บทที่ 4
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในมุมมอง
ความเสมอภาคทางเพศ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา 8 กรณี โดยวิธีการ
สัมภาษณ และสนทนา เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาของ
ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น 8 คน ซึ่ ง แต ล ะกรณี ศึ ก ษามี พื้ น ฐานการดํ า รงชี พ สภาพ
ครอบครั วและภูมิลํา เนาที่แตกตา งกัน แตละกรณี ศึก ษามีเ ปา หมายในเรื่ อ งคุณภาพชี วิ ตและ
มุมมองเรื่องความเสมอภาคทางเพศตามประสบการณของตนเอง ดังที่ผูศึกษาจะนําเสนอตอไปนี้
ตารางที่ 4.1
ขอมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา อายุ สถานภาพ จํานวน ภูมิลําเนา ระดับ
บุตร-ธิดา
การศึกษา
กานดา
ขนิษฐา
วันเพ็ญ

18
โสด
17
โสด
23 แยกกันอยู

1

สตูล
ยะลา
ลําปาง

ป.6
ป.6
ม.ตน

งามตา
พรทิพย

19
24

โสด
โสด

-

อุดรธานี
กรุงเทพฯ

ม.ตน
ม.ตน

น้ําผึง้

26

โสด

-

กรุงเทพฯ

ม.ตน

ประไพ

32

โสด

-

ศรีสะเกษ

ม.ตน

อัญชลี

34 แยกกันอยู

2

เพชรบุรี

ม.ตน

35

อาชีพ

รายได
ตอเดือน

รับจาง
เลี้ยงเด็ก
ลูกจาง
ชั่วคราว
พี่เลี้ยงเด็ก
เจาหนาที่
ขอมูล
พนักงาน
บริษัท
พนักงาน
บริษัท
พนักงาน
บริษัท

4,000
5,000
6,500
5,000
6,000
6,500
8,000
8,000
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ขอมูลที่ไดจากตารางคือ กรณีศึกษามีอายุระหวาง 17-34 ป มีสถานภาพโสด 6 คน
และแยกกันอยู 2 คน ภูมิลําเนามีทั้งอยูในกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด โดยมีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพฯ 2 คน ภาคเหนือ 1 คน ภาคใต 2 คน ภาคตะวันออก 1 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 คน รายไดต่ําสุด เดือนละ 4,000 บาท รายไดสูงสุดเดือนละ 8,000 บาท ประกอบอาชีพที่มี
สวัสดิการ 4 คน และไมมีสวัสดิการ 4 คน แมประกอบอาชีพที่มีสวัสดิการแตเปนงานที่ไมมั่นคง
สามารถถูกเลิกจางไดงาย
ตารางที่ 4.2
ขอมูลมารดา-บิดาและครอบครัวของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา สถานภาพ การศึกษา การศึกษาสูงสุด จํานวน อาชีพ
มารดา-บิดา มารดา-บิดา ของสมาชิกใน สมาชิก มารดาครอบครัว
บิดา
กานดา
หยา
ระดับประถม
ป.6
2
ลูกจาง
ขนิษฐา

สมรส

ระดับประถม

ม.ปลาย

7

ทําสวน

วันเพ็ญ

ม.2

ปริญญาตรี

3

แมบาน

งามตา

บิดา
เสียชีวิต
แยกกันอยู

ระดับประถม

ม.ปลาย

4

ลูกจาง

พรทิพย

สมรส

ม.3

ปวช.

5

คาขาย

น้ําผึง้

แยกกันอยู

ระดับประถม

ปวช.

5

ลูกจาง

ประไพ
อัญชลี

แยกกันอยู
หยา

ระดับประถม
ม.3

ม.ตน
ปวส.

