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วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงไดดวยการไดรบั คําปรึกษาและความเมตตาอยางดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง อาจารยที่ปรึกษา และผูชวยศาสตราจารยมาลี พฤกษพงศาวลี
อาจารยที่ปรึกษารวม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทชี่ วยใหคําแนะนํา ใหขอคิดที่เปนประโยชนทํา
ใหวทิ ยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูตางๆ ซึ่ง
ทําใหผูวจิ ัยประสบความสําเร็จในการศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยบําเพ็ญ โรจนปรีชา ที่ถายทอดแนวคิดในการทําวิจยั
การเขียนรายงาน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่มีสวนรวมใหคําแนะนําทําใหผูวจิ ัยมีมมุ มองทางดาน
สตรีนิยมกวางขวาง ขอขอบคุณผูปฏิบัติงานในองคกรพัฒนาสตรีที่ใหขอมูล ขอเสนอแนะและมุมมอง
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธ ขอขอบคุณ ดร.ดรุณี ชูประยูร คณบดีคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงเพือ่ นรวมงานทีใ่ หกําลังใจตลอดมา ขอบคุณเพื่อนพองนองพี่ที่ทําใหการทํา
วิทยานิพนธมชี ีวิตชีวามากขึน้
ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ “พอ” แมจะลวงลับไปแลว แตไดวางรากฐานครอบครัวและ
การศึกษาอยางดีไวให และ “แม” ผูหญิงเขมแข็งที่ใหความรักอยางเต็มเปยมและสรางแรงบันดาลใจที่มี
คุณคายิ่งแกลูก พี่นอง และหลานที่ชวยเหลือ และใหกําลังใจ ขอขอบคุณพันเอก (พิเศษ) ณรงค สบาย
พร ที่ทําใหผูวจิ ัยเกิดความมุง มั่นและมีพลังในการทํางานเสมอมา

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แนวคิดในเรื่องมิติหญิงชาย (gender) นั้นไดมีการนํามาใชอยางกวางขวาง เมื่อสามสิบกวาปมานี้
เอง โดยกลุมที่นํามาใช คือนักสตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งนํามาใชเพื่อ
รื้อถอนและสรางใหมระบบสังคม ซึ่งมีแนวโนมที่จะจัดความสําคัญของผูหญิงและผูชายไวไมเทากัน
นั่นคือการวางผูชายเหนือกวาผูหญิงในทุกมิติ โดยอธิบายไดวา มิตหิ ญิงชายเปนสิ่งทีส่ ังคมคาดหวังที่จะ
ใหเพศหญิงและเพศชายแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสมในความเปนชาย และความเปนหญิง การแสดง
นี้สามารถเรียนรูไดจากสังคมรอบขาง และสถาบันของสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เชน ผูชายตองมีลักษณะเขมแข็ง เปนผูนํา ทํางานนอกบานเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว ผูหญิงมีลักษณะที่ออนแอ เปนผูตาม เปนแมบาน เปนตน
ตลอดระยะเวลาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา องคการสหประชาชาติมีสวนสําคัญอยางมากใน
การผลักดัน
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาผูหญิงและขจัดอุปสรรคตอความกาวหนาของผูหญิงขึ้นใน
ประเทศสมาชิกตางๆทั่วโลก ทั้งนี้ ดวยตระหนักชัดวาปญหาของการพัฒนาผูหญิงที่สําคัญสวนหนึ่งมา
จากความไมเสมอภาค ผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติในสังคม สอดคลองกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(social movement) โดยกลุม แนวคิดสตรีนิยม(feminism) มีความเชื่อวาสังคมในปจจุบันถูกครอบงําดวย
ระบบชายเปนใหญ(patriarchal system) กลาวคือเพศชายเปนผูกําหนดกฎเกณฑความเปนไปของสังคม
ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางเพศ ผูหญิงถูกกดขี่ และกลายเปนผูดอยโอกาสทางสังคมในรูปแบบ
ตางๆ ไมวาจะเปนการถูกเลือกปฏิบัติ การไมไดรับความเปนธรรม ตลอดจนกรณีปญหาตางๆของ
ผูหญิงภายใตระบบอุดมการณชายเปนใหญในสถาบันทางสังคมที่สั่งสมและหลอหลอมใหผูหญิงเปน
ชนชั้นสองในสังคม (ปฐมาภรณ บุษปธํารง, 2546: 26)
ทามกลางปญหาความไมเทาเทียม ความดอยโอกาสทางสังคมของผูหญิงซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ระบบความเชือ่ และคานิยมสังคมเดิมที่มองวา ผูชายมีอาํ นาจเหนือผูหญิง หรือ “ชายเปนชางเทาหนา
หญิงเปนชางเทาหลัง” ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในหลายๆรูปแบบทั้งแยบยลและเปดเผยและเปนมานานจน
บางครั้งกลายเปนสิ่งเคยชินและยอมรับสภาพโดยไมมีคําถามใดๆกลายเปนธรรมชาติในการดํารงชีวติ
ในตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ตนกําเนิดของแนวคิดนีม้ ีมาตั้งแต
กลางศตวรรษที่ 19 (ค.ศ.1848) และถึงจุดสูงสุดในป ค.ศ.1920 กลาวคือในประเทศสหรัฐอเมริกา
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นับเปนครั้งแรกที่สตรีอเมริกันมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลุมเคลื่อนไหวโดยแนวคิดสตรี
นิยมนี้รูจกั กันในนามของกลุม Woman’s Suffrage แตการตื่นตัวของสิทธิสตรีในยุคนั้นก็ตองซบเซาลง
เนื่องจาก เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ผูหญิงตกงานและถูกกําหนดพืน้ ที่ใหอยูใน
บานอีกครั้ง อยางไรก็ดกี ารเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิงในระลอกที่สอง ไดเริ่มตนอีกครั้งในปลาย
ทศวรรษที่ 1950 และตนทศวรรษ 1960 ในรูปแบบขบวนการปลดแอกสตรี(women's liberation
movement) (พจี ยุวชิต, 2541 : 162) โดยมุงใหผูหญิงซึง่ เปนประชากรครึ่งหนึ่งในสังคมไดมีสวนรวม
ในการพัฒนา และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือ
การเมืองอยางเทาเทียมผูชาย
สภาพความไมเทาเทียมระหวางหญิงชายนี้สอดคลองกับรายงานของ
องคการสหประชาชาติ เมื่อป ค.ศ. 1993 ใน Human Development Report มีสาระสําคัญวายังไมมี
ประเทศใดในโลกที่ผูหญิงมีสิทธิ์เทากับผูชาย มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่เทาเทียมกับผูชาย ไมวาจะเปน ดาน
การศึกษา การทํางาน สุขภาพอนามัย โอกาสและสิทธิทางการเมือง ยิ่งในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาดวยแลว
ความไมเทาเทียมในสองเพศยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น (UNDP,1993 : 32-33)
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ในบางประเทศที่ผูหญิงถูกกดดันมากๆ ดังเชนกรณีผูหญิงใน
ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานไมใหทาํ งานนอกบาน เพื่อหารายไดมาเลี้ยงตัวเองหรือ
ครอบครัว เพราะถือวาเปนการกระทําทีไ่ มเหมาะสม ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของวงศ
ตระกูล ประเพณีปฏิบัติที่หา มผูหญิงทํางานนอกบานนี้ ทําใหผูหญิงกลุมหนึ่งไดรับความเดือดรอนอยาง
มาก นั่นคือผูห ญิงที่เปนแมหมายสามีตาย หยารางกับสามี สามีทอดทิ้ง หรือผูหญิงที่สามีไมสามารถหา
รายไดมาเลี้ยงครอบครัวไดเนื่องจากเจ็บปวย หรือพิการ หรือมีรายไดไมเพียงพอเลี้ยงดูครอบครัว เปน
ตน ภายใตสถานการณเชนนี้ ผูหญิงเหลานีจ้ ะไดรับความเจ็บปวดและแรงกดดันอยางมาก เพราะอีกดาน
หนึ่ง หากไมดิ้นรนหางานทําก็ไมมีรายไดมาเลี้ยงครอบครัว ก็ตองอดตายเทานั้นเอง แตในอีกดานหนึ่ง
ถาหากออกไปหางานทํา นอกจากไมมีความรูและทักษะที่ตลาดตองการแลว ยังจะถูกสังคมและชุมชนที่
ตัวเองสังกัดอยูประณาม รังเกียจเดียดฉันท ถูกทํารายรางกาย หรือถูกบีบคั้นใหออกจากบานสามี ทําให
ไมมีที่พึ่ง และก็อดตายไดเชนกัน ฉะนัน้ ไมวาจะเลือกทางใด ผูห ญิงกลุมนี้ก็จะไดรับแตความเจ็บปวด
รวดราวทั้งสิ้น แตผูหญิงชื่อ ซาลีฮา บีกัม (Saleha Begum) ในประเทศบังคลาเทศ ไดลุกขึ้นมาตอสู
แหวกกฎเกณฑของสังคมที่มีมาชานานดวยการหางานทํานอกบานเพื่อความอยูรอด
แมในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศ จะมีการรับประกันในเรื่องโอกาส ความเสมอภาคในการทํางานและคาแรงงาน
ของผูหญิงใหเทาเทียมกับผูชายก็ตาม แตในความเปนจริงผูหญิงถูกกีดกัน และถูกเลือกปฏิบัติอยางมาก
มีการแยกคาจางระหวางเพศชายกับเพศหญิง มีการกําหนดประเภทของงานเปนการเฉพาะสําหรับเพศ
ชายและเพศหญิง นั่นคือ ในการจางงาน จายคาแรงงาน หรือการทํางานจะวางอยูบนฐานของความ
แตกตางทางเพศเปนสําคัญ (Chen,1995: 37)
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ในประเทศไทยนั้นไดมีขบวนการความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิของผูหญิงมาแตอดีตกาล
แมจะเปนการเรียกรองในฐานะปจเจก แตการเรียกรองครั้งนั้นก็สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
กลาวคือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั กรณีของอําแดงเหมือนที่รักใครกับนาย
ริด และไดเสียกันแลวแตถูกพอแมของอําแดงเหมือนบังคับใหแตงงานกับนายภู อําแดงเหมือนไม
ยินยอม และตอสูดวยการทําเรื่องรองตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ซึ่งทรงตัดสินใหอําแดง
เหมือนตกเปนภรรยาของนายริด
เพราะทรงพิจารณาวาการที่พอแมบังคับบุตรใหแตงงานครั้งนั้นมี
ลักษณะเปนการขายบุตร อีกทั้งพระองคยงั ทรงประกาศพระราชบัญญัติลักภา จ.ศ.1227(พ.ศ.2408) ซึ่ง
ระบุวาบิดามารดาจะขายบุตรไดก็ตอเมื่อบุตรยินยอมใหขาย และชายที่ฉุดคราหญิงไป จะถือวาหญิงนั้น
เปนภรรยาก็ตอ เมื่อหญิงนั้นยินยอมเทานั้น
อยางไรก็ดีมีขอ นาสังเกตวา การประกาศดังกลาวไดระบุวาการที่ใหหญิงเลือกคูเองไดนั้นจะ
ถือเฉพาะ “หญิงในตระกูลต่ํา” ถาเปนหญิงในตระกูลสูง การเลือกคูตองตามใจบิดามารดา เนือ่ งจาก
เห็นวา “วิสัยคนตระกูลต่ํามีแตคิดจะหาเงินหาทองยอมขมขืนบุตรหลานแลวเอาไปขาย ใหไปทนยากอยู
ในที่ๆตัวจะไดเงินไดทองมา” แตหญิงสูงศักดิ์ ถาปลอยใหมีสิทธิเลือกคูเอง อาจเลือกคูเปนไพรจะทําให
เกิดการเสื่อมเสียตอวงศตระกูล
ดังนัน้ สิทธิในการเลือกคูที่ผูหญิงไดมาในครั้งนัน้ ไดถูกจํากัดอยูใน
เฉพาะผูหญิงชัน้ ลาง ที่นาสังเกตคือ การใหสทิ ธิหรือไมใหสิทธิในการเลือกคูในครั้งนัน้ ตั้งอยูบน
คําอธิบายที่สัมพันธกับพอแมและเครือญาติ คือใหสิทธิในการเลือกคูแกหญิงชั้นลางเพื่อปกปองลูกจาก
พอแมที่เห็นแกเงิน และที่ไมใหสิทธิแกหญิงชั้นสูงเพราะปองกันการเสื่อมเสียแกวงศตระกูล มิไดให
สิทธิดังกลาวโดยคํานึงถึงสิทธิของผูหญิงในฐานะปจเจกที่มีสิทธิเลือกทางเดินชีวิตของตนเองแตอยางใด
สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในความหมายเรื่องสิทธิของผูหญิงไทยที่แตกตางจากสังคมของหลายๆ
ประเทศทางตะวันตกที่เนนสิทธิของปจเจกบุคคลเปนหลัก
แนวคิดสตรีนยิ ม หรือสตรีนิยม เริ่มมีบทบาทอยางเปนรูปธรรมในสังคมไทย ในชวงพ.ศ.
2521-2523 เปนชวงที่มีการกอตั้งองคกรพัฒนาสตรียุคใหมที่มีเปาหมายในการทํางานเพื่อสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย โดยใชแนวคิดสตรีนยิ ม(feminism) นับเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการทํางานพัฒนา
สตรี โดยใชผูหญิงเปนศูนยกลาง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุมพัฒนาสตรีเหลานี้มีสวนใน
การผลักดันใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against-CEDAW) มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 8 กันยายน 2528 แตในการภาคยานุวัตรในครั้งนี้ประเทศไทยไดตั้งขอสงวนไวเพื่อทีจ่ ะเปนการ
ยกเวนไมผกู พันตามอนุสัญญา จํานวน 7 ขอ เนื่องจากยังมีกฎหมาย และระเบียบตางๆ ภายในประเทศที่
ยังไมไดแกไข อยางไรก็ดจี นในปจจุบัน ดวยระยะเวลาเกือบ 20 ปประเทศไทยไดมีการแกไขกฎหมาย
และระเบียบตางๆจึงยังคงเหลือขอสงวนที่วาดวยความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส ซึ่งมี
กฎหมายและขอระเบียบตางๆ ตลอดจนแนวปฏิบัตใิ นเรื่องดังกลาวยังมีสิ่งที่ตองแกไข ปรับปรุงอยูอีก
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มาก (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2546:4 -ภาคผนวก)
แมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหหญิงชายมีสิทธิเทาเทียมกันตั้งแตพ.ศ.2517 หากแตกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตางๆที่ขัดตอรัฐธรรมนูญในครั้งนัน้ ยังมีอีกมาก จนกระทั่งในป พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยที่ใชอยูในปจจุบัน ไดกําหนดให “หญิง ชายมีสิทธิเทาเทียมกัน” ไวอยางชัดเจนอีกครั้ง
หนึ่ง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540: มาตรา30) แตในทางปฏิบัติยังมีอีกหลายสวนดวยกัน
ที่ผูหญิงยังตองพึ่งพา หรือขึ้นตอผูชาย
นั่นคือในความเปนจริงผูหญิงสวนใหญยังไมมีอํานาจทาง
การเมือง ถูกกดขี่ทางเศรษฐกิจ ไดรับคาจางแรงงานที่ต่ํากวาชาย ทํางานระดับลางมากกวาชาย ตกเปน
เหยื่อในธุรกิจคาประเวณีและธุรกิจความสวยงาม รวมถึงถูกจํากัดในโลกที่แคบกวาผูช าย ปญหาเหลานี้
นับเปนปญหาที่ซับซอน ฝงลึก เปนปญหาโครงสรางสังคม ที่ไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาอันสั้น
หรือแกปญหาเพียงดานใดดานเดียว แตตองแกปญหาอยางตอเนื่อง และจริงจังดวยความรวมมือของทุก
ฝายอยางเขาใจ แมวาเวลาทีผ่ านไปผูหญิงจะมีโอกาสกาวเขามามีบทบาทมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต
ผูหญิงมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น ในระดับทองถิ่นผูหญิงมีบทบาทในการเปนผูนํา
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการมากขึน้ เปนลําดับ หลายครั้งที่เห็นผูหญิงเปนผูน ําในการเคลื่อนไหว
ทางสังคมอยางเปนทางการรวมถึงการอยูเบื้องหลังความสําเร็จในการเคลื่อนไหวทางสังคมและงาน
พัฒนาสังคมอื่นๆอีกมากมาย แตผูหญิงเหลานี้ก็เปนเพียงสวนนอยนิดในสังคม
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนาจะมาจากการที่ผูหญิงไดรับการศึกษา
อันเปนโอกาสที่
สําคัญที่นําไปสูการเรียกรองสิทธิตางๆของผูหญิง และไดกลายเปนขบวนการทางสังคมในเวลาตอมา
รวมถึงผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน
อันเปนโอกาสที่สําคัญที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ แมจะไมไดโดดเดนในระดับสากลแตก็ทําใหกระแสแนวคิดสตรีนยิ มใน
ประเทศไทยทัง้ ในฐานะที่เปนแนวคิดและเปนการเคลื่อนไหวมีออกมาเปนระยะๆ เมื่อมีเหตุการณใน
สังคมที่ชี้ใหเห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบ หรือความไมยุติธรรมเกิดขึ้นกับผูห ญิง การกระทําการ
เคลื่อนไหวดังกลาวสวนใหญเกิดจากกลุมผูหญิงกลุมหนึง่ ที่ตองการเห็นสังคมมีความเสมอภาคมากขึ้น
ระหวางชายหญิงเพราะเชื่อวามิติหญิงชายในสังคมที่เปนอยูเหลานัน้ มิใชเปนธรรมชาติ
หรือเปน
กฎเกณฑตายตัว แตมิตหิ ญิงชายเปนวาทกรรมอยางหนึ่งในสังคม กลาวคือ วาทกรรม (discourse)
หมายถึงกระบวนการในการสรางหรือกําหนดแนวคิดหรือ ความหมาย ตอสิ่งตางๆในสังคม อาจจะเปน
ในรูปแบบของความรู ความจริง อํานาจ นอกจากนีว้ าทกรรมยังตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและยอมรับ
สังคมโดยสงวาทกรรมนั้นผานสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง มิติหญิงชายจึงเปน
เพียงกฎเกณฑที่สังคมสรางขึ้น เชนเดียวกับกฎเกณฑอื่นๆในสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุค
สมัยหรือเมื่อผูมีอํานาจกําหนดตองการใหเปลี่ยน ดวยลักษณะเชนนี้ มิติหญิงชายจึงนับเปนวาทกรรม
อยางหนึ่งในสังคม
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ความสัมพันธทางสังคมที่ไมเทาเทียมกันของหญิงชายในรูปแบบตาง ๆ นั้นเกิดจากการ
เสกสรรปนแตงทางสังคม (social construction) มิใชความแตกตางทางสรีระที่มีอยูตามธรรมชาติ
ขอกําหนดความแตกตางระหวางเพศ มิไดเกิดจากขอจํากัดในทางรางกายของหญิงและชายทีแ่ ตกตางกัน
เสมอไป ตามทัศนะของเองเกิล (ใจ อึ้งภากร, 2545: 92-93) ขอกําหนดความแตกตางนี้เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม กลาวคือในอดีตหญิงและชายทํางานทุกอยางรวมกันในบาน งานและบานอยูที่
เดียวกัน หญิงและชายเทาเทียมกัน เพราะงานที่ทําตางมีความจําเปนตอการอยูรอดจนกระทั่งระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามาทําใหเกิดการกอเกิดสถาบันทรัพยสินสวนบุคคล เกิดการสั่งสมความมั่งคั่ง
ของคนกลุมหนึ่ง อันเปนจุดเริ่มตนของสังคมชนชั้น โดยการสั่งสมดังกลาวเกิดในกลุมของผูชายในการ
ทํากสิกรรมและเลี้ยงสัตว จึงทําใหผูชายเปนใหญเหนือผูหญิง เมื่อมีการสะสมความมั่งคั่ง ผูชายก็
ตองการถายทอดความมั่งคั่งของตนสูทายาทที่แทจริง
จึงไดเปลีย่ นระบบแบบเดิมที่ยึดสายทางแม
(matrilineal) ใหกลายเปนการยึดสายทางพอ(patrilineal) ผลที่ตามมาคือระบบครอบครัวแบบผัวเดียว
เมียเดียวเพื่อตอบสนองการสืบสายเลือดทางผูชาย
การกอเกิดสถาบันดังกลาวทําใหความหมายของ
กิจกรรมของมนุษยเปลี่ยนไป ครัวเรือนไมใชหนวยผลิตอีกตอไป ผูชายไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต (production) นอกบานและไดกลายเปนกิจกรรมที่มี “มูลคา” ตรงขามกับกิจกรรมการผลิตซ้ํา
(reproduction) ซึ่งเปนงานในบานของผูหญิง เชน การดูแลเด็ก การหุงหาอาหาร รวมถึงงานบานทั่วไป
กลายเปนกิจกรรมที่ไมมีมูลคาไมมีผลตอบแทนเปนตัวเงิน ทั้ง ๆ ที่งานดังกลาวมีความสําคัญตอการอยู
รอดของครอบครัว(FrederickEngles,1978:75)
การแบงงานกันทํานี้สืบทอดมาจนปจจุบันและบาง
ครัวเรือนหากรายไดของผูชายไมเพียงพอ ผูหญิงจําเปนตองเขาสูตลาดแรงงานโดยไดรับคาจางทีต่ ่ํากวา
อยางไรก็ดี
หนาที่รบั ผิดชอบในบานเหลานั้นก็ไดแยงเวลาของผูหญิงในการทํากิจกรรมที่กอ ใหเกิด
รายได ทําใหตองหยุดงานบอย ๆ หรือการตองยุติการทํางาน
ปญหาในดานมิติหญิงชายในสังคมเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ฝงรากลึกมานาน เปนปญหาที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จนทําใหสังคมเกิดความรูสึกเคยชินกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรเสริม
พลังอํานาจในตนเองใหเกิดแกผูหญิง ใหมีการพัฒนาในระดับบุคคล กลุม หรือสังคม ใหมีพลังเขมแข็ง
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาความเชื่อ คานิยม ความคิดในสังคมใหตั้งอยูบน
พื้นฐานทีห่ ญิง-ชายยอมมีความเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคม
ซึ่งหากผูหญิงไดมีโอกาสพัฒนา
ความคิด ความสามารถใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จะทําใหผูหญิงสามารถเผชิญกับปญหา
ไดอยางมีสติ คิดวิเคราะห แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม พึ่งตนเองได รวมถึงมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางสังคมในดานมิติหญิงชาย
ดวยกรอบคิดในเรื่องวาทกรรม (discourse)
การศึกษาในประเด็นปญหาของมิติหญิง
ชาย ไมอาจมองผานการกอรูปแนวทางการปฏิบัติทางสังคมในการกําหนดมิตหิ ญิงชาย ความสัมพันธ
ของทั้งสองเพศ รวมถึงโครงสรางความเปนหญิงชายได การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนํากรอบคิดในเรื่อง
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วาทกรรม (discourse) ของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault, 1926-1984) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มี
ชื่อเสียงโดงดังไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาไวในงานยุคหลังของเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตตน
คริสตทศวรรษ 1970 เปนตนมา ซึ่งในการศึกษานี้จะใชในความหมายเดียวกันกับ ฟูโก กลาวคือฟูโกได
ใหความหมายของ “วาทกรรม”ในการศึกษาของเขาวา วาทกรรมหมายถึงกระบวนการในการสราง หรือ
กําหนด แนวคิด ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด ตอสิ่งตาง ๆ ในสังคม อาจจะเปนในรูปแบบของ
ความรู ความจริง อํานาจนอกจากนี้วาทกรรมยังตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและยอมรับจากสังคมทั่วไป
ซึ่งจะเห็นถึงการเขาไปจัดระเบียบหรือควบคุมการกําหนดบทบาทหญิงชาย ในสังคมระบบชายเปนใหญ
โดยการสรางและใหความหมายกับสิ่งตางๆนั้น นอกจากวาทกรรมจะเขาไปกําหนดเอกลักษณและให
ความหมายแลวยังทําหนาที่ เก็บกด ปดกัน้ บดบัง ขจัด หรือทําลาย สิ่งที่แตกตางไปจากเอกลักษณและ
ความหมายที่วาทกรรมนี้สรางขึ้น อยางไรก็ตามเอกลักษณและความหมายของสิ่งตางๆที่สรางขึ้นมานัน้
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลื่นไหล ไปตามวาทกรรมทีส่ รางสิ่งนั้นขึ้นมา ดวยมุมมองดังกลาว ฟูโก จึง
เห็นวาวาทกรรมเปนมากกวาเรื่องของภาษา คําพูดหรือการตีความ แตเปนเรื่องของอํานาจและความ
รุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการของวาทกรรม(discursive practices)ในสังคม การให
ความหมายกับมิติหญิงชาย โดยกําหนดใหชายเหนือกวา จึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นดวยชุดของวาทกรรม ที่
ถูกสรางขึ้นจากฝายที่มีอํานาจในสังคม ซึ่งวาทกรรมไหนจะเปนวาทกรรมหลักและขยายไปในสังคม ก็
ขึ้นอยูกับการตอสูชวงชิงผานกระบวนการวาทกรรมนัน้ ๆ คือกระบวนการสรางหรือ กําหนดหรือ กอรูป
ใหความหมาย ตลอดจนกรอบคิดโดยกระบวนการวาทกรรมที่จะกระทําผานกฎเกณฑ จารีตปฏิบัติใน
สังคมและความสัมพันธทางสังคม
เชนการปลูกฝงจากสถาบันครอบครัว การเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงการมีสถาบันการศึกษาที่แยกมิติหญิงชายอยางชัดเจน ดังที่ฟูโกกลาววา
ในทุกสังคมการผลิตวาทกรรมจากการควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจาย ภายใตกฎเกณฑชุดหนึ่งซึ่ง
มีหนาที่พลิกแพลง เพื่อใหเรามองไมเห็นถึงอํานาจและอันตราย รวมถึงความนาสะพรึงกลัวของวาท
กรรม เพื่อใหวาทกรรมดังกลาว ดํารงความเหนือ หรือการสามารถควบคุมสังคม สําหรับสังคมปจจุบัน
ของเรา กฎเกณฑที่รูจกั กันดีคือการกีดกันหรือปดกั้นในรูปแบบที่เราคุนเคยกันดี เชนการหามทําหรือ
หามพูดสิ่งนัน้ สิ่งนี้ ดวยเหตุผลอะไรก็แลวแตทําใหสิ่งนั้นดํารงอยูใ นสังคมโดยไมมีแมแตจะถกเถียง
หรือตั้งขอสงสัยดวยความเคยชิน (Michel Foucaultอางในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545: 20-21)
มิติหญิงชาย(gender)ในสังคมไทยซึ่งมีแนวโนมที่จะจัดความสําคัญของผูหญิงและผูชายไวไม
เทากัน นั่นคือการวางผูชายเหนือกวาผูหญิงในทุกมิติ รวมถึงความสัมพันธของทั้งสองเพศ เปนสิง่ ที่ถูก
สรางขึ้นดวยชุดของวาทกรรม ซึ่งถูกกําหนดโดยผานอํานาจในสังคม สิ่งที่ทําใหวาทกรรมมิติหญิงชาย
แบบชายเปนใหญ(patriarchy) ชุดนัน้ สามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางตอเนื่องยาวนานและแพรกระจาย
ไปทั่วทุกสังคมไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับการตอสูชวงชิงผานกระบวนการสรางกําหนด กอรูป และให
ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด โดยกระบวนการวาทกรรมจะกระทําผานสถาบันทางสังคมตางๆ เริ่ม
ตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ในรูปแบบของกฎเกณฑ
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จารีต ประเพณีในสังคม คําสอน ความเชื่อและความสัมพันธทางสังคมดวยกระบวนการวาทกรรมการ
สรางผูหญิงใหดอยกวาชายจึงถูกกําหนดใหมีตัวตนขึ้นเปนประเด็นสําคัญ การมีทฤษฎีเดิมที่ใชอธิบาย
ครอบคลุมปรากฏการณที่เกิดขึ้นตาง ๆ (grand theory) ไมสามารถนํามาอธิบายไดอีกตอไป แตขึ้นกับ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงและความเปนอิสระของวิธีตาง ๆ อํานาจไมไดถูกรวมอยูเฉพาะในปริมณฑลเดียว
ของสังคม และถูกกระจายไปทั่วทุกสถาบันของสังคม ที่ประกอบกันเปนสังคมนั้น วาทกรรมการสราง
ผูหญิงใหดอยกวาผูชายก็เชนเดียวกันไมไดดํารงอยูในสถาบันเดียวแตกระจายอยูใ นทุกแงมุมของสังคม
ดังนั้นการแกปญหาของผูหญิงทางสังคม หรือทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจ หรือการศึกษาเพียงดาน
เดียว ไมสามารถทําใหสถานะของผูหญิงดีขึ้นอยางแทจริง
นอกจากนี้สังคมระบบชายเปนใหญ (patriarchal system) ซึ่งเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับ
เพศชาย เก็บกดปดกั้นเพศหญิง มีระบบการคิดแบบจัดลําดับสูงต่ํา การคิดแบบแยกขัว้ และความเปน
สากล เพื่อสยบโลกไวใตอํานาจของเพศชาย เชนการมองธรรมชาติวาคือสตรีและสื่อนัยถึงความเปนเพศ
ออนแอ หรือเปนผูถูกกระทํามากกวาเปนผูกระทํา ความสําคัญของการสลายบรรดาเสนแบงเดิม ๆ ใน
สังคมนั้น อยูท ี่การกระทําใหเกิดความชอบธรรมของการเก็บกดปดกัน้ บนฐานของเสนแบงเหลานี้หมด
ความศักดิ์สิทธิ์ลง ไมวาจะเปนเสนแบงระหวาง ผูชาย/ผูหญิง ผิวขาว/ผิวดํา แข็งแรง/ออนแอ ธรรมชาติ/
วัฒนธรรม หรือเหตุผล/อารมณ ก็ตาม เพราะจะทําใหเราสามารถตั้งคําถามกับบรรดาการกดขี่ ขูดรีด
ครอบงํา เก็บกด ปดกั้นแบบตาง ๆ ที่ดํารงอยูในสังคมที่เราอยูได เชนการอาง “ธรรมชาติ” ของผูหญิง
หรือความเปนผูหญิงนั้นเปนธรรมชาติ นั้นคือ ความเปนผูหญิงตองเปนในแบบทีส่ ังคมกําหนด ไม
สามารถเปลี่ยนแปลง เนื่องจากถูกกําหนดโดยธรรมชาติ นอกจากจะชวยปกปดใหมองไมเห็น การอาง
“ธรรมชาติ” ของผูหญิงนี้ ก็นําไปสูการเก็บกด ปดกัน้ ผูหญิงดวยกันเองและยังทําใหมองไมเห็นความ
แตกตางของผูห ญิงดวยกันและหลงคิดไปวามีสิ่งที่เรียกวา “ธรรมชาติ” ของผูหญิงเหมือนกันทัง้ โลกไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได ทําใหผูหญิงยอมรับสภาพที่สรางขึ้นมานั้นโดยไมมีขอสงสัยใดๆ ยอมจํานนตอ
กฎเกณฑสังคมที่ถูกกําหนดดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
เปนการวิเคราะหใหเห็นถึง
กระบวนการเรียนรูจากการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง ตามแนวคิดของเปาโล แฟร(Paulo
Freire,1921-1997) นักการศึกษาชาวบราซิล ที่มุงใหผูที่ถูกกดขี่หลุดพนสูความเปนเสรี กลุมผูที่
ปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีเหลานี้นบั เปนสวนหนึง่ ขององคการพัฒนาเอกชนที่มีแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
โดยมีรูปแบบกิจกรรมการใหการศึกษาที่หลากหลายและเปนรูปธรรม
มากมาย เชน การใหคําแนะนําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม การอภิปราย การเสวนา การสัมมนา
การฝกอบรม การใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็น การไดรับเชิญเปนวิทยากร การผลิตเอกสารสิ่งตีพิมพ
การจัดรายการวิทยุ หรือการจัดหองสมุดหรือศูนยเอกสารเปนรูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่ทําในรูปแบบ
อื่น ๆ ไดแก การจัดการศึกษาเคลื่อนที่ อนุบาลเคลื่อนที่ นิทรรศการ ศูนยสาธิต ทัศนศึกษา การจัดคาย
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พักแรมกลุมผูป ระสบปญหาหรือการประชุมสัมมนาเครือขาย นอกจากนี้ยังมีการวิจยั เชิงปฏิบัติการอยาง
มีสวนรวม การผลิตรายการโทรทัศนเผยแพรทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น (มาลี พฤกษพงศาวลี
,2541: 17)
ในสังคมไทยนั้นมีผูที่ทํางานในองคการทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีวัตถุประสงคอยางชัดเจนในการทํางานเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงในรูปแบบตางๆ รวมถึง
ความพยายามปรับเปลี่ยนวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญที่เปนวาทกรรมหลักในสังคม โดย
องคกรเหลานีม้ ุงทํางาน ชวยเหลือผูหญิงในสังคมทั้งในระดับรากหญา และระดับนโยบาย กลุมบุคคล
ที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีทั้งภาครัฐและเอกชนนี้ เปนกลุมคนที่ไดสัมผัสกับปญหาของผูหญิงใน
สังคมมากมายทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มาจากชนชั้นกลาง มีการศึกษา พึ่งพา
ตนเองได เสียสละในการทํางานเพื่อสังคม กลาแสดงออก มีความกระตือรือรน มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความรูสึกถึงตัวเองในดานดี รูสกึ ถึงพลังที่มีอยูในตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง (empowerment) และมีความพรอมในการทํางานเพื่อสังคม มี
ความรับผิดชอบสูง ซึ่งไมเพียงแตความรับผิดชอบในสวนบุคคลเทานัน้ แตขยายไปสูความรับผิดชอบ
ตอบุคคลอื่นและสังคมดวย จึงนับไดวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูหญิง
ทําใหผูหญิงสามารถเขาถึงและใชทรัพยากร มีโอกาสและมีศักยภาพในการกําหนดชีวิตตนเอง ทําให
ผูหญิงซึ่งเปนประชากรครึ่งหนึ่งในสังคมไดเห็นคุณคาของตัวเอง มีความสามารถ มีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
การศึกษานี้มงุ ที่จะสืบคนเพือ่ เห็นถึงกระบวนการสรางหรือกําหนด แนวคิด ความหมาย
ตลอดจนกรอบคิดใหกับมิตหิ ญิงชายวามีกระบวนการอยางไร
และมีผลกระทบตอผูหญิงในสังคม
อยางไร ในฐานะที่มิตหิ ญิงชายเปนวาทกรรม หรือที่เรียกวาการวิเคราะหวาทกรรม(discourse analysis)
ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ซึ่งเปนระเบียบวิธีวจิ ัยรูปแบบหนึง่ ตามหลักของทฤษฎี
หลังสมัยใหมที่ใหความสําคัญกับการสรางสิ่งใหม หรือปรับสิ่งนั้นใหม หรือการรื้อมาสรางใหม
(deconstruct) ในขณะเดียวกันก็จะศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของกลุม
ผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรี
ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเปนผูท ี่ทํางานสัมผัสกับปญหาของผูหญิง
โดยตรง และสามารถกําหนดแนวทางในการทํางานไดดวยตัวเองพอสมควร มีทางเลือกและสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสม
วามีกระบวนการเรียนรูจากการศึกษาในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองอยางไร รวมถึงการนําเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาสรางพลังอํานาจในตนเองเพื่อสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย ทั้งในระดับครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน ในประเด็น
เปาหมายการเรียนรู กลุมเปาหมาย สาระสําคัญ แนวทางการจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู และการประเมินผล เพื่อสรางสังคมแหงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย
2.
เพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูที่ปฏิบัติงานใน
องคกรพัฒนาสตรี
3. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองสูความเสมอภาคหญิง
ชายในสังคม
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย เปนการวิเคราะหวาทกรรมตามแนวคิด
ของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) โดยการอธิบายประเด็นมิติหญิงชายดวยทฤษฎีสตรีนิยม เพื่อใหเห็น
ถึงกระบวนในการสราง หรือกําหนด แนวคิด ความหมาย ตลอดจนกรอบคิดตอมิติหญิงชาย ในรูปแบบ
ของความรู ความจริง อํานาจ รวมถึงการตรึงความหมาย ของมิติหญิงชายที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและเปน
ที่ยอมรับในสังคมวงกวาง โดยการสงผานสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะศึกษา
วิเคราะหในประเด็นตอไปนี้
1.1 การสรางหรือกําหนด แนวคิด หรือความหมาย ตลอดจนกรอบคิดที่เขามากําหนด
มิติหญิงชายโดยสงผานสถาบันทางสังคม เชนสถาบันครอบครัว โรงเรียน การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และ ศาสนา
1.2 ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการของวาทกรรมมิติหญิงชายในระบบชายเปนใหญ
2. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานใน
องคการพัฒนาสตรี ใชกรอบแนวคิดของเปาโล แฟร (Paolo Freire,1970: 79-82) ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี ดังนี้
2.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
2.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
2.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยตุ ิความรุนแรง
องคกรพัฒนาสตรีในการวิจยั นี้เปนองคกรพัฒนาสตรียคุ ใหมที่กอตั้งตัง้ แตในชวง พ.ศ. 25212523 ที่มีนโยบายเพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยองคกรภาคเอกชนถือตามทําเนียบองคกร
พัฒนาเอกชน 2546 โดยคณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา สวนองคกรพัฒนาสตรีภาครัฐที่
สัมภาษณเพิ่มเติม คือสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย
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3.การวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจสูความเสมอภาคหญิงชาย
วิเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาใน 3 รูปแบบ ดังนี้
3.1 การจัดการศึกษาในระบบ
3.2 การจัดการศึกษานอกระบบ
3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะหวาทกรรมของมิเชล ฟูโก
(Michel Foucault) ในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยม และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูในการสราง
พลังอํานาจของเปาโล แฟร (Paulo Freire) รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.แนวทางการวิเคราะหวาทกรรม ของ มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) เปนการ
วิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญ ที่ถูกสราง หรือกําหนด และสงผานสถาบันทาง
สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง หรือที่เรียกวาภาคปฏิบัติการวาทกรรม ที่มีผลตอระบบความเชื่อ
และความสัมพันธในสังคม โดยกระบวนการใหความหมายกับมิตหิ ญิงชายในสังคม มีการสรางให
ผูหญิงดอยกวาผูชายในทุกดาน รวมถึงการสรางมายาคติ (myth) ใหผูหญิงเชื่อ และปฏิบัติตนไปใน
ทิศทางที่ระบบสังคมผูชายเปนใหญ (patriarchal System)เปนผูกําหนดตองการ พยายามขจัดสิ่งที่ตรง
ขามออกไป หรือการกีดกันสิ่งที่นอกกรอบที่สังคมกําหนด ตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะใหกับมิติหญิง
ชายในสังคม ผูมีอํานาจในการสรางและสงผานวาทกรรม รวมถึงการทําใหมิตหิ ญิงชายแบบชายเปน
ใหญนั้นดํารงอยูในสังคมอยางแนนหนา อุดมการณนี้ไมเพียงแตจะปรับเปลี่ยนแนวคิด ความหมาย
ใหกับมิตหิ ญิงชาย แตยังปรับเปลี่ยนภาคปฏิบัติการของมิติหญิงชายในสังคมดวย ดังนั้นสิ่งที่ตองการ
สืบคนตอไปคือลักษณะของมิติหญิงชายทีถ่ ูกสรางขึ้นนั้นถูกสรางขึ้นมาใหเปนที่ยอมรับในสังคม และ
การสงผานวามกรรมทางสถาบันทางสังคม
เปาหมายสูงสุดของอํานาจก็คือ “การครอบงํา” ทั้ง
รางกายและจิตใจของผูหญิงใหอยูภ ายใตกรอบของวาทกรรมที่เขามากําหนดตัวตนใหกับผูหญิง
สิ่ง
สําคัญของกระบวนการวาทกรรมจึงอยูที่การสราง/สถาปนา หรือทําใหกลายเปน “เหตุการณ” (Michel
Foucault,1981:76-78) หรือเปนประเด็นปญหา การทําใหเกิดตัวตนใหกับผูหญิง ไดอยางไร รวมถึง
ผลกระทบตอผูหญิง
2. แนวทางการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
แนวคิดของเปาโล แฟร (Paolo Freire)

ตาม
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กลุมผูใหเปนกลุมที่แสดงออกโดยการตอตานอํานาจ ไมเห็นดวยกับวาทกรรมชายเปน
ใหญหรือการสรางใหหญิงดอยกวาชายเปนวาทกรรมหลัก มีการพัฒนากระบวนการในการเรียนรูใน
การสรางพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ สนใจศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลัง
อํานาจในตนเองตามแนวคิดของเปาโล แฟร(Paolo Freire) ที่เนนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจใหกับผู
ถูกกดขี่มุงใหทุกคนรวมกันอภิปรายในประเด็นปญหาทีป่ ระสบอยูและมีความสนใจ เนนกระบวนการ
สื่อสาร การพูดคุยสนทนา การแลกเปลีย่ นประสบการณ อภิปรายประเด็นปญหาตางๆที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตความเปนอยูและประสบการณเดิม
ชวยใหบุคคลคนพบตนเองวามีความรูความสามารถที่จะ
ตอตานอิทธิพลตางๆ และสามารถควบคุมอนาคตของตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
สังคมที่ตนอยูใ หดีขึ้น ประสบการณนั้นถือเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู อันรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ทํา
ที่รูสึก ที่เห็นที่ไดยนิ เหลานี้ตางก็เสริมประสบการณชีวิต เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อสรางพลัง
อํานาจในตนเองนั้นจะตั้งอยูบ นพื้นฐานของการแลกเปลีย่ นประสบการณจริง
อันเปนการสั่งสมที่
นําไปสูการเกิดพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งผูหญิงที่มีพลังอํานาจในตนเองนั้น จะเปนบุคคลที่เห็นคุณคาใน
ตนเอง เชื่อในความสามารถที่ตนมีอยู มีความสามารถในการกําหนดและบรรลุเปาหมายของตนเอง
สามารถตอตานอิทธิพลตางๆ และเพิ่มทางเลือกใหกับตัวเองและสังคม (Hawks, 1992 : 609-618) โดย
การศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีตามแนวคิด
ของเปาโล แฟร (Paolo Freire)นั้น จะศึกษาวิเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาที่เนนการแกปญหา
(problem posing education) ผานวิธีการ “เสวนา” (dialogue) เพื่อสราง “มโนสํานึก” (concientization)
ในการมองปญหาที่ผูหญิงที่เปนอยู
ดวยกระบวนการทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับ
บุคคล การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
ความสําเร็จในการทํางาน และการมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิง
อันเปน
พื้นฐานสําคัญในการสรางวาทกรรมชุดใหม
3.แนวทางการวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองสูความ
เสมอภาคหญิงชาย แบงเปน3 รูปแบบ คือ 1.การศึกษาในระบบ 2.การศึกษานอกระบบ และ3. การศึกา
ตามอัธยาศัย ในประเด็นของเปาหมายการเรียนรู กลุมเปาหมาย สาระสําคัญในการเรียนรู แนวทางการ
จัดการเรียนรูห รือเนื้อหาสาระ ความสัมพันธระหวางหญิงชายในสังคม กิจกรรมการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู และการประเมินผล ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาสังคม อันเปนการเบียดขับวาทกรรม
หลักมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญชุดเดิม
ในการศึกษานีจ้ ึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
เปนแผนผังไดดังนี้
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แนววิเคราะหวาทกรรมมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญ
ในสังคม ตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโก(Michel
Foucault) ในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยม
- กระบวนการสราง หรือกําหนด แนวคิด
ความหมาย ตลอดจนกรอบคิดใหแกมิตหิ ญิงชาย
แบบชายเปนใหญ ในรูปแบบของกฎระเบียบ
ขอบังคับ กฎหมาย นโยบาย แผนการดําเนินงาน
โดยสงผานวาทกรรมทางสถาบันทางสังคมตางๆ
เชนครอบครัว โรงเรียน วัด องคกรทางการเมือง
- ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการวาทกรรมมิติ
หญิงชายแบบชายเปนใหญ

กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง
ของเปาโล แฟร(Paolo Freire) แบบการแกปญหา
(problem posing education) เพื่อสรางมโนสํานึก
(concientization)ในการมองปญหาความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางหญิงชาย เพือ่ ปลดปลอยผูหญิงจาก
การเปนผูถูกกดขี่สูความเปนเสรี ในกิจกรรม
- การทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับ
บุคคล
- การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนใน
ระดับกลุม
- การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยุติความ
รุนแรง

แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
- แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
- แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
- แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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คําจํากัดความในการวิจัย
1. วาทกรรม (discourse) หมายถึงกระบวนการในการสรางหรือกําหนด แนวคิดหรือ
ความหมายตอสิ่งตางๆในสังคม อาจจะเปนในรูปแบบของความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตน
นอกจากนี้วาทกรรมยังตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและเปนที่ยอมรับในสังคม โดยสงวาทกรรมนั้น
ผานสถาบันทางสังคมตางๆ เชนครอบครัว โรงเรียน
2. มิติหญิงชาย (gender) หมายถึง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่จะใหเพศหญิงและเพศชายแสดงออก
ในลักษณะทีเ่ หมาะสมในความเปนชาย และความเปนหญิง การแสดงนี้สามารถเรียนรูไดจากสังคมรอบ
ขาง และสถาบันของสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน
ผูชายตองมีลักษณะเขมแข็ง เปนผูนํา ทํางานนอกบานเพือ่ หาเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงมีลักษณะที่ออนแอ
เปนผูตาม เปนแมบาน เปนตน
3. วาทกรรมมิติหญิงชาย (gender discourse) หมายถึงกระบวนการในการสราง หรือกําหนด
แนวคิด ความหมาย ตอมิติหญิงชาย อาจจะเปนในรูปแบบของความรู ความจริง อํานาจ ซึ่งจะเห็นถึง
การเขาไปจัดระเบียบหรือควบคุมการกําหนดมิติหญิงชาย โดยกําหนดใหหญิงดอยกวาชายในสังคม
ระบบชายเปนใหญ นอกจากนีย้ ังตรึงใหความหมายของมิติหญิงชายที่สรางขึ้น ใหดํารงอยูแ ละเปนที่
ยอมรับในสังคม โดยสงผานสถาบันทางสังคมตางๆ เชน การกําหนดให “ผูชายมีลักษณะที่เขมแข็ง
เปนผูนํา ทํางานนอกบานเพือ่ หาเลี้ยงครอบครัว” เมื่อกําหนดวาทกรรมนี้ขึ้นมาในรูปของความจริง(หรือ
อุดมการณ)ของสังคม วาทกรรมนี้ก็จะทําหนาที่ใหสิ่งนี้ดํารงอยูแ ละเปนทีย่ อมรับ โดยสงผานทาง
สถาบันครอบครัว เชน การเลี้ยงดูในครอบครัวโดยทัว่ ไปมักปลอยใหเด็กผูชาย วิ่งเลนซุกซน ไปในพื้นที่
นอกบาน ไดเต็มที่ ซึ่งเปนการสรางลักษณะที่เขมแข็ง และเปนผูนํา รวมทั้งคุนเคยกับพืน้ ที่นอกบาน
(ในขณะที่ เด็กผูหญิงถูกเลี้ยงใหเรียบรอย ใชพนื้ ที่แคบๆอยูกับบาน กลายเปนคนออนแอ คุนเคยกับ
พื้นที่ในบาน คุนเคยกับการทํางานซ้ําๆ เชน งานบาน)
4.อัตลักษณ (identity) หมายถึง ความรูสึกถึงความเปนตัวตนที่ถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการ
ทางสังคม อาจปรับเปลี่ยน หรือแมกระทัง่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป
อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเปนใครและคนอื่นเปนใคร
โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอด อัตลักษณที่เขาใจและรับรูนั้น
5.กระบวนการเรียนรู หรือการเรียนรู (learning process /learning) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู ทัศนคติ และทักษะในเรื่องนั้นๆในทางที่
ดีขึ้น โดยการปรับพฤติกรรมนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการฝกงาน การปฏิบัติจริง หรือการไดรับ
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ประสบการณตรง และอื่นๆ ซึ่งการเรียนรูน ั้นเกิดขึ้นไดจากการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึง
การศึกษาตามอัธยาศัย
6. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง (empowerment) หมายถึง
กระบวนการในการตระหนักตนเอง วามีความรู มีพลังที่เขมแข็งในการดําเนินชีวิตของตน รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา และสามารถดึงพลังและศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใชได สามารถวิเคราะหปญ
 หา
วางแผนแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมในสังคมที่ตนอยู
มีความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลตางๆ
เริ่มตนจากความขัดแยงทางวัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม และความดอยโอกาส สามารถเพิ่ม
ทางเลือกในการจัดการกับปญหาของบุคคล กลุมและชุมชนใหบรรลุเปาหมาย
7. องคกรพัฒนาสตรี (women development organization) หมายถึงองคกร มูลนิธิ สมาคม
โครงการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่มนี โยบายในการทํางานเพื่อสงเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย โดยใหความชวยเหลือและพัฒนาผูหญิง ดวย การใหการศึกษาและบริการสังคมในรูปแบบ
ตางๆ โดยมิไดแสวงหากําไรหรือผลประโยชนใด ๆ ซึ่งเปนองคกรที่อยูในทําเนียบองคกรพัฒนาเอกชน
2546 โดยคณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา เชน มูลนิธิเพื่อนหญิง สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี เปนตน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดทราบถึงกระบวนการสรางวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย ดวยการมองวามิติหญิง
ชายเปนวาทกรรม คือสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา
2.ไดทราบถึงกระบวนการเรียนรู ในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคกร
พัฒนาสตรี
3.ไดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองสูความเสมอภาคหญิงชายในสังคม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ ประกอบดวย
ตอนที่ 1: แนวคิดเกีย่ วกับมิติหญิงชาย และวาทกรรม
1.1 ทฤษฎีนีโอมารกซิส
1.2 ทฤษฎีสตรีนิยม
1.3 การวิเคราะหวาทกรรม
1.4 มิติหญิงชายในฐานะวาทกรรม
1.5 มิติหญิงชายในฐานะภาพสะทอนของอุดมการณ/คานิยม
1.6 ภาคปฏิบัติการวาทกรรม: การสงผานวาทกรรมมิตหิ ญิงชาย
1.7 ความรู: อํานาจในการกําหนดความจริง
1.8 ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการของวาทกรรมมิติหญิงชาย
1.9 แนววิเคราะหในเรื่องเพศ(sex) กับมิตหิ ญิงชาย (gender)
1.10 ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอมิติของมนุษย
ตอนที่ 2: แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
2.1 แนวคิดการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
2.2 แนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง
ตอนที่ 3: แนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู
ตอนที่ 4: แนวคิดเกีย่ วกับองคกรพัฒนาสตรี
ตอนที่5: งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
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ตอนที่ 1: แนวคิดเกี่ยวกับมิตหิ ญิงชาย และวาทกรรม
1.1 ทฤษฎีนีโอมารกซิสต (Neo Marxism)
ในหนังสือ “ตนกําเนิดของครอบครัว ทรัพยสินสวนตัวและรัฐ” (origin of the family,
private property and the state) เองเกิลส (Friedrich Engles 1820-1895) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ได
นําแนวคิดทฤษฎีแรงงานนีม้ าใชในการวิเคราะหสภาพระบบครอบครัวในสังคมยุคบุพกาลของ
มนุษยชาติ (primitive society) พื้นฐานของความสัมพันธทางการผลิต (productive relation) คือ
ระบอบกรรมสิทธแบบรวมหมู
ในยุคนั้นเครื่องมือทําการผลิตยังอยูใ นระดับต่ํามากทางดาน
ประสิทธิภาพ จึงเปนไปไมไดที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยางโดดเดีย่ ว รูปแบบของการใชชีวิตและใช
แรงงานแบบรวมหมูจึงเปนวิถีทางเดียวสําหรับการอยูรอด แรงงานมนุษยในยุคบุพกาลยังไมสามารถ
สราง “สวนเกิน” ขึ้นมาได กิจกรรมแรงงานหรือการใชแรงงานของมนุษยในสังคมบุพกาล เปน
การรวมตัวรวมใชแรงงานกันแบบงาย ๆ เชน ในการลาสัตว ในการผลิตเก็บเกีย่ วพืชผล ครอบครัว
จํานวนมากไดทํางานเลี้ยงชีพรวมกัน
ถือครองทรัพยสมบัติรวมกันโดยปราศจากความรุนแรง
ผลผลิตที่ไดถูกแบงปนกันอยางเทาเทียม (กุหลาบ สายประดิษฐ, 2524 : 7)
เองเกิลสเสนอวา ฐานะของสตรีนั้นมีจุดตั้งตนและคลีค่ ลายออกมาจากระบบการผลิตและ
ฐานะทางครอบครัว รูปแบบของครอบครัวในยุคแรก ๆ เปนรูปแบบการสมรสหมู (group marriage)
คือทั้งผูชายและผูหญิงในกลุมทั้งหมดตางก็เปนผัวเมียเสมอกันหมด ดวยรูปแบบสมรสเชนนี้ ความ
ริษยาหึงหวงในเรื่องเพศเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยาก ผูใหญชายหญิงตางก็ถือวาเด็กทุกคนที่เกิดมาเปน
ลูกของพวกเขาทุกคน จากการสมสูแบบสําสอนตอมาจึงเกิดมีรูปแบบของครอบครัวที่นับเอาทุกคน
ในหมูเปนวงศวานสังคญาติกันหมด ซึ่งเรียกวา ครอบครัวแบบสังคญาติ (consanguine family)
ครอบครัวแบบนี้นับวาเปนครอบครัวขั้นแรกของมนุษย ซึ่งไดมีการวางระเบียบไวหลวม ๆ คือ ได
กําหนดการสมรสไวตามรุนของบุคคลนั้น ๆ กลาวคือ พวกปูย า ตายายก็เปนผัวเมียกันหมด รุนพอ
แมตางก็เปนผัวเมียกันหมด และในทํานองเดียวกันลูกชายหญิงทั้งหมดตางก็เปนผัวเมียกัน ตอมาได
คลี่คลายมาสูครอบครัวแบบ punaluan family คือ หามไมใหพี่นองชายหญิงสมรสกัน การ
เปลี่ยนแปลงนีเ้ ปนไปอยางคอยเปนคอยไป
และในขั้นนี้การสมรสก็ยังคงเปนการสมรสหมูอยู
(กุหลาบ สายประดิษฐ, 2524 : 48)
ลักษณะการสมรสแบบหมูนี้ ใครเปนบิดาของเด็กเปนเรื่องที่รูแนไมได แตใครเปนมารดา
ของเด็กเปนเรื่องที่รูกันได ดังนั้นจึงมีการสืบสายโลหิตทางฝายหญิงเทานั้นที่รับนับถือกัน ในเวลา
ตอมาจึงเรียกวา “สิทธิทางมารดา” (mother-right) (กุหลาบ สายประดิษฐ, 2524 : 14) และเนื่องจาก
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มีกฎเกณฑหามการสมรสระหวางเครือญาติ ทําใหการสมรสหมูรัดตัวแคบลง จึงเกิดการสมรสคู
เกิดขึ้น แตครอบครัวแบบคูยังไมสามารถหาเลี้ยงตนอยางเปนอิสระได การเกิดการสมรสคูก็ยังมิได
ทําลายครัวเรือนสหชีพที่ยอมรับวาสตรีมีอํานาจสูงสุดในครอบครัว ในการสมรสคูผูหญิงไดนําชายผู
เปนสามีจากชาติวงศอื่น (clan) มาอยูในชาติวงศของผูหญิงทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดในครัวเรือนอยู
ในชาติวงศเดียวกัน สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนถือเปนสมบัติรวมกันของทุกคน
ในยุคที่เกิดการสมรสคูนั้น การเลี้ยงสัตวและการเพาะปลูกในยุคนี้ไดขยายตัวออกไปจนถึง
ขั้นที่เห็นไดวา งานประเภทนี้เปนบอเกิดแหงโภคทรัพยอันใหม ซึง่ ทรัพยสินในตอนแรกก็ตกเปน
ของชุมนุมชาติวงศ แมวาปจเจกบุคคลจะมีเครื่องมือเครื่องใชที่เปนของสวนตัว แตเมื่อตายลงสมบัติ
ก็จะสืบทอดไปยังสมาชิกของเผาหรือกลุมที่เปนเพศเดียวกัน ในการตัดสินใจทั้งดานเศรษฐกิจและ
การเมืองสมาชิกทุกคนมีสวนรวมเทากันหมดไมวาหญิงหรือชาย
ทั้งสองเพศมีความเทาเทียมกัน
เพราะมีบทบาทสําคัญตอชีวิตทางเศรษฐกิจของกลุม
การทํางานเพื่อสวนรวมทําใหลักษณะงาน
ผูหญิงและงานผูชาย ที่เปนงานผลิตและงานในครัวเรือนที่ตางกันมีความสําคัญเทาเทียมกัน
อยางไรก็ดี
ความเพิ่มพูนขึ้นของโภคทรัพยไดเสริมสรางฐานะของผูชายขึน้ สองทาง
ในทางหนึ่งทําใหฐานะของผูช ายในครอบครัวมีความสําคัญล้ําหนาผูหญิง อันเปนเหตุมาจากการที่
ผูชายไดครอบครองทรัพยากรที่มีผลตอศักยภาพในการผลิตเทานั้น (ฝูงสัตวเลี้ยง) และในอีกทาง
หนึ่งเมื่อผูชายไดสํานึกในความเปนใหญของตน ซึ่งถูกเชิดชูขึ้นมาจากการที่ไดครอบครองทรัพย
ผูชายก็มีความกําเริบคิดขนบประเพณีการสืบมรดกที่มีอยูเดิม ใหสมบัตติ กเปนของลูก แตความคิดนี้
ไมอาจดําเนินไปไดถายังสืบสายโลหิตทางมารดาอยู จึงไดคิดลมลางประเพณีการสืบสายโลหิต สิ่งนี้
ไดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงในครอบครัว ใหมีโครงสรางภายในครอบครัว
ที่ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน เพราะประกอบไปดวยผูหญิงและเด็กที่ไมมีทรัพยสินและตองพึ่ง
หัวหนาครอบครัว
แนวคิดนีโอมารกซิสมองวา การที่จะปลดเปลื้องผูหญิงใหหลุดพนออกจากการเปนเบี้ยลาง
ผูชาย จะมีทางเปนไปไดก็ตอเมื่อผูหญิงไดรับโอกาสเขารวมมีสวนในการผลิตที่เปนงานขนาดใหญ
คืองานที่เกี่ยวของกับสังคม
และระบบการแลกเปลี่ยนที่ไมใหฝายหนึ่งฝายใดสามารถควบคุม
แรงงานของอีกฝายได สวนงานในหนาที่แมบานนัน้ ตองกําจัดตัดทอนลงมาใหเบาจนถือไดวาเปน
งานสวนเล็กนอย เพราะขณะนี้มูลคาการใชแรงงานสวนหนึ่งของผูหญิงที่เลี้ยงดูกรรมาชีพรุนตอไป
ถูกละเลยไมคดิ มูลคา โดยผลักภาระใหเปนงานในบาน ดังนั้นตองหาทางที่จะแปรเปลี่ยนงานบาน
ใหเปนงานสาธารณะ ซึ่งหมายความวาเปนงานที่รัฐจะตองแบกรับภาระจากสตรีผูเปนแมบาน และ
สังคมตองรวมรับผิดชอบในทางปฏิบัติ เชน ตองมีโรงเลี้ยงเด็ก โรงอาหารสาธารณะ โรงซักผา
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ฯลฯ ของสังคม ซึ่งจะทําไดในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ทําการผลิตเพื่อสังคม ที่ผานมาสถานภาพ
ของผูหญิงกลายเปนรองและจํากัดบทบาทอยูภายในบานและภายใตอาํ นาจของชาย
พรอมกับ
พัฒนาการของการถือครองทรัพยสมบัติสวนตัวและการกําเนิดชนชั้น
การผลิตอันไมใชเพื่อ
ตอบสนองการบริโภควันตอวันไดเปนบอเกิดของระบบสังคมอันอยุติธรรม สังคมแหงชนชัน้ การ
ปลดปลอยผูหญิงออกจากการถูกกดขี่จึงตองการใหผูหญิงทุกคนมีสวนรวมในการผลิตเทาเทียมกับ
ผูชายหรือไดรบั สิทธิในการรวมครอบครองปจจัยการผลิตในดานเศรษฐกิจ ตองมีการยกเลิกระบบ
การผลิตแบบชนชั้นแบบทุนนิยม ตองยกเลิกรัฐของทุนนิยม และตองมีการตอสูของมนุษยหญิงชาย
เพื่อปลดปลอยตนเองจากทัศนคติความเชือ่ ตาง ๆ ที่กดขี่ผูหญิงและผูชายอันเปนปราการหลักที่คอย
พิทักษระบบเดิมเอาไว อเล็คซานดรา คอลอนไท (Alexandra Kollontai) นักสตรีนิยมแนวมารก
ซิสต มองวา การที่จะสามารถบรรลุไปสูสังคมคอมมิวนิสตไดนั้น ตองการการมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนของผูหญิงในเรือ่ งของความสัมพันธระหวางเพศ
และรูปแบบของครอบครัวใน
แบบเดิม
ไมใชสิ่งจะถูกลมลางไปโดยอัตโนมัติเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสูระบบ
สังคมนิยม แตควรจะตองถูกจัดการแกปญ
 หาโดยตรง สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย
สิทธิในการทําแทง งานบานและการดูแลเด็ก ควรจะอยูในหลักการที่เปนขอกําหนดรวมกันของ
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต เธอไดกลาววา “ศีลธรรมแบบใหมถูกสรางโดยระบบเศรษฐกิจแบบใหม
แตเราคงจะไมสรางเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต โดยปราศจากการสนับสนุนจากศีลธรรมแบบใหม”
(ใจ อึ้งภากร, 2545 : 119-120)
1.2 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism)
การศึกษามิตหิ ญิงชายในสังคมสามารถนําทฤษฎีสตรีนิยม ซึ่งใชหลักในการวิเคราะหโดย
ใชผูหญิงเปนศูนยกลางใหความสนใจกับสถานภาพ บทบาทและปญหาของผูหญิงในสังคม โดย
ปฏิเสธความเชื่อวาการแบงหนาที่และบทบาททางเพศและความเปนชายเปนหญิงเปนเรื่องที่เกิดโดย
ธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงไมได พยายามอธิบายความเปนไปเชนนี้วา เปนสิ่งที่เกิดจากการสรางและการ
ปลูกฝงทางสังคมโดยเชื่อวาผูหญิงไมไดเกิดมาเปนผูหญิง แตถูกสังคมทําใหกลายเปนผูหญิง (one is
not born, but rather becomes a woman) ดังนั้นโครงสรางความเปนชายหญิงและความสัมพันธของ
ทั้งสองเพศ จึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได นอกเหนือจากความพยายามเขาใจสังคมที่ผูชายเปนใหญ
(patriarchy) และพยายามเปลี่ยนแปลงระบบดังกลาว สตรีนิยมยังมุงที่จะใชความรูเกี่ยวกับสังคมที่
ผูชายเปนใหญ (patriarchy) เพื่อเปนหลักในการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองเพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ ของผูหญิงดวย ดังนัน้ สตรีนิยมจึงไมไดเปนเพียงกรอบการวิเคราะหหนึ่งในการทําความเขาใจ
สังคม แตมีลักษณะเปนยุทธศาสตรในการพยายามทีจ่ ะปรับเปลี่ยนโครงสรางความสัมพันธของหญิง
ชาย
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แนวคิดในชวงแรกไดกอใหเกิดการรวมตัวของผูหญิงเปนขบวนการเคลื่อนไหวในหลาย
ประเทศในชวงตนศตวรรษที่ 20 จุดมุงหมายรวมกันในชวงนั้น คือการเรียกรองสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้งทางการเมือง การเรียกรองนั้นประสบผลสําเร็จ การเคลื่อนไหวของผูหญิงในระยะตอมา แม
ไมมีจุดมุงหมายทางการเมืองเปนหนึ่งเดียวกัน แตไดกอใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิของผูหญิงมาก
ขึ้น และมีการเรียกรองในประเด็นตาง ๆ ทีห่ ลากหลาย รวมถึงการเรียกรองใหมีการอธิบายถึงสภาพที่
เปนรองของผูหญิงอยางเปนระบบมากขึ้น กลาวคือจําเปนตองสรางทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ
นี้ เพื่อใชในการพัฒนายุทธศาสตรและยุทธวิธีในการปลดปลอยผูหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
ถาปราศจากการพัฒนาทฤษฎีที่สมบูรณ ยุทธศาสตรของนักสตรีนิยมในการตอตานความเปนรองของ
ผูหญิงก็อาจเปนเพียงการพูดถึงสัญลักษณและอาการของมันแทนทีจ่ ะเปนการเขาถึงสาเหตุที่แทจริง
ดังนั้นจึงกลาวไดวา ทฤษฎีสตรีนิยมเริ่มเกิดขึ้นในชวงแรกดวยจุดมุงหมายทางการเมืองของขบวนการ
เคลื่อนไหวของผูหญิง เพื่อทําความเขาใจถึงความเปนรองของผูหญิงรวมทั้งการกีดกันหรือกลายเปน
กลุมคนชายขอบในพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ (Jackson & Jone, อางใน สุเทพ สุนทรเภสัช
, 2540 : 288 – 290) ทฤษฎีในแนวสตรีนยิ มจึงคอนขางแตกตางจากทฤษฎีอื่น ๆ ทีไ่ มเพียงแตจะทํา
ความเขาใจสิ่งที่เปนอยูเทานัน้ แตตองการเปลี่ยนแปลงสถานการณนนั้ ดวย หลายทศวรรษสตรีนิยม
ไดเติบโตอยางตอเนื่อง มีการเสนอประเด็นใหมๆ และมีการตั้งคําถามกับประเด็นและวิธีการศึกษา
ของนักสตรีนยิ มรุนกอนๆ มีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสตรีนิยม หรือสตรีศึกษาทั้งในระดับปริญญา
ตรี และสูงกวา(ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546: 4) อยางไรก็ดีสตรีนิยม หรือสตรีศึกษามิใชมี
จุดมุงหมายในทางวิชาการเพียงอยางเดียว แตมีจุดมุงหมายทางการเมืองดวย ชวยทําใหเขาใจเงื่อนไข
ตาง ๆ ในสังคมที่ทําใหผูหญิงอยูในสถานะที่ดอยกวาผูชาย และทําใหมองเห็นความเปนไปไดในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง ทฤษฎีควรสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตอสถานะของผูหญิง
(สุเทพ สุนทรเภสัช, อางแลว : 294) จุดมุงหมายพื้นฐานของทฤษฎีคือวิเคราะหความสัมพันธของ
ความเปนเพศเพื่อทําความเขาใจในอํานาจที่แตกตางกันระหวางหญิงและชาย ความเหนือกวาของ
ผูชาย ทําความเขาใจตอสภาพการณที่ถูกกดขีแ่ ละความไมเทาเทียมของผูหญิงและสาเหตุของสิง่ ที่
เปนอยูทั้งหมด เพื่อเอาชนะการกดขี่และความไมเทาเทียมนั้น
ทฤษฎีสตรีนิยมยังแตกตางจากทฤษฎีอื่น ๆ ในประเด็นที่วา ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับ
ประสบการณชีวิตของผูหญิงวาเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาทฤษฎี แฟลกซ (Flax, 1993 : 78) เสนอวา
นักทฤษฎีในแนวนี้ตองใชประสบการณของชีวิตเปนพืน้ ฐานสวนหนึง่ ในการทําความเขาใจเพื่อใชใน
การพัฒนาทฤษฎี เธอเชื่อวาทฤษฎีสตรีนิยมตองมีรากฐานจากประสบการณชีวิต แอนเดอรเซน
(Andersen)
มองวาในการทําความเขาใจโครงสรางความสัมพันธของความเปนเพศในสังคมและ
วัฒนธรรม นักสตรีนิยมจะพิจารณาเหตุการณที่เกิดในชีวิตของผูหญิงและผูชายในการวิเคราะห เพื่อ
เชื่อมตอประสบการณรวมของสังคม ประสบการณสว นบุคคลถูกมองวาเปนการทดสอบทฤษฎีขั้น
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สุดทายและเปนผูตัดสินความเปนจริงและประสบการณของผูหญิงเปนตัวแทนของประจักษนิยมที่
ซื่อตรง เพราะฉะนั้นทฤษฎีในแนวสตรีนิยม คือ วิสยั ทัศน ภาระหนาที่และขอบเขตของทฤษฎีคือ
ตัวตนที่รูสํานึกที่ถูกปรับแตงและเชื่อมโยงกับการตอสูที่เกิดขึ้นจริงของผูหญิง ทฤษฎีตองเกิดขึ้นจาก
ประสบการณการตอสูของผูหญิง รวมถึงปฏิเสธที่จะมองทฤษฎีในฐานะที่เปนการสรางอุดมการณ
เปนเรื่องราวทีแ่ ตงขึ้นจากลัทธิสัจนิยมที่ผิดพลาดและผลประโยชนทางการเมืองหรือทางสังคม การที่
นักสตรีนิยมใหความสําคัญกับการใชประสบการณสวนตัวของผูหญิงมาใชในการสรางทฤษฎี สวน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากการมองวาคําอธิบายถึงความเปนผูห ญิง ความสัมพันธระหวางหญิงชายและอื่น ๆ
ที่มีมากอนหนานี้ ลวนเปนการเสนอโดยนักคิดผูชายทั้งสิน้ และเปนการเสนอใหผูหญิงอยูในสถานะ
ที่เปนรองมาโดยตลอด ไมวาจะเปนเอกสารทางประวัตศิ าสตร การสรางความคิดทางปรัชญา สถิติ
ทางวิทยาศาสตรสังคม ลวนถูกครอบงําโดยวาทกรรมเหยียดผูห ญิง รวมถึงความรูทมี่ ีอยูก็ถูกครอบงํา
โดยผูชาย เพราะฉะนัน้ การปลดปลอยผูหญิงคือการใหความสําคัญกับประสบการณและการรับรูของ
ผูหญิง ผูหญิงสามารถใชรางกายของตนเองเปนแหลงที่มาของความรูและเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือ
ได ผูหญิงจะมีความรับรูและประสบการณบางอยางที่เหมือนกันสามารถใหขอมูลของความรูสึกและ
ขอมูลทางรางกายของผูหญิง ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษมากที่สดุ ทีเดียว และ
ขอเท็จจริงของนักสตรีนิยมที่เคารพตอประสบการณ ตอการรับรู ตอเสียง ตอความรูของผูหญิงจะเปน
พื้นฐานในการปลดปลอยผูหญิง
เปนพื้นฐานทีจ่ ําเปนและที่เปนไปไดในการที่จะสรางโลกใหม
อยางไรก็ตาม การใชประสบการณจริงของผูหญิงในการสรางทฤษฎีแมวาจะเปนเรื่องที่จําเปน แตก็มี
ขอตองระมัดระวังดวย คือ ตองไมลืมวาตัวประสบการณนั้นมิไดเกิดขึน้ อยางโดด ๆ แตไดถูกสรางขึ้น
โดยความสัมพันธทางสังคมและภาษาของวัฒนธรรมชายเปนสวนใหญ (Frye,1993 : 51-55)
นอกจากการใหความสําคัญกับประสบการณของผูหญิงแลว
ไดมกี ารเสนอใหพจิ ารณา
สภาพทางจิตวิสัย(subjective) ในทฤษฎีดว ย เชนงานของลอรเรน โคด (Lorraine Code, 1996 : 27)
สวน อลิสัน แจกเกอร (Alison Jagger, 1996 : 11-15) เสนอวา อารมณก็เปนเรื่องที่ตอ งนํามาพิจารณา
ดวย การไดมาซึ่งความรูจําเปนตองทําความเขาใจกับอารมณ อารมณไมใชเปนเรื่องของผูหญิง แต
อารมณเปนสิ่งที่ถูกสรางจากสังคม อารมณถูกทําใหเปนเรื่องไมดี เปนขอดอยของมนุษยในชวง
ศตวรรษที่ 17 เมื่อเหตุผลถูกทําใหเปนเรือ่ งที่สําคัญในสังคมตะวันตก ในการสรางทฤษฎี อารมณมี
ความสําคัญพอ ๆ กับการสังเกต เหตุผล การกระทํา สวนกระบวนการสรางความรูสึก นักสตรีนิยมได
เสนอถึงการสรางจิตสํานึก (consciousness raising) โดยการที่ผูหญิงรวมตัวกันเปนกลุม เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศชายและหญิง เพื่อพัฒนาความ
เขาใจตอสภาพเปนรองของผูหญิง เปนกระบวนการที่ผูหญิงจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
แบบแผนประสบการณ หรือคําอธิบาย ตอปรากฏการณความสัมพันธของหญิงและชายในสังคมที่
ดํารงอยู การสรางจิตสํานึกเปนวิธีการของสตรีนิยมเปนการรวมกันสรางความหมายขึ้นใหมใหกับ
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ความหมายของประสบการณทางสังคมของผูหญิงในขณะที่ผูหญิงมีชีวิตในประสบการณนนั้ ในวิธีนี้
จิตสํานึกของผูหญิงไมไดถูกเสนอในฐานะของผูหญิงคนใดคนหนึ่ง แตในฐานะที่เปนมนุษยที่อยู
รวมกันในสังคม
จากวิธีการสรางจิตสํานึกไดแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางหญิงชายเปน
ขอเท็จจริงทางสังคมเชนเดียวกับความสัมพันธทางชนชัน้ ที่ไมใชเปนเพียงเรื่องสวนบุคคล
จากการเรียกรองใหมีการสรางทฤษฎีหรือองคความรูในการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ผูหญิงอยูในสถานะที่ดอยกวานั้น ไดกอใหเกิดผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมิติหญิงชายผลิตออกมาเปน
จํานวนมาก ตัง้ แตชวงปลายทศวรรษ 1960 และตนทศวรรษ 1970 เปนตนมา และเมือ่ สตรีนิยมเติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ ทฤษฎีตาง ๆ ที่ถูกนําเสนอก็มที ิศทางที่แตกตางกันมากขึน้ กลายเปนสํานักคิดตาง ๆ หลาย
สํานักคิด กระนั้นก็ตามสํานักคิดตาง ๆ ของสตรีนิยมยังคงมีพื้นฐานอยูบนแนวคิดกระแสหลัก ๆ ที่มี
อยูในสังคม ไมวาจะเปนเสรีนิยม ลัทธิมารกซ หรือแนวคิดหลังสมัยใหม โดยนําแนวคิดเหลานัน้ มา
ขยายความ ปรับแตง ใหกลายเปนกรอบคิดทางทฤษฎีที่กวางขึ้น และอางอิงได และไดมีการ
วิพากษวจิ ารณกันเองในหมูน ักสตรีนิยม
ซึ่งทําใหทฤษฎีสตรีนิยมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องในชวง 40 ป ที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดมีการพยายามทีจ่ ะสรางคําอธิบายตอ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับผูหญิงในทุกกลุม และในทุกสังคมมากขึ้น สํานักคิดแรกที่เกิดขึ้นในสตรี
นิยม คือ สตรีนิยมแนวเสรีนิยม
1.2.1 สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism)
สํานักคิดแรกของสตรีนิยม เปนสํานักที่ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดเสรีนิยมซึ่ง
ถือวาเปนสํานักคิดกระแสหลักในสังคมตะวันตกมาเปนเวลานาน แมรี่ โวลสโตนคราฟต
(Mary Wollstonecraft 1759-1797) จอหน สจวต มิล(John Stuart Mill 1806-1873) และแฮรเรียต
เทเลอร (Harriet Taylor 1807-1853) ลวนถือวาเปนนักสตรีนิยมสายเสรีนิยมทั้งสิ้น
สตรีนิยมแนวเสรีนิยมเชื่อวาความสามารถทางสติปญญาเปนสิ่งที่มีคายิง่ และเปนเรื่องที่ไม
ผูกพันกับเพศ โดยโตแยงความเชื่อที่มีสืบตอกันมาวาผูห ญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลพอ ๆ
กับผูชาย การที่ผูหญิงไมไดตระหนักในสวนนี้ของตน ก็เพราะผูห ญิงถูกกีดกันไมใหไดรับโอกาส
ทางการศึกษา และใหมีบทบาทจํากัดอยูเ ฉพาะในครัวเรือน ในขณะที่ผูชายมีบทบาทอยูในพืน้ ที่
สาธารณะ ทําใหผูหญิงมีโอกาสพัฒนาความคิดของตนนอยกวาผูชาย สังคมที่ดีตองเปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนไดพัฒนาและใชความสามารถในการใชเหตุผลที่วานี้ โดยสังคมและรัฐจะไมเขาไป
แทรกแซงการกระทําของสมาชิกเหลานี้ ถาการกระทํานั้นไมไปละเมิดหรือกระทบกระเทือนสิทธิ
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ของผูอื่น ในที่สุดแลวการเปดโอกาสใหมนุษยแตละคนในสังคมพัฒนาและกระทําในสิ่งที่ถนัด จะ
เปนประโยชนแกสังคมโดยรวมดวย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539 : 502)
ผูหญิงถูกกําหนดใหมีหนาทีเ่ ปน “แมพันธุ” และ “แมนม” และมีหนาที่ในการเลี้ยงดูเด็ก
บทบาทและความรับผิดชอบดังกลาวของสตรีถูกกําหนดขึ้นมาใหสอดคลองกับสภาพทางชีววิทยา
ระหวางเพศ ตอมาแมวาจะไดมกี ารคิดยาเม็ดคุมกําเนิด และการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียน
ขึ้นมา การแบงงานระหวางสตรีและบุรุษดังกลาวนี้กไ็ ดเปนทีน่ ิยมและยอมรับกันอยางกวางขวาง
จนไดพัฒนาและกลายรูปเปน “วัฒนธรรม” ประจําสังคมในที่สุด ซึง่ เทากับวาบทบาทดังกลาวของ
สตรีเปนที่ยอมรับกันวาถูกตอง และไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีก ดังนั้นขนบประเพณี
และวัฒนธรรมประจําสังคม จึงไดเขามามีบทบาทชวยรักษาสิ่งเหลานี้ใหดํารงอยูตอ ไป แมวาความ
จําเปนของบทบาทดังกลาวจะไดหมดสิ้นไปแลว
เบ็ตตี้ ฟรีดัน (Betty Friedan 1921-) ไดเสนอในหนังสือ The Feminism Mystique
(1963) โดยวิเคราะหถึงสาเหตุของการกดขี่สตรีวามีสาเหตุมาจาก “ระบบการเรียนการสอน” การให
ขาวสารซึ่งเปนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สมาชิกของสังคมไดเรียนรูตั้งแตวยั เด็กจนเติบโตเปนผูใหญ
สตรีไดรับการอบรมสั่งสอนใหวางตัวเปนกุลสตรี
สตรีจะสามารถแสวงหาความพอใจและ
ความสําเร็จในชีวิตไดจากการกระทําหนาทีใ่ นฐานะที่เปนเมียและแมเทานั้น
มิใชแสวงหา
ความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตจากอาชีพการงานนอกบาน นอกจากนี้สตรีนิยมแนวเสรีนยิ ม
ยังวิพากษวิจารณการเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคมรวมสมัย โดยอาศัยหลักการวาดวยความเสมอภาค
เสรีภาพและความเปนธรรม และถือวาการเลือกปฏิบัติระหวางเพศดังกลาว เปนการลิดรอนไมให
ผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับชายในการเลือกกระทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ
และไมใหผูหญิงไดใช
ความสามารถของตนอยางเต็มที่ สตรีนิยมแนวเสรีนิยมยังเชื่อดวยวาในฐานะที่เปนกลุมประชากร
ครึ่งหนึ่งในสังคม แตผูหญิงไมไดรับเสรีภาพหรือโอกาสเทากับผูชาย ในระดับปจเจกบุคคล สังคม
จะพิจารณาความสามารถของผูชายเปนรายบุคคล
แตจะตัดสินความสนใจและความสามารถของ
ผูหญิงจากเพศโดยมองวาผูหญิงทุกคนเหมือนกัน การเลือกปฏิบัติที่เห็นไดชดั ที่สุด เชน การออก
กฎหมายใหหญิงและชายมีหนาที่การงาน ความรับผิดชอบและโอกาสแตกตางกัน หรือใหผหู ญิงตอง
พึ่งพาผูชาย
ผูห ญิงไมสามารถทําธุรกรรมทางกฎหมายไดดวยตัวเองเมือ่ จดทะเบียนสมรส
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายทีม่ ีผลบังคับใหใชเฉพาะหญิง เชน การหามผูหญิงทํางานในบางประเภท
การกําหนดชั่วโมงการทํางานที่แตกตางกัน และการกําหนดขอบังคับในเรื่องระยะเวลาการพักงาน
ลวนแตเปนสิ่งที่ใชกีดกันผูหญิงออกจากงานที่มีคาตอบแทนดีกวาและจากการที่จะไดเลื่อนตําแหนง
สูงขึ้น สตรีนยิ มแนวเสรีนยิ ม ยังตระหนักดวยวา ความยากจนเปนสาเหตุที่ทําใหสตรีสวนใหญไม
เสมอภาคกับชาย ผูหญิงไมมีกําลังหรือไมมีโอกาสใชเสรีภาพของตน เนื่องจากภาระหนาที่สําคัญ
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อันดับแรกที่สงั คมมอบหมายใหคือ งานที่ไมมีมูลคาหรือไมมีคาจางตอบแทน เชน งานเลี้ยงดูเด็ก
และงานบาน เปนตน สตรีนิยมแนวเสรีนิยม ใหความสําคัญกับการตอสูเพื่อการพึ่งตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก เพราะมองวาการพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักที่ทําใหผหู ญิง
มีอํานาจในการตัดสินใจทําอะไรไดดวยตนเอง
ดวยสมมติฐานดังกลาว นักสิทธิสตรีแนวเสรีนิยมจึงเสนอใหเปลีย่ นแปลงสังคมโดยทําให
งานบานเปนวิชาชีพ งานบานทุกอยางเปนงานบริการที่มีคาจางตอบแทนไมใชงานบริการใหเปลา
เด็กเล็กจะถูกสงไปสถานเลี้ยงเด็กเล็ก เด็กที่โตก็จะสงไปสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน เสือ้ ผาสงไปรานซัก
รีด สวนบานก็จางพนักงานทําความสะอาด งานเหลานี้ควรจะไดคาตอบแทนทีด่ ีเพื่อใหผูที่มีความ
ชํานาญทําเปนอาชีพได
สตรีนิยมแนวเสรีนยิ ม
เชื่อวาคนเรายอมมีความพึงพอใจทีไ่ ดใช
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ ในสังคมที่มีการแขงขันกวางขวางถาหญิงชายมีความเสมอภาค
กันอยางแทจริง ก็จะไมมีการบังคับใหผูหญิงตองทนทํางานที่ไมมีคาจางอีกตอไป
สตรีนิยมแนวเสรีนิยม เชื่อในการปฏิรูป (reform) ยิ่งถาเกิดการปฏิรูปบอยครั้งเทาใดก็จะ
มีผลชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมใหมีความเสมอภาคไดมากขึ้น เชน การปฏิรูปกฎหมาย
ที่เลือกปฏิบตั ิตอผูหญิง การรวมพลังเคลื่อนไหวของกลุมสตรีในรูปแบบตางๆ จะชวยสรางอิทธิพล
ใหกับกลุมเพือ่ ใชในการตอรองและเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคได และเชือ่ วาการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญทีจ่ ะชวยลบลางทัศนคติที่เหยียดหยามทางเพศใหหมดสิ้นไปได
สําหรับทัศนคติในมิติของสตรีนั้น สตรีนิยมแนวเสรีนิยมไมสนับสนุนใหผูหญิงหันไปมี
พฤติกรรมเยี่ยงชาย เชน หันไปใชวิธีที่กาวราว และใชวิธีแขงขันกันอยางเอาเปนเอาตายเพื่อแสวงหา
ความสําเร็จ เพราะเห็นวาไมคุมคา อยางไรก็ตาม บุคคลแตละคนควรจะมีอิสระทีจ่ ะสรางความเปน
มนุษยไดอยางสมบูรณแบบโดยไมตองพะวงวาบุคลิกของตนนั้นจะเขาขายบุรุษ (ความแข็งแกรง)
หรือสตรี (ความออนหวานนุมนวล) คุณสมบัติตาง ๆ เชน สมรรถภาพ ความแข็งแกรง ความ
กระฉับกระเฉงความกลาหาญ ความสุภาพออนโยน และความเชื่อมั่นในตนเอง ฯลฯ ควรเปน
ลักษณะของมนุษยโดยทัว่ ๆ ไป โดยไมจําเปนจะตองมีการแบงแยกคุณลักษณะตามความแตกตาง
ดานเพศอีกตอไป สตรีนยิ มแนวเสรีนิยม มองวาความไมเทาเทียมกันทางเพศและการกดขี่เพศหญิง
เปนผลมาจากการปลูกฝง การศึกษาและกรอบขอบังคับของสังคม โดยเฉพาะกฎหมายทีไ่ มเปน
ธรรม ดังนั้นแนวทางแกไขปญหาจึงเนนไปที่การแกกฎหมายที่มีอคติและเลือกปฏิบตั ิทางเพศ การ
เปดโอกาสทางดานการศึกษาและการทํางานใหเทาเทียมกัน รวมถึงการลดภาระงานบานของหญิง
ดวย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539 : 503
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1.2.2 สตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Feminism)
สตรีนิยมแนวสังคมนิยม เปนการผสมผสานการวิเคราะหระหวาง การกดขี่ทางชนชั้น และ
การกดขี่ทางเพศวามีความเกี่ยวโยงกันอยางซับซอนแนบแนน กลาวคือผสมผสานแนวคิดในเรื่อง
ระบบชายเปนใหญ (patriarchy) กับระบบทุนนิยมวาเปนเรื่องเดียวกัน และมุงหาวิธีการกําจัดทั้งการ
กดขี่ทางชนชัน้ และการกดขี่ทางเพศ โดยเชื่อวาผูห ญิงกลายเปนผูท ี่ถูกกดขี่เพราะผูหญิงตองพึง่ พา
ผูชายในทางเศรษฐกิจ จึงพยายามทีจ่ ะเสนอใหมกี ารตีคาการทํางานบานของผูหญิงวาเปนการทํางาน
อยางหนึ่งเชนเดียวกับงานนอกบาน
ความสัมพันธระหวางผูห ญิงกับผูชายในแบบดั้งเดิมนัน้ เปน
สัญลักษณของความสัมพันธเชิงอํานาจ และการลมลางการแบงแยกทางเพศ และชนชั้นทางสังคม
เปนเปาหมายของระบบสังคมนิยมที่จะทําใหผูหญิงเปนอิสระ
และความเปนอิสระของผูหญิงจะ
เกิดขึ้นไดก็ตองเปนสังคมในระบบสังคมนิยมเทานัน้
อยางไรก็ดแี นวคิดสตรีนิยมแนวสังคมนิยมยังถือไดวา ยังมีความใกลชิดกับแนว มารกซิ
สตอยูหลายประการ เชือ่ ในความเหมือนกันระหวางผูหญิงและผูชาย และยังวิเคราะหสังคมโดย
แบงเปนโลกสวนตัวและโลกสาธารณะ และใหความสนใจในประเด็นเรื่องการทํางานของผูหญิงวา
ถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไรในสังคม สตรีนิยมแนวสังคมนิยมเห็นดวยกับมารกซิสตวาการจะไดมา
ซึ่งการปลดปลอยหรือความเปนอิสระของผูหญิง จําเปนที่ผูหญิงตองเขาไปรวมในการผลิตในพืน้ ที่
สาธารณะ และงานที่ทํานัน้ ตองรวมถึงงานที่มีเกียรติ อยูในระดับผูบ ริหารและไมควรมีสิ่งที่เรียกวา
“งานของผูหญิง” ในพื้นที่สาธารณะอีกตอไป แนวคิดสังคมนิยมเปนเงื่อนไขแรกที่สําคัญในการ
ปลดปลอยผูหญิง แตเงื่อนไขนี้เพียงอยางเดียวไมพอ เพราะอคติทางเพศยังคงดํารงอยูแมวาความเปน
เจาของปจจัยการผลิตโดยสาธารณะเกิดขึ้นแลวก็ตาม สตรีนิยมแนวสังคมนิยมถูกมองวาเปนสวน
ขยายของลัทธิมารกซตามแบบฉบับ
เพราะแทจริงแลวใชแนวคิดที่เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับ
ธรรมชาติมนุษย เกี่ยวกับอิสรภาพและความเทาเทียมกัน และเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ แตสตรีนยิ ม
แนวสังคมนิยม พยายามทีจ่ ะแสดงใหเห็นวา สภาพการณของผูหญิงและปริมณฑลของความสัมพันธ
สวนตัวโดยทัว่ ๆ ไป ตองการการวิเคราะหอยางละเอียดมากกวามารกซิสต รวมทั้งความสัมพันธใน
ปริมณฑลสวนตัวระหวางหญิงกับชายที่ไมเทาเทียมกันเชิงอํานาจนี้จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง และ
เปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกอนการเปลี่ยนแปลงในการเปนเจาของปจจัยการผลิต
สตรีนิยมแนวสังคมนิยมเกิดขึ้นมาจากแนวคิดมารกซิสตและสตรีนิยมแนวสุดขัว้ โดยเสนอ
การวิเคราะหทางชนชั้นของมารกซิสตเปรียบเสมือนสภาพสถานะเดิม (thesis) ในขณะที่การวิเคราะห
แนวระบบชายเปนใหญของสตรีนิยมแนวสุดขั้วเปนความคิดดานปฏิปก ษ (antithesis) สวนสตรีนยิ ม
แนวสังคมนิยมคือการสังเคราะหความคิดตรงขามทั้งสองนั้น (synthesis) สตรีนิยมแนวสังคมนิยมมี
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ภาระในการทําความเขาใจระบบของอํานาจที่เกิดจากทุนนิยมชายเปนใหญ (capitalist patriarchy) เพื่อ
เปนการเนนถึงความสัมพันธเชิงวิภาษวิธที ี่สนับสนุนกันและกันระหวางโครงสรางทุนนิยมชนชัน้
และโครงสรางสูงต่ําทางเพศ การทําความเขาใจถึงการพึ่งพิงกันและกันของทุนนิยมและระบบชาย
เปนใหญเปนเรื่องสําคัญสําหรับการวิเคราะหทางการเมืองของสตรีนิยมแนวสังคมนิยม ทุนนิยมใช
ระบบชายเปนใหญ และระบบชายเปนใหญถูกนิยามจากความตองการของระบบทุนนิยม ระบบชาย
เปนใหญเปนสวนทําใหเกิดการจัดระดับขัน้ สูงต่ํา
ทําใหผูหญิงซึง่ อยูในฐานะทีเ่ ปนรองเปนผูถ ูก
ควบคุมทางการเมือง ในขณะเดียวกันทุนนิยมในฐานะที่เปนระบบชนชั้นทางเศรษฐกิจที่มีจดุ หมายใน
การหากําไรก็ทําหนาที่บํารุงเลี้ยงการจัดระดับสูงต่ําของระบบชายเปนใหญ ระบบทุนนิยมและชาย
เปนใหญไมไดเปนระบบทีเ่ ปนอิสระจากกันและกัน และไมใชระบบเดียวกัน แตทงั้ สองระบบพึ่งพิง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน สังคมทุนนิยมชายเปนใหญเกิดขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ
และกลางศตวรรษที่ 19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีร่ ะบบชายเปนใหญเกิดขึ้นกอน ผานทางการ
ดํารงอยูของการจัดระดับทางเพศในสังคม อันเปนผลจากคําอธิบายทางอุดมการณและการเมืองของ
ความแตกตางทางชีวภาพ วัฒนธรรมชายเปนใหญไดถูกสืบทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง
เพื่อปกปองความสูงต่ําทางเพศในสังคม(Zillah Eisenstein, 1979 : 5)
ในสังคมทุนนิยมชายเปนใหญ ผูหญิงอยูในสภาพที่ถูกดขี่ทั้งจากระบบทุนนิยมและชายเปน
ใหญ ผูหญิงถูกนิยามวาเปนแม ไมใชคนทํางานในอุดมการณชายเปนใหญซึ่งเปนอุดมการณชนชั้น
ปกครอง ทําใหผูหญิงตองผูกติดอยูก ับการทํางานบานที่ไมไดรับคาตอบแทนเพราะงานบานในสังคม
ทุนนิยมไมใชงานการผลิตจึงไมมีคาตอบแทน สําหรับผูหญิงที่ออกไปทํางานนอกบานก็จะไดรับ
คาตอบแทนต่าํ เพราะผูหญิงไมเคยถูกนิยามวาเปนคนทํางานและมักถูกมองเปนเพศที่ดอยกวา ไดมี
การพยายามปรับในเชิงอุดมการณสําหรับการทํางานของผูหญิงโดยมีคํานิยามใหมวา แมผูทํางาน
(working mother) โดยที่ผหู ญิงยังไมสามารถหลุดออกจากนิยามของระบบชายเปนใหญได นัน่ คือ
ผูหญิงคือแม พวกกระฎมพีในฐานะที่เปนชนชั้นจะไดรบั ผลกําไรจากคาแรงงานต่ําของผูหญิงขณะที่
ผูชายในฐานะปจเจกบุคคลไดรับประโยชนจากแรงงานที่ผูหญิงทําใหผูชายในครอบครัว ผูชายไมวา
จะอยูใ นชนชัน้ ใดไดรับประโยชนจากระบบอภิสิทธิ์จากสังคมชายเปนใหญ ความสัมพันธทางสังคม
ของทุนนิยมชายเปนใหญของสังคมอเมริกัน ถูกรักษาและสืบทอดผานทางอุดมการณเสรีนิยม ความ
เชื่อในความยิง่ ใหญเหนือกวาของผูชายและอคติทางเชื้อชาติ เพราะฉะนั้นการจะทําลายความสัมพันธ
แบบชายเปนใหญตองทําลายโครงสรางของระบบสูงต่ําทางเพศ ทางเชื้อชาติ และทางชนชั้น ที่ไดรับ
การรักษาไวบางสวนจากการแบงงานกันทําทางเพศ คือการแยกตลาดและบานออกจากกัน การ
แบงแยกการดําเนินและกิจกรรมของหญิงและชายออกจากกันไดกดี กันผูหญิงออกจากการผลิตสินคา
หรือวิธีการผลิต อันเปนเหตุใหผูหญิงตกเปนเบี้ยลางของผูชาย ผูชายมีอํานาจเหนือกวา เพราะสามารถ
ควบคุมแรงงานของผูหญิงในการใหกําเนิดและอบรมเลีย้ งดูบุตร
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งานของผูหญิงหรืองานบาน ถือวาเปนงานที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจเพราะไมสามารถวัด
คาเปนตัวเงินได และแรงงานของผูหญิงก็เปนแรงงานราคาถูก ในระบบพอเปนใหญการกดขี่ผูหญิงมี
พื้นฐานมาจากปจจัยทางชีวภาพที่ผูหญิงเปนผูใหกําเนิดบุตร รางกายของผูหญิงจึงเปนวัตถุในการให
กําเนิดและอบรมเลี้ยงดูบุตร ในขณะทีผ่ ูชายควบคุมกลไกในการใหกําเนิดที่มีอยูต ามธรรมชาติและ
อารมณความรูส ึกเรื่องเพศของผูหญิง ผานสถาบันการแตงงานและสถาบันครอบครัวระบบชายเปน
ใหญเกีย่ วของกับวิถีการผลิตแบบทุนนิยม นับตั้งแตการใหกําเนิดและอบรมเลี้ยงดูบุตรไมไดถูกจัดให
เปนกิจกรรมของสังคม กิจกรรมดังกลาวไมใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนงานที่ไมมีคาจางตอบ
แทน ทําใหผูหญิงสูญเสียฐานะทางเศรษฐกิจในระบบตลาด กลายเปนคนทีพ่ ึ่งตนเองไมไดทาง
เศรษฐกิจและมีบทบาททางการเมืองเปนรองผูชาย
กลาวคือสตรีนิยมแนวสังคมนิยมมองวาแนวคิดการสรางความเทาเทียมกันทางสังคม จาก
ความเทาเทียมทางชีววิทยาอาจเปนสิ่งที่เพอฝน ถึงอยางไรก็ตามกลุมนี้ก็มองวา ระบบอํานาจชายเปน
ใหญ เกิดจากพัฒนาการการแบงงานตามเพศ (sexual division of labor) ซึ่งกําหนดจากศักยภาพ
ของแตละเพศ ผูชายทําหนาที่ลาสัตว หาอาหาร ผูหญิงก็เลี้ยงลูกดูแลบานและหุงหาอาหาร การแบง
งานดังกลาวระหวางหญิงชายในสังคมบรรพกาล เปนการแบงงานเพือ่ ความอยูรอด เพราะอาหารที่
ไดมาเปนสมบัติของสวนรวม
การแบงงานทางเพศที่พัฒนามาเปนความสัมพันธที่เพศหนึ่งกดขี่
ครอบงําและเอารัดเอาเปรียบอีกเพศหนึ่ง เกิดขึ้นในสังคมที่มีระบบความเปนเจาของในทรัพยสินที่
หามาได
จูเลียต มิตเชล (Juliet Mitchell) เปนนักสตรีนิยมสายสังคมนิยมยุคแรก ๆ งานที่เปนที่รูจัก
กันอยางดี คือ Woman’s Estate ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1972 มิตเชลใชแนวคิดมารกซิสตเปน
พื้นฐานในการวิเคราะหการกดขี่ผูหญิง แตก็มองวาแนวคิดมารกซิสตมีขอจํากัดในการเสนอสถานะที่
เปนรองของผูหญิงอยางรอบดาน เพราะสภาพที่เปนรองของผูหญิงไมไดเกิดจากเศรษฐกิจหรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตประกอบดวยโครงสราง 4 โครงสรางที่ประกอบกันอยาง
ซับซอนเปนหนึ่งเดียว และโครงสรางทั้งสี่เปนสวนประกอบที่สําคัญในการกําหนดสถานะที่ดอยกวา
ของผูหญิง โครงสรางทั้งสี่คือ การผลิต การสืบพันธุ กามารมณ และกระบวนการขัดเกลาเด็ก
ในดานการผลิต มิตเชลเสนอวาการใหความสําคัญกับความแข็งแรงทางสรีระโดยเฉพาะใน
อดีต ทําใหผูหญิงถูกมองวาไมเหมาะกับการทํางานทีต่ องใชแรงงานมากในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ความแข็งแรงทางสรีระถูกใชนอยลงเพราะมีการใชเครื่องทุนแรงมากขึ้น
แตผูหญิงกลับถูกทําใหเชื่อวาหนาที่ของผูหญิงคือการทํางานบานซึ่งไมถือวาเปนงานทางการผลิต ทํา
ใหผูหญิงอยูใ นสภาพที่เปนรองเสมอมา เธอมองวาเปนเรื่องสําคัญอยางมากที่ผูหญิงตองมีสวนรวมใน
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การผลิต เพราะการมีสวนรวมในการผลิตเปนเงื่อนไขแรกที่จําเปนในการปลดปลอยผูหญิง แตการเขา
ไปอยูในกําลังแรงงานของผูหญิงอยางเดียวไมเพียงพอตอการปลดปลอยผูหญิงได
การสืบพันธุเปนอีกโครงสรางหนึ่งที่มีความสําคัญ ในสังคมทุนนิยมไดสรางอุดมการณวา
การเลี้ยงดูเด็กและการดูแลบานเปนอาชีพตามธรรมชาติของผูหญิง ครอบครัว ผูหญิง และลูกถูกทําให
เชื่อวาเปนหนึง่ เดียวกัน ครอบครัวเปน “ที่” ของผูหญิง ซึ่งในความเปนจริงแลวทัง้ หมดนี้เปนการ
สรางขึ้นทางวัฒนธรรมและทําใหผูหญิงไมมีมีสวนรวมในการผลิต นอกจากนี้การสืบพันธุถ ูกมอง
เหมือนกับวาเปนเรื่องทางชีวภาพไมเกีย่ วของกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ซึ่งเปนภาพลวง
เพราะในความเปนจริงการสืบพันธุของผูหญิงถูกควบคุมจากผูชาย ไมวาจะมีลูกหรือไม หรือมีบอย
แคไหน จะถูกควบคุมจากผูชายในฐานะเปนผูควบคุมเทคโนโลยีการคุมกําเนิด แมผูหญิงอาจควบคุม
ไดทางอารมณ แตในทางกฎหมายและเศรษฐกิจทั้งผูห ญิงและเด็กก็ถูกควบคุมโดยผูช าย ดังนั้นตราบ
ใดที่การสืบพันธุถูกมองในแงที่เปนเรื่องทางชีวภาพ เปนเรื่องธรรมชาติการกดขี่ทผี่ ูหญิงไดรับอยูจะ
ไมมีวันหมดไป
กามารมณเปนอีกโครงสรางที่ตองแยกพิจารณาออกมาจากการสืบพันธุเพราะกามารมณ
และการสืบพันธไมไดมีความสัมพันธกัน ในประวัติศาสตรที่ยาวนานของมนุษยชาติ ผูหญิงถูกทําให
เปนเสมือนวัตถุทางเพศ วัฒนธรรมที่ผูกติดอยูก ับกามารมณที่ผานมาไดสรางความเลวรายตอความ
เปนตัวของตัวเองของผูหญิงและกอใหเกิดรูปแบบการกดขี่ผูหญิงอยางที่สุด เชน การที่สามีมีภรรยา
ไดหลายคนโดยผูหญิงตองซื่อสัตยตอผูชายคนเดียว อยางไรก็ตาม การแตงงานระบบผัวเดียวเมียเดียว
ที่เปนอยูกไ็ มไดทําใหสภาพของผูหญิงดีขึ้นมากนัก และระบบผัวเดียวเมียเดียวผานการแตงงานใน
รูปแบบปจจุบนั ที่ใชความรักเปนพื้นฐานอาจจะไมสามารถเปนจริงได เพราะมันมีความขัดแยงกันอยู
ระหวางการแตงงานและความรัก เธอเสนอวาลัทธิหรือแนวคิดเรื่องความรักเพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่
20 สวนเรื่องการแตงงานเกิดมากอนนานแลว เมื่อความคิดเรื่องความรักเกิดขึ้น มันไดถูกนํามาละลาย
เขาเปนสิ่งเดียวกันกับการแตงงาน คือ รักกันจึงแตงงานกัน ทําใหเกิดความคิดเหลวไหลที่วาเปน “การ
เลือกที่อิสระของชีวิต” ทั้งที่ความรักและการแตงงานไมสามารถเขากันได ความรักเปนเรื่องของ
อารมณ ควบคุมไมไดและเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ ขณะทีก่ ารแตงงานเปนเรื่องของความตั้งใจ เปน
พันธะสัญญาทางกฎหมายของพวกกระฎมพีที่กําหนดใหมีความซื่อสัตยตอกันและกันไม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจากความขัดแยงในตัวมันเองทําใหเกิดการหยาราง หรือความสัมพันธทางเพศนอก
สมรสจํานวนมากในปจจุบนั เพราะฉะนั้นการแตงงานตามกฎหมายจึงเปนการกดขี่ในรูปแบบใหม
ไมไดทําใหเกิดกามารมณทเี่ ทาเทียมและเปนอิสระ สวนการขัดเกลาทางสังคมที่สังคมมักจะยกใหเปน
หนาที่ของผูหญิงฝายเดียวโดยนําไปผูกพันกับการสืบพันธุของผูหญิง ก็เปนอีกโครงสรางหนึ่งที่กดขี่
ผูหญิง เพราะไดมีการศึกษาบอกวาเด็กตองการทั้งพอและแมในการขัดเกลาทางสังคม และในปจจุบัน
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เวลาที่แมอยูก บั ลูกก็นอยลงมาก เพราะฉะนั้นเธอจึงเสนอวาสังคมควรมีรูปแบบการขัดเกลาทางสังคม
หลาย ๆ รูปแบบ และไมจําเปนตองเปนหนาที่ของแมทใี่ หกําเนิด การปลดปลอยผูหญิงจะประสบ
ความสําเร็จไดตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งสี่ดาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานใดดาน
หนึ่งไมอาจทําใหการปลดปลอยผูหญิงประสบความสําเร็จได ผูหญิงตองเขาสูระบบการผลิต และ
เงื่อนไขการทํางานตองมีความเทาเทียมกัน รูปแบบตาง ๆ ของการสืบพันธุ กามารมณ และ
กระบวนการขัดเกลาเด็ก ตองเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐ
นอกจากนี้ไฮดิ ฮารมัน (Heidi Hartmann) นักสตรีนยิ มแนวสังคมนิยมอีกคนหนึ่ง เสนอวา
การแบงแยกงานตามเพศ ( job segregation) เปนสาเหตุหลักที่ทําใหผหู ญิงถูกกดขี่ การจัดการในเรื่อง
การแบงแยกงานตามเพศ
รวมทั้งสถานะของผูหญิงในตลาดแรงงานในสังคมปจจุบันเปนผลจาก
กระบวนการปฏิสัมพันธที่ยาวนานระหวางระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยม ไมมีสิ่งที่เรียกวา
ทุนนิยมลวน ๆ หรือชายเปนใหญลวน ๆ ทั้งสองระบบดํารงอยูรวมกันและมีความสัมพันธที่แนบ
แนน ไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะฉะนัน้ ถาตองการยุติความเปนใหญของผูช าย จําเปนตอง
จํากัดการแบงแยกงานตามเพศดวย ในทัศนะของฮารตมัน ระบบชายเปนใหญหมายถึง ชุดของ
ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูชายดวยกันที่มีฐานทางวัตถุ โดยฐานทางวัตถุไดสรางการพึง่ พิง
กันและกันและการรวมกันเปนหนึ่งเดียวในหมูผูชายที่ทําใหพวกเขาสามารถอยูเหนือผูหญิง
(Hartmann,1995 :367) แมวาในหมูผูชายจะมีการแบงแยกชนชั้นอยู แตพวกเขาสามารถรวมกันไดเพือ่
มีอํานาจในการควบคุมผูหญิง การควบคุมผูหญิงสรางผลประโยชนจํานวนมากแกผูชาย ผูชายควบคุม
ผูหญิงในการเขาถึงทรัพยากรและในทางกามารมณ ซึ่งทําใหผูชายสามารถควบคุมกําลังแรงงานของ
ผูหญิง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชแรงงานผูหญิงในการรับใชผูชายทั้งในเรื่องสวนตัวตาง ๆ ในทาง
กามารมณ และในการดูแลเด็ก ระบบชายเปนใหญถูกสรางขึ้นเพื่อที่ผูชายจะไดสามารถควบคุม
แรงงานของผูหญิงและเด็กในครอบครัว
จากการทําเชนนั้นผูชายเรียนรูว ิธีการของการจัดการที่มี
ระดับสูงต่ําและการควบคุม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป สังคมมีความซับซอนมากขึ้น มีการแยกสวนที่
เปนสาธารณะและสวนทีเ่ ปนสวนตัว แตผูชายยังควบคุมกําลังแรงงานของผูหญิงโดยตรงอยางเปน
ทางการและโดยออมผานทางสถาบันตาง ๆ ทางสังคม ในสังคมทุนนิยม แรงงานผูหญิงถูกควบคุม
โดยระบบชายเปนใหญผานทางการแบงแยกงานตามเพศ อุดมการณชายเปนใหญสรางความเชื่อที่วา
ผูหญิงมีหนาทีใ่ นการดูแลบานและดูแลลูก และทําใหผูหญิงเปน “คนอื่น” หรือคนนอก(the other)ใน
ฐานะคนงาน เพราะฉะนั้นฮารตมันจึงเสนอวา การแบงแยกงานตามเพศเปนกลไกพื้นฐานในสังคม
ทุนนิยมในการรักษาไวซึ่งความเหนือกวาของผูชาย การสรางความเชื่อวาหนาทีห่ รืองานหลักของ
ผูหญิงคืองานบาน และ การที่ผูหญิงไดรับคาจางแรงงานต่ําทําใหผหู ญิงไมสามารถพึ่งตนเองได ตอง
พึ่งพิงผูชาย เปนการผลักดันใหผูหญิงตองแตงงานและเมื่อผูหญิงแตงงานก็ตองทํางานบานและดูแล
ลูก ซึ่งก็ทําใหสถานะของผูหญิงในตลาดแรงงานดอยลง เพราะไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่เมื่อ
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เปรียบเทียบกับผูชาย เปรียบเสมือนวงจรอุบาทว ในขณะที่ผูชายไดประโยชนจากสภาพเชนนี้ ไมวา
จะเปนคาจางแรงงานที่สูงขึ้นและการมีคนทํางานให
โดยพื้นฐานระบบทุนนิยมและชายเปนใหญก็มีความขัดแยงกันอยู เพราะผูชายไมตองการ
ใหผูหญิงทํางานนอกบานแตตองการใหอยูท ี่บานเพื่อรับใชพวกเขา มีผชู ายสวนนอยที่เปนนายทุนซึ่ง
ตองการใหผูหญิงสวนใหญทาํ งานในตลาดแรงงานเพื่อทีพ่ วกเขาจะไดมีแรงงานราคาถูก ความขัดแยง
นี้เห็นไดชัดเจนในอังกฤษในชวงกลางศตวรรษที่ 19 และในสหรัฐ ฯ ในชวงตนศตวรรษที่ 20 ที่
สหภาพแรงงานผูชายออกมาเคลื่อนไหวไมตองการใหมกี ารจางงานผูหญิงดวยเหตุผล 2 ประการคือ
ผูหญิงเปนแรงงานราคาถูกที่เขามาแขงขันกับแรงงานผูชายในตลาดแรงงาน
และการทํางานของ
ผูหญิงทําใหผหู ญิงไมสามารถดูแลลูกไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังอางถึงสภาพอันเลวรายที่ผูหญิง
ไดรับจากการทํางาน
การเคลื่อนไหวของแรงงานผูชายในการผลักดันใหผูหญิงออกไปจาก
ตลาดแรงงานแทนการชวยจัดตั้งสหภาพแรงงานใหกบั ผูหญิงหรือเรียกรองใหมีการจายคาจางสูงขึ้น
แกผูหญิง อีกทั้งการเรียกรองใหนายทุนจายคาจางสูงขึ้นแกแรงงานผูชายใหพอเพียงสําหรับครอบครัว
หรือเงินอุดหนุนครอบครัว (family wage) เพื่อที่ผูหญิงจะไดอยูร ับใชผูชายที่บา น ถือวาเปนการ
สะทอนระบบคิดแบบชายเปนใหญอยางชัดเจน อยางไรก็ตามนายทุนผูชายและคนงานผูชายสามารถ
ประนีประนอมกันได โดยการกําหนดใหมี “งานของผูหญิง” และหามไมใหผูหญิงทํางานของผูชาย
และใหงานของผูหญิงมีคาจางแรงงานต่ําลง นอกจากนีใ้ นชวงตนศตวรรษที่ 20 ทางนายทุนไดยอม
จายเงินอุดหนุนครอบครัว ซึ่งแสดงถึงความเปนหุนสวนระหวางระบบชายเปนใหญและทุนนิยม การ
ที่นายทุนยอมเพราะพวกเขารูวาแมบานจะผลิตและดูแล “คนงานในอนาคต” ไดดีกวาภรรยาที่ทํางาน
รับจาง และผูหญิงจะกลายเปนผูบริโภค การเกิดเงินอุดหนุนครอบครัวไดสงผลหลายประการคือ
ผูชายไดคาจางแรงงานสูงขึ้นสวนผูหญิงไดคาแรงงานต่ําทําใหผูชายมีความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ
วิธีการนี้ผลักดันใหผูหญิงรับผิดชอบงานบานซึ่งเปนประโยชนตอผูชายโดยตรง
การตองเขามา
รับผิดชอบงานบานของผูหญิงยิ่งทําใหสถานะของผูหญิงในตลาดแรงงานดอยลงไปอีก ฮารตมันจึง
กลาวอยางชัดเจนวา “คนงานผูชายมีและยังคงมีบทบาทสําคัญในการรักษาไวซึ่งการแบงแยกทางเพศ
ในกระบวนการแรงงาน” (Hartmann,1979 : 208) ซึ่งนําไปสูสถานะที่เปนรองของผูหญิง
เพราะฉะนั้นผูช ายไมวาจะเปนนายทุนหรือคนงานยังคงรวมมือกันในการรักษาไวซึ่งความเหนือกวา
ของผูชายในสังคม
ในทางทฤษฎี เปนไปไดที่การแบงงานกันทําตามเพศไมไดนําไปสูความไมเทาเทียมกันทาง
เพศ แตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมพบวางานที่ถูกระบุวาเปนงานของผูหญิงเปนงานที่มีสถานภาพที่ต่ํา
กวา ไดรับคาจางแรงงานต่ํากวา ถูกมองวาเปนงานที่ใชทักษะนอยกวา และมักเปนงานที่ไมมีอํานาจ
ไมสามารถตัดสินใจ การแบงงานกันทําตามเพศเปนรากฐานของวัฒนธรรมยอยทางเพศ ซึ่งทําให
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ผูหญิงและผูชายมีประสบการณทางชีวิตทีแ่ ตกตางกัน และอาจมีผลทางจิตวิทยาที่ทําใหผูหญิงรูสึก
ตองพึ่งพิงผูชาย ดังนั้นสิ่งทีต่ องทําเพื่อปลดปลอยผูหญิงในฐานะที่เปนสตรีนิยมแนวสังคมนิยม คือ
การตอสูกับทั้งระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยม เพราะแมวาสังคมจะเปลี่ยนวิถีการผลิต คือจาก
ทุนนิยมเปนสังคมนิยมไดแลว สภาพชายเปนใหญยังคงดํารงอยู ความเชื่อเรื่องชายเปนใหญของผูชาย
ถูกฝงรากลึกจนกลายเปนกฎเกณฑทางพฤติกรรมที่ผูชายไมสามารถเปนรองผูหญิงในชนชั้นทาง
สังคมเดียวกันได ดังนัน้ ในการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองเปลี่ยนทั้งสถาบันตาง ๆ ทางสังคมในทางกวาง
และเปลี่ยนนิสัยความเคยชินที่ฝงรากลึกในผูหญิงและผูช าย สังคมที่ควรจะเปนคือสังคมที่ตระหนักวา
การพึ่งพิงกันและกันระหวางผูหญิงและผูชายเปนเสรีภาพไมใชความนาอาย บุคลิกลักษณะของการ
เอาใจใสดแู ลเปนเรื่องสากลที่เกิดไดทั้งในผูหญิงและผูชาย ไมใชพฤติกรรมที่ถูกนํามาใชในการกดขี่
และผูหญิงตองไมสนับสนุนอิสรภาพที่ผิด ๆ ของผูชายโดยการแบกรับงานบานและดูแลลูกแตเพียงผู
เดียวอีกตอไป
ไอริส ยังจ (Iris Young) เสนอวา ทฤษฎีสตรีนิยมแนวสังคมนิยมควรคนหากฎของความ
เคลื่อนไหวของระบบชายเปนใหญ และพิจารณาดูวาการเคลื่อนไหวนั้นมีปฏิสัมพันธหรือขัดแยงกับ
พลวัตภายในของระบบทุนนิยมอยางไร สตรีนิยมแนวสังคมนิยมตองพัฒนาทฤษฎีที่เปนหนึง่ เดียว
จากสวนทีด่ ีทสี่ ุดของแนวคิดมารกซิสตและสตรีนิยมแนวสุดขั้วตองสามารถทําความเขาใจทุนนิยม
ชายเปนใหญในฐานะที่เปนระบบเดียวโดยมีเรื่องการกดขี่ผูหญิงเปนแกนหลัก นอกจากนี้เธอยังมอง
วาการวิเคราะหโดยแยกระบบทุนนิยมออกจากระบบชายเปนใหญอยางเด็ดขาดนัน้ มีจดุ ออน การที่
อธิบายวามีการพัฒนาระบบชายเปนใหญในบานและระบบทุนนิยมนอกบานนั้นไมถูกตอง เพราะไม
มี “ภายใน” อยูในครอบครัว จนเมื่อทุนนิยมสราง “ภายนอก” สําหรับครอบครัวขึ้น ในสังคมกอนทุน
นิยมครอบครัวไมไดถูกแยกออกจากเศรษฐกิจอยางชัดเจน ระบบทุนนิยมทําใหทั้งสองแยกออกจาก
กัน การแบงแยกปริมณฑลสาธารณะออกจากปริมณฑลสวนตัวเปนปรัชญาของพวกเสรีนิยม เปน
อุดมการณของพวกกระฎมพีซึ่งเปนแนวคิดที่ไมควรยอมรับ การวิเคราะหโดยแบงแยกทั้งสองออก
จากกันทําใหไมเห็นความแตกตางและความเหมือนกันของชีวิตคนงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว การรับรูถึงสิ่งนี้จะชวยในการพัฒนาจิตสํานึกปฏิวัติ นอกจากขอสันนิษฐานของตัวแบบ
ระบบคูที่มองวาปริมณฑลพืน้ ฐานของความสัมพันธระบบชายเปนใหญอยูที่ครอบครัว
ทําใหไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะและระดับของการกดขี่ผูหญิงที่มีความจําเพาะเมือ่ ผูหญิงอยู
ภายนอกบาน เชน มองไมออกวาการใชผูหญิงเปนสัญลักษณทางเพศในการสนับสนุนการบริโภค
ของทุนนิยมในปจจุบันเปนหนาที่ของปริมณฑลอื่นที่แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ตองการทางเศรษฐกิจ
ของทุนนิยมผูกขาด
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การใชแนวคิดเรื่องการแบงงานกันทําตามเพศ (gender division of labor) ในการวิเคราะห
การกดขี่ผูหญิง การแบงงานกันทําตามเพศ หมายถึงการใชแรงงานแตกตางกันตามความเปนเพศเชิง
โครงสรางในสังคม งานที่ทํารวมถึงการเลี้ยงและดูแลลูก การดูแลผูสูงอายุ การทําความสะอาดบาน
เชนเดียวกับการผลิตวัตถุในโรงงาน เธอมองวาการแบงงานกันทําตามเพศตองเปนเกณฑหลักของ
วัตถุนิยมประวัติศาสตรสตรีนิยม ถือเปนเครื่องมือในการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคมของการใช
แรงงานที่แตกตางกันทางเพศ การวิเคราะหการแบงงานกันทําตามเพศสามารถใชอธิบายถึงจุดกําเนิด
และการดํารงไวซึ่งความเปนรองของผูหญิงในโครงสรางทางสังคม ผูชายสามารถอยูในตําแหนงทาง
สถาบันที่สูงกวา ก็ตอเมื่อมีการจัดการความสัมพันธทางสังคมอันเกิดขึน้ จากกิจกรรมทางแรงงานทีท่ ํา
ใหผูชายสามารถควบคุมและเขาถึงทรัพยากรในขณะที่ผหู ญิงไมสามารถทําได การวิเคราะหการแบง
งานกันทําตามเพศยังทําใหสามารถทําการวิเคราะหเชิงวัตถุนิยมของความสัมพันธทางสังคมของ
แรงงานในแงมุมเฉพาะของความเปนเพศ เพราะการวิเคราะหจะพิจารณาจากสิ่งที่ผหู ญิงทําจริง ๆ ทํา
ใหสามารถอธิบายถึงความผันแปรในประเภทและระดับของความเปนรองของผูหญิงแตละกลุมใน
สังคม ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงการเหมารวมวาผูหญิงทั้งหมดทั่ว ๆ ไป หรือผูหญิงทั้งหมดในสังคมใด
สังคมหนึ่งมีสภาวการณที่เหมือนกันและเปนหนึ่งเดียว
การใชแนวคิดการแบงงานกันทําเปน
ประโยชนกวาการวิเคราะหโดยชนชัน้
เพราะใหความละเอียดและความชัดเจนในการวิเคราะหถึง
ความสัมพันธทางการผลิตไดมากกวา เชน จะเห็นไดชัดเจนวาใครเปนผูออกคําสั่ง ใครเปนคนรับ
คําสั่ง ใครไดรบั คาจางมาก ใครไดรับคาจางนอย ซึ่งทําใหเห็นไดวาสวนใหญผูหญิงอยูในฐานะทีเ่ ปน
รอง การแบงงานกันทําเปนความคิดรวบยอดที่มพี ลังที่จะเปลี่ยนสตรีนิยมแนวมารกซิสตเปนสตรี
นิยมแนวสังคมนิยมได และสตรีนิยมแนวสังคมนิยมจะสามารถอธิบายทุนนิยมที่อคติทางเพศได
ในอีกแงหนึ่งนั้นทุนนิยมเปน เคยเปน และจะเปนระบบชายเปนใหญโดยแกนแทและโดย
พื้นฐานอยูเสมอ ระบบทุนนิยมมีรากฐานอยูบนความเหลือ่ มล้ําทางเพศ ที่นิยามใหผชู ายเปนแรงงาน
หลักและผูหญิงเปนแรงงานรอง
เปนการกดขี่ที่มรี ูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นภายใตระบบทุนนิยม
กระบวนการทําใหผูหญิงอยูช ายขอบและอยูในฐานะกําลังแรงงานชั้นสองเปนลักษณะที่จําเปนและ
เปนพื้นฐานของระบบทุนนิยม ในสังคมกอนทุนนิยม ผูหญิงและผูชายในฐานะสามีและภรรยา เปน
เสมือนหุนสวนทางเศรษฐกิจ ภรรยาไมไดหวังพึ่งสามีทางเศรษฐกิจ แตเมื่อเกิดระบบทุนนิยมขึน้ งาน
กับบานถูกแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดผูชายถูกกําหนดใหเปนกําลังแรงงานหลัก สวนผูหญิงถูกผลัก
ใหไปอยูชายขอบในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร โดยการนิยามใหผหู ญิงเปน
กําลังแรงงานชั้นสอง เปนแรงงานสํารองราคาถูก ซึ่งสามารถถูกดึงมาใชในพืน้ ที่การผลิตใหม ๆ โดย
ไมตองเลิกจางคนงานเดิม
และยังสามารถถูกใชเพื่อรักษาระดับคาจางรวมทัง้ ความไมพอใจของ
คนงานใหอยูในระดับต่ํา การทําเชนนี้ไดก็โดยผานทางการอธิบายของอุดมการณชายเปนใหญที่วา
หนาที่หลักของผูหญิงคือดูแลบานและครอบครัว อุดมการณความเปนหญิง ความเปนแมบานเกิดขึ้น
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เมื่อเกิดทุนนิยมและยังคงไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องจากระบบทุนนิยม เพื่อสรางความชอบธรรม
ใหกับการรักษาระดับคาจางแรงงานของผูหญิงใหอยูในระดับต่ําโดยอางถึงการตองเปนแมบานของ
พวกเธอ ผูหญิงเองก็ซึมซับภาพความเปนผูห ญิง ความเปนแมบานและทําใหทั้งผูหญิงและผูชายเชื่อวา
“เมียที่ไมตองทํางาน” เปนเครื่องหมายแหงสถานภาพ ดังนั้นผูหญิงจึงกลายเปนกําลังแรงงานชั้นสอง
และไดรับคาจางแรงงานที่ต่ําอันเปนประโยชนตอระบบทุนนิยม เพราะฉะนั้น ระบบชายเปนใหญไม
ควรถูกพิจารณาวาเปนระบบที่แยกออกจากระบบทุนนิยมทั้งโครงสรางของชนชั้นและความเปนเพศ
เกี่ยวพันกันอยางแนบแนน ความสัมพันธทางสังคมของชนชั้นและความเปนเพศเติบโตมาดวยกัน
และวิวัฒนาการมาจนถึงรูปแบบปจจุบันนี้ อีกทั้งการตอสูของผูหญิงตองไมเปนการตอสูกับระบบ
ชายเปนใหญที่แยกไปจากการตอสูกับระบบทุนนิยม แต “การตอสูที่แทจริง ตองเปนการตอตานทุน
นิยมชายเปนใหญที่ผนึกรวมและโหดราย ซึ่งก็คือสังคมที่เรามีชีวิตอยู อยางไรก็ตามตั้งแตกลาง
ทศวรรษ 1980 เปนตนมา แนวคิดนี้ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงไปทั้งจุดยืนและความคิดทางการเมือง โดย
ใหความสําคัญกับพหุนยิ มและความแตกตางระหวางเพศมากขึ้นและมีทัศนะแนว
“ผูหญิงเปน
ศูนยกลาง” โดยมองวาแนวคิดผูหญิงเปนศูนยกลาง มีความสามารถในการยึดกุมประสบการณของ
ผูหญิงและมีพลังในการวิเคราะห เพราะ ผูหญิงในสังคมที่มีอคติทางเพศเสียเปรียบในทางกายภาพ
ตราบเทาที่เราเรียนรูที่จะมีชวี ติ รอดไปตามคํานิยามทีว่ ัฒนธรรมชายเปนใหญกําหนดให
ในทาง
กายภาพผูชายกําหนดตําแหนงแหงทีใ่ หผหู ญิง และทําใหผูหญิงเปนวัตถุตามที่ผูชายตองการ
อลิสัน แจ็กเกอร (Alison Jagger) เปนนักสตรีนิยมแนวสังคมนิยมที่เปนที่รูจักอีกผูห นึ่งและ
ถูกจัดใหอยูใ นกลุมระบบหนึง่ เดียว งานที่ถกู กลาวถึงมากคือ Feminist Politics and the Nature (1983)
เธอมีความเชื่อเชนเดียวกับนักสตรีนิยมแนวสังคมนิยมคนอื่น ๆ วาผูหญิงถือเปนกลุมคนที่แตกตาง
จากกลุมคนอืน่ ๆ เพราะมีประสบการณรว มที่แตกตางจากกลุมที่ดอยโอกาสอื่น ๆ เธอกลาววา ผูหญิง
มีประสบการณการถูกกดขีร่ วมที่เหมือนกัน แมวาการกดขี่เหลานั้นอาจถูกประนีประนอมโดยชน
ชั้น เชื้อชาติ และกลุมชาติพันธุ อยางไรก็ตามมันก็ยังตัดขามเสนของชนชั้น ผูหญิงทุกคนงายตอการ
ถูกขมขืน งายตอการถูกทํารายรางกายจากผูชายในครอบครัว และงายตอการถูกทําใหเปนวัตถุทาง
เพศ และการลวงละเมิดทางเพศ ผูหญิงทุกคนเปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลลูก และในความเปน
จริงแลว งานที่ผูหญิงทั้งหมดทําในตลาดแรงงาน ลวนเปนงานที่แบงแยกตามเพศ ในทุกชนชั้นผูหญิง
มีเงินมีอํานาจ และมีเวลาพักผอนนอยกวาผูชาย ( Alison Jagger, 1983 : 77 – 78) แจ็กเกอรไดใช
แนวคิดเกีย่ วกับความแปลกแยก (alienation)ในการวิเคราะห การกดขีท่ างเพศ การที่ผูหญิงพยายาม
ควบคุมน้ําหนัก ออกกําลังกาย แตงเนื้อแตงตัว ทําตัวเองใหดดู ีหรือสวยก็เพื่อผูชาย ผูหญิงแทบจะ
ไมไดเปนผูตัดสินใจเองเลยวา รางกายของเธอจะถูกใชเมือ่ ไร ที่ไหน อยางไรและโดยใคร มีสภาพไม
ตางจากคนงานผูชายที่แปลกแยกจากตัวของพวกเขา มีสภาพเปนเพียงเครื่องจักรทีแ่ รงงานถูกดูดไป
ใช การที่ผูหญิงพยายามดูแลรูปราง แตงเนือ้ แตงตัว ทําใหรางกายของผูหญิงไมตางไปจากวัตถุสําหรับ
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ผูชายและตัวของเธอเอง และไมตางจากการที่คนงานรับจางตองแขงขันกับคนงานคนอื่น ๆ เพื่อจะได
เงิน “พิเศษ” ผูหญิงก็แขงขันกันแตงตัวเพื่อ “การจองมองของผูชาย” เพื่อใหผูชายยอมรับ
การเปนแมและกามารมณก็เปนประสบการณที่แปลกแยกสําหรับผูหญิงดวย ผูหญิงถูกทํา
ใหแปลกแยกจาก “ผลผลิต” ที่เกิดจากแรงงานในการสืบพันธุของเธอ เธอไมสามารถเปนผูตัดสินใจ
ไดวาเธอควรจะมีลูกกี่คน ในสังคมที่ตองการแรงงานจากเด็ก ผูหญิงถูกบอกใหมีลกู มาก ๆ แตใน
สังคมที่เด็กกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจ ผูหญิงถูกกดดันใหมีลูกนอย ๆ ผูหญิงจํานวนไมนอยถูก
บังคับใหทําแทงโดยไมเต็มใจหรือถูกบังคับใหทําหมัน
นอกจากนี้ผหู ญิงยังแปลกแยกจาก
กระบวนการสืบพันธุ ในการคลอด แพทยจะใชเครื่องมือที่ซับซอน บางครั้งใชเทคนิควิธีที่ไมจําเปน
เชน การคลอดแบบผาทองโดยที่ผูหญิงไมตองการ และเมื่อมีการใชเทคโนโลยีมากขึ้น เชน การผสม
พันธุนอกมดลูก หรือเด็กหลอดแกว ยิ่งทําใหผูหญิงแปลกแยกจากผลผลิตและกระบวนการของการ
ใหกําเนิดมากยิ่งขึ้นในการเลี้ยงดูก็เชนเดียวกัน ผูหญิงไมไดเลี้ยงลูกตามแนวทางของเธอแตเลี้ยงตาม
คําแนะนําของ “ผูเชี่ยวชาญ” ซึ่งใชความรูต ามแนววิทยาศาสตรซึ่งผูชายเปนผูครอบครองอยู ผูเปนแม
เองก็ถูกตั้งมาตรฐานที่บอกวาแมที่เหมาะสมควรเปนเชนไร และพยายามแขงขันกันเพื่อตนจะไดเปน
“แมตัวอยาง” ของ “เด็กสมบูรณแบบ”
ผูหญิงนอกจากจะแปลกแยกจากรางกายตัวเอง จากกามารมณของตัวเอง และจากผลผลิต
และกระบวนการของความเปนแมแลว ผูหญิงยังแปลกแยกจากความสามารถในทางสติปญญา เพราะ
ผูชายเปนผูกําหนดเงื่อนไขของแนวคิดและวาทกรรมที่มอี ยูในสังคม เพราะฉะนัน้ ผูหญิงไมคอยกลาที่
จะเสนอแนวความคิดในที่สาธารณะเพราะคิดวาความคิดของเธอไมมีคาแกการรับฟง
แมในกลุม
นักวิชาการผูหญิงยังกลัววาพวกเธอจะถูกมองวาเปนผูที่ไมมีความรูอยางแทจริง ระบบทุนนิยมทีช่ าย
เปนใหญไดทาํ ใหผูหญิงแปลกแยกจากทุก ๆ สิ่งซึ่งถือเปนการกดขี่ผูหญิงในสังคม
1.2.3สตรีนิยมแนวสุดขั้ว (Radical Feminism) และสตรีนิยมแนววัฒนธรรม
(Cultural Feminism)
สตรีนิยมในแนวสุดขั้วนี้เสนอวาการกดขีผ่ ูหญิงเกิดขึ้นเพราะเธอเปนผูหญิง กลาวคือผูหญิง
ถูกกดขี่เพราะเพศของเธอ
การกดขี่ทางเพศเปนรูปแบบพื้นฐานของการกดขี่แรกของการกดขี่ใน
รูปแบบตางๆในโลกนี้ นักสตรีนิยมแนวสุดขั้วนีเ้ ปนกลุมที่แยกตัวออกมจากขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิของพลเมืองและพวกซายใหมในสหรัฐอเมริกาในชวงปลายทศวรรษ1960
(Imelda
Whelehan, 1995 : 79-80) มีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจและยุติระบบชายเปนใหญ (patriarchy)
ผูหญิงสามารถเปนกลุมที่มีผลประโยชนรวมเปนหนึ่งเดียวกันในลักษณะ
“sisterhood” ซึ่งอยู
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นอกเหนือการแบงแยกของเชื้อชาติและสีผิว ผูหญิงควรจะรวมตัวกันเพื่อใหบรรลุเสรีภาพ และ
อํานาจของผูชายไมไดจํากัดอยูในพืน้ ที่สาธารณะเทานัน้ แตไดขยายเขามาสูพื้นที่สวนบุคคล ดังคํา
กลาวที่วา “the personal is the political” กลาวคือเรื่องที่ถูกจัดวาเปนเรื่องสวนตัว ไมวาจะเปนความ
รัก ความสัมพันธในครอบครัว ก็ลวนแตมีการเมืองเขาไปเกี่ยวของทัง้ สิ้นในรูปแบบของการควบคุม
กํากับ ซึ่งเปนเครื่องมือหลักของการใชอํานาจชายเปนใหญ
นอกจากนี้ยังมองวาความสัมพันธระหวางชายหญิง เปนความสัมพันธเชิงอํานาจในระบบ
ชายเปนใหญ (patriarchy) โดยการแบงแยกเปนเพศชาย-หญิงนี้เปนการแบงทีพ่ ื้นฐานที่สุดทีม่ ีมา
กอนชนชั้นหรือสีผิว ผูหญิงเปนกลุมคนกลุมแรกในประวัติศาสตรทถี่ ูกกดขี่ และการกดขี่นกี้ ็ยากที่
จะกําจัดโดยการเปลี่ยนแปลงดานอื่นในสังคม (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539 : 504)
สตรีนิยมแนวสุดขั้ว ถูกเสนอออกมาในชวงตนศตวรรษ 1970 โดยนักสตรีนิยมที่ถือวาเปน
บุคคลสําคัญของแนวคิดนี้ คือ เคต มิลเล็ต (Kate Millet 1935- ) เขียนหนังสือ Sexual Politics งานชิ้น
นี้ถูกกลาวถึงอยางกวางขวาง ใน Sexual Politics (1969) มิลเล็ตเสนอวาการเมืองหมายถึง
ความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ การที่คนกลุมหนึ่งถูกควบคุมจากคนอีกกลุมหนึ่ง เพราะฉะนั้น
การเมืองทางเพศ (sexual politics) คือการที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงและสามารถควบคุมผูหญิงให
อยูภายใตความตองการของผูชาย ทุก ๆ เสนทางของอํานาจภายในสังคมอยูในมือของผูชายทั้งหมด
อยางสมบูรณ และนั่นคือระบบชายเปนใหญหรือปตาธิปไตย (patriarchy) การยอมรับของสังคมตอ
ความสัมพันธทางเพศที่เหลือ่ มล้ําทางอํานาจเชนนี้เกิดขึน้ “ผานทาง” กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ของทั้งสองเพศ ไปสูการเมืองแบบชายเปนใหญในสวนที่เกีย่ วกับ บุคลิกลักษณะ บทบาทและ
สถานภาพ (Kate Millett,1969:46) กลุมที่ครอบงําสังคมซึ่งก็คือผูชาย จะเปนผูก ําหนดความเปนผูชาย
และความเปนผูหญิงตามคานิยมและตามความตองการของตนซึ่งมีผลตอบทบาทที่แตละฝายตอง
กระทํา และมีผลตอสถานภาพที่ตามมา เชน ความเปนผูหญิงหมายถึงความออนแอ ไมกลาตัดสินใจ
ชอบใชอารมณ ไมมีเหตุผล เพราะฉะนั้นผูหญิงจึงไมสามารถเปนผูนําในระดับตาง ๆ ได ผูหญิงที่อยู
ในสถานะที่เปนรองเสมอมา ในทางเศรษฐกิจ ผูหญิงจะทํางานที่มีเกียรติทางอาชีพนอยกวาและไดรับ
คาตอบแทนต่าํ กวา แมวาทางการศึกษาในสังคมตะวันตกผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียม
ผูชายแลว แตยังมีการแบงเปนวิชาของ “ผูหญิง” เชน สาขามนุษยศาสตร วิชาของ “ผูชาย” เชน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีผลตอเกียรติและคาตอบแทนที่ตามมาภายหลัง กลาวโดยรวมคือ
“ความมีอํานาจของผูชาย"ถึงที่สุดแลว ไมไดอยูที่ความแข็งแรงทางสรีระ แตอยูทกี่ ารยอมรับระบบ
คานิยมซึ่งไมใชเรื่องทางชีวภาพ (Kate Millet, อางแลว : 48) ความแตกตางระหวางเพศที่เขาใจกัน ไม
วาจะเปนเรื่องบทบาทที่สําคัญหรือบุคลิกลักษณะ มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมของระบบชายเปนใหญ
มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมากกวาชีวภาพ และถาเมือ่ ใดผูหญิงไมปฏิบัติตามลักษณะ “ความเปน
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หญิง” เธอจะถูกทํารายในลักษณะตาง ๆ เพราะฉะนัน้ สิ่งที่มิลเล็ตเสนอคือ ตนเหตุของการกดขี่ผูหญิง
อยูที่ระบบชายเปนใหญ และเปนตนเหตุที่สําคัญกวาระบบชนชั้นเพราะมีความเปนสากล เปน
ปรากฏการณที่มีระยะเวลายาวนาน และมีพลังมากกวาระบบชนชั้น เพราะระบบชายเปนใหญทําให
ความสัมพันธที่เปนรองของผูหญิงเปนเรื่องของธรรมชาติ มิลเล็ตวิเคราะหถึงความสัมพันธที่
เหนียวแนนระหวางระบบชายเปนใหญกับสถาบันตาง ๆ ทางสังคม เชน ศาสนา การศึกษา หรือใน
นิยายปรัมปรา เธอมองวาสถาบันหลักของระบบชายเปนใหญคือครอบครัว ครอบครัวเปนตัวกลาง
ระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม
ทําหนาที่สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวปรับและปฏิบัติตาม
อุดมการณชายเปนใหญ ครอบครัวมีสภาพเสมือนหนวยของรัฐที่มีชายเปนใหญปกครองพลเมืองผาน
ทางหัวหนาครอบครัว “ครอบครัวเปนหนวยชายเปนใหญภายในสังคมชายเปนใหญ” นอกจาก
ครอบครัวแลว บทบาทและบุคลิกลักษณะทางเพศที่ถูกสรางขึ้นโดยระบบชายเปนใหญยังถูกเสริมให
แข็งแกรงโดยกลุมเพื่อน โรงเรียน และสือ่ ตาง ๆ ในขณะที่สตรีนยิ มสายเสรีนิยมหรือสายมารกซิสต
พยายามเสนอวาผูหญิงและผูชายไมมีความแตกตางกัน และตองพยายามทําไมใหแตกตางกัน มิลเล็ตก
ลับยอมรับในความแตกตางกันระหวางผูหญิงกับผูชาย
“เพราะวาสถานการณแวดลอมทางสังคม
ผูชายและผูหญิงเปนวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมจริง ๆ และประสบการณชีวติ ของพวกเขาก็แตกตาง
กัน” แนวคิดของมิลเล็ตถือวาเปนหนึ่งในทฤษฎีแรก ๆ ที่พยายามอยางจริงจังที่จะทําความเขาใจ
ธรรมชาติของการกดขี่ผูหญิงที่มีลักษณะเฉพาะ และยังสงสัญญาณของการไมยอมใหการกดขี่ผูหญิง
ถูกวิเคราะหอยางงาย ๆ หรือใหเขาไปอยูเปนสวนยอยในการวิเคราะหของชนชั้นทีซ่ ับซอนดังเชนที่
ปรากฏในแนวคิดแบบมารกซิสต
นอกจากมิลเล็ตแลว ชูลามิธ ไฟรสโตน (Shulamith Firestone) ถือวาเปนนักสตรีนยิ มแนว
สุดขั้วที่มีการกลาวถึงมากอีกผูหนึ่ง งานเขียนของเธอ The Dialectic of Sex : The Case for Feminist
Revolution ตีพิมพออกมาในระยะไลเลี่ยกับงานของมิลเล็ต และถูกตีพิมพซ้ําอีกหลายครั้ง ไฟรสโตน
เปนผูกอตั้งขบวนการปลดปลอยผูหญิง (Women’s Liberation Movement) ใน The Dialectic of Sex
(1970) เธอเสนอวาในสังคมมีการแบงชนชั้นโดยมีฐานอยูที่เพศหรือเปนชนชั้นทางเพศ (sex class)
ไฟรสโตนวิจารณมารกซและเองเกลสวาทัง้ คูผิดพลาดที่พยายามอธิบายการกดขี่ของผูหญิง
เชนเดียวกับการอธิบายเศรษฐกิจ และพยายามบีบใหสตรีนิยมเขาไปอยูในกรอบมารกซิสต หนาที่
ในทางการสืบพันธุของผูหญิงและผูชายทําใหเกิดการกระจายอํานาจทีไ่ มเทาเทียมกัน การที่ผหู ญิง
ตองคลอดลูกที่เจ็บปวด การใหนมหรือเลี้ยงลูก ทําใหผูหญิงตองพึ่งพิงผูชายเพื่อการมีชีวิตรอด
นอกจากนี้การที่ผูหญิงซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของเผาพันธุมนุษยตองใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก ทําใหผหู ญิงมี
สภาพเปนชนชั้นทาสที่ตองรักษาไวซึ่งเผาพันธุ เพื่อใหอิสระแกมนุษยอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเปนผูชายไดอยู
ในโลกของธุรกิจ และในระยะตอมาหนาที่การสืบพันธุของผูหญิงไดถูกทําใหกลายเปนสถาบันเพือ่
ผลประโยชนของผูชาย เพราะฉะนัน้ ทางออกที่จะทําลายระบบที่ผูหญิงตองพึ่งพิงผูชาย หรือระบบชน
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ชั้นทางเพศ คือการควบคุมการเจริญพันธุโดยอาศัยเทคโนโลยีเขาชวยเนื่องจากมองวาการทําหนาที่
สืบพันธุของผูหญิงเปนสาเหตุทําใหเกิดความเปนรองของผูหญิง
เพราะฉะนั้นไฟรสโตนจึง
เสนอทางออกคือ ผูหญิงตองเลิกทําหนาทีส่ ืบพันธุ และใชเทคโนโลยีมาชวยในการผลิตสมาชิกใหม
ของสังคมแทนผูหญิง สวนการดูเด็กนัน้ ถือวาเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนในสังคม การมีลูกไมใช
เปนความชอบธรรมอยางแทจริง แตเกิดจากการขยายตัวตนของมนุษยผชู ายตองการลูกเพราะเปน
วิถีทางในการสืบทอดชื่อ ทรัพยสมบัติ ชนชั้นและอัตลักษณทางชาติพันธุ สวนผูห ญิงการมีลูกเปน
การสรางความชอบธรรมใหกับการอยูบานของผูหญิง โดยอางวาเปนเรื่องของความจําเปนที่หลีกเลี่ยง
ไมได ความปติยินดีในการคลอดลูกเปนมายาคติของระบบชายเปนใหญ (Shulamith Firestone, 1970 :
8 – 12) ในเรือ่ งมายาคติของความเปนแมเปนมายาคติทตี่ ั้งอยูบนความเชื่อ 3 อยางคือ หนึ่ง ผูหญิงทุก
คนตองการเปนแม ซึ่งเธอมองวาเปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้นผานทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
สอง ผูหญิงทุกคนตองการลูกของตัวเอง โดยบอกวาผูหญิงมี “สัญชาตญาณ” ของความเปนแม แตที่
จริงไมมีสัญชาตญาณ แตเปนเรื่องที่วัฒนธรรมสรางขึ้น ความเชื่อสุดทายก็คือ เด็กทุกคนตองการแม
ของพวกเขา แตคนที่เด็กตองการไมจําเปนตองเปนแมของพวกเขาเอง เด็กตองการใครก็ไดทจี่ ะสราง
ความสัมพันธที่ใกลชิด ที่ไวเนื้อเชื่อใจได และใครที่พวกเขาสามารถพึ่งพิง ผูซึ่งสามารถจะดูแลพวก
เขาอยางสม่ําเสมอ สรางวินัย ตระหนักและชื่นชมกับความเปนตัวตนเฉพาะของเด็ก มีความรักให
และเปนผูที่อยูก ับเด็กเสมอเมื่อพวกเขาตองการ
อยางที่เห็นอยูเสมอวาเด็กจะรักบุคคลที่เลี้ยงดู
ใกลชิดเขามากกวาแมเสมอ หากบุคคลนั้นเลี้ยงดูเขามาดวยความรัก เพราะฉะนัน้ ความเปนผูหญิงที่
ผูกติดกับความเปนแมไมใชเปนเรื่องทางธรรมชาติแตเปนความเชื่อที่ถกู สรางขึ้นภายในสังคม และ
เมื่อผูหญิงมีโอกาสในการกําหนดชีวิตของตัวเองได
ผูหญิงจํานวนไมนอ ยเลือกที่จะไมเปนแม
นอกจากนี้ยังเสนอใหมีการใหอิสรภาพในทางเศรษฐกิจแกผูหญิงและเด็กโดยไมตองพึ่งพิงผูชายอีก
ตอไป ผูหญิงและเด็กตองเขารวมในดานตางๆ ทั้งหมดของสังคม และใหอิสรภาพแกผูหญิงและเด็ก
ทั้งหมดในการทําอะไรก็ไดที่พวกเขาตองการในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ
แมวาแนวความคิดนี้พยายามอธิบายการกดขี่ผูหญิงจากลักษณะเฉพาะของผูหญิงและไดรับ
ความสนใจอยางสูง แตก็มีขอวิพากษวจิ ารณอยูไ มนอ ย โดยเฉพาะขอเสนอเรื่องการสืบพันธุของ
ผูหญิง ที่มองวาในสังคมชายเปนใหญ ผูหญิงสามารถถูกอธิบายความหมายไดใน 2 ตัวแบบ คือ ตัว
แบบซอง (brothel model) ซึ่งสัมพันธกับการคาประเวณี และตัวแบบการทําไรทํานา (farming
model) ซึ่งสัมพันธกับความเปนแม และโสเภณีกับความเปนแมนนั้ มีทุกอยางเหมือนกัน และจะ
เหมือนกันมากขึ้นอยางชัดเจนเมื่อมีการใชเทคโนโลยีการสืบพันธุ ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
คุณคาของผูหญิงถูกใหคุณคาจากการที่เธอเปนผูใหกําเนิดเด็ก ถาอํานาจของเธอในเรื่องนีห้ มดไป
ผูหญิงจะมีบทบาทอะไรในโลกใบนี้ นอกจากนีก้ ารเสนอใหอาศัยเทคโนโลยีมาแทนผูหญิงก็จะมีการ
ควบคุมผูหญิงมากขึ้น
เพราะปจจุบันผูชายเปนผูควบคุมการสืบพันธุของผูหญิงอยูแลวผานทาง
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การแพทยผูชายและ/หรือความรูทางการแพทยเกีย่ วกับการสืบพันธุของผูหญิงที่ผลิตโดยผูชาย และ
ผูชายก็เปนคนควบคุมเทคโนโลยีทั้งหมดอยูดวย
การใชเทคโนโลยีจึงเปนการเพิม่ อํานาจควบคุม
ใหกับผูชาย การวิเคราะหของไฟรสโตนดูจะหมดความนาจะเปนไปไดเมื่อรับรูวา เทคโนโลยีเปนมิติ
หนึ่งที่อยูใ นโครงสรางอํานาจของสังคม และถูกพัฒนาตามความตองการของผูชายชนชั้นปกครอง
การมองถึงสภาพเฉพาะของผูหญิงและระบบชายเปนใหญมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
สถานะความเปนรองของผูหญิงที่เปนอยู แนวคิดนี้ไดรับความสนใจไมใชนอยและถูกพัฒนาตอเนื่อง
มาโดยตลอด แอนเดรียน ริช(Adrienne Rich 1929- ) เปนผูหนึ่งที่ใหความสนใจในเรื่องความเปนแม
ของผูหญิงและระบบชายเปนใหญ เธอเขียนหนังสือชื่อวา Of Woman Born : Motherhood as
Experience and Institution ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1976 และไดรับการตีพิมพซ้ําอีกหลายครั้ง
ริชเขียนหนังสือเลมนี้จากประสบการณการเปนแมของลูก 3 คน และในฐานะนักสตรีนิยม เธอเสนอ
คลายกับสตรีนิยมแนวสุดขัว้ คนอื่น ๆ วาระบบชายเปนใหญเปนหัวใจสําคัญของการกดขี่ผูหญิง
สตรีนิยมแนวสุดขั้ว เห็นวาจะตองทําการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและอุดมการณของสังคม
ใหมหมด ความเทาเทียมกันทางเพศจึงจะเกิดขึ้นได จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทําลายลาง
และสรางสรรคควบคูกันไปสถาบันที่ตองถูกทําลายลาง ไดแก สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม
ลัทธิทุนนิยม รวมถึงการยกเลิกเอกสิทธิ์ที่บุรุษเคยไดรับใหหมดสิ้นไป โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางดาน
คานิยมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะสามารถยกเลิกบทบาทที่ติดอยูกับความแตกตางระหวางเพศไป
ผูหญิงจะตองปลดปลอยตนเองใหหลุดพนจากความเชื่อคานิยม และทัศนคติที่ดูถูกตนเอง
ดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีดว ยกันเอง และจะตองทําลายความเชื่อทีว่ าสตรีเกิดมาเพื่อมีหนาที่รับใช
บุรุษใหหมดสิน้ ไป
สตรีนิยมแนวสุดขั้วใหความสําคัญกับการสรางคานิยมใหมใหตั้งอยูบนหลัก
ของความเสมอภาคระหวางเพศ การตอสูโดยวิธีการในกรอบของการเมืองที่เปนทางการในระบบ
ผูชายเปนใหญจะไมไดผล เพราะสถาบันตาง ๆ เชน รัฐ ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือของระบบ
ดังกลาว แนวทางการตอสูก็คือ การแยกตัวออกจากระบบดังกลาวในทุก ๆ ดาน รวมทั้ง
ความสัมพันธทางเพศในรูปแบบหญิงรักหญิง
ในฐานะที่เปนรูปแบบของการแสดงออกในทาง
การเมือง (political lesbianism) และการปฏิวัติทําลายลางระบบที่ผูชายเปนใหญ (ชลิดาภรณ สง
สัมพันธ, 2539 : 504) จะเกิด “สังคมใหม” ที่ประกอบขึน้ ดวยเงื่อนไขสําคัญ 4 ประการ คือ
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1. สตรีจะตองไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระจาก “ความโหดเหีย้ มของ
สภาวการณทางดานชีววิทยาในฐานะแมพนั ธุ” การเลี้ยงดูเด็กจะตองเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
สังคม โดยผูชายจะตองเขามามีสวนรวมในการนีด้ วย ซึ่งจะมีผลใหโครงสรางสังคมไดมีการ
ปรับปรุงกันอยางขนานใหญ
2. สังคมจะตองเปดโอกาสใหผูหญิงและเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับชีวิตและอนาคตของตนเอง
3. สังคมจะตองมีหนาที่ในการรวบรวมและชักจูงผูหญิงและเด็กใหเขามามีสวน
รวมหรือมามีบทบาทเปนสวนหนึ่งของโครงสรางใหญ ๆ ของสังคมในทุก ๆ ดาน
4. เสรีภาพทางเพศของผูหญิงและเด็กจะไดรบั การประกันและคุมครอง ดวย
การใชความรักเปนหลักในการพิจารณาดําเนินการ
สตรีนิยมแนวสุดขั้วปฏิเสธการกดขี่ในทุกรูปแบบและตองการการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางอํานาจที่ผูชายเปนใหญซึ่งเปนรากฐานของการกดขีผ่ ูหญิง แงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเปน
ผูหญิงและความสัมพันธชายหญิงถูกเชื่อมกับระบบชายเปนใหญ เชน ความรักถูกมองวาเปน
เครื่องมือของปตาธิปไตย (ระบบชายเปนใหญ) ที่ทําใหผูหญิงไมเห็นการกดขีแ่ ละความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางชายและหญิง ความสัมพันธกับผูชายจึงเปนสิ่งที่ตองระมัดระวัง หรือผูหญิงควรตัด
ขาดจากผูชาย เพื่อที่จะหลุดจากวังวนของการดึงดูดและสนองความตองการของผูชาย และใน
ความสัมพันธเชิงโรแมนติกของชายหญิงนี้เอง ที่เปนพื้นที่ที่อํานาจปตาธิปไตยไดแสดงออกอยาง
เปนรูปธรรมในการกดขี่ผูหญิง
หรือเรื่องของความสวยงามทางรางกายซึ่งเปนสิ่งที่ผูหญิงให
ความสําคัญ ถูกมองวาเปนเครื่องมือของระบบชายเปนใหญในการควบคุมและทํารายผูหญิงทั้งทาง
รางกายและความคิด นอกจากนี้ความอยากสวยตามมาตรฐานที่ถูกสรางขึ้นในโครงสรางอํานาจที่
ผูชายเปนใหญ ทําใหเกิดเครือขายทางธุรกิจที่มีผลกําไรมหาศาล ผูหญิงจะเปนอิสระไดโดยการ
ปฏิเสธมายาคติเกี่ยวกับความสวยงาม (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539 : 238)
สําหรับนักสตรีนิยมสายสุดขั้วที่โดดเดนและไดรับการอางถึงมากคนหนึ่งคือ แมรี่ ดัลลี่
เขียนหนังสือชื่อ Gyn/Ecology : The Metaethics of Radical Feminism (1990) งานชิ้นนี้ถูกมองวาเปน
เครื่องบงชี้ที่สําคัญของการวิเคราะหผูหญิงในฐานะที่เปนศูนยกลาง ตามแนวคิดของสตรีนิยม ดัลลี่
เสนอวาทุกสังคมในโลกลวนเปนสังคมชายเปนใหญและมีอารยธรรมเหยียดและกีดกันผูหญิง ผูช าย
โดยรวมทําใหผูหญิงมีสภาพเปนเหยื่อ ผูชายขมขืนผูหญิง ผูชายดูดพลังงานผูหญิงไปใช และปฏิเสธ
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อํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองของผูหญิง คุณลักษณะตาง ๆ ของความเปนหญิงไมวาทัง้ ที่เปนดานบวก
เชน เรื่องความออนโยน การดูแลเอาใจใส หรือเปนดานลบ เชน การอิจฉาริษยา ลวนเปนสิ่งที่ระบบ
ชายเปนใหญสรางขึ้นทั้งสิ้น เพราะฉะนัน้ ผูหญิงควรปฏิเสธคําตราหนาเหลานั้นทั้งหมด คุณลักษณะ
ของความเปนผูหญิงเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไมมีอะไรที่เกี่ยวกับผูหญิงอยางเปนแกนสาร ระบบชาย
เปนใหญไดประกาศถึงวัฒนธรรมของผูชายที่เปนหลัก และถาคุณลักษณะใดทีแ่ ตกตางจากคุณคาที่
วัฒนธรรมนั้นใหไว จะถูกมองวาเปนวัฒนธรรมที่ดอยหรือเปนวัฒนธรรมชายขอบ ระบบชายเปน
ใหญไดสรางภาพผูหญิงแบบปลอม ๆ ขึ้น หลอหลอมใหผูหญิงเปนไปตามความตองการของผูชาย
สรางความรับผิดชอบผิดทิศโดยผานทางภาษาของนิทานปรัมปรา ศาสนา ศิลปะวรรณกรรม ตํารา
ของผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ รวมทั้งสื่อและไวยกรณ ภาษาและมายาคติของระบบชายเปนใหญในทุก
ระดับไดสรางมลพิษแกจิตใจ จิตวิญญาณและรางกายของผูหญิง ดัลลี่ ไดใหความสําคัญกับภาษามาก
ในฐานะที่มีอํานาจและสามารถสรางอํานาจได และกลาววาผูชายไดครอบครองการใชภาษา และได
ใชภาษาเปนสวนหนึ่งในการลดคาของผูหญิง และทําใหผูหญิงอยูในฐานะที่เปนรอง ภาษาของชาย
เปนใหญไดควบคุมคุณภาพความเปนผูหญิง ทําใหตกอยูภายใตคําสาปของความแตกแยก ตัดความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับตัวตนและจักรวาลของผูหญิง
เพราะฉะนั้นผูหญิงตองหลีกหนีและเอาชนะ
ภาวะการครอบครองภาษาของผูชาย
โดยการปฏิเสธความหมายที่ผูชายใหไวในภาษาและให
ความหมายใหม ดัลลีไดวิเคราะหคําศัพทตาง ๆ ในภาษาอังกฤษทีส่ ะทอนถึงการเหยียดผูหญิงใน
ภาษา เธอเรียกรองใหผูหญิงยอมรับการเปน Hag (นังแมมด) Crone (อีแก) Spinster (สาวทึนทึก)
Lesbian (หญิงรักรวมเพศ) เพราะคําเหลานี้สะทอนถึงผูหญิงที่ปฏิเสธการเชื่อฟงและยอมจํานนตอ
ระบบชายเปนใหญ
นอกจากนี้งานของดัลลียังถือวาเปนตัวแทนของสตรีนิยมสุดขั้วอยางชัดเจนในประเด็นการ
เสนอถึงความเปนสากลของการกดขี่ผูหญิง เธอเสนอถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูหญิงถูกกระทําในสังคม
ตาง ๆ ทั่วโลกเพื่อแสดงวาไมวาที่ใดบนโลกใบนี้ผูหญิงถูกกดขี่เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนพิธีสัตตีใน
อินเดีย การรัดเทาของผูหญิงในประเทศจีน การขลิบหรือตัดอวัยวะเพศของผูหญิงในหลายประเทศใน
ทวีปอัฟริกา การเผาแมมดในยุโรปในศตวรรษที่ 15 – 17 ทั้งหมดนี้คือการทําทารุณกรรมตอผูหญิง
โดยผูชาย เปนวัฒนธรรมครอบงําของผูชาย เธอยังวิจารณสังคมอเมริกันในเรื่องนรีเวชวิทยาซึ่งเปน
วิธีการของชายเปนใหญที่เขามาแทนหมอตําแย วาเปนการฆาเผาพันธุผูหญิง แทนที่จะพัฒนาหมอ
ตําแยซึ่งมีความรู ความชํานาญอยูแลว แตกลับสรางหมอผูชายเขามาควบคุมเนือ้ ตัวรางกายผูห ญิง
และผูหญิงถูกทําใหเชื่อวา “หมอรูดีที่สุด” หมอถือเปน “Holy Ghost” ผูหญิงจํานวนมากยินดีทจี่ ะ
บอกเลาเรื่องสวนตัวแกนรีแพทยมากกวาผูห ญิงดวยกัน แตความจริงแลวนรีเวชวิทยาและการรักษาที่
เปนอยูเปนการทํารายผูหญิงมากกวาเปนการชวย ไมวา การใหความสําคัญกับการรักษาโรคโดยการ
ผาตัด การควบคุมอวัยวะสืบพันธุของผูหญิงโดยการใหฮอรโมนเพศเสริม การใชยาหรือสารเคมีของ
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แพทยซึ่งอาจนําไปสูการเปนโรคมะเร็งได แมแตเรื่องวัยทองหรือวัยหมดประจําเดือน ก็ถูกทําใหเชื่อ
วาเปนความเจ็บปวย จําเปนตองไดรับการรักษา ทําใหผูหญิงวัยนี้ซงึ่ เปนวัยที่ผานประสบการณมาก
พอที่จะยืนขึ้นดวยตัวเองกลับตองมาเผชิญกับปญหาใหมที่ตองเยียวยาตกเปนรอง และถูกควบคุมโดย
ผูชายตอไป
ดัลลีตองการเสนอจุดยืนใหมของสตรีนิยมแนวสุดขั้ว โดยปฏิเสธการปฏิรูปของขบวนการ
เคลื่อนไหวของผูหญิงและปฏิเสธความสําเร็จที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของผูหญิงที่ผานมาไมวาจะ
เปนการตอสูทางกฎหมาย การมีโครงการสตรีศึกษา ศูนยใหความชวยเหลือผูหญิงกรณีที่ถูกขมขืน
หรือขบวนการเคลื่อนไหวอืน่ ๆ ของผูหญิง เพราะมองวาสิ่งเหลานั้นเปนเพียงของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ
จากระบบชายเปนใหญ ไมใชชัยชนะของการตอสู เธอไมสนใจที่จะเผชิญหนากับระบบชายเปนใหญ
แตเสนอวาเพือ่ ความอยูรอดของผูหญิงในสังคมที่เหยียดผูหญิงเชนนี้ ผูหญิงตองหันกลับมาคนหา
ความเปนตัวตนของผูหญิง ความเทาเทียมกันอยูที่อสิ รภาพในการคนพบความเปนตัวตนที่แทจริง
และจุดมุงหมายของผูหญิงเอง
ในการเดินทางเพื่อคนหาตัวตนนัน้
ผูหญิงจําเปนตองสราง
ความสัมพันธกับผูหญิงคนอืน่ ๆ เพื่อเอาชนะการครอบงําของระบบชายเปนใหญ การเดินทางที่โดด
เดี่ยวจะทําใหการตอสูเปนไปดวยความยากลําบาก มิตรภาพระหวางผูหญิงเปนเรือ่ งที่จําเปน แต
มิตรภาพที่วานั้นตองคํานึงถึงความเปนอิสระของปจเจกดวย (Mary Daly, 1978 : 378) เมื่อผูหญิง
ไดมารวมกัน ทั้งมิตรภาพและความรักในหมูผูหญิงจะชวยสรางความเขมแข็งใหกบั ความเปนตัวตน
ของผูหญิงแตละคน การที่ผูหญิงรักผูหญิงไมทําใหผูหญิงสูญเสียอัตลักษณของตัวเอง แตกลับเปน
การสรางมากกวา และเมื่อผูหญิงในฐานะปจเจกที่มีตวั ตนมารวมกันก็จะรวมกันสรางวัฒนธรรมใหม
ของผูหญิงขึ้นมา ไมใชวัฒนธรรมที่เปนอยูที่ถูกครอบงําโดยระบบชายเปนใหญในทุกดาน
กลาวโดยสรุป สตรีนิยมแนวสุดขั้วนี้ สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังนี้
1. ใหความสําคัญความเปนเพศผูหญิงในฐานะที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการกดขี่ทางเพศกลาว
อีกนัยหนึ่ง ผูห ญิงถูกกดขี่เพราะเธอเปนผูหญิงและมองวา “ผูหญิงแตละคนจะมีความเหมือนกันไมวา
จะแตกตางกันในชนชั้น เชือ้ ชาติ อายุ กลุมชาติพันธุ สัญชาติ มากกวาที่ผหู ญิงคนใดคนหนึง่ จะ
เหมือนกับผูชาย” เชนผูหญิงไทยจะมีความเหมือนกับผูหญิงอเมริกัน มากกวาที่จะเหมือนกับผู
ชายไทย ดังนัน้ จึงไดมกี ารเสนอความคิดเรื่องความเปนพี่นองของผูหญิงทั้งหมด
(sisterhood)
นอกจากนี้ยังมองวา การกดขี่ผูหญิงเปนรูปแบบการกดขี่ที่เปนพื้นฐานที่สุดและเปนกลุมคนที่ถูกกด
ขี่เปนกลุมแรกในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
2. ระบบชายเปนใหญเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการกดขี่ผูหญิง เปนระบบอํานาจ
ทางเพศซึ่งผูชายเปนผูครอบครองอํานาจสูงสุดและสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจ อุดมการณชายเปน
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ใหญถูกหลอหลอมในสังคมผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน
ครอบครัว โรงเรียน จากการวิเคราะหเชนนี้นกั สตรีนิยมแนวสุดขั้วไดเชื่อมปริมณฑลสวนตัวกับ
ปริมณฑลสาธารณะ เพศในฐานะที่เปนปริมณฑลสวนตัวกลายเปนเรื่องการเมืองดวย นักสตรีนิยม
สายนี้บางคนมองวา ผูชายในฐานะปจเจกอาจไมไดเปนผูสรางระบบนี้ แตเปนผูที่ไดรับผลประโยชน
จากระบบที่เปนอยู (Christian Delphy, 1984 : 73)
3. โครงการตาง ๆ ที่ถูกเสนอเพื่อการแกไขสภาพที่เปนอยูของสตรีนิยมแนวสุด
ขั้วมักมีลักษณะไปในทางปฏิวัติมากวาปฏิรูป และตองการจะโคนลมทุกรูปแบบของการกดขี่ผูหญิง
โดยมองวาเปนไปไมไดที่จะเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศในระบบสังคมที่เปนอยู
แตการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติจะไมใชเปนแบบฉับพลัน แตเปนการคอย ๆ สะสมชัยชนะไปทีละเล็กละ
นอยผานการตอสูระดับเล็ก ๆ สตรีนิยมแนวนีเ้ นนทีก่ ารมีกลุมองคกรขนาดเล็ก มากกวากลุมขนาด
ใหญที่เปนทางการและมีการบริหารจากสวนกลาง และมีหลักการตอตานองคการของพวกชนชั้นสูง
4. เชื่อและเนนในความแตกตางระหวางผูหญิงผูชาย โดยบางกลุมจากสายนี้เชื่อ
วาความแตกตางเกิดจากธรรมชาติ แตบางกลุมเชื่อวา ความแตกตางดังกลาวเปนเพราะโครงสราง
สังคมหรือถูกสรางขึ้นโดยวัฒนธรรม
5. ประเด็นทีใ่ หความสนใจศึกษามีความหลากหลายมาก มีทั้งเรื่อง ศาสนา ศิลปะ ดนตรี
สุขภาพ วรรณกรรมและอืน่ ๆ โดยมีความเชื่อวา ตองตั้งคําถามทุกแงมุมของชีวิตผูหญิงที่ผูหญิงเคย
ยอมรับวาเปนมาตรฐาน เปนเรื่องปกติ เปนเรื่องที่ยอมรับได และพยายามหาวิถีทางใหมในการทําสิ่ง
ตาง ๆเหลานัน้
สตรีนิยมแนวสุดขั้ว ใหความสนใจศึกษาเปนพิเศษในเรื่องของความเปนแม และ
เรื่องเกี่ยวกับกามารมณ เรื่องกามารมณถูกมองจากนักสตรีนิยมสายนีห้ ลายคนวาเปนประเด็นที่สําคัญ
มากของสตรีนิยม เพราะความรุนแรงและการครอบงําที่ผูชายกระทําตอผูหญิงไดถูกทําใหเปนปกติ
และชอบธรรมในพฤติกรรมทางเพศ ผานทางความเชือ่ วาเมื่อเกีย่ วกับเรื่องกามารมณแลว ผูชายโดย
ธรรมชาติจะกาวราวและเปนผูนํา ในขณะที่ผูหญิงเปนฝายรองรับและเปนผูตาม และเมื่อกามารมณ
ถือวาเปนพฤติกรรมพื้นฐานหนึ่งของมนุษย การเปนรองของผูหญิงจึงถูกถือวาเปนบรรทัดฐานใน
บริบทอื่น ๆ ดวย เชนการขมขืน การลวงละเมิดทางเพศ การคาประเวณี และสื่อลามก สตรีนิยมสายนี้
ตอตานสื่อลามกเพราะมองวาเปนการแสดงกามารมณของผูหญิงเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูชาย สรางความสัมพันธระหวางความรื่นรมยทางเพศกับความรุนแรงที่ผูชายกระทําตอผูหญิง ผูหญิง
จะเปนรองอยูต ลอดไปถากามารมณไมไดรับการทําความเขาใจใหม หรือการสรางความหมายใหม
(Rosemarie Tong, 1995 : 53)
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6. ใหความสําคัญกับรางกายของผูหญิง วากอใหเกิดความแตกตางระหวางผูหญิงกับผูชาย
และใหความสําคัญกับรางกายผูหญิงในฐานะเปนที่ซึ่งสามารถคนพบความรูเกีย่ วกับผูหญิง และเปน
สิ่งที่นาชื่นชมยินดี
7. ใหความสนใจในการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนหญิงและความเปนชาย
รวมทั้งกามารมณหญิงชาย
สงผลใหสตรีนิยมแนวสุดขั้วมีความคิดในเชิงบวกตอเรื่องสตรีรักเพศ
เดียวกันและมองวากามารมณระหวางหญิงกับหญิงเปนกระบวนทัศนของกามารมณผหู ญิง ซึ่งเปน
กามารมณที่ตอบสนองตอความตองการและเติมเต็มความปรารถนาของผูหญิงเอง แนวคิดสตรีรักเพศ
เดียวกัน (Lesbianism) ไมใชเรื่องสวนบุคคล แตเปนเรือ่ งอัตลักษณทางสาธารณะ ซึ่งดึงใหผูหญิงมา
อยูรวมกันเปนชุมชนของผูหญิง บั่นทอนความเปนเจาของผูหญิงเปนการสวนตัวภายใตการแตงงาน
แบบกามารมณหญิงชาย แนวคิดสตรีรักรวมเพศเปนการคุกคามตออุดมการณ การเมือง และเศรษฐกิจ
ที่มีพื้นฐานอยูท ี่ความยิ่งใหญของผูชาย สตรีนิยมแนวสุดขั้วตองการกําจัดการแบงบทบาททางเพศ ไม
ตองการใหมีมกี ารแบงความเปนหญิงหรือความเปนชาย
ขณะที่สตรีนิยมแนววัฒนธรรมเชื่อวามี
ความแตกตางระหวางผูห ญิงและผูชาย และยกยองความเปนผูหญิง (womanhood) วามีคณ
ุ คาและ
เหนือกวาผูชาย สตรีนิยม กลุมนี้มองวา ลักษณะบทบาทและคานิยมทีเ่ ปนของผูหญิงและถูก
เชื่อมโยงกับผูห ญิง เชน ความเปนแม ความออนโยน ความหวงใยเอื้ออาทรผูอื่น งานบาน หรือ
ความเปนแมบา นที่เปนที่มาของความสุขและอํานาจของผูห ญิง เปนตน ซึ่งลักษณะเหลานี้ถูกจัดเปน
ลักษณะที่ดอยกวาในระบบที่ผูชายเปนใหญ ดังนั้นแนวคิดนี้จึงไมพยายามสนใจวิธีคิดแบบชายเปน
ใหญ แตกลับมุงใหความสําคัญกับคุณลักษณะและคานิยมของผูหญิง โดยใหการเชิดชูวาลักษณะ
ของผูหญิงเปนลักษณะที่ดกี วา และเหนือกวา เพราะผูหญิงสามารถทําอะไรไดหลายๆอยางที่ผูชายไม
สามารถทําได แทจริงเปนสิ่งที่ดีกวาหรือเหนือกวาลักษณะและคานิยมที่เปนของผูชาย
บางคนมองวาสตรีนิยมแนววัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของสตรีนิยม
แนวสุดขัว้ โดยในชวงเริ่มแรกสตรีนิยมแนวสุดขั้วใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสราง
ทางสังคม แตเมื่อเวลาผานไปกลับพบวาการเรียกรองและสิ่งที่ผูหญิงไดรับจากระบบ ไมวาจะเปนการ
ไดรับโอกาสทางการศึกษา
หรือความเทาเทียมกันทางกฎหมาย ไมไดชว ยใหผูหญิงไดรับความ
เทาเทียมกันทีแ่ ทจริง ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางทางพื้นฐานของสังคมที่เอื้อใหเกิด
ความเทาเทียมกันระหวางเพศที่แทจริง สตรีนิยมแนววัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนปฏิกิริยาโตตอบ โดย
หันมาสนใจความเปนตัวตนของผูหญิงเองและสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตัวของผูหญิงมากกวาที่ตัว
ระบบ
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สตรีนิยมแนววัฒนธรรมใหความสําคัญกับการดํารงอยูข องวัฒนธรรมผูหญิง
โดยเสนอวาผูห ญิงมีบุคลิกลักษณะทีแ่ ตกตางจากผูชาย เชน การเอาใจใสดูแล ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับคนอืน่ ฯลฯ และคุณลักษณะตาง ๆ ของผูหญิงเหลานี้ถือวาดีกวาหรือเหนือกวา
ผูชาย ในทางแนวคิดเสรีนิยมที่วา ผูหญิงและผูชายไมมคี วามแตกตางกัน เพราะเชือ่ วาในที่สุดแลว
ความเชื่อที่วาหญิงและชายไมมีความแตกตางกันและการยึดมั่นในบรรทัดฐานที่เปนเหตุเปนผล และ
บรรทัดฐานเรือ่ งสิทธิเสรีภาพภายใตระบอบประชาธิปไตย ที่จะนําทุกคนไปสูจุดหมายรวมกัน จะ
ทําใหบรรทัดฐานเหลานัน้ ทีเ่ ปนของผูชายกลายเปนบรรทัดฐานที่ครอบงําและเปนใหญในสังคมเพียง
บรรทัดฐานเดียว ซึ่งที่เปนเชนนี้เนื่องจากตนตอของปญหาการกดขี่ผูหญิงอยูลึกเกินกวาเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของมนุษย หรือตัวบทกฎหมาย แตอยูที่ระบบสัญลักษณทั้งหมดในสังคม วัฒนธรรม
รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทุกอยางในชีวติ โดยมีภาษาเปนระบบสัญลักษณที่มีอทิ ธิพลมากที่สุด ที่
เปนตัวสรางหรือกําหนดความเขาใจของคนในสังคม ผานกระบวนการเรียนรูของแตละคนตั้งแตวัย
เด็ก ที่สรางใหสังคมวัฒนธรรมของเรามีโครงสรางที่เนนความสําคัญของเพศชาย และการมองวา
ผูหญิงดอยกวาผูชายโดยธรรมชาติมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ดังนัน้ การเชื่อวาผูหญิงและผูชายเทาเทียม
กัน หรือ “เหมือนกัน”โดยธรรมชาติ โดยไมสืบคนที่มาและความชอบธรรมของความเชื่อเชนนี้
ยอมไมตางอะไรกับ “การเสพติดอยูก ับโลกที่ไรความแตกตาง โลกที่มบี รรทัดฐานเดียว คือ บรรทัด
ฐานของผูชายที่เปนเกณฑ “สากล” เทากับกําลังพยายามเปลี่ยน “ผูหญิง” ใหกลายเปน “ผูชาย” ทั้ง
ในแงของเจตคติ การรับรู บทบาท การมองตัวเองและสังคม (รวมถึงผูหญิงคนอื่น ๆ ) ใหเปนไป
ตามกรอบการมองของผูชาย และทําลายความเปนผูหญิงทิ้งไป จริยธรรมผูหญิงก็เหนือกวาผูชาย
เพราะฉะนั้นผูห ญิงจึงควรรักษาและชืน่ ชมกับคุณลักษณะความเปนผูหญิง สตรีนิยมแนวนี้ยอมรับใน
คุณลักษณะทีผ่ ูกติดมากับความเปนผูหญิงที่สังคมกําหนด แตไดพยายามที่จะนําคุณลักษณะที่ถกู มอง
วาไมดหี รือดอยของผูหญิงมาใหคุณคาใหม เชน ความเปนผูไมแสดง (passivity) ของผูหญิงถูกมอง
ใหมวาคือความมีสันติ หรือลักษณะจิตวิสัยของผูหญิง (subjectiveness) ถูกมองวาเปนความตระหนัก
ถึงความเปนตัวตนที่กา วหนา เปนตน ในขณะทีย่ อมรับและชื่นชมในคุณลักษณะของความเปนผูห ญิง
สตรีนิยมแนววัฒนธรรมจะอางวาคุณลักษณะความเปนชายนั้นเปนสิ่งไมดี เชนความกาวราว การ
แขงขัน เพราะฉะนัน้ พวกเธอจึงเรียกรองใหรักษาความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายไว ซึ่งตาง
จากพวกสตรีนิยมสายเสรีนยิ มอยางคนละขั้วทีเดียว
เพราะสตรีนยิ มสายเสรีนิยมพยายามเสนอวา
ผูหญิงและผูชายไมแตกตางกัน และตองการใหผูหญิงมีคุณลักษณะเชนเดียวกับผูชายโดยใชบรรทัด
ฐานของผูชาย
สรุปแลวสตรีนิยมแนววัฒนธรรมนี้มีทัศนะวา คุณสมบัติของผูหญิงแตกตางจากผูช ายนั้น
อาจจะกลายเปนพลังสําคัญของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางมนุษยชาติ จึงเปนกระแสทีท่ าง
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ทฤษฎีมุงคนควาเกีย่ วกับการสรางสรรค วัฒนธรรมของผูหญิงที่เปนเอกเทศ โดยการปฏิเสธ และ
ปลดเปลื้องวาทกรรมเดิมของมิติหญิงชายในสังคมที่เปนอยู
1.2.4 สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม (Post modern Feminism)
แนวคิดสตรีนยิ มหลังสมัยใหมเชื่อวาผูหญิงทั้งปวงลวนมีความแตกตางกันไมสามารถนํามา
วิเคราะหหรือพูดถึงในลักษณะเดียวกันได และทฤษฎีสตรีนิยมทัง้ หมดที่พยายามอธิบายเรื่องของ
ผูหญิงในลักษณะเดียวกันก็ไมสามารถเปนไปได
ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก แนวคิดหลัง
สมัยใหม ที่ไมเชื่อในการอธิบายทีเปนแบบหลักเดียว ปฏิเสธความมีแกนแทของสรรพสิ่ง เสนอวาไม
ควรมองวาวิทยาศาสตร จริยศาสตรและศิลปะเปนสิ่งทีแ่ ยกออกจากกัน และยังปฏิเสธความเชื่อใน
หลักการพื้นฐานนิยม (foundationalism) ซึ่งเปนความคิดที่วาความรูจะมีฐานอยูบนหลักการที่มั่นคงที่
มีมากอนแลว และไมมีความจริงที่เปนวัตถุวิสัย เพราะความจริงเหลานั้นไดจดุ สวางขึ้นผานรูปแบบ
ของวาทกรรม ตัวอยางเชน วาทกรรมวาดวยการสรางบทบาทผูหญิงใหดอยกวาผูชาย ก็จะเปน
ตัวกําหนดหรือสรางความหมายใหกับสิ่งที่เรียกวาผูชายหรือผูหญิง ก็ขึ้นกับกฎเกณฑชุดหนึ่งทีว่ าท
กรรมวาดวยการสรางผูหญิงใหดอยกวาชายนั้นกําหนดขึน้ ทุกสรรพสิ่งลวนเปนผลผลิต โดยตรงจาก
การสรางขึ้นของวาทกรรมวาดวยการสรางผูหญิงใหดอยกวาชายทั้งสิ้น(Michel Foucault, 1977 : 59 –
60) กอนหนานั้นการผลิตเกิดขึ้นในครัวเรือน เปนการผลิตเพื่อการบริโภคภายในบาน(domestic
industry)ซึ่งการผลิตเชนนี้ทั้งสามีและภรรยามีสวนรวมในการผลิตโดยเทาเทียมเพื่อความอยูรอดของ
ครอบครัว ตอมาเกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมครอบครัว (family industry) จะมีบางคนในครัวเรือน
รับงานนอกบานมาทําโดยไดรับคาจาง แตงานที่รับมาทํานั้นสวนใหญทําที่บาน ซึ่งยังถือวางานและ
บานยังอยูใ นทีเ่ ดียวกัน ความคิดที่วาผูชายเปนผูเลี้ยงดูภรรยา และงานของภรรยาและลูกเปนเรื่องเล็ก
ๆ ไมสําคัญไมเคยปรากฏ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 17 ยุคอุตสาหกรรมทุนนิยม (capitalistic industry)
งานและบานถูกแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด ครัวเรือนไมใชหนวยการผลิตอีกตอไป ผูหญิงชน
ชั้นสูงและชนชั้นกลาง กลายเปนผูบริโภคและถอยหางออกจากการผลิต เพราะรายไดจากการทํางาน
นอกบานของผูชายเพียงพอไมตองไปรับจาง ในขณะทีภ่ รรยาที่ยากจนจําเปนตองทํางานบานและเขา
สูตลาดแรงงาน ไดรับคาจางที่ต่ําและขาดการคุมครอง (Alice Clark อางใน วารุณี ภูมสิ ินสิทธิ์, 2545 :
25-26)ผูหญิงตองถูกทําใหมบี ทบาท ที่ดอยกวาชาย ตั้งแตระบบทุนนิยมเริ่มเขามา ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้
ผูหญิงไมเคยดอยกวาผูชาย การเกิดบทบาทผูหญิงดอยกวาผูชาย ก็เพราะวาทกรรมที่สรางใหบทบาท
ผูหญิงดอยกวาผูชาย ซึ่งเปนการแบงบทบาทหญิงและชายตามความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม
กัน ฉะนั้นการสรางบทบาทหญิงชายจึงไมไดเปนกลางแตอยางใด แตในตัวของมันเองคือเทคนิค
วิธีการของอํานาจที่แยบยลในการกําหนดใหผูหญิงและผูช ายเปนเชนนัน้ (labeling)
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สําหรับสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม เกิดหลังชวงทศวรรษ 1970 ไดเริ่มมีการยอมรับใน
ความแตกตางของกลุมตาง ๆ ที่หลากหลายในสังคมมากขึ้น เชน กลุม ชาติพันธุตาง ๆ กลุมรักเพศ
เดียวกัน
ทําใหแนวคิดสตรีนยิ มที่พยายามเสนอถึงความเปนหนึ่งเดียวของผูหญิงที่เปนสากลถูก
วิจารณอยางมากวาเปนความคิดที่ผิดพลาดเพราะการตระหนักวาความเปนเพศอยูในฐานะที่เปนกลุม
ทางการเมืองที่สําคัญ ตองไมปฏิเสธความแตกตางอื่น ๆ ที่สําคัญในกลุมผูหญิงดวย ไมวาจะเปนชน
ชั้น เชื้อชาติและความพึงพอใจทางเพศ สถานะของผูหญิงแตละคน ในตัวมันเองประกอบดวย
องคประกอบตาง ๆ มากมาย (Hester Eisenstein, 1984 :8) นอกจากนีก้ ารเสนอถึงความเปนสากลของ
ผูหญิงยังถูกกลาวหาวาเปนความคิดเฉพาะของพวกผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตก ในความเปนจริงนั้น
การกดขี่ผูหญิงในโลกใบนีไ้ มมีรูปแบบที่เหมือนกันบางครั้งไมสอดคลองกันในแตละสังคม หลาย
ครั้งขัดแยงกัน บางครั้งเชื่อมโยงกัน บางครั้งเชื่อมโยงกันไมได เชน การเอารัดเอาเปรียบผูหญิงใน
ประเทศโลกทีส่ ามที่สําคัญคือการที่กรรมกรหญิงถูกกดขีจ่ ากบรรษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
แตกตางจากการกดขี่ที่ผูหญิงในโลกที่หนึง่ ประสบ
ดังนั้นแนวคิดหลังสมัยใหมทเี่ สนอถึงความ
หลากหลายและปฏิเสธความเปนสากลของปรากฏการณทางสังคมจึงไดรับความสนใจในหมูสตรี
นิยม ไดมกี ารเสนอวาแนวคิดสตรีนิยมโดยพื้นฐานมีความเหมือนกับแนวความคิดหลังสมัยใหมอยู
หลายประเด็น ไดแก ทัง้ แนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดหลังสมัยใหมเปนเพียงสองแนวคิดเทานั้นที่
เสนอถึงขอวิพากษอยางถึงรากถึงโคนตอกรอบความคิดยุครูแจงที่มีลักษณะเปนแนวคิดความเปนชาย
เปนศูนยกลาง ทั้งสองแนวคิดปฏิเสธขอเสนอเรื่องความเปนองคประธานที่มีเหตุผลเปนสากล สตรี
นิยมและแนวคิดหลังสมัยใหมยังเสนอเหมือนกันวา ความรูเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากตําแหนงแหงที่
เฉพาะหนึ่ง ๆ สตรีนิยมสวนใหญจะเสนอวาความเปนเพศเปนความรูที่ถูกสรางขึ้นภายใตบริบท
เฉพาะหนึ่ง ๆ ไมใชเปนผลที่ตามมาของสรีระ รวมทั้งตั้งคําถามตอความคิดในเรื่องการมีความเปน
ตัวตนที่คงทีแ่ ละเปนธาตุแท (Jackson & Jones, 1988 : 15) อยางไรก็ตามสตรีนิยมหลายแนวเชน แนว
เสรีนิยม แนวมารกซิสต แนวสังคมนิยม เปนขบวนการความเคลื่อนไหวของยุคสมัยใหม
เพราะฉะนั้นจึงมีพื้นฐานอยูบ นความคิดแบบเสรีมนุษยนิยม และทําใหคุณคาหลาย ๆ อยางของยุค
สมัยใหมยังมีสวนอยูใ นจุดยืนของสตรีนยิ มปจจุบนั อยูม าก เชน ความคิดในเรื่องความเสมอภาค
ความเทาเทียมกัน สิทธิมนุษยชน
สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมไดนําความคิดหลังสมัยใหมในหลายสวนมาใชอธิบายในมิติ
หญิงชายโดยเฉพาะความคิดในเรื่องวาทกรรม การใหความสําคัญตอเรื่องอํานาจในการสรางวาท
กรรมของความคิดหลังสมัยใหมเปนการย้าํ เตือนวา “ผูหญิง” ไดถูกสรางขึ้น ไมไดมมี าแตกําเนิด และ
ไดสรางความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางความเปนเพศในสังคมตาง ๆ ความคิดเรื่องวาทกรรม
ไดทําใหเห็นวา ในการทําความเขาใจมิติอตั ลักษณความเปนเพศทางสังคมนั้น การศึกษาสภาพทาง
ชีวะหรือทางจิตใจไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมในชวงประวัติศาสตรเฉพาะ
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หนึ่ง ๆ ทีก่ ารอธิบายทางวัฒนธรรมของความเปนเพศไดถูกผลิตและแพรกระจายไป และทําใหเห็น
วาอัตลักษณทางสังคมเปนสิ่งที่ซับซอนมาก มันเกิดจากปฏิบัติการทางสังคม ที่แตกตางหลากหลาย
และอัตลักษณของคนในสังคมไมไดถูกสรางขึ้นครั้งเดียวแลวจบคงทีอ่ ยูตลอดไป แตเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาที่ผานไปและตามความสัมพันธและการกระทําของผูกระทําที่เปลี่ยนไป ดังนั้นสตรีนิยม
แนวหลังสมัยใหมจึงปฏิเสธความเหมือนกันของกลุมผูหญิง
หรือมีอัตลักษณของกลุมผูหญิงที่
แนนอน และรวมไปถึงการปฏิเสธการเมืองแบบอัตลักษณ เพราะการเมืองแบบนี้จําเปนตองสราง
ความเหมือนกันและความเปนแกนแทของกลุมขึ้นเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทาง
การเมือง พวกหลังสมัยใหมมองวาการใชอัตลักษณของกลุมถือวาเปนอันตราย เพราะการสรางอัต
ลักษณเปนการดําเนินการทางอํานาจ ไมใชการปลดปลอยตัวตนที่แทจริง สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม
จึงเรียกรองใหสตรีนิยมเลิกความคิดในเรื่องอัตลักษณความเปนเพศเสีย ถาเชื่อวาการจํากัดความของ
“ผูหญิง” เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและถูกจํากัดโดยกรอบความคิดบางอยาง ก็ควรเลิกใหคําจํากัดความ
ของผูหญิงเสีย จะทําใหเกิดอัตลักษณทหี่ ลากหลายขึ้นในความเปนผูห ญิง เพราะไมไดถูกจํากัดโดย
กรอบความคิดบางอยางอยู และจะทําใหเกิดความเขาใจไดวาอัตลักษณความเปนเพศเกิดไดอยางไร
อยางไรก็ตาม การเสนอใหเลิกใชอัตลักษณความเปนเพศหรือความเปนผูหญิงในการตอสูเรื่องความ
เปนรองของผูหญิงถือวาเปนขอถกเถียงที่สําคัญมากในสตรีนิยมปจจุบนั นี้และมีความเห็นที่ไมเห็น
พองตองกันนัก จะไมเชื่อวามีความเปนผูหญิงเชนกัน และยังเสนอวาควรเก็บความคิดนี้บนเหตุผล
ที่วาเปนความคิดเชิงกลยุทธในการตอสู กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สตรีนยิ มแนวหลังสมัยใหมเชื่อวาไมมี
มิติของผูหญิง ไมมีความเปนผูหญิง ไมมีบทบาทเฉพาะของผูหญิงทุกอยางลวนถูกสรางผานทาง
ปฏิบัติการทางวาทกรรม จึงไมมีความเปนผูหญิงที่แท คงที่ตายตัว และไมเปลี่ยนแปลง แตอัตลักษณ
ของผูหญิงควรถูกมองวาเปนความหลากหลาย ไมใชถกู กําหนดโดยความเปนเพศหญิงเทานั้น(Fraser,
Nancy and Linda Nicholson, 1990 : 17-18)ความเปนเพศนาจะถูกมองวาเปนเพียงสวนหนึ่งของ
สวนอื่น ๆ ไมวาจะเปนชนชัน้ เชื้อชาติ ความเปนชาติพันธุ อายุ และความเปนเพศใดเพศหนึ่ง (sexual
orientation) ที่ประกอบเปนอัตลักษณของคนคนหนึ่ง เพราะการไมรวมองคประกอบอื่น ๆ เขาไป
พิจารณาดวยเปนการสรางความเปนเอกภาพที่จอมปลอมจากความหลากหลายขององคประกอบตาง
ๆ และทําใหองคประกอบที่ไมเปนที่รจู ักเปนสวนชายขอบไป ความคิดเชนนี้นาํ ไปสูการปฏิเสธ
ความคิดเรื่องสารัตถะนิยม หรือความมีธาตุแทของผูหญิงดวย
มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) เปนนักคิดแนวหลังสมัยใหมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโดงดัง
มากในความคิดเรื่องอํานาจและความรู ฟูโกเสนอวาอํานาจที่มีอยูทุกทีใ่ นสังคม “อํานาจถูกผลิตจาก
ชวงเวลาหนึ่งไปสูอีกชวงเวลาหนึ่ง ในทุก ๆ จุดจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง อํานาจอยูในทุกที่ ไมใช
เพราะวามันหอมลอมทุก ๆ สิ่ง แตเปนเพราะมันมาจากทุก ๆ แหง (Michel Foucault อางใน ไชยรัตน
เจริญสินโอฬาร, 2545 : 117) อํานาจไมไดถูกรวมอยูเ ฉพาะในปริมณฑลเดียวของสังคม แตกระจาย
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ไปทั่วทุกสถาบันของสังคมที่ประกอบเปนสังคมนั้น
มีความเหมาะสมกับการเมืองของสตรีนิยม
เพราะทําใหเขาใจไดวาวาทกรรมที่สรางผูหญิงใหดอยกวาชายไมไดดํารงอยูที่สถาบันเดียวแตกระจาย
อยูทุกมุมของสังคม ดังนั้นจะมองปญหานั้นทางดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวยอมไมสามารถทําให
สถานะของผูหญิงดีขึ้นอยางแทจริง ผูหญิงจําเปนตองคัดคานความรู วาทกรรมของอํานาจ ทีท่ ําให
ผูหญิงดอยกวาชายในทุก ๆ ที่ในสังคมนี้
มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ยังเสนอวาทางดานเพศและอํานาจ ปจเจกบุคคลไดถูก
ควบคุมผานทางการเปนเพศใดเพศหนึ่ง โดยเฉพาะผานการสรางวาทกรรมในวิทยาศาสตรที่เกีย่ วกับ
มนุษยและปฏิบัติการที่เกีย่ วของและผานทางวาทกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย การทําความ
เขาใจในเรื่องอํานาจในความเปนเพศตองศึกษาทีว่ าทกรรมที่สรางขึ้นมาไมใชพิจารณาที่ตัวการ
กระทําทางเพศ ฟูโกกลาววา เพศทางสรีระกําหนดเอกภาพจอมปลอมเพื่อรักษาไวและขายกฎเกณฑ
ของความเปนเพศใตปริมณฑลการสืบพันธุ ดังนั้นความสอดคลองกันของการเปนเพศดําเนินการใน
แนวเดียวกัน ไมใชเปนพื้นฐานของการเมืองแตเปนผลของการเมือง การตอสูทางการเมืองตองไมทํา
ใหเปนเรื่องเพศ และใหหลีกเลี่ยงจากการเมืองที่มีฐานอยูที่อัตลักษณความเปนเพศ เพราะอัตลักษณ
ของบุคคลประกอบขึ้นดวยความสัมพันธของสังคมและปฏิบัติการอันมากมายที่บุคคลเกี่ยวของและ
ความสัมพันธเหลานั้นบางครั้งก็ขัดแยงกันและเปนพลวัตร อัตลักษณของผูหญิงคนใดคนหนึ่งไมใช
ประกอบขึ้นจากความเปนเพศหญิงแตเพียงอยางเดียว แตประกอบดวยเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้น เปน
ตน
แนวคิดสตรีนยิ มควรใหความสําคัญกับมุมมองที่เปนทองถิ่น
บริบททางประวัติศาสตร
ศึกษากลไกที่เฉพาะเจาะจงของการกดขี่ของผูหญิงมากกวาจะศึกษาถึงปรากฏการณที่เปนสากลของ
ความเปนใหญของชาย อันจะนําไปสูการตอสูของผูหญิงได แทนที่จะพยายามกลาวถึงธรรมชาติ
ความเปนหญิงที่เปนธาตุแท นาจะพยายามทําความเขาใจวาผูหญิงถูกสรางโดยวาทกรรมใดในสังคม
ที่เฉพาะที่
และแทนที่จะเสนอถึงความเปนสากลของระบบชายเปนใหญ
นาจะทําการศึกษา
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของโครงสรางระบบชายเปนใหญ
กลาวคือวิเคราะหตัวอยางที่
เฉพาะเจาะจงของปรากฏการณชายเปนใหญนั้น นักสตรีนิยมไมสามารถตอตานระบบชายเปนใหญที่
เปนสากลได แตสามารถตอตานปรากฏการณของชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจงได สามารถคัดคาน
โครงสรางสังคมที่มีลักษณะชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจงได ซึ่งเปนการตอตานของทองถิ่น ทั้งนี้ไมมี
อะไรที่เปนสากลหนึ่งเดียว ทุกสรรพสิ่งลวนแตกตางหลากหลายในตัวมันเอง
สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมปฏิเสธในเรื่องความเปนสากลของผูหญิง ความเหมือนกันของ
ผูหญิงทั้งโลก เพราะมองวาการเสนอเชนนี้เปนการละเลยความแตกตางที่มีอยูในหมูผูหญิง เปนการ
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ตัดผูหญิงบางกลุมออกไปเพราะผูหญิงไมไดเหมือนกันทัง้ หมด การเชือ่ ในความเปนสากลของผูหญิง
ถูกวิจารณวาอาจสะทอนถึงแงมุมเชิงเผด็จการที่มีอยูในแนวคิดสตรีนิยม การเสนอผูหญิงในฐานะ
กลุมคนที่เหมือนกันไมตางไปจากแนวคิดเผด็จการเรื่อง “มนุษย” (Man) ของตะวันตกวาเปนมนุษย
สากลและเปนมนุษยผูชาย สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมจะใหความสําคัญกับความแตกตางของผูหญิง
ที่มีอยูอยางมากมาย รวมทัง้ ความหลากหลายที่มีอยูในผูหญิงแตละคน การใหความสําคัญกับความ
แตกตาง จะเปนประโยชนตอ การเคลื่อนไหวของผูหญิง เพราะเปนการเพิ่มพันธมิตรไดมากกวาการที่
จะมีกลุมผูหญิงที่มีเอกภาพเดียวภายใตผลประโยชนรวมที่เปนสากล
นอกจากนี้การเนนที่ความ
แตกตางยังนําไปสูการมองเห็นหนทางในการแกปญหาตาง ๆ ของผูหญิงในหลาย ๆ ทาง ไมใช
หนทางเดียว เชน การจัดการเรื่องการดูแลเด็ก
สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมยังปฏิเสธระบบคิดแบบแบงเปนคูตรงขาม และเสนอใหคดิ แบบ
ไมเปนคูหรือดานหนึ่งตรงขามกับอีกดานหนึ่ง เชน ผูหญิง/ผูชาย ธรรมชาติ/วัฒนธรรม การเสนอ
ความคิดวามีการคิดแบบหญิงของนักสตรีนิยมบางคนก็ถูกมองจากสตรีนิยมแนวนีว้ า เปนลักษณะการ
คิดแบบคูตรงขามคือ เพศทางชีวภาพ/ความเปนเพศหรือเพศทางสังคม การสรางทางชีวภาพ/การสราง
ทางสังคม ซึ่งเปนระบบคิดที่ผิดพลาด ควรจะพิจารณาอยางเปนภาพรวมมากกวา เพราะรางกายของ
พวกเราโดยตัวมันเองเปนการสรางทางสังคม
เพศทางชีวะและความเปนเพศทีถ่ ูกสรางจากสังคม
ไมไดแยกจากกันหรืออยูตรงขามกัน แตไดกอรูปรวมกันเปนเราในฐานะปจเจก
เปรียบเทียบทฤษฎีในแนวนีโอมารกซิสตและแนวสตรีนยิ ม
ทฤษฎีทั้งในแนวนีโอมารกซิสต และในแนวสตรีนยิ ม ทั้งสองแนวนี้ตางมองวาปญหา
ความไมเทาเทียมกันทางเพศมีรากฐานมาจากโครงสรางสังคม ดังนั้นถาจะแกปญ
 หาเรื่องผูหญิงก็
จะตองแกที่โครงสรางสังคม โดยแนวนีโอมารกซิสเนนที่โครงสรางชนชั้นทางสังคม สวนแนวสตรี
นิยมเนนที่โครงสรางสังคมที่ชายเปนใหญ
ทฤษฎีในแนวนีโอมารกซิส มีจุดเดนคือสามารถอธิบายลักษณะของการกดขี่ผูหญิงโดย
เชื่อมโยงกับปจจัยดานเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการกดขีผ่ ูหญิง
เฉพาะหนา โดยมองวาสังคมชนชั้นและระบบทุนนิยม ทําใหเกิดการกดขี่ผูหญิง การจะแกไขปญหา
การกดขี่ผูหญิงไดจะตองทําการลมเลิกสังคมชนชั้น แลวการกดขี่ผูหญิงก็จะหมดไป แตขณะเดียวกัน
ก็ตองทําการตอสูเพื่อลมลางทัศนคติความเชื่อตาง ๆ ที่กดขี่ผูหญิงและผูชายที่ตกทอดมาจากสังคมเดิม
ดวย มารกซิสไดใหความสําคัญกับโครงสรางสังคมชนชั้น การที่ชนชั้นกรรมชีพถูกกดขี่จากชนชั้น
นายทุน แตเมื่อดูแลวผูหญิงในทุกชนชั้นตางก็ถูกกดขีจ่ ากสังคมชายเปนใหญดว ย คือ ถึงแมวา ใน
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ระดับหนึ่งชนชั้นกรรมชีพทัง้ ชายและหญิงตางก็ถูกกดขีจ่ ากชนชั้นนายทุน แตผหู ญิงทั้งในชนชั้น
กรรมาชีพ ชนชั้นกลางหรือชนชั้นนายทุนตางก็ถูกกดขี่จากผูชายดวย ดังนัน้ นอกจากโครงสรางทาง
ชนชั้นแลวสิ่งหนึ่งที่นาจะพิจารณาในปญหาผูหญิงก็คือโครงสรางชายเปนใหญ
สตรีนิยมแนวเสรีนิยม อธิบายวาการเลือกปฏิบัติระหวางผูหญิงและผูชาย และความไมเทา
เทียมกันทางเพศเกิดจากการอบรมบมเพาะ การศึกษาและกฎหมาย การที่งานบานเปนงานไมมี
คุณคาเชิงเศรษฐกิจทําใหสถานภาพของผูหญิงต่ํากวาผูชาย ดังนั้นจึงเสนอใหงานบานเปนวิชาชีพ
ลดภาระงานบานของผูหญิง และมีการแกไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติแกผูหญิง เปดโอกาสทางการ
ศึกษาและใหผหู ญิงพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ แนวทางนีเ้ นนการปฏิรูประบบใหเปนธรรมกับ
ผูหญิงมากขึ้น
ขอดอยของแนวเสรีนยิ มก็คอื การพยายามแกปญหาโดยละเลยกับระบบที่ผูชายเปนใหญ
และโครงสรางอํานาจที่เปนอยู แตเนนไปที่การแกไขกฎหมาย และการทําใหผูหญิงมีบทบาทเหมือน
ผูชายมากขึ้นทัง้ ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ความไมเทาเทียมกันทางเพศยังคง
อยู ผูหญิงบางคนและบางกลุมเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากแนวทางนี้ โดยการเขาไปมีบทบาทและ
อํานาจในโครงสรางทางการเมืองที่เปนทางการ และระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ผูหญิงสวนใหญยงั คง
ประสบปญหาแบบเดิม หรือลําบากมากขึ้น เพราะมีการเพิ่มขึ้นของบทบาทนอกบานรวมเขากับ
บทบาทในบาน สงผลใหผูหญิงที่ไมตองการทํางานนอกบานกลายเปนผูหญิงที่ไมไดมาตรฐานตาม
แบบฉบับของผูหญิงยุคใหม
สตรีนิยมแนวสุดขั้ว อธิบายวาความสัมพันธระหวางชายหญิง เปนความสัมพันธเชิง
อํานาจในระบบชายเปนใหญ ซึ่งระบบนี้ครอบงําอยูในทุกระดับความสัมพันธ แมแตในเรื่อง
เพศสัมพันธและการแตงงาน นอกจากนี้ปจจัยดานจิตวิทยา และชีววิทยาทีน่ ําไปสูการแบงงาน
ระหวางเพศทําใหผูหญิงดอยกวาชาย แนวทางนีย้ ังเห็นวารัฐเปนเครื่องมือของระบบ ดังนัน้ จึงควร
แยกตัวออกจากระบบดังกลาวในทุกดาน รวมทั้งความสัมพันธทางเพศกับผูชาย มองวาความรัก
ความสัมพันธเชิงโรแมนติกเปนเครื่องมือของระบบชายเปนใหญ และปฏิเสธมายาคติเกี่ยวกับความ
งาม และการปลดปลอยผูหญิงออกจากการเปน “แมพันธุ”
จุดเดนของทฤษฎีแนวนี้คือ พยายามอธิบายปญหาผูหญิงโดยใชประสบการณและการมอง
โลกของผูหญิงเปนฐาน (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546 : 225) และพยายามแกไขปญหาที่ระบบ
โครงสราง แตทฤษฎีนกี้ ็ไดละเลยความแตกตางระหวางผูหญิง เชน ในเรื่องความรักและ
ความสัมพันธระหวางหญิงชาย จะทําอยางไร ถาผูหญิงยังคงใหความสําคัญกับความสัมพันธดานนี้

