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Foreword

This project was initiated by the Department of Women’s Affairs and Family Development of the Ministry of Social 
Development and Human Security through its participation in the ASEAN Committee on Women (ACW). It was Thailand’s promise 
to the Committee that the issue of gender stereotypes and the use of sexist language in elementary and secondary schools will 
be an issue for ASEAN wide collaborative examination and investigation. A meeting of ASEAN experts on gender and education 
was perceived as a useful initial step towards this effort.

In this context, the Department of Women’s Affairs and Family Development had sought funding to sponsor this project. 
I was ready and willing to be delegated with the leadership of this project for two reasons. First of all, gender rights and gender 
equality are subjects close to my heart. Also the Department and myself as well as my colleagues have worked on these issues
over the years. Secondly, more than a decade ago, when Thailand was the host of the APEC meetings, the Department of 
Women’s Affairs and Family Development had appointed me as Chairperson of two APEC meetings relating to women: the Gender 
Focal Point Network meeting and the Women Leaders’ Network (WLN) meeting. Not only the meetings were wonderful learning 
experiences for my colleagues and myself, but they were excellent opportunities to share, exchange, persuade and convince all 
delegates from other APEC economies to arrive at mutually agreeable conclusions. So when this opportunity comes around for 
working together with ASEAN colleagues, we eagerly embraced it.

Gender equality is still a dream yet to be fully realized in the ASEAN region, although not all ASEAN countries have the same 
degree of problem in this regard. The project aims to dwell on how textbooks in schools when not gender sensitive, could embed 
and imbued students’ perceptions and values of undesirable gender roles and biases, albeit tacitly, implicitly, unconsciously and 
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even unintentionally. It is in this light that special care and attention need to be given to how textbooks that students are exposed 
to on a daily basis be gender neutral and not to be a conduit for perpetuating and reinforcing unwarranted gender stereotypes, 
images, biases and values that we aim to get rid of. Too the entire eco-system of the school is also crucial. How boys and girls 
are treated by all concerned persons in school and the entire school experience need to carefully understood and analyzed. 

This year is the beginning of the project. Our team here in Thailand is most appreciative of the cooperation and support 
from the participants in other ASEAN countries. We feel greatly blessed to be working with all of them. We also appreciate the 
assistance of Ms. Natalia Sagita Desiana and Mr. Rasyid Ismail Thayeb Mohammad’s from the ASEAN Secretariat in coordinating 
with other ASEAN members.

As Chairperson of this project, I would like to thank all members of the Thai team, both academic and non-academic for 
their commitment, dedication and support to making the fi rst phase of this project a success. In particular, I would like to express 
my heartfelt appreciation to Dr. Ketkanda Jaturongkachoke for her contributions, especially for her insightful analysis and concise 
writing of the fi nal text.
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Juree  Vichit-Vadakan
Chairperson

Center for Philanthropy and Civil Society
National Institute of Development Administration

Since the project also includes the making of six media short subjects, three in claymation and three in drama, I would like 
to take this occasion to thank all of our team members and especially our media consultants who have participated in the media 
activities, from the nascent stage on how best to communicate our message on to the critique of every aspect in the process of 
the making of the six short subjects.

Last, but not least, without the necessary funding through the budgetary allocation from the Department of Women’s Affairs 
and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security, the project could not have been implemented. 
Hence, our sincere thanks to the Department of Women’s Affairs and Family Development for its full support and for allowing 
the project to run its full course smoothly.
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As alluded to in the Foreword section, this is the result of a collaborative effort initiated by the Department of Women’s Affairs 
and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security, Thailand. The Center for Philanthropy and Civil 
Society, National Institute of Development Administration in Bangkok, Thailand was delegated as the responsible implementation 
partner for the entire project, which comprises various components. 

An important component of the project entailed a regional meeting which was held at the Ibis Style Bangkok Khaosan Viengtai 
in Bangkok from 3-4 October 2019.

The participants to the two full-day meetings were requested to come with a prepared country report on the subject matter. 
A guideline with questions were sent to the participants for inclusion in the report. 

In addition, a request was made that, if possible, participants would bring examples of textbooks along with them. 
In summary, the two day meetings and preparations before then would serve as a partial basis for the writing of this volume. 
The best practices/examples found here would be an admixture of discussions and exchanges from the meetings as well as 
analysis from various sources and standard literature review. 

Undoubtedly, this volume does not answer all the problems raised and related to our topic. We believe, however, that it 
is an important and signifi cant step toward solving the problem. More effort needs to be made and we hope that there will be 
future collaborative effort akin to this one. At the very least, we have been able to arrive at an agreed conclusion among all 
participants which is notable and commendable. 

Prelude
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After extensive scrutiny and discussion, the meeting came to an agreement on the following points:

1) There are gender stereotypes and sexist language in curriculums, textbooks, and other educational materials, across the 
  region in varying degrees. 

2)  There needs to be a collaboration from different responsible ASEAN Bodies (SOMED, ACW, and ACWC).
3)  ACW and ACWC should take the lead in creating awareness, promoting gender equality in education and seeking the 

  collaboration of SOMED to act as a catalyst of change.
4)  The recommendations from this meeting will be taken forward in the next ACW Meeting and ACWC-ACW Consultation

  Meeting to work towards the elimination of gender stereotypes and sexist language in curriculums, textbooks, and other
  educational materials.

5)  The Ministry responsible for education of each ASEAN Member State (AMS) will be the key player to ensure the elimination
  of gender stereotypes and sexist language in curriculums, textbooks, and other educational materials.

6)  The three initial Claymation fi lms produced by Thailand on gender stereotypes shown to the meeting are suitable for
  different purposes and for different target groups. More should be produced.

7)  AMS should share knowledge and mutually support each other so that our region can champion the elimination of gender
  stereotypes and sexist language in curriculums, textbooks, and other educational materials.

Agreed Conclusions
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An Overview of the Issue

Reality as we see it – who we are and what things around 
us are – is socially situated and shaped. As Butler (1991) argues, 
gender is not an essential category. Rather, it is a social construct 
which has been reiterated throughout our history and which, 
in turn, leads to separate socially acceptable behavior sets of 
“male” and “female.” Many questions arise as to how genders 
are formed, what gender roles in different cultures are, when the 
concept of gender distinction develops in individuals, whether 
all people of all socially assigned genders are treated equally, 
and so forth. In this text, several gender-oriented behaviors are 
examined to see what gender inequalities exist and how they 
inhibit advancement of people. 

Among the most important social behaviors investigated 
is language, which is the major means of gender socialization. 
From early age, all humans are socialized into believing in 
certain values, behaving in accordance with certain culturally 
acceptable norms, and making certain judgments on what we 

encounter. The most potent tool of socialization is language, 
which our caretakers use to pass on their values to us. The 
language taught to us is packed with social-cultural values which 
eventually become fi rmly entrenched in our mind. Moving 
on in our lives, we are further socialized in our educational 
(formal or informal) settings. Language again plays a crucial 
role. Fundamentally, schooling is heavily language loaded as 
is a major means by which teaching, learning, and disciplining 
are done. Additionally, school children acquire values outside 
their classrooms such as in their playgrounds, cafeterias, and
corridors. Both inside and outside their classes, gender 
separation is “done.” Boys and girls gradually become aware of 
their gender. They learn who they are, how they are expected 
to behave, what they need to conform to, and what kind of 
language they can and cannot produce. The language used with 
them whether from textbooks or teachers inevitably affects 
boys’ and girls’ development, their experiences of education, 
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and what they get out of it.
Insofar as research studies on language and gender are 

concerned, inequalities in girls’ and boys’ language behavior have 
been observed. As noted by Swann (2003), girls and boys were 
observed to have different speaking styles. They made different 
reading choices and wrote different ways about different topics. 
According to Swann, books and other resources used in schools 
contained many more male than female characters and examples.
Males featured in stories were more active and had less 
restricted roles than female characters. Informational books often
neglected women’s and girls’ experiences and contributions 
to society. Those resources contain many gender stereotypes 
which, if allowed to linger, will widen the gender inequality gap 
and will, in turn, inhibit girls’ potential and advancement in life. 

This project examines and analyzes gender stereotypes 
and linguistic sexism found in textbooks used in primary and 
secondary schools of ASEAN countries. It aims at getting the 

member countries to share their experiences, lessons learned, 
and challenges faced regarding school curricula with a view 
to eliminating gender stereotyping, sexist language, and other 
elements in textbooks which are gender biased. As experiences 
are shared, the project hopes to solidify practical ideas which 
will bring about more gender sensitive curricula. All elements in 
textbooks will be examined including subject matter, language 
use, content, pictures, and illustrations. In the sections that 
follow, one will fi nd chapters of literature review, methodology, 
data analysis, and most importantly, recommendations based 
on best practices to eliminate gender stereotypes. 

The section that follows includes detailed information on 
theories of language socialization under which the reviews on 
gender and education are subsumed. Also presented is a 
description of the status of women in Southeast Asia. Reviews 
of existing studies on gender linguistic stereotypes will be 
subsequently given.
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Socialization is the process through which people learn 
their culture. This process, according to Lindsey (1994), is 
a lifelong process which enables humans to become functioning 
members of society. An equally signifi cant element inseparable 
from socialization is culture which provides content for the 
socialization process. That is, culture molds what we think, how 
we look at things and how we feel about our environment. 
In this way, we are socialized to conform to what our culture 
expect us to think, feel, and do. As far as gender is concerned, 
we are socialized into understanding that males and females are 
expected to be different in many ways. In every culture, gender
roles are differentiated according to, say, workplaces, leisure 
activities, dress codes, possessions, language use, and demeanor. 

As gender is indeed a social rather than a biological issue, 
education, whether early or not early and formal or informal,
becomes a potent means by which this social issue is taught 
to children. Being taught what is and what is not socially 

Socialization : Language, Gender and Education

acceptable is, in a sense, being socialized into thinking and 
acting according to social norms. The best tool of teaching is, 
as mentioned, language. The notion of language being one of 
the most potent tools for socialization has been advocated by
linguistic anthropology which reiterates that “a language is more
than a formal code, more than a medium of communication,
and more than a repository of meanings. “Language is 
a powerful semiotic tool for evoking social and moral sentiments, 
collective and personal identities tied to place and situation, 
and bodies of knowledge and belief” (Schieffelin and Ochs, 
1986). Accordingly, when children acquire the languages of 
their speech communities, the languages come packaged with 
these evocations (Riley, 2012). Research studies are abundant 
that show the signifi cance of language socialization and indicate 
that language is used to teach social norms, while social norms, 
in turn, shape how language is acquired and used. This means 
that both enhance one another. As Ochs and Schieffelin (2011) 
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note, “The social, emotional, and intellectual trajectories of 
children and other novices are complexly structured by webs of 
social and economic institutions, public and domestic systems 
of control, practices, identities, settings, beliefs, meanings, and 
other forces.” 

As to what social norms are inherent in language, it has been 
fi rmly established that language and culture (which includes 
norms and ideologies) are inseparable. Stating that acquisition 
of social competence is directly tied to acquiring competence 
of language use and that socialization is done through language,
Sapir (1949) notes that the real world is to a large extent 
unconsciously built on the language habit of the group and that 
we see, hear, and experience very largely as we do because the 
language habits of our community predispose certain choices
of interpretation. This only confi rms the integral role of language
used in both everyday life and in educational settings as language 
is the major means of formal and informal learning.

Inasmuch as social norms and identities (gender, racial, 
ethnic, etc.) are learned at home, schools are sites for the 
construction of many identity types. Construction of masculinity 
and femininity in particular primarily takes place at school and 
other social settings outside the home. Much evolves from 
concepts of masculinity and femininity. Particular subjects, for 
instance, became constructed as masculine (e.g., mathematics,
physics) which in many cases forces female students to feel 
uneasy in selecting these subjects. Likewise, when male 
students select subjects which are considered feminine, 
they are likely to be looked at as weak or unmanly (Smyth, 
2007). In practice, it appears that once the construction of 
masculinity and femininity is established, other practices in 
schools evolve around it and often the practices are gender 
biased. In few cases, both boys and girls are treated the same 
way, but more often than not do we witness the incidents of 
girls being treated as secondary to boys.
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Women in Southeast Asia

In most societies, binary categorization is generally common. 
Human beings, as well, are at the most basic level divided 
biologically into two genders, males and females. With 
such division comes roles and status. Each gender is viewed 
differently and assigned different tasks to do and status to 
hold. This, however, does not mean that each receives equal 
treatment and that roles and statuses designated are equally
valued. Because of the widely practiced bilateral kinship 
system, Southeast Asia is known as a region in which women 
enjoy a relatively high level of autonomy. Their autonomy is 
even more prominent when compared with other parts of Asia 
(China, Korea, India, etc.) where patrilineal systems and caste 
system (of India) have long been built into their social structures
(Devasahayam, 2009). Saying that bilateral and matrilineal 
kinship systems underlie women independence, however, by 
no means implies that in these systems women are treated 
fairly and that there is no gender gap in this region. Despite their 

independence, women are less valued than men in Southeast 
Asian societies. There are both internal and external factors 
underlying this low value of women. Culturally and ironically, 
though daughters in Southeast Asia are assets to the family, their 
identities become obstacles in many aspects of life. According to 
Devasahayam (2009), girls in general are more likely to receive 
less education than boys because parents view that a son is 
a better investment. Lacking networks because they are kept 
at home, women face greater problems gaining employment 
in adulthood. They have more diffi culties entering domains 
such as politics. Moreover, in certain cases, they encounter 
discrimination through religions that advocate gender inequality 
in their teaching. Worse still, women have been socialized into 
believing that the treatment they receive is fair. In Southeast 
Asia, in particular, we see women in villages working in the 
rice fi elds and doing domestic work. During the non-planting 
season, some are sent to work as maids of the rich and send 
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their money home to support their parents. These women 
accept that it is their duty. Culture and socialization pervade 
all aspects of live so deeply that challenging it appears to be 
anti-social. Some women even question why they have to think 
of the issue in terms of equality. If women are to belong to 
the domestic realm and perform well and men function as the 
breadwinner, the society can live harmoniously. Thus, these 
should not be an issue at all. 

If cultural values underlie women’s disadvantages, external 
factors only make them suffer more. Colonialism, globalization, 
neo-colonialism and the rise of the nation-state in Southeast 
combine to widen the gender gap. Colonialism, in writing 
customary laws, for instance, propagated patriarchy which, 
in turn, diminished the power traditionally held by women. 
Legal systems allow women to be hired at wage rates lower 
than men. Economic growth resulting from globalization, while 
bringing opportunities for some women, drives scores of women 

into low-paid and low-status jobs. The export-oriented model 
adopted by many countries quickly absorbs women into an 
exploitative workforce resulting in women being inferior labor. 
As observed by Matsui (1999), women workers work for low 
wages, the average of which is around $1 USD a day in Vietnam. 
Some have undergone sexual abuses in their workplace. While 
working for lower wages than men, women work longer hours 
and fi nish later. Looking at women’s contribution to economic
growth, Ismail (2018) states that Southeast Asian women
contributed 36.4 percent of the combined regional GDP. This 
statistic, however, does not take into account women’s informal 
work which, indeed, would contribute indirectly but signifi cantly 
to this impressive fi gure. Women shoulder a heavy load of unpaid 
work such as looking after children and the elderly, shopping, 
cooking, and cleaning. 

As far as conditions in which Southeast Asian women 
live are concerned, statistics show that their life quality has 
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signifi cantly improved. This improvement has been achieved 
because of great efforts of both local governments and 
international organizations. Statistics show that women have 
made progress in areas such as politics, employment, health, 
and education. For example, in Singapore, female representation 
in the parliament has been increasing. At present, women make 
up 24.5 percent of the Singaporean parliament which exceeds 
the Inter-Parliament Union’s world average of 18.3 percent. 
Similarly, in 2007, women in Laos and Vietnam held more than 
25 percent of national parliamentary seats. This upward trend 
is seen in all countries of the region. 

Regarding employment opportunities, Southeast Asia 
still needs improvement. Data from the International Labor 
Organization shows that in 2006 the female labor force 
participation rate was lower than males in all countries. Among 
the members of ASEAN, Vietnam and Thailand had the highest 
participation rate at 72 and 66 percent respectively. The rest 

still fell behind at the rate around or below 50 percent.
Women are more vulnerable than men as far as health is 

concerned. Data show that some 1,300 Singaporean women are 
diagnosed with breast cancer and the number of breast cancer 
patients has increased about 25 percent over the last decade 
in Singapore. Another health issue is maternal mortality which 
is still common in the less developed countries of Southeast 
Asia. This is due to poor access to good pre-natal and post-natal 
gynecological healthcare.

Data on education appears encouraging yet misleading. 
While statistics show that enrollment at tertiary education 
institutions among females has been higher than males, 
we cannot presume that the gender gap has been narrowed. 
A closer look reveals that in order to reach their educational
goals, women have to struggle more than their male counterparts.
They are not treated with the same level of respect. Their families
demand more from them. The time devoted to study comes only 
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after fulfi lling their household duties. The school environment
is not as encouraging to them as it is to male students. There 
are a lot more issues for them to overcome. And on entering 
the job market, as stated, women with the same education as 
men tend to earn less while working the same job. As such, 
focusing only on statistics might cause us to overlook the real 
issue of inequality.
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Gender Stereotypes and Their Impacts

As mentioned earlier, culture is powerful and dictates the 
social expectations and actions of different genders. Every 
society is equipped with cultural mechanisms for social control 
to ensure that each gender behaves in socially acceptable ways. 
Such mechanisms enable the society to maintain its equilibrium. 
Equilibrium, however, does not necessarily imply that every 
person is treated equally. Social control, as is generally known, 
is effective when no one questions it. For gender expectations,
social control is effective particularly when socialization 
processes encourage the perpetuation of stereotyped portrayals 
of the genders. Stereotype assumes that certain characteristics 
(factual or non-factual) can be attributed to individuals on 
the basis of their group membership. Persisting in the society 
without being examined, stereotypes are diffi cult to dislodge 
(Lindsey, 1994). While one can argue that stereotypes are not 
necessarily negative, one cannot disagree that women are more 
often than not damaged because they are defi ned in terms 

of assumed group characteristics. Almost universally, we are 
led to think that women are weak and passive. What follows 
is women not receiving recognition they deserve and more 
opportunities are automatically given to men who, in some 
cases, are not as qualifi ed. 

Gender stereotypes in Southeast Asian cultures are numerous,
but gender bias and stereotyping in textbooks are often viewed 
as being distant from crucial gender concerns though they have 
a huge impact on the pathway to gender equality. Education 
is regarded as the key to eliminating gender inequality, 
but ironically, the language use and imbalance in gender 
representation in textbooks can unintentionally reinforce gender 
bias and stereotyping that already exist in the society. These 
issues are pervasive in not just developing and conservative 
countries but also in developed and progressive countries. 

ASEAN member countries, though performing modestly in 
terms of gender-related development index, are characterized by 



21

gender disparity in several dimensions. Some of the key gender 
inequality issues include natality inequality, wage inequality, gap 
in unpaid work, and disparity in education, health, and political 
representation (ASEAN Secretariat, 2007). Depictions of gender 
bias ideologies in textbooks can have lasting consequences by 
promoting acceptance of inequalities as children and teens 
develop their ideas about the world at an early stage (Jasmani 
et al., 2011). Thus, the issue of gender bias and stereotyping 
in textbooks, which subtly bolsters the existing gender issues 
by infl uencing gender attitudes and behaviors of the learners, 
should be one of the key gender concerns of member countries.

Key fi ndings from some of the studies on gender bias and 
stereotyping in textbooks in ASEAN member countries are sum-
marized below. Based on the analysis of these fi ndings, the key 
issues concerning gender bias and stereotyping in textbooks will 
be discussed in the next section.
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Gender Stereotypes in Textbooks

Studies on gender stereotypes in textbooks exist to 
substantiate the fact that women are negatively represented. 
In the English textbooks by Thai authors,  Pattalung (2008), 
analyzing the ESL textbooks available at the Chulalongkorn 
University bookstore, identifi es the types of sexist language that 
appear in the textbooks. The study fi nds that those textbooks 
contain sexist language which suggests that men are generic 
(e.g., use of words such as chairman, weatherman, middlemen, 
etc. and use of generic pronounces like he or his) and women 
are somewhat different and words denoting women are usually 
marked by additional suffi xes (waitress, Mrs., Miss, etc.). Also 
found is the presence of different types of double binds that 
promote sexist assumptions concerning gender. For example, 
silence/shame double bind suggests that women should be 
silent, aging/invisibility double bind suggest that women become 
less valuable as they age, and womb/brain double bind suggest 
women can’t use their body and intellect at the same time. 

The study also adds that the textbooks illustrated hegemonic 
masculinity by defi ning “power” in terms of physical force and 
control and “success” in terms of achievement in traditional 
male jobs, and by portraying familial patriarchy. An example 
of familial patriarchy is that men must be the head of the 
household. The study concludes that the authors of the textbooks
are unaware of the issues of sexist language and bias in their 
textbooks and suggests that strategies to promote nonsexist 
language need to be initiated in Thai universities. 