8
6

เกษตรกร
ลูกจาง

รายได
ตอเดือน
5,000
(มารดา)
10,000
(มารดา-บิดา)
7,000
(มารดา)
6,000
(มารดา)
25,000
(มารดา-บิดา)
6,000
(มารดา)
ไมทราบ
7,000
(มารดา)
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จากขอมูลในตารางพบวา สถานภาพมารดา-บิดาของกรณีศึกษาที่สมรสและอยู
ดวยกันมีจํานวน 2 คน แยกกันอยู 3 คน หยา 2 คน บิดาเสียชีวิต 1 คน และกรณีศึกษาทั้ง 6 คน
หลังนี้อาศัยอยูกับมารดาซึ่งเปนผูรับผิดชอบหาเลี้ยงดูบุตร-ธิดาเพียงคนเดียว เมื่อเปรียบเทียบเรื่อง
การศึกษา การศึกษาของมารดา-บิดาอยูในระดับประถมถึงระดับมัธยมตน แตการศึกษาของบุตรธิดาอยูในระดับมัธยมตนถึงปริญญาตรี ซึ่งเห็นไดชัดวาสวนใหญบุตร-ธิดาจะมีการศึกษาอยูใน
ระดับสูงกวามารดา-บิดา ดังนั้นหากนักศึกษาที่เปนกรณีศึกษามีครอบครัว แนวโนมที่จะสงเสีย
บุตร-ธิดาใหเรียนในชั้นที่สูงกวาก็จะมีมาก และสงผลใหเด็กรุนตอมามีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นไปอีก
กรณีศึกษาที่ 1
คุณกานดา (นามสมมติ) อายุ 18 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดสตูล กานดาเปนลูก
สาวคนเดียว เมื่อพอกับแมหยากันขณะที่กานดาเรียนชั้น ป.5 พอก็หายไปไมมีการสงเสียเลี้ยงดู
เธอและแมแตอยางใด แมทํางานรับจางทั่วไปไดคาจางเดือนละไมกี่พันบาท แมของกานดามีสามี
ใหมและกานดาไมถูกกับพอเลี้ยงมีเรื่องทะเลาะกันแทบทุกวัน พอเลี้ยงชอบสงเสียงดังและดื่มเหลา
เปนประจํา นอกจากนี้พอเลี้ยงก็ไมไดทํางานเปนหลักแหลงรายไดไมแนนอน ทําใหสรางภาระ
ใหกับแมของกานดาอีก แลวยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ไมนาไววางใจ
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
การตัด สิน ใจลาออกจากโรงเรี ย นเพราะแมข องกานดาเอง เปน การลาออกแบบ
กะทั นหั นไมไดตั้งตัว ตอนนั้ นกานดาอายุ 14 ป เรี ยนจบชั้น มัธยมปที่ 1 แลว และกําลังจะขึ้น
ชั้นมัธยมปที่ 2 อีก 3 วันโรงเรียนของเธอก็จะเปดเทอม กานดาทะเลาะกับพอเลี้ยงอยางรุนแรง
แมของกานดาบอกวาลูกผูหญิงไมควรอยูใกลกับพอเลี้ยงที่นิสัยแบบนี้ แมจึงตัดปญหาพามาอยู
กรุงเทพฯ มาอยูกับปาที่เปดรานเสริมสวย
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
เมื่อเขามากรุงเทพฯ มีความรูเพียงชั้นประถมปที่ 6 และอายุเพียง 14 ป ไมสามารถ
สมัครงานที่ไหนได จึงฝกงานเสริมสวยกับปา ตั้งแตทําเล็บ สระผม ไดร ฝกอยูประมาณปกวาจึง
คอนขางชํานาญ ปาก็ใหเงินเดือน ลูกคาบางคนชอบฝมือเราก็ใหทิป รายไดเอาไวใชจายเปน
คาอาหาร ซื้อของใชของเราเอง ใหแมบางแตไมไดใหประจํา ใหแมเมื่อแมหมุนไมทันเพราะแมก็
ทํางานรับจางกวาดตลาดไดเงินไมมากนัก และแมมีภาระหนี้สินที่ยืมจากเพื่อนของแมตอนอยู
ต า งจั ง หวั ด กานดาเสี ย ใจที่ ต อ งออกจากโรงเรี ย น แตยั ง ไม รูสึ ก ว า ขาดความมั่ น ใจในระดั บ
การศึ ก ษาของตนเองเพราะคนในพื้น ที่สว นมากก็ จบการศึกษาไมสูง นั ก แมว า ในชุมชนจะให
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ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้นก็ตาม จนเขามาอยูกรุงเทพฯ ถาเธอไมไดทํางานที่รานของปาเธอเอง
ก็ไมสามารถหางานที่ใดไดเลย ไปที่ไหนก็ไมไดรับการปฏิบัติที่ดี เฉยเมยเหมือนไมตองการพูดกับ
เธอ ในการทํางานที่รานเธอแทบจะไมมีปญหาในเรื่องการทํางานเลยเพราะในรานมีแตผูหญิง มี
บางเรื่องเอารัดเอาเปรียบแตไมรุนแรง บางคนบอกวาเธอแตงตัวไมมีรสนิยมเสื้อไปทางกางเกงไป
อีกทาง พอมีเงินเธอก็มองดูวาเขาแตงกันอยางไรนิยมแบบไหนก็ไปซื้อหามาใส เธอรูสึกเหมือนไม
เทาเทียมคนอื่น และยังไมมีสิ่งที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เวลารูจักใครก็ไมกลาพามาบานเพราะ
ไมใชบานของตนเอง เมื่อถามถึงปญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว กานดาเลาวาเกิดขึ้นตอนอยูบ า น
ตางจังหวัด พอเลี้ยงชอบหาเรื่องทําเรื่องเล็กใหกลายเปนเรื่องใหญ ดาทอและหยาบคาย โชคดีที่มี
แมคอยปกปองไมหลงพอเลี้ยงเหมือนแมของคนที่เธอรูจักบางคน เมื่อเธอมีปญหาเธอจะปรึกษา
แมเสมอ การที่แมมีกานดาคนเดียวและประสบปญหาชีวิตทําใหแมหวงเธอมากจนแมไมคอยนึกถึง
ยายกับตา แตกานดารูสึกอยากไปหายายกับตามากเพราะอายุมากแลวจะเอามาอยูดวยก็ไมมี
ปญญา เธอเองก็มีเงินแครับผิดชอบตนเองไดเทานั้น ในขณะที่สัมภาษณกานดาบอกวาเดี๋ยวจะ
โทรศัพทหายาย สวนปญหาในเรื่องคูครองก็มีบาง กานดารูสึกวายังอายุนอยอยูและไมมั่นใจใน
ผูชายที่เขามาจีบ คนที่เขามาหามีการศึกษานอย อาชีพไมมั่นคงเชนขับมอเตอรไซครับจาง เปนตน
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
กานดาตัดสินใจเรียนตอดวยตนเองเมื่อเขามาอยูกรุงเทพฯไดสองป เพราะตองการ
เปนคนมีความรูและมีคุณคาในตนเอง ตองการไดวุฒิการศึกษาไปหางานที่มีรายไดมากขึ้นมี
มาตรฐานทั้งปจจุบันและอนาคต ทั้งแมและปาไมขัดของในการเรียนตอ คาใชจายตาง ๆ กานดา
รับผิดชอบเองไมมีใครชวย การเรียนแบบนอกโรงเรียนจะใชเวลาวันหยุดจึงไมกระทบงานที่ทําจึง
เป น การใชเ วลาวา งใหเ กิ ดประโยชนเ พื่อเพิ่ม เติ ม ความรูและวิ สั ย ทั ศน หลัก สูตรตรงกับ ความ
ตองการและมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมอีกดวย ทําใหเจอคนมากมีเพื่อนเยอะแลกเปลี่ยนความคิดกัน
มีประโยชนมาก สวนที่เรียนก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจเรียนเพราะเดินทางสะดวก ปลอดภัย
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
กานดาคิดวาเมื่อจบการศึกษาแลวก็จะมีโอกาสทํางานที่ดีได วุฒิการศึกษา นอกจาก
จะทําใหเธอภูมิใจคงชวยเธอหางานทําได นอกจากจะพึ่งพาหาเลี้ยงตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาคน
อื่นแลวยังอาจเลี้ยงแมและพายายกับตาเขามาอยูดวยกันที่กรุงเทพฯ แตคงอีกนานเพราะคงตอง
หาบานเชาอยูตางหาก
แนวความคิดของกรณีศกึ ษา ในเรื่องคุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
เมื่อเขาเรียนการศึกษานอกโรงเรียน กานดามีความมั่นใจในแกปญหาตาง ๆ อยางมี
วิจารณญาณมากขึ้น โดยเริ่มแกปญหาดวยเหตุผลไมใชอารมณ จากเดิมที่เปนคนวูวาม ใจรอน
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ชอบขวางปา เนื่องจากไดซึมซับนิสัยเหลานี้มาจากที่บานเดิมอยางไมรูตัว พอมาอยูกรุงเทพฯ ทั้ง
ปาและนักศึกษาที่เรียนดวยกันจะตําหนิอยางตรงไปตรงมา กานดาจึงคอนขางระงับอารมณได
มากขึ้น กานดาไดรับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมมากขึ้นดวย เพราะคนรอบขางมองวา
เธอเปนคนขยันมีมานะ มองเธอในแงบวก ผูศึกษาถามเรื่องวุฒิการศึกษาและความหวังในอนาคต
เธอตอบวา วุฒิการศึกษาเปนสิ่งสําคัญมากถาไดวุฒิมาก็ดีใจและมีความสุขมากเพราะเปนสิ่งที่
เธอใฝฝน กานดามีความหวังในอนาคตวาตองศึกษาใหสูงมากกวานี้ และจะเรียนตอระดับมัธยมปลาย
เมื่อถามวา การศึกษาทําใหมีสุขภาพจิตดีขึ้นใชหรือไมเธอตอบวา ใช เพราะเมื่อกอนไมกลาบอก
ใครวาเรียนจบชั้นประถมปที่ 6 ตอนนี้คงตอบไดไมอายใคร แลวอีกอยางหนึ่งเมื่อไดเขาไปเรียน
การศึกษานอกโรงเรีย น นัก ศึกษามีความหลากหลายทั้งอายุและอาชีพ ผูศึกษาถามเรื่ องการ
ปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมเนื่องจากกานดาเดินทางมาจากจังหวัดสตูล เธอตอบวาไม
คอยมีปญหาเพราะมาอยูกับปาอยูในสภาพแวดลอมที่ไมแตกตางจากเดิม ทํางานอยูในรานเสริมสวย
ลูกคาก็เปนผูหญิง เพื่อนที่เรียนก็เขากันไดดี ไมมีใครลอเลียนเรื่องสําเนียงใตของเธอดวย อีกอยาง
หนึ่งเมื่อเรียนสูงขึ้นจะรูสึกมีความมั่นใจทําใหเขากับคนอื่นได กานดาบอกวาตองการศึกษาตอใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เป า หมายสู ง สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ มากกว า แต ข อดู ห ลาย ๆ อย า งก อ น
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไมคอยดีเธอคงตองหางานทํากอน เมื่อมีเงินพอสมควรจะเรียนตอ เมื่อ
ถามเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่อาศัย เธอตอบวามีบางเล็กนอยเชนการเก็บกําจัดขยะ
ถาเธอเรียนสูงขึ้นกวานี้คงชวยไดมากขึ้นเพราะเราอยูในสังคมเดียวกัน และผูศึกษาถามเรื่องการที่
ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นทําใหเกิดความคิดในการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องการเมืองการปกครอง
หรือไม เพราะเหตุใด กานดาบอกวาไมเคยคิดเรื่องการเมืองมากอน ไมรูวาจะเขาไปมีสวนรวมใน
เรื่องการเมืองไดอยางไร เธอคิดวาตอนนี้การเมืองคอนขางวุนวาย เปนเรื่องของคนไมกี่กลุม และ
จะไปใชสิทธิเลือกตั้งเมื่อมีโอกาส หลังจากถามเรื่องปญหาสําคัญของชุมชนที่อาศัยอยูคืออะไร
และเคยมีสวนรวมในการแกไขปญหากอนหนาหรือหลังจากการเขาเรียนหรือไม กานดาตอบวา
สวนมากคือปญหาความยากจน เงินไมพอใช และไมมีงานทํา งานที่จังหวัดจะเปนการประมง การ
ทําสวนยางและตัวเธอเองไมเคยมีสวนรวมในการแกปญหา ถาเรียนจบอายุมากกวานี้คงคิดเรื่องนี้
สวนการพัฒนาสตรีในชุมชนควรเปนเรื่องของการเรียนและการทําอาชีพเสริมอะไรก็ได และใน
ฐานะที่กานดาเปนสตรีที่ใสใจเรื่องการศึกษา ประโยชนที่เธอไดรับจากการศึกษานอกโรงเรียนคืออะไร
เธอตอบวาทําใหเธอมีความรูมากขึ้น มีคุณภาพการไดวุฒิการศึกษาเปนสิ่งที่รับรองวาเธอจะได
งานที่ดีขึ้น ผูศึกษาถามเรื่องการศึกษาของบุตร-ธิดาในอนาคต เธอไดตอบวา ถาแตงงานมีลูก
อยากใหเขาตั้งใจเรียนใหมาก ๆ จะใหเรียนดี ๆ ไมใหเหมือนกับเธอ ตองการใหเรียนสูง ๆ จบสูง ๆ
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มีอนาคตที่ดี ในเรื่องการออมทรัพยเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว กานดาบอกวาตอนนีไ้ มมี
เงินเก็บในธนาคาร แตก็รูจักใชเงินใหเปนประโยชน
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
กานดาไมไดรับผลกระทบเรื่องความเสมอภาคโดยตรง แตเมื่อมองจากการศึกษาของ
แมและของตนเอง การศึกษาระดับประถมทําใหไมสามารถประกอบอาชีพนอกเหนือจากการใช
แรงงานไดเลย คาจางก็ไมแนนอน ไมเทาเทียมในเรื่องคาแรง คาแรงนอยกวาผูชายเมื่อทํางานประเภท
เดียวกันขึ้นอยูกับความพอใจของนายจาง คําพูดที่วาใหแคนี้จะเอาไหม พอใจก็ทํา และไมสามารถ
เรียกรองความเปนธรรมจากหนวยงานใดได การเรียกรองทําใหเสียเวลาเกิดความบาดหมางใจ
การศึกษานอยทําใหไมมีอํานาจตอรอง และถูกเลือกปฏิบัติ
ในระบบการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นทุ ก คนเท า เที ย มกั น ไม มี ก ารแบ ง เพศหรื อ ฐานะ
สวนมากเปนนักศึกษาผูหญิงและใหความชวยเหลือกันดี
กรณีศึกษาที่ 2
ขนิษฐา (นามสมมติ) อายุ 17 ป ภูมิลาํ เนาเดิมอยูจังหวัดยะลา ครอบครัวทําอาชีพ
ทําสวนยางพารา มีพี่นอง 5 คนผูชาย 3 คน ผูห ญิง 2 คน เธอเปนคนที่ 4 พี่ชายคนโตเมื่อเรียนจบ
ชั้นมัธยมปที่ 6 ก็ไมไดเรียนตอ ออกมาชวยกรีดยาง พีช่ ายคนที่ 2 หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปที่ 3
ไดไมนานก็เขามาอาศัยอยูก ับเพื่อนทีก่ รุงเทพฯและไมคอยกลับบาน พอแมของขนิษฐาทําสวนยาง
มีรายไดจากการขายน้าํ ยางนอยลง เมื่อกอนมีรายไดดีกวานี้มาก แตเนื่องจากปญหาความไมสงบ
ในภาคใตทําใหไมกลาออกมากรีดยาง บางวันเธอตองหยุดเรียนเพราะมีขาวการขูวางระเบิด เมื่อ
 หาการเงิน แตก็ไมรุนแรงเพราะที่บา นไม
ภาระเทาเดิมแตรายไดนอยลงทําใหบา นของเธอเริ่มมีปญ
ฟุมเฟอย อาหารไมขาดแคลน
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
การออกจากโรงเรียนขนิษฐาตัดสินใจเอง แตพอแมของขนิษฐาก็มีสวนทําใหเธอ
นอยใจเพราะเธอจบ ป. 6 แลว แตนองชายพึ่งเรียน ป. 5 จะไดเอาเงินใหนองเรียนถึง ป. 6 กอน ถา
มีเงินจะใหเรียนตอ เพราะบานของเธอเห็นความสําคัญของการศึกษามาก และเธอรักการเรียน
ชอบเรียนหนังสือ เธอตองการเรียนสูง ๆ จะไดไมตองทําสวนยางซึ่งขณะนั้นการออกไปกรีดยาง
อันตรายมาก เมื่อเธออายุได 15 ป นาสาวชวนเธอมาอยูกรุงเทพฯ เพื่อมาชวยเลี้ยงนอง หมายถึง
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ลูกสาวของนา และนาจะสงเสียใหเรียนจนจบมหาวิทยาลัยดวย เธอจึงขอแมมาอยูกับนา เธอ
ตองการหาเงินดวยตนเอง อยากมาดูกรุงเทพฯ หาความรูและประสบการณใหม ๆ
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
เนื่องจากขนิษฐามาอยูกับนาและทํางานเลี้ยงเด็ก ไมตองหางานทําจึงไมลําบาก
เทาไรงานไมตองใชความสามารถและทักษะขั้นสูง ไดเงินเดือนละ 5,000 บาท สงใหแมเดือนละ
1,500 บาท ที่เหลือ 3,500 บาท เก็บไวใชซื้อของจําเปนหรือของกินบางอยาง บางครั้งอยากไป
เที่ยวดูหนังก็เสียดายเงิน เลยเลือกดูบางเรื่องนาน ๆ ครั้ง ปญหาใหญของเธอคือเรื่องสุขภาพเธอ
เปนภูมิแพ ตอนอยูยะลาอากาศดีอาการไมกําเริบพอมาอยูกรุงเทพฯมีมลพิษมากรางกายเลยแย
ไปหาหมอตองใชเงินพอสมควร นาออกใหบางแตไมอยากกวนนามาก ปญหาที่รองลงมาคือเพื่อน
บานเมื่อรูวาเราลาออกบางคนก็มองเราแปลก ๆ เหมือนดูถูก บางคนก็พูดวาเราจะเอาตัวรอดไหม
