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คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2489 (ค.ศ. 1946) โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  (Economic  and 
Social Council – ECOSOC) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อ ECOSOC เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรีในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ CSW มีหน้าที่ส่งเสริมประเทศสมาชิกด าเนินการในเรื่องความเสมอภาค การพัฒนา
และสันติภาพ และการด าเนินการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี  ซึ่ง CSW จะทบทวน และติดตามความก้าวหน้าทั้งใน
ระดับชาติ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ต่อมาในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2538 
(ค.ศ.1995) สมัชชาสหประชาชาติได้ก าหนดให้ CSW ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในประเด็นปฏิญญาปักกิ่งฯ 
(Beijing Declaration) รวมทั้งบทบาทในการน ามิติหญิงชายมาเป็นกระแสหลักในกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ   
นอกจากนั้น ECOSOC ยังได้ก าหนดให้ CSW ติดตามประเด็นเร่งด่วนที่น่าห่วงใยในแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรี (Beijing Platform for Actions) การน าเรื่องมิติหญิงชายเข้าสู่ประเด็นหลัก และการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 

องค์ประกอบของ CSW ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจ านวน 45 ประเทศ ที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) เป็นการ
เลือกตั้งในนามประเทศ กระจายตามกลุ่มภูมิภาค มีวาระ 4 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ โดยมีประเทศที่เป็น
สมาชิกจากแถบแอฟริกา 13 ประเทศ  แถบเอเชีย 11 ประเทศ  แถบยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ แถบละติน
อเมริกาและคาริบเบียน 9 ประเทศ รวมทั้งแถบยุโรปตะวันตก และอ่ืนๆ 8 ประเทศ  

การประชุม CSW มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการ
ให้ค าแนะน าในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ในการด าเนินงานต่าง ๆ ด้านสตรี คณะผู้แทน
ไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – 
CSW) สมัยที่ 58 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 - 21 มีนาคม 
2557 โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวิเชียร ชวลิต) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาติ (กยส.) ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิกและเอเชีย
อาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวม 12 คน หัวข้อหลักของ
การประชุม คือ ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิง
และเด็กหญิง และหัวข้อรอง คือ การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมจากการประชุม สมัยที่ 
55 เรื่อง การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการจ้างงานเต็มเวลาและงานที่มีเกียรติอย่างเท่าเทียมของสตรี  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 58 

(The Fifty Eigth Session of the Commission on the Status of Women) 
ระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2557 

ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 



- 2 - 

 

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยเน้นย้ าถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยได้ร่วมรับรอง ไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักก่ิง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด าเนินการอย่างจริงจังทั้งทางมาตรการทาง
กฎหมายและการด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเส ริม
ความก้าวหน้าของสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้ ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม คือ “ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง” ได้แก่    การเพ่ิมสัดส่วนสตรีในการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร การส่งเสริมการศึกษา     โดยเน้นเรื่องการขจัดอคติทางเพศในระบบ
การศึกษา 

ผลจากการประชุม CSW สมัยที่ 58 ที่ประชุมสนับสนุนอย่างกว้างขวางให้มีการก าหนดเป้าหมายเฉพาะ 
(stand-alone goal) ในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมอ านาจสตรี 2015 โดยเป้าหมายเฉพาะ
ดังกล่าวควรจะสามารถตอบโจทย์ข้อบกพร่องของเป้าหมาย MDGs เช่น ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อสตรี ปัญหาสุขอนามัยเจริญพันธุ์ สตรีกับการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากร สตรีกับในเขตพ้ืนที่ความ
ขัดแย้ง และปัญหาสตรีกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากการก าหนดเป้าหมายเฉพาะแล้ว ที่ประชุมเห็นว่า
แผนพัฒนาหลังปี 2015 จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการมิติหญิงชายในทุกตัวชี้วัดของทุกเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชุมเห็นว่าความเสมอภาคระหว่างเพศยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายของนานาประเทศโดยถ้วนหน้า และยังไม่มีประเทศใดที่อาจกล่าวได้ว่าบรรลุเป้าหมายนี้อย่าง
สมบูรณ์ กรอบการด าเนินงานในอนาคตจึงควรเป็นเป้าหมายที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก   
ทั้งนี้ UN Women ได้ก าหนด 3 ตัวชี้วัด ส าหรับประเด็นด้านสตรีในวาระการพัฒนาภายหลังปีค.ศ. 2015 (Post-
2015 Development Agenda) ได้แก่ การขจัดความรุนแรงต่อสตรี การส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึง
โอกาส ทรัพยากร ตลอดจนการศึกษา การจ้างงาน แหล่งเงินทุน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การส่งเสริมให้สตรีมีส่วน
ร่วมทางการเมือง บทบาทในการตัดสินใจ และภาวะผู้น า อย่างเท่าเทียม  