Similar to Na Pattalung, Lee and Collins (2008) compare 
recently published secondary English textbooks with those 
published in the late 1980s and early 1990s in Hong Kong to 
investigate whether recent improvements in gender equality 
in Hong Kong are refl ected in gender portrayal in textbooks. 
The fi ndings show that representation of women, the use of 
gender-inclusive pronouns, and the use of neutral address title 
“Ms.” have improved in recent textbooks. However, the study fi nds 
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that there is a great deal of room for improvement as a number
of issues still persist. Portrayals of women as being weaker
than men still persist. For example, women are associated with 
a stereotyped set of careers (e.g., receptionist, counselor, maid) 
and with activities in which they play more passive roles (e.g., 
domestic chores). The study found no signifi cant difference
between old and new textbooks in terms of males being 
mentioned fi rst in order of mention, which indicates that the 
male-fi rst phenomenon still persists. The study also found that 
women were still under-represented in visual images. The study 
recommends development of a formal code of practice and 
guidelines for textbook editors that support the use of inclusive 
language and balanced treatment of sexes. The study also 
recommends teacher education programs that guide teachers 
in how they should handle gender biases found in textbooks. 

Investigating English secondary school textbooks in Malaysia, 
Jasmani et al. (2011) analyze gender inequality portrayed in action 

verbs. Using the Hidden Curriculum Theory, the study analyzes 
fi ve types of action verbs: activity verbs, process verbs, verbs 
of bodily sensation, transitional event verbs, and momentary
verbs. The fi ndings show that men are more associated
with action verbs. This indicates that female characters are 
underrepresented in textbooks. The fi ndings also show that 
action verbs in textbooks portray gender stereotyping. Females 
are depicted as being gentler and more compassionate whereas
males are more independent and risk takers. Females are 
negatively portrayed as being dependent or subservient whereas 
males are depicted as leaders and problem solvers. Females 
are portrayed as being involved in indoor activities whereas 
males are portrayed as being involved in outdoor activities. In 
conclusion, the study emphasizes that underrepresentation of 
women and gender-stereotyping can have a negative impact on 
students’ knowledge about gender and on female students’ 
self-esteem. 
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Pauwels and Winter (2004) examine the effects of gender-in-
clusive language reform in “outer-circle” English on student 
writing and published educational texts. The data were taken 
from the International Corpus of English focused on Singapore 
and the Philippines. The results show that gender-inclusive 
language reform has not been adequate in achieving signifi cant 
improvement. The study found that gender-neutral alternatives 
to -man compounds such as humankind and police offi cers are 
still a rarity in both corpora. Although some signs of improve-
ments were found in the Philippine corpus, the use of the 
generic pronoun “he” still prevails in both corpora. 

Investigating the visual images of the English electronic text-
books for high school students in Indonesia, Ena (2013) focuses 
on religious, ethnic, socio-economic, and gender issues. The 
results show that the pictures portrayed in the textbooks show 
the traditional gender role stereotypes of Indonesian society. 
Women are usually depicted as the caregiver of the family. 

There were more images of females showing emotions such as 
sadness and compassion whereas there were more images of 
males showing assertiveness and control. Even though some 
professions were represented by both males and females such 
as police offi cers and teachers, some professions were only 
represented by males such as doctors, politicians, and soldiers. 
Overall, the images of males were more dominant than that of 
females. The study concludes that the visual images of males 
and females do not represent the reality of Indonesia where 
women outnumber the male population and women are in-
creasingly playing greater roles in all sectors. For example, 11 
percent of the seats in parliament were held by women in 2013.

Another comparative study is Vu’s (2008) comparison of 
gender stereotyping in story textbooks for primary school 
students before and after textbook reform in Vietnam. The study
also explores how stereotyped the teachers are and how the 
students and teachers react to gender issues in textbooks. 
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The fi ndings of the study show that the textbook reform did not
result in signifi cant improvement in gender stereotyping in the 
textbooks. The number of male characters was signifi cantly 
higher in both old and new textbooks. In fact, females in 
the new story textbooks were found to be underrepresented 
twice as much as in the old textbooks. In both old and new 
textbooks, males are often depicted as “self” and “agents” 
whereas females are depicted as the “other” and “victims” in 
the stories. The study fi nds that both students and teachers 
have stereotypical thinking, and teachers are unaware of the 
gender stereotypes present in the textbooks. The authors call 
for urgent action to encourage gender equity in textbooks and 
teachers’ training to combat stereotypical thinking of teachers.
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Synthesizing the Presentations

As the aim of the study is to elicit best practices on combat-
ing gender stereotypes and sexist language in school textbooks 
in ASEAN countries, a two-day regional meeting was organized. 
Each country member was represented by two attendees, 
each expert on gender and education. Representatives from 
ASEAN Secretariat also participated to provide the information 

on what has been done on gender issues. Prior to the meeting, 
representatives of each country were given an assignment to 
present a brief presentation providing information on the gender 
scenario in their country. Guidelines for the presentation were 
sent. The presenters were asked to provide information on: 
the gender landscape of each country; attempts that have been 
made in each country; primary, secondary education landscape;
attitudes and values of people toward gender equality; 
educational system; gender stereotypes in the society in general;
examples of textbooks that contain gender stereotypes. 

Following the agenda set earlier by the organizing team, 
the meeting started with each member country presenting 
its gender landscape. The landscapes of all countries are not 
drastically different. All countries have had mechanisms in place 
to attempt to eliminate gender inequality. The mechanisms 
range from advocacy efforts to laws mandating that women 
be treated equally.
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Talk to the Press
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Best Practices

As already mentioned, this meeting is aimed at achieving 
best practices. The next part of the report will present what was 
elicited from the meeting, which is to illustrate attempts that 
have been done in the ASEAN countries. Obviously, as agreed 
in the meeting, gender stereotypes in textbooks still exist in all 
countries to varying degrees, and, as such, each country stands 
at a different level in its attempt to eliminate them. Everything 
that has been done is considered best practice in the context 
of each individual country. The best practices in the section 
that follows, as a result, are subdivided into the best practices 
at the initial stage and those that are more suitable to a more 
advanced stage. Presented fi rst are the ones which exemplify 
a model as to how to start combating gender inequality.
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Efforts toward Equality

Identifying the Causes :
Brunei Darussalam
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The representative from Brunei Darussalam gave detail 
of Brunei Darussalam’s educational system which consists of 
pre-school, primary, secondary, post-secondary, and higher 
education. Government schools in Brunei Darussalam are free for 
all citizens. The languages taught in school are Malay, English, 
Arabic (for core and religious subjects) and other languages 
such as Chinese and Japanese. The current situation in Brunei 
Darussalam as far as gender equality is concerned is that there 
are gender stereotypes in the Malay language materials and 
sexist languages in the English language materials, respectively.

The possible cause of such incidents, according to the 
representative, is Islamic principles which preclude women 
from participating in certain religious activities. Women in a sense 
then become second class. Moreover, culture and tradition shape 
the view that women are to serve men. The former colonial 
power installed the mindset that women were secondary to 
men, a view which still persists in Brunei Darussalam. With these 
said, Brunei Darussalam now endeavors to solve this inequality 
issue by raising awareness and providing training guidelines to 
educators and the general public on this matter.
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Cambodia
Soliciting Assistance from Others :



33

The Cambodia representative gave statistics on women’s
involvement in different areas of Cambodian society. Though 
the percentage of women’s participation has steadily increased, 
more needs to be done. Attempts to narrow the gender 
inequality gap are underway through the National Policy 
Framework and Mechanisms. Cambodia has a Ministry of 
Women’s Affairs (MoWA), the priority of which is to ensure that 
gender issues are taken care of. MoWA acts as a catalyst to 
encourage public institutions, civil society, and private sector 
to integrate gender equality into their policies and programs. To 
address its gender gap issues, the Cambodia government has 
also built partnership networks to assist it. For example, there 
is the Technical Working Group on Gender (TWG-G) chaired by 

MoWA in collaboration with international organizations such as 
UNDP and JICA to facilitate the formulation, implementation, 
and monitoring of gender mainstreaming strategies related to 
women’s leadership, gender-based violence, and women’s
economic empowerment. Additionally, MoWA and the 
Ministry of Education collaborate to promote gender-equality in 
education. The Ministry of Education has its own action group 
for gender mainstreaming whose area of work includes efforts 
to make curriculum gender responsive, among others. Despite 
such attempts, the representative admitted that Cambodia 
faces challenges such as the traditional mindset of the people 
which values men. Practices such as child marriage and domestic 
violence exist which inhibit women’s advancement.
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Laos
Bringing Supports from Outside :
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The representative from Lao PDR provided detail on the 
gender equality situation in Laos. Between 2003 and 2007 Lao 
PDR initiated efforts to incorporate Gender Mainstreaming in 
the curriculum and teaching/learning materials, especially for 
primary education. During this period, Asian Development Bank 
(ADB) supported the project called Basic Education (Girl’s) aimed 
at enhancing equitable access, quality, and management of 
primary education in 50 districts was implemented. One of the 
components of the project was school staff training on gender, 
ethnicity, and pedagogical skills (ADB, 2008). With funding and 
support from UNESCO Bangkok, the government has strengthened
the capacity of curriculum writers at the central levels of 
Ministry of Education and Sports to support mainstreaming of 
gender equality.

Another external support came from ADB to work on a 
project titled Basic Education Sector Development implemented 
from 2007-2013. This project aimed at enhancing three pillars 

of education: equitable access, quality, and management. 
Gender equity was one of the measures of equitable access. 
According to ADB (2014), some of the actions undertaken to 
enhance gender equity include:

The outcomes of the project include revision of integrated 
curriculum framework for grades 1-12 education and adoption 
of new upper secondary curriculum by the Ministry of Education 

- Requiring construction of separate toilets for girls
- Reserving half of scholarships for girls
- Increasing female representation in school management
- Ensuring gender disaggregation in school data collection
- Ensuring gender and ethnic group sensitivity in the 

   formulation of new curriculum, textbooks, and teacher 
   guides with the help of a quality matrix for checking the
   draft curriculum prepared by the consultants.
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and Sports among others. The newly developed curriculum, 
textbooks, and teachers guides show stronger gender sensitivity. 

With support from AusAID, the Ministry of Education and
Sports initiated a project titled Basic Education Quality Project
to develop a new national primary curriculum (grades 1-5),
improve capacity of teachers, and strengthen the education
support system such as in planning and management. The project
aims to ensure that the new curriculum, associated textbooks,
and teachers’ guides are gender-sensitive and inclusive of
disadvantaged groups (Bequal, 2019). In order to ensure 
gender-sensitivity, capacity building of curriculum is carried out 
by the Research Institute of Educational Science. Moreover, 
capacity building of the Ministry of Education and Sports to 
monitor and assess the design and quality of the new curriculum 

materials is being carried out. The curriculum for Grade 1 under 
the project has already been revised and is being implemented 
throughout the country from November 2019.

In Laos, the units responsible for curriculum development
have received support from UNESCO Bangkok to assess 
curriculum and educational materials through a gender lens 
which includes examining male and female representation, 
nouns and pronouns, gender roles, and sexist language. 
The revision includes improvement in these aspects as well 
as the addition of new topics for women empowerment and 
equity. Such efforts have been successful in making textbooks 
less gender biased, and the situation on gender inequality 
is gradually improving.
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Textbooks in Laos

Lao Language,
Additional level 3

Lao Language,
level 3

Lao Language,
level 1
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Myanmar
Starting with a Project :
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The representative of Myanmar told the meeting that 
from the year 2003 onward, all women in Myanmar have been 
empowered and able to fully enjoy their rights with the support 
of the government. Enabling systems, structures, and practices
have been created for the advancement of women, thus 
promoting gender equality. The situation is improving despite 
gender norms that men are leaders and breadwinners and 
women are homemakers; that boys are tough, external oriented, 
and intelligent while girls are family oriented and modest. These 
gender norms have socialized children into believing that boys 
and girls have different roles which ultimately perpetuate gender 
segregation. Stereotypes in Burmese textbooks are abundant, 
perpetuating the construct that men and women belong in 
different realms. Men are to work in the fi eld or outside while 
women are to occupy themselves with house chores such as 
cooking and child rearing. Now the government has initiated an 
ambitious project to completely rebuild Myanmar’s outdated 
educational system. From 2012 to 2015, Myanmar conducted 
the Comprehensive Education Sector Review (CESR). Since 2015, 

the country has been participating in a project called Enhancing 
Girl’s and Women’s Rights to Quality Education through Gender 
Sensitive Policy Making, Teacher Development and Pedagogy 
in South and Southeast, and Central Asia. A training manual 
on gender mainstreaming in teacher education is designed to 
enhance the knowledge and skills in gender mainstreaming for 
education policy makers and planners. Included are aspects 
related to conducting gender analysis and integrating the fi ndings 
into the development and implementation of gender-responsive 
policies in teacher education.

Additionally, following the enactment of the National 
Education Law in 2014 and its amendment in 2015, the National 
Education Strategic Plan (NESP) 2016-2021 was introduced with 
an aim to modernize learning methods and meet the needs of 
a rapidly changing economy. 

Other educational reform actions include development of 
new curricula, child-centered learning, and interactive classrooms 
with support from development partners such as JICA, UNICEF, 
ADB, and UNESCO.
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Vietnam
Creating Partnership :
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The representative from Vietnam explained that efforts 
have been made in Vietnam through UNESCO. Through its 
partnership with UNESCO, Vietnam’s Ministry of Education 
and Training (MoET) conducted a review of primary education 
textbooks as a part of the Joint Program on Gender Equality 
(JPGE). The review represents an attempt to encourage public 
discussion on gender issues in education and enable more 
focused action to eliminate gender biases in textbooks and 
teaching practices (UNESCO IBE, 2009). The report shows the 
presence of gender bias and stereotypes in textbooks and 
emphasizes the critical role of teachers in eliminating gender 
biases in education. Recognizing the critical role of teachers, 
the joint project began to focus on incorporating gender issues 
into teacher training programs in 2010 (UNESCO IBE & MoET, 

2010). A detailed outline of Teacher Training Modules (TTMs) 
was developed to serve as a conceptual and methodological 
framework for teachers to address gender issues and promote 
gender equality.
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Best Examples / Practices

Indonesia

Making Requirements 
on School Practices :
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The representative from Indonesia described the traditional 
view of Indonesian people that women belong at the village 
water well, in the kitchen, and in the bedroom. They also provided
statistics on women’s enrollment in different schools. Though 
the number of male and female students does not differ greatly, 
there are many gender stereotypes to be found. Illustrations in 
primary school textbooks portray a mother and her daughter 
working in the kitchen while the father enjoys himself watching 
television. In the English textbooks, research reveals that males 
are more frequently presented in the selected readings than 
females. But attempts have been made to mainstream gender 
in Indonesia. There exist laws mandating that there is gender 
equality in education and that the educational system is free 
of discrimination. In Indonesia, all institutions are required to 
have gender mainstreaming plans and policies by law. Ministry 
of Education and Culture has various directives and guidelines 
to encourage gender-responsive practices. 

To address gender inequality issues in schools, teachers 
try to include gender-fair activities in classrooms. Some small-
scale initiatives have promoted gender responsive teaching and 
learning approaches (ACDP Secretariat, 2013). For example, a 
gender equality school model and training module as a part 

of a pilot project was delivered to selected school principals, 
teachers, and student counselors in the district of Sleman in 
Yogyakarta. The training comprised of ways to recognize and 
address gender bias and stereotyping in school ecosystems, 
teaching processes, and learning materials. Another pilot project
was conducted in Kupang district under which a training 
moduleon gender mainstreaming in schools was developed
by participating teachers, principals, tutors, academics, and 
members of provincial Gender Working Group to train teachers
and principals on gender-responsive teaching and learning 
practices in school. The pilot project resulted in revision of 
participating schools’ vision, teaching and learning materials, 
and approach to enhance gender responsiveness. 

In another initiative, School Enrollment Zoning System 
was introduced in 2016 which requires schools to adopt non-
discriminative and transparent school enrollment methods 
by prioritizing enrollment to those who live in their vicinities. 
This system also aims to facilitate school’s engagement with 
the parents and the community. To involve parents in their 
children’s education, Indonesia conducts a teacher talk program 
every semester where discussions are held regarding selection 
of textbooks and teaching methods.
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Malaysia

Embedding Ideology
in All Subjects :
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According to the representative from Malaysia, to address
gender issues in education, Malaysia emphasizes Physical
Education (also known as PEERS) which aims at preparing 
students for different aspects of life. It focuses on educating
individuals to be responsible for their sexual behaviors. 
Sexuality education has been included in curriculum at all school 
levels. PEERS was embedded in health education and various 
subjects such as languages, biology, science, Islamic education, 

and moral education. The schools use multifaceted approaches 
to address sexual and reproductive health needs of adolescents.
The ultimate aim of PEERS is to empower individuals to make
informed decisions. It informs people of their rights and 
responsibilities so that they are not misinformed or misguided 
as such misinformation will result in their misconception of 
sexuality-related issues. 
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Providing the Opportunities Once Unrealized : 

Malaysia has many reform initiatives directed towards 
changing the typical gender stereotypes replicated within the 
education system. Women have been encouraged to choose 
traditionally male dominated fi elds of studies (engineering and 
technical education). Strategies employed to address remaining
gender issues include offering female students technical and 
engineering based courses in upper secondary education 
electives as opposed to more traditionally female oriented 
courses in home-economics, commerce, and entrepreneurship.
At the lower secondary school level, female students are 
offered carpentry, wiring and electronics, besides the traditional 
sewing and cooking classes. Additionally, efforts have been 
made to raise awareness on issues of gender discrimination 
and stereotypes in career and vocational choices by offering 

career counseling in schools. Career counselors are equipped 
with manuals to advise students on career choices. Female 
students are encouraged to participate in sports and physical 
education. Male students are also encouraged to consider a 
teaching career. The aim is to avoid feminization of the teaching 
profession as this has been brought up as one reason why boys 
are not performing as well as girls in schools. The reason is that 
children might relate better to teachers of the same gender. 
There are also initiatives to make the teaching profession more 
attractive (UNESCO, 2015). Directly related to gender stereotypes 
in textbook, the authorities in Malaysia have attempted to raise 
awareness of gender issues in textbooks to ensure that the 
content, presentation of materials, and graphics in textbooks 
are not gender biased.

Malaysia’s Initiatives
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Making the Textbook Gender-Neutral :
Malaysia’s Textbook Selection Committee

As students consciously and unconsciously absorb values 
from their textbooks, what is put in the textbooks becomes 
crucial in implanting values in them. Realizing this, the Malaysia
government has regulations and guidelines to ensure that 
textbooks are free of gender stereotypes and biases. The 
regulations and guidelines also promote gender-fair content 
from the mental health perspective. For example, boys should 
not be discouraged from showing their emotions. Citizens 
and civil society also have an important role in drawing the 
government’s attention to gender bias and stereotypes in 
textbooks. For example, a Year Three textbook info-graphic 

suggesting that girls would bring disrepute to their families if 
they didn’t dress modestly was widely criticized by various civil 
society organizations and people on social media (Jaya, 2019). 
As a result of the criticism, the Ministry of Education ordered 
an immediate revision of the textbook and vowed to take 
preventive actions to eliminate gender bias and stereotypes in 
school textbooks. Moreover, teachers throughout the country
are required to take orientation courses called Induction 
Courses every year. This provides a good platform for encouraging
gender-fair teaching practices among teachers. 
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The Philippines’ Magna Carta 
of Women 

Making It Mandatory :
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The Republic Acts No. 9710 is a comprehensive women’s 
right law aiming at eliminating discrimination against women. 
The law recognizes, protects, fulfi lls, and promotes the rights of 
all women. The law is comprehensive in that it defi nes clearly 
what discrimination against women includes. Additionally, the 
law guarantees the rights of women and mandates all the rights 
in the Philippine Constitution and those rights recognized under
international instruments duly signed and ratifi ed by the 
Philippines (Philippine Statistics Authority, 2019). Indicated in the 
Magna Carta are all the rights which lead to practical policies to 
support women. Those countries where gender discrimination 
exists and little has been done to lessen it might consider the 
clearly spelled-out women’s rights guaranteed by the Magna 
Carta and apply them to fi t their socio-cultural contexts. Among 
the rights that can be applied in the school context are:

- Protection from all forms of violence guarantees 
  protection and defense for women victims of gender-

  related offenses. While being broad, this protection is 
  related to protection and safety for female students.
   As this law mandates that local government units establish 
  a “Violence against Women Desk” in every Barangay 
  (village, district or ward) to address violence against women
   cases, this practice can be replicated in the school context 
  to ensure the protection and fair treatment of students 
  of all genders. At the onset, a desk of this type can be 
  established at every school district offi ce and then 
  expanded to each school.

-  Another item related to gender equality in education is 
  the guarantee of equal access and elimination of 
  discrimination against women in education, scholarship, 
  and training. In this, all parties concerned are required 
  to revise educational materials and curricula to remove 
  gender stereotypes and gender-biased images. The Act 
  also outlaws the expulsion, non-readmission, and 
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  prohibition of enrollment of students and female faculty 
  due to pregnancy outside wedlock. 

