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      ารเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นอุปสรรคขัดขวางการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เป็นสิ่งที่ต้องขจัดให้หมดไปจากสังคม เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมาย 
และหลักศีลธรรมทั่วไป การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศส่งผลโดยตรงต่อผู้ถูกเลือกปฏิบัติ  
ท าให้เกิดความทุกข์ เช ่น การขาดสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ ส ิทธ ิในทรัพย์ส ินมรดก สิทธิการลา                
สิทธิในการศึกษา สิทธิในการท างาน เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ถูกเลือกปฏิบัติยังถูกท าให้เป็นผู้ไร้ศักยภาพ                    
เช่น การปิดกั้น มิให้สตรีท างานนอกบ้าน การกีดกันกลุ่มหลากหลายทางเพศจากการท างานที่ต้องการ 
เป็นต้น ผลของการเลือกปฏิบัต ินี ้ ส ่งผลกระทบต่อความเจริญรุ ่งเร ืองของครอบครัวและสังคม              
การขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาสังคม                   
สู่ความเป็นธรรม 

 ประเทศไทยมีการด าเนินงานเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ภายใต้กรอบ
หลักการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๒๘ อนุสัญญานี้มีหลักการพ้ืนฐาน ๓ ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค การขจัดการเลือกปฏิบัติ และพันธกิจ
ทีร่ฐัจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญา 

 อนุสัญญาฉบับนี้มีบทบัญญัติ ๖ ภาค ๓๐ ข้อ ภาค ๑ - ๔ รวม ๑๖ ข้อ เป็นการระบุมาตรการ 
ในการด าเนินการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านต่าง ๆ  ส่วนภาคที่ ๕ และ ๖ รวม ๑๔ ข้อ เป็นการก าหนด
ขั้นตอนและกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา 

 เนื้อหาโดยสรุปของอนุสัญญาฯ มีดังนี้ 
 ภาค ๑ (ข้อ ๑ - ๖) กล่าวถึงค าจ ากัดความของ “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” (discrimination 
against women) หมายถึง การแบ่งแยก (distinction) การกีดกัน (exclusion) หรือ การจ ากัด (restriction) ใด 
เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ท่ีจะท าลาย หรือ ท าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค 
หรือ การใช้สิทธิ โดยสตรี โดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรีของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือ
ด้านอื่น ๆ 
 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยวิธีที่เหมาะสม 
เช่น การบรรจุหลักการความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติ ก าหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติที่ห้าม
การเลือกปฏิบัติ รวมถึงการออกกฎหมาย เพ่ือล้มเลิกกฎหมาย ข้อบังคับ ประเพณี แนวปฏิบัติที่ยังก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติ และได้กล่าวถึงการก าหนดมาตรการพิเศษชั่วคราว โดยเฉพาะมาตรการที่มุ่งจะปกป้อง
ความเป็นเพศมารดาไว้ตามอนุสัญญาฯ เพ่ือเร่งรัดให้เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง ได้รับการยกเว้นไม่ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติ 
 ภาค ๒ (ข้อ ๗ - ๙) การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านการเมือง การบริหาร กล่าวถึงสิทธิ
พ้ืนฐานของสตรีที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง การออกเสียงเลือกตั้ง การได้รับเลือกตั้ง การเข้าร่วมในการวาง
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นโยบายของรัฐบาลและการด าเนินการตามนโยบายนั้น รวมถึง การรับต าแหน่งราชการและปฏิบัติหน้าที่
ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล และได้กล่าวถึงสิทธิในโอกาสที่จะเป็นผู้แทนรัฐบาลของตนในระดับ
ระหว่างประเทศ และเข้าร่วมในงานขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี เรื่องเกี่ยวกับสัญชาติ
ซึ่งมักเชื่อมโยงกับการสมรส  ที่ท าให้สตรีต้องขึ้นอยู่กับสัญชาติของสามี ขาดความเป็นอิสระ 
 ภาค ๓ (ข้อ ๑๐ - ๑๔) การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านการศึกษา กล่าวถึงการมีสิทธิได้รับ
การศึกษาที่เป็นทางการและการฝึกฝนอบรมอาชีพทุกรูปแบบ การเรียนแบบสหศึกษาโดยมีหลักสูตรเดียวกัน 
ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีหลักสูตรเกี่ยวกับการเ จริญพันธุ์ ซึ ่งรองรับปัญหา
เพศสัมพันธ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ การสอนชนิดเดียวกัน ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเดียวกัน 
มาตรฐานการศึกษาเดียวกัน และอุปกรณ์การศึกษาเดียวกัน มีทุนการศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาเท่าเทียมกัน  
มีโอกาสเข้าร่วมในทุกสาขาวิชาและทุกโครงการต่าง ๆ เท่าเทียมกัน 
 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านการท างาน กล่าวถึง สิทธิที่จะได้ท างานหรือมีงานท า             
สิทธิ ที่จะเลือกงานท าได้อย่างเสรี สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันส าหรับงานที่มีคุณค่า
เท่ากัน สิทธิที่จะได้รับการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งอย่าง          
เท่าเทียม สิทธิในความปลอดภัยจากการท างาน สิทธิที่จะไม่มีความรุนแรงจากการท างาน สิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม เช่น ประกันสังคมที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น วันหยุด วันลางาน การว่างงาน                
การป่วย ทุพพลภาพ การเกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังต้องได้รับสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพ ที่รวมถึงสิทธิ
การเจริญพันธุ์ที่จะได้ท างานด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น ห้ามการปลดออกเพราะการแต่งงาน การไม่จ้าง
เพราะตั้งครรภ์ การให้งานที่ปลอดภัยระหว่างตั้งครรภ์ การมีบุตร การเลี้ยงบุตร 
 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านสุขภาพ กลา่วถึง สิทธิที่จะได้รับบริการในการรักษาสุขภาพ 
และบริการเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว รวมถึง สิทธิที่จะได้รับบริการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ 
 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านอ่ืน ๆ กล่าวถึง สิทธิที่จะมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะ สิทธิที่จะรับผลประโยชน์ด้านครอบครัว สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ านอง สินเชื่อ
ด้านการเงินในรูปอ่ืน ๆ และสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 
 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีนี้ ถูกย้ าเป็นพิเศษในกรณีสตรีชนบท ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการช่วยค้ าจุนครอบครัว การขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ควรค านึงถึงสตรีชนบทให้มากขึ้น  
 ภาค ๔ (ข้อ ๑๕ - ๑๖) ความเสมอภาคของสตรีและบุรุษในการท าสัญญาและจัดการทรัพย์สิน 
ในกระบวนการทางศาลและการช าระความ อนุสัญญาฯ เรียกร้องว่า สัญญาและเอกสารทั้งปวงที่มุ่งจ ากัด
ความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือว่าใช้ไม่ได้และเป็นโมฆะ 

 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้านการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว โดยเรียกร้องให้
สตรีมีสิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบุรุษในการเลือกคู่สมรส และการขาดจากการสมรส การเป็นบิดา 
มารดา การตัดสินใจมีบุตร การดูแลบุตร การเลือกใช้นามสกุลและการจัดการทรัพย์สิน 

 อนุสัญญาฯ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองมารดาและการดูแลบุตรซึ่งถูกจัดว่าเป็นสิทธิอันจ าเป็นยิ่ง
และได้รวมเอาไว้ในทุกประเด็นของอนุสัญญาฯ ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงาน กฎหมายครอบครัว 
การดูแลสุขภาพ หรือการศึกษา บทบาทและหน้าที ่ของสังคมรวมไปถึงการเสนอบริการต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะการดูแลเด็กเล็กซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถรวมความรับผิดชอบในครอบครัวเข้าไปอย่าง
สอดคล้องกับการท างาน และการมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ มาตรการพิเศษที่มุ่งปกป้องความเป็นมารดา
ไว้จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 

 หลังจากประเทศไทยได้รายงานการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖ - ๗ (ฉบับรวม) (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย จ านวน ๒๑ ข้อ ขอให้ไทยจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายใน ๒ ปี เกี่ยวกับมาตรการการยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลกระทบ
ของการใช้ที่ดินและพ้ืนที่ป่าต่อสตรีในชุมชนซึ่งเดิมอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และการประกันว่าแผนขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติในการบรรลุเป้าหมายข้อที่ ๕ จะครอบคลุมกลุ่มสตรีในชนบทด้วย 
และขอให้ไทยจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๘ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔   
โดยขอให้ส่งภายในก าหนดเวลาและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมดจนถึงเวลาที่ส่งรายงาน  

 ๒. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) จ านวน ๑๗ 
เป้าหมายหลัก คือ ๑) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ๒) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคง
ทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ๓) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เท่าเทียม ทั่วถึง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๕) การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเพ่ิมพลังสตรีและ
เด็กหญิง ๖) การเข้าถึงการใช้น้ าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี ๗) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด ๘) การมีงาน
ที่มีคุณค่าเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๐) การลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ๑๑) การตั้งถิ่นฐาน
และชุมชนอย่างยั่งยืน ๑๒) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๓) การเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
๑๕) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ ๑๖) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและ 
มีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง ๑๗) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ทั้งนี้ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือ ค.ศ. ๒๐๓๐ จะบรรลุเป้าหมายทั้ง 
๑๗ ประการ 

 เนื่องจากการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
มิได้เป็นเป้าหมายที่แยกขาดจากกัน ตรงกันข้าม กลับเป็นสิ่งที่เสริมกัน การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี            
ในทุกรูปแบบจึงเป็นกลไกส าคัญในการช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สตรีในฐานะประชากร
ครึ่งหนึ่งของโลก และส่วนหนึ่งเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประการอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น1  

                                                           
1 นาถฤดี  เด่นดวง และ สุพจน์  เด่นดวง , ๒๕๖๐, การขจัดการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมสิทธิและโอกาสสตรี (๑) หลักสูตรส าหรับ       
การฝึกอบรมและสร้างวิทยากร, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพฯ. 
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 ๑. การขจัดความยากจนกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การท าให้สตรีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ทีดี่ เป็นการท าให้ผู้คนอีกครึ่งหนึ่งของโลกมีเศรษฐกิจดี ท าให้ความยากจนลดลงอย่างมาก  

