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การพัฒนาสูความเสมอภาคระหวางเพศ
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การนํามิติหญิง-ชาย
สูกระแสหลักการพัฒนา
ดวยความเทาเทียมระหวางหญิง ชาย
ในดานสิทธิ ทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสีย
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คณะผูจัดทํารายงาน

ร

ายงานนโยบายศึกษาฉบับนี้เขียนโดย Elizabeth M. King และ Andrew D. Mason
พรอมดวยคณะประกอบดวย Ananya Basu, Tai Lui Tan, Claudio E. Montenegro
และ Lihong Wang ซึง่ ทําหนาที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูล จัดทําตารางและแผนภูมิ
เขียนสาระในกรอบ และภาคผนวก ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อเปนสาระพื้นฐานของเอกสาร Branko
Jovanovic, Cristina Estrada และ Owen Haaga ไดชว ยทําวิจัยเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ดาเนิ
ํ นการ
ภายใตการกํากับของ Karen O. Mason และ Lyn Squire

การสนับสนุนดานบริหารจัดการนําโดย Jane Sweeney และ Anna Marie Marañon ดวยความ
ชวยเหลือของ Polly Means และ Dawn Ballantyne และอีกหลายทานในกลุมศึกษาการพัฒนา
กลุม การพัฒนาและความเสมอภาคระหวางเพศ ไดชวยสนับสนุน โดย Susan Razzaz ชวยใน
การหารือทางอิเล็กโทรนิคเกี่ยวกับรางรายงาน Kayoko Shibata และ Qinghua Zhao ชวย
สนับสนุนทางเทคนิค Liliana Longo และ Patricia Sader ชวยติดตามการใชงบประมาณและ
การทําสัญญา Bruce Ross-Larson, Meta de Coquereaumont, Molly Lohman, และ Allison
Smith จาก Communication Development Incorporated เปนบรรณาธิการเรียบเรียง สําหรับการ
วางรูปแบบ การออกแบบ การเรียบเรียง การผลิต และการเผยแพรอยูภายใตความรับผิดชอบของ
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ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศยังคงดํารงอยูในหลายมิติของชีวิต-ทั่วโลก สถานการณยังเปน
เชนนี้ แมจะมีความกาวหนาของความเสมอภาคระหวางเพศในชวง 1-2 ทศวรรษที่
ผานมา ธรรมชาติและขนาดของการเลือกปฏิบัติทางเพศมีความแตกตางกันอยาง
มากในแตละประเทศและแตละภูมิภาค แตรูปแบบก็ไมแตกตางกัน กลาวคือ ไมมีภูมิภาคใดใน
ประเทศกําลังพัฒนาทีผ่ หู ญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในสิทธิดานกฎหมาย ดานสังคม และ
ดานเศรษฐกิจ ยังมีชองวางของความเสมอภาคระหวางเพศ ในการเขาถึงและการควบคุม
ทรัพยากร ในโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการมีสิทธิมีเสียงและอํานาจทางการเมือง ซึ่งผูหญิงและ
เด็กหญิงเปนผูร บั ผลกระทบจากความไมเทาเทียมเหลานี้ โดยตรงที่สุดและมากที่สุด ไมเพียงเทา
นัน้ ยังสงผลกระทบอยางกวางขวางทั่วทั้งสังคม และเปนผลรายตอคนทุกคนในสังคมในที่สุด
ดวยเหตุดงั กลาว ความเสมอภาคระหวางเพศจึงเปนประเด็นสําคัญของการพัฒนา และเปนวัตถุ
ประสงคหลักของการพัฒนา ดวยความสําคัญของตัวปญหาเอง และเพราะความเสมอภาค
ระหวางเพศจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสรางความเจริญเติบโต ในการ
ลดความยากจน ในการบริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคระหวางทางเพศ
จึงเปนสวนสําคัญของกลยุทธการพัฒนาที่มุงให คนทุกคน –ทัง้ ผูห ญิงและผูชาย หลุดพนจาก
ความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได
การพัฒนาเศรษฐกิจไดเปดหนทางหลายทางในการสรางความเสมอภาคระหวางเพศในระยะ
ยาว โดยมีประสบการณทั่วโลกมากมายที่สนับสนุนขอเท็จจริงนี้ แตกระนั้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหบรรลุผลที่พึงประสงคได สิง่ ทีจ่ าเป
ํ นคือ สภาพแวด
ลอมของกฎระเบียบและองคกร ที่จะสรางสิทธิและโอกาสอันเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผู
ชาย รวมทัง้ มาตรการเชิงนโยบายที่มุงแกปญหาความไมเสมอภาคโดยตรง รายงานฉบับนี้ไดนํา
เสนอกลยุทธ 3 ประการในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ดังนี้
• การปฏิรูปกฎระเบียบและองคกรเพื่อสรางสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมระหวางผูหญิงและผู

ชาย การปฏิรปู ระเบียบและองคกรดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่ตองดําเนิน
การเพื่อวางพื้นฐานของสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน สําหรับผูหญิงและผูชาย เนื่องจาก
กฎหมายในหลายประเทศยังมิไดใหสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย การปฏิรูป
กฎหมายจึงเปนสิ่งที่ตองกระทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายครอบครัว รวมทั้งการปองกัน
การใชความรุนแรง สิทธิถือครองที่ดิน การจางงาน และสิทธิทางการเมือง
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การพัฒนาสูความเสมอภาคระหวางเพศ
• สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมแรงจูงใจใหมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเสมอภาคแล

เนนการะมีสวนรวม รายไดที่สูงขึ้น และระดับความยากจนที่ลดลง มีแนวโนมจะชวยลด
ความไมเทาเทียมระหวางเพศ ในดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ ผลิตภาพที่
สูงขึ้นและโอกาสการจางงานใหมๆ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการจาง
งาน นอกจากนัน้ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการประปา การพลังงาน และการจราจร
ขนสง จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในแงปริมาณงานทีผ่ ูหญิงตองรับภาระ
• ใชมาตรการเรงดวนเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการควบคุมทรัพยากร

และสิทธิทางการเมือง โดยเหตุที่การปฏิรูปกฎระเบียบและองคกร ควบคูกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาจไมเพียงพอสําหรับการแกปญหา-หรือผลลัพธบังเกิดชา จึงจําเปนตองมีมาตร
การเรงดวนเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมระหวางเพศ ในระยะสั้น และระยะกลาง

เ

ความเสมอภาคระหวางเพศ – ในเชิงสิทธิ ทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียง
ทางการเมือง
พศ มีความหมายในเชิงบทบาททางสังคม และพฤติกรรมที่คนเราเรียนรูจากสังคม รวมทั้ง
ความคาดหวังที่เกี่ยวของกับการเปนผูหญิงและผูชาย เนือ่ งจากผูห ญิงและผูชายมีความ
แตกตางกันในเชิงสรีระ ซึ่งในทุกวัฒนธรรมไดแปลความแตกตางทางสรีระ และขยายความ
ออกเปนรูปแบบของความคาดหวังของสังคมในเชิงพฤติกรรมและกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง
สิทธิ ทรัพยากร และอํานาจ ที่ผูหญิงและผูชายจะพึงมี แมวาความคาดหวังเหลานี้มีความแตก
ตางกันออกไปในแตละสังคม แตก็มีความคลายคลึงอยูหลายประการ ตัวอยางเชน ในเกือบทุก
สังคมไดมอบหมายความรับผิดชอบดูแลเด็กและทารก ใหแกผูหญิงและเด็กหญิง และมอบบท
บาทการเปนทหารและปองกันชาติใหแกผูชาย
ทํานองเดียวกัน เชือ้ สาย ชาติพันธ ชนชั้น และเพศ ก็เปนการจัดอันดับทางสังคม ซึ่งมีผลอยางยิ่ง
ตอการกําหนดโอกาสในชีวิตของแตละคน รวมทัง้ บทบาทการมีสวนรวมในสังคม และในระบบ
เศรษฐกิจ แมบางสังคมจะมิไดมกี ารแบงแยกดานเชื้อสายและชาติพันธ แตในทุกสังคมมีความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศ – ทั้งในแงความแตกตางและความไมเทาเทียมกัน ในระดับที่หลาก
หลาย โดยทั่วไปแลว จะตองใชเวลานานในการเปลี่ยนแปลงความไมเสมอภาคนี้ ซึ่งก็มิไดมี
สถานะทีห่ ยุดนิง่ คงที่ และในบางครั้งกลับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยตอบสนองตอการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายและสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
คําวา ความเสมอภาคระหวางเพศ มีความหมายทีห่ ลากหลายในบริบทของการพัฒนา รายงาน
นีใ้ ชความหมายในแงของความเสมอภาคภายใตกฎหมายและโอกาส (รวมทั้งโอกาสจากผลตอบ
แทนจากการทํางาน การเขาถึงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และทรัพยากรทางการ
ผลิตอืน่ ทีจ่ ะชวยสรางโอกาส) ตลอดจนความเสมอภาคดานการมีสิทธิมีเสียง (การมีอิทธิพลหรือ
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การมีสว นรวมในกระบวนการพัฒนา) ทั้งนี้จะมิไดหมายรวมถึง ความเสมอภาคระหวางเพศ ใน
เชิงผลลัพธ ดวยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก วัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกัน ตางมีหน
ทางของตนเอง ในการบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ ประการที่ 2 ความเสมอภาค มีนัยยะวา
ผูห ญิงและผูช ายตางมีอิสระในการเลือกบทบาทและผลลัพธที่แตกตางกัน (หรือเหมือนกัน) ตาม
ความพึงพอใจและเปาหมายของแตละคน
รายงานฉบับนี้ใชรูปแบบขอมูลและการวิเคราะหหลากหลายในการหารือประเด็นเกี่ยวกับความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก แตการวัดผลและการประเมินผลใน
หลายมิติของความไมเสมอภาคทางเพศ เปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยาก การมีขอมูลไมเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศในหลายดาน เปนอุปสรรคอีกประการที่สําคัญ
และเนือ่ งจากในประเทศพัฒนามีหลักฐานเชิงประจักษที่หลากหลายกวา และมีมากกวาประเทศ
ดอยพัฒนา รายงานนี้จึงไดทบทวนประสบการณของประเทศพัฒนาควบคูกันไปดวย โดยนํา
เสนอการวิเคราะหแบบผสมผสานในระดับจุลภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้ง
ทบทวนการศึกษาในสาขาสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ

ทามกลางความกาวหนา
อยูในทุกประเทศ

ความไมเสมอภาคระหวางเพศยังดํารง

ในชวงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 ประเทศกําลังพัฒนาเกือบทุกประเทศมีความกาวหนาอยาง
ดียงิ่ ในดานสถานะของผูหญิง และความเสมอภาคระหวางเพศ
• ในเกือบทุกประเทศ ระดับการศึกษาของผูหญิงอยูในระดับดีขึ้นอยางมาก อัตราสวนการเขา

เรียนระดับประถมศึกษาของเด็กหญิงเพิ่มขึ้นถึงเทาตัวในกลุมประเทศเอเชียใต ซับซาฮารา
อาฟริกา ตะวันออกกลาง และอาฟริกาเหนือ อัตราเพิ่มนี้สูงกวาอัตราการเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาของเด็กชาย จึงชวยลดชองวางของความแตกตางในการเขารับการศึกษา
ระหวางเด็กหญิงและเด็กชายลง
• อายุขยั เฉลีย่ ของผูห ญิงในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 15-20 ป ดวยการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

สําหรับผูห ญิงและเด็กหญิง และการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น อายุเฉลี่ยของผูหญิง
และผูช ายจึงยืนยาวขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาทุกภูมิภาค ในคริสตทศวรรษที่ 1990 เปนครั้ง
แรกทีผ่ หู ญิงในอาฟริกามีอายุเฉลี่ยยืนยาวกวาผูชาย
• ผูห ญิงเขาสูกําลังแรงงานมากขึ้น ตัง้ แตคริสตทศวรรษที่ 1970 แรงงานหญิงไดเพิ่มขึ้นโดย