50

อยู แลวจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางหญิงชายใหมีความเทาเทียมกันมากขึน้ ไดหรือไม หรือ
วาในเรื่องความเปนแม หรือวาความงาม จะทําอยางไรถาผูหญิงบางกลุมยังคงใหความสําคัญกับการ
เปนแม และความงามอยู
สตรีนิยมแนววัฒนธรรม
ไดปฏิเสธระบบความหมายของปตาธิปไตยที่ไมใหคณ
ุ คากับ
ความหมายที่ถูกเชื่อมโยงกับผูหญิง โดยใหคุณคากับคานิยม และสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับผูหญิงวาเปน
สิ่งที่เหนือกวาชาย เชน ความออนโยน ความเอื้ออาทรหรือวาความเปนแม มองวาผูหญิงกับผูชาย
แตกตางกันและไมควรนําบรรทัดฐานของผูชายมาใชเปนบรรทัดฐานของผูหญิง
จุดเดนของแนวทางนี้อยูทวี่ า การพยายามใหคุณคากับระบบความหมายที่เชื่อมโยงเขากับ
ผูหญิง แตการตีความเหลานี้ก็ยังไมหลุดออกไปจากกรอบความหมายแบบเดิม คือ ลักษณะที่ถกู
เชื่อมโยงเขากับความเปนหญิง ก็ยังเปนไปตามความเชือ่ ดั้งเดิมของความเปนชายหญิง ที่มองวาแกน
ของผูหญิงเกี่ยวโยงอยูก ับบทบาทในบาน และความเปนแม ทําใหละเลยผูหญิงอีกมากที่ไมตองการ
จะเปนแม หรือเปนแมไมได และถึงแมแนวทางนี้จะใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางหญิง
ชาย แตก็ลืมไปวาในระหวางผูหญิงเองก็มีความแตกตางกัน ผูห ญิงไมไดมีความเหมือนกันไปหมด
ทุกเรื่อง ผูหญิงยังมีความแตกตางทั้งในดานเชื้อชาติ ชนชั้น สีผิว และระบบความหมายในเรื่องเพศ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องความเขมแข็งหรือความออนโยน ทั้งสองเพศควรจะมีไดเหมือน ๆ กัน ไมใช
ผูกระบบความหมายเขากับเพศใดเพศหนึ่ง
สตรีนิยมแนวสังคมนิยม มีความเห็นวาการกดขี่ทางเพศ ชนชั้น และเชื้อชาติ มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน เนนการวิเคราะหระบบทุนนิยมระบบชายเปนใหญ ในระบบทุน
นิยมการแยกผูหญิงออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แยกตลาดออกจากบาน และการที่งานบานถือ
เปนงานที่ไมมคี ุณคาทางเศรษฐกิจ ทําใหสถานภาพของผูหญิงตกต่ํากวาชาย ผูชายควบคุมเรื่องเพศ
ผานสถาบันการแตงงานและครอบครัว แนวทางนี้ไดทําการศึกษาการแบงงานระหวางเพศทั้งในบาน
และนอกบาน
สตรีนิยมแนวสังคมนิยม
ดูเหมือนวาจะเปนแนวทางที่สามารถวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย ความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชายไดครอบคลุมมากกวาแนวอื่น ๆ แตการ
มองผูหญิงยังอิงอยูกับลักษณะและบทบาทของชายหญิงอยางที่เปนอยู และสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับ
ทวิลักษณะในปรัชญาตะวันตก ที่เกี่ยวของกับการแบงพืน้ ที่ออกเปนพืน้ ที่สาธารณะและพื้นที่สว นตัว
(Public-Private Distinction) การมองบทบาทและที่ทางของผูชายและผูหญิงโดยเชื่อมโยงเขากับ
พื้นที่ทั้งสอง โดยพื้นที่สาธารณะเปนพืน้ ที่ของผูชาย และพื้นที่สวนตัวซึ่งเปนเรื่องของปจเจกและ
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ครอบครัวเปนพื้นที่ของผูหญิง สิ่งที่เปนอยูหรือเกิดขึ้นในพื้นที่สว นตัวแตกตางจากความเปนไปและ
ความสัมพันธระหวางคนในพื้นที่สาธารณะ
การที่สตรีนิยมแนวสังคมนิยม ไดใหความสําคัญกับการกดขี่ทางเพศ ชนชั้น และเชื้อชาติ
ทําใหสามารถใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางชายหญิงไดครอบคลุมมากกวาแนวทางอื่นๆ เพราะ
โครงสรางของสังคมชนชั้น เชื้อชาติ และโครงสรางสังคมชายเปนใหญมีความสัมพันธกันอยางแนบ
แนน ในขณะที่นายทุนกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพ ประเทศที่พัฒนาแลวก็กดขี่ประเทศดอยพัฒนา และ
โครงสรางสังคมที่เอื้อใหผูชายไดรับประโยชนจากการกดขี่ผูหญิง
และในการที่จะแกไขปญหา
นอกจากการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจแลว ตองมีการเปลี่ยนในระบบความคิดของ
คน เปลี่ยนความเชื่อความหมายตาง ๆ ในสังคม ใหมนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยาง
เสรี โดยไมมขี อจํากัดในเรือ่ งเพศ ชนชั้น หรือสีผิว
สวนสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม ใหความสําคัญกับการปฏิเสธความคิดตาง ๆ ที่ผานมา
ปฏิเสธระบบคิดของยุคสมัยใหม ปฏิเสธกรอบความรูยคุ รูแจง (enlightenment) ปฏิเสธระบบคิดแบบ
คูตรงขาม ไมเชื่อในเรื่องการมีคําตอบหรือคําอธิบายที่เปนหลักเดียวกัน (grand theory) แตมองวาทุก
ปรากฏการณมีคําอธิบายของมันเองที่เฉพาะและแตกตางกับปรากฏการณอื่น แตใหความสําคัญกับ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงและความเปนอิสระของวิถีตาง ๆ ของการกดขี่ทดี่ ํารงอยูในสังคม วาทกรรมที่
เกี่ยวกับความเปนเพศเปนแกนแทในการยึดกุมการทํางานของอํานาจไมใชตัวพฤติกรรมทางเพศหรือ
ประวัติศาสตรของมัน ดังนัน้ สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมจึงเชื่อวานักสตรีนิยมไมสามารถตานระบบ
ชายเปนใหญที่เปนสากลได แตสามารถตอตานปรากฏการณของชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจง หรือ
เฉพาะพืน้ ที่ได สามารถคัดคานโครงสรางสังคมที่มีลักษณะชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจงได ซึ่งเปน
การตอตานเฉพาะทองถิ่น เนื่องจากความเปนเพศเปนความรูที่ถูกสรางภายใตบริบทเฉพาะหนึ่ง ๆ
1.3 การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) โดยมิเชล ฟูโก (Michel Foucault)
เปนการยากทีจ่ ะใหความหมายของการวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis) ไดอยาง
ชัดเจนแนนอนและตายตัว แตการวิเคราะหวาทกรรมเปนวิธีการที่จะทําใหเขาถึงปญหาที่กําลังถูกตัง้
คําถาม และที่สําคัญการวิเคราะหวาทกรรมไมใชวิธีตอบคําถามดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่พยายาม
อธิบายปญหาดวยเหตุผลที่ตายตัว แตการวิเคราะหวาทกรรมจะทําใหทราบถึงที่มา หรือสิ่งจูงใจทีท่ ํา
ใหสิ่งนั้นมีขนึ้ มาในสังคม
ทําใหเขาใจถึงแกนแทของปญหานั้น รวมถึงทางแกไข และสิ่งที่
หลอกลวงที่สรางขึ้นมาเบื้องหลังการเกิดขึน้ ของสิ่งนั้น(หรือปญหานัน้ )
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การวิเคราะหวาทกรรมนี้เปนผลจากการกําเนิดของยุคหลังสมัยใหม (post modern period)
ซึ่งแนวคิดหลังสมัยใหมนี้ไมเชื่อในการใหความหมายใดๆใหกับทุกสิ่งในโลกนี้ ในขณะที่ทฤษฎี
หรือแนวคิดอืน่ มักจะพยายามสรางระบบคิด รวมถึงการใหความหมายกับสิ่งตางๆที่ตองการศึกษา
ยุคของหลังสมัยใหม เปนยุคที่ตางจากยุคอื่นๆ กลาวคือไมมีอะไรที่เปนความหมายที่แนนอนตายตัว
แตขึ้นอยูก ับบริบทตางๆของสังคมในเวลานั้นและสิ่งที่มอี ํานาจเหนือในการกําหนด
ทฤษฎีหลังสมัยใหมตองการเสนอใหเกิดการรื้อสราง แนวคิด ระบบคิด รวมถึงคานิยม
และสมมุติฐานตางๆที่ครอบงําสังคมอยู นักคิด นักปรัชญาคนสําคัญที่เปนที่รูจักทั่วโลกในยุคหลัง
สมัยใหมนี้ไดแก เดอริดา (Jacques Derrida 1930-2004) ซึ่งเปนผูริเริ่มใชคําวา deconstruction หรือ
การรื้อสราง ที่ใชการแพรหลายในแวดวงสังคมศาสตร และมิเชล ฟูโก (Michel Foucault 1926-1984)
ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มวิธีการศึกษาปญหาหรือปรากฏการณทางสังคมที่ตองการคําอธิบายโดยการวิเคราะห
วาทกรรม (discourse analysis) นอกจากนีย้ ังมีนักคิดในแนววิพากษ (critical thinkers) อีกหลายทาน
เชน Julia Kristeve Jean – Francois Lyotard และFredric Jameson
ในการศึกษานี้ ผูศึกษาใชการวิเคราะหวาทกรรมในแบบเดียวกันกับที่ มิเชล ฟูโก(Michel
Foucault) ใชในงานเขียนของเขา โดยเฉพาะในงานเขียนตั้งแตคริสตทศวรรษ 1970 เปนตนมาจนถึง
ชวงสุดทายของชีวิต กลาวคือ วาทกรรมในที่นี้ หมายถึงกระบวนการในการสรางหรือกําหนด แนวคิด
ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด หรือทัศนะความเห็นรวมกันของสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอมิติหญิง
ชายในสังคม อาจจะเปนในรูปแบบของความรู ความจริง อํานาจ นอกจากนี้วาทกรรมยังตรึงสิ่งที่
สรางขึ้นใหดํารงอยูและยอมรับสังคมในวงกวาง (valorige) ซึ่งจะเห็นถึงการเขาไปจัดระเบียบหรือ
ควบคุมการกําหนดมิตหิ ญิงชาย โดยกําหนดใหหญิงดอยกวาชายในสังคมระบบชายเปนใหญ รวมถึง
การทําหนาที่ เก็บกด ปดกั้น บดบัง ขจัด หรือทําลาย สิง่ ที่แตกตางไปจากเอกลักษณและความหมาย
ที่วาทกรรมนีส้ รางขึ้น กลายเปน “วาทกรรมหลัก” (dominant discourse) การใหความหมายของวาท
กรรมในงานของฟูโกดังที่กลาวนั้น เกิดขึน้ ในงานที่ผลิตขึ้นในชวงหลังคริสตทศวรรษ 1970 ซึ่งถือวา
เปนชวงการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารศึกษาของเขา จากวิธกี ารศึกษาที่เรียกวา “archaeology” สูวิธีการ
ศึกษาที่เรียกวา“genealogy” หรือ “วงศาวิทยา” นอกจากนี้ ความหมายของวาทกรรมดังกลาว ยังสอด
รับกับความคิดในชวงสุดทายในชีวิตของฟูโก ที่ใหความสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกวา “เทคนิควิทยาของ
การสรางตัวตน” (Technologies of the Self) กอนหนาการศึกษาแบบวงศาวิทยา ฟูโกไดให
ความสําคัญกับภาษาอยางมาก โดยมองวาวาทกรรมคือระบบที่ทําใหการพูด/การเขียนในสังคมหนึ่งๆ
เปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ เงื่อนไข และกลไกตางๆ ในการพูด การเขียน
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ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนมากกวาเรื่องของภาษา หรือคําพูด แตมีภาคปฏิบัติการของวาท
กรรม (discursive practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชือ่ คุณคา และสถาบันตางๆใน
สังคมที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆดวย มิเชล ฟูโก(Michel Foucault) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “วาท
กรรมถูกสรางขึ้นจากความแตกตาง ระหวางสิ่งที่สามารถพูดไดอยางถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง (ภายใต
กฎเกณฑและตรรกะชุดหนึง่ ) กับสิ่งที่ถูกพูดอยางแทจริง สนามของวาทกรรมในขณะหนึ่งก็คือ
กฎเกณฑวาดวยความแตกตางนี้ ฉะนั้น วาทกรรมจึงสรางสิ่งตางๆขึ้นมา ภายใตกฎเกณฑที่ชัดเจนชุด
หนึ่ง กฎเกณฑนี้จะเปนตัวกําหนดการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลง หรือการเลือนหายไปของสิ่งนัน้ ๆ
นั่นคือควบคูไปกับสิ่งตางๆที่สังคมสรางขึ้น ยังมีการสรางและการเปลีย่ นแปลงสิ่งทีถ่ ูกพูดถึงโดยวาท
กรรมอีกดวย” (Michel Foucault, 1972: 63) ยกตัวอยาง เชนวาทกรรมวาดวยการพัฒนา ก็จะเปน
ตัวกําหนดหรือสรางความหมายใหกับสิ่งที่เรียกวา “การพัฒนา” สิ่งใดจะถือวาเปน “การพัฒนา”
หรือ “ดอยพัฒนา” ก็ขึ้นกับกฎเกณฑชุดหนึ่งที่วาทกรรมวาดวยการพัฒนานั้นกําหนดขึ้น ฟูโกเรียก
กฎเกณฑนนั้ วา “archive” แมแตประเทศที่เรียกวา “ประเทศดอยพัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่สาม”
ก็เปนผลผลิตโดยตรงจากการสรางขึ้นของวาทกรรมวาดวยการพัฒนายุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ทั้งสิ้น กอนหนายุคแหงการพัฒนาไมปรากฏวามีการจัดแบงประเทศออกเปน “ประเทศพัฒนา” กับ
“ประเทศดอยพัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่สาม” แตอยางใด จะมีก็แตประเทศยากจน (แตไม
จําเปนตองดอยพัฒนา) หรือประเทศในภูมภิ าคเอเชีย อาฟริกา ลาตินอเมริกา หรือตะวันออกกลางเปน
ตน ประเทศในภูมภิ าคเหลานี้ เพิ่งกลายสภาพเปน “ประเทศดอยพัฒนา” ก็เพราะวาทกรรมวาดวยการ
พัฒนายุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองกําหนดใหเปน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การจัดประเภทของ
ประเทศ (categorization) ออกเปนประเทศพัฒนา กับประเทศดอยพัฒนา มิใชเปนการจัดแบงดวย
สภาพภูมิศาสตร แตเปนการจัดแบงตามความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันมากกวา ฉะนั้นการ
จัดประเภท การแยกแยะตางๆ จึงมิใชเครื่องมือที่เปนวิทยาศาสตร หรือเปนกลางแตอยางใด แตในตัว
ของมันเองคือเทคนิควิธีการ และวิทยาการของอํานาจที่แยบยลแบบหนึง่ เนื่องจากปาย หรือฉลากจาก
การจัดประเภทเหลานี้ (Labeling) จะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับ สถานภาพความสูงต่ํา บทบาท
หนาที่ อํานาจ ของสิ่งนั้นๆ เชน การจัดประเภทภูมิปญญา/ความฉลาดของคน (IQ) ก็เปนการสราง
ประเภทของคนขึ้นมา เชน “คนสมองเลิศ” “คนฉลาด” “คนโง” หรือการจัดแบงประเภทของคนใน
สังคมเปน เด็ก ผูหญิง ผูชาย ผูสูงอายุ ผูพิการ ซึ่งในแตละประเภทของคนเหลานี้ ก็จะมีการกําหนด
บทบาท หนาที่ สถานภาพเฉพาะใหแตกตางออกไป หรือวาทกรรมวาดวยความบาของจิตเวช ก็
เชนเดียวกัน ไดนําไปสูการสรางเอกลักษณเฉพาะชนิดใหม ใหกับคนในสังคมในศตวรรษที่ 19
เรียกวา “คนบา” “อาชญากร” หรือบุคคลที่เปนอันตรายตอสังคม (the dangerous individual) เพราะ
กอนหนานี้ ไมปรากฏวามีการจัดประเภทคนแบบนีใ้ นวาทกรรมของจิตเวชแตอยางใด ในทํานอง
เดียวกัน
ฟูโกไดแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงอํานาจที่แยบยลของวาทกรรมในการสราง
เอกลักษณหรือความเฉพาะเจาะจงใหกับสิ่งตางๆในสังคม(disciplining techniques) ในการศึกษา
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เรื่องเทคนิควิธกี ารลงโทษของสังคมสมัยใหม หรือสังคมที่เนนการควบคุมในรูปของการจัดระเบียบ
วินัย วา “ในระบบของวินยั เด็กๆจะถูกจัดระเบียบ หรือทําใหจําเพาะเจาะจงมากกวาผูใหญ คนปวย
มากกวาคนทีม่ ีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง คนบากับคนราย มากกวาคนปกติกับคนดี ในแตละกรณี
บุคคลประเภทแรกในคูตางๆที่กลาวถึงขางตน จะถูกจัดระเบียบหรือทําใหมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
อยางมากจากกลไกการควบคุมในอารยธรรมของเรา
เมื่อสังคมตองการจัดระเบียบคนที่มสี ุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง คนปกติ หรือคนดี ก็จะกระทําในรูปของการเปรียบเทียบกับกลุมคนประเภทแรก
โดยการดูวาบุคคลนั้นๆ มีความเปนเด็ก ความบา หรือความชั่วรายในตัวมากนอยเพียงใด ศาสตรและ
การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาทุกแขนง ตางลวนมีรากเหงามาจากกระบวนการจัดระเบียบหรือการสราง
ความเฉพาะเจาะจงที่กลับหัวกลับหางแทบทั้งสิ้น” (Foucault, 1977: 193)นั่นคือยิ่งมีความ
เฉพาะเจาะจง ความเปนสวนตัว หรือมีเอกลักษณสงู เทาใด ยอมหมายความวาไดมีการจัดระเบียบหรือ
ควบคุมในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นตามไปดวย และผูที่ออ นแอ ผูที่เสียเปรียบจะถูกจัดระเบียบควบคุม
มากกวาผูทแี่ ข็งแรง
ดังนั้นในความเห็นของมิเชล ฟูโก(Michel Foucault) เอกลักษณและความหมายจึงเปนเรื่อง
ของการใชอํานาจเขาไปบังคับยัดเยียดใหเปนวาทกรรมชุดหนึ่ง ขณะเดียวกันวาทกรรมชุดดังกลาว ก็
จะเก็บกด บดบัง ปดกั้น ขจัด หรือทําลายมิใหสิ่งทีแ่ ตกตางไปจากเอกลักษณและความหมายของสิ่ง
ที่วาทกรรมนัน้ สรางขึ้นปรากฏตัวขึ้น
มากกวาเปนเรื่องของการผูกติดกันอยางเหนียวแนนของ
คุณสมบัติเฉพาะบางอยางในตัวของสิ่งเหลานั้นเอง ที่ทาํ ใหเปนอยางที่เปนอยู อยางที่นิยมเขาใจกัน
เชนอวัยวะเพศกับความเปนชาย หรือหญิง ผิวสีกับความเปนคนขาว กับคนดํา บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง กับ “ความเปนพลเมือง” ในวาทกรรมความเปนพลเมืองของรัฐ
ประชาชาติปจจุบัน เปนตน นั่นคือจารีตปฏิบัติและกฎเกณฑของสังคมในรูปของวาทกรรมและ
ปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในเรื่องนั้นๆตางหาก
ทีเ่ ปนตัวกําหนดเอกลักษณและความหมายให
เกิดขึ้น ดังนั้นเอกลักษณและความหมายจึงมีลักษณะลื่นไหล (elusive) เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรม
ที่สรางสิ่งเหลานั้นขึ้นมา ไมแนนอน ตายตัว หยุดนิ่ง หรือที่เรียกวา “discursive/narrative Identity”
นั่นเอง
เมื่อเปนเชนนัน้ เรื่องของวาทกรรมกับเรื่องของอํานาจและความรุนแรงจึงแยกกันไมออก
มิเชล ฟูโก(Michel Foucault) กลาวไวอยางชัดเจนในปาฐกถานําที่มีชอื่ เสียง และถือเปนงานหลักชิ้น
หนึ่งที่สรุปรวบยอดความคิดของเขา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1970 ที่ College de France วา “เราจะตอง
เขาใจวาทกรรมในฐานะที่เปนความรุนแรงที่กระทําตอสิ่งตางๆ หรือในแทบทุกกรณี ในฐานะที่เปน
การกระทํา/ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม ที่เราบังคับ/ยัดเยียดใหกับโลกแหงความจริง
และใน
ภาคปฏิบัติการนี้เองที่วาทกรรมไดสรางเหตุการณและกฎเกณฑตางๆขึ้นมาบังคับใชกับสิ่งตางๆนั้น”