- Another important provision for gender equality under 
  the Magna Carta, especially in the fi eld of education, is 
  the guarantee of women participation and access to all 
  sports. The Magna Carta ensures that gender-based 
  discrimination in competitive sports is removed so that 
  women and girls can enjoy the same benefi ts from sports 
  as men and boys do. If applied to all schools, girls 
  who are in many cases marginalized in sports practices 
  can be protected by the law if they want to participate 
  in sports traditionally participated in only by boys. In a 
  sense, this is one way of eliminating gender stereotyping. 
  The mandate directly related to schooling is the protection
  of female children against all forms of discrimination in 
  education, health, nutrition, and skills development. 

The Magna Carta is comprehensive in that it defi nes clearly
what women’s rights are; what protection measures and benefi ts
they are entitled to; what the obligations of the state and
private entities are to ensure that women are given equal 
rights; and how the law is enforced. According to the Philippine 
Statistics Authority, all government offi ces, including government
owned and controlled corporations and local government
units are required to “adopt gender mainstreaming as a strategy
for implementing the law and attaining its objectives.” 
The law also mandates: 

(1) planning, budgeting, and monitoring and evaluation for
  gender and development; 

(2) the creation and/or strengthening of gender and 
  development focal points; and 

(3) the generation and maintenance of gender statistics 
  and sex disaggregated databases to aid in planning, 
  programming, and policy formulation. 
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As such, the Magna Carta is comprehensive in that it
generates the law, implements the law at all levels, monitors 
that the law is in effect, and provides evaluation of the practices 
mandated by the law (via the Commission on Audit). Though 
casting over all aspects of gender equality, the Magna Carta 
directly and indirectly address the issue of gender stereotypes 
and sexist language in school. It is the best practice at the policy
formulation level. If all countries have a policy as does the 
Philippines, existing gender stereotypes and sexist language in 
the society will not be reproduced.
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Planning It Comprehensively :
The Philippines

In its attempt to combat gender inequality in education, 
the Department of Education has instigated many gender-
mainstreaming initiatives since 2017. It issued the Gender-
Responsive Basic Education Policy in that year. One of the aims of 
this policy is to “involve all learners, teachers, and non-teaching 
personnel and other stakeholders in the promotion of gender 
equality and non-discrimination through their engagement in 
the curriculum, learning materials, teaching methodologies, and 
support services that should not only aim at eliminating gender 
stereotypes, but also at transforming gender relations toward 
empowerment and social change” (Department of Education, 
2017). As per the policy, the implementers of the policy include 
the Department of Education; private elementary, junior, and 
senior high schools; learning centers for special education and 
alternative learning system; and universities and colleges.

In 2018,  a course titled “Harmonized Gender and Development
Guidelines (HGDG) Workshop for Training Program Developer/

Implementers” was conducted. It was designed to capacitate 
participants from various divisional and regional offi ces of the 
Department of Education to use HGDG as an analysis tool 
in integrating gender equality and addressing gender issues 
in training programs, projects, and activities (Department of 
Education, 2018).

In addition to the above, the Philippine Commission on 
Women has developed a comprehensive plan for women’s 
empowerment called “Women’s EDGE Plan 2013-2016” 
(Philippine Commission on Women, 2014). Gender equality 
in education is one of the components of the plan which 
identifi es “gender biases and stereotypes” embedded in 
curricula, instructional methods, materials, learning media, and 
some school policies as one of the strategic gender issues that 
needs to be addressed. The plan lists detailed strategies and 
associated indicators, targets, and implementing agencies for 
addressing the issue. The Department of Education, Commission 
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on Higher Education (CHED), Technical Education and Skills 
Development Authority (TESDA), and other learning institutions
have been identifi ed as the key responsible agencies for 
implementing the strategies. The plan lists the following 
strategies for addressing gender biases and stereotypes in 
curricula and instruction materials:

- Conduct gender analyses of curricula and syllabi and
  feed the results into policies for developing gender 
  responsive curricula.

- Review of vision, mission, goals and objectives of academic 
  institutions for gender responsiveness.

- Conduct an inventory of materials integrating gender
  sensitivity and materials containing gender stereotypes and 
  biases.

- Develop capacity of writers and reviewers of curricula
  and instruction materials, as well as of school administrators,
  for gender-responsive curriculum development.

- Develop teaching models and exemplars on gender
  responsive teaching techniques.

- Develop policies to institutionalize gender responsiveness
  in curricula and instruction materials. 

Focusing on safety of female students, the Ministry of 
Education conducts gender-sensitivity training for all school 
staff, including drivers. The practices mentioned demonstrate 
the seriousness of all parties involved to create a friendly 
ecosystem for female students to gain what they are entitled 
to in society. All these practices will never be materialized
without the grand policy of the Magna Carta for Women 
mentioned earlier.
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Singapore
Ensuring Women’s Rights :
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Singapore has all along ensured women’s equal rights. The 
educational system is that of a multiple-path system. However, 
all students take the same core courses at the primary level. 
At lower secondary level, both girls and boys study Food and 
Consumer Education. At upper secondary level, both girls and 
boys can choose to study Food and Nutrition, as well as Design 
and Technology, as electives.

The state places emphasis on ensuring gender stereotypes
are not perpetuated and males and females are represented
fairly in educational materials. Textbook illustrations portray
both genders as professionals such as doctors (traditionally
associated with men). Textbooks also highlight equal involvement 
of men and women in household chores traditionally associated
with women. The content of textbooks and other educational
materials of Social Studies and History courses include 

contributions of both men and women to the community 
and development of the country. Emphasized also is teaching 
gender equality to children through Character and Citizenship 
Education (CCE) curriculum. Students are taught the importance 
of not stereotyping and appreciating one’s unique qualities, 
and the importance of respect and empathy for others who 
may be different. Evidence abounds that Singapore has made 
a great leap in closing the gender gap.  Brendan et al. (2012) 
provides statistics showing that gender inequality which was 
prominent in textbooks in the 1970s drastically decreased in 
succeeding decades. According to her study, by the 2000s, while 
not being totally free of sexist language, textbooks in Singapore 
show equal representation of males and females with a few 
exceptions in illustrations.
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Thailand’s Mechai Pattana School
Equality into Practices :
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This best example from Thailand refl ects the fact that 
when women are given opportunities usually given to men, 
they perform equally well, if not better. Female students at 
Mechai Pattana School rise to the occasions and override the 
myths that women are secondary to men. As is widely known, 
women’s rights are human rights. Mechai Pattana School (also 
known as Bamboo School) put this saying into practice. The 
school was founded on the fi rm bedrock that all involved 
(students, teachers, and administrators) in the school are equal 
in all its endeavors. 

Established in 2008, by a prominent Thai activist Mechai 
Viravaidya, well known for his pioneering work in family 
planning and safe sex campaigns, Mechai Pattana School is a 
rare example of a school that places gender equality as one of 
its core objectives. The initial intention of the founder was to 
provide quality education to the underprivileged. As Buriram, 
the province in which the school is located, is ranked 74th out 

of 76th in education quality, Mechai realized that alleviating
the problem simply by providing fi nancial support was 
inadequate. To improve educational quality which, in turn, will 
lead to sustainable development, more needed to be done. 
He was convinced that, for sustainable development to take 
root, a new model of education and schooling needed to be 
developed to provide a strong foundation for citizen values as 
well as economic skills for future generations. To achieve such 
a challenging objective, educators would need to rethink the 
role of schooling as well as what and how the school teaches. 
Mechai Pattana School was then established with the vision 
of an innovative education and development institution, a 
lifelong learning center for all, and a hub for social and 
economic advancement.

The school established its main objective as “To Foster 
Good Citizens,” in which “good citizen” is defi ned as people 
who are honest and willing to share, practice and promote 
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gender equality, possess life skills and occupational skills, know 
how to manage, and are community development leaders. 
The school offers secondary boarding education in a beautiful 
environment, with classrooms and school buildings made of 
bamboo, a plant which is fast growing, strong, and sustainable. 
Classrooms have been designed in hexagonal shapes instead of 
a traditional square shape to suggest that there is no fi xed place 
as front or back of the classrooms, and students sit in a circle.

Current enrolment totals 157 students, with more girls 
(75%) than boys (25%). The girl uniform is styled as a skirt-pant 
hybrid to allow girls to move freely without restrictions of a skirt. 
The students at the Bamboo School come from all regions of 
Thailand. While there are no academic preconditions of entry 
to the school, other criteria are used, such as the students must 
have a record of doing volunteer work at their previous school. 
There are no tuition fees, however parents are asked to give 
back by performing 400 hours of community service per year 
(or eight hours per week) and plant 400 trees per year. Similarly,
the students themselves are required to perform 12 hours of 
community service per week and plant 400 trees per year.

The school emphasizes the value of “democratic education”

in which students could learn and absorb through all activities
in the school. To nurture the future generation of “active 
democratic citizen,” the school also encourages students, girls 
and boys, to speak up and ask questions in the classroom, make 
suggestions, and voice their concerns about the school and 
their learning. The elected “Student Cabinet” has a large role 
in both the policy and the management of their school, from 
procuring and auditing all school supplies to interviewing and 
assessing the prospective teachers. The current school cabinet 
has 23 members comprised of 14 girls and 9 boys, led by an 
elected president, currently a girl. Boys and girls also led and 
participate in various operating committees.

Curriculum is based on a core curriculum of the Ministry 
of Education, supplemented with project-based learning in 
which students learn practical skills, such as farming techniques, 
marketing, money management, and volunteering. Students 
are encouraged to set up small businesses and give back a 
proportion of their profi t to the community. Preservation of the 
environment is no longer only a content in their textbook to be 
studied for exams, students learn from real life applications such 
as how to minimize water in agriculture, make biofuel, make 
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use of recycled materials, and work with solar energy. Students
also have a “survival class” in which they learn to be savvy with 
life challenges and teen issues such as drug, alcohol, HIV/AIDS, 
and sex education. They are encouraged to discuss and solve 
problems rather than shying away from them. In an interview 
with our research team, boys and girls expressed their view that 
equality of gender is when they feel they can do anything they 
put their hearts into without being restricted by their gender, 
and the school is providing them with such an environment.

The approach demonstrated by Bamboo School has become
an inspiration and a model for creative education. The school 
partners with the Association of Small Schools to share and 
replicate its new educational model and ideas. In 2018, the 
Ministry of Education selected 77 participating schools to pilot
implementation of lessons from Mechai Pattana School. Recently,
in 2019, the UN Country Team also celebrated the school’s 
achievement of successfully localizing Sustainable Development 
Goals (SDGs) in grassroots communities.

Bamboo School would not have succeeded if the value 
that all are equal had not been instilled in the students. By 
installing the value in the students, the school puts everything 

into practice. As stated, all students experience fi rsthand that 
they are equal. Nobody is precluded from any decision making. 
All opinions are valued regardless of the gender, age and status 
of those who give the opinions. A good idea, be it of a teacher, 
a male or female student, is a good idea and the community 
cherishes it. This basic method of carrying out tasks at school, 
once understood by all involved, is appreciated and taken as 
the natural way things are done. Boys and girls soon see that 
gender difference is not an issue and that both are equally 
capable of advancing themselves. Gender stereotypes soon 
disappear and the school reaches its goal of creating the future 
generation of “active democratic citizens” who, in turn, spread 
the seeds of gender equality to Thai society at large.
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Concluding Remarks

This report attempts to inform the world society that 
gender inequality exists everywhere, though at a varying degree. 
While we see inequality in many practices, the more potent 
manifestation is in children’s textbooks. As what appears in 
textbooks consciously infl uences the readers, textbooks for 
our young need to be examined to ensure that inaccurate and 
misguided information (which eventually becomes entrenched 
in their mind) is eliminated. 

The report outlines occurrences of gender inequality in 
Southeast Asian countries. Gathering together, the representatives
of each country informed its neighbors of their situation and 
efforts to ensure equal rights for women. As our focus is on 
primary and secondary education, we joined hands in examining 
our textbooks to identify any existing gender stereotypes and 
sexist language. Of course, we are aware that gender inequality
is universal, yet context bound. For a country like Brunei, 
the issue is embedded in its national religion, making it more 

diffi cult to contend with, but the authorities are aware of it and 
trying their best to improve the situation. Certain countries are 
well aware of the damaging impact of this inequality and are 
well ahead in their effort to eliminate it. The Philippines, for 
instance, has its Magna Carta of Women. This, to us, is a model 
that all should follow. Moreover, the Malaysian government 
has demonstrated its best intention to bring about gender 
equality. Textbooks in Malaysia are screened by committees to 
ensure they are free of biases. Indonesia provides opportunities 
to female students by making them realize that all doors are 
open to them. Career paths usually taken by men can also 
be taken by women. Mechai Pattana or Bamboo School of 
Thailand, through involving its students in all school endeavors,
allows them to absorb the core value that all humans are 
equal and gender is not an inhibitor. Singapore ensures that 
women are not discriminated against in all areas: economic, 
social, political and educational. Laos, Myanmar, and Vietnam 
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are on their way to rectifying the current state of affairs. With 
support from international bodies, these countries are on their 
way to improved outcomes. 

We have all learned from sharing with each other. Our 
awareness of existing gender inequality has been increased.
 As more people become aware of this issue, they also, 
to borrow the words of Dr. Marcario T. Jusayan of Philippine 
Commission on Women, will be made appreciative of equality. 
Each gender is important and can contribute to the betterment 
of the world. When one group (in our case women) is suppressed 
and precluded from reaching its full potential, the cost to the 
world is tremendous for all.
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คํานํา

โครงการน้ีเกิดจากการริเริ่มของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ภายใตคณะกรรมการ
อาเซียนดานสตรี (ACW) ประเทศไทยมีพันธะสัญญากับทางอาเซียนท่ีจะชูประเด็นการเหมารวมและการใชภาษาท่ีแฝงอคติทางเพศในตําราเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้นเปนประเด็นเพื่อใหประชาคมไดวิเคราะห เสวนา และหาทางแกปญหารวมกัน ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศและดานการศึกษาไดเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามพันธกิจดังกลาว

เพ่ือใหบรรลุผลขางตน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดรณรงคหาทุนอุดหนุนโครงการน้ี ดิฉันพรอม เต็มใจและถือเปนเกียรติที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูนําโครงการ ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก สิทธิและความเทาเทียมระหวางเพศน้ันเปนประเด็นใกลตัว ทางกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ตัวดิฉันเองและเพื่อนรวมงานมากมายไดรวมกันทํางานดานสิทธิและความเสมอภาคนี้มาตลอด ประการที่สอง กวาทศวรรษ
มาแลว เมื่อคร้ังประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพการประชุม APEC กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดแตงตั้งใหดิฉันเปนประธานในการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของกับการประชุม APEC คือ The Gender Focal Point Network และ The Women Leaders’ Network (WLN) การประชุม
ทั้งสองนี้ไมเพียงแตเปนประสบการณอันดีเลิศของดิฉันและเพื่อนรวมงานเทานั้น แตยังเปนโอกาสอันดีไดแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู และโนมนาวให
ผูแทนจากนานาประเทศ APEC ไดบรรลุขอตกลงรวมกัน เมือ่ไดรบัเกียรติดาํเนินโครงการการขจัดอคติทางเพศและการใชภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 ในครั้งนี้รวมกับนานาสมาชิกอาเซียน ดิฉันจึงรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง

ความเสมอภาคระหวางเพศนัน้เปนความฝนท่ียงัตองเตมิเตม็ในภูมภิาคอาเซียนของเรา แมวาแตละประเทศสมาชิกจะมีปญหามากนอยตางกนั โครงการน้ี
มุงมัน่จะช้ีใหเหน็วากระบวนการการศึกษาและตําราเรียนทีแ่ฝงไปดวยอคติและการเหมารวมทางเพศน้ันจะฝงรากลึก กลายเปนความคิดและทัศนคติของบรรดา
นกัเรยีนโดยท่ีเดก็เหลานัน้ไมรูตวั สิง่เหลานัน้ก็จะสรางทัศนคติผดิ ๆ  ใหคงอยูตอไป ดวยเหตนุี ้ทกุคนจึงควรใหความสนใจมุงม่ันท่ีจะทํากระบวนการการศกึษา
และตําราท่ีนักเรียนไดซึมซับเรื่องอคติทางเพศนั้นปราศจากอคติโดยสิ้นเชิง เพื่อที่วาส่ิงเหลาน้ีจะไดไมเปนชองทางในการสงผานความคิด และภาพตาง ๆ
ทีแ่ฝงการเหมารวมและอคติทางเพศอีกตอไป สิง่ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื สภาวะแวดลอมในสถานศึกษา การปฏิบตัดิแูลเอาใจใสทีท่ัง้นกัเรยีนชายและ
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นักเรียนหญิงไดรับจากผูเกี่ยวของนั้น ก็ควรไดรับการศึกษาและวิจัยอยางจริงจังเชนกัน
ปนีเ้ปนปทีเ่ริม่ตนของโครงการ คณะผูวจิยัในประเทศไทยขอขอบคณุและชืน่ชมยนิดทีีไ่ดรบัความรวมมอืจากประเทศสมาชกิอาเซยีน เราทกุคนโชคดี

ที่ไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญเหลานี้ และขอขอบคุณ คุณ Natalia Sagita Desiana และคุณ Rasyid Ismail Thayep Mohammad จากสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนท่ีไดชวยประสานงานและสนับสนุนการประชุมจนผานไปไดดวยดี

ในฐานะประธานโครงการ ดิฉันรูสึกซาบซึ้งในความรวมมือของสมาชิกคณะผูวิจัย ทั้งผูดําเนินงานดานวิชาการและดานการบริหารโครงการ และ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค ทีไ่ดชวยวิเคราะหขอมลูจากมุมมองทางวิชาการท่ีกลัน่กรองมาอยางดี และสังเคราะหขอมลูจนไดมาซ่ึงรายงาน
ฉบับนี ้เนือ่งจากโครงการนีไ้ดจดัทาํสือ่สมยัใหมอกีหกเรือ่ง เพือ่รณรงคสนบัสนนุความเสมอภาคระหวางเพศ ซึง่สามเรือ่งนัน้ผลิตเปนรูปแบบ claymation 
สวนอีกสามเร่ืองไดนําเสนอในรูปแบบละครส้ัน ดิฉันขอถือโอกาสน้ีขอบคุณกรรมการวิชาการ โดยเฉพาะคณะท่ีปรึกษาการผลิตสื่อดังกลาวต้ังแตการแรก
เริ่มระดมความคิด การหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่ือความคิด ตลอดถึงการวิพากษทุกตอนของการดําเนินการผลิตของทั้งหกเร่ืองน้ี

ทายที่สุด โครงการนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากเงินทุนอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ซึ่งทําใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงและบรรลุวัตถุประสงคอยางงดงาม คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณยิ่งมา ณ ที่นี้

จุรี  วิจิตรวาทการ
ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในคํานาํ เรือ่งน้ีเปนผลจากความพยายามรวมมือรวมใจกันท่ีรเิริม่โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ประเทศไทย และศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ไดรบัมอบหมายใหเปนผูรบัผดิชอบในฐานะผูดาํเนินงานใหโครงการนีล้ลุวงตลอดโครงการตามทีว่างไว ซึง่ประกอบดวยหลากหลายองคประกอบ

องคประกอบทีส่าํคญัประการหนึง่ของโครงการคอื การประชมุระดบัภูมภิาคอาเซยีน ซึง่ไดจดัข้ึนที ่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai 
ในกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 3 – 4 ตุลาคม  2562 ผูเขารวมประชุมขางตนไดรับการขอรองใหเตรียมรายงานสถานการณของประเทศของตนเก่ียว
กับหัวขอการประชุมน้ี แนวทางประเด็นคําถามเพื่อเตรียมรายงานไดจัดสงใหผูเขารวมประชุมลวงหนา

นอกจากน้ี ยังไดมีการขอใหผูเขารวมประชุมนําตัวอยางของตํารา/แบบเรียนมาดวย โดยสรุป การประชุมท้ังสองวันและการเตรียมตัวเพ่ือเขารวม
ประชุม จะเปนสวนหน่ึงของท่ีมาของเอกสารฉบับนี ้บทเรียนท่ีด/ีแนวปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศ (Best Practices) ทีน่าํเสนอในเอกสารฉบับนีเ้ปนการรวบรวมผสม
ผสานของการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางประชุม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากหลากหลายแหลง และจากการทบทวนวรรณกรรม 

ไมตองสงสัยวา แมเอกสารนี้ไมอาจตอบ/แกปญหาทั้งหมดที่ไดมีการยกขึ้นมาในระหวางการประชุม และที่เกี่ยวของกับหัวขอ อยางไรก็ตาม 
เราเช่ือวาเปนกาวที่สําคัญและมีนัยสําคัญยิ่งที่นําไปสูการแกปญหา เราตองพยายามตอไปและเช่ือวาจะมีความรวมมือรวมใจในลักษณะนี้ตอไปในอนาคต 
อยางนอยที่สุด เราก็สามารถกาวมาสูการมีขอตกลงรวมกันซึ่งเปนที่ประทับใจและนายกยองเพราะมิใชเรื่องงายหรือปกติธรรมดาที่สมาชิกทั้งหมดจะมี
ขอตกลงรวมกันในเวลาเพียงสองวัน