ถามาอยูกรุงเทพฯ ตอนลาออกรูสกึ เสียใจ ใจหายคิดถึงเพื่อนมาก เขาไมรูวาเราไดเรียนที่นี่เรียนไม
เสียเงินดวย เพื่อนบานคนที่รูจักในกรุงเทพฯใหกําลังใจเรื่องเรียนมาก บอกวาพยายามเขานะไม
นานก็จบแลว จบแลวอยาลืมเลี้ ยงพี่ นะ แถวบานนาเรียนจบ กศน.หลายคน ปญหาตอมาคือ
คาใชจายคาครองชีพในกรุงเทพฯ สูงมากมีเรื่องตองจายตลอด ไมวาคารถ คาอาหาร คาเสื้อผา
ตอนอยูที่บานแทบไมมีคาใชจายตรงนี้เลย แตจะใหกลับไปตอนนี้ก็ไมเอาตองเรียนใหจบกอน เมื่อ
ถามวาคิดถึงแมบางหรือไม ขนิษฐาบอกวาคิดถึงเหมือนกันแตไมมีเวลากลับบาน ตองเลี้ยงนอง
และคารถไฟคอนขางแพง เธอก็หวงที่บานมากเธอสวดมนตใหพอแมพี่นองปลอดภัย ในดานการรับรู
ขาวสารเมื่อกอนเธอไมคอยใสใจเรื่องขาวตาง ๆ เลย เธอจึงไมคอยรูเรื่องความเปนไปตาง ๆ ของ
บานเมือง ที่บานตางจังหวัดเธอไดยินขาวจากพอแมหรือเพื่อนบานเวลาคุยกัน เธอบอกวาเธอเด็ก
ไปที่จะเขาใจเรื่องพวกนี้และไมรูวาจะรูไปทําไม แตเมื่อมาอยูกรุงเทพฯไดเห็นวาคนในกรุงเทพฯ
ติดตามและชอบดูขาว ขนาดนาของเธอที่ไมคอยมีเวลายังดูขาวเปนประจําเธอจึงดูขาวตามนาไปดวย
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ขนิษฐาชอบเรียนหนังสือการเขามากรุงเทพฯก็เพื่อมาเรียนและสาเหตุที่เธอไมคิด
เรียนในโรงเรียนปกติเพราะตองทํางานเลี้ยงนองที่เปนลูกของนาแลกกับการที่นาสงเสียใหเรียนดวย
อีก อย า งหนึ่ ง นัก เรี ย นมั ธ ยมหนึ่ ง ในกรุ ง เทพฯอายุ น อ ยกว า เธอเกือ บสามป เธอบอกว า เด็ ก ใน
กรุงเทพฯเรียนเร็วกวาเธอไมอยากเปนเด็กโขง การศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเปน
สิ่งที่เธอไมเคยคิดมากอนเพราะไมคิดวาครอบครัวเธอจะประสบปญหาอยางที่เปนอยู เธอคิดวา
การที่ผูหญิงเรียนสูง ๆ เปนสิ่งดีเพราะการศึกษาทําใหผูหญิงมีวิสัยทัศน มีประโยชนตออนาคต
สามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนาและมั่นคง การเรียนที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทําใหเธอ
สามารถทํางานไปดวยเรียนไปดวย มีรายไดจุนเจือครอบครัว การเรียน กศน.ไมไดทําใหเธอรูสึก
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แตกตางจากการเรียนภาคปกติเพราะจบมาก็ไดวุฒิการศึกษาเหมือนกันเอาไวใชสมัครงานได
หลักสูตรตรงกับความตองการคือมีวุฒิชั้นมัธยมตน เมื่อจบแลวก็เรียนตอม.ปลายได สถานที่เรียน
สะดวกคาใชจายนอยถูกกวาเรียนภาคปกติ และเปดสอนวิชาคอมพิวเตอรดวย
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
ขนิษฐา มุงมั่นเรื่องเรียนเปนอันดับหนึ่งหากเรียนจบจะไดหางานที่มั่นคง เธออยาก
เปนครูซึ่งเธอใฝฝนมานาน การมีรายไดพึ่งพาตนเองไดเปนสิ่งที่ภาคภูมิใจ การเรียนนอกจากจะได
ความรูแลวยังทําใหเธอรูสึกเทาเทียมกับคนอื่นมากขึ้น รูสึกวามีทางเลือกและนาจะเปนตัวเลือกที่ดี
ไดดวย ถาเธอเรียนจบจะไปเปนครูที่บานเกิดคือจังหวัดยะลา ในตอนนี้หลายคนมองวาจังหวัด
ยะลาไมนาอยู เธอตองการใหบานเกิดของเธอสงบไมมีอันตราย เธอคิดวาความรุนแรงที่เกิดใน
จังหวัดยะลาทําใหเด็กนักเรียน เรียนไดไมเต็มที่ ดําเนินชีวิตดวยความหวาดกลัว เธอไมตองการให
คนในหมูบานเสียชีวิตอยางที่เปนขาวอยู และไมตองการใหคนยายออกจากหมูบาน ผูศึกษาถามวา
การเรียนการศึกษานอกโรงเรียนใหอะไรกับเธอและมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร เธอ
ตอบว า ประการแรกเธอได วุฒิ ก ารศึก ษาชั้น มั ธ ยมต น ซึ่ง เป น สิ่ง สํ า คัญ เป น จุ ด มุง หมายแรกที่
ตัดสินใจเรียน วุฒิการศึกษาทําใหเธอมีความสุขในการเรียน มีสุขภาพจิตดีขึ้นเพราะทําใหเธอ
สามารถทํางานที่เปนหนวยงาน หรืองานหลักได เธอสามารถเรียนตอระดับมัธยมปลายและเรียนครู
ไดในอนาคต สิ่งนี้ทําใหเธอรูสึกเทาเทียมกับคนอื่นไมนอยหนาใครและไดรับการยอมรับประการที่สอง
เธอมีโอกาสเรียนไปและทํางานไปดวยได ขนิษฐามั่นใจวาคุณภาพชีวิตของเธอพัฒนาดีขึ้นจาก
การศึกษาที่ไดรับ ประการแรกคือเรื่องความใสใจในสุขภาพมากขึ้น เห็นไดจากการที่เธอเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด ไมใชมือหยิบของใสปากเหมือนแตกอน เพราะคนที่เธอรูจักทั้งนาและ
เพื่อนใหมไมทําแบบนี้ การเรียนในหองเรียนรวมกับนักศึกษาคนอื่นทําให ขนิษฐาปรับตัวไดดีขึ้น
คุยกับคนอื่นรูเรื่อง การเรียนในหองมีการใหแสดงความคิดเห็นเปนการเรียนแบบผูใหญ ทําใหไดฟง
ความคิดของคนอื่นดวย ในอนาคตขนิษฐาตองการมีบานเปนของตนเองที่มีชื่อตนเองเปนเจาของ
อยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีครอบครัวที่อบอุนและสงลูกใหเรียนสูง ๆ จะพาลูกเที่ยวใหมาก ๆ
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
อยากใหจัดการศึกษาตอเนื่องสําหรับผูหญิง เนื่องจากผูหญิงบางคนอยากเรียนแตไม
มีโอกาสที่จะเรียนเพราะทางบานไมเห็นความสําคัญและมีปญหาความยากจน การหยุดเรียน
กลางคันอาจจะทําใหเกิดความเบื่อหนายและขี้เกียจเรียน การศึกษาจะทําใหผูหญิงมีอาชีพและ
รายไดส ามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจ พัฒ นาอาชีพ ของตนเองใหส ามารถพึ่ง พาตนเองได มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปจจุบันผูหญิงและผูชายมีสิทธิเทาเทียมกันและเห็นความสําคัญของกันมากขึ้น
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เห็นไดจากที่บานอยางนอยพอกับแมก็จะสงเธอเรียนตอถานองชายเรียนจบชั้นประถมปที่ 6 แลว
แตถามองใหดีในหมูบานที่เธออยูผูหญิงไมคอยมีบทบาท ผูนําหมูบาน เจาหนาที่มีแตผูชาย ผูหญิง
เปนผูรับฟงหรือเปนผูปฏิบัติเพราะสวนใหญผูชายจะเรียนสูงกวา พูดอะไรก็มีคนรับฟงมากกวาที่
บานเรียกวาพูดเสียงดังกวา
กรณีศึกษาที่ 3
วันเพ็ญ (นามสมมติ) อายุ 23 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดลําปาง พอของวันเพ็ญ
เสียชีวิตขณะที่เธออายุประมาณ 10 ป แมของเธอจึงทํางานเลี้ยงเธอกับพี่สาว โดยทํางานเปน
แมบาน ฐานะทางบานไมดีนัก เนื่องจากแมตองทํางานหนักทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันเสารกลับบาน
ก็เหนื่อยจึงไมคอยมีเวลาใหกัน เธอรูสึกเหมือนอยูตัวคนเดียว พี่สาวเรียนไปทํางานไปเพื่อใหพอกับ
คาใชจายในการเรียน เมื่อกลับจากโรงเรียนตองหุงขาวทํากับขาวไวใหแมกับพี่ การอยูคนเดียวรูสึกเหงา
บางวันก็ไปอยูบานเพื่อนพอแมรูก็ดาเสียงดัง อายขางบานมาก เมื่อมีคนมาจีบเอาใจเราเลยรูสึกดี
เหมือนมีที่พึ่ง แมของวันเพ็ญเมื่อรูวาเธอมีแฟนก็ดาอยางรุนแรง ตอนนั้นไมคิดวาตัวเองผิดเพราะ
เพื่อน ๆ เธอก็มีแฟนกันทั้งนั้น บางคนก็แตงงานมีครอบครัว
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
วันเพ็ญชิงออกจากโรงเรียนโดยไมปรึกษาใครเพราะทองกับแฟน ขณะกําลังเรียนชั้น
ม.3อายุ 16 ป ถาไมออกโรงเรียนตองใหออกอยูดี นี่เปนสิ่งที่ทําใหรูสึกถึงความไมเสมอภาคทาง
เพศอยางแรก เธอตองออกจากโรงเรียนเพราะทองในขณะที่แฟนของเธอยังสามารถเรียนตอไดอยาง
ปกติ ตอนแรกแมของเธอดาอยางรุนแรงมากแลวก็ปลอบในตอนหลัง เธอไมคิดทําแทงและตัดสินใจ
ไปอยูกับแฟนจนคลอดลูกสาว ตอมาแฟนเรียนที่วิทยาลัยแหงหนึ่งก็มีเรื่องผูหญิงเขามา เพื่อนของ
วันเพ็ญสืบรูมาวาแฟนของเธอปกปดเรื่องเธอกับลูก เธอรูสึกเสียใจนอยใจจนมีปากเสียงทะเลาะกัน
บอยมาก
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
การทนอยูในสภาพที่ตองพึ่งพาบานแฟน ไมมีงานทําตองเลี้ยงลูกอยูบานและการ
นอกใจไมแยแสของแฟน ทําใหวันเพ็ญเครียดมากรองไหแทบทุกวัน แมของเธอบอกใหเธอกลับมา
อยูบานแตเธอไมอยากเปนภาระของแมกับพี่สาว เธอจึงพาลูกสาวหนีมาอยูกรุงเทพฯ โดยมาอาศัย
กับเพื่อนที่ทํางานอยูโรงงานทอผาหวังวาจะไดงานทํา แตวุฒิการศึกษาของเธออยูแคชั้น ป. 6
โรงงานนี้รับวุฒิม.3 ขึ้นไป เธออาศัยอยูกับเพื่อนชวยเพื่อนทํางานบาน ซักผาแลกกับที่อยูและได
เงินจากแมและพี่สาวสงมาให เธออยากทํางานแตหวงลูกไมมีใครดูแล มีคนขางบานแนะนําใหรับ
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งานดอกไมประดิษฐมาทําที่บาน เธอจึงพาลูกไปฝกการทําดอกไมประดิษฐอยูพักหนึ่ง เขาก็ใหเธอ
รับงานกลับมาทําที่บาน โชคดีที่เพื่อนบานทํางานนี้เหมือนกันเธอจึงไมตองเอางานไปสงแถมยัง
ชวยรับงานมาใหเธออีก วัน เพ็ญตอบแทนดวยการชวยคา น้ํา มันรถ รายได จากการทําดอกไม
ประดิษฐคอนขางดีขึ้นอยูกับความขยันทํามากก็ไดมาก แตปญหาก็คือเธอเริ่มปวดหลังเมื่อนั่งนาน ๆ
เธอซื้อยากินเองไมไดไปหาหมอเนื่องจากกลัววาจะเสียเงินมาก เมื่อถามถึงเรื่องภาวะโภชนาการ
เธอตอบวาไมเคยสนใจเรื่องอาหารการกินเลย อยากกินอะไรก็กิน บางวันทํางานเพลินไมไดกิน
อะไรก็มี สวนมากนึกถึงแตลูกหาของกินใหลูก สงสารเขา เราพาเขามาลําบาก อนาคตจะเปน
อยางไรไมรู ตอนนั้นบานก็ยังไมมีอยูจะอาศัยเพื่อนไปตลอดก็ไมไดแมเพื่อนเต็มใจใหอยูก็ตาม
เวลาแม กั บ พี่ ส าวมาเยี่ ย มห อ งจะดู คั บ แคบต อ งออกมาข า งนอก เช น ร า นขายอาหารหรื อ
หางสรรพสินคา สิ่งที่ทําใหยอทอคือความเหนื่อยลาจากการทํางาน แตสิ่งที่ทําใหเกิดกําลังใจและมี
แรงคือลูกสาวเพียงคนเดียวเทานั้น
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
อนาคตของลูกคือแรงขับใหตัดสินใจเรียนตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน เธอ
เรียนจนจบชั้นมัธยมตนเธอยอมรับวาเหนื่อยมาก บางครั้งก็เครียดเวลานึกถึงตอนเรียนที่ลําปางถา
ไมดวนรีบมีแฟนคงกําลังเรียนอยูในวิทยาลัยแหงใดแหงหนึ่ง วันเพ็ญตองการวุฒิการศึกษาเพื่อเอา
ไปสมัครงานจะไดมีงานที่สบายขึ้นมีเงินเดือนแนนอนมีความกาวหนามากขึ้น ไมตองนั่งหลังแข็ง
ทําดอกไม แตเธอซาบซึ้งพี่เจาของกิจการดอกไมประดิษฐที่ใหโอกาสเธอทํางาน เงินรายไดทําให
เธอเรียนจนจบระดับมัธยมตน การเรียน กศน. เรียนฟรีไมเสียเงินและมีคาใชจายอื่น ๆ นอย เธอจึง
รูสึกสบายใจที่จะเรียน วุฒิการศึกษาระดับมัธยมตนนี้ชวยใหเธอไดงานเปนลูกจางชั่วคราวที่โกดัง
แหงหนึ่งทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนสินคา ตอนกลางวันเธอฝากลูกกับขางหองที่รับเลี้ยงเด็กทําให
เธอโลงใจเพราะพี่นอม (นามสมมติ) นี้เลี้ยงเด็กสะอาด ลูกเธอก็คุนเคยดี ขณะนี้เธอเรียนตอระดับ
มัธยมปลายถาจบจะลงเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
ชีวิตของวันเพ็ญเริ่มดีขึ้น การทํางานอยูที่โกดัง ทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนสินคาเปน
งานคอนขางสบายไดเรียนรูงานใหม ๆ การเรียน กศน. มีอบรมคอมพิวเตอรเธอจึงสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรพื้นฐานได วันเพ็ญเริ่มเชื่อมั่นตนเองขึ้นและมองเห็นอนาคตมากกวาแตกอน สามารถ
พึ่งพาตนเองไดไมตองขอเงินแมกับพี่สาวใช เธอยายออกจากที่พักของเพื่อนและมาเชาหองเชา
ราคา เดือนละ 1,800 บาท คาน้ําคาไฟตางหาก ราคาแมคอนขางสูงแตสภาพแวดลอมดี เดินทาง
สะดวก คนเชาสวนมากเปนนักศึกษาหญิง การเลือกปฏิ บัติกอ นเรีย น กศน.และหลัง เรี ย น กศน.
แตกตางกันเมื่อกอนคนอื่นมองเราเปนเด็กใจแตก ทองหนีออกจากบานมา พูดจาไมคอยดีกับเรา
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แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมาก ไดพบเจอคนที่ดูเปนมิตรกวาและไมใสใจเรื่องในอดีต เมื่อผูศึกษาถาม
เรื่องคุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต วันเพ็ญตอบวาการเรียนที่การศึกษานอกโรงเรียน
ใหความหวังในอนาคตไวมาก เธอมีความสุขเมื่อไดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตน ซึ่งทําใหเธอได
งานทํามีรายไดมากขึ้น มีหองพักที่อยูใกลที่ทํางานสะดวกและปลอดภัย และเพราะเธอไมใชตัวคน
เดี ย ว มี ลู ก สาวที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ เธอมี ป ญ หาเข า มาในชี วิ ต เธอแก ป ญ หาต า ง ๆ อย า งมี
วิจารณญาณ ใชเหตุผลมากขึ้น อาจเปนเพราะอายุมากและเจอเรื่องหนักมามาก การศึกษาทําให
เธอรูจักพัฒนาตนเองและหาความรูใสตัว ทําใหรูสึกวาไมดอยกวาคนอื่น และปรับตัวเขากับสังคม
และสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น พูดจามีความไพเราะ วันเพ็ญยอมรับวาเมื่อกอนพูดจาไมเพราะเลย เธอติด
คํ า พู ด จากแม เ พราะแม ข องเธอก็ พู ด ไม เ พราะ ยิ่ ง พวกเพื่ อ น ๆ พู ด จาน า เกลี ย ด ทะลึ่ ง มาอยู
กรุงเทพฯเขาไม คอยพูดหยาบกัน เธอจึงปรับเปลี่ยนการใชคําพูด ที่สําคัญเธอไมตองการเป น
ตัวอยางที่ไมดีใหกับลูกสาว เธอตองการเรียนตอถึงปริญญาตรี เพราะถือวาเปนพื้นฐานการศึกษา
ของคนสมัยนี้ แตกวาจะเรียนจบคงอายุเกือบ 30 ป วันเพ็ญจะใหลูกสาวเรียนจนจบปริญญาโท
เธอจึงพยายามออมเงินเพื่ออนาคตของลูกสาว เมื่อถามถึงการพัฒนาสตรีในชุมชน เธอบอกวา
สวนมากสตรีมีการพัฒนาดีอยูแลว แตอยากใหผูหญิงไมวากันเองและชวยเหลือกันใหมาก ใน
สวนตัวเธอเองไมเคยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเลยเพราะไมมีโอกาส แตปญหาของคนใน
ชุมชนก็คือการเขามาหางานทํากรุงเทพฯ และในเรื่องการเมือง วันเพ็ญไปใชสิทธิเลือกตั้งบาง แต