55

กลาวอีกนัยหนึ่ง วาทกรรมเปนมากกวาเรือ่ งของภาษา คําพูดหรือการตีความ แตเปนเรื่องของอํานาจ
และความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในสังคม (discourse
practices) หรือที่มิเชล ฟูโก(Michel Foucault) ไดกลาวไวในอีกตอนหนึ่งวา “ในทุกสังคม การผลิต
วาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจายภายใตกฎเกณฑชุดหนึง่ ซึ่งมีหนาทีพ่ ลิก
แพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นถึง อํานาจ และอันตราย รวมถึงความนาสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพื่อให
วาทกรรมดังกลาวดํารงความเหนือกวา/ความเปนเจาในสังคม สําหรับในสังคมปจจุบนั กฎเกณฑที่
รูจักกันดีก็คือการหาม เชนหามพูดในสิ่งนั้น หามทําในสิ่งนี้” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545: 2425) เชนเดียวกับการหามผูห ญิงมิใหทําสิง่ ตางๆที่ผูชายทําได ในระบบสังคมที่ผูชายเปนผูกําหนด
แหลงที่สรางกฎเกณฑเหลานีท้ ี่สําคัญในสังคมในความเห็นของมิเชล
ฟูโก(Michel
Foucault) ไดแกอํานาจ (power) ดังที่ไดกลาวแลว แตมใิ ชอํานาจในรูปแบบที่ดิบและหยาบกราน ใช
กําลังเขาบีบบังคับ แตเปนอํานาจที่ผานการขัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ “ความรู”
(knowledge) วาดวยเรื่องนัน้ ๆ และก็มใิ ชความรูแบบทั่วๆไป และกวางๆอีกดวยแตเปนความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เชน วิทยาศาสตร ชีววิทยา แพทยศาสตร เศรษฐศาสตร อาชญาวิทยา และความรูใน
เรื่องเพศ เปนตน กลาวคือเงื่อนไขกฎเกณฑเฉพาะที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดขึน้ มา ตัวอยางเชน ใน
งานศึกษาถึงประวัติศาสตรวา ดวยเรื่องเพศ มิเชล ฟูโก(Michel Foucault) ไดเปดประเด็นคําถามทีย่ าก
แกการปฏิเสธถึงการดํารงอยูข องอํานาจในสังคมวา อํานาจเปนทีย่ อมรับก็เพราะสามารถปกปดธาตุ
แท/ความหยาบกรานของมัน ความสําเร็จของอํานาจอยูที่ความสามารถในการปกปดอําพรางกลไก
ในการทํางาน
และกลไกที่สําคัญในการทํางานที่สําคัญของอํานาจก็มิใชกฎหมายอยางที่มกั นิยม
เขาใจกัน แตเปนกฎเกณฑและจารีตปฏิบัติตางๆในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎเกณฑและจารีต
ปฏิบัติของบรรดาผูเชี่ยวชาญทั้งหลายในรูปของวาทกรรมเฉพาะ/วาทกรรมวิชาการวาดวยเรื่องนัน้ ๆ
เพราะฉะนั้น อํานาจจึงมิใชวัตถุธรรมที่เราสามารถเขาไปจับตอง ยึดถือไวได เชน สถาบัน โครงสราง
หรือกําลัง แตอํานาจคือปายหรือฉลากที่เราติดใหกับ “สถานการณที่สลับซับซอนของการตอสูชวงชิง
เชิงยุทธศาสตรในสังคม” (a complex strategical situation in a particular society) ดังนั้น ประการ
แรกที่นาสนใจเกี่ยวกับการนําเสนอของฟูโก จึงอยูท ี่การแสดงใหเห็นถึง ความสัมพันธระหวาง
อํานาจกับความรู ซึ่งไมมีผูใดสนใจศึกษาปญหานี้อยางเปนรูปธรรมและจริงจัง ประการที่สอง อยูที่
การแสดงใหเห็นถึงดานบวกของอํานาจ กลาวคือในอดีตที่ผานมาอํานาจมักถูกมองในทางลบ เชน
อํานาจเปนเรื่องของการกดขี่ บังคับ ควบคุม กักขัง หามทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แตสําหรับฟูโกแลว ความโดด
เดนของอํานาจอยูที่การสราง หรือการผลิต และสิ่งสําคัญที่อํานาจสรางคือความรู เอกลักษณ และ
ความจริง ฟูโกเห็นวาเราตองยุติการมองหรือเขาใจอํานาจในเชิงลบ ไมวาจะเปนการกีดกัน กดขี่
ตรวจสอบ บังคับ บิดเบือน หรือปดบังอําพราง จริงๆแลว อํานาจสราง/ผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจ
สรางความจริง สิ่งตางๆในสังคม และสรางพิธีกรรมใหกับสิ่งที่เรียกวาความจริงดวย ประการ
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สุดทายอยูทกี่ ารชี้ใหเห็นถึงอันตรายของสิ่งที่เรียกวา “ความรู” และความอยากรูวาเปนเรื่องของความ
รุนแรงและการทําลายลาง มากกวาเปนเรือ่ งของความสงบสุข เพราะสําหรับความรูแลว ไมมีอะไรที่
ถือเปนการสูญเสีย/เสียสละที่ยิ่งใหญ ความรูมีความสําคัญสูงสุด แมแตมนุษยเองก็สามารถถูก
ลดทอนลงเปนเพียงวัตถุหรือสิ่งที่ถูกศึกษา เพื่อตอบสนองความอยากรูของความรูได
ในสวนของการวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis) โดยสาระสําคัญแลวก็คือ การ
พยายามศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และ รายละเอียดปลีกยอยตางๆ
ในการสรางหรือกําหนด แนวคิด ความหมาย ตลอดจนกรอบคิดใหกับสิ่งตางๆที่อยูในสังคมในรูป
ของวาทกรรม และภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้นๆวามีความเปนมาอยางไร มีการตอสู
เพื่อชวงชิงการนํา (hegemony) ในการกําหนดแนวคิด ความหมาย หรือกรอบคิดวาดวยเรื่องนัน้ ๆ
อยางไรบาง มีความเกีย่ วของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน สถานที่
เหตุการณอะไรบาง และ
ผลกระทบที่เกิดจากการสราง รวมถึงการเก็บ/กด ปดกัน้ สิ่งเหลานี้ของวาทกรรมมีอยางไร หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง หัวใจของการวิเคราะหวาทกรรมอยูท ี่การพิจารณาคนหาวา
ดวยวิธีการหรือ
กระบวนการใดที่สิ่งตางๆในสังคมถูกทําใหกลายเปนวัตถุเพื่อการศึกษา/เพื่อการพูดถึงของวาทกรรม
(an object of discourse/ discursive object) นัน่ ก็คือการพิจารณาถึงภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม
นั่นเอง วัตถุธรรมของวาทกรรมนี้ มิเชล ฟูโก(Michel Foucault) มิไดหมายถึงโลกวัตถุที่สามารถจับ
ตองได แตหมายถึงชุดของความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนในสังคม (a complex group of
relations) ที่เปนตัวกําหนดการพูดถึงสิ่งนัน้ ๆ เชน บรรดาสถาบันตางๆในสังคม รวมตลอดถึงระบบ
เศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม จารีตปฏิบัติ เทคนิควิทยาการ ระบบการจัด
ประเภทแยกแยะตางๆในสังคม แตที่สําคัญยิ่งไปกวานัน้ ก็คือวา ชุดของความสัมพันธที่สลับซับซอน
นี้ มิไดดาํ รงอยูในตัววัตถุธรรมของวาทกรรมหรือโลกแหงความเปนจริง แตอยูภ ายนอกตัววัตถุธรรม
ของวาทกรรม และเปนตัวกําหนดการดํารงอยูของวัตถุธรรมนั้นๆอีกตอหนึ่งในรูปของวาทกรรม
หรือที่เรียกวา “a field of exteriority” หรือบรรดาปจจัยเงือ่ นไขตางๆที่กอใหเกิดวาทกรรมขึ้นมา
ดังนั้นการพูดถึงการกอตัวของวัตถุธรรมของวาทกรรมหรือสิ่งที่วาทกรรมพูดถึง ก็คือการ
พิจารณาศึกษาถึงชุดความสัมพันธที่เปนตัวกําหนดภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่บรรดาผูเชี่ยวชาญ
ในแขนงวิชาตางๆ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดขอบเขตของสิ่งที่พูด/สิ่งที่ศึกษาวา
จะพูดอยางไร พูดเรื่องอะไร ใครเปนผูพูด จึงจะไดความหมาย สื่อสารกันรูเรื่อง และเปนที่ยอมรับ
ในสังคม นอกจากนี้ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมยังสถาปนาผูพูดใหมีอํานาจ/ความชอบธรรมใน
การพูดในเรื่องนั้นๆอีกดวย เชน หมอมีอํานาจ/ความชอบธรรมในการพูดถึงความเจ็บปวย สุขภาพ
อนามัยคนไข หรือนักเศรษฐศาสตรพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน แตมิไดหมายความวาผูพูด
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เหลานี้ สามารถพูดอะไรตามใจชอบ หรือมีอิสรเสรีในการในการพูด แตตองพูดตามภายใตกฎเกณฑ
ของวาทกรรมวาดวยเรื่องนัน้ ๆ
ดังนั้นสําหรับการวิเคราะหวาทกรรมแลว มนุษยหรือผูพูดจึงเปนเพียง “รางทรง” หรือผูที่
กระทําตาม/ตอกย้ํา/ผลิตซ้ํา (enact) แนวคิด หรือความหมายของสิ่งที่พูด มากกวาคิดคนหรือสรรสราง
ระบบ/กฎเกณฑใหมขึ้นมา เพราะถาเปนแบบหลัง ก็สื่อสารกับคนในวงการไมรเู รื่อง กลาวอีกนัย
หนึ่ง ผูพูดสามารถพูดไดภายใตกรอบของวาทกรรมวาดวยเรื่องนัน้ ๆ เทานั้น ดังนั้นวาทกรรมจึงเปน
ตัวกําหนดวาใครจะเปนผูพูด พูดอะไร พูดเมื่อไร และพูดอยางไร ประโยคเดียวกัน ถาหากพูดโดย
บุคคลที่มีฐานะทางสังคมแตกตางกัน ตางโอกาส ตางสถานที่กัน ความหมายก็ไมเหมือนกัน เชน
พูดกับคนไขในบริบทของการตรวจรักษา ยอมมีความหมายและนาเชื่อถือมากกวาญาติของคนไขที่
พูดประโยคเดียวกัน และยิ่งไปกวานั้น ประเด็นสําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมมิไดอยูที่วา คําพูด
นั้นจริงหรือเท็จ อยางที่นักทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยมและประจักษนิยม (positivists and empiricists)
สนใจ แตความสนใจกลับอยูที่แนวคิด หรือความหมายชุดหนึ่งที่เปนตัวกํากับใหการพูดนั้นเปนไปได
มากกวาเรื่องของขอเท็จจริง แนวคิด หรือความหมายนัน้ อยูในตัววาทกรรม อยูในภาคปฏิบตั ิการของ
วาทกรรมมิใชอยูภายนอกวาทกรรม เมื่อเปนเชนนัน้ จุดแตกหักของการวิเคราะหวาทกรรมจึงอยูที่
ตัววาทกรรม และภาคปฏิบตั ิของวาทกรรม ไมใชบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือ
วัฒนธรรมอยางที่นิยมกระทํากันในแนวการวิเคราะหแบบอื่นๆ ในเรื่องนี้ ฟูโกกลาววา “วาทกรรม
มิใชทางผานหรือที่แสดงออกหรือปกปดของความปรารถนา แตวาทกรรมคือตัวความปรารถนา และ
ถาหากดูจากประวัติศาสตรทผี่ านมา
วาทกรรมมิใชเปนเพียงผลลัพธอันเกิดจากการตอสูและการ
ครอบงํา วาทกรรมคือตัวอํานาจที่ตองเขาไปจัดการ หรือยึดเอาไว” (Michel Foucault อางใน ไชย
รัตน เจริญสินโอฬาร 2545: 30)
โดยทั่วไปแลว กระบวนการหรือขั้นตอนในการวิเคราะหวาทกรรม จะเริ่มตนดวยคําถาม
ที่ดูเหมือนงายและมีความเปนรูปธรรมสูงวา อะไรคือสิ่งที่กําลังพูดถึงหรือกําลังศึกษา หรือวาทกรรม
ของสิ่งนั้นคืออะไร เชนการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชาย ก็จะเริม่ ดวยคําถามที่พื้นๆที่สุดและดู
เหมือนงายที่สุดวา “อะไรคือสิ่งที่เรียกวา มิติหญิงชาย (what is gender?)” แตการตั้งคําถามดังกลาว
ของแนวการวิเคราะหวาทกรรม มิใชดวยวัตถุประสงคที่ตองการสรางหรือกําหนดคํานิยามที่แนนอน
ตายตัว ชัดเจน และสามารถวัดคาในเชิงปริมาณไดใหกับสิ่งที่ศึกษา หรือพูดถึง อยางความพยายาม
ของนักทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยมและประจักษนิยมทีเ่ รียกวา “คํานิยามเชิงปฏิบัติการ” (operation
definition) แตเปนการตั้งคําถามเพื่อตองการตรวจสอบหรือสืบคนวาเอกลักษณและความหมายของ
สิ่งที่เรียกวา หรือที่เรียกวา หรือที่ถอื วา “มิติหญิงชาย” นัน้ ถูกสรางขึ้นมาอยางไรและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง (formation and transformation) ระยะแรกเรียกกระบวนการสืบคนนีว้ า
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“genealogy” ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนและเรียกใหมวา “กระบวนการในการทําใหสงิ่ ตางๆกลายเปน
ประเด็นปญหาที่ตองไดรับการศึกษา หรือพูดถึง” (problematization) ยิ่งไปกวานัน้ การหา
ความหมายของการวิเคราะหวาทกรรม ยังมิใชการขุดหรือเจาะลงลึกเพือ่ คนหาความหมายที่ซอนเรน
หรือปกปดอยูใ นสิ่งที่ศึกษาอยางวิธีการของนักทฤษฎีแนวการตีความ (hermeneutics) หรือนักทฤษฎี
แนวโครงสรางนิยม (structuralisms) กระทํากัน แตเพื่อศึกษาถึงชุดของแนวคิด หรือความหมายที่เปน
ตัวกําหนด หรือสรางความหมาย (forms) ใหกับสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” ในรูปของวาทกรรมและ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยมิตหิ ญิงชาย ฟูโกเรียกวิธีการศึกษาแบบนีว้ า “archaeology”
ในการตั้งคําถามที่เรียบงายและพื้นๆวา สิ่งนั้น สิ่งนีค้ ืออะไร เพือ่ คนหาวาทกรรมและ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยเรื่องนัน้ ๆ นอกจากจะทําใหเห็นถึงการโยงใยของความสัมพันธ
เชิงอํานาจในสังคมที่สิ่งนั้นดํารงอยูแลว ยังทําใหเห็นถึงความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงมากกวาเอกภาพ
แนนอน หรือความตายตัวของสิ่งนั้นๆในสังคมดวยวาเปนเพียงผลผลิตของวาทกรรมชุดหนึ่งเทานั้น
ในสวนของมิติหญิงชาย คําถามที่วาอะไรคือ “มิติหญิงชาย”นั้น จะชวยใหเราเห็นถึงโยงใยของอํานาจ
ในสังคมและระหวางสังคมวาใครมีอํานาจ/ความชอบธรรมที่จะพูดถึงเรื่องของมิติหญิงชาย และพูด
อยางไร ทําไมจึงเปนเชนนัน้ เชนดวยวิธีการใดและดวยเหตุผลอะไรที่ผูที่มีมองมุมแบบ “ชายเปน
ใหญ” จึงสามารถผูกขาดพูดถึงเรื่องของการพัฒนาผูหญิง ที่ไมเคยมีมุมมองของผูหญิงเองเลย และยัง
เปนการพูดถึงปญหาของผูหญิง มีสาเหตุมาจากผูหญิงเองในแบบเดียวกันดวย ยิ่งไปกวานั้นบรรดา
ผูคนที่มีมุมมองเชนนี้เหลานัน้ ยังทําตัวเสมือน “ผูพิพากษา” ทีก่ ําหนดตัดสินวาอะไรคือการพัฒนา
ผูหญิงอีกดวย
เมื่อรูอยางคราวๆวาสิ่งที่ตองการศึกษาหรือพูดถึงคืออะไรแลว
ดวยการดูวามีแนวคิด
ความหมาย หรือกรอบคิดอะไรกําหนดการพูด การคิด การเขียน ในเรือ่ งนั้นๆ ขั้นตอนตอไปของการ
วิเคราะหก็จะดูวาสิ่งที่วานั้นมีหนาที่ หรือบทบาทอยางไรในสังคม ก็คือการดูภาคปฏิบัติการของวาท
กรรมในเรื่องนั้น ซึ่งจะชวยใหเราเห็นถึงโยงใย/เครือขายของสภาพสังคมที่วาทกรรมชุดนั้นดํารงอยู
วามีรายละเอียด เลหสนกลในอยางไรบาง คลายกับที่ ซูซาน บอรโด (Bordo, 1993) ไดแสดงใหเห็น
อยางนาสนใจในการศึกษาเรือ่ ง “เรือนรางสตรี” (Female Bodies) ของเธอวา ในสังคมตะวันตก มี
กระบวนการสรางสิ่งที่เรียกวา “เรือนรางที่สวยงาม” (Perfect Bodies) อยางไร ทําไมเรือนรางสตรีที่
ถือวากันวา “สวย” ในสังคมตะวันตกจึงตองเปนแบบนั้น เชน ผอมสูง มีสวนเวา สวนนูนเฉพาะที่
เปนตน ดวยวิธีการและกระบวนการใดที่รา งกายสตรีเฉพาะบางประเภท ถูกทําใหกลายเปนสิ่งที่นา
ตื่นตาตื่นใจในการเสพยดว ยสายตาของเพศชาย และจากการศึกษาเรื่องเรือนรางสตรีที่สวยนี่เอง บอร
โดไดแสดงใหเห็นวามีวาทกรรมชุดหนึ่งกํากับความสวยของเรือนรางผูหญิง ดวยการสืบคนกลับไป
เพื่อชี้ใหเห็นวาเรือนรางสตรีที่พึงปรารถนานั้นเปนผลรวมหรือการตกผลึกของพลังอํานาจตางๆที่
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สลับซับซอนในสังคมตะวันตก และมีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมวาดวยเรือนรางสตรีที่สวย
เชน ตองมีวิธีการควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย รวมตลอดถึงการทําศัลยกรรมตกแตงเพื่อใหดู
“สวย” ตามเกณฑวาดวยความสวยทีว่ าทกรรมกําหนดขึ้น และในทํานองเดียวกัน เฮสส-ไบเบอร
(Hesse-Biber) ไดชี้ใหเห็นวาวาทกรรมวาดวยเรือนรางสตรีที่สวยในปจจุบันนําไปสูลัทธิบูชาความ
ผอมวาคือความสวย (thinness is beauty) และนําไปสูธุรกิจการคาแบบตางๆ เพื่อจัดการกับเรือนราง
ผูหญิงใหผอม พรอมนําไปสูพฤติกรรมการกินอาหารที่ไมถูกตอง เชนการอดอาหารเพื่อใหผอม
หรือการกินอาหารตามใจตนเอง แลวอาเจียนออกมาภายหลังเพื่อไมใหอวน อันนํามาสูการเปนโรคที่
รายแรงถึงแกชีวิต เปนตน
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเฉพาะดานทีส่ ําคัญๆในสังคม (serious speech acts) นั่นคือ
ไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการวิเคราะหวาทกรรมไปสูเรื่องของการศึกษากระบวนการในการสราง
หรือเรียกวาการสถาปนาตัวตนของคนในสังคม (modes of subjectivities) มากกวาเรือ่ ง แนวคิด หรือ
กรอบคิด ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งถือเปนสาระสําคัญของวิธีการศึกษาที่เรียกวา “archaeology” เพราะฟูโก
เริ่มตระหนักชัดวา สุดยอดของอํานาจและการครอบงําอยูที่การสรางตัวตน การทําใหมนุษยกลายเปน
ตัวตนใหมที่มเี อกลักษณเฉพาะ
แตเปลี่ยนแปลงไปตามเทคนิควิทยาการในการสรางตัวตนใหกับ
มนุษยในแตละยุคสมัย หรือที่เรียกวา “technologies of the self” นั่นคือเทคนิควิทยาการเกีย่ วกับ
ตัวตนของมนุษยในแตละยุคสมัย สรางเอกลักษณ และความเปนตัวตนของมนุษยแตกตางกันไป เชน
ในยุคสมัยของกรีกและโรมัน “การดูแลตัวเอง” มีความสําคัญมาก เพราะถาหากสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงก็สามารถชวยเหลือผูอื่น และสังคมได แตในยุคตอมา เทคนิควิทยาการเกี่ยวกับตัวตนของ
มนุษยไดเปลี่ยนไปสูเรื่องการ “รูจักตัวเอง” ซึ่งผงาดขึ้นมาบดบังเรื่อง “การดูแลตัวเอง” ดวยการทําให
เห็นวาการเนนการดูแลตัวเองเปนการเห็นแกตวั ไมเสียสละและขาดการรับผิดชอบ แต “การรูจัก
ตัวเอง” ก็มาพรอมกับเรื่องของอํานาจและการทําใหสยบยอม เพราะการรูจักตัวเองตองกระทําผาน
การละทิ้งการเปนตัวของตัวเอง(self-renunciation)การเขมงวดกับตัวเอง (asceticism) และการเจียม
ตัวรูจักฐานะตัวเอง เชนมนุษยไมใชพระเจา เปนตน หรือการที่ผูหญิงถูกครอบงํา หรือถูกทําใหเชื่อ
ในการทํางานบานและเลีย้ งลูกใหดี ไมตองออกไปทํางานขางนอกบาน แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ผูหญิงจําเปนตองไปทํางานนอกบาน เพราะเศรษฐกิจ แตผูหญิงก็ยังคงถูกทําใหเชือ่ วางานบานและ
เลี้ยงลูกเปนหนาที่ที่ตองทําใหดี ในขณะเดียวกันก็ตองทํางานนอกบานดวย
นอกจากนั้นเทคนิควิทยาการเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย ยังนําไปสูการเลนเกมวาดวยความ
จริง (a truth game) ที่นาสนใจอยางมากดวย ดังที่ฟูโกไดชี้ใหเห็นวาในศาสนาคริสตยุคแรกๆ เปน
ศาสนาแหงการปลดปลอย สามารถเปลี่ยนแปลงคนจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่งได เชน จาก
คนบาปที่ทําความผิดไปสูการมีชีวิตใหมผานเทคนิควิธีการสารภาพบาป
หรือจากความตายไปสู
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ความเปนอมตะผานเงื่อนไข กฎเกณฑตางๆ ที่ศาสนาคริสตกําหนดขึน้ ฉะนั้น นอกจากศรัทธาแลว
สิ่งที่ศาสนาคริสตสรางใหเกิดขึ้นก็คือ “ความจริง” ชุดหนึ่งที่เปนจริงดวยเงื่อนไข กฎเกณฑ ตางๆที่
ศาสนาคริสตกําหนดใหเปนจริง เชนในฐานะที่เปนคริสตศาสนิกชน จะตองเชื่อวาสิ่งนั้น สิ่งนี้จริง ใน
ศาสนาคริสต ตองเชื่อในความเปนจริงของคัมภีรไบเบิล และที่สําคัญที่สุดตองเชื่อวาตัวเองเปนใคร
มีความรูสึกอยางไร ยอมรับความผิดและพรอมจะเปดเผย และสารภาพความเปนตัวตนของตนตอ
พระผูเปนเจาหรือผูอื่น เพื่อชําระลางจิตวิญญาณของตนเองใหสะอาด จะไดเขาถึงพระผูเปนเจาได
เมื่อเปนเชนนี้ ความจริงของศาสนาคริสตก็คือความจริงเกี่ยวกับตัวตนของคนที่นับถือศาสนาคริสต
นั่นเอง
แตนั่นก็มิไดหมายความวา มิเชล ฟูโก (Michel Foucault)ไมไดใหความสําคัญของการ
กําหนดแนวคิด หรือกรอบคิดในเรื่องนัน้ ๆอีกตอไป ตรงกันขามฟูโกเพียงตองการเนนย้ําใหเห็นวายัง
มีภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่สําคัญมากอีกชุดหนึ่งในสังคมมนุษย ที่ยังไมไดรบั ความสนใจศึกษา
สืบคน และตรวจสอบอยางแทจริง นั่นคือ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวย ตัวตนของเราเอง
ยกตัวอยางเชน ตัวตนชนิดหนึ่งที่เรียกวา “คนมีศีลธรรม” (an ethical subject) เพื่อแสดงใหเห็นวา
เรื่องของศีลธรรมนั้นมิใชมีความหมายเพียงแคบๆ ถึงการกระทําตามกฎเกณฑ และมาตรฐานทาง
ศีลธรรมลวนๆ แตเปนเรื่องของการสรางเอกลักษณ หรือตัวตนของคนในสังคมอีกดวย เนื่องจาก
ในทางปฏิบัตจิ ริง มีชองวางที่กวางมากระหวางกฎเกณฑ กฎหมาย และคุณคาทางศีลธรรม กับการ
กระทําและการปฏิบัติจริง เพราะกฎเกณฑ กับการปฏิบัติจริงเปนคนละเรื่องกัน และชองวางนี้เอง ที่
ทําใหเกิดสนามหรือเครือขายโยงใยของวาทกรรมวาดวยศีลธรรมขึ้นมา เปดโอกาสใหคนในสังคมมี
อิสระที่จะเคลือ่ นไหววาจะทําตัวเปน “ผูม ีศีลธรรม” มากนอยกวากันเพียงใด และดวยวิธีการใด
ภายใตกฎเกณฑและมาตรฐานทางศีลธรรมดังกลาว เพราะฉะนัน้ การมีศีลธรรม จึงมิใชเรื่องของ
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีอยางทีน่ ิยมเขาใจกันเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนเรื่องทีแ่ ยกไมออกจาก
กระบวนการในการสรางตัวตนใหกลายเปนผูมีศีลธรรมขึ้นมา เพราะคนเราสามารถทําตัวใหเปนผูมี
ศีลธรรมไดดวยเหตุผลและวัตถุประสงคที่แตกตางกันมากมาย เชน เพื่อใหเกิดการยอมรับ เพื่อเปน
นายของตัวเองเพราะสามารถควบคุมกิเลสตัณหาของตัวเองได เพื่อตองการปลีกวิเวก เพื่อพาตัวเอง
ออกไปจากโลกที่วุนวาย หรือเพื่อขึ้นสวรรคหลังจากตายไปแลว เปนตน นั่นคือนอกจากกฎเกณฑซึ่ง
ถือเปนสาระสําคัญของวิธีการศึกษาแบบ “Archaeology” แลว ยังใหความสําคัญกับความเปน
ประวัติศาสตร (genealogy/historicity) และเครือขายโยงใยของกระบวนการสราง สิ่งที่เรียกวา “ความ
มีศีลธรรม” อีกดวย มิเชล ฟูโก (Michel Foucault)กลาวไวอยางชัดเจนวา “ ไมมีการกระทําทีม่ ี
ศีลธรรมแบบใด ที่ไมไดอางอิงกฎเกณฑ หรือไมมีมาตรฐานทางศีลธรรมใด ที่ไมนําไปสูการสราง
ตัวตนแบบหนึง่ ขึ้นมาในฐานะที่เปนผูมีศีลธรรม และจะไมมกี ารสรางคนที่มีศีลธรรมขึ้นมา หาก
ปราศจากซึ่งระบบ หรือกระบวนการในการสรางตัวตนที่เปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติตวั แบบ
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หนึ่ง การกระทําที่มีศีลธรรม จึงแยกไมออกจากบรรดารูปแบบตางๆในการสรางตัวตน” (Michel
Foucault,1985: 28) ดังนั้นเรื่องของความมีศีลธรรม รวมถึงเรื่องอื่นๆในสังคม จึงแยกไมออกจาก
เรื่องของ พฤติกรรม/การกระทํา กฎเกณฑ และกระบวนการในการสรางตัวตนใหกลายเปนผูมี
ศีลธรรม ขึ้นมา การใหความสําคัญกับเรื่องของการกําหนดแนวคิดหรือกรอบคิดเพียงอยางเดียวอยาง
วิธีการศึกษาแบบ “archaeology” จึงไมเปนการเพียงพอ แตตองเพิ่มเติมดวยการใหความสําคัญกับ
กระบวนการในการสรางตัวตนในฐานะทีผ่ ูมีศีลธรรมดวย
จากที่กลาวมาในเรื่องของวาทกรรมและการวิเคราะหวาทกรรมขางตนจะเห็นไดวาการ
นําเอาการวิเคราะหวาทกรรมมาใชกับการศึกษามิติหญิงชาย จะชวยใหเราเห็น “ธาตุแท” ของสิ่งที่
เรียกวา “มิติหญิงชาย” วามิใชเกีย่ วกับ บทบาทหนาที่ของผูหญิง บทบาทหนาที่ของผูชาย การแบง
งานกันทํา ความสงบสุขในสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเทานั้น แตมิติหญิงชายในตัว
ของมันเองเปนเรื่องของการตอสูที่หลากหลายและรอบดาน เพื่อชวงชิงการนําในการสรางกฎเกณฑ
ที่เปนตัวกําหนดหรือสรางความหมาย และการดํารงอยูของสิ่งที่เรียกวา “มิตหิ ญิงชาย” ในรูปของ
วาทกรรมมิตหิ ญิงชาย
จากนั้นก็พยายามสถาปนาวาทกรรมชุดดังกลาวใหเปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางในสังคมและระหวางสังคม เพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากวาทกรรมชุดหนึ่งในเครือขาย/โยงใย
ของกลุมวาทกรรมในสังคม สูการเปนวาทกรรมเฉพาะดาน (the individualization of discourse) นั่น
คือ แมวาวาทกรรมเองก็หนีไมพนเรื่องของเทคนิควิธีการจัดระเบียบหรือการสรางความเฉพาะเจาะจง
(individualizing techniques) ดังนั้นเรื่องของมิติหญิงชาย จึงมิใชเรือ่ งของ บทบาทหนาที่ของหญิง
ชาย การแบงงานกันทํา หรือการจัดบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม อยางทีพ่ ยายามจะใหเขาใจกัน แตมติ ิ
หญิงชายเปนเรื่องของอํานาจ และการตอสู เพื่อชวงชิงการนําในการสราง หรือกําหนด แนวคิด
ความหมาย หรือกรอบคิดชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อใชเปนกรอบในการ พูดถึง เขียนถึง อธิบาย ทําความ
เขาใจตัดสินสิง่ ที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” มากกวา ดังนั้นการวิเคราะหวาทกรรม ก็คือการสืบคนเพื่อ
หาความสัมพันธระหวางชุดของปฏิบัติการของวาทกรรมตางๆ ในสังคมวาแตละภาคปฏิบัตกิ ารมี
ความสัมพันธกันอยางไร หรือเรียกวา “สนามวาทกรรม” (discursive field)
อยางไรก็ดใี นการวิเคราะหวาทกรรมในงานวิจยั นีจ้ ะไมกระทําในลักษณะของความหมาย
ที่ยกใหวาทกรรมมีอํานาจสูงสุดเด็ดขาด ในฐานะที่เปนตัวกําหนด หรือสรางความหมายและการ
ดํารงอยูใหกับสิ่งตางๆในสังคมแตเพียงฝายเดียว แตการวิเคราะหวาทกรรมในงานวิจัยนี้ จะมีพนื้ ที่
ใหกับโลกแหงความจริงดวยวาสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ ตอตาน ขัดขืน หรือสงเสริมวาทกรรมได
ดวย นัน่ คืองานวิจยั นีจ้ ะพยายามแสดงใหเห็นถึงบทสนทนาระหวางวาทกรรมวาดวยมิติหญิงชาย กับ
กลุมผูหญิง ในฐานะที่เปนตัวของตัวเอง ไมใชในฐานะที่เปนวัตถุทถี่ ูกชี้นํา ศึกษา หรือพูดถึงของ
วาทกรรมฝายเดียว กลาวคือ จะไมปลอยใหวาทกรรมทําอะไรตามใจชอบ กลาวอีกนัยหนึ่ง การ
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วิเคราะหวาทกรรมในครั้งนี้ มิไดมองโลกแหงความจริงของผูหญิง วาเปนเพียงกระดาษเปลาที่รออยู
นิ่งๆ เพื่อใหวาทกรรมมิติหญิงชายเขาไปขีดเขียน หรือทําอะไรตามใจชอบ แตคืนอํานาจและความ
เปนตัวของตัวเองใหกับผูห ญิง ปลดปลอยผูหญิงจากการเปนวัตถุที่ถูกศึกษาหรือถูกพูดถึง หรือวัตถุ
ธรรมของวาทกรรมมิติหญิงชาย สูการเปนตัวแสดง หรือผูกระทํา (agent) อีกครั้งหนึ่ง สาระสําคัญ
ของการวิเคราะหวาทกรรมมิไดจํากัดอยูทกี่ ารคนหาวามีการพูดอะไร(what)เกีย่ วกับมิติหญิงชาย แต
ความสนใจกลับอยูที่การสืบคนวามีการพูดถึงมิติหญิงชายอยางไร (how) มากกวา การถามคําถาม
ดวยวิธีการ หรืออยางไร (how) สามารถทําใหวิธกี ารวิเคราะหวาทกรรมมีความชัดเจน และเปน
รูปธรรมมากขึ้นดวย ดังที่มเิ ชล ฟูโก (Michel Foucault)ไดแสดงใหเห็นในการวิเคราะหเรื่องอํานาจ
(Michel Foucault, 1982) กลาวคือ แทนการวิเคราะหตวั อํานาจตรงๆ ซึ่งมีความเปนนามธรรมสูงและ
จับตองไมได ฟูโกกลับหันมาวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจ (power relations) และการใชอํานาจ
(the exercise of power) หรือภาคปฏิบัติการของอํานาจ นั่นเอง และจากการวิเคราะหการใชอํานาจ
แสดงใหเห็นวาอํานาจไมใชเรื่องของความรุนแรง หรือความเห็นพองตองกันเสมอไป แตอํานาจเปน
เรื่องของการกระทํา (action) และการใชอํานาจที่สําคัญคือการสรางโอกาสหรือความเปนไปไดใหเกิด
บางอยางขึ้น เชนการใชอํานาจปกครอง ก็คือการสรางโอกาสหรือความเปนไปไดใหเกิดการกระทํา
บางอยางกับประชาชนในสังคม เชนการกระทําตอเด็ก สตรี ครอบครัว ชุมชน หรือประเทศในทาง
ใดทางหนึ่ง เปนตน
นอกจากนี้การวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชาย ในฐานะที่เปนการสรางวาทกรรมชุดหนึ่ง
เรื่องราวของมิติหญิงชายจึงมิใชเรื่องของ บทบาทผูหญิง ผูชาย การแบงงานกันทํา ความรูเรื่องผูหญิง
ความจริง ขอมูล หรือขอเท็จจริงลวนๆ อยางที่เคยเขาใจกัน แตเปนเรื่องราวของการตอสูเพื่อชวงชิง
การนําในการสราง และกําหนดแนวคิด ความหมาย ตลอดจนกรอบคิดวาอะไรคือสิ่งที่ตองการใหเปน
อะไรที่ไมตองการใหเปน ในรูปของวาทกรรมมิติหญิงชาย และการทําใหวาทกรรมที่สรางขึ้นมา
เปนที่ยอมรับในวงกวาง ดังที่ฮาเบอรมาส (Jurgen Habermas) นักทฤษฎี แนววิพากษสังคม (critical
theory) ที่โดดเดนผูหนึ่งกลาวไววาในกรณีของสิ่งที่เรียกวา “ขอเท็จจริง”(fact) วาจริงๆแลวถูกสราง
หรือกําหนดขึน้ โดยมาตรฐาน หรือแนวคิดชุดหนึ่งมากกวาเปนจริงโดยตัวของมันเอง ในทํานอง
เดียวกัน ฟูโกไดพูดถึงกระบวนการในการสราง หรือสถาปนา หรือทําใหกลายเปน “เหตุการณ” หรือ
“ประเด็นปญหา” ขึ้นมาของสิ่งตางๆในสังคม โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นวา ไมมีสิ่งใดชัดแจง
และชัดเจนในตัวของมันเอง จะมีก็แตทําใหชัดแจงผานมาตรฐาน หรือแนวคิด หรือเงื่อนไขบางชนิด
การวิเคราะหสิ่งที่เรียกวา “เหตุการณ” และ “การทําใหกลายเปนประเด็นปญหา” ทําใหเห็นวาสิง่
ตางๆในสังคมเปนเรื่องของการสรางหรือสถาปนาขึ้นของวาทกรรม มากกวาเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
ฉะนั้นมิตหิ ญิงชายกับกระบวนการในการสรางสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” จึงเปน “เหตุการณ” หรือ
“ประเด็นปญหา” หนึ่งที่แยกไมออกจากเรื่องของอํานาจ ความรู และความจริง เมื่อทัศนะที่มีตอ สิ่ง
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ที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” เปลี่ยนไป คําถามที่ถามก็เปลี่ยนไปดวย เชนเรามีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองถามวา ความหมายหรือคํานิยามวาดวยมิติหญิงชายที่ดํารงอยูใ นขณะใดขณะหนึ่งนั้น เปนคํา
นิยามของใคร และทําไมจึงตองนิยามในลักษณะนัน้ การนิยามดังกลาวปดกัน้ หรือเชิดชูคนกลุมใด
ในสังคมหรือไม อยางไร ดวยเหตุผล และวิธีการใด เปนตน
นอกจากนี้การวิเคราะหวาทกรรมชวยใหเราสามารถ สงสัย ตั้งคําถาม และตรวจสอบสิ่ง
ตางๆในสังคม ทําใหสิ่งเหลานั้นกลายสภาพเปน “ประเด็นปญหา” ที่ตองไดรับการตรวจสอบอยาง
วิพากษรุนแรง หรือที่วิลเลี่ยม คอนนอลลี่ (William Connolly,1983) เรียกวา “contestability”
มากกวาเปนสิง่ ที่คุนเคย เคยชิน และยอมรับโดยปราศจากการตั้งคําถาม หรือตรวจสอบ นั่นคือ
สําหรับการวิเคราะหวาทกรรมแลวไมมีสิ่งใดที่ไดรับการยกเวน หรือยอมรับโดยปราศจากการตั้ง
คําถาม หรือการตรวจสอบ เพียงเพราะเปนธรรมชาติ ที่นิยมอางถึงในการพูดถึงผูหญิงผูชายในสังคม
หรือแมกระทัง่ เพียงเพราะเปน “ความจริง” อยางวิธีการวิเคราะหแบบอื่นๆ
ไมมีการทึกทัก
มองขาม หรือ ดวนสรุป ขณะเดียวกันก็ไมมองสิ่งตางๆในฐานะที่หยุดนิ่ง เปนเอกภาพ แนนอน และ
ตายตัว แตลนื่ ไหลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นกับการตอสูเพื่อชวงชิงการนําในการนิยาม หรือสราง
ความหมายใหกับสิ่งตางๆ มากกวาทําใหเกิดการสนทนาระหวางวาทกรรมกับสิ่งที่วาทกรรมพูดถึง
และที่สําคัญยิง่ ไปกวานั้นก็คือวา การวิเคราะหวาทกรรมนี้จะเปดพืน้ ที่หรือเวทีใหมสําหรับการตอสู
ในสังคมใหกวางไปจากเดิม
1.4 มิติหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม (Gender as Discourse)
การวิเคราะหมติ ิหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ซึ่งการวิเคราะหในแนวนี้แตกตางไป
จากการวิเคราะหแบบที่เนนทฤษฎีหรืออุดมการณ กลาวคือ การวิเคราะหวาทกรรมมิไดแยกอยาง
เด็ดขาดระหวางสิ่งที่เรียกวา “ทฤษฎีกับโลกแหงความเปนจริง ระหวางอุดมการณกบั ความจริง หรือ
ระหวางสิ่งที่เปนนามธรรม กับสิ่งที่เปนรูปธรรม ” แตการวิเคราะหวาทกรรมชวยใหเราสามารถจับ
ภาพทั้งสองนีไ้ ดพรอมๆกัน เพราะวาทกรรมในตัวมันเอง คือที่รวมของสิ่งเหลานี้ไวดวยกันในรูป
ของวาทกรรม และภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม นอกจากนี้การวิเคราะหวาทกรรมชวยใหเรา
ตระหนักวา เรื่องของจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมาย ฯลฯ ของคนใน
สังคมนั้น มิใชเปนเรื่องของการไตรตรองอยางรอบคอบ หรือเปนการตกผลึกทางความคิด หรือเปน
ผลมาจากการโตแยงถกเถียงในเชิงเหตุผล หรือตรรกะลวนๆ แตสิ่งเหลานี้เปนผลมาจากการกําหนด
แนวคิดนั้นขึน้ มาของวาทกรรมชุดหนึ่งที่บคุ คลนั้นรับมา และถือไว นั่นคือวาทกรรมเปนตัวกําหนด
จุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมาย ฯลฯ ของเรามากกวาตัวเราเองเปนผู
กําหนดสิ่งเหลานี้ดังที่เขาใจกัน เมื่อเปนเชนนี้ จุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู

64

ความหมาย ฯลฯ ของคนในสังคมกับสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” จึงขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นรับวาท
กรรมวาดวยมิติหญิงชายแบบใด และนีค่ ือความสําคัญของสิงที่เรียกวาวาทกรรม และการวิเคราะห
วาทกรรม
เมื่อเปนเชนนี้ การวิเคราะห “มิติหญิงชาย”ในฐานะที่เปนวาทกรรมจึงมีความสําคัญและ
จําเปน เพราะจะชวยใหเราเห็นวามิติหญิงชายในฐานะทีเ่ ปนวาทกรรม ก็คือ ระบบ กฎเกณฑ และ
กระบวนการในการสรางเอกลักษณ และความหมายชนิดหนึ่งขึ้นมา นอกจากนี้ การวิเคราะหวาท
กรรมยังชวยใหเรามอง “อุดมการณ หรือความเชื่อ” ในฐานะที่เปนทัศนะหนึ่ง (perspective) เทานั้น
ไมใชความจริงสูงสุด หรือสัจธรรม ความเขาใจนี้ ทําใหเราเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของสิ่งที่
เรียกวา “มิติหญิงชาย” ไดเดนชัดขึ้น เพราะเมื่อ อุดมการณ หรือความเชื่อมิไดมีฐานะเปนความจริง
สูงสุดอีกตอไป แตมีสถานภาพเพียงทัศนะหนึ่งเทานั้น ดังนั้นการที่จะทําใหทัศนะใดกลายสภาพเปน
อุดมการณหรือความเชื่อ อันเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง จนกลายเปน “ความจริง” ขึ้นมาได
นั้น ยอมหลีกเลี่ยงมิไดทจี่ ะตองใชความรุนแรงและอํานาจในรูปแบบตางๆเขาบังคับยัดเยียดใหเปน
ในทํานองเดียวกัน อุดมการณหรือความเชื่อเกี่ยวกับมิตหิ ญิงชายก็มใิ ชความจริงสูงสุด แตเปนเพียง
ทัศนะหนึ่ง ไมมีความเปนสากลหรือเปนธรรมชาติแตอยางใดทั้งสิ้น
การมองมิติหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม อํานาจ และความรุนแรง
ยังชวยใหมี
มุมมองที่ฉีกแนวไปจากการรับรูแบบที่ดํารงอยู และความเขาใจนีจ้ ะเปนพื้นฐานทีส่ ําคัญยิ่งในการขบ
คิดเกี่ยวกับ การพัฒนาวาทกรรมในรูปแบบอื่นๆตอไป เพราะจะสามารถนําไปสูการพัฒนาวาทกรรม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่วิพากษและทาทาย และในที่สุดจะนําไปสูการสรางวาทกรรมที่
มีที่วางใหกับความแตกตาง และหลากหลาย มากกวาวาทกรรมมิติหญิงชายแบบที่ดาํ รงอยู ที่ตองการ
ลดทอนความแตกตางและความหลากหลายลงใหเปนเพียงความเหมือนกัน ดังนั้นการวิเคราะหมิติ
หญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ประการแรกจึงอยูทกี่ ารชี้ชวน หรือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
ในการสราง หรือสถาปนาความเปนเจา (hegemony) ของมิติหญิงชายชุดหนึ่ง จนกลายเปนวาทกรรม
หลัก (dominant discourse) วามีรายละเอียดขั้นตอน ความสลับซับซอน และความเปนมาอยางไรบาง
ประการที่สอง ไดแกการชี้ชวนใหเห็นถึงความแยบยลของอํานาจและการครอบงําที่แฝงเรนเขามาใน
รูปแบบของ “อุดมการณ หรือความเชื่อ” และ “ความจริง” เกี่ยวกับมิตหิ ญิงชาย นั่นคือหัวใจของการ
วิเคราะหมิติหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรมอยูที่การแสดงใหเห็นรายละเอียด
ขั้นตอน ความ
สลับซับซอน และความเปนมาของบรรดาเงื่อนไขตางๆ ที่นําไปสูการกอตัว/การเกิด และภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรมมิติหญิงชายชุดหนึ่ง โดยผานทางสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และ
การเมือง และประการที่สามเปนการชี้ชวนใหเห็นถึงผลกระทบหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
จากภาคปฏิบตั ิการของวาทกรรมชุดนั้นดวย ในการศึกษานี้ก็คือจะศึกษาถึงผลกระทบจากภาคปฏิบัติ
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การของวาทกรรมโดยผานสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่งเปน
สถาบันที่สําคัญในการกําหนดกฎเกณฑ มาตรฐานทางสังคม รวมถึงจารีตปฏิบัติ รวมถึงสถาบันอื่น
ทั้งในดานศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองวาสงผลกระทบตอผูหญิงอยางไร
นั่นก็คือการวิเคราะหมิติหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ชวยใหสามารถปะทะตัวกับสิ่ง
ที่เรียกวา “มิตหิ ญิงชาย” ไดโดยตรงเพราะที่ผานมาแมจะมีความพยายาม พูดถึง เขียนถึง ขบคิด หรือ
วิเคราะหมิติหญิงชายในแงมมุ ตางๆที่แตกตางกันไป แตก็ยังไมมีความพยายามใดทีส่ ามารถตั้งคําถาม
กับตัวมิตหิ ญิงชายไดตรงอยางเปนระบบและจริงจัง แมแตความพยายามที่ไดรับความชื่นชมและยก
ยองอยางมากในแวดวงการศึกษาในเรื่องมิติหญิงชาย อยางความพยายามในการคิดคนแนวคิดสตรี
นิยมในแนวตางๆ ก็ยังมิอาจจัดไดวาเปนการตั้งคําถามกับความหมาย/คํานิยาม ของสิ่งที่เรียกวา “มิติ
หญิงชาย” อยางถอนรากถอนโคน ประการที่สอง มิติหญิงชายในระบบชายเปนใหญ ไดกําหนดให
สิ่งที่สรางขึ้นในตัวมันเองเปนสิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดที่ตองบรรลุใหถึง เนื่องจากมิติหญิงชายกระแส
หลักแบบชายเปนใหญที่ดํารงอยูคือสิ่งที่เปนสัจธรรม คือความเชื่อ คืออุดมการณ หรือความจริงสูงสุด
ที่ผูหญิงตองไขวความาใหได เชนผูหญิงตองแตงงานเพือ่ หาคนดูแล ผูหญิงตองทํางานบาน ตองดูแล
ลูกและสามี เปนตน
เมื่อไมมีการรือ้ แลวสรางใหม (deconstruction) ไมตั้งคําถามกับคํานิยาม หรือความหมาย
ของสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” แลวบรรดายุทธศาสตร ยุทธวิธี แผน นโยบาย โครงการพัฒนาสตรี
ตางๆ ก็จบลงดวยการตอกย้าํ ขยาย หรือสานตอ คํานิยาม หรือความหมายเดิม ของมิติหญิงชายให
แข็งแกรงยิ่งขึน้ แทนทีจ่ ะลมลางหรือทําลายความศักดิ์สทิ ธิ์ “ความจริง” ของสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิง
ชาย” ลง เชน นโยบายการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ถูกทารุณกรรมทั้งทางรางกายและจิตใจ(Battered
Women) ซึ่งแทจริงแลว ผูชายเปนผูกอปญหาดังกลาวมากกวาผูห ญิง แตวิธีคิดในการกําหนดนโยบาย
มิไดระบุถึงผูกอ ปญหาแมแตนอย สงผลใหนโยบายนั้นมุงแกปญหาที่ปลายเหตุ และเปนการ
จัดบริการรองรับปญหา เชน การสรางบานพักเพื่อรองรับและสงเคราะหผูหญิงที่ถูกกระทําทารุณ
กรรมเพียงอยางเดียว โดยมิไดมุงแกไขพฤติกรรมการใชความรุนแรงที่ชายกระทําตอหญิง หรือ
แมกระทั่งนโยบายของรัฐที่อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องครัว เปนเงินจํานวนมากเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสตรี กอใหเกิดคําถามวา “การทําครัวชวยพัฒนาสตรีจริงหรือ?” สิ่งที่ผูหญิงตองการไมใช
เครื่องครัวแตเปนคาตอบแทนที่เปนธรรม
เปนตน ซึ่งนโยบายดังกลาวยังคงกระทําภายใตกรอบ
กฎเกณฑ กติกา ภาษา หรือ “วาทกรรม” ของมิติหญิงชาย การวิเคราะหมิติหญิงชายในฐานะทีเ่ ปน
วาทกรรม ตองการชวยใหเราขามพนไปจากเรื่องมิติหญิงชาย สูมิติอื่นๆที่ไมจําเปนตองแยกหญิงชาย
แตทุกคนเปนมนุษยเชนเดียวกัน หรืออาจกลาวไดวา การวิเคราะหมิติหญิงชายในฐานะที่เปนวาท
กรรม สามารถชวยใหเราขามพนไปจากเรื่องของวาทกรรมมิติหญิงชาย สูเรื่องของการพัฒนาวาท
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กรรม เพื่อสรางคํานิยาม หรือความหมายชุดใหมเกี่ยวกับคนที่เกิดมาตางเพศกัน(sex)ในสังคมนี้ นัน่
คือหากพิจารณามิติหญิงชายในฐานะทีเ่ ปนวาทกรรมแลว เราจะสามารถตั้งคําถามที่พื้นที่สุดแตเปน
ประวัติศาสตรที่สุดดวยวา
“ทําไมผูชายซึ่งเปนเพศหนึ่งในสังคมที่มีดวยกันสองเพศนี้จึงสามารถ
กลายสภาพเปนผูควบคุม มีความเหนือกวา ผูหญิงซึ่งเปนอีกเพศหนึ่งไปได” การทีจ่ ะตอบคําถามที่มี
ความสําคัญยิ่ง แตมักถูกมองขามไปอยางนาเสียดายนีไ้ ด เราหลีกเลี่ยงไมไดทจี่ ะตองหันกลับไป
ตรวจสอบ สืบคน หรือแกะรอยกระบวนการในการสราง หรือสถาปนาความเปนเจาของวาทกรรม
มิติหญิงชาย วามีรายละเอียด ขั้นตอน ความสลับซับซอนและความเปนมาอยางไรบาง จึงสามารถทํา
ใหคํานิยาม หรือความหมายของสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” กลายเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และ
การที่จะสามารถตรวจสอบ สืบคน หรือแกะรอยกระบวนการดังกลาว เรามีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองนําเอาวิธีการวิเคราะหวาทกรรมมาใช เพราะวิธีการวิเคราะหวาทกรรมในแบบที่ฟูโกเสนอนั้น
มิไดใหความสนใจกับเอกลักษณ หรือตัวตนของสิ่งที่ศึกษาโดยตรง แตใหความสนใจกับวาทกรรมที่
สรางเอกลักษณ หรือตัวตนของสิ่งนั้นมากกวา เชนมิเชล ฟูโก (Michel Foucault)ไมสนใจวาอะไรคือ
ความจริง แตสนใจศึกษากฎเกณฑที่เปนตัวกําหนด สรางความหมาย และความเปนไปไดในการพูด
ถึง “ความจริง” นั่นคือ มิไดสนใจศึกษาความจริง(Truth) แตสนใจศึกษาวาทกรรมวาดวยความจริง (a
discourse of truth) มากกวา (Michel Foucault, 1980:131-133) เพราะสิ่งที่เรียกวา “ความจริง” มิใช
ขอเท็จจริงเชิงประจักษแตอยางใด แตคือการกําหนดแนวคิดชุดหนึ่งที่เปนตัวกํากับวาอะไรจริง หรือ
อะไรไมจริง ฟูโกไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “ความจริงจะตองถูกเขาใจในฐานะที่เปนระบบของ
แนวคิดที่กําหนดขึ้น หรือกระบวนการแบบหนึ่งที่ทําหนาที่ผลิต กํากับ แจกจาย เผยแพร และ
กําหนดการทํางานของบรรดาถอยแถลงตางๆ” ตัวอยางเชน “ความจริง” ของวิทยาศาสตร/ของ
วิธีการหาความรูแบบวิทยาศาสตร มิใชอยูที่ความสามารถในการสกัด คนหา หรือคนพบ สิ่งที่
เรียกวา “ความจริง” แตอยางใด แตอยูที่การสรางแนวคิด หรือความหมายชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อกําหนด/
กํากับวาอะไรคือความจริงแบบวิทยาศาสตรเทานั้น แตแนวคิด หรือความหมายทีส่ รางขึ้นมาเหลานี้
ในตัวของมันเองมิใชเปนเรื่องของวิทยาศาสตรหรือธรรมชาติลวนๆ
แตเปนการสรางขึ้นมาของ
นักวิทยาศาสตร จึงมีเรื่องของอํานาจและความรุนแรงเขามาเกี่ยวของดวยอยางมาก และกฎเกณฑ
เหลานี้เองที่สราง “ระบอบวาดวยความจริง” (a regime of truth) ขึ้นมา
ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ก็ใหความสําคัญกับ
วาทกรรมที่สรางเอกลักษณหรือตัวตนของสิ่งที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” ขึ้นมา มากกวาตัวมิติหญิงชาย
เอง ดวยการหันไปตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน รายละเอียด เงือ่ นไข และความเปนมาของการ
สรางความเปนเจาของวาทกรรมมิติหญิงชาย กลาวไดวาถึงที่สุดแลว กระบวนการสรางความเปน
เจาของวาทกรรมมิติหญิงชายดังกลาว ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
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ประการแรก ไดแกเทคนิค/กระบวนการในการจัดระเบียบ (individualizing disciplining
techniques) เพื่อกํากับการพูดถึง/เขียนถึง/ขบคิดถึง หรือวิเคราะห สิ่งที่เรียกวา “มิตหิ ญิงชาย” ในรูป
ของวาทกรรมมิติหญิงชาย และเทคนิค/กระบวนการในการจัดระเบียบที่สําคัญที่สุดไดแก การทําให
มิติหญิงชายกลายเปน “ความเชื่อ” และ “ความจริง” ผานกลยุทธในการจัดระเบียบตางๆ เชนการทํา
ใหกลายเปน “คําสอน” เพื่อใหเกิดการถายทอดปลูกฝง และพื้นที่การปลูกฝง ถายทอด อยางเชน
สถาบันทางสังคม สถาบันศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ และสถาบันการเมือง การใชมุมมองของ
ผูชายเปน “ศูนยกลาง” โดยทุกสถาบันถูกผูกขาดและสรางขึ้นโดยผูชาย เปนการตอบสนองความเชื่อ
พรอมๆกับเปนเทคนิควิทยาการของอํานาจ (technology of power) ทีช่ าญฉลาดและแยบยล เพื่อให
ผูชายสามารถเขามามีอิทธิพลครอบงํา “ผูหญิง” ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ
การปลูกฝงถายทอดความเชือ่ ความจริงนี้ ในตัวมันเองคือเครื่องมือในการผูกขาดการสรางกฎเกณฑ
มาตรฐานวาดวย ความเชื่อ ความจริง และวิธีการเขาถึงความเชื่อ ความจริง ควบคูไปกับความดีงาม
ความเหมาะสม ความสําเร็จ จึงไมมีทวี่ าง ใหกับความเปนตัวของตัวเอง และความคิดเห็นของผูหญิง
แตอยางใด สิ่งเหลานี้ถูกกีดกัน ปดกัน้
และแทนที่ดว ยระบบในการผลิตและการเขาถึงความจริง
ความเชื่อ ที่เรียกวา “มิติหญิงชาย” ดังนั้นหากมิติหญิงชายคือความเหมาะสม ความดีงามใหหญิงชาย
อยูอยางปกติสขุ ทั้งในระดับครอบครัว และสังคมแลว ความเปนตัวของตัวเองของผูหญิง ความไม
เชื่อในกฎเกณฑที่กําหนดควบคุมผูหญิง ก็คือปศาจตนใหมที่วาทกรรม(หลัก)มิติหญิงชายคนพบและ
พยายามจะปราบปรามใหราบคาบลงไปพรอมกันดวย
นอกจากการทําใหมิตหิ ญิงชายกลายเปน “ความเชื่อ” และ “ความจริง” ในรูปของคําสอน
ความดีงามที่ดเู ปนความถูกตอง เหมาะสม และดีงามแลว เทคนิค/กระบวนการในการจัดระเบียบที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของวาทกรรมมิติหญิงชาย ไดแก การทําใหสิ่งที่เรียกวา มิตหิ ญิงชายกลายเปน
เรื่องปกติธรรมดา กลาวคือแปรสภาพจากสิ่งที่สรางขึ้นสูการเปนความเชื่อ ความจริง ธรรมชาติ
จารีตปฏิบัติของคนในสังคม โดยเฉพาะ “ผูหญิง” ไป สําหรับเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่วาทกรรม
มิติหญิงชายนํามาใชในการจัดระเบียบ หรือการกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาประกอบไปดวยการสง
วาทกรรมผานสถาบันทางสังคม เชนครอบครัว โรงเรียน สถาบันทางศาสนา เชนวัด สถาบันทาง
เศรษฐกิจ/อาชีพ และสถาบันการเมือง ซึ่งสถาบันเหลานี้ลวนถูกกําหนด และควบคุมโดยผูช าย
ทั้งสิ้น มีการกําหนดกฎเกณฑ จารีต พิธีกรรมตางๆ เพื่อกํากับควบคุมผูหญิง และที่สําคัญยิ่งไปกวา
นั้นในการทําใหมิติหญิงชายนี้กลายเปนเรือ่ งธรรมดานั้น มีการสรางผูหญิงขึ้นมาควบคุมผูหญิงเอง จะ
เห็นไดวาหลายพิธีกรรมที่ทาํ ราย เพื่อควบคุมผูหญิงจะเปนผูหญิงทํา เชนการมัดเทาผูหญิงจีน แต
ผูชายจะทําในพิธีที่ดูศักดิ์สิทธ ซึ่งผูหญิงไมมีโอกาสเขาถึงได เชนพิธกี รรมทางศาสนา เปนตน
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สวนผลลัพธที่เปนรูปธรรมจากเทคนิค/กระบวนการในการจัดระเบียบของวาทกรรมมิติ
หญิงชาย มี สองประการดวยกัน ประการแรกไดแก การเปลี่ยนสถานะของผูหญิงจากการเปนมนุษย
ที่มีสิทธิ์มีเสียง สูการเปนวัตถุที่ไรชีวิตวิญญาณ โดยวาทกรรมมิติหญิงชาย(หลัก)จะตอกย้ําใหเห็นวา
“ผูหญิง” นั้นออนแอ ไมมศี ักยภาพ และไมมีความเหมาะสม จําเปนตองไดรับ “การดูแล” นัน่ ก็คือ
การควบคุม/จัดระเบียบ ผานเทคนิควิธีการตางๆ ภายใตฉลาก หรือปายที่สวยหรู เชน การแตงงาน
ความเปนแม ความสวย โดยมีสถาบันตางๆ ทําหนาที่นี้ เชน สถาบันอบรมผูหญิงในรูปแบบตางๆ
สถาบันความงามตางๆ ใหผหู ญิงกลายสภาพเปน “วัตถุ” ในลักษณะที่ผูชายตองการ เชน การเปน
ผูหญิงที่สวยในสายตาของผูชาย การเปนเมียที่ดี การเปนแมที่ดี สิ่งเหลานี้นับเปนการตอกย้ํา
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันใหแข็งแกรงยิ่งๆขึ้น
สําหรับความสําคัญของเทคนิค/
กระบวนการจัดระเบียบ “ผูหญิง” ของวาทกรรมมิติหญิง ชาย อยูทกี่ ารเบี่ยงเบนปญหาตางๆที่ผูหญิง
เผชิญ เชนปญหาการกระทํารุนแรงตอผูหญิง จากคําอธิบายเชิงโครงสราง สูการอธิบายแบบประณาม
หยามเหยียดผูห ญิง (blaming the victims) ดวยการชี้ใหเห็นวาปญหาที่ผูหญิงเผชิญนั้น เปนปญหา
สวนตัว/สวนบุคคล เนื่องจากผูหญิงเหลานี้โงเอง เปนตัวสรางปญหาเอง แตงตัวโปถึงไดเกิดปญหา
เปนตน พรอมๆกับลดทอนวิธีการแกปญหาผูหญิงจากระดับของสังคม-การเมือง สูเรื่องของเทคนิค
วิธีการลวนๆ เชนการพัฒนาผูหญิงในดานตางๆ กลาวอีกนัยหนึ่ง มิตหิ ญิงชายถูกทําใหกลายเปนเรื่อง
ของเทคนิควิธกี าร แทนทีจ่ ะเปนเรื่องของอํานาจ ความรุนแรง การตอสู และการครอบงําอยางที่การ
วิเคราะหวาทกรรมพยายามจะชี้ใหเห็น ผลลัพธเชิงรูปธรรมประการที่สองของเทคนิค/กระบวนการ
ในการจัดระเบียบของวาทกรรมมิติหญิงชาย ไดแกการเปลี่ยนฐานะของผูหญิง ใหกลายเปน
“ผูดอยโอกาส” หรือ “ประชาชนชั้นสอง” เพื่อรอการปลดปลอย รอรับการชวยเหลือจากผูชายตอไป
นั่นคือวาทกรรมมิติหญิงชาย เปลี่ยนมนุษยผูหญิงจากมนุษยที่มเี กียรติ มีศักดิ์ศรี เทาเทียมกับผูชาย สู
การเปนมนุษยที่รอการชวยเหลือ พึ่งพา จากมนุษยผูชาย
ยิ่งไปกวานั้น วาทกรรมมิติหญิงชาย
ดังกลาว ยังทําใหผูหญิงสยบยอมและนอมรับความต่ําตอยของตัวเอง และยินดีรับฟง เชื่อฟงผูชาย ใน
นัยนี้ มิติหญิงชาย ก็คือการเขามาสวมรอย หรือแทนที่ของวาทกรรมชุดใหม (displacement) นั่นเอง
การทําใหสยบยอมและนอมรับในความต่ําตอยของตัวเองนี้ ถือวาเปนสุดยอดของเทคนิควิทยาการ
ของอํานาจ เพราะเปนการสราง/ผลิตเอกลักษณหรือตัวตนชนิดใหมขนึ้ มาของผูหญิง ฉะนั้นวาท
กรรมมิติหญิงชายจึงเปนชุดของเทคนิควิทยาการที่แยบยลในการจัดระเบียบเพื่อสถาปนา
ความสัมพันธเชิงอํานาจชนิดใหม ระหวางผูหญิง กับ ผูชาย มากกวาเปนสิ่งวิเศษเลอเลิศที่ทําให
ครอบครัวสงบสุข สังคมดีแตอยางใด
นั่นคือมิติหญิงชายในฐานะทีเ่ ปนวาทกรรมแสดงใหเราเห็นวา มิตหิ ญิงชายนั้นเต็มไปดวย
เรื่องราวของการควบคุม การจัดระเบียบ การใชอํานาจ และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เชน การทํา
ใหผูหญิงกลายเปน “ผูดอยพัฒนา” หรือ “ประชาชนชั้นสอง” รอการชวยเหลือ และตองพึ่งพาผูช าย
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การเกิดขึ้นของสิ่งเหลานี้ยอมกระทบกระเทือนตอชีวิตของผูหญิงอยางรอบดาน ไมวาจะเปนดาน
ความปลอดภัยในเนื้อตัวรางกาย แบบแผนการดําเนินชีวติ รสนิยม วิธีคิด ฯลฯ นอกจากนี้ เทคนิค/
กระบวนการจัดระเบียบของวาทกรรมชวยใหเราตระหนักวามิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ไม
วาจะมาในรูปแบบใด ลวนเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ และเปนเทคนิควิธีการในการครอบงําทั้งสิ้น
เชนเปนเรื่องของความเหนือกวา/ต่ํากวา ระหวางผูชายและผูหญิง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมิติหญิง
ชายในแนวนี้ สามารถนําเราไปสูการขบคิดถึงวิธีการแกปญหา “ความเปนผูหญิงทีด่ อยกวาชาย” ที่
แตกตางไปจากเดิมมาก เชน แทนที่จะเนนเรื่องการชวยเหลือจากผูช ายในฐานะทีด่ อยกวา การ
แกปญหากลับอยูที่การพยายามสรางวาทกรรมตอตานมิติหญิงชายที่เปนอยูขึ้นมา
อยางการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมของผูหญิง เนื่องจากในฐานะที่เปนวาทกรรม “มิติหญิงชาย” ก็
เปนเพียงเทคนิควิทยาการของอํานาจแบบหนึ่ง ที่มีผูชายคิดคนขึ้นมาใชเพื่อเพิ่มการควบคุม/ปกครอง/
จัดระเบียบ “ผูหญิง” เพียงแตแยบยลและแนบเนียนกวา
สาระที่สําคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการสรางความเปนเจาของวาทกรรมมิตหิ ญิง
ชายกระแสหลัก อยูที่ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมมิติหญิงชาย (discursive practices) ที่กีดกัน ปดกั้น
(exclusion) “ผูหญิง” ออกจากกระบวนการสราง “ความเชื่อ” และ “ความจริง”วาดวยมิติหญิงชาย
กลาวคือ ความจริงวาดวยมิติหญิงชาย ไมยอมรับในความรู ความคิด ความเห็นของผูหญิงที่ไมเห็น
ดวย วามีฐานะคุณคา และศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูชาย ไมมีที่วางใหกับสิ่งที่เรียกวาวิธีคดิ แบบผูหญิงเปน
ศูนยกลาง สิ่งเหลานี้ถูกมองวาไมมีเหตุผล หรือไมสมเหตุสมผล ดอยกวา ต่ํากวา ความคิดแบบผูชาย
เปนศูนยกลาง ดังนั้นความเชือ่ ความจริงของวาทกรรมมิตหิ ญิงชายจึงเปนความจริงที่มฐี านสังคมแคบ
มาก เปนความรูที่สั่งสมมาจากประสบการณของความคิดแบบชายเปนใหญ และเปนวิธีคิดแบบดาน
เดียว ตองการหา “ความจริง” ในมุมของตนเทานั้น จึงตัดขาด “ผูหญิง” ออกจากกระบวนการในการ
สราง “ความจริง” ที่ผูชายเปนศูนยกลางโดยสิ้นเชิง ในนัยนี้ความเชือ่ หรือความจริง กับอํานาจจึง
แยกกันไมออก
นอกจากนี้กระบวนการสรางความเปนเจาของวาทกรรมมิติหญิงชายไดแกเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร กลาวคือ ผูชายตองการเปนใหญในสังคมมานานแลว ที่ผานมาสังคมเคยมีระบบ
สืบสายโลหิตทางฝายหญิง หรือที่เรียกวา “สิทธิทางมารดา” (mother-Right) เนื่องจากการสมรสแบบ
หมูจึงไมอาจรูไ ดวาใครคือพอ จะรูว าเปนสายโลหิตใครก็เพียงแตแมเทานั้น ตอมามีการลมลางระบบ
นี้โดยผูชาย เนื่องจากความเพิ่มพูนขึ้นของโภคทรัพยไดเสริมสรางฐานะของผูชายขึ้น ทําใหฐานะ
ของผูชายในครอบครัวมีความสําคัญล้ําหนาผูหญิง
อันเปนเหตุมาจากการทีผ่ ูชายไดครอบครอง
ทรัพยากรที่มผี ลตอศักยภาพในการผลิตเทานั้น (ฝูงสัตวเลี้ยง) เมื่อผูชายไดสํานึกในความเปนใหญ
ของตน ซึ่งถูกเชิดชูขึ้นมาจากการที่ไดครอบครองทรัพย ผูชายก็มีความกําเริบคิดขนบประเพณีการ
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สืบมรดกที่มีอยูเดิม ใหสมบัติตกเปนของลูก แตความคิดนี้ไมอาจดําเนินไปไดถายังสืบสายโลหิต
ทางมารดาอยู จึงไดคิดลมลางประเพณีการสืบสายโลหิต สิ่งนี้ไดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวาง
ผูชายและผูหญิงในครอบครัว ใหมีโครงสรางภายในครอบครัวที่ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
เพราะประกอบไปดวยผูหญิงและเด็กที่ไมมีทรัพยสินและตองพึ่งหัวหนาครอบครัว แตในอดีตวิธกี าร
ยังไมแนบเนียนและดูมีรสนิยมเทาในยุคปจจุบัน อยางไรก็ดีในปจจุบัน ยุทธศาสตรและเทคนิค
วิทยาการ ที่ใชนํามาจัดการ/จัดระเบียบ/ครอบงํา “ผูหญิง” มีความสลับซับซอนมากขึ้น ดวยการทําให
“ผูหญิง”เปน “ผูดอยพัฒนา”เปน “ชนชั้นสอง”ไมมีความคิดเทาผูชาย ภายใตวาทกรรมมิติหญิงชายที่
ลดทอน “ผูหญิง” เปนเพียงผูพึ่งพิง
โดยสรุป จากที่กลาวมาขางตนเกีย่ วกับการวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม
ชวยใหเราเห็นวาสุดยอดของอํานาจวาทกรรมอยูที่การสรางเอกลักษณ หรือตัวตนใหกับสิ่งตางๆใน
กรณีของวาทกรรมมิติหญิงชาย เอกลักษณนี้ไดแกจินตภาพ (imagination) และภาพลักษณ (image)
เรื่องความดอยกวาของผูหญิง ถึงแมวา ภาพลักษณที่สรางขึ้นมานี้ จะเปนเพียงประดิษฐกรรมทีว่ าง
เปลาในระยะแรก แตดวยภาคปฏิบัติการตางๆของวาทกรรมดังกลาวมาแลวขางตน ทําใหภาพลักษณ
ที่สรางขึ้นกลายเปน “ความจริง” ในที่สุด สิ่งเหลานี้ดูจะสอดรับกับขอสังเกตของมิเชล ฟูโก(Michel
Foucault)ที่วา “ความจริง” นั้นเปนเรื่องของแนวคิดที่สรางขึ้นมาชุดหนึ่งที่ทําใหอะไรจริงหรือไมจริง
มากกวาเปนเรือ่ งของขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเชิงประจักษ กลาวอีกนัยหนึ่ง ในทัศนะของฟูโก
ไมมีสิ่งที่เห็นจริงแลว มีแตสิ่งที่ถูกทําใหกลายเปนสิ่งทีเ่ ห็นจริงแลว ยิ่งไปกวานัน้ อํานาจของวาท
กรรมมิติหญิงชายที่นาสนใจยังอยูที่การเขาไปนั่งอยูใ นระดับความรูสึกนึกคิด หรือระดับจิตสํานึก
ของผูหญิง ทําใหยอมทุกอยางเพื่อใหเปนไปตามที่สังคมที่ถูกครอบดวยวาทกรรมนี้กาํ หนด แมวาตอง
แลกกับความกาวหนาของตัวเอง เชนเมื่อผูหญิงตองเลือกระหวางหนาที่การงานและลูก /ครอบครัว
ผูหญิงทุกคนเลือกอยางหลังเสมอ แตที่สําคัญกวานั้นก็คอื วาทกรรมมิตหิ ญิงชาย สามารถทําใหผูหญิง
รูสึกยอมรับ และซาบซึ้งในความดอยกวาของตัวเอง มองวาตัวเองต่าํ กวา ออนแอกวาผูชาย จน
บางครั้งทําใหมองขามคุณคา และความสามารถของตัวเองไป
พรอมๆกับมองขามปญหาที่มี
ความสําคัญยิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนและสังคม
อยางไรก็ดกี ารวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม มิไดตองการตอตานวิธีคิด
แบบชายเปนใหญ หรือสรางความแตกแยกและเกลียดชังระหวาง ผูหญิงและผูชายอยางที่หวาดวิตก
กัน แตตรงกันขาม สิ่งทีก่ ารวิเคราะหมติ ิหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรมตองการจะทําคือ การ
ตอตานและเปดโปงใหเห็นถึงเทคนิควิทยาการของอํานาจชนิดใหม ที่มาพรอมกับการสรางเหตุผล
และตัวตน หรือเอกลักษณชนิดใหมใหกับผูหญิงในรูปของวาทกรรมมิติหญิงชายมากกวา หาก
พิจารณาในแงนี้ มิติหญิงชายจึงมิใชเรื่องของบทบาทหญิงชาย การแบงงานกันทํา อยางที่เขาใจกัน
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แตมิติหญิงชายที่กําหนดใหชายเปนใหญคอื ระบบคิด/วิธคี ิด ที่ประดิษฐคิดคนโดยผูช าย สวนผูหญิง
เปนเพียงผูที่ปฏิบัติตามเทานัน้ นอกจากนีก้ ารวิเคราะหมติ ิหญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม ยังมิใช
การปฏิเสธความเปนจริงที่ผหู ญิงดอยกวาผูชาย หรือออนแอกวาที่ดํารงอยูในสังคม แตการวิเคราะห
วาทกรรมตองการจะตรวจสอบวา ดวยเหตุผลและกระบวนการใดที่ผูหญิงเหลานี้กลายสภาพเปน
“ผูดอยโอกาส” “เปนประชาชนชั้นสอง” แลวเกิดผลกระทบประการใดบางกับผูหญิง
ยิ่งไปกวานัน้ เมื่อมองมิติหญิงชายที่ผูชายเปนใหญ เปนระบบคิดหรือวิธีคิดแบบหนึง่ ยัง
ชวยใหเราเห็นวา การทีจ่ ะปะทะกับสิ่งที่เรียกวามิตหิ ญิงชาย(ที่ชายเปนใหญ)นั้น
มิใชดว ยการ
ประณามวามิติหญิงชายเปนระบบครอบงําที่ชั่วราย และตองทําลายลางลงดวยวิธกี ารปฏิวัติรุนแรง
หรือดวยวิธีแยงชิงอํานาจรัฐอยางวิธีคิดแบบเกา
แตจะตองปะทะดวยการสรางวาทกรรมชุดใหม
ขึ้นมา พรอมเอกลักษณ/ตัวตน และความหมายชนิดใหมที่ไมจําเปนตองอยูในกรอบ “มิติหญิงชาย”
อีกตอไป อยางที่ผูหญิงในกลุมองคการพัฒนาเอกชนพยายามจะทํา และการวิจยั นี้ตองการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง โดยสลัดตัวตนแบบเดิมของผูหญิง
ทิ้งไป พยายามใหผูหญิงชวยตัวเองได และถาหากเรานําเอาทัศนะทีม่ ีตออํานาจของฟูโกที่วาอํานาจ
มิไดกระจุกตัวอยูที่ใดทีห่ นึ่งเปนการเฉพาะ แตกระจัดกระจายอยูทั่วไปในสังคมมารวมพิจารณาดวย
แลว การตอตานขัดขืน ทาทายอํานาจของวาทกรรมมิตหิ ญิงชาย ก็จําเปนที่จะตองกระทําในลักษณะ
ที่รอบดาน หลากหลาย และกระจัดกระจายเชนกัน มิใชรวมศูนยอยูที่การพยายามชวงชิงอํานาจรัฐ
แบบเกา แตตอ งกระทําในรูปของการสรางเครือขายโยงใยในการตอตานวาทกรรมมิติหญิงชาย โดย
มีผูหญิงในระดับรากหญาทัว่ ไปเปนฐานทีม่ ั่นคง การทํางานที่เกีย่ วของกับผูหญิงในระดับรากหญาใน
เรื่องที่เกี่ยวกับมิติหญิงชายจึงสําคัญ อยางเชนกลุมองคการพัฒนาเอกชนดานผูหญิงกําลังทําอยู
ในปจจุบนั แมวาพลังอํานาจของระบบคิดแบบชายเปนใหญ ดูเหมือนจะออนแรงลง มีการ
สรางกฎหมายที่เปดโอกาสใหผูหญิงมากขึน้ ขณะเดียวกันผูห ญิงก็กา วออกมาสูพนื้ ที่สาธารณะมาก
ขึ้น แตก็มิไดหมายความวาวาทกรรมมิตหิ ญิงชายกระแสหลักไดหมดอํานาจลงอยางสิ้นเชิง ตรงกัน
ขาม สิ่งเหลานี้กลับทําใหระบบวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ยิ่งมีความจําเปนจะตองปรับปรุง และคิดคน
เทคนิควิทยาการวาดวยอํานาจชนิดใหมขึ้นมา เพื่อคงความเปนเจาของตนตอไป ยิ่งถาหากพิจารณา
ถึงสถานการณในปจจุบัน ความจําเปนในการคิดคนเทคนิควิทยาการของอํานาจชนิดใหมยิ่งมีมากขึ้น
จึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไมในระยะหลังๆนี้เราจะไดยนิ และเห็นการปรากฏตัวขึ้นของวาทกรรมที่
เรียกวา “ความงาม” “วัยทองของผูหญิง” “สุขภาพผูหญิง” ความสําคัญของวาทกรรมชุดหลังนี้ ดูเผินๆ
เหมือนกับวาทําใหวาทกรรทหลักมิติหญิงชายชุดเดิมออนแรงลงใหแข็งแกรงยิ่งขึน้ และนาจับตามอง
มากขึ้น เพราะวาทกรรมดังกลาวกลับครอบงําผูหญิงใหแนนหนาขึ้นมากกวาเดิม และที่สําคัญผูหญิง
ยอมรับการครอบงํานั้นอยางเต็มใจและเต็มที่
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1.5 มิติหญิงชายในฐานะภาพสะทอนของอุดมการณ/คานิยม
มิติหญิงชายนับเปนปจจัยสําคัญในการยึดโยงใหมนุษยสามารถดํารงอยูในสังคมรวมกัน
โดยการเขาไปมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกลอมเกลาและการควบคุมทางสังคม โดยการกลอม
เกลา และการควบคุมนี้จะดําเนินไปไดผลมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกบั การสงผานสถาบันทางสังคม
ในการสราง บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ มาตรฐานทางสังคม ในการเขาไปกําหนดจิตสํานึก
(conscious) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเขาไปกําหนดพฤติกรรม การกระทําของมนุษยในการอยู
รวมกันในสังคมของผูหญิงและผูชาย
ดวยภาพลักษณของมิติหญิงชายนี้ จะนํามาวิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงชุดของวาทกรรมที่เขา
ไปกําหนดบทบาทหนาที่ และการทํางานของมิติหญิงชายที่แตกตางกันไปตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่
ใชในการวิเคราะห กลาวคือ ภายใตแนวคิดทฤษฎีโครงสรางหนาที่นยิ ม มีวาทกรรมที่ใชกลาวอางถึง
สิ่งที่ตองเรียนรูและสืบทอดในสังคมนี้วา “วัฒนธรรม” และสรางความสําคัญใหกับวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เปนคุณลักษณะสําคัญที่ตองสืบทอด หรือสงผานไปยังสมาชิกในสังคม เพื่อใหดํารงความ
เปนสังคมอยูตอ ไป ซึ่งในสังคมที่ตางกันก็มีวัฒนธรรมที่ตองเรียนรูตางกัน ดังนั้นมิตหิ ญิงชายในแต
ละสังคมก็มีลักษณะที่ตางกันไป และดวยวัฒนธรรมที่เขามากําหนดในจิตสํานึกของคน รวมถึงทํา
หนาที่ควบคุมพฤติกรรม การแสดงออก การกระทํา วัฒนธรรมจึงมิใชการกระทําทางสังคม (social
action) หรือ วัตถุทางสังคม (material object) แตเปนตัวที่เขามากําหนดจิตสํานึก และเขามาให
ความหมายตอการกระทํา หรือวัตถุนั้น สวนแนวคิดมารกซิส โดยคารล มารกซ (Morison, 1995 :4445) เชื่อวา “จิตสํานึก” ที่ถูกกําหนดดวยวัฒนธรรม ประเพณีที่เกิดจากถายทอดเรียนรูนี้ ไมเพียงแต
ทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรม การแสดงออกของคน หรือการใหความหมายกับการกระทํา หรือวัตถุ
เทานั้น แตยงั ทําหนาที่ ปรับเปลี่ยนการรับรูโลกภายนอกของคนไมวาจะเกิดจากการรับรูในรูปของ
การกระทํา หรือวัตถุ ซึ่งมารก เรียกคุณลักษณะนีว้ า อุดมการณ (Ideology) โดยมีชุดของวาทกรรมที่
ใชอธิบายหรือกลาวอางถึง อุดมการณนี้วา หมายถึงระบบของทัศนคติ แนวคิด และความเชื่อ ซึ่ง
สามารถทําหนาที่กําหนด “ความจริง” และเปลี่ยนแปลงการรับรูความจริง โดยชีว้ า เราไมไดรับรูและ
เขาใจโลกโดยตรง แตเราดูมันผานเลนสที่บิดเบือนการรับรูของเรา
ทัศนคติที่เกิดขึน้ จาก
ความสัมพันธเชิงวัตถุ มีอํานาจที่จะแปลงเงื่อนไขความจริงที่ปรากฏไปสูสิ่งที่เรียกวา รูปแบบที่
ปรากฏ (appearance forms) โดยวิธีการนี้ ความจริงจะสะทอนออกมาในวิธีการที่บิดเบือน และ
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ถกู ทําใหเปนมากกวาทีเ่ ปนจริงๆ
ดวยนิยามและความคิดดังกลาว คุณลักษณะที่สําคัญของอุดมการณคอื การทําหนาที่เปน
เลนสหรือตัวกลั่นกรองในการรับรูโลก ซึ่งสามารถที่จะทําใหสถานการณกลับหัวกลับหาง หรือกลับ
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การรับรูไปสูสิ่งที่ตรงขามความจริง อุดมการณจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะมีอํานาจทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง
การรับรูโลกภายนอก หรือการยอมรับความจริงของสังคม ดวยเหตุนี้จึงเห็นไดวา มิติหญิงชายเปน
ภาพสะทอนของวัฒนธรรม/อุดมการณ ขณะเดียวกันก็เปนทั้งตัวสราง และสงผานวัฒนธรรม/
อุดมการณไปยังสมาชิกในสังคม และเขามากําหนดจิตสํานึกของคน รวมถึงเปนกรอบในการกําหนด
พฤติกรรมและความเชื่อของคนเพื่ออยูรวมกัน แตการที่จะมองใหเห็นลึกซึ้ง หรือเบื้องลึกของการ
ทํางานของวัฒนธรรมหรืออุดมการณ ที่สง ผานทางสถาบันสังคมตาง ๆ นี้ จําเปนตองสืบคนตอไปถึง
ที่มาวัฒนธรรมหรืออุดมการณนั้นถูกสราง กําหนดขึ้นเพื่อรับใชอะไร ใครเปนผูกําหนด
การคลี่คลายใหเห็นประเด็นดังกลาว ในการศึกษานี้อาศัยแนวคิดที่อธิบายถึงฐานทีม่ าของ
วัฒนธรรม / อุดมการณ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิดหลัก คือแนวคิดโครงสรางหนาที่นยิ ม และ
แนวคิดมารกซิส โดยฐานคิดของทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม มองวาสังคมเปนเรื่องของการที่คนเขา
มาปฏิสัมพันธกัน
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานการสื่อความ
หรือสัญลักษณ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะของความสัมพันธที่มีลักษณะของความเทาเทียมกัน โดยความเทา
เทียมกันนี้อยูใ นความสามารถในการเรียนรู การคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น และ
ดวยแนวคิดนีจ้ ึงมองวาอุดมการณ ที่สรางขึ้น เปนอุดมการณเพื่อทุกฝายในสังคม และสืบตอใน
รูปแบบของวัฒนธรรมที่ดีงามที่ตองสืบทอด และเปนปจจัยสําคัญในการสรางความกลมเกลียวให
เกิดขึ้นในสังคม ในทางตรงกันขาม มารกซกลับมองวาสังคมมิไดมคี วามเทาเทียมกัน โดยได
พยายามอธิบายใหเห็นถึงที่มาของความไมเทาเทียมกันนี้ในสังคมแบบทุนนิยมวา มนุษยผูกพันกับ
การผลิต ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญของมนุษย ไดแกเรื่องของการผลิต การผลิตของมนุษยเปนการผลิตเพื่อ
ดํารงชีวิต และวัตถุที่ผลิตขึ้นนี้เปนตัวแสดงถึงการดํารงอยูของมนุษย และการกินดีอยูดี
โดย
รูปแบบสังคม ความสัมพันธทางสังคม จะมีลักษณะสอดคลองกับวิถกี ารผลิต และดวยการผลิตนีจ้ ะ
แบงสังคมออกเปนชนชัน้ กลุมหนึ่งจะเปนผูครอบงําเนื่องจากมีอํานาจเหนือวิถีการผลิต สวนที่เหลือ
เปนผูอยูใตการครอบงํา ดวยแนวคิดดังกลาว มารกจึงมองวาอุดมการณที่สรางขึ้นในสังคมก็จะเปน
อุดมการณที่สรางขึ้นเพื่อรักษาอํานาจของฝายที่ไดเปรียบในสังคมเพื่อใหเกิดการยอมรับ มารกซจึง
เนนย้ําหนาที่ของอุดมการณในการบิดเบือนการมองความเปนจริงของโลกโดยผานอุดมการณ
อุดมการณจึงทําหนาที่ครอบใหคนเกิดการยอมรับความไมเทาเทียมกันนั้นเพื่อใหดาํ รงอยูได
จากทั้งสองแนวคิดทําใหเห็นถึงฐานที่มาของการกําหนดอัตลักษณและความหมายใหกบั
วัฒนธรรมหรืออุดมการณทแี่ ตกตางกัน โดยแนวคิดโครงสรางหนาที่นิยมมีพนื้ ฐานในการมองวา
สังคมประกอบไปดวยสมาชิกหรือสวนตางๆของสังคมที่มีความเทาเทียมกัน
และการดํารงอยูใน
สังคมนั้นเปนไปดวยความกลมเกลียว วัฒนธรรมหรืออุดมการณที่สรางขึ้นก็สรางขึ้นเพื่อทุกฝายใน
สังคม สวนแนวคิดแบบ มารกซิส เปนแนวคิดที่มองวา สวนตางๆของสังคมมิไดดํารงอยูอยางเทา
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เทียม และดวยมุมมองนี้เองที่สามารถเผยใหเห็นถึงความไมเทาเทียมของสังคมที่ถูกปกปด ซอนเรน
ภายใตมายาคติของความเทาเทียม และความดีงามของวัฒนธรรมหรืออุดมการณที่เปนไปเพือ่ การ
ดํารงอยูอยางกลมเกลียวกันในสังคม
ดวยวาทกรรมนี้จึงทําหนาที่เปนเลนสทที่ ําหนาที่ปกปด
ภาพลักษณที่แทจริงของสังคม ที่ประกอบดวยสวนยอยๆที่มีลักษณะแตกตางกันไป และการดํารงอยู
รวมกันของสวนตางๆนี้มิไดเปนไปดวยการลงรอย หรือความกลมเกลียวตลอดเวลา แตมีพลวัตใน
การขัดแยง ขัดขืน ตอสู ตอรองเพื่อแยงชิงในการเขามากําหนด ดังนั้นการมองวัฒนธรรมหรือ
อุดมการณในมิติหญิงชาย โดยมองแบบโครงสรางหนาที่นยิ มจึงเปนการมองที่มีอุดมการณเขามา
บิดเบือนภาพความจริงที่สําคัญไป
โดยมองขามไปวาการเลือกที่จะกําหนดใหวัฒนธรรมหรือ
อุดมการณใดเปนสิ่งที่ตองไดรับการถายทอดนั้นมิไดกระทําโดยคนทั้งหมดของสังคมแตเปนไปโดย
คนเพียงบางกลุม หรือบางสวนเทานัน้ ซึ่งก็แนนอนวาวัฒนธรรมหรืออุดมการณที่สราง และไดรับ
การถายทอดนัน้ ก็เพื่อรับใชกลุมคนที่กําหนดวัฒนธรรมนัน้ ขึ้น ในกรณีของมิติหญิงชายการมองใน
แนวทางของมารกจึงสมเหตุสมผลมากกวา และสามารถชี้ใหเห็นถึงความไมลงรอยกันในสังคม ซึ่ง
จะเห็นความไมลงรอยนี้ไดจากการจัดสรรทรัพยากรตางๆที่มีอยูจํากัด อยางไมเปนธรรม คือมีฝายได
ฝายเสียประโยชน ดังนั้นการสรางมิติหญิงภายใตวาทกรรมของมิติหญิงชายในลักษณะบุคลิกภาพ
และการแสดงออกของบุคคลในเรื่องของความเปนชาย ความเปนหญิง และสิ่งที่สังคมคาดหวังที่จะ
ใหเพศชายและเพศหญิงแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้เรียนรูไดจากสังคมรอบขาง การอบรมสั่งสอน
การหลอหลอมจากครอบครัว และสถาบันทางสังคมอื่นๆ นั้นเขามากําหนดจิตสํานึก และให
ความหมายกับการกระทํา พรอมทั้งสามารถจะบิดเบือนภาพความจริงบางสวนไปในกรณีที่มิตหิ ญิง
ชายนั้นถูกสรางหรือกํากับดวยวัฒนธรรมหรืออุดมการณ ที่สรางขึ้นในสังคมที่ไมมีความเทาเทียมกัน
เพื่อใหคนในสังคมยอมรับการเขามาจัดระเบียบสังคม และรางกาย ดวยอุดมการณที่ครอบงําอยู
ดวยแนวคิดดังกลาวมิติหญิงชายในฐานะภาพสะทอนวัฒนธรรมหรืออุดมการณ นอกจาก
จะทําหนาที่เขาไปกําหนดความคิด จิตสํานึก และการใหความหมายกับการกระทําแลว ยังสามารถที่
จะบิดเบือนภาพความจริงได สวนการใหความหมาย หรือการบิดเบือนนี้จะออกมารูปแบบใดนั้น
ขึ้นอยูกับอุดมการณที่มิติหญิงชายนั้นรับใช หรือรองรับ โดยการวิเคราะหใหเห็นถึงอุดมการณที่เขา
มากําหนดอัตลักษณ ความหมาย และความสําคัญใหกบั มิติหญิงชายนี้สามารถศึกษา ผานชุดของวาท
กรรมที่ทําหนาที่เปนกฎเกณฑ ในการกํากับมิติหญิงชายที่มีความสัมพันธกับกระบวนทัศนตะวันตกที่
มีรากฐานมาจากตะวันตกทีม่ ีแนวโนมรังเกียจผูหญิง จะเห็นไดจากการแยกสิ่งตางๆ เปนทวิลักษณะที่
เชื่อมโยงความเปนชายหญิง เชน จิต-กาย เหตุผล-อารมณ ความแข็งแรง-ความออนแอ ลักษณะของ
ชายถูกมองวาเหนือกวา ดีกวา ผูชายและลักษณะของผูชายจึงเปนตัวกําหนดความเปนมนุษย และ
จุดมุงหมายทีส่ ูงสงของมนุษยโดยรวม สะทอนใหเห็นถึงระบบชายเปนใหญ และผูกขาด การคิดและ
สิ่งที่ถูกมองวาเปน “ความรู” “ความจริง”
การแบงงานกันทําระหวางเพศ (sexual division of
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labor) หรือการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง การทหาร ซึ่งมีองคประกอบหลักคือผูชาย
(เหลานี้ลวนทําใหผูหญิงถูกละเลย) และการพัฒนาประเทศในแตละยุคสมัย ที่ลวนแตละเลยมุมมอง
ของผูหญิงในระบบสังคมชายเปนใหญ (patriarchy) และดวยชุดวาทกรรมกับกระบวนทัศนในการ
ปกครอง การพัฒนาประเทศ และมุมมองตางๆนี้จึงชวยใหสามารถทีจ่ ะสืบสาวไปถึงอุดมการณที่อยู
เบื้องหลังมิติหญิงชายในสังคมไทยได
สวนการศึกษาเพื่อใหเห็นวาอุดมการณ ถูกนําไปสูภาคปฏิบัติการจริง ในสังคมไดอยางไร
นั้น ตามแนวคิดของ นอรแมน แฟรคลาฟ (Fairclough, 1992: 71) ที่สอดคลองกับ มิเชล ฟูโก
(Michel Foucault) ก็คือการวิเคราะหภาคปฏิบัติการวาทกรรม (discursive practice) เพื่อใหเห็นถึง
กระบวนการผลิต การสงผานสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการรับเอาวาท
กรรม และการทําใหวาทกรรมนั้นเปนทีย่ อมรับในสังคม
1.6 ภาคปฏิบตั ิการวาทกรรม : การสงผานวาทกรรมมิติหญิงชาย
การศึกษาเพื่อใหเห็นถึงการสรางหรือกําหนด ความคิดเห็น ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด
ตอมิติหญิงชาย ตามแนวทางการวิเคราะหวาทกรรม ก็คอื การวิเคราะหภาคปฏิบัติการวาทกรรม ซึ่งก็
คือ การสืบคนเพื่อใหเห็นวาความคิดเห็น ความหมาย ของมิติหญิงชายถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร
และมีการเปลีย่ นแปลงอยางไรบาง และมีอะไรที่เขามากําหนด หรือสรางความหมายใหกับมิติหญิง
ชาย โดยการศึกษานี้มุงทีจ่ ะชี้ใหเห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน รายละเอียด เงื่อนไข ความเปนมาของ
การสงผานทางสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งสถาบันครอบครัวนับเปน
สถาบันแรกในสังคมที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกในสังคม โดยทั่วไปสังคมไทยเลี้ยงดู ปลูกฝงใหผูหญิง
เปนผูเสียสละ ดูแลผูอื่น สอนใหลูกสาวพึ่งพิง แมในสังคมหมูบานที่ผูหญิงดูเหมือนจะมีหนาทีแ่ ละ
แรงงานสําคัญในครอบครัวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยผูหญิงทํางานมากกวาผูชายทั้งในบานและไร
นา และการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจยังยืนยันถึงปจจุบนั เมื่อผูหญิงตองออกจากหมูบ านไปทํางาน
ก็จะนําเงินกลับมาใหครอบครัวตางจากผูช าย (ยศ สันตสมบัติ, 2535 และนิธิ เอียวศรีวงศ, 2538 และ
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2542) หรือแมกระทั่งการยกยองผูหญิงใหเปนเทพ เชน แมพระโพสพ แมพระธรณี
เจาแมกวนอิม เจาแมอุมาเทวี หรือแมแตรูปสลักของแมพระกับเด็ก ซึ่งเปนนาสังเกตวา พระเจาทีเ่ ปน
ผูหญิงจะถายทอดลักษณะของการเปนแมคือ “การให”
ซึ่งตางจากพระเจาที่เปนผูชายซึ่งจะใช
เงื่อนไขเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย
นอกจากนี้ยังมีมิตกิ ารสอน
หลากหลายรูปแบบที่ใหเด็กผูหญิงตองทําตัวเรียบรอย
อยูในกรอบไมวาดวยเหตุผลใดๆก็ตาม
ในขณะที่เด็กผูชายไดรับเสรีภาพในความเปนอยูมากกวา อันสงผลถึงบุคลิกภาพ วิธีคิด เปนตน
และสุดทายผูห ญิงก็ถูกสอนใหตองแตงงานเพื่อจะไดเปนฝงเปนฝา พึง่ พาสามี แทนพอตอไป ตอมา

