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บทคัดย่อ

ป ัญหาอัตราการเกิดต�่ าที่ ทับซ ้อนกับ 

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของญ่ีปุ่น เป็นปัญหาใหญ ่

ของรัฐที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพของชาติใน

อนาคต รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

ตั้ งแต ่ป ี  ค.ศ. 1990 และพยายามแก้ป ัญหา 

โดยออก “กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิง 

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic Act for Gender 

Equal Society; 男女共同参画社会基本法) 

ในปี ค.ศ. 1999 พร้อมกับก�าหนด “แผนปฏิบัติ 

การพื้นฐานว่าด ้วยสังคมที่ชายหญิงมีส ่วนร่วม 

อย่างเท ่าเทียม” (Basic Plan for Gender 

Equality; 男女共同参画基本計画) เพ่ือน�า

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 

บทความนี้มุ ่งศึกษาการด�าเนินการของ 

รัฐในการเปลี่ยนสังคมญ่ีปุ ่นให ้ เป ็นสังคมท่ีม ี

ส่วนร่วมของชายหญิง ผ่านกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และ

แผนปฏิบัติการพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมี

ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยศึกษาการสร้างสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิต ในฐานะที่เป็นมาตรการหนึ่ง

ของแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

ปิยวรรณ อัศวราชันย์

การเปล่ียนญ่ีปุ่นไปสู่สังคมท่ีมีส่วนร่วมของชายหญิง

 คำ� สำ�คัญ
การมีส่วนร่วมในสังคมของชายหญิง, 

ปัญหาอัตราการเกิดต�่า, สังคมผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาดัชนีจ�านวน 11 ตัวท่ีเป็น 

เครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการสร้างสมดุล 

ระหว่างงานกับชีวิตในแผนปฏิบัติการพื้นฐานว่า 

ด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเทียบ 

กับเป้าหมายท่ีตั้งไว้พบว่าสามารถแยกดัชนีดังกล่าว

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ดัชนีกลุ่มที่มีแนวโน้ม 

สูงว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่าเป้าหมายได้ (2) ดัชนี 

กลุ ่มที่อาจเปลี่ยนแปลงไปสู ่ค ่ า เป ้าหมายได ้  

หากมีมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษ (3) ดัชนีกลุ่มที่ยัง 

ห่างไกลค่าเป้าหมายและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง 

ไปสู ่ค่าเป้าหมายได้ภายในปีเป้าหมายท่ีก�าหนด 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาของดัชนีโดยรวม 

แล้วกล่าวได้ว่า แม้แนวโน้มชั่วโมงการท�างานของ 

ผู้ชายและผู้หญิงจะลดลง ซ่ึงหมายถึงเวลาท่ีให้กับ 

ครอบครัวมีมากข้ึน แต่ยังไม่อาจบรรลุเป้าหมายท่ี

จะสร้างสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิต

ของชายหญิงได้ เนื่องจากผู ้ชายยังไม่มีส่วนร่วม 

ในการเลี้ยงบุตรมากนัก และผู้หญิงยังต้องเป็นหลัก

ในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป
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Abstract

The problem of low birth rates, 

confounded with the ageing population, 

has been aggravated to the degree 

that it could undermine Japan’s future 

stability. Recognizing its enormity in 1990, 

the Japanese government attempted to 

address the problem by introducing the 

Basic Act for Gender Equal Society （男女共
同参画社会基本法）in 1999, followed by 

the implementation of the Basic Plan for 

Gender Equality（男女共同参画基本計画）
to put the Basic Act into practice.

This article studies the Japanese 

government’s attempt to transform Japan 

into a gender-equal society through the 

enforcement of the Basic Act for Gender 

Equal Society and the implementation of 

the Basic Plan for Gender Equality. Work-

Life Balance is investigated as one of the 

strategic measures aimed to implement the 

Basic Plan.

Eleven indices considered to reflect 

the effectiveness of the Work-Life Balance 

measure of the Basic Plan were reviewed 

in light of their respective targeted figures. 

The results indicated that such indices 

could be grouped into three categories: 

(1) one consisting of indices with a high 

tendency of achieving their targeted figures; 

(2) one with indices that could meet their 

respective targets, provided that special 

measures are implemented; and (3) one 

with indices that are distantly lagging behind 

and that are unlikely to meet their goals by 

the pre-determined deadlines. In addition, 

a cross-sectional analysis of these indices 

revealed that, despite the overall working 

hours demonstrating a downward trend—

suggesting that more time can be dedicated 

to family, the ultimate ideal of achieving 

a work-life balance looked elusive as 

Japanese men still play a limited domestic 

role, leaving almost all of the child-rearing 

responsibilities to their female counterparts.

Piyawan Asawarachan



ปิยวรรณ อัศวราชันย์

jsn Journal Special Edition 2017144

1. บทนำ�
 ในปี ค.ศ. 1992 รัฐบาลญี่ปุ่นโดยส�านัก

วางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Agency, 

経済企画庁1) ได้ออกค�าเตือนผ่านหนังสือปกขาว

ว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน (国民生 
活白書) ชี้ให้เห็นถึงการคืบคลานเข้ามาของยุค

อัตราการเกิดต�่า ซึ่งจะส่งผลกระทบกลายเป็นแรง

กดดันต่อทุกภาคส่วน และอาจคุกคามเสถียรภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ ่นในอนาคตหาก

ไม่มีนโยบายหรือมาตรการแก้ไขใดๆ 

 ปัญหาอัตราการเกิดต�่าส่งผลโดยตรงต่อ

จ�านวนประชากรญี่ปุ ่นที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน หนึ่ง

ในนโยบายที่รัฐใช้บรรเทาผลกระทบดังกล่าวคือ 

การส่งเสริมผู้หญิงให้เป็นแรงงานทดแทน อย่างไร

ก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าวไม่ง่ายนัก เน่ืองจาก

สังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สร้างระบบ

การแบ่งงานตามเพศ กล่าวคือ ผู้ชายเป็นมนุษย์

เงินเดือน (サラリーマン) ท�างานเป็นเสาหลัก 

หาเล้ียงครอบครัวในทางเศรษฐกิจ ส่วนผู้หญิงเป็น 

แม่บ้านเตม็เวลา (専業主婦) มหีน้าทีท่�างานบ้านและ 

ดูแลความเป็นอยู่ของสามีและบุตร (坂東 眞理子, 

2009, p. 35) ดังนั้น จึงนับได้ว่าการส่งเสริมผู้หญิง

ที่เดิมเป็นแม่บ้านเต็มเวลาให้มีส่วนร่วมในสังคมการ

ท�างานที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อผู้หญิงที่มีบุตร

นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมญี่ปุ่น

 จากความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องอัตรา

การเกิดต�่า และการเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง 

รวดเรว็ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รัฐบาล 

ญี่ปุ ่นจึงออกนโยบายให้ชายหญิงมีส่วนร่วมทั้งใน 

การท�างานและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม โดย 

เริ่มจากการออก “กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคม 

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic Act 

for Gender Equal Society; 男女共同参画社
会基本法; จากนี้ไปจะเรียกว่า กฎหมาย BAGES) 

