องค์ความรูด้ า้ นสตรี
สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี
ประเทศไทย) เล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ และฐานข้อมูลจําแนกเพศเพือใช้เป็ น
เครืองมือในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย
จึงได้ร่วมมือกันดําเนินโครงการจัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอ้ มูลจําแนกเพศของ
ประเทศไทยฐานข้อมูลจําแนกเพศดังกล่าวจะสนับสนุ นการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบตั ิการเพือความก้าวหน้าของสตรี อนุ สญั ญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
โครงสร้างระบบข้อมูลจําแนกเพศ
ระบบข้อมูลจําแนกเพศสอดคล้องกับประเด็นทีน่ าห่วงใยเป็ นพิเศษ 12 ประเด็น ตาม
ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบตั ิการเพือความก้าวหน้าของผูห้ ญิง ปี 2538 อันได้แก่ ผูห้ ญิงกับความยากจน
การศึกษาและการฝึ กอบรมผูห้ ญิง ผูห้ ญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ผูห้ ญิงกับความขัดแย้งทีมีการใช้
อาวุธ ผูห้ ญิงกับเศรษฐกิจ ผูห้ ญิงกับการตัดสินใจ กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของผูห้ ญิง สิทธิ
มนุ ษยชนของผูห้ ญิง ผูห้ ญิงกับสือ ผูห้ ญิงกับสิงแวดล้อมและเด็กผูห้ ญิง
นอกจากนันยังคํานึงถึงข้อมูลสนับสนุ นดัชนีการพัฒนาคน (Human Development
Index - HDI) ดัชนีการพัฒนามิติหญิง-ชาย (Gender-related Development Index -GDI) ตัวชีวัด
ความเข้มแข็งของสตรี (Gender Empowerment Measure - GEM) เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals -MDGs) และดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human
Achievement Index - HAI)โครงการจัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอ้ มูลจําแนกเพศของประเทศไทย
เป็ นเพียงจุดเริมต้นโดยในระยะแรกมีตวั ชีวัดและข้อมูลสําคัญจํานวนหนึงซึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้
ทันสมัยอย่างน้อยปี ละครัง และจะเพิมเติมตัวชีวัดและข้อมูลเป็ นระยะๆ เพือนําเสนอประเด็นสําคัญตามมิติ
หญิงชายในบริบทของประเทศไทย เพือสนับสนุ นการวิเคราะห์ กําหนดนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้อง
แหล่งข้อมูลและการจัดการข้อมูล
โดยทัวไป ข้อมูลทีจัดเก็บในฐานข้อมูลมีระยะเวลาห้าปี จําแนกพืนทีในระดับเขตการ
ปกครอง ภาค (และจังหวัดในบางกรณี ) วัตถุประสงค์สาํ คัญคือนําเสนอข้อมูลจําแนกเพศในระดับต่างๆ ใน
บางกรณีจาํ เป็ นต้องประมวลข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพือนําเสนอข้อมูลทีเคยจําแนกภาค
หรือจําแนกเพศ ให้เป็ นขอ้ มูลทีจําแนกทังภาคและเพศในตารางเดียวกัน หรือทําให้ขอ้ มูลทีเคยจําแนกภาคและ
เพศในตารางหนึง และจําแนกเขตการปกครองในอีกตารางหนึง ให้เป็ นขอ้ มูลทีจําแนกเพศ เขตการปกครอง

และภาคในตารางเดียวกัน ในบางกรณี ต้องประมวลขอ้ มูลจากทะเบียนรายบุคคล รายบริษทั เพือแจงนับ
ข้อมูล และคํานวณตัวชีวัด
ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากสํามะโนหรือการสํารวจซึงดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ
(สสช.) ข้อมูลบางรายการปรากฏในตารางข้อมูลในรายงานของ สสช. แต่บางรายการต้องประมวลจาก
ฐานข้อมูลโครงการสํารวจ ข้อมูลบางรายการมาจากทะเบียนของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอืนซึงยังไม่ได้