อารัมภบท
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1)  อคติทางเพศและการใชภาษาเชิงลบในหลักสตูร หนงัสอื/แบบเรียนและวัสดทุางการศึกษายังปรากฏอยูในภูมภิาคในระดับมากนอยแตกตางกัน
2)  องคกรที่เกี่ยวของ เชน SOMED, ACW และ ACWC จําเปนตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
3)  ACW และ ACWC ควรเปนผูนาํในการสรางการรับรูและสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ในกระบวนการการศึกษาและแสวงหาความรวมมือกัน  

  และ SOMED ดําเนินการเพ่ือเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลง
4)  ขอเสนอการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้ ควรนําไปเสนอในการประชุม ACW และการประชุมที่ปรึกษา ACWC-ACW ครั้งตอไปในการทํางาน

  รวมกันเพื่อขจัดอคติทางเพศและการใชภาษาเชิงลบในหลักสูตร หนังสือ/แบบเรียน และวัสดุทางการศึกษา
5)  กระทรวงที่รับผิดชอบดานการศึกษาในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน จะตองมีบทบาทหลักในการขจัดอคติทางเพศและการใชภาษาเชิงลบ

  ในหลักสูตร หนังสือ/แบบเรียน และวัสดุทางการศึกษา
6)  สื่อ Claymation ทั้ง 3 เรื่องที่ประเทศไทยไดผลิตเกี่ยวกับภาพเหมารวมทางเพศ ที่ไดนําเสนอในการประชุมระดับภูมิภาคคร้ังน้ีเหมาะสมกับ

  วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายที่แตกตางหลากหลาย ทั้งนี้ ควรมีการผลิตเพิ่มอีก
7)  ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรแลกเปลี่ยนความรูและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหภูมิภาคอาเซียนสามารถบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ

  และการขจัดอคติทางเพศและการใชภาษาเชิงลบในหลักสูตรหนังสือ/แบบเรียน และวัสดุทางการศึกษา 

ขอตกลงรวมกัน
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ภาพรวมของประเด็นหลัก

โลกรอบตวัมนษุยนัน้ไมไดเปนดังทีม่นัเปนตามธรรมชาต ิ  สิง่ทีเ่หน็วา
เปนเชนนีเ้ชนนัน้ ความคดิทีว่าเราคดิวาตัวเราเปนใคร และมบีทบาท ตอง
ประพฤตปิฏิบัติตนอยางไรนั้น มิไดเปนไปตามธรรมชาติ สิ่งรอบตัวเราเปน
ดังที่เรามองเห็นเพราะสังคมรอบตัวเราตีกรอบใหเรามองเชนน้ัน  ในเร่ือง
มิติ/บทบาทระหวางเพศ Judith Butler นักสังคมวิทยาไดกลาวไววา เพศ
หญิงชายน้ัน มิไดเปนสองเพศท่ีธรรมชาติกําหนดมาวาจะตองเปนเชนน้ัน 
ทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนสิ่งท่ีสังคมกําหนด เม่ือคนในสังคมทําตามเกณฑที่
สงัคมตัง้ไว ความคดิและการมองโลกอนัเปนผลมาจากเกณฑทางสงัคมกจ็ะ
สบืสานจากรุนหนึง่ไปสูอกีรุนหนึง่และเมือ่เวลาผานไปมนษุยกจ็ะคุนชนิและ
คิดวาสิ่งที่เห็นนั้นเปนธรรมชาติ ไมมีผูใดตั้งขอสงสัยใด ๆ บทบาทและ
พฤติกรรมมนษุยนัน้ถกูกาํหนดโดยวฒันธรรมของแตละสงัคม การแบงสมาชกิ
สงัคมเปนเพศชายและเพศหญิง รวมท้ังคาดหวังวาแตละเพศตองมบีทบาท
อะไรและวางตวัอยางไรนัน้จึงเปนเรือ่งทางวฒันธรรม และเมือ่ตางสงัคมตาง
มีวัฒนธรรมของตน คําถามมากมายจึงเกิดขึ้นวา มิติ/บทบาทระหวางเพศ 
ในแตละวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  บทบาทของเพศตาง ๆ ในแตละ
วัฒนธรรมนั้นตางกันอยางไร และคนในสังคมนั้นเริ่มมีสํานึกเกี่ยวกับมิติ/
บทบาทระหวางเพศของตนในชวงไหน และแตละมิต/ิบทบาทระหวางเพศ

ในสังคมน้ันไดรบัการยอมรับอยางเสมอภาคหรือไม  รายงานฉบับนีจ้ะศึกษา
พฤติกรรมตาง ๆ ที่คนมีตอแตละมิติ/บทบาทระหวางเพศในสังคมเพื่อจะ
วเิคราะหวาความเหลือ่มล้ําระหวางเพศนัน้มอียูหรอืไม และความเหลือ่มลํา้
นั้นขวางกั้นความกาวหนาของผูคนอยางไร

พฤติกรรมทางสังคมที่มีการวิจัยอยางกวางขวางคือ พฤติกรรมทาง
ภาษา ซึ่งภาษาน้ันถือวาเปนส่ือหลักที่ใชในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ใหมีความคิด ความเชื่อและปฏิบัติตนตามท่ีสังคมคาดหวังและกําหนดไว 
มนุษยทุกคนเขาสูกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตั้งแตชีวิตเริ่มตน  เราถูก
ปลูกฝงใหเชื่อในส่ิงตาง ๆ และประพฤติตนตามวิถีที่สังคมยอมรับ เรามอง
และตัดสินสิ่งตาง ๆ ตามท่ีสังคมหลอหลอมเรามา เคร่ืองมือสําคัญใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมคือ ภาษาท่ีผูที่เลี้ยงดูเราใชปลูกฝงคานิยม
ตาง ๆ ในตัวเรา ภาษาท่ีเราเรียนนั้นเต็มไปดวยคานิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมซ่ึงฝงรากลึกในความคิดเราในเวลาตอมา เมือ่เราโตข้ึนเราเขาสู
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมตอจากท่ีบานในสถานศึกษา และภาษาก็ยงัคง
มบีทบาทสําคญัในกระบวนการขัดเกลาน้ันการใหและรบัการศึกษา ตลอดจน
การฝกวินัยในสถานศึกษาน้ันไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากภาษา 
นอกจากในชั้นเรียนแลว นักเรียนผานกระบวนการขัดเกลาอยางไมรูตัวใน
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ที่ตาง ๆ  เชน โรงอาหาร สนามเด็กเลนท้ังในและนอกช้ันเรียน เด็กนักเรียน
ซึมซับและถูกขัดเกลาใหตระหนักถึงอัตลักษณของตน เด็กจะเรียนรูวาตน
คอืใครในสังคม แตกตางจากคนรอบตัวอยางไร และควรวางตัวอยางไร อะไร
ควรพูดอะไรไมควรพูด ควรยอมรับและตอตานสิ่งใด และภาษาในหนังสือ
เรยีนและทีค่นรอบตวัใชสือ่สารกบัเดก็หญงิและเดก็ชายกจ็ะตางกนัทัง้ดาน
คาํศพัทและโครงสรางประโยค  สภาวะแวดลอมเหลานีห้ลอหลอมใหเดก็เชือ่
และเปนไปตามกรอบที่สังคมกําหนด เด็กจะเห็นวาสิ่งที่ตนประสบนั้นเปน
ธรรมชาติ เขาเหลานั้นไมกังขาวาเขาไดรับความยุติธรรมจากสังคมหรือไม 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ไมไดถูกตองและยุติธรรมเสมอไป

งานวจิยัเรือ่งภาษาและมติ/ิบทบาทระหวางเพศมากมายไดศกึษาความ
ไมเทาเทียมระหวางเพศท่ีแฝงอยูในการใชภาษาดังที่ Swann (2003) 
ไดกลาวไว เด็กหญิงและเด็กชายมีลีลาการพูดที่แตกตางกัน พวกเขาเลือก
อานหนังสือตางประเภทกัน และพวกเขาก็จะเลือกเขียนหัวขอตางกันใน
ลลีาท่ีตางกัน    ตามคํากลาวของ Swann ในหนังสอืเรียนของเด็กนัน้ ผูชาย
ถกูอางถงึมากกวา และตวัอยางหรอืภาพเขยีน ภาพวาดตาง ๆ  กม็กัจะเปน
ภาพผูชาย ผูชายที่ถูกนําเสนอในเรื่องราวตาง ๆ ในบทเรียนจะมีบุคลิก
กระฉบักระเฉง และไมมบีทบาทจาํกดัเหมอืนตวัละครผูหญงิ หนงัสอืมกัจะ
เพิกเฉยและไมกลาวถงึประสบการณของผูหญงิและเด็กหญิงและประโยชน
ที่พวกเขาทําใหแกสังคม แหลงความรูที่พบมักจะแฝงไปดวยการเหมารวม
และอคติทางเพศ ซึง่ถาเราเพิกเฉยไมทาํอะไร กจ็ะถูกปลูกฝง เปนทีย่อมรับ 
และทายท่ีสดุกจ็ะทําใหชองวางระหวางสถานภาพหญิงชายกวางข้ึนเร่ือยๆ

ชองวางนี้จะกีดขวางมิใหสตรีกาวหนาไปตามศักยภาพของตน
โครงการการขจัดภาษาที่แฝงอคติทางเพศในตําราเรียนเด็กประถม-

ศึกษาและมัธยมศึกษานี้จะศึกษาและวิเคราะหการเหมารวมทางเพศและ
ภาษาทีแ่ฝงดวยอคตทิางเพศในตาํราเรยีนของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน วัตถุประสงคหลักคือการรวม
ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาและดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
จากแตละชาติใหเขารวมแบงปนประสบการณ และพูดคยุเร่ืองความทาทาย
ของแตละประเทศในการขจัดชองวางระหวางเพศท่ีแฝงอยูในหลักสตูรตางๆ
เพื่อหาทางลดตําราเรียนท่ีเต็มไปดวยการเหมารวมภาพที่สออคติทางเพศ 
ผูทําโครงการวิจัยนี้หวังวาประสบการณที่แลกเปล่ียนกันเหลาน้ีจะนําไปสู
แนวปฏบิตัอินัเปนตวัอยางทีด่ใีนการขจดัส่ิงไมพงึประสงคดงักลาว เพือ่ทีว่า
ตาํราเรยีนท่ีจะใชตอไปจะปราศจากเนือ้หา การใชภาษา และรูปภาพ รปูเขยีน 
ที่แฝงไปดวยการกีดกันแบงแยกและความไมเสมอภาคระหวางเพศ

ในสวนถัดไปรายงานนี้จะนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
การขัดเกลาทางสงัคม ซึง่จะครอบคลมุเนือ้หาการทบทวนวรรณกรรมงาน
วิจัยเกี่ยวกับมิติ/บทบาทระหวางเพศและการศึกษาดวย  นอกจากนี้จะมี
การนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพสตรีในประเทศเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต จากนั้นจะเปนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเหมารวมและ
ภาษาที่แฝงอคติทางเพศ
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การขัดเกลาทางสงัคมนัน้เปนกระบวนการท่ีเราทกุคนทีเ่ปนสวนหนึง่
ทางสังคมจะตองผาน การขัดเกลาจะขัดเกลาใหเรามีความคิด ความเช่ือ
และพฤตกิรรมทีอ่ยูในกรอบของสงัคม เราเรยีนรูซมึซบัคานยิมทางวฒันธรรม 
เราทุกคนผานกระบวนการน้ีตั้งแตเริ่มตนชีวิต และการขัดเกลาไมไดหยุด 
กระบวนการขัดเกลาเปนกระบวนการระยะยาวตลอดท้ังชวีติ ชวยใหเราอยู
ในสังคมไดอยางราบร่ืน วัฒนธรรมท่ีเราเรียนรูจะหลอหลอมใหเรามี
อตัลกัษณและความเชือ่ตามทีส่งัคมเราคาดหวงั ในเรือ่งมติ/ิบทบาทระหวาง
เพศนั้น เราถูกหลอหลอมใหเชื่อตลอดมาวาเพศหญิงและเพศชายนั้น
แตกตางกันทุกวัฒนธรรมจะมอบบทบาทท่ีตางกันแกหญิงและชาย แตละ
กลุมจะถูกสอนใหประพฤติตัวตางกันในบริบทตาง ๆ เชน การทํางาน 
สันทนาการ การแตงตัว การวางตัว และการใชภาษา

ดงัทีไ่ดยํา้มาวาการจําแนกเพศเปนหญงิชายน้ันเปนประเด็นทางสังคม 
การศกึษาไมวาจะเปนทางการหรอืไมเปนทางการจงึเปนกลไกสาํคญัในการ
หลอหลอมใหเด็กมีคานิยม ความเช่ือตามท่ีสังคมกําหนด เด็กจะไมได
รบัการสอนวาสิง่ใดทีส่งัคมยอมรบัและไมยอมรบัและเครือ่งมอืทีใ่ชปลกูฝง
ความเช่ือที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดก็คือภาษาน่ันเอง นักมานุษยวิทยาเชิง
ภาษาศาสตรยํา้วา ภาษามไิดเปนเพยีงสญัลกัษณทีใ่ชเพ่ือการสือ่สารเทานัน้ 

กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม : มิติ/บทบาทระหวางเพศและการศึกษา

ภาษาเปนสญัลักษณทีท่รงพลังสําหรับหลอหลอมและกระตุนเตือนมโนสํานกึ
ทางสังคมและศีลธรรม อัตลักษณ องคความรูและความเชื่อตาง ๆ 
(Schieffelin and Ochs, 1986) ดังนั้น เม่ือเด็กเรียนภาษา เด็กจะไดเรียน
คานิยมความเช่ือตาง ๆ ที่ฝงแนนอยูในภาษานั้น ๆ มีงานวิจัยมากมายท่ี
ศึกษาความสําคัญของภาษาในกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม และ
นกัวจิยัไดชีช้ดัวาภาษาเปนเครือ่งมือสาํคญัในการปลกูฝงคานยิมใหคนทาํตวั
ตามวิถีสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้หมายความวาภาษาและกระบวนการขัดเกลานี้
ตางตอกย้ําซ่ึงกันและกัน ตามคํากลาวของ Ochs and Schieffelin (2011) 
“ความคิดเกี่ยวกับสังคม อารมณ และสติปญญาของเด็กหรือมือใหมใน
สังคมน้ันตั้งอยูบนโครงสรางท่ีซับซอนซ่ึงถักทอจากประเด็นทางเศรษฐกิจ
การควบคุมของสังคมและครอบครัว อัตลักษณของแตละคน บริบทตาง ๆ 
ความเช่ือทั้งหลายที่มีในสังคมและแรงผลักดันอ่ืน ๆ”



89

ประเดน็ทีว่าความเช่ือทางสงัคมอะไรท่ีแฝงอยูในภาษาน้ัน เปนท่ียอมรบั
และวจิยัตอกนัมาวาภาษาและวฒันธรรมนัน้มสิามารถแยกจากกนัได Sapir 
(1949) ผูกลาววาการเรียนรูภาษานั้นเกิดข้ึนพรอม ๆ กับการเรียนรูเรื่อง
ทางสงัคม ยํา้วาโลกทีเ่รามองเหน็นัน้เกดิจากความคุนชนิและสิง่ทีเ่ราไดรบั
มาจากการอบรมเลีย้งดโูดยทีเ่ราไมรูตวัแมแตนอย สิง่ทีเ่ราไดยนิไดเหน็เปน
ดังท่ีเปนเพราะภาษาท่ีเราใชอยูทุกวัน สังคมทําใหเรามองและตีความตาม
ที่เราไดรับการช้ีนําโดยผานภาษา ดวยเหตุนี้ภาษาจึงเปนกลไกการเรียนรู
ที่สําคัญทั้งในชีวิตประจําวัน ในบริบทการศึกษาที่เปนทางการ และการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการจากโลกภายนอก

เราเรียนรูและสํานึกในอัตลักษณ มิติ/บทบาทระหวางเพศ ชาติพันธุ
ของเราเองจากครอบครัว และโรงเรียนก็เปนสถานที่หลอหลอมใหเรามี
อัตลักษณอื่น ๆ มากมาย การศึกษาปลูกฝงใหเรามองตนวาเปนหญิงหรือ
ชาย วาเราตองประพฤติตัวเชนไรจึงจะเหมาะสม เด็กนักเรียนจะคอย ๆ 
แยกแยะวาตนเองเปนหญิงหรือชาย วิชาเรียนหลายวิชาจะถูกคิดวาเปน
วิชาที่สะทอนความเปนชาย เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร กลศาสตร 
ซึ่งความคิดเชนนี้จะกีดกันเด็กหญิงออกจากการเรียนวิชาเหลานี้โดยที่
เด็กไมรูตัวเพราะไดรับการปลูกฝงวาวิชาพวกน้ีเปนของชายโดยธรรมชาติ 

เด็กหญิงทีม่คีวามสามารถมากมายจึงเสียโอกาสเพราะความเช่ือผดิ ๆ  เหลานี้
และถาเดก็ชายเรียนวิชาทีส่งัคมใหคานยิมวาเปนวิชาสาํหรบัเดก็หญงิ กจ็ะถกู
ตราหนาวาออนแอไมเปนลกูผูชาย (Smyth, 2007) ในทางปฏบิตั ิเมือ่สังคม
แบงเพศหญิงและชายแลว ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นก็แยกออกเปนของฝาย
หญิงและชาย ซึ่งก็คือโรงเรียนจะปฏิบัติตอสองเพศตางกัน จะกําหนดท้ัง
สองเพศมีบทบาท พฤติกรรมตางกัน เลือกเรียนและเลนตางกัน และสิ่งท่ี
เกิดขึ้นเหลานี้บอยครั้งเต็มไปดวยอคติ กลาวคือเด็กหญิงจะไมไดรับสิทธิ
เสรีภาพ และการปฏิบัติเทาเทียมกับเด็กชาย
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สตรีในเอเชียอาคเนย

ในสังคมสวนใหญ จําแนกสิ่งรอบตัวเปนสองขั้ว เชน ขาวกับดํา
และมนุษยเราถูกจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะกายภาพวาเปน
หญงิและชาย  การแบงเพศดังกลาวพาใหสงัคมกาํหนดบทบาทและสถานะ
ของแตละเพศ แตละเพศถูกมองตางกันและไดรับมอบหมายหนาที่ที่แตก
ตางกันไป แตทัง้สองเพศกไ็มไดรบัการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั ทกุวฒันธรรม
สงัคมมกีารเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งของเพศ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเปนภมูภิาค
ที่สตรีมีอิสรภาพสูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสตรีในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของทวีป
เอเชีย (จีน เกาหลี อินเดีย เปนตน) ที่ใชระบบสืบทอดสายเลือดทางบิดา 
และมีระบบชัน้วรรณะทีเ่ครงครดั (ของอนิเดยี) ประเพณดีงักลาวฝงรากลกึ
ในสงัคม (Devasahayam, 2009)  ในเอเชียอาคเนยระบบเครือญาตินัน้เปน
แบบนับเครือญาติทัง้ทางพอและแม และการสืบสายเลือดในบางวัฒนธรรม
กเ็ปนแบบสืบทอดทางมารดา แตเราก็ไมสามารถอางไดวาระบบเหลานีเ้ปน
ทีม่าของอสิรภาพของสตรี และภมูภิาคนีป้ราศจากความเหล่ือมลํา้และอคติ
ทางเพศท้ัง ๆ ที่ผูหญิงมีความเปนตัวของตัวเอง  แตในสังคมเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตผูหญิงกลับถูกมองวาดอยคุณคากวาผูชาย มีทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกท่ีทําใหผูหญิงถูกมองมีคุณคานอยกวาผูชาย ในครอบครัว
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ลูกสาวถือเปนสมบัติของตระกูลแตอัตลักษณ

ของพวกเธอกลบัเปนอุปสรรคในหลาย ๆ  ดานของชวีติ Devasahayam (2004)
กลาววา เด็กผูหญิงมักจะไดรับการศึกษานอยกวาเด็กผูชายเพราะพอแม
มองเห็นวาการใหการศึกษาแกเด็กผูชายเปนการลงทุนท่ีคุ มคากวา 
การศึกษานอยทําใหผูหญิงหมดโอกาสสรางเครือขายทางสังคมเพราะ
พวกเธอจะขลุกตัวทาํงานอยูในบาน เมือ่ความจําเปนทางเศรษฐกิจผลักดนั
ใหตองออกไปทาํงานนอกบาน หญิงดอยโอกาสเหลานีต้องเผชญิกบัปญหา
ในเรื่องการวาจางงาน พวกเธอถูกกีดกันไมใหเขาไปในแวดวงตาง ๆ เชน 
แวดวงการเมือง ในบางกรณีวัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือเหยียดหยาม
ผูหญิง คําสอนทางศาสนาสอนทุกคนวา ผูหญิงมีสถานะตํ่ากวาผูชาย ที่แย
ไปกวานั้นคือผูหญิงไดรับการขัดเกลาทางสังคมใหเชื่อวาการปฏิบัติตอ
พวกเธออยางไมเทาเทียมกับผูชายน้ันเปนเร่ืองธรรมชาติ และตนเองมิได
ถูกกระทําแตอยางใด  ตามหมูบานเราจะเห็นผูหญิงทํางานในไรนา และ
ทํางานบานดวย ในชวงที่ไมใชฤดูเพาะปลูกผูหญิงบางคนถูกสงไปทํางาน
เปนคนรับใชตามบานคนมีฐานะและตองสงเงินกลับบานใหพอแม ผูหญิง
เหลานีย้อมรบัสภาพวาเปนหนาทีข่องพวกเธอ วฒันธรรมและการขดัเกลา
ทางสังคมฝงรากลึก แมแตผูหญิงบางคนยังตัง้คาํถามวาทาํไมเราตองคิดถึง
ประเด็นในเรื่องของความเทาเทียมกันดวย ถาผูหญิงอยูในครัวเรือนและ
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ทํางานไดดี และปลอยใหผูชายเปนผูนํา สังคมก็จะอยูกันอยางสงบราบร่ืน 
ดังนั้นเร่ืองความเหลื่อมลํ้านี้ไมควรนํามาเปนประเด็นแมแตนอย

ถาคานิยมทางวัฒนธรรมเปนตนเหตุของความเสียเปรียบของ
ผูหญงิแลว ปจจยัภายนอกมีแตจะทาํใหสถานภาพของพวกเธอต่ําลงไปอีก
ยุคลาอาณานิคม โลกาภิวัตน จักรวรรดินิยมสมัยใหม และการกําเนิดของ
ชาติรฐัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนปจจัยทาํใหชองวางทางเพศขยายตัว
มากยิ่งขึ้น เชน กฎหมายท่ีรางขึ้นในสมัยอาณานิคมที่ใหผูชายเปนใหญนั้น
เปนการลดอํานาจของผูหญิงที่เคยมีมาตามธรรมเนียมด้ังเดิมโดยปริยาย 
ระบบกฎหมายที่อนุญาตใหวาจางผูหญิงทํางานโดยไดรับคาจางตํ่ากวา
ผูชายก็เชนกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากโลกาภิวัตน
เปดโอกาสมาใหผูหญิงบางคน แตในขณะเดียวกันก็ไดผลักดันผูหญิง
เปนจํานวนมากใหไปทํางานที่มีสถานะตํ่า และมีรายไดนอย การเนนการ
สงออก ทําใหหลายประเทศดึงแรงงานผูหญิงเขามาเปนแรงงานราคาถูก
สงผลใหผู หญิงตองไปทํางานเปนแรงงานดอยคา Matsui (1999)
พบวาในประเทศเวยีดนาม คนงานผูหญงิทํางานไดคาจางเฉลีย่เพยีงประมาณ 
1 ดอลลารสหรัฐตอวันเทานั้น และผูหญิงบางคนก็ถูกลวนลามทางเพศ
ในท่ีทาํงาน ในขณะทีผู่หญงิทาํงานดวยคาจางทีต่ํา่กวาผูชาย ผูหญงิยงัตอง
ทํางานจํานวนชั่วโมงมากกวาและเลิกงานทีหลัง Ismail (2018) กลาววา
ผูหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสวนในการสงเสริมจีดีพีของ
ภูมิภาคโดยรวมถึงรอยละ 36.4 อยางไรก็ตามสถิติดังกลาวไมไดนับรวม
ผูหญงิทีท่าํงานแบบไมเปนทางการ ทัง้ ๆ ทีโ่ดยความเปนจรงิแลวคนกลุมนี้

มสีวนสงเสริมเศรษฐกจิโดยทางออม ผูหญงิแบกรับงานท่ีไมไดรบัคาจางอีก
มากมาย เชน การดูแลบุตรหลาน และญาติผูใหญที่สูงวัย จับจายซื้อของ
เขาบาน ทําอาหาร และทําความสะอาดบาน เปนตน

ตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของผูหญิงบงชี้วาผูหญิงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี้เปนผลมาจาก
ความพยายามทั้งของรัฐบาลของแตละประเทศ ตลอดจนขององคการ
ระหวางประเทศที่มุงมั่นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  ตัวเลขบงชี้วาผูหญิง
มีสวนรวมในภาคการเมืองมากข้ึน มีสุขภาพที่ดีขึ้น ไดรับการจางงาน
เพิม่ขึน้ และไดรบัการศกึษาสูงขึน้  ตวัอยางเชน ในประเทศสงิคโปร จาํนวน
ผูแทนในสภาท่ีเปนผูหญงิมีเพิม่มากข้ึน ในปจจบุนัผูแทนหญิงในสภาสิงคโปร
สูงถึงรอยละ 24.5 ซึ่งสูงมากกวาคาเฉลี่ยของสภาผูแทนราษฎรทั่วโลก
ที่รอยละ 18  และเชนเดียวกันในป 2007 ผูแทนหญิงในสภาของประเทศ
ลาวและประเทศเวียดนามมีมากกวารอยละ 25 แนวโนมที่สูงขึ้นนี้พบใน
ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

การจางงานสตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นยังไมเปนที่นาพอใจนัก 
ขอมูลจากองคการแรงงานสากลระบุวาในป 2006 อัตราการจางงาน
ผูหญิงน้ันตํา่กวาอตัราการจางงานผูชาย ในบรรดาประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีอัตราการเขารวมแรงงานของผูหญิง
สงูทีส่ดุท่ีรอยละ 72 และ 66 ตามลําดับ ประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่หลอืยงัคงมอีตัรา
อยูที่ราว ๆ  รอยละ 50 หรือตํ่ากวาน้ัน



92

ในดานสุขภาพ ผูหญิงมีความเสี่ยงมากกวาผูชาย ขอมูลระบุผูหญิง
สิงคโปรราว ๆ 1,300 คนเปนมะเร็งเตานม และในชวง 10 ปที่ผานมา
ในประเทศสิงคโปร จํานวนคนไขมะเร็งเตานมไดเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 25 
อกีประเดน็หนึง่ในเรือ่งสขุภาพคอือตัราการตายของแมจากการคลอดบตุร
ซึ่งยังคงเปนเรื่องปกติในประเทศที่ยังไมพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทั้งนี้สืบเน่ืองจากไมสามารถเขาถึงการตรวจสุขภาพทางนรีเวช
ทั้งกอนและหลังคลอดที่ดีไดอยางเต็มท่ี

ขอมูลทางดานการศึกษาแมจะดูดีขึ้น แตก็ทําใหเราเขาใจผิดไปไดวา
ทุกอยางดีขึ้น  ในขณะท่ีสถิติระบุวาจํานวนผูหญิงที่สามารถเขาเรียนใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกวาผูชาย แตเราก็ไมสามารถจะ
สรุปไดวาชองวางระหวางเพศไดลดลง เมือ่พิจารณาขอมูลอยางถองแท เรา

กลับพบวาผูหญิงตองด้ินรนตอสูมากกวาเพ่ือนนักศึกษาชายเพียงเพ่ือ
จะไดรบัการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน ระบบมิไดปฏิบตัติอนกัศกึษาหญิงดเีทาที่
ปฏบิตัติอนกัศกึษาชาย  ครอบครวัเองกเ็รยีกรองจากนกัศกึษาหญงิมากกวา 
เวลาท่ีจะทุมเทในการศึกษาเลาเรียนตองเปนหลังจากการทํางานบานเสร็จ
แลว สภาพแวดลอมที่โรงเรียนไมคอยสนับสนุนนักศึกษาหญิงเทากับ
สนบัสนนุนกัศกึษาชาย นกัศึกษาหญงิท่ีพวกเธอตองฝาฟนอปุสรรคมากมาย 
และดงัไดกลาวแลว เมือ่เขาสูตลาดแรงงานผูหญงิทีม่กีารศึกษาเทากบัผูชาย 
จะไดคาตอบแทนไดนอยกวาสําหรับงานในตําแหนงเดียวกัน ดวยเหตุ
ดงักลาวมาแลวการมองทีส่ถติเิพยีงอยางเดยีวอาจทาํใหเรามองขามประเดน็
ความไมเทาเทียมกันไปได
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การเหมารวมทางเพศและผลกระทบ

ดงัไดกลาวมาแลวขางตน วฒันธรรมเปนตวักําหนดทศันคต ิความเชือ่
และพฤตกิรรมของคนในสงัคม ทกุสงัคมจะสรางกลไกทางวฒันธรรมทีค่วบคมุ
ใหแตละเพศประพฤติตามแนวทางท่ีสังคมยอมรับ กลไกดังกลาวทําให
สงัคมสามารถรักษาดลุยภาพไวได อยางไรกต็ามดลุยภาพมิไดหมายความวา
ทกุคนตองไดรบัการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั การควบคมุทางสงัคมโดยทัว่ไป
จะมผีลไดตอเมือ่ไมมใีครตัง้คาํถามขึน้มาเปนประเดน็ สาํหรบัความคาดหวงั
ตอมิติ/บทบาทระหวางเพศ การควบคุมทางสังคมมีผลโดยเฉพาะเม่ือ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมตอกยํ้าใหคนเช่ือในบทบาทท่ีสังคมกําหนด 
และบทบาทเหลานั้นก็จะคงอยูสืบไป  ความเช่ือในสิ่งที่สังคมเหมารวมน้ัน 
เมื่อหยั่งรากลึก ก็ยากที่จะขจัดออกไปได การเหมารวมน้ันทําใหคนคิดวา
บุคคลที่ถูกจัดใหอยูในประเภทเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกันทุกคน
เชน หากเปนหญิงก็ออนแอ ไมกลาตัดสินใจ (Lindsey, 1994) อาจมีใคร
โตแยงวาการเหมารวมนั้นเปนไปในเชิงลบเสมอไป แตขอเท็จจริงก็คือ
ผูหญิงมักไดรับความเสียหาย เนื่องจากจะถูกสรุปวามีลักษณะตามที่สังคม
เหมารวม วฒันธรรมสังคมสวนใหญชกันําใหเราคิดวาผูหญิงเปนเพศออนแอ
และเปนผูถูกกระทํา สิ่งที่ตามมา คือ ผูหญิงทราบตระหนักถึงสิ่งที่พวกเธอ
สมควรไดรับและผูชายมักจะไดรับโอกาสมากกวาโดยอัตโนมัติ ซึ่งในบาง

กรณีผูชายเหลาน้ันไมมีคุณสมบัติท่ีสมควรจะไดรับโอกาสดังกลาวน้ันเลย
การเหมารวมและอคติทางเพศมีใหเห็นมากมายในวัฒนธรรมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต แตอคติทางเพศสภาพในตํารามักถูกมองวาเปนเรื่องที่
ไกลจากประเด็นเรือ่งความเหล่ือมลํา้ทางเพศ ทัง้ ๆ  ทีป่ระเด็นนีเ้ปนประเด็น
สาํคญัทีต่องไดรบัการแกไขหากเราตองการไดมาซ่ึงความเสมอภาคทางเพศ
การศกึษาถอืวาเปนกญุแจสาํคญัทีจ่ะลดความไมเทาเทียมกนัทางเพศสภาพ
ได แตที่นาประหลาดใจคือการใชภาษาและความไมสมดุลในการนําเสนอ
ตัวแทนทางเพศในตําราสามารถสรางอคติในเรื่องของเพศและทําใหการ
เหมารวมทางเพศน้ันเลวรายลงได  ปญหาเหลาน้ีมีอยูแพรหลายท้ังใน
ประเทศอนุรักษนิยม ประเทศที่กําลังพัฒนา ตลอดจนประเทศท่ีเจริญ
กาวหนาและพัฒนาแลวเชนกัน

ประเทศสมาชกิอาเซยีนตาง ๆ แมวาจะสามารถขจดัความเหลือ่มลํา้
ระหวางเพศไดพอสมควร กย็งัคงมีความไมเสมอภาคระหวางเพศใหเห็นใน
หลายมิติทางสังคม เชน การศึกษา สุขภาพ และการเปนตัวแทนทาง
การเมือง (ASEAN Secretariat, 2007) อคติทางเพศที่แสดงออกมา
ในตําราสามารถจะสงผลท่ียาวนาน  กลาวคือสิ่งท่ีแฝงอยูจะถูกมองวาเปน
เร่ืองธรรมชาติซึ่งทุกคนตองยอมรับเพราะไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงได
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เนือ่งจากเด็กและเยาวชนน้ันมีการพัฒนาความคิดเก่ียวกับโลกต้ังแตวยัเยาว
(Jasmani et al, 2011) ดงันัน้อคตแิละการเหมารวมทางเพศในตาํราควรจะ
เปนประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงที่ประเทศสมาชิกใหความสนใจ เพราะ
ประเดน็ดงักลาวทาํใหปญหาเหลือ่มลํา้ทางเพศนัน้เลวรายลง เพราะเยาวชน
จะเช่ือและยึดติดกับตําราท่ีตนอาน สวนตอไปของรายงานน้ีจะรวมและสรุป 
ตลอดจนอภิปรายผลงานวิจัยเก่ียวกับอคติและการเหมารวมทางเพศ
ในตําราเรียน
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การเหมารวมทางเพศที่แฝงอยูในตําราเรียน

งานวิจัยมากมายยืนยันวาภาษาที่แฝงอคติทางเพศนั้นมีมากมาย
ในตําราเรียน Na Pattalung (2008)  วิเคราะหตําราภาษาอังกฤษท่ีเขียน
โดยคนไทยซ่ึงมีจําหนายท่ีรานหนังสือท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
ชีใ้หเหน็ถงึประเภทของภาษาท่ีเหยียดเพศซ่ึงปรากฏในตําราเรียนเหลานัน้ 
ผลงานวิจัยพบวาในตําราเรียนมีภาษาที่แฝงอคติทางเพศ และใชคําศัพทที่
เก่ียวกบัผูชายเปนคาํมาตรฐาน  คาํตาง ๆ  เชน chairman, weatherman, 
middleman เปนตน และการใชคําสรรพนาม he หรือ his แทนนามที่
ไมไดระบเุพศ นอกจากน้ียงัมกีารใชคาํหลายคําทีแ่บงแยกหญิงจากชาย เชน 
waitress, Mrs., Miss เปนตน งานวจิยัดังกลาวยงันาํเสนอดวยวา มคีาํตาง ๆ
ประเภทท่ีใชรวมกัน (double binds) ที่สงเสริมใหเกิดการเหยียดเพศได
ยกตวัอยางเชนคาํวา silence/shame รวมกบัคาํท่ีหมายถงึผูหญงิ สิง่เหลานี้
ตอกยํ้าภาพวาผูหญิงควรจะเงียบปาก คําวา aging/visibility ที่ใชรวมกัน
ทําใหเกิดความรูสึกวาผูหญิงจะมีคานอยลงเมื่ออายุมากขึ้น และ womb/
brain เม่ือใชรวมกันมีนัยวาผูหญิงไมสามารถใชรางกายและสติปญญาได
ในเวลาเดียวกัน จากการวิเคราะหยังคนพบอีกวาตําราแสดงภาพของเพศ
ชายเปนเพศที่ครอบงํา โดยการใหคําจํากัดความคําวา “power” วาคือ 
อาํนาจทางกายภาพและการควบคมุ และ “ความสาํเร็จ” ในความหมายของ

ความสําเร็จในหนาที่การงานของผูชายที่เชื่อกันมาแตดั้งเดิม  นอกจากน้ัน
ยังมีรูปภาพของครอบครัวซึ่งบิดาเปนใหญในบาน  เปนหัวหนาครอบครัว 
การศึกษาสรุปผลวาผูเขียนตําราไมไดสํานึกหรือรูสึกถึงประเด็นและ
การเหมารวมทางเพศแตอยางใด ผูวิจัยเสนอแนะวาควรมีการใชกลยุทธ
เพือ่สงเสรมิภาษาทีไ่มปราศจากอคติทางเพศในตําราทีใ่ชในระดบัอดุมศกึษา
ในประเทศไทย

Lee and Collin (2008) วิจัยเปรียบเทียบตําราเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาในฮองกงท่ีตีพิมพเมื่อไมนานมานี้กับหนังสือที่ตีพิมพใน
ชวงทศวรรษ 1980-1990 ทัง้สองตองการดวูาตาํราเหลานีม้พีฒันาการเรือ่ง
ความเทาเทยีมระหวางเพศหรอืไม การวจิยัพบวาตาํราปจจบุนัมีพฒันาการ
ดขีึน้ สตรไีดรบัการอางถงึมากขึน้ มกีารใชสรรพนามซ่ึงเปนสรรพนามกลาง 
คือไมไดเปนสรรพนามสําหรับผูชายเทานั้น การกลาวถึงผูหญิงก็ใชคํานํา
หนาทีเ่ปนกลางซ่ึงไมแสดงถึงสถานภาพการสมรสของผูหญงิ  อยางไรก็ตาม 
ผูวจิยัเสนอวายงัมเีรือ่งท่ีตองปรับปรุงอกีมาก ในตําราเหลานีย้งัคงมีการนํา
เสนอเนือ้หาทีส่อวาผูหญงิออนแอกวาผูชาย เชน ผูหญงิถกูเหมารวมใหมอีาชีพ
หนาทีก่ารงาน เชน พนักงานตอนรบั ครแูนะแนว และคนรบัใช นอกจากน้ี
ผูหญงิยงัถกูเหมารวมใหมกีจิกรรมเฉพาะ เชน ทาํงานบาน และงานวิจยัพบ
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อกีวาตําราทัง้ในยคุกอนและปจจบุนัยงัใหความสาํคญัตอผูชายเหมอืนเดมิ  
คอืไมไดลดนอยลง เวลากลาวถึงท้ังสองเพศ ผูชายจะไดรบัการกลาวถึงกอน 
และรูปภาพในหนังสอืก็จะเปนรปูภาพผูชายมากกวารูปภาพผูหญงิ  ผูวจิยั
เสนอใหมแีนวปฏบิตัสิาํหรับบรรณาธกิารท่ีผลักดนัใหทัง้สองเพศไดรบัการ
กลาวถึงอยางเทาเทียมกัน และไมมีเพศไดถูกเหมารวม ตลอดจนใหแนใจ
วาภาษาที่ใชปราศจากอคติทางเพศ  นอกจากน้ีควรจัดใหมีโครงการใหครู
ไดทราบถึงวิธีจัดการกับตําราที่มีอคติทางเพศดวย

ในงานวิจยัเร่ืองความเหล่ือมล้ําระหวางเพศในตําราภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในมาเลเซีย  Jasmani et al (2011) วิเคราะหการใช
คาํกรยิาท่ีแฝงไปดวยอคตทิางเพศ งานวจิยันีใ้ชทฤษฎี Hidden Curriculum 
Theory วิเคราะหคํากริยาหาประเภท คือ กริยาอาการ (activity verbs) 
กรยิาบอกกระบวนการ (process verbs) กริยาบอกความรูสกึสัมผสัทางกาย 
(verbs of bodily sensation) กรยิาบอกเหตุการณ (transitional event 
verbs) และกริยาท่ีเกิดในเวลาส้ัน (momentary verbs) ผูวิจัยพบวา
ในตําราจะโยง activity verbs กับผูชายมากกวา และตําราก็จะกลาวถึง
ผูชายมากกวาผูหญิง  สวนการเหมารวมทางเพศน้ันมีอยูมากมาย ผูหญิง
ไดรับการกลาวถึงวาออนหวาน มีความเห็นอกเห็นใจมากกวา สวนผูชาย

ก็จะถูกเชื่อมโยงกับความกลาไดกลาเสี่ยง  ในเชิงลบผูหญิงถูกบรรยายวา 
ไมมั่นใจ เปนฝายรองรับ ในขณะท่ีผูชายนั้นเปนผูนํา และเปนผูแกปญหา 
กจิกรรมท่ีผูหญงิทาํจะเปนกิจกรรมภายในบาน สวนกิจกรรมของผูชายก็จะ
เปนกจิกรรมนอกบาน ในตอนสรปุ งานวจิยันีย้ํา้วา การไมไดรบัการกลาวถงึ
และการเหมารวมทางเพศน้ี จะสงผลกระทบเชิงลบ เพราะนกัเรยีนจะไดรบั
ความรูที่ไมเที่ยงตรง และความรูนี้จะสงผลตอความมั่นใจในตัวเองของ
นักเรียนผูหญิง

Pauwels and Winter (2004) ศึกษาเร่ืองการปรับปรุงผลกระทบ
ของการใชภาษาท่ีรวมท้ังเพศชายและเพศหญิง ขอมูลท่ีใชนํามาจาก
International Corpus of English ตําราที่วิเคราะหคือ ตําราในสิงคโปร
และฟลิปปนส ผลการวิจัยพบวาการปรับปรุงใหครอบคลุมทั้งเพศหญิง
เพศชายนัน้ไมดเีทาทีค่วร ผูวจิยัพบวามกีารใชคาํแทนคาํศพัททีม่คีาํวา man 
เชน humankind แทนคําวา mankind แตทวาในตําราของฟลิปปนสนั้น
ยังพบวาสรรพนาม he นั้นถูกใชกับนามท่ัวไปที่ไมไดระบุเพศดวย