 ๒. การขจัดความหิวโหยโดยการเกษตรที่ยั่งยืนกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  การท า
เกษตรที่ยั่งยืนโดยธรรมชาติเป็นการท าเกษตรของสตรี เช่น การค่อยๆ เก็บและแปรรูปอาหารจากป่า การท า
เกษตรผสมผสานแปลงเล็ก การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารและใช้งานจ านวนน้อย ๆ ที่ครอบครัวสามารถดูแลได้ 
การปลูกฝ้ายทอผ้าและตัดเย็บไว้ใช้เองในแต่ละปี ฯลฯ การเกษตรของสตรีจึงไม่ท าลายธรรมชาติ มี อาหาร 
มีปัจจัยสี่ที่ใช้ในการด ารงชีวิตครบถ้วน ครอบครัวจึงไม่มีปัญหาเรื่องความหิวโหย เมื่อเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์
เข้ามาเปลี่ยนแปลงเกษตรแบบเดิม ท าให้รูปแบบการเกษตรเพ่ือขาย ได้ท าลายรากฐานของการเกษตรยั่งยืน
ลงไป สตรีที่เคยผลิตผลผลิตทางเกษตรได้เองทั้งหมดก็ท าไม่ได้ อีกต่อไป ดังนั้น การรักษาการกลับมาท า
การเกษตรแบบเดิมที่ยั่งยืนจะช่วยเพิ่มอ านาจของสตรี เพิ่มอาหาร และปัจจัยสี่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งมีผล
ท าให้ฐานะของสตรีกลับมาสูงขึ้นอีก 

 ๓. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  การเลือกปฏิบัติท าให้
สุขภาพของสตรีแย่ลง แรงงานหญิงมักถูกเลือกปฏิบัติท าให้ไม่ได้สิทธิต่าง ๆ เช่น การถูกเลือกจ้างงานหลัง
แรงงานชาย การได้รับค่าแรงน้อยกว่าแรงงานชาย การให้เป็นแรงงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับสิทธิแรงงาน เป็นต้น 
การเลือกปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลไม่เพียงเฉพาะสตรี แต่หมายรวมถึงครอบครัวที่สตรีรับผิดชอบอยู่ด้วย เพราะ
ค่าจ้างและสวัสดิการที่น้อย หมายถึง การได้รับปัจจัยสี่ที่ใช้ด ารงชีวิตอยู่น้อย ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
ก็น้อยลง ท าให้มีโอกาสป่วยมากขึ้น เมื่อสุขภาพไม่ดี สตรีจะถูกเลือกปฏิบัติมากข้ึน  

 ๔. การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึงกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การศึกษาเป็นทั้งเหตุ
และผลของการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การเลือกปฏิบัติท าให้สตรีมีการศึกษาต่ า ยกตัวอย่าง ด้านครอบครัว 
การเลือกลูกท่ีเป็นเพศชายให้ได้เรียนหนังสือและลูกสาวท างานบ้าน เลี้ยงพ่อแม่ รอแต่งงาน ผลที่ตามมา คือ 
ทุนทางการศึกษาซึ่งเป็นทุนส าคัญในการด ารงชีวิตในสังคมโลกาภิวัตน์ของสตรีต่ ามาก โอกาสในการท างาน
นอกบ้าน งานที่ใช้ความรู้ที่มีผลตอบแทนสูงก็ต่ า  หรือ ด้านสถานศึกษาก็มีแนวโน้มที่จะมีการเลือกปฏิบัติ
ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย โดยการจัดหลักสูตรให้ผู้ชายมากกว่า มีการกีดกันสตรีให้ออกจาก
โรงเรียนมากกว่า เช่น ตั้งครรภ์ระหว่างเรียนแล้วต้องออกจากโรงเรียน เป็นต้น  

 ๕. งานที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน ท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจน้อยลง กล่าวคือ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์นั้น 
ผลิตสินค้าออกมาเป็นจ านวนมาก ปัญหาที่ตามมา คือ สินค้าล้นตลาดขายไม่ได้ แม้จะลดราคาแล้วก็ตาม 
เหตุผลหนึ่งก็คือ ระบบการผลิตแบบโลกาภิวัตน์ไม่ได้จ้างงานที่ดี คือ ไม่ได้จ้างงานที่มีค่าแรงงานที่เหมาะสม
พอที่จะเลี้ยงครอบครัวหรือมีเหลือพอที่จะซื้อสินค้า ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ผู้ใช้แรงงาน
โดยเฉพาะสตรี ต้องท างานค่าแรงที่ต่ ากว่าค่าแรงปกติ และท างานล่วงเวลาด้วย จึงจะมีรายได้มากพอที่จะ
เลี้ยงลูกได้ ขณะเดียวกัน ระบบสินเชื่อสมัยใหม่ ก็ท าให้แรงงานสตรีบริ โภคเกินความจ าเป็น และมีหนี้สิน 
สภาพแบบนี้ท าให้แม้จะมีสินค้าราคาถูกก็ซื้อไม่ได้ การไม่ซื้อน าไปสู่ภาวะเงินฝืด ซึ่งท าให้ต้องหยุดผลิต  
หยุดการจ้างงาน ท าให้แรงงานไม่มีเงินและมีหนี้มากข้ึน 
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 ๖. เมืองปลอดภัยกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การเกิดเมืองสัมพันธ์กับการย้ายถิ่นจาก
ชนบทเข้าสู่เมือง แนวคิดของเมืองที่ยั่งยืนจะมีลักษณะหลอมรวมเอาทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน ปลอดภัย และ
อดทนต่อความแตกต่าง แต่จะพบว่า การพัฒนาเมืองไม่ค านึงถึงสตรี เมืองกลายเป็นที่ไม่ปลอดภัย แหล่ง
เสื่อมโทรมเป็นพ้ืนที่อันตรายส าหรับสตรี เนื่องจากคนที่อยู่ในพ้ืนที่มักไม่คิดที่จะอยู่นาน จึงไม่คิดที่จะสร้าง
พ้ืนที่ส่วนนี้ให้ดี รวมทั้งไม่มีความสามารถจะสร้างด้วย  

 ๓. หลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) 

  หลักการยอกยาการ์ตา คือ หลักการว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ เกิดจากการประชุมของนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ที่เมือง
ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปลายปี ๒๕๔๙ โดยเห็นตรงกันว่า มีหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมานานแล้ว โดยรัฐบาลหลายประเทศก็ร่วมลงนาม
และให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนนั้น ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศด้วย แต่ก็ยังพบว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังถูกเลือกปฏิบัติและยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติในกฎหมายระดับประเทศว่า เมื่อคนถูกละเมิดจะคุ้มครองอย่างไร 
ดังนั้น ในเวทีนานาชาติครั้งนั้น จึงประชุมกันเพ่ือพิจารณาว่าจะน ากฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใช้อย่างไร 
ส าหรับประเทศไทยมีนักกฎหมาย คือ ศาสตราจารย์วิทิต  มันตราภรณ์ ร่วมลงนามด้วย 

  หลักการยอกยาการ์ตา มีหลักการใหญ่ๆ ๒๙ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
  ๒. สิทธิที่จะเท่าเทียมผู้อื่นและไม่ถูกแบ่งแยก 
  ๓. สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 
  ๔. สิทธิในการด ารงชีวิต 
  ๕. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของบุคคล 
  ๖. สิทธิที่จะมีพ้ืนที่ส่วนตัว (สิทธิส่วนบุคคล) 
  ๗. สิทธิที่จะมีอิสระจากการถูกริดรอนเสรีภาพโดยพลการ 
  ๘. สิทธิที่จะได้รับพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม 
  ๙. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง 
   ๑๐. สิทธิที่จะถูกกันจากการทรมาน และการลงโทษหรือการปฏิบัติอย่างทารุณ ไร้มนุษยธรรม 
หรือหยามเกียรต ิ
  ๑๑. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการซื้อขายมนุษย์ทุกรูปแบบ 
  ๑๒. สิทธิที่จะท างาน 
  ๑๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในสังคม และมาตรการป้องกันทางสังคมอ่ืน ๆ 
  ๑๔. สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ 
  ๑๕. สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
  ๑๖. สิทธิทางการศึกษา 
  ๑๗. สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุด 
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  ๑๘. การป้องกันจากการทารุณทางการแพทย์ 
  ๑๙. สิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก 
  ๒๐. สิทธิในการชุมนุมหรือสมาคมโดยสงบ 
  ๒๑. สิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก 
  ๒๒. สิทธิในเสรีภาพแห่งการเคลื่อนย้าย 
  ๒๓. สิทธิที่จะขอลี้ภัย 
  ๒๔. สิทธิที่จะสร้างครอบครัว 
  ๒๕. สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ 
  ๒๖. สิทธิในการร่วมใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรม 
  ๒๗. สิทธิที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน 
  ๒๘. สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่ 
  ๒๙. รัฐต้องสามารถตรวจสอบการกระท าอันละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว2 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กล่าวถึงปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
 ๑. ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ 
 ๒. การพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง
กับความม่ันคงทางอาหารและน้ า 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันและรวดเร็ว จะส่งผลต่อการจ้างงาน
และอาชีพก็จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดแรงงานในปัจจุบัน และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ 
โดยเฉพาะอาชีพทีต่้องการทักษะระดับต่ า 

 

 

                                                           
2 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐, ค าน า. 
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 ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มั่นคง 
ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ ่งเน้นการพัฒนาคน เครื ่องมือ  
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ บนฐานคิดการต่อยอดอดีต การปรับปัจจุบัน และการสร้างคุณค่าใหม่       
ในอนาคต โดยการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาด  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชาติในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนร่วม และเตรียมความพร้อมประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน ภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ     
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  

 เห็นได้ชัดว่า การพัฒนาคนเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เนื่องด้วย 
หากคนในชาติทุกเพศทุกวัยไม่มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
ความพร้อมดังกล่าว หมายความร่วมถึงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คน ทั้งพัฒนาการที่ดี มีการศึกษ าที่ดี 
มีเศรษฐกิจที่ดี สุขภาวะที่ดีตามวัย มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิตและอาชีพ  เป็นคนที่พร้อมจะพ่ึงตนเองและท าประโยชน์เพ่ือ
สังคม โดยรัฐสนับสนุนการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่เป็นธรรม ทั่วถึง  

 ๕. แผนการปฏิรูปประเทศ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด การปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดด้านของการปฏิรูปประเทศ ภายใต้บริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ หมวด ๖ แนวนโยบาย 
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แห่งรัฐ และหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างหลักประกัน 
ในการด ารงชีวิตของประชาชน การก าหนดสิทธิชุมชนและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจการที่ให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม รวมถึงการทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มทั้งภายนอกและภายใน คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม ได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูป ๕ เรื่องส าคัญ ได้แก่ 
  ๑. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ และการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน 
มีหลักประกันทางรายได้ และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบันทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระ
การลงทุนทางสังคมของรัฐบาล อันจะน าไปสู่สังคมคุณภาพ ให้ความส าคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ การสร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน การพัฒนา 
การออมภาคบังคับ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม การใช้
วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม การสนับสนุนให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น และ
การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืม
เพ่ือการพัฒนาสังคม 
  ๒. กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ด าเนินการ “ปฏิรูปเพ่ือปลดล็อค” อุปสรรคต่าง ๆ ที่ท าให้คนบาง
กลุ่มในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมืองกฎหมาย 
และวัฒนธรรม จนกลายเป็นผู้เสียเปรียบ เพ่ือให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง 
และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 
   กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายส าคัญ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และ
ผู้บริโภค  
  ๓. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม เพ่ือจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทราบ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปจัดท านโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งประชาชนสามารถทราบถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้สะดวกยิ่งขึ้น การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสังคม
และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อประชาชนทุกกลุ่ม  
  ๔. ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ที่น าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในเชิงโครงสร้างหลายประการ อาทิ ข้อจ ากัด   
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน การขาดความต่อเนื่องในเรื่องการจัดระบบสวัสดิการชุมชน การขาด
บูรณาการในการท างานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน ส่งผลให้มีชุมชนจ านวน  
ไม่มากนักที่สามารถพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ 

  ๕. การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  เพื่อสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ให้ความส าคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกส่วนร่วม
ของประชาชนผ่านการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม การสร้างพลังแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพ
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แก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวั ย
ผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 

 ๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมีลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
อันเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ  

  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งสิ้น ๑๐ ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยในช่วง 
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  สัดส่วนผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้น และจ านวนประชากรวัยแรงงานที่เริ่มลดลง ส่งผลให้เกิดการพิจารณา
ทบทวนในเรื่องคุณภาพคน ซึ่งพบว่า คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา กลุ่มเด็กปฐมวัยพัฒนาการ
ไม่สมวัย กลุ่มเด็กวัยเรียนมีปัญหาด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
ส่วนวัยรุ่นมีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มวัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ า และ กลุ่มผู้สูงอายุ  
มีปัญหาทางสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น ยุทธศาสตร์นี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนให้
คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิต
ส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต และเสริมสร้างสถาบันทางสังคม
ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ 
  ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว โรงเรียน สถาบันทางศาสนาให้ฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพา
ตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์
มาใช้ เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การท างานเป็นทีม  เป็นต้น 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยการให้ความรู้
พ่อแม่ การก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สนับสนุนการผลิต
สื่อสร้างสรรค์ และผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
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ให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมความรู้และทักษะการประกอบอาชีพให้แรงงงาน และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เพ่ิมข้ึน 
  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ปรับระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปรับหลักสูตรการผลิตครู พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา ฯลฯ 
  ๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ การให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมาย
และด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสม ฯลฯ 
  ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ  ได้แก่ จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการ พัฒนาระบบประกัน
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยว บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
  ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย ได้แก่ ผลักดัน
กฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯลฯ 
  ๗. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบาง                
สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมที่ผ่านมามีความคืบหน้าช้า และยังมี
เงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้อีก ดังนั้น การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์ อ่ืน ๆ เข้ามา
เป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา ยุทธศาสตร์นี้จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสาธารณสุข รวมทั้งการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และสนับสนุน
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
  ๑. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ เด็กและเยาวชน                 
ที่ด้อยโอกาส จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกล สร้างโอกาสในการมีที่ดิน 
ท ากินของตนเองและยกระดับรายได้ เพิ ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากร               
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  ๒. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐ
และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารและตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ฯลฯ 
  ๓. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการและการจัดการทรัพยากรในชุมชนในลักษณะ
เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
ซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเอง ดังนั้น การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้น 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
  ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนาด้านการคลัง การพัฒนาภาคการเงิน 
เป็นต้น 
  ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ได้แก่ 
การพัฒนาภาคการเกษตร การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  การวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต  การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร การพัฒนา
ภาคการค้าและการลงทุน ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิต
และการให้บริการ ประเด็นท้าทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็น              
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ต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ 

  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖: การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ระบบบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ท าให้ต้องเร่งปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณและสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม 
การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง การสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ขนส่ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาระบบ
น้ าประปา ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ
รูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยแล ะพัฒนา ความก้าวหน้า        
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙: การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รอบรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ
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พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
การพัฒนาเมือง  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย ยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส              
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ 
รวมถึงการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงในเชิงสถาบันระดับภูมิภาคและภูมิภาค               
มีความชัดเจนระดับปฏิบัติ 
  แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนจากมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง                  
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  ส่งเสริม             
การลงทุนไทยในต่างประเทศ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน สร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ฯลฯ 

 ๗. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 

  ประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ท าให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา รวมถึง
ข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นแนวคิดหนึ่งในการประชุมระดับ
โลกที่ประเทศไทยได้กรอบแนวทางมาด าเนินการ โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 

  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ก าหนดเป้าหมายให้สังคมไทย 
“เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่
สังคมสันติสุข”และได้จ าแนกแผนสิทธิมนุษยชนไว้ ๑๑ ด้าน ๑๕ กลุ่มคน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
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แผนสิทธิมนุษยชน 
ด้าน กลุ่ม 

- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านที่อยู่อาศัย 
- ด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
- ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีและ        

การสื่อสาร 
- ด้านการขนส่ง 
- ด้านการเมืองการปกครอง 
- ด้านกระบวนการยุติธรรม 
- ด้านความมั่นคงทางสังคม 

- กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง 
- กลุ่มผู้พ้นโทษ 
- กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา  
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕/กลุ่มผู้ติดยาเสพติด
และผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

- กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย 
- กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
- กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
- กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 
- กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 
- กลุ่มเด็กและเยาวชน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มคนพิการ 
- กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหา    

ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 
- กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความรุนแรง 
- กลุ่มหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ 

  แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ก าหนดให้มีการผลักดันเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ๑) การเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู ้ป่วยถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลการรักษาของตนเอง รวมถึงจัดท า สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้กระจายทรัพยากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ พัฒนาช่องทางบริการส าหรับกลุ่มเฉพาะ และพัฒนาระบบการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการหยุดงาน
เมื่อต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาล  ๒) ความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ โดยพัฒนาระบบการให้บริการ
สุขภาพอย่างบูรณาการและระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ห่างไกลสู่โรงพยาบาลในศูนย์พื้นที่ เพิ่มทางเลือก
ในการร่วมจ่ายสมทบของผู้ประกันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และบูรณาการระบบบริหาร
จัดการด้านการบริการทางการแพทย์ของ ๓ กองทุน 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ก าหนดให้ต้องมีมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว  
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 ที่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษา 
ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรด้านศีลธรรม จริยธรรม ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ  ก าหนดให้มีการสร้างความเท่าเทียมของนโยบาย เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ มุ่งใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการออม และประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้
สารเคมีปลอดภัยและเหมาะสม และมุ่งจัดระเบียบพ้ืนที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ การคัดแยก
ขยะและบ าบัดน้ าเสีย บังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ปลุกจิตส านึกของประชาชนให้ตระหนัก
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการให้ด าเนินกิจการ
อย่างมีส านึก 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย ก าหนดให้ลดอุปสงค์การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมือง 
ขยายอุปทานของพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง โดยใช้มาตรการช่วยเหลือทางการคลัง จัดรูปแบบการวางผังเมือง 
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน           
ในทุกภูมิภาค และคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อที่อยู่อาศัย 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา ก าหนดให้มีการส่งเสริมแนวคิดและนโยบาย
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สถาบันครอบครัว
และโรงเรียนผลักดันมาตรการที่ช่วยฟ้ืนฟูและคงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดมาตรการก ากับดูแลศาสนา
บุคคล ศาสนธรรม และศาสนวัตถุ 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก าหนดให้มี
การบริหารจัดการและสร้างกลไกในการดูแลการน าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาอ่อนไหวและกระทบสิทธิผู้เกี่ยวข้อง 
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างรวมศูนย์ ส่ง เสริมการเข้าถึงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกกลุ่ม  
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง ก าหนดให้จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ ง เพ่ือประชาชนทุกกลุ่ม               
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและบริการทางสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียม ฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้บริการด้านการขนส่งและจราจร เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการร้องเรียนเพ่ือให้
ประชาชนผู้ใช้บริการด้านการขนส่งและจราจรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผนสทิธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง ก าหนดให้ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองให้เป็นไปตาม
ระบบประชาธิปไตยในทุกระดับ ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้บริหารงาน
ราชการและทุกภาคส่วน ส่งเสริมมาตรการต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนที่อาจถูกละเมิดในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสงบ 
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้สะดวกขึ้น 
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภาเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต เน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม สร้างมาตรการให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินคดี และการปฏิบัติตาม            
ค าสั่งศาลให้สิ้นสุดโดยรวดเร็วที่สุด  
  แผนสิทธิมนุษยชนด้านความม่ันคงทางสังคม  รวมถึงหลักประกันในคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่มีคุณภาพและพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสวัสดิการที่จัดให้ 
โดยรัฐเท่านั้น หากยังรวมถึงแนวทาง ค่านิยม และระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนในสังคมทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อเจ็บป่วย พิการ ว่างงาน หรือชราภาพ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ระบบคุ้มครอง
ทางสังคมของประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า ครอบคลุมกลุ่มผู้ซึ่งมีความเปราะบางหลายกลุ่ม  
อาทิ เด็กและสตรี ผู ้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น โดยยังมีประเด็นท้าทายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความทั่วถึงในการคุ้มครองดูแลและการเข้าถึงสวัสดิการ และความยั่งยืนในเชิงการคลังของนโยบาย
และโครงการ 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ตามหลักมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ 
โดยให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจ าและสถานที่ควบคุมดูแล ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือ
แก่จ าเลย ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา พัฒนาระบบประเมินคัดกรอง ส่งเสริมการปฏิรูประบบการปฏิบัติต่อ
เด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม สร้างหลักประกันและแนวปฏิบัติเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
ของผู้ต้องขงัให้ค านึงถึงปัญหาและความต้องการที่จ าเพาะเจาะจงทั้งหญิงและชาย การให้ผู้ต้องขังได้รับการ
รักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ ก าหนดให้รัฐควรส่งเสริมมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
คุ้มครองแก่ผู้พ้นโทษ จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้พ้นโทษ สนับสนุนมาตรการ โครงการทั้งในด้านการศึกษา  
การอบรมฝึกหัดวิชาชีพการการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ส่งเสริมการจัดระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ มีมาตรการรองรับการเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของผู้พ้นโทษ  
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ /กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เสนอให้
ควรมีมาตรการด้านการฝึกอาชีพ สร้างระบบการสงเคราะห์หลังปล่อยที่มีประสิทธิภาพ จัดท าระบบการติดตาม 
หลังปล่อย ควรจัดให้มีสถานตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมตัวและอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย ก าหนดให้มีการพัฒนากลไกที่จะช่วยเหลือ
เยียวยาเหยื่อ ผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและรอบด้าน ส่งเสริมหลักประกันสิทธิของ
ผู้เสียหายและครอบครัวในการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยี ยวยาทางกฎหมาย ก าหนดมาตรการ
บางประการในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ พิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและ
ค่าชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญาที่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ต้องไม่น าประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมกับ
การกระท าผิดมาพิจารณาประกอบการให้ความช่วยเหลือหรือการจ่ายค่าชดเชย 
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  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื อเอชไอวี/เอดส์  มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมโครงการเพ่ือ
ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การให้สวัสดิการทางสังคม พัฒนายาส าหรับผู้ป่วยที่มีราคาไม่แพง ส่งเสริมการ
รับการรักษาฟรี ใช้มาตรการจูงใจหรือพิจารณาก าหนดกฎหมายลงโทษ เพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมจากนายจ้าง สถานประกอบการ และสถานศึกษา การรักษาความลับของผู้ติดเชื้อ สร้างเอกภาพ
การให้บริการผู้ติดเชื้อ 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีข้อเสนอแนะให้มีการก ากับการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย ส่งเสริมการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน และส่งเสริมสิทธิการประกันสังคม 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา มีข้อเสนอแนะให้เร่งแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับสิทธิในการพัฒนาอย่างเสมอภาค ส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วม
และการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  ให้บริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคมและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริหาร 
ต่าง ๆ ของคนยากจนและคนชายขอบ ส่งเสริมมาตรการลดความยากจนอย่างต่อเนื่อง 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร มีข้อเสนอให้เร่งปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
และสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็น พัฒนาศักยภาพของเกษตรทั้งด้านเทคนิค การเงิน การจัดการ 
การตลาด การแปรรูป ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบคุ้มครอง
สิทธิ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรจากระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมศักยภาพของผ ู้สูงอายุที่แข็งแรงและ
สุขภาพดีให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมมาตรการการจัดหางานที่เหมาะสมตามสภาพและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งอย่างที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยจัดหาที่อยู่อาศัย การอ านวยความสะดวกให้ฟรี โดยองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นจัดพาหนะรับส่งไปโรงพยาบาล และส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมที่จูงใจให้เกิดการ
ดูแลและพ่ึงพิงกันภายในครอบครัว อาทิ การเพ่ิมเพดานเงินลดหย่อนภาษีของผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน มีข้อเสนอแนะให้บูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้ เด็กพิการ และเด็กที่ถูกระบุว่ามีปัญหาพฤติกรรม รวมถึงการให้ความส าคัญ
กับการควบคุมบริเวณสถานศึกษาให้ปลอดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การให้ข้อมูลความรู้ เรื่องเพศ 
ความรู้เรื่องสิทธิ และการจัดให้มีมาตรการบังคับทางแรงงานที่เอ้ือต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว อาทิ การจัดให้มีพ้ืนที่ดูแลเด็กเล็กในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และส่งเสริมบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงทุนในโครงการพ้ืนฐานเพื่อดูแลเด็ก 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี มีข้อเสนอแนะเรื่องกลไกการด าเนินงานด้านสตรี ได้แก่ ส่งเสริม 
บทบาทชุมชนให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด การใช้ประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานแก่สตรีที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกกระท า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พัฒนาระบบ กลไกการช่วยเหลือทางสังคมอย่างครบวงจรเพ่ือรองรับผู้ประสบ 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ  



19 

 

  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ มีข้อเสนอแนะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดหา
เครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและตรงความต้องการของคนพิการในทุกสถานที่ เร่งพัฒนาการ
เข้าถึง การศึกษาในระบบของคนพิการ ส่งเสริมบทบาทคนพิการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
ตัดสินใจ   เชิงนโยบาย ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 
มีข้อเสนอแนะให้เร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ  
ให้กลุ่มผู้ไร้รัฐเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ตามสิทธิ สร้างระบบการคัดเลือกและการก าหนดสถานะกลุ่มผู้ไร้รัฐ  
เร่งรัดการก าหนดสถานะบุคคล พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง 
รวมทั้งแรงงานและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง  มีข้อเสนอแนะ
ให้จัดท าฐานข้อมูลคดีและผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในลักษณะบูรณาการเพื่อประโยชน์
ในการทบทวนการด าเนินคดีและการช่วยเหลือเยียวยา ทบทวนกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ  มีข้อเสนอแนะ
เรื่องการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิกับทุกคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียม ให้มีการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้
ในการก าหนดค าน าหน้านามให้เหมาะสม ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ ในการสนับสนุนการจัด
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นให้ตรงตามความต้องการให้หลากหลายตามทุกเพศ 

 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรคหลายประการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรี 
ได้แก่ การถูกกดขี่ ไม่ได้รับโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสตรีไว้ว่า “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาติน าสมัย” วัตถุประสงค์เพ่ือเร่งพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในสังคมไทยทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในภาวะล าบาก
หรือกลุ่มด้อยโอกาส และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการปรับประงมาตรการ กฎหมาย กลไก 
และกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑. ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย เพ่ือให้คนไทย 
มีเจตคติที่เคารพต่อความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ยุทธศาสตร์นี้เป็นประเด็นท้าทายที่จะท าให้การพัฒนา
สตรีก้าวข้ามอุปสรรค สู่ความส าเร็จได้ 
  ๒. เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่ม
และทุกระดับ การใช้ศักยภาพ ทักษะของสตรีอย่างเต็มที่ จะท าให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและรักษาระดับการพัฒนาให้ยั่งยืนการเพ่ิมพลังแก่สตรีทุกกลุ่ม ทุกระดับในการร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ จึงมีความส าเร็จต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้วย 
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  ๓. พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค เป็น
ยุทธศาสตร์ที่จะเร่งพัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
สตรี การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุง กฎหมาย  กฎระเบียบ 
มาตรการและการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสและบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาประเทศ 
  ๔. ก้าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา  
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงมาตรการ และกระบวนการการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะในประเด็นความรุนแรง 
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยได้ก าหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
อย่างครบวงจร 
  ๕. สร้างความเข้มแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกทุกระดับ ได้แก่ กลไกทางรัฐสภา กลไกระดับชาติ และกลไกส่วนกลาง ส่วนจังหวัด 
และองค์กรเครือข่าย 

 สรุป สังคมโลกซึ่งมีตัวแทนรัฐบาลต่าง ๆ องค์การพัฒนาเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ ต่างเห็นปัญหา
สิทธิมนุษยชนของสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกละเมิดด้วยการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ และ
เห็นพ้องต้องกันว่า จ าเป็นต้องยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเร็ว เนื่องจาก 
จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้ใช้ศักยภาพของประชากรอีกครึ่งหนึ่งของโลกมาเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการปิดกั้นหรือกีดกัน ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอ่สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) จึง
ได้เกิดขึ้นมีขึ้นเพ่ือยืนยันสิทธิของสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
สั งคม โดยมี เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (SDGs)  เป็น เครื่ องมือก ากับทิศทาง แนวทาง  และ
กระบวนการพัฒนา 

 ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศ 
มีแผนการปฏิบัติรูปประเทศด้านสังคม เป็นแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรม ซึ่งก าลัง
เป็นภัยส าคัญของการพัฒนาประเทศ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใน
ระยะ ๕ ปีแรก เป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งภายในและภายนอก มีผลต่อสตรีเป็นอย่างมาก การพัฒนาใด ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นนับต่อจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและแผนการ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ จ าเป็น 
ต้องทบทวนเพ่ือให้มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ทั้ งนี้ 
นอกจากจะเป็นเพราะสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแล้ว 
ยังเนื่องจาก 