ตอนนี้เธอเห็นวาการเมืองเปนเรื่องใกลตัว ผูหญิงควรใหความสําคัญกับการบานการเมือง
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
การเรียนนอกโรงเรียนไมจํากัดเพศ ทุกคนมีสิทธิเรียนไดหมด ในสวนตัวคิดวาสมัยนี้
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันมากกวาเมื่อกอน ดวยประสบการณตรงของตนเองการที่ผูหญิงทอง
ระหวางเรียนแลวตัวเองตองลาออก ไมยุติธรรมเลยถือวาไมเสมอภาคทางเพศ ในสังคมผูหญิงมัก
ถูกตําหนิมากกวาผูชาย ทําใหผูหญิงเหมือนตายทั้งเปน สังคมนาจะใหอภัยและชวยเหลือควรจะมี
การแนะนําผูหญิงที่ทองในวัยเรียนวาควรทําอยางไร
กรณีศึกษาที่ 4
งามตา (นามสมมติ) อายุ 19 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดอุดรธานี มีนองชาย 1 คน
นองสาว 1 คน ขณะนั้นเรียนอยูชั้นประถมทั้งคู พอแมของงามตาแยกกันอยูนานแลว พอของเธอไป
มีครอบครัวใหม ไมเคยสนใจงามตาและสงเสียทางบานเลย แมของงามตาตองรับหนา ที่เปน
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หัวหนาครอบครัว ทํางานรับจางทั่วไปและทํางานเปนแมบานซึ่งไดคาแรงไมมากนัก เมื่อเธอเรียน
จบชั้น มัธยมปที่ 3 เธอตองลาออกจากโรงเรียนเพื่อลดภาระและคาใชจายทางบาน
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
เนื่องจากแมของงามตามีปญหาดานสุขภาพไมสามารถทํางานหนักไดมากนัก ทําให
รายไดไมเพียงพอ แมตองมีภาระหนี้สินมากมายจากการกูเงินนอกระบบเสียดอกเบี้ยแพงมาก งาม
ตาไมอยากเปนภาระของคนในครอบครัวจึงสมัครใจลาออกดวยตนเอง เมื่อถามวาการเปนเพศ
หญิงเกี่ยวของกับการลาออกหรือไม งามตาตอบวาเกี่ยวของเพราะเหมือนเปนเรื่องปกติที่ผูหญิงใน
วัยเทาเธอจะออกจากโรงเรียน งามตาเลาวาตั้งแตจําความไดผูหญิงในชุมชนที่เธออยูมักจะนิยม
ลาออกจากโรงเรียนเพื่อทํางานหรือมีครอบครัว ผูหญิงจะทํางานหนักทั้งในบานนอกบาน ผูหญิง
ตองออกไปทํางานกับสามีทั้งวันพอถึงบานจะเขาครัวหุงขาวทํากับขาว โชคดีมีหมอหุงขาวไฟฟามี
เตาแกสทําใหเหนื่อยนอยลง ผูหญิงแถวบานไมคอยมีเวลาวาง ดังนั้นการเรียนตอสําหรับผูหญิงที่มี
ครอบครัวจึงเปนไปไดยาก แตเพื่อน ๆ ของเธอเรียนตอชั้นมัธยมปลายหลายคน เพราะปจจุบันทุก
คนเห็นความสําคัญของการเรียนมากขึ้น
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
ความนิยมของคนในหมูบานคือการเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ เพราะที่จังหวัดไมมี
งานใหทําเมื่อเขาหนาแลงนอกจากจะแลงน้ําแลวอากาศรอนมาก ฝุนละอองทําใหเธอและแม
หายใจไมออกและดวยวุฒิ ม.3 จึงสมัครทํางานอะไรไมไดเลย จะทํางานกอสรางในตัวเมืองก็ไม
ไหวเพราะนอกจากไมมีที่พักใหแลวตัวงามตายังผอมมากไมมีแรงที่จะแบกหามอะไรได งามตาไม
คอยกินขาวเพราะชินกับการอดขาว เธอปวดหัวบอยมาก งามตามากรุงเทพฯกับเพื่อนตอนอายุ
16 ป เนื่องจากเพื่อนของเธอมีลูกพี่ลูกนองมาทํางานที่รานอาหารแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ตอนที่เดิน
ทางเขามาเธอมีเงินอยูพันกวาบาท ปาใหเธอไวติดตัวเผื่อฉุกเฉินจะไดมีเงินกลับบาน งามตาตัว
ผอมมากสมัครเปนพนักงานเสิรฟก็ไมผาน ลางจานก็มีคนทําแลว สวนเพื่อนของเธอรูปรางดีเลยได
งานทํา เพื่อนของเธอบอกวาที่ทางรานไมรับเธอเพราะงามตาเหมือนคนติดยา อมโรค ดูไมสบาย
ตา เธอนึกเสียใจและฝากบอกเจาของรานวาเธอไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เธออาศัยอยูที่คอนโด
ที่ญาติของเพื่อนเชาอยู เหมือนเธอทําบุญมาดี คนในคอนโดตองการพี่เลี้ยงเด็กดูแลชวงเชากับชวง
เย็นและทําความสะอาดหอง งานเบามีเวลาวางนานแตไมมีความกาวหนา ไดเงินนอย เวลากรอก
ขอมูลวาเรามีอาชีพอะไรแลวตองเขียนวาทํางานเปนพี่เลี้ยงเด็ก หลายคนมองวาเราเปนคนรับใช
ตัวเราไมเคยดูถูกอาชีพนี้เลยเพราะทําใหเรามีเงินเลี้ยงตัวเองไดเปนอาชีพสุจริต แมพอมีรายไดแต
สิ่งที่ทําใหเกิดความหดหูคือเธอคิดถึงแมและนองมาก มาอยูกรุงเทพฯทําใหรูสึกหางเหินมากขึ้น
เธอนึกถึงสิ่งตาง ๆ ที่เคยทําดวยกันเชนกินขาวดวยกัน ชวยกันรองน้ําฝนหรือเวลาไปทําบุญ ซึ่ง
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ธรรมดาก็ไมคอยไดพูดคุยเทาไรแมวาจะอยูบานเดียวกัน ในเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศ งาม
ตาไมประสบปญหาเรื่องนี้เลยเพราะเปนงานที่ไมเกี่ยวของกับผูชาย งานพี่เลี้ยงเด็กแบบเธอผูชาย
ไม นิ ย มทํ า เท า ไร เวลามี ป ญ หาไม เ คยพึ่ ง หน ว ยงานใด ๆ จะช ว ยเหลื อ กั น เอง ปรึ ก ษาคนใน
ครอบครัวหรือคุยกับคนเพศเดียวกันจะเขาใจกันมากกวา
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ดวยสาเหตุที่งานไมมีความกาวหนา ไมมั่นคง งายตอการถูกเลิกจางและคงทําไมได
นานเพราะอีกหนอยเด็กที่เลี้ยงก็โต พี่เลี้ยงเด็กก็ไมมีความจําเปน ลักษณะงานจําเจเธอจึงรูสึกเบื่อ
หนายกับงานที่ทําอยูและอยากเปลี่ยนงาน เธอจึงสมัครเรียนตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
เพราะอยากไดวุฒิม.ปลาย เพื่อนบางคนไมเห็นดวยกับการเรียนตอ แตเธอคิดวาสิ่งนี้เปนหนทาง
เดียวที่จะทําใหเธอไดพัฒนาตนเอง มีโอกาสในการหางานที่ดีกวามีความมั่นคงมีรายไดดีสามารถ
ส ง เงิ น ให แ ม แ ละน อ งได ม ากขึ้ น การเรี ย น กศน. ไม ก ระทบกั บ งานประจํ า ของงามตา เธอได
ประโยชนสองทางและสถานที่เรียนไปมาสะดวกชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางไดมาก งาม
ตาตองการมีชีวิตที่ดีกวาแมที่ตองลําบากทํางานหนักไดคาแรงต่ําเพราะความรูนอย
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
เมื่อเขาศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือไดรับการ
ยอมรับจากนายจาง เธอไดรับการไววางใจใหสอนการบานนองและมีคาตอบแทนพิเศษบาง เธอใส
ใจขาวและเหตุการณรอบตัวมากขึ้นซึ่งจากเดิมที่แทบจะไมเคยดูขาวเลย เธอรูจักรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น เมื่อมีเงินเดือนงามตาใสใจอาหารการกินมากขึ้น โดยเลือกของกินที่ราคาไมแพง
แตมีคุณคาและมีประโยชนตอสุขภาพ อาการปวดหัวคอย ๆ หายไป สุขภาพรางกายดีขึ้นจึงทําให
สุขภาพจิตดีตามไปดวย งามตาใหเงินแมทุกเดือนตามอัตภาพแตไมเคยนอยกวาหนึ่งพันบาท บาง
ทีก็ซื้อเสื้อผา ของเลนและเครื่องเขียนสงใหนอง การที่ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไดรับการยอมรับ
จากคนแถวบาน การไดรับคําชมเชยทําใหเธอมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและ มองไปขางหนา
อยางมีความหวัง งามตามีความมั่นใจในแกปญหาตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณมากขึ้น เมื่อเกิด
ปญหา เธอจะไตรตรองดวยความรอบคอบและปรึกษากับผูใหญเสมอ งามตาเปนคนออนนอม
มองโลกในแงดี ผูศึกษาถามเรื่องวุฒิการศึกษาและความหวังในอนาคต เธอตอบวาวุฒิการศึกษา
เปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคมปจจุบัน ถือเปนตรารับรองคุณภาพ วุฒิการศึกษาจะทําใหมีความสุข
มากเพราะเปนสิ่งที่ทําใหเธอมีความหวัง การเรียน กศน. ในกรุงเทพฯสะดวกมาก ถาเรียนจบอาจ
ใหนองมาอยูดวย มาหางานทําและเรียน กศน. ไปดวย จะไดสงเงินใหแมปลูกบานใหม งามตามี
ความหวังในอนาคตวาตองเรียนใหมากกวานี้ ผูศึกษาถามวา การศึกษาทําใหเธอมีสุขภาพจิตดี
ขึ้นใชหรือไม เธอตอบวา ใชแนนอน เพราะไมตองอายเรื่องการเรียน มีงานทํา มีเพื่อนมาก แมจะ
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อายุไมเทากันก็สามารถคุยกันได เวลาทํากิจกรรมเขากลุมหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมก็สนุกและ
มีประโยชน เมื่อถามเรื่องการปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม เธอตอบวา การปรับตัวเขากับ
เพื่อนคอนขางดี แตถาสิ่งแวดลอมยังปรับไมคอยได ที่กรุงเทพฯบางวันฝุนเต็มไปหมด งามตาบอก
วาตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี งามตาตองการทํางานในหองแอรเนื่องจากเธอไมชอบฝุน
และอากาศรอนทําใหเธอเหนื่อยงาย ในบางครั้งเธออยากเปนพยาบาลจะไดชวยคนไดเมื่อเจ็บปวย
และสรางบุญใหเธอมีสุขภาพแข็งแรงในชาติหนา ในเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่
อาศัย เธอตอบวาในอนาคตถาเธอเรียนสูงมีความรูมากกวานี้คงไดมีโอกาสในการกลับไปพัฒนา
จังหวัดอุดรของเธอเพราะคนที่นั่นอัธยาศัยดี คนแถวบานชมเธอวาไดเรียนหนังสือไดเร็วและให
กําลังใจเราตอนเขากรุงเทพฯดวย ผู ศึ ก ษาถามเรื่ อ งการที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด
ความคิดในการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องการเมืองการปกครองหรือไม เพราะเหตุใด งามตาบอกวา
แถวบานใสใจการเมืองมาก มีการตั้งวงสนทนาอยูเสมอ แตตัวเธอไมรูวาจะเริ่มการมีสวนรวมใน
เรื่องการเมืองไดอยางไร ผูศึกษาจึงบอกวาการไปใชสิทธิเลือกตั้งถือวามีสวนรวมในเรื่องการเมือง
แลว เมื่อถามเรื่องปญหาสําคั ญของชุ มชนที่อาศัย อยูคืออะไร และเคยมีสวนร วมในการแกไข
ปญหากอนหนาหรือหลังจากการเขาเรียนหรือไม เธอบอกวาปญหาเรื่องการศึกษาไมตอเนื่อง
ปญหาดานอาหารและโภชนาการ เธอไมเคยมีสวนรวมในการแกปญหาแตมีปญหาเรื่องการกิน
อาหารไมถูกหลัก เธอหวังวาเธอนาจะมีสวนชวยใหชุมชนของเธอมีการพัฒนาในเรื่องนี้ สวนการ
พัฒนาสตรีในชุมชนควรเปนเรื่องดานความคิด และการศึกษา ผูศึกษาไดถามเรื่องการศึกษาของ
บุตร-ธิดาในอนาคต เธอไดตอบวา จะใหลูกเรียนอะไรก็ไดที่เขาชอบ เพื่ออนาคตที่ดีและสบายกวา
ตัวเธอ ในเรื่องการออมทรัพยเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัวเธอแบงรายไดเปนสามสวนคือ
ใชเอง ใหแมและฝากธนาคาร งามตาสรุปวาประโยชนที่เธอไดรับจากการศึกษานอกโรงเรียนคือ
เธอ มีโอกาสที่จะกาวหนา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหเปนคนมีความคิดรูจักการจัดแบงเวลา มี
คุณธรรม ทําใหนึกถึงคนอื่นมากขึ้นไมเอาแตประโยชนสวนตน
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
กอนหนานี้ไมคอยนึกถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศ คิดวาเปนแบบนี้ก็ดีแลว แตเมื่อ
มองยอนไปการที่เราตองมาอยูในสภาพนี้ตองมาเรียนนอกระบบก็มีผลจากความไมเทากันของ
รายไดของแมที่นอยกวาผูชาย พอชอบเมาเหลา อาละวาดขวางปา แสดงอํานาจ แมก็ยอมทนจน
ทนไมไดเลยเลิกกัน การศึกษานอกโรงเรียนใหโอกาสทั้งผูหญิงและผูชาย ในการพัฒนาความรู
โดยเฉพาะผูหญิงที่ตอนนี้ตองหาเลี้ยงตัวเองมากขึ้น นอกจากเลี้ยงตัวเองแลวยังชวยเหลือคนใน
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บานมากกวาผูชาย ในละแวกบานสวนใหญไดแรงผูหญิงหาเลี้ยงแทบทั้งนั้น การศึกษาทําใหเรา
พบเจอคนหลากหลายและไดมองเห็นความไมเทาเทียมกันที่แฝงอยูในสังคม
กรณีศึกษาที่ 5
พรทิ พ ย (นามสมมติ) อายุ 24 ป ภูมิลํา เนาอยู จั ง หวั ดกรุ ง เทพมหานคร ยั ง ไม มี
ครอบครัวอาชีพปจจุบันคือเจาหนาที่ฝายขอมูล มีพี่นอง 5 คน หญิง 3 คน ชาย 2 คน เธอเปนคนที่
3 พอกับแมอยูดวยกันชวยกันทํางานขายอาหารในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง มีรายไดหลังจากหัก
คาใชจายแล วประมาณเดือนละ 25,000 บาท ชวงเดือนเมษายน โรงเรียนปดเทอมพ อกับแม
เปลี่ยนมาขายของที่หนาตลาด ขายไดกําไรพอสมควร ดวยภาระความรับผิดชอบที่มากทําให
รายไดแทบไมพอใช เพราะนอกจากจะเลี้ยงดูลูก 5 คนแลว ยังมียายเปนสมาชิกในบานอีกคนหนึ่ง
รวมทั้งหมด 8 ชีวิต แมจะลําบากแตพี่นองทั้งหมดก็ไมคิดจะออกจากบานไปอยูที่อื่น พี่สาวคนโต
ของพรทิพยออกจากโรงเรียน ชั้น ม.3 มาชวยที่บานทํางาน พี่ชายคนถัดมาเรียนสายอาชีพคาเรียน
คอนขางสูง นองอีกสองคนเรียนชั้นประถมโรงเรียนกทม.
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
พรทิพยยอมรับวาตัดสินใจไมเรียนโดยไมบอกใคร ดวยเหตุผลสองประการคือหนึ่ง
เธอไมชอบเรียนหนังสือ ประการที่สองเปนการลดคาใชจายในบาน เธอกลัววาพี่ชายจะเรียนไมจบ
เพราะไมมีเงินคาเทอม พอแมของพรทิพยยุงอยูกับการขายอาหารและไมคอยรูเรื่องการเรียนตอ
ม.ปลาย เธอบอกพอกับแมเมื่อใกลเปดเทอม พอกับแมตองการใหเธอเรียนตอ แตเธอปฏิเสธเพราะ
คิดวาเรียนไปก็เทานั้น พรทิพยเลาวาเธอไมชอบเรียนหนังสือ ไมสนใจการเรียนบางวันก็หนีโรงเรียน
ชอบกลับบานมืด พรทิพยรูสึกวาการอยูกับเพื่อนทําใหเธอมีความสุข เธอไมชอบทําการบาน งานที่
อาจารยสั่งใหทําจะสงชาเสมอ เวลาสอบก็แทบจะไมอานหนังสือ คะแนนสอบจึงไมดี ไดที่เกือบ
สุดทาย เพื่อน ๆ ในกลุมของเธอซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 9 คนไมไดตางจากเธอเลย แมจะเปนโรงเรียน
สตรีแตพฤติกรรมกลุมเธอคอนขางแย รุนพี่รุนนองในโรงเรียนไมกลาเขาใกล ทางฝายปกครองของ
โรงเรียนไดเชิญผูปกครองของนักเรียนทุกคนในกลุมของเธอเขาพบอยูเสมอ พอแมของพรทิพยให
เธอเลิกคบกับเพื่อนกลุมนี้แตเธอไมสนใจและคิดวาไมเห็นจะเกี่ยวกัน เมื่อเรียนจบชั้นม.3 กลุมของ
พรทิพยที่มีทั้งหมดเกาคนนั้นเรียนตอชั้น ม.ปลาย สายสามัญสี่คน เรียนพาณิชยสองคน อีกสาม
คนไมเรียนตอซึ่งรวมถึงเธอดวย