การวิจัยรูปภาพในตําราเรียนของอินโดนีเซีย Ena (2003) เจาะจง
ประเดน็ดานศาสนา ชาตพินัธุ สงัคม เศรษฐกิจและมติ/ิบทบาทระหวางเพศ
ผลการวิจยัระบุวาภาพท่ีใชในตํารามีการเหมารวมทางเพศ ผูหญงิถูกนําเสนอ
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วาเปนผูเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว และหากมีรูปภาพการแสดงอารมณ ภาพ
เหลานั้นก็จะเปนภาพผูหญิง เชน อารมณเศรา เห็นอกเห็นใจ แมวาอาชีพ
หลายอาชีพจะมีภาพที่รวมผูหญิงอยูดวย เชน ตํารวจ ครู แตก็มีบางอาชีพ
ที่ใชภาพผูชายเทานั้น เชน แพทย นักการเมือง และทหาร โดยรวมหนังสือ
นาํเสนอภาพลักษณผูชายวามีลกัษณะเปนผูนําและครอบงําผูหญงิ งานวจิยันี้ 
สรปุวาภาพทีใ่ชนัน้ไมสะทอนความเปนจรงิของอนิโดนเีซยีซ่ึงเปนประเทศทีม่ี
ประชากรผูหญงิมากกวาผูชาย และผูหญงิก็มบีทบาทสาํคญัมากขึน้ในหลาย ๆ
ภาคสวน เชน รอยละ 11 ของท่ีนั่งในสภาในป 2013 นั้น เปนของผูหญิง

งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบอีกชิ้นหนึ่งคืองานวิจัยของ Vu (2008)
เกี่ยวกับการเหมารวมทางเพศและภาษาท่ีแฝงอคติทางเพศในตําราเรียน
ของนักเรียนเวียดนาม งานน้ีเปรียบเทียบตาํราชวงกอนและหลังการปฏิรปู

ตําราในเวียดนาม นอกจากศึกษาตําราแลว งานวิจัยท่ีศึกษาทัศนคติ
การเหมารวมทางเพศของครเูชนกัน และสํารวจวากลุมครมูปีฏกิริยิาอยางไร
ตอการเหมารวมทางเพศที่มีอยูในตําราเรียน งายวิจัยพบวาการปฏิรูป
ตาํรานัน้ไมไดกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงและปรบัปรงุมากมายนกั ในตาํรามี
ตวัละครทีเ่ปนชายมากกวาหญงิทัง้ในตาํราสมยัเกาและใหม และจรงิ ๆ  แลว
ผูหญิงในตําราสมัยใหมมีนอยกวาผูชายถึงสองเทา และผูชายจะถูกกลาว
ถงึวาเปนผูกอการ มคีวามเปนตวัของตวัเอง ในขณะทีผู่หญงิถกูกลาวถึงวา
เปนคนนอก เปนผูรบัเคราะห และงานวิจยัพบวาทัง้ครแูละนักเรยีนเหมารวม
ทางเพศ โดยที่ครูไมคิดวาตัวเองมีความคิดผิด ๆ  เชนนั้น ผูวิจัยเรียกรองให
มีการแกปญหาอยางเรงดวน โดยจัดใหมีการอบรมครูใหทราบถึงและขจัด
อคติการเหมารวมทางเพศ
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ขอมูลสังเคราะหจากการนําเสนอในการประชุม

 ดังที่ไดกลาวมาแลววาจุดประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้คือการแสวงหา
แนวปฏิบตัอินัพงึประสงคทีจ่ะเปนตวัอยางในการจัดการเหมารวมและภาษา
ที่มีอคติทางเพศท่ีปรากฏในตําราเรียนของนักเรียนในประเทศสมาชิก
อาเซียน คณะผูวจิยัไดจดัการประชุมระดมสมองข้ึน เปนการประชุมสองวัน 
ประเทศสมาชกิทกุประเทศไดสงตวัแทนซึง่เปนผูเชีย่วชาญดานการสงเสรมิ
ความเสมอภาคระหวางเพศ ผูเชีย่วชาญดานการศกึษา นอกจากนี ้ตวัแทน
จากสํานักเลขาธิการอาเซียน ยังไดเขาประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ

สิ่งตาง ๆ ที่อาเซียนไดทําไปแลวเกี่ยวกับปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเพศ
กอนการประชุม คณะผูวิจัยไดสงคําถามใหแกทุกคนเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการนําเสนอขอมูล ผูนําเสนอจากแตละประเทศตองตอบคําถามและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณดานความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศ
ของตน ตลอดจนความพยายามของประเทศของตนในการลดความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศ เจตคติและคานิยมของคนในประเทศเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคระหวางเพศ ระบบการศึกษา และการเหมารวมและอคติ
ทางเพศในสังคมของตน นอกจากนั้นทางผูวิจัยไดขอใหแตละประเทศนํา
ตัวอยางตําราเรียนที่มีการเหมารวมทางเพศและภาษาท่ีแฝงอคติทางเพศ
มาแบงปนใหสมาชิกพิจารณาดวย

การประชมุเร่ิมดวยการนาํเสนอภมูทิศันทางดานมติ/ิบทบาทระหวาง
เพศของแตละประเทศและภมูทิศันของทกุประเทศมไิดแตกตางกนัมากนกั 
แตละประเทศมีกลไกในการลดความเหล่ือมล้ําและกลไกน้ันมีตั้งแตความ
พยายามรณรงคไปจนถึงการบังคับใชกฎหมายท่ีบัญญัติวาผูหญิงจะตอง
ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับผูชาย
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ใหสัมภาษณสื่อ
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แนวทางปฏิบัติอันเปนเลิศ

ดังที่ไดกลาวมาแลววา การวิจัยนี้มุงหาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศจาก
ประเทศสมาชิก สวนตอไปของรายงานนี้จะนําเสนอสิ่งที่สังเคราะหไดจาก
การประชุมซึง่สะทอนถึงความพยายามของชาติสมาชิกอาเซียนเปนทีเ่ดนชดั
อยูแลววาการเหมารวมทางเพศและภาษาท่ีมอีคติทางเพศน้ันมอียูในตํารา
ของทุกประเทศในอัตราที่ตางกัน ซึ่งทุกประเทศเห็นพองตองกันในเรื่องนี้
ดงัน้ันแตละประเทศอยูในระดบัทีต่างกนัในการแกปญหาความไมเสมอภาคน้ี
บางชาติอาจเพียงเร่ิมตน  แตบางชาติกาวหนาไปในระดับสูงขึน้ ออกกฎหมาย
บังคับใหเกิดความเสมอภาคแลว ทุกแนวปฏิบัติที่สังเคราะหมาจาก
การประชุม ถือไดวาเปนเลิศในบริบทของแตละประเทศ ดังนั้นแนวปฏิบัติ
ที่เปนเลิศในหัวขอถัดไปจึงแยกยอยออกเปน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศใน
ขั้นแรกเริ่ม และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับที่ไปไดไกลพอสมควรแลว
โดยแนวปฏิบัติในขั้นแรกเริ่มจะไดรับการกลาวถึงกอน ซึ่งแนวปฏิบัติ
ดงักลาวสามารถเปนแมแบบขัน้พืน้ฐานในการฝาฟนปญหาความเหล่ือมลํา้
ระหวางเพศ
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ความพยายามไปสูความเสมอภาค

คนหาสาเหตุ :
บรูไนดารุสซาลาม
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ตัวแทนจากประเทศบรูไนดารุสซาลามนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา หลังมัธยมศึกษา และระดับอดุมศึกษา โรงเรียนของรัฐบาลน้ัน
ไมไดเก็บคาเลาเรียนแตอยางใด ภาษาท่ีสอนในโรงเรียนคือภาษามาเลย 
ภาษาองักฤษ และภาษาอารบกิ (ซึง่เปนภาษาหลกัของวชิาศาสนา) นอกจากนี้
ยังมีภาษาอื่น ๆ  เชน จีนและญี่ปุน สถานการณในปจจุบันเกี่ยวกับความ
เสมอภาคระหวางเพศ คือ ยังมีการเหมารวมทางเพศและภาษาที่แฝง
อคติทางเพศปรากฏอยูในตําราเรียนที่เปนภาษามาเลยและภาษาอังกฤษ
ตามความคิดของผูนําเสนอ สาเหตุหลัก คือ หลักคําสอนศาสนาอิสลามซ่ึง

กันมิใหสตรีมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยาง ดวยเหตุนี้ผูหญิงจึงกลายเปน
พลเมืองช้ันสอง ยิง่ไปกวานัน้วฒันธรรมและประเพณีตกีรอบใหผูหญงิเปน
ฝายรับใชผูชาย ความคิดที่ตกคางจากจักรวรรดินิยมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
เนนความสําคญัของผูชาย และความคิดนีก้ย็งัดาํรงอยูจนปจจุบนั จากส่ิงที่
กลาวมาท้ังหมด บรูไนดารุสซาลามมีความพยายามแกไขปญหาความ
ไมเสมอภาคโดยการสรางจิตสํานึกและจัดหาแนวทางการฝกอบรมใหแก
ผูใหการศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป
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กัมพูชา
ระดมการสนับสนุนจากผูอื่น : 
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 ผูนําเสนอจากกัมพูชาใหขอมูลสถิติเก่ียวกับการมีสวนรวมของสตรี
ในแวดวงตาง ๆ  ของสงัคมกมัพชูา แมวาจาํนวนของผูหญงิในการมีสวนรวม
จะเพ่ิมขึ้นอยางสมํ่าเสมอ แตยังมีอีกหลายสิ่งที่ตองกระทํา ความพยายาม
หลายอยางในการลดชองวางนั้นกําลังดําเนินการอยู ความพยายามที่
ดําเนินอยูเหลานี้ทําโดยผาน National Policy Framework and 
Mechanism หรือกรอบและกลไกนโยบายแหงชาติประเทศกัมพูชา 
มีกระทรวงกิจการสตรี (MOWA) ซึ่งหนาท่ีสําคัญคือการดูแลประเด็น
ทางมิต/ิบทบาทระหวางเพศ กระทรวงกิจการสตรีทาํหนาทีเ่ปนตวักลางใน
การกระตุนองคกรภาครัฐอ่ืน ๆ  ตลอดจนองคกรประชาสังคมและภาคเอกชน
ในการบรูณาการเรือ่งความเสมอภาคระหวางเพศเขาไปในนโยบายของตน 
ในการจัดการเร่ืองความเหล่ือมล้ําระหวางเพศ รัฐบาลกัมพูชาไดสราง
เครอืขายความรวมมอืเพือ่ชวยผลกัดนัเรือ่งนี ้ตวัอยางเชน คณะทาํงานเรือ่ง
มิติ/บทบาทระหวางเพศ (TWG-G) ซึ่งมีกระทรวงกิจการสตรีเปนประธาน
และรวมมือกับองคการระหวางประเทศ เชน UNDP และ JICA เพื่อ

อาํนวยการการตอตัง้ การบังคบัใช และการตรวจสอบ กลยทุธการใหความ
สําคัญที่เกี่ยวของกับการสรางผูนําสตรี กลยุทธเรื่องการลดความรุนแรง
ตอสตรี และการเพ่ิมพลังทางเศรษฐกิจแกสตรี นอกจากน้ัน กระทรวงกิจการ
สตรีและกระทรวงศึกษายังรวมมือกันสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
ในแวดวงการศกึษาอกีดวย กระทรวงศกึษาเองกม็คีวามพยายามจดัการให
หลักสูตรในโรงเรียนเปนหลักสูตรท่ีสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
แมจะมีความพยายามเหลานี้ ผูนําเสนอจากประเทศกัมพูชาก็ยอมรับวา
ยงัมปีญหามากมายท่ีประเทศของตนตองเผชิญอยู เชน ความคิดแบบด้ังเดิม 
ซึ่งใหคุณคาแกเฉพาะเพศชาย แนวปฏิบัติเชนการแตงงานตั้งแตวัยเด็ก 
ความรุนแรงในครอบครัวยังปรากฏใหเห็น ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ขวางกั้น
ความกาวหนาของสตรีเพศ



108

ลาว
ขอความชวยเหลือจากภายนอก :
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 ผูนาํเสนอจากลาวใหรายละเอยีดสถานการณความเสมอภาคระหวาง
เพศในประเทศของตน ระหวางป 2003 – 2007 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวริเริ่มความพยายามบูรณาการการผลักดันประเด็นเรื่อง
มิติ/บทบาทระหวางเพศเขากับหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา ในชวงดังกลาวธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ใหการสนับสนุนโครงการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ซึ่งมุงประเด็นไปท่ีความเสมอภาคในโอกาสเขาถึงการศึกษาและคุณภาพ
การบริหารจัดการการประถมศึกษาใน 50 เขตไดถูกดําเนินการ หนึ่งใน
องคประกอบของโครงการดังกลาว คือ การอบรมผูที่เกี่ยวของในประเด็น
มิติ/บทบาทระหวางเพศ ชาติพันธุ และทักษะดานการสอน เงินชวยเหลือ
และการสนับสนุนจาก UNESCO ในกรุงเทพมหานครเอื้อใหรัฐบาลเสริม
สรางสมรรถนะของผูรางหลักสูตรในสังกัดกระทรวงศึกษาและการกีฬา
เพ่ือสนับสนุนและผลักดันประเด็นมิติ/บทบาทระหวางเพศ

โครงการอีกหนึ่งโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก ADB คือ
การพฒันาสวนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Basic Education Sector Development)
ซึ่งดําเนินการระหวางป 2007 – 2013 โครงการนี้มุงเนนสามหลักการ
ดานการศึกษา ซึ่งก็คือความเทาเทียมการเขาถึงคุณภาพและการบริหาร

จัดการและความเทาเทียมระหวางเพศท่ีเปนหน่ึงในมาตรการดานความ
เสมอภาคในการเขาถึง ตามคํากลาวของ ADB กิจกรรมที่ดําเนินอยู
ซึ่งเนนความเสมอภาคระหวางเพศ คือ

โครงการนีส้งผลลพัธคอืการปรบักรอบหลกัสูตรแบบบรูณาการสาํหรบั
ชั้น 1-12 และการนําหลักสูตรใหมมาใชในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การกําหนดใหสรางสุขาสําหรับนักเรียนหญิง
- การแบงทุนครึ่งหนึ่งใหนักเรียนหญิง
- การเพิ่มตัวแทนที่เปนสตรีในการบริหารโรงเรียน
- การเนนใหไมมีการแบงแยกในการเก็บขอมูล
- การเนนใหทุกฝายสนใจและไมเพิกเฉยตอประเด็นมิติ/บทบาท 

   ระหวางเพศ และชาติพันธุในการรางหลักสูตร การสรางตํารา 
  การแนะแนวครู ทั้งนี้โดยการใชตารางตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
  ซึ่งจัดทําโดยคณะที่ปรึกษา
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โดยกระทรวงศึกษาและการกีฬา หลักสูตรใหม ตํารา และแนวทาง
สาํหรับครูนัน้เปนแนวทางท่ีใหความสําคญักบัประเด็นมติ/ิบทบาทระหวาง
เพศ จากการสนับสนุนของ AusAID กระทรวงศึกษาและการกีฬาริเริ่ม
โครงการคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Basic Education Quality Project)
เพือ่พฒันาหลักสตูรชัน้ประถมหลกัสตูรใหม (ระดบั 1 – 5) และเพือ่ปรบัปรงุ
ความสามารถของคร ูตลอดจนสรางความเขมแขง็ใหแกระบบสนบัสนนุการ
ศึกษา เชน การวางแผนและบริหารจัดการ โครงการน้ีเนนใหหลักสูตรใหม
และตําราตาง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติสําหรับครูที่ตระหนักถึงประเด็น
เรื่องมิติ/บทบาทระหวางเพศและไมกีดกันกลุมผูดอยโอกาส (Bequal 
Lao 2019) เพื่อใหแนใจวามีความตระหนักถึงมิติ/บทบาทระหวางเพศ
การสรางความสามารถในการรางหลักสูตรไดรับการดําเนินการโดย
สถาบันวิจยัศาสตรดานการศึกษา สถาบันวจิยัศาสตรดานการศึกษารับหนาที่
ดาํเนนิการสรางความสามารถในการรางหลกัสตูร เพือ่ใหแนใจวาหลกัสตูร
ที่รางข้ึนไมเพิกเฉยตอประเด็นมิติ/บทบาทระหวางเพศ ยิ่งไปกวานั้น 

ยังมีการสรางขีดความสามารถของกระทรวงศึกษาและการกีฬาเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการออกแบบและคุณภาพของสื่อการสอนดวย 
หลกัสตูรของช้ันปที ่1 ภายใตโครงการน้ีไดผานการปรับและกําลงับงัคบัใช
ทั่วประเทศตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2019

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หนวยงานทีร่บัผดิชอบราง
หลกัสตูรไดรบัการสนบัสนนุจาก UNESCO กรงุเทพมหานครในการประเมนิ
หลกัสตูรและส่ือการศึกษา โดยผาน “เลนสเรือ่งมติ/ิบทบาทระหวางเพศ”
ซึ่งกําหนดใหมีการตรวจสอบวาตํารามีการกลาวถึงผูหญิงและผูชาย
อยางเทาเทียมกัน การใชคํานามสรรพนามท่ีเปนกลาง บทบาทหญิงชาย
ที่กลาวถึงตองปราศจากอคติ และภาษาที่ใชตองไมแฝงอคติทางเพศ
การปรับหลักสูตรประกอบดวย การปรับปรุงแงมุมตาง ๆ  ที่กลาวมาตลอด
จนมกีารเพิม่การสรางความเขมแขง็และความเสมอภาคใหสตร ีความพยายาม
ดังกลาวในการทําใหตํารามีอคติทางเพศ และปญหาความไมเสมอภาค
นอยลงนัน้ ทาํใหสถานการณความเหลือ่มลํา้นัน้คอย ๆ  ดขีึน้อยางตอเนือ่ง
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ตัวอยางตําราชั้นประถมศึกษา

Lao Language,
Additional level 3

Lao Language,
level 3

Lao Language,
level 1



112

เมียนมา
เริ่มตนดวยโครงการ :
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ตวัแทนจากเมียนมากลาวในการนําเสนอวา เริม่ตัง้แตป 2003 เปนตนไป
สตรเีมยีนมาไดรบัการสงเสรมิใหเขมแขง็ขึน้และไดรบัสทิธเิสรภีาพโดยการ
สนบัสนุนของรัฐบาล ระบบและโครงสรางตลอดจนแนวปฏิบตัทิีเ่อือ้อาํนวย
ใหเกิดความเทาเทยีมไดถกูจดัทาํขึน้เพือ่สรางความกาวหนาใหสตร ีทัง้หมดจงึ
เปนการนาํไปสูความเสมอภาคระหวางเพศ สถานการณความเหลือ่มลํา้ดขีึน้ 
ถงึแมวาจะยังมคีวามเช่ือและแนวคิดวาผูชายน้ันดีกวาผูหญิง เนือ่งจากเปน
ผูหาเลี้ยงครอบครัว และผูหญิงมีบทบาทเปนแมบาน เด็กชายนั้นเขมแข็ง 
เปดตัวสูโลกภายนอก ฉลาด ในขณะท่ีเด็กหญิงนั้นอยูแตในครอบครัวและ
นอบนอมถอมตน ความคิดเหลานีท้าํใหผูคนกลอมเกลาเด็กใหคดิไปในทาง
ดงักลาว เดก็จงึเช่ือวาชายและหญงินัน้มบีทบาทตางกนั ซึง่ความคดินีท้าํให
การกดีกนัแบงแยกทางเพศนัน้ดาํรงอยูไดตอไป ในวิถคีวามเชือ่ทัว่ไป ผูชาย
เปนผูออกไปทําไรนา สวนผูหญิงก็หมกมุนทํางานบาน เชน ทําอาหารและ
เลีย้งดลูกู ๆ  ปจจบุนัรฐับาลไดรเิริม่โครงการปรบัทศันคติทีแ่ฝงใหระบบการ
ศกึษาทีล่าสมยั ตัง้แตป 2012 – 2015 ดาํเนินโครงการ Comprehensive 
Education Sector Review (CESR) หรือการทบทวนภาคการศึกษาเชิง
บูรณาการ ตั้งแตป 2015 เปนตนมาประเทศไดเขารวมโครงการตาง ๆ 

เชน Enhancing Girls and Women’s Rights to Quality Education 
through Gender Sensitive Policy Making, Teacher Development 
and Pedagogy in South, Southeast and Central Asia

นอกจากน้ียงัมกีารสรางคูมอืทีส่งเสริมความเสมอภาคระหวางเพศเพ่ือ
สรางความรูเรื่องเกี่ยวกับมิติ/บทบาทระหวางเพศในการรางนโยบาย
สงเสริมความเสมอภาค คูมือดังกลาวประกอบไปดวยแงมุมทุกแงมุมที่
เกีย่วกบัการวเิคราะหเรือ่งมติ/ิบทบาทระหวางเพศและยงัมกีารบรูณาการ
ผลงานวิจัยเขากับการพัฒนานโยบายตาง ๆ ในการศึกษาของครูที่ให
ตระหนักถึงความสําคัญมิติ/บทบาทระหวางเพศ

