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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

สตรีในสามทศวรรษของเศรษฐกิจไทย* 

ในชวงทศวรรษ 2510-2530 เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่มีภาคเกษตร
เปนหลักไปสูระบบเศรษฐกจิที่ภาคนอกเกษตรขยายตัวอยางตอเนื่อง จนเมื่อเกิดวิกฤต
ทางการเงินป 2540 เศรษฐกิจไทยจึงตองเผชิญกับภาวะไรเสถยีรภาพอยางรุนแรง 

บทความนี้ตองการทบทวนสถานภาพดานการศึกษาของสตรีไทย และพิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจางงานสตรีในตลาดแรงงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางรายไดโดยใชขอมูลทางสถิติในชวงสามทศวรรษดังกลาว ตลอดจนพิจารณา
ถึงผลกระทบตอสตรีจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ 

สถานภาพดานการศึกษาของสตรีไทย 

งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องจํานวนปที่สตรีไดรับการศึกษาโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป 2519 2531 และ 2541 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
และผลการศึกษาของศาสตราจารยนานัค คัควานี (จัดทําใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โปรดดู สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2542) ซึ่งไดพัฒนาตัวชี้วัดสถานภาพดานการศึกษาโดย 
ใชขอมูลการสํารวจเด็กและเยาวชนของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2535 และ 2540 
ตัวชี้วัดเหลานี้ประกอบดวยอัตราการเรียนรู (functional literacy rate) อัตราการเขาเรียน
หนังสือ (enrollment rate) และอัตราการออกจากโรงเรียน (dropout rate)  

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ ศ. ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด  คณะ

เศรษฐศาสตร และผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ขณะทําการศึกษา
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย) และคณุทิพวัลย แกวมีศรี 
นักวิจัยอาวุโส ฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย   

  งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
(Social Impact Assessment Project) ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงแคนาดา (CIDA) และดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2543   
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จํานวนปที่ไดรบัการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน 
ป 2519 2531 และ 2541 ไดจัดกลุมอายุของสมาชิกในครัวเรือนเปนสี่กลุมคือ 1) กลุม
อายุนอยกวา 25 ป 2) กลุมอายุ 25-35 ป 3) กลุมอายุ 36-50 ป และ 4) กลุมอายุมากกวา 
50 ป และไดคํานวณจํานวนปที่ไดรับการศึกษาเฉลี่ยของแตละกลุมเพศและกลุมอายุ 
ตลอดจนคํานวณจํานวนครัวเรือนโดยเลือกสมาชิกชายหรือหญิงในวัยเดียวกันที่มี
การศึกษาสูงสุดในครัวเรือนมาเปรียบเทียบกัน 

การศึกษาพบวา จํานวนปที่ไดรับการศึกษาเฉลี่ยของทั้งหญิงและชายในครัวเรือน
สูงข้ึนเรื่อยๆ และผูหญิงสวนใหญมักจะมีการศึกษานอยกวาผูชาย แตในกลุมอายุนอย 
แนวโนมของการศึกษาเฉลี่ยของผูหญิงเริ่มสูงข้ึนไลตามกลุมผูชายอยางเห็นไดชัด และ
มีแนวโนมวาจะมีจํานวนปที่ไดรับการศึกษาสูงข้ึน กลาวคือ ในกลุมอายุนอยกวา 25 ป 
ผูหญิงไดรับการศึกษาเฉลี่ย 8.2 ป ผูชายไดรับการศึกษาเฉลี่ย 7.9 ป  สําหรับกลุมอายุ 
25-35 ป จํานวนปที่ไดรับการศึกษาของผูหญิงและผูชายใกลเคียงกัน คือผูหญิงไดรับ
การศึกษาเฉลี่ย 10.6 ป ผูชายไดรับการศึกษาเฉลี่ย 11.0 ป อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ถึงสัดสวนของจํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนมีการศึกษาสูงสุดเปนผูหญิงพบวา 
แนวโนมของสัดสวนจํานวนครัวเรือนที่ผูหญิงมีการศึกษามากกวาผูชายเริ่มสูงข้ึน ซึ่ง
ยอมแสดงวา ผูหญิงเริ่มมีโอกาสดานการศึกษาทัดเทียมผูชายไทยมากขึ้น ทั้งนี้เกิดจาก
การขยายการศึกษาเขาไปในชนบทและการขยายตัวของระบบคมนาคมทั่วประเทศ 