เฉลีย่ ถึง รอยละ 15 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอเมริกาใต อัตราเพิ่มนี้สูงกวาอัตราเพิ่ม
ของแรงงานชาย ดังนัน้ จึงชวยลดชองวางระหวางเพศในการจางงาน อีกทั้งชองวางของ
ความไมเทาเทียมของคาจางก็ลดลงดวย
3
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แตกระนัน้ ในทามกลางความกาวหนาที่สําคัญเหลานี้ ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ
การครอบครองทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียงก็ยังดํารงอยูในประเทศกําลังพัฒนาทุกประเทศ
ทัง้ นีค้ วามไมเสมอภาคในบางเรื่องก็มีความกาวหนาชามากและไมตอเนื่อง ยิง่ กวานัน้ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในบางประเทศยังนํามาซึ่งความถดถอยของการทํางานเพื่อการนี้ ซึ่งสงผล
กระทบตอผลลัพธของงานที่ไดมาดวยความยากลําบาก

สิทธิ
ไมมีภูมิภาคใดที่ผูหญิงและผูชายจะมีความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และสิทธิทาง
กฎหมาย (โปรดดูรูปที่ 1) ในหลายประเทศผูหญิงยังมิไดรับสิทธิที่จะเปนเจาของที่ดิน จัดการ
ทรัพยสนิ จัดการธุรกิจ หรือแมแตเดินทางโดยไมตองใหสามียินยอม ในประเทศกลุมซับซาฮารา
อาฟริกา สวนใหญผหู ญิงมีสิทธิเปนเจาของที่ดินโดยผานสามี ตราบเทาที่ยังแตงงานอยู และมัก
จะสูญเสียสิทธิ เมือ่ มีการหยารางหรือเปนหมาย ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ ได
กีดกันผูห ญิงออกจากทางเลือกในหลายบริบทของชีวิต – สวนมากจะจํากัดขีดความสามารถใน
การมีสว นรวมหรือไดรับประโยชนจากการพัฒนา
รูปที่ 1 ความไมเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิพื้นฐานยังคงมีอยูในทุกภูมิภาค
ดัชนีชวี้ ัดความเสมอภาคระหวางเพศ
4
3
2
1
0

หมายเหตุ: ตัวเลข 1 แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิตํ่า ตัวเลข 4 แสดงวามีความเสมอภาค
ระหวางเพศระดับสูง (โปรดดู หมายเหตุขอที่ 1 ตอนทายของสรุป)
ที่มา:
ตัวเลขแสดงสิทธิ มาจาก Humana (1992); ตัวเลขประชากรมาจาก World Bank (1992d)
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ทรัพยากร
ผูหญิงยังคงควบคุมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสัดสวนตํ่า ทัง้ ดานการศึกษา ที่ดิน ขาวสาร และ
ทรัพยากรการเงิน ในกลุมประเทศเอเชียใต จํานวนปที่เขารับการศึกษาของผูหญิงเปนเพียงครึ่ง
หนึง่ ของผูช าย สัดสวนการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของเด็กหญิงเปนเพียง 2 ใน 3 ของเด็กชาย
ผูห ญิงจํานวนมากไมมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน และโดยทั่วไปผูหญิงจะครอบครองที่ดินทํากินขนาด
เล็กกวาผูช าย ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญกิจการที่ผูหญิงเปนของมักจะมีเงินทุนไมเพียงพอ
และมีปญ
 หาในการเขาถึงเครื่องจักร ปุย ขอมูลขาวสาร การสงเสริม และสินเชื่อ ยากกวากิจการ
ที่ผูชายเปนเจาของ ความไมเทาเทียมกันเหลานี้ ไมวาจะเปนการศึกษาหรือทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตอยางอืน่ เปนอุปสรรคกีดขวางขีดความสามารถของผูหญิง ในการมีสวนรวมในการพัฒนา
และการมีสวนชวยยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตสําหรับครอบครัวของตน นอกจากนั้นยังสง
ผลทําใหเกิดความเสี่ยงและความเปราะบางมากขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตสวนตัว หรือวิกฤตครอบครัว
หรือเมือ่ แกตัวลง และเมื่ออยูในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
และแมการบรรลุเปาหมายทางการศึกษาของผูหญิงจะอยูในระดับดีขึ้น แตในตลาดแรงงาน ผู
หญิงก็ยงั คงมีรายรับตํ่ากวาผูชาย แมจะมีระดับการศึกษาเดียวกัน และมีประสบการณเทากัน
ในประเทศกํ าลั ง พั ฒ นาผู ห ญิ ง มัก จะถูก จํ ากัดเรื่อ งอาชีพ และส วนใหญจะถูกกีดกันมิใหมี
ตําแหนงบริหารในภาคการผลิตที่เปนทางการ ในประเทศพัฒนาผูหญิงในตลาดแรงงานจะมีราย
รับโดยเฉลีย่ รอยละ 77 ของที่ผูชายไดรับ แตในประเทศกําลังพัฒนาสัดสวนนี้เปนเพียง รอยละ
73 และมีเพียง 1 ใน 5 ของชองวางของรายรับที่อธิบายไดดวยความไมเทาเทียมระหวางเพศใน
ดานการศึกษา ประสบการณการทํางาน หรือลักษณะของงาน

การมีสิทธิมีเสียง
การถูกจํากัดมิใหเขาถึงทรัพยากร และการมีขีดความสามารถตํ่าในการสรางรายได – ไมวาจะใน
กิจการของตนเอง หรือการรับจางทํางาน – เปนขอจํากัดมิใหผูหญิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนในครอบครัว
การมีสิทธิที่ไมเทาเทียมกัน และ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดอยกวาผูชายโดยเปรียบเทียบ ยังจํากัดขีดความสามารถของผู
หญิงในการทีจ่ ะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในชุมชนของตน และในระดับชาติ ตัวแทนของผูหญิง
ในการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นยังตํ่ากวาที่ควรจะเปน หรือโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 10
ของทีน่ งั่ ในรัฐสภา (ยกเวนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกที่ตัวเลขนี้อยูในระดับ รอยละ 18-19)
และไมมปี ระเทศกําลังพัฒนาประเทศใดที่มีผูหญิงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเกินรอยละ 8 ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 1970 ในเกือบทุกภูมภิ าคมีความกาวหนาเรื่องนี้นอยมาก ยิ่งกวานั้นในกลุม
ประเทศยุโรปตะวันออก ผูแทนสตรีไดลดลงจากรอยละ 25 เหลือเพียงรอยละ 7 ตั้งแตมีการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนั้น
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ค

ความไมเสมอภาคระหวางเพศในหมูคนจะรุนแรงกวา
วามไมเสมอภาคระหวางเพศในดานการศึกษาและสาธารณสุขในหมูคนจน มักจะอยู
ในระดับสูงกวาปกติ การวิจัยเมื่อไมนานมานี้เกี่ยวกับการเขารับการศึกษาของเด็ก
หญิงและเด็กชายใน 41 ประเทศ บงชี้วาประเทศที่มีความไมเสมอภาคระหวางเพศ
ดานการเขารับการศึกษาสูง มักจะเปนประเทศที่มีฐานะยากจนมากกวาประเทศที่ไมยากจน
(โปรดดูรปู ที่ 2) รูปแบบทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกเมื่อพิจารณาความสัมพันธของครัวเรือนที่ยาก
จนและไมยากจน กับอัตราการเสียชีวิตของเด็กหญิงและเด็กชายในวัยกอนอายุ 5 ป
รูปที่ 2: ความไมเทาเทียมระหวางเพศในหมูคนจนจะรุนแรงกวาคนรวย
สัดสวนผูชายตอผูหญิงในการเขาเรียนหนังสือในกลุมคนจน
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

สัดสวนผูช ายตอผูหญิงในการเขาเรียนหนังสือในกลุมคนรวย
หมายเหตุ: ตัวเลขการเขาเรียนหนังสือเปนสัดสวนของเด็กในชวงอายุ 6-14 ป ไมวาจะเรียนในระดับใด ครอบ
ครัวยากจนหมายถึงครัวเรือนที่อยูในกลุมคนจนสุด 40% ของการกระจายความ”มั่งคั่ง” ครอบครัว
คนรวย หมายถึงครัวเรือนในกลุม 20% สูงสุด เสนแบง 45 องศา แสดงชองวางของความเสมอภาค
ระหวางเพศในหมูคนจน และในหมูคนรวย
ที่มา:
Filmer 1999
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รูปแบบเชนเดียวกันนี้ พบไดอีกเมื่อเปรียบเทียบประเทศที่ยากจนและไมยากจน เพราะแมวาใน
กลุมประเทศที่มีรายไดตํ่ า ความเสมอภาคระหวางเพศในดานการศึกษาและสาธารณสุขมี
สถานะดีขนึ้ อยางมากในชวง 30 ปที่ผานมา แตความไมเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย ใน
การเขารับการศึกษายังคงอยูในระดับสูง ในประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง และรายไดสูง
(โปรดดูรูปที่ 3) และแมวา จะมีความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและความเสมอภาค
ระหวางเพศ แตผูแทนของผูหญิงในรัฐสภายังคงอยูในระดับตํ่า ในประเทศที่มีรายไดนอยบาง
ประเทศ เชน ประเทศจีน และอูกันดา ไดมีความพยายามพิเศษที่จะเพิ่มที่นั่งในรัฐสภาใหผูหญิง
จนทําใหสดั สวนของผูแทนสตรีในประเทศทั้ง 2 สูงกวาในประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งแสดงถึงศักย
ภาพของขอบังคับทางสังคมที่มีตอความเสมอภาคระหวางเพศ
รูปที่ 3: ความเสมอภาคระหวางเพศมีสถานะดีขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศที่มีรายไดนอยและ
ปานกลาง ยกเวนในดานการมีสวนรวมทางการเมือง
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย
ประเทศที่มีรายไดตํ่า

ประเทศที่มีรายไดปานกลาง

ประเทศที่มีรายไดสูง

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1.0
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0.8
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0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0
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อายุเฉลีย่
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เขาเรียนประถม

1995c

0.0
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1980b
เขาเรียนมัธยม

1990

1995c
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1980b
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1995c

ผูแทนในสภา

หมายเหตุ: สัดสวนการเขาเรียนหนังสือรวม เปนตัวเลขการเขารับการศึกษาในโรงเรียนโดยไมระบุชั้น ไม
คํานึงถึงอายุ เปน รอยละของตัวเลขที่เปนทางการของประชากรเด็กในกลุมอายุที่ควรไดรับการ
ศึกษาตามระดับนั้นๆ ในปที่ระบุ ตัวเลขสัดสวนผูหญิงตอผูชาย เปนตัวเลขรวมของสัดสวนผูหญิง
ที่เขารับการศึกษา หารดวย ตัวเลขรวมของสัดสวนผูชายที่เขารับการศึกษา สําหรับผูแทนสตรีใน
รัฐสภา ใชสัดสวนที่นั่งในสภาของสมาชิกสภาที่เปนผูหญิงตอสมาชิกสภาที่เปนผูชาย ตัวเลขทั้ง
หมดถ ว งนํ้ าหนักดวยคาเฉลี่ยของประชากร
a ตัวเลขของรัฐสภาจากป ค.ศ. 1975
b ตัวเลขของรัฐสภาจากป ค.ศ. 1985
c ตัวเลข อายุขัยเฉลี่ย จากป ค.ศ. 1997
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ที่มา:

ตัวเลขเกี่ยวกับรัฐสภาจาก WISTAT (1998) ตัวเลขรายไดจาก World Bank (1999d)