 - สตรีโดยทั่วไปท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและมักเป็นการผลิตและบริโภคแบบยั่งยืน เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง
การเกษตรแบบเดิมที่ยั่งยืนให้เป็นเกษตรแบบไม่ยั่งยืน ในรูปแบบของการเกษตรที่ปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์
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เชิงเดี่ยวในปริมาณมาก ๆ เพ่ือน าไปขายให้ตลาดโลก และรับเอาเงินสดกลับมาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ได้
ผลิตเองนั้น นอกจากจะท าลายรากฐานของการเกษตรที่ยั่งยืนไปแล้ว การเกษตรที่ไม่ยั่งยืนยังท าลาย
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ลม ความร้อน ความชื้น ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งมีผลท าให้ผลผลิตลดน้อยลงและต้องเพ่ิม
การลงทุนการผลิตมากขึ้น นอกจากทุนที่เพ่ิมมากขึ้นแล้ว ราคาผลผลิตที่มากล้นตลาดยังท าให้เกษตรกร
ขาดทุน และไม่มีเงินสดมาซื้อสินค้าที่จะเป็นในการด ารงชีวิต สตรีจึงอยู่ในฐานะล าบาก มีความอดอยาก  
มีความยากจน และไร้อ านาจมากขึ้น การรักษาการกลับมาท าการเกษตรแบบเดิมที่ยั่งยืนจะช่วยเพ่ิมอ านาจ
ของสตรี เพ่ิมอาหาร และปัจจัยสี่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลท าให้ฐานะของสตรีกลับมาสูงขึ้นอีก 
 - สตรีมีความต้องการทางสุขภาพที่ต่างจากผู้ชาย คือ เรื่องการเจริญพันธุ์ ดังนั้น สิทธิการเจริญพันธุ์
ตามอนุสัญญา CEDAW  จึงเป็นเรื่องส าคัญ สิทธิที่จ าแนกออกเป็นการรักษาพยาบาล การป้องกัน การส่งเสริม 
สุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตที่ต้องมีความเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ า สิทธินี้
ต้องไม่ถูกขัดขวาง สตรีต้องได้รับสิทธิเหล่านี้ทุกวัยหรือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต การเลือกปฏิบัติกับเด็กหญิง
ในเรื่องสุขภาพที่ส าคัญ คือ ปัญหาโภชนาการที่เด็กหญิงจะมีปัญหาทุพโภชนาการสูงกว่า ปัญหาการได้รับ
เพศศึกษาน้อย จนป้องกันตัวเองจากการท้องในวัยเด็กไม่ได้ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาถูกกระท า
รุนแรง การถูกบังคับให้ค้าประเวณี การป่วยจากโรคเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ เป็นต้น การสร้างความเท่าเทียม
ทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ เป็นบริการที่ตอบสนองกับความต้องการ 
ของสตรี 
 - สตรีถูกกระท าความรุนแรงหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งร่างกาย จิตใจ เพศสัมพันธ์ที่ออกมาในรูป
ต่าง ๆ เช่น การขู่ บังคับ ทุบตี ด่า จ ากัดเสรีภาพต่าง ๆ การกักขัง การข่มขืน การบังคับใช้แรงงาน การล่วง
ละเมิดทางเพศในที่ท างานหรือสถานศึกษา ความกลัวของสตรีเรื่องการถูกกระท าความรุนแรงต่าง ๆ นั้น               
มีผลท าให้สตรีไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหว ไม่กล้าที่จะท าอะไรเพ่ือให้ได้ทรัพยากรในการพัฒนาตนเองและลูก               
เกิดผลเสียต่อตัวของสตรีและสังคม เช่น การผลิตซ้ าความรุนแรงในสังคม และการสูญเสียศักยภาพของสตรี   
ในการพัฒนาสังคม หรือการสร้างสันติภาพ 
 - สตรีถูกเลือกปฏิบัติในครัวเรือน เริ่มต้นด้วยการแบ่งงานระหว่างหญิงและชายที่ไม่เป็นธรรม  
มีผลต่อการจ ากัดการพัฒนาศักยภาพของสตรี การไม่ให้สตรีมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในครัวเรือน 
ขยายไปสู่การตัดสินใจเรื่องของตนเองและการเมืองของสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง ความเท่าเทียม
ในอ านาจการตัดสินใจเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเสริมอ านาจให้กับสตรี 
 - สตรีถูกเลือกปฏิบัติในโลกดิจิตอล การสร้างโลกดิจิตอลหรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรมใหม่ และโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลมุ่งไปที่ผู้ชาย ท าให้ขาดนวัตกรรมจากสตรี เมื่อกล่าวถึง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล สังคมมักนึกถึงผู้ชายที่มีการศึกษาสูงมากกว่าสตรี สตรีที่ต้องท างานบ้าน  
ขาดการศึกษา ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง จึงไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ แม้ว่าจะมีอินเตอร์เน็ต  
ในหมู่บ้าน เนื่องจากสตรีมีความรู้และทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยกว่า มีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
น้อยกว่า และมีเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์น้อยกว่า 
 - ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติในวงกว้างหลากหลายแง่มุมในการจ้างงานและอาชีพ 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน ไม่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแท้จริงในสังคมไทย เหตุเพราะอคติที่เรื้อรัง และการขาดความเข้าใจในสังคมต่อวิถีทางเพศ
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และอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่าง ดังนั้น ผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน3 

 - ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกระท าด้วยความรุนแรงทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ท างาน  
การถูกคุกคามด้วยเหตุทางเพศในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล้อเลียน เหน็บแนม นินทา ใส่ร้าย ดูถูกเหยียดหยาม 
ลวนลาม ไปจนถึงความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ4 

 ดังนั้น ความหมายของการเตรียมความพร้อมคน และการพัฒนาคนที่ปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงควรหมายรวมถึง
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย 

  

                                                           
3 บุษกร  สุริยสาร, (๒๕๕๗), อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย, โครงการส่งเสริมสิทธิความหลากหลายและความเท่าเทียมในโลก
ของการท างาน (PRIDE) ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจ าประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , 
กรุงเทพฯ. 
4 อ้างแล้วใน ๔ 
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 สถานการณ์การเลือกปฏิบัติในประเทศไทย 

 เนื้อหาในส่วนนี้ จะท าการวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อสตรี และการเลือกปฏิบัติต่อ    
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือจะได้น าไปผนวกและวิเคราะห์ร่วมกับส่วนอ่ืน ๆ  ประมวลเป็นแผนขับเคลื่อน
ความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป 

๑. สถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

 การเลือกปฏิบัติต่อสตรี อิงอยู่กับความแตกต่างทางกายภาพและชีวภาพของหญิงและชาย โดยเฉพาะ 
เรื่องการเจริญพันธุ์  

 ความรุนแรง ความรุนแรงเป็นอาชญากรรมของมนุษยชาติ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือความรุนแรงกับผู้หญิงที่เป็นภรรยา สังคมยังมองความรุนแรงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่
อนุญาตให้สามีกระท ารุนแรงกับภรรยาได้โดยที่ไม่ยอมรับรู้ ด้วยเหตุผลว่าเป็นเรื่องในครอบครัวคนอ่ืน             
เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่ปัญหาของสังคม ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นภัยเงียบส าหรับผู้หญิง  

การศึกษาของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่าง 
งานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ พบว่า ครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดยมี
ครอบครัวที่ขัดแย้งกันและไม่ได้อยู่กินด้วยกัน ร้อยละ ๒๐.๕ ครอบครัวที่สามีนอกใจภรรยา ร้อยละ ๗.๑ 
ครอบครัวที่สามีกระท าความรุนแรงกับภรรยา ร้อยละ ๑๕.๔  และมีข้อมูลของส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ที่แสดงผ่านสื่ออินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายให้แก่ประชาชน            
เพ่ือกระตุ้นเตือนว่า บ้านไม่ใช่เวทีมวย! เราจึงต้องช่วยหยุดความรุนแรง : รู้หรือไม่? "ความรุนแรง              
ในครอบครัว" เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยสถิติในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ปี ๒๕๖๑ มีความรุนแรง                      
ในครอบครัวเกิดข้ึนกับเด็กและสตรี สูงถึง ๘๓.๖ % เฉลี่ยมากถึง ๕ คนตอ่วัน 

การท างานนอกบ้าน สังคมสมัยใหม่ งานนอกบ้านมีหลากหลาย และเป็นที่มาของทรัพยากรและ
ความมั่งคั่ง ที่ส าคัญ งานเหล่านี้ผู้หญิงท าได้เช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงมักต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ
และกีดกันออกจากการท างาน เนื่องจาก ๑) มายาคติเรื่องบทบาทผู้หญิงที่ควรรับผิดชอบงานบ้าน             
งานนอกบ้านเป็นงานหนัก ต้องมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก และต้องเป็นผู้น าในการตัดสินใจซึ่งผู้หญิงไม่มี5  
๒) ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก ท าให้ต้องมีความจ าเป็นต้องหยุดงานในช่วงเวลาสั้นๆ ๓) ค่าจ้าง                   
ที่ไม่เป็นธรรม ข้อมูลจากงานวิจัยของทีดีอาร์ไอ พบว่า ผู้ชายได้รับค่าจ้างสูงกว่าผู้หญิง แม้ว่าผู้หญิงจะมี
การศึกษาระดับเดียวกันกับผู้ชายก็ตาม ผู้หญิงกลับมักได้รับค่าจ้างต่ ากว่าผู้ชาย จึงสรุปได้ว่า ความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชายในตลาดแรงงานไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเชื่องช้ามาก6  ๔) การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ผู้หญิงมักไม่ต่อสู้เนื่องจากความอับอาย 
และไม่มีมาตรการคุ้มครองที่จะช่วยประกันความมั่นคงในการท างาน ดังนั้น จึงมีการยอมรับสภาพ                
                                                           
5 นาถฤดี  เด่นดวง และ สุพจน์  เด่นดวง , ๒๕๖๐ , การขจัดการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมสิทธิและโอกาสสตรี , หลักสูตรส าหรับ    
การฝึกอบรมและสร้างวิทยากร เร่ือง การขจัดการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมสิทธิและโอกาสสตรี ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , 
กรุงเทพฯ 
6 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ๒๕๖๑, ๓ ทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานไทย, สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
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เก็บเป็นความลับ เพราะอับอาย ยอมรับสภาพเพราะกลัวถูกกลั่นแกล้งให้ออกจากงาน ยอมรับสภาพเพราะ
กลัวว่าจะถูกเปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ ยอมรับสภาพเพราะว่าฟ้องร้องไปก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้ หลีกเลี่ยง
ไม่เข้าหาบุคคลนั้น ลาออกหรือคิดจะลาออก7   