ผลการประชุมในหัวข้อหลัก คือ ข้อท้าทายและความส าเร็จ ในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษส าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง (Challenges and achievements in the Implementation of the 
Millennium Development Goals for women and girls) ได้น าเสนอในรูปแบบของเอกสารข้อตกลงร่วม (Agreed 
conclusions) โดยผ่านการหารือจากผู้แทนทุกประเทศ โดยในการประชุม CSW สมัยที่ 58 นี้ ที่ประชุมได้รับรอง
เอกสารข้อตกลงร่วม โดยฉันทามติ โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 
ภาคประชาสังคม ด าเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเท่าเทียม
ทางเพศและการส่งเสริมพลังสตรี เพ่ิมการลงทุนอย่างสูงสุดเพ่ือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลัง
สตรี ส่งเสริมข้อมูลบนพ้ืนฐานหลักฐานความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ผ่านการจัดเก็บข้อมูล
จ าแนกเพศอย่างเป็นระบบ และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและภาวะผู้น าสตรีในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงในภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งประเมินการอนุวัติ MDGs ในเป้าหมายที่เก่ียวกับสตรีและเด็กหญิง 

ส าหรับการประชุม CSW สมัยที่ 59 นั้น มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนติดตามการด าเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 
และผลลัพธ์จากการประชุมสมัยพิเศษ ครั้งที่ 23 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2543 ในบริบทของ
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วาระการครบรอบ 20 ปีของการประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง และการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและ
แผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ในปี พ.ศ. 2538 ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ตามแผนพัฒนาหลังปี 2015  

ทั้งนี้ การประชุม CSW สมัยที่ 58 นี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการด าเนินการเนื่องในโอกาส
วาระครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง โดยในปี 2014 นี้จะมีการทบทวนการด าเนินการตาม 
focus area ทั้ง 12 ประเด็น และจะน าไปสู่การจัดท ารายงานระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวได้ด าเนินการประสานงานร่วมกับ UN Women ประเทศไทย เพ่ือจัดท าเอกสารการ
ทบทวนในระดับชาติ และข้อมูลที่จะเสนอต่อที่ประชุม CSW สมัยที่ 59 ต่อไป 

จากการหารือร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เห็นควร
มีการเผยแพร่เอกสารผลลัพธ์ต่างๆของการประชุม CSW 58 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวก าหนดการด าเนินงานเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริม
พลังสตรีเที่เป็นมาตรฐานสูงที่สุดและล่าสุดที่รัฐสมาชิก UN รับรอง ซึ่งการที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่อง
สตรีจะส่งเสริมปัจจัยภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวที UN ต่อไป โดยเฉพาะใน
การเป็นสมาชิก CSW และ UN-Women Executive Board  

ที่ประชุม CSW ให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงกันระหว่างพันธกรณีระดับนานาชาติต่างๆ ได้แก่ 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง 
(Beijing Declaration and Platform for Action) และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ในประเด็น
ต่างๆ อย่างเป็นระบบชัดเจน ดังนั้น ในการติดตามผลการด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆใน
ประเทศไทย จึงต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกรณีต่างๆเหล่านี้  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ  

 

 
 
 
 

  


