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ความเหลื่อมล ้าในสังคมไทย

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผล
อย่างส าคัญเกิดการพัฒนาเชิงโครงสร้าง และเศรษฐกิจสังคม แต่ยังคงปรากฏความ
เหลื่อมล  า หรือความไม่เสมอภาคในหลายๆด้าน

1. ความเหลื่อมล  าด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค

2. ความเหลื่อมล  าด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ 

3. ความเหลื่อมล  าด้านการถือครองที่ดิน 

4. ความเหลื่อมล  าด้านการศึกษา 

5. ความเหลื่อมล  าหรือความไม่เสมอภาคของผู้หญิง



ความเหลื่อมล ้าทางเพศ 
และแนวคิดการพัฒนาสตรี 

1.สถานการณ์

2. แนวคิดในการพัฒนาสตรีเพื่อมุ่งสู่เสมอภาคทางเพศ

2.1 ผู้หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID)

2.2 บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and 
development หรือ GAD)



สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางเพศ

ความเป็นหญิงชายที่ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขโครงทางทางสังคมและความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในมิติต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดความเหลื่อมล  าทางเพศ หรือความไม่เสมอ
ภาคทางเพศภาวะ (Gender Inequality) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนด Gender Inequality index เป็นดัชนีวัดความไม่
เท่าเทียมกันทางเพศ และระบุว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศเป็นอุปสรรค์ต่อการ
พัฒนามนุษย์

ผลส ารวจเกือบทั่วโลกพบว่าจ านวนผู้หญิงในทางการเมืองมีน้อยกว่าชาย 
ผู้หญิงได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าชายในลักษณะเดียวกัน และงานบ้านซึ่งส่วนใหญ่งาน
ของผู้หญิงนั นมีคุณค่าน้อย



สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางเพศ

ไม่มีภูมิภาคใดในประเทศก าลังพัฒนาที่ผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันในสิทธิ
ด้านกฎหมาย ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ (รายงานของธนาคารโลก)

ยังมีช่องว่างของความเสมอภาคระหว่างเพศ ในการเข้าถึงและการควบคุม
ทรัพยากร ในโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการมีสิทธิมีเสียงและอ านาจทางการเมือง 
ซึ่งผู้หญิงและ เด็กหญิงเป็นผู้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมเหล่านี  โดยตรง
ที่สุดและมากที่สุด

ความเสมอภาคระหว่างเพศจึงเป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนา เป็น
ส่วนส าคัญของกลยุทธการพัฒนาที่มุ่งให้คนทุกคน ทั งผู้หญิงและผู้ชาย หลุดพ้นจาก
ความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้



แนวคิดในการพัฒนาสตรีเพื่อมุ่งสู่เสมอภาคทางเพศ 

1. ผู้หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID)

2. บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and 
development หรือ GAD)



ผู้หญิงกับการพัฒนา (WID)

หลักของแนวคิด คือ ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิงมากขึ น โดยยังคงไว้ซึ่ง
บทบาทเดิมในสังคม คาดหวังต่อผู้หญิงมากขึ น ท าให้ผู้หญิงต้องท างานหนักขึ นแต่
ขาดอ านาจในการควบคุมทรัพยากรและการตัดสินใจ เป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคม
หรือเป็นกลุ่มชนชั นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

จุดอ่อนของแนวคิด คือ ไม่ได้พูดถึงสาเหตุของการเลือกปฏิบัติและ
การกีดกันแบ่งแยกที่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทใน
การพัฒนา และยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาทของผู้หญิง และความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา



บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (GAD)

หลักของแนวคิด คือ เปลี่ยนมาเน้นถึงเรื่องของความ เป็นธรรมและความ
ยั่งยืนในการพัฒนา การพัฒนาผู้หญิงเปลี่ยนจาก WID เป็น GAD โดยเน้นการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพ การท้าให้ผู้หญิงมีศักยภาพในการตัดสินใจและได้รับ
ความเป็นธรรมจากการถูกเลือกปฏิบัติในสังคมมากขึ น 

