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ปcจจุบันการดำรงอยูhและการมีอยูhของสตรีศึกษาไทยยังคงเปlนคำถามวhาจะดำเนินตhอไปอยhางไรใน

อนาคตอยhางมีชีวิตชีวาและมีพลังมากขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง วิทยานิพนธ'ปริญญาเอกชิ้นนี้ทำการศึกษา

ศูนย'สตรีศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งทบทวนการเกิดขึ้นของศูนย'สตรีศึกษาในมหาวิทยาลัย

นานาประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต_ ที่ทำให_เห็นถึงการตhอสู_และความขัดแย_งในการผลักดันให_

แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยที่ถูกสังคมคาดหวังวhาจะเปlนผู_นำแนวความคิดให_กับ

สังคมและคนรุhนใหมh และมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอยhางไรตhอสังคมโดยเฉพาะกลุ hมที่ถูกเลือกปฏิบัติอัน

เนื่องมาจากความเปlนเพศ ทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู_ที่มีความหลากหลายทางเพศ แม_วhาการศึกษานี้ได_

ทำการศึกษามาเปlนเวลากวhาย่ีสิบปxแล_ว แตhนhาประหลาดใจวhาประเด็นปcญหาอุปสรรคที่กลhาวถึงยังคงดำรงอยูh 

และไมhได_เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งคงต_องเปlนสิ่งที่พวกเราทุกคนในสังคมคงต_องชhวยกันพินิจพิเคราะห'ถึง

ความเปlนมาเปlนไปและทางออกในอนาคตที่จะมาถึง 

งานศึกษานี้ศึกษาพัฒนาการในการกhอตั้งศูนย'สตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยในภูมิภาค 3 ด_าน คือ 

ในเชิงโครงสร_าง การเมือง และวัฒนธรรม ในเชิงโครงสร_างมององค'กรในฐานะระบบราชการที่มีแนวโน_มในการ

ดำรงรักษาและความอยูhรอดขององค'กร  ในเชิงการเมืองเปlนเวทีของการแขhงขันทางความคิดทำให_เกิดความ

ขัดแย_งที่แผhขยายไปสูhชีวิตประจำวัน และในเชิงวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมองค'กรที่ฝcงแนhน อันเปlนระดับจุลภาคที่

สะท_อนวัฒนธรรมใหญhที่กว_างกวhา  

ภาพของศูนย'สตรีศึกษาไทยเผยให_เห็นการที่อาจารย'ในมหาวิทยาลัยเข_าไปเกี่ยวข_องกับการอบรมผู_นำ

สตรีจากชุมชน ดำเนินการและกระตุ_นให_เกิดการวิจยัเกี่ยวกับผู_หญงิและการพัฒนา และการผนวกประเด็นสตรี

เข_าไปในการเรียนการสอน ในมุมมองเชิงโครงสร_างการดำเนินงานโครงการสตรีศึกษาของอาจารย'จากศูนย'สตรี

ศึกษาตhอรองกับระบบราชการสhวนกลางและมหาวิทยาลัย การมีความสัมพันธ'แบบหลวมๆ ของศูนย'ฯกับหนhวย
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อื่นๆ ให_คำอธิบายเกี่ยวกับคำถามเรื่องผลกระทบของสตรีศึกษาที่มีตhอมหาวิทยาลัย จากมุมมองเชิงการเมือง

ความขัดแย_งเชิงองค'กรที่เกิดขึ้นแสดงให_เห็นถึงธรรมชาติของความขัดแย_งที่เกิดขึ้นจากการแขhงขันภายใต_

ทรัพยากรที่มีอยhางจำกดั การใช_อำนาจอยhางได_ผล และวาทกรรมชายขอบที่ชhวงชิงกับวาทกรรมหลัก ในมุมมอง

เชิงวัฒนธรรมสตรีศึกษาเปlนปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยและสhงผลตhอการเลือกทำกิจกรรมทาง