แตเราตองตระหนักวา ตัวชี้วัดเหลานี้เปนเพียงดัชนีวัดคุณภาพความเสมอภาคระหวางเพศ ใน 23 มิตเิ ทานัน้ มีความตองการขอมูลที่เปนระบบในมิติอื่นๆ อีกมากเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย
ทัง้ ดานกายภาพและที่เปนตัวเงิน – จนถึงการมีอิสระ – และความเขาใจที่ดีขึ้นวา มีความสําเร็จ
และกาวหนาอยางไรในเรื่องนี้ และตองดําเนินการอยางไรตอไป

ค

ความไมเสมอภาคระหวางเพศ
อุปสรรคตอการพัฒนา

สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข

และเปน

วามไมเสมอภาคทางเพศ ทําใหเกิดคาใชจายสูงดานสุขภาพและความอยูดีมีสุขของ
ผูช าย ผูห ญิง และเด็ก และมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการยกระดับชีวิตของ
เขาเหลานัน้ นอกจากคาใชจายสวนบุคคลเหลานี้แลว ความไมเสมอภาคทางเพศยัง
ลดผลิตภาพในไรนาและวิสาหกิจ ซึ่งกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของการลดความยากจน และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไมเสมอภาคระหวางเพศยังทําใหธรรมาภิบาลมีจุดออน ซึ่งสง
ผลกระทบตอประสิทธิผลของนโยบายพัฒนา

ความอยูดีมีสุข
ตนทุนของความไมเสมอภาคระหวางเพศ คือ ความเสียหายที่มีตอชีวิตของผูคน และคุณภาพ
ชีวิตของเขาเหลานั้น – หลักฐานมากมายจากนานาประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวาสังคมที่มี
ความไมเสมอภาคระหวางเพศในระดับสูงอยางตอเนื่อง จะตองชดใชดวยความยากจน ภาวะทุพ
โภชนาการ ความเจ็บปวย และการขาดแคลนอื่นๆ
• ประเทศจีน เกาหลี และกลุมประเทศเอเชียใต มีอัตราการเสียชีวิตของผูหญิงในระดับสูง ที่

เปนเชนนี้ เพราะมาตรฐานทางสังคมใหความสําคัญตอลูกชายมากกวาลูกสาว ผนวกกับ
นโยบายมีลูกคนเดียวของประเทศจีน ไดนําไปสูอัตราการเสียชีวิตของเด็กหญิงที่สูงกวาเด็ก
ชาย มีการประมาณการวานาจะมีผูหญิงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เปนจํานวนถึง 60-100
ลานคน หากมิไดมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ
• มารดาทีไ่ มรูหนังสือ และมีการศึกษาตํ่า สงผลเสียโดยตรงตอลูกเล็กของเขาเหลานั้น การ

ศึกษาตํ่าไดนําไปสูการดูแลเด็กที่ไมมีคุณภาพ อัตราการเสียชีวิต และภาวะทุพโภชนาการ
ของทารกและเด็กในระดับสูงตามลําดับ มารดาที่มีการศึกษามากกวาจะสามารถปรับตัวใหมี
พฤติกรรมทีม่ ีสุขอนามัยเหมาะสม เชนการใหลูกเล็กๆ ไดรับภูมิคุมกันโรค (โปรดดูรูปที่ 4)
หลักฐานสนับสนุนขอสรุปนี้คือ การวิเคราะหขอมูลการสํารวจภาวะครัวเรือนอยางละเอียดที่
แสดงถึงปจจัยอื่นที่อาจชวยปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาล และผลลัพธที่เกี่ยวของกับสุข
อนามัย
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รูปที่ 4: อัตราการใหภมู ิคุมกันเด็กเพิ่มสูงขึ้นพรอมกับการศึกษาของมารดา
สัดสวนรอยละของเด็ก 12-23 เดือนที่ไดรับภูมิคุมกัน เปรียบเทียบกับการศึกษาของมารดา
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ไมไดรับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาหรือสูงกวา

หมายเหตุ: ตัวเลขของทุกภูมิภาคถวงนํ้าหนักดวยตัวเลขเฉลี่ยของประชากร
ที่มา:
ขอมูลการไดรับภูมิคุมกันมาจากการสํารวจดานประชากรและสุขภาพครั้งลาสุด ขอมูลประชากรจาก World Bank
(1999d)
• เชนเดียวกับการศึกษาของมารดา รายไดครัวเรือนที่สูงขึ้นก็มีความสัมพันธกับการรอดชีวิต

ของเด็กและภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น การวิจัยในประเทศบังคลาเทศ บราซิล และไอเวอรีโคสต
แสดงใหเห็นวา การที่ผูหญิงในครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีแนวโนมที่จะสงผลทางบวก มาก
กวาการเพิม่ รายไดของผูชายในครัวเรือน นาเสียดายที่มาตรฐานทางสังคมที่ตายตัว ไมยืด
หยุน ในการแบงหนาที่ บทบาทการทํางานระหวางผูหญิง ผูชาย ตลอดจนการจํากัดการจาง
งานผูห ญิง เปนอุปสรรคตอขีดความสามารถในการหารายไดของผูหญิง
• ความไมเสมอภาคระหวางเพศในการเขารับการศึกษาและการทํางานในเมืองมีสวนเรงการ

แพรระบาดของเชื้อเอชไอวี (โปรดดูรูปที่ 5) เอดสจะแพรระบาดอยางรวดเร็วในทศวรรษหนา
จนกระทัง่ 1 ใน 4 ของผูหญิง และ 1 ใน 5 ของผูชาย เปนผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งไดเกิดขึ้นแลว
ในหลายประเทศของซับซาฮาราอาฟริกา
• ไมเพียงแตผหู ญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ยากจน ที่ไดรับผลกระทบของความไม

เสมอภาคระหวางเพศ ผูชายก็ไดรับผลกระทบจากมาตรฐานและทัศนคติทั่วไปของสังคมเชน
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กัน ในระบบเศรษฐกิจชวงเปลี่ยนผานของประเทศกลุมยุโรปตะวันออกที่ผานมา ทําใหผูชาย
มีอายุขยั เฉลีย่ ตํ่าลงจากเดิม รวมทั้งมีการเพิ่มของอัตราการเสียชีวิต ซึ่งเปนอัตราสูงสุดของ
ยามสงบทีไ่ มมีสงคราม โดยการเสียชีวิตนั้น มีความสัมพันธกับความเครียดและความกังวล
อันเนือ่ งจากการวางงานในหมูผูชายที่สูงขึ้นเปนอันมาก
รูปที่ 5: อัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นเมื่อมีความไมเสมอภาคระหวางเพศสูงขึ้น
อัตราประชากรเมืองที่ติดเชื้อเอชไอวี (log scale)
1 0 0

1 0

1

0
0

1 0

2 0
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ความไมเสมอภาคระหวางเพศในดานการรูหนังสือ (สวนตางของอัตรารอยละ)
หมายเหตุ: ในแผนภูมิมีตัวเลขประเทศ 72 ประเทศ (32 ประเทศ ในซับซาฮาราอาฟริกา 20 ประเทศ ใน
อเมริกาใตและคาริเบียน 15 ประเทศ ในเอเชีย และ 4 ประเทศ ในตะวันออกกลาง และ 1
ประเทศอุตสาหกรรม)
แกนตั้งวัดรอยละของประชากรเมืองที่ติดเชื้อเอชไอวี
ซึ่งแปลงเปน
logarithm จุดแตละจุดในแผนภูมิเปนตัวแทนของแตละประเทศขจัดผลของตัวแปรอื่นที่รวมอยูใน
การวิเคราะห regression (อาทิ GNP ตอหัว ดัชนีชี้วัดความไมเทาเทียมของรายได ศาสนา และ
สัดสวนของประชากรที่เกิดในตางประเทศ)
ที่มา:
Over ค.ศ. 1998

ผลิตภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเสียหายทีเ่ กิดกับประชาชน คือ ความเสียหายที่มีตอการพัฒนา – เนื่องจากการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา แตความไมเสมอภาคระหวางเพศกลับสรางตน
ทุนเพิม่ แกผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเปนอุปสรรคตอการ
สะสมทุนดานทรัพยากรมนุษย ในครัวเรือนและตลาดแรงงาน และดวยการกีดกันผูหญิงหรือผู
ชายจากการเขาถึงทรัพยากร บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมการผลิตอยางเปนระบบ ทําใหการ
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เลือกปฏิบตั ิทางเพศลดทอนขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโต และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
•

การสูญเสียผลผลิตเปนผลมาจากความไมมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต
ระหวางผูช ายและผูหญิงภายในครัวเรือน ในครัวเรือนของประเทศเบอกินาฟาโซ คาเมรูน
และเคนยา ความเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชาย ในการควบคุมปจจัยการผลิตและราย
ไดจากการเกษตร จะชวยเพิ่มผลผลิตจากไรนาไดถึง 1 ใน 5 ของผลผลิตเดิม

•

การลงทุนการศึกษาสําหรับผูหญิงในระดับตํ่าจะสงผลใหผลผลิตรวมของประเทศลดลง การ
วิจัยเรื่องหนึ่งไดประมาณการวา ถาประเทศในเอเชียใต ซับซาฮาราอาฟริกา ตะวันออก
กลาง และอาฟริกาเหนือ เริ่มตนดวยการมีชองวางของความเสมอภาคระหวางเพศดาน
จํานวนปเฉลี่ยของการเขารับการศึกษา เชนเดียวกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในป ค.ศ.
1960 และปดทายดวยการลดชองวางที่กลุมประเทศเอเชียตะวันออก ทําสําเร็จระหวางป
ค.ศ. 1960 ถึง 1992 จะทําใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรของภูมิภาคนี้ มีอัตราขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสูงเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยูอีก รอยละ 0.5 – 0.9 ตอป ซึ่งเปนอัตราเพิ่มที่สูง
มาก (โปรดดูรูปที่ 6) การวิจัยอีกเรื่องประมาณวา แมประเทศในกลุมตะวันออกกลางและ
ประเทศพัฒนาที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงอยูแลว การเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ของสัดสวนผูหญิง
ทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะชวยเพิ่มรายไดถึง รอยละ 0.3 การศึกษาทั้ง 2 ดําเนิน
การโดยมีการควบคุมปจจัยตัวอื่นที่มักจะใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

รูปที่ 6: การลดความไมเสมอภาคระหวางเพศอยางเร็วจะเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของ GNP ตอหัว ระหวางป ค.ศ.1960-1992 (รอยละ)
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ตัวเลขจริง

ประมาณการ
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หมายเหตุ: ตัวเลข “ประมาณการ” แสดงคาเฉลี่ยประมาณการอัตราขยายตัวของ GNP แตละภูมิภาค ในกรณี
ที่ความไมเสมอภาคดานการศึกษาในปค.ศ.1960 เทากับกลุมประเทสเอเชียตะวันออก และไดลด
ความไมเสมอภาคอยางรวดเร็วเทากับประเทศเอเชียตะวันออก ในระหวางป ค.ศ.1960-1992
ที่มา:
simulation โดยใชพื้นฐานจากผลการทํา regression ของ Klasen (1999a)

ธรรมาภิบาล
การที่ผูหญิงมีสิทธิมากขึ้น และการที่ผูหญิงและผูชายมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะอยางเทา
เทียมกันมากขึน้ จะชวยทําใหภาคธุรกิจเอกชนทํางานดวยความสุจริตมากขึ้น และทําใหสถานะ
ของธรรมาภิบาลดีขึ้น ในพื้นที่ซึ่งอิทธิพลของผูหญิง ในกิจกรรมสาธารณะมีสูงขึ้น ระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบจะลดลง สถานการณยังเปนเดียวกัน แมเมือ่ เปรียบเทียบระหวางประเทศที่
มีรายได เสรีภาพของประชาชน การศึกษา องคกรและสถาบันทางกฎหมาย ในระดับเดียวกัน
(โปรดดูรูปที่ 7) และแมจะเปนเพียงขอสังเกต การคนพบนี้ไดมีสวนสนับสนุนใหมีสัดสวนผูหญิง
ในกําลังแรงงาน และในวงการเมืองมากขึ้น – เนื่องจากผูหญิงจะเปนพลังที่มีประสิทธิผลอยางยิ่ง
ตอหลักนิติธรรมและการปกครองที่ดี
-