อัตราการเรยีนรู 

องคการยูเนสโกใหความหมายของ “การเรียนรู” วาหมายถึง ระดับการอานออก
เขียนไดและการคิดคํานวณเบื้องตนที่ทําใหสามารถปรับใชทักษะระดับดังกลาวในการ
แกไขปญหาในชีวิตประจําวันได เนื่องจากโดยปกติบุคคลทั่วไปตองไดรับการศึกษา
อยางนอยหาถึงหกปในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทา อัตราการเรียนรูซึ่งเปนดัชนีวัด
ระดับความรูของประชากรและเปนตัวชี้วัดดานการศึกษาที่ใชแพรหลายที่สุดจึงหมายถึง 
สัดสวนของประชากรที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่หกในระบบโรงเรียนหรือ
เทียบเทาตอประชากรทั้งหมด 

เนื่องจากโครงสรางกลุมอายุหรือประชากรในแตละกลุมอายุตางกัน การวัด
อัตราการเรียนรูโดยการเปรียบเทียบระหวางกลุมดังกลาวอาจไมสามารถสะทอนผลลัพธ
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ที่แทจริง ดังนั้นจึงไดปรับคาอายุ (age adjusted)1 ในโครงสรางประชากรกลุมตางๆ ให
อยูบนฐานเดียวกัน การศึกษาพบวา ความแตกตางของอัตราการเรียนรูระหวางผูชาย
และผูหญิงมีความหางกันพอสมควร โดยในป 2535 อัตราการเรียนรูที่ยังไมไดปรับคา
อายุของผูชายอยูในระดับรอยละ 55.0 ในขณะที่ผูหญิงเทากับรอยละ 48.8 เมื่อปรับคา
อายุแลวอัตราการเรียนรูของผูชายอยูในระดับรอยละ 58.0 ในขณะที่ผูหญิงเทากับรอยละ 
45.7  สวนในป 2540 อัตราการเรียนรูที่ยังไมไดปรับคาอายุของผูชายอยูในระดับรอยละ 
60.5 ในขณะที่ผูหญิงเทากับรอยละ 54.1  เมื่อปรับคาอายุแลวผูชายมีอัตราการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 63.0  สวนผูหญิงลดลงเหลือรอยละ 51.7 จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณา
อัตราการเรียนรูที่มีการปรับคาอายุแลว ความแตกตางของอัตราการเรียนรูระหวาง
ผูชายและผูหญิงในป 2535 และ 2540 มีแนวโนมลดลง  โดยผูหญิงมีอัตราการเรียนรู
สูงข้ึนมากกวาผูชาย 

อัตราการเขาเรียนหนังสือของเด็กในวัยเรียน 

พิจารณาไดจากอตัราการเขาเรียนหนังสือสุทธิของเด็กนักเรียน (net enrollment 
ratio) ซึ่งหมายถงึ สัดสวนจํานวนนักเรยีนที่ลงทะเบียนเรียนหนังสอืในระดับการศึกษาที่
สอดคลองกับกลุมอายุของตนตอจํานวนประชากรในแตละกลุมอาย ุ 

