่วนร่วม และการเป็นผู้นำาของสตรีอย่างเต็มความ 

สามารถ โดยใช้หลักการเสริมสร้างศกัยภาพสตร ีหรอื WEPs เปน็กรอบความคดิเพือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศในสถานที่ 

ทำางาน การตลาด และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะนี้ได้ม ี

บรษิทัและองคก์รภาคเอกชนจำานวนมากขึน้ทีล่งนามประกาศเจตนารมณใ์นการปฏบิติัตามกรอบการทำางาน WEPs เพือ่สง่เสรมิ 

ความเท่าเทียมทางเพศ

ในป ีพ.ศ. 2564 องคก์ารเพือ่การสง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่พลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาติ (UN Women)  

ได้เผยแพร่เอกสาร “Ecosystem landscaping to advance the accountability to implement the Women’s  

Empowerment Principles in ASEAN” เพือ่นำาเสนอขอ้มลูจากการวจิยั และประเมนิโอกาสและความทา้ทายในการสง่เสรมิ 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในภาคธุรกิจ

องค์กรภาครัฐในประเทศไทย เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สร้างความคืบหน้าเพื่อขับเคลื่อนด้านความโปร่งใสและ 

การรายงาน การสง่เสรมิบทบาทในการเปน็ผูน้ำาของสตรี และบทบาทของสตรีในการประกอบธรุกจิในวสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่ม ทีส่อดคลอ้งกบั WEPs Transparency and Accountability Framework หรอืกรอบความคดิสง่เสรมิความโปรง่ใส 

และการรายงานภายใตห้ลกัการเสรมิสรา้งศกัยภาพสตร ีถงึแมว่้าภาครฐัและภาคธรุกิจไทยไดเ้ร่ิมรว่มมอืกันขบัเคลือ่นเรือ่งนีแ้ล้ว   

แต่ก็ยังคงมีอุปสรรค ที่ประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในภาคเศรษฐกิจไทย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ ได้แก่

• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐ 

• สร้างข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่ให้การส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำาของสตรีในทุกภาคส่วนของธุรกิจ (โดยไม่จำากัดเฉพาะ  

 ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น)

• ใหก้ารสนบัสนุนท่ีจำาเป็นกบัธรุกจิท่ีมผีูห้ญงิป็นเจา้ของและผูน้ำา ตลอดจนผู้ประกอบการสตร ีเพือ่เพ่ิมการมสีว่นรว่มของสตรี 

 ในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐ และเอกชน 
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กิตติกรรมประกาศ

UN Women ขอขอบคุณทุกองค์กรจากทุกภาคส่วนท่ีให้การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะ 

เพิม่เตมิ ไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สำานกังาน ก.ล.ต.) และสำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คำาสงวนสิทธิ์

UN Women  สหภาพยุโรป  สำานักงาน ก.ล.ต.  สสว.  และ องค์กร  Value for Women  สนับสนุนการเผยแพร ่

เอกสารฉบับนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ธุรกิจและการศึกษา โดยจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

อย่างชัดเจน

UN Women ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักการ 

เสริมสร้างศักยภาพสตรี ตามข้อเสนอแนะในเอกสารฉบับนี้ เอกสาร Thailand Policy Brief นี้มิได้มีจุดประสงค์ในการสร้าง 

ประโยชนใ์หก้บัทัง้ภาคเศรษฐกจิในประเทศเทา่นัน้ แต่ยงัสามารถสร้างประโยชนเ์ชงิกลยทุธส์ำาหรับผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในการสรา้ง 

นโยบายและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย เพ่ือสร้างเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทั้งใน 

สถานที่ทำางาน ตลอดจนในตลาด และชุมชน

คาเธีย ฟรายวาล์ด 

ผู้จัดการระดับภูมิภาคโครงการ WeEmpowerAsia 

UN Women สำานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
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ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น 
อย่างต่อเน่ืองว่ายอมรับพันธกรณีเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค 
ทางเพศ อีกท้ังได้นำาหลักการและเคร่ืองมือระดับสากลท่ีคำานึงถึง 
ความเสมอภาคทางเพศมาใช้ และให้คำามั่นว่าจะสร้างความ 
เสมอภาคทางเพศขึ้นในประเทศโดยกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25601 ตราพระราชบัญญัติความ 
เท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านการ 
เลือกปฏิบัติฉบับแรกของประเทศ และกำาหนดนโยบาย และ 
ยุทธศาสตร์ระดับชาติอื่น ๆ เช่นกัน2

  

เพราะเหตุใดเราจึงเขียนเอกสารฉบับนี้ขึ้น

ความก้าวหน้าน้ียังขยายไปสู่วงการธุรกิจด้วย ในปี พ.ศ. 2563  
งานวิจัยเกี่ยวกับบริษัทระดับกลางพบว่าในประเทศไทย 
มีผู้หญิงดำารงตำาแหน่งผู้นำาระดับสูงถึงร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่า 
ค่าเฉล่ียท่ัวโลก (ร้อยละ 27) และค่าเฉล่ียของเอเชียแปซิฟิก  
(ร้อยละ 26)3 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการของบริษัทต่าง ๆ  
มผีูห้ญงิเพยีงหนึง่ในหา้ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการขนาดเลก็และ 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

1 กล่าวว่าหญิงและชายควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน
2 https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
3 Women in Business Report 2020: Thailand, Grant Thornton Services Ltd (2020)
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โอกาสเพิม่ความเทา่เทยีมกนัทางเพศในภาคธรุกจิมมีหาศาล  
ในขณะที่อุปสรรคในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้หญิงใน 
ทุกระดับและทุกภาคส่วนก็มีมากเช่นกัน

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิคร้ังลา่สดุซึง่เกดิจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควดิ 19 สง่ผลกระทบตอ่ผูห้ญงิมากเปน็พเิศษ ดว้ยเหตนุี ้ 
จึงถึงเวลาแล้วที่ เราต้องปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาค 
ทางเพศอย่างจริงจัง การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทำาให้ 
ความก้าวหน้าในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมถดถอย ส่งผลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมท่ีจ้างงานผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงรวมถึงการค้าปลีก  
การท่องเที่ยวและการบริการ และเพิ่มภาระหน้าที่ให้ผู้หญิง 
มากขึ้น ทำาให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน มีความมั่นคง  
และประสบความสำาเร็จในฐานะผู้นำาทางธุรกิจยากขึ้น4 

แม้ว่ามีความก้าวหน้าแต่เราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ รายงาน 
สถานการณ์ช่องว่างระหว่างเพศ (หญิงชาย) ท่ัวโลกของ 
สภาเศรษฐกิจโลก ประจำาปี พ.ศ. 2563 เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 

มีการกำาหนดดัชนีช่องว่างทางเพศ โควิด 19 ทำาให้ช่องว่าง 
ระหวา่งเพศ (ชายหญงิ) กว้างข้ึนเปน็ครัง้แรก5 ในป ีพ.ศ. 2564  
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 79 จาก 156 ประเทศตามดัชน ี
ช่องว่างระหว่างเพศท่ัวโลกของสภาเศรษฐกิจโลก หลังจาก 
อยูอ่นัดับที ่40 ในป ีพ.ศ. 2549 แมว้า่ประเทศไทยจะมีผลลพัธ์ 
ที่ดีในดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ  
(อันดับ 22 จาก 156) การสร้างนโยบายที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
มากขึ้นจะช่วยส่งผลที่ ดียิ่งขึ้นสำาหรับผู้หญิงและสำาหรับ 
ประเทศไทยโดยรวม

องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ 
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่าง 
เอกสาร Building Pathways to Gender Equality and  
Sustainability through the Women’s Empowerment  
Principles: Thailand Policy Brief ขึ้นเพื่อเผยแพร่การ 
ส่งเสริมศักยภาพสตรีและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศภาวะ  
เอกสารฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือนำาเสนอภาพรวมของนโยบาย 
ภาครัฐและแนะนำากลยุทธ์สำาหรับประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีทั้งเจ็ดข้อนี้

4 https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/ERIA-Research-on-COVID-19/A-%E2%80%98She-session%E2%80%99_The-Impact-of- COVID-19-
on-the-Labour-Market-in-Thailand.pdf

5 The four dimensions are: Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment
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หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี

หลักการเสริมพลังสตรีของ UN Global Compact หรือ WEPs ได้ถูกกำาหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2553  

เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการปิดช่องว่างทางเพศในเจ็ดประเด็นหลัก ได้แก่:

หลักการที่ 1 เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้นำาระดับสูงขององค์กรให้กับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการที่ 2 ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายในสถานที่ทำางานอย่างเป็นธรรม เคารพและสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

หลักการท่ี 3 คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

หลักการที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพการทำางานเพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ

หลักการที่ 5 สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาองค์กร เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและการตลาดที่ช่วยเสริม
สร้างศักยภาพสตรี

หลักการที่ 6 รณรงค์และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในองค์กร/ชุมชน

หลักการที่ 7 วัดผลและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ

แม้ว่าหลักการเหล่านี้จะกำาหนดขึ้นเพื่อใช้กับภาคเอกชน ภาครัฐก็มีบทบาทสำาคัญเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชน 

นำาหลักการเหล่านี้ไปใช้โดยสร้างแรงจูงใจ กฎระเบียบและการกำากับดูแล

เอกสารฉบับนี้นำาเสนอประเด็นดังต่อไปนี้

เอกสาร Policy Brief ฉบับน้ีนำาเสนอบทวิเคราะห์นโยบาย 

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศของภาคเอกชนในปัจจุบัน  

โดยใช้เอกสาร WEPs Public Policy Roadmap (ดูข้อความ 

ที่ยกมาจากภาคผนวก 1) เป็นกรอบวิเคราะห์ (สำาหรับข้อมูล 

เพิ่มเติมเก่ียวกับแผนกำาหนด วิธีการและการเปรียบเทียบกับ 

ประเทศอื่น ๆ  ในอาเซียน โปรดดู Ecosystem Landscaping  

to advance the Accountability to implement the  

Women’s Empowerment Principles in ASEAN

นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังนำาเสนอโอกาสเพ่ือพัฒนาความ 

เสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ โดยเน้นที่บทบาทความเป็น 

ผู้นำาและการพัฒนาองค์กรของผู้หญิง และยังให้ข้อเสนอ 

แนะวิธีการท่ีรัฐบาลส่วนกลางและหน่วยงานรัฐ รวมถึงหน่วย 

งานกำากับดูแล และหน่วยงานภาคประชาสังคมและภาค 

เอกชนอื่น ๆ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมผ่านประเด็นหลักสำาคัญ 

สามข้อ ได้แก่ 
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1. ความรับผิดชอบและการรายงานตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับ 

 มิติเพศภาวะ

2. ความเป็นผู้นำาของผู้หญิงในบริษัทจดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์

3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชนจากธุรกิจที่

 มผีูป้ระกอบการเป็นผูห้ญงิและผูห้ญงิเป็นเจา้ของ และเปน็ 

 ผู้นำา

เอกสารฉบับนี้จัดทำาขึ้นสำาหรับใคร

เอกสารฉบับนี้มุ่งที่จะรวบรวมและเผยแพร่มุมมองและ ข้อ 

เสนอแนะเชิงนโยบายของผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่นีใ้นประเทศไทย  

ไดแ้ก่ ผูก้ำาหนดนโยบายภาครฐัระดบัประเทศ หนว่ยงานกำากบั 

ดูแล (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ และสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

หนว่ยงานเหลา่นีต้อ้งทำางานรว่มกบัองคก์รรณรงค ์ภาคประชา 

สังคม สมาคมธุรกิจ และกลุ่มผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง6 รวมถึง 

พันธมิตรหลักในภาคเอกชนซึ่งเห็นพ้องกับนโยบายและอาจ 

ดำาเนินตามนโยบายเหล่าน้ีไปท้ังหมดหรือบางส่วนแล้ว เนือ่งจาก

ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างความ 

เสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงในภาคธุรกิจ 

ได้โดยลำาพัง7 

พันธกิจของประเทศในการส่งเสริมความเท่าเทียม 

ทางเพศในภาคธุรกิจ

ประเทศไทยได้กำาหนดกฎเกณฑ์และพันธกรณีเพื่อส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ ดังท่ีเน้นไว้ใน WEPs  

Public Policy Roadmap Country Scorecard (ภาค 

ผนวก 1) เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าเรื่องความเสมอภาค 

ทางเพศ ประเทศไทยถือว่า มีความก้าวหน้าที่ ดีกว่าประเทศ 

อื่นในอาเซียนมาก นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.  

2560-2564) ได้กำาหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และ 

เป้าหมายความเสมอภาคทางเพศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

สำานักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

สถาบนัพระปกเกลา้ สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และ UN Women  

ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติเพศภาวะ และการเปิดตัว 

คู่มือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติเพศภาวะ8

ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเร่ืองเพศ 

ทีม่คีวามสำาคญั เช่น อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏบัิต ิ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ และโครงการริเริ่มระดับภูมิภาค เช่น  

ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของ 

สตรีไทยยังเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในอาเซียนที่ให้สัตยาบันต่อ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

วัฒนธรรม ตลอดจนอนุสัญญาอื่น ๆ ขององค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ  ประเทศไทยเป็นประเทศแรก 

ในอาเซียนท่ีจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและ 

สทิธมินษุยชน ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึง่ส่งเสรมิความ 

เท่าเทียมระหว่างเพศโดยขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 

และการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในที่ทำางาน9

6 The International Labour Organization (ILO) is the only tripartite UN agency with government, employers, and workers representatives
7 UN Women and United Nations Global Compact (2011). Women´s Empowerment Principles Booklet. https://asiapacific.unwomen.org/-/media/ field%20

office%20eseasia/docs/publications/2016/05/wep-booklet-en.pdf?la=en&vs=59
8 Gender Responsive Budgeting (GRB) เป็นแนวคิดสำาคัญประการหน่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีให้ความสำาคัญเร่ืองความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรา 71 ท่ีระบุถึงการจัดทำางบประมาณของหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องคำานึงถึงความจำาเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล
9 ILO Conventions and the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: One Goal, Two Systems (2003) Accessed at: http://library.fes.de/ pdf-files/

iez/global/02078.pdf



THAILAND BUILDING PATHWAYS TO GENDER EQUALITY AND SUSTAINABILITY THROUGH THE 
WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES: THAILAND POLICY BRIEF  |  