แนวคิดนี สนใจในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง
หญิงกับชาย และจึงพยายามให้หญิงและชายมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจ 
และการแบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

1. ความเป็นหญิงและชาย (Gender) และเพศ (Sex)

2. ความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender relations) เป็นความสัมพันธ์
เชิงอ้านาจระหว่างหญิงและชาย

3. เพศสภาพหรือเพศภาวะ (Genders) เป็นความหลากหลายทาง
เพศ



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

1. ความเป็นหญิงและชาย (Gender) และเพศ (Sex) 
ความเป็นหญิงชายเป็นการถูกก้าหนดโดยสังคมและมีความสัมพันธ์

เชิงอ้านาจในมิติต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นหญิงชายขึ น ซึ่งความเป็นหญิงชายมี
ความเหลื่อมทับซ้อนไปกับแนวคิดสตรีนิยม โดยมีการใช้ถ้อยค าศัพท์ที่มีความหมาย
คล้ายกัน  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย (Gender Relations) , เพศภาวะ 
เป็นต้น



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

1. ความเป็นหญิงและชาย (Gender) และเพศ (Sex) 
เพศ (Sex) เป็นการครอบง าการจ าแนกมนุษย์ออกเป็นสองเพศคือ หญิง 

(Female) และชาย (Male) โดยมีข้อถกเถียงกันในระหว่างนักสตรีนิยม ดังนี 
1) ความเป็นหญิงชายนั นแยกขาดจากกัน
2) ความเป็นหญิงชายและเพศนั นเป็นระบบเดียวกัน ถูกก าหนดจากการ

แบ่งเพศทางชีววิทยาและเป็นผลผลติของระบบเพศสัมพันธ์ ร่วมด้วย
3)นักสตรีนิยมบางสายยังเชื่อว่าสังคมอาจมีความหลากหลายเพศ ที่

มากกว่าหญิงชาย



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

2. ความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender relations) เป็นความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ
ระหว่างหญิงและชาย 

สังคมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงชาย (Gender 
power) ที่ขึ นและอยู่ในทุกสถาบันทางสังคม อาทิ ครอบครัว รัฐ เศรษฐกิจ 
การศึกษาศาสนา และยังอาจถูกทับซ้อนด้วยอ านาจของความแตกต่างทางชนชั น 
เชื อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา อายุ 



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

อ านาจความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนี ถูกก าหนดผ่านชีวิตและ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิง 

1) การที่ผู้หญิงต้องท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ถูกสังคมก าหนด
ว่าเป็นหน้าที่ซึ่งผู้หญิงต้องรับผิดชอบค่าจ้างของผู้หญิงซึ่งต่ ากว่าผู้ชายใน
ตลาดแรงงาน 

2) การได้รับความรุนแรงต่าง ๆ ทั งในบ้านและนอกบ้าน รวมถึงระบบ
เพศสัมพันธ์หรือเพศวิถีที่ก าหนดให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองต่อความต้องการของ
ชายที่ไร้ขีดจ ากัด



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

3.  เพศสภาพหรือเพศภาวะ (Genders) เป็นความหลากหลายทางเพศ 
ความเป็นหญิงและชายนั นไม่ได้เกิดขึ นตามเพศ โลกเราจึงมีความ

หลากหลายทางเพศ เพศเป็นเพียงวาทกรรมหรือการครอบง า การแบ่งเพศเป็นการ
ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเพศที่สังคมสร้างขึ นท าให้ผูกมัดติดอยู่ในระบบ
เพศสัมพันธ์หรือเพศวิถี เกิดอคติต่อเพศอื่น ๆ ถูกมองว่าเป็นความเบี่ยงเบน ดังนั น
การมีความหลากหลายเพศท าให้ต้องเปลี่ยนความเป็นหญิงชายมาเป็นเพศสภาพ
หรือเพศสภาวะ(Genders) (ใส่รูปความหลากหลาย)



แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

บทสรุป ความสัมพันธ์หญิงชายหรือเพศสภาพหรือเพศสภาวะเป็นปรากฏการณ์
ที่สังคมและวัฒนธรรมได้สร้างขึ นให้มีลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคม และสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือถูกก้าหนดใหม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงในสังคม 