สิทธิทางการเมืองหรือสังคม สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิทางการเมืองหรือสังคมนั้น เป็นสิทธิของทุกคน
ไม่จ ากัดเพศ เพ่ือเป็นหลักว่า ทุกคนจะไม่ถูกระท าความรุนแรง ไม่ถูกเอาเปรียบ และสามารถแข่งขันกันได้
อย่างเสรีในตลาดเสรี และการเมืองแบบประชาธิปไตย แต่ปัญหาที่เกิดจากความคาดหวัง และการบ่มเพาะ
ผู้หญิงยังเป็นเหตุที่ส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงถูกกีดกันออกจากกระบวนการคิดและตัดสินใจในการเมืองทุกระดับ 
การใช้วิธีการที่เรียกว่า “โควตา” ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม8 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้หญิงในวงการ
การเมือง ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุน  

โดยสรุป ประการแรก การนิยามปัญหาผู้หญิงว่า เป็นปัญหาความไม่เป็นธรรม (Inequity) ในลักษณะที่
ผู้หญิงนอกจากจะมีสิทธิทั่วไปตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมีความต้องการแบบจ าเป็น (Needs) ที่ผู้ชาย
ไม่มี เช่น ความต้องการให้มีการช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ที่แตกต่างจากผู้ชาย ในยามที่ผู้หญิง
ตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญที่ท าให้กับครอบครัวและสังคม ผู้หญิงควรได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ใช่  
ใช้เป็นเงื่อนไขในการถูกเอาเปรียบ และเมื่อคลอดลูกแล้ว การเลี้ยงลูกก็ไม่ควรเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอย่างเดียว  
การแบ่งงานระหว่างสามีและภรรยาที่ไม่ลงตัว ท าให้พวกเขาไม่สามารถท าหน้าที่เป็น “พ่อ” และ “แม่” 
ให้กับลูกได้ตามแบบอย่างอุดมคติ แต่ต้องละทิ้งความเป็นแม่ พ่อ และมอบหมายให้บุคคล สถาบันอื่น ๆ  
ท าหน้าที่แทน เช่น การพ่ึงพาปู่ย่าตายาย ญาติพ่ีน้องต่าง ๆ แต่หากไม่สามารถหาบุคคลเหล่านี้มาท าหน้าที่
แทนได้ ก็อาจต้องจ้างบุคคลอ่ืนหรือจ่ายค่าบริการให้กับองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก           
สถานบริบาลผู้สูงอายุ เป็นต้น และหากไม่สามารถจัดการหาคนช่วยหรือหาสถานรับเลี้ยงต่าง ๆ ได้ ลูกหรือเด็ก ๆ 
ก็อาจถูกทอดทิ้ง ละเลย หรือปรับเปลี่ยนจากการดูแลโดยบุคคลเป็น วัตถุ สิ่งของแทน กลายเป็นปัญหา
ที่สังคมต้องรับภาระแก้ไขต่อไปอีก 

๒. สถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

 การยอมรับความหลากหลายทางเพศได้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนในหลักการยอกยาการ์ตา ค.ศ. ๒๐๐๖ 
และได้กลายเป็นหลักการส าคัญในการอ้างอิงถึงสิทธิของบุคคลเพศหลากหลายในอันที่จะได้รับการปกป้อง
และคุ้มครองวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศจากกฎหมายของรัฐ9  

 ส าหรับสังคมไทย แม้ว่าในปัจจุบันสามารถพบเห็นบุคคลเพศหลากหลายในแทบทุกพ้ืนที่ของสังคม 
แต่โครงการวิจัย เรื่อง การเคารพต่อคนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก 

                                                           
7 นาถฤดี  เด่นดวง, ๒๕๔๙, รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่
ท างานหรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ, โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , 
กรุงเทพฯ. 
8 กฤตยา  อาชวนิจกุล, ๒๕๕๑, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง,สตรีกับการเมือง ความเป็นจริง พ้ืนที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน ,
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นนทบุรี. 
9 สมชาย  ปรีชาศิลปกุล,บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย ,๒๕๕๖, มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ 
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ของมูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ใช่สวรรค์ของกลุ่มคน
ข้ามเพศดังเช่นที่ทุกคนเข้าใจการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศนั้นเกิดขึ้น            
ในทุกระดับของสถาบันทางสังคม10  ได้แก่ 

 สิทธิในการศึกษา กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมักถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบกับ
กลุ่มประชากรทั่วไป เนื้อหาวิชาเรียนไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีอคติต่อคนข้ามเพศ รวมถึงนโยบายของ
สถาบันการศึกษา เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ และห้ามนักเรียนนักศึกษา
แต่งกายข้ามเพศ11  

 สิทธิในการท างาน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศยังถูกปิดโอกาสในการท างานและความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการสมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรงกับ
ค าน าหน้านาม ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขาอาชีพเท่านั้นให้ กลุ่มคนข้ามเพศ เช่น       
คาเบเร่โชว์ ช่างแต่งหน้า นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ซึ่งอาชีพดังกล่าวยังไม่ได้รับรับรองและ
คุ้มครองทางกฎหมาย รวมถึงไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ12 

 สิทธิที่จะไม่ถูกกระท าความรุนแรง จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรม
ทางเพศ ในโครงการเพศวิถีที่หลากหลาย พบว่า คนข้ามเพศ ร้อยละ ๓๘ ถูกกระท าความรุนแรงในเชิง
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม โดยพื้นที่ท่ีกระท าความรุนแรงมากท่ีสุด คือ สถาบันครอบครัว รองลงมาเป็น
สถาบันการศึกษาและสุดท้ายคือที่ท างาน รูปแบบที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา รองลงมาเป็น
ความรุนแรงทางร่างกาย การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ13 

สิทธิในการระบุตัวตน ไม่ว่าจะเป็นกรณีค าน าหน้านาม การแต่งเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบ
นักศึกษา การฝึกงาน การรับปริญญา การรับราชการทหาร กรณีเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหายุ่งยากในการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่จ าเป็นต้องมีการระบุลักษณะทางเพศของตน14  

สิทธิในทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในกรณีการตรวจค้นตัว
ผู้ต้องหา ซึ่งบุคคลหลากหลายทางเพศอาจประสบกับความยุ่งยากว่าจะถูกจ าแนกว่ามีเพศชายหรือเพศหญิง
และน าไปสู่การปฏิบัติที่อาจเป็นการละเมิดต่อความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นได้ การจ าแนกประเภทของ
เรือนจ า บุคคลหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะได้ท าการผ่าตัดแผลงเพศมาแล้วหรือไม่ ก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่
ไม่สามารถจัดประเภทได้อย่างชัดเจนว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ต้องขังประเภทใด 15 

                                                           
10 รัตนวัฒน์ จันทร์อ านวยสุข และ Carsten Balzer2Carla LaGata, ๒๕๕๘, การเคารพคนข้ามเพศเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคน
ข้ามเพศ ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย , ภายใต้โครงการวิจัยการเคารพคนข้ามเพศเปรียบเทียบกับการเกลียด
กลัวคนข้ามเพศ, กรุงเทพฯ. 
11 อ้างแล้วใน ๖ 
12 อ้างแล้วใน ๖ 
13 อ้างแล้วใน ๖ 
14  อ้างแล้วใน ๕ 
15  อ้างแล้วใน ๕  
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สิทธิในการรับบริการสาธารณะ ยกตัวอย่าง หอพัก ห้องน้ าสาธารณะ และโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่
จ าแนกประเพทออกเป็น ๒ ประเภทตามเพศของผู้ใช้บริการ ท าให้บุคคลหลากหลายทางเพศยังประสบกับ
ความยากล าบาก16  

สิทธิในการสมรส การเป็นคู่สมรสซึ่งจะน าสิทธิและภาระหน้าที่ในหลายด้านที่บุคคลผู้เป็นสามี
ภรรยาพึงจะต้องปฏิบัติต่อกัน รวมถึงสิทธิที่จะได้มาในทันทีที่มีการสมรสอย่างสมบูรณ์ เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
การจัดการสินสมรส การเป็นทายาทโดยธรรมในการรับมรดก การใช้นามสกุลของคู่สมรส การลดหย่อนภาษี  
สิทธิการด าเนินคดีในฐานะคู่สมรส นอกจากนี้ยังมีสิทธิที่ได้รับจากรัฐ เช่น เงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาล 
เงินบ าเหน็จตกทอด สิทธิการลาติดตามคู่สมรส ในกรณีคู่สมรสด ารงต าแหน่งข้าราชการ การรับบริการทาง
การแพทย์ การเสียชีวิต ในกรณีคู่สมรสอยู่ในระบบการประกันสังคม ความสามารถในการท าสัญญา 
เช่น การประกันชีวิต การบริจาคอวัยวะ การให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล 

 โดยสรุป นอกเหนือจากทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลายทางเพศ จะส่งผลให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติด้านการศึกษา การท างาน และการถูกกระท าความรุนแรงแล้ว กฎหมายยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่
ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของบุคคลเพศหลากหลาย เนื่องจากกฎหมายไทยยังวางอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน         
ใน ๒ ประเด็นส าคัญ คือ การจ าแนกเพศตามเพศก าเนิดอย่างตายตัว และการรับรองการสมรสตามกฎหมาย
เฉพาะระหว่างบุคคลต่างเพศเท่านั้น 

 

 

 

  

                                                           
16  อ้างแล้วใน ๕ 
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ผลกำรวิเครำะห ์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม 



29 

 

       ณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการและแผนปฏิบัติการ ภายใต้คณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  
เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) โดยให้ค าจ ากัดความ ดังนี้  

• S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน     
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็ง
ด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด 

• W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น 

• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจาก  
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

• T มาจาก Threats หมายถึง ภัยคุกคาม ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 S = Strengths  

จุดแข็ง 
1. มี Political will ที่ชัดเจน 
2. มีแผนและกลไกระดับชาติ และมีระดับหน่วยงานรองรับ   
การปฏิบัติ 
3. มีหน่วยงานหลักเป็น Focal Point ระดับประเทศ 
4. มีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน 
5. มีรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

W = Weaknesses  
จุดอ่อน 

1. ขาดข้อมูลและการศึกษาวิจัยที่ให้ความส าคัญกับความเป็น
ธรรมทางสังคม 
2. ขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
3. ทัศนคติ ค่านิยมดั้งเดิมท่ีชายเป็นใหญ่ในสังคม 
4. ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายและผู้ปฏิบัติไม่ให้
ความส าคัญและตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
5. ยังมีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เลือกปฏิบัติ 
6. ขาดข้อบังคับส าหรับภาคเอกชน ท าให้ไม่สามารถบังคับให้
ภาคเอกชนด าเนินการตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขได้ 
7. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
O = Opportunities  