แจงนับประมวลผล หรือแจงนับประมวลผลโดยไม่จาํ แนกเพศ ข้อมูลบางรายการกระจายอยู่ตามหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ หลายแห่ง ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลทีเป็ นเอกภาพ ขาดนิยามทียอมรับใช้ทวกั
ั น การ
ดําเนินงานในโครงการนีได้เติมเต็มช่องว่างของข้อมูลเหล่านีได้บางส่วนแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ทงหมด
ั
การปรับข้อมูลให้เป็ นระบบและมาตรฐานเดียวกันเป็ นความท้าทายทีสําคัญ
หน่วยงาน
ภาครัฐและนอกภาครัฐต่างๆ จัดระบบข้อมูลแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางแห่งนําเสนอข้อมูลกรุงเทพฯ ไว้
ต่างหาก บางแห่งรวมไว้กบั ภาคกลาง บางแห่งรวมไว้ในกลุม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการนีได้พยายาม
จัดระบบและมาตรฐานข้อมูลให้ใช้ระบบการจําแนกภาคให้เหมือนกันเท่าทีจะทําได้ (กรุงเทพฯ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)นอกจากนันก็ได้นาํ เสนอนิยาม วิธีการคํานวณ แหล่งข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานทีรับผิดชอบจัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ขอ้ มูล ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาข้อมูล
ช่องว่างของข้อมูล
ข้อมูลส่วนใหญ่ยงั มี “ช่องว่าง” ซึงในบางกรณี ก็จดั การด้วยวิธีการชัวคราวได้ แต่ในบาง
กรณี ตอ้ งกําหนดแนวทางการพัฒนาข้อมูลเพือจัดการกับช่องว่างนีในระยะยาว ซึงอาจเป็ นการระบุแหล่งข้อมูล
ทีชัดเจน การเปลียนวิธีี การจัดเก็บการประมวลผลข้อมูล การคํานวณผล ส่วนใหญ่จาํ เป็ นต้องอาศัยความ
ร่วมมือหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีรับผิดชอบข้อมูลกับสํานักส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ ษย์ ในบางกรณี หน่วยงานเจ้าของข้อมูลอาจตกลงทีจะจัดทําข้อมูลตามรูปแบบทีกําหนด
เมือได้รบั การร้องขอจาก สญช. ในบางกรณี สญช. อาจต้องรับภาระในการประมวลข้อมูลใหม่เพือแสดงข้อมูล
จําแนกเพศ
การเผยแพร่ขอ้ มูล
ฐานข้อมูลจําแนกเพศและรายงานสถิติจาํ แนกเพศนับเป็ นความพยายามทีจะส่งเสริมการ
ผลิต การแลกเปลียนการใช้และการพัฒนาข้อมูลจําแนกเพศ และข้อมูลสถานภาพสตรี ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญใน
การสนับสนุ นการวิเคราะห์ ผลักดัน และการตัดสินใจนโยบายเกียวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
หน่วยงานราชการ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชนทัวไปสามารถสืบค้นขอ้ มูลเหล่านีได้ทาง
เว็บไซต์ www.gender.go.th

ตัวอย่างประเด็นทีน่ าสนใจจากสถิติในรายงานฉบับนี :
ผูห้ ญิงกับความยากจน:
สัดส่วนประชากรยากจนของประชากรหญิงตํากว่าประชากรชาย แต่ในภาคใต้สดั ส่วนประชากรยากจน
ของประชากรหญิงเพิมขึนจนสูงกว่าประชากรชายในปี 2549
โดยทัวไปครัวเรือนทีมีหวั หน้าเป็ นหญิงมีโอกาสยากจนน้อยกว่าครัวเรือนทีมีหวั หน้าเป็ นชาย แต่ใน
กรุงเทพฯและภาคเหนือ ครัวเรือนทีมีหวั หน้าเป็ นชายมีสถานภาพทีดีกว่าครัวเรือนทีมีหวั หน้าเป็ นหญิง
อย่างไรก็ดี รายได้เฉลียของครัวเรือนทัวไปทีมีหวั หน้าเป็ นหญิงยังตํากว่าครัวเรือนทีมีหวั หน้าเป็ นชายใน
ทุกภาคโดยมีความแตกต่างมากทีสุดในภาคใต้ แต่สถานการณ์เริมดีขนในปี
ึ
2549
การศึกษาและการฝึ กอบรมของผูห้ ญิง:
จํานวนปี การศึกษาเฉลียของผูช้ ายสูงกว่าผูห้ ญิง แต่ช่องว่างทางการศึกษาทีสําคัญคือช่องว่างระหว่างพืนที
เมืองและชนบท คนกรุงเทพฯ มีจาํ นวนปี การศึกษาเฉลียสูงที◌ุ◌่ สุด และผูห้ ญิงกรุงเทพฯ มีจาํ นวนปี
การศึกษา
เฉลียสูงกว่าผูช้ าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลา้ หลังพืนทีอืนทังหมด