7

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(สำานักงาน ก.ล.ต.) สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่าง 

ต่อเนื่อง สำานักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์  

“การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่ 

เป็นธรรมระหว่างเพศ” ซ่ึงจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทาง 

เพศในสถานทีท่ำางานในรูปแบบตา่ง ๆ  รวมถงึขอ้กำาหนดในการ 

แต่งกาย สิ่งอำานวยความสะดวก การรับสมัครงาน การสื่อสาร 

ดว้ยวาจา การสรรหากรรมการและการตอ่ตา้นการลว่งละเมดิ 

ทางเพศ10 

นอกจากนี้ สำานักงาน ก.ล.ต. ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกความ 

ร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ 

เพศภาวะกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย 

สำานักงาน ก.ล.ต. ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ 

ผ่านมาตรการผสมผสานกัน ท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้บริษัทจดทะเบียนดำาเนินการเรื่องนี้ด้วยตนเอง (self- 

discipline) การใชแ้รงผลกัดนัจากตลาด (market force) และ 

การออกกฎเกณฑท์ีจ่ำาเปน็ (regulations) ตวัอยา่งการดำาเนนิ 

การ เชน่ สำานกังาน ก.ล.ต. ไดส้ง่หนังสอืเวยีนเชิญชวนใหบ้รษิทั 

จดทะเบียนพิจารณานำา WEPs และมาตรฐานอื่น ๆ  ไปปรับใช ้

ในองคก์ร และเปดิเผยขอ้มลู การปฏบัิติตามเกณฑก์ารเปดิเผย 

ขอ้มูล ESG เพือ่ใหส้อดรบักบัเปา้หมายความยัง่ยนืหรอื SDGs11 

สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ให้ความสำาคัญกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี 

เพื่อให้เข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและตลาดอย่างเท่าเทียม 

สสว. ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี โดย 

จะมีการระบุการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีลงในแผนการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.  

2566-2570) นอกจากนี้ สสว. ได้หารือกับหน่วยงาน และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพ่ือตกลงคำานิยามของธุรกิจท่ีม 

ีผูห้ญงิเปน็เจา้ของหรอืเปน็ผูน้ำา เพือ่เปน็จดุเริม่ตน้ในการเตรยีม 

การเกบ็ขอ้มลูแยกเพศเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาด 

ย่อมในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศให้กับ 

ผูป้ระกอบการในการเขา้ถงึ และได้รบัประโยชนจ์ากระบบการ 

จัดซ้ือจัดจ้างทั้งในภาครัฐ (Government Procurement)  

และภาคเอกชน (Corporate Procurement)12

โอกาสเพ่ิมความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจไทย

UN Women ได้เสนอเป้าหมายหลักสามประการสำาหรับ 

รัฐบาลไทยเพื่อให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในภาค 

เอกชนได้อย่างต่อเนื่อง:

• ความรับผิดชอบ (Accountability) และการจัดทำา 

รายงานความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบของธรุกจิ  

การท่ีหน่วยงานและองค์กรกำาหนดการรายงานความรับ 

ผิดชอบและแสดงข้อมูลแยกตามเพศเป็นแผนระยะส้ัน  

เพ่ือเตรียมพร้อมพัฒนานโยบายและแผนงานอ่ืนในภายหลัง 

เป็นวิธีที่มีศักยภาพและได้ผลสูง [WEP 7 การรายงานและ 

การวัดผลเกี่ยวกับเพศภาวะ]

• การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำาทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม 

ความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและสร้างระบบ 

เศรษฐกจิแบบทัว่ถงึ (Inclusive Economy) อกีทัง้ยงัทำาให ้

ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจ 

เติบโต บริษัทควรมีแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มจำานวน 

ผูห้ญงิสำาหรับตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 

ได้ตามเป้าหมาย [WEP 1 – ส่งเสริมความเป็นผู้นำาองค์กร 

ของคนทุกเพศและ WEP 2 – ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชาย 

ในสถานที่ทำางานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ]

• การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของภาครัฐ - โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอ 

ภาคทางเพศอาจช่วยให้มีการค้นหา และสนับสนุนการ 

10 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลระหว่าง UN Women สำานักงาน ก.ล.ต. และ Value for Women ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
11 ข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เลขที่อ้างอิง3572/2564)
12 ข้อมูลจากการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร Policy Brief ระหว่าง UN Women และ สสว. ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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ว่านโยบายมุ่งเน้นด้านใดจะสร้างผลกระทบได้สูง สิ่งนี้สะท้อน 

ให้เห็นถึงความตัง้ใจขององค์กร และความพรอ้มของภาคธรุกจิ 

และผู้มส่ีวนได้เสียหลักทีจ่ะเปลีย่นแปลงในการนีต้ามแนวทาง 

การปฏิบัติและแผนสำาหรับอนาคตของภาครัฐและเอกชน

ในส่วนถัดไปของเอกสารนี้ UN Women เสนอแนะให้ 

ประเทศไทยกำาหนดเร่ืองความเปน็ผูน้ำาของผู้หญงิในภาคธรุกจิ  

และการซ้ือจดัจา้งทีค่ำานงึถึงความเสมอภาคทางเพศในภาครฐั 

และภาคเอกชนให้เป็นนโยบายเบื้องต้น โดย UN Women  

เล็งเห็นว่า การขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวนี้ มีโอกาสสูงท่ีจะ 

ประสบความสำาเร็จ สร้างผลเชิงบวกและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ 

เสียที่สำาคัญ คำาอธิบายด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึง เหตุผลสำาคัญ 

ท่ีเราควรขับเคล่ือนประเด็นสามด้านน้ีเป็นจุดเริ่มต้น

ความเสมอภาคทางเพศส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา  

การส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางเพศจะส่งผลโดยตรง 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีหลักฐาน 

ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า การดำาเนินการตาม WEPs ส่งผลดี 

อย่างไร ตัวอย่างเช่น การลดช่องว่างระหว่างหญิงชายอาจ 

เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้ถึง ร้อยละ 12 ภายใน 

ปี พ.ศ. 2568 เมื่อเทียบกับวิถีการทำาธุรกิจรูปแบบเดิม13

มีส่วนร่วมของเจ้าของกิจการสตรีให้ได้อยู่ในระบบการ 

จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ [WEP 5 – การพัฒนาวิสาหกิจ 

และห่วงโซ่อุปทาน]