การศึกษาพบวา ในป 2540 อัตราการเขาเรียนสุทธิระหวางผูชายและผูหญิง
ตางกันไมมากนักในระดับประถมศึกษา กลาวคือ ผูชายมีอัตราเขาเรียนสุทธิรอยละ 85.0 
และผูหญิงมีอัตราเขาเรียนสุทธิรอยละ 84.5  แตในระดับมธัยมศึกษาตอนตนอัตราการ
เขาเรียนสุทธิของผูหญิงสูงกวาผูชายทั้งในป 2535 และ 2540 โดยเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 37 
ในป 2535 เปนรอยละ 56 ในป 2540 เนื่องจากอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2540) ที่ริเริ่มนโยบายเรงรัดการขยายโอกาสทางการศึกษา
จากหกปเปนเกาป สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอัตราการเขาเรียนสุทธิของผูหญิง
คิดเปนรอยละ 27 ในขณะทีอ่ัตราการเขาเรียนสทุธขิองผูชายคิดเปนรอยละ 21 และใน
ระดับมหาวิทยาลยัอัตราการเขาเรยีนสุทธิของผูชายคิดเปนรอยละ 17 ในขณะทีอ่ัตรา
การเขาเรียนสทุธขิองผูหญิงคิดเปนรอยละ 13 

                                                        
1  องคการอนามัยโลกใหความหมายของการปรับคาอายุไววาคือ การกําหนดดัชนีคาเดียวที่

ไมข้ึนกับอายุและเปนอัตราจําเพาะอายุที่ไดมาจากกระบวนการคํานวณอัตราปรับฐานตาม
โครงสรางอายุ (standardization or age adjusted)  
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อัตราการออกจากโรงเรียน 

อัตราการออกจากโรงเรียน หมายถึง สัดสวนของจํานวนเด็กที่อยูนอกระบบ
โรงเรียนหรือเด็กที่ไมไดรับการศึกษาในแตละชวงอายุตอจํานวนนักเรียนทั้งหมดในแตละ
ชวงอายุที่ลงทะเบียนเรียนในปนั้นๆ  

การศึกษาพบวา ผูหญิงที่ไมไดเขาเรียนลดลงเกือบทุกกลุมอายุ โดยในกลุมอายุ 
12-14 ป อัตราของผูหญิงทีไ่มไดเขาเรียนลดลงจากรอยละ 20 ในป 2535 เปนรอยละ 6 
ในป 2540 และในกลุมอายุ 15-17 ป อัตราของผูหญิงที่ไมไดเขาเรียนลดลงจากรอยละ 
60 ในป 2535 เปนรอยละ 27 ในป 2540 เนื่องจากในชวงป 2535-2540 เปนชวงที่เริม่มี
การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจางงานสตรีในตลาดแรงงาน 

ขอมูลสําหรับการศึกษาสวนนี้มาจากขอมูลการสํารวจแรงงานทั่วราชอาณาจักร
ในป 2517 2522 2526 2530 2535 และ 2541 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

แรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรม 

ภาคเกษตรกรรมเปนตลาดใหญของแรงงานสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ซึ่งเปนยุคทองของการเกษตรไทย 
ในชวงป 2517-2522 การเพิ่มข้ึนของแรงงานสตรีสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม แต
ในชวงป 2526-2530 และ 2535-2541 อัตราการเพ่ิมข้ึนของแรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรม
กลับลดลงอยางมาก นอกจากนี้ สัดสวนของแรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรมตอแรงงาน
โดยรวมยังลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงป 2535-2541  โดยลดลงจากรอยละ 28.5 ใน 
ป 2535 เปนรอยละ 22.5 ในป 2541 และในชวงป 2526-2530 ลดลงจากรอยละ 33.1 ใน
ป 2526 เปนรอยละ 30 ในป 2530 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดแรงงานสตรีดังกลาวสันนิษฐานวาเกิดจาก
สาเหตุสามประการ คือ  