อัตราการเข้าเรียนรวมของหญิงและชายในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นสูงมาก อัตรา
ดังกล่าวลดลงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ซึงผูห้ ญิงมีอตั ราการเขา้ เรียนสูงกว่าผูช้ าย
ในทังสองระดับนี
ในกลุ่มเยาวชน ผูห้ ญิงมีอตั ราการมีทกั ษะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงกว่าผูช้ าย และในภาคใต้
ผูห้ ญิงใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าผูช้ าย
ผูช้ ายมีอตั ราการอ่านออกเขียนได้สูงกว่าผูห้ ญิงในทุกภาค โดยมีความแตกต่างระหว่างหญิงและชายมาก
ทีสุดในภาคเหนือ
ในกลุ่มอายุ 6-29 ปี ผูห้ ญิงอ่านหนังสือมากกว่าหรือเท่ากับผูช้ าย แต่เมืออายุ 30 ปี ขนไป
ึ ผูช้ ายอ่าน
หนังสือมากกว่าผูห้ ญิงทังในเขตเมืองและเขตชนบท
ผูห้ ญิงกับสุขภาพ:
ภาคใต้มสี ดั ส่วนการดูแลครรภ์ก่อนคลอดและการคลอดโดยบุคลากรสาธารณสุขตําทีสุดในประเทศ และ
มีอตั ราการตายของมารดาสูงทีสุด
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่คุมกําเนิด และวิธีการคุมกําเนิดทีใช้กนั อย่างกว้างขวางคือ ยาเม็ดคุมกําเนิด การทําหมัน
หญิง และยาฉีดคุมกําเนิด การทําหมันชายมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 1.1 เท่านัน
ในสองปี ทผ่ี านมา อัตราการสูบบุหรีของประชากรลดลง แต่อตั ราการสูบบุหรีของผูห้ ญิงสูงขึน
เช่นเดียวกับอัตราการดืมสุรา
ผูห้ ญิงมีอตั ราการเจ็บป่ วยสูงกว่าผูช้ าย แต่มอี ายุคาดเฉลียแรกเกิดยืนยาวกว่า ประชากรภาคเหนือทัง
หญิงและชายมีอตั ราการเจ็บป่ วยและอายุคาดเฉลียแรกเกิดตําทีสุด

ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุหญิงมากกว่าประชากรสูงอายุชายในทุกภาคและทุกพืนที และประชากรสูง
อายุหญิงจํานวนมากอาศัยอยู่ลาํ พัง
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง:
ในปี 2548 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ตัง
ศูนย์พงได้
ึ (One Stop Crisis Centers: OSCCs) 20 แห่งทีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และ
อืนๆ เพือให้ความช่วยเหลือเด็กและผูห้ ญิงทีถูกกระทํารุนแรง จํานวนศูนย์พงได้
ึ เพิมขึนเป็ น 171 แห่งในปี
2549 ศูนย์ช่วยเหลือและสงเคราะห์สตรีหลากหลายรูปแบบในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ ษย์ก็เพิมจํานวนขึนจาก 35 แห่งเป็ น 66 แห่งในช่วงปี 2546-2549
ผูห้ ญิงและเด็กทีขอความช่วยเหลือจากศูนย์สงเคราะห์ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ ษย์เพิมขึนเกือบเท่าตัวในระยะเวลาสองปี ทผ่ี านมา ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุความรุนแรงทางเพศ
จํานวนคดีเกียวกับการข่มขืนกระทําชําเราและความรุนแรงทางเพศอืนๆ ทีศาลพิจารณาเสร็จสินเพิมขึน
จากปี ละ 4,896 คดีเป็ น 9,653 คดีในช่วงปี 2545-2549
ผูห้ ญิงและความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธ:
ผูห้ ญิงมีสดั ส่วนร้อยละ 16.7 ของคณะกรรมการอิสระสมานฉันท์แห่งชาติ ซึงคณะรัฐมนตรีได้แต่งตังขึน
เพือให้คาํ ปรึกษาเกียวกับปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูห้ ญิงและเศรษฐกิจ:
อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผูห้ ญิงตํากว่าผูช้ าย แต่อตั ราการว่างงานของผูห้ ญิงก็ตากว่
ํ าผูช้ าย
โดยเฉพาะอย่างยิงในเขตเมือง
มีจาํ นวนผูห้ ญิงน้อยกว่าผูช้ ายทีทํางานโดยได้รบั ค่าตอบนอกภาคเกษตร และรายได้ของผูห้ ญิงตํากว่า คือ
คิดเป็ นร้อยละ 94 ของรายได้ผูช้ าย
ในปี 2548 ร้อยละ 32 ของผูบ้ ริหารสหภาพแรงงาน 1,399 แห่งเป็ นผูห้ ญิง