รูปที่ 7 เมื่อความเสมอภาคดานสิท
ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ดัชนีชวี้ ัดแสดงสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคมของผูหญิง
หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ ใชขอมูลจาก the International Country Risk Guide (ICRG)
และปรับมาเปน ดัชนีชี้วัดการทุจริตประพฤติมิชอบ = 10-(ดัชนี ICRG-1) * 2 ตัวแปรดานสิทธิ
ของผูหญิงมาจาก ดัชนี the Women’s Economic and Social Human Rights (WESHR) ซึ่ง

12

ส รุ ป

ที่มา:

พัฒนาโดย Purdue University’s Global Studies Program ตัวเลขทั้งหมดถวงนํ้าหนักดวย
GDP ตอหัวในแตละประเทศ
ประมาณการโดยเจาหนาที่ของธนาคารโลก โปรดดู Kaufmann (1998)

ผูห ญิงในวงธุรกิจก็มักจะไมคอยใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจเปนเพราะวาผูหญิงมีมาตร
ฐานทางจริยธรรมสูง หรือไมตองการความเสี่ยง การวิจยั บริษัท 350 แหงในสาธารณรัฐจอรเจีย
สรุปไดวา บริษัทที่มีผูชายเปนเจาของหรือเปนผูบริหาร มักจะจายเงินสินบนใหเจาหนาที่ของรัฐ
มากกวาบริษัทที่มีผูหญิงเปนเจาของหรือบริหารถึงรอยละ 10 ผลการศึกษามีขอสรุปดังกลาว
โดยไมจํากัดวาบริษัทอยูในภาคการผลิตใด มีขนาดใด มีการจัดการหรือการเปนเจาของใน
ลักษณะใด และหากวิเคราะหโดยมิไดควบคุมตัวแปรจะพบวา บริษัทที่มีการบริหารโดยผูชายมี
โอกาสที่มากกวาถึง 2 เทาทีจ่ ะจายเงินสินบนมากกวา

ทําไมยังมีความไมเทาเทียมระหวางเพศในประเทศจีน

ถ

าความไมเสมอภาคระหวางเพศ สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน และ
โอกาสในการพัฒนาของประเทศแลว ทําไมจึงยังคงมีความไมเสมอภาคระหวางเพศใน
หลายประเทศ และทําไมความไมเสมอภาคระหวางเพศบางประการ จึงยากที่จะขจัดมาก
กวาบางประการ ตัวอยางเชน มีการยกระดับบริการสาธารณสุขและการศึกษาอยางรวดเร็ว แต
การมีสวนรวมทางการเมืองและความเทาเทียมของการถือครองที่ดิน มีความกาวหนานอยมาก
ปจจัยใดทีเ่ ปนอุปสรรคตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความสัมพันธระหวางเพศ และที่เปนอุปสรรค
ตอการขจัดความไมเสมอภาคระหวางเพศ ? เปนปจจัยดานกฎระเบียบและองคกร ครัวเรือน
หรือระบบเศรษฐกิจ
กฎระเบียบและองคกรทางสังคม – มาตรฐานทางสังคม ประเพณี สิทธิ กฎหมาย ก็ทํานองเดียว
กับกฎระเบียบและองคกรทางเศรษฐกิจ เชน ระบบตลาดมีสวนปนแตงบทบาทและความสัมพันธ
ระหวางผูช ายกับผูห ญิง และมีอิทธิพลตอการเขาถึงทรัพยากรของทั้งผูชายและผูหญิง รวมทั้งกิจ
กรรมสามารถทําได และไมสามารถทําได ตลอดจนรูปแบบที่ทั้งหญิงและชายจะมีสวนรวมใน
ระบบเศรษฐกิจและในสังคม กฎระเบียบและองคกรเหลานี้ไดสรางแรงจูงใจที่จะสงเสริมหรือไม
สงเสริมอคติดงั กลาว แมวา กฎระเบียบและองคกร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จะมิได
แบงแยกผูห ญิงและผูชายจากกันอยางชัดเจน แตก็มีสวนใหขอมูล (ทั้งอยางชัดเจน และไมชัด
เจน) ภายใตมาตรฐานทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับบทบาทที่เหมาะสมของแตละเพศ กฎระเบียบ
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และองคกรทางสังคมนี้ มีความเฉื่อยในตนเอง ซึ่งทําใหตองใชเวลาและเปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยน
แปลง แมวากฎระเบียบและองคกรพวกนี้จะมิไดคงที่อยูตลอดก็ตาม
นอกจากกฎระเบียบและองคกรแลว ครัวเรือนก็มีบทบาทพื้นฐานในการปนแตงความสัมพันธ
ระหวางเพศตั้งแตเด็ก และมีบทบาทในการสงผลตอความสัมพันธจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง
คนเรามีการตัดสินใจที่สาคั
ํ ญในชีวิต หลายตอหลายครั้งภายในครัวเรือน – เชน การมีลูก การ
เลีย้ งลูก การทํางาน การพักผอน และการลงทุนเพื่ออนาคต ตลอดจนการแบงสรรงานและ
ทรัพยากรเพือ่ การผลิต ในหมูลูกสาวและลูกชาย รวมทั้งอิสระที่พวกเขาจะไดรับ และไมวาความ
คาดหวังจะแตกตางกันออกไปอยางไร การตัดสินใจเหลานี้จะมีสวน สราง สนับสนุน หรือลด
ความไมเสมอภาคระหวางเพศได อยางไรก็ตาม ครัวเรือนก็มิไดตัดสินใจในเรื่องตางๆ แตเพียง
ลําพัง การตัดสินใจกระทําในบริบทของชุมชน และวิถีที่สะทอนอิทธิพลของแรงจูงใจที่กําหนด
โดยกฎระเบียบและองคกรที่ใหญกวา รวมทั้งสภาพแวดลอมทางนโยบายที่กวางขวางกวา
และเนื่องจากระบบเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดโอกาสทั้งหลายที่คนเราจะใชเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การดํารงชีวติ นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความสําคัญยิ่งตอภาวะความไม
เสมอภาคระหวางเพศ การมีรายไดทสี่ งู ขึ้น หมายความวา มีขอจํากัดทางทรัพยากรนอยลง ภาย
ในครอบครัวทีบ่ ังคับใหพอ แม ตองเลือกลงทุน (การศึกษา) ระหวางลูกชายกับลูกสาว ในการนี้
ผลประโยชนทผี่ ูหญิงและผูชายไดรับจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จะขึ้นอยูกับกิจกรรมการสรางราย
ได วามีการจัดการอยางไร วาการทํางานและความชํานาญจะไดรับผลตอบแทนเชนไร และอยูที่
วาผูห ญิงและผูชายจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันหรือไม
ทีจ่ ริงแลว แมนโยบายการพัฒนาที่ดูเหมือนไมมีผลตอความเทาเทียมทางเพศระหวางผูหญิงและ
ผูช าย ก็อาจจะกอใหเกิดผลลัพธที่สรางความแตกตางระหวางผูหญิงกับผูชายได – สวนหนึ่งเปน
เพราะวิถีของกฎระเบียบและสถาบัน ผนวกกับการตัดสินใจในครัวเรือน ชวยกันปนแตงบทบาท
และความสัมพันธระหวางเพศ การจัดสรรที่ไมเทาเทียมกัน ตั้งแตงานบาน อคติ มาตรฐานทาง
สังคม ขีดความสามารถ และสินทรัพย เปนเหตุใหผูหญิงและผูชายไมสามารถไดรับประโยชน
จากโอกาสทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม หรือสามารถตอบรับกับความเสี่ยง หรือวิกฤตเศรษฐกิจ
ไดเทากัน การที่เราไมตระหนักถึงขอจํ ากัดของความแตกตางระหวางเพศเวลาเรากําหนด
นโยบาย สงผลกระทบตอประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ ทั้งในดานความเทาเทียมกัน และในดาน
ประสิทธิภาพ
ดังนัน้ กฎระเบียบและสถาบันทางสังคม ครอบครัว และระบบเศรษฐกิจ ตางมีสวนในการกําหนด
โอกาสและอนาคตในชีวิตของแตละบุคคล โดยอาศัยเพศของบุคคลนั้น ปจจัยดังกลาวนี้จึงเปน
จุดเริม่ ตนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมทางเพศที่ยังคงมีอยู
อยางตอเนื่อง
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กลยุทธ 3 ประการ เพื่อสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ
วามไมเทาเทียมกันระหวางเพศซึ่งกอใหเกิดตนทุน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ไดบบี ใหตองมีการดําเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสง
เสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ ภาครัฐมีบทบาทที่สําคัญในการยกระดับความ
อยูด มี สี ขุ ของทัง้ ผูหญิงและผูชาย และดวยการดําเนินการนั้น ก็ไดสรางผลประโยชนทางสังคมใน
การยกฐานะ ทัง้ ทีเ่ ปนจริงและโดยเปรียบเทียบ ของผูห ญิงและเด็กหญิงได การดําเนินการของ
ภาครัฐเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เนื่องจากกฎระเบียบและองคกรดานสังคมและกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิด
ความไมเสมอภาคระหวางเพศ ตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐ เพราะเปนเรื่องยากที่คนคน
เดียวจะเปลีย่ นแปลงสภาวะนี้ได เชนเดียวกับความลมเหลวของระบบตลาด ซึ่งจะเห็นไดวาขอ
มูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภาพของผูหญิงในตลาดแรงงานที่ไมเพียงพอเปนอุปสรรคที่ชัดเจน
(เนือ่ งจากผูห ญิงใชเวลาสวนใหญทํางานในกิจกรรมนอกระบบตลาด หรือเพราะตลาดแรงงานยัง
ไมมหี รือยังมิไดพัฒนาอยางเต็มที่)
เปนที่ยอมรับวา การยกระดับประสิทธิผลของกฎระเบียบและองคกรทางสังคม และการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยหลักของกลยุทธการพัฒนาในระยะยาว แตการนํากล
ยุทธสูก ารปฏิบตั ใิ หสําเร็จ มิไดเปนประกันวาจะกอใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศ ดังนั้น การ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ จะตองมีนโยบายเฉพาะในการปรับเปลี่ยนองคกรและ
สถาบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจจําตองตระหนักและแกปญหาความไมเสมอภาคทางเพศ ใน
ดานสิทธิ ทรัพยากร และการมีสิทธิ มีเสียง และตองมีนโยบายและแผนงานเรงดวน เพื่อแก
ปญหาความไมเทาเทียมระหวางผูหญิง ผูชาย ที่เปนอยูมานานแลว ในการนี้ประสบการณของ
หลายประเทศไดบงชี้ถึงกลยุทธ 3 สวน เพื่อสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ดังนี้

1.