ประการแรก หลังป 2516 โครงการชลประทานเจาพระยาเริ่มขยายตัวมากขึ้น 
ทําใหมีความตองการแรงงานเกษตรในฤดูแลงเพ่ิมข้ึน โดยในชวงป 2517-2522 ซึ่งพ้ืนที่
ชลประทานมอีัตราการเพ่ิมข้ึนสูงมากนั้น ก็เปนชวงที่มีแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมข้ึนดวย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตลอดชวงป 2517-2522 อัตราการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่
ชลประทานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 6.9 ตอป  แตเมื่อพิจารณาในชวงป 2526-2530 
พบวา พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนในอัตราที่นอยลง (ตํ่ากวารอยละ 4.7 ตอป) ยกเวนใน 
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ป 2527 เมื่อพิจารณาตลอดชวงป 2526-2530 พบวา พ้ืนที่ชลประทานมีอัตราการเพิ่มข้ึน
โดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 4.23 ตอป และต้ังแตป 2531-2539 พ้ืนที่ชลประทานมอีัตราการ
เพ่ิมข้ึนลดลงอยางมาก ยกเวนในป 2534 และ 2536 เมื่อพิจารณาตลอดชวงป 2531-2539 
พบวา พ้ืนที่ชลประทานมีอัตราการเพ่ิมข้ึนโดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 1.8 ตอปเทานัน้ การ
ขยายตัวของระบบการชลประทานทําใหปลูกพืชไดตลอดป ผลผลิตจึงเพ่ิมข้ึนและยงัมี
การปลูกพืชมูลคาสูง ซึ่งสงผลใหตองใชแรงงานเพิม่ข้ึน แตเมือ่การเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน
ลดลงและการขยายตัวทางการศึกษาและระบบขาวสารดีข้ึน สตรีก็มีทางเลือกดานอาชีพ
มากขึ้น แรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรมกน็าจะมีแนวโนมลดลง  

ประการที่สอง การขยายพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานหรือการแผวถางปา
เริ่มลดลง ระยะหลังป 2517 เปนยุคทองของการเกษตรไทยเพราะราคาสินคาเกษตร
ระหวางประเทศสูงข้ึน จึงมีความตองการขยายการผลิต ในชวงนี้มีการขยายพื้นที่เพ่ือ
การผลิตอยางกวางขวาง เมื่อพิจารณาพื้นที่ปาไมจะพบวา ในชวงป 2517-2521 พ้ืนทีป่า
ไมมีอัตราการลดลงอยางมาก โดยลดลงถึงรอยละ 9.06 ของที่ดินรวมทั้งหมด (321 ลานไร) 
หรือประมาณ 29.1 ลานไร มากกวาในชวงป 2526-2531 ซึ่งพ้ืนที่ปาไมลดลงเพียงรอยละ 
2.49 ของที่ดินรวมทั้งหมด หรือประมาณ 8 ลานไร  และในชวงป 2534-2538 พ้ืนที่ปาไม
ลดลงเพียงรอยละ 1 ของที่ดินรวมทั้งหมด หรือประมาณ 3.3 ลานไร จากการเปรียบเทียบ
ในระหวางสามชวงเวลานี้จะเห็นไดวา ชวงที่มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งเปนชวงเปด
ปาไมจะตรงกับชวงที่มีการเพิ่มข้ึนของแรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรมเพราะเปนชวงที่
มีความตองการแรงงานมาก 

ประการที่สาม การที่แรงงานสตรีในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงอาจจะมาจาก
การทดแทนแรงงานในภาคเกษตรกรรมดวยเครื่องจักรกล วิวัฒนาการของเครื่องจกัรกล
ทางการเกษตรโดยเฉพาะรถไถนั้นตองใชควบคูกับแรงงานผูชายมากกวาแรงงานสตรี 
จึงทําใหแรงงานสตรีสวนใหญอยูในฐานะแรงงานสวนเกิน  อยางไรก็ตาม การใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มข้ึนไมจําเปนตองทดแทนแรงงานสตรีโดยตรง เพราะ
การจัดสรรแรงงานเกษตรเปนการจัดสรรแรงงานในครอบครัว แตเมื่อเกิดแรงงานสวนเกิน
จากการทดแทนดวยเครื่องจักรกลทางการเกษตร แรงงานเด็กและแรงงานสตรีอาจจะ
ถูกปลดปลอยออกจากงานเกษตรกอนแรงงานผูชาย 