นอกจากนี ้การตรากฎหมายการศกึษาแหงชาตใินป 2014 และการปรบั
กฎหมายนี ้ ในป 2015 กอใหเกดิแผนกลยทุธการศกึษาแหงชาตขิึน้ในชวง
ป 2016 - 2021 ซึ่งแผนน้ีจะปรับวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัย เพื่อ
สอดคลองกับโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

การปฏิรปูการศึกษาดานอืน่ ๆ  ประกอบดวย การพฒันาหลกัสตูรใหม ๆ  
การจดัการศกึษาแบบนกัเรยีนเปนศนูยกลาง การใชชัน้เรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ
โดยไดการสนับสนุนจากองคกร เชน JICA, UNICEF, ADB และ UNESCO
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เวียดนาม
สรางความรวมมือ :
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 ตวัแทนจากประเทศเวยีดนามอธบิายวาทางเวยีดนามไดพยายามสราง
ความเสมอภาคระหวางเพศโดยรวมมือกับ UNESCO กระทรวงศึกษาและ
ฝกอบรมของเวียดนามไดจัดใหมีการทบทวนตําราเรียน ซึ่งการทบทวนนี้
เปนสวนหนึ่งของ Joint Program on Gender Equality (JPGE)

การทบทวนตํารานี้แสดงถึงความพยายามที่จะกระตุนใหเกิดการพูด
คยุกันถงึปญหาความไมเสมอภาคในแวดวงการศกึษาและเพือ่ขจดัอคตทิาง
เพศที่แฝงในตําราและการสอน (UNESCO IBE, 2009) รายงานที่ทําช้ีให
เหน็วาตาํรายงัมกีารเหมารวมและอคติทางเพศและย้ําถงึบทบาทอันสาํคัญ
ของผูสอน และเนื่องจากผูสอนมีบทบาทสําคัญ โครงการความรวมมือน้ี
จึงเร่ิมผนวกประเด็นปญหามิติ/บทบาทระหวางเพศเขาไปในการอบรมครู
ในป 2010 (UNESCO IBE & MoET, 2010) โครงรางโดยละเอียดของ
หนวยงานอบรมคร ู(TTMs) ถกูพฒันาข้ึนเพ่ือเปนกรอบความคิดสาํหรับให
บรรดาครูจัดการปญหาเพศและสงเสริมความเทาเทียมกัน
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ตัวอยางอันเปนเลิศ

อินโดนีเซีย

สรางกฎขอบังคับ
ในปฏิบัติการสถานศึกษา :
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 ตวัแทนจากประเทศอนิโดนเีซยีบรรยายใหทีป่ระชมุทราบถงึโลกทศัน
แบบด้ังเดิมวาสถานทีข่องผูหญงิตามหมูบานนัน้คอื บรเิวณบอนํา้ในหมูบาน 
ในครัวและในหองนอน นอกจากน้ีตวัแทนไดใหขอมูลสถิตกิารเขาเรียนของ
ผูหญิงในโรงเรียนประเภทตาง ๆ  แมจาํนวนนักเรียนหญิงนกัเรียนชายจะไม
ตางกันมากนัก แตการเหมารวมทางเพศก็ยังมีใหเห็นอยูมาก ภาพจากใน
ตําราเรียนชั้นประถมศึกษาเปนภาพมารดาและลูกสาวทํางานอยูในครัว 
ในขณะท่ีบิดาเพลิดเพลินกับการดูโทรทัศน ในตําราเรียนภาษาอังกฤษมี
การกลาวถึงผูชายมากกวาผูหญงิ แตกม็คีวามพยายามท่ีจะเนนความสําคญั
ของความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศอินโดนเีซยี รฐับาลออกกฎหมาย
บังคับใหมีการปฏิบัติตอท้ังสองเพศอยางเทาเทียมกันและบังคับใหระบบ
การศึกษาปราศจากการกีดกันใด ๆ ทุกองคกรในประเทศอินโดนีเซีย
ถูกกําหนดใหมีแผนงานใหความสําคัญแกความเสมอภาคระหวางเพศและ
มนีโยบายในดานนี ้กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมมหีลักเกณฑและแนวทาง
ตาง ๆ  ทีก่อใหเกดิการปฏบิตัทิีเ่นนความเสมอภาคระหวางเพศในการจัดการ
กับปญหาความเหลื่อมลํ้าระหวางเพศในโรงเรียน ครูผูสอนพยายามใช
กิจกรรมท่ีปราศจากอคติทางเพศในช้ันเรียน ความคิดริเริ่มมากมายไดรับ
การสงเสริมเพ่ือเนนใหคนใสใจตอปญหาความไมเสมอภาคในการเรียน
การสอน (ACDP, 2013) ตัวอยางเชน รูปแบบความเทาเทียมระหวางเพศ
และหนวยงานฝกอบรมซ่ึงเปนสวนหนึง่ของโครงการนาํรองไดรบัการสงตอ
ไปใหครูใหญ ครูผูสอน และที่ปรึกษาในเขต Sleman ใน Yogyakarta

การอบรมประกอบดวยแนวทางในการสังเกตและจัดการกับปญหาความ
ไมเสมอภาคและการเหมารวมทางเพศในสภาวะแวดลอมของโรงเรียน 
ในกระบวนการการเรียนการสอนและในส่ือการสอน โครงการนํารอง
อีกโครงการหนึ่งดําเนินการในเขต Kupang ภายใตโครงการน้ี หนวยการ
อบรมที่เนนความเสมอภาคระหวางเพศไดรับการพัฒนาขึ้นโดยบรรดาครู
ผูรวมโครงการ ครูใหญ ผูสอนกวดวิชา นักวิชาการ และกลุมผูทํางานดาน
มิติ/บทบาทระหวางเพศในทองถิ่น หนวยการอบรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให
การอบรมครูและครูใหญมีความออนไหวตอความไมเสมอภาคทางเพศใน
การเรยีนและการสอนในโรงเรยีน โครงการนาํรองนีส้งผลใหเกดิการทบทวน
วิสัยทัศนในการสอนและการสรางสื่อการสอนและแนวทางท่ีจะกอใหเกิด
การสนองตอบตอปญหาความเหล่ือมล้ําระหวางเพศ

ในโครงการริเร่ิมอกีโครงการหน่ึง ระบบการจัดเขตการศึกษาถูกนาํมา
ใชเพือ่ขจดัการกดีกนัระหวางเพศและใหแนใจวาในการคดัเลอืกนกัเรยีนนัน้ 
ขั้นตอนทุกขั้นตอนจะโปรงใสโดยใหนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนที่อยูใกล
บานของตน ระบบยงัมุงทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหผูปกครองและชมุชนมี
สวนรวมในดานการศึกษาของบุตรหลาน เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมประเทศ
อินโดนีเซียไดจัดใหมีโครงการการพบปะพูดคุยระหวางผูปกครองกับครู
ในทกุ ๆ  ภาคการศกึษาซึง่ในการพดูคยุนีจ้ะมกีารสนทนาเรือ่งการคดัเลอืก
ตําราเรียนอยูดวย
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มาเลเซีย
สอดแทรกอุดมคติไวในทุกท่ี :
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 ตามที่ตัวแทนจากประเทศมาเลเซียนําเสนอ กลาวถึงประเด็นปญหา
ทางเพศสภาพในวงการการศกึษา ประเทศมาเลเซยีเนนวชิากายภาพศกึษา 
(PEERS) ซึง่มุงทีจ่ะเตรยีมนกัเรยีนใหมคีวามพรอมในทกุ ๆ  ดานทีจ่ะดาํเนนิ
ชวีติ วชิาทีมุ่งสอนใหนกัเรียนทุกคนมคีวามรับผิดชอบตอพฤตกิรรมทางเพศ
ของตน เพศศึกษาไดรับการบรรจุไวในหลักสูตรในทุกโรงเรียน กายภาพ
ศึกษาแฝงอยูในทุกรายวิชาเชน วิชาสุขศึกษาและวิชาอ่ืน ๆ เชน ภาษา 
ชีววิทยา วิทยาศาสตร อิสลามศึกษาและวิชาศีลธรรม โรงเรียนท้ังหมด

ใชแนวทางแบบประเมิน ในการจัดการเร่ืองเพศศึกษาและการเจริญพันธุ
ของวัยรุน จุดมุงหมายสูงสุดของ PEERS คือการสงเสริมในแตละบุคคล
ตัดสินใจอยางฉลาด วิชานี้ใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีรับผิดชอบ
เพื่อที่จะไดไมถูกชักจูงไปสูพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ๆ
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มอบโอกาสท่ีไมคิดวาเคยมีมากอน : 
ความคิดริเริ่มของมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียริเริ่มการปฏิรูปมากมายท่ีนําไปสูการขจัดการเหมา
รวมทางเพศท่ีแฝงอยูในระบบการศึกษา นกัเรียนหญิงไดรบัการผลักดันให
เลือกเรียนวิชาท่ีเชื่อกันวาเปนวิชาของผูชาย (วิศวะ และเทคนิค) กลยุทธ
ที่ใชในการจัดการกับประเด็นทางเพศที่ยังคงมีอยู คือ การเสนอรายวิชา
ทางวิศวะและเทคนิคใหเด็กผูหญิงเรียนในระดับมัธยมศึกษา วิชาเหลานี้
จัดเปนวิชาเลือกซ่ึงเปนวิชาตรงกันขามกับวิชาด้ังเดิมท่ีเด็กผูหญิง
มักเลือก เชน คหกรรม พาณิชยหรือธุรกิจ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่นักเรียนหญิงมีรายวิชาที่ไดรับการจัดให เชน ชางไม การติดตั้งไฟฟา 
และวิชาไฟฟา นอกเหนือไปจากวิชาดั้งเดิม เชน ตัดเย็บและการทําอาหาร 
นอกจากนั้น ประเทศมาเลเซียยังไดพยายามสรางสํานึกเร่ืองการกีดกัน
และการเหมารวมทางเพศในแวดวงการงานอาชีพและการเลือกงานโดย
การใหคําปรึกษาแนะแนวในโรงเรียน ครูแนะแนวดานอาชีพมีคูมือในการ

ใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักเรียนหญิงไดรับการสนับสนุนใหเขารวมเลน
กฬีาและวชิาพลศกึษา นกัเรยีนชายกไ็ดรบัการสนบัสนนุใหพจิารณาอาชพี
ครู จุดมุงหมายคือตองการหลีกเลี่ยงการทําใหอาชีพครูเปนอาชีพสําหรับ
ผูหญิงเทานั้น คนท่ีมีทัศนคติมาแตดั้งเดิมวาครูคืออาชีพของผูหญิง และ
นักเรียนชายที่เรียนไดไมดีเทากับนักเรียนหญิง เหตุผลที่เด็กชายเรียน
ไดไมดีก็คือ เด็กจะเรียนไดดีกับผูสอนที่เปนเพศเดียวกัน หากครูมีแต
ผูหญงิการศึกษาของเด็กชายอาจไมดเีทาทีค่วร ดงันัน้ครจูงึควรมีทัง้สองเพศ
ทางมาเลเซียยงัพยายามทาํใหอาชพีครนูาสนใจอยางย่ิง (World Educational
Forum 2015) ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเหมารวมทางเพศใน
ตําราเรียนนั้น ผูมีหนาที่เกี่ยวของในมาเลเซียพยายามสรางจิตสํานึกเรื่อง
การเหมารวมทางเพศในตํารา เพ่ือใหแนใจวาตําราเรียนน้ันปราศจากอคติใด ๆ
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จัดทําตําราท่ีปราศจากอคติทางเพศ :
คณะกรรมการคัดเลือกตําราในมาเลเซีย

นักเรียนนั้นซึมซับคานิยมจากตําราโดยไมรูตัว สิ่งท่ีบรรจุไวในตํารา
จึงสําคัญในการปลูกฝงคานิยมในตัวนักเรียน รัฐบาลมาเลเซียซึ่งตระหนัก
ในประเด็นนี้จึงไดออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมใหเนื้อหา
ในตํารานั้นปราศจากอคติทางเพศ โดยใชมุมมองทางจิตวิทยา ตัวอยาง
เชน การหามเด็กชายไมใหแสดงความรูสึกนั้นก็มาจากการเหมารวม
ทีเ่ดก็ชายตองเขมแขง็ ซึง่ไมใชเรือ่งทีถ่กูตอง ประชาชนและภาคประชาสังคม
ก็มีบทบาทสําคัญในการเรียกรองใหรัฐบาลสนใจเรื่องการเหมารวม
ทางเพศในตําราเรียน ตัวอยางเชน ตําราเรียนในชั้นประถมศึกษา

ปที่สามนําเสนอวาเด็กหญิงจะนําความเสื่อมเสียมาสูครอบครัว
ถาหากแตงกายไมเหมาะสม เหตุการณนี้ถูกวิจารณอยางกวางขวางจาก
องคกรประชาสังคมมากมาย และผูคนในสื่อ (Strait Times, 2019)
ผลจากการวิพากษวิจารณ คือ กระทรวงศึกษาส่ังใหมีการทบทวนตํารา
ทันที และสัญญาวาจะใชมาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุการณ
เชนนี้อีก ยิ่งไปกวานั้นครูทั่วประเทศถูกกําหนดใหเขาอบรมในวิชา
เบ้ืองตนตาง ๆ ทุก ๆ ป การอบรมเหลานี้เปนเวทีใหครูแลกเปล่ียน
ความคิดดานกิจกรรมการสอนและการปฏิบัติงานดานการสอน
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แมคนา คารตา 
สําหรับสตรีของฟลิปปนส

ทําใหเปนกฎขอบังคับ :
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 พ.ร.บ.สาธารณรฐัที ่9710 เปนพระราชบญัญตัฉิบบัสมบรูณทีมุ่งขจดั
ปญหาการกีดกนัสตรเีพศ กฎหมายน้ียอมรบัและคุมครองตลอดจนสงเสริม
สิทธิสตรีและกําหนดไวอยางชัดเจนวาการกีดกันผูหญิงน้ันคืออะไร  ยิ่งไป
กวานัน้ พ.ร.บ. นีร้บัประกันสิทธสิตรีและกําหนดสิทธดิงักลาวในรัฐธรรมนูญ 
และยังรับรองสิทธิที่ระบุไวในทุกเกณฑนานาชาติที่ฟลิปปนสยอมรับอีก
ดวย (Philippine Statistics Authority 2019) สิ่งที่ระบุไวในแมคนา 
คารตาคือ สทิธิทัง้ปวงซ่ึงนาํไปสูนโยบายท่ีสนบัสนุนผูหญิง ประเทศท่ียงัไม
กาวหนาดานนโยบายดานสิทธสิตรีสามารถนําฟลปิปนสเปนแบบอยางโดย
ดูสิทธิสตรีที่แมคนา คารตาระบุไววามีอะไรบาง เพราะการระบุนี้เปนการ
ระบทุีล่ะเอียดและชัดเจนและสิทธิสตรใีนดานการศึกษาท่ีระบไุวมดีงัตอไปน้ี

- การคุมครองความรุนแรงตาง ๆ ใหความคุมครองและปองกันผูรับ
เคราะหสตรีในเร่ืองความรุนแรงน้ันสืบเน่ืองมาจากมิติ/บทบาทระหวาง
เพศ สิทธินี้แมจะกลาวไวอยางกวาง ๆ ในบริบททั่วไปแตก็รวมถึงสิทธิใน
การไดรับความคุมครองของนักเรียนผูหญิงเชนกัน กฎหมายบังคับวา
หนวยงานปกครองทองถ่ินทุกแหงตองต้ังโตะรองเรียนเร่ือง ความรุนแรงตอสตรี 
“ในทุก ๆ ทองที่” เพื่อจัดการกับปญหาความรุนแรงตอสตรีที่เกิดขึ้นแนว
ปฏิบตันิีส้ามารถทําไดในบริบทโรงเรียนเชนกนัเพือ่ใหมัน่ใจวานกัเรยีนหญงิ

ไดรับการปฏิบัติที่ยุติธรรมในชวงแรก โตะรองเรียนเชนนี้สามารถจัดไดใน
เขตการศึกษาและคอย ๆ ขยายไปในทุกโรงเรียน

- ความคุมครองอกีประการหนึง่ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา คอื การใหโอกาส
ที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชายในการเขาถึงการศึกษา การฝกอบรม 
ทุนการศึกษา ในกรณีนี้ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองทบทวนสื่อการสอนและ
หลกัสตูรเพือ่จะกาํจดัการเหมารวมทางเพศและภาพทีส่ออคตทิางเพศ พ.ร.บ.
ยังใหถือวาสิ่งตอไปน้ีผิดกฎหมายซ่ึงก็คือการไลไมใหกลับเขาเรียนของ
นักเรียนและครูที่ตั้งครรภโดยมิไดแตงงาน

- ความคุมครองอีกประการหน่ึงภายใตแมคนา คารตา คือ การให
คุมครองสทิธสิตรใีหไมถกูกดีกนัในกฬีาทกุชนดิ แมคนา คารตารบัรองไมให
เกิดการกีดกันผูหญิงและเด็กหญิงในการแขงขันกีฬา และผูหญิงและเด็กผู
หญงิมสีทิธเิสมอภาคกับชาย ในกรณหีากความคุมครองควรขยายไปในระดับ
โรงเรียน เดก็หญิงถกูผลักใหไปอยูในชายขอบในกจิกรรมการกฬีากจ็ะไดรบั
ความคุมครองหากเขาเหลานัน้ตองการรวมในกฬีาซึง่แตดัง้เดมินัน้มเีฉพาะ
แตเด็กชายเทาน้ันท่ีเลน และขอบังคับอีกอยางท่ีเกี่ยวของกับเด็กนักเรียน
โดยตรง คือ การคุมครองเด็กนักเรียนหญิงจากการกีดกันในทุกรูปแบบ
ในแวดวงการศึกษา การสุขภาพ โภชนาการและการพัฒนาทักษะทั้งปวง
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แมคนา คารตา ซึ่งครบถวนในการกําหนดสิทธิสตรีนั้นมีอะไรบาง มี
มาตรการและความคุมครองประโยชนอะไรบางที่สตรีพึงไดรับ และรัฐกับ
ภาคเอกชนมหีนาทีอ่ะไรทีจ่ะทาํใหแนใจวาสตรไีดรบัสทิธอินัพงึได ตลอดจน
วธิกีารบงัคบัใชกฎหมายเชนกนั ตามขอมลูของใน Philippines Statistics 
Authority หนวยงานรัฐทั้งปวง ทั้งที่เปนของรัฐและอยูในกํากับรัฐและ
หนวยงานทองถ่ินจะตองทาํใหการสนบัสนนุความเสมอภาคระหวางเพศเปน
กลยุทธในการนํากฎหมายมาใช กฎหมายยังระบุดวยใหมีการ 1. วางแผน
ใหงบประมาณและควบคุมประเมินการพัฒนาความเสมอระหวางเพศ 
2. สรางและเสริมความเขมแข็งใหศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระหวางเพศ (Gender Focal Point) 3. สรางและเก็บรักษาขอมูลสถิติ

ทางเพศ และฐานขอมลูการไมแบงแยกทางเพศเพ่ือเอ้ือตอการวางแผนและ
สรางนโยบาย แมคนา คารตาเปนกฎหมายที่สมบูรณในแงที่วาครอบคลุม
ทุกแงตั้งแตออกกฎหมาย นํากฎหมายที่จะออกมาในทุกระดับไปใชตรวจ
ตรา ตรวจสอบการใชงบประมาณและประเมินผล (ผาน Commission 
on Credit) แมจะครอบคลุมทุกอยางเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวาง
เพศ กฎหมายนี้ก็เก่ียวของโดยตรงกับการเหมารวมทางเพศ และที่แฝง
อคติทางเพศในบทเรียน ประมวลกฎหมายน้ีเปนแบบอยางชั้นดีเลิศในทุก
ระดับ ตั้งแตการออกกฎหมายจนถึงออกนโยบาย หากทุกประเทศมี
นโยบายเชนประเทศฟลปิปนส การเหมารวมทางเพศและภาษาท่ีแฝงอคติ
ก็จะหมดไปภายในไมชา
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วางแผนแบบบูรณาการ :
ฟลิปปนส

ในความพยายามขจัดความไมเสมอภาคระหวางเพศในแวดวงการศึกษา 
กระทรวงศึกษาไดกระตุนใหมกีารริเร่ิมมากมาย ในการเนนความสําคัญเรือ่ง
ความเทาเทียมกันตั้งแตป 2017 ทางกระทรวงไดออกนโยบายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีใหความสําคัญตอความเสมอภาคระหวางเพศในปดังกลาว
หนึ่งในวัตถุประสงคของนโยบายน้ี คือ ทําใหนักเรียน ครู และบุคลากร
ที่ไมใชครู ตลอดจนผูเก่ียวของเขามีสวนรวมในการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางเพศ โดยผานการเขารวมในการเห็นชอบหลักสูตร
สื่อการสอนและวิธีการสอนและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งไมไดเพียงแค
มุงขจัดการเหมารวมทางเพศแตยังมุงเปล่ียนแปลงสถานการณและสังคม
(Department of Education, 2017) ในเรื่องนโยบาย การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติใชนั้นเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษา โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ศูนยการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
ระบบการศึกษาทางเลือก มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตาง ๆ