สังคม ในห_องเรียน ในการสอน และการขยายแนวคิดทฤษฎีให_กับสมาชิกทางวัฒนธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

การศึกษาความเปlนชายขอบและศูนย'กลางของศูนย'สตรีศึกษาทั้งสามด_าน ทำให_เห็นภาวะที่กลืนไมh

เข_าคายไมhออกที่ยังคงดำรงอยูhของศูนย'สตรีศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไมhสามารถแก_ไขและเปlนสิ่งที่ต_อง

จัดการ อุปสรรคสำคัญคือการเข_าถึงทรัพยากร การตhอรองกับระบบราชการ การวางเป�าหมายและจัดลำดับ

ความสำคัญของสตรีศึกษา อยhางเชhน การอบรม การพัฒนาหลักสูตร และการขยายแนวคิดทฤษฎีในบริบทของ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ศูนย'สตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยในภูมิภาคเปlนศูนย'แหhงหนึ่งที่แสดงให_เห็นถึง “เสียง” ที่ไมhใชh

เสียงเดียว แตhเปlนหลายเสียงของหญงิไทยและชายไทย เปlนเสียงที่เรยีกร_องความเสมอภาคระหวhางเพศ รวมทัง้

การตัดสินใจของผู_หญิงในการพัฒนาชนบท และการผนวกประสบการณ'ของผู_หญิงเข_ามาในสถาบันการศึกษา 

ในบางครั้งเสียงเหลhานี้อาจไมhลงรอยกันบางครั ้งกลมกลืน และบางครั้งก็เงียบไป แตhโดยรวมแล_วพวกเขา

สามารถสร_างความแตกตhางได_ ศูนย'สตรีศึกษาเปlนศูนย'หนึ่งในบรรดาศูนย'สตรีศึกษาที่มีอยูhทั่วโลกที่ "สร_าง

ความแตกตhาง" 

การกhอตั้งศูนย'สตรีศึกษาเกิดขึ้นในนานาประเทศ และมีความแตกตhางในประเทศที่มีความก_าวหน_า

ทางเทคโนโลยีและประเทศที่กำลังพัฒนา ความแตกตhางดังกลhาวรวมถึงความสัมพันธ'ระหวhางสตรีศึกษาและ

การพัฒนาสตรีในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับแนวคิดผู_หญิงในการพัฒนา (women in development) ไมhวhาจะ

เปlนการให_ความสำคัญสูงสุดตhอการวิจัยทางวิชาการหรือการขยายแนวคิดทฤษฎี หรือการทำกิจกรรม

เคลื่อนไหว และการใช_ “เพศภาวะ” หรือ “สตรี” เปlนหนhวยในการวิเคราะห' ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประกาศ

ทศวรรษสตรีขององค'การสหประชาชาติ (ค.ศ. 1975-1985) ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแนวคิดผู_หญิงใน

การพัฒนาได_แพรhขยายไปในสังคมศาสตร' ในขณะที่สตรีศึกษาแพรhขยายไปในมนุษยศาสตร'ซึ่งมีลักษณะเปlน  

สหสาขาวิชาและเน_นทฤษฎีมากกวhา ในมหาวิทยาลัยทางทวีปยุโรปสตรีศึกษาและผู_หญิงกับการพัฒนาไมhได_

แยกจากกัน สhวนในประเทศที่ไมhใชhประเทศอตุสาหกรรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเน_นในด_านการพัฒนา

เศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ'ของผู_หญิงในประเทศเหลhานี้ไมhสามารถแยกออกจากประสบการณ'อาณานิคม การ

พัฒนาแบบสมัยใหมhจากตะวันตก บรรษัทข_ามชาติ ทำให_มหาวิทยาลัยรวมถึงในประเทศไทยไมhได_ ให_

ความสำคัญกับด_านสตรีศึกษา ไมhเพียงแตhในด_านการวิจัย แตhรวมถึงการทำงานกับผู_หญิง “ฐานราก” ที่ได_รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมhเหมาะสม  