50
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
ในตอนแรกไมไดคิดอะไรมากกลับคิดวา ก็ดีไมตองเรียนหนังสืออยูบานก็สบายทํา
อะไรไดตามใจ แตนานเขาเริ่มเบื่อเลยไปขายอาหารที่โรงเรียน แรก ๆ เหนื่อยมากกลับถึงบานขอ
นอนกอนพอหัวถึงหมอนก็หลับเลย ตอนหลังพอเริ่มอยูตัวกําลังจะสบาย มักมีคนถามเรื่องออกจาก
โรงเรียนเสมอ พวกผูใหญจะถามวาลาออกทําไม ทําไมไมเรียนตอ ถาไมเรียนจะเอาความรูจากที่
ไหน อีกหนอยจะลําบาก รูสึกไมอยากเจอใคร ที่สําคัญพอออกจากโรงเรียนพอกับแมใหเงินนอยลง
บางวันก็ไมไดเงินเลย จะไปเที่ยวก็ลําบากซื้อของอะไรก็ไมมีเงิน เวลาไมสบายก็ซื้อยากินหรือกินยา
ที่มีอยูที่บานถาเปนหนักถึงไปหาหมอ พรทิพยจึงเลิกขายของกับที่บานมาทํางานที่โรงงานทํา
กระเปาดวยวุฒิ ม.3 รายไดคือคาแรงขั้นต่ํา มีขาวกลางวันใหรับประทาน งานไมหนักแตเธอไมชอบ
กลิ่นหนังและน้ํายาเช็ดหนัง ซึ่งทําใหเธอเวียนหัวแทบทุกวัน โรงงานนี้มีพนักงานหญิงมากกวาชาย
แตหัวหนาแผนกตาง ๆ กลับเปนผูชายเกือบทุกแผนก ยกเวนฝายขาย คนในโรงงานบางคนคิดวา
ผูชายเปนหัวหนาดีกวาผูหญิง แตหลายคนก็ไมคิดเชนนั้น
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
การทํางานในโรงงานมองไมเห็นความกาวหนาในอนาคต ความรูระดับ ม.3 กวาจะ
กาวขึ้นเปนหัวหนาตองใชเวลาหลายปและโรงงานนี้ใหโอกาสผูชายมากกวาผูหญิง นอกจากนี้
เพื่อน ๆ ในรุนเดียวกันก็เรียนสูงขึ้น พรทิพยรูสึกอายและเสียดายเวลา หลังจากลาออกมาไดหกป
เธอจึงตัดสินใจสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับ ม.ปลาย เพื่อที่จะสามารถเรียน
ตอระดับมหาวิทยาลัยได โดยเรียนเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดและเรียนโดยไม
เสียเงินมากนัก หลักสูตรตรงกับที่ตองการจะเรียน พอกับแมเห็นชอบและบอกวาโตแลวควรคิด
เรียนไดเอง การเรียน กศน. นอกจากจะไดวุฒิเพิ่มขึ้น มีวิสัยทัศนแลวพรทิพยรูสึกวาไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน การเรียน กศน. ถือเปนการใหรางวัลกับชีวิต
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ทําใหเธอรูสึกประเทืองปญญามากขึ้น เธอเห็น
คุณคาของเวลาและนึกเสียดายที่ไมตั้งใจเรียนในชวงที่ผานมา แมวาการลาออกเพื่อใหพี่ชายได
เรียนอาชีวะตอเปนอีกเหตุผลหนึ่งแตก็เพียงสองปเทานั้นเธอปลอยเวลาใหผานไปถึงหกป พรทิพย
เลา ดวยความภาคภูมิ ใจว าเมื่อเธอเรียนต อได เพียงหนึ่งเทอม อาจารยเห็น วาเธอเปนคนขยัน
รอบคอบ ใสใจงาน ดังนั้นเมื่อเพื่อนของอาจารยตองการเจาหนาที่บันทึกขอมูล อาจารยจึงแนะนํา
พรทิพยใหไปทํางานกับเพื่อนของอาจารย เธอไดเงินเดือนเพิ่มขึ้น มีสวัสดิการใหพอสมควร มีเงิน
พอที่จะชวยจายคาน้ํา คาไฟ สามารถจุนเจือครอบครัวไดบางถึงแมจะไมมากก็ตาม เมื่อผูศึกษา
ถามวาการเรียนการศึกษานอกโรงเรียนไดใหอะไรกับเธอบาง เธอตอบดวยสีหนาทีม่ คี วามสุขวาเธอ
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ไดวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น วุฒิการศึกษาเปนสิ่งที่สถานที่ทํางานทุกที่ตองการ วุฒิการศึกษาเหมือน
ใบรับรองภูมิปญญา นอกจากจะทําใหเธอมีความสุข อารมณดีขึ้นไมโกรธงายแลวยังไดความ
ภาคภูมิใจของตนเอง นอกจากนี้ การศึกษาทําใหเธอไมมีปมดอย เมื่อกอนเธอรูสึกวาเธอเปนคน
ชั้นสองไมมีปากไมมีเสียง แตในตอนนี้เธอมีความกลามากขึ้นกลาแสดงความคิดเห็น กลาที่จะพูด
มากขึ้น และรูสึกดีใจที่ไดรับการยอมรับจากครอบครัวและสังคม การวัดคาของการเปนคนของ
ครอบครัวและสังคม สวนใหญใชการศึกษาเปนเครื่องวัด เมื่อเราเขามาเรียนตอ รูสึกวามีคนฟงเธอ
มากขึ้น การพูดและการออกความคิดเห็นจะคอนขางมีน้ําหนัก การศึกษาทําใหเธอมีความรู มี
ความคิดมีวิจารณญาณ เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ คนภายนอกมองเห็นคุณคาของเธอ ทําใหเธอมี
แรงที่จะชวยเหลือคนอื่น ผูศึกษาไดถามเรื่องคุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต พรทิพย
ตอบวา สิ่งที่ตองการคือมีบานเปนของตนเองซึ่งหมายถึงคอนโด หรือทาวเฮาส ใจจริงตองการบาน
ที่มีบริเวณไวปลูกตนไมแตเธอคงสูราคาไมไหว โบราณวานกนอยทํารังแตพอตัว เธอบอกวาเธอ
ชอบแตงตัวสวย ๆ เมื่อไดเงินเดือนมาเธอจะแบงเงินไวซื้อเสื้อผา เธอจะซื้อของในหางแตลดราคา
เพราะงานของเธอตองพบคนมากมาย ถาแตงตัวไมดีเหมือนกับไมใหเกียรติที่ทํางาน และเมื่อเรียน
จบเธอจะเรียนตอปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพราะเธอสามารถเรียนและทํางานไป
พรอม ๆ กัน เธอคงตองสงตัวเองเรียน ผูศึกษาถามเรื่องการออมทรัพยเพื่ออนาคตของตนเองและ
ครอบครัว คําตอบก็คือพอเธอไดงานใหม ก็มีเงินเก็บบาง เธอทําบัญชีรายรับ รายจายทุกเดือนจะ
ไดรูวาใชจายเงินไปกับอะไรบาง เมื่อถามเรื่องปญหาสําคัญของชุมชนที่อาศัยอยูคืออะไร และเคย
มีสวนรวมในการแกไขปญหากอนหนาหรือหลังจากการเขาเรียนหรือไม เธอบอกวา กรุงเทพฯ
ตอนนี้เปลี่ยนไปมาก รถติดตั้งแตเชา มีคนยายเขามามาก ทําใหตองแขงขันตลอดเวลา ทําใหเกิด
ปญหาหลายเรื่องอยูรอบตัวทั้งนั้น ที่พบอยูคือเรื่องยาเสพติด การขมขืนเรื่องนี้นากลัวมาก ขโมย
ปลนจี้ เดี่ยวนี้แรงขึ้นเงินไมกี่สิบบาทก็ฆากันแลว คนก็ตกงานสามีภรรยาตีกัน การแกไขเรื่องนี้คง
ทําไดยากตองอาศัยเวลาและเจาหนาที่ตํารวจ สําหรับการมีสวนรวมในการแกไขปญหา ตองบอก
วาเมื่อกอนไมเคยคิด แตในตอนนี้ถาเธอสามารถชวยอะไรไดก็ชวยสุดแตปญญาจะทําได เชนชวย
เปนหูเปนตาใหกับชุมชน ผูศึกษาจึงบอกกับพรทิพยวาดีแลวที่คิดแบบนี้เพราะการชวยสังคม
ก็เหมือนชวยตัวเราดวยเมื่อถามเรื่องครอบครัว เธอตอบวาไมอยากแตงงานอยูคนเดียวสบายกวา
ผูศึกษาจึงบอกวาถาสมมติแตงงานเธอคาดหวังอะไร พรทิพย ตอบวาไมอยากไดคนเจาชู ไมกิน
เหลาไมสูบบุหรี่ มีงานทําแบบมีเงินเดือนยิ่งรับราชการยิ่งดี เบิกคารักษาพยาบาลเบิกคาตาง ๆ ได
ถามีลูกจะเลี้ยงใหสบาย ตองมองใหไกล เรียนใหมากกวาเธอ เมื่อถามเรื่องการเมืองเธอตอบวา
นาจะมีนักการเมืองผูหญิงมากกวาผูชาย การเมืองตอนนี้มีแตความรุนแรงนากลัว มีการปดถนน
และเขาไปอยูในสถานที่ราชการ เธอบอกวาทําใหสถานที่สกปรกไมนาดูเลย สงสารนักเรียนที่ตอง
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หยุดเรียนเพราะเสียงดังและอันตราย สําหรับพรทิพยเธอไปใชเลือกตั้งทุกครั้งแมคนที่เธอเลือกจะ
ไมไดรับชัยชนะ
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
โดยส ว นตัว คิดว าการศึกษานอกระบบเปน ตัวอย างความเสมอภาคทางเพศทาง
การศึกษาเพราะทุกคนมีสิทธิเรียนเทาเทียมกัน และในปจจุบันหญิงชายสามารถทําอะไรไดเหมือน ๆ
กัน เนื่องจากในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยูไมคอยมีปญหาความไมเสมอภาค และใหความชวยเหลือ
กันพอสมควร แตคิดวาผูหญิงบางคนยอมเสียเปรียบ และเปนฝายเสียสละเองเชนตัวเธอลาออก
เพื่อทางบานจะไดมีเงินพอที่จะสงพี่ชายเรียนหนังสือ ดังนั้นการศึกษาสามารถกระตุนใหผูหญิง
พัฒนาความคิดไมใหตนเองตกเปนฝายเสียเปรียบได สําหรับตัวเธอตอนนี้ผูหญิงอยูในสังคมดวย
ความกลัว ทั้งในบาน ที่ทํางาน ตามทองถนน ผูหญิงควรดําเนินชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัว
ตอความรุนแรง ผูหญิงตกเปนเหยื่อของการคุกคามทางเพศ ตัวเธอเองรูสึกไมปลอดภัยเวลากลับ
บานมืด เจาหนาที่ควรมีวิธีการชวยเหลือใหมากกวานี้
กรณีศึกษาที่ 6
น้ํ า ผึ้ ง (นามสมมติ ) อายุ 25 ป ภู มิ ลํ า เนาอยู จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ยั ง ไม มี
ครอบครัวอาชีพปจจุบันคือพนักงานบริษัททําความสะอาด มีพี่นอง 5 คนผูหญิง 4 คน ผูชาย 1
คน น้ําผึ้งเปนลูกคนที่ 2 นองชายเปนคนที่ 4 เนื่องจากในครอบครัวมีลูกผูชายเพียงคนเดียว จึงดู
เหมื อ นว า ทุ ก คนในบ า นจะรั ก และเอาใจใส เ ป น พิ เ ศษแต ก็ ไ ม ไ ด เ อาใจจนเสี ย คน บางครั้ ง ถู ก
มอบหมายใหทํางานหนักกวาพี่นองคนอื่น ๆ เพราะถือวาเปนผูชาย พอกับแมเลิกแยกทางกันตอน
เธอขึ้นชั้นมัธยมปที่ 4 อายุ 16 ป นองสาวคนเล็กพึ่งเรียนชั้นประถมปที่ 4 น้ําผึ้งเลาวาแมของเธอ
เมื่อกอนขายแพนเคก สวนพอขับรถแท็กซี่เนื่องจากเวลากลับบานไมตรงกันจึงทําใหไมคอยมีเวลา
ไดเจอหรือคุยกันเปนเรื่องราว มีคนมาบอกแมของเธอวาพอมีผูหญิงอีกคนหนึ่ง ตอนแรกทุกคนใน
บานไมมีใครเชื่อเลย แมกับพี่สาวคนโตจึงไปดูใหเห็นกับตา แมของเธอเสียใจมากรองไหแทบทุกวัน
พอกับแมทะเลาะกันบอยขึ้นและทุกครั้งที่มีปากเสียงกัน ถาลูกอยูบานก็จะเขามาอยูขาง ๆ แม
เพราะกลัววาพอจะทํารายแม ไมนานพอก็เก็บของออกจากบานไปอยูกับผูหญิงอีกคนหนึ่ง แรก ๆ
พอก็แวะเอาเงินมาใหแลวก็หายไปเลย มีคนบอกวาผูหญิงคนนั้นหามพอไมใหมายุงหรือติดตอกับ
ครอบครัวของน้ําผึ้งอีก
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สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
เมื่อแมของน้ําผึ้งมีภาระเพิ่มขึ้นและลูกทั้งหาคนกําลังอยูในวัยเรียนแมของเธอจึง
ยืดเวลาขายออกไปเพื่อที่จะไดเงินมากขึ้น ทําใหไมสบายปวดเขาและปวดหลังมาก เธอกับพี่สาว
จึงตัดสินใจไมไปโรงเรียนและชวยแมขายแพนเคกโดยเพิ่มอีกสองเตา แมของน้ําผึ้งไมยอมใหเธอ
กับพี่สาวลาออก แตเมื่อไดคุยปรึกษากันแลวแมก็ยอมเพราะถาปลอยใหแมทํางานคนเดียวยังไง
รายไดก็ไมพอสงลูกเรียนไดถึงหาคน และทําใหสุขภาพของแมแยลงไปอีก ลูก ๆ ไมยอมสูญเสียแม
ที่เปนที่พึ่งทางใจและทางกายเพียงคนเดียวได เธอบอกกับแมวาจะเรียนตอถามีโอกาส
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
การลาออกจากโรงเรียนเปนสิ่งที่เธอและทางบานไมเคยคาดคิดมากอน ชีวิตการขาย
ของกับการเรียนแตกตางกันมาก ตอนแรกดูจะสบายและอิสระ ไมตองทําการบาน ไมตองแตง
เครื่องแบบสามารถทําผมแตงหนาไดตามใจชอบ แตพอผานไปรูสึกเหมือนวาการขายของแบบนี้
ไมใชสิ่งที่เธอตองการเธอไมมีเวลาใหกับตัวเอง เงินมีแคพอใชแตไมมีเงินเก็บ ไมคอยไดเปดหูเปด
ตาทํ า อะไรใหม ๆ ให กั บชี วิต การออกมาขายของทํา ใหตกขา วไมคอ ยรู เ รื่ อ งข า วสารและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่ดูขาวบางตอนกลางคืน สวนมากฟงจากคนที่ขายของดวยกัน แมคา
พอคาหลายคนขยันติดตามขาวตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ แตเธอไมมีแรงเหลือพอที่จะทําเชนนั้น เธอ
รูสึกวาตนเองความรูถดถอย จึงออกหางานอยางอื่นทําที่นาจะไดคาตอบแทนมากกวานี้ และมี
เวลาวางพอที่เธอจะสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูมากขึ้น แตดวยวุฒิม.3 งานสวนมากคืองาน
ขายของซึ่งเธอเบื่องานการขายอยางมาก สวนงานอีกอยางที่รับวุฒิ ม.3 คือพนักงานเสิรฟ งานนี้
ตองกลับบานดึก ดังนั้น ทางบานจึงสั่งหามไมใหเธอทํา
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
เนื่องจากน้ําผึ้งเบื่อหนายงานขายของและวุฒิการศึกษาชั้น มัธยมปที่ 3 เปนวุฒิที่
นอยเกินไปที่เธอจะสามารถหางานอื่น ๆ ทําได รวมทั้งการที่น้ําผึ้งไดพบเพื่อนหลายคนและเห็น
เพื่อน ๆ ติวเขมเพื่อเตรียมตัวสอบเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทําใหน้ําผึ้งรูสึกสะทอนใจ นึกถึง
เครื่องแบบนักเรียน และตองการเรียนใหทันเพื่อน แตเธอยังไมกลาตัดสินใจปลอยเวลาใหผานไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งเธอพบเพื่อนรวมชั้นโดยบังเอิญในหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง เพื่อนของเธอทํางาน
เปนพนักงานบัญชี แตง ตัวดีมีบุคลิก สิ่ง นี้ทํา ใหเธออยากที่ จะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่ง เธอจึ ง
ปรึกษากับพี่สาวและไปสอบถามรายละเอียดจากศูนยบริการการศึกษา โชคดีเธอมีคนรูจักที่กําลัง
เรียนการศึกษานอกโรงเรียน ในที่สุดเธอสมัครเรียนระดับมัธยมปลายสายสามัญซึ่งเรียนในวันหยุด
เธอจึงสามารถทํางานในวันธรรมดาได เธอออกหางานอีกครั้ง ในที่สุดเธอไดงานเปนพนักงานทํา
ความสะอาดของบริษัทแหงหนึ่ง
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คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
น้ําผึ้ง ลาออกจากโรงเรียนเมื่ออายู 16 ป และไมไดเรียนตอเปนเวลา เกือบ 7 ป ใน
ตอนแรกเธอรูสึกทอในการเรียนมากโดยเฉพาะวิชาเลขและภาษาอังกฤษ เธอลืมกฎการใชและ
คําศัพทตาง ๆ แตพอนึกถึงวันขางหนาเธอก็พยายามเรียนเพื่อใหสอบผานใหได เมื่อตัดสินใจเรียน
ก็เต็มที่กับการเรียน และหวังวาจะไดประโยชนจากวุฒิการศึกษาที่ไดรับ ผูศึกษาไดถามน้ําผึ้งวา
หลังจากไดวุฒิมัธยมปลายแลวจะทําอะไรตอ เธอตอบวา คงเรียนตอปริญญาตรีเลย อายุก็มากแลว
เพราะถาเวนชวงก็จะเหมือนกับตอนลาออกจากชั้นมัธยม 3 อยากเรียนจบเร็ว ๆ จะไดหางานที่
สบายไมตองใชแรงงานและใชความรูความสามารถใหเปนประโยชน อาจทํางานที่เดิมแตไดเลื่อน
ตําแหนงมีเงินเดือนสูงขึ้น เมื่อถามวาตองการไดเงินเดือนเทาไร น้ําผึ้งบอกวา ถาไดสัก 15,000 บาท
ก็คงอยูได ตอนนี้ของแพงทุกอยาง เงินเดือนที่ไดมาไมมากนักแตสามารถแบงใหที่บาน เก็บเงินไวเรียน