การปฏิรูปกฎระเบียบและสถาบันเพื่อสรางเสริมสิทธิและโอกาสที่เทา
เทียมระหวางผูหญิงและผูชาย

กฎระเบียบและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ตางมีสวนกําหนด โอกาสการเขาถึง
ทรัพยากร ตลอดจนอํานาจโดยเปรียบเทียบของผูหญิงและผูชาย ดังนั้น องคประกอบสําคัญใน
การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศคือ การวางระดับที่เทาเทียม ในดานกฎระเบียบและองค
กรสําหรับผูห ญิงและผูชาย เพื่อเปนพื้นฐานขั้นแรกของการทํางาน โดย
การประกันความเสมอภาคของสิทธิพื้นฐาน ความเสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิ เปน
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญดวยตัวมันเอง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย จะสราง
สภาพแวดลอมทีผ่ ูหญิงและผูชายสามารถมีสวนรวมไดอยางเปนผลในสังคม ทําใหสามารถบรรลุ
คุณภาพพื้นฐานของชีวิต และใชประโยชนของโอกาสใหมซึ่งการพัฒนาไดสรางขึ้น ความเสมอ
ภาคทางสิทธิในระดับที่สูงขึ้น จะมีความสัมพันธที่เปนระบบกับความเสมอภาคระหวางเพศใน
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ดานการศึกษา การสาธารณสุข และการมีสวนรวมทางการเมือง ทัง้ นีโ้ ดยมิไดคํานึงถึงรายได
(โปรดดูรูปที่ 8)
หากประเทศในเอเชียใต ซับซาฮาราอาฟริกา ตะวันออกกลาง และ อาฟริกาเหนือ เพิ่มความ
เสมอภาคระหวางเพศในสิทธิขั้นพื้นฐานใหอยูในระดับเดียวกับ ประเทศที่มี”ความเสมอภาค”ที่
สุดในภูมิภาคนั้นๆ จะทําใหสดั สวนผูหญิงตอผูชายในรัฐสภาเพิ่มขึ้นถึงเทาตัวในตะวันออกกลาง
และอาฟริกาเหนือ และจะเพิ่มขึ้นเปนมากกวา รอยละ 60 ในอีก 2 ภูมิภาค แมวาในชวงแรกการ
เพิม่ ขึน้ ของความเสมอภาคทางเพศดานสิทธิ จะสงผลดีในระดับตํ่าตอความเสมอภาคระหวาง
รุปที่ 8: เมือ่ มีความเสมอภาคดานสิทธิมากขึ้น-ความเสมอภาคดานทรัพยากรและการมี
สิทธิมเี สียงก็มากตามไปดวย
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย
การเขาเรียนระดับประถมศึกษา ค.ศ.1995
ผูแทนในรัฐสภา ค.ศ.1995
1.00
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0.80

0.00
เสมอภาคตํ่าดานสิทธิ

เสมอภาคสูงดานสิทธิ

เสมอภาคตํ่าดานสิทธิ

เสมอภาคสูงดานสิทธิ

หมายเหตุ: อัตราการเขาเรียนรวมเปนตัวเลขแสดงการเขาเรียนทั้งหมดในโรงเรียนโดยไมคํานึงถึงอายุ แสดงใน
รูปรอยละของประชากรในกลุมอายุ ที่สัมพันธกับระดับการศึกษานั้น ในปการศึกษาดังกลาว สัด
สวนผูหญิงตอผูชายที่เขาเรียนเปนตัวเลขผูหญิงทั้งหมดที่เขาเรียนหารดวยตัวเลขผูชายทั้งหมดที่
เขาเรียน สําหรับการมีผูแทนในสภา เปนสัดสวนของที่นั่งในสภาที่เปนของผูหญิงตอผูชาย คา
เฉลี่ยคะแนน 2.33 หรือ นอยกวานั้น แสดงการมีความเสมอภาคดานสิทธิระดับตํ่า คาเฉลี่ย
คะแนน 2.67 หรือสูงกวานั้น แสดงการมีความเสมอภาคอยูในระดับสูง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมของดัชนีชี้วัดเรื่องสิทธิจาก หมายเหตุขอ 1 ตอนทายของสรุป)
ที่มา:
ขอมูลความเสมอภาคดานสิทธิจาก Humana (1992) ขอมูลเกี่ยวกับรัฐสภาจาก WISTAT (1998)
ขอมูลประชากรจาก World Bank (1999d)

ทางเพศดานการศึกษา แตการปรับปรุงความเสมอภาคดานสิทธิ จะชวยทําใหเราทํางาน เพื่อ
กอใหเกิดเทาเทียมของการเขารับการศึกษาระหวางเด็กหญิงและเด็กชายในโอกาสตอไปได มี
เพียงกลุม ประเทศเอเชียใตที่ชองวางของความไมเทาเทียมระหวางเพศ ในดานการศึกษาจะยังคง
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มีอยู แมจะมีการปรับปรุงความเสมอภาคดานสิทธิ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองผนวกการปฏิรูป
กฎหมาย เพือ่ สนับสนุนความเสมอภาคในดานสิทธิ และการปกปองคุมครองผูหญิงเทาเทียมกับ
ผูชายดวย
แตในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ การปฏิรูปกฎหมายก็ยังไมเพียงพอ เพราะยังคงมีจุด
ออนของขีดความสามารถในการปฏิรูปกฎหมายใหเปนจริง และความยุงยากซับซอนของระบบ
กฎหมายทีห่ ลากหลายและไมสอดคลองกัน ตัวอยางเชน กฎหมายแพงในประเทศอูกันดา ให
สิทธิเทาเทียมกันในการหยาราง – แตกฎหมายจารีตประเพณีหามการแบงสินสมรส และมิใหผู
หญิงหมายครอบครองที่ดินได สําหรับความรุนแรงทางเพศก็ตองใชหลักฐานมากมาย และมีขั้น
ตอนอีกมากที่กีดขวาง (เชนเดียวกับทรรศนะคติในการบังคับใชกฎหมาย) เปนอุปสรรคใน
กระบวนการยุตธิ รรมในหลายประเทศ ในบริบทดังกลาว ความพยายามที่จะสรางความเขมแข็ง
ของขีดความสามารถของอํานาจตุลาการและหนวยงานจึงเปนปจจัยสําคัญ เพื่อยกระดับความ
เสมอภาคระหวางเพศในดานสิทธิพื้นฐาน และในทุกกรณีเราตองการการตัดสินใจที่แนวแนของผู
นําทางการเมือง
การสรางมาตรการจูงใจเพื่อลดการเลือกปฏิบัติทางเพศ โครงสรางทางกฎระเบียบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจก็มีผลกระทบตอความเสมอภาคระหวางเพศอยางสําคัญเชนกัน ระบบ
ตลาดมีมาตรการจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําที่เกี่ยวของกับการงาน การออม
และผลตอบแทนของทรัพยากรการผลิต รวมทั้งราคาสินคาและบริการ ทั้งหมดนี้กําหนดโดยโครง
สรางของระบบตลาด ตัวอยางจากประเทศเมกซิโกและสหรัฐอเมริกา ชี้ใหเห็นวาบริษัทที่ทํางาน
ในสภาพการแขงขันเสรี จะเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในเชิงการจางและคาจางนอยกวาบริษัทใน
ตลาดทีม่ กี ารคุม ครองเปนอันมาก เชนเดียวกับในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศจีน ผูหญิง
จีนประสบปญหาไดรับคาจางตํ่ามากในงานที่ไดรับจากทางการ มากกวางานที่ไดจากตลาดที่มี
การแขงขัน
เมื่อมองในมุมกวาง นโยบายและการลงทุนเชิงลึกในระบบตลาดจะชวยแกปญหาความไมเทา
เทียมระหวางเพศ และการเขาถึงขอมูล ซึ่งเมือ่ ประกอบกับการลงโทษบุคคลหรือองคกรที่เลือก
ปฏิบตั ิ ก็จะชวยสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศในตลาดแรงงานได ตัว
อยางเชน ในประเทศจีนและเวียดนาม การขยายตลาดแรงงานชนบทในเชิงลึก ทําใหมีความ
ตองการแรงงานผูหญิงในกิจกรรมนอกภาคเกษตร เปดโอกาสการจางงานใหม และการหารายได
ใหแกผูหญิงไดดีขึ้น
การใหบริการสาธารณะเพื่อสรางการเขาถึงที่เทาเทียม การออกแบบแผนงานใหบริการ
สาธารณะ เชน ระบบโรงเรียน ศูนยบริการสาธารณสุข สถาบันการเงิน และแผนงานสงเสริมการ
เกษตร – จะสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการอยางเทาเทียมระหวางผูหญิงกับผูชาย
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ได การใหชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบการใหบริการสาธารณะจะชวยแกปญหาความ
ตองการเฉพาะของทองถิน่ ซึง่ มักจะสงผลดีตอการเขาถึงบริการและการใชบริการของผูหญิง
ในประเทศบังคลาเทศ เคนยา และปากีสถาน การเขารับการศึกษาของเด็กหญิงจะมีความออน
ไหวตอคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนมากกวาของเด็กชาย เชน การมีครูสตรี โรง
เรียนแยกสําหรับเด็กหญิง เด็กชาย และสิ่งอํานวยความสะดวกที่แยกสําหรับเด็กหญิง เด็กชาย
รวมทั้งการเดินทางที่ปลอดภัยระหวางบานกับโรงเรียน การแกปญหาเหลานี้จะชวยยกระดับ
ความตองการของพอ แม ที่จะใหลูกสาวเขารับการศึกษา ในบางสวนของภูมิภาคอาฟริกาตะวัน
ตก มีนายธนาคารเคลื่อนที่ (หรือเปนที่รูจักกันในนาม คนเก็บ “susu” ในประเทศกานา) ซึ่งให
บริการการเงินในตลาดทองถิ่น ตามที่ทํางานและที่บาน ไดชวยลดการเดินทางของผูหญิงที่ตอง
เดินทางระยะทางไกล เพื่อไปฝากเงินหรือไปกูเงิน และในประเทศบังคลาเทศ แผนงานกลุมออม
ทรัพยเพือ่ การกูย มื ที่ใชกลุมชวยเหลือและกลุมเพื่อนแทนหลักทรัพยเพื่อการกูเงิน รูปแบบทั้ง 2 นี้
ตางชวยยกระดับการเขาถึงทรัพยากรการเงินของผูหญิงไดเปนอยางดี

2.

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหไดรับทรัพยากรและมี
สวนรวมอยางเสมอภาค

ในหลายพืน้ ที่ การพัฒนาเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธกับการยกระดับสภาพแวดลอมของผูหญิง
และเด็กหญิง โดยมีความเสมอภาคระหวางเพศที่ดีขึ้นมาก – ดวยวิถีทางดังนี้ :•

การตัดสินใจของครัวเรือนเรื่อง งาน การบริโภค การลงทุน สวนหนึ่งเปนการตอบสนองตอ
ระดับราคา และสัญญานของตลาด การปรับเปลีย่ นสัญญานเหลานี้ จะทําใหมีการจัดสรร
ทรัพยากรใหม เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไดชวยยกระดับ การใหบริการและคุณภาพของ
บริการ เชน สถานีอนามัย และโรงเรียน ก็จะชวยลดคาใชจายที่ครัวเรือนตองใชสําหรับคน
ในครอบครัว มีหลักฐานสนับสนุนวา เมื่อคาใชจายสําหรับผูหญิงลดลงมากกวาการลดของ
ผูชาย หรือเมื่อการลงทุนที่ใหกับผูหญิงมีความออนไหวตอราคาที่เปลี่ยนแปลงมากกวาผู
ชาย ผูหญิงก็จะไดรับประโยชนมากขึ้น

•

เมือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจสงผลใหมีการยกระดับรายได และลดความยากจน ความไมเสมอ
ภาคระหวางเพศก็จะลดนอยลง เพราะโดยปกติ ครัวเรือนมีรายไดตํ่า ตองถูกบังคับใหจํากัด
เรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล และโภชนาการ ผูหญิงและเด็กหญิงมักจะเปนผูรับ
เคราะห ดังนัน้ เมื่อครัวเรือนมีรายไดดีขึ้น ความไมเสมอภาคระหวางเพศดานการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยก็มักจะลดลง

เชนเดียวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน รายไดที่สูงขึ้นมักจะสงผลใหความเสมอภาคระหวางเพศดีขึ้น ใน
ดานทรัพยากรทั้งการสาธารณสุข และดานการศึกษา (โปรดดูรูปที่ 9) ในดานการศึกษาจากการ
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ทํา simulation พบวาการยกระดับความเสมอภาคดวยการเพิ่มของรายไดจะใหผลดียิ่งในภูมิ
ภาคที่ยากจน ในเอเชียใตและซับซาฮาราอาฟริกา ยิ่งกวานั้นผลดีของการเพิ่มรายไดจะเห็นผล
ชัดเจนมากในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตการวิเคราะหความออนไหว บงชี้วาจะตองมีรายได
เพิ่มขึ้น จนถึงระดับเฉลี่ยของกลุมประเทศในองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) จึงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศ ดานการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิ
ภาคนี้ ซึง่ การเพิ่มของรายไดระดับดังกลาวเปนไปไมไดในระยะสั้น หรือในระยะกลาง นอกจาก
นั้นการเพิ่มรายไดระดับสูงยังมีความสําคัญยิ่งตอความเสมอภาคระหวางเพศในการมีผูแทนใน
รัฐสภา
•

เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชวยขยายโอกาสการทํางาน ก็จะชวยเพิ่มผลตอบแทนจากการลง
ทุนดานทรัพยากรมนุษย สรางแรงจูงใจสําหรับครัวเรือนที่จะลงทุนดานสุขภาพ และการ
ศึกษาสําหรับลูกสาว และสรางแรงจูงใจสําหรับผูหญิงที่จะมีสวนรวมในภาคแรงงาน โดยเหตุ
นี้ การปรับเปลีย่ นแรงจูงใจของการทํางานอันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะสงผลดีตอ
ความเสมอภาคระหวางเพศ

รปที่ 9 ความเสมอภาคระหวางเพศดานการศึกษาชวยยกระดับรายได
การเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา ป ค.ศ. 1995
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย
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หมายเหตุ: อัตราการเขาเรียนรวมเปนตัวเลขการเขาเรียนทั้งหมดในโรงเรียน โดยไมจํากัดอายุ แสดงในรูปของ
รอยละของกลุมประชากรที่สัมพันธกับระดับการศึกษานั้น ในปดังกลาว อัตราสวนผูหญิงตอผูชาย
เปนตัวเลขสัดสวนการเขาเรียนทั้งหมดของผูหญิงหารดวยสัดสวนการเขาเรียนของผูชาย
ที่มา:
World Bank (1999d)
•

การพัฒนาเศรษฐกิจจะนําไปสูตลาดแรงงานใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน นั่นไมเพียงแตสราง
ความเขมแข็งดานสัญญาณของตลาดในสวนผลตอบแทนจากแรงงาน แตยังชวยลดการไร
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจบางสวนอีกดวย ตัวอยางเชน หากมีตลาดแรงงานที่ดี คนงานจะ
ชวยทดแทนแรงงานผูหญิงในครัวเรือน ทั้งในงานบานและงานในไรนา ซึ่งทําใหสามารถใช
เวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยลดภาระงานของผูหญิงได แตหากไมมีตลาดแรงงาน
หรือตลาดแรงงานไมมีประสิทธิภาพ การทดแทนนั้นก็จะไมเกิดขึ้น

•

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักจะมาควบคูกับการขยายตัวของการลงทุนโครงสรางพื้น
ฐาน เชน นําสะอาด
้
ถนน การขนสง และพลังงาน ซึ่งจะชวยลดเวลาที่ผูหญิงและเด็กหญิง
ตองใชในการทํางานบาน ในประเทศเบอกินาฟาโซ อูกันดา และแซมเบีย ผูหญิงและเด็ก
หญิงสามารถประหยัดเวลาหลายรอยชั่วโมงในหนึ่งป เพราะเวลาที่ตองใชเดินทางไปเอานํ้า
หรือเชือ้ เพลิงลดเหลือ 30 นาที หรือตํ่ากวานั้น (โปรดดูรูปที่ 10) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจยังชวยลดเวลาของผูหญิงที่ใชในการทํางานบาน ซึ่งชวยทําใหมีสุขภาพดีขึ้น มี
โอกาสรวมกิจกรรมสรางรายไดมากขึ้น และเด็กหญิงก็จะมีโอกาสเขาเรียนหนังสือมากขึ้น

แมการพัฒนาจะมีแนวโนมสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ แตผลของการพัฒนาก็ยังไม
เพียงพอ เพราะการพัฒนาจะไมสงผลในทันที และมิใชผลโดยอัตโนมัติดวย ผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจทีม่ ตี อ ความเสมอภาคระหวางเพศ จะขึ้นอยูกับสถานะของสิทธิ ของการเขาถึง และการ
ควบคุมทรัพยากรการผลิต (เชน ที่ดิน และสินเชื่อ) การมีสิทธิมีเสียงทางการเมือง และนโยบาย
สังคมที่มุงลดการเลือกปฏิบัติของตลาดแรงงาน หรือสนับสนุนใหมีบริการดูแลเด็กเล็ก จะชวย
เสริมผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดวา การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไมสามารถ
ลดความไมเทาเทียมระหวางเพศได – ดังที่ไดประสบมาในชวงเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ ใน
ประเทศทีม่ กี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง เชน ประเทศในเอเชียตะวันออก ประเทศที่
ปรับโครงสรางในอเมริกาใต และซับซาฮาราอาฟริกา ซึ่งนโยบายการคุมครองทางสังคมที่
ตระหนักถึงความแตกตางระหวางเพศบนพื้นฐานของระบบตลาด งานบาน และความเสี่ยง เปน
ปจจัยสําคัญที่คุมครองผูหญิงและผูชาย จากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลง
รูปที่ 10: การลงทุนดานประปา พลังงานจะชวยประหยัดเวลาในการจัดหาไดอยางดียิ่ง
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คาเฉลี่ยการประหยัดเวลาตอครัวเรือนตอป
800
600
400
200
0
ชนบทลูซากา แซมเบีย

คายา เบอกินาฟาโซ

มบาเล อูกนั ดา

แหลงนํ้าภายใน 400 เมตร

คาซามา แซมเบีย

ดีโดโก เบอกินาฟาโซ

แหลงไมฟนในระยะเดิน 30 นาที

หมายเหตุ: คาซามา และดีโดโก อยูในเขต 400 ม.จากบริการนํ้าสะอาดอยูแลว ในซับซาฮาราอาฟริกา ผูหญิง
ใชเวลา 2 ใน 3 ของเวลาทํางานบานจัดหานํ้าและเชื้อเพลิง และเด็กหญิงใชเวลาเพื่อการนี้ รอยละ
5-28
ที่มา:
Barwell 1996

การอภิปรายในชวงทีผ่ านมาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางเพศและการพัฒนา มีแนวโนมที่ชี้ให
เห็นทางเลือก 2 ทาง ระหวางการพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับแนวทาง
พัฒนาทีเ่ นนสิทธิหรือกฎระเบียบและองคกร แตประสบการณบงชี้วา การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การปรับกฎระเบียบและองคกร ตางเปนหัวใจของกลยุทธระยะยาวที่จะสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางเพศ ตัวอยางเชน เมื่อรายไดตอหัวตํ่า และความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิตํ่า การ
เพิม่ ขึน้ ของความเสมอภาคดานสิทธิ หรือการเพิ่มรายไดอยางใดอยางหนึ่ง จะชวยยกระดับความ
เสมอภาคระหวางเพศดานการศึกษา และการเพิ่มขึ้นของทั้งสิทธิและรายไดก็จะสงผลดีใหเพิ่ม
ขึน้ เปนทวีคูณ (โปรดดูรูปที่ 11)
การปฏิรปู องคกรเพื่อสรางความเขมแข็งของสิทธิ และนโยบายที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ จะ
ทํางานเสริมซึ่งกันและกัน เชน ประเทศกลุมซับซาฮาราอาฟริกา ซึ่งไดใหสิทธิถือครองที่ดินแกผู
หญิง ไดเพิม่ ผลิตภาพของที่ทํากินซึ่งจัดการโดยผูหญิง และชวยเพิ่มรายไดของผูหญิงควบคูกับ
รูปที่ 11: ความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิและการเพิ่มของรายได สนับนุนความ
1.05
1
เสมอภาคระหวางเพศในหลายมิ
0.99 ติ-จากการศึกษาจนถึงผูแทนทางการเมือง
0.96
สัดสวนผูหญิงตอผูชาย 0.86
การเขาเรียนมัธยมศึกษา
ผูแทนในรัฐสภา
0.19

รายไดตํ่า
เสมอภาคสูงดานสิทธิ
เสมอภาคตํา่ ดานสิทธิ

0.07

0.11

รายไดสูง

รายไดสูง

0.06

0

รายไดตํ่า
เสมอภาคสูงดานสิทธิ
เสมอภาคตํา่ ดานสิทธิ
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การพัฒนาสูความเสมอภาคระหวางเพศ
หมายเหตุ: ตัวเลขมาจากการ Simulation ผลของ multiple regression โดยควบคุมตัวแปรดานรายไดและ
สิทธิ คาเฉลี่ยคะแนน 2.33 หรือตํ่ากวานั้น แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศตํ่า คาเฉลี่ย
คะแนน 2.67 หรือสูงกวานั้น แสดงวามีความเสมอภาคระหวางเพศสูง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสิทธิ หมายเหตุขอที่ 1 ตอนทายสรุป) ประเทศที่มีรายไดสูงและรายไดตํ่า จัดกลุม
ตามคา median ของ GDP ตอหัว ทั้งนี้ตัวเลขทั้งหมดถวงนํ้าหนักดวยคาประชากรของแตละ
ประเภท
ที่มา:
ขอมูลดานสิทธิมาจาก Humana (1992) ขอมูลเกี่ยวกับรัฐสภามาจาก WISTAT (1998) ขอมูล
สวนที่เหลือมาจาก World Bank (1999d)

รายไดของครอบครัว เชนเดียวกัน การใหผูหญิงเขาถึงสถาบันการเงินและสินเชื่อไดดีขึ้น จะยก
ระดับสถานะทางเศรษฐกิจและความมั่นคง และชวยยกระดับสวัสดิการของครัวเรือน ในประเทศ
บังคลาเทศ การเพิม่ ขึ้นของขีดความสามารถของผูหญิงในการกูยืมเงินกูรายยอย ทําใหสถานะ
ของผูห ญิงเหลานั้น และอํานาจตอรองในครัวเรือนเพิ่มขึ้นดวย เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของการ
บริโภคในครัวเรือน (รายได)

3

มาตรการเชิงนโยบายเพื่อแกปญหาความไมเทาเทียมกันในการควบคุม
ทรัพยากร สิทธิและเสียงทางการเมือง