76

เมื่อผูหญิงตองเขาสูสถาบันการศึกษาวิถีการปลูกฝง ความคาดหวังในบทบาทของเพศหญิง และเพศ
ชายในโรงเรียนก็ไมตางกับที่บาน รวมถึงถูกหลอหลอมไมทางตรงก็ทางออมใหเลือกเรียนในสายที่
เหมาะสมกับผูห ญิง เชน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ครุศาสตร พยาบาล เปนตน มองอีกทางหนึ่ง
นั้น เทากับผูหญิงเปดโอกาสใหผูชายไดเลือกเรียนในสายทางศาสตรที่แข็งกวา รวมถึงมีโอกาสไดรับ
คาตอบแทนสูงกวา ในทีส่ ดุ ผูหญิงก็ตองพึ่งพาผูชาย
เมื่อมองผานทางสถาบันศาสนาผูหญิงก็
กลายเปน “ชนชั้นสอง” ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของสังคมไทย กลาวคือผูหญิงไม
มีโอกาสบวชพระ ไมมีโอกาสจะเขาถึงคําสอนไดลึกซึ้งเทาผูชาย นอกจากนี้ผูหญิงยังถูกมองวาเปนผู
ขัดขวางการเขาถึงศาสนาของผูชาย เปนตน โดยมีภาคปฏิบัติการของวาทกรรมในการสงผานทาง
สถาบันทางสังคมตางๆ
1.7 ความรู :อํานาจในการกําหนดความจริงในสังคม
การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลแตละเพศซึ่งสงผลตอการพัฒนาโดยรวมใน
สังคม กลาวคือผูหญิงยังไมไดมีโอกาสใหแสดงศักยภาพอยางเต็มทีใ่ นทุกระดับของสังคม ในการ
ประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติไดมีการหยิบยกประเด็นนี้มาอภิปรายมาตลอดชวงเวลานาน
เกือบหาทศวรรษ แตก็ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ผูหญิงยังไมไดมีโอกาสใหแสดงศักยภาพ
อยางเต็มที่ เนื่องจากคานิยม ทัศนคติและประเพณีปฏิบัติ รวมทั้งเงือ่ นไขของสังคม ทําใหเกิดขอ
ลําเอียงตอผูหญิงเกือบทุกดาน (ภัสสร ลิมานนท, 2542:ก) ผูหญิงถูกกําหนดใหมีบทบาทดอยกวาชาย
โดยทั่วไปงานของผูหญิงคืองานในบานที่ไมมีบทบาทใดๆ ตางกับผูชายที่ทํางานนอกบาน ซึ่งการ
กระทําดําเนินการตามบทบาทเชนวานี้ไดรบั การยอมรับ และสงผลถึงผูหญิงอยางกวางขวางในสังคม
หากมองจากมุมมองของฟูโกดังที่กลาวแลว แหลงทีส่ รางกฎเกณฑตางๆในสังคม ไดแกอํานาจ
(power) นั่นเอง แตมิใชอํานาจในรูปที่ดิบ และหยาบแบบใชกําลังเขาบังคับ แตเปนอํานาจที่ขัดเกลา
ซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ “ความรู” (knowledge) วาดวยเรื่องนัน้ ๆ และก็มใิ ชความรูทั่วๆไป
แตเปนความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะความรูแบบวิทยาศาสตร เชน แพทยศาสตร
เศรษฐศาสตร อาชญาวิทยา ความรูเรื่องเพศเปนตน (Michel Foucault, 1972:15-16) แมฟูโกมิไดพดู
ถึงการศึกษาโดยตรงแตเขาก็ใหความสําคัญของความรูเปนอยางมาก และการศึกษาก็เปนแหลงที่มา
ของความรูที่สําคัญ นอกจากนี้กลไกที่สําคัญในการทํางานของอํานาจก็มิใชกฎหมายอยางที่เขาใจกัน
แตเปนกฎเกณฑจารีตปฏิบัติตางๆในสังคม โดยเฉพาะกฎเกณฑและจารีตปฏิบัติ หรือการพร่ําบอก
ของผูเชี่ยวชาญทั้งหลายในรูปของความรูทางวิชาการวาดวยเรื่องนั้นๆ
หรือเปนแนวคิดวาดวย
“หลักสูตร” ในการศึกษาซึ่งจะประคับประคองผูที่ศึกษานั้นจนสิ้นสุดของการอบรมสั่งสอน และอิง
กับการฝกฝนที่ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ (มิเชล ฟูโก แปลโดยทองกร โภคธรรม, 2547: 58) นอกจากนี้
โรงเรียนยังไดมีการกําหนดบรรทัดฐานโดยการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
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ดําเนินงานและการปฏิบัติตนของผูรับการศึกษา และเนือ่ งจากสถาบันการศึกษามีหนาที่รับผิดชอบใน
การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ และคุณสมบัติตามที่สังคมตองการ บรรทัดฐานทีส่ ถานศึกษากําหนด
จึงเปนบรรทัดฐานของสังคมดวย (ชนิตา รักษพลเมือง, 2534: 131) ซึ่งบรรทัดฐานนี้ นับเปนอุปกรณ
ที่สําคัญ
ที่จะกํากับใหคนในสังคมอยูในบรรทัดฐานเดียวกันโดยการควบคุมนี้เปนไปในระดับ
รายละเอียดของชีวิตประจําวัน หรือระดับจุลภาค จนถึงขั้นแผซึมเขาไปในวัตรปฏิบัติของรางการ
มนุษย แตฟูโกมิไดใชคําวา “บรรทัดฐาน” หรือ “ระเบียบวินยั ” ในความหมายที่ชวนใหนึกถึงเรื่องที่ดี
งาม เชนการเขาคิวซื้อตั๋ว หรือรอลิฟต ซึ่งเปนระเบียบกฎเกณฑที่สรางขึ้นในขอบเขตของการแบงปน
ผลประโยชนอยางเสมอหนากัน แตใชคําคํานี้กับกระบวนการฝกฝนมนุษยขนานใหญเพื่อใหรบั ใช
ผลประโยชนของผูไดเปรียบจากระบบสังคม (นพพร ประชากุล, บทบรรณาธิการแปลจาก Foucault
ในรางการใตบงการ 2547: 14)
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆจึงมีอํานาจเนื่องจากมีความรูร วมถึง
ความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนั้นๆ เชนแพทยมีอํานาจและความชอบธรรมในการพูดถึงความ
เจ็บปวย และสุขภาพอนามัยของผูคน นักเศรษฐศาสตรมีอํานาจและความชอบธรรมในการพูดถึง
เศรษฐกิจ แตนั่นก็มไิ ดหมายความวาบุคคลเหลานั้นพูดอะไรก็ได แตตองพูดตามที่ตนไดรับความรู
ในรูปของการศึกษา จึงกลาวไดวาความรู คืออํานาจ โดยเฉพาะความรูที่ไดจากการศึกษาจนเปน
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ สามารถกําหนดกฎเกณฑตางๆ ในสังคม รวมถึงการกําหนด มิติหญิงชายใน
สังคมดวย ซึ่งการศึกษาที่มาของความรูนั้นสามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ ดวยกันคือ การศึกษาใน
ระบบ (formal education) เปนการจัดระบบการศึกษาที่มีโครงสรางเปนลําดับขั้น แบงระดับการศึกษา
ตามวัยของเด็ก เปนการเรียนตามหลักสูตรของรัฐหรือที่รัฐรับรอง โดยมีการวัดและประเมินผลผูที่อยู
ในสถาบันอยางเปนระบบ การศึกษานอกระบบ (non-formal education) เปนกิจกรรมการศึกษาทีจ่ ดั
ขึ้นนอกระบบแบบทางการ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและความสนใจของผูที่ศึกษา และ
การศึกษาแบบธรรมดาวิสัย หรือการศึกษาตามอัธยาศัย(informal education) เปนการศึกษาทีเ่ ปน
ธรรมชาติที่สุด หรืออาจเรียกวาเปนการเรียนรูแบบสัญชาตญาณ เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
ทําใหแตละคนไดรับและสะสมทัศนคติ คานิยม ทักษะและความรูจากประสบการณ โดยผาน
ครอบครัวและและเพื่อนบาน การทํางานและการเลน หองสมุดและสื่อมวลชน (ชนิตา รักษพลเมือง,
2532: 89-90) ดังนั้นการศึกษาจึงเปนแหลงอํานาจทีส่ ําคัญในการกําหนดสิ่งตางๆในสังคม ผูที่มี
ความรูมากกวาก็มีอํานาจเหนือผูที่มีความรูนอยกวา โดยเฉพาะในสังคมที่เชื่อในความทันสมัยตาม
แบบอยางสังคมอุตสาหกรรมจากประเทศตะวันตก การศึกษาก็ยิ่งจะมีอํานาจ ผูที่มกี ารศึกษาก็คือผูรู
หรือผูมีความรู จึงมีอํานาจควบคุมเหนือ ในดานมิติหญิงชายในสังคมก็เชนเดียวกันผูชายนับเปนเพศที่
มีโอกาสในดานการศึกษามากกวาผูห ญิงมาเปนเวลาชานาน จึงมีโอกาสเปนใหญในสังคม จนเกิด
ระบบสังคมชายเปนใหญ (patriarchy) แพรหลายกวางขวางอยางที่เห็นไดโดยทัว่ ไป
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นอกจากนี้ยังสามารถมองผานแนวคิดเรื่อง การครองความเปนเจา (hegemony) ของกรัมชี
ที่ชี้ใหเห็นวา กระบวนการครอบงํา หรือการครองอํานาจความเปนเจานี้ จะดําเนินไปดวยการสราง
อุดมการณรว ม ซึ่งสามารถกระทําไดในรูปของการจัดการศึกษา โดยเปนตัวแทนของทุกฝายในสังคม
ทั้งฝายที่ไดรับและเสียประโยชน รวมถึงการสอดแทรกอุดมการณผานทางหลักศีลธรรม การเมือง
และผลประโยชนรวม เพื่อใหผูคนเขารวมเปนพันธมิตรในการเขาไปกําหนดโลกทัศนใหกับทุกฝาย
โดยโลกทัศนนี้จะทําหนาทีช่ ี้นํา กําหนดความตองการ ผลประโยชนของกลุม ผูถูกครอบงําให
สอดคลองกับผลประโยชนของผูครอบงําเพื่อใหมองวาเปนความถูกตองชอบธรรม และกอใหเกิดการ
ยินยอมและยอมรับการครอบงํา ดวยคุณลักษณะของการครองอํานาจความเปนเจาดังกลาวจะเห็นได
วา อํานาจทีค่ รองอํานาจความเปนเจานี้มลี ักษณะที่ตางจากอํานาจในการบีบบังคับทั่วไป แตเปน
อํานาจที่มีรูปแบบแยบยล แอบแฝง ภายใตอุดมการณเพื่อใหเกิดการยินยอม และยอมรับ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของฟูโกที่เห็นวาอํานาจที่กอใหเกิดการยินยอมและยอมรับรูปแบบหนึ่งที่มี
ความสําคัญคืออํานาจของความรู ความรูจะมีอํานาจมากเมื่อสามารถที่จะแสดงถึงสภาพของความ
จริง โดยเฉพาะความรูที่สงผานระบบการศึกษา หรือการปฏิบัติการศึกษาที่ตั้งอยูบนหลักการ และวิธี
คิดแบบวิทยาศาสตร รวมถึงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร ที่เปนที่ยอมรับวาเปนวิธีคนหาความจริงของ
โลกที่เราอาศัยอยู และดวยการมองเชนนี้ ความรูจึงมีลกั ษณะเหมือนความจริง ทีถ่ ูกทําใหมีอํานาจ
เพราะเปนวิธีการที่ปลดปลอยคนสูความอิสระ (the truth will make you free) ทําใหคนสามารถ
แสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ ดวยคุณลักษณะของความรู ความจริงที่กําหนดใหนี้
ทําใหความรู ความจริงกลายเปนสิ่งที่มีอํานาจมาก เพราะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการมองสิ่งตางๆได
ในทัศนะของฟูโกแลว ความจริงหรือความรูนี้ กับอํานาจเปนสิ่งที่ถูกรวมเขาดวยกัน ไมสามารถบอก
ไดวาจุดไหน เวลาใดที่ ความรูหรือความจริงไมไดขึ้นอยูกับอํานาจ ความรูและอํานาจจึงเปนสิ่งที่
แยกจากกันไมได แตเปนสิ่งที่อยูในกันและกัน แตละฝายตางก็มีเงื่อนไขที่เปนไปที่จะกอใหเกิดอีก
ฝายหนึ่ง โดยอํานาจตองการความรูเกีย่ วกับสิ่งนั้น เพื่อที่จะบริหารอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ความรูนั้นก็ตองการอํานาจเพื่อกลาวอางและประกาศถึงความถูกตองของความรู หรือความจริง
นั้น ดังนั้นทั้งสองจึงมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมักจะพบดวยกันเสมอในสังคมความจริง
กลาวคืออะไรที่ถูกยอมรับใหมีเหตุผลและเปนจริง
คือสิ่งที่ถูกสรางบนพื้นฐานของการมีอยูของ
อํานาจที่สรางความรู ดังนั้น ความรูในทัศนะนีจ้ ึงหมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ ที่ถูกสรางขึ้นใน
รูปแบบตางๆของการควบคุมบังคับ โดยในแตละสังคมก็จะมีระบบความจริงที่เปนการเมืองของความ
จริง ภายใตรปู แบบวาทกรรมที่เปนที่ยอมรับ และจัดใหเปนสาระสําคัญ หรือเกณฑที่ชวยใหคนแยก
ความจริงออกจากเท็จ โดยการใหความหมายกับความจริง ความจริงจึงมิใชความจริงธรรมดาวา
อะไรเปนอะไร แตเปนตัวสรางวาอะไรถูกทําใหเปนจริง ความจริงจึงไมมีจริงในโลกนี้ มีแตสิ่งทีถ่ ูก
ทําใหเปนจริง ความจริงในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
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ดวยลักษณะของความสัมพันธของอํานาจและความรูนี้ จึงเผยใหเห็นอํานาจในรูปแบบใหมที่
มีลักษณะของเครือขายที่มีการจัดการกระทํากับรางกาย และสงผานไปยังสังคม ในรูปแบบตางๆ
รวมถึงการใหการศึกษาซึ่งเปนรูปแบบที่ชดั เจนที่สุด โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ กลาวคืออํานาจ
ถูกสงผานทางระบบความรูท ี่เขาไปกําหนดตัวผูกระทํา (active subject) ขึ้นมาในฐานะของผูที่รู
มากกวา ไดรบั การศึกษามากกวา กวางขวางกวา และผูที่อยูในฐานะตําแหนงนี้จะเปนผูกอรูปอํานาจ
ดวยเหตุนี้ ความเปน “ผูหญิง” จึงเปนความจริงที่ถูกประดิษฐขึ้นดวยเทคโนโลยีของอํานาจซึ่งกําหนด
โดยผูที่รูมากกวาเขามากําหนดอัตลักษณใหกับผูหญิง
และผูหญิงในฐานะปจเจกจึงเปนทั้งวัตถุที่
อํานาจสรางขึ้น (object of power) และเปนเครื่องมือ หรือสื่อในการบริหารอํานาจนัน้ ดวย
อํานาจความรูน ี้ไดเขามาจัดกระทํากับมิตหิ ญิงชาย ในรูปของการศึกษา หรือการหลอ
หลอม กลอมเกลา รวมถึงการสงผานวัฒนธรรมทางสังคม โดยอาจพิจารณาไดใน 3 ลักษณะดวยกัน
กลาวคือ ลักษณะแรกเปนรูปแบบของศาสตร หรือความรูที่เกี่ยวกับเพศชาย เพศหญิง กายวิภาค
ศาสตร หรือความรูในสิ่งที่ผหู ญิงตองปฏิบัติ ที่ตั้งอยูบนหลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร แบบปฏิฐาน
นิยม (positivism) เชน การเปนแมที่ดี ความรูเกี่ยวกับการดูแลลูก จิตวิทยาการลี้ยงดูเด็ก วิชาการเรือน
ในรูปแบบตางๆ โดยความรูนั้นๆจะเขามากําหนดควบคุม วิธีคิด รวมถึงวิธีดําเนินชีวิต และตัว
แนวคิด (body of concept) ที่เปนตัวอธิบายเนื้อหาวิชา ก็คือตัวอํานาจทีเ่ ขาไปกําหนด หรือบงบอกวา
การคนหา หรือเขาถึงความรูหรือความจริงนั้นจะตองทําดวยวิธีการใด โดยใครเปนผูก ระทํา ลักษณะ
ที่สอง คือความรูที่เปนสาระวิชา (subject matter) ที่ตองการจะถายทอด หรือสงผานไปยังผูที่รับการ
ถายทอด ซึ่งความรูในรูปแบบนี้จะเขาไปกําหนดคุณลักษณะเฉพาะใหกับสาขาวิชาวามีพื้นทีใ่ นการ
เรียนเกีย่ วกับอะไร และมีขอบเขตแคไหน โดยความรูนจี้ ะเขามากําหนดวิธีคิด กรอบและทาทีในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น (Mason,1972: 147) ความรูในลักษณะที่สาม คือความรู
เกี่ยวกับวินยั กฎเกณฑทางสังคม (disciplines) เปนความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบการอยูรวมกัน ไดแก
ทัศนคติ คานิยม บรรทัดฐาน ชวงชั้นทางสังคม รวมถึง บทบาททางเพศ เชน มีการสราง และกระจาย
คุณลักษณะ ทัศนคติ และคานิยม ของผูหญิงและผูชายที่สังคมตองการ ไปสูสมาชิกผานระบบ
การศึกษา โดยคูณลักษณะที่ที่กําหนดดังกลาวมีเปาหมายเพื่อที่จะจัดระเบียบใหกับรางกายของผูหญิง
และผูชาย เพือ่ ใหสามารถควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปตามที่สังคมตองการได โดยเฉพาะพฤติกรรม
ของผูหญิง เชนการกําหนดมาตรฐานความประพฤติของผูหญิงที่ตองเรียบรอย ออนหวาน เมื่อโตขึ้น
ตองดูแลปฏิบัติตอสามีอยางดี มีความเสียสละ สวนผูชายตองเขมแข็ง เปนผูนํา เปนหัวหนาหอง เปน
ตน ซึ่งความรูเหลานี้สงผลตอการเรียนรูข องผูหญิง ซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปกครองและควบคุม
ผูหญิง โดยใชรางกายเปนพื้นที่ที่สําคัญในการบริหารอํานาจ ภายใตวินยั หรือกฎเกณฑทางสังคม
อํานาจในสังคมที่ผูชายเปนใหญ
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ดวยความรู หรือ ความจริงที่ถูกกําหนดดวยคุณลักษณของอํานาจดังกลาว จึงเปนฐานใน
การวิเคราะหใหเห็นถึงวิถีของการสงผานวาทกรรม
ที่ถูกสรางผานความรู โดยระบบการศึกษา
ดังกลาว ดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ (patriarchy) ทําหนาที่สรางความรูและความจริง เพื่อ
ถายทอดใหกบั สมาชิกในสังคม ตลอดจนแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติในแตละชวงวัยอายุ
และในบริบทพื้นที่ที่แตกตางกัน การถายทอดความรูภ ายใตการกํากับแนวทางพฤติกรรมและวิธคี ิด
ระเบียบวินยั ทางสังคม คานิยมมาตรฐานทางสังคม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตอกันทางสังคม
ระหวางผูห ญิงและผูชายผานทางการปฏิบัติจริงในแตละสถาบันทางสังคมตางๆ
โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาที่สมาชิกในสังคมจะไดรับการฝกฝนอบรมอยางแนนหนา และสถาบันการศึกษา
หรือโรงเรียนเหลานั้นยังทําหนาที่สงผานความหมายและความสําคัญของมิติหญิงชายไปสูพื้นที่ตา งๆ
ในสังคมอยางกวางขวางและครอบคลุมไมวาจะในเมืองหรือชนบท ดวยอํานาจความรูนี้ จึงเปนการ
สรางความหมายใหกับมิติหญิงชายในมุมมองของผูชาย ขณะเดียวกันก็สรางความเปนอื่นและปด
กั้นวิธีคิดและมุมมองของผูหญิง หรือแมกระทั่งผูหญิงไมมีโอกาสในการกําหนด ใหความหมายกับ
มิติหญิงชายทีจ่ ําลองอยูในสังคม นอกจากอํานาจความรูนี้จะทําใหการจัดกระทําดําเนินการกับมิติ
หญิงชายเปนไปไดแลว ยังทําหนาที่กําหนดฐานะตําแหนงใหกับผูหญิงและผูชายในสังคม โดยให
ผูชายซึ่งถือวาเปนกลุมคนทีม่ ีอํานาจกําหนดความรูความจริงอยูในฐานะของผูที่มีความรูมากกวา
กวางขวางกวาเปนผูนํา และอํานาจอีกสวนที่ยิ่งใหญกวาคืออํานาจในการกําหนดวาเรื่องใดเปนสิ่ง
สําคัญหรือสาระสําคัญของความรู หรือ ความจริงที่จะตองไดรับการถายทอดปลูกฝงไปสูผูหญิงใน
สังคม โดยสาระสําคัญของความรู หรือ ความจริงที่กําหนดนี้จะถูกสงผานสถาบันการศึกษา รวมถึง
การสงตอผานทางสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองไปสูสมาชิกเมื่อแตละคนเติบโต
เปนผูใหญ ซึง่ มีผูชายเปนผูค วบคุมที่จัดกระทํากําหนดใหอยูในรูปแบบที่ตองการ
ดวยอํานาจของความรูดังกลาว มิติหญิงชายจึงถูกสรางทั้งในพื้นทีแ่ ละมีผูดําเนินการใน
การบริหารอํานาจภายใตกรอบแนวคิด “ ชายเปนใหญ ” ทีก่ ําหนดขึน้ ดวยกระบวนการวาทกรรมที่
เขามากําหนดอัตลักษณใหกบั มิติหญิงชาย ดวยความรู /อํานาจนี้มติ ิหญิงชายจึงสามารถที่จะเขามา
จัดระเบียบใหกับการดําเนินการและกําหนดพฤติกรรมของผูหญิงในสังคม
ตั้งแตการจัดระเบียบ
รางกายดวยการออกกฎ
ระเบียบมาตรฐาน ความประพฤติ
วิธีคิด ที่เขามากําหนดตัง้ แต
กิริยามารยาท ความประพฤติ การแตงกาย การพูดจา ฯลฯ เพื่อแบงผูชายออกจากกลุมผูหญิง
โดยการดําเนินการทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมภายใตการทําใหเปนเรื่องปรกติ
และเปนเรื่องที่ถูกตอง
การดําเนินการดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตของผูหญิง
ดวยเหตุนี้
การมองมิติหญิงชายในทัศนะของฟูโก จึงเปนการปฏิบัติเพื่อควบคุมผูหญิงไมใหมีอิสระ กลาวคือ
มิติหญิงชายเปนเทคโนโลยีของอํานาจที่ถูกทําใหสละสลวย ประณีต บนพื้นฐานของความรู เปน
ตัวสรางและกํากับใหปฏิบัติเปนสิ่งที่ถูกตองและสามารถบริหารภายใตรูปแบบที่มีลักษณะของสิ่งที่
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เปนธรรมดา เปนธรรมชาติแตมีความละเอียดซับซอนไมเปดเผย ซึ่งมีอันตรายมากขึ้น เนื่องจาก
เปนไปอยางไมรูตัว ดังนัน้ มิติหญิงชายจึงมิใชสิ่งธรรมดาที่ดําเนินไปในวิถีชวี ิตของผูหญิง แตเปน
สวนสําคัญของการปกครองที่มีอํานาจเขามาจัดการควบคุมในรูปของความรูความจริงที่เขามาแทนที่
รูปแบบอํานาจ การบีบบังคับในยุคสังคมโบราณ โดยฟูโกมีสมมติฐานเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจและ
ความรูที่เขามามีบทบาทสําคัญนี้วา เปนความรูที่แสดงออกถึงการคนหาความจริงทีถ่ ูกกํากับควบคุม
หรือบิดเบือนโดยอํานาจ ดังนั้นความรู หรือ ความจริงจึงมิใชเรื่องของความมีอิสรเสรีภาพ แต
ความรู หรือ ความจริงเปนสิ่งที่มีอํานาจกํากับอยู โดยอํานาจนี้จะถูกทําใหมีลักษณะเปนรูปธรรม
และสรางขึ้น โดยสถาบันทางสังคมตาง ๆ ที่มีมุมมองแบบชายเปนใหญเปนผูควบคุม
ดวยอํานาจและ ความรูที่เขามาสราง หรือกําหนด ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด ใหกับ
มิติหญิงชาย ในขณะเดียวกันก็สรางความเปนอื่น(the other)ใหกับคูตรงขาม เชน รางกาย / จิตใจ
เหตุผล /อารมณ ออนแอ / เขมแข็ง ซึ่งการเขามากําหนดนี้กอใหเกิดการตอตาน หรือเกิดพื้นที่
ของการตอสูขึ้น ซึ่งฟูโกมองวาการตอตานมีอยูในทุกที่ที่มีอํานาจ ดังนั้นอํานาจจึงมีหลากหลาย
มากกวาที่จะมีแหลงอํานาจเพียงแหลงเดียว ดังนั้นการตอตานจึงดํารงอยูในความสัมพันธของอํานาจ
สวนการแสดงออกไมวาจะเปนการยินยอมหรือตอตานนั้น ขึ้นกับการบริหารอํานาจที่แตละฝายมีอยู
ดวยความซับซอนของอํานาจที่มาในรูปแบบใหมที่นุมนวลในรูปของความรูตามแนวคิดของฟูโก
ตลอดจนการมองวาอํานาจมีที่มาจากแหลงอํานาจที่หลากหลาย จึงเปนการเปดมิติใหมในการมอง
มิติหญิงชาย และดวยกรอบในการมองนี้จะเห็นไดวา มิติหญิงชายเปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้น หรือ
สรางขึ้นโดยผูมีอํานาจในสังคม กลาวคือในโรงเรียน ครูคือผูที่กําหนด จัดแบงมิตหิ ญิงชาย จนเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติแมวาจะตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม แตครูก็คือผลผลิตของอํานาจ และความรูที่
เขามากําหนดมาตรฐานการคิด การมองมิติหญิงชายในสังคม
รวมถึงการสงผานในรูปของการ
ปฏิบัติการวาทกรรมผานสถาบันทางศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองอืน่ ๆ ทําใหวาทกรรมมิติหญิง
ชายเปนทีย่ อมรับโดยทั่วไปในสังคม
อยางไรก็ตามดวยมิติการมองอํานาจในรูปแบบใหมทมี่ ี
ลักษณะที่หลากหลายกระจายอยูในทุกที่
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมิติหญิงชายจึงไมใชเรื่องของการ
ตอสู หรือลมลาง ดวยความรุนแรงแตอยางใด แตเปนเรื่องของการสรางเครือขายอํานาจใหมที่จะเขา
มากําหนดวาทกรรมใหมใหกับมิติหญิงชาย และแพรกระจายไปสูการปฏิบัติในสังคม เพื่อผูหญิง
จะไดมีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพดวยมุมมองหญิงชาย
ยอมเทาเทียมกันในสังคม
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1.8 ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการของวาทกรรมมิติหญิงชาย
ความสําคัญของกระบวนการสรางวาทกรรมหรือการกําหนดอัตลักษณใหกับสิ่งใดอยูที่
การสรางความเปนอื่น(the other)ใหกับสิง่ ที่มีลักษณะตางไป ดังนั้นวาทกรรมที่เขามากําหนดอัต
ลักษณและความสําคัญใหกบั มิติหญิงชายดวยมุมมองของผูชายเปนใหญ
จึงสงผลใหเกิดการ
แบงแยกผูหญิงและผูชาย เชน การกลอมเกลาใหสมาชิกในสังคมที่เปนผูหญิงและผูช ายมีวิธีคดิ การ
กระทํา ความถนัด ทักษะ วัฒนธรรม อุดมการณที่แตกตางกันไป ผูชายจะถูกกําหนดใหมี
คุณลักษณะที่เหนือกวา ดวยคุณลักษณะหรืออัตลักษณที่กําหนดใหนี้ทําใหผูหญิงถูกกันออกนอก
กรอบ และสิทธิอํานาจในการเขามากําหนดมิติหญิงชายของผูหญิงถูกละเลย ผูหญิงกลายเปน “
ผูดอยโอกาส” “ ชนชั้นสอง ” ในสังคม โดยการใหคุณคานีแ้ พรกระจายไปทั่วทุกสถาบันทาง
สังคม การแบงแยกและการจัดประเภทความแตกตางใหกับผูหญิง ถูกทําใหสมจริงและตอกย้าํ มาก
ขึ้นโดยสงผานสถาบันทางสังคมตางๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่งเปนสถาบันที่
ปลูกฝงความรู ความจริงเรือ่ งมิติหญิงชายใหสมาชิกในวัยเด็กมากที่สุดเมื่อกําหนดโดยเวลาในแตละ
วันที่เด็กๆใชชวี ิตอยู
สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนไดสรางผลกระทบใหกับผูหญิงไดอยาง
สอดคลองกลาวคือ ผูชายไดรับการปลูกฝงในเรื่อง การเปนผูนํา การละเลนที่ทาทายความสามารถใน
พื้นที่สาธารณะ ความมีเหตุ มีผล การใชเทคโนโลยีตางๆ รวมถึงการศึกษาในสาขาวิชาที่เหมาะสม
เชน สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรตางจากเด็กผูหญิงที่ครูมักคาดหวังใหเปนเด็กที่เรียบรอย เชื่อฟง เปน
ผูตามที่ดี มักเรียนในสาขาทางดานสังคมศาสตรซึ่งนับวาเปนสาขาวิชาของผูหญิง รวมถึงวิชาการ
ทําอาหาร การเรือน ตัดเย็บเสื้อผา ดวยบทบาทและหนาที่ของสถาบันการศึกษาดังกลาว จึงเปน
การแบงแยกและสรางความไมเทาเทียมใหกับผูหญิงและผูชายในสังคม
การแบงแยกและการจัด
ประเภทความแตกตางใหผูหญิงกับผูชายในสังคมนี้ถูกทําใหสมจริงดวยการผูกโยงวุฒิการศึกษา เขา
กับเงินเดือน ลักษณะของงานและฐานะทางสังคมโดยการตีคาคุณวุฒิตาง ๆ ออกมาเปนเงินเดือน
หรือคาตอบแทนซึ่งสงผลใหผูชายซึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาในสายวิทยาศาสตรไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา
ผูหญิง
และสามารถเขาสูงานอาชีพที่มีเกียรติและไดรับการยกยองจากสังคม
สวนผูห ญิงที่มี
คุณวุฒิต่ําก็ถูกจัดใหอยูในกลุม ของผูใชแรงงานหรือกรรมกรไรฝมือ รายไดต่ํา เปนตน
ดวยฐานการมองมิติหญิงชายที่มองวามิตหิ ญิงชาย เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนกลไกใน
การดํารงอยูของวิธีคิดแบบชายเปนใหญ
ที่ถูกสรางขึ้นในสังคมโดยการกลอมเกลาสมาชิกของ
สังคมในรูปแบบตาง ๆ ในแตละชวงอายุ ขณะเดียวกันก็ปดกั้น กีดกัน ละเลย วิธีคิด มุมมอง
ของผูหญิง
มีการปรับเปลี่ยนมิตหิ ญิงชายจากขอบังคับไปสูความสมัครใจในรูปของการกําหนด
คุณลักษณะของผูหญิงที่ดี
การอยูในกรอบของวาทกรรมและกําหนดคุณลักษณะของผูชายให
เหนือกวาผูหญิง ดังนั้นมิติหญิงชายจึงมิไดเปนไปเพือ่ กอใหเกิดความสามารถที่สนองตอบตอความ
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ตองการของหญิงชายที่แทจริง และไมไดกอใหเกิดความเสมอภาค แตกลับทําใหผูหญิงถูกบั่นทอน
ศักยภาพรวมถึงไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร
แมวาจะมีการโตแยงวามีผูหญิงบางคนสามารถมี
บทบาทที่เทาเทียมหรือเหนือกวาผูชาย ซึ่งควรเปนประเด็นที่ถามตอไปวาเปนจํานวนเทาไรที่ฝาฟน
ตอสูผานวาทกรรมมิติหญิงชายกระแสหลักขึ้นมาได ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับปริมาณของ
ประชากรผูหญิงแลว จะเห็นวาเปนจํานวนเพียงนอยนิดที่อาจกลาวไดวานาจะยกประโยชนใหกับ
ความสามารถพิเศษในการตอสูฟนฝาเปนเฉพาะรายมากกวาที่จะเปนเพราะชองทางที่มิติหญิงชายได
กําหนดขึ้นสําหรับสมาชิกในสังคม นอกจากนั้นฐานะตําแหนงของผูห ญิงก็ถูกลดทอนความสัมพันธ
ดวยการกําหนดอัตลักษณใหกับผูชายในฐานะผูที่เหนือกวาทันสมัยกวา มีความคิดที่เปนเหตุเปนผล
มากกวารวมถึงสามารถตัดสินใจในทุกระดับไดดีกวา
ดวยมุมมองนี้ไมเพียงแตเปนการลดทอน
ความสําคัญของผูหญิงเทานัน้ แตยังเปนการปดกั้นศักยภาพ โอกาสในการพัฒนาของผูหญิงลงดวย
พลังของผูหญิงจึงออนแอลง การดํารงอยูจึงมีสภาพกลายเปนสวนชายขอบของสังคมที่ออนแอและ
ไมสามารถพึ่งตนเองได
1.9 แนวการวิเคราะหในเรื่องเพศ (sex) และมิติหญิงชาย (gender)
เพศและมิตหิ ญิงชายนั้นมีทงั้ ความแตกตางและเชื่อมโยงกัน กลาวคือเรื่องเพศ และมิติหญิง
ชายตางตองการคําอธิบายที่แตกตางกัน ผูท ี่ศึกษาเรื่องเพศนอกจากจะตองศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ทัศนคติ และการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศแลว ยังตองศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องของเพศกับมิติ
หญิงชายอีกดวยแนวคิดนี้เปนแนวคิดพืน้ ฐานที่พยายามทําความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางเพศ
และมิติหญิงชาย ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจแตกตางระหวางมนุษยผหู ญิง และมนุษยผูชาย
สําหรับในเรื่องเพศนั้น (sex) จะเปนเรื่องเกี่ยวกับสรีระโดยตรง เปนเรือ่ งของทางชีววิทยา
ที่บงบอกถึงความเปนเพศเปนสิ่งที่มีติดตัวมาแตกําเนิด แตในเรื่องมิติของหญิงชาย (Gender) นัน้ จะ
เปนรูปแบบการกระทําระหวางหญิงและชาย เปนความคาดหวังทางสังคม มีกฎระเบียบแบบแผน
ในทางเพศ (Sex Role) ดังนั้นเพศและมิติหญิงชายจะมีความแตกตางกันที่ เพศ (sex) จะเปนสิ่งที่บง
บอกไดวาใครเปนผูหญิงหรือผูชาย แตมิตหิ ญิงชาย (gender) จะเปนสิ่งบอกถึงบทบาททางสังคม
ระหวางเพศหญิงและเพศชายที่สังคมไดคาดหวังไว
คําวา “มิติหญิงชาย” (gender) มีผูไดเคยใหคําจํากัดความที่แตกตางกันหลายคน โดยมีผูที่
ใหความหมาย ดังนี้
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บล็อก (Block, 1973 : 389) กลาววา มิติหญิงชาย (gender) หมายถึง หมวดหมูของ
พฤติกรรมที่บุคคลเขาใจในลักษณะความเปนชายและเปนหญิงของคนในสังคม
เชนเดียวกับ เฮอรล็อค (Herlock, 1980 : 23) ไดใหความหมายของมิติหญิงชาย (Gender)
วาเปนรูปแบบของพฤติกรรมซึ่งสมาชิกแตละเพศไดปฏิบัติ และไดรับการยอมรับจากกลุมสังคมที่
ตนเองอยู
สวนไฮเบริ์ล เอ.บี (Heilbrun A.B, 1981 :41) กลาววา มิตหิ ญิงชาย (gender) เปนความรูสึก
ที่บุคคลรูถึงลักษณะความเปนหญิงความเปนชายของตนเอง
คุก อี.พี. (Cook, E.P.. 1985 : 32) กลาววามิติหญิงชาย (gender) หมายถึงความแตกตาง
ระหวางชายและหญิงในเรื่องของพฤติกรรม ความชอบ ทัศนคติ ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ รวมทั้ง
ความสามารถซึ่งบุคคลจะเรียนรูโดยผานกระบวนการทีท่ ําใหมีลักษณะตรงตามเพศของตนเอง
ธิดารัตน ธรรมเกษร (2543 : 7) ก็ไดใหความหมายของบทบาทหญิงชาย หมายถึงลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถึงความเปนชายหรือความเปนหญิงซึ่งบุคคลเรียนรูไดจากการสังเกต
บุคคลที่อยูรอบขาง ทั้งที่ใกลชิดและไมใกลชิด รวมถึงการอบรมสั่งสอนโดยตรงของบิดามารดาและ
ตัวแทนตาง ๆ ในสังคมตั้งแตวัยเด็ก ทายสุดบุคคลจึงมีเอกลักษณบทบาททางเพศ (sex role identity)
ที่เหมาะสมเปนของตนเองและเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม โดยที่จะแสดงออกทั้งลักษณะความเปน
ชายและความเปนหญิงในหลาย ๆ ลักษณะรวมกัน
สวนฉันทจิต จริยจรูญโรจน (2544 : 3) ไดกลาววา มิตหิ ญิงชาย (gender)หมายถึง ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถึงความเปน และ/หรือ ความเปนหญิง โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรม
การพูด การแสดงออกของความรูสึกและอารมณ ซึ่งบุคคลเรียนรูไดจากการสังเกตบุคคลรอบขางแลว
นํามาปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศของตนตามที่สังคมกําหนด
กลาวโดยสรุป มิติหญิงชาย (gender) หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพและการแสดงออกในมิติ
ของบุคคลในเรื่องของความเปนชาย และความเปนหญิง นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่สังคมคาดหวัง ทีจ่ ะให
เพศหญิง และเพศชายแสดงออกในบทบาทที่เหมาะสมตามเพศของตน โดยการแสดงออกในบทบาท
ทางเพศนี้ สามารถเรียนรูไดจากสังคมรอบขาง การอบรมสั่งสอนการหลอหลอมจากครอบครัวและ
สถาบันทางสังคมตาง ๆ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
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ในการอธิบายถึงสวนประกอบของลักษณะความเปนชาย (masculinity) และลักษณะความ
เปนหญิง (femininity) มีแนวคิดหลักอยู 2 แนวคิดซึ่งไดเสนอคําอธิบายไวดังนี้
เคลปแลน และซิดนีย (Kaplan and Sedney อางใน ธิดารัตน ธรรมเกษร, 2543 : 7 - 8) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเปนชายและลักษณะความเปนหญิง เอาไววา ลักษณะของความ
เปนชาย (Masculinity) เปนลักษณะของการกระทําที่นําไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมาย เชน การกลา
แสดงออก ความเปนผูนํา การมีความมั่นใจในตนเอง เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาวเรียกวา
“instrumental behaviors” หรือพฤติกรรมที่ใชเปนเครื่องมือ สวนลักษณะความเปนหญิง (femininity)
จะเปนลักษณะของการกระทําที่สนับสนุนหรือเปนผลดีตอการอยูรวมกับผูอื่น เชน การเอาใจใสผูอื่น
การไวตอความรูสึกของผูอื่นและสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาว
เรียกวา “expressive behaviors” หรือพฤติกรรมแสดงออกความเปนผูหญิง คือ จะตองมีทักษะในการ
แสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสม ในขณะที่ผูชายจะมีลักษณะของความเปนอิสระ มุงมั่นในการ
ทํางานเพื่อบรรลุไปสูความสําเร็จ
อีกแนวคิดหนึง่ ไดกลาวถึงลักษณะความเปนชายและความเปนหญิงวา ในดานลักษณะของ
ความเปนชาย (masculinity) จะตองประกอบไปดวยลักษณะพฤติกรรมที่เรียกวา เอเจนซี่ (agency) ซึ่ง
เปนพฤติกรรมที่มีจุดเริ่มตนมาจากตนเอง หรือ เปนการกระทําที่มีตนเองเปนหลัก มีการแสดงออกถึง
ลักษณะการปองกันตนเอง ความกลาที่จะยืนหยัดเพื่อสิทธิของตน มีอิสระ และกลาแสดงออก รวมทั้ง
ความมีอํานาจและอิทธิพลเหนือผูอื่น สวนลักษณะความเปนหญิง (femininity) ประกอบไปดวย
ลักษณะที่เรียกวา คอมมิวเนียน (communion) ซึ่งเปนลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นและมักแสดงออกในลักษณะของการยอมรับผูอื่น เปนมิตร ชวยเหลือผูอื่น
ไมเห็นแกตวั และมีน้ําใจตอผูอ ื่น เปนตน
จากแนวความคิดทั้งสอง สรุปไดวาบทบาททางเพศแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือลักษณะ
ความเปนชาย (masculinity) และลักษณะความเปนหญิง (femininity) โดยแตลักษณะตางเนนไปที่
พฤติกรรมคนละแบบ กลาวคือ ลักษณะความเปนชาย จะเนนไปที่พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ของบุคคลในการที่จะผลักดันตนเองไปสูความสําเร็จในชีวิต ความมัน่ ใจ โดยเนนบทบาทของผูนํา
ความกลาแสดงออกอยางถูกกาลเทศะ การแขงขัน สวนลักษณะความเปนหญิง จะเนนไปที่พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน การไวตอความรูสกึ ไมเห็นแกตวั มี
น้ําใจไมตรีตอผูอื่น เปนตน
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1.10 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอมิตขิ องมนุษย
ในการกําหนดมิติทางเพศของมนุษย มีปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดมิติทางเพศ โดย
แบงออกเปนปจจัยหลัก ๆ เปน 2 ปจจัย ดังนี้
1.10.1 ปจจัยทางธรรมชาติ (nature) และชีวภาพ (biological)
ความแตกตางระหวางผูชาย และผูหญิง ทีส่ ังเกตไดชัดเจนคือ ความแตกตางทางกายภาพซึ่ง
เปนผลมาจากปจจัยทางชีวภาพที่แตกตางกันระหวางเพศชาย และเพศหญิงเชน ความแตกตางของ
โครงสรางรางกาย ความแตกตางของอวัยวะเพศ รวมทัง้ การทํางานของอวัยวะตาง ๆ
ปจจัยทาง
ชีวภาพเปนปจจัยเบื้องตนที่ทาํ ใหเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกตางกันตามธรรมชาติ เชนความ
แตกตางของโครโมโซม (chromosome) ความแตกตางของฮอรโมน (hormones) เปนตน ซึ่งปจจัย
เหลานี้สงผลตอสรีระรางกายของมนุษย จากการศึกษาของแม็กโคบี และแจ็คคลิน (Maccoby and
Jacklin (อางในธิดารัตน ธรรมเกษร, 2543 : 9) พบวาเด็กหญิงจะมีการตอบสนองทางสังคมมากกวา
เด็กชาย ในขณะที่เด็กชายจะมีความไวตอการกระตุน และจะหงุดหงิดเจาอารมณมากกวาเด็กหญิง
นอกจากนั้นขนาดรูปรางตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กผูหญิง และของเด็กผูชายยังแตกตางกัน
ดวย เชน พฤติกรรมกาวราว เปนตน สําหรับความแตกตางของชายและหญิงในแงฮอรโมนเพศนัน้
ฮอรโมนเพศจะเปนตัวกระตุน ทําใหหญิง และชายมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะทางเพศของตนเอง
กลาวคือในเพศชายจะมีฮอรโมนแอนโดรเจน (androgen) และเทสโทสเตอโรน (testoserone) ซึ่งทํา
ใหวยั รุนชายมีโครงสรางตางไปจากวัยรุนหญิง เชน มีกลามเนื้อโครงกระดูกที่โตกวา และมีขนตามตัว
มากกวา ในขณะที่เพศหญิงจะมีฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน (progesterone)
ซึ่งกระตุนพัฒนาการลักษณะทางเพศในวัยรุนหญิง เชน มีหนาอก มีประจําเดือน และสามารถ
ตั้งครรภ ตลอดจนมีน้ํานมเลีย้ งบุตรได เปนตน
เบนโฮทต ทอมสัน (Bennholdt Thomsen อางใน นิตยา โพธิ์สุข, 2538 : 36 – 37) เห็นวา
ความแตกตางระหวางบทบาทชายและหญิงมีจุดเริ่มตนจากความแตกตางทางกายภาพและชีวภาพ
ระหวางบุคคลทั้งสองเพศ กลาวคือผูหญิงเปนเพศแมตองตั้งครรภใหกาํ เนิดบุตร และอบรมเลี้ยงดูบตุ ร
ในขณะที่ชายปราศจากพันธกรณีนี้ อีกทัง้ ชายมีรางกายแข็งแรงกวาหญิง ทําใหชายรับเปนฝายรับ
หนาที่หาเลี้ยงครอบครัว มีกิจกรรมเปนผูนํากวาหญิง สวนหญิงทําหนาที่ดแู ลบานเรือน และลูก
บทบาทที่แยกจากกันนี้ไดสืบทอดตอกันเรื่อย ๆ จนถือปฏิบัติเปนปรากฏการณสากล
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นอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องความแตกตางในดานสรีระระหวางชาย และหญิงที่ธรรมชาติ
กําหนดมาเปนพื้นฐาน ดังทีอ่ ริสโตเติลไดกลาวถึง ความแตกตางระหวางชายและหญิง ตั้งแตขั้นการ
ใหกําเนิดมนุษย โดยอริสโตเติลไดตั้งคําถามในหนังสือ “the difference between man and woman”
วา ผูหญิงผลิตเชื้ออสุจิเชนเดียวกับผูชายหรือไม หรือผูหญิงไมไดผลิตเชื้ออสุจิเลย เด็กชายมีรูปคลาย
สตรี สตรีคือบุรุษที่ไรสมรรถภาพ (impotent man) ดวยเหตุวาความไรสมรรถภาพนั้นเองทําใหผหู ญิง
เปนผูหญิง กลาวคือไมสามารถที่จะปรุงแตงสารอาหารในขั้นตอนสุดทายที่จะทําใหเกิดอสุจิได เพศ
ชายนั้นสูงสงกวาเพศหญิงโดยธรรมชาติ
เพศชายเปนฝายปกครองเพศหญิงเปนฝายถูกปกครอง
(Aristotle อางใน สุวรรณา สถาอานันท : 1- 5) สังคมตองจัดสรรแบงบทบาทความรับผิดชอบที่
สมมติ และยอมรับกันวาเหมาะสมกับธรรมชาติของแตละเพศ รวมทัง้ สังคมเองก็คาดหวังใหแตละ
เพศประพฤติตนตามแบบแผนที่สมาชิกในสังคมสรางขึ้น โดยกําหนดวากริยามารยาแบบใด หรือ
ลักษณะงานความรับผิดชอบประเภทไหนที่หญิงเปนฝายควรทําหรือชายควรทํา เชน เพราะความ
คลองตัว แข็งแรงกวา ฉะนัน้ การออกศึกสงคราม ลาสัตว ทําอาวุธ และกิจกรรมนอกบานอื่น ๆ ก็ควร
เปนหนาที่ของชาย ในทางตรงกันขามเนือ่ งจากหญิงตองตั้งครรภเลี้ยงลูก จึงควรตองรับหนาทีด่ ูแล
บาน เตรียมอาหาร อบรมเลี้ยงดูบุตร นอกจากนี้ในหลาย ๆ สังคม มีขอหามมิใหสตรีมีบทบาททาง
สังคมหรือศาสนาที่สําคัญ ๆ อีกทั้งความเชื่อสืบเนื่องกันวา สตรีจะไมสามารถทํางานหนักไดเทากับ
ชายเพราะสภาพรางกายดอยกวา กิจกรรมหลายประเภทที่ผูชายเปนผูปฏิบัติ สรางความเขาใจและเปน
ที่ยอมรับวาชายเปนตัวแทนของมนุษยชาติเพราะชายเปนผูสรางสรรคถาวรวัตถุวัฒนธรรมเทคโนโลยี
ใหมใหแกสังคม ความเชื่อเชนนี้ทําใหชายมีความสําคัญในฐานะเปนผูดัดแปลงควบคุมสิ่งตาง ๆ ใน
สังคมมาเปนเวลาชานาน
จากความแตกตางที่กลาวมาแลว สรุปไดวาปจจัยทางดานชีวภาพมีผลตอความแตกตางของ
ความเปนหญิง และความเปนชาย แตอยางไรก็ตาม ปจจัยทางชีวภาพอยางเดียวกันก็ยังไมสามารถ
อธิบายพัฒนาการบุคลิกภาพ และพัฒนาการของบทบาททางเพศอยางสมบูรณได เพราะยังมีปจ จัย
ดานอื่นเขามามีอิทธิพลรวมดวย ปจจัยดังกลาว คือปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
1.10.2 ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม (environment factors)
นอกจากความแตกตางระหวางชาย และหญิง ซึ่งถูกกําหนดโดยโครโมโซม และฮอรโมน
เพศแลว ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมก็เปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
บุคลิกภาพและบทบาททางเพศของบุคคล สภาพแวดลอมในที่นี้ไดแก ทัศนคติของพอแมที่มีตอบุตร
การอบรมเลี้ยงดู ปจจัยทางวัฒนธรรม (culture) และบรรทัดฐานทางสังคม (social Norms) โดย
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โครงสรางของครอบครัวไดเปนปจจัยหลักในการกําหนดบทบาทและสถานภาพระหวางหญิงกับชาย
ซึ่งโครงสรางครอบครัวไดมีความสัมพันธกับเรื่องบทบาททางเพศ ดังนี้
นิตยา โพธิ์สุข (2538 : 37 – 38) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวาง
โครงสรางของครอบครัวกับการกําหนดบทบาททางเพศวา ภายในระบบครอบครัวขยายนั้นเมื่อมี
ผลิตผลสวนเกิน สมาชิกซึ่งเปนชายก็อาจจะไดรับสวนแบงเปนทรัพยสินสวนตัวมากขึ้น ซึ่งสมาชิก
ชายเหลานัน้ ก็สามารถตั้งครอบครัว และแยกตัวเปนอิสระลักษณะเชนนี้ทําใหความหมายของคําวา
กิจกรรมภายในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทีเ่ คยรูจ ักกันในสังคมแบบชุมชน นอกจากนี้ผลผลิต
สวนเกินยังมีสว นทําใหเกิดการจัดตําแหนงฐานะของหญิง และชายในสังคมอีกดวย กลาวคือ เมื่อเกิด
ระบบการผลิตแบบใหมในครอบครัว ผูชายมักอยูใ นฐานะเปนผูผลิต เลี้ยงดูครอบครัว และประกอบ
กิจกรรมนอกบาน ชายจึงอยูในฐานะที่เหนือกวา และมีอํานาจมากกวาหญิงในขณะที่งานซึ่งอยู
ภายใตความรับผิดชอบของหญิง เชน งานบาน การอบรมเลี้ยงดูบุตรมิไดเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขา
ควบคุมการผลิต ฐานะของหญิงจึงดอยกวาเปนธรรมดา ทัศนะนีไ้ ดรับการสนับสนุนจาก Karl Marx
เชนเดียวกันกับปาเรส (อางในปราณี วงษเทศ,2535 : 17) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของ
ชาวนิวกินี และพบวากิจกรรมของผูชายจะไดรับการยอมรับวามีความสําคัญเหนือกวาของเพศหญิง
และระบบวัฒนธรรมยังใหคณ
ุ คาและอํานาจแกบทบาทและกิจกรรมของผูชายมากกวาผูหญิงอีกดวย
กลาวคือ ความไมทัดเทียมกันในการประเมินคุณคาทางวัฒนธรรมของเพศชายและเพศหญิงมีปรากฏ
ใหเห็นจนเปนสิ่งสากล เชน การจัดที่เกี่ยวของกับการสืบเชื้อสายหรือการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่ดินตาง ๆ นั้น คุณคาหรือเกียรติยศตาง ๆ ที่พอแมจะใหนนั้ ผูชายจะเปนผูที่ไดรับการสืบ
ทอดเสมอ เนือ่ งจากจะยึดติดกับวัฒนธรรมที่วาผูชายมีการทํางานที่มากกวาผูห ญิงเสมอ
นอกจากนี้ ไวลติ้งและเอ็ดเวิรด (Whiting and Edwards อางในธิดารัตน ธรรมเกษร, 2543:
11) ยังพบวา พอแม มักใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพกับผูอื่นในเด็กหญิงขณะที่
สงเสริมกิจกรรมที่ใหความเปนอิสระและมอบหมายงานนอกบานใหแกเด็กชาย การสนับสนุนของ
พอแมในกิจกรรมที่แตกตางระหวางเด็กหญิงและเด็กชายทําใหเด็กเรียนรูบทบาททางเพศแตกตางกัน
ซึ่งนอกจากพอแมจะสงเสริมกิจกรรมที่ชแี้ นะเฉพาะสําหรับแตละเพศแกลูกแลว
พอแมยงั มีสวน
เสริมสรางบุคลิกภาพทัว่ ๆ ไป ที่มีความแตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิงอีกดวย
สรุปไดวา วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและการหลอหลอมของครอบครัว มีอิทธิพลตอ
การเรียนรูบทบาททางเพศ กลาวคือถาพอแมอบรมใหเด็กมีพฤติกรรมเปนไปตามบทบาทที่ตรงตาม
เพศของเด็ก เด็กจะมีลักษณะตรงตามเพศตามที่พอแม และตามโครงสรางทางสังคมที่กําหนดไว
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ในทางตรงกันขามหากพอแมอบรมเลี้ยงดูใหเด็กมีบทบาททางเพศที่ไมเหมาะสมกับเพศตน
เชน
อบรมเลี้ยงดูเด็กชายแบบเด็กผูหญิง ก็จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูบทบาททางเพศอยางสับสน ซึ่งอาจ
กอใหเกิดปญหาในดานพัฒนาการได (ฉันทจิต จริยจรูญโรจน, 2541 : 17) นอกจากการอบรมเลี้ยงดู
ของพอแมและการหลอหลอมในครอบครัว บทบาททางเพศ ยังถูกกําหนดโดยสังคมดวย ซึ่งสังคมแต
ละสังคมยอมมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
โดยในแตละวัฒนธรรมนั้นลักษณะของบทบาททางเพศ
(gender) และบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ก็เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการกําหนดบทบาท
ทางเพศ (gender) ซึ่งไดนักมานุษวิทยาไดอธิบายถึงแนวคิดนี้ ไดแก
เจน ปราเธอร (Jane Prather อางใน นิตยา โพธิ์สุข, 2538 : 39) เชื่อวา บรรทัดฐานทางสังคม
จะทําหนาที่กลอมเกลาพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่สังคมเห็นวาเหมาะสมใหแกบุคคลแตละเพศและ
ยังผลทําใหผูหญิงทั้งหลายในสังคมเชื่อวาการทํางานไมใชสิ่งที่เหมาะกับหญิง ผูหญิงเหมาะที่จะอยูที่
บาน ดูแลบานเรือนและเลี้ยงดูลูกมากกวาการออกไปทํางานนอกบาน และเปาหมายหลักในชีวติ ของ
ผูหญิงก็คือการเปนภรรยาและเปนแม สวนผูชายจะไดรับการขัดเกลาในอีกลักษณะหนึง่ เนื่องจาก
สังคมสวนใหญเรื่องเกี่ยวกับงานหรือการประกอบอาชีพ
ถูกจํากัดใหเปนหนาที่ของผูชายและ
ความสําเร็จในอาชีพเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนชายเหลานี้ไดววิ ัฒนาการมาตอ ๆ กัน จนทําให
ผูชายเปนผูครอบงําอํานาจทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกวา
นอกจากนี้วิสแมน (Weitzman อางใน นิตยาโพธิ์สุข, 2538: 39) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เด็กชายไดรับ
มักจะสนับสนุนใหเด็กชายเตรียมพรอมในการ
ประกอบอาชีพ
ในขณะที่เด็กผูหญิงถูกขัดเกลาใหเตรียมพรอมสําหรับการเปนภรรยาและเปนแม
แมวาบทบาททางสังคมกําหนดใหบุคคลแตละเพศจะสอดคลองกับความแตกตางทางสรีระของชาย
และหญิงบทบาทที่แตกตางกันเปนจุดกําเนิดของการแบงแยกแรงงานใหบุคคลทําหนาที่ ซึ่งเหมาะสม
กับความสามารถทางรางกายของแตละเพศ แตสังคมมักจะประเมินคุณคาในลักษณะที่จัดใหเพศชายมี
คุณคาเหนือกวาเพศหญิง อีกทั้งไดรบั สิทธิพิเศษ และมีเกียรติภูมิเหนือกวาในขณะที่เด็กผูหญิงมี
บทบาทที่ดอยกวา
จากการศึกษาของ เอ็ดวิน เอ็ม ชูเกอร (Edwin M. Schur, 1984 : 51) ในเรื่องบรรทัดฐาน
ทางเพศและความเบี่ยงเบนในผูหญิง เขาพบวา บรรทัดฐานทางสังคมเปนสิ่งที่คาดหวังวาผูหญิงตองมี
สถานภาพและบทบาททางสังคมเชนไร บทบาททางสังคมไดวางใหเพศหญิงนี้ ตองเปนผูออนแอ นิ่ม
นวล ออนหวาน หากหญิงคนมีพฤติกรรมที่กาวราว เขมแข็งดุดัน ก็จะถูกมองวา เปนผูที่มีความ
เบี่ยงเบนในสังคม ภาพที่สงั คมใหนี้เปนการแบงแยกบทบาทระหวางเพศในหญิงและชาย สิ่งเหลานี้
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ลวนสงผลกระทบตอผูหญิงโดยตรง ซึ่งนําไปสูการใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ การขมขืน การ
เอารัดเอาเปรียบในทางเพศ
สําหรับ มากาเร็ต มีดส (Magaret Mead, อางใน นิตยา โพธิ์สุข : 39 – 41) ไดใหความเห็นวา
เพศที่กําหนดโดยสังคมนั้นจะมีความแตกตางกันออกไปในเกือบทุกสังคมแลวแตความนิยมและ
ความเชื่อของแตละวัฒนธรรม หลายวัฒนธรรมเชื่อกันวาในรางกายของบุรุษเพศประกอบดวยธาตุ
ความเปนชายและหญิงรวมกันอยู ทําใหโลกของชายเปดกวางเสรี ขณะทีใ่ นรางกายหญิงมีเพียงธาตุ
ความเปนหญิงเพียงอยางเดียว ฉะนัน้ โลกของหญิงจึงเปนโลกที่ปดและมีขอจํากัด จากความเชื่อ
ดังกลาวนี้ทําใหวัฒนธรรมและประเพณีทสี่ ังคมยึดถือกันมาในการปฏิบัติตอมนุษยทงั้ สองเพศนี้
แตกตางกันออกไป ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในหลาย ๆ เรื่อง ไดแก
1. การอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว และการสอนใหรูระเบียบสังคมทีถ่ ายทอดกันมานับชั่ว
คน ไดเนนถึงฐานะความเปนผูนําของชาย และฐานะผูตามของฝายหญิงหรือเพราะความเชื่อในเรื่อง
ความบริสุทธิ์และพรหมจรรยที่ผูหญิงตองรักษาไวกอนแตงงานทําใหเด็กผูหญิงถูกควบคุมใหอยู
ภายในของเขตที่กําหนดไว เชน ภายในบาน ในขณะที่ครอบครัวและสังคมไดเปดโอกาสใหเด็กผูช าย
มีอิสระที่จะออกนอกบานแสวงหาความเปนผูนํา และความเปนชายดวยตนเอง
2. วิถีชีวิตของหญิงโดยปกติแลวแคบกวาของชาย ในสังคมโบราณ หรือเกษตรกรรม สวน
ใหญเด็กหญิงจะถูกผนวกเขากับสังคมในแนวดิ่ง (vertical integration) โดยผานกลุมเครือญาติและ
ครอบครัว ในขณะที่เด็กชายจะขยายแวดวงชีวิตตัวเองไปตามแนวนอน (horizontally) นอกจากนัน้ ใน
แตละสังคมก็มีการจัดลักษณะกิจกรรมโดยมีนยั ที่บงบอกถึง “พื้นที”่ (spatial arrangement) ซึ่งหญิง
และชายจะเขาไปมีสวนรวมได โดยหญิงจะมีพื้นทีใ่ นบาน ชุมชนและเพื่อนบานเทานั้น สวนชายจะมี
พื้นที่ใน เครือญาติ วงศตระกูล หมูบาน ตลาดหรือเศรษฐกิจ รวมถึงศาสนาและสถาบันทางสังคมอื่น
ๆ
3. ในหลายๆ สังคม บทบาทที่กําหนดใหหญิงและชายมักจะอยูใ นลักษณะที่ตรงขามกัน
เสมอ บทบาทที่ตรงขามกันนี้มีนยั ของการแบงแยกกิจกรรม หนาทีข่ องสามีและภรรยา รวมทั้งมีนัย
ซึ่งแสดงถึงการที่หญิงตองพึ่งอาศัยชายเปนหลัก
นอกจากนี้สภาพสังคมก็ไดปลูกฝงทัศนคติใหเชื่อในระบบสังคมชายเปนใหญ กลาวคือ
ระบบที่มีแนวความคิดซึ่งไมเห็นวาหญิงและชายเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน มีเพียงแตแตเห็นวาชาย
เหนือกวาและหญิงดอยกวาเปนทัศนคติทคี่ รอบงําและมีอิทธิพลอยางมากเหนือความเปนไปในสังคม
ผลก็คือหญิงตองเปนฝายเสียเปรียบและตองถูกกําหนดบทบาทใหสนองความตองการของสังคมที่
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ชายเปนผูนํามากกวาทีจ่ ะคํานึงถึงโอกาสและความกาวหนาสําหรับตนเอง ทั้งที่หญิงก็เปนทรัพยากร
กําลังคนเทา ๆ กัน กับชาย นอกจากนั้นในหลายกรณีผูหญิงยังถูกตัดทอนโอกาสที่จะพัฒนา
ความสามารถและความรอบรูของตนซึ่งทําใหเปนการยากสําหรับหญิงที่จะยกระดับฐานะของตนเพือ่
โอกาสที่ดีกวาในสังคม (ธีรนาถ กาญจนอักษร, 2542 : 48)
เปนเวลานับพันปที่ไดมีการพยายามอธิบายถึงความเปนชายและความเปนหญิงวามีลกั ษณะ
เปนอยางไร ซึ่งการพยายามอธิบายในเรื่องนี้ไดกลายเปนประเด็นทีส่ ําคัญในการถกเถียงในหมูนกั
สตรีนิยมตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบันนี้
ไดมีนักปรัชญาตะวันตกที่สําคัญหลายคนไดแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องนี้ไว
และความคิดของนักปรัชญาตะวันตกเหลานัน้ ไดมีอิทธิพลตอระบบคิดทาง
การเมืองและวัฒนธรรมกระแสหลักที่ดํารงอยูเปนอยางมาก สวนใหญของนักปรัชญาเหลานั้นเสนอ
วา ผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ หรือมีความมีธาตุแทของความเปนหญิงความ
เปนชาย และความเปนชายนั้นอยูเหนือความเปนหญิง ดังที่ไดกลาวแลววา อริสโตเติล กลาวไว
อยางชัดเจนวา โดยธรรมชาติ ผูชายเหนือกวาและเปนผูป กครอง สวนผูหญิงนั้นดอยกวาและเปนผู
ถูกปกครอง ผูหญิงคือผูชายที่เสื่อมสมรรถภาพ (impotent men) และเสนอถึงความแตกตางของ
ผูหญิงและผูชายไววาผูหญิงมีความนุมนวลกวาผูชายในการจัดการเรื่องตาง ๆ มีความตั้งใจในการ
ดูแลเด็กมากกวา ในขณะเดียวกัน ผูหญิงก็มีอันตรายกวา มีเลหเหลี่ยม มีความซับซอน หุนหันพลัน
แลน อิจฉาริษยา ชอบทะเลาะวิวาท ขาดซึ่งความละอายและความเคารพตัวเอง คุณสมบัติเหลานี้
ผูชายจะมีนอยกวา ผูชายมีความองอาจกลาหาญ มีความปาเถื่อนมากกวาผูห ญิง แตผูชายมีความ
สมบูรณในความเปนมนุษยมากกวา เพราะฉะนัน้ เหมาะที่จะเปนผูบงั คับบัญชาผูหญิงผูซึ่งเหมาะจะ
เปนผูเชื่อฟง เปรียบเสมือนผูใหญปกครองคนที่เด็กกวาและยังไมมีวฒ
ุ ิภาวะ นอกจากนี้อริสโตเติลยัง
มองวาสิ่งที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอนื่ ๆ คือความสามารถในการมีความเปนเหตุเปนผล แตมี
มนุษยบางจําพวกที่ไมมีความสามารถในเรื่องเหตุผลนี้ คือทาสและผูหญิง เพราะฉะนั้นผูหญิงที่เปน
เมียจึงมีหนาทีใ่ นการผลิตทายาท และชวยจัดหาสิ่งที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตเพื่อทีผ่ ูชายที่ไมใชทาส
จะไดทุมเทชีวติ ใหกับการพัฒนาสติปญญาและจุดมุงหมายทางการเมือง ความคิดสวนนี้ของอริสโต
เติลคลายคลึงกับเพลโต (Plato) ที่มองวาผูหญิงมีหนาทีอ่ ยูในครัวเรือน และเพลโตไมไดมองผูหญิง
ในฐานะที่เปนเพื่อนทางอารมณ เพราะอารมณของผูชายถูกเก็บไวเพื่อรวมรับรูโดยผูชายดวยกัน การ
เสนอวาผูหญิงมีคุณสมบัติที่เหมาะจะอยูใ นบาน เลี้ยงลูก ไดถูกเสนอจากนักปรัชญาคนอื่น ๆ อีก
คานต (Kant อางใน สุวรรณา สถาอานันท,ไมระบุป) กลาววา จุดมุง หมายหลักของชีวิตผูหญิงคือ
การเปนภรรยา แตสําหรับผูชายคือการพยายามเปนมนุษยที่สมบูรณแบบมากขึ้น ตามธรรมชาติแลว
ความดีงามของผูหญิงอยูที่ความสวยงาม สวนของผูชายอยูที่ความมีศกั ดิ์ศรี ความนึกคิดของผูหญิง
ไมไดอยูทเี่ หตุผลแตอยูที่ความรูสึก
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เฮเกล (George Wilhelm Hegel อางใน กุหลาบ สายประดิษฐ,2519 : 8) เสนอคลายคลึง
กันวา ชีวิตทัง้ หมดของผูหญิงอยูที่ครอบครัว แตสาระของชีวิตผูชายอยูที่รัฐและอาชีพ ครอบครัว
เปนเพียงบางสวนของชีวิตผูชายเทานั้น นอกจากนี้เฮเกลยังมองวาผูหญิงขาดความสามารถในเรื่อง
เหตุผลและมีพฤติกรรมอยูบนพื้นฐานของความรูสึกและความคิดเห็น โดยมองวาผูหญิงเหมาะที่จะ
ทําหนาที่ดแู ลและสอนเด็ก เพราะพวกเธอเองก็เปนเด็ก มีนิสัยเหลาะแหละ และคิดอะไรสั้น ๆ มอง
อะไรแคบ ๆ มีความสามารถในเรื่องเหตุผลนอย และไมมีความเขาใจในเรื่องความยุติธรรม (อางใน
กุหลาบ สายประดิษฐ,2519 : 8) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ พวกเธอเปนเด็กอยูตลอดชีวิต สิ่งที่เธอให
ความสนใจมีเพียง ความรัก การเอาชนะ และทุกสิ่งที่เกีย่ วกับการแตงตัว การเตนรํา การที่ผูหญิงมี
สถานภาพทางสังคมและจิตวิญญาณต่ํากวาผูชาย เปนผลมาจากการที่ผหู ญิงสัมพันธหรือเชื่อมโยงอยู
กับอารมณความรูสึก (sensuality) และธรรมชาติ สวนผูชายแนวแนกับเหตุผลและอํานาจหนาที่
ความคิดเห็นทีว่ าผูหญิงฝกใฝในเรื่องความรัก เรื่องอารมณ (วารุณี ภูริสินสิทธ, 2545: 7-8)
นอกจากนี้ ยังเห็นไดจากงานเขียนของ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau 1712-1778) นัก
ปราชญาชาวฝรั่งเศส ในเรื่อง Emile รุสโซเสนอวาผูชายจําเปนตองเปนผูควบคุม เขาอางวา ผูหญิง
เปนที่มาของความรัญจวนใจทางเพศ
ความรักเปนที่มาของความรัญจวนใจและธรรมชาติไดให
อํานาจแกผูหญิงในการกระตุนความรัญจวนใจของผูชาย และถาเมื่อใดผูชายพึ่งพาผูห ญิงเพื่อความรัก
เมื่อนั้นผูชายจะหมดอิสรภาพ
เพราะผูชายที่เปนอิสระตองมีเหตุผลและไมถูกครอบงําดวยความ
รัญจวนใจ เพราะฉะนัน้ จําเปนที่ผูชายตองควบคุมผูหญิง โดยการใหเธอเปนแมและเมีย โดยสภาพนี้
ผูชายจะตืน่ เตนตอผูหญิงนอยลง และในครอบครัว รุสโซกลาววาเปนธรรมชาติอยูเองที่ผูที่เปนพอ
ควรที่จะเปนผูบังคับบัญชา และผูหญิงถูกสรางมาใหยอมและอดทนแมแตความอยุติธรรมจากผูชาย
ผูชายควรจะเปนฝายเขมแข็งและเปนฝายกระทํา ขณะที่ผูหญิงควรจะเปนฝายออนแอและเปนฝาย
รองรับ เมื่อผูชายไมมีผูหญิงเขาจะอยูไดดกี วาผูหญิงที่อยูโดยไมมีผูชาย เพราะผูหญิงไมสามารถเติม
เต็มจุดมุงหมายในชีวิตไดถาปราศจากความชวยเหลือ ความปรารถนาดี ความเคารพจากผูช าย
ผูหญิงพึ่งพาความรูสึกของผูชายเพื่อการดํารงอยู ทั้งหมดนี้เปนกฎของธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ รุสโซ
จึงเสนอวาการวางแผนการศึกษาของผูหญิงตองสัมพันธกับผูชาย กลาวคือการศึกษาของผูหญิงที่มี
ขึ้นก็เพื่อทําใหผูหญิงสามารถสรางความพึงพอใจแกผูชายเพื่อที่เขาจะไดรักเธอ ตองใหความรืน่ รมย
และความสุขแกชีวิตผูชาย
ล็อก (John Locke 1632-1704) นักปรัชญาชายชาวอังกฤษ อีกผูหนึ่งที่เห็นคลายคลึงกับนัก
ปรัชญาชายอื่น ๆ วา ผูชายเปนเจาของทุกอยางในครอบครัว รวมถึงภรรยาและคนรับใช ผูหญิงถือ
เปนทรัพยสินสวนหนึ่งของผูชาย ผูหญิงไมสามารถเปนเจาของทรัพยสินและไมสามารถมีสิทธิเปน
พลเมืองเต็มขั้น และเนื่องจากภรรยาเปนสวนหนึ่งของทรัพยสิน การใชสิทธิทางการเมืองตองใช
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ผานทางสามี(John Locke, อางในBarbara Arneil,1999:71) ซึ่งมีผลทําใหผูหญิงตะวันตกมีสทิ ธิ
เลือกตั้งทางการเมืองหลังจากผูชายหลายป และตองผานการรณรงคตอสูอยางมาก
ความคิดของนักปรัชญาที่เสนอเกี่ยวกับความเปนหญิงความเปนชายเหลานี้ไดเสนอมาเปน
เวลานานแลว แตความคิดเหลานีย้ ังคงมีอิทธิพลตอระบบคิดของคนในปจจุบันจํานวนไมนอย เชน
ความเชื่อวา ธรรมชาติไมยุติธรรมและจะไมมวี ันยุติธรรม ธรรมชาติไดสรางใหผูชายแสดงออก
มากกวา เพราะฉะนัน้ เขาจะไมยนิ ดีใหผหู ญิงอยูขางหนา เพราะเขาจะรูสึกวาความเปนผูชายของเขา
ถูกสบประมาท และเขาจะไมชอบเธอ มันไมยุติธรรมแตมันคือขอเท็จจริง ถาปราศจากผูหญิง ผูชาย
คงเอาแตดื่มตอสู และมีชีวิตเหมือนกับวัว ผูหญิงคือผูดูแลบาน เปนผูมีอารยธรรมมากกวา มีความ
สุภาพ สวยงาม ทั้งหมดที่ผูหญิงตองการจากผูชายคือ ความมั่นคงและความรัก ทัศนะที่เชือ่ วา
ผูหญิงกับผูชายนั้นมีความแตกตางกันตามธรรมชาติและผูหญิงดอยกวาผูชายเชนนีย้ งั ดํารงอยูอยาง
เหนียวแนน พวกอนุรกั ษนิยมจะเชื่อวาเปนความโชครายและเปนเรือ่ งที่เปลี่ยนแปลงไมไดที่เกิดมา
เปนผูหญิง เพราะคนเราเกิดมามีฮอรโมน ลักษณะทางกายภาพและโครโมโซมที่เปนชายเปนหญิง
แลว คนที่เกิดมาเปนผูหญิงถูกกําหนดใหมีภาระเรื่องการสืบพันธุมากกวาผูชาย และผูชายแสดงให
เห็นถึงลักษณะความเปนชาย อาทิเชน ความกาวราว ความสามารถในการคิดอยางเปนเหตุเปนผล
อยางนามธรรมและอยางวิเคราะห มีความสามารถในการควบคุมอารมณ ในขณะที่ผหู ญิงจะ
แสดงออกถึงความเปนหญิง คือความออนโยน ออนนอมถอมตน ชอบดูแล ไวตอความรูสึก สนใจ
ความรูสึกและเห็นอกเห็นใจผูอื่น ทําอะไรตามสัญชาตญาณ และไมเห็นแกตวั พวกอนุรักษนยิ ม
มองวาสังคมควรเก็บรักษาลักษณะทางธรรมชาตินี้ไว เพื่อจะไดแนใจไดวาผูชายจะมีความเปนชาย
และผูหญิงจะมีความเปนหญิง (Hopkins อางใน Val Plamwood, 1990 : 44-47) นอกจากนี้ ความ
เปนหญิงยังรวมถึงความออนแอ เปราะบาง หลงใหลในความสวยงามของรูปรางหนาตา วานอน
สอนงาย และถาผูหญิงคนใดไมมีลักษณะเหลานี้ เชน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะถูกมองวาไมเปน
ผูหญิงหรือมีความเปนผูชาย
ตามแบบความเชื่อของตะวันตก
ความเปนชายถูกจัดใหอยูในปริมณฑลของความเปน
เหตุผลและความเปนหญิงอยูใ นปริมณฑลของธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนฐานทางปญญาหลักอันหนึ่งใน
การครอบงําผูหญิงในวัฒนธรรมตะวันตก ในขอบเขตของความเปนเหตุผลหรือขอบเขตของความ
เปนชายจะขัดแยงและไมรวมเรื่องของอารมณ ความรัญจวนใจ ธรรมชาติ ประสบการณ ศรัทธา
ความบา ขอบเขตของความเปนชายหมายถึง ชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งขัดแยงกับขอบเขตความเปนหญิงที่เปนเรื่องสวนตัว ชีวิตในบาน และการสืบพันธุ และความเปน
หญิงถูกใชเปนตัวแทนของธรรมชาติและปจเจกบุคคล ซึ่งตรงขามกับความเปนชายที่เปนสังคมและ
วัฒนธรรม อารนีล (Arneil) เสนอวา ความคิดเรื่องการอธิบายวาการแบงธรรมชาติเปนขั้วตรงขาม
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กับวัฒนธรรมและผูหญิงอยูใ นดานธรรมชาติและผูชายอยูในดานวัฒนธรรมนั้น เปนแนวคิดที่มมี า
ตั้งแตสมัยกรีก เพลโตไดเสนองานในเรื่อง Republic วาธรรมชาติเปนสิ่งที่มีมากอนการเกิดเหตุผล
เชน สภาพทางชีวะที่ไรระเบียบ ในขณะที่วัฒนธรรมหมายถึงการแปรเปลี่ยนหรือควบคุมธรรมชาติ
ผานทางการใหเหตุผลและภาษา และเขาก็นิยามใหคณ
ุ ธรรมและความเปนเหตุเปนผลที่เขาเชื่อวามี
ในผูชายคือวัฒนธรรม ขณะที่อารมณและสภาพทางชีวะของผูหญิง เชนการใหกําเนิดลูก เปน
ธรรมชาติ ปริมณฑลที่สัมพันธอยูกับความเปนหญิงและธรรมชาติจะถูกใหคุณคาที่ต่ํากวาปริมณฑล
ของความเปนชายและวัฒนธรรม เชน ความมีเหตุผลถูกใหการยอมรับวาเปนคุณสมบัติที่เปนอุดม
คติของมนุษย เพราะฉะนั้นผูหญิงซึ่งถูกมองวาไมมีคุณสมบัตินี้จึงอยูใ นฐานะที่ดอยกวา เปนมนุษยที่
ไมสมบูรณ
แนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตกเหลานี้ไดถูกสืบทอดและมีอิทธิพลตอระบบคิดทาง
สังคมมาเปนเวลายาวนาน รวมถึงประเทศไทยดวย แมในรายละเอียดในเรื่องความเปนหญิงความ
เปนชายจะมีความแตกตางกันบางตามวัฒนธรรมของแตละสังคม
แตความเชือ่ วามีความแตกตาง
ระหวางเพศตามธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะของความเปนชายความเปนหญิง ในเรื่องความเขมแข็ง
ความออนแอ การเปนผูนําผูตาม การเหมาะที่จะเปนผูดูแลบานดูแลลูกของผูหญิง เหลานี้มีความ
เหมือนกันอยู ความเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนประเด็นการถกเถียงกันอยางมากในปจจุบนั
ประเด็นของการถกเถียงที่วาผูหญิงมีความเหมือนหรือแตกตางกับผูชาย เปนประเด็นหลัก
ในการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวของมาเปนเวลานานและยังหาขอตกลงรวมกันมิได ใน
กลุมหนึ่งเสนอวา ผูหญิงไมมีความแตกตางจากผูชายเลยในทุกดาน ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับสติปญญา
หรือทางจิตวิญญาณ รวมทั้งไมเชื่อวามีความเปนหญิงหรือความเปนชายตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
ผูหญิงควรไดรับการปฏิบัติและโอกาสที่เทาเทียมกับชายในทุกดาน ตองการที่จะลบภาพ “ผูหญิง”
ที่สังคมกําหนดไว ไมมีเหตุผลที่เชื่อไดวา โดยธรรมชาติหรือแมแตผชู ายสวนใหญมีลักษณะเปนแบบ
หนึ่งและผูหญิงสวนใหญมีลักษณะเปนอีกแบบหนึ่ง
แตการที่ผูชายหรือผูหญิงคนใดคนหนึ่งเปน
อยางไรเปนผลจากการกระทําตอกันระหวางชีววิทยาและสภาพแวดลอม
กลุมนี้จึงเชื่อวาผูห ญิงมี
ความสามารถเทากับผูชายทําทุกอยางไดเชนเดียวกับผูชาย และผูหญิงมักถูกคาดหวังใหเขาไปอยูใน
โลกของผูชาย ความเชื่อวาผูหญิงมีความเหมือนกับผูชายนี้ปรากฏในสํานักคิดสตรีนิยมแนวเสรีนิยม
และสํานักคิดสตรีนิยมแนวมารกซิส/แนวสังคมนิยม
สวนอีกกลุมหนึ่งเชื่อวามีความแตกตางระหวางเพศอยู แตจะแตกตางอยางไรและตนเหตุที่
นําสูความแตกตางนั้นก็ยังตางกันในกลุมนี้ โดยที่บางคนยอมรับวาความแตกตางมีอยูจริง แต
แตกตางเฉพาะในบางเรื่องเทานั้น เชน เรื่องหนาที่ของความเปนแม โดยเชื่อวาผูหญิงในธรรมชาติ
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เหมาะสมกับบทบาทนี้และใหความสําคัญกับหนาที่นี้
แตจะไมยอมรับวามีความแตกตางในเรื่อง
สติปญญาหรือเรื่องจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเชนนี้จึงมองวาแมวาจะแตกตางก็ควรมีความ
เทาเทียม เพราะตางคนตางทําหนาที่คนละอยางที่ธรรมชาติกําหนด ทั้งชายและหญิงตางเสริมกันและ
กันเพื่อการดํารงอยูไดของชุมชน
ในขณะที่บางกลุมยอมรับถึงความแตกตางระหวางเพศแตมองวาความแตกตางทีด่ ํารงอยู
ไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติดังความเชื่อตามประเพณีนิยม แตเปนผลของการขัดเกลาทางสังคม ผาน
ทางสถาบันตาง ๆ ทางสังคม สังคมเปนผูสรางความเปนหญิงหรือความเปนชาย เคต มิลเล็ต (Kate
Millett) ไดเขียนไวใน Sexual Politics (1970) วาอุดมการณชายเปนใหญไดกอใหเกิดความเชื่อที่วา
ความแตกตางทางรางกายทําใหเกิดความแตกตางในความเปนหญิงความเปนชาย
นําไปสูความ
แตกตางในมิตทิ างเพศ ที่ผูชายมีความเหนือกวาและผูหญิงมีความดอยกวา แต “ความเหนือกวาของ
ชายไมไดอยูทคี่ วามแข็งแรงของผูชาย แตอยูในการยอมรับของระบบคานิยม” อุดมการณชายเปน
ใหญมีอิทธิพลตอคนในสังคมมาก เพราะอุดมการณนี้ถูกถายทอดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
โดยผานทางสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ครอบครัว ศาสนา ความรูทางวิทยาศาสตร เปนตน
นอกจากนี้ คุณลักษณะตาง ๆ ที่ถูกระบุวา เปนของผูหญิง ไดถูกพัฒนาขึ้นหรือสัมพันธกับสภาพทาง
ประวัติศาสตร ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมชายเปนใหญทแี่ ตกตางกันของพวกเธอ ในกลุมนี้
ใหความสําคัญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่สรางความเปนเพศใหกับผูห ญิงและผูชาย
ขอถกเถียงในเรื่องความเหมือนกันและความแตกตางระหวางเพศ ไดสงผลไปสูการปฏิบัติ
หรือการรณรงคเรียกรองในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูหญิง เชน ถามีจุดยืนอยูท ี่ความเชื่อในเรื่อง
ความเหมือนกันระหวางเพศ คือทั้งสองเพศไมมีความแตกตางกันเลย ก็จะเกิดเปนปญหาเมื่อตองการ
เรียกรองสวัสดิการพิเศษสําหรับผูหญิง เชน สิทธิในการลาคลอดและพักหลังการลาคลอดโดยไดรับ
เงินเดือน เพราะถาอางวามีความเหมือนกันก็ควรยอมรับในการปฏิบัติที่เทาเทียม ไมนา จะไดรับสิทธิ
พิเศษใด ๆ โดยเฉพาะในทางกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ถายอมรับวามีความแตกตางระหวางเพศ
ปญหาก็ตามมาเชนกัน เพราะเมื่อมีความแตกตางระหวางเพศแลวจะเรียกรองใหมคี วามเทาเทียมกัน
ทุกอยางไดอยางไร ตัวอยางของความขัดแยงที่เห็นไดชดั คือ ในสหรัฐอเมริกาชวงป ค.ศ.1920-1960
ไดมีการเคลื่อนไหวของสตรีกลุมหนึ่งเพื่อเสนอกฎหมายเพื่อใหสิทธิที่เทาเทียมกันทุกดานระหวาง
ชายและหญิง หรือที่เรียกวา equal rights amendment กฎหมายนี้ไดรับการตอตานจากนัก
เคลื่อนไหวสตรีอีกกลุมหนึ่งที่ตองการใหมกี ฎหมายคุมครองแรงงานสตรี และมองวาการเรียกรองให
มีกฎหมายสิทธิเทาเทียมจะเปนประโยชนเฉพาะกับผูหญิงทํางานอาชีพในชนชั้นสูง ในขณะที่คนงาน
ผูหญิงในชนชัน้ ลางจะเสียผลประโยชนเพราะคนงานผูหญิงตองการการคุมครองจากกฎหมาย ความ
ขัดแยงนี้ไดแบงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีออกเปนสองฝายอยางชัดเจน
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อยางไรก็ตามในชวงทศวรรษ1990 มีนักสตรีนิยมบางกระแสที่ไมใหความสําคัญกับเรื่อง
ความเหมือนกันหรือความแตกตางระหวางเพศอีกตอไปและปฏิเสธแนวความคิดแบบสองขั้วอยาง
สิ้นเชิง โดยนักสตรีนิยมกลุม นี้หันมาใหความสนใจกับเรื่องการจัดระเบียบและผลกระทบของอํานาจ
แมวายังมองวามีความแตกตางทางวัฒนธรรมของทั้งสองเพศ แตจะไมยกยองสรรเสริญความเปน
ผูหญิง และลดความสําคัญของการถกเถียงประเด็นนี้ลง
กลาวโดยสรุป
มิติหญิงชายหรือความเปนหญิงความเปนชายที่เปนดํารงอยูในสังคมนี้
สามารถวิเคราะหในเชิงวาทกรรม กลาวคือเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้น ซึ่งสังคมในระบบชายเปนใหญได
สรางใหหญิงดอยกวาชายหรือชายเหนือกวาหญิงและทีย่ ิ่งใหญของอํานาจของวาทกรรมนั้นอยูที่การ
สรางเอกลักษณหรือตัวตนใหกับสรรพสิ่ง ในสวนของวาทกรรมมิตหิ ญิงชายตัวตนนี้ไดแกจินตภาพ
(imagination) และภาพลักษณ (image) เรื่อง “ความเปนผูหญิง” ดวยภาคปฏิบตั ิการตางๆของวาท
กรรมตามที่ไดกลาวไวแลว ทําใหวาทกรรมนี้กลายเปน “ความจริง” ในที่สุด ตามที่มิเชล ฟูโก
(Michel Foucault) ไดเสนอไววา “ความจริง” นั้น เปนเรื่องของกฎเกณฑชดุ หนึง่ ที่ทําใหอะไรจริง
หรือไมจริง มากกวาเปนเรื่องของขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเชิงประจักษ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คอื ไม
มีสิ่งที่เห็นจริงแลว มีแตสงิ่ ที่ถูกทําใหกลายเปนสิ่งที่เห็นจริงแลว (eventualization) ยิ่งไปกวานั้น
อํานาจของวาทกรรมมิติหญิงชาย ยังเขาไปในจิตสํานึกของผูหญิง ยอมทุกอยางเพียงเพื่อเปน “ผูหญิง
ดี” แมวาตองแลกกับศักดิ์ศรี ยอมอดทน วาทกรรมมิตหิ ญิงชายนีย้ ังทําใหผูหญิงยอมรับในความดอย
กวาของตัวเอง จนบางครั้งตองละความสามารถของตัวเองเพื่อใหเกียรติกับผูชาย ดวยเชื่ออยางสนิทวา
ผูชายตองเหนือกวาผูหญิง มิฉะนั้นจะมีปญหาอีกมากมายตามมา ผูหญิงจึงยอมเพื่อใหเปนไปตามสิ่งที่
สังคมกําหนด ในการศึกษาวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาทกรรม มิไดตองการจะประณาม
ตอตานวัฒนธรรมที่ชายเหนือกวาหญิง แตสิ่งที่ตอ งการจะวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในฐานะที่เปนวาท
กรรมก็คือ การ สืบคนและเปดโปงใหเห็นถึงเทคนิควิธีการของอํานาจที่มาพรอมกับการสรางเหตุผล
และตัวตนใหกับคนในสังคม มิติหญิงชายที่กําหนดโดยสังคมชายเปนใหญจึงเปนระบบคิดหรือวิธีคิด
การวิเคราะหวาทกรรมตองการตรวจสอบวา ดวยเหตุผลหรือกระบวนการใดที่ทําใหผูหญิงดอยกวา
ชาย และเมื่อคนๆหนึ่งเกิดมา และกลายเปน “ผูหญิง” แลว เกิดผลกระทบประการใดบางกับตัวเอง
และสังคม
และเมื่อมองมิติหญิงชายในฐานะที่เปนระบบคิดหรือวิธคี ิดแบบหนึ่งจะชวยใหเห็นวา การ
ที่จะตอสูมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ ดวยวิธีการปฏิวัติรุนแรง หรือการพยายามเรียกรองในทาง
การเมืองเหมือนที่ผานมานั้นมิอาจเปลี่ยนแปลง และหากเรานําเอาทรรศนะของมิเชล ฟูโก (Michel
Foucault) ทีม่ ีตออํานาจที่วา อํานาจมิไดกระจุกตัวอยูทใี่ ดที่หนึ่งเปนการเฉพาะ แตจะกระจัดกระจาย
อยูทั่วไปในสังคมมารวมพิจารณาดวยแลว การตอตาน ขัดขืน ทาทายอํานาจของวาทกรรมมิติหญิง
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ชาย ที่เปนอยู ก็มีความจําเปนที่จะตองกระทําในลักษณะที่รอบดาน หลากหลาย และกระจัดกระจาย
เชนกัน อาจกระทําในรูปแบบการสรางเครือขายโยงใยในการตอตาน โดยมีผูหญิงธรรมดาๆทั่วไปใน
สังคมเปนฐานที่มั่น
แมวาในปจจุบนั ผูหญิงมีความรู ความสามารถ ออกสูพื้นที่สาธารณะมากขึ้น วาทกรรมมิติ
หญิงชายที่ชายเหนือกวาหญิงในทุกดานจะออนแรงลงบาง เริ่มมีการวิพากษวิจารณ ในหลากหลาย
มุมมอง แตกม็ ิไดหมายความวาวาทกรรมมิติหญิงชายทีช่ ายเหนือกวาหญิงจะหมดอํานาจลง ตรงกัน
ขามกลับทําให
สังคมในระบบชายเปนใหญจําเปนตองปรับปรุงและคิดคนเทคนิควิธีการวาดวย
อํานาจในรูปแบบใหมขึ้นมา เพื่อคงความเปนเจาของตนตอไป ยิ่งถาพิจารณาในสถานการณสังคม
ปจจุบันที่ผูหญิงมีความรู ฉลาดขึ้น ความจําเปนในการคิดคนเทคนิควิธีการของอํานาจชนิดใหมยิ่งมี
มากขึ้นเพื่อสถาปนาความเปนเจาอยางถาวร จึงไมนาแปลกใจที่ในระยะหลังๆเรามักจะไดยนิ ไดเห็น
การปรากฏตัวขึ้นของวาทกรรมที่เรียกวา “ความสวยความงาม” “ผูหญิงทํางาน” “วัยทองของผูหญิง”
เปนตน ความสําคัญของวาทกรรมชุดหลังนี้ อยูที่ยังคงตอกย้ําวาทกรรมมิติหญิงชายกระแสหลักชุด
เดิม ที่ดูเผินๆเหมือนจะออนแรงลงใหแข็งแกรงยิ่งๆขึ้น และนาจับตามองยิ่งขึ้น กลาวคือวาทกรรมชุด
ใหมยังคงตองการควบคุมผูหญิงซึ่งเปนการควบคุมที่แนนหนาขึ้นกวาเดิม ดวยผูหญิงเปนผูกําหนด
เอง ดําเนินการเอง และที่สําคัญทําดวยจิตสํานึกของตัวเอง
ตอนที่2: แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง (Empowerment)
การสรางพลังอํานาจในตนเอง เปนกระบวนการในการคนพบตนเอง วามีความรู มีพลังที่
เขมแข็งในการดําเนินชีวิตของตน รูสึกวาตนเองมีคุณคา และสามารถดึงพลังและศักยภาพที่มีอยูใ น
ตนเองออกมาใชได สามารถวิเคราะหปญ
 หา วางแผนแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมในสังคมที่ตน
อยู มีความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลตางๆเริ่มตนจากความขัดแยงทางวัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และความดอยโอกาส สามารถเพิ่มทางเลือกในการจัดการกับปญหาของบุคคล กลุมและ
ชุมชนใหบรรลุเปาหมาย ( Kieffer,1984 : 9)
การสรางพลังอํานาจเปนวาเปนความสามารถของบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อไดรับการ
สงเสริมและไดรับโอกาส และเปนกระบวนการของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการมีสวนรวม
ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการที่จะจัดการกับสภาวะแวดลอมตางๆ โดยตัดสินใจดวยตัวเอง
มุงเนนการหาทางออก หรือทางแกปญหามากกวาที่ตัวปญหา เนนที่ความแข็งแกรง สิทธิและ
ความสามารถของบุคคลมากกวาขอจํากัดหรือจุดออนของบุคคล (Rappaport อางใน สุพิศ กิตติรัชดา,
2538 : 7)
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กลาวไดวาในการสรางพลังอํานาจในตนเอง เปนกระบวนการทางสังคมที่แสดงออกถึงการ
ยอมรับและชืน่ ชม การสงเสริมการพัฒนา และเสริมสรางความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง
ความตองการของตนเองและ แกปญหาดวยตนเองรวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดความรูสึกเชือ่ มั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจ สามารถควบคุม
ความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของตนเองได ( Gibson, 1991 : 355)
2.1 แนวคิดการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองของเปาโล แฟร (Paulo Freire)
ทางดานการศึกษา แนวคิดการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง ไดเริ่มตนจากแนวคิด
ของ เปาโล แฟร (Paulo Freire) นักการศึกษาชาวบราซิล ในชวงป ค.ศ. 1960-1970 ไดให
ความหมายของการศึกษาเพือ่ การสรางพลังอํานาจในตนเองวา หมายถึงกระบวนที่ทําใหประชาชน
แสดงออกถึงพลังในตนเองในการคิดวิเคราะหสภาพสังคม เพื่อใหไดมาซึ่งรากเหงาของปญหาและ
พัฒนากลวิธีทจี่ ะนําไปสูภาวะที่ดีขึ้นของบุคคลและสังคม โดยการสอนใหประชาชนอานและเขียน
หนังสือไดดว ยการใหผูเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นปญหาที่เขาเหลานั้นประสบอยูและมีความ
สนใจ เนนกระบวนการสื่อสาร การพูดคุยสนทนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ อภิปรายประเด็น
ปญหาตางๆที่เชื่อมโยงกับชีวติ ความเปนอยูแ ละประสบการณเดิมของผูเรียน ชวยใหบุคคลคนพบ
ตนเองวามีความรูความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลตางๆ และสามารถควบคุมอนาคตของตนเอง
ตลอดจนมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ตนอยูใหดีขึ้น
แนวคิดนี้ไดถูกนํามาใชในการจัด
การศึกษาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง ในชวงป 1970-1980 ในทวีปอเมริกาใต โดย
กลุมเปาหมายคือผูดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งเปนคนสวนใหญในประเทศ จนเปนที่มาของการศึกษา
เพื่อปวงชน แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจของเปาโล แฟร(Paolo Freire)ไดขยายและ
นําไปใชทวั่ โลกในปจจุบันโดยใชชื่อทีแ่ ตกตางกันไป เชน การศึกษาแบบมีสวนรวม การศึกษาเพื่อ
ปวงชน การศึกษาเพื่อความเปนอิสระ การศึกษาสําหรับผูถูกกดขี่ การฝกอบรมเพื่อการสรางพลัง
อํานาจในตนเองเปนตน
เปาโล แฟร (Paolo Ferire)ใหความสําคัญกับการศึกษาในฐานะทีเ่ ปนเครื่องมือในการ
ปลดปลอยประชาชนจากวงจรการกดขี่
โดยเรียกรองใหผูที่เขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนได
ตระหนัก และรูเทาทันในเปาหมายของการศึกษาที่จะยัดเยียด “มโนสํานึกลวง” (false consciousness)
ใหแกมวลชน และเรียกรองใหปลดปลอยผูที่ดอยกวาในสังคมใหหลุดพนจากมโนสํานึกลวงนั้นเสีย
(ชนิตา รักษพลเมือง, 2534:281) รวมถึงลัทธิเชื่อผูเชี่ยวชาญก็เปนความงมงายอยางหนึ่ง และเปน
มูลเหตุใหประชาชนถูกครอบงําโดยงาย ความจริงผูเชี่ยวชาญนั้นเองก็หาไดคิดเปนไม เพราะความ
คับแคบของสาขาวิชาทําใหไมสามารถจะมองเห็นอะไรไดอยางกวางขวาง แมในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ
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ผูเชี่ยวชาญก็อาจจะคิดไมถูกตองก็ได
ดังนั้นบุคคลจําเปนตองเรียนรูที่จะแกปญหาของตัวเองบน
ประสบการณและความสามารถของตนเอง และเมื่อมนุษยเปนอิสระตอตนเองเทานั้นจึงจะสามารถ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองได เขาไดอธิบายถึงการศึกษาไว 2 ลักษณะดวยกัน คือ
1) การศึกษาในรูปแบบของธนาคาร (banking education) เปนกระบวนการเรียนรูท ี่ครูให
ความรูแกผูเรียน การครอบงําและการกดขี่จะเกิดขึ้นจากครูที่ทําการตัดสินเองทั้งหมด และเปนผูจัด
กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนยอมรับบทบาทที่ถูกกระทํา (passive role) โดยจะเรียนรูไปตาม
สภาพการณ มีการปรับตัวตามสภาพแตไมมกี ารกระทําและเปลี่ยนแปลงสภาพการณนนั้
เปน
กระบวนการทีก่ อใหเกิดการพึ่งพา ยกตัวอยางเชน กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในชุมชน เปน
โครงการที่เจาหนาที่หรือนักการศึกษาเปนผูคิดคนและนําไปใชในชุมชนซึ่งเปาโล แฟร เห็นวาเปน
การรุกรานทางวัฒนธรรม เพราะเปนวิธีการสอดแทรกสถานการณเกีย่ วกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
เขาไประบบคานิยมของคนในชุมชน
2) การศึกษาในรูปแบบของกระบวนการเผชิญปญหา (problem posing education) เปน
กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากครูและนักเรียนรวมมือกัน โดยมีสถานภาพเทาเทียม มีการสนทนา
ติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน
เปนกระบวนทีน่ ําผูเรียนไปสูกระบวนการปฏิบตั ิและสะทอนกลับ
กลาวคือผูเรียนจะเริ่มมีการสะทอนปญหา มีการเปลี่ยนแปลงความตระหนักรูของตนเอง เปน
นักวิเคราะหสามารถทําใหเกิดโอกาสในการแกไขปญหาแกผูเรียน
ซึ่งผูเรียนจะเรียนรู
กระบวนการพัฒนาวิธีคิดอยางคิดวิเคราะหโดยการสังเกตสภาพแวดลอมในสังคมของผูเรียน บทบาท
ของครูจะเปนผูคิดประเด็นหลัก ๆ สัญลักษณ หรือคําสัญญา คิดโครงการ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกในการอภิปรายกลุม ที่จะชวยใหผูเรียนคนพบทักษะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่
สามารถพัฒนาคนไปสูการมีพลังอํานาจในตัวเอง ปลดปลอยคนจากภาวะพึ่งพิงสูเสรีภาพ ซึ่งจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงตระหนักรูของผูเรียน
มุงเนนใหความสําคัญการศึกษาในฐานะเปน
เครื่องมือในการปลดปลอยประชาชนจากวงจรการกดขี่ โดยเรียกรองใหผูที่เขารับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนไดตระหนัก และรูเ ทาทันในเปาหมายของการศึกษาที่จะยัดเยียด “มโนสํานึกลวง” (false
consciousness) ใหแกมวลชน และเรียกรองใหปลดปลอยผูที่ดอยกวาในสังคมใหหลุดพนจากมโน
สํานึกลวง
เปาโล แฟร ไดแสดงความเห็นความเขาใจตามกระบวนการวิภาษวิธี (dialectical
understanding) ในการสรางพลังอํานาจในระดับบุคคลและชุมชน โดยใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มี
เฉพาะในวัฒนธรรมนั้น ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะชวย
ใหผูเรียนไดคน พบผลของการเรียนรูของเขาเอง โดยวิธีการศึกษาในรูปแบบของการเผชิญปญหา

100

(problem posing education methods) ดวยการมีสวนรวมของผูเรียนและตองตัดสินใจในการกระทํา
ตาง ๆ ดวยตนเอง กระบวนการดังกลาวจะทําใหสามารถเขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมได และ
เนื่องจากมีระดับของจิตสํานึก มีวัฒนธรรมและการใหความหมายของสังคมตาง ๆ ดังนั้น การใช
วิธีการฟงและสัมมนารวมถึงการรวมกันอภิปรายในประเด็นปญหาที่เขาเหลานั้นประสบหรือสนใจ
ซึ่งก็จะเปนเรือ่ งที่ใกลตัวและสงผลตอชีวิตของตนเอง
วิธีการนี้นอกจากจะทําใหบุคคลไดเรียนรู
วิธีการพูด การอาน และการเขียนแลวยังชวยใหเขาใจปญหา และรูถึงความสามารถของตนซึ่งจะ
นําไปสูการแกไขปญหานั้นดวยตัวเอง อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในกระบวนการสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง
นอกจากนี้การจัดศึกษาโดยเนนจากประสบการณของบุคคลนั้น
ทําใหคนคนพบและ
ตระหนักวาตนมีความรูความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลตางๆ และสามารถดึงความรูความสามารถ
ซึ่งเปนพลังที่มีอยูนั้นออกมาใชแกปญหาที่เผชิญอยูไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนมีสวนรวมอยาง
จริงจังในการเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับของจิตสํานึกไปสูระดับของการตระหนักรูอ ยางคิด
วิเคราะหและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง รูปแบบของทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ใช
ในกระบวนการเรียนรูจะชวยทําใหเกิดการสรางพลังอํานาจในตนเอง และเปนทรัพยากรในการเรียนรู
ที่จับตองไดหรือมีตัวตนในจัดการศึกษาและใชเปนเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณของประสบการณ เชน
การใชรูปภาพของชุมชนนั้น ในการอภิปราย เปนการชวยใหผูเรียนคนพบตนเองในฐานะผูสราง
วัฒนธรรมและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา conscientizacao ซึ่งเปนกระบวนการทีก่ ระตุน
ผูเขารวมวิเคราะหสภาพการณที่เปนจริงของตน และเริ่มตระหนักถึงปจจัยที่มีผลตอการดํารงชีวิต
และนําไปสูการมีกิจกรรมเพือ่ การเปลี่ยนแปลง
2.1.1 วิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึก
สําหรับวิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึกตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร (Paolo Freire)นี้
การทําความเขาใจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก ในปรัชญาการศึกษาของเขา ระดับของจิตสํานึก
เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะจะเปนพืน้ ฐาน และเปนสวนประกอบทางความคิดที่สาํ คัญในการจะนํา
วิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึกมาใช
ในการใหความรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ยอมมีขบวนการเทคนิคและวิธีการมากมาย ซึ่ง
แตละอยางนั้นมีความเหมาะสมตามสถานการณ และเนือ้ หาวิชาทีแ่ ตกตางกันออกไป Benjamiin S
Bloom ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ (อางใน เธียรศรี วิวัชสิริ, 2527)
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1) ดานสติปญญา (cognitive domain) เปนความสามารถทางดานสมอง ความจํา
หรือการคิดคํานวณตาง ๆ
2) ดานจิตใจหรือความรูสึก (affective domain) เปนความสามารถในการรูสึกถึง
สิ่งตาง ๆ รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือคานิยม
3) ดานทักษะหรือการปฏิบัติ (psychomotor domain) เปนความสามารถดานการ
ปฏิบัติการหรือการเคลื่อนไหวทางรางกาย เชน การตัดเย็บเสื้อผา การประดิษฐดอกไม เปนตน
จากการจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดานนี้ พฤติกรรมการเรียนรูดานที่ยาก
ที่สุด คือ ดานจิตใจหรือความรูสึก ซึ่งตองใชเทคนิค และวิธีการบางรูปที่จะสามารถทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดานจิตใจ ทัศนคติ และคานิยมได
เปาโล แฟร (Paolo Freire)ไดมีวิธีการสอน หรือการใหความรูซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดานจิตใจ และทัศนคติได โดยผานวิธีการที่เรียกวา “การเสวนา” (dialogue) ระหวางผูสอน
และผูเรียนซึ่งไมมีการชี้นํา วิธีการสอนนีจ้ ะเปนทีต่ ั้งปญหา และการคิดวิเคราะห วิพากษวจิ ารณเปน
สําคัญ เรียกวิธีการนี้วา วิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึกประกอบดวยบทเรียนแบบมโนธรรมสํานึก
ที่มีการเสนอสถานการณหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การเขารหัส” (codification) โดยใชรูปภาพหรือ
ภาพฉายใหเห็นสถานการณที่เปนปญหามีการวิเคราะห (เสวนา) อิสระ ซึ่งผูสอนจะไมมกี ารดึง
ประเด็นคําถามหรือชักโยงเรื่องไปในทางชี้นํา ระหวางผูสอนหรือผูเรียน เพื่อใหเรียนเห็นมูลเหตุของ
ปญหาอยางแทจริง นั่นคือ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู รูจักการวิพากษวจิ ารณ ซึ่งจะนําไปสูก าร
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ตลอดจนกระทั่งผูเรียนสามารถมองเห็นเหตุและผลของพฤติกรรมไดอยางชัดเจน
และถูกตองมากขึ้น (สุนทร สุนันทชัย, 2530)
2.1.2 ความหมายทางมโนธรรมสํานึก (conscientization)
มีนักวิชาการหลายสาขาไดใหความหมายของคําวาจิตสํานึกหรือมโนธรรมสํานึกไวตา ง
สาขากัน คือ
สาขาทางจิตวิทยา กาญจนา แกวเทพ (2527) ใหความหมายของจิตสํานึกหรือมโนธรรม
สํานึก คือ สภาวะรูตวั ทางจิต เชน คนรูสึกตัวอยูวากําลังกินขาว กําลังคิดอะไร เปนภาวะที่ตรงขามกับ
จิตไรสํานึก (unconscious) หรือจิตใตสํานึก (subconscious)
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สวนในทางการเมืองหรือในแวดวงมารกซิสต จิตสํานึกหรือมโนธรรมสํานึก หมายถึง
สภาวะทางจิตที่รูตัว คือ ไมวาความคิด ความรูสึก และการกระทําของตน จะตองสอดคลองรับใช
ผลประโยชนของชนชั้น คําวาจิตสํานึกในความหมายทางการเมือง ชนชั้นเปนตัวกําหนด
สวนเปาโล แฟร (อางในประภาภรณ ฐิติมาพงศ, 2532) ใหความหมายคําวา จิตสํานึก คือ
ความรูสึกในสิ่งที่เปนสัจจการ สิ่งที่เปนภาระที่แทจริงของมนุษยและสิ่งที่เปนโลกของมนุษย ซึ่งเปน
วิธีการที่เราจะตองหลุดออกจากตัวของเราเองออกสูภายนอกและสูสภาพแวดลอม โดยการคิดถึงสิง่
นั้นซึ่งเปนสถานการณหรือปญหาที่มนุษยพบอยู ดังนั้นความสําคัญจึงเปนกระบวนการของการสราง
มโนธรรมสํานึก (conscientization) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการมีชีวติ อยูในโลกนีอ้ ยางมีความหมาย
และผลจากการมีสํานึกจะทําใหเราแสดงออกมาในรูปของการกระทํา และยังเปนผลใหเกิดความตัง้ ใจ
ที่มั่นคงที่จะกระทําการนั้น ๆ ดวย
เปาโล แฟร ไดแบงจิตสํานึกของมนุษยออกเปน 4 ระดับคือ (ประเสริฐ กิติรัตนตระการ,
2532)
1) จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง (intransitive consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนมีความเชื่อในเรื่อง โชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา ทําใหวานอนสอนงาย
2) จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (semi-intransitivity consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนยอมลดคาตนเอง มีความคิดที่เชื่อมั่นตนเอง รับคานิยมที่มกี ารถายทอดมาอยางเต็มที่ จะมี
การใชความรุนแรง และอารมณในการตัดสินปญหามาก
3) จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (naïve-transitiveness consciousness)
หมายถึง การที่ประชาชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตระหนักเห็นปญหาสังคมของตน เริ่มมีการ
ประทวงวิพากษวิจารณ แตมักจะถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือของกลุมผลประโยชนที่เปนเชนนี้
เพราะประชาชนยังไมเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ของสังคมและยังไมชัดเจนในการวิเคราะห
สังเคราะหปรากฏการณนนั้
4) จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ (critical consciousness) หมายถึงการที่
ประชาชนมีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตาง ๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง

103

วิธีการใหการศึกษา แบบปลุกระดมจิตสํานึกของเปาโล แฟร นี้เองที่มอี ิทธิพล
อยางมากตอวงการศึกษาและการพัฒนาในหลายประเทศ
2.1.3 ปรัชญาการศึกษาของ เปาโล แฟร ( Paolo Freire)
ปรัชญาการศึกษาของเปาโล แฟร (Paolo Freire)เริ่มตนดวยโลกทัศนเกีย่ วกับมนุษยและ
สัตว ไดตั้งขอสังเกตถึงความแตกตางของมนุษยกับสัตว คือ
มนุษย
1.ในการกระทําของมนุษยมนุษยจะสามารถ
วิเคราะหถึงการกระทําของตนเองไดมนุษยจะมี
การวางปาหมาย และขั้นตอนในการทํางานได
2. มนุษยจะมีการตัดสินใจเมื่อเจอปญหามนุษยจะ
รูสึกวาตนกําลังเผชิญกับปญหาซึ่งตองเลือก ตอง
ตัดสินใจ