และเก็บไวใชเมื่อจําเปน เมื่อถามวาอะไรเรียกวาจําเปน เธอตอบวาคารักษาพยาบาลเวลาไมสบาย
หรือของใชในบานชํารุดเสียหาย เมื่อเดือนที่แลวหมอหุงขาวพังเธอก็ชวยออกเงินไป 500 บาท
ผูศึกษาใหเลาถึงประโยชนของการศึกษานอกโรงเรียน เธอตอบอยางชัดถอยชัดคําวา การเรียนที่นี่
และการไดคุยกับคนมีการศึกษา ทําใหเรามีเหตุผล มองโลกเปนสองดานไมเชื่อคนงาย เขาใจ
ตนเองและคนอื่น ๆ มากขึ้น มีมมุ มอง ใชเหตุผลในการแกปญหา ไดรับความไววางใจ เชื่อใจมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ตองการ รูสึกดีมากเมื่อมีคนชมวาเราขยัน รักความกาวหนา เมื่อถามวาเคยมีสวนรวมใน
การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู ห รื อ ไม น้ํ า ผึ้ ง บอกวา ไม มี โ อกาสได ทํ า จริ ง จั ง เคยตามแม ไ ปช ว ย
กิจกรรมของวัดใกลบานก็สนุกดี ไดบุญดวยแมของเธอ บอกวาการกวาดทําความสะอาดวัดทําให
เราไมมีอุปสรรคในชีวิต แตถางานพัฒนาชุมชนอยางที่ออกขาวในทีวี ไมเห็นมีหนวยงานในพื้นที่มา
จัดทํา เห็นมีแตที่อื่น ผูศึกษาจึงบอกวางานพัฒนาชุมชนมีประโยชนนอกจากในชุมชนจะมีสิ่งดี ๆ
เกิดขึ้นแลวยังเกิดความรักความสามัคคีอีก ซึ่งน้ําผึ้งเห็นดวยและตองการมีสวนรวมถามีโอกาส
น้ําผึ้งบอกวาตอนนี้เธอมีความเชี่ยวชาญเรื่องทําความสะอาดถาใครตองการคําแนะนําใหมาหาเธอ
แลวเธอก็ไปหยิบน้ํายาทําความสะอาดพื้นมาใหผูศึกษาหนึ่งขวดเปนที่ระลึก ในเรื่องปญหาชุมชน
คําตอบของน้ําผึ้งคือปญหาที่อยูอาศัยเพราะบานเชาในซอยมีคนตางจังหวัดเขามาอยูมากขึ้น บาง
คนไมนาจะไมใชคนไทย เคยแจงตํารวจเหมือนกัน อีกปญหาคือการเลนการพนัน แลวสตรีในชุมชน
ควรพัฒนาในเรื่องใดบางเธอคิดวาเรื่องความประหยัด และการใชชีวิตอยางพอเพียง ที่จริงผูหญิงก็
ประหยัดดีอยู แตพวกผูชายฝายสามีชอบตั้งวงดื่มเหลาเลนการพนันสงเสียงดังตีกันบอยมาก เมื่อ
ถามเรื่องการเมืองเธอบอกวาเธอเห็นความสําคัญของขาวการเมืองมากขึ้น ขาวการเมืองเปนขาว
ดังมากในชวงนี้ ผูศึกษาถามวาตองการเปนนักการเมืองหญิงหรือไม เธอรองเสียงดังแลวบอกวาถา
เปนแลวไมโดนวาก็นาเปน แตที่เห็นนักการเมืองเปนเปาใหโจมตี ไมถูกใจก็โดน ดีตรงเงินเดือน
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อยางเดียว เวลานี้ไมชอบสถานการณการเมืองเทาไร ที่มีสวนรวมทําอยูคือไปเลือกตั้ง ถามีโอกาส
เรียนสูง ๆ นาจะทําอะไรใหกับประเทศไทยมากกวาเปนนักการเมือง ในอนาคตหากมีครอบครัวมี
ความคาดหวังอยางไร เธอบอกวารูปรางหนาตาอยางเธอคงหาแฟนยาก เนื่องจากเธอเปนคน
คอนขางอวน ตอนนี้กําลังลดน้ําหนักอยู เมื่อกอนตอนขายแพนเคก อวนกวานี้พอเปลี่ยนงานมา
ทํางานที่ใชแรง น้ําหนักคอย ๆ ลดลง ผูศึกษาจึงบอกวาผูหญิงควรลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพของ
ตัวเอง อยางผูศึกษาพยายามลดน้ําหนักอยางถูกสุขลักษณะเพราะเริ่มปวดเขา ไมใชเพื่ออยางอื่น
น้ําผึ้งเห็นดวย เธออยากใสเสื้อผาตามแฟชั่น ถาเธอผอมกวานี้คงเลือกซื้อเสื้อผาไดตามใจ สําหรับ
ผูชายในฝนควรมีอาชีพที่มั่นคง หนาตาดี สะอาดสะอาน ไมติดเหลาเลนการพนัน ไมเจาชู มีแมสามี
ใจดี ถามีลูก จะเลือกโรงเรียนดีดีมีชื่อเสียง มีการเรียนการสอนที่แนน อยูในสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเพราะเธอเห็นขาวในทีวี บางโรงเรียนมีรานขายเหลาใกลโรงเรียน ตอนนี้เหลาปนกําลัง
ระบาด และสนับสนุนสงใหเรียนเทาที่เขาจะเรียนได โตขึ้นจะไดเปนคนมีอนาคต เงินเดือนสูง ๆ
เปนคนดีไมทําใหสังคมเดือดรอน
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
น้ําผึ้งมีความเชื่อมั่นวาการศึกษาสามารถพัฒนาคนได โดยเฉพาะผูหญิงซึ่งเคยถูก
สังคมละเลยไมใหความสําคัญ มองผูหญิงวาเปนเพศที่ออนแอ เปนชางเทาหลัง การศึกษาทําให
ผูหญิงทัดเทียมผูชาย โดยเฉพาะในดานการทํางาน หากผูหญิงมีความรูดีมีฝมือก็จะเปนตัวเลือก
ที่มีคุณภาพเปนแรงงานที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอหนวยงานและองคกร
ที่สําคัญเมื่อผูหญิง มีความรูมากขึ้น ก็จะแสวงหาสิ่ง ที่เปนประโยชน รวมทั้งขอมูลขาวสารเพื่อ
พัฒนาตนเองใหดีขึ้นทั้งภายนอกและภายใน สามารถเชิดหนาชูตานําความภาคภูมิใจมาสูตนเอง
และครอบครัวไดเทาเทียมผูชาย สิ่งที่อยากฝากไวคือ ตอนนี้เศรษฐกิจไมดี ที่ทํางานบางแหงหา
เรื่องไลคนงานที่ตั้งครรภออก แลวไมมีหนวยงานใดใหความชวยเหลือเลย สิ่งนี้ถือวาเปนความไม
เสมอภาคทางเพศ เพราะผูชายคนทําใหทองสามารถ ทํางานอยางมีความมั่นคงมากกวาผูหญิง ทําให
ผูหญิงบางคนตองตัดสินใจไปทําแทง เพราะกลัวตกงาน สังคมไทยไมนาจะมีเรื่องเหลานี้เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ 7
ประไพ (นามสมมติ) อายุ 32 ป ภูมิลําเนาอยูจังหวัดศรีสะเกษ ยังไมมีครอบครัว
อาชีพปจจุบันคือพนักงานบริษัท มีพี่นอง 8 คน ผูหญิง 5 คน ผูชาย 3 คน เธอเปนบุตรคนที่ 6
ครอบครัวของประไพเปนเกษตรกรปลูกตนหอม แมจะมีที่ดินเปนของตนเองแตรายไดไมเพียงพอ
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ตอการดํารงชีพ เนื่องจากราคาหัวหอมตกต่ําและถูกกดราคาจากผูรับซื้อ ทําใหพี่นองของเธอตอง
ออกจากโรงเรียน พี่ชาย 2 คนเขามาขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ แรก ๆ ก็สงเงินขาวของเครื่องใชมาบาง
พอมีครอบครัวเริ่มหายไปแทบจะไมกลับบานเลย พอของประไพเปนโรคความดันต่ํา มีอาการวูบ
และเวียนศีรษะบอย บางครั้งหมดสติอยูในแปลงตนหอม คนในบานจึงไมตองการใหพอออกไป
ทํางานในไรอีก เพราะถาอาการหนักกวานี้ทางบานคงไมมีเงินรักษาและในชวงนั้นไมมีนโยบาย 30
บาทรักษาทุกโรค ดังนั้นแมและพี่สาวของเธอจึงเปนแรงงานหลักในการทํางานหาเงินมาใชจายในบาน
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
ในช ว งนั้ น ประไพคิ ด ว า การทํ า อาชี พ เกษตรกรไม ไ ด ทํ า ให ชี วิ ต ของประไพและ
ครอบครัวดีขึ้นเลย เกษตรกรเหมือนถูกทอดทิ้งไมไดรับการเหลียวแลเทาที่ควร การปลูกหัวหอมก็
ทําไดเพียงบางชวง ราคาก็ไมแนนอน ดังนั้นในเวลาวางแมกับพี่สาวของประไพก็จะหาอาชีพเสริม
เพื่อใหมีรายไดมากขึ้น เมื่อเรียนจบชั้น ม. 3 เธอจึงขอลาออกจากโรงเรียนเพื่อทํางานหาเงิน มี
รายไดเปนของตนเอง จะไดไมเปนภาระของคนในบาน และสามารถซื้อของตาง ๆ ไดตามใจชอบที่
สําคัญนองอีกสองคนจะไดเรียนอยางไมตองกังวล
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
เมื่อลาออกจากโรงเรียนแมของประไพรูสึกกังวลและเปนหวงเธอมากไมตองการให
เธอทํางานเพราะเห็นวาเธอยังดูเด็กมากไมคอยทันคนทั้ง ๆ ที่อายุ 17 ปแลว เธอจึงชวยงานที่บาน
เปนสวนใหญ เธอรับหนาที่ดูแลพอและทํางานบานทั้งหมด เนื่องจากแมและพี่สาวตองออกไป
ทํางานแตเชา แมพอจะอาการดีขึ้นแตยังตองกินยาอยางตอเนื่อง ทั้งคายาและคารถไปโรงพยาบาล
คอนขางมาก บางครั้งหากทางบานไมมีเงินไปรับยา พอก็ตองหางยาไประยะหนึ่ง เธออยูบานได
ไมกี่เดือนก็มีปาในหมูบานชวนไปทํางานที่ชายแดนมีเพื่อนเธอสนใจไปทํางานกับปาคนนี้สองสามคน
แตทั้งพอและแมของประไพไมยอมใหเธอไป โดยใหเหตุผลวาเปนหวงเพราะเธอหัวออนเชื่อคนงายและ
ยังไมรูวาเปนงานอะไร ตอนแรกเธอเกือบตัดสินใจหนีไปกับเพื่อน แตพอนึกหวงพอที่ไมสบายและ
แมที่ตองทํางานหนักขึ้น เธอจึงเปลี่ยนใจ เมื่อเธอบอกวาอยากทํางานและใหพี่สาวอยูบานบาง แม
เธอก็ตามใจแตมีขอแมวา ใหทํางานในละแวกบานเทานั้น เธอหางานอยูหลายเดือนก็ไมสามารถ
หางานทําได เนื่องจากไมมีงานรองรับสําหรับผูหญิงที่จบวุฒิ ม. 3 บางตําแหนงเชนพนักงาน
คลังสินคาแมวาประกาศรับทั้งหญิงและชายแตเมื่อเขาไปสมัครกลับพิจารณารับผูชายโดยแจงวา
อั ต ราของผู ห ญิ ง เต็ ม แล ว สถานที่ ทํ า งานส ว นใหญ รั บ วุ ฒิ สู ง กว า ชั้ น ม.3 หรื อ ไม ก็ ต อ งมี
ความสามารถพิเศษ เชนสามารถใชคอมพิวเตอรได หรือพูดภาษาอื่น ๆ ได เธอเคยไปสอบถาม
เรื่องงานในที่วาการอําเภอ แตตําแหนงงานสําหรับวุฒิ ม. 3 มีไมกี่ตําแหนงและก็เต็มแลว ในที่สุด
เธอไดงานเปนพี่เลี้ยงดูแลลูกขาราชการคนหนึ่งที่พึ่งยายมาจากกรุงเทพฯ และสาเหตุที่รับเธอเขา
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ทํางานเพราะเธอจบชั้น ม. 3 ซึ่งคอนขางสูงสําหรับคนในทองถิ่นนั้นเมื่อ 10 กวาปที่แลว ตอนนั้น
เธออายุ 21 ป ดูเ ปน ผูใหญก วา วัย ที่สําคัญเธอพู ดไดทั้งภาษากลางและภาษาถิ่ นจึ ง สามารถ
ถายทอดใหลูกของขาราชการทานนั้นไดทั้ง 2 แบบ
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ประไพจดจําความลําบากในการหางานทําทั้ง ๆ ที่จบชั้น ม.3 ความลําบากในการ
ประคองชีวิตของครอบครัว การปลูกหอมที่ทํากันมานานแตไมไดทําใหร่ํารวยขึ้น และการไมไดรับ
การเหลียวแลจากผูมีตําแหนงหรือผูที่เกี่ยวของกับปากทองของชาวบานในสมัยนั้นไดดี เธอมีความตั้งใจ
วาถามีโอกาสไดเรียนสูงขึ้นคงชวยตัวเองและทางบานไดมากกวานี้ ประไพเขากรุงเทพฯเมื่ออายุ
28 ป เนื่องจากประมาณ 4 ปที่แลวมีบริษัทจัดหางานมาที่จังหวัด รับพนักงานหลายตําแหนงเธอจึง
ไดงานทําที่กรุงเทพฯแมเงินเดือนไมสูงมากแตประไพนาจะดีกวาอยูที่บาน ในตอนแรกเธอไมมี
ความรูเรื่องการเรียนแบบการศึกษานอกโรงเรียนเลย เธอเห็นนองที่ทํางานในบริษัทเดียวกับเธอ
เตรียมตัวสอบ เธอจึงสอบถามรายละเอียดและไปสมัครเรียนที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนใกลบานเพื่อ
จะไดวุฒิมัธยมปลาย
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
ประไพ กําลังจะไดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ผูศึกษาถามเธอวาเธอไดรับอะไร
จากการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ประไพตอบวา เมื่อเรียนจบสิ่งที่เธอไดมีคามากสิ่งแรกคือวุฒิ
การศึกษา เธอจะไดวุฒิระดับมัธยมปลายถือวาประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง อาจไดเงินเดือน
เพิ่มขึ้นหรือปรับไปตําแหนงอื่นที่สูงขึ้น ถามีโอกาสและมีเงินจะเรียนตอ จะไดมีบานอยูเปนของ
ตัวเองมีโอกาสไปเที่ยวพักผอนหาความบันเทิงบาง การสําเร็จศึกษาทําใหเธอมีสุขภาพจิตดีขึ้น
รูสึกวามีความหวังกับชีวิต ระบบการเรียน บางครั้งอาจเจออาจารยบางทานที่ไมใกลชิด แตมีความสุข
ตอนไปเรียนกับนักศึกษาคนอื่น ๆ แมวามาจากคนละทิศละทาง ความหลากหลาย ก็ทําใหเราสามารถ
ปรั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มได ดี นอกจากการปรั บ ตั ว ได ดี ขึ้ น เธอรู จั ก การพู ด ให ถู ก
กาลเทศะ และดูเหมือนวาจะเขาใจสถานการณตาง ๆ เชนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดมาก
กวาเดิม ตอนเขากลุมกิจกรรม ไดเปดโอกาสใหเราเสนอความคิดในเรื่องตาง ๆ ฝกใหเรามีความกลา
มากขึ้น การศึกษานอกจากจะไดวุฒิเพิ่มขึ้นแลว ทําใหเรายืนอยูในสังคมอยางภาคภูมิ มีศักดิ์ศรี
รูจักเลือกในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง สามารถแนะนําคนอื่นได มีความมั่นใจในความรูที่เรามี
ผูศึกษาถามวา จากการพูดคุยทางบานเปนหวงมาก พอกับแมวาอยางไรบาง ประไพถึงกับหัวเราะ
เธอบอกวาพอดีใจมากที่เธอเอาตัวรอดมีงานทํา สามารถสงเงินใหทางบานใชได ผิดกับพี่ชายของ
เธอนอกจากจะไมคอยดูแลทางบานแลวยังเอาลูกมาใหเลี้ยงอีก เวลามีใครมาหา พอของเธอก็จะ
บอกวาลูกสาวไปเรียนที่กรุงเทพฯ แตแมเปนหวงกลัวเธอจะเรียนไมไหว ผูศึกษาถามเรื่องคุณภาพ
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ชีวิตและความคาดหวังในอนาคตขางหนา ประไพไดตอบวา เธอตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และชีวิตการทํางานที่สบายทั้งรางกายและจิตใจ เพราะเธอเห็นทั้งพอและแมทํางานหนัก รายไดไม
แนนอนทํางานแบบไมมีสวัสดิการอะไรเลย พอของเธอมีปญหาดานสุขภาพ เมื่อกอนเสียเงินคา
รักษามาก โชคดีที่ตอนนี้มีนโยบาย 30 บาทเธอจึงสบายใจขึ้น หมอที่จังหวัดดูแลดีมาก ในอนาคต
เธอตองการเรียนตอ คิดวานาจะ 95 เปอรเซ็นต ที่จะเรียนตอปริญญาตรี เธอขอดูสุขภาพและ
คาใชจายกอนแตอยากเรียนใหสูงสุดเทาที่จะทําได เพราะยังไมคิดจะมีครอบครัว ประไพอยากใช
สติปญญาที่เรียนมาใหเกิดประโยชนมากที่สุด ถาแตงงานมีครอบครัวอยากจะไดครอบครัวทีอ่ บอุน
ถาเธอมีลูกคงยุงอยูกับลูก จะใหเขาเรียนหนังสือไปเรื่อย ๆ ไมตามใจใหลาออก เมื่อถามเรื่องการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน เธอตอบวา การพัฒนาชุมชนอยางที่เห็นเปนขาวในทีวี ตอนนี้ไมไดทํา
เคยแตทําบุญ สงเงินไปสรางศาลาวัดที่บาน เพราะเธอเห็นวาวัดมีความสําคัญมากตอชุมชนที่อาศัย
อยู ผูศึกษาเห็นดวยและบอกวาวัดมักเปนศูนยกลางการทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคม
และเมื่อถามวาปญหาสําคัญของชุมชนที่อาศัยอยูคืออะไร และเคยมีสวนรวมในการแกไขปญหา
กอนหนาหรือหลังจากการเขาเรียนหรือไม ประไพบอกวาอันดับแรกคือปญหาความยากจนของคนใน
หมูบาน การเขาไมถึงความรูใหมและการอบรมในการทํางาน การทําการเกษตร และ การถูกหลอกลวง
เธอได บอกให ท างบา นฟง ขา ว ดูทีวีทุก วัน จะไดฉ ลาดเหมือ นคนในกรุง เทพฯ เธอบอกวา คนที่