เพราะเหตุใดหลักการเหล่านี้จึงสำาคัญต่อความ 

เสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจไทย

การจะรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบ 

และรายงานเกี่ยวกับมิติเพศภาวะ ผู้มีส่วนได้เสียหลักต้อง 

กำาหนดตวัชีว้ดัและเกณฑ์การวัดข้อมลูเกีย่วกบัความเสมอภาค 

ทางเพศร่วมกัน โดยนำาไปใส่ไว้ในรายงานและการเก็บข้อมูล 

ในระดับภาครัฐและหน่วยงานกำากับดูแลและองค์กรภาค 

อุตสาหกรรม และเพือ่จงูใจใหบ้รษิทัตา่ง ๆ  ยอมรบัทีจ่ะปฏบิติั 

ตามเป้าหมาย  

ความก้าวหน้าของความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้าง 

ศักยภาพให้ผู้หญิงขึ้นอยู่กับสิ่งที่วัด วิธีการชี้วัด และเป้าหมาย 

ที่ต้องการบรรลุ เมื่อได้แนวคิดพื้นฐานร่วมแล้วจึงจะเลือกได้ 

13 McKinsey&Company (2018). The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific: Executive Summary. McKinsey Global Institute.
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ประเทศไทยมีผู้หญิงที่อยู่ในตำาแหน่งผู้นำาของบริษัทคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละสูงที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียนและสูงกว่า 

ค่าเฉล่ียของโลก อย่างไรก็ตามยังมีผู้หญิงดำารงตำาแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทจำานวนไม่มากนัก22

เจา้ของวสิาหกจิขนาดยอ่ยและขนาดเลก็สว่นใหญเ่ป็นผู้หญงิ23   

เช่นเดียวกับนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย24 ดังนั้นผู้หญิงที่มี

ตารางที่ 1: สถิติสำาคัญเกี่ยวกับความเป็นผู้นำาและผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย

ผู้นำาองค์กรหญิง ผู้ประกอบการหญิง  

ในประเทศไทย ผู้ชายมีส่วนร่วมในแรงงานสูงกว่าอย่างต่อเนื่อง 
อัตราอยู่ที่ ร้อยละ 82 มากกว่าผู้หญิงซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 614 

มีผู้หญิงในประเทศไทยเป็นคณะกรรมการบริษัทเพียง
ร้อยละ 20.4.15

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 3216 

สถิติล่าสุดพบว่า ร้อยละ 27 ของบริษัทจดทะเบียน มีสัดส่วน
กรรมการหญิงอย่างน้อยร้อยละ 3017

ช่องว่างระหว่างค่าแรงมาตรฐานในประเทศไทยคือร้อยละ 23.818

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ
ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 38 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.25 ต่อปี
เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.31 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีผู้ชายเป็นเจ้าของ19

แต่ช่องว่างทางการเงินระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อยที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของรวมยังเป็น 4.51 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 256020

แม้ว่าเราเห็นความก้าวหน้าเรื่องผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเงิน แต่
ก็ยังมีช่องว่างระหว่างเพศ ในการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบัญชีใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 255921 

ความรับผิดชอบและการรายงาน: มีบริษัทจำานวน 85 บริษัท 
ในประเทศไทยที่ได้ลงนามใน WEPs ตามข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565

คณุสมบตัแิละแรงจงูใจจงึเขา้สูต่ลาดแรงงานและเลือ่นตำาแหนง่ 

ในบริษัทขึ้นไปเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นผู้บริหาร 

ระดับสูงและกรรมการบริษทันำาหน้าประเทศอืน่ ๆ  ในอาเซยีน  

ความเสมอภาคทางเพศยังคงเป็นเป้าหมายสำาคัญและเป็น 

เกณฑ์ที่นักลงทุนต่างประเทศสนใจ25 

14 World Economic Forum, Global Gender Gap Report (2020). https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023/in-full/economy-
profiles

15 Board Gender Diversity in ASEAN (2017) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/21f19cfe-9cce-4089-bfc1-e4c38767394e/Board_Gender_Diversity_in_ASEAN.
pdf?MOD=AJPERES#:~:text=According%20to%20our%20analysis%2C%20Thailand,and%20Indonesia%20(14.9%20percent).

16 Women in Business Report 2020: Thailand, Grant Thornton Services Ltd, 2020. https://www.grantthornton.co.th/contentassets/b557da65105a4e97bfe93537 
c0a63e2d/2020-grant-thornton-women-in-business_thailand.pdf

17 ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
18 Human Development Report 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
19 MasterCard Worldwide (2010). Women-owned SMEs in Asia/Pacific, Middle East and Africa: An Assessment of the Business Environment. http://www.

masterintelligence.com/upload/251/178/MC84QWomenSMEQS.pdf
20 MSME Finance GAP Report (2018) https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf
21 Account Ownership, Global Findex Report 2017 https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20

report_chapter1.pdf
22 https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand and Women in Business Report 2020: Thailand, Grant Thornton Services Ltd, 2020.
23 UN Women Thailand Key Informant Interview with OSMEP, June 2021.
24 Enrolment in tertiary education, %, World Economic Forum, Global Gender Gap Report (2020). https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-

b3d5-587eccda6023/in-full/economy-profiles
25 Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance/roadmap-for-asean-sustainablecapital-markets
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ในขณะที่ประมาณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 

ประเทศไทยเกิดจากผู้หญิง (จากสถิติปี พ.ศ. 2559) ธุรกิจที ่

ผู้หญิงเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำากลับมักจะมีสัดส่วนในการจัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐและห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้อยกว่า จากการ 

คาดการณ์ด้วยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เร่ืองมิติเพศภาวะและ 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ มีวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมประมาณ 3.13 ล้านแห่งในประเทศไทยในปี  

พ.ศ. 2563 ซึ่งนับเป็นร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งหมด26  

และสร้างงานมากกว่า 12.7 ล้านตำาแหน่ง ประมาณร้อยละ  

71.7 ของการจา้งงานทัง้หมดในประเทศไทย แตธ่รุกจิทีผู้่หญงิ 

เปน็ผูน้ำาโดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอ่มและรายยอ่ย 

ยังประสบปัญหาเข้าถึงการเงินและการขยายตลาด ส่งผลให้ 

มีบริษัทขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 36 เท่านั้นที่มีผู้หญิงเป็น 

เจ้าของ27 การเปิดโอกาสใหธ้รุกิจทีม่ผีูห้ญงิเป็นเจา้ของและเปน็ 

ผู้นำาเป็นธุรกิจที่เติบโต และได้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของ 

โลกจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและฟื้นตัว และช่วยกระตุ้น 

ภาควสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่คดิเปน็รอ้ยละ 34.2  

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ส่งผลต่อรายได้และ 

ความมั่นคงยิ่งขึ้นแก่ผู้หญิง

เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้น เราจำาเป็นต้องเข้าใจ 

ข้อมูลและบริบทอย่างถ่องแท้ก่อนว่า ที่ผ่านมาผู้หญิงได้รับผล 

กระทบอย่างไม่เหมาะสมอย่างไร

ข้อมูลช่องว่างระหว่างเพศภาวะเป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้กำาหนดนโยบาย โดยนโยบายที่ออกแบบบนพื้นฐานของ 

ข้อมูลที่ใส่ใจต่อความเสมอภาคทางเพศเป็นประเด็นสำาคัญ 

ที่ทั้งโลกควรให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน  

ซึง่นโยบายดงักลา่วเปน็ผลดตีอ่ธรรมาภบิาล และความเชือ่มัน่ 

ของสาธารณชนต่อผู้กำาหนดนโยบาย

หากนำาข้อมูลที่รวบรวมและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 

ด้านความเสมอภาคทางเพศไปใช้ ประเทศไทยอาจสามารถ 

สร้างระบบธุรกิจที่คนทุกเพศมีส่วนร่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน 