สัตว
1. สัตวมีการกระทําเชนเดียวกับมนุษยแตทาํ ลง
ไปตามเผาพันธุของมัน

2.สัตวจะไมมกี ารตัดสินใจเมื่อเวลาพบปญหา
สัตวจะไมรูสึกตัววามันกําลังตองเผชิญหนากับ
ปญหาที่ตองเลือก เมื่อพบปญหาสัตวจะรูสึกวา
ถูกกระตุนใหโตตอบเทานั้น
3. มนุษยมีความสํานึกถึงความมีอยูของตน
3. สัตวไมสามารถกําหนดชาติของตนเองไดและ
มนุษยรวู าตนกําลังยืนอยูบนจุดหนึ่งของ
ไมรูวามันยืนอยูบนจุดหนึ่งของประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร มนุษยรูถึงอดีต ปจจุบนั และ
ไมรูวาตัวเองสรางประวัติศาสตร ดังนั้นสัตวไม
วาจะอยูในปาหรือในบานเมือง ในสวนสัตวก็มี
อนาคตของมนุษยซึ่งมีความหมายมาก
ลักษณะเหมือนกัน
4. มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับโลก และปรับ 4. สัตวก็สามารถปรับตัวใหเขากับโลกแตไม
โลกใหเขากับตัว สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาหรือหา สามารถปรับโลกใหเขากับตัวสิ่งที่สัตวสราง
มาใชนั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการทาง
ขึ้นมา เชน รัง สัตวไมไดสราง เพราะถูกทาทาย
รางกายและจิตใจ
จากธรรมชาติ แตสรางขึ้นมาเพราะถูกกระตุน
จากธรรมชาติ คือ สรางเพราะความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต
5. มนุษยสามารถประเมินผลงานที่ทําลงไปแลว 5. สัตวไมสามารถประเมินผลงาน หรือแยกแยะ
วาเปนอยางไร เมื่อไตรตรองการกระทําแลวก็
การกระทําได
สามารถนํามาปรับปรุงใหม
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จากมโนทัศนนี้เองที่ทําให ตระหนักวามนุษยนั้นเปนผูสรางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ตลอดมา ดวยวิธีการใครครวญ (reflection) และการลงมือปฏิบัติมนุษยเปนสัตวทมี่ ีชีวิตจิตใจ ไมใช
เครื่องจักรกล มนุษยมีสติปญ
 ญา ความนึกคิดและมีจิตสํานึก
ในทัศนะของ เปาโล แฟร (Paolo Freire) สิ่งที่ทําใหมนุษยไรศกั ดิ์ศรี คือ การกดขี่
(oppression ) และสภาพของมนุษยทเี่ กิดขึ้นอันเปนผลจากการกดขี่ คือวัฒนธรรมเงียบ (culture of
silence) (Paolo Freire,1970: 56) จากแนวความคิดเกีย่ วกับการสอนของ เปาโล แฟร (Paolo Freire)
หัวใจสําคัญก็คือ การใหผูเรียนมีโอกาส มีการวิพากษ วิจารณปญหา ซึ่งถือวาเปนขั้นสูงสุดของการ
สรางมโนธรรมสํานึกโดยจะตองผานการเสวนา(dialogue) ซึ่งถือวาเปนวิธีการสอนที่สําคัญที่สุด การ
เสวนาหรือการวิพากษวิจารณนั้น จะทําใหผูเรียนเริ่มตระหนักและเห็นปญหา ในสังคมที่เขาดํารงชีวิต
อยู ซึ่งการวิพากษวจิ ารณนนั้ จะเปนการคิดที่มีลักษณะ การมองโลกที่วา ความเปนจริงของโลก มี
ความเคลื่อนไหว และมีการเปลี่ยนแปลงได ขอเท็จจริงที่พบแลว ไมใชขอเท็จจริงที่ตายตัวหรือ
เปลี่ยนแปลงได และเปนการคิดที่นําเอาไปปฏิบัติจริง ๆ ได ผูปฏิบัติจะตองมีความกลาที่จะตองเสี่ยง
คิดเสี่ยงทํา และเปนการคิดที่นําเอาไปปฏิบัติจริง ๆ ได ผูปฏิบัติจะตองมีความกลาที่จะตองเสี่ยงคิด
เสี่ยงทํา กลาเปลี่ยนแปลงแมแตความคิดของตนเอง (เปลี่ยนเจตคติ) เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และการ
วิพากษวจิ ารณนี้เปนขบวนการเกิดจิตสํานึกในระดับที่ 4 ที่เรียกวา “การเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา”
(native-transitiveness)
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการวิพากษวจิ ารณ คือ พฤติกรรมของการเสวนา ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม
การแสดงออกดวยคําพูด กลาแสดงความเห็น มีความเชือ่ มั่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งจะ
นําไปสูขอสรุปเพื่อการตัดสินใจหรืออยูในลักษณะแผกระจาย (divergent) ทุกสารทิศดวยภาษางาย ๆ
ของผูเขียนเอง
2.1.4 วิธีการสอนแบบมโนธรรม
วิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึกของ เปาโล แฟร(Paolo Freire) มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 เรียกวา codification หรือการเขารหัส เปนขั้นทีผ่ ูสอนเสนอสถานการณ
ที่เปนจริงแกผูเรียน
ซึ่งควรไดมาจากการสํารวจในทองถิ่นและสัมพันธกับชีวติ ความเปนอยูข อง
ผูเรียนและจะเปนตองเปนสถานการณที่เปนลักษณะขัดแยง
(contradiction)
โดยใชวธิ ีเสนอ
สถานการณดว ยวาจา รูปสเกตซ รูปถาย สไลดประกอบเสียง วัสดุสําหรับอานคําหลักและอื่น ๆ
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ขั้นที่ 2 เรียกวา Decoder หรือการถอดรหัส ไดแก การถอดความหมายจาก
สถานการณที่เสนอในขั้นแรกออกมาดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน
โดยมีวัตถุประสงคใหเห็นความหมายในแงตาง ๆ
ขั้นที่ 3 เปนขัน้ วิพากษวิจารณ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตอจากขัน้ ตอนที่ 2 อีกทีหนึ่ง
ขั้นนี้ผูเรียนจะตองมีการคิด วิพากษ วิจารณ เปนการสนทนาที่อยูในลักษะแผกระจาย (Divergent) ไป
ไดทุกทิศดวยภาษางาย ๆ ของผูเรียนเอง (สุนทร สุนันทชัย, 2523) ซึ่งการวิพากษวิจารณหรือเรียกวา
“จิตสํานึกเปลีย่ นแปลงที่ไรเดียงสา” (native transitiveness) ผูเรียนซึ่งเคยเปนแตผูฟงก็จะเริ่ม
ตระหนักและมองเปนปญหาในสังคมที่เขาดํารงอยู และจากขั้นนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดตออยาง
ใครครวญ วิพากษวจิ ารณปญ
 หาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง ซึ่งถือวาเปนการสรางจิตสํานึกในระดับที่
สี่ หรือที่เรียกวา “จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ” (critical consciousness) หรือถือไดวาเปนการปฏิวัติ
วัฒนธรรมเงียบ (culture of silence) ของวงการศึกษานัน่ เอง
ในขณะเดียวกัน เปาโล แฟร (Paolo Freire) ก็ไดสอนอานคําตาง ๆ ไปดวยการ
เลือกคําหลักมาใชสอน ซึ่งเปนคําที่สามารถแตกออกเปนสระ พยัญชนะ และสามารถจัดลําดับใหเปน
คําขึ้นได และเปนคําที่สามารถสื่อความหมายรมกันในหมูชนหนึ่งๆ ได เปาโล แฟร (Paolo Freire) ได
เลือกคําหลัก 17 คํา ไวสําหรับใชสอนในโครงการแกไขการไมรูหนังสือของเขา ซึ่งสามารถแตก
ออกเปนสระ พยัญชนะไดครบในการอานเขียนภาษาโปรตุเกสและสเปน คําเหลานี้เขา เรียกวา
Generative Word หมายถึง คําที่ “งอกได” สามารถออกเปนคําตาง ๆ ไดอีกหลายคําบางคนเรียกวา
“คําหลัก” ซึ่งเปนคําธรรมดา ๆ ที่เกี่ยวของ
จากการที่ไดศกึ ษาแนวความคิด และวิธกี ารสอนแบบมโนธรรมสํานึกของเปาโล แฟร
(Paolo Freire) พอจะสรุปไดวา วิธีการสอนแบบมโนธรรมสํานึก เปนการใหความรู หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไดผลและมีประสิทธิภาพมาก เพราะผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยาง
มีเสรีภาพ ไดวิพากษวิจารณแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในสิ่งที่เปนปญหาหรือในสิ่งที่ใกลตัวและสิ่ง
หนึ่งที่สําคัญคือ การนําสื่อมาใช ซึ่งจะเปนสิ่งที่สามารถกระตุนความคิดและความสามารถพรอมทั้ง
สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงที่ผูเรียนประสบอยู อันจะนําไปสูการถกเถียงและหาขอสรุปได
ดังนั้นกระบวนในการสรางพลังอํานาจในตนเองจึงเปนกระบวนการทางดานสังคม และ
การศึกษา
หรือการเรียนรูในการกําหนดกลยุทธในการแกปญ
 หาของบุคคลหรือกลุมคนที่มีความ
เหลื่อมล้ํา และความดอยโอกาสในสังคมตามเปาหมายของตนเอง โดยเนนถึงการดึงพลังที่มอี ยูใน
ตนเองหรือของกลุมออกมาใชอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในทีส่ ุด
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2.1.5 หลักการการสรางพลังอํานาจในตนเอง
โดยปกตินั้นบุคคลสามารถเกิดกระบวนการในการสรางพลังอํานาจในตนเองไดหาก
สามารถเรียนรูดวยประสบการณที่เหมาะสม มีการปรับใช อยางไรก็ดี บุคคลสามารถเกิดพลังอํานาจ
ในตนเองไดดว ยหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ที่สําคัญ
ดังนี้
2.1.5.1การสนับสนุนใหบุคคลมองเห็นความสัมพันธของตนเองกับ
สิ่งแวดลอม และเชื่อวาตนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและสังคมได
2.1.5.2 ใหบุคคลคิดวิเคราะห โดยใชวิจารญาณเพื่อโยงปญหาตาง ๆ ของ
บุคคลเขากับปจจัยทางสังคมที่เปนเหตุการณจริง และนําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมที่ถูกตองและ
เหมาะสม
2.1.5.3 มีสวนรวมอยางแทจริง
ตั้งแตการเลือกประเด็นในการเรียนรูที่
นาสนใจและมีความสําคัญ การวางแผนกิจกรรม การสนทนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
ประเมินผลตนเอง และการประเมินผลโครงการ
2.1.5.4 การรวมกันเปนกลุม คือ การที่ทุกคนสอน ทุกคนเรียน โดยครูจะ
เปลี่ยนบทบาทหนาที่มาเปนผูสนับสนุนการเรียนรู ความคิด ประสบการณซึ่งกันและกัน ชวยการ
ทํางานเปนกลุม มีการคิดและกระทํารวมกันซึ่งการรวมกลุมนี้จะทําใหรสู ึกวามีพลังสนับสนุนมาก
พอที่จะทําการแกไขปญหาทีต่ องการ
2.1.5.5 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู เจตคติ ความรูส ึกและทักษะ ซึ่ง
อาจเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือภายหลังเมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
2.1.5.6 มีการกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไมไดเปลีย่ นดวยหลักการทาง
จิตวิทยา แตตองมีการกระตุน มีการสนับสนุนใหผูเรียนมีการวางแผนรวมกันปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
2.1.5.7 การเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและเปนกระบวนการที่ตอ เนื่อง
โดยจะมีการปรับเนื้อหาวิธีการและสื่อการเรียนใหเหมาะกับความตองการของกลุม
(Nittaya
Pensirinpa, 1995 : 28 – 29)
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2.1.6 กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง
วอลเลอรสตีนและเบอรนสตีน (Wallerstein/Bernstein, 1988: 382-383) ไดกลาวถึงวิธี
การศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจของเปาโล แฟร (Paolo Freire) วามี 3 ขั้นตอน กลาวคือ การรับฟงและ
ทําความเขาใจประเด็นปญหาที่พบ หาวิธีการใหทุกคนมีสวนรวมในการสนทนาปญหานั้น และหา
วิธีแกปญหาใหดีขึ้นอยางมีวสิ ัยทัศน รวมถึงไดประยุกตแนวการจัดการศึกษาของเปาโล แฟร (Paolo
Freire) มาจัดการศึกษาเพือ่ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
2.1.6.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับปญหาที่สมาชิกประสบ
2.1.6.2 ใชกระบวนการสนทนาใหเขาใจสภาพของปญหาตามวิธีการของ
เปาโล แฟร(Paolo Freire) ใหสมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายปญหานั้นๆ แลวรวบรวมเปนหลักฐาน
ไว และใหนําเสนอในรูปของการแสดงละคร การเลาเรื่อง การใชภาพถาย การรองเพลง เปนตน
2.1.6.3 ครูทําหนาที่เปนผูส นับสนุนการเรียนรู โดยการตั้งคําถามเพื่อให
กลุมไดอภิปรายและวิเคราะหรวมกัน คําถามอาจมีลักษณะดังนี้
1) เมื่อเห็นภาพแลวรูสึกอยางไร
2) ใหกลุมชวยจัดลําดับความสําคัญของปญหานั้นๆ
3) ใหมกี ารแลกเปลี่ยนกันระหวางสมาชิก
4) เพราะเหตุใดจึงเกิดปญหานั้น
5) ใหชว ยกันคิดคนหาวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้น
วอกท และเมอรเรล (Vogt and Murrell, cite in Becker, 1994) เสนอวาการจัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองเปนกระบวนการที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป
มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปน
กระบวนการพัฒนาคน วอกทและเมอรเรลใหความสําคัญตอการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง โดยเชื่อวากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคล
ไดรับความไววางใจไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมถึงมีการติดตอสื่อสารที่เปดกวาง เปนแบบ
สองทิศทาง
เมื่อแตละคนเกิดกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะทําใหมีการ
พัฒนาสมรรถนะในตัวเอง
มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ ทําใหเกิดความ
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ภาคภูมใิ จในงานที่ทํา
รูสึกวาตัวเองคุณคาและนําไปสูการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในกลุม
สงผลใหมีการทํางานเปนทีม ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และนํามาซึ่งความสําเร็จ
นอกจากนี้ เทรซี่ (Tracy, 1990) ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูในการเรียนรู
ในการสรางพลังอํานาจในตนเองของบุคคล ไว 10 ขั้นตอน ดังนี้
1)ใหความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และ
รวมกันกําหนดเปาหมายและภาระกิจของกลุม
2) มอบหมายหนาที่ใหกับบุคคล ตามขอบขายงานที่รับผิดชอบ
3) กําหนดมาตรฐานการทํางาน ใหการสนับสนุนสงเสริมให
บุคคลไปใหถึงมาตรฐานที่วางไว
4) การฝกอบรมและการพัฒนา ใหโอกาสบุคคลไดพัฒนาตนเอง
และการทํางานตามความสนใจและความสามารถ
5)
ใหความรูและสารสนเทศเกี่ยวกับองคกรที่จําเปนตอการ
ตัดสินใจในการทํางานอยางถูกตองชัดเจน
6) ใหขอมูลยอนกลับเกีย่ วกับการทํางาน
7) ใหการยกยอง ยอมรับในผลสําเร็จสําเร็จที่เกิดขึน้ จากการทํางาน
8) ใหความไววางใจในการทํางาน โดยใหอิสระในการตัดสินใจ
9) พรอมที่จะยอมรับขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมกันแกไข
และรับผิดชอบ ถือวาผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได และพรอมที่จะหาทางออก
10) ใหเกียรติและเคารพตอการตัดสินใจของบุคคล
ฮอคส (Hawks,1992 : 609 – 618) ไดกลาววาการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูในการ
สรางพลังอํานาจนั้นเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลสองคนขึ้นไป ประกอบดวยบุคคลที่เปน
ผูสรางพลังหรือบุคคลแบบอยาง (Empowers) และผูที่ไดรับการสรางพลังอํานาจ (empowered) เปน
การประยุกตใชหลักปรัชญา หลักการเรียนรู หลักการสอนเขาดวยกัน โดยไดทําการวิเคราะหการให
การศึกษาเพื่อการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ไวดังนี้
1) การใหการศึกษา (education) หมายถึง การใหหรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่เปนประโยชนหรือเปนการชวยบุคคลใหไดรับประโยชนจากขอมูลที่มีอยู และสรางสรรค
ความรูใหม
2) ชี้นําในการตัดสินใจ (leading)
3) เปนที่ปรึกษา(mentoring) สนับสนุนใหบุคคลไดบรรลุเปาหมาย
ที่ไดตั้งไว
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4) จัดหาทรัพยากรและการใชแหลงประโยชนที่มีอยู
อลิศรา ชูชาติ และคณะ (2538 : 25-26) และNittaya Pensirinapa (1995: 30-31)ได
สรุปกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ดังนี้
1) การไดประสบการณ (Experiencing) การมีประสบการณจัดเปน
หัวใจสําคัญของการเรียนรูและเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการสะทอนกลับ ประสบการณที่จะ
รวบรวมทุกสิง่ ทุกอยางที่ไดประสบมา ทุกอยางที่ทํา ทุกอยางที่รูสึก ที่เห็น ไดยนิ ประสบการณที่
เปนจริง สิ่งเหลานี้ตางก็เสริมประสบการณชีวิต เปนจุดเริ่มของการเรียนรู การเรียนรูในการสรางพลัง
อํานาจในตนเองนั้นจะตั้งอยูบ นพื้นฐานของการแลกเปลีย่ นประสบการณที่เปนจริงเพื่อกอใหเกิดการ
เรียนรูใหมากที่สุด
2) การระบุประสบการณ (naming experience) การระบุ
ประสบการณจัดเปนขัน้ ที่ 2 ของการเรียนรู กลาวคือ เปนการตระหนักวาเกิดอะไรขึ้น เราไดพูดอะไร
ไป เราไดกระทําอะไรลงไป เรารูสึกอยางไร แลวทําไมเหตุการณนี้จึงมีความสําคัญ และอะไรเปนสิ่ง
ที่เราไมเขาใจ
ในกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูสึก คานิยมของเราตอสิ่งตาง ๆ และพยายามทีจ่ ะเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับ
ชีวิตของเรา
3) การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of an Experience) เปน
ขั้นตอนที่พยายามทําความเขาใจประสบการณอยางลึกซึ้งเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทตอ
สถานการณ
4) การวางแผน (planning) การวางแผนเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่งจะตองกระตุน ใหเกิดคําถามตอตัวเองวาอะไรคือสิ่งที่เขาปรารถนาและตองการจะ
ดําเนินการปฏิบัติ จะนําประสบการณการเรียนรูไปใชในการพัฒนากลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางไร เมื่อเริม่ ที่จะกําหนดกลยุทธสําหรับสิ่งที่เขาตองการกระทําและนําไปสูการปฏิบัติหลัก
5) การปฏิบัติ (doing) การลงมือปฏิบัติจะเปนขั้นตอนตอไป ซึ่ง
การปฏิบัตินี้ นอกจากจะรวมการทดสอบ การคนหา การทดลองการปฏิบัติแลว ยังอาจหมายถึงการรอ
คอย การฟง การเฝาดู เพราะการลงมือปฏิบัติจะเปนประสบการณจริงที่เราตองคิดพิจารณา และหวัง
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จะไดเรียนรูสงิ่ ใหม จากประสบการณใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น และประสบการณใหมจะเปนเปาหมาย
ของการเรียนรู การปฏิบัติจะทําใหเกิดประสบการณเริ่มตนวงจรใหม
2.1.7 เทคนิคในการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง
การสงเสริมใหมีการสนทนา การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และการวิเคราะหปญหา
ที่เปนจริงที่ผูเรียนสนใจ
นับเปนเทคนิคหรือเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลัง
อํานาจ
เปนวิธีท่ที ําใหสงเสริมใหกลุมทําความเขาใจและวิเคราะหปญหาที่กําลังศึกษารวมกัน
เทคนิคเหลานีจ้ ะเกี่ยวของกับศิลปะ การแสดง ดนตรี และการประดิษฐสิ่งตางๆ ทําใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค เกิดความรูสึกวาตัวเองมีความสามารถ ไดรับการยอมรับ เกิดการนับถือใน
ตัวเองและนําไปสูการมีพลัง
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองที่นยิ มนําไปใช มีรูปแบบดังตอไปนี้ (Nittaya Pensirinapa ,1995: 39)
2.1.7.1 การแสดง (socio drama) เปนเทคนิคที่ใหผูเรียนรวมแสดงออกโดย
ใชคําพูด การเคลื่อนไหว การใชอุปกรณแสดงและประสบการณจริงในชีวิต เพื่อทําการวิเคราะห
สภาพการณนนั้ ๆในภายหลัง โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเปนขั้นเตรียมการ วิทยากรอธิบาย
วัตถุประสงค แบงเปนกลุมละ 5-10 คน มีการกําหนดหัวขอ สวนระยะเวลาจะปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมกับกิจกรรม ขั้นที่สอง เปนขั้นกิจกรรม คือใหกลุมระดมสมองเกีย่ วกับแนวคิดของ
ประเด็นทีก่ ําหนด จากนั้นกําหนดเนื้อเรือ่ ง บทบาท ฉาก อุปกรณประกอบการแสดง อยางไรก็ดี
ระยะเวลาควรมากกวา 15 นาที การใชเสียงควรดังเพียงพอใหทุกคนไดยิน และใชลกั ษณะทาทางแทน
การใชคําพูด ขั้นสุดทายเปนการวิเคราะหประเด็นหลักของเรื่อง เพื่อหาแนวทางแกไข สิ่งทีไ่ ดจาก
กิจกรรมแตละคนจะไดคนพบศักยภาพ และความสามารถของตนเอง จากการใชจนิ ตนาการในการ
แสดงบทบาทและทาทางเปนสื่อการแสดงออก ไดรับการกระตุนใหเขาใจปญหา ตระหนักในปญหา
สามารถวิเคราะหปญหา และสามารถคิดแกไขปญหาดวยตัวเอง
2.1.7.2 บทบาทสมมุติ (role play) จะคลายกับการแสดง ในเรื่องของการ
เคลื่อนไหว ทาทาง และคําพูด แตบทบาทสมมุติจะเกีย่ วของกับทัศนคติ บุคลิกภาพ และวิธีคิดของ
ตนเอง บทบาทสมมุติใชเพือ่ อธิบายและทําความเขาใจวิธีคิด การวิเคราะห การอ๓ปรายเกีย่ วกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกีย่ วขอกับประเด็นปญหาที่กําหนด
2.1.7.3 การวาดภาพ (drawing) เปนกระบวนการทางการศึกษาที่เปนการ
พรรณนาสิ่งที่เห็นหรือภาพจากการสิเคราะหหวั ขอที่กําหนด โดยเริ่มจากการเลือกประเด็นปญหา
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การอภิปรายกลุมเล็ก หลังจากนั้นแตละคนอธิบายภาพของตนตอกลุมใหญ การอภิปรายกลุม ขึน้ อยู
กับวัตถุประสงคของเทคนิคที่ใช
2.1.7.4 การแกะสลัก (sculpturing) เปนการกําหนดบทบาทของตนเองเพื่อ
แสดงออกถึงความสัมพันธของพลังอํานาจในตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมมีความเขาใจและมี
ความรูในหัวขอที่กําหนด โดยเริ่มจากหัวขอการอภิปราย
ครูจะอธิบายขั้นตอนของเทคนิคและ
นําไปสูขั้นกิจกรรม สมาชิกกลุมอธิบายถึงความหมายหรือคุณคาของเรื่องที่กําหนด คนอื่นๆสามารถ
แนะแนวคิดหรือเปลี่ยนแปลง แตกอนทีจ่ ะมีการเปลี่ยนใหคนใหมแสดงความคิดเห็น ครูตองมั่นใจวา
ประเด็นการอภิปรายมีความชัดเจน และสุดทายเปนขัน้ อภิปรายผล เทคนิคการแกะสลักสามารถ
ประยุกตใชไดหลายวิธีขึ้นกับวัตถุประสงค
2.1.7.5 การเขียนบทเพลง (song writting) เปนการแตงบทเพลงที่เกี่ยวของ
กับประเด็นปญหาที่ประสบ
ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและเกิดการสรางพลังอํานาจจาก
ประสบการณ
2.1.7.6 การบันทึกวิดิทัศน (video recording) เปนเครื่องมือในการสรางพลัง
อํานาจ กลาวคือ เปนการบันทึกเหตุการณทั้งภาพและเสียง เพื่อใชแบงปนขอมูล การสะทอนกลับ
กิจกรรม หรือขอผิดพลาดตางๆ
อลิศรา ชูชาติ และคณะ (2538: 59-60) ไดอธิบายถึงกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรมแบบมี
สวนรวมหรือการฝกอบรมเพื่อการสรางพลังอํานาจ แบงเปน 3 ประเภท ตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม คือ กิจกรรมทัว่ ไปสูการพัฒนาศักยภาพของบุคคล การวิเคราะหปญ
 หาและการวางแผน
การสรางความคุนเคยกับการสรางบรรยากาศของการเรียนรู การฝกอบรมอยางมีสวนรวมนัน้ จะไม
เนนการถายทอดทฤษฎีเนื้อหา ความรูในเชิงของการบรรยาย ผูรับการฝกอบรมจะไดดึงสวนตางๆจาก
ประสบการณชีวิต และกิจกรรมที่มีสวนรวม แตทั้งนีไ้ มไดจํากัดขอบเขตวาการฝกอบรมอยางมีสวน
รวมจะไมมีรูปแบบการบรรยายเลย ในสวนนี้จะแยกประเภทของกิจกรรมตามวัตถุประสงคหลักเปน
3 กลุม คือ
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล เปนวัตถุประสงคสําคัญของการฝกอบรม
อยางมีสวนรวม บุคคลจําเปนที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ยอมรับความสามารถและความคิดของ
บุคคลอื่น การสรางความสามารถในการทํางานรวมกัน การสรางความเชื่อใจและการยอมรับซึ่งกัน
และกันเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกอบรม วิทยากรจําเปนตองวางรากฐานในสวนนี้
ใหไดเปนอันดับแรก ดังนั้นในชวงแรกของของการอบรม กิจกรรมสวนนี้จะจัดในสวนตนของการ
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อบรมเพื่อชวยใหผูรับการอบรมไดแสดงความคาดหวังของตนในการเขารวมฝกอบรม
การสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสมาชิก รวมถึงการพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกัน และเขาใจ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ
2) กิจกรรมวิเคราะหและวางแผนแกไขปญหา สิ่งที่ควรหวังจากการฝกอบรม
อยางมีสวนรวม คือผูเขาอบรมสามารถเลือกปญหาที่สําคัญ วิเคราะหสถานการณที่เปนปญหาและ
สามารถวางแผนแกไขปญหาได ภายหลังผูเขาอบรมไดรับประสบการณจากกิจกรรมที่ไดจัดไวให
นอกจากผูเขาอบรมสามารถเลือกปญหาและวางแผนแกปญหาแลว ผลพลอยได คือผูเขารวมอบรมมี
ความมั่นใจยิ่งขึ้นในการทีจ่ ะปฏิบัติงานตอไป
3) กิจกรรมเสริมกิจกรรมตางๆ ในสวนนี้มีหลายครัง้ ที่เขาใจวาเปนการเลน
สนุกๆ หรือนันทนาการเทานั้น แตกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในสวนนี้ ยังมีวตั ถุประสงคในการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ลดความแตกตางระหวางชนชั้นทางสังคมของบุคคล เพราะเปนสิ่ง
สําคัญมากในการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม
และการมีสวนรวมในการปกครองที่
แทจริง ความสัมพันธระหวางสมาชิกจะตองเปนไปในระดับเดียวกัน ไมใชความสัมพันธตามลําดับ
ขั้น ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลานีย้ ังจะชวยลดภาวะเครียดระหวางการฝกอบรมดวย
ตัวอยางกิจกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเองมีดังนี้ (อลิศรา ชู
ชาติ, 2538: 45-55)
1) ละครคน (people’s theatre) กิจกรรมนี้ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับบุคคลทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย ใหประชาชนไดเล็งเห็นปญหาซึ่งสอดคลองกับ
สภาพการณทแี่ ทจริงของเขา ละครคนไดพัฒนาและนํามาใชแพรหลายมากทั้งในประเทศที่พัฒนา
แลวและกําลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 เปนสื่อในการสะทอนปญหาสังคม เปาหมายของละครคนที่มักจะ
นําไปใชอยูเสมอๆคือ การแสดงที่สะทอนลักษณะสภาพปญหาของสังคมและชุมชน
ผูชมหรือ
เปาหมายของการแสดงคือสมาชิกของชุมชนนั้น
ทั้งนี้กอนการแสดงผูแสดงจะตองทําการศึกษา
ชุมชนนั้นกอน จึงจะสามารถแสดงออกและสะทอนใหสมาชิกของชุมชนไดสามารถมองเห็นปญหา
และวิเคราะหปญหาของตนเองได
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1.2 การพัฒนาสังคม เนื่องจากวัตถุประสงคการแสดงละครคนจะหยิบยก
ประเด็นปญหาของชุมชนมาแสดง ลักษณะของการนําเสนอละครคนนี้มีจุดมุงหมายที่จะกระตุน ให
สมาชิกของชุมชนไดมีการเคลื่อนไหวในการชวยเหลือสังคมและชุมชนของตนเอง ประเด็นสําคัญ
ของการแสดงอยูที่เนื้อหามากกวาการแสดง
การแสดงเปนเพียงเครื่องมือชวยในการทาทายให
ประชาชนไดเขามารวมกันวิเคราะหและแกปญหา บทละครไมไดเสนอแนะคําตอบของปญหา แตมี
การเปดอภิปรายกันในเนื้อหาของการแสดง การอภิปรายนี้จะเปนสวนที่ชวยกระตุนใหประชาชน
เขาใจและหาวิธีการในการแกปญหาในกลุม ของตนเอง ทั้งนี้เพราะการแสดงมุงใหมีการแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารระหวางผูชม การวางแผนตลอดจนการลงมือปฏิบัติรวมกันระหวางผูชมและผูแสดง
1.3 การพัฒนาจิตสํานึกของประชาชน เปนการพัฒนาหรือสรางจิตสํานึก
ของสมาชิก ใหตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการเปนสมาชิกในสังคม มุงใหสมาชิก
เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม และเปนการสรางความเปนปกแผนระหวางสมาชิก ทั้งนี้เนื้อหาในละคร
คนสามารถกระตุนใหประชาชนเห็นถึงความเปนไปไดในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สะทอนใหเห็น
วาเขาสามารถที่กระทําบางอยางเกีย่ วกับสถานการณที่เปนอยูของตนเอง
โดยการรวมกลุมและ
รวมกันทํางาน ละครคนสะทอนใหเห็นวาประชาชนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตความ
เปนอยูของตนได
1.4 การแกไขปญหาเฉพาะทางสังคม นอกจากละครคนจะถูกใชในการ
สะทอนภาพของสังคมในวงกวางแลว ไดมีความพยายามที่จะใชละครคนเปนเครื่องมือทางการศึกษา
เพื่อมุงแกไขปญหาเฉพาะของบุคคล เชน ยาเสพติด ปญหาครอบครัว เปนตน เนื้อหาการแสดงของ
ละครคนจะเปนไปในรูปของการสะทอนปญหาที่เปนจริง และตามดวยการอภิปรายโดยสมาชิกผู
แสดง หรือผูชม เชน การแสดงความรูสกึ ชองผูแสดงที่แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้น
หรือการใหผูชมเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงฉากละคร การปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวละคร
เมื่อเปลี่ยนแปลงแลวจะมีผลตอสถานการณและสภาพของปญหานั้นอยางไร ทั้งนีก้ ลุมเปาหมายจะมี
สวนรวมในการแสดงแตละครั้ง จะชวยใหมีการสงตอขอมูล ขาวสารไดอยางถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยกลุมเปาหมายสามารถรับรูและเขาใจขาวสารนั้นๆ เชนกัน ผูแ สดงหรือผูเกีย่ วของตองศึกษา
ขอมูล และสภาพปญหาใหดกี อนการแสดงละครคนถูกนํามาใช เพื่อเปนการสื่อสารกับบุคคล
โดยทั่วไป ไมจํากัดเพศ วัย และระดับการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลเห็นปญหาที่สอดคลอง
กับสภาพจริงของเขาเหลานัน้ อันเปนการสรางความเปนปกแผน และนําไปสูการสรางแนวรวมใน
การคนหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันของสมาชิกในสังคมนั้นๆ
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2) โทโส (TOSO)หรือ “telling our story ourselves” เปนเทคนิคทางการศึกษา
อยางหนึ่งในการสรางองคความรูบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและ
กันระหวางผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม โดยในกระบวนการของโทโสนี้ผูเรียนทุกคนจะมีโอกาส
ไดแสดงความคิดเห็น เลาประสบการณชีวิตสวนตัวและประสบการณการทํางาน มีโอกาสแสดง
ความรูความสามารถของตน เปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน กระบวนการ
นี้กอใหเกิดการรับรูและไดรบั ความรูใหม ๆ ที่มีผลตอการขยายโลกทัศนของบุคคล ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติ คานิยมของแตละบุคคลได โทโสไมใชเปนเพียงเทคนิคในการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและขยายโลกทรรศนของบุคคลเทานั้น แตโทโสยังไดถูกนําไปใชเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการทํางานในชุมชนและการวิจัยตาง ๆ ดังนี้
2.1 การสรางชุมชน โทโสเปนเทคนิคที่ทําใหประชาชนหรือสมาชิกของ
สังคม ไดรวมกันสรางภาพที่สมบูรณของชุมชนนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการวางเปาหมายของ
สังคมรวมกันนั่นเอง โดยโทโสจะเปดโอกาสใหประชาชนหรือสมาชิกไดพดู เกีย่ วกับชุมชนของตน
จากประสบการณของแตละคน อาจเปนประเด็นของความตองการ สิ่งที่เปนปญหาของชุมชน ซึ่งจะ
นําไปสูการสรางชุมชนที่สมบูรณเพื่อใหทกุ คนเขาใจและยอมรับได เพราะทุกคนมีสวนรวมในการ
สรางภาพของชุมชนนั้น
2.2 ศึกษาและวิเคราะหประวัติศาสตร ประสบการณชีวิตของบุคคลไม
อาจจะแยกออกจากระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือชุมชนได โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ
ชีวิตที่เราไมสามารถจะลืมได
ซึ่งมักเปนภาพเหตุการณในอดีตทีแ่ สดงออกถึงภาวะที่รุนแรงและ
เดนชัดที่สุดในเวลานัน้ ๆ ดังนั้นการเลาเรื่องและการรับฟงประสบการณชีวิตของแตละคนจึงเปนการ
พูดและรับฟงสวนหนึ่งของประวัติศาสตรจากนักประวัตศิ าสตรที่ยังมีชีวิตอยู โดยเรื่องราวตาง ๆ
เหลานี้ เมื่อนํามาประมวลเขาดวยกันจะเปนภาพที่สมบูรณของประวัติศาสตรที่มีชีวิตอยูของชุมชน
นั่นเอง
2.3 เพื่อการศึกษาคุณคาและประยุกตภมู ิปญญา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น อารมณความรูสึกของคนเปนสิ่งละเอียดออน มักจะเกิดจากวิถีชีวิตหรือผลสะทอนของ
ศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้น ๆ ดังนั้น การเลาเรื่องราวของตนเองดวยความรูสึกของตนเอง จึงเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่คนในชุมชนนั้นยึดเปนหลักปฏิบัติและเปนศิลปะที่คนนํามาใชสื่อสาร
ระหวางบุคคลในชุมชนนัน้
2.4 เพื่อทําการวิจัยแบบบูรณาการ เทคนิคของโทโส สามารถจะนําไปใชกับ
งานวิจยั แบบบูรณาการ (collective research) ที่ตองการไดขอมูลรอบดานและในทุก ๆ ระดับ เทคนิค
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ดังกลาวนี้คลายคลึงกับวิธีสนทนากลุม (Focus group discussion) นิยมใชกันมากในงานวิจัยทาง
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2.1.8 ผลในการจัดกระบวนการในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
การจัดกระบวนการเรียนรูใ นการสรางพลังเปนรูปแบบการมีสวนรวมในการวางแผนและ
รวมในการจัดกิจกรรม จะชวยกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ชวยให
บรรลุวัตถุประสงค 3 ประการ ( Nittaya Pensirinapa, 1995 : 32) คือ
2.1.8.1 ประสิทธิภาพของการเรียนรู (efficiency) เนือ่ งจากกระบวนการ
เรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะเนนที่การใหบคุ คลเกิดการเรียนรูไดดีกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการเรียนรูแบบดั้งเดิม ที่รูสึกวาถูกบังคับใหเรียนในสิ่งที่ไดกําหนดไว นอกจากการ
เรียนรูจากประสบการณที่เปนจริงแลว บุคคลยังไดเรียนรูทักษะอื่น ๆ ดวย เชน การทํางานเปนทีม
การสื่อสาร การตัดสินใจ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดกี วา
และมีความถาวร ยั่งยืน
2.1.8.2 การพัฒนาบุคคล (personal development) แมวา กระบวนการเรียนรู
ในการสรางพลังในตนเองจะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพแลวยังพบวา
โปรแกรมดังกลาวจะชวยพัฒนาบุคคลในดานความคิด บุคลิกภาพทางสังคม รวมทั้งการคิดอยางใช
วิจารณญาณ การแกปญหา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น การเห็นคุณคาในตนเอง ความ
สนใจที่จะเรียนรู หรือการศึกษาดวยตนเองอยางตอเนือ่ ง มีความรับผิดชอบตอชีวติ ของตนเอง และ
สามารถควบคุมตนเองใหมีการพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง
เปนผูกําหนดการเรียนรูของตนเอง
บรรยากาศการเรียนรูแบบนีท้ ําใหรูสึกเปนอิสระแทนการรูสึกวาตองพึง่ พา เกิดความมั่นใจในตนเอง
เกิดความเปนอิสระในการพัฒนาความรูใหม และจะกลายมาเปนผูชวยเหลือเพื่อน ๆ ในกลุมใหเกิด
การเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองในลักษณะเดียวกันได
2.1.8.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social changes) กระบวนการเรียนรูใน
การเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง มีเปาหมายกวางไกลถึงการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมดวย มิใชเพียงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลเทานั้น เพราะการเปลี่ยนแปลงสังคม
จะเกิดไดเมื่อมีการเขาใจถึงปญหาไดทราบขอเท็จจริงของปจจัยที่เกี่ยวกับปญหาดังกลาว โดยจะตอง
ศึกษาประวัตหิ รือความเปนมาของเหตุการณที่กอใหเกิดปญหานั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรูเพื่อสรางพลัง
อํานาจในตนเองที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะทําใหมีโอกาสวิเคราะห และกําหนดสิง่ ที่
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ตองการกระทําในการเผชิญปญหานั้น ๆ การมีสวนรวมทํากิจกรรมกับผูอื่นทําใหเกิดการสนับสนุน
และการกระทํารวมกันของกลุมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตอไป
หลักการการสรางกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ที่สําคัญดังตอไปนี้
1) การใหความรูที่เนนการเพิ่มพลังอํานาจใหแกบุคคล
2) การเรียนรูท ี่เริ่มตนจากประสบการณของบุคคล
3) การเรียนรูร วมกันเปนกลุม
4) ใหบุคคลไดมีสวนรวมอยางแทจริง
5) สรางการเรียนรูที่นําไปสูก ารเปลี่ยนแปลง
6) การเรียนรูมลี ักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง
คอนเกอร และคานันโก (Conger and Kanungo 1988, cite in Plunkett,1994: 6-8) กลาววา
กระบวนเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) สถานการณที่นําไปสูสภาวะไรอํานาจ
2) การใชกลวิธีและเทคนิคในการจัดการ
3)การใหการสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับการสรางความเชื่อใน
ความสามารถแกกลุมเปาหมาย
4) ประสบการณที่เสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูใน
การสรางพลังอํานาจในตนเองของบุคคล
5)พฤติกรรมที่เปนผลมาจากการเกิดกระบวนการเรียนรูในการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
นอกจากนี้ เทรซี่ (Tracy, 1990) ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูใน
การสรางพลังอํานาจในตนเองของบุคคล ไว 10 ขั้นตอน ดังนี้
1) ใหความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และ
รวมกันกําหนดเปาหมายและภารกิจของกลุม
2) มอบหมายหนาที่ใหกับบุคคล ตามขอบขายงานที่รับผิดชอบ
3) กําหนดมาตรฐานการทํางานใหการสนับสนุนสงเสริมใหบุคคล
ไปถึงมาตรฐานที่วางไว
4) การฝกอบรมและการพัฒนา ใหโอกาสบุคคลไดพัฒนาตนเอง
และการทํางานตามความสนใจและความสามารถ
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5)
ใหความรูแ ละสารสนเทศเกี่ยวกับองคกรทีจ่ ําเปนตอการ
ตัดสินใจในการทํางานอยางถูกตองชัดเจน
6)
ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการทํางาน
7)
ใหการยกยอง ยอมรับในผลสําเร็จสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางาน
8)
ใหความไววางใจในการทํางาน
โดยใหอิสระในการ
ตัดสินใจ
9)
พรอมที่จะยอมรับขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมกัน
แกไขและรับผิดชอบ ถือวาผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได และพรอมที่จะหาทางออก
10) ใหเกียรติและเคารพตอการตัดสินใจของบุคคล

2.1.9 ปจจัยที่เกี่ยวของในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
การสรางพลังอํานาจในตนเองเปนการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล
โดยเกีย่ วของกับปจจัยดังตอไปนี้คือ
2.1.9.1 การจัดสิ่งแวดลอมใหอบอุนเอื้ออาทร ทําไดโดยการสรางความเปน
กันเองใหเกิดความไววางใจ มีความซื่อสัตย การติดตอสือ่ สารอยางเปดเผย
2.1.9.2 การมีวิสัยทัศน หรือมีจุดมุงหมายรวมกัน
2.1.9.3 ขอผูกพัน
คือการตกลงรวมกันในการดําเนินกระบวนการ
(Hawks,1992 : 609 – 618)
ปจจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ กิบสัน (Gibson,1991:17) ที่เสนอวากระบวนการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
1) ทักษะการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2) การมีสวนรวม
3) ทักษะและบทบาทการเปนผูนํา
4) ความรวมมือและการติดตอสื่อสารระหวางคนในกลุม
5) ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐที่ตองการ
ตัวชี้วดั ในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
การแบงตัวชีว้ ดั ของการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองมี ดังนี้
1) ตัวชีว้ ัดที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในระดับบุคคลและกลุม
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2) ตัวชี้วดั ผลของการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
ปฏิบัติ (Purdey et al,1994 : 341)

โดยดูจากผลการ

2.10 ผลลัพธในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
ผลลัพธในการสรางพลังอํานาจในตนเองในระดับบุคคล กลาวคือบุคคลจะเห็นคุณคาใน
ตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเองที่มีอยู มีความสามารถในการกําหนดและบรรลุเปาหมายของ
ตนเอง
สามารถตอตานอิทธิพลตางๆและเพิ่มทางเลือกใหกบั ตัวเองและสังคม ซึ่งวัดไดจาก
ความสามารถในการแกปญหา มีการสื่อสารที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะผูนํา เพิ่มความพอใจในงานและการ
เรียนรู เพิ่มการเห็นคุณคาในตนเอง มีอิสระในการทํางาน มีความรับผิดชอบ เกิดความเฉลียวฉลาด
เอื้ออาทรและมีคุณธรรม
ผลลัพธดังกลาว ประกอบดวย ทัศนคติ และพฤติกรรมทีส่ ําคัญ คือมีความรับผิดชอบตองาน
ที่ทํา มีพลังอํานาจและแรงผลักดันที่จะกระทําการใด ๆ คนพบโอกาสเกี่ยวกับงานและมีความสุข มี
ความสามารถเกี่ยวกับงานทีท่ ํา สามารถกําหนดเปาหมายในการทํางาน กลาเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความมั่นคง งานที่ทําสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ(Hawks,1992 : 609 – 618)
สอดคลองกับทัศนะของ เรเทอร และเบนนิส (Rather & Benis,1994) ที่กลาววาบุคคลที่เกิด
การเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะมีลักษณะ ดังนี้
1) ตระหนักถึงความสําคัญของงาน
2) สามารถเรียนรูและพัฒนางาน
3) มีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดดี
4) มีความสามารถในการแสดงออกถึงอํานาจและพลังที่มี
นอกจากนี้ Purdey (1994 : 341-342) ไดเสนอผลลัพธของการสรางพลังอํานาจในระดับ
องคกรหรือชุมชน วาบุคคลจะประสบความสําเร็จในการเพิ่มศักยภาพที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
ในการสรางพลังอํานาจในตนเองดังนี้
1) เพิ่มความมั่นใจ
2) พัฒนาทักษะการเปนผูนําในกลุม
3) เกิดความตระหนักในประเด็นตางๆเกี่ยวกับผูหญิง
4) พัฒนาแนวคิดเชิงบวก และชวยเหลือกันในกลุม ชุมชนหรือองคกร
5) พัฒนาทักษะในการแกปญหา สามารถนําความรูและทรัพยากรมาใช
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6) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนโดยปราศจากความลังเลเมื่อมีโอกาส
2.2 แนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง (self-esteem)
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนพืน้ ฐานทางดานจิตวิทยา พื้นฐานของมนุษย ตาม
ทฤษฎีของมาสโลว เปนการตัดสิน คุณคาของตนและแสดงออกในรูปของเจตคติที่บุคคลนั้นมีตอ
ตนเอง การพิจารณาความหมายของความรูส ึกมีคุณคาในตนเองประมวลสรุปไดดังตอไปนี้
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง คือขอบเขตที่บุคคลมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
ของเขาวามีความสําคัญและมีคุณคา โดยจําแนกคุณลักษณะพืน้ ฐานของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ไว 4 ประการคือ
2.2.1 ความสําคัญ (significance) เปนวิถีทางที่บคุ คลรูสึกวาตนเองมี
ความสําคัญ
2.2.2 ความสามารถ (competence) เปนวิธีการที่พิจารณาถึงความสําคัญ
โดยการกระทํา
2.2.3 คุณความดี ( virtue ) เปนการบรรจุมาตรฐานตามศีลธรรม และ
จริยธรรม
2.2.4 พลังอํานาจ ( power ) เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิตตนเอง และ
ผูอื่น ( Coppersmiths, 1967 อางในWhall,1987 : 41)
สรุปไดวาในการศึกษาครั้งนี้ ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูหญิง หมายถึง
ความรูสึกที่ผูหญิงตัดสินคุณคาของตนตามความรูสึกที่มีตอตนเอง การพึ่งตนเอง การคิดวาตนเองมี
คุณคาตอสังคม
กระบวนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินเจตคติและการกระทําของสังคมที่มีตอตน มีรากฐานมาจาก
แนวคิดของการมองตน ที่วาบุคคลสามารถรูจักตนเองไดโดยอาศัย “กระจกมองตน” กระบวนการนี้
เปนการรับรูคุณคาของตนเอง ที่มีรากฐานมาจากการประเมินและการยอมรับของผูอื่น เปนความรูสึก
ที่ไดรับจากภายนอกตอคุณคาของตน (outer-self esteem)
2. ความรูสกึ ของบุคคลตอความสามารถในการตอบสนองภาวะแวดลอม
และผลที่ตนไดรับ กระบวนการนี้เปนความรูสึก “ภายใน” ตอคุณคาของตน (inner self esteem)
(Taft,1985 : 79)
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องคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเองบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองนั้นจะตองมีองคประกอบคือ
1. ความรูสึกตอรางกายตนเอง (the body self)
2. ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น (the interpersonal self)
3. ความสําเร็จของตนเอง (the achieving self) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดและรูสึก
เกี่ยวกับความสามารถของเขาที่จะนําเขาไปสูความสําเร็จในชีวิตและครอบครัว
การทํางานและ
สิ่งแวดลอม
เมคเคย และเกว (Makay & Gaw อางในTaylor, 1982 : 120 ) ไดแบงสวนประกอบ
ของความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปน 2 สวนคือ
1. การยอมรับนับถือตนเอง เปนความรูสึกที่มีคุณคาที่ไดรับจากการมีความเชื่อมั่น
ในตนเองและเปนผลใหมีความเชื่อวา “เปนคนมีความสามารถ เพราะฉะนั้นชีวิตจึงเปนสิ่งที่มีคา”
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนผลรวมจากการประเมินแตละบุคคลที่สามารถเผชิญ
และปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได
องคประกอบสําคัญที่เปนผลทําใหบุคคลเกิดการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองนั้น
ประกอบดวย 4 ประการ คือ ( Watson and Bell, 1990: 15)
1. บุคคลที่เห็นความสําคัญในชีวิต
2. ความคาดหวังในบทบาททางสังคม
3. พัฒนาการทางดานจิตใจ
5. การติดตอสื่อสาร หรือชนิดของการปรับตัว
กลาวโดยสรุปไดวาบุคคลที่เชื่อในความสามารถและเห็นคุณคาในตนเอง จะเปนคนที่มี
ลักษณะคลองแคลววองไว ชอบแสดงความคิดเห็น เปนผูชอบเปลี่ยนแปลงหรือ พูดชักนําผูอื่น
มากกวา เปนผูตาม หรือเปนเพียงผูฟงการอภิปราย โตเถียง มองโลกในแงดี คิดเสมอวาปญหายอมมี
ทางออก โดยประเมินความสามารถทักษะ และคุณสมบัติของของตนอยางรอบคอบ มากกวาจะคิดฝน
เอาเอง ไมพะวงแตเรื่องของตนจนขาดความสนใจตอสิ่งตางๆภายนอก และยังมีเจตคติของความ
คาดหวังในสิ่งที่ดีกวา กวางขวางในหมูเพือ่ น มั่นใจในการกระทําของตนเอง กลาแสดงออก แมรูวา
อาจโดนคัดคาน ไมมีความยุง ยากในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีความคิดสรางสรรค ยอมให
สังคมกําหนดพฤติกรรมตัวเองแตสวนนอย ใชชวี ิตอยางยืดหยุน ชางคิด สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น
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ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง สามารถใหเหตุผลในสิ่งที่ตนกระทําได
อยางสมเหตุสมผล กระจางชัดเสมอ เชื่อมั่นตอการตอบสนองหรือการตัดสินของตน มั่นคงทางดาน
จิตใจ มีแนวโนมที่จะประเมินผลวาจะประสบความสําเร็จไดมาก กลาวโดยรวมแลวจะเห็นวา ผูท ี่
มีลักษณะของผูที่เห็นคุณคาในตนเองจะมีความสุข และใชชวี ิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ
บุคคลอื่นทั่วไป
ตอนที่ 3: แนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู คือการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของความรู ทัศนคติ และทักษะ ในเรื่องนั้นๆ ในทางที่ดีขึ้นอยางถาวร โดยการปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจากการฝกฝน การปฏิบัติจริง หรือการไดรับ ประสบการณตรงและอื่นๆ ซึ่งการเรียนรูน ั้น
อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
กระบวนการเรียนรูที่สําคัญ แบงออกได 2 ประเภท คือ
1. กระบวนการเรียนรูตามระบบโรงเรียน
2.กระบวนการเรียนรูในวิถชี ีวิตเปนการเรียนรูจากแหลงความรูและ สภาพแวดลอม
ตางๆ (วิจิตร ศรีสอาน, 2543: 11-12)
คําวา “การเรียนรู” และ “กระบวนการเรียนรู” นั้นความหมายใกลเคียงกันมากจนอาจกลาว
ไดวามีความหมายเชนเดียวกัน กลาวคือ กระบวนการเรียนรู โดยทัว่ ไปจะหมายถึงลําดับขั้นตอนที่
กอใหเกิดการเรียนรูของบุคคล
องคประกอบของการเรียนรู ตองมีพื้นฐานอยางนอย 4 ประการคือ
1. แรงจูงใจ (motive)
2. สิ่งจูงใจ หรือเครื่องชวนใจ
3. อุปสรรค (a barrier or block) หรือสิ่งกีดขวางยอมทําใหเกิดปญหา และจะทําให
ผูเรียนพยายามทําซ้ําๆ หรือเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพื่อจะฟนฝาอุปสรรคนั้นไปสูเปาหมายให
ได
4. กิจกรรม (activity) เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหรูวาใครเกิดการเรียนรูห รือไม
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู จากการศึกษาพบวา กระบวนการเรียนรูของ
มนุษยมีลักษณะตางๆ ดังนี้
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1. การลองผิดลองถูก
2. การลงมือกระทําจริงในสถานการณจริง ปฏิบัติจริง
3. การสรางองคความรูไวเปนลายลักษณอกั ษร (literacy Tradition)
4. การเรียนรูโดยพิธีกรรม
5. ศาสนา ไมวา จะเปนหลักคําสอน หรือศีลที่ยึดถือ
6. การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวางกลุมคน
7. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม(culture reproduction)
8. ครูพักลักจํา เปนกระบวนการเรียนทีแ่ อบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําดู (เอก
วิทย ณ ถลาง, 2540: 45-49)
ขั้นตอนของการเรียนรูของบุคคล แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การรับรู (perceiving))
2. การขบคิด (forming)
3. เปรียบประเมิน (assessing)
4. ขั้นเรียนรู (learning) (Knowles, 1978: 31, หลุย จําปาเทศ อางใน อุทุมพร จามร
มาน, 2540 :17)
นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อวา การเรียนรูจ ะเกิดขึ้นเปนอยางดีนนั้
ครูควรวางแผนและจัด
กิจกรรมโดยใหผูเรียนมีประสบการณ ดังนี้
1.มีสวนรวมในกิจกรรม แทนที่จะนั่งเฉยๆ
2.เห็นความสัมพันธระหวางจุดมุงหมาย เนื้อหา และกิจกรรมที่สอน
3.ไดรับความพึงพอใจจาการที่สามารถประยุกตสิ่งที่เรียนมาแลว และแกปญหา
ได
4.มีสวนรวมในการวางจุดมุง หมายและมีสวนในการตัดสินวาตนควรเรียน
อะไร
5.มีสวนอยูใ นสิ่งแวดลอมทีส่ ามารถชวยใหเรียนตามความประสงคได
6.สามารถเห็นจากการทดลองวาที่ตนกําลังเรียนนั้นนําเอาไปใชประโยชนได
7.รูลวงหนาถึงสิ่งที่ตนจะตองเรียนและรูวาทําไมสิ่งที่เรียนนั้นเกี่ยวของกับ
ความอยากรูของตน
8.รับทราบผลการกระทําหรือการเรียนรูทนั ทีทันใดหลังจากปฏิบัติแลว
9.สามารถประยุกตสิ่งที่เรียนมาแลวเปนระยะๆ เพื่อใหจดจําการเรียนรูอยาง
แนนแฟน
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10.สามารถเรียนรูไดจาการสอนหลายๆรูปแบบ
11.สามารถใชทรัพยากรการศึกษาไดอยางเต็มที่
12.รูถึงความสัมพันธของจุดมุงหมายของการสอนกับการประเมินผลการเรียนรู
13.นักเรียนแตละคนมีแบบวิธีการเรียนตางกัน
สุชา จันทรหอม(2536:152-160) ไดสรุปวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดดังนี้
1.การเรียนรูเปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรูโดยไดรว มกระทําโดยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือไดลงมือกระทําสิ่งที่จะเรียนรูนั้นจริง
2. การเรียนรูท ี่แทจริงจะมีไดเมื่อผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค หรือไดรับสิ่งที่
ตนตองการ ดังนั้นอาจกลาวไดวาการเรียนรูระเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความสนใจ
3. การเรียนรูเกาหรือประสบการณที่ผานมาแลว จะกระตุนใหเกิดการเรียนรู
ใหมๆขึ้น โดยเฉพาะกับประสบการณที่ผานมาแลวนั้น เปนสิ่งที่สมปรารถนาและนาตื่นเตน การ
เรียนรูใหมๆ ที่สะสมขึ้นเนือ่ งจากประสบการณกอนๆ หรือที่สัมพันธกับประสบการณกอนๆ นี้เปน
หลักสําคัญของการเรียนรูทกุ ชนิด
4. การเรียนรูท ักษะและทัศนะคติใหมๆ เปนเรื่องของบุคคลแตละคนจะตอง
เรียนรูเอง คนเราอาจเรียนรูเปนหมูเปนกลุมได แตการเรียนรูและเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดเห็นเปน
เรื่องของแตละบุคคล
5. การสอนเปนการแนะแนวที่จะชวยใหผูเรียนรูจกั ชวยตัวเอง เปนการแนะ
แนวทางใหการเรียนดําเนินไปดวยดี
เนื้อหาสาระการเรียนรู วิชัย ดิสสระ (2535) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ไม
สามารถมองเห็นไดโดยตรง แตจะเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของแตละบุคคล เปนกระบวนการที่
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรูเปน
กระบวนการถาวรที่ทําใหคนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากประสบการณ เชนการ
ฝกฝน ฝกหัด การอาน การนับเลข นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางที่
ซับซอน เชน การเรียนรูนามธรรม จริยธรรม อารมณ การคิดหาเหตุผล และอื่นๆอีกดวย เมื่อ
พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการเรียนรูแลว จะเห็นวา สิ่งที่เรียนรูไปแลวนั้น ไมใช “เนื้อหาสาระ”
(content) เทานั้น แตสิ่งที่เรียนรูนั้นประกอบดวย “เนื้อหาสาระ หรือความคิดรวบยอดและประมวล
ประสบการณตางๆของมนุษย”
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เนื้อหาสาระ หมายถึงสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เปนผลผลิตที่ผูเรียนจะได
นําเอาความรูไปใช หรือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือเอาผลของการปฏิบัติไปเปนแนวทาง
ในการแสวงหาความรูใหมๆตอไปอีก
เนื้อหาวิชา หรือความรูที่เกีย่ วพันกับมนุษยนั้น มี 3 ประเภท คือ
1. ธรรมชาติวิทยา (natural sciences) หมายถึงความรูที่เกีย่ วกับเนื้อหา
สาระและความคิดรวบยอดของมนุษยกับธรรมชาติ (man and nature)
2. มนุษยวิทยา (humanities) หมายถึง ความรูท ี่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และ
ความคิดรวบยอดของมนุษยกับตนเอง (man and self)
3. สังคมวิทยา (social sciences) หมายถึงความรูที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและ
ความคิดรวบยอดของมนุษยและสังคม (man and society)
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรนั้น ประกอบดวย
1. เนื้อหาสาระที่สําคัญ
หมายถึงเนื้อหาสาระที่รวบรวมมาจากความรูใน
สาขาวิชา เนื้อหาสาระสําคัญเหลานี้ ไดมาจากการเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญในสาขาวิชานั้นๆ และ
การเสนอแนะเนื้อหาวิชาดังกลาว ผูเชีย่ วชาญแตละสาขาวิชาตองพิจารณารวมกัน เพื่อพิจารณา
ขอบขายและขัน้ ตอนของเนือ้ หาวิชาใหเหมาะสม
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนใน
โรงเรียน การเลือกสรรเนื้อหาวิชาแตละครั้งมักประสบปญหาของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เนื้อหาวิชา จึงตองมีการเลือกสรรกันบอยครั้ง เพื่อใหไดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตอสถานการณอยู
เสมอ
และในบางครั้งอาจเกิดปญหาความขัดแยงในความคิดเห็นของนักวิชาการ
ที่มองเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาวิชาแตกตางกันไป
2. ทักษะกระบวนการ เนื้อหาสาระสําคัญนั้นประกอบไปดวย ทักษะพื้นฐานที่
จําเปนในชีวิตประจําวัน และกระบวนการที่ซับซอนที่มีสวนสัมพันธกบั เนื้อหาสาระที่สําคัญตางๆ
3. ทัศนคติ คานิยม และความซาบซึ้ง กระบวนการเรียนรูนั้นเกีย่ วพันกับ
กระบวนการดํารงชีวิตของเราอยูตลอดเวลา ทัศนคติ คานิยม และความซาบซึ้งจะปรากฏเมื่อผูเรียน
เกิดการเรียนรูแ ลว
ระดับขั้นตอนของความรู
1.ขอเท็จจริง (fact) คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
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นามธรรมขั้นต่ําสุด เชน อาหาร คนไทย พืชผักผลไมเปนอาหารของมนุษย ขอเท็จจริงในระดับนี้เปน
ระดับนามธรรมที่ต่ําสุด การเรียนรูเนื้อหาสาระระดับนี้ ใชแตความจําเพียงอยางเดียวก็เปนการเพียง
พอที่จะเรียนรูห รือจําขอเท็จจริงได
2. ความคิดรวบยอด (concept) คือ คําใดคําหนึ่งหรือประโยควลีทแี่ สดงถึง
ลักษณะรวมทีเ่ ดนชัดของสิ่งตาง ๆ เชน อาหาร บาน เสื้อ เครื่องบิน วัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม
ความรูเนื้อหาสาระในระดับนี้สูงกวาขอเท็จจริงในขัน้ ที่ ๑ มากขึ้น การเรียนรูนอกจากอาศัยความคิด
รวบยอดนั้นดวย เชน คําวา “บาน” สําหรับคนไทยเรานัน้ หมายถึงอะไรบาง มีรูปรางลักษณะอยางไร
มีสวนประกอบอะไรบาง ผูเรียนตองวาดภาพและมองเห็นลักษณะรวมเดนชัดนั้นใหได
3. หลักการหรือเหตุผล (generalization) คือประโยคบอกเลาที่พยายามอธิบาย
ความสัมพันธของความคิดรวบยอดตาง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถานการณของความคิดรวบยอดนั้น
ๆ เชน วัฒนธรรมในสมัยโบราณ มักจะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระดับของเทคโนโลยีที่ใชในสมัยนัน้
ๆ เมืองสําคัญ ๆ มักจะตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําสายใหญ ๆ การเรียนรูในหลักการหรือเหตุผลนัน้ ตอง
อาศัยทั้งความจํา ความเขาใจ และการใหเหตุผลประกอบกับสถานการณของความสัมพันธของ
ความคิดรวบยอดตาง ๆ เขาดวยกันจนเปนที่ยอมรับโดยทั่ว ๆ ไป
4. กฎเกณฑ (principle) คือประโยคบอกเลาของความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งทีเ่ ปนนามธรรมที่เปน
จริง ตามความคิดรวบยอดและหลักการที่สามารถทดสอบไดมาเปนเวลานานพอสมควร เชน การ
เปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นเสมอ
ความรอนทําใหเกิดพลังงาน
การเรียนรูกฎเกณฑนี้ตองอาศัย
ความสามารถหลาย ๆ ดาน เชน ความจํา ความเขาใจ เหตุผล ตลอดทั้งความคิดที่จะวาดภาพทีเ่ ปน
นามธรรมออกมาใหเปนรูปธรรมได เปนความรูที่อยูระดับสูงและยากทีส่ ุดที่จะเรียนรู
การเลือกเนื้อหาการเรียนรูนั้น ขึ้นอยูก ับสมรรถภาพการเรียนรูของผูเรียนและ
วิธีการเรียนรู ความเหมาะสมของความรูที่จะนํามาสอน และเปาหมายและความ
ตองการของสังคมที่มีตอโรงเรียน
เนื้อหาสาระเปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการเรียนรู
จากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก และจากรูปธรรมไปสูนามธรรม เนื้อหาสาระที่จะนํามาใชในการสรางการ
เรียนรูนั้น ควรเปนเนื้อหาสาระที่เปนความจริง เปนประสบการณตาง ๆ ของมนุษยนอกจากนี้องค
ความรูตางๆ มักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูควรนําเสนอในสิ่งที่ทันตอ
เหตุการณและตรงกับสภาพความจริงในสังคม
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ณัฐวุฒิ รุงเรือง และคณะ (2545) กลาวถึงแผนการจัดการเรียนรูว า หมายถึงการเตรียมการ
เรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
จัดการเรียนรูในวิชาใดวิชาหนึ่งใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งมี ๒ ระดับ คือ
ระดับหนวยการเรียนและระดับบทเรียน โดยมีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้
1. หัวเรื่อง (Heading) เปนสวนแรกของแผนจัดการเรียนรู เปนสวนที่บอก
รายละเอียดเบือ้ งตนของแผนจัดการเรียนรู มีแนวการเขียนคือตองระบุลําดับที่ของแผนจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ระดับขัน้ ที่สอน หัวขอเรื่อง เวลาที่ใชจัดการเรียนรู และวันเดือนปและชวงเวลา
ในการจัดการเรียนรู
2. สาระสําคัญ (Concept) คือขอความที่เขียนเพื่อระบุใหเห็นแกน หรือเห็น
ขอสรุปที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งดานเนื้อหา ความรู ดานทักษะ หรือดาน
เจตคติซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะเหมาะของเรื่องที่นําเสนอ
สาระสําคัญเปนคําที่ใชในความหมาย
เดียวกับสังกัป ความคิดรวบยอด มโนทัศน และมโนคติ ขึ้นอยูกับหนวยงานหรือเจตคติทเี่ ปน
เปาหมายดวยภาษาที่รัดกุมและชัดเจน โดยเรียนในลักษณะความเรียงหรือเขียนเปนขอในกรณีทกี่ าร
จัดการเรียนรูครั้งนั้น มีมากกวา ๑ สาระสําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรูในระดับขั้นตน ๆ ควรมีสาระใน
การเรียนรูครั้งหนึ่ง
3. จุดประสงคการเรียนรู (Objective) จุดประสงคหรือวัตถุประสงค คือขอความที่
ระบุคุณลักษณะดานเนื้อหา ความรูดานทักษะ หรือดานเจตคติที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจาก
ที่เรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงคในแผนจัดการเรียนรูมีวิธีการเขียนหลายลักษณะ แต
โดยทั่วไปนิยมเขียนในลักษณะขอวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม หรือในลักษณะวัตถุประสงคนําทาง
และวัตถุประสงคปลายทาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
3.1 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (behavioral objective) คือ
วัตถุประสงคที่บงชี้ถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถแสดงออก
หลังจากที่ไดเรียนรูตามแผนจัดการ
เรียนรูที่ครูกําหนดไว พฤติกรรมดังกลาวตองเปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน จุดประสงค
เชิงพฤติกรรมที่สมบูรณควรจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก สถานการณหรือเงื่อนไขที่
ครูตั้งขึ้น (condition ) พฤติกรรมของผูเรียนที่คาดหวังใหแสดงออก (terminal behavior) และเกณฑ
บงชี้ความสามารถของนักเรียนที่จะแสดงพฤติกรรม (criteria)
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3.2
จุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทางจุดประสงคปลายทางคือ
ขอความที่ระบุถึงสิ่งที่เปนเปาหมายสําคัญที่ตองการใหเกิดขึน้ กับผูเรียนหลังจากทีไ่ ดเรียนรูในแตละ
แผนจัดการเรียนรู หรือแตละเรื่องลักษณะของจุดประสงคปลายทาง จะเปนจุดประสงคที่ไม
เฉพาะเจาะจงถึงรายละเอียดของพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก จุดประสงคนําทาง คือ จุดประสงคยอย
ที่แตกออกจากจุดประสงคปลายทางเพื่อแสดงใหเห็นพฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เมื่อ
ผูเรียนแสดงพฤติกรรมไดตามกําหนดไวกจ็ ะบรรลุตามเปาหมายของวัตถุประสงคปลายทาง
จุดประสงคนําทางนิยมเขียนในรูปแบบของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ในการเขียนวัตถุประสงค มีแนวการเรียนคือ เขียนใหสัมพันธกับสาระสําคัญโดยให
ครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสยั และดานทักษะพิสัย ใหเห็นรายละเอียดของพฤติกรรมที่
สามารถวัดและสังเกตไดดว ยภาษาที่รัดกุม ชัดเจน และสือ่ ความไดดี
4.เนื้อหาสาระ (content) เปนองคประกอบที่ทําใหผูสอนเห็นภาพของสิ่งที่จะตองสอน
โดยรวม อาจประกอบดวยทฤษฎี หลักการ วิธีการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติ การระบุเนื้อหาในแผน
จัดการเรียนรู ควรเขียนใหสอดคลองกับสาระสําคัญและวัตถุประสงค เหมาะสมกับระยะเวลา วัย และ
ความสามารถของผูเรียน โดยเขียนเนื้อหาแบบยอโดยสรุปเปนหัวขอ หรือประเด็น หากมีเนื้อหามาก
ใหทําเปนใบความรูไวในผนวกทายแผนจัดการเรียนรู
5.กิจกรรมการเรียนรู (activities) คือสภาพการณที่ครูออกแบบเพื่อนําเสนอเนื้อหาวิธีการ
หรือการปฏิบัติใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเขียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
วิธีการหรือการปฏิบัติ ตามลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูหรือเขียนโดยการแบงขั้น ไดแก ขั้น
นําเขาสูแบบเรียน ขั้นดําเนินการสอน และขั้นสรุปบทเรียน และระบุใหรูวากิจกรรมการเรียนรูแตละ
ขั้นใครเปนผูมบี ทบาท ผูเรียน ผูสอน หรือผูสอนและผูเรียนรวมกันกระทํา เปนตน
6.สื่อการเรียนรู (material and media) คือสิ่งที่เปนตัวกลางที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยในการเขียนตองระบุสื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูใหมีรายละเอียด
ที่ชัดเจน
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู (assessment) เปนการกระทําที่ตรวจสอบวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามจุดประสงคทกี่ ําหนดไวหรือไม การวัดเปนการรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน และการทดสอบ เปนตน สวนการ
ประเมินผลเปนการกําหนดคาหรือตัดสินสิ่งที่วัด เชน ผานไมผาน ดี – ปานกลาง - ออน หรือ
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กําหนดคาเปนระดับ 4 3 2 1 0 เปนตน มีแนวการเขียนโดยระบุวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ใหสอดคลองกับจุดประสงค ระบุวาจะใชวิธีการใดบางและระบุเนื้อหาที่ตองการวัดประเมินผล
แผนจัดการเรียนรูเปนการวางแผนในการวางแผนในการจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบ
เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผน
จัดการเรียนรูท ี่ดีตองประกอบดวยหัวเรื่อง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หาสาระกิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องการเรียนรูสรุปไดวาการเรียนรูน ั้นเปนกระบวนการ
การแลกเปลี่ยนในดานความรู ความคิด สติปญญา ทัศนคติ และการปฏิบัติ ทําใหเกิดพฤติกรรมใหม
ขึ้นมา โดยการเรียนรูนี้จะเกิดขึ้นไดจากประสบการณ หรือดวยการฝกฝน ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูถือเปนกระบวนการหนึ่งในการสรางประสบการณใหกับผูเรียน สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระ และรูปแบบที่สอดคลองกับกระบวนการ
เรียนการสอนในโรงเรียน อันจะเปนการทีจ่ ะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาสาระเปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการเรียนรู
จากสิ่งที่วายไปหาสิ่งที่ยาก และจากรูปธรรมไปสูนามธรรม เนื้อหาสาระที่จะนํามาใชในการสราง
การเรียนรูนนั้ ควรเปนเนื้อหาสาระที่เปนความจริง เปนประสบการณตางๆของมนุษย นอกจากนี้
องคความรูตางๆ มักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูควรนําเสนอในสิง่ ที่
ทันตอเหตุการณและตรงกับสภาพจริงในสังคม
สวนที่ 4: แนวคิดเกี่ยวกับองคกรพัฒนาสตรี
4.1 องคการพัฒนาสตรีภาครัฐ
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เปนหนวยงานภาครัฐภายใตกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 โดยสํานักมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
4.1.1 เสนอแนะแนวทางการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาค และความเปน
ธรรมหญิงชาย
4.1.2 พัฒนามาตรการ กลไก กําหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพสตรี การ
สงเสริมความเสมอภาค ความเปนธรรมในการคุมครองและพิทักษสทิ ธิสตรี
และกํากับดูแลให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
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4.1.3 สงเสริมและประสานงานใหภาคีการพัฒนาตระหนักถึงโอกาส ผลกระทบ
และการไดรับประโยชนอยางเปนธรรมของผูหญิงในการกําหนดนโยบาย
การบริหารและการ
ดําเนินการ
4.1.4 สงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหมีการดําเนินการตามพันธกรณี ขอตกลง
และความรวมมือระหวางประเทศ
4.1.5 พัฒนาองคความรูการปรับเปลี่ยนเจตคติ เผยแพรความรู และแนวคิดดานการ
พัฒนาศักยภาพสตรี และสงเสริมความเปนธรรมของหญิงและชายในสังคม
4.1.6 พัฒนาบทบาทของสุภาพบุรุษ และสตรี เสริมสรางความเขาใจ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสรางสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชาย
4.1.7 เปนศูนยประสานขอมูลดานการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมของหญิงและชาย
4.1.8ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
4.2 องคพัฒนาสตรีภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน หรือ อพช. ซึ่งมักไดยินคูกับภาษาอังกฤษวา NGO. หรือ non
government organization เปนคําที่มีฐานะแทนชื่อรวม (umbrella name) ขององคการหรือหนวยงาน
นอกระบบโครงสรางที่มีออยู ซึ่งก็คือนอกระบบโครงสรางของระบบราชการ โดยถูกใชครั้งแรก
ในสหประชาชาติ (UN.) ในชวงประมาณ 1960 (พ.ศ. 2503) เนื่องจากสหประชาชาติไดสรุปวาการ
ดําเนินงานพัฒนาของระบบราชการของรัฐบาลตาง ๆ ที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติรวมทั้งระบบ
ราชการภายในของสหประชาชาติเอง มีขอจํากัดสูงมาก ไมอาจดูแล แกไข ปญหาที่เกิดจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ประกอบ
กับการศึกษาบทเรียนจากกลุม และองคกรนอกระบบโครงสรางราชการซึ่งดําเนินการมากอนหนานั้น
ในหลายประเทศพบวา กลุมและองคกรนอกระบบสวนใหญเหลานั้นมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพมากกวาในการดูแลแกไขปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทํางานพัฒนากับกลุมที่เสียเปรียบในประเทศตาง ๆ
NGO. หรือองคกรพัฒนาเอกชน จึงถูกเรียกขานแทนกลุมหรือองคกรนอกระบบราชการ
เหลานั้นนับแตนั้นมาจนทุกวันนีแ้ ละมีแนวโนมที่จะพัฒนาเปนองคกร หรือสถาบันนอกระบบที่เปน
ทางเลือกสําคัญรูปแบบหนึ่งของสังคมในประเทศสวนใหญที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ

130

องคกรพัฒนาเอกชน เริ่มมีการประสานงานกันเปนเครือขาย มีพัฒนาการมาตั้งแตทศวรรษ
ที่ 2510 โดยในชวงนัน้ นักวิชาการกลุมหนึ่งนําโดย ดร.ปวย อึ้งภากรณ ไดริเริ่มการทํางานในลุมน้าํ แม
กลองเพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยใหใกลชิดกับสภาพสังคมไทยมากขึน้ จึงไดรวมกลุมนักวิชาการและ
นักศึกษาบางสวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เกษตรศาสตร และ มหิดล ทําโครงการดังกลาว และ
มีการกอตั้งมูลนิธิ บูรณะชนบทแหงประเทศไทยขึน้ ในชวงนั้น ดวยพืน้ ฐานงานพัฒนาที่เนน
ความสําคัญและเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบานและชุมชน เปนพืน้ ฐานสําคัญ องคการพัฒนาเอกชน
ประยุกตและพัฒนาแนวทางการทํางานสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
องคกรพัฒนาเอกชนไดรับความรวมมือจากองคกรระหวางประเทศทั้งที่เปนองคกรระหวาง
ประเทศจากรัฐบาลตางประเทศและองคกรพัฒนาเอกชน ในชวงตนนับเปนชวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับพื้นฐานความเชื่อวา กลุมหรือองคกรชาวบานของชุมชน มี
ศักยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังไมรุนแรงเทาทุก
วันนีด้ ังนั้นกิจกรรมในชวงตน ๆ จึงมีลกั ษณะของการปรับกลุมหรือองคกรดั้งเดิมของชาวบานให
สอดคลองกับสถานการณใหม เชน ธนาคารขาว กลุมหัตถกรรม ฯลฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางกันในระดับตาง ๆ
พัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ไดเริ่มแสดงใหเห็นความแตกตางของการ
ดําเนินงานระหวางกลุมหรือองคกร หรือหนวยงานอืน่ ๆ ที่ดําเนินการพัฒนาชนบทในชวงตน ทั้ง
ระหวางกลุม หรือ องคการนอกระบบโครงสรางของราชการและมีความแตกตางเปนอยางมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใตโครงสรางของระบบราชการ การสะสมประสบการณและบทเรียน
การทํางานของ อพช. ในเครือขาย กป.อพช. ที่เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรชาวบาน และดวยวิธกี าร
ทํางานดวยการมีสวนรวมอยางเทาเทียมและตอเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบการเชื่อมโยงเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ไดถูกยอมรับมากขึ้นเปนลําดับ และในป พ.ศ. 2538 องคกรพัฒนาเอกชน ไดมีสว น
สําคัญในการเสนอบทบาทเขารวมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540 - 2544) นําโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในขณะนัน้
ทําเนียบองคกรพัฒนาเอกชน 2540 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงาน
พัฒนา (ผสพ.) ไมไดใหความหมายขององคกรพัฒนาเอกชนไวโดยตรง แตอธิบายวา “องคกรพัฒนา
เอกชน” มีบทบาทในสังคมไทยมานานกวา 3 ทศวรรษ และเปนที่รูจกั กันในนามของเอ็นจีโอ (NonGovernment Organization – NGO) เปนองคกรที่ตั้งขึ้นและดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่สนใจและมี
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ความมุงมั่นทีจ่ ะแกไขปญหาสังคม โดยเนนปญหาดานใดดานหนึ่ง และทํางานกับกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะ ไมแสวงหาผลกําไรจากการทํางานและอยากเห็นปญหาสังคมไดรับการแกไข
รายชื่อขององคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญที่ตีพิมพในทําเนียบฉบับนี้ เปนองคกรพัฒนา
เอกชนไทยที่ดาํ เนินการโดยอิสระ แลอยูในความรับผิดชอบของคณะบุคคลใดคณะหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
ไมไดจดทะเบียนเปนมูลนิธหิ รือสมาคม มีวัตถุประสงคและแนวทางการทํางานที่เนนบทบาทการมี
สวนรวมของประชาชน มุง ดําเนินการเพือ่ ประโยชนสว นรวม ไมแสวงหากําไร โดยมีทั้งที่ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเฉพาะเรื่อง การเผยแพรขอมูล การรณรงค และการสนับสนุนขบวนการของ
องคกรพัฒนาเอกชน” (คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา, 2540 : 1) นอกจากคําเรียกขาน
วา “องคกรพัฒนาเอกชน” จะเปนที่นยิ มในหมูน ักพัฒนาดังกลาวขางตนแลว นักวิชาการก็ยังเรียก
องคกรที่มีวัตถุประสงค และกิจกรรมดังที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาในการจัดทํา
“ทําเนียบองคกรพัฒนาเอกชนไทย พ.ศ. 2533” ซึ่ง อมรา พงศาพิชญ และคณะจัดทํา ใหความหมาย
ขององคกรพัฒนาเอกชนวา หมายถึงองคกรที่ทํางานดานการพัฒนา ซึ่งหมายถึง “การทํางานเพือ่ ชวย
ใหสังคมดีขึ้น” และไดจํากัดขอบเขตของการรวบรวมรายชื่อไวเฉพาะ “องคกรที่ทํางานดานการ
พัฒนาดวยตัวเองทั้งหมดหรือบางสวน”
สวนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการอนุญาตใหจดั ตั้งมูลนิธิและสมาคม เรียกลักษณะของการรวมกลุมนี้วา “องคกรเอกชน”
โดยองคกรเหลานี้ “มีบทบาทในการดําเนินงานเพื่อสังคมสวนรวมในหลายมิติดว ยกัน เชน การแกไข
ปญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมมาโดยตลอด”
นอกจากนี้ยังเห็นวา การสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชนเหลานี้ จะมีผลตอ “การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสมารถดําเนินงานรวมกับภาคีตาง ๆ ของภาคประชาสังคมได
อยางมีพลังและประสิทธิภาพ”
4.2.1 ประเภทขององคกรพัฒนาเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชนมีวิธีการจําแนกประเภทไวหลายมิติ (สุรพงศ กองจันทึก, 2538 : 11 –
14)
ซึ่งการจําแนกประเภทนั้นทําใหสามารถมองเห็นภาพและความสัมพันธในดานกิจกรรมและ
วิธีการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนไดชัดเจนขึ้นกลาวคือ
4.2.1.1 จําแนกตามลักษณะของงานหรือกิจกรรม ซึ่งนิยมจําแนกออกเปน (ก) งาน
สงเคราะห (ข) งานพัฒนา (ค) งานรณรงคเคลื่อนไหว การจําแนกตามลักษณะนี้ ไมอาจการแบงแยก
โดยเด็ดขาดเพราะอาจมีการทํางานทั้ง 3 ลักษณะภายในองคกรใดองคกรหนึ่งก็ได จึงตองพิจารณาวา
องคกรใดมีกจิ กรรมใดเปนดานหลัก
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4.2.1.2 จําแนกตามพื้นทีก่ ารดําเนินงานและเนื้อหางาน ไดแก (ก) องคกรพัฒนา
เอกชน ที่ทํางานในเมือง (ข) องคกรพัฒนาเอกชนทีท่ ํางานในชนบท (ค) องคกรพัฒนาเอกชน ที่
ทํางานในเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (issues) โดยไมจํากัดพื้นที่
4.2.1.3 จําแนกตามบทบาท ไดแก (ก) องคกรพัฒนาเอกชน ระดับพืน้ ฐาน
หมายถึง องคกรพัฒนาเอกชน ที่ลงมือดําเนินกิจกรรมกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนมวลชนพื้นฐาน
(grass root) ดวยตนเอง เชน องคกรพัฒนาเอกชน ที่ทาํ กิจกรรมกับกลุมเกษตรกร ผูใชแรงงาน คน
พิการ เด็ก และสตรี เปนตน (ข) องคการพัฒนาเอกชน ที่มิไดลงมือดําเนินกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย
โดยตรง แตมบี ทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และประสานงาน เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรพัฒนาเอกชน ระดับพืน้ ฐาน องคกรพัฒนาเอกชน เหลานี้มีฐานะเปนองคการสนับสนุนการ
ประสานงานเพื่อสรางเครือขาย (network) ระหวาง องคกรพัฒนาเอกชน ระดับพืน้ ฐาน ซึ่งมีเปาหมาย
และกิจกรรมที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน เชน คณะกรรมการประสานงานดานสิทธิมนุษยชน (กปส)ซึ่ง
ทําหนาที่ในการประสานงานระหวางองคการพื้นฐานทีท่ ํางานเคลื่อนไหวในการปกปองสิทธิของ
กลุมตาง ๆ เชน กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน เกษตรกรและผูใชแรงงาน ฯลฯ สภาองคการพัฒนา
เด็กและเยาวชน (สอดย.) ซึ่งทําหนาที่สงเสริมและประสานงานระหวางองคกรดานเด็กและเยาวชน
เปนองคกรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห สภาสตรีแหงชาติซึ่งมีฐานะเปนองคกรรม (Umbrella
Organization) หรือองคกรกลางในการประสานงานระหวางองคกรสมาชิก ฯลฯ เปาหมายหลักของ
องคกรประสานงานเหลานีก้ เ็ พื่อใหเกิดพลังและศักยภาพการทํางานในแตละประเด็น
จากทําเนียบองคกรพัฒนาเอกชนของ ผสพ. ไดแยกแยะและจัดกลุมองคการพัฒนาเอกชน
ไทย ตามลักษณะกิจกรรมออกตามประเด็นหลักในการทํางาน 13 ประเด็นหรือเครือขาย (ซึ่งในแตละ
เครือขายยังมีประเด็นยอยของการทํางานที่แตกสาขาออกไปอีกมาก) ตัวอยางของเครือขายเหลานี้
ไดแก เครือขายเกษตร เครือขายแรงงาน เครือขายผูหญิง เครือขายเด็ก เครือขายชุมชนแออัด เครือขาย
ศาสนากับการพัฒนา ฯลฯ
4.2.1.4 จําแนกตามสัญชาติและพื้นทีภ่ ูมิศาสตร กลาวคือ อาจเปน องคการพัฒนา
เอกชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึง่ ในแตละระดับตามโครงสราง
ภายในประเทศ ซึ่งอาจมีตั้งแตละดับพืน้ ที่ ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ หรืออาจเปนองคกรพัฒนา
เอกชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนหลายชาติเพื่อทํางานในระดับภูมิภาค (Regional) ระดับสากล
(International) หรืออาจเปน องคกรพัฒนาเอกชนของตางประเทศ ซึ่งใหทุนสนับสนุนการทํางานของ
องคกรพัฒนาเอกชน ในประเทศที่กําลังพัฒนา
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4.2.2 พัฒนาการขององคการพัฒนาเอกชนในประเทศไทย
4.2.2.1 กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ขอมูลทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
องคการพัฒนาเอกชนสมัยนีแ้ ทบจะไมมีอยูเลย งานเขียนสวนใหญมักจะอางวา องคการพัฒนาเอกชน
แหงแรกในสังคมไทย ไดแก “สภาอุณาโลมแดง” ซึ่งปจจุบัน คือ สภากาชาดไทย สภาอุณาโลมแดง
สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี สภาอุณา
โลมแดง ไดกอตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือทหารที่ไดรับบาดเจ็บจากสงคราม ผูปฏิบัติงานของหนวยงานนี้
ไดแก ภรรยาขาราชการ และกุลสตรี ซึ่งทํางานในลักษณะอาสาสมัคร ในสมัยเดียวกันนี้ พระวิมาดา
เธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ไดทรงบริจาคทรัพยสวนพระองคเพื่อสรางสถานสงเคราะหเด็กอานาถา
ขึ้น
จนกระทั่งในสมัยปจจุบันนีก้ ็ยังมีองคการการกุศลและองคกรพัฒนาเอกชนเปนจํานวนมาก
ที่พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทรงกอตั้ง และองคกรเหลานี้มีฐานะเปนนิติบุคคลแยก
ออกเปนเอกเทศ นอกจากนี้ยงั ทรงรับองคการตาง ๆ ไวในพระอุปถัมภอีกดวย องคการเหลานี้จะมี
บทบาททั้งในดานการสงเคราะหชว ยเหลือผูประสบความเดือดรอนและผูดอยโอกาส รวมทั้งดําเนิน
กิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหาระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุม ตาง ๆ อยาง
แพรหลาย ประชาชนไทยนิยมทีจ่ ะบริจาคทรัพยสินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อดําเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน ปรากฏการณที่นาสนใจอีกอยางหนึง่ ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก การ
รวมตัวของกลุม ผูหญิงเพื่อเรียกรองสิทธิดานการศึกษา สิทธิดานการรับราชการที่เทาเทียมกับชาย
รวมทั้งใหเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบครัวจากระบบผัวเดียวหลายเมีย เปน ระบบผัวเดียวเมีย
เดียว โดยกลุมผูหญิงเหลานี้ไดทําหนังสือพิมพขายเพื่อโฆษณาความคิดของกลุม กลุมที่เรียกรองสิทธิ
สตรีซึ่งเปนองคกรที่เคลื่อนไหวรณรงคเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติและคานิยมของสังคมให
ยอมรับสิทธิสตรี นับไดวา เปนกลุมเคลื่อนไหวดานเรียกรองสิทธิสตรี ในยุคแรก ๆ
4.2.2.2 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน งานเขียนสวนใหญ
ในชวงนี้มักจะเริ่มในป พ.ศ. 2503 เหตุการณกอนหนานัน้ มักไมคอยมีการกลาว เสรี พงศพิศ ไดให
ภาพรวมของความเปนมาดานการพัฒนา ทั้งในระดับสากลและภายในประเทศ ซึ่งมีความสอดคลอง
กันวา แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงแรก ระหวางป พ.ศ. 2503 – 2513 ชวงที่ 2 พ.ศ. 2513 – 2523
และชวงที่ 3 ระหวางป พ.ศ. 2523 เปนตนมา
บทบาทของ องคกรพัฒนาเอกชน แตละชวงเวลาดังกลาว ตองประมวลจากรายการสัมมนา
ประเมินผลประจําปของคณะกรรมการการสงเสริมและประสานงานองคการพัฒนาชนบท
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(กป.อพช.)
ซึ่งเปนองคการประสานงานและเชือ่ มโยงระหวางภูมิภาค
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมือ่ ป 2528