ในป 2018 มีการจัดการอบรม Harmonized Gender and
Development Guidelines (HGDG) Workshop for Training Program 
Developer/Implementer” การอบรมนีอ้อกแบบมาเพือ่เพิม่ศักยภาพให
แกผูเขารบัการอบรมทีม่าจากทกุหนวยงานในทกุระดบัของกระทรวงศกึษา
ใหรูจักการนํา HGDG ไปประยุกตใชในการบูรณาการเรื่องความเสมอภาค
ระหวางเพศ เขาไปในโครงการฝกอบรมและกจิกรรมตาง ๆ  (Department 
of Education, 2018)

นอกเหนอืจากทีก่ลาวมา the Philippines Commission on Women
(คณะกรรมการสตรี) ไดพัฒนาแผนฉบับสมบูรณสําหรับการเพิ่ม
ศกัยภาพสตรชีือ่วา “Women’s EDGE Plan, 2013-2016” (Philippines 
Commission on Women, 2014) ความเสมอภาคในภาคการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของแผนนี้ซึ่งช้ีใหเห็นถึงการเหมารวมทางเพศและอคติ
ซึ่งแฝงในหลักสูตร วิธีการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียน และนโยบาย
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โรงเรียนบางอยาง วาเปนเรื่องที่ตองแกไข แผนนี้ไดใหรายละเอียด
ของกลยุทธและตัวช้ีวัด กลุมเปาหมายและองคกรปฏิบัติการท่ีจะจัดการ
กับประเด็นปญหา สิ่งที่ไดระบุไว คือ

- วิเคราะหหลักสูตร ประมวลการสอนและนําผลไปรางนโยบาย
  สําหรับการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอความเสมอภาคระหวางเพศ
- ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายของสถาบันการศึกษาให
  สนองตอความเทาเทียมทางเพศ
- จัดสื่อ ตารางสอนท่ีบูรณาการมิติดานความเสมอภาคระหวางเพศ 
  และแยกสื่อท่ีเหมารวมทางเพศออก
- พัฒนาขีดความสามารถของผูเขียนหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตร
  ตลอดจนผูบริหารโรงเรียนใหพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอบ
  ความเสมอภาคระหวางเพศ
- พัฒนารูปแบบการสอนและตัวอยางการสอนที่เปนเทคนิคกอให
  เกิดความเสมอภาคระหวางเพศ
- พัฒนานโยบายที่จะกอใหเกิดหลักสูตรที่สนองความเสมอภาค
  ระหวางเพศอยางถาวร

ในการเนนความปลอดภัยของนักเรียนหญิง กระทรวงศึกษาไดจัด
การอบรมสําหรับพนักงานโรงเรียนซ่ึงรวมถึงคนขับรถโรงเรียนดวย
การปฏิบัตินี้แสดงถึงความจริงจังและจริงใจของทุกภาคสวนที่จะสราง
สภาพแวดลอมที่เปนมิตรใหนักเรียนหญิงใหไดรับสิ่งท่ีเขาเหลาน้ันสมควร
ไดรับจากสังคม สิ่งเหลานี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดหากไมมีกฎหมายหลัก คือ 
กฎหมายแมคนา คารตาที่ไดกลาวมาแลว
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สิงคโปร
เนนการใหสิทธิสตรี :
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สิงคโปรใหสิทธิสตรีเสมอมา ระบบการศึกษาน้ีเปนระบบการศึกษา
หลายแบบ อยางไรก็ตาม นักเรียน นักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาหลักรวม
กันในระดับประถมศึกษาตอนตนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายตองเรียนวิชา
โภชนาการและการบรโิภค ในระดับประถมศึกษาตอนปลายนกัเรยีนสามารถ
เลือกเรียนวิชาอาหารและโภชนาการตลอดจนวิชาออกแบบและภาค
เทคโนโลยีเปนวิชาเลือก

รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญตอการขจัดการเหมารวมและอคติ
ทางเพศและพยายามใหทัง้หญิงและชายไดรบัการนําเสนออยางเทาเทียมกัน
ในบทเรียน ภาพวาดในตําราเรียนประกอบไปดวยภาพของนักเรียนหญิง
และชายในอาชีพตาง ๆ เชน แพทย (ซึ่งตามความคิดดั้งเดิมเปนอาชีพของ
ผูชาย) ตําราเรียนตาง ๆ ก็ยํ้าการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชายในการ

ทํางานบานซึ่งตามประเพณีดั้งเดิมถือวาเปนงานของผูหญิง เนื้อหาในวิชา
สงัคม ประวตัศิาสตรกลาวถึงประโยชนทีท่ัง้หญิงและชายไดทาํใหแกประเทศ 
การสอนเร่ืองความเสมอภาคระหวางเพศก็ไดรบัการตอกย้ําโดยผานหลักสตูร 
Character and Citizenship Education (CCE) นักเรียนถูกสอนไมให
เหมารวมทางเพศและใหเห็นความสําคัญของการไมเหมารวม ตลอดจน
ใหชื่นชมในความเสมอภาคระหวางเพศและใหความเคารพในความพิเศษ
เฉพาะตัวของผูอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นซึ่งอาจไมเหมือนกับเรา 
มหีลักฐานมากมายวารฐับาลไดพยายามอยางย่ิงท่ีจะลดชองวางระหวางเพศ 
Brendan et al. (2012) นําเสนอขอมูลที่ชี้วา การเหมารวมทางเพศใน
ตาํรานัน้ลดลงอยางมากจากชวงปทศวรรษ 1970 ในป 2000 ตาํราเรยีนใน
สงิคโปรนัน้พฒันาไปมากแมจะมีการเหมารวมทางเพศเหลอืใหเหน็อยูบาง
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โรงเรียนมีชัยพัฒนาของประเทศไทย
นําความเสมอภาคไปสูภาคปฏิบัติ :
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 ตวัอยางอนัดเีลศิของประเทศไทยนีส้ะทอนใหเห็นวาเมือ่ผูหญงิไดรบั
ความเสมอภาคเทากับผูชาย พวกเขาจะทําไดดีเทาเทียมผูชาย ดังที่กลาว
กนัทัว่ไป สทิธิสตร ีคอื สทิธมินษุยชน โรงเรียนมชียัพฒันาซ่ึงรูจกักนัในนาม
โรงเรียนไมไผนําคํากลาวน้ีสูภาคปฏิบัติ โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นบนพ้ืนฐานวา
ทกุคนทีม่สีวนรวม (นกัเรยีน คร ูผูบรหิาร) มคีวามเทาเทียมกนัในทกุกจิกรรม
และกิจการ

โรงเรียนมชียัพฒันากอตัง้ในป 2508 โดยนายมชียั วรีะไวทยะ ซึง่รูจกั
กันดีในแวดวงการวางแผนครอบครัวและการรณรงคเรื่องความปลอดภัย
ทางเพศ โรงเรียนแหงนี้ตางจากโรงเรียนอื่น ๆ และเปนแบบอยางที่หา
ไดยากในแงมมุของการใหความเสมอภาคระหวางเพศ ซึง่เปนวตัถุประสงค
หลักของโรงเรียน ความตั้งใจแรกเริ่มของผูกอตั้งคือการใหโอกาสทาง
การศึกษาแกกลุมคนดอยโอกาส จังหวัดบุรีรัมยนั้นเปนจังหวัดที่คุณภาพ
การศึกษาอยูในลําดับทาย ๆ ของประเทศ (ลําดับท่ี 74 จาก 76) นายมีชัย
ตระหนักวาการบรรเทาปญหาคุณภาพดวยการใหทุนนั้นไมเพียงพอและ
แกปญหาไมได การปรับปรุงคณุภาพการศึกษาซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตองทํามากกวาการใหทุนสนับสนุน นายมีชัยเช่ือเปนอยางยิ่งวา
การพัฒนาอยางย่ังยนืจะหย่ังรากลึกไดนัน้ จาํเปนตองใชรปูแบบการศึกษาใหม

และการเรียนการสอนตองพัฒนาข้ึนเพ่ือมอบพ้ืนฐาน คานิยมอันเขมแข็ง
ตลอดจนทักษะทางเศรษฐกิจที่ดีแกชนรุนหลัง การบรรลุเปาประสงคที่
กลาวมาเปนความทาทายซึง่นกัการศกึษาจะตองทบทวนบทบาทของโรงเรยีน
และสิ่งที่โรงเรียนจะสอนตลอดจนวิธีการสอนดวย โรงเรียนมีชัยพัฒนา
จงึไดรบัการกอตัง้ขึน้ดวยวสิยัทัศนของนวตักรรมทางสถาบนัการศกึษาและ
การพัฒนาศูนยการเรียนรู ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน และเปนแหลง
ความกาวหนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

วัตถุประสงคหลักของโรงเรียน คือ การหลอหลอมประชากรของ
ประเทศใหเปนคนดี ซึ่งคนดีในที่นี้หมายถึง คนซื่อสัตย และปรารถนา
จะแบงปน ปฏบิตัแิละสงเสรมิความเทาเทยีมระหวางเพศ คนเหลานีจ้ะตอง
มทีกัษะชวีติ และทกัษะอาชพี รูการบรหิารจดัการและเปนผูนาํการพฒันา
ชมุชน โรงเรยีนนีใ้หการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและเปนโรงเรยีนประจาํซึง่
ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่งดงาม อาคารเรียนสรางจากไมไผ หองเรียนเปน
หองแปดเหลี่ยมแทนที่จะเปนส่ีเหล่ียมแบบท่ัวไป ซึ่งเนนใหเห็นวาสถานที่
ไมไดจาํกดัวาสวนไหนเปนหนาหองและหลงัหอง นกัเรยีนจะน่ังตรงกลางหอง

ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 157 คน โดยรอยละ 75 เปนหญิง
และรอยละ 25 เปนชาย เครื่องแบบนักเรียนหญิงเปนกระโปรงกางเกง



132

ซึ่งเอื้อใหนักเรียนเคลื่อนไหวสะดวก นักเรียนมาจากทุกภาคของประเทศ 
การเขามาไมไดกาํหนดวาตองไดคะแนนเทาไร หรอืเรยีนดหีรือไม แตผูสมคัร
ตองมีประวัติการอาสาสมัครในโรงเรียนเดิม โรงเรียนไมเก็บคาเลาเรียน
แตผูปกครองจะตองตอบแทนโดยการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมเปนเวลา 
400 ชั่วโมงตอป (หรือ 8 ชม./สัปดาห) และตองปลูกตนไม 400 ตนตอป 
เชนกนักบัทีน่กัเรยีนจะตองบาํเพ็ญประโยชนตอชมุชน 12 ชัว่โมงตอสปัดาห
และปลูกตนไม 400 ตนตอป

โรงเรียนไมไผเนนคานิยม “การศึกษาแบบประชาธิปไตย” ซึ่ง
นักเรียนสามารถเรียนรูและซึมซับผานกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน 
ในการหลอหลอมชนรุนใหมที่เปนคนดีและเปนนักประชาธิปไตยท่ีตื่นตัว
โรงเรียนกระตุนท้ังเด็กหญิงเด็กชายใหกลาพูด กลาถามในชั้นเรียน
กลาเสนอแนะ และแสดงความสนใจและใสใจเก่ียวกับโรงเรียนและการเรียน 
“คณะกรรมการนักเรยีน” ทีไ่ดรบัเลอืกมบีทบาทสําคัญในนโยบายและการ
บริหารจัดการโรงเรียน ตั้งแตการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบส่ิงของท่ี
โรงเรยีนซือ้ตลอดจนการสมัภาษณและประเมนิผูสมคัรเปนครู คณะกรรมการ
นักเรียนชุดปจจุบันมีสมาชิก 23 คน เปนหญิง 14 คน และชาย 9 คน
ซึ่งนําโดยประธานนักเรียนคนปจจุบันที่เปนนักเรียนหญิง ทั้งนักเรียนชาย

และนกัเรียนหญงิจะทาํและเขารวมในคณะทาํงานตาง ๆ   หลกัสตูรทีใ่ชเปน
หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการเสริมดวยการเรียนแบบโครงการ ซึ่งใน
โครงการเหลาน้ีนักเรียนจะเรียนรูทักษะการเปนเกษตรกร การตลาด การ
บรหิารเงินและการอาสาสมัคร นกัเรียนไดรบัการสนับสนนุใหตัง้ธรุกิจขนาด
เล็ก และแบงกําไรใหแกชุมชน การอนุรักษสิ่งแวดลอมไมไดอยูแต
ในตํารา แตนกัเรยีนประยกุตตาํราเขากบัสภาพจรงิเชน การประหยดันํา้ใน
การเกษตร การผลิตพลังงานชีวมวล การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการใช
พลังงานแสงอาทิตย นักเรียนยังตองเรียนวิชาจัดยา แอลกอฮอล โรคเอดส 
และเพศศึกษา พวกเขาไดรับการกระตุนใหพูดถึงปญหาแทนท่ีจะอาย
ไมกลาพูดและเล่ียงปญหา ในการพูดคุยกับคณะผูวิจัย นักเรียนหญิง
นกัเรยีนชายพูดถึงทัศนคติมมุมองวาความเสมอภาคคือเมือ่พวกเขาสามารถ
ทาํในสิง่ท่ีเขาต้ังใจจะทําไดโดยไมมเีรือ่งมติ/ิบทบาทระหวางเพศเปนอุปสรรค
ขวางกั้น และโรงเรียนไดสรางสภาวะแวดลอมเชนนั้นใหแกนักเรียน

แนวทางของโรงเรียนไมไผสรางแรงบันดาลใจและเปนรูปแบบ
การศึกษาที่สรางสรรค โรงเรียนรวมมือกับสมาคมโรงเรียนระดับเล็ก
ในการแบงปนและสรางแมแบบในป 2018 กระทรวงศกึษาไดเลอืกโรงเรยีน 
77 แหง ใหเขารวมโครงการนํารองหลักสูตรของโรงเรียนมีชัยพัฒนา
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เม่ือไมนานมาน้ี UN Country Team รวมเฉลิมฉลองความสําเร็จของ
โรงเรียนมีชัยพัฒนาในการสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนฐานราก

โรงเรียนไมไผจะไมมีวันประสบความสําเร็จไดหากไมมีการปลูกฝง
คานิยมใหแกนักเรียนวาทุกคนนั้นเทาเทียมกัน ในกระบวนการปลูกฝง
คานิยมนี้ ทางโรงเรียนนําคานิยมสูแนวปฏิบัติ นักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงวาพวกเขาน้ันเทาเทียมกัน ความคิดเห็นของทุกคนน้ันไดรับการฟง
โดยไมไดเก่ียวกับผูแสดงความคิดเห็น ไมมีใครถูกกีดกั้นจากการตัดสินใจ
ใด ๆ  ทกุความคิดเห็นมคีาโดยไมเก่ียวกับมติ/ิบทบาทระหวางเพศ อายุ และ
ฐานะของผูแสดงความคิดเห็น ความคิดที่ดีไมวาจะมาจากครูหรือนักเรียน
หญงิหรอืนกัเรยีนชายก็คงเปนความคิดท่ีด ีและชุมชนก็เห็นชอบ วธิกีารพ้ืน
ฐานในการดําเนนิกิจการนี ้หากทกุคนเขาใจรวมกัน  ทกุคนกจ็ะช่ืนชมยินดี
และเห็นเปนเรื่องปกติในการประกอบกิจกรรมใด ๆ เด็กหญิงเด็กชายก็จะ
พบว าความแตกต างระหว างเพศนั้นไม  ใช ประเด็นสําคัญและ
ทัง้สองเพศกส็ามารถกาวหนาในชวีติโดยการเหมารวมทางเพศกจ็ะหมดไป
และโรงเรยีนกบ็รรลวุตัถปุระสงคในการ “สรางคนด”ี ซึง่กจ็ะหวานเมล็ดพนัธุ
ของความเสมอภาคระหวางเพศสูสังคมไทยในวงกวาง  การจะใหผูหญิง
ไมถูกกีดกันนั้น จะตองเร่ิมดวยการใหทุกเพศทุกวัยเขาใจกอนวาทุกคน

เทาเทียมกัน จากน้ันผูหญิงทุกคนก็จะพัฒนาตนเองตามขีดความสามารถ
ทีแ่ทจริง กลาวคือ ไมมอีคติหรอืการเหมารวมทางเพศสภาพใด ๆ  มาขวางให
ไมกลาคิด ไมกลาทํา และไมกลากาวหนา
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บทสรุป

รายงานฉบับนี้มุงจะใหขอมูลกับประชาคมโลกวาความเหล่ือมลํ้า
ระหวางเพศนัน้มอียูทกุแหงหนในอตัราทีต่างกนั เราเหน็ความเหลือ่มลํา้ใน
การปฏิบัติดานตาง ๆ แตความเหลื่อมลํ้าที่ทรงพลังมากคือสิ่งที่ปรากฏใน
ตาํราเรียนของเด็กเล็ก สิง่ทีบ่รรจุในตําราน้ันมอีทิธพิลตอผูอานอยางมาก
ตาํราเรยีนจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลที่ไม
เทีย่งตรงและช้ีนาํไปทางท่ีผดินัน้ถกูขจัดออกไปกอนจะฝงรากลึกลงในจิตใจเด็ก

รายงานฉบับนี้นําเสนอความไมเสมอภาคระหวางเพศในเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต ตวัแทนจากประเทศทีร่วมตวักันไดแบงปนขอมลูกบัมติรประเทศ
ในภูมิภาคเก่ียวกับความพยายามท่ีเกิดข้ึนจะลดชองวางทางมิติ/บทบาท
ระหวางเพศในประเทศของตน สิ่งที่เนนคือการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมธัยมศกึษา และเราตางรวมมือกนัทบทวนตรวจสอบการเหมารวมทาง
เพศและภาษาทีแ่ฝงอคตทิางเพศทีพ่บในตาํราเรยีน แนนอนวาเราตระหนกั
วาความเหลื่อมลํ้าเปนปญหาสากลแตก็เปนปญหาเฉพาะบริบทประเทศ 
เชนบรูไนดารุสซาลามนั้นประเด็นอยูที่ศาสนาประจําชาติ และแนวทาง
ปฏิบัติทางศาสนาหลายอยาง แตผูมีอํานาจหนาที่ก็ตระหนักในเรื่องนี้และ
พยายามแกปญหา ประเทศบางประเทศเขาใจปญหาและทราบถงึความเสยีหาย
หากไมมกีารแกไข ฟลปิปนสนัน้กฎหมายแมคนา คารตาสาํหรับสตรี ซึง่เปน

แมแบบทีท่กุประเทศควรเอาอยาง มาเลเซยีแสดงใหเหน็ดวยความตัง้ใจในการ
ไดมาซึ่งความเสมอภาคระหวางเพศ ตําราไดรับการกลั่นกรองโดยคณะ
กรรมการกลัน่กรอง ใหแนใจวาปราศจากอคต ิอนิโดนีเซยีจัดหาโอกาสใหกบั
นกัเรยีนหญงิโดยการใหพวกเขาตระหนกัวาประตมูากมายเปดรอเขาอยู
หนาที่การงานและอาชีพที่ปกติเปนของผูชายน้ันผูหญิงก็ทําได โรงเรียน
มชียัพฒันาหรอืโรงเรยีนไมไผในประเทศไทย ใหนกัเรยีนซมึซับคานยิมหลกั
เรือ่งความเสมอภาคโดยใหนกัเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมและกจิการทกุอยาง
สงิคโปรรบัประกนัสทิธเิสมอภาคของสตรีและไมมกีารกดีกนัระหวางเพศใน
ทกุแวดวงไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง ลาว เมียนมา และ
เวียดนามกําลังกาวเขาสูความเสมอภาคผานการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือจากภายนอก เราไดเรยีนรูจากการแบงปน การทราบตระหนกั
เรือ่งความเหลือ่มลํา้ระหวางเพศของเรามีมากขึ้น และคนจํานวนมากขึ้น
เขาใจประเด็นปญหาเหลานี้ตามที่ Dr. Marcario T. Jusayan แหง
Philippine Commission on Women กลาวไว พวกเขาจะท้ังตระหนัก
และชื่นชมยินดีกับความเสมอภาค มนุษยทุกเพศนั้นสําคัญและสามารถ
มอบส่ิงท่ีดใีหแกสงัคม เม่ือกลุมใดกลุมหน่ึง (ในกรณีนีค้อืสตรี) ถกูกดข่ีและ
กีดกันไมใหแสดงศักยภาพ ความเสียหายตอชุมชนโลกนั้นใหญหลวงนัก
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นางรัชนี มณีโรจน
นางสาวสตพร มุทาพร
นางสาวแกวตา เยือกเย็น
นางดาราวัลย มวงนอย
นางสาวเจนจิรา ธรรมสุจริต
นายกมล ธรรมยศ
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เจาของโครงการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต
อธิบดี

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล
รองอธิบดี

นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง
ผูอํานวยการกองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
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