งานวิจัยด_านสตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที่ไมhใชhประเทศ

อตุสาหกรรม สhวนใหญhเน_นการศึกษาประวัติศาสตร' โครงสร_าง และการกhอต้ังโครงการและศูนย'สตรีศึกษา ใน

งานศึกษาของ Karim (1993) ซึ่งศึกษามหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต_พบวhาโครงการเพศภาวะศึกษา
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เริ่มต_นจากศูนย'วิจัย มหาวิทยาลัยในมาเลเซียจัดต้ังศูนย'สตรีศึกษา (1978-1979) และสhวนใหญhมีการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรีในด_านสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษาใน ค.ศ. 1991 ในประเทศอินโดนีเซียมีการจัดต้ัง

ศูนย'วิจัยและเผยแพรh กระทรวงแหhงชาติของอินโดนีเซียเสนอให_มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียจัดตั้งศูนย'สตรี

ศึกษาโดยขึ้นตรงกับรองนายกรัฐมนตรี แม_จะไมhได_เปlนการบังคับแตhเสนอวิธีการที่เหมาะสมในการขยายการ

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในด_านเพศภาวะศึกษา ในประเทศฟ�ลิปป�นส'มสีถาบันวิจัยด_านสตรทีี่วิจัยและอบรมด_าน

เพศภาวะศึกษา ในประเทศกัมพูชา ลาว สิงคโปร' และเมียนมาร'ยังไมhมีโครงการเกี่ยวกับเพศภาวะศึกษาใน

มหาวิทยาลัย แม_วhาในเวียดนามมีการตั้งศูนย'สตรีศึกษาเพื่อเน_นการวิจัยแตhอยูhภายใต_คณะกรรมการด_าน

สังคมศาสตร' ในประเทศเกาหลีมีการจัดต้ังสถาบันสตรีที่มหาวิทยาลัย Ewha ที่กรุงโซล ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 

1977 ซึ่งทำวิจัยเปlนหลักและตhอมาได_จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา ในฮhองกงจัดตั้งศูนย'วิจัยและ

ทรัพยากรในระดับอุดมศึกษา ใน ค.ศ. 1980 เน_นการทำวิจัยและการประชุมสัมมนา และจัดตั้งศูนย'แรงงาน

สตรีของสภาสตรีแหhงฮhองกง ในอินเดียจัดต้ังศูนย'ศึกษาการพัฒนาสตรีแหhงชาติ ใน ค.ศ. 1975 และหนhวยวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อันเปlนผลมาจากความจำเปlนในการศึกษาผลกระทบจากกระบวนการพัฒนา

ที ่ม ีตhอสตรี ในประเทศไทยมีการจัดตั ้งโครงการสตรีศึกษาครั ้งแรกขึ ้นที ่มหาวิทยาลัยเชียงใหมh และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' ใน ค.ศ. 1986 และตhอมาได_เป�ดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในลาติน

อเมริกาและประเทศในเขตแคริบเบียนเกิดแนวคิดสตรีนิยมแนววิพากษ' การตั้งคำถามทางวิชาการทำให_เกิด

สตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเด็นผู_หญิงและการพัฒนา (woman and development) ได_กลายเปlน

จุดเน_นของสตรีศึกษาที่ทำควบคูhไปกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว ในทางตรงกันข_ามการเกิดข้ึนใหมhของสตรีนิยม

และขบวนการเคลื่อนไหวของผู_หญิงในอเมริกาใน ค.ศ. 1960 ได_ให_กำเนิดสตรีศึกษาในฐานะเปlนแขนขาทาง

วิชาการของสตรีนิยม และเติบโตอยhางรวดเร็วในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ขณะที่สถาบันการศึกษาของเอกชนมี

การตั้งศูนย'วิจัยและเป�ดหลักสูตรด_านสตรีศึกษาช_ากวhา ในชhวง ค.ศ. 1970 นักวิชาการในอเมริกาเหนือและ

