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การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับอุดมศึกษา

Promoting Gender Equality in Higher Education

ดร.สุวรรณี  ลัคนวณิช

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งสนับสนุนความเสมอภาคหญิงชายในระดับอุดมศึกษา โครงสร้างของสังคมไทยมีลักษณะที่ชายเป็นใหญ่ จึงยังมี
การปฏบิตัต่ิอชายหญงิแตกต่างกนัอยู ่ในความเป็นจรงิแล้ว รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ได้บญัญตัไิว้ว่าชายและ
หญิงจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นรายวิชาที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและสิทธิสตรี นอกจากนี้ยังมีส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์ ที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย 
ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีส่ามารถศกึษาและค้นคว้าด้วยตนเอง เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจกบัประชาชน โดยเฉพาะผูห้ญงิ เพือ่ให้ผูห้ญงิ
มีความรู้และได้เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองในยามคับขัน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดหลักสูตรด้านสตรีศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษานั้น 
สถาบันการศึกษาสามารถสร้างความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีเป้าหมายในการสร้างความ
สุขให้กับคนในสังคม

Abstract

 This article aimed to encourage gender equality in higher education. Thai structure is patriarchy society treating men 
and women differently. In fact, the 2007 Constitution provides women and men in Thailand with equal rights. Nevertheless, 
gender inequality is manifested in violence against women, discrimination, etc. As a result, two of the best examples are 
then presented in this paper to help promote gender equality. First, the curriculum of Master of Arts Program in Women’s 
Studies at Thammasat University emphasizes courses for gender equality and women’s rights. Second, Office of Women’s 
Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security of Thailand provides e-learning about 
gender equality, a self learning aid, to give knowledge and build understanding to people, particularly women so that 
they know how to protect themselves in difficult situations.
 To conclude, providing the curriculum of women studies and e-learning about gender equality in higher education 
can help educational institutions promote learners’ understanding and awareness to gender equality so that everyone will 
live happily in the society.
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สภาพสังคมไทยเดิมที่ไม่วุ่นวายสับสนและสภาพสังคม
และวัฒนธรรมที่แบ่งแยกระหว่าง “ผู้หญิง” กับ “ผู้ชาย” ที่มี
ลักษณะแบบคู่ขั้วตรงข้าม (Binary Opposition) ซึ่งเกิดขึ้นและ
ด�ารงอยูใ่นสงัคมไทยมายาว นานจนเกดิเป็นความเชือ่และค่านยิม
ในเรื่องเพศ ท�าให้ปัญหาเรื่องเพศมองไม่ค่อยเห็นเด่นชัด ความ
เชื่อทางเพศจึงเป็นแนวความคิดที่บุคคลคิดว่าถูกต้อง เห็นด้วย
และมั่นใจว่าการแสดงออกทางเพศที่ยึดถือและปฏิบัติกันอยู่ใน
สังคมไทยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ตนเองยอมรับได้ เช่น การมีค่านิยมที่
สนบัสนนุให้ชายได้เปรยีบทางเพศมากกว่าหญงิ การทีส่มยัโบราณ
มีความเชื่อว่าฝ่ายชายมีความเก่งกล้าสามารถมีภรรยาได้หลายๆ 
คน หรอืการแสดงออกซึง่การมสีมรรถภาพทางเพศสงู หรอืสามารถ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสได้โดยที่สังคมไม่ประณาม ในทางตรงกัน
ข้าม ฝ่ายหญิงจะถูกประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เดียวกัน 
(ศยา วังศิริไพศาล, 2536, 151) นอกจากนี้ ยังมีค่านิยมอื่นๆ เช่น 
สังคมเปิดโอกาสให้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้ทั้ง
ในขณะที่แต่งงานแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนอกสมรส
ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับเพศหญิงที่ต้องรักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะ
แต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและระหว่างแต่งงานของ
หญิงถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ (วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2526)
 ความเชื่อทางเพศในสังคมวัฒนธรรมไทยมีหลากหลาย 
ดังที่สุชีลา ตันชัยนนท์ (2540, 40) ได้รวบรวมความเชื่อทางเพศ
ในสังคมไทยไว้ดังนี้ 

1. เชื่อว่าผู้ชายเป็นเพศที่เหนือกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิง
อ่อนแอกว่าผู้ชาย
 2. เชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติของผู้ชาย
 3. เชื่อว่าผู้ชายมีความต้องการที่จะปลดปล่อยหรือตอบ
สนองทางเพศแต่ผู้หญิงไม่มีความจ�าเป็นเท่าผู้ชาย

4. เชื่อว่าผู้ชายที่แท้จริงต้องมีสมรรถภาพทางเพศสูง
5. เชื่อว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงกว่าผู้หญิง
6. เชื่อว่าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายๆ คนได้

และเป็นเรื่องธรรมดา
7. เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู ้ชายเมื่อมีภรรยาแล้ว

สามารถไปหาความสุขทางเพศนอกบ้านได้อีก
8. เชื่อว่าโสเภณีมีไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเพศของผู้ชาย
9. เชื่อว่าการเที่ยวโสเภณีเป็นความชอบธรรมเพราะ 

ผู้หญิงได้เงินเป็นค่าตอบแทน
10. เชื่อว่าผู้ชายไม่จ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบภาย

หลังการมีเพศสัมพันธ์
11. เชือ่ว่าผูห้ญงิเป็นวตัถทุางเพศ (Sexual Object) เป็น

สิ่งที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตรา

ความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับเพศดังกล่าวถูกใช้เป็น
เครื่องมือที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างแนวคิดและกรอบในการ
ด�าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นอย่างมาก 
โดยเห็นได้จากการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูระหว่าง “ลูกสาว” 
และ “ลูกชาย” ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การอบรมสั่งสอนลูกสาว
ในเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ซึ่งเป็นเรื่องของการกระท�า มารยาท 
การพูดจา ท่าทีของคน สังคมไทยจะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะเรื่องของการรักนวลสงวนตัว ซึ่งแตกต่างไปจากการ
อบรมสั่งสอนลูกชาย ที่สังคมไทยมักให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
เป็นผูน้�าในครอบครวั มากกว่าสอนเรือ่งการวางตวัเกีย่วกบัเพศวถิี 
อันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวคิดของระบบปิตาธิปไตย ที่ท�าให้การ
อบรมสัง่สอนระหว่างผูห้ญงิและผูช้ายแตกต่างกนั กล่าวคอื สงัคม
มบีรรทดัฐานทางเพศอยูช่ดุหนึง่ทีส่อดคล้องและสนบัสนนุกนัอย่าง
เป็นระบบ ท�าให้บรรทดัฐานทางเพศนีก้ลายเป็นความจรงิเพยีงหนึง่
เดียวหรือเป็นเพศวิถีที่สังคมยอมรับได้ รูปแบบเพศวิถีที่ถือว่าเป็น
บรรทัดฐานทางสังคมที่กล่าวนี้คือ บรรทัดฐานของความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง ที่สอดคล้องกับสรีระที่ถูกแบ่งออกเป็นผู้ชายและ 
ผู้หญิง (สุชาดา รัชชุกุล, 2541, 38)

การแบ่งสองเพศสภาพคอื ชายและหญงิ มกีารให้คณุค่า
มากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอ (สิรินุช เสงี่ยมศักดิ์, 2548, 34) ส่งผล
ให้คนในสงัคมปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิและผูช้ายแตกต่างกนั จนท�าให้เกดิ
เป็นค่านิยมทวิมาตรฐานกับบทบาททางเพศขึ้นในสังคม กล่าวคือ 
สังคมมักให้คุณค่ากับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตั้งแต่การศึกษา
ที่ในอดีตผู้ชายจะได้โอกาสทางการศึกษามากกว่าผู้หญิง แม้ใน
ปัจจุบันผู้หญิงกับการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่โดนกีดกันแล้ว แต่
จากรายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติและส�านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (2551) ซึ่งเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
ก�าลังแรงงานของผู้หญิงและผู้ชาย พบว่าผู้ชายมีส่วนร่วมในก�าลัง
แรงงานสูงกว่าผู้หญิงอย่างต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศ กล่าว
คือ ปี 2548 ผู้ชายมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานร้อยละ 81.5 สูงกว่า
ผู้หญิงซึ่งมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานร้อยละ 66.3 ปี 2549 ผู้ชายมี
ส่วนร่วมในก�าลังแรงงานร้อยละ 81.3 สูงกว่าผู้หญิงซึ่งมีส่วนร่วม
ในก�าลังแรงงานร้อยละ 65.1 และส�าหรับปี 2550 ผู้ชายมีส่วนร่วม
ในก�าลังแรงงานร้อยละ 81.7 สูงกว่าผู้หญิงซึ่งมีส่วนร่วมในก�าลัง
แรงงานร้อยละ 66.0 (แผนภมูทิี ่1) นอกจากนี ้ในปี 2548 และ 2550 
จ�านวนผูม้งีานท�าชายสงูกว่าหญงิอย่างต่อเนือ่งอย่างมาก กล่าวคอื 
ปี 2548 ผูช้ายมงีานท�าจ�านวน 19,470.3 คน ผูห้ญงิมงีานท�าจ�านวน 
16,832.1 คน ปี 2549 ผูช้ายมงีานท�าจ�านวน 19,638.2 คน ผูห้ญงิมี
งานท�าจ�านวน 16,706.3 คน ส�าหรบัปี 2550 ผูช้ายมงีานท�าจ�านวน 
19,976.7 คน ผู้หญิงมีงานท�าจ�านวน 17,145.3 คน (แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 1 อัตราการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน พ.ศ. 2548-2550
ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.  
(2551) รายงาน มิติหญิง-ชาย: ความแตกต่างบนความเหมือน. กรุงเทพฯ:  
บริษัทธรรมดาเพรส จ�ากัด, 2551.

จากโครงสร ้างทางสั งคมและ
วัฒนธรรมไทยที่เอื้ออ�านวยให้ผู้ชายมีอ�านาจ
ทางการเมืองและศาสนาจึงท�าให้มีผลต่อ
สถานภาพ บทบาทและความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจในเรื่องเพศมากกว่าผู้หญิงด้วย การ
สั่งสมวัฒนธรรมเชิงซ้อนและโครงสร้างทาง
สังคมที่ยอมรับในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
ของผู้ชายดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นกระบวน
การทีส่่งผลให้เกดิทศันคตขิองเพศชายทีม่ต่ีอ
เพศหญงิเป็นไปในลกัษณะทีเ่พศชายสามารถ
แสดงออกถงึพฤตกิรรมทางเพศได้อย่างอสิระ 
โดยมองว่าเพศหญิงเป็นสินค้า ร่างกายของ
เพศหญิงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและถูกเสนอให้มี
การแลกเปลีย่นกนัได้ นธิ ิเอยีวศรวีงศ์ (2545) 
กล่าวถึงเรื่องเพศวิถีว่า ในสังคมระบบปิตา
ธิปไตยได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะสังคมเชื่อ
ว่าเรื่องเพศสัมพันธ์กับผู ้ชายเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ ดังนั้น การที่ผู้ชายเลือกจะมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนการแต่งงานนั้น สังคมจึงมอง
ว่าเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่ต้องหาทางปลด
ปล่อยอารมณ์ทางเพศ แต่ในขณะเดียวกัน 
ผู้หญิงกลับถูกสังคมคาดหวังให้เป็นเพียงที่
รองรับอารมณ์ทางเพศของผู้ชาย และสังคม
ยังแบ่งแยกผู้หญิงที่ดีว่าต้องไม่แสดงออกถึง
ความต้องการทางเพศ ต้องรู้จักรักนวลสงวน
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แผนภูมิที่ 2 จ�านวนผู้มีงานท�า พ.ศ. 2548-2550
ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2551). 
รายงาน มิติหญิง-ชาย: ความแตกต่างบนความเหมือน. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.

 ปัจจุบันนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่
อธิบายว่า บทบาทของหญิงชายและเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่สังคมหรือ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นมา (Social and Cultural Construction) 
มากกว่าการก�าหนดโดยคุณลักษณะทางชีวภาพที่ติดตัวมาตาม
ธรรมชาติว่าเป็นเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นความแตกต่างด้าน
กายภาพของบคุคลเท่านัน้ ในแต่ละสงัคมจะมกีารก�าหนดบทบาท
ของหญิงชายแตกต่างกันโดยสังคมทุกสังคมให้ค่านิยมเกี่ยวกับ
การแบ่งงานกันท�าระหว่างหญิงชายในครอบครัวและนอกสถาบัน
ครอบครัว ดังนั้น ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของคนใน
แต่ละสังคมจึงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทหญิงชายที่หล่อ
หลอมโดยวัฒนธรรม ซึ่งภายใต้โครงสร้างของสังคมที่มีชายเป็น
ใหญ่ (Patriarchy Society) นัน้ เพศชายจะมอี�านาจในการตดัสนิใจ
และเป็นผูน้�าเพศหญงิในหลายๆ มติ ิรวมทัง้ประเดน็ของวฒันธรรม
ทางเพศ เพศชายกเ็ป็นผูม้อี�านาจเหนอืเพศหญงิเช่นเดยีวกนั ผูห้ญงิ
ขาดอ�านาจในการเจรจาต่อรองทางเพศ 

ตัว ต้องอยู่ในระบบผัวเดียวเมียเดียว 
ความเชื่อและค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมมาจากการ

รับรู้ของบุคคล ซึ่งการรับรู้ของบุคคลเป็นสภาพทางจิตวิทยาที่
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเลือก (Selection) การจัดระบบ 
(Organization) และการตีความหมาย (Interpretation) (Wood, 
2008) กล่าวคือ การรับรู้เป็นกระบวนการทางความคิดและจิตใจ
ของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ ที่
บุคคลเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม 
เมื่อข้อมูลต่างๆ ถูกป้อนเข้าสู่ระบบความคิดแล้วบุคคลจะเลือก
จัดระบบของข้อมูล แล้วกระบวนการตีความหมายของข้อมูลจะ
เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้เดิมหรือประสบการณ์ การจูงใจ ความ
รู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลเป็นตัวกลางกลั่นกรอง การตีความ
หมายนั้นท�าให้บุคคลตัดสินและประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ที่เกิด
จากกระบวนการดังกล่าว จึงท�าให้เกิดมีการรับรู้ที่แตกต่างกันซึ่ง
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การรับรู้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อการรับรู้
ในสิ่งนั้นๆ 

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 4 และมาตรา 30 เพื่อเป็นหลักประกันศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ให้บุคคลทั้ง
หญิงชายได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และในมาตรา 87 ก�าหนดให้รัฐต้องส่ง
เสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ (“รัฐธรรมนูญ”, 
ม.ป.ป.) รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มีบทบัญญัติไว้ในแนวทางการพัฒนา
คนและสงัคมไทย การเสรมิสรา้งจติส�านกึด้านสิทธแิละหน้าที่ของ
พลเมอืง และความตระหนกัถงึคณุค่าและเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ Internet, 18 เมษายน 2554) นอกจาก
นี้ ในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย โดยมียุทธศาสตร์
ย่อย 5 ประเด็น หนึ่งในประเด็นที่ส�าคัญในการที่จะปรับเปลี่ยน
เจตคติในสังคมไทยคือ การเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงและชายให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา และ
สื่อในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญในการสร้างเสริมบทบาทหญิงชายในสังคมเพื่อจะได้
ลดการเอาเปรียบทั้งในด้านสังคมและด้านค่านิยมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ม.ป.ป.)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สังคมได้สอนให้
ผู้ชายและผู้หญิงมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีในมุมมองที่แตกต่าง
กัน สังคมจึงจ�าเป็นต้องสร้างกระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง เช่น เรื่อง
เพศสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยและเหมาะสม สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย
และให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนต่อการใช้ยาคุมก�าเนิดให้กับคนใน
สังคม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภยั การสร้างทศันคตทิีถ่กูต้องและเหมาะสมเกีย่วกบับทบาท
ทางเพศของผูห้ญงิและผูช้ายให้แก่วยัรุน่เป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีจ่ะช่วย
ลดปัญหาการท�าแท้งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาตได้ การทีบ่คุคลมกีารรบัรู้
ทีถ่กูต้องกจ็ะ เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู ้เพราะการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจและเจตคติที่ดี จะต้องเริ่มจากการมีการรับรู้ที่ดีเสียก่อน ถ้า

ไม่มีการรับรู้การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ในท�านองเดียวกัน การ
เรียนรู้ก็มีผลต่อการรับรู้ครั้งใหม่ เนื่องจากความรู้ ความจ�าเดิม 
จะช่วยแปลความหมายสิ่งที่รับรู้ครั้งใหม่ให้ทราบว่าคืออะไร และ
การรับรู้ยังมีความส�าคัญต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มของ
พฤติกรรม เมื่อรับรู้แล้วย่อมเกิดความรู้สึก และมีอารมณ์ พัฒนา
มาเป็นเจตคติ แล้วพฤติกรรมก็จะตามมาในที่สุด (กันยา สุวรรณ
แสง, 2536)

 ในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศนั้น นัก
สังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาเชื่อว่ากระบวนการศึกษาที่เน้น
เรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องบทบาทหญิงชายเป็นหนทาง
หนึง่ทีจ่ะแก้ปัญหานีไ้ด้ โดยเริม่ทีบ้่านก่อนทีเ่ดก็จะเข้าโรงเรยีน การ
สอนให้เด็กไม่แบ่งแยกว่างานนี้เป็นของผู้หญิงงานนี้เป็นของผู้ชาย 
การที่ผู้ชายท�างานบ้านไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย การให้เกียรติและ
ให้ความช่วยเหลอืผูห้ญงิเป็นเรือ่งทีค่วรกระท�า การเปลีย่นทศันคติ
เช่นนี้จะส่งผลกับกระบวนการเรียนรู้และความคิดของเด็ก ซึ่งเชื่อ
ว่าจะท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างบทบาทของหญิงและชายและ
จะเกิดความเท่าเทียมกันทางเพศได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ 
ได้ เช่น ปัญหาการกระท�ารุนแรงทางเพศต่อสตรี ดังนั้น การปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องกระท�าเพื่อลด
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ชาย
ด้วย (นิรมล เมืองโสม, 2543)

ในระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่จะเป็น
พลงัก�าลงัของประเทศต่อไป แต่เนือ่งจากวยัรุน่ในช่วงนีม้กัเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดังที่พรพิมล 
เจียมนาครินทร์ (2539, 11) ได้กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยแห่งหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิต (Turning point) ระหว่างความเป็นเด็กและความ
เป็นผูใ้หญ่ทีจ่ะจดัเข้าฝ่ายใดไม่ได้ เป็นวยัทีส่ภาพทางร่างกายและ
สภาพทางอารมณ์ไม่คงที่ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทั้งทางด้านสังคมและสภาพร่างกาย และอาจท�าให้เด็กที่อยู่ใน
ช่วงวัยนี้เกิดความสับสน สะท้อนให้เห็นว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นจ�าเป็น
จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เช่น ในด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม เรียกได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญของ
การเปลี่ยนแปลง จึงท�าให้การวางตัวของวัยรุ่นท�าได้ยากล�าบาก 
อีกทั้งยังมีปัญหาต่อการปรับวุฒิภาวะเพื่อให้ก้าวข้ามสู่การเป็น
ผู้ใหญ่ ที่จะต้องด�ารงบทบาทหญิงชายที่ดีของสังคมตามกรอบที่
ได้สร้างไว้ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ วรวิทย์ ตาปิง (2536) 
เรือ่ง “ความคดิเหน็ของอาจารย์และนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
จงัหวดัเชยีงใหม่และพฤตกิรรมของนกัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศ” ซึ่งพบว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นด้าน
การสมาคมกับเพื่อนแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยของนักศึกษาชาย
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สูงกว่านักศึกษาหญิง ในประเด็นต่อไปนี้คือ ในวัยเรียนควรมีการ
นัดกับเพื่อนต่างเพศ การถูกเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องธรรมดา การ
สมาคมกับเพื่อนต่างเพศมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันเป็นสิ่ง
ไม่เสียหาย หญิงมีคู่รักมากกว่าหนึ่งเป็นสิ่งเสียหาย และชายหญิง
ควรมปีระสบการณ์ทางเพศก่อนแต่งาน ดงันัน้ วยัรุน่ควรได้รบัการ
ถ่ายทอดอย่างถูกต้องและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ
นี้ในแง่มุมที่เท่าเทียมกัน เพื่อจะได้ลดการเอาเปรียบระหว่างเพศ 
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาการท�าแท้ง รวมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท�าของ
มนุษย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล การแสวงหาคูค่รอง ความใกล้ชดิทาง
ร่างกายและอารมณ์ รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ โดยพฤติกรรม
ทางเพศของแต่ละคนนั้นจะได้รับมาจากการอบรมของครอบครัว 
โรงเรียน รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างๆ ในการปลูกฝังเรื่องเพศ และ
ทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ โดยเฉพาะครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันที่
ส�าคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมในเรื่องทางเพศให้กับวัยรุ่น 
 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศในระดับอุดมศึกษา
จึงมีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมให้วัย
รุ่นมีค่านิยมที่ดีและเหมาะสมในเรื่องบทบาททางเพศ รวมทั้งการ
แสดงออกทางเพศด้วย และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ดังที่ วันทนีย์ วาสิกะสิน 
(2526, 6-7 อ้างถึงใน ดวงหทัย นุ่มนวน, 2546, 23) กล่าวว่า การ
เรียนรู้เกี่ยวกับเพศ มีความส�าคัญหลายประการดังนี้
 1. บุคคลมีความรู้เรื่องสรีระทั้งของตนเองและผู้อื่น 
เพื่อสามารถเตรียมพร้อมต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 2. บคุคลปราศจากความหวาดกลวั ความสงสยั ตลอด
จนความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับเพศลดลง
 3. บคุคลสามารถสร้างทศันคตทิีด่ใีนเรือ่งเพศ เกดิการ
สร้างสรรค์ไปในทางที่ดี
 4. บุคคลรู้จักเคารพและยกย่องเพศตรงข้าม มีความ
รู้สึกผิดชอบเพศตรงข้าม
 5. บุคคลสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 6. บคุคลมคีวามเข้าใจถงึค่านยิมทีด่ ีมศีลีธรรมจรรยา
บรรณในเรื่องเพศที่ดี
 7. บุคคลมีวุฒิภาวะสมวัย สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดี
 8. บุคคลมีความรู้เรื่องเพศ รู้จักป้องกันตนเอง รู้จัก
วางตัว ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
 9. บุคคลสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมได้

ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึสองหน่วยงานทีส่่งเสรมิความเสมอภาค
ของหญิงชายที่เด่นชัด คือมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสตรีศึกษา) และส�านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์ 
ส�าหรับส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนและด�าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีภารกิจที่ส�าคัญคือ เป็นองค์กร
หลักในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน การส่งเสริมและประสาน
งานการพฒันาสตร ีการส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย และการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสตรีศึกษา) (“หลักสูตร” 
ม.ป.ป.) โดยมีผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้าน 
สตรีศึกษา นักเคลื่อนไหวสตรี โดยเน้นว่า สตรีศึกษาเป็น
สงัคมศาสตร์แขนงใหม่ทีมุ่ง่ท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ
ระหว่างหญิงชาย ในฐานะที่ทั้งสองเพศเป็นทั้งผู้สร้าง ควบคุม 
เปลี่ยนแปลง และได้รับผลกระทบจากระบบสังคมและวัฒนธรรม
ทีต่นด�ารงอยู ่เนือ้หาของสตรศีกึษาจงึครอบคลมุความสมัพนัธ์เชงิ
อ�านาจในหลายๆ มิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพ 
การศึกษา และปรัชญาความคิด เป็นต้น สาขาสตรีศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และมุมมองว่าด้วยความ
สมัพนัธ์ระหว่างเพศทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรม และมคีวามสามารถ
ในการวิเคราะห์วิจัยปัญหาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพศในมิติ
ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในระดับ
รากฐาน อันจะน�าไปสู่การก่อรูปของสังคมประชาธิปไตยบนพื้น
ฐานของดลุยภาพทางเพศ และโอกาสทีเ่สมอภาคทัง้ทางเศรษฐกจิ 
สังคม การเมือง อย่างแท้จริง โดยรายวิชาต่างๆ ที่เน้นส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย มีดังนี้

1) ฐานแนวคิดสู่ศาตร์สตรีศึกษา 
2) ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา 
3) วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม 
4) ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงและการวิเคราะห์ในแนว

สตรีนิยม 
5) ร่างกาย ความเป็นหญิงชาย และเรื่องทางเพศ 
6) บุรุษศึกษา 
7) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่องการเคลื่อนไหวทาง

สังคมของผู้หญิง 
8) ภาวะผู้น�าทางสังคมและการเมืองของผู้หญิง 
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9) ผู้หญิงกับกฎหมาย 
10) ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ 
11) ผูห้ญงิกบัสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
12) ผู้หญิงกับศิลปวัฒนธรรม 
13) มิติหญิงชายกับการบิรหารความขัดแย้ง 
14) มิติหญิงชายกับนโยบายสังคม 
15) มิติหญิงชายกับการวางแผน 
16) ระเบียบวิธีวิจัยในแนวสตรีศึกษา 
17) สมัมนาหวัข้อวทิยานพินธ์/โครงการวจิยัส่วนบคุคล 
18) สัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านสตรีศึกษา 
19) การศึกษาเอกเทศ 
20) โครงการวิจัยส่วนบุคคล 
21) วิทยานิพนธ์ 

 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สตรีศึกษาที่สนับสนุนให้นักศึกษาท�าการค้นคว้าหาความรู้ ใน
บรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณ์ การยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และการสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสังคมที่
หญงิและชายเผชญิอยู ่ท�าให้ผูเ้รยีนทัง้หญงิและชายเข้าใจบทบาท
เรื่องเพศของตนเองและของผู้อื่นได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ ในปี 2551 ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์ ได้จัดท�าระบบ
การเรยีนการสอนด้านการส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชายผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-learning) เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และ
เจตคติที่ดีด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งประกอบ
ด้วยบทเรยีนต่างๆ คอื บทเรยีนด้านการป้องกนัภยัการล่วงละเมดิ
ทางเพศ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังการป้องกันตนเองจากภัยทาง
เพศ บทเรียนลูกผู้ชายตัวจริงในบ้าน ซึ่งชี้ให้เห็นบทบาทหญิงชาย
และการแบ่งเบาภาระการท�างาน บทเรียนด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคส�าหรับเยาวชน ส�าหรับนักการเมือง และส�าหรับเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ซึ่งบทเรียนเหล่านี้เน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยบทเรียน
ประกอบด้วยหัวเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. การป้องกนัภยัการล่วงละเมดิทางเพศ (แสดงให้เหน็
ว่า เวลาใดที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย เช่น ยามวิกาล เช้ามืด หรือ
คืนวันศุกร์-เสาร์ ขณะฝนตก) และสถานที่ใดไม่น่าไว้วางใจ (เช่น 
ที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คน สวนสาธารณะ ป่าละเมาะ สถานเริงรมย์
ต่างๆ ทางหนีไฟ ห้องสุขา สถานีขนส่ง มุมตึกมุมมืด ลานจอด
รถ ภยัจากสถานทีท่�างาน ทีม่มีจิฉาชพีอาศยัเป็นแหล่งประทษุร้าย 
สถานีรถไฟฟ้า)

 2. ลูกผู้ชายตัวจริงในบ้าน (แสดงให้เห็นถึงการที่สามี
แสดงความเห็นอกเห็นใจ และช่วยภรรยาท�างานบ้านบ้าง ท�าให้
ทั้งคู่มีเวลาแห่งความสุขด้วยกัน)
 3. วิดีโอคลิป (แสดงความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคหญิงชาย)
 4. เมื่อเผชิญกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ (แสดงให้
เห็นว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่ออยู่
ในลิฟท์ ควรปฏิบัติตัวดังนี้ หลีกเลี่ยงการขึ้นหรืออยู่ในลิฟท์สอง
ต่อสองกับคนแปลกหน้า ให้สังเกตท่าทีของคนที่ขึ้นลิฟท์มาด้วย
กัน ควรยืนบริเวณที่ใกล้ประตูลิฟท์หรือตรงแผงบังคับลิฟท์ และ
ถ้าใช้ลิฟท์ชั้น 25 และพอลงมาถึงชั้น 22 มีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามา 
ก็ให้ออกจากลิฟท์และรอเรียกลิฟท์ใหม่)
 5. ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Learning Management System: LMS) 
 6. การประชมุเสวนา ในหวัข้อต่างๆ (Political Economy 
of Gender) อาทิ
 - สถานการณ์สถิติจ�าแนกเพศในประเทศไทย
 - เด็กชายแข็งแรงกว่าเด็กหญิง
 - ผู้หญิงเรียนน้อยกว่าผู้ชาย
 - ผู้หญิงมีทักษะ ICT น้อยกว่าผู้ชาย
 - ผู้หญิงคือการผลิตที่ส�าคัญ
 - ผู้หญิงเป็นก�าลังส�าคัญในครอบครัว
 - ผู้หญิงยังไม่มีบทบาทน�าในภาคธุรกิจ
 - ผูห้ญงิมบีทบาทน้อยในเรือ่งบ้านเมอืง หญงิชายใช้สทิธิ์
ใกล้เคียงกัน หญิงได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11%  
ในปี 2548 และในปี 2549 มีจ�านวน 8.7% (ม.ป.ป. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและมนุษย์)
 การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction) 
การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet-based Instruction) หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ (Computer Assisted Instruction 
on Web) ซึ่งแต่ละแบบจัดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
และระบบอนิเทอร์เนต็ทีอ่อกแบบการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลา ท�าให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
 สรปุได้ว่า สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาสามารถ
จัดให้มีหลักสูตรที่เน้นส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และน�า
ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเลินนิ่ง (e-Learning) มา
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ใช้ประกอบในการจัดท�าการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย โดยการน�าภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
ประกอบต่างๆ มาผนวกเข้ากันไว้ในบทเรียน ท�าให้บทเรียนน่า
สนใจ ไม่น่าเบือ่ สามารถน�าบทเรยีนกลบัมาใช้ได้ตลอดเวลา เรยีน
ซ�า้ได้ไม่รูจ้บ ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจในบทเรยีนมากยิง่
ขึน้ เนือ่งจากมเีวลาเพยีงพอกบัการศกึษาและค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน
การเรียนรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายของบุคลากร
ให้สามารถน�าความรูไ้ปพฒันา และมเีจตคตทิีถ่กูต้องในเรือ่งความ
เสมอภาคหญิงชาย ตลอดจนขยายผลสู่สาธารณชนต่อไป 
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