
การเปลี่ยนแปลงการทำางานของลูกจ้างหญิงขณะตั้งครรภ์เพื่อ
สุขภาพ และการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน รวมทั้งห้ามเลิกจ้าง
ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์

       แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีเป้าประสงค์เพื่อ
ปรบัเปลีย่นเจตคตขิองสงัคมเพือ่ใหส้งัคมมเีจตคตคิวามเสมอภาค
หญงิชาย สตรมีโีอกาสตดัสนิใจ และมสีว่นรว่มทางการเมอืงและ
บรหิาร  มสีขุภาวะ และสทิธกิารเจรญิพนัธุ ์ มคีวามมัน่คงในชวีติ
และรา่งกาย และมสีว่นรว่มทางเศรษฐกจิ โดยการมสีว่นรว่มทาง
เศรษฐกิจนั้น  มีแนวทางดำาเนินการ  ดังนี้
  เสรมิสรา้งศกัยภาพสตรดีา้นประกอบอาชพี โดยการศกึษา 
ฝึกอบรม และการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีผ่าน
กลไกการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารในองค์กรทุกระดับ        
จัดสินเชื่อให้เข้าถึงผู้หญิง และจัดเวลาทำางานที่ยืดหยุ่น รวมทั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก  
  การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการครอบคลุมผู้หญิงแรงงานนอกระบบ
  การศกึษา วจิยัการมสีว่นรว่มทางเศรษฐกจิของผูห้ญงิ

สตรีกับเศรษฐกิจ       
      กฎหมายสำาคญันบัตัง้แตอ่นสุญัญาดา้นแรงงานระหวา่ง
ประเทศฉบับที่ ๑๐๐ ที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ในปี พ.ศ.  
๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตลอดจนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  และ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นหลักประกันให้
มคีวามเสมอภาคในทางเศรษฐกจิ และสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิมสีว่น
ร่วมในทางเศรษฐกิจ โดย
  อนสุญัญาดา้นแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที ่๑๐๐ 
กำาหนดให้การจ้างงานที่มีลักษณะ คุณภาพอย่างเดียวกันและ
ปริมาณเท่ากัน นายจ้างต้องกำาหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาแก่
ลูกจ้างหญิงและชายเท่าเทียมกัน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐ กำาหนดบุคคลเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และมาตรา ๘๔ รัฐต้อง
ดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (๗) ส่งเสริมให้
ประชากรวัยทำางานมีงานทำา คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี 
จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำางานมีสิทธิ
เลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม คุ้มครองผู้ทำางาน
ที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันให้ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์  
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไข ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมาตราสำาคัญ ได้แก่
มาตรา ๑๕ กำาหนดให้แรงงานหญิงและชายได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกัน มาตรา ๑๖ ห้ามนายจ้างล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศต่อลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลูกจ้างชายด้วย มาตรา 
๓๘ ถึง ๔๓ เป็นเรื่องประเภทงานที่มิให้ลูกจ้างหญิงปฏิบัติ 
ประเภทของงานและเวลามิให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ปฏิบัติ                     

กฎหมาย...หลักประกันการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของสตรี

นโยบายและมาตรการส่งเสริมสตรี
มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

สำ�นักส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย

สำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว
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  ในหลายประเทศทั่วโลก ผู้หญิงมีบทบาทในด้าน

เศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากงานด้านการผลิต          

ในภาคเกษตรกรรมที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมสร้างรายได้มาอย่าง

ยาวนาน ปัจจุบันผู้หญิงมีการทำางานทั้งในระบบการจ้างงาน 

นอกระบบการจ้างงาน และเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

ในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยรายได้

ของผู้หญิงที่อยู่ในระบบการทำางานทั้งภาคเกษตรกรรมและ 

อตุสาหกรรมเปน็ตวัเลขทีม่มีลูคา่ในเชงิเศรษฐกจิของประเทศ  

ยกเวน้ผูห้ญงิทีท่ำางานดแูลครอบครวั และทำางานบา้นมกัจะไม่

ถูกคิดรวมมูลค่างานไว้ในรายได้ของประเทศ

  8  ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อ
ความก้าวหน้าของสตร ี (Beijing Declaration and 

Platform for Action ) ของสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิก

รวมทั้งประเทศไทยร่วมลงนามรับรองในปี พ.ศ. ๒๕๓๘        

นับว่าเป็นกรอบแนวทางดำาเนินงานสร้างความเสมอภาค

หญิงและชาย  ใน ๑๒ ประเด็นห่วงใย  โดยสตรีกับเศรษฐกิจ

เป็นประเด็นสำาคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้หญิงได้รับ

โอกาสและมสีว่นรว่มตดัสนิใจ รว่มในกำาลงัแรงงาน  ตลอดจน

ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นภาคีหุ้นส่วนกับผู้ชาย  

และลดอปุสรรค  ผลกระทบตอ่ผูห้ญงิในการมสีว่นรว่มทำางาน

ในเชิงเศรษฐกิจ   

  การมีงานทำาหรือมีส่วนร่วมในแรงงาน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๑ สำานักงานสถิติแห่งชาติสำารวจพบว่าประชากรไทย
อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในวัยแรงงาน มีจำานวนทั้งสิ้น ๕๒.๔๐ ล้านคน  
มงีานทำา ๓๗.๓ ลา้นคน แยกเปน็การทำางานในภาคเกษตรกรรม 
ซึ่งมีผู้หญิง ๖.๕ ล้านคน และผู้ชาย ๘.๖ ล้านคน ส่วน              
การทำางานนอกภาคเกษตรกรรม หรือระบบการจ้างงาน         
การผลิตการบริการ มีผู้หญิง ๑๐.๕ ล้านคน และมีผู้ชาย ๑๑.๗ 
ล้านคน กล่าวได้ว่าผู้หญิงไทยมีส่วนร่วมในการทำางานและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติเฉลี่ยร้อยละ ๔๕ ขณะ
ที่ร้อยละ ๕๕ เป็นการทำางานและสร้างรายได้ของผู้ชาย และ
หากนำาตัวเลขที่ไม่นับรวมในภาวะการทำางาน ได้แก่การทำางานบ้าน 
ดูแลครอบครัว ซึ่งมีจำานวนร้อยละ ๖ และมีมูลค่าในทาง
เศรษฐกิจแต่ไม่คำานวณเป็นค่าจ้างหรือรายได้โดยส่วนใหญ่
มักเป็นการทำางานของผู้หญิงมารวมด้วย คาดว่าตัวเลขของ        
การทำางานและสร้างรายได้ให้กับประเทศของผู้หญิงจะอยู่ใน
อตัราครึง่หนึง่หรอืรอ้ยละ ๕๐ ของประชากรวยัแรงงาน ทีม่อีตัรา     
รับผิดชอบเท่าเทียมผู้ชาย “ผู้หญิงจึงเป็นอีกครึ่งที่มีค่า” ในการ
มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงของครึ่งที่มีค่านั้น  
 8 ผู้หญิงท่ีทำางานนอกภาคเกษตรยังได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย
ในตำาแหน่งงานเดียวกันในอัตราส่วนค่าจ้างหญิงต่อชาย  ๐.๙๒ : ๑
 8 ผู้หญิงที่ทำางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งในระดับทักษะสูงที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อเิลก็ทรอนกิส ์และระดบัทกัษะตำาทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัชา่งเครือ่ง และ
ชา่งปรบัอปุกรณ ์มจีำานวนนอ้ยมากเพยีงรอ้ยละ ๓๖  และ ๖ ตามลำาดบั 
  m ผูห้ญงิมโีอกาสกา้วเขา้สูต่ำาแหนง่งานระดบัสงูนอ้ยมาก 

ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดย

  m ผู้หญิงในตำาแหน่งบริหารภาคธุรกิจเอกชนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเพียง
ร้อยละ ๒๒ 
  m ผู้หญิงอยู่ในกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    
มีเพียงร้อยละ ๓๒ 
  m การทำางานในระบบการจ้างงานที่มีหลักประกัน    
รายได้และสวัสดิการคุ้มครอง ผู้หญิงยังขาดโอกาสและ      
เข้าไม่ถึงระบบ โดยแรงงานหญิงในระบบประกันสังคมมีเพียง     
ร้อยละ ๔๙   
  m สำาหรับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกัน  
และได้รับการคุ้มครองสวัสดิการใดๆ ทั้งหญิงและชายจะ
ทำางานหรอืเปน็แรงงานในภาคสว่นนีม้ากกวา่แรงงานในระบบ 
(ร้อยละ ๖๑.๕) โดยประเภทของแรงงานนอกระบบ ได้แก่    
การรับงานไปทำาที่บ้านจะมีผู้หญิงทำางานมากที่สุดถึงร้อยละ 
๗๖.๖ ดังนั้นผู้หญิงจึงเข้าไม่ถึงสวัสดิการ การคุ้มครองหรือ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ                         

สตรีกับเศรษฐกิจ สถานการณ ในประเทศไทย

  ่