ยุโรปมีการสร_างและพัฒนาทฤษฎีที่เริ่มจากประสบการณ'ของผู_หญิงเอง เน_นการนำเรื่องสhวนตัวเปlนเรื่อง

การเมือง เกิดสตรีศึกษาใน 12 ประเทศในยุโรป งานวิจัยเกี่ยวกับสตรีศึกษาเปlนการศึกษาในสองประเด็น คือ 

1) หลักสูตร ศูนย'ฯ และการเผยแพรh 2) การวิจัยแนวสตรีนิยม ซึ่งมีความหลากหลายของศูนย'สตรีศึกษาและ

การสนับสนุนของรัฐตhอการทำสตรศึีกษาให_เปlนสถาบัน  

ผู_ศึกษาได_ให_ข_อสังเกตวhาแม_สตรีศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาจะประกอบด_วยงานวิจัยแนวสตรีนยิม 

การพัฒนาหลักสูตรด_านสตรีศึกษา และการวิเคราะห'เกี่ยวกับองค'กรศูนย'สตรีศึกษาในมหาวิทยาลัย แตhอาจจะ

ไมhได_กลhาวถึงแนวทางและทฤษฎีสตรีนิยมหรือการท_าทายสมมติฐานญาณวิทยาเกี ่ยวกับแนวคิดชายเปlน

ศูนย'กลาง แตhแสดงให_เห็นสตรีศึกษาในบริบทที่เน_นการวิจัยและการทำงานกับผู_หญิงชนชั้นลhางในเมืองและ

ชนบท รวมทั้งในหลักสูตรอยhางชัดเจน     อาจารย'ของศูนย'สตรีศึกษาไมhได_เรียกตัวเองวhาเปlนเฟมินิสต' อยhางไร

ก็ตาม วาทกรรมและกิจกรรมของพวกเขาสนับสนุนการตhอต_านวาทกรรมสตรีนิยมเกี่ยวกับป�ตาธิปไตย ซึ่ง

วิพากษ'และตhอต_านป�ตาธิปไตยอยhางชัดเจน ผู_ศึกษาจึงมีความเห็นที่สอดคล_องกับการนิยามเกี่ยวกับเฟมินิสต'

ของ Farganis' (1994) วhาหมายถึง "สมมติฐานเกี่ยวกับความไมhยุติธรรมในการปฏิบัติตhอผู_ชายและผู_หญิงอยhาง

ไมhเทhาเทียม และมองวhาผู_หญิงถูกกดขี ่โดยผู _ชายผhานการจัดโครงสร_างทางประวัติศาสตร'ที ่มีมายาวนาน" 
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นอกจากน้ี ยังให_ข_อสังเกตอีกด_วยวhาสตรีศึกษาไมhได_เกิดข้ึนจากบนลงลhางแตhเกิดจากลhางข้ึนบน ซึ่งตhางไปจาก

งานศึกษาในประเด็นอื่นๆ จำนวนมากที่เปlนแบบบนลงลhาง ศูนย'สตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่

ทำการศึกษาก็เชhนกัน 

ผู_ศึกษาได_กลhาวสhงท_ายวhากรณีศึกษานี้ไมhได_เปlนการศึกษาวhามหาวิทยาลัยจะจัดการกับประเด็นที่

หลากหลายอยhางไร หรือแสดงถึงการกhอตั้งสตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศโลกที่สามและนานาชาติ 

แตhเปlนความตึงเครียดระหวhางการเน_นสตรีและการพัฒนาในระดับนานาชาติกับสตรีศึกษา   และระหวhางการ

ใสhใจกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการขยายแนวคิดทฤษฎี ซึ่งเปlนสองประเด็นที่ทำให_เกิดความขัดแย_ง

ระหวhางนักวิชาการจากประเทศโลกที่หน่ึงและประเทศโลกที่สาม กรณีศึกษาน้ีเปlนสhวนหน่ึงของความตึงเครียด