ภูมิภาคและโลก 

รัฐบาลไทยไม่มีนโยบายหรือข้อบังคับระดับชาติให้มีการรวบรวม  

วิเคราะห์ หรือใช้ข้อมูลท่ีจำาแนกเพศ การท่ีไม่มีข้อบังคับที่ 

ชัดเจนนี้ ทำาให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ ไม่อาจเริ่มนำาตัวชี้วัด 

ที่มีมิติเพศภาวะ รวมถึงการใช้ข้อมูลที่จำาแนกเพศ เพื่อศึกษา 

และแก้ปัญหาเก่ียวกับความเสมอภาคทางเพศได้ โดยเฉพาะ 

ในประเด็นสำาคัญที่เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงแม้ว่าจะมีการ 

กำาหนดความเสมอภาคทางเพศไว้ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

และคำาแถลงนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลก็ตาม แต่กลับไม่มี 

ข้อบังคับเก่ียวกับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะ 

ไว้สำาหรับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐหรือบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ารัฐบาลกำาหนดให้ความ 

สำาคญักบัการคดัเลอืกและรวบรวมตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกับความ 

เสมอภาคทางเพศ 

สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานกำากับดูแลปฏิบัติเพื่อ 

ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการรายงาน 

เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในปัจจุบัน

การปฏิบัติต่อไปนี้ช่วยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศใน 

ภาคเอกชนของประเทศไทย

ความรบัผิดชอบของธรุกจิและการรายงานเก่ียวกบั

ความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ

ในปัจจุบันโครงการริเริ่มเก่ียวกับการปรับปรุงการรายงาน

เรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้เกิด

การปรับปรุงการรายงานเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ

26 Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 : An OECD Scoreboard. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2c7b8253-en/index.html?itemId=/content/
component/2c7b8253-en

27	 ประเทศไทยมจีำ�นวนบรษิทัขน�ดใหญท่ี่มผีูห้ญิงเปน็เจ�้ของอย่�งมนียัสำ�คัญ	เมือ่เทยีบกับค่�เฉลีย่ในภูมภิ�คเอเชยีตะวันออกและแปซฟิิกทีร่อ้ยละ	18.	Enterprise	Surveys	
www.enterprisesurveys.org,	ธน�ค�รโลก.
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• ภาครัฐ: สำานักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลจำาแนกตามเพศ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำางานซึ่งรวมถึงเพศของลูกจ้าง  

สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้จัดการ 

ไม่มากนัก

• ภาคเอกชน (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์):  

สำานักงาน ก.ล.ต. มีพันธกิจในการกำากับและพัฒนา 

ตลาดทุน ให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้โดย 

สังคมทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในสิ่งที่แผนยุทธศาสตร์ให้ 

ความสำาคญั คอื “ความยัง่ยนื” ผา่นกลไกหนึง่คอื การสง่เสรมิ 

ให้บริษัทจดทะเบียน สามารถผนวกปัจจัยธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดล้อม และสังคม (Environment, Social and  

Governance (“ESG”)) ในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจน 

เปิดเผยข้อมูล ESG ซึ่งรวมทั้งข้อมูลนโยบายด้านความ 

หลากหลายของคณะกรรมการ (board diversity) ข้อมูล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมทั้งเพศ) ได้ตาม 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี หรือแบบ 56-1 One  

Report28

• ภาคเอกชน (บรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ :  

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำาหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่ม และบรษิทัท่ีไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

รายงานข้อมูลที่มีมิติเพศภาวะ

• ภาคส่วนอื่น: UN Women ได้เผยแพร่เอกสาร WEPs  

Transparency and Accountability Framework  

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  

โดยกำาหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมให้แก่องค์กร  และส่งเสริม 

ให้เกิดการทำาธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อมิติเพศภาวะผ่าน 

การรายงานและความรับผิดชอบ

การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำาในภาคธุรกิจ

มีโครงการริเริ่มหลายอย่างที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้หญิงข้ึนเป็น 

ผู้นำาองค์กรซึ่งจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ต่อยอดต่อไป

1. สำานักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำาแผน “การเพิ่มบทบาทของสตรี  

ในตลาดทุนไทย” ซึ่งมีเป้าประสงค์ด้านการเพิ่มบทบาท 

สตรีในระดับผู้นำาองค์กร โดยภายในปีพ.ศ. 2565 ร้อยละ  

30 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดจะ 

มีสัดส่วนกรรมการหญิงตั้งแต่ร้อยละ 30

2. สำานักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วย 

ให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติตามตัวช้ีวัด  

ในรายงานสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลได้ดีขึ้น  

สำานักงาน ก.ล.ต. ยังร่วมมือกับองค์กรสำานักงานโครงการ 

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพ่ือสร้างเครื่องมือ 

การติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางเพศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ 

28 อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำาหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง 
นโยบาย board diversity ข้อมูลองค์ประกอบที่หลากหลายของคณะกรรมการ และข้อมูลพนักงานที่แบ่งตามเพศ เป็นต้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)
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บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 หรือ SDG 5  

(ความเสมอภาคทางเพศ) นอกจากนี้ สำานักงาน ก.ล.ต.  

อยู่ระหว่างดำาเนินการสนับสนุนให้ทุนสำาหรับการอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อเพิ่ม 

จำานวนและการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิท่ีมคีณุสมบัติเหมาะสม 

ต่อการเป็นกรรมการในทำาเนียบกรรมการ

3.  สำานักงาน ก.ล.ต. ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UN Women  

เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำาในการผลักดัน WEPs ทำาให้มี 

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ลงนามใน WEPs เพิ่มขึ้น และ 

ได้สร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนทราบว่าบริษัท 

ใดบ้างที่ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับความเสมอ 

ภาคทางเพศโดยการมอบรางวัลให้

การใช้อำานาจจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อสนับสนุน

ให้การประกอบกิจการของผู้หญิงเติบโตโดยใช้

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีคำานึงถึงความเสมอ

ภาคทางเพศ

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender  

Responsive Procurement (GRP)) สรา้งโอกาสทางธรุกิจให้ 

กิจการที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของโดยเริ่มจากการประเมินกระบวน 

การจดัซือ้จดัจา้งวา่เลอืกปฏิบัตหิรอืไม ่และสร้างความตระหนกั 

รูเ้ก่ียวกบัการใหค้นทกุเพศมสีว่นรว่ม การมองผา่นมติเิพศภาวะ 

จะช่วยตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและกลไกของกระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ทำาให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

จัดจ้างปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าของธุรกิจ 

ขนาดเล็ก ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำา (Women- 

owned Businesses (WOB)  และ Women-led Businesses  

(WLB)) สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำาหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ รัฐบาลไทยมีโอกาสได้เป็นผู้นำาระดับ 

ภูมิภาคและเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนท่ีพัฒนากลยุทธ์ที่ 

ครอบคลุมสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากธุรกิจท่ีมีผู้หญิง 

เป็นเจ้าของหรือผู้นำา ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ 

ท่ีมผู้ีหญงิเปน็เจ้าของหรือผู้นำาเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน ตลอดจนขยายห่วงโซ่คุณค่าและ 

การค้าระหว่างประเทศในอนาคต ในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มี 

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศในระดับ 

ประเทศ แต่มีโอกาสที่จะพัฒนากลยุทธ์นี้ในภาครัฐเพื่อช่วย 

สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ที่เคย 

ถูกกีดกันจากการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐและเอกชน 

• รฐับาลไทยใชพ้อรท์ลัออนไลนท์ีเ่รยีกวา่ e-Procurement29  

เพ่ือประกาศคดัเลือก และจัดซ้ือจัดจ้างสัญญาภาครฐั แม้ว่า 

แพลตฟอร์มน้ีจะสร้างข้ึนเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและปอ้งกนัการทุจริต แต่ผลตอบรับต่อแพลตฟอรม์ 

ยังค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะเพิ่มข้อมูล 

ที่คำานึงถึงเพศภาวะและการพิจารณานำาธุรกิจที่มีผู้หญิง 

เปน็เจ้าของหรือเปน็ผู้นำาเขา้ไปในกระบวนการจัดซ้ือจดัจา้ง 

• เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ 

คำานงึถึงความเสมอภาคทางเพศ ดังนัน้ข้ันตอนแรก คือตอ้ง 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดด้านความหลากหลายให้ 

ตรงกัน เช่น เกณฑ์การชี้วิดที่มีมิติเพศภาวะ (การกำาหนด 

นิยามของ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ (WOB) ธุรกิจที่มี 

ผู้หญิงเป็นผู้นำา (WLB) และธุรกิจท่ีคนทุกเพศมีส่วนร่วม 

โดยกำาหนดจำานวนขัน้ต่ำาเปน็ร้อยละสำาหรับสัดสว่นการเป็น 

เจา้ของธรุกจิของผูห้ญงิ สดัสว่นผูบ้รหิารอาวโุส และจำานวน 

พนกังานหญงิ เปน็ตน้) หรอืพนัธกรณทีีค่ำานงึถงึความเสมอ 

ภาคทางเพศที่องค์กรภาคธุรกิจประกาศเจตนารมณ์ เช่น  

ผ่านการลงนามใน WEPs นอกจากนี้ ตัวชี้วัดด้านความ 

หลากหลายอาจครอบคลุมถึงกลุ่มด้อยโอกาสอื่น ๆ เช่น  

ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ ตลอดจน LGBTQI+  

และกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ด้วย

29 สสว. เก็บข้อมูลดังกล่าวผ่าน โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และจากหน่วนงานรัฐ รวมถึงกระทรวง และกรมต่าง ๆ ศูนย์ดัวกล่าว ก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
SME ให้บริการปรึกษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการเงิน และตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัท SME 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญสำาหรับประเทศไทย 

ปูพื้นฐานการเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม  

ทั้งภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางเพศในศตวรรษท่ี 21 โดยก้าวแรกท่ีสำาคัญอย่างยิ่ง  

คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกท่ีช่วยให้ผู้กำาหนดนโยบายเข้าใจว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับผลกระทบที่แตกต่างอย่างไร จากนั้น 

ควรเน้นย้ำาว่าการมีธุรกิจท่ีมีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำามากข้ึนในห่วงโซ่อุปทานในประเทศและท่ัวโลกจะช่วยกระตุ้นการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำาหนดตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ

ขั้นตอนที่ 2: ดำาเนินการให้มีความรับผิดชอบและการรายงาน (Accountability and Reporting) เพ่ือให้เกิดความเสมอ 

ภาคทางเพศและสร้างผลกระทบที่ดี

ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการให้การยอมรับความเป็นผู้นำาของผู้หญิงและปูทางสำาหรับผู้หญิงสู่การเป็นผู้นำาในอนาคต

ขั้นตอนที่ี่ 4: สร้างโอกาสให้ผู้หญิงและ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำา โดยใช้กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้างที่คำานึง 

ถึงความเสมอภาคทางเพศ

การปฏิบัติและข้อเสนอแนะ

เน้ือหาส่วนต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและการรายงานที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศในภาค 

ธุรกิจ ตลอดจนความเป็นผู้นำาของผู้หญิงและการจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ คำาแนะนำาแต่ละข้อมีการ 

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลำาดับตามความสำาคัญตามข้อมูลด้านล่าง

หารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหาตัวชี้วัดที่คำานึงถึงมิติเพศภาวะ (ขั้นตอนที่ 1)

จุดเริ่มต้น ข้อปฏิบัติและคำาแนะนำา ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ

หารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหา
นิยามตัวชี้วัดท่ีคำานึงถึงมิติเพศ
ภาวะและข้อบังคับ

1.1 จัดให้มีการหารือเบื้องต้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ ระหว่าง
กลุ่มที่ต้องการส่งเสริมบทบาทสตรี กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชน เพื่อร่วมกันกำาหนดตัวชี้วัดและคำานิยามเกี่ยวกับความ
เสมอภาคทางเพศ และนัดประชุมเพื่อหาตัวชี้วัดที่คำานึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศและนิยามต่าง ๆ รวมถึงคำานิยามของธุรกิจที่มี
ผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำา หรือ Women-owned Businesses 
หรือ Women-led Businesses ซึ่งรวบรวมได้จากบริษัทที ่
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์   30  
การมีหน่วยงานและองค์กรที่ใส่ใจต่อความเสมอภาคทางเพศ
มาเข้าร่วมวงสนทนาจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
เหล่านี้

UN Women สำานักงาน/หน่วยงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน่วยงานกำากับดูแล 
ด้านการเงินและธุรกิจ หน่วยงานสถิติ 
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง องค์กร
การรายงานของภาคเอกชนระหว่าง
ประเทศ สมาคมธุรกิจ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้า
ภายใน กรมการค้าระหว่างประเทศ)

30 https://www.sme.go.th/ th/download.php?modulekey=215
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กำาหนดให้รายงานเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ (ขั้นตอนที่ 2)

จุดเริ่มต้น ข้อปฏิบัติและคำาแนะนำา ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ

กำาหนดให้รายงานตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะ

1.2 ตราบทบัญญัติของหน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานกำากับดูแล 
กำาหนดให้บริษัทต่าง ๆ รายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับมิติเพศ 
ภาวะและข้อมูลจำาแนกเพศ โดยมีธุรกิจ/สมาคมอุตสาหกรรม 
ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ

สำานักงาน/หน่วยงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำากับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ 
หน่วยงานกำากับดูแลด้านการเงิน
และธุรกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

1.3 กำาหนดแรงจูงใจและข้อบังคับภาคธุรกิจเพื่อใช้กับบริษัทที ่
จดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ให้รายงานตัวชี้วัดเกี่ยวกับมิติเพศภาวะที่สำาคัญของ  
UN Women* และตัวชี้วัดเสริมที่เกี่ยวข้อง31 เพื่อให้บริษัท 
มีความรับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศและ
สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ให้คนทุกเพศมีส่วนร่วมมากขึ้น แรงจูงใจดัง
กล่าวอาจรวมถึงการให้รางวัลหรือการให้การยกย่องบริษัท 
ที่รายงานและสร้างสายสัมพันธ์กับนักลงทุนหรือผู้บริจาคที่ใส่ใจ
ต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล/ความเสมอภาคทางเพศ

สำานักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำากับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ

รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
มิติเพศภาวะจากบริษัทที ่
จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.4 รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจากบริษัทที่จดทะเบียนและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่องว่างระหว่างเพศที่แก้ไขได้

สำานักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำากับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ

1.5 ร่วมมือกับกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลจำาแนก 
ตามเพศจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำานักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม/ หน่วยงานจดทะเบียนและ
พัฒนาธุรกิจ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 
กระทรวงพาณิชย์ (สมาคมธุรกิจกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า) หน่วยงานกำากับ
ดูแลด้านการเงินและธุรกิจ

31 WEPs Transparency and Accountability Framework
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การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำาธุรกิจ (ขั้นตอนที่ 3)

จุดเริ่มต้น ข้อปฏิบัติและคำาแนะนำา ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ

เผยแพร่เป้าหมายเพิ่มจำานวน
ผู้หญิงที่มีบทบาทในคณะ
กรรมการและผู้บริหารอาวุโส

2.1 กำาหนดและประชาสัมพันธ์เป้าหมาย “ขอความร่วมมือ” ให้ผู้หญิง 
เป็นคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ซึ่ง สำานักงาน ก.ล.ต. ได้มีการกำาหนดเป้าหมายในลักษณะ  
“ขอความร่วมมือ” ตามที่คำาแนะนำาในเอกสาร โดยในปี พ.ศ. 
2565 ร้อยละ 30 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด จะมีสัดส่วน
กรรมการหญิงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 ในแง่นี้ ประเทศไทยอาจดำาเนินการตามประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อ 
ส่งเสริมตำาแหน่งผู้นำาหญิงในองค์กรภาคเอกชน 

หน่วยงานกำากับดูแลด้านการเงินและ
ธุรกิจ

ขยายฐานพนักงานหญิงเพื่อให้มี
เพิ่มจำานวนผู้นำาหญิงในอนาคต
และประชาสัมพันธ์บทบาทของ
ผู้หญิงให้เป็นที่รู้จัก 

2.2 ทำาให้บทบาทของผู้หญิงท่ีดำารงตำาแหน่งบริหารระดับสูงและ
มีศักยภาพเป็นท่ีรับรู้ของคนท่ัวไป สามารถทำาได้โดยการขยาย
โครงการเพ่ิมศักยภาพความเป็นผู้นำาของผู้หญิงท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน
เพ่ิมเติมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภาครัฐและเอกชนหน่วยงาน
อ่ืนเพ่ือให้ผู้หญิงประสบความสำาเร็จในการเป็นผู้บริหารบริษัท และ
จัดทำารายช่ือผู้หญิงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการ
บริษัทข้ึน เช่น ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 
ผู้ประกอบการและผู้นำาองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ

หน่วยงานกำากับดูแลด้านการเงินและ
ธุรกิจ สมาคมนักธุรกิจหญิง เครือข่าย
ธุรกิจและผู้ประกอบการ

2.3 ทำาโครงการประชาสัมพันธ์ท่ีทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียในภาคเอกเชนต่ืน
ตัวและรับรู้ท่ัวกันเก่ียวกับความสำาคัญของการมีผู้นำาหลากหลายเพศ 
และส่ือให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจท่ีเป็นอุปสรรค และกระตุ้นให้
เกิดมุมมองใหม่เก่ียวกับบทบาททางเพศ
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การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (ขั้นตอนที่ 4)

จุดเริ่มต้น ข้อปฏิบัติและคำาแนะนำา ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ

เข้าใจบทบาทของผู้ประกอบการ
หญิงในฐานะผู้ใช้ (ข้อมูล) และ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีศักยภาพ

3.1 รวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำาเพื่อ
ค้นหาว่าอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนคืออะไรและหาข้อมูลพื้นฐานว่าสิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้ต้อง
เผชิญในการเข้าถึงโอกาสจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและเอกชนคือ
อะไร วิธีการที่ดีในการหาข้อมูลดังกล่าวคือการวิจัยแบบผสมผสาน 
(เช่น การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การสำารวจและการ
สนทนากลุ่มย่อย)

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม/หน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สมาคม
นักธุรกิจหญิง เครือข่ายธุรกิจและผู้
ประกอบการ หน่วยงานกำากับดูแลด้าน
การเงินและธุรกิจ 

3.2 ร่วมกับผู้ประกอบการหญิงและผู้ประกอบการที่กำาหนดและใช้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างสร้างกลไกในการให้ความคิดเห็นและเพิ่มการ
มีส่วนร่วม ระบบนี้อาจรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการมีส่วน
ร่วม (Participatory engagement) และอาจเป็นแพลตฟอร์มที่
ใช้สำาหรับการรวบรวมข้อมูลและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วางกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่
คำานึงถึงมิติเพศภาวะ 

3.3 ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ว่ารัฐบาลยอมรับพันธกรณีในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนากลยุทธส์ำาหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่คำานึงถึงมิติเพศภาวะ การประกาศ
พันธกรณีต่อความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นทางการจะช่วยทำาให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึงความสำาคัญของการได้รับโอกาสที่เท่าเทียม
ของ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำา และกระตุ้นให้ผู้หญิงมี
ส่วนร่วม

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานกำากับ
ดูแลหน่วยงานกำากับดูแลด้านการเงิน
และธุรกิจ

3.4 นำามิติเพศภาวะมาใช้ประกอบการพิจารณากระบวนการ ข้อ
กำาหนด และการจ่ายเงินของสัญญาจ้าง ผู้ดำาเนินการที่เก่ียวข้อง
ควรวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกับการฝึกอบรมหน่วยงานจัดซ้ือจัด
จ้าง การกำาหนดเวลาชำาระเงิน รวมถึงข้อมูลและเวลาท่ีจำาเป็นต้อง
ใช้ในการเตรียมประมูล แล้วนำามาปรับปรุงเอกสารท่ีต้องใช้ในการ
ประกวดราคารวมถึงคุณสมบัติเบ้ืองต้นในหน่วยงานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
เพ่ือให้กระบวนการมีความยุ่งยากน้อยลง

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง), 
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานกำากับดูแลด้านการเงินและ
ธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพของคู่ค้า

3.5 เพิ่มบริการสนับสนุนทางธุรกิจให้ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ
หรือผู้นำา และริเริ่มโครงการด้าน GRP เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจ
ดังกล่าว เพื่อให้มีเครื่องมือทางธุรกิจ ศักยภาพและทักษะที่เหมาะ
สมแก่การเป็นคู่ค้า เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการทำาธุรกิจ

สำานักงาน/หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม/หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สมาคมนักธุรกิจ
หญิง เครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการ/
สมาคมต่าง ๆ หน่วยงานกำากับดูแล 
ด้านการเงินและธุรกิจสง่เสรมิความหลากหลายในหว่งโซ่

