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คำ�ขึ้นต้น
การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาคเศรษฐกิจและประชากรทัว่ โลก โดยเฉพาะต่อประชากร
เพศหญิง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงปัญหาความเปราะบางและความไม่เท่าเทียมทางเพศทีร่ นุ แรงขึน้ ถือเป็นโอกาสและช่วงเวลาทีส่ �ำ คัญ
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม
ภาคธุรกิจนั้นมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เพิ่มโอกาส การมีส่วนร่วม และการเป็นผู้นำ�ของสตรีอย่างเต็มความ
สามารถ โดยใช้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ WEPs เป็นกรอบความคิดเพือ่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่
ทำ�งาน การตลาด และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะนี้ได้มี
บริษทั และองค์กรภาคเอกชนจำ�นวนมากขึน้ ทีล่ งนามประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ติ ามกรอบการทำ�งาน WEPs เพือ่ ส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ
ในปี พ.ศ. 2564 องค์การเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่ พลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
ได้เผยแพร่เอกสาร “Ecosystem landscaping to advance the accountability to implement the Women’s
Empowerment Principles in ASEAN” เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลจากการวิจยั และประเมินโอกาสและความท้าทายในการส่งเสริม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในภาคธุรกิจ
องค์กรภาครัฐในประเทศไทย เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และ
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สร้างความคืบหน้าเพื่อขับเคลื่อนด้านความโปร่งใสและ
การรายงาน การส่งเสริมบทบาทในการเป็นผูน้ �ำ ของสตรี และบทบาทของสตรีในการประกอบธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ทีส่ อดคล้องกับ WEPs Transparency and Accountability Framework หรือกรอบความคิดส่งเสริมความโปร่งใส
และการรายงานภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ถึงแม้วา่ ภาครัฐและภาคธุรกิจไทยได้เริม่ ร่วมมือกันขับเคลือ่ นเรือ่ งนีแ้ ล้ว
แต่ก็ยังคงมีอุปสรรค ที่ประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในภาคเศรษฐกิจไทย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ ได้แก่
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐ
• สร้างข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่ให้การส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำ�ของสตรีในทุกภาคส่วนของธุรกิจ (โดยไม่จำ�กัดเฉพาะ
ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น)
• ให้การสนับสนุนทีจ่ �ำ เป็นกับธุรกิจทีม่ ผี หู้ ญิงป็นเจ้าของและผูน้ �ำ ตลอดจนผูป้ ระกอบการสตรี เพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วมของสตรี
ในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐ และเอกชน
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UN Women ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักการ
เสริมสร้างศักยภาพสตรี ตามข้อเสนอแนะในเอกสารฉบับนี้ เอกสาร Thailand Policy Brief นี้มิได้มีจุดประสงค์ในการสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ทัง้ ภาคเศรษฐกิจในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้างประโยชน์เชิงกลยุทธ์ส�ำ หรับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการสร้าง
นโยบายและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย เพื่อสร้างเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทั้งใน
สถานที่ทำ�งาน ตลอดจนในตลาด และชุมชน
คาเธีย ฟรายวาล์ด
ผู้จัดการระดับภูมิภาคโครงการ WeEmpowerAsia
UN Women สํานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

กิตติกรรมประกาศ
UN Women ขอขอบคุณทุกองค์กรจากทุกภาคส่วนที่ให้การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติม ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คำ�สงวนสิทธิ์
UN Women สหภาพยุโรป สำ�นักงาน ก.ล.ต. สสว. และ องค์กร Value for Women สนับสนุนการเผยแพร่
เอกสารฉบับนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ธุรกิจและการศึกษา โดยจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างชัดเจน
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เพราะเหตุใดเราจึงเขียนเอกสารฉบับนี้ขึ้น
ตลอดทศวรรษที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ แ สดงให้ เ ห็ น
อย่างต่อเนือ่ งว่ายอมรับพันธกรณีเพือ่ ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ อีกทัง้ ได้น�ำ หลักการและเครือ่ งมือระดับสากลทีค่ �ำ นึงถึง
ความเสมอภาคทางเพศมาใช้ และให้คำ�มั่นว่าจะสร้างความ
เสมอภาคทางเพศขึ้นในประเทศโดยกำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25601 ตราพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติฉบับแรกของประเทศ และกำ�หนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติอื่น ๆ เช่นกัน2