ในปี ค.ศ. 1999 และก�าหนด “แผนปฏิบัติการ

พื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่าง

เท่าเทียม” (Basic Plan for Gender Equality; 

男女共同参画基本計画; จากนี้ไปจะเรียกว่า  

แผน BPGE) เพื่อใช้ปฏิบัติการแก้ปัญหาอัตรา

การเกิดต�่าซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะ

ยาวให้ได้ตามหลักการและค�าปรารภในกฎหมาย 

ดังกล่าว 

บทความนี้มุ ่งศึกษาการด�าเนินการของ

รัฐในการเปลี่ยนสังคมญี่ปุ ่นให้เป็นสังคมที่มีส่วน

ร่วมของชายหญิง ผ่านกฎหมาย BAGES และการ

ด�าเนินงานตามแผน BPGE นับตั้งแต่มีการประกาศ

ใช้แผน BPGE ระยะแรกในปี ค.ศ. 2000 จนถึงแผน

ระยะที่ 4 ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2015 รวมทั้งสิ้น

จ�านวน 4 ฉบับ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะด้านการสร้าง

สมดุลระหว่างงานกับชีวิต (Work-Life Balance) 

ในฐานะที่เป็นมาตรการหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 

ดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนสังคมญี่ปุ่นให้เป็น

สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิงผ่านการพิจารณา

การด�าเนินการของภาครัฐ 

2. กฎหม�ยพื้นฐ�นว่�ด้วยก�รมีส่วนร่วมอย่�ง
เท่�เทียมของช�ยหญิง (กฎหม�ย BAGES)

กฎหมาย BAGES ประกาศและมีผลบังคับ

ใช้เมื่อปี ค.ศ. 1999 เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่า

1 ปัจจุบันถูกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของส�านักนายกรัฐมนตรี (内閣府; Cabinet Office)
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ภายใต้กรอบคิดของการ 

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม  

ในหัวข้อนี้ จะเร่ิมด้วยการอธิบายกรอบคิดที่พัฒนา

มาเป็นกฎหมาย BAGES และกล่าวถึงลักษณะเด่น

ของกฎหมายในล�าดับต่อไป

 2.1 กรอบคดิในก�รร่�งกฎหม�ย BAGES

จากการทบทวนกฎหมาย BAGES และ

เอกสารการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการมี 

ส่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมของชายหญิง พบว่ากฎหมาย 

BAGES อิงอยู่กับกรอบคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การก้าวข้ามสังคมแบบปิตาธิปไตย 

และเน้นค่านยิมสากลว่าด้วยการเคารพสทิธมินุษยชน 

  กรอบคิดประการแรกในการร่างกฎหมาย 

BAGES คือ การเปลี่ยนผ่านสังคมญ่ีปุ่นจากสังคม 

ปิตาธิปไตย (Patriarchal Society) มาเป็นสังคม

ที่ให้ความส�าคัญกับค่านิยมสากล คือ การเคารพ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งในบริบทของสังคมญี่ปุ่นคือ การ

เปลี่ยนจากสังคมที่ใช ้เพศเป็นตัวก�าหนดอย่าง

เคร่งครัดว่าชายควรมีบทบาทเป็นผู้น�า และหญิง

เป็นฝ่ายสนับสนุน เช่น ผู้ชายต้องเป็นเสาหลักทาง

เศรษฐกิจโดยทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างาน และผลัก

ภาระทางบ้านทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง 

เป็นต้น ไปเป็นสังคมที่ให้ความเคารพในความเป็น

ปัจเจกบุคคล ไม่คาดหวังบทบาท หน้าที่ หรือความ

รับผิดชอบของบุคคลตามเพศของบุคคลนั้น แต่จัด 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบนฐานความเชื่อว่า  

ไม่ว่าหญิงหรือชายหากได้รับโอกาสแล้วย่อมแสดง

ศักยภาพออกมาได้ไม่ด้อยกว่ากัน กล่าวคือเป็น

สังคมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

(2) การใช้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ที่

สังคมก�าลังเผชิญเพื่อประสานความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน

กรอบคิดประการที่ สอง คือ การใช ้ 

ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ที่สังคมก�าลังเผชิญเพ่ือ 

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วิกฤตการณ์ 

ที่สังคมญี่ปุ ่นต้องเผชิญในต้นทศวรรษ 1990 คือ 

ปรากฏการณ์ “1.57 ช็อก” ซึ่งอัตราการเกิดลดต�่าลง 

เหลือเพียงร้อยละ 1.57 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมา แม้มีความ

พยายามในการเพิ่มอัตราการเกิด แต่อัตราการ

เกิด ค.ศ. 2015 ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 

และสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศออกมายังคงอยู่ท่ี

ร้อยละ 1.46 (Nihon Keizai Shimbun, 2016)  

ในขณะท่ีจ�านวนผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีต้องดูแลอย่าง 

ใกล้ชดิและเป็นระบบ มฉิะนัน้อาจลกุลามเป็นปัญหา 

ขาดแคลนแรงงาน ปัญหาผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 

(Economic Productivity) จนอาจกระทบ

กระเทือนระบบบ�านาญส�าหรับประชากรผู้สูงอายุ

ได้ในที่สุด (Boling, 1998, p. 175)

 เมื่อตระหนักว่าปัญหาอัตราการเกิดต�่า

เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลเห็น

ความจ�าเป็นที่ต้องระดมก�าลังจากทุกฝ่ายให้เข้า

มามีบทบาทในการแก้ปัญหา จึงเป็นท่ีมาของการ

จัดตั้ง “ศูนย์ผลักดันการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ของชายหญิง”2 ขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ศูนย์แห่งนี้ได้

พยายามโน้มน้าวให้เห็นว่า ปัญหาอัตราการเกิดต�่า

เป็นปัญหาที่สังคมก�าลังเผชิญร่วมกัน หากไม่ได้รับ 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็อาจพัฒนาเป็น

2 “ศูนย์ผลักดันการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง (男女共同参画推進本部)” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบปัญหาสตรี (รัฐมนตรีรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของชายหญิง) เป็นรองประธาน และรัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐบาลร่วมเป็นกรรมการ (内閣府男女
共同参画局,男女共同参画推進本部の設置根拠 (閣議決定, n.d.)). 
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วิกฤตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไข แนวคิดนี้ได้กลาย

เป็นกรอบคิดหนึ่งที่น�าไปสู่การร่างกฎหมาย BAGES 

ในที่สุด

(3) การสร้าง “ระบบสาธารณูปโภคทาง

สังคม”3 ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 แม้สงัคมจะปรับเปลีย่นค่านิยมและก้าวข้าม 

สังคมแบบปิตาธิปไตย รวมทั้งได้รับความร่วมมือ 

จากทุกภาคส ่วนแล ้วก็ตาม แต ่หากสังคมยัง 

ขับเคล่ือนภายใต้โครงสร้างที่ชี้น�าหรือก�าหนด 

โดยผู้ชายอยู่เช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่

ให้ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมก็อาจเกิดขึ้น

ได้ยาก การจะสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้นได้น้ัน ไม่ใช่

เพียงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน หรือประสาน

ความร่วมมือเท่าน้ัน แต่รัฐหรือสังคมจ�าเป็นต้อง

สร้างระบบสาธารณูปโภคทางสังคมขึ้นมาใหม่ 

เช่น เพ่ิมสถานเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียน สร้างระบบ 

พี่เล้ียงเด็ก (babysitters) หรือระบบการท�างานท่ี

บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปบริษัท และเปิดโอกาส

ให้ระบบดังกล่าวก่อตัวขึ้นในสังคมญี่ปุ ่นได้อย่าง

มั่นคงและยั่ งยืน การจะบรรลุผลเช ่นน้ีได ้นั้น  

รัฐเชื่อว่าจ�าเป็นต้องให้ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในทุกขั้น

ตอนของการออกแบบสร้างระบบสังคมใหม่น้ีด้วย 

นับตั้งแต ่การระดมความคิด ก�าหนดหลักการ  

ร่างนโยบาย วางแผนปฏิบัติการ ตลอดจนประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลของกรอบคิดในการให้ผู้หญิงเข้า

มามีส่วนร่วมตั้งแต่การก�าหนดและตัดสินใจเชิง

นโยบายน้ันสะท้อนให้เห็นในแผน BPGE ทุกระยะ  

(ดูตารางที่ 1)  

 2.2 ลักษณะเด่นของกฎหม�ย BAGES

 จากการวิเคราะห์บทบัญญัติในกฎหมาย 

BAGES (Ministry of Justice, Japanese Law 

Translation, 2012)4 พบว่ามีลักษณะเด่นหลาย

ประการดังนี้

 ประการแรก กฎหมาย BAGES มีสถานะ 

เป็น “กฎหมายพื้นฐาน” (Basic Act; 基本法) 

กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาหลักในการแสดง

แนวทางพ้ืนฐานเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ แต่

มิได ้บัญญัติกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิและ

หน้าท่ีของประชาชนโดยตรง ซ่ึงแตกต่างจาก

กฎหมายเฉพาะด้าน (Individual Act; 個別法) 

ที่บัญญัติขึ้น เพื่อน�านโยบายแต่ละด้านที่ปรากฏ

อยู ่ในกฎหมายพื้นฐานไปปฏิบัติให้เห็นผล เช่น  

กฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียม5 

เป็นต้น (坂東 眞理子, 2009, p. 85) อย่างไรก็ตาม 

แม้กฎหมายจะมีสถานะเป็น “กฎหมายพ้ืนฐาน” 

มี เนื้อหาหลักเพียงการแสดงแนวทางพื้นฐาน 

เกีย่วกบันโยบาย แต่กฎหมายได้ก�าหนดกลไกการตรวจ 

สอบติดตามผลการด�าเนินนโยบายไว้อย่างชัดเจน 

(มาตรา 12) โดยระบุให้หน่วยงานของรัฐบาลต้อง

ท�ารายงานช้ีแจงมาตรการส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ี

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ความคืบหน้าใน

การด�าเนินมาตรการ ตลอดจนแผนด�าเนินมาตรการ

ในปีถัดไป ต่อสภาไดเอ็ตทุกปี 

 ประการที่สอง กฎหมาย BAGES ร่างขึ้น

บนหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

การเคารพความเป็นปัจเจกบุคคล ให้ความส�าคัญ

3 ค�าว่า “สาธารณูปโภคทางสังคม” ในบทความนี้ หมายถึง ระบบ องค์กร สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ�านวยความสะดวก ฯลฯ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่สังคมร่วม
กันออกแบบและสรรค์สร้างขึ้น ซ่ึงจะเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สถานเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ระบบ
สื่อสาร กฎหมาย เป็นต้น

4 อ้างอิงจากตัวบททั้งต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับแปลภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ที่กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นรับรองการแปลอย่างเป็นทางการ
5 รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม ดูใน ปิยวรรณ อัศวราชันย์ (2559)
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

6 ในมิติของครอบครัว อาจเป็นได้ท้ังการเลี้ยงดูบุตรหรือการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกรอบธรรมเนียมปฏิบัติเดิมก�าหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้หญิง

กับศักด์ิศรีความเป็นชายหญิงของแต่ละบุคคล  

การไม่เลือกปฏิบัติทางเพศไม่ว่าจะโดยตรงหรือ 

โดยนัยก็ตาม การให้หลักประกันทางโอกาสที่ทั้ง

ชายและหญิงจะสามารถแสดงศักยภาพของตนใน

ฐานะที่เป็นมนุษย์ (ดูค�าปรารภ (Preamble) และ

มาตรา 3)

 ประการที่สาม กฎหมาย BAGES กล่าว

ถึงป ัญหาอัตราการเกิดต�่ าและการเป ็นสังคม 

ผูส้งูอายขุองญีปุ่น่ว่าควรได้รบัการแก้ไขด้วยการสร้าง 

สังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมขึ้นมา

อย่างเร่งด่วน โดยในกระบวนการดังกล่าว นอกจาก

ต้องกระท�าบนหลักการของการเคารพสิทธิมนุษย

ชนแล้ว ทั้งชายและหญิงต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน

ตามศักยภาพและความถนัดของตน ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ญี่ปุ ่นต้องตระหนักในการเผชิญกับ

สถานการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ดูค�าปรารภ) 

กฎหมาย BAGES มุ ่งลดผลกระทบท่ี

เกิดจากการแบ่งบทบาทหน้าที่ของชายหญิงตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ หากการแบ่งบทบาท

หน้าที่ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมแล้ว ก็จะต้อง

พิจารณาหาระบบหรือการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความ

เป็นกลางส�าหรับชายหญิงในการตัดสินใจเลือก

ด�าเนินกิจกรรม (มาตรา 4) หรืออีกนัยหนึ่ง จ�าเป็น

ต้องพิจารณาเลือกระบบหรือประเพณีปฏิบัติอันจะ

เอื้อให้ชายหญิงสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

โดยไม่ผูกติดอยู่ในส�านึกการแบ่งบทบาทตามเพศ

แบบเดิม  กิจกรรมหลากหลายดังกล่าวครอบคลุม

ทั้งมิติของงานและครอบครัว6 โดยหากจัดแบ่ง

หน้าที่กันอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งชายหญิงสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวคู่ขนานกันไปได้ (มาตรา 6) 

 ข ้อสัง เกตประการหนึ่ งของกฎหมาย 

BAGES ที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้ คือ การยกปัญหาอัตรา

การเกิดต�่าและปัญหาสังคมผู้สูงอายุไว้ในค�าปรารภ

ซึ่งเป็นส่วนแรกสุดของกฎหมาย โดยคาดหวังว่าการ

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาอัตราการเกิดต�่าซ่ึง

เป็นปัญหาเร่งด่วนแล้ว ยังอาจช่วยวางโครงสร้าง

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น 

รัฐจึงประเมินการออกกฎหมาย BAGES ว่าเป็น

เสมือนย่างก้าวแรกท่ีจะน�าไปสู่การสร้างสังคมใหม่

ในศตวรรษที่ 21

 ประการที่สี่ หากพิจารณาถ้อยค�าที่ปรากฏ

อยู ่ในค�าปรารภที่ระบุว ่า “การวางยุทธศาสตร์

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมเกิดข้ึนจริง เป็นประเด็นท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีจะ

ก�าหนดความเป็นไปของสังคมญี่ปุ ่นในศตวรรษ

ท่ี 21” เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า รัฐเช่ือว่าการ

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเป็น

นโยบายทางสังคมท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับผู ้บริหาร

ประเทศในศตวรรษที่ 21

อนึ่ง นิยามของ “การสร้างสังคมที่ชาย

หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” ซึ่งกฎหมายระบุ

ไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “การสร้างสังคมท่ีท้ังชาย

และหญิงในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีความเสมอภาค

กันในสังคม ได้รับการประกันโอกาสในการเข้าร่วม

กิจกรรมทุกด้านของสังคมตามเจตจ�านงของตน จึง
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ควรได้รับประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงต้องมีความ

รับผิดชอบร่วมกันด้วย”

 ประการที่ห้า กฎหมาย BAGES ก�าหนด

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมน้ันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก

ทั้งพลเมืองทุกภาคส่วน (มาตรา 10) และในทุกขั้น

ตอนของนโยบายนับแต่การร่างไปจนกระทั่งการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย (มาตรา 5) โดยทั้งรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในการออกมาตรการที่

เหมาะสมกับท้องถิ่นน้ันๆ และด�าเนินการผลักดัน

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมบรรลุตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 

(มาตรา 8 และ 9) อีกทั้งก�าหนดให้การสร้างสังคม

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ต้อง

มีความร่วมมือในระดับสากล (มาตรา 7) อีกด้วย 

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนที่เก่ียวกับ

รัฐบาลกลางนั้น กฎหมายได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่

ไว้กว้างๆ โดยนอกจากจะให้มีหน้าที่ในการออก

มาตรการและด�าเนินการผลักดันให้การสร้างสังคม

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมบรรลุตามหลัก

การดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว รัฐบาลอาจออกมาตรการ

ทางกฎหมายหรือมาตรการทางการคลังร่วมด้วย

ก็ได้ (มาตรา 11)

 ลักษณะเด่นของกฎหมาย BAGES ทั้ง

ห้าประการข้างต้น สอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐาน

เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียม 5 ด้าน (内閣府男女共同参画局,男女 
共同参画社会」って何だろう？, n.d.) ได้แก่ 1) 

การเคารพสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลทั้งชาย

และหญิง 2) การค�านึงถึงระบบหรือประเพณีปฏิบัติ

ในสังคม 3) การมีส่วนร่วมในการร่างและก�าหนด

นโยบาย 4) การให้ความส�าคัญกับการรักษาสมดุล

ของการด�าเนินกิจกรรมในครอบครัวควบคู่กันกับ

กิจกรรมอื่นๆ และ 5) การแสวงหาความร่วมมือใน

ระดับสากล 

 จากการพิจารณาเนื้อหาของกฎหมาย 

BAGES จะเห็นได้ว่า สังคมในอุดมคติที่รัฐประสงค์

จะสร้างให้ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมตาม

เค้าโครงของกฎหมาย BAGES คือสังคมท่ีทั้งชาย

และหญิงมีส่วนร่วมได้อย่างแข็งขันและเกื้อกูลซึ่ง

กันและกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้านได้อย่างอุ่นใจ ตาม

เจตจ�านงและศักยภาพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้าน 1) การท�างาน 2) การใช้ชีวิตครอบครัว และ 

3) การมีปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นของตน โดยรัฐเชื่อว่า 

สังคมที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงมีส่วนร่วมในทุกด้าน  

โดยเฉพาะ 3 ด้านหลักนี้ (คือ ที่ท�างาน บ้าน และ 

ท้องถิ่น) ได้อย่างสมดุล จะเป็นสังคมที่น�าความผาสุก 

มาให้ เป็นสังคมที่สมาชิกสานเจตจ�านงและความฝัน 

ของตนให้เกิดขึ้นได้จริง (内閣府男女共同参画
局,男女共同参画社会」って何だろう？, n.d.) 

3. แผนปฏิบัติก�รพื้นฐ�นว่�ด้วยสังคมที่ช�ยหญิง

มีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียม (แผน BPGE) 

 แผน BPGE เป็นแผนปฏิบัติการที่ก�าหนด

มาตรการและตัวช้ีวัดในการด�าเนินการท่ีเอ้ือต่อ

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และ

จัดท�าขึ้นบนหลักการตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

BAGES โดยแผนปฏิบัติการระยะท่ี 1 เริ่มต้นใน

ปี ค.ศ. 2000 และมีการปรับปรุงเพื่อส่งให้คณะ

รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติทุก 5 ปี (内閣府男女共
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同参画局,第1部 基本的考え方, n.d.) ตลอด

ระยะเวลากว่า 15 ปีที่ได้เริ่มต้นจัดท�า มีแผนปฏิบัติ

การมาแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดคือแผน

ปฏิบัติการระยะที่ 4 นั้น ได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรีเมื่อ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2015

3.1 แนวท�งในก�รกำ�หนดแผน BPGE

 การพิจารณาแผน BPGE ที่ผ่านมาควบคู่

กับกฎหมาย BAGES พบว่า แนวทางในการก�าหนด

แผน BPGE ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

(1) ต้องสอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐานของกฎหมาย 

BAGES และ (2) ต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม

ญ่ีปุ่นที่เปล่ียนแปลงไป สะท้อนแนวคิดมุมมองของ

สาธารณะ หรือสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันของ

ประชาคมระหว่างประเทศ

 แผน BPGE ให้ความส�าคัญกบัการถ่ายทอด 

ปรัชญาพื้นฐานในกฎหมาย BAGES ตลอดจน 

แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียมของชายหญิงกลับเข้าไปในทุกระบบสังคม 

โดยแนวคิดและมุมมองดังกล่าวไม่เพียงจะถูกใช ้

เป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ 

หรือแผนปฏิบัติการในแต่ละสาขาที่ เกี่ยวข ้อง 

กับการสร ้างสังคมที่ชายหญิงมีส ่วนร ่วมอย่าง 

เท่าเทียมเท่าน้ัน แต่ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัด 

โครงสร้างองค์กรให้เหมาะแก่การผลักดันแผน 

ปฏิบัติการต่างๆ อีกด้วย (内閣府男女共同参画
局, 第1部 基本的考え方, n.d.)