อุปทานและโอกาสในภาคเอกชน

3.6 เอ้ือให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้างภาคเอกชนท่ีคำานึงถึงมิติเพศภาวะ โดย
มองหาความร่วมมือและโอกาสในภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำากับ
ดูแลและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอาจประเมินความต้องการ 
ของภาคเอกชนและใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างฐานข้อมูล ระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างออนไลน์หรือเคร่ืองมืออ่ืนเพ่ือช่วยธุรกิจท่ีมีผู้หญิงเป็นเจ้าของ 
หรือผู้นำาให้เชื่อมต่อกับบริษัทต่าง ๆ ที่มองหาเครือข่ายผู้รับเหมา 
และผู้ให้บริการที่คำานึงถึงมิติเพศภาวะ
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ภาคผนวกที่ 1
บทสรุปการให้คะแนนแผนนโยบายสาธารณะหลักเสริมสร้าง

ศักยภาพของผู้หญิงในประเทศไทย 

ในรายงานขอ้มลูภาพรวมของภูมภิาค มกีารประเมนิผลการทำางาน 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนตามตัวชี้วัดที่เลือกไว้ และจากนั้น 

จึงนำาไปกำาหนดแผนหลักเสริมสร้างศักยภาพสตรีเพื่อให้แน่ใจ 

ว่าเกณฑ์ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความแตกต่าง แม้ว่า WEPs  

แต่ละหลักการจะมีเกณฑ์การประเมินของตนเองทั้งหมดใช้ระบบ 

การให้คะแนนที่แบ่งออกเป็นสามระดับ

    ควรให้ความสำาคัญ: ประเทศนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ 

ไมไ่ดม้องมติเิพศภาวะหรอืไมค่ำานงึถงึมติเิพศภาวะ รวมทัง้ยงัไมไ่ด้ 

ให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ จึงจำาเป็นต้อง  

“ใหค้วามสำาคญั” ตอ่การดำาเนนิการใหม้ากกวา่นี ้และนีเ่ปน็พ้ืนที ่

ท่ีมีโอกาสพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงความเท่าเทียมทางเพศ 

ในเชิงบวกได้อีกมาก

    ลงลึก: ประเทศนี้ยังไม่ได้ให้สัตยาบันข้อตกลงระหว่าง 

ประเทศจำานวนหนึ่ง และ/หรือมีกฎหมายจำานวนหนึ่งปฏิบัติต่อ 

หญงิและชายอยา่งไมเ่สมอภาค และทำาใหย้ิง่เกดิความไม่เสมอภาค 

ทางเพศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ  

ประเทศนี้ยังต้องมีข้อปฏิบัติที่ “ลงลึก” ยิ่งขึ้น

    ทำาให้ย่ังยืน/รักษาไว้/คงไว้: ประเทศนี้ควรคงไว้ซ่ึงข้อ 

ปฏิบัติในด้านดังต่อไปนี้อย่าง “ยั่งยืน” เพราะแทบไม่ต้องมีการ 

ปรับปรุงในด้านน้ี เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ควรเพิ่ม 

การดำาเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 

นโยบายระดับชาติ โครงการริเริ่ม และกฎหมายตามที่กล่าวไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลแผนงานนโยบายหลัก 

การเสริมสร้างศักยภาพสตรี เกณฑ์การชี้วัด และประเทศสมาชิก 

อาเซียนอื่น ๆ โปรดดูที่เอกสาร Ecosystem Landscaping to  

advance the Accountability to implement the WEPs in  

ASEAN
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THAILAND WEPS PUBLIC POLICY ROADMAP SCORECARD

WEP เกณฑ์การให้คะแนน Assessment

1 พนัธกรณใีนด้านมติเิพศภาวะภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรทีกุรปูแบบ และกรอบความร่วมมอื 
อาเซียน

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

2 นโยบายส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในบอร์ดบริหาร

อนุสัญญาการคุ้มครองชีวิตครอบครัว

กฎหมายเกี่ยวกับการทำางาน ค่าตอบแทน การวางแผนครอบครัว และบำาเหน็จบำานาญ

โครงการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค และการสนับสนุนผู้ให้การดูแล

3 การให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการคุกคาม/กฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
ในที่ทำางาน

การให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลักต่าง ๆ ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับ
ประเทศในเรื่องปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ

4 โครงการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงใน STEM (วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)) และพนักงานด้านเทคนิคที่เป็นผู้หญิง

5 การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

เพศภาวะในการสร้างกลยุทธ์ให้มีส่วนร่วมทางการเงินระดับประเทศ

กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร ทรัพย์สินและบริการทางการเงิน

นโยบายหรือกลยุทธ์ที่มีการเหมารวมทางเพศ

ดัชนีนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียน - คะแนนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ

6 การสร้างพันธมิตรกับกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในภาคเอกชน

7 การกำาหนดให้รายงานตาม WEPs
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ภาคผนวกที่ 2

สรุปข้อแนะนำาให้ผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติและ WEPs ที่เกี่ยวข้อง

Government

Step 1:
Bring Stakeholders 
together to Define 
Gender Indicators

Step 2:
Implement 

Accountability and 
Reporting

Step 4:
Ensure Opportunities 

for Women and 
WOB/WLB through 
Gender Responsive 

Procurement

Step 3:
Recognize Women 
in Leadership and 
Create a Pipeline 

for Future Women 
Leaders

Regulators and 
Industry Associations Private Sector

ขั้นตอนที่ 1: 

จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อหาตัวชี้วัดที่มีมิติเพศภาวะ

ขั้นตอนที่ 2: 

ทำาให้เกิดความรับผิดชอบ

และการรายงาน

ข ั้นตอนที่ 4: 

สร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงและธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็น

เจ้าของหรือผู้นำาได้รับโอกาส โดยการจัดซื้อจัดจ้างที่

คำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

ขั้นตอนที่ 3: 
สร้างการรับรู้และการ
ยอมรับความเป็นผู้นำา
ของผู้หญิงและปูทางให้

ผู้นำาหญิงในอนาคต
รัฐบาล ภาคเอกชน

หน่วยงานกำากับ
ดูแลและสมาคม
อุตสาหกรรม

ประเด็นสำาคัญ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและการรายงาน
เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ

WEPs 7: การรายงานเกี่ยวกับมิติเพศภาวะและ
การวัดผล

ขั้นตอนที่ 1: เรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
กำาหนดตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้การรายงานธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศและผลลัพธ์

ส่งเสริมความเป็นผู้นำาด้านธุรกิจของผู้หญิง
WEPs 1: ส่งเสริมความเป็นผู้นำาในบริษัท
WEPs 2: ปฏิบัติต่อหญิงและชายอย่างเท่าเทียม
ในที่ทำางานโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3: การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำาใน
ภาคเอกชน

การใช้อำานาจจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อส่งเสริม
การเติบโตของผู้ประกอบการหญิง 

WEPs 5: การพัฒนาวิสาหกิจและห่วงโซ่
อุปทาน

ขั้นตอนที่ 4: การจัดซื้อจัดจ้างที่คำานึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ


