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แม้ว่ำประเทศต่ำงๆ สำมำรถลดช่องว่ำงทำงเพศใน

ด้ำนกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำน แต่ควำม

แตกต่ำงภำยในเร่ืองกำรศึกษำและกำรจ้ำงงำนยังคงมีอยู่ 

ผู ้หญิงได้รับรำยได้น้อยกว่ำและท�ำงำนในอำชีพและภำค

อุตสำหกรรมที่มีค่ำจ้ำงต�่ำกว่ำผู้ชำย ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะ

ไม่เป็นผู้ประกอบกำร และเมื่อผู้หญิงเป็นผู้ประกอบกำรก็จะ

เป็นกิจกำรเล็กๆ ที่มีก�ำไรน้อย ช่องว่ำงทำงเพศในกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร รำยได้และประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนเหล่ำนี้ 

ยังคงมีอยู ่ในทุกระดับกำรพัฒนำ แม้ว่ำจะมีกำรด�ำเนิน

นโยบำยต่ำงๆ มำกมำยที่จะขจัดปัญหำเหล่ำนี้ (Ana Maria 

Munoz – Boudet, 2017) และเม่ือพิจำรณำปัญหำเร่ือง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศอย่ำงใกล้ชิดก็พบกับช่องวำ่งทำง

เพศในเร่ืองของกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนและช่องว่ำงทำง

เพศเร่ืองรำยได้ในกำรท�ำงำนดำ้น วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ หรือที่เรียกกันว่ำ STEM 

(Sciences, Technology, Engineer, and Mathematics)  

ก็มีปัญหำเช่นกัน แม้ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมท�ำงำนในด้ำน STEM 

มำกข้ึน แต่ปัญหำช่องว่ำงด้ำนรำยได้ยงัมอียูแ่ม้จะมช่ีองว่ำงที ่

แคบลง ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังท�ำงำนด้ำน STEM ในสำขำที่มี 

รำยได้ต�่ำหรือแม้แต่ในสำขำที่มีผู้หญิงท�ำงำนในจ�ำนวนน้อย 

เช่น คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรม ผู้หญิงก็จะมีรำยได้ที่ต�่ำกว่ำ 

ผู้ชำย (Ali nor Salmon, 2015 ; K. Michelmore and  

S. Sassler, 2016 ; R. Noonan, 2017)

 บคุลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศำสตร์

และคณิตศำสตร์ หรือ STEM นี้ เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรสร้ำง

ควำมเติบโต ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่ง

ในกรณีของประเทศไทยก็เช่นกันที่คนกลุ่มน้ีมีบทบำทส�ำคัญ

ต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศและควำมเติบโตทำง

เศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เป็น 

กลุม่คนทีไ่ด้รับกำรคำดหวังว่ำจะช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถ

พัฒนำประเทศจำกกำรเป็นประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีมำเป็น 

ประเทศทีส่ำมำรถสร้ำงนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ได้เอง 

เมื่อมีบุคลำกรกลุ่มน้ีในจ�ำนวนที่มำกพอและมีคุณภำพสูง  

และเมื่อรัฐบำลมีนโยบำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ

ด้วยยุทธศำสตร์ “ประเทศไทย 4.0” โดยใช้วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ท�ำให้บุคลำกรด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลุ่มคนที่มีควำมส�ำคัญต่อ 

กำรด�ำเนนิยทุธศำสตร์น้ีมำก ทัง้น้ี เมือ่พจิำรณำถงึกำรมส่ีวนร่วม 

ของผู ้หญิงในแวดวงอำชีพโดยเฉพำะในส่วนของนักวิจัย 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ที่มีส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงวิทยำศำสตร์ในระดับโลกและในภูมิภำคต่ำงๆ รวมถึง 

ในกลุม่ประเทศอำเซยีน จะพบว่ำยงัมช่ีองว่ำงระหว่ำงนักวจิยั

สตรีและนักวิจัยผู้ชำยอยู่มำกทั้งในระดับโลกและในภูมิภำค 

ต่ำงๆ โดยในระดับโลกมีนักวิจัยสตรีเพียงร้อยละ 28 ของ 

นักวิจัยทั้งหมด (UNESCO Science Report Toward 2030, 

2015) ส่วนประเทศในกลุ่มอเมริกำเหนือและยุโรปตะวันตก
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ที่มีระดับกำรพัฒนำสูง มีควำมเท่ำเทียมทำงเพศสูงและมีควำมพยำยำมอย่ำงจริงจังในกำรส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ำสู่แวดวงอำชีพ

ด้ำน STEM ก็ตำม แต่ก็มีสัดส่วนของนักวิจัยสตรีที่ค่อนข้ำงต�่ำแม้ว่ำจะมีจ�ำนวนผู้หญิงเข้ำศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องและมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับผู้ชำยในระดับปริญญำตรีและปริญญำโทในสำขำ STEM แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเริ่มหลุด

ออกจำกเส้นทำงอำชีพวิจัยในสำขำ STEM เม่ือเลือกเรียนในระดับปริญญำเอกและในระดับกำรท�ำงำนในระดับสูงในองค์กำร

ต่ำงๆ (Glass et al. 2013 ; Mann and DiPrete, 2013) เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ ”leaky pipeline” (ELSEVIER : Gender 

in the global research landscape) อย่ำงไรก็ตำม มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นข้อยกเว้นที่น่ำแปลกใจเช่นกรณีของประเทศไทยที่

นักวิจัยสตรีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 56 ของนักวิจัยทั้งหมดเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสที่มีสัดส่วนร้อยละ 26 และเอธิโอเปีย ร้อยละ 13 

(UNESCO Institute for Statistics, 2017) ที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่มีสัดส่วนของนักวิจัยสตรีใกล้เคียงหรือสูง

กว่ำนักวิจัยผู้ชำย ซึ่งมีผลงำนวิจัยล่ำสุดที่อธิบำยว่ำเหตุใดผู้หญิงจึงมีส่วนร่วมอำชีพด้ำน STEM รวมถึงนักวิจัยสตรีน้อยกว่ำชำย 

ที่จะช่วยให้กำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ำสู่อำชีพด้ำน STEM อย่ำงได้ผลมำกขึ้น

ภาพที่ 1 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักวิจัยสตรีต่อนักวิจัยทั้งหมดในปี 2014 

Source : UIS Fact Sheet No. 43 , March 2017
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จำกภำพที่ 1 แสดงถึงภำพรวมในระดับโลกของกำรมี

ส่วนร่วมของนักวจิยัหญงิด้ำนวทิยำศำสตร์ต่อนักวจิยัทัง้หมด

ในปี 2014 ชี้ให้เห็นว่ำนักวิจัยสตรีเป็นชนกลุ่มน้อยในแวดวง

วิชำชีพนี้อย่ำงชัดเจน สัดส่วนนักวิจัยสตรีด้ำนนี้ในระดับโลก

มีเพียงร้อยละ 28.8 ซึ่งหมำยถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศในกำร

ท�ำงำนด้ำนนี้ยังกว้ำงมำก และเมื่อพิจำรณำในระดับภูมิภำค

ก็พบว่ำ เอเชียใต้และเอเชียตะวันตก (South and West 

Asia) และเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (East Asia and the 

Pacific) เป็นภูมิภำคที่มีควำมแตกต่ำงในเร่ืองน้ีสูงมำก มี

สัดส่วนนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ต่อนักวิจัยทั้งหมดดำ้น

วิทยำศำสตร์เพียงร้อยละ 19.0 และ 22.9 ที่ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย

โลก ส่วนภูมิภำคอื่นๆ ที่เหลือก็มีสัดส่วนที่ต�่ำกว่ำร้อยละ 50  

มีเพียงเอเชียกลำง (Central Asia) และลำตินอเมริกำและ 

แคริเบียน (Latin America and the Caribian) ที่มีสัดส่วนนี้ 

ใกล้เคียงกับนักวิจัยชำย คือมีสัดส่วนร้อยละ 47.2 และ  

44.7 ตำมล�ำดับ และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ อเมริกำเหนือและ

ยุโรปตะวันตก (North America and Western Europe) ซึ่ง 

เป็นภูมิภำคที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

ชั้นน�ำของโลก รวมทั้งเป็นภูมิภำคที่มีควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 

มำกกว่ำภูมิภำคอื่นๆ แต่กลับมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของ 

นักวจิยัสตรีด้ำนวทิยำศำสตร์ทีค่่อนข้ำงต�ำ่คอืร้อยละ 32.2 เป็น

สัดส่วนที่ต�่ำกว่ำทั้ง Arab State และ Central and Eastern 

Europe ที่มีสัดส่วนร้อยละ 39.9 และ 39.6 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้

จำกผลกำรวิจัยล่ำสุดของ Gijsbert Stoet and David C. 