ความก้าวหน้านีย้ งั ขยายไปสูว่ งการธุรกิจด้วย ในปี พ.ศ. 2563
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ระดั บ กลางพบว่ า ในประเทศไทย
มีผู้หญิงดำ�รงตำ�แหน่งผู้นำ�ระดับสูงถึงร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก (ร้อยละ 27) และค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิก
(ร้อยละ 26)3 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการของบริษัทต่าง ๆ
มีผหู้ ญิงเพียงหนึง่ ในห้า ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการขนาดเล็กและ
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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โอกาสเพิม่ ความเท่าเทียมกันทางเพศในภาคธุรกิจมีมหาศาล มีการกำ�หนดดัชนีช่องว่างทางเพศ โควิด 19 ทำ�ให้ช่องว่าง
ในขณะที่อุปสรรคในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้หญิงใน ระหว่างเพศ (ชายหญิง) กว้างขึน้ เป็นครัง้ แรก5 ในปี พ.ศ. 2564
ทุกระดับและทุกภาคส่วนก็มีมากเช่นกัน
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 79 จาก 156 ประเทศตามดัชนี
ช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกของสภาเศรษฐกิจโลก หลังจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจครัง้ ล่าสุดซึง่ เกิดจากการแพร่ระบาด อยูอ่ นั ดับที่ 40 ในปี พ.ศ. 2549 แม้วา่ ประเทศไทยจะมีผลลัพธ์
ของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผูห้ ญิงมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ที่ดีในดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ
จึ ง ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ เราต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความเสมอภาค (อันดับ 22 จาก 156) การสร้างนโยบายที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ทางเพศอย่างจริงจัง การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทำ�ให้ มากขึ้ น จะช่ ว ยส่ ง ผลที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น สำ � หรั บ ผู้ ห ญิ ง และสำ � หรั บ
ความก้าวหน้าในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและ ประเทศไทยโดยรวม
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมถดถอย ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมทีจ่ า้ งงานผูห้ ญิงเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ รวมถึงการค้าปลีก องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
การท่องเที่ยวและการบริการ และเพิ่มภาระหน้าที่ให้ผู้หญิง เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่าง
มากขึ้น ทำ�ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน มีความมั่นคง เอกสาร Building Pathways to Gender Equality and
และประสบความสำ�เร็จในฐานะผู้นำ�ทางธุรกิจยากขึ้น4
Sustainability through the Women’s Empowerment
Principles: Thailand Policy Brief ขึ้นเพื่อเผยแพร่การ
แม้ว่ามีความก้าวหน้าแต่เราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ รายงาน ส่งเสริมศักยภาพสตรีและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศภาวะ
สถานการณ์ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งเพศ (หญิ ง ชาย) ทั่ ว โลกของ เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำ�เสนอภาพรวมของนโยบาย
สภาเศรษฐกิจโลก ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ภาครัฐและแนะนำ�กลยุทธ์สำ�หรับประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
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-19on-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 ได้ถูกกำ�หนดขึ้นในปี พ.ศ. 2553
เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการปิดช่องว่างทางเพศในเจ็ดประเด็นหลัก ได้แก่:
หลักการที่ 1 เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้นำ�ระดับสูงขององค์กรให้กับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการที่ 2 ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายในสถานที่ทำ�งานอย่างเป็นธรรม เคารพและสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
หลักการที่ 3 คุม้ ครองสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องพนักงานผูห้ ญิงและผูช้ ายทุกคน
หลักการที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพการทำ�งานเพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ
หลักการที่ 5 สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาองค์กร เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและการตลาดที่ช่วยเสริม
สร้างศักยภาพสตรี
หลักการที่ 6 รณรงค์และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในองค์กร/ชุมชน
หลักการที่ 7 วัดผลและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
แม้ว่าหลักการเหล่านี้จะกำ�หนดขึ้นเพื่อใช้กับภาคเอกชน ภาครัฐก็มีบทบาทสำ�คัญเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชน
นำ�หลักการเหล่านี้ไปใช้โดยสร้างแรงจูงใจ กฎระเบียบและการกำ�กับดูแล

เอกสารฉบับนี้นำ�เสนอประเด็นดังต่อไปนี้
เอกสาร Policy Brief ฉบับนี้นำ�เสนอบทวิเคราะห์นโยบาย
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศของภาคเอกชนในปัจจุบัน
โดยใช้เอกสาร WEPs Public Policy Roadmap (ดูข้อความ
ที่ยกมาจากภาคผนวก 1) เป็นกรอบวิเคราะห์ (สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกำ�หนด วิธีการและการเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โปรดดู Ecosystem Landscaping
to advance the Accountability to implement the
Women’s Empowerment Principles in ASEAN

นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังนำ�เสนอโอกาสเพื่อพัฒนาความ
เสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ โดยเน้นที่บทบาทความเป็น
ผู้ นำ � และการพั ฒ นาองค์ ก รของผู้ ห ญิ ง และยั ง ให้ ข้ อ เสนอ
แนะวิธีการที่รัฐบาลส่วนกลางและหน่วยงานรัฐ รวมถึงหน่วย
งานกำ � กั บ ดู แ ล และหน่ ว ยงานภาคประชาสั ง คมและภาค
เอกชนอื่น ๆ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมผ่านประเด็นหลักสำ�คัญ
สามข้อ ได้แก่
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1. ความรับผิดชอบและการรายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
มิติเพศภาวะ
2. ความเป็นผู้นำ�ของผู้หญิงในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชนจากธุรกิจที่
มีผปู้ ระกอบการเป็นผูห้ ญิงและผูห้ ญิงเป็นเจ้าของ และเป็น
ผู้นำ�

เอกสารฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับใคร
เอกสารฉบับนี้มุ่งที่จะรวบรวมและเผยแพร่มุมมองและ ข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านีใ้ นประเทศไทย
ได้แก่ ผูก้ �ำ หนดนโยบายภาครัฐระดับประเทศ หน่วยงานกาํ กับ
ดูแล (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
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ทางเพศ ประเทศไทยถือว่า มีความก้าวหน้าที่ ดีกว่าประเทศ
อื่ น ในอาเซี ย นมาก นอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสตรี
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.
2560-2564) ได้ กำ � หนดเป้ า ประสงค์ วั ตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายความเสมอภาคทางเพศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำ�นักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำ � นั ก งบประมาณ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบันพระปกเกล้า สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และ UN Women
ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
การจัดทำ�งบประมาณที่คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ และการเปิดตัว
คู่มือการจัดทำ�งบประมาณที่คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ8

หน่วยงานเหล่านีต้ อ้ งทำ�งานร่วมกับองค์กรรณรงค์ ภาคประชา
สังคม สมาคมธุรกิจ และกลุ่มผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง6 รวมถึง
พันธมิตรหลักในภาคเอกชนซึ่งเห็นพ้องกับนโยบายและอาจ
ดำ�เนินตามนโยบายเหล่านีไ้ ปทัง้ หมดหรือบางส่วนแล้ว เนือ่ งจาก
ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างความ
เสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงในภาคธุรกิจ
ได้โดยลำ�พัง7

ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องเพศ
ทีม่ คี วามสำ�คัญ เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ และโครงการริเริ่มระดับภูมิภาค เช่น
ปฏิ ญ ญาปั ก กิ่ ง และแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของ
สตรีไทยยังเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในอาเซียนที่ให้สัตยาบันต่อ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดจนอนุสัญญาอื่น ๆ ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
พันธกิจของประเทศในการส่งเสริมความเท่าเทียม ในอาเซียนที่จัดทำ�แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและ
ทางเพศในภาคธุรกิจ
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึง่ ส่งเสริมความ
ประเทศไทยได้กำ�หนดกฎเกณฑ์และพันธกรณีเพื่อส่งเสริม เท่าเทียมระหว่างเพศโดยขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
ความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ ดังที่เน้นไว้ใน WEPs และการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในที่ทำ�งาน9
Public Policy Roadmap Country Scorecard (ภาค
ผนวก 1) เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าเรื่องความเสมอภาค
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) เป็นแนวคิดสำ�คัญประการหนึง่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีใ่ ห้ความสำ�คัญเรือ่ งความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 71 ทีร่ ะบุถงึ การจัดทำ�งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงความจำ�เป็นและความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของเพศ 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 |