แรงงานสตรีนอกภาคเกษตรกรรม 

แรงงานสตรีที่เพิ่มขึ้นตั้งแตป 2526-2541 ไดเขาไปอยูในภาคเศรษฐกิจนอก
ภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม 
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และการบริการ จึงเปนรากฐานของความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของภาคอุตสาหกรรม
นับต้ังแตป 2526 เปนตนมา ต้ังแตอดีตจนถึงป 2530 มีเพียงภาคพาณิชยกรรมภาคเดียว
เทานั้นที่มีแรงงานสตรีมากกวาแรงงานผูชายมาโดยตลอด จนกระทั่งในชวงป 2535-2541 
แรงงานสตรีเริ่มเพ่ิมมากขึ้นในภาคการบริการจนทําใหแรงงานสตรีเปนแรงงานสวนใหญ
ในสองภาคเศรษฐกิจนี้ สวนในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ จะมีแรงงานสตรีนอยกวาแรงงานชาย 

ตามสถิติในป 2541 แรงงานสตรีในภาคพาณิชยกรรมและภาคการบริการเพิ่มข้ึน
ไปอยูในระดับใกลเคียงกันคือประมาณ 2.4 ลานคน ซึ่งมากกวาแรงงานผูชายที่มีเพียง 
2.3 ลานคนในภาคพาณิชยกรรม และ 2.2 ลานคนในภาคการบริการ แรงงานที่เพ่ิมข้ึน
ต้ังแตชวงป 2526-2541 เปนแรงงานสตรีมากกวาแรงงานผูชายทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน 
หลังจากป 2530 เปนตนมา การเพิ่มข้ึนของแรงงานผูชายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ในฤดูแลงมีไมถึงรอยละ 25 ของแรงงานที่เพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของแรงงานสตรีใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในฤดูแลงมากกวาฤดูฝนสันนิษฐานไดวา แรงงานสตรีใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจํานวนมากอาจยังอยูในกิจกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
การรับชวงการผลิต (sub-contracting) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชทุนตํ่า ในอนาคตแรงงานสตรี
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็มีแนวโนมวาจะมีปริมาณมากกวาแรงงานชาย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายได 

การศึกษาโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน 
ป 2519 2531 และ 2541 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สตรีมีบทบาทในการหา
รายไดใหแกครอบครัวสูงข้ึนมาก กลาวคือ ในชวงป 2519-2541 แนวโนมสัดสวนของ
สตรีที่มีรายไดตอสตรีทั้งหมดเพ่ิมข้ึนในแตละชวงของการสํารวจทั้งสามครั้ง โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดสวนของสตรีที่มีรายไดเกินรอยละ 50 ต้ังแตป 2531 
แตรายไดของครัวเรือนที่มาจากสมาชิกที่เปนสตรียังตํ่ากวารายไดที่มาจากผูชาย โดย
สัดสวนของรายไดที่มาจากสตรีตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนมีคาต่ํากวาครึ่งหนึ่งของ
รายไดครัวเรือน แสดงวารายไดเฉล่ียตอเดือนของสตรีมีคาตํ่ากวารายไดเฉล่ียตอเดือนของ
ผูชายอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม สัดสวนของรายไดจากสตรีตอรายไดทั้งหมดของ
ครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 เปนรอยละ 38 และรอยละ 40 ของรายได
ครัวเรือนจากการสํารวจทั้งสามครั้งตามลําดับ ซึ่งชี้ใหเห็นวาสตรีเริ่มมีรายไดมากขึ้น และ
โดยเฉพาะในสวนของรายไดเฉล่ียของสตรีนั้นจะเห็นไดวามีอัตราการเพ่ิมข้ึนเร็วมาก 