Geary (2017) ซึ่งได้วิเครำะห์ข้อมูลของวัยรุ่น 475,000 คน

จำก 67 ประเทศ พบว่ำ ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

วิชำด้ำน STEM ของวัยรุ่นชำยและหญิงจะคล้ำยคลึงกันอย่ำง 

กว้ำงขวำงในทุกประเทศ แต่ก็พบว่ำโดยเปรียบเทียบแล้ว 

วยัรุ่นชำยจะท�ำได้ดทีีส่ดุในวิชำวิทยำศำสตร์ ส่วนวัยรุ่นหญงินัน้

แม้จะมีควำมสำมำรถในวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์เท่ำๆ กันหรือ 

ดีกว่ำวัยรุ่นชำย แต่วัยรุ่นหญิงก็มักจะท�ำได้ดีกว่ำในด้ำนกำร

อ่ำน (Reading Comprehension) ซึ่งจะมีควำมเกี่ยวข้องกับ

กำรมีควำมสำมำรถที่สูงกว่ำในวิชำที่ไม่ใช่ STEM (non STEM)  

จงึท�ำให้วยัรุ่นหญงิเหล่ำน้ีมกัจะเลอืกอำชีพอืน่ๆ ทีไ่ม่เก่ียวข้อง 

กบัวชิำในสำขำ STEM และเป็นทีน่่ำแปลกใจว่ำปรำกฏกำรณ์น้ี 

เป็นแนวโน้มของวัยรุ่นหญิงและสตรีในประเทศที่มีควำม 

เท่ำเทียมทำงเพศสูง เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน ที่

จะมีผู้หญิงเพียงเล็กน้อยที่จบกำรศึกษำด้ำน STEM และใน

ทำงตรงข้ำมประเทศที่มีควำมอนุรักษ์นิยมสูง เช่น ตุรกี หรือ 

แอลจีเรีย จะมีผู้หญิงที่จบกำรศึกษำด้ำน STEM ในสัดส่วน 

ที่สูงกว่ำ ซึ่ง Geary ได้อธิบำยว่ำ ในประเทศที่มีควำม 

เท่ำเทียมทำงเพศสูงน้ันมีกำรส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ำศึกษำทำง

ด้ำน STEM อย่ำงจริงจัง แต่ก็ไม่สำมำรถดึงดูดให้ผู้หญิงเข้ำ

ศกึษำด้ำนนีไ้ด้มำกนักเน่ืองจำกจุดแข็งทำงวชิำกำรและควำม

สนใจส่วนตัว ทัง้นี ้เน่ืองจำกคนในประเทศทีมี่เสรีภำพสงูและ

มเีศรษฐกจิมัง่คัง่จะแสดงออกถงึควำมพงึพอใจหรือควำมชอบ

ส่วนตัวอย่ำงชัดเจน และส่งผลให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ 

ในด้ำนควำมเก่งหรือจดุแข็งทำงวชิำกำรและควำมสนใจส่วนตวั 

ได้มีอิทธิพลอย่ำงกว้ำงขวำงต่อทำงเลือกด้ำนกำรศึกษำและ

อำชีพมำกกว่ำในประเทศที่มีควำมเท่ำเทียมทำงเพศและ 

ควำมมั่นคั่งทำงเศรษฐกิจน้อยกว่ำท�ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ 

“the gender Equality paradox” ผลรวมของจุดแข็งทำง

วิชำกำรด้ำนกำรอ่ำน ควำมสนใจที่ต�่ำในด้ำนวิทยำศำสตร์ 

และควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน ได้ช่วยอธิบำยว่ำท�ำไมจึงมี

ผู้หญิงเพียงเล็กน้อยที่เลือกอำชีพด้ำน STEM ในประเทศที่มี

ระดบักำรพฒันำสงู และในทำงตรงข้ำมในประเทศทีม่โีอกำส

ทำงเศรษฐกิจไม่มำกหรือกำรจ้ำงงำนมีควำมเสี่ยงนั้น อำชีพ

ด้ำน STEM ที่มีค่ำจ้ำงที่ดีและมีควำมมั่นคงโดยเปรียบเทียบ

จะเป็นอำชีพที่ดึงดูดใจให้ผู้หญิงเลือกที่จะท�ำงำนมำกกว่ำ 

(Jeff Sossamon, 2018) ซึ่งก่อนหน้ำนี้ค�ำอธิบำยจะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับบทบำทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน พี่เลี้ยง และ