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำ�นักงาน ก.ล.ต.) สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่าง
ต่อเนื่อง สำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
“การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศในสถานทีท่ �ำ งานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อกำ�หนดในการ
แต่งกาย สิ่งอำ�นวยความสะดวก การรับสมัครงาน การสื่อสาร
ด้วยวาจา การสรรหากรรมการและการต่อต้านการล่วงละเมิด
ทางเพศ10
นอกจากนี้ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำ�งบประมาณที่คำ�นึงถึงมิติ
เพศภาวะกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ
ผ่านมาตรการผสมผสานกัน ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นดำ � เนิ น การเรื่ อ งนี้ ด้ ว ยตนเอง (selfdiscipline) การใช้แรงผลักดันจากตลาด (market force) และ
การออกกฎเกณฑ์ทจี่ �ำ เป็น (regulations) ตัวอย่างการดำ�เนิน
การ เช่น สำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้สง่ หนังสือเวียนเชิญชวนให้บริษทั
จดทะเบียนพิจารณานำ� WEPs และมาตรฐานอื่น ๆ ไปปรับใช้
ในองค์กร และเปิดเผยข้อมูล การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูล ESG เพือ่ ให้สอดรับกับเป้าหมายความยัง่ ยืนหรือ SDGs11
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี
เพื่อให้เข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและตลาดอย่างเท่าเทียม
สสว. ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี โดย
จะมีการระบุการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีลงในแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2566-2570) นอกจากนี้ สสว. ได้หารือกับหน่วยงาน และ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงคำ�นิยามของธุรกิจที่ม
ีผหู้ ญิงเป็นเจ้าของหรือเป็นผูน้ �ำ เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการเตรียม
การเก็บข้อมูลแยกเพศเกีย่ วกับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศให้กับ
ผูป้ ระกอบการในการเข้าถึง และได้รบั ประโยชน์จากระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งในภาครัฐ (Government Procurement)
และภาคเอกชน (Corporate Procurement)12

โอกาสเพิม่ ความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจไทย
UN Women ได้เสนอเป้าหมายหลักสามประการสำ�หรับ
รั ฐ บาลไทยเพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศในภาค
เอกชนได้อย่างต่อเนื่อง:
• ความรับผิดชอบ (Accountability) และการจัดทำ�
รายงานความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบของธุรกิจ
การที่หน่วยงานและองค์กรกำ�หนดการรายงานความรับ
ผิดชอบและแสดงข้อมูลแยกตามเพศเป็นแผนระยะสั้น
เพือ่ เตรียมพร้อมพัฒนานโยบายและแผนงานอืน่ ในภายหลัง
เป็นวิธีที่มีศักยภาพและได้ผลสูง [WEP 7 การรายงานและ
การวัดผลเกี่ยวกับเพศภาวะ]
• การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ�ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม
ความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและสร้างระบบ
เศรษฐกิจแบบทัว่ ถึง (Inclusive Economy) อีกทัง้ ยังทำ�ให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
เติบโต บริษัทควรมีแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มจำ�นวน
ผูห้ ญิงสำ�หรับตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ได้ตามเป้าหมาย [WEP 1 – ส่งเสริมความเป็นผู้นำ�องค์กร
ของคนทุกเพศและ WEP 2 – ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชาย
ในสถานที่ทำ�งานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ]
• การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ - โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอ
ภาคทางเพศอาจช่วยให้มีการค้นหา และสนับสนุนการ

10 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลระหว่าง UN Women สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ Value for Women ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
11 ข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากสำ�นักงาน 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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มีส่วนร่วมของเจ้าของกิจการสตรีให้ได้อยู่ในระบบการ ว่านโยบายมุ่งเน้นด้านใดจะสร้างผลกระทบได้สูง สิ่งนี้สะท้อน
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ [WEP 5 – การพัฒนาวิสาหกิจ ให้เห็นถึงความตัง้ ใจขององค์กร และความพร้อมของภาคธุรกิจ
และห่วงโซ่อุปทาน]
และผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในการนีต้ ามแนวทาง
การปฏิบัติและแผนสำ�หรับอนาคตของภาครัฐและเอกชน

เพราะเหตุใดหลักการเหล่านี้จึงสำ�คัญต่อความ
ในส่ ว นถั ด ไปของเอกสารนี้ UN Women เสนอแนะให้
เสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจไทย
ประเทศไทยกำ�หนดเรือ่ งความเป็นผูน้ �ำ ของผูห้ ญิงในภาคธุรกิจ
การจะรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบ
และรายงานเกี่ยวกับมิติเพศภาวะ ผู้มีส่วนได้เสียหลักต้อง
กำ�หนดตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การวัดข้อมูลเกีย่ วกับความเสมอภาค
ทางเพศร่วมกัน โดยนำ�ไปใส่ไว้ในรายงานและการเก็บข้อมูล
ในระดั บ ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ลและองค์ ก รภาค
อุตสาหกรรม และเพือ่ จูงใจให้บริษทั ต่าง ๆ ยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมาย

และการซือ้ จัดจ้างทีค่ �ำ นึงถึงความเสมอภาคทางเพศในภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เป็นนโยบายเบื้องต้น โดย UN Women
เล็งเห็นว่า การขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวนี้ มีโอกาสสูงที่จะ
ประสบความสำ�เร็จ สร้างผลเชิงบวกและสนับสนุนผู้มีส่วนได้
เสียที่สำ�คัญ คำ�อธิบายด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึง เหตุผลสำ�คัญ
ทีเ่ ราควรขับเคลือ่ นประเด็นสามด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ความเสมอภาคทางเพศส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
ความก้าวหน้าของความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้าง การส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางเพศจะส่งผลโดยตรง
ศักยภาพให้ผู้หญิงขึ้นอยู่กับสิ่งที่วัด วิธีการชี้วัด และเป้าหมาย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีหลักฐาน
ที่ต้องการบรรลุ เมื่อได้แนวคิดพื้นฐานร่วมแล้วจึงจะเลือกได้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า การดำ�เนินการตาม WEPs ส่งผลดี
อย่างไร ตัวอย่างเช่น การลดช่องว่างระหว่างหญิงชายอาจ
เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้ถึง ร้อยละ 12 ภายใน
ปี พ.ศ. 2568 เมื่อเทียบกับวิถีการทำ�ธุรกิจรูปแบบเดิม13