เหลhานั ้น อันได_แกh การพัฒนาสตรีศึกษาที ่เน_นผู _หญิงกับการพัฒนาและกิจกรรมการเคลื ่อนไหว ซึ ่งใน

วรรณกรรมสตรีศึกษาเรียกวhาเปlนเรื่องราวของชายขอบ เรื่องราวของอาจารย'ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต_ที่ใสhใจ

อยhางลึกซึ้งตhอประเด็นความเทhาเทียมสำหรับผู_หญิงและผู_ชาย ตhอสู_กับการจัดตั้งและแสดงออกเกี่ยวกับสตรี

ศึกษาในพื้นที่ของพวกเขา ทั้งหมดน้ีคือเรื่องราวของความตึงเครียดจากชายขอบ เรื่องราวของศูนย'สตรีศึกษาที่

เต็มไปด_วยความตึงเครียดและความย_อนแย_ง แสดงถึงความซับซ_อนของการกhอต้ังสตรีศึกษาในประเทศที่ไมhใชh

ประเทศอุตสาหกรรมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต_ เปlนเรื่องราวที่ศูนย'สตรีศึกษาถูกกำหนดและกำหนดตำแหนhง

แหhงที่ของตนเองทั้งที่ชายขอบและศูนย'กลาง อาจารย'ของศูนย'สตรีศึกษาตhอรองกับระบบราชการศูนย'กลาง 

จัดตั้งและแสดงออกเกี่ยวกับสตรีศึกษา และสhงเสริมวาทกรรมชายขอบในอุดมศึกษาไทย อาจารย'ทั้งอยูhชาย

ขอบและอยูhที่เส_นแบhงที ่พรhาเลือนระหวhางชายขอบและศูนย'กลาง ศูนย'สตรีศึกษาเปlนศูนย'ที ่รุ hมรวยด_วย

ทรัพยากรบุคคล ผู_หญิง และผู_ชายที่อุทิศตนเพื่อสตรีศึกษา ทรัพยากรทางวัตถุจากองค'กรเงินทุนตhางประเทศ 

เปlนศูนย'ที ่รวบรวมวัตถุ มนุษย' และทรัพยากรสิ ่งพิมพ' ที ่เปlนจุดที่เห็นได_อยhางชัดเจนของสตรีศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ซึ่งดำรงอยูhที่ชายขอบของทรัพยากรทางวัตถุของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค อาจารย'ที่

ก_าวหน_าในภูมิภาคที่เกี่ยวข_องกับสตรีศึกษายังคงอยูhในความย_อนแย_งนี้ ด_านหนึ่งรhวมในเป�าหมายของการ

พัฒนาประเทศ อีกด_านหนึ่งตhอต_านเป�าหมายในการพัฒนาด_วยการสร_างการพัฒนาทางเลือกที่มีผู_หญิงเปlน

ศูนย'กลางในการพัฒนาที่ชายขอบ และตhอต_านการอ_างถึงการพัฒนาสูhความทันสมัยผhานกิจกรรมตhางๆ ด_วยการ

เลือกที่จะกลhาวถึงประเด็นผู_หญิงในช้ันเรียน อาจารย'ของศูนย'สตรีศึกษากำลังผลักดันประเด็นผู_หญิงชายขอบ

เข_าสูhหลักสูตร พวกเขาทำสิ่งน้ีด_วยการผนวกประเด็นผู_หญิงเข_าไปในการสอนและการเรียน ภาวะที่กลืนไมhเข_า

คายไมhออกของชายขอบและศูนย'กลาง ซึ่งอาจารย'ของศูนย'สตรีศึกษาต_องจัดการรายวันนี้ มีผลกระทบตhอ

อาจารย'ของศูนย'สตรีศึกษาในประเทศอืน่ๆ  ในบริบทของสตรีศึกษาระดับนานาชาติด_วยเชhนกัน 

  
 