โดยเหตุที่การปฏิรูปกฎระเบียบและสถาบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะใชเวลานานกวาจะ
เห็นผล จึงตองมีมาตรการเรงดวนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง มาตรการเรงดวนเปนกาวสําคัญ
ทีม่ งุ แกปญ
 หาเฉพาะของการกีดกันและการเลือกปฏิบัติทางเพศ – ไมวาจะเปนที่บาน ในชุมชน
หรือทีท่ างาน
ํ
มาตรการดังกลาวจะชวยเรงใหเกิดความกาวหนาในการแกปญหาเรื้อรังของความ
ไมเสมอภาคทางเพศ และจะมีประโยชนในการกําหนดกลุมเปาหมาย เชนคนจน ซึ่งเปนกลุมที่มี
ความรุนแรงของความไมเสมอภาคระหวางเพศอยูในระดับสูง
เนือ่ งจากธรรมชาติและขนาดของปญหาความไมเสมอภาคระหวางเพศจะตางกันออกไปในแตละ
ประเทศ การแทรกแซงเพื่อแกปญหาก็จะแตกตางกันออกไปดวย การตัดสินใจวารัฐควรจะเขา
แทรกแซงหรือไม และควรใชมาตรการใด ตองอาศัยพื้นฐานของความเขาใจและการวิเคราะหขอ
เท็จจริงของทองถิ่นนั้น ๆ และเนือ่ งจากมาตรการปฏิบัติจะตองมีคาใชจาย ผูก าหนดนโยบายจะ
ํ
ตองเลือกวาจะใชมาตรการใด โดยใหความสําคัญเชิงกลยุทธที่วา การแทรกแซงของรัฐจะตองกอ
ผลประโยชนทางสังคมสูงสุด สิ่งนี้หมายความวาควรเนนในเรื่องที่ระบบตลาดลมเหลวและมีผล
เสียสูงสุด ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องที่ภาคธุรกิจเอกชนจะไมดําเนินการโดยอิสระ หรือจะไมทําเปน
อยางดี และนอกเหนือจากการประเมินวา การแทรกแซงใดจะไดผล จะตองมีทางเลือกที่ชัดเจน
วารัฐควรจะแทรกแซงอยางไร เชน จําเปนหรือไมที่รัฐควรใหสินคาหรือบริการโดยตรง หรือรัฐจะ
บรรลุวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน โดยมีคาใชจายที่มีประสิทธิผลมากกวาดวยการมีขอมูลขาว
สาร ดวยกฎระเบียบและการบังคับใช หรือดวยการอุดหนุนแกผูใหบริการภาคเอกชน
รายงานนี้เนนนโยบายเชิงปฏิบตั ทิ ี่ใหผลเร็ว 4 เรื่อง ดังนี้
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การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต และขีดความ
สามารถการสรางรายได การสงเสริมใหมีความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการเขาถึงและควบ
คุมทรัพยากรการผลิต – เชน การศึกษา การเงิน หรือที่ดิน และการประกันวาจะมีโอกาสการจาง
งานทีเ่ ทาเทียมกัน จะเปนประโยชนยิ่งตอการยกระดับความเสมอภาคระหวางเพศ เชนเดียวกับ
การสรางเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผูกํ าหนดนโยบายจะมีการใหแตมตอจํานวนหนึ่ง
สําหรับการแทรกแซง ดังนี้
•

การลดคาใชจายการศึกษา การแกปญหาความกังวลของพอแม เกี่ยวกับเรื่องความอาย
หรือความปลอดภัยของเด็กหญิง และการเพิ่มผลตอบแทนใหครัวเรือนอันเนือ่ งจากการใหลูก
สาวเขารับการศึกษา ดวยการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน จะชวยขจัดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีตอการเขารับการศึกษาของเด็กหญิง แมในสังคมที่มีการแบงแยก
ระหวางเพศในระดับสูง

•

การออกแบบสถาบันการเงินที่จะรับผิดชอบทํางานเฉพาะเพื่อลดขอจํากัดทางเพศ ไมวาจะ
ดวยการใชการรวมกลุม แทนหลักทรัพยในการกูยืม หรือการทํ าใหขั้นตอนของธนาคาร
สะดวกขึน้ หรือใหบริการการเงินใกลบาน ใกลตลาด หรือที่ทํางาน เหลานี้จะชวยผูหญิงใน
การเขาถึงการออมและสินเชื่อไดดีขึ้น

•

การปฏิรปู ทีด่ นิ ที่อนุญาตใหมีการเปนเจาของรวมระหวางสามี ภรรยา หรือเปดโอกาสใหผู
หญิงถือครองทีด่ นิ ไดโดยลําพัง จะเอื้ออํานวยใหผูหญิงยกระดับการควบคุมที่ดิน ซึ่งกําหนด
โดยบทบัญญัติตามกฎหมาย และเมื่อกฎหมายจารีตประเพณี และบทบัญญัติตามกฎหมาย
ทํางานควบคูกัน ก็จะตองคํานึงถึงความสัมพันธของกฎหมายทั้งสอง เพือ่ สรางความสําเร็จ
ในการเปนเจาของที่ดินของผูหญิง

•

ในประเทศทีต่ ลาดแรงงาน และขีดความสามารถบังคับใชกฎหมาย มีการพัฒนาขึ้นอีกระดับ
หนึง่ ควรจะมีแผนการจางงานเพื่อยืนยันหลักความเสมอภาค ซึ่งจะชวยยกระดับที่ผูหญิงเขา
ถึงงานในภาคการจางงานที่เปนทางการ สํ าหรับพื้นที่ซึ่งยังคงมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ระดับสูงในการจางงานและการเลื่อนระดับ แผนงานเพือ่ ยืนยันหลักการจะชวยยกระดับผลิต
ภาพของบริษัทและระบบเศรษฐกิจไดเปนอยางดี

การลดคาใชจายสวนบุคคลของผูหญิงที่มีตอครัวเรือน ในเกือบทุกสังคม มาตรฐานเกี่ยว
กับเพศจะกํ าหนดใหผูหญิงและเด็กหญิงเปนคนแรกที่ตองรับผิดชอบทํางานบาน ในประเทศ
กําลังพัฒนา ความรับผิดชอบทํางานบานตองใชเวลานานหลายชั่วโมง ซึ่งจํากัดความสามารถ
ของเด็กหญิงในการศึกษาตอ และเปนขอจํากัดขีดความสามารถของมารดาในการมีสวนรวม
ทํางานในระบบตลาด มีการแทรกแซงหลากหลายที่สามารถชวยลดตนทุนสวนบุคคล เนือ่ งจาก
บทบาทในบานของผูหญิงและเด็กหญิงได
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•

การแทรกแซงเพื่อยกระดับการศึกษา คาจาง และการเขารวมตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการ
ยกระดับการเขาถึงบริการสุขภาพและการวางแผนครอบครัว ทั้งหมดนี้จะชวยเสริมบทบาท
ของผูหญิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตร แตเนื่องจากผูหญิงและผูชายอาจมีความ
ประสงคเกี่ยวกับขนาดของครอบครัว และการคุมกําเนิดที่ตางกัน ดังนั้นบริการวางแผน
ครอบครัวจึงตองวางเปาหมายที่กลุมผูชาย เชนเดียวกับผูหญิงดวย

•

การทีร่ ฐั สนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กจะชวยลดคาใชจายในการดูแลเด็ก และใหโอกาสสําหรับ
ผูหญิงที่จะทํ างานมากขึ้น รวมทั้งใหโอกาสเขารับการศึกษาสํ าหรับเด็กหญิงวัยรุน ใน
ประเทศเคนยา การลดคาใชจายในการดูแลเด็กชวยเพิ่มคาจางของมารดา และเพิ่มจํานวน
เขารับการศึกษาของเด็กหญิงวัยรุนขึ้นมาก(โปรดดูรูปที่ 12)

•

กฎหมายคุม ครองตลาดแรงงาน มักจะเปนดาบ 2 คม คือ กอใหเกิดทั้งตนทุนที่เพิม่ ขึ้น และ
ผลประโยชนทเี่ พิม่ ขึน้ สําหรับผูหญิงที่ทํางานในภาคการผลิตที่เปนทางการ ตัวอยางเชน เมื่อ
บริษทั รับภาระคาใชจายในการลาคลอดทั้งหมด บริษัทอาจมีอคติตอการตัดสินใจจางผูหญิง
ทํางาน แตเมือ่ ผูห ญิงเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมด แรงจูงใจที่จะทํางานนอกบานก็ลดลง
มาตรการที่ชวยกระจายคาใชจายในการดูแลบุตรและอื่นๆ ในระหวางนายจาง พนักงาน
และรัฐ จะเพิ่มประโยชนที่สมั พันธกับตนทุนของผูหญิงที่มีตอครอบครัวของตนไดอยางดี

•

การเลือกลงทุนในดานประปา เชื้อเพลิง การขนสง และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่ชวยประหยัด
เวลา จะชวยลดภาระงานบานของผูหญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทยาก
จน เปนการใหอิสระแกเด็กหญิงที่จะเขารับการศึกษา และใหอิสระแกผูหญิงในการประกอบ
กิจกรรมอืน่ ที่เปนการสรางรายไดและที่เกี่ยวกับชุมชน

รูปที่ 12: คาใชจา ยในการดูแลเด็กที่ลดลงหมายความวาจะมีผูหญิงในตลาดแรงงานมาก
ขึน้ และมีเด็กหญิงเรียนหนังสือมากขึ้น
อัตราเพิ่มรอยละ
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ที่มา: Lokshin, Glinskaya, and Garcia 2000

การใหความคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม ผูห ญิงและผูช ายมีความเสี่ยงเฉพาะในระหวาง
วิกฤตเศรษฐกิจ หรือในการปฏิรูปนโยบาย ผูหญิงมีสัดสวนครอบครองทรัพยากรที่ชวยรองรับ
ภาวะวิกฤตจํานวนนอย – ในขณะที่ผูชาย ซึ่งตามประเพณีแลวเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ก็มีความ
เสีย่ งตอความเครียด ที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงจากการทํางานหรือความไมแนนอนอื่น รวม
ทัง้ การจางงาน การพิจารณาความเสี่ยง และความเปราะบางที่ตางกันของผูหญิงและผูชาย ใน
การออกแบบแผนงานคุมครองทางสังคมจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะผูหญิงและผูชายในครัวเรือน
เดียวกันอาจมิไดมีความเสี่ยงรวมกัน
•

เพือ่ คุม ครองทั้งผูหญิงและผูชาย แผนงานคุมครองทางสังคมจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่จะมีผล
ตอการลําเอียงทางเพศในการมีสวนรวม และการไดรับผลประโยชน ตัวอยางเชน แผนงาน
ตาขายนิรภัยทางสังคมหลายแผน (ถาไมระมัดระวัง) จะกันผูหญิงออกไป เพราะมิไดคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางเพศในพฤติกรรมของอุปทานแรงงาน การไดรับขาวสารขอมูล หรือ
ประเภทของงานที่ผูหญิงและผูชายเห็นวาเหมาะสม

•

แผนงานความมั่นคงของผูสูงอายุที่มิไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศ ในการจางงาน
การหารายได และอายุขัยเฉลี่ย มีโอกาสสูงที่จะกีดกันผูหญิง – โดยเฉพาะหญิงหมาย ซึ่งมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะตกอยูในภาวะความยากจนในวัยชรา การศึกษาเมื่อไมนานมานี้ในประเทศชิ
ลี แสดงวาบํ านาญของผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบแลวมีความออนไหวตอการออกแบบ
ลักษณะของระบบความมั่นคงในวัยชรามากกวาผูชาย (โปรดดูรูปที่ 12)

การสรางความเขมแข็งเรื่องการมีสิทธิมีเสียง และการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง
การเปลีย่ นกฎระเบียบและองคกรเพื่อใหมีความเสมอภาคระหวางเพศดานสิทธิพื้นฐาน เปนหลัก
ชัยของความเสมอภาคในระดับที่สูงขึ้น ของการมีสวนรวม และมีสิทธิมีเสียงทางการเมือง ใน
ทํานองเดียวกัน นโยบายและแผนงานที่สงเสริมความเสมอภาคในดานการศึกษา และการเขาถึง
ขอมูล (รวมทั้งการรูกฎหมาย) จะสรางความแข็งแกรงแกองคกรของผูหญิง และขีดความสามารถ
ในการมีสว นรวมในภาคการเมือง แตก็เชนเดียวกับผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตองใชเวลานานกวา
จะเห็นผลประโยชนชัดเจน
ประสบการณเมื่อไมนานมานี้ของ 30 ประเทศ รวมทัง้ อาเจนตินา เอควาดอร อินเดีย ฟลิปปนส
และอูกนั ดา บงชีว้ าการกันที่นั่งในสภาระดับชาติและระดับทองถิ่นใหผูหญิง จะมีประสิทธิผลใน
การยกระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงไดในเวลาอันสั้น การกันที่นั่งในสภาตาม
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กฎหมายมีหลายรูปแบบแตกตางกันไปในแตประเทศ แตโดยทั่วไปจะมีกฎหมายกําหนดจํานวน
ขัน้ ตํา่ (หรือสัดสวน) ของผูสมัครจากพรรคการเมือง หรือที่นั่งในสภาระดับชาติ และระดับทองถิ่น
ใหแกผูหญิง