13 McKinsey&Company (2018). The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific: Executive Summary. McKinsey Global Institute.
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ตารางที่ 1: สถิติสำ�คัญเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ�และผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย
ผู้นำ�องค์กรหญิง

ผู้ประกอบการหญิง

ในประเทศไทย ผู้ชายมีส่วนร่วมในแรงงานสูงกว่าอย่างต่อเนื่อง
อัตราอยู่ที่ ร้อยละ 82 มากกว่าผู้หญิงซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 614
มีผู้หญิงในประเทศไทยเป็นคณะกรรมการบริษัทเพียง
ร้อยละ 20.4.15
สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 3216
สถิติล่าสุดพบว่า ร้อยละ 27 ของบริษัทจดทะเบียน มีสัดส่วน
กรรมการหญิงอย่างน้อยร้อยละ 3017

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ
ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 38 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.25 ต่อปี
เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.31 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีผู้ชายเป็นเจ้าของ19
แต่ช่องว่างทางการเงินระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อยที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของรวมยังเป็น 4.51 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 256020

ช่องว่างระหว่างค่าแรงมาตรฐานในประเทศไทยคือร้อยละ 23.818

แม้ว่าเราเห็นความก้าวหน้าเรื่องผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเงิน แต่
ก็ยังมีช่องว่างระหว่างเพศ ในการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบัญชีใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 255921

ความรับผิดชอบและการรายงาน: มีบริษัทจำ�นวน 85 บริษัท
ในประเทศไทยที่ได้ลงนามใน WEPs ตามข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565

ประเทศไทยมีผู้หญิงที่อยู่ในตำ�แหน่งผู้นำ�ของบริษัทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละสูงที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียนและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก อย่างไรก็ตามยังมีผู้หญิงดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษทั จำ�นวนไม่มากนัก22
เจ้าของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง23
เช่นเดียวกับนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย24 ดังนั้นผู้หญิงที่มี

คุณสมบัตแิ ละแรงจูงใจจึงเข้าสูต่ ลาดแรงงานและเลือ่ นตำ�แหน่ง
ในบริษัทขึ้นไปเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงและกรรมการบริษทั นำ�หน้าประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน
ความเสมอภาคทางเพศยังคงเป็นเป้าหมายสำ�คัญและเป็น
เกณฑ์ที่นักลงทุนต่างประเทศสนใจ25

14 World Economic Forum, Global Gender Gap Report (2020). https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023/in-full/economyprofiles
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-42b2b3d5-587eccda6023/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) ธุรกิจที่
ผูห้ ญิงเป็นเจ้าของและเป็นผูน้ �ำ กลับมักจะมีสดั ส่วนในการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐและห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้อยกว่า จากการ
คาดการณ์ด้วยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เรื่องมิติเพศภาวะและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประมาณ 3.13 ล้านแห่งในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2563 ซึ่งนับเป็นร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งหมด26
และสร้างงานมากกว่า 12.7 ล้านตำ�แหน่ง ประมาณร้อยละ
71.7 ของการจ้างงานทัง้ หมดในประเทศไทย แต่ธรุ กิจทีผ่ หู้ ญิง
เป็นผูน้ �ำ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย
ยังประสบปัญหาเข้าถึงการเงินและการขยายตลาด ส่งผลให้
มีบริษัทขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 36 เท่านั้นที่มีผู้หญิงเป็น
เจ้าของ27 การเปิดโอกาสให้ธรุ กิจทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้นำ�เป็นธุรกิจที่เติบโต และได้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของ
โลกจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและฟื้นตัว และช่วยกระตุ้น
ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 34.2
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ส่งผลต่อรายได้และ
ความมั่นคงยิ่งขึ้นแก่ผู้หญิง

10

หากนำ�ข้อมูลที่รวบรวมและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ด้านความเสมอภาคทางเพศไปใช้ ประเทศไทยอาจสามารถ
สร้างระบบธุรกิจที่คนทุกเพศมีส่วนร่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ภูมิภาคและโลก
รัฐบาลไทยไม่มนี โยบายหรือข้อบังคับระดับชาติให้มกี ารรวบรวม
วิเคราะห์ หรือใช้ข้อมูลที่จำ�แนกเพศ การที่ไม่มีข้อบังคับที่
ชัดเจนนี้ ทำ�ให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ ไม่อาจเริ่มนำ�ตัวชี้วัด
ที่มีมิติเพศภาวะ รวมถึงการใช้ข้อมูลที่จำ�แนกเพศ เพื่อศึกษา
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศได้ โดยเฉพาะ
ในประเด็ น สำ � คั ญ ที่ เ อกสารฉบั บ นี้ ก ล่ า วถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก าร
กำ�หนดความเสมอภาคทางเพศไว้ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
และคำ�แถลงนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลก็ตาม แต่กลับไม่มี
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะ
ไว้สำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ารัฐบาลกำ�หนดให้ความ
สำ�คัญกับการคัดเลือกและรวบรวมตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เสมอภาคทางเพศ

สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานกำ�กับดูแลปฏิบัติเพื่อ
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้น เราจำ�เป็นต้องเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการรายงาน
ข้อมูลและบริบทอย่างถ่องแท้ก่อนว่า ที่ผ่านมาผู้หญิงได้รับผล เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในปัจจุบัน
กระทบอย่างไม่เหมาะสมอย่างไร

การปฏิ บั ติ ต่ อ ไปนี้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศใน
ข้อมูลช่องว่างระหว่างเพศภาวะเป็นข้อมูลเชิงลึกทีเ่ ป็นประโยชน์ ภาคเอกชนของประเทศไทย
ต่อผู้กำ�หนดนโยบาย โดยนโยบายที่ออกแบบบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบของธุรกิจและการรายงานเกีย่ วกับ
ข้อมูลที่ใส่ใจต่อความเสมอภาคทางเพศเป็นประเด็นสำ�คัญ
ที่ทั้งโลกควรให้ความสำ�คัญ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ
ซึง่ นโยบายดังกล่าวเป็นผลดีตอ่ ธรรมาภิบาล และความเชือ่ มัน่ ในปัจจุบันโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการปรับปรุงการรายงาน
เรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้เกิด
ของสาธารณชนต่อผู้กำ�หนดนโยบาย
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 ประเทศไทยมีจ�ำ นวนบริษทั ขนาดใหญ่ทมี่ ผี หู้ ญิงเป็นเจ้าของอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ ทีร่ อ้ ยละ 18. Enterprise Surveys
www.enterprisesurveys.org, ธนาคารโลก.
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• ภาครัฐ: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลจำ�แนกตามเพศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานซึ่งรวมถึงเพศของลูกจ้าง
สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้จัดการ
ไม่มากนัก
• ภาคเอกชน (บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ) :
สำ � นั ก งาน ก.ล.ต. มี พั น ธกิ จ ในการกำ � กั บ และพั ฒ นา
ตลาดทุน ให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้โดย
สั ง คมทุ ก ภาคส่ ว น โดยหนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้
ความสำ�คัญ คือ “ความยัง่ ยืน” ผ่านกลไกหนึง่ คือ การส่งเสริม
ให้บริษัทจดทะเบียน สามารถผนวกปัจจัยธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และสังคม (Environment, Social and
Governance (“ESG”)) ในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูล ESG ซึ่งรวมทั้งข้อมูลนโยบายด้านความ
หลากหลายของคณะกรรมการ (board diversity) ข้อมูล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมทั้งเพศ) ได้ตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี หรือแบบ 56-1 One
Report28
• ภาคเอกชน (บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) :
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำ�หนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รายงานข้อมูลที่มีมิติเพศภาวะ
• ภาคส่วนอื่น: UN Women ได้เผยแพร่เอกสาร WEPs
Transparency and Accountability Framework
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2564
โดยกำ�หนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมให้แก่องค์กร และส่งเสริม
ให้เกิดการทำ�ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อมิติเพศภาวะผ่าน
การรายงานและความรับผิดชอบ
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การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ�ในภาคธุรกิจ
มีโครงการริเริ่มหลายอย่างที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้หญิงขึ้นเป็น
ผู้นำ�องค์กรซึ่งจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ต่อยอดต่อไป
1. สำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำ�แผน “การเพิ่มบทบาทของสตรี
ในตลาดทุนไทย” ซึ่งมีเป้าประสงค์ด้านการเพิ่มบทบาท
สตรีในระดับผู้นำ�องค์กร โดยภายในปีพ.ศ. 2565 ร้อยละ
30 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดจะ
มีสัดส่วนกรรมการหญิงตั้งแต่ร้อยละ 30
2. สำ�นักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วย
ให้บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
ในรายงานสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลได้ดีขึ้น
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ยังร่วมมือกับองค์กรสำ�นักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อสร้างเครื่องมือ
การติ ด ตามความคื บ หน้ า และผลลั พ ธ์ ข องการส่ ง เสริ ม
ความเสมอภาคทางเพศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

28 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง
นโยบาย board diversity ข้อมูลองค์ประกอบที่หลากหลายของคณะกรรมการ และข้อมูลพนักงานที่แบ่งตามเพศ เป็นต้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
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บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 หรือ SDG 5
(ความเสมอภาคทางเพศ) นอกจากนี้ สำ�นักงาน ก.ล.ต.
อยู่ระหว่างดำ�เนินการสนับสนุนให้ทุนสำ�หรับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อเพิ่ม
จำ�นวนและการมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ต่อการเป็นกรรมการในทำ�เนียบกรรมการ
3. สำ�นักงาน ก.ล.ต. ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UN Women
เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำ�ในการผลักดัน WEPs ทำ�ให้มี
จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ลงนามใน WEPs เพิ่มขึ้น และ
ได้สร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนทราบว่าบริษัท
ใดบ้างที่ดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญกับความเสมอ
ภาคทางเพศโดยการมอบรางวัลให้

การใช้อำ�นาจจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อสนับสนุน
ให้การประกอบกิจการของผู้หญิงเติบโตโดยใช้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอ
ภาคทางเพศ
การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender
Responsive Procurement (GRP)) สร้างโอกาสทางธุรกิจให้
กิจการที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของโดยเริ่มจากการประเมินกระบวน
การจัดซือ้ จัดจ้างว่าเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ และสร้างความตระหนัก
รูเ้ กีย่ วกับการให้คนทุกเพศมีสว่ นร่วม การมองผ่านมิตเิ พศภาวะ
จะช่วยตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและกลไกของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพให้เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ� (Womenowned Businesses (WOB) และ Women-led Businesses
(WLB)) สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำ�หนด
ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ รัฐบาลไทยมีโอกาสได้เป็นผู้นำ�ระดับ
ภูมภิ าคและเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่พัฒนากลยุทธ์ที่
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ครอบคลุมสำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากธุรกิจทีม่ ผี หู้ ญิง
เป็นเจ้าของหรือผูน้ �ำ ซึง่ กลยุทธ์นจ้ี ะช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ
ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นเจ้าของหรือผูน้ �ำ เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน ตลอดจนขยายห่วงโซ่คุณค่าและ
การค้าระหว่างประเทศในอนาคต ในประเทศไทย ปัจจุบนั ยังไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศในระดับ
ประเทศ แต่มีโอกาสที่จะพัฒนากลยุทธ์นี้ในภาครัฐเพื่อช่วย
สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ที่เคย
ถูกกีดกันจากการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐและเอกชน
• รัฐบาลไทยใช้พอร์ทลั ออนไลน์ทเี่ รียกว่า e-Procurement29
เพือ่ ประกาศคัดเลือก และจัดซือ้ จัดจ้างสัญญาภาครัฐ แม้วา่
แพลตฟอร์มนีจ้ ะสร้างขึน้ เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการจัดซือ้
จัดจ้างและป้องกันการทุจริต แต่ผลตอบรับต่อแพลตฟอร์ม
ยังค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะเพิ่มข้อมูล
ที่คำ�นึงถึงเพศภาวะและการพิจารณานำ�ธุรกิจที่มีผู้หญิง
เป็นเจ้าของหรือเป็นผูน้ �ำ เข้าไปในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
• เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ ดังนัน้ ขัน้ ตอนแรก คือต้อง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความหลากหลายให้
ตรงกัน เช่น เกณฑ์การชี้วิดที่มีมิติเพศภาวะ (การกำ�หนด
นิยามของ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ (WOB) ธุรกิจที่มี
ผู้หญิงเป็นผู้นำ� (WLB) และธุรกิจที่คนทุกเพศมีส่วนร่วม
โดยกำ�หนดจำ�นวนขัน้ ต�่ำ เป็นร้อยละสำ�หรับสัดส่วนการเป็น
เจ้าของธุรกิจของผูห้ ญิง สัดส่วนผูบ้ ริหารอาวุโส และจำ�นวน
พนักงานหญิง เป็นต้น) หรือพันธกรณีทคี่ �ำ นึงถึงความเสมอ
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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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำ�คัญสำ�หรับประเทศไทย
ปูพื้นฐานการเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ทั้งภาครัฐและเอกชนจำ�เป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางเพศในศตวรรษที่ 21 โดยก้าวแรกที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้กำ�หนดนโยบายเข้าใจว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับผลกระทบที่แตกต่างอย่างไร จากนั้น
ควรเน้นย้ำ�ว่าการมีธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ�มากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานในประเทศและทั่วโลกจะช่วยกระตุ้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: เรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำ�หนดตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ
ขั้นตอนที่ 2: ดำ�เนินการให้มีความรับผิดชอบและการรายงาน (Accountability and Reporting) เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคทางเพศและสร้างผลกระทบที่ดี
ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการให้การยอมรับความเป็นผู้นำ�ของผู้หญิงและปูทางสำ�หรับผู้หญิงสู่การเป็นผู้นำ�ในอนาคต
ขั้นตอนที่ี 4: สร้างโอกาสให้ผู้หญิงและ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ� โดยใช้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึง
ถึงความเสมอภาคทางเพศ

การปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
เนื้อหาส่วนต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและการรายงานที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศในภาค
ธุรกิจ ตลอดจนความเป็นผู้นำ�ของผู้หญิงและการจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ คำ�แนะนำ�แต่ละข้อมีการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลำ�ดับตามความสำ�คัญตามข้อมูลด้านล่าง

หารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหาตัวชี้วัดที่คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ (ขั้นตอนที่ 1)
จุดเริ่มต้น

ข้อปฏิบัติและคำ�แนะนำ�

ผูม้ สี ว่ นได้เสียสำ�คัญ

หารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหา
นิยามตัวชี้วัดที่คำ�นึงถึงมิติเพศ
ภาวะและข้อบังคับ

1.1 จัดให้มีการหารือเบื้องต้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ ระหว่าง
กลุ่มที่ต้องการส่งเสริมบทบาทสตรี กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชน เพื่อร่วมกันกำ�หนดตัวชี้วัดและคำ�นิยามเกี่ยวกับความ
เสมอภาคทางเพศ และนัดประชุมเพื่อหาตัวชี้วัดที่คำ�นึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศและนิยามต่าง ๆ รวมถึงคำ�นิยามของธุรกิจที่มี
ผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ� หรือ Women-owned Businesses
หรือ Women-led Businesses ซึ่งรวบรวมได้จากบริษัทที่
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30
การมีหน่วยงานและองค์กรที่ใส่ใจต่อความเสมอภาคทางเพศ
มาเข้าร่วมวงสนทนาจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
เหล่านี้

UN Women สำ�นักงาน/หน่วยงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน่วยงานกำ�กับดูแล
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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กำ�หนดให้รายงานเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ (ขั้นตอนที่ 2)
จุดเริ่มต้น

กำ�หนดให้รายงานตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะ

รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
มิติเพศภาวะจากบริษัทที่
จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อปฏิบัติและคำ�แนะนำ�

ผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ

1.2 ตราบทบัญญัติของหน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานกำ�กับดูแล
กำ�หนดให้บริษัทต่าง ๆ รายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับมิติเพศ
ภาวะและข้อมูลจำ�แนกเพศ โดยมีธุรกิจ/สมาคมอุตสาหกรรม
ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ

สำ�นักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำ�กับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ
หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการเงิน
และธุรกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

1.3 กำ�หนดแรงจูงใจและข้อบังคับภาคธุรกิจเพื่อใช้กับบริษัทที่
จดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ให้รายงานตัวชี้วัดเกี่ยวกับมิติเพศภาวะที่สำ�คัญของ
UN Women* และตัวชี้วัดเสริมที่เกี่ยวข้อง31 เพื่อให้บริษัท
มีความรับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศและ
สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ให้คนทุกเพศมีส่วนร่วมมากขึ้น แรงจูงใจดัง
กล่าวอาจรวมถึงการให้รางวัลหรือการให้การยกย่องบริษัท
ที่รายงานและสร้างสายสัมพันธ์กับนักลงทุนหรือผู้บริจาคที่ใส่ใจ
ต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล/ความเสมอภาคทางเพศ

สำ�นักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำ�กับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ

1.4 รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจากบริษัทที่จดทะเบียนและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่องว่างระหว่างเพศที่แก้ไขได้

สำ�นักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
หน่วยงาน หน่วยงานกำ�กับดูแล
ด้านการเงินและธุรกิจ สมาคมธุรกิจ

1.5 ร่วมมือกับกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลจำ�แนก
ตามเพศจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำ�นักงาน/หน่วยงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม/ หน่วยงานจดทะเบียนและ
พัฒนาธุรกิจ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงพาณิชย์ (สมาคมธุรกิจกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า) หน่วยงานกำ�กับ
ดูแลด้านการเงินและธุรกิจ

31 WEPs Transparency and Accountability Framework
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การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ�ธุรกิจ (ขั้นตอนที่ 3)
จุดเริ่มต้น