ในปี 2549 ผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 21.6 ของผูบ้ ริหารบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วน
สัดส่วนผูห้ ญิงทีเป็ นกรรมการนิติบุคคลทีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์สูงกว่า คือ ร้อยละ 35
โดยเฉลีย ผูห้ ญิงใช้เวลาวันละ 2.7 ชัวโมงดูแลบ้านและ 3.3 ชัวโมงดูแลสมาชิกในครัวเรือน ในขณะที
ผูช้ ายใช้เวลาวันละ 1.5 ชัวโมงดูแลบ้านและ 2 ชัวโมงดูแลสมาชิกในครัวเรือน ภาคเหนือเป็ นพืนทีทีมีความ
แตกต่างระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายสูงทีสุด

ผูห้ ญิงกับการตัดสินใจ:

ในการเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในปี 2548 ผูห้ ญิงได้รบั เลือกให้เป็ น ส.ส. ร้อยละ 11.4 ของ
จํานวน ส.ส. ทังหมด เมือเปรียบเทียบกับผูช้ าย สัดส่วนการเป็ น ส.ส. ของผูห้ ญิงตําทีสุดในภาคใต้และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงทีสุดในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงปี 2544 ถึง 2549 ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรี 3 ชุด แต่ละชุดมีผูห้ ญิงเป็ นรัฐมนตรีในสัดส่วนที
ตํามาก แต่ก็เพิมสูงขึนทุกครัง ในปี 2549 มีผูห้ ญิงร่วมรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 8.6
ในปี 2550 พรรคการเมืองขนาดใหญ่มผี ูห้ ญิงเป็ นกรรมการบริหารในสัดส่วนร้อยละ 11.3 เพิมขึนจาก
ร้อยละ 8.4 ในปี 2548
ในช่วงปี 2545-2548 สัดส่วนผูห้ ญิงทีเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงในราชการส่วนกลางเพิมขึนเป็ นร้อยละ
23.1 ซึงนับว่าเพิมขึนในทุกระดับ ยกเว้นระดับซี 11 ซึงเป็ นระดับสูงสุด
ในปี 2549 ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตังเป็ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย และอัตราการใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง
ของผูห้ ญิงและผูช้ ายใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 65.9 และร้อยละ 65 ตามลําดับ
กลไกเชิงสถาบันเพือส่งเสริมความก้าวหน้าของผูห้ ญิง:
ในปี 2549 หน่วยราชการระดับกรมขึนไปได้จดั ตังศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย
(Gender Focal Point-GFP) 129 แห่ง และอัตราส่วน GFP ต่อจํานวนหน่วยงานระดับกรมขึนไปคือ
0.84
สิทธิมนุ ษยชนของผูห้ ญิง:
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทยประกอบด้วยผูช้ าย 5 คนและผูห้ ญิง 6 คน
ผูห้ ญิงและสือ:
สัดส่วนผูห้ ญิงทีทํางานสือสารมวลชนเพิมขึนเป็ นร้อยละ 38.4 ในปี 2549 โดยผูห้ ญิงมีสดั ส่วนในสือ
โทรทัศน์วทิ ยุสูงกว่าสือสิงพิมพ์
ผูห้ ญิงกับสิงแวดล้อม:
สัดส่วนผูห้ ญิงทีเข้าร่วมฝึ กอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมซึงจัดโดยศูนย์วจิ ยั และ
ฝึ กอบรมสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมลดลงจากร้อยละ 58.6 ในปี 2545 เป็ น
ร้อยละ 45.7 ในปี 2549
เด็กผูห้ ญิง:
เมือแรกเกิด มีทารกชายมากกว่าทารกหญิง อัตราส่วนเพศแรกเกิดหญิงต่อชายประมาณ 0.94 ในทุก
พืนทีของประเทศ
ทารกแรกเกิดเพศหญิงมีอตั รานําหนักน้อยกว่าเกณฑ์สูงกว่าทารกเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ภาคเหนือ แต่เพศชายมีอตั ราการตายของทารกและอัตราการตายของเด็กอายุตากว่
ํ าห้าปี สูงกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิงในภาคใต้

ในกลุ่มเด็กอายุตากว่
ํ าห้าปี อัตรานําหนักตํากว่าเกณฑ์ในเด็กชายสูงกว่าเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