โอกาส 
1. เป็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
2. เป็นโอกาสที่จะสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน 
3. เป็นโอกาสในการสร้างมาตรการในการจูงใจ 
4. การเปดิประชาคมอาเซียนท าให้ต้องค านึงถึงเรื่องความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศมากขึ้น 
5. พันธกรณี และกระแสโลก เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
6. การตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ในสังคม และการปรับตัวของ
สื่อมวลชน 
7. CEDAW / SDGs 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

T = Threats  
ภัยคุกคาม 

1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
2. มาตรา ๑๗ วรรค ๒ ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. วัฒนธรรม และเจตคติดั้งเดิมของสังคมไทย 
4. กฎ ระเบียบ วัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ ไม่เอ้ือต่อการขจัด  
การเลือกปฏิบัติ 
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แผนขับเคลือ่น 

กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
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แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

แผนงานหลักที่ ๑ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของความเท่าเทียม 
 ระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนึกถึงความส าคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

       ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นเรื่องที่สากลให้ความสนใจ และร่วมกันผลักดัน
ขับเคลื่อนให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประเด็นท้าทายการพัฒนาสตรีและการสร้างสังคมเสมอภาคใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พบว่าคนในสังคมไทยบางส่วนยังมีอคติทางเพศ ที่น าไปสู่
การมีค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการสร้างสังคมเสมอภาค โดยมอง
ว่าใน ๕ ปีข้างหน้า ยังจ าเป็นต้องเดินหน้าปรับทัศนคติของคนไทยทั้งหญิงและชาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน
ภาครัฐ ทั้งระดับบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สื่อมวลชนทุกแขนง ผู้แทนสถาบันต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป 
เพราะความเชื่อเรื่องชายเป็นใหญ่ยังคงปรากฏอยู่17 รวมถึงการมองบทบาทหญิงชายยังคงมีมุมมองแบบเก่า 
โดยสังคมก าหนดให้ผู้หญิงมีหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูบุตร ดูแลบ้าน ผู้ชายท างานนอกบ้านหาเลี้ยงครอบครัว   
แต่ในยุคสมัยที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป มุมมองโลกปัจจุบันมองถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ                   
การเคารพและให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เพียงเฉพาะเพศชายหรือหญิงเท่านั้น เนื่องจากสังคม                            
มีความหลากหลายมากขึ้น การมองเรื่องเพศต้องครอบคลุมถึงกลุ่มผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มนี้ก็รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเช่นเดียวกับกลุ่มสตรี ไม่ว่าจะ
เป็นการถูกกีดกัน และการถูกจ ากัดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคม 

       การสร้างความความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นกระบวนการที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างพ้ืนฐานให้สังคมยอมรับและเกิดความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงก าหนดกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกภาคส่วน 
• พัฒนาหลักสูตร “การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ส าหรับข้าราชการทุกระดับ  

(ต้น กลาง สูง) 
• การจัดท าชุดความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Training Package) 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสถานบันการศึกษาทุกระดับ 

• การบรรจุหลักสูตร “การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ในสถานศึกษา  
• กิจกรรม “สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ใน

สถานศึกษา  
 
 

                                                           
17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ๒๕๖๐  
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

• การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในกลุ่มองค์กร
ภาคเอกชน 

• สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
• โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น หัวข้อ “การสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ” 
• โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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แผนงานหลักที่ ๒     ส่งเสริมให้มีการสร้างพลังอ้านาจของผู้ท่ีถูกเลือกปฏิบัติ 

เป้าประสงค์           ผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือโดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม 

 จากสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในประเทศไทย ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศ จะเห็นได้ว่า การถูกเลือกปฏิบัติในทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน โดยอาจมองว่าการนิยามปัญหา
ของผู้หญิงเป็นปัญหาความไม่เป็นธรรม ( Inequity) ในลักษณะที่ผู้หญิงนอกจากจะมีสิทธิทั่วไปตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมีความต้องการแบบจ าเป็น (Needs) ที่ผู้ชายไม่มี เช่น ความต้องการให้มีการช่วย
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ที่แตกต่างจากผู้ชาย เพราะสังคมคาดหวั งให้ผู้หญิงท าบทบาทส าคัญ
ให้กับครอบครัวและสังคม คือท าหน้าที่ดูแลบุตร ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ผู้หญิงถูกเอาเปรียบ อีกทั้งผู้หญิง            
ยังประสบปัญหาความรุนแรงทั้งในสังคมและในครอบครัว เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ                  
เพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันสามารถพบเห็นบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศในแทบทุกพ้ืนที่ของสังคมไทย                   
แต่กลุ่มหลากหลายทางเพศ ก็ยังคงถูกจ ากัดสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติในหลาย ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น              
สิทธิในการศึกษาในด้านการแต่งกายโดยถูกบังคับให้แต่งกายตามเพศ ห้ามแต่งกายข้ามเพศ สิทธิในการ
ท างาน กลุ่มผู้หลากหลายยังถูกปิดโอกาสในการท างานและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสังคม
ยังคงยัดเยียดอาชีพในบางสาขาอาชีพให้กลุ่มคนข้ามเพศ เช่น คาบาเร่โชว์ ช่างแต่งหน้า ซึ่งอาชีพดังกล่าว
ไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายรวมถึงไม่มีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ  
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้มีกลไก
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือพิจารณาและวิ นิจฉัยกรณี                   
การถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่มีผู้ยื่นค าร้องเข้ามา โดยจากรายงานผลการปฏิบัติงาน          
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีจ านวน              
ผู้เข้ามายื่นค าร้องจ านวน ๒๔ กรณี  ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถูกกีดกันและจ ากัดสิทธิทางเพศ รวมถึง
การจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ                
พ.ศ. ๒๕๕๘  จะมีผลบังคับใช้มามากกว่า ๓ ปี แต่จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยยังมี
จ านวนน้อย และยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ เพราะเรื่องร้องเรียนจะเป็นเรื่องของการถูกเลือกปฏิบั ติเฉพาะ             
ในกลุ่มของผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก าเนิดเกือบทั้งหมด เช่น การแต่งกายตามเพศสภาพในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร การกีดกันเข้าสถานบริการของกลุ่มหลากหลายทางเพศ การจ้างงาน เป็นต้น         
ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
และป้องกันการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแก่บุคคลทุกเพศ ทั้งเพศชาย เพศหญิง และผู้ที่แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด ในขณะที่เพศชาย และเพศหญิง ยังคงไม่เข้าใจและไม่รู้ช่องทางในการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน ดังนั้นการเสริมสร้างพลังอ านาจใหกลุ่มต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ จะเป็นแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่ง
ที่จะสร้างศักยภาพในการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในทุกรูปแบบ ตลอดจนจะเป็นช่องทางหนึ่ง
ให้ทุกคนและทุกเพศ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริกา รและ
พิทักษ์สิทธิของตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการคุ้มครอง
ป้องกันผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการสร้างเครือข่าย               
และรวมกลุ่มให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนและสามารถให้ความช่วยเหลือ
พ่ึงพากันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน  จึงก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมพลังให้แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
• จัดตั้งกลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับ

โครงข่าย  
• สร้างกลุ่มอาสาสมัครผู้ถูกเลือกปฏิบัติและพัฒนาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ

และความตระหนักด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
• จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ / ฝึกอบรม / สัมมนา แก่กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ เพ่ือเสริม

พลังสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง 
• จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ก้าหนดมาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

• แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ระเบียบ / ประกาศ / ค าสั่ง ในการคุ้มครองผู้ถูกกระท าให้สามารถ 
บังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ท าได้จริง) 

• จดัท าคู่มือแนวทางในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เช่น   
 แอปพลิเคชันให้ความรู้ แผ่นพับ สื่อต่าง ๆ 
• สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
• พัฒนาศักยภาพ โครงข่าย (Network) ระหว่าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน : เครือข่าย  

ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ : เครือข่ายเฝ้าระวังฯ  
 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงการขอรับการช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติโดย     
 ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

• จัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
• จัดท าบันทึกข้อตกลงและสร้างเครือข่ายวิทยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ช่วยเผยแพร่ 

ประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานนั้น ๆ 
• จัดตั้งทีมให้ค าปรึกษา (หน่วยคัดกรอง) แก่ผู้ประสงค์ยื่นค าร้อง (NGO ผู้น าชุมชน ฯลฯ) 
• เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงการเข้ารับบริหารช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติผ่านทาง      

          Social Network ต่าง ๆ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
• เพ่ิมช่องทางหรือหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือรับเรื่อง 

ร้องเรียน 
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แผนงานหลักท่ี ๓  ก้าหนดนโยบายเอื อให้องค์กรเกิดพลังในเชิงบวกในการส่งเสริมความเท่าเทียม
 ระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์ หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่ วนมีศักยภาพและร่วมขับเคลื่ อนการส่ ง เสริม                    
 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 สังคมไทยบางส่วนยังมีอคติทางเพศ ที่น าไปสู่การมีค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรม 
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ การปรับทัศนคติของคนไทยทั้ง
หญิงและชาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนทุกแขนง 
สถาบันต่าง ๆ และประชาชนโดยรวม ให้คลายความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทสตรี ความเชื่อดั้ งเดิมในเรื่อง              
ชายเป็นใหญ่ จึงเป็นเรื่องยาก และการที่จะปรับเปลี่ยนให้อคติดังกล่าวเป็นความเข้าใจเรื่องบทบาท              
หญิงชายตามมุมมองของโลกปัจจุบัน ที่เน้นความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ การให้เกียรติและ           
การยอมรับซึ่งกันและกัน การเข้าใจถึงข้อจ ากัดของเพศนั้น ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกัน           
ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เนื่องจากการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เป็นเรื่องของคนทุกคน มีความเกี่ยวเนื่องและมีผลกระทบกับทุกคน และทุกเพศ เป็นเรื่องของ
การเปิดโอกาส และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้ รวมถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                   
ของคนทุกคนในสังคม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นเรื่องที่ภาครัฐ            
ไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง ต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพราะการเปลี่ยนความคิด                 
อคติทางเพศ ในสังคมไทยเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนต้องมีการ     
บรูณาการและผลักดันให้สถาบันทางสังคม และองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และช่วยกัน
ขับเคลื่อน โดยอาจส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรมีนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดความ
เท่าเทียมระหว่างเพศในองค์กร  ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องสนับสนุน และมีกลไก ช่องทางที่เอ้ือให้องค์กรต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได้  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส าคัญของความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ               
ไปด้วยกัน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
• ปรับปรุงกฎหมายให้เพศชายที่ท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนสามารถลาดูแลบุตรได้

ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่บุตรคลอด โดยได้รับเงินเดือนปกติ 
• ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต  

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ก้าหนดมาตรการจูงใจให้หน่วยงานก้าหนดนโยบายหรือการด้าเนินงานที่ไม่เลือกปฏิบัติโดย
 ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

• การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต้นแบบ / ดีเด่น เพื่อจูงใจให้หน่วยงานก าหนดนโยบาย
หรือการด าเนินงานที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

• จัดท าคู่มือการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่หน่วยงาน / องค์กรทุกภาคส่วน 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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• ก าหนดมาตรการการด าเนินงานที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในหลัก
บรรษัทภิบาลบริษัทมหาชน 

• ก าหนดมาตรการด้านภาษี (จัดเก็บ/ลดหย่อน) ส าหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของกลไกในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
• ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
• ส่งเสริมการสร้างกลไกความร่วมมือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเข้าถึง

การคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ 
 



38 

 

แผนงานหลักท่ี ๔   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์           สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 การสร้างองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนบทความที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จะเป็นการวางพ้ืนฐานความรู้ที่ส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด หลักการ สภาพปัญหา และสถานการณ์ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทย 
การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่ได้มีการแยกเพศ หรือมีการน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ในมุมมองเรื่องเพศ ท าให้นโยบาย มาตรการยังไม่ได้มีการค านึงถึงมิติเรื่องเพศที่ชัดเจน ดังนั้น
การศึกษาวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบ       
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่สามารถน ามาตอบสนองและแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ  
ในสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน การด าเนินงาน 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสังคมด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
• จัดท าฐานข้อมูลแยกเพศ เพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือกในทุกองค์กร 
• ปรับปรุงการจัดท าฐานข้อมูลแยกเพศ เพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือกในองค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยรายประเด็นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
• วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกช่วงวัย ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
• การเลือกปฏิบัติและผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
• การวิจัยหาแรงจูงใจเพ่ือให้สถานประกอบการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่เลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
• การศึกษาผลการด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยและสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• การวิจัยการสร้างการรับรู้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• การวิจัยการสร้างการรับรู้ เรื่อง สุขภาวะวัยเจริญพันธุ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารการจัดการงานวิจัย (พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ติดตาม และประเมิน
 ผลการวิจัย) 

• จัดท าระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยกลาง 
• การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทุก ๆ ๒ ปี 
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(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรตำมแผนขับเคลื่อน 

กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

แผนงานหลักที่ 1 ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ :  
- ร้อยละของส่วนราชการที่มีการสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
- ร้องละของสถานศึกษาที่มีการบรรจุหลักสูตรเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์ที ่1 สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกภาคส่วน 
 1.1 พัฒนาหลักสูตร “การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ” ส าหรับข้าราชการในทุกระดับ (ต้น กลาง สูง) 
   450,000 พม. (สค.) 

 1.2 การจัดท าชุดความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (Training Package) 

   850,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
 2.1 การบรรจุหลักสูตร “การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ” ในสถานศึกษา (ทบทวนหลักสูตรเดิม)  
   1,300,000 ศธ 

 2.2 กิจกรรม “สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ในสถานศึกษา ทุกระดับชั้น 

   1,700,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 3.1 การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริม ความเท่าเทียม

ระหว่างเพศในกลุ่มองค์กรภาคเอกชน 
   700,000 พม. (สค.) 

 3.2 สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

   - พม. (สค.) 
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แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

 3.3 โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นหัวข้อ “การสร้างความ
ตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 

   1,100,000 พม. (สค.) 

 3.4 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่อง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

   3,000,000 พม. (สค.) 

แผนงานหลักที่ 2 ส่งเสริมให้มีการสร้างพลังอ้านาจของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ : 
- มีกลไกคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- จ านวนช่องทางในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมพลังให้แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 1.1 จัดตั้งกลุ่มผู้ถูกปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่มี

ความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับโครงข่ายเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ต่าง ๆ 

   650,000 พม. (สค.) 

 1.2 สร้างกลุ่มอาสาสมัครผู้ถูกเลือกปฏิบัติและพัฒนาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้าน
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

   400,000 พม. (สค.) 

 1.3 จัดกิจกรรม KM / ฝึกอบรม / สัมมนาแก่กลุ่มผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติ เพื่อเสริมพลังสร้างความเชื่อม่ันในคุณค่าของตนเอง 

   800,000 พม. (สค.) 

 1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

   50,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 2 ก้าหนดมาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
 2.1 แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบ / ประกาศ / ค าสั่ง ใน

การคุ้มครองผู้ถูกกระท าให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

   150,000 พม. (สค.) 
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แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

 2.2 จัดท าคูม่ือแนวทางในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ           
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เช่น แอปพลิเคชันให้ความรู้ 
แผ่นพับสื่อต่าง ๆ 

   120,000 พม. (สค.) 

 2.3 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

   100,000 พม. (สค.) 

 2.4 พัฒนาศักยภาพ โครงข่าย (Network) ระหว่าง เครือข่าย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน : เครือข่ายผู้ถูกเลือกปฏิบัติ : เครือข่าย
เฝ้าระวังฯ 

   700,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงการขอรับการช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 3.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ

หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน  
   100,000 พม. (สค.) 

 3.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายวิทยากรร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือให้ช่วยเผยแพร่ประเด็นความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในหน่วยงานนั้น ๆ 

   200,000 พม. (สค.) 

 3.3 จัดตั้งทีมให้ค าปรึกษา (หน่วยคัดกรอง) แก่ผู้ประสงค์ยื่น
ค าร้อง (NGO ผู้น าชุมชน ฯลฯ) 

   350,000 พม. (สค.) 

 3.4 เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงการเข้ารับบริหารช่วยเหลือ
จากการถูกเลือกปฏิบัติผ่านทาง Social Network ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

   400,000 พม. (สค.) 

 3.5 เพ่ิมช่องทางหรือหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
 
 

   1,500,000 พม. (สค.) 
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แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

แผนงานหลักที่ 3 ก้าหนดนโยบายเอื อให้องค์กรเกิดพลังในเชิงบวกในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ : 
- จ านวนกฎหมาย/ระเบียบที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้รับการแก้ไข 
- มีมาตรการจูงใจที่เอ้ือให้หน่วยงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 1.1 ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ พระราชบัญญัติความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
   1,200,000 พม. (สค.) 

 1.2 ปรับปรุงกฎหมายให้เพศชายที่ท างานทั้งในภาครัฐและ
เอกชนสามารถลาดูแลบุตรได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่    
บุตรคลอด โดยได้รับเงินเดือนปกติ 

   120,000 พม. (สค.) 

 1.3 ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต  
 

   - ยธ. 

กลยุทธ์ที่ 2 ก้าหนดมาตรการจูงใจให้หน่วยงานก้าหนดนโยบายหรือการด้าเนินงานที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 2.1 การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต้นแบบ / ดีเด่น            

เพ่ือจูงใจให้หน่วยงานก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงาน           
ที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 

   300,000 พม. (สค.) 

 2.2 จัดท าคู่มือการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่
หน่วยงาน / องค์กร ทุกภาคส่วน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 

   500,000 พม. (สค.) 

 2.3 ก าหนดมาตรการการด าเนินงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ              
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในหลักบรรษัทภิบาลบริษัทมหาชน 
 

   70,000 พม. (สค.) 
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แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

 2.4 ก าหนดมาตรการด้านภาษี (จัดเก็บ/ลดหย่อน) ส าหรับ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มี             
ความหลากหลายทางเพศหรือสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

   80,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 3.1 ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียม

ระหว่างเพศให้แก่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
   2,100,000 พม. (สค.) 

 3.2 ส่งเสริมการสร้างกลไกความร่วมมือส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศและการเข้าถึงการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ 

   1,400,000 พม. (สค.) 

แผนงานหลักที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ : 
- มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- มีการวิจัยรายประเด็นเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- มีการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศอย่างเป็นระบบ และข้อมูลจ านวนผู้ที่เข้ามาร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสังคมด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 1.1 จัดท าฐานข้อมูลแยกเพศ เพศหญิง เพศชาย และเพศ

ทางเลือกในทุกองค์กร 
   2,300,000 พม. (สค.) 

 1.2 ปรับปรุงการจัดท าฐานข้อมูลแยกเพศเพศหญิง เพศชาย 
และเพศหลากหลายในองค์กร 

   500,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยรายประเด็นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 2.1 วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาด้านความเท่าเทียม

ระหว่างเพศในทุกช่วงวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   450,000 พม. (สค.) 

 2.2 การเลือกปฏิบัติและผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ 

   800,000 พม. (สค.) 
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แผนงานหลัก/ 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

 2.3 การวิจัยหาแรงจูงใจเพ่ือให้สถานประกอบการส่งเสริม
การให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

   750,000 พม. (สค.) 

 2.4 การศึกษาผลการด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

   1,200,000 พม. (สค.) 

กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยและสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 3.1 การวิจัยการสร้างการรับรู้การปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
   1,300,000 พม. (สค.) 

 3.2 การวิจัยการสร้างการรับรู้ เรื่อง สุขภาวะวัยเจริญพันธุ์    900,000 พม. (สค.) 
สธ. 

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารการจัดการงานวิจัย (พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ติดตาม และประเมินผลการวิจัย) 
 4.1 จัดท าระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยกลาง    1,500,000 วช. 
 4.2 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ            

ทุก ๆ 2 ปี 
   800,000 พม. (สค.) 

รวมงบประมาณทั งสิ น 36,740,000  

 
 