กรุงเทพฯ ชอบดูทีวีชอบดูขาวมาก บางครั้งมากเกินไปดวยซ้ํา เมื่อถามวาคนในชุมชนของควร
พัฒนาในเรื่องใดบาง คําตอบคือ เรื่องความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ตาง ๆ ความรูเรื่องการเกษตร
แบบใหม ๆ การใชเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะผูหญิงควรมีความรูเรื่องพวกนี้จะไดชวยเหลือ
ตัวเองได ไมตองพึ่งพาผูชาย ในเรื่องการเมืองเธอไมไดไปเลือกตั้งทุกครั้งเพราะตองทํางานหาเงิน
เธออยากมีเงินมาก ๆ ชีวิตจะไดไมลําเค็ญ ประไพเพิ่งมีบัญชีสะสมทรัพย และเก็บเงินเปนเรื่องเปนราว
ตอนมาอยูกรุงเทพฯ แตไมไดฝากทุกเดือนเพราะเธอตองสงเงินใหทางบานและซื้อของที่อยากจะได
แพงก็จะซื้อ ผูศึกษาถามวาเธอไมเสียดายเงินหรือ ประไพตอบวาเธอหาเงินเหนื่อย สิ่งเหลานี้ถือ
เปนรางวัลใหตัวเอง เรื่องนี้ผูศึกษาเห็นดวย ผูหญิงควรใชเงินใหเปน ใชบาง เก็บบาง บํารุงบุพการี
และศาสนาบาง เธออยากมีรถกระบะสักคัน ไวขับไปรับพอกับแมมาเที่ยวกรุงเทพฯ และนําของไป
ขายที่หมูบาน เธอบอกวาของที่กรุงเทพฯ ถูกกวาที่ตลาดนัดบานของเธอ
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
การมีความรูทําใหผูหญิงรูจักสิทธิของตนเอง ไมยอมในสิ่งที่ไมไดรับความยุติธรรม
เนื่องจากการเปนผูหญิง การอบรมเลี้ยงดูที่ใหความสําคัญเฉพาะผูชายยังมีอยูในสังคมแมจะไม
มากเหมือนแตกอน ในที่ทํางานของเธอนั้นไมพบการเลือกปฏิบัติเพราะคาตอบแทนขึ้นอยูกับวุฒิ
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การศึ ก ษา ผลงานและระยะเวลาทํ า งาน แต ที่ น า สั ง เกตคื อ หั ว หน า งานส ว นใหญ เ ป น ผู ช าย
เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาสูง อายุการทํางานนาน หัวหนางานที่เปนผูหญิงอายุจะนอยกวาแตมีวุฒิ
การศึกษาเทากัน ดังนั้นการไดมีโอกาสเรียนสูงจะทําใหเธอมีความกาวหนา ไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเทากับผูชาย เจาของกิจการและคนทั่วไปควรรูถึงความสามารถที่เทาเทียมกันระหวาง
หญิงและชายในการทํางาน โดยไมยึดติดกับคําวาผูชายทํางานไดดีกวา การศึกษาทําใหผูหญิงได
สิทธิที่ผูหญิงควรได เหมือนใบประกันคุณภาพหรือรับรองคุณภาพ ซึ่งทําใหสังคมและคนอื่น ๆ
มั่นใจเรา เหมือนที่เรามั่นใจตนเอง
กรณีศึกษาที่ 8
อัญชลี (นามสมมติ) อายุ 34 ป ภูมิลําเนาอยูจังหวัดเพชรบุรี มีบุตร 2 คนแยกกันอยู
กับสามี ปจจุบันทํางานเปนพนักงานบริษทั ในกรุงเทพฯ อัญชลีมีพี่นอง 6 คน ผูชายสามคนผูหญิง
สามคน เธอเปนคนที่สี่ ครอบครัวของเธอมีฐานะไมดี
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
เมื่อพอและแมของอัญชลีหยารางกันจึงตัดสินใจแบงลูกกันรับผิดชอบ โดยพอของ
เธอรับพี่ชายคนที่สองกับนองชายคนที่ถัดจากเธอไปเลี้ยง สวนแมของเธอรับลูกสาวสามคนกับ
นองชายคนสุดทองไวทําใหครอบครัวของอัญชลีตองแตกแยกไปคนละทาง โดยบิดาของเธอยายไป
อยูจังหวัดศรีสะเกษ ชวงสองปแรกพอสงเงินใหแมเดือนละสองพันบาทพอพอมีภรรยาคนใหมก็สง
มาเพียงเดือนละหนึ่งพันบาท แมแมของเธอจะเปนลูกจางประจําแตก็มีรายไดไมพอกับคาใชจาย
ซึ่งพี่ชายคนโตกําลังเรียนตอ ปวส. ดังนั้นเมื่อจบชั้นมัธยมปที่สามเธอจึงขอลาออกทั้ง ๆ ที่อยาก
เรียนตอ สิ่งที่เธอเสียใจคือแมไมคัดคานแตกลับบอกวาดีแลวจะไดออกมาชวยทํางานหาเงิน ที่
สําคัญแมของเธอบอกวาผูหญิงหางานทํางายกวาผูชาย
ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
จังหวัดของเธอมีโรงแรมและสถานที่พักตางอากาศมากมาย จึงไมยากในการหางาน
เธอไดงานเปนพนักงานในโรงแรมแหงหนึ่งและไดคาตอบแทนตามวุฒิ ม. 3 การมีเงินเดือนเปนของ
ตนเองทําใหเธอดีใจและคิดวาแคนี้เพียงพอแลว ซึ่งเธอคิดผิดเพราะคาใชจายในการครองชีพ
เพิ่มขึ้นทุกปในขณะที่ตําแหนงและเงินเดือนเธอไมไดเพิ่มตามเลย เนื่องจากเธอจบเพียงชั้น ม.3
และตําแหนงที่ผูหญิงทําไดในวุฒิ ม.3 ก็มีจํากัด จุดที่ทําใหชีวิตหักเหคือ ตอนอายุ 20 ป เธอทอง
กับแฟนซึ่งเปนพนักงานตอนรับในโรงแรมเดียวกัน เธอตองออกมาเชาคอนโดอยูกันตางหาก
ครอบครัวมีความสุขตามอัตภาพไมเดือดรอนจนมีลูกดวยกันสองคน เธอมีเหตุตองลาออกจากงาน
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เพราะไมมีคนเลี้ยงลูกเมื่อลูกชายคนโตเขาเรียนอนุบาลคาใชจายก็เพิ่มขึ้น แฟนเริ่มไมกลับบาน
และอางวาทํางานโอที เงินเดือนก็ใหบางไมใหบาง เธอกับแฟนจึงมีปากเสียงกันเปนประจํา เธอ
จําเปนตองไปขอเงินจากแม แมของเธอสงสัยในพฤติกรรมของแฟนเธอ จึงสืบดูถึงรูวาแฟนเธอไป
อยูกับผูหญิงอีกคน ซึ่งเปนพนักงานตอนรับในโรงแรมเดียวกันและสิ่งที่เธอเสียใจคือคําพูดดูถูกตาง ๆ
นานาจากปากของแฟนเธอเองทั้งในเรื่องการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน รูปรางหนาตา เธอจึง
ตัดสินใจพาลูกทั้งสองคนเขากรุงเทพฯ มาอยูกับพี่สาวคนโตที่เขามาทํางาน รับจางเย็บเสื้อโหล
กอนหนานี้ เธอตองดําเนินการเรื่องเอกสารหลายอยางเพื่อใหลูกชายคนโตไดเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร แมจําเปนตองเดินทางกลับไปเพชรบุรีอีกหลายครั้ง เธอก็ยอมเพื่อใหลูกไดเขาเรียน
เธอยอมรับวาการตัดสินใจเขามาอยูกรุงเทพฯ เมื่อ 9 ปที่แลวเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่สุด
เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
เหตุผลเดียวในการเรียนคือตองการความกาวหนา แมอายุจะ 34 ปแลวก็ตามเธอคิดวา
ไมมีใครแกเกินเรียน ถาเรียนจบคงจะไดเลื่อนตําแหนงและก็จะหาเวลาเรียนตอรามคําแหง แลวคง
ไม มี ใ ครมาดูถู ก เธอได ที่ เ รี ย นต อ ไม เ กี่ ย วกับ การที่ถู ก แฟนดูถู ก เพราะลื ม ไปหมดแลว ตอนนี้ มี
ความสุขที่ไดอยูกับลูกไดเลี้ยงดูเขาดวยตัวเธอเอง และลูกจะไดไมอายเรื่องการศึกษาของแมดวย
การดําเนินชีวิตในกรุงเทพฯ ทําใหเธอตระหนักในเรื่องการเรียน ซึ่งที่จริงในจังหวัดของเธอก็เห็นวา
การศึกษาสําคัญเชนเดียวกัน แตถาเปรียบเทียบกับในกรุงเทพฯจะมีการแขงกันเรียนมากกวา
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต
อั ญ ชลี มี ค วามสุ ข กั บ การเรี ย น เธอบอกว า การศึ ก ษาทํ า ให ค นได ค วามรู แ ละมี
องคประกอบใหเรามาใชในการตัดสินใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และไดรับ
การยอมรับจากครอบครัวและสังคมมากขึ้น ลูก ๆ รูสึกสนุกที่เห็นเธอทําการบาน เวลาไมเขาใจจะ
ฝากลู ก ไปถามครู ที่ โ รงเรี ย น และคนเธอที่ รู จั ก จะบอกว า การเรี ย นแบบนี้ ดี ต อ ตั ว เธอและลู ก
ประโยชนที่เธอไดรับจากการศึกษานอกโรงเรียนคือนอกจากเธอจะไดความรูดานวิชาการแลว เธอ
ยังมีความรูเสริมพิเศษ เชนคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้
ยังทําใหไดรับความกาวหนาในเรื่องอาชีพ มีเงินเดือนมากขึ้นพอที่จะผอนบาน เธอเลือกทําเลที่การ
คมนาคมสะดวก มีรถประจําทางผาน มีสาธารณูปโภคครบ และซื้อของที่จําเปนไดคลองขึ้น เชน
ซื้อทีวีวิทยุ กระติกน้ํารอน การไดวุฒิการศึกษาทําใหเธอกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง เหมือนกับไดในสิ่งที่
รอคอยและคงไดใชประโยชนจากวุฒิที่ไดรับ เมื่อถามถึงการปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
อัญชลีตอบวา ตอนนี้เปนผูใหญแลวก็ไมตองปรับตัวอะไรแตคงจะวางตัวใหเหมาะสม ผูศึกษา
ยอมรับวาอัญชลี เปนคนหนาตาสวย ยิ้มหวาน พูดจานารัก เมื่อถามวาจะเรียนตอหรือไม เธอตอบวา
คิดวาคงจะเรียนตอ แตตองคิดถึงลูกกอน อนาคตเปนสิ่งไมแนนอน การศึกษาสําคัญมากใน
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ปจจุบันตองใหลูกเรียนสูงเขาไว เธอตองการใหลูกสบายไดกินไดเที่ยวเหมือนเด็กทั่วไป เปนเด็ก
สมบูรณ อัญชลีพาลูกไปวัดเมื่อถึงวันสําคัญเสมอ สวนปญหาสําคัญของชุมชนที่อาศัยอยูคืออะไร
และเคยมีสวนรวมในการแกไขปญหากอนหนาหรือหลังจากการเขาเรียนหรือไมนั้น อัญชลี ให
ความเห็นวา ถาที่กรุงเทพฯ ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด และเรื่องยุง ในการแกไขปญหา แกไข
เฉพาะในบาน โดยใชยาฉีดยุง สวนสตรีในชุมชนของควรพัฒนาในเรื่องใดบาง เธอตอบวา เธอ
ตองการใหพัฒนาการศึกษาของผูใหญ การใหความรูในเรื่องตาง ๆ เชน สุขอนามัย การกินอาหาร
ที่มีคุณคา การออมทรัพย การรักถิ่นฐาน เมื่อถามเรื่องการเมืองเธอยอมรับวาที่ผานมาเลือกตาม
คนอื่น เขาวาคนนี้ดีก็เลือก เธอไมเคยรูประวัติผูแทนคนไหนเลย ในสวนตัวเธอบอกวาความรูอยางเธอ
คงชวยอะไรไมไดมาก แตถามีโอกาสก็จะใหการชวยเหลือ เพราะเธอตองการใหคนในประเทศไทย
กลับมามีความสุขเหมือนเมื่อเดือนมิถุนายน 2549
ขอเสนอแนะในเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีในมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศ
การศึกษาทําใหความไมเสมอภาคทางเพศนอยลง ในปจจุบันผูหญิงเรียนมากขึน้ และ
ชอบเรี ยน ผู หญิ งในป จจุ บั นมี สมอง ในอนาคตผู หญิ งจะเป นผู นํ าได เท ากั บผู ชาย หรื อมากกว า
การปลูกฝงใหคิดตามผูชายควรหมดไปจากสังคมไทย ผูหญิงมีการศึกษาจะมีงานทําไมตองพึ่งพา
ผูชาย มีอิสระมีความเปนตัวของตัวเองและมีอํานาจตอรอง แตก็ตองอยูในสังคมที่ผูชายใจกวางดวย
คือเห็นความสําคัญของผูหญิงไมถือตนเปนใหญ และจากประสบการณที่ผานมาเมื่อเกิดปญหา
กับเธอ เธอไมสามารถพึ่งหนวยงานใดไดเลย อยางเวลาเดินทางผูชายสามารถเขาพักที่วัด ผูหญิง
จะไมคอยกลาเขาไปพักที่วัด เวลากูเงินก็ลําบากไมมีหลักประกันก็ไมสามารถกูได
อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาของการศึกษานอก
โรงเรียนจํานวน 8 คน เพื่อศึกษาในเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
ศึกษาภาคสนามโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยอภิปรายผลแต
ละดานโดยเริ่มจาก ขอมูลสวนตัวสภาพภูมิหลัง สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ผลกระทบในการดําเนิน
ชีวิต เหตุผลในการศึกษาตอ คุณภาพชีวิตและความคาดหวังในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ขอมูลสวนตัวและภูมิหลัง
1.1 ระดับการศึกษา
สตรีที่เปนกรณีศึกษามาจากครอบครัวที่มารดาบิดา มีการศึกษาไมเกินระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถม การศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ซึ่งมีเพียงคนเดียว ไมมีมารดาบิดาหรือผูปกครองที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและ
จากการสัมภาษณถึงบุคคลแวดลอมของกรณีศึกษา ปรากฏวาประชากรในชุมชนที่กรณีศึกษา
อาศัยอยูสวนใหญจะสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ยกเวนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.2 สถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรสของมารดาบิ ด า ในจํ า นวนกรณี ศึ ก ษา 8 คนมาจาก
ครอบครัว ที่มารดาบิ ดาหยา รางและแยกกัน อยู 5 คน มารดาบิ ดาอยูดวยกัน 2 คน และบิดา
เสียชีวิต 1 คน ซึ่งสงผลใหมารดาตองรับหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว ทํางานหาเงินเลี้ยงดูบุคคล
ในครอบครั ว เพี ย งคนเดี ย วส ว นสถานภาพการสมรสของกรณี ศึ ก ษา จากกรณี ศึ ก ษา 8 คน
มีสถานภาพโสด 6 คน อีก 2 คนแยกทางกับสามีและเลี้ยงบุตรธิดาเพียงลําพัง
1.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว จากการศึกษาพบวากรณีศึกษามาจากครอบครัว
ใหญที่มีสมาชิกมาก มีเพียง 2 ครอบครัวที่มีบุตรเพียง 1-2 คน ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการอบรม
เลี้ยงดู ผูปกครองใชเวลาสวนใหญในการทํางานหาเงิน ดังนั้นเวลาที่จะอยูกับครอบครัวจึงมีนอย
ทําใหบุตรธิดาหางเหินกับผูปกครอง ขาดความรักและความอบอุนและขาดการทําตัวเปนตัวอยางที่
ดีแกบุตรธิดา ทําใหครอบครัวมีความสัมพันธแบบหลวม ๆ ซึ่งเปนจุดออนและเปนชองทางใหบุตร
ธิดาเดินทางผิด ถูกลอลวงและถูกเอาเปรียบทางเพศจากบุคคลที่ฉวยโอกาสจากความความสัมพันธ
ที่เปราะบางของคนในครอบครัว
1.4 อาชีพมารดาและบิดาของกรณีศึกษา มารดาและบิดาของกรณีศึกษาประกอบ
อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวคือทําการเกษตรทําสวน ซึ่งอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่ประสบปญหา
มาตลอดเพราะนอกจากจะตองขึ้นกับดินฟาอากาศแลวยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกเชน ตนทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้
ราคาขายที่ไมแนนอน ทําใหผูปกครองของนักศึกษาบางคนตองกูยืมเงินทําใหมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
นอกนั้นจะเปนลูกจาง ผูใชแรงงานและทํางานบาน เปนอาชีพที่ไมมีสวัสดิการ ซึ่งมีคาตอบแทน
นอยมาก ไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว และคาใชจายในการใหการศึกษาแกบุตร-ธิดา ซึ่ง
เปนที่มาของการออกจากโรงเรียนกอนเวลาอันควร ทําใหคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา สภาพเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนฝดเคือง

63
อาชีพของกรณีศึกษา กรณีศึกษาทุกคนออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน จึงไมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ อาชีพสวนใหญจึงเปนอาชีพทีใ่ ช
แรงงานรับจาง เชน เลี้ยงเด็ก ชางสระผม ทําดอกไมประดิษฐ ที่สําคัญคือตองเขามาทํางานใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมมีงานรองรับในจังหวัดที่ตนอยู และประสบกับปญหาในการจางงาน
บางคนไมไดรับโอกาสในการเลื่อนตําแหนง และถูกเลือกปฏิบัติไมมีความเสมอภาคทางเพศใน
หลายดาน เชน อัญชลี ไมไดรับการเลื่อนตําแหนงในโรงแรม ความเปนเพศหญิงและมีวุฒิการศึกษา
สูงสุดเพียงชั้นมัธยมปที่ 3 และพรทิพยซึ่งทํางานในโรงงานแหงหนึ่ง โรงงานนี้เลือกเฉพาะผูชาย
เปนหัวหนางานเทานั้น แมวุฒิการศึกษาจะเทากันก็ตามหากผูหญิงตองการกาวหนาและไดรบั การ
พิจารณาใหเลื่อนขั้นจะตองมีวุฒิการศึกษาที่สูงกวา ทําใหพรทิพยขวนขวายที่จะเรียนตอใหสูงขึ้น
การที่กรณีศึกษามีวุฒิการศึกษานอย คือระดับประถมหรือมัธยมตน จึงตองทํางาน
ประเภทใชแรงงาน หรืองานดานการบริการ ซึ่งไมตองใชความรู ฝมือ อุปกรณหรือเทคโนโลยีมาก
ใชเพียงทักษะการทํางานขั้นพื้นฐานและความสามารถพิเศษของตนเอง เปนผลใหไดรับคาตอบแทนใน
อัตราที่ต่ํา ไดรับการเอาเปรียบ ขาดความมั่นคงเรื่องรายได งานไมมีสวัสดิการทําใหกรณีศึกษามี
ภาระคาใชจายตาง ๆ คอนขางมาก สงผลใหคุณภาพชีวิตของกรณีศึกษาอยูในระดับต่ํา ไมพรอม
ซึ่งปจจัยสี่อันสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย บางกรณีศึกษาไมมีที่อยูเปนของตนเองมาตั้งแตรุน
พอแม ตองอาศัยอยูกับบุคคลอื่นหรือเชาอยูตามอัตภาพ
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
1. สาเหตุที่ออกจากการศึกษา จากกรณีศึกษา 8 คน แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1.1 มีเหตุใหออก เชน
กรณีศึกษาที่ชื่อกานดา มารดาใหลาออกจากโรงเรียน เพราะตองการแยก
กานดาออกจากพอเลี้ยงที่มีพฤติกรรมสอที่จะเกิดการคุกคามทางเพศ
กรณีศึกษาที่ชื่อขนิษฐา แมเธอจะตัดสินใจลาออกเอง แตเปนเพราะพอ
และแมของเธอมีแนวโนมจะใหเธอหยุดการเรียนไวชั่วคราวกอนเนื่องจากเธอเรียนจบชั้นประถม 6 แลว
และนําเงินไปสงนองชายเรียนตอ
กรณีศึกษาที่ชื่องามตาตองออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ ซึ่งแสดงใหเห็น
ความไมเสมอภาคทางเพศในระบบการศึกษาอยางหนึ่งการที่ผูหญิงตั้งทองโดยไมพรอม สังคมก็
ไมมีทางเลือกให เธอตองแบกทองอยูกับบานในขณะที่ฝายชายเรียนไดตามปกติ ซึ่งเธอควร
ไดรับการศึกษาจนคลอด
1.2 ลาออกดวยตนเอง กรณีศึกษา 6 ใน 8 คน เสียสละและกตัญูลาออก
จากการเรียนดวยตนเอง เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและตองการชวยเหลือครอบครัว ทํางานเพื่อ
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มีรายไดเปนของตนเอง ลดภาระของผูปกครองสามารถนําเงินไปใชเพื่อทําใหชีวิตไดรับความ
สะดวกสบายมากขึ้น
เหตุผลในการตัดสินใจเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ผลจากวุฒิการศึกษาของกรณีศึกษาอยูในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่ง
เปนระดับการศึกษาที่ไมสูง จึงขาดความรูและทักษะในการทํางาน เปนแรงงานที่ไมมีคุณภาพทําให
ถูกเอาเปรียบ ไมไดรับความเสมอภาคและถูกเลือกปฏิบัติ สงผลใหคุณภาพชีวิตของสตรีอยูใน
ระดับต่ํา รายไดไมเพียงพอในการหาสิ่งตาง ๆ มาสนองความตองการของตนเองได กรณีศึกษาทุกคน
มีความคาดหวังวาหากไดรับการศึกษาสูงขึ้น จะมีชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น นับตัง้ แต
ปจจัย 4 ที่ประกอบดวยอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค ซึ่งทําใหมีสุขภาพ
อนามัยดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ไดรับความสะดวกสบายในการดํารงชีพ ทําใหครอบครัว
มีความสุข มีที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดี การเรียนแบบนอกระบบโรงเรียนจะใชเวลาวันหยุดจึงไม
กระทบงานปจจุบันที่ทําอยู จึงเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนนอกจากนี้ยังไมเสียคาใชจายใน
การเรียนอีกดวย การศึกษาทําใหผูหญิงมีวิสัยทัศนมากขึ้น ทําใหไดมาซึ่งสิทธิและความเสมอภาค
การมีบทบาทตัวตนในสังคม เปนที่ยอมรับของคนอื่นซึ่งทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
สตรีที่เ ขา ศึก ษาในระบบการศึ ก ษานอกโรงเรีย น มีความคาดหวัง ในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของตนเองตั้งแตกอนเขารับการศึกษา ระหวางการศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษา
ดวยกันทุกคน นอกจากนี้ยังสงผลไปถึงการศึกษาของบุตรหลานที่มีแนวโนมใหมีการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ไมออกจากโรงเรียนกลางคันอยางที่สตรีเหลานี้ประสบอยู เพราะเห็นดวยอยางยิ่งวาถา
สตรีมีการศึกษานอย มีวุฒการศึกษาต่ําจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และความไมเสมอภาค
ทางเพศในหลาย ๆ ดาน การศึกษานํามาซึ่งสิ่งที่ตอบรับและสนองความตองการของมนุษย เพือ่ ให
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ โนลส (Knowles) ที่กลาวถึงความตองการของ
มนุษ ย วา มนุษยตองการพัฒนา ดานกายภาพ ความเจริญงอกงาม ความมั่น คงปลอดภัย
ประสบการณใหม ๆ ความสําเร็จและเปนที่ยอมรับของคนอื่น และความตองการทางดานการศึกษา
สวนทฤษฏีของ คูมส ไดกลาวไวดังนี้
1. การศึกษาสามารถยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้น ซึ่งสตรีสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน ตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ไมวาจะเปน วิชา
สุขอนามัยโภชนาการ การเลี้ยงดูเด็ก การจัดการบานและที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
2. การศึกษาเพื่อยกระคับความเปนอยูของชุมชน สตรีสามารถนําความรูความสามารถ
ยกระดับความเปนอยูของชุมชนอยาง เชน ความรูเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นการเมืองภาค
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ประชาชน สถาบันการปกครองทองถิ่นและประเทศ การมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งระดับทองถิ่น
และประเทศ
3. การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ สตรีที่สําเร็จการศึกษามีความคาดหวังที่จะนํา
ความรูความสามารถ มาประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหตนเองมีรายไดมากขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มี
ความกาวหนาในอนาคต
จึงจะเห็นไดวาสตรีมีความคาดหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตองการมีชีวิตที่ตางไป
จากเดิม มีการพัฒนาตนเองในทุกดานที่สามารถพึ่งตนเองได เปนที่ยอมรับของสังคมและอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขตลอดทุกชวงอายุ
กรณีศึกษาทั้ง 8 คน มีความคาดหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแตมีความพรอมใน
เรื่องปจจัย 4 มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือคนอื่นได เปนที่ยอมรับในสังคม
ดํารงชีวิตอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความเทาเทียมเสมอ
ภาค ไมถูกมองวาเปนพลเมืองชั้นสอง
ขอเสนอแนะในเรื่องมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
สตรีไดรับผลกระทบของความเสมอภาคทางเพศทั้งทางตรงและทางออม ความไม
เสมอภาคทางเพศปรากฏในสังคมทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแตระดับครอบครัวซึ่งผูปกครองควรมี
ความรูในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายและทําตนเปนแบบอยางที่ดี แบงเบาภาระหนาที่
ของงานภายในบาน และปราศจากอคติทางเพศไมใชความรุนแรงในการแกปญหา ยกยองนับถือ
ใหเกียรติและเยียวยาซึ่งกันและกันเฝาระวังในเรื่องทุกขโศกโรคภัยตาง ๆ ดูแลเรื่องปจจัยสี่อัน
ไดแกอาหารเครื่องนุงหม ที่อยู ยารักษาโรค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในดานสังคม ทุกภาค
สวนของสังคมไมวาจะภาครัฐหรือเอกชน ควรยึดหลักความเสมอภาคและความเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการศึกษาและการจางงาน มีโอกาสในการเขาถึงและไดรับผลตอบแทน
ในการประกอบอาชี พ มี โ อกาสในการเลื่ อ นตํ า แหน ง ที่ สู ง สุ ด เท า เที ย มกั น ทั้ ง หญิ ง และชาย
การศึกษามีสวนทําใหความไมเสมอภาคทางเพศนอยลง ในปจจุบันผูหญิงเรียนมากขึ้น ดังนั้นถา
ผู ห ญิ ง พั ฒ นาฝ มื อ และเรี ย นรู ก ารใช เ ทคโนโลยี ต า ง ๆ ผู ห ญิ ง ก็ ส ามารถประกอบอาชี พ ได
หลากหลายมากขึ้น