รูปที่ 13: การออกแบบระบบบํานาญที่มีผลกระทบตอผูหญิงและ(ชายในวัยเกษียณ
รายได จ ากบํ านาญของผู  ห ญิ ง และผู  ช ายที่ มี ก ารศึ ก ษตํ่ ากว า ประถมศึ ก ษาในประเทศชิ ลี
(ตัวเลขแสดงสัดสวนผูหญิงตอผูชาย)

108

ผูชาย-บํานาญของตนเอง

89

ผูหญิง-บํานาญของตนเองรวมบํานาญตกทอดให
ทายาท

60
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43

ผูหญิง-บํานาญของตนเอง(เกษียณอายุ 65 ป)

35

ผูหญิง-บํานาญของตนเองปรับดวย MPG
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ผูหญิง-บํานาญของตนเอง(เกษียณอายุ 60 ป)
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การประมาณการนี้ มีสมมุติฐานวา ผูชายเกษียณอายุ เมื่อ 65 ป และผูหญิงเกษียณอายุ
เมื่อ 60 ป – ซึ่งเปนการเกษียณอายุตามกฎหมาย ยกเวนแตจะระบุเปนอื่น MPG แสดงถึงการ
ประกันขั้นตํ่าของกองทุนบําเหน็จบํานาญของรัฐ ตัวเลขที่คํานวญเปนเงินที่จายคงที่แตละเดือนให
แกประชากรเมืองที่เปนสมาชิก โดยมีสมมุติฐานวาอัตราผลตอบแทน รอยละ 5 โดยเงินคาจางเพิ่ม
รอยละ 2 สมมุติฐานวา ผูชายมีอายุยืนยาวหลังเกษียณอีก 15 ป (เกษียณ 65 ป) และใหบํานาญ
แกทายาทเปนเวลา 6 ป ในอัตรารอยละ 60 ของจํานวนเงินคงที่ซึ่งไดรับ ในกรณีผูหญิงถาเกษียณ
เมื่อ 60 ป จะมีอายุหลังเกษียณ 23 ป และถาเกษียณเมื่อ 65 ป จะมีอายุหลังเกษียณ 19 ป
ปรับจาก Cox-Edwards 2000

ห
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ความทาทายของอนาคต – หนทางขางหนา
ลักฐานที่นําเสนอในรายงานนี้ ก็เพื่อชี้แจงเหตุผลที่รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการ
แทรกแซงเพือ่ สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ซึ่งอันที่จริง รัฐ กลุมประชาสังคม
และประชาคมโลก ตางมีบทบาทสําคัญที่จะตอสูเพื่อลดการเลือกปฏิบัติทางเพศอยู
แลวเพื่อเอื้อใหสังคมสามารถรับผลประโยชนที่พึงได แตกระนั้น ก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปน
ปญหา

การกําหนดนโยบายที่แหลมคมดวยการวิเคราะหความเสมอภาคระหวางเพศ
ความเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของความเสมอภาคระหวางเพศกับการพัฒนา และ
สะทอนความเชือ่ มโยงนี้ในรูปการตัดสินใจเชิงนโยบาย เปนเรื่องสําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต
รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมหลักฐานมากมายของความเชื่อมโยงดังกลาว แตก็ยังมีเรื่องอีกมากที่
รอความเขาใจและการคนพบ นั่นหมายความถึง ความจําเปนที่จะตองเก็บขอมูลใหมากขึ้นและดี
ขึน้ เพือ่ การวิเคราะหจําแนกตามเพศ ซึ่งมีประเด็น 2 ประเด็นที่ตองมีการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก
•

อะไรคือผลกระทบของความไมเสมอภาคระหวางเพศที่มีตอนโยบายเฉพาะ ในระดับมหภาค
และในรายสาขา และทางเลือกการใชจายงบประมาณจะชวยสงเสริมหรือขัดขวางความ
เสมอภาคระหวางเพศและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผูกําหนดนโยบายจะตองเผชิญกับ
ความตองการงบประมาณและประเด็นที่ตองการความสนใจของภาครัฐ ในการนี้ภายใตขอ
จํากัดของงบประมาณ ขอมูลและการวิเคราะหจะชวยรัฐในการบรรลุผลประโยชนสูงสุดของ
สังคม ดวยนโยบายและมาตรการแทรกแซงเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศที่รัฐเลือกกระทํา
ยิ่งกวานั้น ดวยเหตุที่ธรรมชาติของความไมเทาเทียมระหวางเพศ จะแตกตางกันในแตละ
สังคม นโยบายทีม่ ปี ระสิทธิผลตองอาศัยพื้นฐานของการวิเคราะหที่จะประมวลปญหาความ
ไมเทาเทียมระหวางเพศในระดับทองถิ่นและระดับชาติเขาดวยกัน

•

ที่สําคัญยิ่งขึ้น คือ การมองไปไกลเกินกวานโยบายและแผนงานที่มีผลตอเกณฑชี้วัดการ
พัฒนาโดยทัว่ ไป (เชน เครื่องชี้วัดการศึกษา การสาธารณสุข หรือแรงงาน) ไปสูการแทรกแซง
เฉพาะกิจ เพือ่ ยกระดับความมีอิสระ ความเปนผูนํา รวมทั้งสิทธิและเสียงทั้งในบานและใน
สังคมของผูห ญิง ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ตองมีการวิเคราะหเรื่องนี้วาการแทรกแซงใดจะมีประ
สิทธิผลมากกวาในการบรรลุเปาหมายขางตน

แกปญหาที่เกิดขึ้นใหม
ความทาทายตอมาคือ การที่ผูกําหนดนโยบายจะตองมองไปขางหนา โดยตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณ เพราะมีประเด็นใหมๆ มากมายที่ตองการการแก
ปญหาจากผูกําหนดนโยบายและนักวิเคราะหนโยบาย จากมุมมองดานความเสมอภาคระหวาง
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การพัฒนาสูความเสมอภาคระหวางเพศ
เพศ รวมทัง้ กระแสโลกาภิวัฒน การกระจายอํานาจของรัฐบาล การแพรระบาดของเอชไอวีและ
เอดส และการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประชากรโลก ตัวอยางเชน
•

การทีอ่ ตั ราเกิดของประชากรลดตํ่าลง และอายุขัยประชากรที่ยืนยาวขึ้น ประชากรโลกกําลัง
เขาสูส งั คมผูส ูงอายุ ซึ่งจะสงผลใหหญิงหมายมีจํานวนสูงขึ้นมากทั่วโลก ในคริสตศตวรรษที่
21 การเปลีย่ นแปลงทางลักษณะประชากรจะมีผลอยางไรตอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
คุม ครองทางสังคม และสุขภาพ ความเขาใจถึงผลของนโยบายตอแนวโนมลักษณะประชากร
ดังกลาว จะมีความสําคัญยิ่งตอการวิจัยในหลายปขางหนา

•

เชนเดียวกันนั้น กระแสโลกาภิวัฒนและการปฏิรูปขอมูลขาวสารกําลังปรับเปลี่ยนวิถีการจัด
การการผลิต และการใชขอมูลรวมกันทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงนี้จะชวยเรงรัดความกาว
หนาไปสูค วามเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชายใหดีขึ้นหรือไม ความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
โอกาสและความเสีย่ งที่สัมพันธกับพลังเหลานี้ เปนตัวแทนของประเด็นปญหาอื่นๆ ที่นักวิจัย
และผูก ําหนดนโยบายตองใหความสําคัญ

การขยายพันธมิตร
ปญหาสําคัญประการที่ 3 เปนปญหาสําหรับผูกําหนดนโยบาย – ในความพยายามที่จะสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ – เพื่อขยายพันธมิตรกับภาคประชาสังคม กับกลุมประเทศและองค
กรทีใ่ หความชวยเหลือในประชาคมโลก ผูกําหนดนโยบายมีบทบาทสําคัญ ในฐานะผูนําในการ
ตอสูกับความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ ซึ่งตองการความรวมมืออยางขันแข็งกับองคกรประชา
ชน องคกรระหวางประเทศ และกลุมประเทศผูใหความชวยเหลือ กลุม ประชาคมโลกผูใหความ
ชวยเหลือจะมีสวนสนับสนุนดารการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจําแนกตามเพศ และผนวก
การวิเคราะหเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ ในขอหารือกับผูกําหนดนโยบายระดับชาติ ตลอด
จนการเอื้อตัวอยาง “การปฏิบัติที่ไดผลดี” จากประสบการณของนานาชาติ ทั้งนี้กลุมประชา
สังคมและนักวิจัยทองถิ่นสามารถจะชวยใหขอมูลและการวิเคราะหที่สําคัญ โดยอาศัยพื้นฐาน
จากความรูภูมิปญญาทองถิ่น ซึง่ จะชวยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
การสรางพันธมิตรและความโปรงใสอยางกวางขวางในการกําหนดนโยบายก็มคี วามสําคัญอยาง
ยิ่ง สําหรับความเสมอภาคระหวางเพศและการพัฒนาประเทศโดยรวม การจัดใหมีการหารือ
สาธารณะ และการกําหนดนโยบายที่กลุมผูหญิงเขามามีสวนรวมมากขึ้น จะชวยสรางเสริมสิทธิ
และอํานาจของผูหญิง – และสงเสริมผลที่มีตอนโยบายและแผนงาน ทั้งนี้ การวิจัยที่พบวามี
ความเชื่อมโยงของการทีผ่ หู ญิงมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นกับการทุจริตที่ลดลง เปน
เรื่องที่นาสนใจมาก แสดงใหเห็นวาการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวาง
ขวาง ในการกําหนดนโยบายและการมีสวนรวมของผูหญิงในภาคสาธารณะมากขึ้น – จะชวยสง
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ส รุ ป
เสริมระดับธรรมาภิบาลของประเทศ และประสิทธิผลของนโยบายพัฒนา ซึ่งโลกไมสามารถจะ
มองขามผลประโยชนที่เอื้ออํานวยอยางดียิ่งเชนนี้ได

หมายเหตุ
1.

ดัชนีชี้วัดดานสิทธิในรูปที่ 1 8 และ 11 เปนคาเฉลี่ยของดัชนี 3 ตัว ของความเสมอภาค
ระหวางเพศดานสิทธิ เก็บขอมูลจากประเทศกวา 100 ประเทศ โดย Humana (ป ค.ศ.
1992) ดัชนีชวี้ ดั สิทธิสวนบุคคลจะใหความสําคัญตอความเสมอภาคระหวางเพศ สิทธิ
ทางการเมือง และกฎหมาย รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการ
แตงงานและการหยาราง ดัชนีชี้วัดจัดทําโดยใชวิธีเดียวกันในทุกประเทศ ซึ่งระดับของ
สิทธิ (แบงเปนระดับจาก 1 ถึง 4) ประเมินโดยเปรียบเทียบกับสิทธิที่กําหนดตามดัชนีชี้
วัดสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
โปรดดูภาคผนวก 1 ของรายงานฉบับสมบูรณ สําหรับประเทศในรูปที่ 1 2 3 4 7 8
9 และ 11 และโปรดดูภาคผนวก 2 ของรายงานฉบับสมบูรณ สําหรับผลของ
Regression ในรูปที่ 3 8 9 และ 11
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