เพื่อนนักศึกษำที่มีต่อกำรคงอยู่ในเส้นทำงสู่อำชีพด้ำน STEM  

กำรสนบัสนุนของผูป้กครอง ครู และ Role model  โดยเฉพำะ 

ครูผู ้สอนจะมีบทบำทส�ำคัญต่อผู ้หญิงในทุกช่วงกำรเรียน 

มำกกว่ำผู้ชำย กำรมี Stereotype ที่มองว่ำผู้ชำยเก่งกว่ำ 

ผู้หญิงในด้ำน STEM กำรท�ำหน้ำที่ในบทบำทของผู้หญิงใน
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ภาพที่ 2 ร้อยละของนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ต่อนักวิจัยด้ำนนี้ทั้งหมดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ใน

ปี 2014 

ที่มา : UNESCO Institute for Statistics, August 2016 in UIS Fact Sheet No.43, March 2017 

จำกภำพที่ 2 พิจำรณำสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ในปี 2014 ซึ่งมีทั้งหมด 38 ประเทศ พบว่ำมี 32 ประเทศที่มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนของนักวิจัยสตรีต�่ำกว่ำ 

ร้อยละ 50 และมีสดัส่วนทีห่ลำกหลำยคอืตัง้แต่ร้อยละ 4.0 - 49.5 และมเีพียง 6 ประเทศ ทีม่สีดัส่วนกำรมส่ีวนร่วมมำกกว่ำร้อยละ  

50 โดยที่เมียนมำร์มีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 85 และไทยเองก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ที่มีสัดส่วนของนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์  

ร้อยละ 53.3 ส่วนประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ นิวซีแลนด์ จอร์เจีย คำซักสถำน อำเมเนีย และอำเซอร์ไบจัน ซึ่ง 

ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ประเทศทีอ่ยูภ่ำยใต้อดตีสหภำพโซเวยีตทีม่สีดัส่วนกำรมส่ีวนร่วม ร้อยละ 52.0, 51.2, 51.5, 53.7, 54.3 ตำมล�ำดบั  

ส่วนกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมต�่ำสุดได้แก่ ซำอุดิอำระเบีย เนปำล บังกลำเทศ อินเดีย และญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 

4.0, 7.8, 14.0, 14.3 และ 14.7 ตำมล�ำดับ 
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เมื่อพิจำรณำภำพรวมกำรมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ในภูมิภำคอำเซียนน้ันเห็นได้ชัดเจนว่ำยังมีควำม

แตกต่ำงทำงเพศของนักวิจัยด้ำนนี้ในประเทศอำเซียนส่วนใหญ่ โดยมีเพียงเมียนมำร์ (ข้อมูลปี 2002) และไทยที่มีสัดส่วนกำรมี

ส่วนร่วมในวิชำชีพนักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ที่มีค่ำสูงกว่ำร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 85.46 และ 56.07 ตำมล�ำดับ ที่ถือได้ว่ำนักวิจัย 

สตรีเป็นคนกลุ่มใหญ่ ในขณะที่ประเทศสมำชิกอำเซียนส่วนใหญ่ที่เหลือจะมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีต�่ำกว่ำ 

ร้อยละ 50 โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง 22.97 - 30.56 ได้แก่ ประเทศลำว กัมพูชำ 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตำมล�ำดับ และกลุ่มที่มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง 40.57 - 49.6 ได้แก่ ประเทศบรูไน มำเลเซีย 

เวียดนำม และฟิลปิปินส์ ตำมล�ำดบั ทัง้น้ี เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ อนิโดนีเซยีและสงิคโปร์ซึง่เป็นประเทศสมำชิกเดมิมคีวำมแตกต่ำง 

ทำงเพศของนักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สูงในขณะที่เวียดนำมจัดอยู่ในกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงน้อยกว่ำ 

ภาพที่ 4 ร้อยละของนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ต่อนักวิจัยทั้งหมดในภำคธุรกิจเอกชนในกลุ่มประเทศอำเซียน ปี 2015 

ที่มา : metadata

Researchers by fields of research and development : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015 : 

 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

R&D personnel by sex : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Headcount (HC) of R&D personnel : OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Data source (s) used

 Researchers by fields of research and development : R&D surveys.

 Medical and health sciences (for R&D data) : R&D surveys.

 R&D personnel by sex : R&D surveys.

 Headcount (HC) of R&D personnel : R&D surveys.
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จำกภำพที่ 4 เมื่อพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีในภำคธุรกิจเอกชนในกลุ่มประเทศอำเซียนจะเห็นได้ว่ำทุก

ประเทศที่มีข้อมูล (ยกเว้นบรูไนและเมียนมำร์) มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมน้อยกว่ำร้อยละ 50 และมีช่องว่ำงในระดับที่แตกต่ำงกัน

มำกโดยทีกั่มพชูำ อนิโดนีเซยี และลำว มคีวำมแตกต่ำงทำงเพศในวชิำชพีน้ีในระดบัทีส่งูมำก มีสดัส่วนกำรมีส่วนร่วมในวชิำชีพ

นี้เพียงร้อยละ 9.3, 18.12 และ 18.64 ตำมล�ำดับ และสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศสูงในล�ำดับถัดมำมีสัดส่วน

กำรมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีเพียงร้อยละ 26.09 ส่วนมำเลเซีย เวียดนำม ไทย และฟิลิปปินส์จัดอยู่ในกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำง

ในระดับที่ต�่ำกว่ำ คือ มีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในวิชำชีพนักวิจัยสตรี ร้อยละ 33.66, 37.16 และ 42.23 ตำมล�ำดับ 

ภาพที ่5 ร้อยละของนักวิจยัสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ต่อนักวจิยัทัง้หมดในหน่วยงำนภำครัฐในกลุม่ประเทศอำเซยีนในปี 2015 

ที่มา : metadata

Researchers by fields of research and development : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 

 2015 : Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

R&D personnel by sex : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Headcount (HC) of R&D personnel : OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Data source(s) used

 Researchers by fields of research and development : R&D surveys.

 Medical and health sciences (for R&D data) : R&D surveys.

 R&D personnel by sex : R&D surveys.

 Headcount (HC) of R&D personnel : R&D surveys.
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ฟิลิปปินส์และไทยมีสัดส่วนนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำในสัดส่วนที่สูงกว่ำร้อยละ 50 คือร้อยละ  

56.71 และ 54.26 ตำมล�ำดับ เป็นประเทศอำเซียน 2 ประเทศที่นักวิจัยสตรีเป็นคนส่วนใหญ่โดยที่มำเลเซียและเวียดนำมมี

สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับร้อยละ 50 คือร้อยละ 49.97 และ 45.56 ตำมล�ำดับ มีช่องว่ำงกำรมีส่วนร่วมในอำชีพน้อยกว่ำประเทศ

อำเซียนที่เหลือคือ กัมพูชำ บรูไน สิงคโปร์ ลำว และอินโดนีเซียที่มีสัดส่วนนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำ

ร้อยละ 18.48, 24.24, 32.86, 34.15 และ 36.32 ตำมล�ำดับ 

ภาพที่ 7 ร้อยละของนักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติในประเทศอำเซียน 3 ประเทศ ในปี 2015

ที่มา : metadata

Researchers by fields of research and development : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 

 2015 : Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

R&D personnel by sex : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Headcount (HC) of R&D personnel : OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Data source(s) used

 Researchers by fields of research and development : R&D surveys.

 Medical and health sciences (for R&D data) : R&D surveys.

 R&D personnel by sex : R&D surveys.

 Headcount (HC) of R&D personnel : R&D surveys.

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยสตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติที่มีข้อมูลประกอบด้วยกัมพูชำ มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีเพียง

ฟิลิปปินส์ที่มีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 คือมีสัดส่วนร้อยละ 55.14 ส่วนมำเลเซียมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 

47.75 ที่ถือว่ำมีช่องว่ำงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่กัมพูชำมีช่องว่ำงที่มำกกว่ำคือมีสัดส่วนนักวิจัยสตรีเพียงร้อยละ 22.95
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 ภาพที ่8 ร้อยละของนักวจิยัสตรีด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยต่ีอนักวิจยัทัง้หมดในประเทศอำเซียน 3 ประเทศ ในปี 2015

ที่มา : metadata

Researchers by fields of research and development : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015 : 

 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

R&D personnel by sex : Adapted from OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Headcount (HC) of R&D personnel : OECD (2015), Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and 

 Reporting Data on Research and Experimental Development.

Data source(s) used

 Researchers by fields of research and development : R&D surveys.

 Medical and health sciences (for R&D data) : R&D surveys.

 R&D personnel by sex : R&D surveys.

 Headcount (HC) of R&D personnel : R&D surveys.

นักวิจยัสตรีในทัง้ 3 ประเทศทีส่ดัส่วนนักวิจยัสตรีในสำขำวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยตี�ำ่กว่ำร้อยละ 50 โดยทีม่ำเลเซีย 

และฟิลิปปินส์มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 47.22 และ 40.89 ตำมล�ำดับ มีช่องว่ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน

น้อยกว่ำกัมพูชำมำกที่มีสัดส่วนนักวิจัยสตรีเพียงร้อยละ 14.76

 