ความเหลื่อมล ้าทางเพศ  : สถานการณ์ปัญหา 

ปัญหาความเหลื่อมล ้า มีรากเหง้าจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่มาจาก  
อ้านาจที่ ไม่เท่าเทียม ทั งในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม

อ้านาจที่ไม่เท่าเทียม เป็นความสามารถ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร (ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง) ของกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน 

ความเหลื่อมล ้ามี 3 ลักษณะ 
1. ความเหลื่อมล ้าด้านความมั่งคั่งและรายได้ (Wealth & Income Inequality)
2. ความเหลื่อมล ้าด้านการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality)
3. ความเหลื่อมล ้าด้านอ้านาจ (Power Inequality)

(สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554)



1. การมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ

• การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของหญิง
ต่อชาย

• ความเท่าเทียมด้านค่าจ้างระหว่างหญิง
ชายในงานที่ อัตราส่วนหญิงต่อชายของ
ค่าจ้างแรงงาน

• ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโส และผู้บริหาร ผู้จัดการ

• การประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ
วิชาชีพเทคนิคสาขาต่างๆ 

2. การได้รับการศึกษา

• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการรู้หนังสือ

• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้าศึกษา
ระดับประถมศึกษา

• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้าศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้าศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาขึ นไป

ความเหลื่อมล ้าทางเพศ  : สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา : ดัชนีช่องว่างหญิงชายโลก



3. พลังทางการเมือง

• อัตราส่วนหญิงต่อชายของที่น่ังในรัฐสภา

• อัตราส่วนหญิงต่อชายของต าแหน่ง
ระดับบริหาร/จัดการทางการเมือง

• อัตราส่วนหญิงต่อชายของจ านวนปีของ
การอยู่ในต าแหน่งระดับบริหารส าคัญ
ทางการเมือง (50 ปีที่ผ่านมา)

4. สุขภาพและการรอดชีพ

• อัตราส่วนหญิงต่อชายของอายุคาดเฉลี่ย

• อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด(หญิงต่อชาย)

ความเหลื่อมล ้าทางเพศ  : สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา : ดัชนีช่องว่างหญิงชายโลก

ที่มา: Hausman et al. (2007) 



ผลกระทบของความเหลื่อมล  าทางเพศ มีในประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังต่อไปนี 
1) เกิดค่าใช้จ่ายสูงด้านสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของผู้ชาย ผู้หญิง 

และเด็ก  ส่งผลต่อขีดความสามารถในการยกระดับชีวิต
2) ลดผลิตภาพในไร่นาและวิสาหกิจ ซึ่งกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการ

ลดความยากจน และความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3) ท้าให้ธรรมาภิบาลมีจุดอ่อน ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิผลของ

นโยบายพัฒนาความอยู่ดีมีสุข

ต้นทุนของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ คือ ความเสียหายที่มีต่อชีวิต
ของผู้คน และคุณภาพชีวิต

ความเหลื่อมล ้าทางเพศ 
ผลกระทบและอุปสรรคในการพัฒนา 



1.อุดมการณ์และปฏิบัติการวาทกรรม
1) แบบปฏิบัติตามเพศสภาพ (gender practice)
เป็นกรอบการปฏิบัติที่ผู้คนในสังคมน้อมรับมาสู่ในวิถีชีวีติประจ าวัน การ

รับอุดมการณ์ผัวเดียวเมียเดียว การค าสอนจากวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ผู้หญิง สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้หญิง

2) กระบวนการสร้างความมีอารยะ
วาทกรรมทันสมัย สร้างบทบาทของผู้หญิงไว้ในบ้านหรือพื นที่ส่วนตัว 

ในขณะที่ พื นที่สาธารณะและพื นที่ทางการเมืองเป็นของเพศชาย 
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3) การปฏิรูปการศึกษา
สร้างอุดมคติ ค่านิยมเกี่ยว กับภาพลักษณ์ผู้หญิงของสังคมชั นสูงที่แฝงอยู่

ในวรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนถึงนิทานชาดกเน้นบทบาทสตรีที่ซ่ือสัตย์ จงรัก ภักดี
ต่อสามี ให้ผู้หญิงท าหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน และดูแลลูกเป็นส าคัญ ยิ่งได้รับการ
ตอกย  าทางวาทกรรมให้เกิดความไม่เท่าเทียม
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4) กระบวนการท้าให้วาทกรรมชายเป็นใหญ่กลายเป็น “ความเชื่อ” 
และ “ความจริง”

ปรากฎในรูปของ ค าสอน ความดีงามที่ดูเป็นความถูกต้องเหมาะสมเป็น
สิ่งที่ควรปฏิบัติท าให้ “ชายเป็นใหญ่” กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา แปรสภาพจาก
สิ่งที่สร้างขึ นสู่การเป็นความเชื่อ เป็นจารีตปฏิบัติของคนในสังคม ผ่านสถาบันทาง
สังคม ก ากับควบคุมผู้หญิง และได้มีการสร้างผู้หญิงขึ นมาควบคุมผู้หญิงเองด้วย
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2. มายาคติเรื่องเพศและเพศภาวะ

o ค ำวำ่ มำยำคติ ในที่นี ้หมำยถงึ ควำมคิดควำมเช่ือท่ีตำยตวั เป็นภำพ
เหมำรวมเร่ืองเพศ (Gender Stereotypes) บำงอยำ่งเก่ียวกบัควำม
เป็นหญิงของสมำชิกในสงัคม ซึง่ไปก ำหนดสิ่งท่ีถือ กนัวำ่เป็น ‘ควำมจริง’ 
หรือ กลำยเป็นมำตรฐำนก ำหนดสิง่ท่ีคิดกนัวำ่ ‘ถกูต้อง’ แตจ่ริงๆ แล้ว เป็น
เพียงเร่ืองที่ พดูและเช่ือตำมๆ กนัมำจำกในอดีตถงึปัจจบุนั

o ภำพเหมำรวมในเร่ืองเพศ (Gender Stereotypes) ซึง่คือควำมคิด
ตำยตวั ติดยดึ ตอกย ำ้ควำมเช่ือดัง้เดิมของผู้คนในสงัคม ท่ีเหน็วำ่อะไร
เหมำะสมกบัหญิง อะไรเหมำะสมกบัชำย หรือ ควำมคิดท่ีวำ่เดก็หญิงหรือ
ผู้หญิง เดก็ชำยหรือผู้ชำยสำมำรถท ำอะไรได้ดีกวำ่หรืออะไรท ำไมไ่ด้ เช่น 
ผู้หญิงเป็น แมบ้่ำนแมเ่รือน ดแูลผู้ ป่วย คนชรำได้ดีกวำ่ ผู้ ชำยท ำงำนเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรกลได้ดีกวำ่ 
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2. มายาคติเรื่องเพศและเพศภาวะ
ภาพเหมารวมเรื่องเพศ (Gender Stereotypes) 
เป็นมายาคติ ที่มีอิทธิพลไปก าหนดภาพลักษณ์ ความรู้สึกนึกคิด 

ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ตายตัวเกี่ยวกับผู้หญิง เป็นที่มาของปัญหาอคติทางเพศ 
(Gender bias) และอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทางเพศ (Gender 
Discrimination) 
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2. มายาคติเรื่องเพศและเพศภาวะ
2) มายาคติเรื่องเพศภาวะในสังคม
มายาคติที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ครอบครัว ที่น ามาสู่ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง 
มายาคติของสังคมในเรื่องการข่มขืนและการคุกคามทางเพศ 
มายาคติที่เชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดและการให้ข้อมูลในเรื่องเพศศึกษา

แก่เยาวชนจะชี โพรงให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ น 
ผลกระทบที่ตามจากการสร้างมายาคติเชิงลบเหล่านั นท าให้ผู้หญิงจ านวนมากถูก

เลือกปฏิบัติจนต้อง ประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร
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