 นอกจากน้ี แม้หลักเกณฑ์ข้อ (2) ข้าง

ต้นจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาพ้ืนฐานใน

กฎหมาย BAGES และไม่ได้ระบุชัดเจนในกฎหมาย 

แต่การจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และแนวโน้มโลกที่เปลี่ยนไปก็ช่วยท�าให้นโยบาย 

มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น 

มาตรการเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็น

มาตรการท่ีเกิดข้ึนภายหลังการหารือกันของคณะ

กรรมการเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของ

ชายหญิงร่วมกับนายกรัฐมนตรี โดยค�านึงถึงการ

รับรู้ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ

สถานการณ์การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง (รวมถึง

ผู ้หญิงที่ขายบริการ) รวมถึงแนวโน้มสากลที่ไม่

ยอมรับความรุนแรงที่กระท�าต่อสตรี เพื่อก�าหนด

มาตรการต่อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจขัดขวาง

การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

จนก�าเนิดเป็น “แนวนโยบายพื้นฐานเก่ียวกับการ

ใช้ความรุนแรงต่อสตรี” ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2000 (内閣府男女共同参画局, 7 女性に対
するあらゆる暴力の根絶, n.d.) หลักเกณฑ์ใน

ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้นยังคงได้รับการประยุกต์ใช้ใน

การก�าหนดแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนกระท่ัง

ปัจจุบัน

 3.2 แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของแผน 

BPGE จ�กระยะที่ 1 ถึง 4

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่านับต้ังแต่เร่ิมต้นแผน 

BPGE ในปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบันนี้ มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินการ

ในแต่ละฉบับเป็นระยะ 5 ปี โดยแผนระยะท่ี 1 ได้

ก�าหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสังคมท่ี

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมภายใต้กรอบ

กฎหมาย BAGES ไว้ประมาณ 11 สาขา ส่วนแผน

ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 4 นั้น มี 12, 15 และ 12 สาขา

ตามล�าดับ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) 
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 ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Gender 

Equality Bureau Cabinet Office (内閣府男
女共同参画局, 基本計画, n.d.) แผน BPGE 

ระยะที่ 1 และ 2 ยังถูกจ�ากัดขอบเขตอยู ่ที่การ

รวบรวมข้อมูล การวางกรอบแผนปฏิบัติการ และ

การก�าหนดดัชนีที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของแผน ตัวอย่างเช่น ในแผนระยะที่ 1 มาตรการ

ในสาขาที่ 1 น้ัน ได้ก�าหนดให้ขยายขอบเขตการมี

ส่วนร่วมของผู้หญิงไปสู่กระบวนการในการก�าหนด

นโยบาย โดยรายละเอียดในการด�าเนินการคือ  

การเพิ่มจ�านวนผู้หญิงเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กร

ระดับต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

โดยตั้งเป้าหมายให้มีอัตราส่วนของผู้หญิงเข้าร่วม

เป็นกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวกับการวางแผนหรือ

ก�าหนดนโยบาย ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2005 

เป็นต้น    

 ในแผนระยะที่  3  เริ่ มมีการก� าหนด

ขอบเขตของแต่ละสาขา รวมทั้งดัชนีชี้วัดส�าหรับ

แผนปฏิบัติการในสาขานั้น โดยก�าหนดตัวเลข 

เป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องผลักดันดัชนีแต่ละ

ตัวให้บรรลุค่าเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีการ 

เก็บรวบรวมตัวเลขของดัชนีชี้วัดเหล่านี้มาแล้ว  

2 ครั้ง คือ ข้อมูลก่อนด�าเนินการแผนระยะที่ 3  

และระยะที่ 4 (内閣府男女共同参画局, 基本
計画, n.d.) 

 ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า มาตรการภายใต ้

กรอบกฎหมาย BAGES มีหลายสาขา ทั้ งนี้

มาตรการที่ครอบคลุมในแผนระยะที่ 3 ซึ่งได้รับ

การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

ค.ศ. 2010 น้ัน ครอบคลุมทั้งหมด 15 สาขา (ดู

ตารางที่  1) โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการ

ด�าเนินการในแต่ละสาขาไว้ชัดเจน เช่น มาตรการ

สาขาที่  2 “การทบทวนประเพณีปฏิบั ติและ

ระบบสังคมจากมุมมองของการมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียมของชายหญิง และปรับเปลี่ยนจิตส�านึก” 

มีดัชนีชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ (1) ระดับการรับรู้นิยามของ 

“สังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (2) 

ระดับการรับรู้นิยามของ“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ” (3) ระดับการ

รับรู้นิยามของ “ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต” 

และ (4) จ�านวนช่ัวโมงท่ีสามีผู ้มีบุตรอายุต�่ากว่า 

6 ขวบใช้ในการเลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน (内 
閣府男女共同参画局,第3次男女共同参画基
本計画（平成22年12月17日決定, n.d.)) ดชัน ี

ชี้วัดเหล่านี้จะถูกประเมินร่วมกับสถานการณ์จริง

เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการระยะต่อไป

 3.3 ตัวอย่�งก�รดำ�เนินม�ตรก�รต�ม

แผน BPGE: ก�รสร้�งสมดุลระหว่�งง�นกับชีวิต   

จากแผน BPGE แต่ละระยะ ซ่ึงประกอบ

ด้วยมาตรการมากกว่า 10 สาขานั้น ในบทความนี้

จะยกเฉพาะมาตรการ “ความสมดุลระหว่างงานกับ

ชีวิต (Work-Life Balance)” เพื่อเป็นกรณีศึกษา

ส�าหรับการท�าความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินแผน 

BPGE ของรัฐ  

ข้อมลูต่อไปนีแ้สดงแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ของดัชนีชี้วัดส�าคัญ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการด�าเนิน

การตามแผน BPGE ซ่ึงได้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2000 โดยมีเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างงาน

กับชีวิตเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 

แม้ไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า ดัชนีช้ีวัดดังกล่าว

นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด�าเนินการตาม

แผน BPGE แต่กล่าวได้ว่าแนวโน้มท่ีแสดงในภาพท่ี 

1 และตารางที่ 2 ต่อไปนี้มี ส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิดกับการด�าเนินการตามแผน BPGE ดังกล่าว
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ต�ร�งท่ี 1 ม�ตรก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รพ้ืนฐ�นว่�ด้วยสังคมท่ีช�ยหญิงมีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียม (แผน BPGE)  

ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4
ส�ข�

ที่
แผน BPGE ระยะที่ 1  
(ค.ศ. 2000-2005)

แผน BPGE ระยะที่ 2 
(ค.ศ. 2006-2010)

แผน BPGE ระยะที่ 3 
(ค.ศ. 2011-2015)

แผน BPGE ระยะที่ 4 
(ค.ศ. 2016-2020)

1 การขยายขอบเขตการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการก�าหนด
นโยบายหรือแนวทาง

การขยายขอบเขตการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการก�าหนด
นโยบายหรือแนวทาง

การขยายขอบเขตการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงไปสู่
กระบวนการก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทาง

การปฏิวัติประเพณี
ปฏิบัติในการท�างาน
รูปแบบที่ผู้ชายเป็น
ศูนย์กลางและการมี
บทบาทของผู้หญิง

(1)  
กิจกรรม
ของผู้หญิง
ในทุก
สาขา

2 การทบทวนประเพณีปฏิบัติ
และระบบสังคมจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมของชายหญิง และ
ปรับเปลี่ยนจิตส�านึก

การทบทวนประเพณี
ปฏิบัติและระบบสังคม
จากมุมมองของการมีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมของ
ชายหญิง และปรับเปลี่ยน
จิตส�านึก