ข้อปฏิบัติและคำ�แนะนำ�

ผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ

เผยแพร่เป้าหมายเพิ่มจำ�นวน
ผู้หญิงที่มีบทบาทในคณะ
กรรมการและผู้บริหารอาวุโส

2.1 กำ�หนดและประชาสัมพันธ์เป้าหมาย “ขอความร่วมมือ” ให้ผหู้ ญิง
เป็นคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ง สำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้มีการกำ�หนดเป้าหมายในลักษณะ
“ขอความร่วมมือ” ตามที่คำ�แนะนำ�ในเอกสาร โดยในปี พ.ศ.
หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการเงินและ
2565 ร้อยละ 30 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด จะมีสัดส่วน
ธุรกิจ
กรรมการหญิงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ในแง่นี้ ประเทศไทยอาจดำ�เนินการตามประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อ
ส่งเสริมตำ�แหน่งผู้นำ�หญิงในองค์กรภาคเอกชน

ขยายฐานพนักงานหญิงเพื่อให้มี
เพิ่มจำ�นวนผู้นำ�หญิงในอนาคต
และประชาสัมพันธ์บทบาทของ
ผู้หญิงให้เป็นที่รู้จัก

2.2 ทำ�ให้บทบาทของผูห้ ญิงทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งบริหารระดับสูงและ
มีศกั ยภาพเป็นทีร่ บั รูข้ องคนทัว่ ไป สามารถทำ�ได้โดยการขยาย
โครงการเพิม่ ศักยภาพความเป็นผูน้ �ำ ของผูห้ ญิงทีม่ อี ยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
เพิม่ เติมโดยร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในภาครัฐและเอกชนหน่วยงาน
อืน่ เพือ่ ให้ผหู้ ญิงประสบความสำ�เร็จในการเป็นผูบ้ ริหารบริษทั และ
จัดทำ�รายชือ่ ผูห้ ญิงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเป็นคณะกรรมการ
บริษทั ขึน้ เช่น ผ่านการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของ
ผูป้ ระกอบการและผูน้ �ำ องค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ
2.3 ทำ�โครงการประชาสัมพันธ์ทท่ี �ำ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียในภาคเอกเชนตืน่
ตัวและรับรูท้ ว่ั กันเกีย่ วกับความสำ�คัญของการมีผนู้ �ำ หลากหลายเพศ
และสือ่ ให้รบั รูถ้ งึ วัฒนธรรมทางธุรกิจทีเ่ ป็นอุปสรรค และกระตุน้ ให้
เกิดมุมมองใหม่เกีย่ วกับบทบาททางเพศ

หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการเงินและ
ธุรกิจ สมาคมนักธุรกิจหญิง เครือข่าย
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
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การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (ขั้นตอนที่ 4)
จุดเริ่มต้น

เข้าใจบทบาทของผู้ประกอบการ
หญิงในฐานะผู้ใช้ (ข้อมูล) และ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีศักยภาพ

วางกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่
คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ

ข้อปฏิบัติและคำ�แนะนำ�

ผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ

3.1 รวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ�เพื่อ
ค้นหาว่าอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนคืออะไรและหาข้อมูลพื้นฐานว่าสิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้ต้อง
เผชิญในการเข้าถึงโอกาสจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและเอกชนคือ
อะไร วิธีการที่ดีในการหาข้อมูลดังกล่าวคือการวิจัยแบบผสมผสาน สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
(เช่น การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การสำ�รวจและการ และขนาดย่อม/หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สมาคม
สนทนากลุ่มย่อย)
นักธุรกิจหญิง เครือข่ายธุรกิจและผู้
3.2 ร่วมกับผู้ประกอบการหญิงและผู้ประกอบการที่กำ�หนดและใช้
ประกอบการ หน่วยงานกำ�กับดูแลด้าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างสร้างกลไกในการให้ความคิดเห็นและเพิ่มการ การเงินและธุรกิจ
มีส่วนร่วม ระบบนี้อาจรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการมีส่วน
ร่วม (Participatory engagement) และอาจเป็นแพลตฟอร์มที่
ใช้สำ�หรับการรวบรวมข้อมูลและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ว่ารัฐบาลยอมรับพันธกรณีในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนากลยุทธ์สำ�หรับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ การประกาศ
พันธกรณีต่อความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นทางการจะช่วยทำ�ให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึงความสำ�คัญของการได้รับโอกาสที่เท่าเทียม
ของ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำ� และกระตุ้นให้ผู้หญิงมี
ส่วนร่วม

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานกำ�กับ
ดูแลหน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการเงิน
และธุรกิจ

3.4 นำ�มิติเพศภาวะมาใช้ประกอบการพิจารณากระบวนการ ข้อ
กำ�หนด และการจ่ายเงินของสัญญาจ้าง ผู้ดำ�เนินการที่เกีย่ วข้อง
ควรวิเคราะห์รายละเอียดเกีย่ วกับการฝึกอบรมหน่วยงานจัดซือ้ จัด
จ้าง การกำ�หนดเวลาชำ�ระเงิน รวมถึงข้อมูลและเวลาทีจ่ �ำ เป็นต้อง
ใช้ในการเตรียมประมูล แล้วนำ�มาปรับปรุงเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการ
ประกวดราคารวมถึงคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในหน่วยงานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
เพือ่ ให้กระบวนการมีความยุง่ ยากน้อยลง

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง),
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการเงินและ
ธุรกิจ