ในดานการเปลี่ยนแปลงของประเภทหรือแหลงที่มาของรายไดนั้น สรุปไดวา 
รายไดของสมาชิกในครัวเรือนทั้งชายและหญิงมีการเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาจากที่เคยมี
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รายไดสวนใหญของครัวเรือนจากกําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจทางดานการเกษตร
และธุรกิจอื่นมาเปนคาแรงและเงินเดือน โดยเฉพาะในสวนของรายไดที่มาจากสมาชิก
ของครัวเรือนที่เปนสตรีนั้น สวนของคาแรงและเงินเดือนเพ่ิมข้ึนจากที่เคยมีเพียงรอยละ 
36.2 ในป 2519 มาเปนรอยละ 65.0 ในป 2541 และมีรายไดที่เปนกําไรสุทธิจากการ
ประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่นๆ ลดลงตามลําดับจากรอยละ 46.7 ในป 2519 
เหลือรอยละ 39.0 ในป 2531 และรอยละ 32.4 ในป 2541 

การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนรายไดที่มาจากสมาชิกใน
ครัวเรือนทั้งหญิงและชายในชวงป 2519-2541 ตามสาขาเศรษฐกิจตางๆ (เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม การบริการ การทําเหมืองแรและเหมืองหิน การ
กอสราง การไฟฟา กาซ ประปา และสาธารณูปโภค การขนสงและคมนาคม และกิจการ
อื่นๆ) สรุปไดวา แตเดิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสตรีสวนใหญเปนกิจกรรมที่ไมผาน
ระบบตลาด เชน งานบาน การหาของปาเพ่ืออุปโภค บริโภค ฯลฯ ตอมาสตรีเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผานระบบตลาดมากขึ้น สัดสวนรายไดที่มาจาก
สมาชิกในครัวเรือนที่เปนสตรีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมากในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ 
ยกเวนในภาคเกษตรกรรมและภาคการทําเหมืองแรที่มีแนวโนมลดลงไมมากนัก สวน
สัดสวนรายไดจากสมาชิกในครัวเรือนที่เปนชาย พบวาลดลงในหลายสาขาเศรษฐกิจ 
ยกเวนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการกอสรางที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนบาง แสดงให
เห็นไดวา สมาชิกในครัวเรือนที่เปนสตรีเริ่มมีบทบาทในการเปนผูหารายไดในรูป
เงินตราใหแกครัวเรือนมากขึ้น  

ในชวงป 2519-2539 รายไดเฉล่ียของหัวหนาครัวเรือนที่เปนชายที่เคยสูงกวา
รายไดเฉล่ียของหัวหนาครัวเรือนที่เปนสตรีมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะในป 2539  สําหรับ
ครัวเรือนที่อยูในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต พบวา หัวหนาครัวเรือนที่เปนสตรีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนชาย แสดงใหเห็นวาสตรีเริ่มมีบทบาท
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราทัดเทียมหรืออาจมากกวาชาย 
โดยเฉพาะสตรีที่อาศัยในเขตเมืองใหญ หรือสตรีที่เขามาทํางานในเขตเมืองใหญและสง
เงินกลับไปยังภูมิลําเนา อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ในป 2541 รายไดเฉล่ีย
ตอเดือนระหวางหัวหนาครัวเรือนที่เปนสตรีและหัวหนาครัวเรือนที่เปนชายแตกตางกัน
มากขึ้น อาจกลาวไดวาครัวเรือนที่มีหัวหนาเปนสตรีไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
มากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาเปนชาย 
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ผลกระทบตอสตรีจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 

โดยทั่วไปมีความเชื่อวาในยามเศรษฐกิจหดตัวสตรีมักเปนผูไดรับผลกระทบ
มากกวากลุมอื่น เนื่องจากเปนผูดอยโอกาสทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
และสตรีก็มักเปนกลุมแรกที่ถูกใหออกจากงานหรือออกจากโรงเรียนเมื่อเกิดวิกฤต 

จากขอมูลการสํารวจแรงงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งประมวลผลโดย
กองประเมินผลการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ
พบวา โดยปกติแนวโนมการวางงานระยะยาว (เกิน 30 วัน) ของแรงงานหญิงจะสูงกวา
แรงงานชาย แตในชวงวิกฤตหลังป 2540 ปรากฏวาการวางงานของแรงงานชายกลับ
รุนแรงกวาของแรงงานหญิง ทั้งนี้ระหวางป 2535-2541 การจางงานโดยรวมไดเพ่ิมสูงข้ึน 
กลาวคือ อัตราการขยายตัวของการจางงานในกลุมแรงงานชายคิดเปนรอยละ 1.0 ในขณะที่
ของแรงงานหญิงคิดเปนรอยละ 0.4 และอัตราการวางงานในกลุมแรงงานหญิงสูงกวากลุม
แรงงานชาย แตความแตกตางก็มีแนวโนมลดลง และแรงงานหญิงไดรับผลกระทบในรูปของ
รายไดลดลงนอยกวาแรงงานชาย ซึ่งทําใหความแตกตางระหวางรายไดของแรงงานชาย
กับแรงงานหญิงลดลงดวย นอกจากนี้ความแตกตางระหวางประสิทธิภาพการผลิตราย
ช่ัวโมงระหวางแรงงานชายและแรงงานหญิงก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนเดียวกัน ซึ่ง
ช้ีใหเห็นวาวิกฤตเศรษฐกิจนี้สงผลกระทบตอการจางงานและรายไดที่แทจริงในกลุม
แรงงานชายมากกวาแรงงานหญิง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 2541)  

การศึกษาแบบมีสวนรวมในเรื่องผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอชุมชนชนบท 
10 หมูบาน (มิ่งสรรพ และคณะ 2543) พบวา กลุมผูหญิงมีความเห็นวา วิกฤตเศรษฐกิจ
ทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัว มีการลักขโมยและเลนการพนันมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีความหวงใยในเร่ืองโอกาสทางการศึกษาของบุตรในชวงหลังวิกฤตอยางมากดวย 
สวนกลุมผูชายใหความเห็นวา ผลทางสังคมของวิกฤตเศรษฐกิจคือมีการลักขโมยและ
เลนการพนันมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอื่นที่สามารถสะทอนถึงผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ
ตอกลุมผูหญิง คือ อัตราการตายของมารดาหลังคลอดบุตรเพ่ิมข้ึน และสัดสวนของ
ทารกแรกเกิดที่มนี้ําหนักตํ่ากวา 2,500 กรัมมีแนวโนมสูงข้ึนเชนกัน (สุวิทย 2542) 
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สรุป 

จากการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดอาจสรุปไดวา วิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในชวงสามทศวรรษที่ผานมาไดสงผลใหสตรีไทยมีโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานซึ่งเปนผลจากการที่ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรลดลงผลักดันใหแรงงานสตรีเปนแรงงานหลักในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
พาณิชยกรรม และการบริการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดแรงงาน จึงนับวาสตรีไทยมีบทบาทมากขึ้น แตยังไม
อาจสรุปไดวาสตรีมีโอกาสทางดานการศึกษาและอาชีพเทาเทียมกับชาย การที่สตรีจะมี
บทบาทในการหารายไดมากขึ้นมิไดหมายความวาจะมีโอกาสทางอาชีพที่ดีข้ึน สตรีอาจ
ตองเขาไปประกอบกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนต่ําหรือผลตอบแทนมีความแปรปรวนสูง 
หรือเปนกิจกรรมที่แรงงานชายไมตองการทําก็ได ซึ่งเปนประเด็นที่นาจะวิจัยตอไป 
นอกจากนี้ ประเด็นที่หัวหนาครัวเรือนสตรีไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจคอนขาง
รุนแรงเมื่อเทียบกับหัวหนาครัวเรือนชายก็เปนเรื่องสําคัญที่ควรศึกษาอยางละเอียด 
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