การทบทวนประเพณีปฏิบัติ
และระบบสังคมจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมของชายหญิง และปรับ
เปลี่ยนจิตส�านึก

การขยายขอบเขต
การมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการ
ก�าหนดนโยบายหรือ
แนวทาง

3 การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิงในด้าน
การจ้างงาน เป็นต้น

การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิงในด้าน
การจ้างงาน เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของชายหญิง
ส�าหรับผู้ชายและเด็ก

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชาย
หญิงในด้านการจ้าง
งาน เป็นต้น และ
ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิต 

4 การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชายหญิงในหมู่บ้านชาวนา
ชาวเขา ชาวประมง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงที่มุ่งให้
หมู่บ้านชาวนา ชาวเขา
ชาวประมง ที่มีพลังเกิด
ขึ้นได้จริง

การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่าง
ชายหญิงในด้านการจ้างงาน 
เป็นต้น

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชาย
หญิงในด้านสิ่ง
แวดล้อม หมู่บ้าน
ชาวนา ชาวเขา ชาว
ประมง และท้องถิ่น 

5 การสนับสนุนทั้งด้านการ
ท�างาน และด้านการใช้ชีวิต
ครอบครัวและชุมชนของ
ชายหญิง

การสนับสนุนทั้งด้านการ
ท�างาน และด้านการใช้
ชีวิตครอบครัวและชุมชน
ของชายหญิง

ความสมดุลระหว่างงานและ
ชีวิตของชายหญิง

การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ชายหญิงในด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6 การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อมส�าหรับ
กลุ่มคน เช่น ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างไร้กังวล

การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อมส�าหรับ
กลุ่มคน เช่น ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างไร้กังวล

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงที่มุ่งให้หมู่บ้าน
ชาวนา ชาวเขา ชาวประมง 
ที่มีพลังเกิดขึ้นได้จริง

การสนับสนุนให้
ผู้หญิงมีสุขภาพดี
ตลอดทุกช่วงของ
ชีวิต

(2) การ
ท�าให้การ
ใช้ชีวิต
อย่าง 
อุ่นใจและ
ปลอดภัย
เป็นไปได้
จริง 

7 การขจัดการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

การขจัดการใช้ความ
รนุแรงต่อผูห้ญงิทุกรปูแบบ

การช่วยเหลือชายหญิงที่
เผชิญกับความยากล�าบาก
ในชีวิต เช่น ความยากจน 
เป็นต้น

การขจดัการใช้ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงทุก
รูปแบบ
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ส�ข�
ที่

แผน BPGE ระยะที่ 1  
(ค.ศ. 2000-2005)

แผน BPGE ระยะที่ 2 
(ค.ศ. 2006-2010)

แผน BPGE ระยะที่ 3 
(ค.ศ. 2011-2015)

แผน BPGE ระยะที่ 4 
(ค.ศ. 2016-2020)

8 การสนับสนุนให้ผู้หญิง
มีสุขภาพดีตลอดทุกช่วง
ของชีวิต

การสนับสนุนให้ผู้หญิง
มีสุขภาพดีตลอดทุกช่วง
ของชีวิต

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ให้พร้อมส�าหรับกลุ่มคน เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ชาว
ต่างชาติ เป็นต้น สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อม
ส�าหรับกลุ่มคน เช่น 
ผู้หญิงที่ล�าบาก
เนื่องจากยากจน 
ชรา หรือพิการ 
เป็นต้น สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

(2) การ
ท�าให้การ
ใช้ชีวิต
อย่าง 
อุ่นใจและ
ปลอดภัย
เป็นไปได้
จริง

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงในสื่อ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในสื่อ

การขจัดการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

การจัดเตรียมทุก
ระบบจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วม
ของชายหญิง

(3) การ
จัดเตรียม
พื้นฐาน
เพื่อสร้าง
สังคมที่
ชายหญิง
มีส่วนร่วม
ให้เกิดขึ้น
ได้จริง

10 การสร้างการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่พร้อมจะส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชายหญิง
และมีทางเลือกที่หลาก
หลายได้

การสร้างการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่พร้อมจะส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของ
ชายหญิงและมีทางเลือกที่
หลากหลายได้

การสนับสนุนให้ผู้หญิงมี
สุขภาพดีตลอดทุกช่วงของ
ชีวิต

การส่งเสริมความ
เข้าใจ และการ
ปฏิรูปจิตส�านึกผ่าน
สื่อและการศึกษา 
เป็นต้น 

11 การมีส่วนร่วมในการสร้าง 
“ความเท่าเทียม การพัฒนา 
และสันติภาพ” ของสังคม
โลก 

การมีส่วนร่วมในการสร้าง 
“ความเท่าเทียม การ
พัฒนา และสันติภาพ” 
ของสังคมโลก

การสร้างการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่พร้อมจะส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชายหญิงและมี
ทางเลือกที่หลากหลายได้

การสร้างระบบ
ป้องกันและการ
ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
จากมุมมองของการ
มีส่วนร่วมชายหญิง

12  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของชายหญิงในด้านที่
จ�าเป็นในการจัดการรูป
แบบใหม่ ๆ 

การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชายหญิงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือในระดับ
นานาชาติในด้าน
การมีส่วนร่วมของ
ชายหญิง 

13   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในสื่อ

 

14   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในด้านท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัย
พิบัติ และอื่น ๆ 

 

15   การเคารพกรอบมาตรฐาน
สากล และการมีส่วนร่วมใน
การสร้าง “ความเท่าเทียม 
การพัฒนา และสันติภาพ” 
ของสังคมโลก

 

ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงจาก 内閣府男女共同参画局, 男女共同参画基本計画について (n.d.). ; 内閣府男女
共同参画局, 男女共同参画基本計画 (n.d.) ; 内閣府男女共同参画局, 第3次男女共同参画基本計画 （平成
22年12月17日決定）(n.d.). ; 内閣府男女共同参画局, 第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25
日決定) (n.d.)    
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

จ�านวนช่ัวโมงท�างานจริงต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง

ประจ�าในระบบปกติ ระหว่างปี ค.ศ. 2002 - 2013 

จะเห็นได้ว่าจ�านวนชั่วโมงท�างานจริงต่อสัปดาห์

จากปี ค.ศ. 2002 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งชายและ

หญิง จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2006 ที่ 48.6 

และ 42.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส�าหรับชายและหญิง

ตามล�าดับ (จากเพดานตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้

ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ก่อนจะค่อยๆ ลด

ลง โดยจ�านวนชั่วโมงท�างานของหญิงใน 4 ปีล่าสุด 

เคลื่อนไหวไม่เกิน 42 ชั่วโมง ส่วนของชายเคลื่อนตัว

อยู่ระหว่าง 46 - 47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แม้แนวโน้ม 

จ�านวนชั่วโมงท�างานจะลดลง แต่ยังอยู ่ในระดับ

สูงมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศพัฒนา 

แล้วอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมใน 杉橋やよい, 2015, p. 55) 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 2 ซึ่ง

แสดงดัชนีชี้ วัดผลสัมฤทธิ์และเป ้าหมายของ

มาตรการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิต โดย

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างก่อนเริ่มแผนฉบับที่ 3 

กับข้อมูลก่อนเร่ิมแผนฉบับท่ี 4 และดูค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ในปี ค.ศ. 2020 แล้ว พบว่าสามารถแบ่งดัชนี

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ดัชนีกลุ่มที่มีแนวโน้มสูง

ว่าจะบรรลุค่าเป้าหมายได้ ซึ่งหากไม่รวมอัตราส่วน

ของผู้ประกอบการท่ีเป็นหญิง (ดัชนีท่ี 10) ท่ีบรรลุ

ค่าเป้าหมายแล้ว ก็มีเพียงจ�านวนองค์กรที่ได้รับ

เครื่องหมาย “คุรุมิน”7 (ดัชนีที่ 11) ที่เห็นได้ชัดเจน

ว่าในระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2010-2015) นั้น จ�านวน

บริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50  (2) ดัชนีกลุ่ม

ท่ีอาจบรรลุค่าเป้าหมายได้ หากมีมาตรการส่ง

เสริมเป็นพิเศษ ซ่ึงมี 4 ตัวคือ อัตราส่วนท่ีลูกจ้าง

ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ (ดัชนีท่ี 2) 

อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้เลือกท�างาน

น้อยชั่วโมงได้ (ดัชนีที่ 6) อัตราส่วนขององค์กรที่ม ี

นโยบายในการดูแลสภาพจิตใจของพนักงาน (ดัชนีที ่

ภ�พที่ 1: แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนชั่วโมงทำ�ง�นจริงต่อสัปด�ห์

ของลูกจ้�งประจำ�ในระบบปกติ ปี ค.ศ. 2002 - 2013

ที่มา: ปรับปรุงจากข้อมูลของ 杉橋やよい (2015, p. 55)

7 คุรุมิน (くるみん) เป็นสัญลักษณ์ท่ีกระทรวง MHLW ก�าหนดขึ้น เพื่อมอบให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูพลเมืองรุ่นต่อไป โดยองค์กรท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์คุรุมิน สามารถน�าสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ติดที่สินค้าหรือใน
เอกสารของบริษัท เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้
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ต�ร�งที่ 2: ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของม�ตรก�รสร้�งสมดุลระหว่�งง�นกับชีวิต8 

ลำ�ดับที่ ดัชนี
ข้อมูลก่อน
เริ่มแผน
ฉบับที่ 3

ข้อมูลก่อน
เริ่มแผน
ฉบับที่ 4

ค่�เป้�หม�ย
(ปี 2020)

1 อัตราส่วนในการจัดหาโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้าง
อภปิรายร่วมกันเก่ียวกับประเด็นอย่างเช่น ช่ัวโมงการท�างาน

52.1%
(2009)

52.8%
(2014)

100%

2 อัตราส่วนลูกจ้างที่ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ 10.0%
(2008)

8.2%
(2015)

5.0%

3 อัตราการใช้วันหยุดพักร้อนประจ�าปี 47.4%
(2008)

47.6%
(2014)

70%

4 จ�านวนชั่วโมงที่สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้ในการ
เลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน

60 นาที/วัน
(2006)

67 นาที/วัน
(2011)

2 ชั่วโมง 30 
นาที/วัน

5 อัตราส่วนของผู้ชายที่ใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร 1.72%
(2009)

2.3%
(FY2014)

13%

6 อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้เลือกท�างานน้อย
ชั่วโมงได้ (เช่น ระบบที่อนุญาตให้เป็นพนักงานประจ�า
ท�างานจ�านวนชั่วโมงน้อยๆ ได้)

น้อยกว่า 
8.6%
(2005)

14.8%
(2014)

29%

7 อัตราส่วนขององค์กรที่มีนโยบายในการดูแลสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

33.6%
(2007)

60.7%
(2013)

100%

8 อัตราการมีงานท�าของผู้หญิงอายุระหว่าง 22 ถึง 44 ปี 66.0%
(2009)

71.6%
(2015)

77%

9 อัตราส่วนของผู้หญิงที่ท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงก่อน
และหลังการมีบุตรคนแรก

38%
(2005)

38%
(2010)

55%

10 อัตราส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิง9 NA 30.3%
(2012)

คงไว้ที่ 30 
หรือมากกว่า

11 จ�านวนองค์กรที่ได้รับเครื่องหมาย “คุรุมิน” 920 แห่ง
(2010)

2,326 แห่ง
(2015)

3,000 แห่ง

8 ดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับ “การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต” มีการปรับเปลี่ยนล�าดับของสาขาและรายละเอียดของดัชนีที่ชี้วัด กล่าวคือ ในแผนระยะที่ 3 จะอยู่
ในสาขาที่ 5 ว่าด้วยความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของชายหญิง มีดัชนีชี้วัด 17 ตัว (内閣府男女共同参画局, 第3次男女共同参画基本計画におけ
る成果目標の動向, 2015, pp. 3-4).  แต่ในแผนระยะที่ 4 ถูกปรับขึ้นมาอยู่ใน สาขาที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชายหญิงในด้านการจ้างงาน
และความสมดุลระหว่างงานและชีวิต โดยมีดัชนีช้ีวัด 11 ตัว (内閣府男女共同参画局, 第4次男女共同参画基本計画における成果目標の動向, 
2016, p.3 )

9 ผู้ประกอบการในที่นี้ หมายถึง ผู้ท่ีเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่ในช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่าน และปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว (แต่ไม่รวมผู้ที่ท�างานอยู่ที่บ้าน)  
(内閣府男女共同参画局, 第４次男女共同参画基本計画における成果目標の動向, 2016, p.7)

ที่มา: ปรับปรุงจาก “เป้าหมายและแนวโน้มผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมระยะที่ 3 และระยะที่ 4” (内閣府男女共同参画局, 第３次男女共同参画基本計画における成果目
標の動向, 2015; 内閣府男女共同参画局, 第４次男女共同参画基本計画における成果目標の動向,  2016); 
ตัวเลขในเครื่องหมาย ( ) หมายถึง ปี ค.ศ. 
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7) และ อัตราการมีงานท�าของผู้หญิงอายุระหว่าง 

22 ถึง 44 ปี (ดัชนีที่ 8) ส่วนกลุ่มที่ (3) คือ ดัชนีกลุ่ม

ที่ยังห่างไกลค่าเป้าหมายและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ค่าเป้าหมายได้ภายในปีเป้าหมายที่ก�าหนด มี 5 

ตัว ได้แก่ อัตราส่วนในการจัดหาโอกาสให้นายจ้าง

และลูกจ้างอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับประเด็นอย่าง

เช่น ชั่วโมงการท�างาน (ดัชนีที่ 1) อัตราการใช้วัน

หยุดพักร้อนประจ�าปี (ดัชนีที่ 3) จ�านวนชั่วโมงท่ี

สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้ในการเลี้ยงดูบุตร

และท�างานบ้าน (ดัชนีที่ 4) อัตราส่วนของผู้ชายที่

ใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร (ดัชนีที่ 5) และ อัตราส่วนของ

ผู้หญิงที่ท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงก่อนและหลัง

บุตรการมีบุตรคนแรก (ดัชนีที่ 9) ซึ่งคงอัตราส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 38 ทั้งในปี ค.ศ. 2005 และค.ศ. 2010  

4. อภิปร�ย
แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะตระหนักถึงปัญหาอัตรา 

การเกิดต�่าที่มีผลต่อเน่ืองไปสู ่ป ัญหาขาดแคลน

แรงงาน และพยายามแก้ไขโดยส่งเสริมให้ผู ้หญิง

มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น แต่จากการศึกษาแผน 

BPGE โดยพิจารณาเฉพาะมาตรการการสร้างสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตเป็นกรณีศึกษาพบว่า ดัชนีช้ี

ให้เห็นแนวโน้มของการสร้างสมดุลระหว่างงาน

และชีวิตให้ดีขึ้นโดยเห็นได้จากอัตราส่วนลูกจ้างที่

ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีน้อยลง (ดัชนี

ที่ 2) ขณะที่อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้

เลือกท�างานน้อยชั่วโมงได้ (ดัชนีที่ 6) มีเพิ่มมาก

ขึ้น แต่หากพิจารณาการสร้างสมดุลระหว่างงาน 

กับชีวิตของชายหญิงแล้ว พบว่าทั้งชายและหญิง 

ยังคงไม ่สามารถสร ้างสมดุลระหว ่างงานและ

ครอบครัวได้ เนื่องจากแม้อัตราการมีงานท�าของ

ผู้หญิงอายุระหว่าง 22 ถึง 44 ปี เพิ่มขึ้น (ดัชนี

ท่ี 8) และมีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 77 

ได้ภายในปี ค.ศ. 2020 แต่อัตราส่วนของผู้หญิงท่ี

ท�างานอย่างต่อเนื่องท้ังช่วงก่อนและหลังการมีบุตร

คนแรก (ดัชนีที่ 9) กลับยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้อยู ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลปี ค.ศ. 

2005 และ 2010 แสดงให้เห็นว่าไม่มีพัฒนาการ

เกิดข้ึนเลยตลอดระยะเวลา 5 ปี เมื่อพิจารณาร่วม

กับจ�านวนชั่วโมงที่สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้

ในการเลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน (ดัชนีท่ี 4) และ

อัตราส่วนของผู้ชายท่ีใช้สิทธ์ลาเลี้ยงดูบุตร (ดัชนี

ที่ 5) แล้ว ช้ีให้เห็นว่าแม้ผู้หญิงจะเข้าร่วมในการ

ท�างานมากขึ้น แต่กลับหยุดท�างานต่อเนื่องหลังจาก

มีบุตร ในขณะที่ผู้ชายยังไม่อาจเข้ามามีส่วนสร้าง

สมดุลในการใช้ชีวิตโดยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมใน

เลี้ยงบุตรได้ 

ควรกล่าวด้วยว่า ดัชนีท่ีรัฐก�าหนดมีความ

เกี่ยวพันเชิงโครงสร้างกับตัวแปรอื่นทั้งสิ้น ตัวอย่าง

เช่น แม้ส�านักงานเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ของชายหญิงจะประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ชายทราบถึง

สิทธิ์ในการลาเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายที่ตนพึงมี แต่

หากตัวแปรเชิงโครงสร้างท่ีส่งอิทธิพลต่อความคิด 

ค่านิยม หรือแนวโน้มท่ีผู้ชายจะสามารถใช้สิทธิ์ลา

เลี้ยงดูบุตร เช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจมหภาคซึ่ง

ไม่เอื้อต่อการช่วยให้ชายผ่อนคลายภาระการท�างาน

ลง หรือค่านิยมทางสังคมที่คาดหวังว่าผู ้ชายต้อง

เป็นผู้หาเลี้ยงและผู้หญิงต้องดูแลบุตร ยังไม่เปลี่ยน 

ก็ไม่อาจคาดหวังได้ว่าอัตราส่วนของผู้ชายที่ใช้สิทธิ์

ลาเลี้ยงดูบุตรจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้
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5. บทสรุป
บทความนี้มุ่งศึกษาการด�าเนินการของรัฐ

ในการปล่ียนสังคมญี่ปุ ่นให้เป็นสังคมที่มีส่วนร่วม 

ของชายหญิง ผ่านกฎหมาย BAGES และแผน 

BPGE โดยศึกษาเฉพาะด้านความสมดุลระหว่าง

งานกับชีวิต (Work-Life Balance) ในฐานะที่เป็น

มาตรการหนึ่งของแผน BPGE ดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้จากดัชนีช้ีวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของมาตรการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิต ก่อน

เร่ิมแผน BPGE ระยะที่ 3 และข้อมูลเดียวกันก่อน

เริ่มแผนระยะที่ 4 โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้พบ

ว่าสามารถแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ (1) ดัชนีกลุ่มท่ีมี

แนวโน้มสูงว่าจะบรรลุค่าเป้าหมายได้ (2) ดัชนีกลุ่ม

ที่อาจบรรลุค่าเป้าหมายได้ หากมีมาตรการส่งเสริม

เป็นพิเศษ (3) ดัชนีกลุ่มที่มียังห่างไกลค่าเป้าหมาย

และไม่น่าจะไปถึงค่าเป้าหมายได้ภายในปีที่ก�าหนด 

และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของดัชนีแต่ละกลุ่มแล้ว 

กล่าวได้ว่าแม้จะมีการลดอัตราชั่วโมงการท�างานลง 

ซึ่งหมายถึงเวลาที่ใช้กับครอบครัวมีเพ่ิมมากขึ้น แต่

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีสร้างสมดุลระหว่าง

งานและชีวิตของชายหญิงได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ชาย

ยังคงมีส่วนร่วมในการเลี้ยงบุตรน้อย และผู้หญิงยัง

ต้องเป็นผู้รับภาระหลักในด้านการเลี้ยงบุตรต่อไป 

เนือ่งจากดชันชีีว้ดัผลสมัฤทธิข์องมาตรการ 

มีความเก่ียวพันเชิงโครงสร้างกับตัวแปรอื่น เช่น 

โครงสร ้างทางเศรษฐกิจมหภาคที่ เอื้อ (หรือ

เป็นอุปสรรค) ในการลดภาระการท�างาน การ

เคลื่อนไหวและปรับตัวของหน่วยงานเอกชน หรือ

ระดับความเข้มข้นในการยึดถือค่านิยมการแบ่ง

งานตามเพศ เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยในอนาคต

อาจมุ ่งส�ารวจความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีช้ีวัดผล

สัมฤทธิ์ของมาตรการกับตัวแปรดังกล่าว และอาจ

ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่มาตรการอื่นของแผน 

BPGE เช่น ศึกษาว่าเทคโนโลยีมีส่วนท�าให้ดัชน ี

ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการขยายขอบเขตการ

มีส่วนร่วมของผู ้หญิง หรือมาตรการสร้างสมดุล

ระหว่างงานและชีวิตของชายหญิงเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร เป็นต้น 
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