3.5 เพิ่มบริการสนับสนุนทางธุรกิจให้ ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ
หรือผู้นำ� และริเริ่มโครงการด้าน GRP เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพของคู่ค้า
ดังกล่าว เพื่อให้มีเครื่องมือทางธุรกิจ ศักยภาพและทักษะที่เหมาะ
สมแก่การเป็นคู่ค้า เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในด้านการ สำ�นักงาน/หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ใช้เทคโนโลยีในการทำ�ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม/หน่วยงานรัฐ
3.6 เอือ้ ให้เกิดการจัดซือ้ จัดจ้างภาคเอกชนทีค่ �ำ นึงถึงมิตเิ พศภาวะ โดย หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สมาคมนักธุรกิจ
มองหาความร่วมมือและโอกาสในภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำ�กับ หญิง เครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการ/
ดูแลและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอาจประเมินความต้องการ สมาคมต่าง ๆ หน่วยงานกำ�กับดูแล
ส่งเสริมความหลากหลายในห่วงโซ่
ของภาคเอกชนและใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างฐานข้อมูล ระบบจัดซื้อ ด้านการเงินและธุรกิจ
อุปทานและโอกาสในภาคเอกชน
จัดจ้างออนไลน์หรือเครือ่ งมืออืน่ เพือ่ ช่วยธุรกิจทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นเจ้าของ
หรือผู้นำ�ให้เชื่อมต่อกับบริษัทต่าง ๆ ที่มองหาเครือข่ายผู้รับเหมา
และผู้ให้บริการที่คำ�นึงถึงมิติเพศภาวะ
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บทสรุปการให้คะแนนแผนนโยบายสาธารณะหลักเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้หญิงในประเทศไทย
ในรายงานข้อมูลภาพรวมของภูมภิ าค มีการประเมินผลการทำ�งาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนตามตัวชี้วัดที่เลือกไว้ และจากนั้น
จึงนำ�ไปกำ�หนดแผนหลักเสริมสร้างศักยภาพสตรีเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเกณฑ์ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความแตกต่าง แม้ว่า WEPs
แต่ละหลักการจะมีเกณฑ์การประเมินของตนเองทั้งหมดใช้ระบบ
การให้คะแนนที่แบ่งออกเป็นสามระดับ
				ควรให้ความสำ�คัญ: ประเทศนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่
ไม่ได้มองมิตเิ พศภาวะหรือไม่ค�ำ นึงถึงมิตเิ พศภาวะ รวมทัง้ ยังไม่ได้
ให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ จึงจำ�เป็นต้อง
“ให้ความสำ�คัญ” ต่อการดำ�เนินการให้มากกว่านี้ และนีเ่ ป็นพืน้ ที่
ที่มีโอกาสพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงความเท่าเทียมทางเพศ
ในเชิงบวกได้อีกมาก
				ลงลึก: ประเทศนี้ยังไม่ได้ให้สัตยาบันข้อตกลงระหว่าง
ประเทศจำ�นวนหนึ่ง และ/หรือมีกฎหมายจำ�นวนหนึ่งปฏิบัติต่อ
หญิงและชายอย่างไม่เสมอภาค และทำ�ให้ยงิ่ เกิดความไม่เสมอภาค
ทางเพศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ
ประเทศนี้ยังต้องมีข้อปฏิบัติที่ “ลงลึก” ยิ่งขึ้น
				ทำ�ให้ยั่งยืน/รักษาไว้/คงไว้: ประเทศนี้ควรคงไว้ซึ่งข้อ
ปฏิบัติในด้านดังต่อไปนี้อย่าง “ยั่งยืน” เพราะแทบไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงในด้านนี้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ควรเพิ่ม
การดำ�เนินการตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง 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

1

พันธกรณีในด้านมิตเิ พศภาวะภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ และกรอบความร่วมมือ
อาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

2

นโยบายส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในบอร์ดบริหาร
อนุสัญญาการคุ้มครองชีวิตครอบครัว
กฎหมายเกี่ยวกับการทำ�งาน ค่าตอบแทน การวางแผนครอบครัว และบำ�เหน็จบำ�นาญ
โครงการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค และการสนับสนุนผู้ให้การดูแล

3

การให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการคุกคาม/กฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
ในที่ทำ�งาน
การให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลักต่าง ๆ ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับ
ประเทศในเรื่องปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ

4

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

5

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ
เพศภาวะในการสร้างกลยุทธ์ให้มีส่วนร่วมทางการเงินระดับประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร ทรัพย์สินและบริการทางการเงิน
นโยบายหรือกลยุทธ์ที่มีการเหมารวมทางเพศ
ดัชนีนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียน - คะแนนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ

6

การสร้างพันธมิตรกับกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในภาคเอกชน

7

การกำ�หนดให้รายงานตาม WEPs

Assessment

THAILAND
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สรุปข้อแนะนำ�ให้ผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติและ WEPs ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำ�คัญ

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี

ขั้นตอนที
Step
1: ่ 1:

จัBring
ดประชุStakeholders
มกับผู้มีส่วนได้เสีย
together to Define
เพืGender
่อหาตัวชี้วIndicators
ัดที่มีมิติเพศภาวะ

ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ

ขั้นตอนที
Step
2: ่ 2:

ทำ�ให้Implement
เกิดความรับผิดชอบ
Accountability and
และการรายงาน
Reporting

ขั้นStep
ตอนที3:่ 3:

หน่วยงานกำ�and
กับ
Regulators
Industry
Associations
ดูแลและสมาคม

Government
รัฐบาล

อุตสาหกรรม

Recognize
สร้างการรับรูWomen
แ้ ละการ
in Leadership and
ยอมรั
บความเป็นผูน้ �ำ
Create a Pipeline
ของผู
ห
้
ญิงและปู
ทางให้
for Future
Women
ผูน้ �ำ หญิ
งในอนาคต
Leaders

Private
Sector
ภาคเอกชน

Step
4: ่ 4:
ขั้นตอนที

Ensure Opportunities
สร้างความมัfor
่นใจว่Women
าผู้หญิงและธุ
and รกิจที่มีผู้หญิงเป็น
WOB/WLB
through
เจ้าของหรือผู้นำ�ได้รับโอกาส โดยการจัดซื้อจัดจ้างที่
Gender Responsive
คำ�นึงProcurement
ถึงความเสมอภาคทางเพศ

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและการรายงาน
เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 1: เรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
WEPs 7: การรายงานเกี่ยวกับมิติเพศภาวะและ กำ�หนดตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ
การวัดผล
ขั้นตอนที่ 2: ใช้การรายงานธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศและผลลัพธ์

ส่งเสริมความเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจของผู้หญิง

WEPs 1: ส่งเสริมความเป็นผู้นำ�ในบริษัท
ขั้นตอนที่ 3: การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ�ใน
WEPs 2: ปฏิบัติต่อหญิงและชายอย่างเท่าเทียม
ภาคเอกชน
ในที่ทำ�งานโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การใช้อำ�นาจจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อส่งเสริม
การเติบโตของผู้ประกอบการหญิง

WEPs 5: การพัฒนาวิสาหกิจและห่วงโซ่
อุปทาน

ขั้นตอนที่ 4: การจัดซื้อจัดจ้างที่คำ�นึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ

