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การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเรื่องที่มีความท้าทายในเชิงวิชาการ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีความพยายามในการเชื่อมโยงแนวคิด 
ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน คือ แนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิงชายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมุ่งหาความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิด และหาวิธีบูรณาการทั้งสองแนวคิดไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โดยกลไกภาครัฐที่ท างานในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าว คณะวิจัยได้ด าเนินการด้วยวิธีการหลายประการ  
อย่างทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การศึกษาจากเอกสาร การใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น  
การจัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมไปถึงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น การเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ในหลายระดับและหลายมิติ นอกเหนือจากการศึกษาการท างานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว 
ยังมีการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

จากการวิเคราะห์การท างานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่าง ๆ ผ่านกลไกผู้บริหาร 
ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – GCEO)  และศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point – GFP) พบว่ามีความแตกต่างหลากหลายของโครงการ
และกิจกรรม ซึ่งคณะวิจัยได้พยายามจัดประเภทของโครงการด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ได้มากถึง ๑๕ ประเภท  
และมีระดับความส าเร็จที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบที่ส าคัญคือ การได้เห็นถึงความก้าวหน้า 
หรืออย่างน้อยที่สุดคือ ความพยายามของหน่วยราชการในการท าโครงการให้มีส่วนตอบสนองเรื่องมิติ  
หญิงชาย อันเป็นสิ่งสะท้อนว่า การขับเคลื่อนเรื่องมิติหญิงชายนั้นไม่ได้เผชิญกับทางตัน อันจะเป็นก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินภารกิจต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ 

นอกจากนั้น คณะวิจัยยังได้เลือกศึกษาประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในระดับสากล คือ ฟิลิปปินส์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และรวันดา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
กลไกการขับเคลื่อน บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมหรือมาตรการพิเศษที่แตะละประเทศ
น ามาใช้ ทั้งนี้ เพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในนานาประเทศ
ทั่วโลก และเพ่ือถอดบทเรียนจากจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละประเทศมาสู่บริบทของประเทศไทย 

จากการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย  
มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจหลายประการ เช่น เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
(CGEO) ควรค านึงถึงความเข้าใจเรื่องมิติหญิงชายของบุคคลนั้น ๆ มากกว่าเพียงแค่ใช้เกณฑ์การแต่งตั้ง  
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ตามต าแหน่งหน้าที่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน ปัญหาการเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการที่เกิดขึ้นบ่อยมาก 
ก็ท าให้การท างานเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคขาดความต่อเนื่อง จึงเห็นว่าศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคหญิงชาย (GFP) น่าจะเป็นกลไกที่ควรมีบทบาทหลักในการประสานงานและท าหน้าที่เป็น 
ฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารด้านความเสมอภาคหญิงชายเพ่ือให้นโยบายและการน าไปปฏิบัติไม่แยกส่วน  
จากกัน ในขณะเดียวกัน ควรให้ความส าคัญแก่การเสริมศักยภาพของสมาชิกส่วนใหญ่ ของหน่วยงาน  
ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจและมีทักษะการบูรณาการมิติหญิงชายไปสู่เนื้องานที่รับผิดชอบ  
เพราะเมื่อทุกฝ่ายเห็นความเสมอภาคหญิงชายว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น จะเกิดเป็นพลังร่วมเสริมการท างานของผู้บริหารด้านความเสมอภาคหญิงชายและศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคหญิงชาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

จากมุมมองของภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมิติหญิงชาย เป็นที่น่ายินดีว่า จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๑,๐๐๐ คน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ส่วนใหญ่มีมุมมองเรื่องมิติหญิงชายที่ก้าวหน้ามาก เช่น   
มีความตระหนักว่าสาเหตุของความไม่เสมอภาคมาจากค่านิยมเกี่ยวกับ “ชายเป็นใหญ่” รวมทั้งกระบวนการ
หล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมอันเป็นตัวปัญหาของความไม่เสมอภาค และส าคัญที่สุดคือ ข้อค้นพบว่าผู้ชายไทย
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้มีทัศนคติต่อเพศหญิงในเชิงลบ คณะวิจัยเสนอเพ่ิมเติมว่า 
เพ่ือให้ได้ภาพรวมของทั้งประเทศ ควรท าการส ารวจความคิดเห็นในจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ในการก าหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในพ้ืนที่เป้าหมายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตาม โจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของงานวิจัยนี้คือ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหลักความเสมอภาค
ของหญิงชายกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงพบว่า โดยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับมิติด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ โดยงานส่วนใหญ่ศึกษาถึงข้อดี จุดแข็ง หรือพลังของปรัชญาต่อการด ารงชีพ การท า
การเกษตรหรือความอยู่รอดและการพัฒนาด้านอาชีพเป็นหลัก แต่ยังขาดการพิจารณาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในมิติที่เกี่ยวกับคุณค่า ค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังสร้างเสริม และส่งเสริมมิติด้านความคิดและจิตใจ 
ทีม่ีผลต่อการเป็นตัวตนของมนุษย์ 

ดังนั้น คณะวิจัยจึงเสนอว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยส่งเสริมความเสมอภาคในมิติ  
และระดับต่าง ๆ กล่าวคือ หลักคุณธรรม หลักพอประมาณ หลักภูมิคุ้มกัน และหลักเหตุผล ล้วนมีคุณค่า 
แก่การอธิบาย และขยายผลเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย โดยเฉพาะมิติของคุณธรรมที่เน้นเรื่องการไม่เอาเปรียบ
และไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เสมอภาคนั้นคือ ความไม่มีคุณธรรม และยังขัดกับหลักเหตุผลและพอประมาณ
อีกด้วย เพราะดุลยภาพหรือความพอประมาณในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในมิติของความสัมพันธ์ของหญิงชาย
จะน ามาซึ่งสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความสมดุลและมีการแบ่งสันปันส่วนบทบาทและหน้าที่อย่างมีเหตุผล และมี
ความเป็นธรรม นอกจากนี้ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถ้าผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าและร่วมตัดสินใจกับผู้ชาย 
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ในอีกด้านหนึ่งของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหลักการนี้ จะเห็นได้ว่า หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงจะขยายผลและรับการถ่ายทอด เรียนรู้ และซึมซับได้ดีอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพต่อเมื่อ
ผู้หญิงได้มีสถานะบทบาทท่ีได้เป็นรูปแบบหรือต้นแบบส าหรับลูก ๆ และเด็ก ๆ ในสังคม 

ดังนั้น ความเสมอภาคหญิงชายกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์โยงเกี่ยวกัน 
เปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะขยายผลได้น้อยและไม่รวดเร็ว  
หากผู้หญิงไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจรรโลงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทางตรงหรือทางอ้อม ในอีกแง่มุมหนึ่ง อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าจะรณรงค์และปลูกฝังความเสมอภาค  
ของหญิงชายได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวก และง่ายขึ้น จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการหนุนเสริมหรือช่วยเป็นเข็มทิศในการปลูกฝังเจตคติ และความคิดความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของ
ความเสมอภาคด้วย 

ในท้ายที่สุด คณะวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เกี่ยวกับ
บทบาทและภาระหน้าที่ในอนาคต รวมไปถึงการท างานและการท างานในเชิงรุก เนื่องจากส านักง าน 
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้ท างานด้านความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งรวมถึง
ปัญหามากมายหลายด้าน ท าให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต้องเผชิญปัญหาภายในเรื่อง  
การขาดบุคลากร ประกอบกับการแบ่งงานตามกลุ่มงานอันเป็นผลจากการจัดองค์กรใหม่ ท าใ ห้เกิด 
การท างานแบบแยกส่วนและบ้างก็ซ้ าซ้อนกัน 

ดังนั้น ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรทบทวนว่าจะก าหนดภารกิจหลักและรอง 
รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของภารกิจให้เกิดความชัดเจน เพ่ือจะก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
มั่นใจ และไม่เกิดความสับสน เช่น หากเลือกที่จะขับเคลื่อนนโยบายเป็นหลัก ก็ไม่จ าเป็นต้องจัดงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและสรรพก าลังมาก แต่ควรมุ่งเน้นที่การให้นโยบายและสาระ 
และถ่ายโอนเรื่องการจัดงานประเภทต่าง ๆ ให้ภาคส่วนหรือภาคีอ่ืนด าเนินการแทน แต่หากส านักงานฯ 
ต้องการเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม และทัศนคติของคนในสังคม ก็น่าที่จะท างานขับเคลื่อนกับ
สื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือก หรือแม้แต่สื่อประเภท Social Media เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอาจท าหน้าที่เป็นฝ่ายดูแลควบคุมด้าน
เนื้อหาและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมาช่วยคิด ช่วยท า เป็นต้น 

ในส่วนงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เก่ียวกับการดูแลบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ถูกละเมิด รังแก หรือท าร้าย ส านักงานฯ อาจปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน โดยเน้นที่การร่วมมือกับภาคีระดับ
ต่าง ๆ โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งมีทรัพยากรบุคคลน้อยอยู่แล้ว อาจท าหน้าที่เป็น
หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ แต่ในทางปฏิบัติ อาจสร้างเครือข่ายการท างานกับภาคีอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ คณะวิจัย
เห็นว่าการก าหนดทิศทางและบทบาท ตลอดจนการจัดภารกิจหลักและรองอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ส านักงานฯ สามารถท างานในเชิงรุกได้มากขึ้น ท าให้ผลงานมีน้ าหนัก และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 



๔ 

 
ในส่วนของการขับเคลื่อนเพ่ือบูรณาการมิติหญิงชายบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะวิจัยได้เสนอ

ประเด็นในเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรน าเสนอและเผยแพร่อย่างกว้างเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงของหลักคุณธรรม และหลักเหตุผลกับความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กันเรื่องความถูกต้องและชอบธรรมของสังคม ตลอดจนแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ อันหลากหลาย 

 ในการรณรงค์เรื่องความเสมอภาคหญิงชาย ควรเน้นมิติทางจิตใจของทั้งสองแนวคิด  
ให้บุคคลเข้าใจและตระหนักในสาระส าคัญของแนวคิดอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดจิตร่วมจนเป็น
พลังให้การรณรงค์ได้ผลอย่างสมบูรณ์ 

 การขยายความเรื่องบทบาทของผู้หญิงในการช่วยจรรโลงและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรใช้วิธีสื่อสารที่น่าสนใจและโดนใจ เช่น การใช้เรื่องราวในชีวิตจริง 

 ประเด็นเรื่องความเสมอภาคของหญิงชายจะช่วยให้ครอบครัวและสังคมมีดุลยภาพและมีผล
ต่อการป้องกันความเสี่ยง เป็นประเด็นที่น่าจะน ามาเผยแพร่และรณรงค์ได้เช่นกัน 

 

............................................ 

 