กอตั้งโดยสํานักงาน

บทบาทการเคลื่อนไหวและกิจกรรมของขบวนการประชาชน
ซึ่งตอมามีองคกรพัฒนา
เอกชนเปนองคประกอบสําคัญ เปนกระจกสะทอนสภาพสังคมในแตละยุคสมัย จํานวนและความ
หลากหลายของประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เปนกิจกรรมหลักขององคกรพัฒนาเอกชนเปนกระจกสะทอน
ใหเห็นชองวางที่ภาครัฐซึ่งถือเปนภาคที่หนึ่ง (the first sector) และภาคธุรกิจ ซึ่งถือเปนภาคที่ 2 (the
second sector) ไมสามารถตอบสนองได หรือตอบสนองในทางที่ไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน สามารถนําเสนอไดเปน 3 ชวง คือ
ชวงแรกป พ.ศ. 2503 – 2513 เปนระยะการกอตั้งองคกรพัฒนาเอกชนทั่วไปในโลกที่สาม
พรอม ๆ กับองคการเอกชนผูใหการสนับสนุนในโลกที่หนึ่ง แนวคิดเรื่องการพัฒนา เนนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจการเพิ่มรายไดเปนประการสําคัญ (เสรี พงคพิศ, 2531 : 356) ประเทศไทยไดเขาสู
กระแสการพัฒนาประเทศแผนใหมภายใตสถานการณและคําขวัญในเรื่อง “ทศวรรษแหงการพัฒนา”
ที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2500 สงผลใหเกิดการกอตั้งหนวยงานเอกชนจํานวนหนึ่งเพื่อดําเนินกิจกรรม
ดานการพัฒนาสังคม
หนวยงานสวนใหญจะมีบทบาทในดานงานบริการและการสงเคราะหเปน
สําคัญ ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาสังคมแบบสงเคราะหสูการพัฒนามากขึ้นดังเชน
ในป พ.ศ. 2510 มีการจัดตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มี
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท โดยยึดแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
และไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากธุรกิจเอกชนตาง ๆ ภายในประเทศ อยางไรก็ตาม หนวยงาน
เอกชนในชวงเวลาดังกลาวก็ยังไมสามารถขยายตัวไดรวดเร็วนักทั้งนี้เนื่องจากการขาดความรูและ
ความตื่นตัวของประชาชนในการเขามามีบทบาทพัฒนาสังคม ซึ่งสังคมไทยอยูภ ายใตการปกครอง
ของรัฐบาลทหาร มีอํานาจครอบงํามาตั้งแต จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตอดวย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
และจอมพลถนอม กิตติขจร กระแสหลักของสังคมยังตองโอนออนผอนตามผูมีอํานาจเปนเวลา
ติดตอกันถึง 26 ป สวนกลุมที่มีความคิดเห็นขัดแยง กลับถูกทําลายลางไปหลังจากที่ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ยึดกุมอํานาจเบ็ดเสร็จ การปราบปรามผูที่มีความคิดเห็นขัดแยงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตอดวยสมัย จอมพลถนอม กิตติขจร โดยอาศัยการตัง้ ขอหากบฏภายใน
ราชอาณาจักรและการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต ในขณะเดียวกันก็รวมมือกับรัฐบาลอเมริกันอยาง
เต็มที่ในการทําสงครามอินโดจีน
สภาพการณเหลานี้กอใหเกิดความไมพอใจตอรัฐบาลเผด็จการ นําไปสูก ลุมปญญาชน ซึ่งมี
แนวคิดชาตินยิ มและตอตานเผด็จการ นําไปสูการเรียกรองรัฐธรรมนูญ การเคลือ่ นไหวนี้ไดรับการ
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ขานรับอยางดียิ่งจากประชาชนทั่วไปทีไ่ มพอใจการปกครองแบบเผด็จการในระบบเครือญาติ และใน
ที่สุดไดพัฒนาไปสูการปฏิวัติของประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
ชวงที่สอง ไดแก ชวงทศวรรษ 2513 – 2523 การเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกที่สามเริ่มผัน
แปรไปสูการปฏิวัติเศรษฐกิจสังคมไปสูการเมืองการปฏิวัติในละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดจีน
องคการพัฒนาเอกชนของประเทศไทยก็อยูใ นกระแสดังกลาว
สถานการณทสี่ งผลกระทบตองานพัฒนาเอกชนไทยที่สําคัญ คือเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่ง
กระตุนใหเกิดการตื่นตัวของประชาชนผูยากไรใหเกิดความตระหนักถึงพลังของตน
รวมถึงการ
ยกระดับความสํานึกทางสังคมของชนชั้นกลาง กอใหเกิดกลุมบุคคล ขบวนการนักศึกษา และองคกร
เอกชนจํานวนมากที่ลงไปหาประชาชนผูยากไร ทั้งในเมืองและในชนบท ขณะเดียวกันไดมีการ
แสวงหาทดลองแนวทางการพัฒนาแบบใหมที่เนนการทํางานรวมกับประชาชน
บรรยากาศทาง
การเมืองที่เปนประชาธิปไตยไดเอื้อใหกจิ กรรมเหลานี้เจริญงอกงาม พรอม ๆ กับการเปดโปงการใช
อํานาจโดยไมชอบของรัฐบาลทหารที่ผานมา ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบของ “นายทุน ขุนศึก ศักดิ
นา” ที่แอบอิงกับอํานาจทหาร
งานพัฒนาเอกชนในชวง 3 ป คือ ระหวาง ตุลาคม 2516 – ตุลาคม 2519 สามารถแบงออก
ไดอยางกวาง ๆ เปน 3 สวน คือ งานพัฒนาในชนบท งานพัฒนาในเมือง และงานสิทธิมนุษยชน (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2527 : 13) ในชวงนี้ไดมีโครงการสําคัญในการสงเสริมใหปญญาชนมีบทบาทในงาน
พัฒนาชนบท ไดแก โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(โครงการนี้กอ ตั้ง
กอนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ปจจุบันมีฐานะเปนสํานัก) และโครงการการพัฒนาลุมแมน้ํากลองซึ่ง
เปนความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล ผูมีบทบาท
สําคัญในทั้ง 2 โครงการนี้ ไดแก ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ้งภากรณ
การตอสูระหวาง “อํานาจเกา” ที่ครอบงําสังคมไทยมาเปนเวลานานกับ “อํานาจใหม” ที่
ครอบงําสังคมไทยมาเปนเวลานานกับ “อํานาจเกา” ซึ่งอาศัยฐานของระบอบประชาธิปไตย นําไปสู
การสูญเสียผลประโยชนของผูที่เคยกุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จมาเปนเวลานาน ในทีส่ ุดฝายอํานาจเกา
ไดรับชัยชนะ
ภายหลังการรัฐประหารในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2519 สถานการณภายในประเทศทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปนปวน ทําใหงานพัฒนาขององคการเอกชนตองยุติบทบาท จนกระทัง่
ป พ.ศ. 2523 สภาพความตึงเครียดทางการเมืองจึงคลี่คลายลง องคกรพัฒนาเอกชนจึงเริ่มฟนตัวขึน้ อีก
ครั้งหนึ่ง ในชวงนี้มกี ารกอตั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการ
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สนับสนุนสงเสริมใหผูที่มีจิตใจอาสาสมัครที่ประสงคจะทํางานเพื่อประโยชนสว นรวมใหสามารถ
ทํางานได
ชวงที่สาม นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา จัดเปนชวงที่องคกรพัฒนาเอกชนเติบโตขึ้นมากมาย
ในทองถิ่นตาง ๆ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แนวทางการทํางานที่ชัดเจนในชวงนี้เปนการมอง
ปญหาสังคมที่สงผลกระทบตอประชาชนอยางเปนองครวม ผสมผสานระหวางปจจัยตาง ๆ โดยไม
แยกสวนวา เปนประเด็นทางเศรษฐกิจ หรือการเมือง เหมือนกับที่เคยเปนมา (มาลี พฤกษพงศาวลี,
2541 : 41 – 43)
4.2.3 ผลการทํางานและผลกระทบตอสังคมโดยรวม
องคกรพัฒนาเอกชนทํางาน ตามประเด็นปญหาของสังคม ในชวงที่เริ่มการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 รัฐบาลเห็นวาปญหาของชุมชนขาดสาธารณูปโภคดานพืน้ ฐาน ชุมชนมีปญ
 หา
ดานสาธารณสุข องคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญก็มีกจิ กรรมดานการพัฒนาในการสรางและสงเสริม
การใชปุย การปลูกปอ การสรางบอน้ํา และการสรางสวม (ปุย ปอ บอ สวม) ตอมาก็สรางโอง การ
พัฒนาชนบทมีตัวชี้วดั ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน
วัดที่จํานวนบอน้ําและรอยละของสวมใน
ชุมชน ตอมาแผนพัฒนาเนนการพัฒนาอาชีพและสรางรายได จนเกิดคําขวัญที่วา “งานคือเงิน เงินคือ
งาน บันดาลสุข” ราษฎรไดรับการสงเสริม และกระตุนใหปลูกพืชไรขายทําใหเกิดการบุกรุกปา มีการ
แผวถางพื้นทีส่ าธารณะ การจับจองที่ดิน เกิดปญหาการไลที่ทําใหเกิดโครงการจัดสรรที่ทํากิน (คจก.)
ระยะนี้ องคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญสนใจเรื่องปาไม ลุมน้ํา การจัดสรรที่ดินทํากิน หรือที่เรียกวา
โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับกระแสโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดวยผลจากอิทธิพลเรือนกระจก เปนตน
ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการประชุม Earth Summit ที่เมือง ริโอ ดีจาเนโร ประเทศบราซิล ไดมี
การประกาศวา Agenda 21 ใหประเทศตาง ๆ ในโลกและประชากรโลกและประชากรโลกรวมตัวกัน
เพื่อแกไขปญหาของโลก โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม คําวาประชาสังคม ไดกลายเปนภาคีหลักในการ
แกปญหาอีกดวย ในประเทศไทยองคกรพัฒนาเอกชนไดรับเงินชวยเหลือจากแหลงทุนตาง ๆ เชน
มูลนิธิ CDIA JICA DANCED เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การอนุรักษน้ํา การ
สงเสริมเกษตรธรรมชาติ และกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย มากกวาปละ 1, 000 ลานบาท ทั้งนี้องคกรแหลงทุนเหลานี้มีความเชือ่ และหลักการวา
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในโลกนี้ไรพรมแดน
หากมีการตัดปาไมในประเทศไทยหรือในพมา
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เขมร ลาว แลว อาจมีผลกระทบถึงอุณหภูมิโลกรอนขึ้นและกระทบประเทศของเขาได ดังคํากลาว
ที่วา “เด็ดดอกไมอาจกระเทือนถึงดวงดาว” เปนตน
ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 7 และ 8 ไดพูดถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่น “ชุมชน
เขมแข็ง”
ไดรับการกลาวขานถึงและเกิดกระแสการพัฒนาประชาคมขึ้นในประเทศไทย
ใน
แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 ไดเกิดการกระจายอํานาจที่เปนรูปธรรมนั่นคือการเกิดขึน้ ของ องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) จากการศึกษาขององคกรและสถาบัน ฯ หลายแหง ระบุวา ผูนําอันเกิดจาก
ผลของการพัฒนาแบบลางสูโดยองคการพัฒนาเอกชน ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิก อบต. ใน
หลาย ๆ แหง หมายความวาผูนําเหลานี้ไดผานกระบวนการเรียนรูในแผนพัฒนารวมกับองคกรพัฒนา
เอกชนและภาคีจนเกิดความสามารถเปนที่ประจักษของชุมชนจึงไดรบั เลือกเขาเปนสมาชิก อบต. ใน
ที่สุด และคาดหวังผูนําเหลานี้จะไดนํา อบต.ของตนไปในทางพัฒนาทีถ่ ูกตองและทํางานจนเกิดมรรค
ผลตอชุมชนอยางดียิ่ง
ผลงานที่เปนรูปธรรมขององคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยที่เห็นไดชดั เจนในปจจุบนั
คือการเกิดเครือขายเพื่อแกไขปญหาในสังคมดวยความรวมมืออยางเหนียวแนนของภาคี กลาวคือ
องคกรพัฒนาเอกชนกระจายตัวทํางานกันอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ที่ใดมีปญหาสังคมมาก ก็จะ
มีองคกรทํางานอยูมากกวาพืน้ ที่อื่น
และในบางกรณีจังหวัดหรือพื้นที่ที่เปนศูนยรวมตัวทางดาน
ภูมิศาสตรและการคมนาคมก็ไดกลายเปนพืน้ ที่ที่องคกรพัฒนาเอกชนรวมตัวกันเปนพืน้ ที่
ประสานงานหรือประสานเครือขาย เชน จังหวัดเชียงใหม เปนพืน้ ทีข่ องคณะกรรมการประสานงาน
องคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เปนตน การรวมตัวกันขององคการพัฒนาเอกชนเหลานี้ทําใน 2
ลักษณะ คือ การรวมตัวกันทํางานตามประเด็นปญหา และการรวมตัวเพื่อประสานงานในภูมภิ าค
(แบงเปน 4 ภาค) ในทีน่ ี้จะกลาวถึงการรวมตัวกันทํางานตามประเด็นปญหา กลาวคือองคกรพัฒนา
เอกชนไดเห็นพองตองกันวา ในสังคมไทยมีปญหามากมาย แตที่เปนปญหาสําคัญที่พวกตนสนใจ
และตองการจะเขาไปชวยแกไขมีทั้งหมด 11 เรื่อง เรื่องหลัก ไดแก ปญหาของสตรี ปญหาของผูใช
แรงงาน ปญหาของผูติดเชือ้ HIV. ปญหาดานสิทธิมนุษยชนและชุมชน ปญหาผูบริโภค ปญหาของ
ชุมชนแออัด ปญหาดานเกษตรกร ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาของชนเผา ปญหา
ดานสื่อ
ทั้งนี้ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมานี้มีความรุนแรงและคมชัดแตกตางกันในแตละพืน้ ที่และ
ภูมิภาค ตัวอยางเชนปญหาเรื่อง HIV. หรือเอดสที่มีความรุนแรงมากในภาคเหนือ กิจกรรมและ
งบประมาณเครือขายเอดสจะเนนหนักในภาคเหนือ ซึ่งในภาคกลางอาจจะไมมีองคการพัฒนาดานนี้
หรือหามีก็นอยมากหรือตัวอยางในภาคใตปญหาชาวประมงพื้นบานขนาดเล็ก ทําใหเกิดเครือขาย
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ชาวประมงขนาดเล็กขึ้นซอนในหมูเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สวนเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือกลับเนนการจัด ดิน น้ํา ปา ของภาคเหนือ เพราะตนเองไมมี
ชาวประมงตามชายฝงทะเล สรุปโดยรวมคือ เครือขายชื่อเดียวกัน มีองคการพัฒนาเอกชนเปนสมาชิก
มากบางนอยบาง ตางคนตางทํางานที่ตนเองสนใจเพื่อแกไขปญหาของพื้นที่ อาจพบกันตอนประชุม
ขายที่ตนเปนสมาชิก แลวแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารกันแตมิไดขนึ้ แกกนั เวนแตเมื่อมีปญหาของ
สมาชิกขายจึงมาหนุนชวยรวมตัวกันวางแผน
โดยการระดมความคิด
ความชวยเหลือตาม
กําลังสติปญญาและทรัพยากรซึ่งมีอยูอยางจํากัดของแตละสมาชิก เพื่อผลักดันใหงานสําเร็จลุลวง
ตัวอยางเชน กรณีพิพาทปลากระตักที่เกิดขึน้ ในจังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. 2542 ที่องคกรเครือขายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาคใตเปนเจาของเรื่อง องคกรสมาชิกของเครือขายนี้จากภาคเหนือ
อีสานและภาคกลางก็จะเดินทางมาชวยดวยงบประมาณของตนเองและจะรวมกับเจาของพื้นที่ตามมติ
ของคณะกรรมการอยางเปนเอกภาพ
วิสัยทัศนของเครือขายภาคีความรวมมือ มีความชัดเจนคือ ชวยแกไขปญหาของผูยากไร
ดอยโอกาส
ยุทธศาสตรที่ใชคือการรวมตัวกันของภาคีผูมีสวนไดเสียเพื่อผลักดันปญหาไปสูการ
แกไขโดยผูบริหารระดับตาง ๆ การจัดการองเครือขายมีอิสระ (self governance) บริหารทรัพยากร
ดานการเงินและบุคลากรเอง มีความเสมอภาคในกิจกรรมอยางเคียงบาเคียงไหลกับชุมชน และแตละ
เครือขายอาจมีสมาชิกมากบางนอยบางอยูตามภูมิภาค แตบางภูมิภาคอาจมีเพียงบางเครือขายที่เขาไป
ทํางานแกไขปญหาบางเรื่อง บางแหงไมมปี ระเด็นปญหาก็ไมมีเครือขายอยู
ปจจุบันแตละเครือขายมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาแตละเครือขายหาบุคลากร
และเงินงบประมาณในการทํากิจกรรมเอง บางเครือขายมีกิจกรรมเนนดานงานรอน บางเครือขายเนน
กิจกรรมงานเย็น สุดแตความรุนแรงของเปนประเด็นปญหา กลาวคือ งานรอนไดแกกิจกรรมของ
องคการพัฒนาเอกชน รวมกับองคกรชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รณรงคดานเอกสาร การ
สื่อสารทางวิทยุโทรทัศน การจัดเวทีอภิปราย การขบวนตอตานกิจกรรมของรัฐและเอกชน ที่สราง
ขึ้นโดยปราศจากความชอบธรรมหรือเกิดขึน้ โดยปราศจากขั้นตอนที่ถูกตองของกฎ ระเบียบ และ
โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของคนบางกลุม แตเกิดผลเสียแกสังคมหรือผูดอยโอกาส เชน
กรณีตอตานการทิ้งขยะพิษของบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง กรณีตอตานการสรางโรงไฟฟาบอ
นอก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ กรณีการสรางทอแกสไทย-มาเลเซีย สวนงานเย็นไดแกกิจกรรมที่มุง
พัฒนากลุมเปาหมายหรือประชาชนในระยะยาว เชน การพัฒนาองคความรูในดานตางๆแกผหู ญิง
การฝกอบรมผูนําดานประชาธิปไตย การแกไขปญหาโรคเอดส การชวยเหลือเด็กและคนชรา การให
ความรูดานสิทธิแกกลุมผูดอยโอกาส การพัฒนาเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และกิจกรรมการสราง
จิตสํานึกตางๆ รวมถึงการเสนอแนะการเพิม่ ทางเลือกใหแกประชาชนทั่วไป
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4.2.4 การดําเนินการศึกษาขององคการพัฒนาเอกชน
จากรายงานการวิจัยประกอบการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติประเด็น บทบาท
ขององคการพัฒนาเอกชนกับการศึกษาโดย มาลี พฤกษพงศาวลี (พ.ศ. 2541) พบวาองคการพัฒนา
เอกชนมีรูปแบบกิจกรรมการใหการศึกษาที่หลากหลาย เชน การใหคําแนะนําปรึกษาเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุม การอภิปราย การเสวนา การสัมมนา การฝกอบรม แตการฝกอบรมสวนใหญไมมกี าร
แจกวุฒิบัตร สวนการใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็น การไดรับเชิญเปนวิทยากร การผลิตเอกสารสิ่ง
ตีพิมพ การจัดรายการวิทยุ หรือการจัดหองสมุดหรือศูนยเอกสารเปนรูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่ทํา
นอย รูปแบบอื่น ๆ ไดแก การจัดการศึกษาเคลื่อนที่ อนุบาลเคลื่อนที่ นิทรรศการ ศูนยสาธิต ทัศน
ศึกษา การจัดคายพักแรมกลุมผูประสบปญหาหรือการประชุมสัมมนาเครือขาย นอกจากนีย้ ังมีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
การผลิตรายการโทรทัศนเผยแพรทั้งในสวนกลางและสวน
ทองถิ่น ฯลฯ ดังนี้
4.2.4.1 การรณรงคดวยสือ่ ใชวิธกี ารแจกเอกสารและคูมือตาง ๆ แก
ชาวบาน การติดแผนโปสเตอรและการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งมักจะเปนการเขามาในหมูบาน
โดยตรง การรณรงคใหความรูสวนใหญ จะเปนเรื่องที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน เชน การรณรงคไม
กินอาหารดิบ การรณรงคใหรูจักการใชสมุนไพร การใหความรูด านการเกษตรแบบงาย ๆ การให
ความรูเรื่องการปองกันการแพรกระจายและแนวทางปฏิบัติตัวตอผูมีเชือ้ HIV.
4.2.4.2 การใหโอกาสดานการศึกษาในระบบและนอกระบบดวยวิธกี ารตาง
ๆ เชน การจัดบรรพชาสามเณร การฝากญาติโยมอุปการะสงเสียใหเรียน การจัดหนวยการศึกษา
ทางไกล การศึกษานอกโรงเรียนของศูนยพิทักษสิทธิหญิงบริการ
4.2.4.3 การฝกงาน เชน การสอนทักษะไปพรอม ๆ กับการทํางาน การฝก
อาชีพ
4.2.4.4 การจัดโรงเรียนทางเลือก เชน โรงเรียนการทํามาหากิน โรงเรียน
หมูบานเด็ก
4.2.4.5 หองสมุดและศูนยขอมูล หลายองคกรมีบริการหองสมุดและศูนย
ขอมูล ซึ่งเก็บรวบรวมผลงานขององคกรและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4.2.4.6 การสาธิต มักจะทําภายในหมูบาน เพื่อใหชาวบานเห็นและเขาใจ
อยางใกลชิด ซึ่งมักจะเปนกิจกรรมรวมของหมูบาน เชน การทําบอสาธิตการเลี้ยงปลา การสาธิต
การขยายพันธุพืช ซึ่งเปนการฝกใหชาวบานไดทําจริงและทําเองไดในโอกาสตอไป
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4.2.4.7 การฝกอบรม สวนใหญจะเปนการใหความรูเฉพาะเรื่อง โดยเชิญ
วิทยากรหรือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาใหความรูโดยตรงในหมูบาน หรือการสงตัวแทนชาวบานหรือ
ผูสนใจไปรับการอบรมกับโครงการอื่น ๆ นอกพื้นที่ เชน การอบรมเรื่องการเกษตรผสมผสาน การ
ทําบัญชี การใชยาสมุนไพร อบรมดานวิชาชีพอื่น ๆ ใหแนวความคิดและความรูเกี่ยวกับงานพัฒนา
การบริหารงานกลุมและการประสานงานกับหนวยงานและการสรางเครือขายรวมไปจนถึงความรู
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมเฉพาะอยาง นอกจากนี้ ยังเปนการเชื่อมโยงเครือขายของภาคประชาชนให
เขมแข็งและมีพลังมากขึ้น การจัดกิจกรรมใหความรูแ กกลุมผูนํานั้น นอกจากการมุงพัฒนาผูนํา แลว
ยังคาดหวังใหผูนําไดนําความรูไปถายทอดใหแกชาวบานในหมูบานตอไปดวย ซึ่งจะสงผลไปสูการ
สรางผูนําที่เขมแข็ง และการเมืององคกรชาวบานที่เขมแข็งตอไป
4.2.4.8 การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ไดแก การพากลุมเปาหมายไปดู
ตัวอยางงานพัฒนาในพืน้ ที่อนื่ ๆ เชน หมูบ าน ตําบล หรือจังหวัดอืน่ ๆ ที่ประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว เพื่อใหบทเรียนสงเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรูกับผูที่เคยทําหรือกําลังทํากิจกรรมนัน้
ๆ เพื่อใหมีการเห็นตัวอยางจริง และไดแลกเปลี่ยนกันในระดับบุคคลและกลุม สรางแรงบันดาลใจ
และความเขาใจในเรื่องนัน้ ๆ ทําใหไดบทเรียน ขอคิด และความรูตาง ๆ แกผูมาดูงาน จาก
ประสบการณการทํางานสามารถสรุปไดวา กิจกรรมดูงานและทัศนศึกษาเปนกิจกรรมการเรียนรูท ี่มี
ประสิทธิภาพ
4.2.4.9 การสัมมนา สวนใหญเนนทีก่ ลุมผูนํา จะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
กันเองระหวาง ผูนําในพื้นที่ หรือระหวางพื้นที่ตาง ๆ
4.2.4.10 การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ทัศนะ และประสบการณ เปน
กิจกรรมที่จัดทั้งในระดับของผูนําและสมาชิกชาวบาน การคนหาผูรูที่เปนปราชญเชิญชวนใหมาพบ
เพื่อรูจักและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันประสานใหเกิดความรูใหม ทําโดยการจัดกลุมพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันเองระหวางชาวบานกับผูน ํา หรือระหวางผูนํากันเอง และระหวางผูนํากับเจาหนาที่
โครงการ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทํางาน และวิเคราะหรวมกัน
4.2.4.11 การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชน อพช. เห็นวาสื่อมวลชน
เปนกลไกในการแพรกระจายขาวสารขอมูลในวงกวาง และมีบทบาทอยางสําคัญในการใหการศึกษา
แกสาธารณชนไดเปนอยางดี การนําเสนอขาวไมเพียงแตสะทอนสภาพความเปนจริงเทานั้น แตยังมี
บทบาทบาทในการชี้นําสังคมอีกดวย นอกจากนี้สื่อมวลชนยังสามารถสรางแรงกดดันเพื่อใหปญ
 หา
คลี่คลายลงได สื่อมวลชนจึงเปนกลุมที่ อพช. บางแหงมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับสื่อเหลานี้ และ
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สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและกัน
อยางดี

และใชเปนกลไกในการสนับสนุนการทํางานไดเปน

4.2.4.12 การจัดเวทีหรืองานมหกรรมเพือ่ การรณรงค เปนแนวทางการ
ทํางานซึ่งยกระดับจากการนําเสนอสภาพปญหาไปสูการเรียกรองใหมกี ารแกไขปญหาในระดับ
นโยบาย งานรณรงคในรูปของการจัดเวทีหรืองานมหกรรมอาจจัดขึน้ ในระดับชาติ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด เชน เวทีสิ่ง แวดลอม ฯลฯ มีวตั ถุประสงคในการปลุกเราใหประชาชนตระหนักถึงปญหา
และมีสวนรวมในการผลักดันใหรัฐบาลแกไข งานรณรงคจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อพช. ประสงคที่จะ
ผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ กฎหมาย หรือนโยบายที่เกีย่ วของ ซึ่งในหลาย
ประเด็นตองใชเวลาติดตอกันหลายป เชน เครือขาย อพช. ดานแรงงานสรุปวาในชวงเวลา 7 ป
เครือขายฯ ไดรณรงคไดผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูใช
แรงงาน การรณรงคแกไขสิทธิในการ ลาคลอดโดยไดรับคาจาง การรณรงคผลักดันพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
เครือขายองคกรสิทธิมนุษยชน ใชเวลาหลายปในการผลักดันใหมีการจัดตั้ง
กรรมาธิการสามัญในสภาผูแ ทนราษฎรวาดวยการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และผลักดันใหมีคณะ
กรมการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน สวนในภาคชนบทก็มีสถานการณดานนโยบาย
หรือการปฏิบัติของรัฐซึ่งสรางความเดือดรอนใหแกชาวบาน ทําใหชาวบานตองรวมตัวคัดคานเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการรณรงค ทําใหชาวบานไดสัมผัสกับ “อํานาจรัฐ” อยาง
ใกลชิดมากขึน้ พรอม ๆ กันกับการแสดงอํานาจอธิปไตยของตนตอรัฐบาล กิจกรรมที่เปนรูปธรรม
เชน การคัดคานสัมปทานการเชาปาหวยแกว อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ซึ่งตอมาพัฒนาไปสูการ
เรียกรอง พ.ร.บ.ปาชุมชน หรือประเด็นการศึกษาปญหาผลกระทบเกษตรแผนใหม (ผสพ., 2540, :
28) อพช. มุงรณรงคผลักดันเชิงนโยบายที่มีผลกระทบตอชาวบานและชุมชนทองถิน่ ใหเกิดผลอยาง
จริงจัง รวมทัง้ เผยแพรสภาพปญหาและแนวทาง ตลอดจนทางเลือกในการแกไขปญหาตาง ๆ ของ
ชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม งานรณรงคยังเปนกลไกเสริมสรางใหทุกฝายที่เกีย่ วของในปญหา ตัง้ แต
เครือขายชาวบาน และเครือขายนักพัฒนา สาธารณชน และฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของการ
สื่อสารสองทาง นําไปสูความเขาใจซึ่งกันและกัน
3.2.5 เครือขายองคการพัฒนาเอกชนดานสตรี
3.2.5.1 ความเปนมา
เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณป พ.ศ. 2522 – 2523 ซึ่งเปนชวงปญหาความยากจนและปญหา
สังคมเดนชัด เปนชวงวิกฤติศรัทธา นักศึกษากลับออกจากปา ตามนโยบายที่ 66/2523 ในรัฐบาลพณฯ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท เครือขายนี้เกิดขึ้นตามสภาพและความพรอมขององคการพัฒนาเอกชนใน
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อันที่จะชวยแกไขปญหาสตรี ภายหลังเกิดกลุมตางๆ เชน “เครือขายหัตถกรรมพัฒนาสตรี”
คณะทํางานแรงงานหญิงนอกระบบ ซึ่งองคกรสตรีที่ทํางานในประเด็นการตอตานการคาหญิงไดเปน
กลุมที่เรียกรองสิทธิใหกับผูหญิงที่ทํางานนอกระบบแรงงาน และถูกเอาเปรียบดานคาจางแรงงาน
ฯลฯ และไดประสานงานกับตางประเทศ กอตั้ง “พันธมิตรทั่วโลกตอตานการคาหญิง” เปนตน
เครือขายองคการพัฒนาเอกชนดานสตรี มีกิจกรรมโดดเดนมากเมื่อมีการจัดประชุมระดับ
โลกวาดวยสตรีครั้งที่ 4 ณ กรุงปกกิ่ง เมื่อวันที่ 4- 5 กันยายน 2538 (The Fourth world Conference on
Woman-Beijing, 1995) ที่ทําใหหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่ทํางานดานสตรีใหความสนใจตอ
กระแสโลก และสงผลทําใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ และชวยใหเกิดการสรางความเขมแข็งของขบวนการ
ผูหญิงทุกระดับ
องคการพัฒนาเอกชนดานผูหญิงในประเทศไทย อาจแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
กลุมที่ทํางานกับผูหญิงในเมือง และกลุมที่ทํางานกับผูห ญิงในชนบท
1. กลุมที่ทํางานกับผูหญิงในเมือง เชน มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิ
เอ็ม พาวเวอร มูลนิธิเพื่อนหญิง สวนใหญทํางานทางดานสิทธิผูหญิง เนื่องจากเกีย่ วของกับผูห ญิง
ทุกกลุมที่ประสบปญหา ไดแก ประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง การขมขืน การคาหญิง และปญหา
สุขภาพจากการทํางาน การถูกเอาเปรียบในรูปแบบตางๆ แรงงานสตรี เปนตน
2. กลุมผูหญิงในชนบท เปนการทํางานที่เริ่มตนจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยอาศัยภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดั้งเดิมของชุมชน ขยายสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเสริมบทบาทสตรีทางดานการปกครองทองถิ่น
สนับสนุนใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจโดยเฉพาะทางการเมืองทองถิ่น และการพัฒนาชุมชนตนเองเพิ่มมากขึ้น
การทํางานขององคการพัฒนาเอกชนดานสตรี ในระยะแรกเปนการทํางานตางคนตางทํา
ทํางานหลายประเด็น ขาดการเชื่อมรวมของปญหาผูหญิงทั้งหมด ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน จากปญหานี้องคกรดานผูหญิงไดสรุปผลการทํางานที่ผานมา และเห็นวาการทํางานโดย
อาศัยแนวรวมของกลุมผูหญิงยอมมีพลังมากกวาการเสนอของกลุมผูหญิงกลุมเดียว ประมาณป 2530
จึงทําใหเกิดการประสานงานในรูปเครือขายองคการพัฒนาเอกชนดานสตรีขึ้นมา
3.2.5.2 บทบาทและหนาที่
บทบาทและหนาที่ขององคกรพัฒนาสตรีในขั้นตน (วาระประชาชนเพื่อความเปนไท วา
ดวยเรื่องผูหญิง, 2534) มีดังนี้
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1. วางแนวทางและจุดยืนในความสัมพันธกับภาครัฐ และองคกรเอกชนอื่น ๆ โดย
จัดใหมีกลไกการพบปะอยางเปนทางการหรือกึ่งทางการ เพื่อซักถามหรือแนะประเด็นที่เกีย่ วของกับ
ระดับตาง ๆ
1.1
ทํางานดูแลตรวจสอบติดตามการทํางานของรัฐผลจากการแกไข
กฎหมายตาง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเลือกปฏิบัติตอสตรี
การลิดรอนสิทธิและการมีสวนรวมของผูหญิงในดานตาง ๆ
1.2 มิติตางประเทศ หาความสนับสนุนดานภาษา (ลาม) ประสานงานเพื่อ
เอื้อใหสมาชิกทุกระดับที่ไมชํานาญภาษาอังกฤษไดเขาถึงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในระดับตาง
ๆ
1.3
สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการติดตอสื่อแลกเปลี่ยน
ขาวสารเปนไปไดอยางกวางขวางรวดเร็วขึ้น ทั้งระหวางองคกรกับองคกรและกับชุมชนมากขึ้น
1.4 ติดตามนโยบายพรรคการเมืองดานสตรี
1.5 ผลักดันใหรัฐปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
1.6
ปกปอง คุมครองสิทธิในกรณีทเี่ กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผูหญิงที่ดอยโอกาสในระดับรากหญา
จากแนวคิดในการทํางานขององคการพัฒนาเอกชนที่มจี ดุ มุงหมายในการทํางานเพื่อพัฒนา
ผูหญิง ในรูปแบบที่หลากหลาย แตกตางกันไป นับไดวาผูหญิงที่ทํางานในองคการพัฒนาเอกชนดาน
ผูหญิง เปนผูที่มีความตั้งใจแนวแนในการมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผูหญิงโดยเฉพาะผูห ญิงใน
ระดับรากหญา ซึ่งประสบปญหามากมายจากมายาคติในสังคมในดานมิติหญิงชาย ผูหญิงเหลานี้ไดมี
โอกาสเขาสูการทํางานที่ตองการเห็นชีวิตทีด่ ีขึ้นของผูหญิงในสังคม ตองการเห็นทางเลือกที่มากขึน้
สงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกับผูชาย เมื่อนั้นจึงจะกลาวไดวาสังคมมีความเทาเทียมระหวางเพศ ทุก
คนลวนมีศักดิศ์ รีความเปนมนุษยเทาเทียมกันสอดคลองกับรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ เมื่อนั้นจึงจะกลาวไดวาสังคมมีความเทาเทียมระหวางเพศ
ตอนที่ 5 : งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศไทย
วรัญญา วงศประสิทธิ์ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรือ่ ง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
ความเครียดในบทบาทกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
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ระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ การเสริมพลังในการทํางาน และความเครียดในบทบาทอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะวาผูบริหารโรงพยาบาลชุมชนควรตระหนัก
ถึงความสําคัญของความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการและควรเพิ่มพูนความยึดมั่นตอองคการใหสูงขึ้นโดย
สงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพมีระดับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานที่สงู ขึ้นและหาแนวทางลดระดับ
ความเครียดในบทบาทลง
วราภา จันทรโชติ (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของกระบวนสรางพลังตอการ
พัฒนาเจตคติ การเห็นคุณคาในตนเอง และการเชื่อในความสามารถของตนเองของนักศึกษาพยาบาล
เปนการวิจัยทดลอง ผลการวิจัยพบวา กระบวนการฝกอบรมการสรางพลังมีผลตอการพัฒนาเจตคติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูวิจัยไดเสนอแนะวาการวัดผลตองใชวธิ ีการประเมินเชิงคุณภาพดวย
พะนอ เตชะอธิก (2541 : 32) ศึกษาเกีย่ วกับ ผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจอยางมี
แบบแผนตอความรูสึกสูญเสียอํานาจในผูปว ยอัมพาตครึ่งลาง พบวา การวัดผลของการเสริมสราง
พลังอํานาจนัน้ สามารถทําได แตตองอาศัยการสังเกตและมีความชํานาญ ซึ่งการวัดผลสรางการพลัง
อํานาจนี้จะสามารถประเมินความพรอม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของคนไขในการเขารับ
บริการได
สุพิศ กิตติรัชดา (2538 : บทคัดยอ) การศึกษาหาความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลัง
อํานาจกับความยึดมั่นผูกพันในองคกร โดยศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค พบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งระดับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของ
โรงพยาบาลนครพิงคอยูในระดับปานกลางระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาล
โรงพยาบาลนครพิงคอยูในระดับสูง และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มีความสัมพันธทางบวก
กับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการของพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รัตนา ลือวานิช (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต กลุมตัวอยางคือ พยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนยโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคใต จํานวน 485 คน พบวา การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของ
พยาบาลประจําการ อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการโดยรวมอยู
ในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุและประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางบวก ในระดับต่ํา
กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลปรจํา
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การอยางมีนยั สําคัญ ตัวแปรที่รวมกันทํานายความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ การไดรับความอิสระ ความไววางใจ ประสบการณการทํางานและการไดรับ
ขอมูลขาวสาร
5.2 งานวิจัยในตางประเทศ
เพอรเดย และคณะ( Purdey et al.,1994 ) ไดทําการวิจยั โครงการพัฒนาสุขภาพ โดย
กระบวนการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของชุมชนในประเทศเนปาล พบวา
การพัฒนาเปนกระบวนการทีเ่ ริ่มเมื่อคนในหมูบานรูจักคิดวิเคราะหโดยอาศัยประสบการณของ
ตนเอง และองคกรในชุมชน เปนโครงการที่มีความเกีย่ วของกับขอเท็จจริงในชุมชนที่มีผลตอสภาวะ
สุขภาพ โดยใชแนวคิดการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองทั้งระดับบุคคล และ
ชุมชน ตัวอยางโครงการวิจัยนี้คือ โครงการเตาไรควัน หรือโครงการชูโล (Chulo) ไดทําการศึกษาใน
กลุมผูหญิง คือเริ่มจากการทัศนศึกษาและสังเกตหมูบานใกลเคียง พบวามีกิจกรรมมากมายที่กระทํา
โดยผูหญิง แลวทํารายงานที่พบจากสตีกลุมตางๆในหมูบาน หลังจากนั้น อภิปรายกลุมและลงมติวา
กิจกรรมที่ควรทําคือ เตาไรควัน ผูหญิง 8 คนเขารับการอบรมทําเตาไรควัน และเมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมจะนําความรูไปแนะนําผูหญิงคนอื่นๆ ประมาณหนึ่งป พบวาความรูและทักษะขยายออกไป
ประชาชนเริ่มทําเตาไรควันจากความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาของตนเอง สามารถถายทอดความรู
ใหกับคนอื่น ๆ หลังโครงการสิ้นสุด พบวากลุมผูเขารวมโครงการสวนมากเปนผูจัดการที่มี
ความสามารถ เปนนักการศึกษา และนักพูดในชุมชนรวมถึงมีการสรางเครือขายในสังคม
แวง และเบอรริส (Wang & Burris,1994) ไดนํากระบวนการเรียนรูในการเรียนรูในการ
สรางพลังอํานาจในตนเองตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paolo Freire) มาใชในการใชในการพัฒนา
ความตระหนักรู เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาสังคมในสตรียากจนในชนบทประเทศจีน โดยการใช
รูปภาพการดํารงชีวิตของชาวบานเปนเครื่องมือในกระบวนการจัดการศึกษา ผูเขารวมวิจัยเปนสตรีที่
อานเขียนได 62 คน จาก 50 หมูบาน ไดรับการอบรมการเลาเรื่องจากรูปภาพ การสัมภาษณกลุม
ผลการวิจัยพบวามีการแบงปนความคิด นําไปสูการวิเคราะห เกิดการเรียนรูในการเรียนรูในการสราง
พลังอํานาจในตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปสูการกําหนด
นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ
วอรเรลล และคณะ (Worell et al., 1996) ศึกษากระบวนการเรียนรูในการเรียนรูในการ
สรางพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งเปนนวัตถกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล เมอรซี่
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษา เพื่อพัฒนาการสรางพลังอํานาจในตัวเองในอนาคต
โดยทําการวิจยั วาสามารถพัฒนาพฤติกรรม 4 ดาน ตอไปนี้ของนักศึกษาไดหรือไม ดานที่ 1 การ
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รวมมือกันทํางาน ความเคารพซึ่งกันและกัน (collegiality) ดานที่ 2 การติดตอสื่อสารกันอยางมี
ประสิทธิภาพ (communication) ดานที่ 3 ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการกระทําของตน
(accountability) และดานที่ 4 ความเปนอิสระในวิชาชีพ (autonomy) ผลการศึกษาพบวา มีผลบวกทั้ง
4 ดานกลาวคือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนในดานการติดตอสื่อสาร การใชคําพูด การรวบรวม
ปญหาดานสุขภาพตามบทบาทของพยาบาล นักศึกษาไดมีการแลกเปลีย่ นประสบการณกัน มีการวาว
แผน และพบวานักศึกษามีพฤติกรรมที่เปนอิสระมากขึ้น
ลูโก (Lugo, 1996) ศึกษาการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
กรณีศึกษากลุม สตรีตั้งครรภและมารดาของทารกในเมืองหนึ่งของรัฐฟลอริดาที่มีการเกิดของทารก
น้ําหนักนอย อัตราการตายสูงและยากจน วัตถุประสงคเพื่อนํากระบวนการเรียนรูในการสรางพลัง
อํานาจมาใชในการพัฒนาทักษะของสตรีจากชุมชนในการชวยเหลือกลุมอื่นๆ ในชุมชนเดียวกัน การ
ดําเนินการวิจยั ในชวงแรกจะเชิญชวนสตรีตั้งครรภและมารดาของทารกจํานวน 14 คน เปนผูให
คําแนะนํา (peer counselor) โดยผานการเยี่ยมบานในชุมชน เพือ่ เชิญชวนผูหญิงเขามาเปนกลุม
สนับสนุน โดยใชการเยีย่ มบานเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากลุมทั้งการประเมินความตองการของ
บุคคลและแนวทางแกไขปญหา ทําการวัดผลในระยะ 2-3 เดือน และ 1 ป พบวากลุมมีการรวมกันทํา
กิจกรรมมีบทบาทในชีวติ ตนเองและสังคมอยางมีนัยสําคัญ
บรุคเกอรและคณะ (Brooker et al., 1997) ไดทําการวิจยั กับคนงานอพยพในฟารมของรัฐ
อริโซนา รัฐนิวเจอรซี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จํานวน 27 คน ใชการวิจยั แบบมีสวนรวม มีกรอบ
แนวคิดการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง โดยเนนการสรางพลังอํานาจใน
ระดับบุคคล ซึ่งเปนกระบวนการภายในบุคคลที่มีการตระหนักรูแ ละการทํากิจกรรมของบุคคลนั้น
รวมทั้งเปนกระบวนการสรางพลังที่บุคคลสัมพันธกับสังคมที่เขาอาศัยอยู วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่ออภิบายการเปลี่ยนแปลงของคนงานอพยพในฟารม เกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถของตน
การวิเคราะหสังคมเชิงบวก ความรูเกี่ยวกับโครงสรางสังคม การเมืองที่เขาอยู และความสามารถใน
การถายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยกําหนดเปน 4 ปจจัย คือ เปาหมายชีวิต ขอบเขตของขอมูล
ที่คิดไดเกี่ยวกับปญหา และแนวทางแกไข ทัศนะ และบทบาท ผลการวิจัยพบวา มีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของการสรางและพฤติกรรมเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลัง
อํานาจในตนเองคงที่ จํานวน 17 คนและ กลุมที่มีการสรางพลังอํานาจสูงขึ้น จํานวน 10 คน พบวา
กลุมที่มีการสรางพลังอํานาจสูงขึ้น สวนมากเปนผูชาย และมีการศึกษาสูง ผลการวิจัยพบวาทั้ง 3
ชุมชน ที่ทําการวิจัยมีความแตกตางที่เกิดจากบริบทของชุมชนนั้นๆ ถึงแมจะใชหลักการและรูปแบบ
เดียวกัน การมีสวนรวมในโครงการ มิใชเหตุผลเดียวในการเปลี่ยนแปลง แตอาจเกิดจากทักษะ ความ
มั่นใจในการเขามามีสวนรวม ความสัมพันธในครอบครัว กลาวคือการเกิดการเรียนรูในการเรียนรูใน
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การสรางพลังอํานาจในตนเองมิใชเกิดจากโครงการเพียงอยางเดียวแตมีผลมาจากการดําเนินชีวิตของ
แตละบุคคลดวย
คิม (Kim,1997) ไดศึกษาการใหการศึกษาดานโภชนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
กลุมผูหญิงยากจนและครอบครัว โดยใชแนวคิดกระบวนการเรียนรูในสรางพลังอํานาจในตนเองของ
เปาโล แฟร (Paolo Freire) มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสนับสนุนผูหญิงยากจนในการวิเคราะห
สภาพปญหาตาง ๆ ดวยตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวติ มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีสมมติฐานเบื้องตนวา ผูใหญสามารถจะเรียนรู กระทํากิจกรรม และ
ทําการเปลี่ยนแปลง โดยใหประชาชนเปนผูวิจยั ดวยตนเองในการหาคําตอบในการดํารงชีวิตของตน
หลักการจะเนนคุณคาความรูของประชาชน วิธีการวิจยั ใชการสังเกตอยางมีสวนรวม สัมภาษณกลุม
ผูหญิงยากจน 27 กลุม โดยใชเวลา 17 เดือน ผลการวิจยั พบวา ผูเขารวมวิจยั เกิดกิจกรรมรวมกันในเชิง
สรางสรรคสังคม นอกจากนีผ้ ูวิจัยไดเสนอวา กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตองรวมองคประกอบ
ดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะเปนเครื่องมือหนึง่ ที่ใชอธิบายกระบวนการศึกษา
การสรางพลังอํานาจของชุมชน
ซิมเมอรแมน และคณะ (Zimmerman et., 1997) ทําการศึกษาการปองกันโรคเอดสของชาย
รักรวมเพศในประเทศเม็กซิโก โดยใชกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง มีการใชรูปแบบของการมีสวนรวมในการปองกัน ใชแนวคิดการสรางพลังอํานาจในการเพิ่ม
ความรวมมือของกลุม ใหโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ การหาความตองการของกลุม และการ
แบงปน
การประเมินผลดูจากพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสและการสรางพลังอํานาจที่
เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชน ผลการวิจัยพบวาความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของ
สมาชิกโครงการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนจากการริเริ่มของสมาชิกในโครงการ
เอง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชาย และกระบวนการเรียนรู
ในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูที่ทํางานมุงพัฒนาผูหญิงทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อได
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ใชการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) โดยการวิจยั เอกสาร การสัมภาษณ และการสนทนากลุม การวิจัยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร มีจุดมงหมายเพื่อวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย ตามแนวคิดของ
ของ มิเชล ฟูโก (Michel Foucault 1926-1984) นักคิดหลังสมัยใหม ชาวฝรั่งเศส ที่ไดรับการยอมรับ
โดยการนําเสนอแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis)ทีม่ ีมุมมองวาสิ่งตางๆ ในสังคม
นี้ลวนแตถูกกําหนดโดยผูมอี ํานาจ เมื่อมองมิติหญิงชายที่ดํารงอยูใ นสังคมผานกรอบการมองเชนนี้จะ
เห็นความซับซอนเบื้องหลังและกระบวนการ ในการสราง ความคิดเห็น ความหมาย ตลอดจนกรอบ
คิดใหกับมิติหญิงชายในสังคมไทย ตลอดจนกระบวนการในการทําใหวาทกรรมนี้แพรขยายและดํารง
อยูในสังคมนีอ้ ยางยาวนานและตอเนื่อง โดยการกําหนดเปนกฎเกณฑขอบังคับทางสังคมที่ทุกคน
ตองยึดถือปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม
1.1 ประเด็นในการศึกษาเอกสาร มีดังนี้
1.1.1 กระบวนการสราง หรือกําหนด ความคิดเห็น ความหมาย ตลอดจนกรอบคิด
ใหกับมิตหิ ญิงชาย มีเปาประเด็นที่การสืบคนใหเห็นถึงความรู ความจริง และอํานาจที่เขามากําหนด
ความคิดเห็น ความหมาย ตลอดจนแนวคิดใหกับมิติหญิงชาย รวมถึงกระบวนการสงผานวาทกรรม
ไปยังสมาชิกในสังคม โดยผานสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง
เปาหมายของการวิเคราะหขอ มูลในสวนนีม้ ิไดเปนเพียงการชี้ใหเห็นถึงรายละเอียด
ขั้นตอน ความสัมพันธของเงื่อนไข สถานการณทนี่ ําไปสูภาคปฏิบัติการจริงทางสังคมเทานั้น แต
รวมไปถึงการวิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงความแยบยลแนบเนียนของอํานาจที่มาในรูปของความรูความ
จริง กฎระเบียบที่เขามากํากับใหการดําเนินการจัดกระทําตาง ๆ ที่กําหนดใหดํารงอยูไ ดในสังคม
1.1.2 ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการวาทกรรมมิติหญิงชาย
ในการวิเคราะหในสวนนี้ มีเปาหมายใหเห็นถึงผลกระทบของวาทกรรมตอผูหญิงที่เกิดขึน้
โดยเลือกศึกษาผลของวาทกรรมมีหลักการสําคัญที่วาการครอบงําที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
การสรางตัวตน หรือการสรางอัตลักษณเฉพาะใหกับผูหญิง
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1.2 แหลงเอกสาร ศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษาแหลงเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจยั
ดังที่นงลักษณ วิรัชชัย (2538: 18-20) เสนอไวใน 3 ลักษณะ ไดแก เอกสารอางอิง เอกสารปฐมภูมิ
และเอกสารทุติยภูมดิ ังนี้
1.2.1 เอกสารอางอิง โดยการศึกษาจากงานวิจยั เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการทางสตรีศึกษา โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายงานการ
ประชุมสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รายงานการปฏิบัติงานประจําป และ 12 ปของ
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.2.2 เอกสารปฐมภูมิ โดยการศึกษาเอกสารที่นําเสนอความคิดและ
ประสบการณของผูเขียนโดยตรง ไดแก บทความ งานวิจัยบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการจัด
การศึกษาและเรื่องเลาจากประสบการณของผูหญิง ในรูปแบบของคําใหการของผูรอดจากเหตุการณ
ความรุนแรงตอผูหญิง รวมถึงเรื่องเลาของผูหญิงรากหญา
1.2.3 เอกสารทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการดาน
สตรีศึกษา
คูมือปฏิบัติงานขององคการพัฒนาเอกชน เชนมูลนิธเิ พื่อนหญิง สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ประมวลกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวของกับความผิดทางเพศ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ขอ งเกี่ยวกับการหมั้น
เหตุการฟองหยา กฎหมายครอบครัว พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ.2508 พระราชกฤษฎีกาการใชคํานําหนานามสตรี พ.ศ.2460 หนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับการ
ใหสัมภาษณของผูหญิงในการเลือกใชนามสกุลหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหผูหญิงมีสิทธิเลือกใช
นามสกุลหลังจากจดทะเบียนสมรส
การสัมภาษณผูหญิงทีป่ ระสบความสําเร็จในธุรกิจกรณีการ
ทํางานนอกบานและงานในบาน ซึ่งเปนการเบียดขับ แยงชิงพื้นที่ของวาทกรรมในภาคปฏิบัติการ
เอกสารดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาจากแหลงขอมูลที่สําคัญคือ เครือขายของศูนยวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดโครงการสตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงศึกษาจากศูนยขอมูลของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ คือสํานักสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และขอมูลจากองคการ
พัฒนาเอกชนที่ทํางานดานผูห ญิงที่เชื่อถือไดโดยตรง เชนมูลนิธิเพื่อนหญิง สถาบันวิจัยบทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี นอกจากนี้ยังศึกษาคนควาผานทางอินเตอรเน็ต
เพื่อเขาถึงแหลงเอกสารขอมูล ชวยใหการศึกษาคนควากวางขึ้น ไดขอมูลสําคัญใหมๆ ซึ่งเปนผลจาก
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การประชุมสัมมนา อบรม ตลอดจนโครงการ แผนการดําเนินงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวของ ชวยใหเห็นแนวโนม หลักการ และแนวคิดใหมๆทีส่ ําคัญ
1.3 การวิเคราะห ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยการวิเคราะหและ
สังเคราะหสาระสําคัญซึ่งนําไปสูความเขาใจมิติหญิงชายในสังคมไทย
ในฐานะที่เปนวาทกรรม
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมโดยการสงผานสถาบันทางสังคม
และผลกระทบของวาทกรรมตอ
ผูหญิง
1.4 ประเด็นในการวิเคราะห
1.4.1.
สถาบันทางสังคม แบงเปน

กระบวนการสรางวาทกรรมมิตหิ ญิงชายและการสงผานวาทกรรมสู

1.4.1.1 มิติหญิงชายกับครอบครัว
1.4.1.2 มิติหญิงชายกับการศึกษา
1.4.1.3 มิติหญิงชายกับการเมือง การปกครอง
1.4.1.4 มิติหญิงชายกับเศรษฐกิจ
1.4.1.5 มิติหญิงชายกับศาสนา
1.4.2. ผลกระทบตอผูหญิงจากวาทกรรมชายเปนใหญ
1.5 การตรวจสอบขอมูล
1.5.1 การตรวจสอบขอมูลเอกสาร ผูวิจัยไดตรวจสอบทางดานความนาเชื่อถือ
ของเอกสาร โดยใหความสําคัญกับผูเขียน แหลงผลิต หนวยงานที่รับผิดชอบ วิธีการไดมาซึ่ง
เอกสารและขอมูลที่นํามาใช รวมถึงการเผยแพร เชนการเผยแพรทาง อินเตอรเน็ต ก็ไดเลือกสืบคน
จากแหลงขอมูลหรือองคกรที่นาเชื่อถือ เชน องคการสหประชาชาติ เชน UNDP. UNIFAM
โครงการสตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งขอมูลไดผานการ
สังเคราะห และตรวจสอบมาแลวระดับหนึง่ จึงนาจะมีความเชื่อถือไดมาก
1.5.2 การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เปนการตรวจสอบที่ลึกลงไป โดย
ตรวจสอบผลการศึกษาสังเคราะหเอกสาร และการตรวจสอบทางดานความคิดของผูวิจัยในประเด็น
เรื่องที่ศึกษากับผูเชี่ยวชาญ โดยการรวมเขียนบทความ และตําราในประเด็นมิติหญิงชาย โดยผานการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการเขียนตําราเรื่องมิติหญิงชายในงานสวัสดิการสังคมของมหาวิทยาลัย
เกริก
โดยสรุป การศึกษาเอกสารเปนวิธีการทีผ่ ูวิจัยใชเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับปญหา
ในการวิจัย ศึกษาแนวคิดในการวิเคราะหมิติหญิงชายในสังคมไทย ภาคปฏิบัตกิ ารของวาทกรรม
โดยการสงผานวาทกรรมมิติหญิงชายผานทางสถาบันทางสังคม และผลกระทบจากการกําหนดมิติ
หญิงชายแบบชายเปนใหญตอ ผูหญิง แหลงเอกสารไดแก เอกสารอางอิงทั่วไป เอกสารปฐมภูมิ และ
เอกสารทุติยภูมิ โดยการเขาไปศึกษาโดยตรงจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกีย่ วของ
รวมถึงการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การศึกษาเอกสารมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
เอกสารในเบื้องตนโดยผูวจิ ัยดูจากแหลงทีม่ าที่นาเชื่อถือ มีการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาเอกสารโดย
การเขียนเปนบทความและตําราที่เกี่ยวของกับมิติหญิงชายในสังคม โดยระหวางการเขียนบทความ
และตํารานั้นผูว ิจัยไดมกี ารแลกเปลี่ยนและมีการตรวจสอบทางดานความคิดกับผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2.การสัมภาษณ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจ
ของผูหญิงที่ปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี เฉพาะองคกรที่มีวัตถุประสงคในการทํางานเพื่อความ
เสมอภาคหญิงชาย โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview)
2.1 ผูใหสัมภาษณ ในการคัดสรรผูใหขอมูลนั้นใช purposing sampling ผูวิจัยสืบหาผูที่
ทํางานพัฒนาสตรีจากทําเนียบรายชื่อองคการพัฒนาเอกชน 2546 โดยคณะกรรมการเผยแพรและ
สงเสริมงานพัฒนา และไดไปพูดคุยในเบือ้ งตน และถาการสัมภาษณมีการพาดพิงถึงบุคคลใดก็จะไป
สัมภาษณเพิ่มเติม รวมจํานวนประมาณ 45-50 คน ผูวิจยั ไดคัดเลือกไวจํานวน 22 คน ทั้งนี้ผูวิจยั ได
คัดเลือกผูใหสมั ภาษณจากสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐเพิ่มเติม
จํานวน 4 คน โดยเลือกจากผูที่มีความรู ประสบการณตรงและมีระยะเวลาในการทํางาน อยางนอย 5
ป ซึ่งเปนระยะเวลาในการทํางานที่มีประสบการณมากพอที่จะใหขอมูล
ผูใหสัมภาษณจํานวน 26 คน เปนผูห ญิง จํานวน 24 คน และผูชาย จํานวน 2 คน
ผูปฏิบัติงานดังกลาวสังกัดองคการพัฒนาสตรีของภาครัฐตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน
และองคการภาคเอกชนจํานวน 22 คน ซึ่งในองคการภาคเอกชนอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 14 คน ภาคเหนือจํานวน 8 คน
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั เครื่องมือที่สําคัญในการสัมภาษณสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ เปน
แบบสัมภาษณที่พัฒนามาจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
และไดผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ทาน คือรองศาสตราจารยบําเพ็ญ โรจนปรีชา ดร.สุธีรา ทอมป
สัน และดร.ภุชงค เสนานุช กอนจะนํามาสัมภาษณ ผูวจิ ัยเปนผูทําการสัมภาษณเองและมีการเตรียม
ตัวอยางดี โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ ดังนี้
2.2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใ หขอมูล เชนการเลี้ยงดูในบานเปนอยางไร
มีความแตกตางในการเลี้ยงดูเด็กผูหญิงและเด็กผูชายหรือไม บทบาทของพอแมในบาน การศึกษา
อายุการทํางาน มูลเหตุจูงใจ ในการมาทํางานในการพัฒนาผูหญิงในสังคม รวมถึงการมาทํางานใน
ตําแหนงงานปจจุบันนี้
2.2.2 ความเทาเทียมกันระหวางหญิงชายในสังคม
2.2.3 มีเปาหมายในการทํางานอยางไร
2.2.4 กฎเกณฑทางสังคมทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และกฎเกณฑทไี่ มเปน
ทางการอะไรบางในการกําหนด มิตหิ ญิงชายขึ้นในสังคม
2.2.5 กระบวนการในการทําใหกฎเกณฑตาง ๆ เหลานัน้ ทําหนาที่ของมัน
อยางไดผลหยัง่ รากลึกฝงแนนอยูในรากฐานของสังคมไดอยางไร ผานสถาบันทางสังคมอะไรบาง
อยางไร เชนครอบครัว โรงเรียน วัด ที่ทํางาน สถาบันทางการเมือง ฯลฯ ในประเด็น
2.2.6 ผูหญิงสวนใหญประสบปญหาอะไร มีสาเหตุจากอะไร อยางไร
2.2.7 ปญหาในการทํางานมีอะไรบาง คิดวามีทางออกกับปญหาเหลานี้
อยางไร
2.2.8 อะไรเปนปจจัยทําใหผูหญิงเกิดพลังอํานาจในตัวเอง
2.2.9 ประสบการณในการทํางานมีสวนสําคัญตอการเกิดกระบวนการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองอยางไร
2.2.10 กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
2.2.10.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
2.2.10.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
2.2.10.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
2.2.10.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยุติความรุนแรง
2.2.11

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากผากระบวนการ

สรางพลังอํานาจ
2.2.12 ปญหาและอุปสรรคในการสรางพลังอํานาจ

153

2.2.13 การศึกษาจะเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายอยางไร ในลักษณะแนวทางและรูปแบบใด ใครหรือสถาบันใดในสังคมควรเปนผูรับผิดชอบ
2.2.14 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
2.3 การเก็บขอมูล ใชแบบสัมภาษณเปนแนวทางในการเก็บขอมูล โดยการเก็บขอมูลนี้
ผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณดวยตัวเอง โดยมีผูชวยวิจัยในการเตรียมอุปกรณในการสัมภาษณ เชนการ
บันทึกเสียง และการจดบันทึก โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาสรุปและวิเคราะหวนั ตอ
วัน เมื่อไดขอ มูลใหมมาในวันตอไป สามารถมาตรวจสอบกับขอสรุปเดิม จนถึงระดับขอมูลที่ไดมา
ใหมไมสามารถปรับเปลี่ยนขอเสนอเชิงทฤษฎีตามที่ไดทบทวนมา ไดแกทฤษฎีสตรีนิยม แนว
วิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) และแนวคิดการเรียนรูในการสราง
พลังอํานาจในตนเอง ของเปาโล แฟร (Paolo Freire)โดยตลอดกระบวนการนี้ผูวจิ ัยจะตองทําดวย
ความระมัดระวัง และรอบคอบ ในการวิจยั ครั้งนีไ้ ดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2548-30 ตุลาคม 2548 และเก็บขอมูลเพิ่มเติมระหวางวันที่ 10-17
พฤศจิกายน 2548
2.4 การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตัวเอง
โดยใชแนวทางของ สุภางค จันทวานิช (2535:4) ทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บ
รวบรวมขอมูล และยังทําตอไปหลังการเก็บขอมูลสิ้นสุดลง ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลตองอาศัย
สมมุติฐานชั่วคราว (working hypothesis) จํานวนมากที่คิดคน ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การวิเคราะห
ขอมูลนั้นจะคัดเลือกขอมูลที่ผูใหขอมูลเห็นตรงกันอยางนอยครึ่งหนึ่งของผูใหขอมูล
2.5

การตรวจสอบขอมูล วิจัยนี้ไดใชการตรวจสอบขอมูลสามเสา (triangulation) คือ
1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) ตรวจสอบขอมูลดานเวลา
สถานที่ และบุคคลที่ตางกัน จะตองไดขอมูลที่ตรงกัน
2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจยั (investigator triangulation) การตรวจสอบขอมูล
จากการเก็บขอมูลในภาคสนาม ที่มีทั้งผูว ิจัยและผูชวยวิจัย หลังจากเก็บขอมูลแลวมาบันทึกขอมูล
ดวยกัน สรุปขอมูลที่ไดและเห็นตรงกัน
3) การตรวจสอบสามเสาดวยวิธีการรวบรวมขอมูล (methodology triangulation)
คือการรวบรวมขอมูลหลายวิธี ทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม
โดยหลักการดังกลาว ผูวิจยั ไดตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาตลอดเวลา
เชน ในการ
สัมภาษณในชวงเวลาเดียวกัน ไดใชคําถามเดียวกันกับผูใ หขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหหลายคนแสดง
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ความคิดเห็น เปนการตรวจสอบขอมูลในดานเวลา สถานที่ และบุคคลที่ตางกัน ตองไดขอมูลตรงกัน
เพื่อตรวจสอบใหเกิดความมัน่ ใจ และโดยใชวิธีการอื่นศึกษา เชนการเขาไปพูดคุยเพิ่มเติม การสังเกต
และการสนทนากลุมอยางไมเปนทางการในกรณีที่องคการพัฒนาสตรีจัดการสัมมนา อบรม รวมถึง
การทํากิจกรรมรวมกันในวาระตางๆ การตรวจสอบขอมูลดังกลาวผูวจิ ัยพบวาเปนไปอยางธรรมชาติ
และทําใหไดขอ มูลที่มีความนาเชื่อถือ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกนี้
ไดนํามาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลัง
อํานาจของผูหญิง และเชื่อมโยงไปสูการนําเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชายในสังคม
3. การสนทนากลุม (focus group discussion) มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางเพื่อศึกษาประสบการณ
ความคิดเห็น
และมุมมองในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคมใน
ประเด็นตางๆที่กําหนดไว
3.1 ผูรวมสนทนากลุม จําแนกตามพื้นที่วจิ ัย ดังนี้
3.1.1 กลุมผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จํานวน 7 คน ใชเวลาในการสนทนาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
3.1.2 กลุมภาคเหนือ มีผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 6 คน ใชเวลาในการสนทนา
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
ผูรวมสนทนากลุมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งมีคุณลักษณะตามตารางดังตอไปนี้
3.2 ประเด็นการสนทนากลุม จําแนกประเด็นการสนทนากลุมที่ศึกษาเปนประเด็นคําถาม
กวางๆที่ใชถามในตอนแรก และถามเจาะลึกตามคําตอบที่ได โดยมีประเด็นการสนทนา ดังนี้
3.2.1 มิติหญิงชายในสังคมทีใ่ กลตัว ผูหญิงผูชายมีความเสมอภาคกันหรือไม อะไร
ที่ทําใหเปนเชนนั้น
3.2.2 สถาบันทางสังคมใดที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงชายมากทีส่ ุด
และ
สถาบันใดที่มคี วามเหลื่อมล้ํามากที่สุด
3.2.3การศึกษาในระบบซึ่งมีความสําคัญในการปลูกฝงเด็กและเยาวชนอยางเปน
ระบบ ควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาอยางไร ครูควรมีคุณลักษณะ มีทัศนคติอยางไร สิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนควรเปนอยางไร รวมถึงประเด็น เปาหมายการเรียนรู
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กลุมเปาหมาย สาระสําคัญในการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรูห รือเนื้อหาสาระ
ความสัมพันธระหวางหญิงชายในสังคม กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการประเมินผล
3.2.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเปนการจัดการศึกษานอกระบบควรมีบทบาท
อยางไร
3.2.5 การศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานสถาบันครอบครัว ควรมีแนวทางในการเลี้ยงดู
ปลูกฝงเด็กผูหญิงและเด็กผูชายอยางไร ควรแตกตางกันหรือไม
3.2.6 ชุมชนควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาอยางไร เชนการรณรงค
เรื่องความเสมอภาค สิทธิสตรี
จากประเด็นปญหาหลัก นําไปสูการสนทนาเจาะลึกในประเด็นคําถามยอยตางๆ ตาม
คําตอบที่ได ในเรื่องความเขาใจและทัศนคติในเรื่องมิตหิ ญิงชายของพอ แม ครูและผูนําชุมชน การ
ทําใหเกิดโครงการที่เปนรูปธรรมในการยกตัวอยางผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จเพื่อเปนแบบอยาง ความ
เสมอภาค การใหเกียรติซึ่งกันและกันโดยไมแยกเพศ การไมกําหนดใหเด็กเลือกทํางาน หรือเรียน
ตามอัตลักษณทางเพศแบบเดิม ซึ่งทุกเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน
3.3 เครื่องมือในการวิจัยที่สาํ คัญ ไดแกผนู ําการสนทนากลุม (Morgan,1991: 6) หากผูนํา
การสนทนาในฐานะที่เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลไมไดเตรียมตัว ไมมีความตั้งใจ หรือไมมีความ
ชํานาญแลว ผลที่ไดรับก็เปนเสมือนการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไมไดจัดเตรียมอยางดี
นั่นเอง ดังนัน้ ในการจัดสนทนาทั้ง 2 ครั้ง ผูวิจัยจึงเตรียมตัวอยางดี เตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณ
ในการจัดกลุมสนทนาผูวิจยั ทําหนาที่เปนผูนําการสนทนาทั้งสองครั้งดวยตัวเอง
3.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเริ่มวิเคราะหขอมูลตั้งแตเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล โดยตั้ง
เปนสมมุติฐานชั่วคราว โดยมีการตรวจสอบจากแหลงขอมูลตลอดเวลา และในการสนทนากลุม
ขอมูลไดถูกตรวจสอบระหวางสมาชิกที่รว มสนทนากลุม และบางขอมูลไดรับการตรวจสอบระหวาง
กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑลและกลุมภาคเหนือ กอนทีผ่ ูวิจัยจะตีความหรือตัดสินใจสรางขอสรุปใน
ประเด็นนั้น ซึ่งการดําเนินการเชนนี้สอดคลองกับขอคิดเห็นของ Knodel (1993: 43) ที่ระบุวา
ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมจําเปนตองทําการตัดสินในเชิงจิตวิสัย (subjective judgment)
โดยการตีความและการวิเคราะหการตีความขอมูลอาจตรวจสอบภายในบริบทของการอภิปรายอยาง
กวางขวาง โดยการพิจารณารวมขอมูลที่ไดจากวิธีการอืน่ ๆ เชน การสัมภาษณเจาะลึก การศึกษา
เอกสาร เปนตน
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3.5 ระยะเวลาในการจัดกลุมสนทนา ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมผูปฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
และกลุมผูปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ณ สมาคม YMCA. จังหวัด
เชียงราย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย
ตลอดระยะเวลาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา องคการสหประชาชาติไดมีสวนสําคัญอยาง
มากในการผลักดัน ใหเกิดกระบวนการพัฒนาผูหญิงและขจัดอุปสรรคตอความกาวหนาของผูหญิง
ขึ้นในประเทศสมาชิกตางๆทั่วโลก ทั้งนี้ ดวยตระหนักชัดวาปญหาของการพัฒนาผูหญิงที่สําคัญ
สวนหนึ่งมาจากความไมเสมอภาค
ผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติในสังคม
สอดคลองกับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) โดยกลุมแนวคิดสตรีนิยม (feminism) มีความเชื่อวาระบบ
สังคมในปจจุบันเปนระบบที่เพศชายเปนใหญ (patriarchal system) กลาวคือเพศชายเปนผูกําหนด
กฎเกณฑความเปนไปของสังคม ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางเพศ ผูหญิงกลายเปนผูดอยโอกาส
ทางสังคมในรูปแบบตางๆ ถูกเลือกปฏิบัติ ไมไดรับความเปนธรรมทั้งดวยเจตนาและไมเจตนา
ภายใตการสงผานอุดมการณชายเปนใหญผานสถาบันทางสังคมรูปแบบตางๆที่สั่งสมและหลอหลอม
ใหผูหญิงเปนชนชั้นสองในสังคม (ปฐมาภรณ บุษปธํารง, 2546: 26)
ทั้งนี้คานิยมของสังคมที่กําหนดใหผูหญิงมีบทบาทที่นําไปสูสถานภาพที่ไมเทาทียมหรือ
ดอยกวาชาย ทั้งในระดับครอบครัวและสังคมทั่วไป ดังคํากลาวที่วา “ชายเปนชางเทาหนา หญิง
เปนชางเทาหลัง”
สะทอนใหเห็นไดจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนในดานครอบครัว
การศึกษา การมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง หรือทางดานเศรษฐกิจ โดยเกิดขึ้นมากมาย
ในหลายๆรูปแบบทั้งแยบยลและเปดเผย ที่เปนมานานจนบางครัง้ กลายเปนสิ่งที่ผูหญิงเคยชินและ
ยอมรับสภาพเสียเอง และคิดวาเปนสิ่งที่เหมาะสมดีแลว
การศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย
โดยผานการขอ
คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นมิตหิ ญิงชาย การวิจัยนี้จึง
ไดศึกษาวาทกรรมมิติหญิงชายในประเด็นดังตอไปนี้
1. กระบวนการสรางวาทกรรมมิติหญิงชายและการสงผานวาทกรรมสูส ถาบันทางสังคม
1.1 มิติหญิงชายกับครอบครัว
1.2 มิติหญิงชายกับการศึกษา
1.3 มิติหญิงชายกับการเมือง การปกครอง
1.4 มิติหญิงชายกับเศรษฐกิจ
1.5 มิติหญิงชายกับศาสนา
2. ผลกระทบของวาทกรรมชายเปนใหญที่มีตอผูหญิง
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1.กระบวนการสรางวาทกรรมมิติหญิงชายและการสงผานวาทกรรมสูสถาบันทางสังคม
การวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชาย เปนการวิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงกระบวนการสรางวาท
กรรมมิติหญิงชาย การสงผานสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันศาสนา และสถาบันทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการแบงงาน
กันทํา การสงผานทางวรรณกรรมภาพสะทอนวาทกรรมชายเปนใหญทางวัฒนธรรม
รวมถึงผลกระทบตอผูหญิงจากวาทกรรมชายเปนใหญ
1.1 มิติหญิงชายกับครอบครัว
ในการพิจารณาถึงสถานภาพทางครอบครัวของผูหญิงโดยการเปรียบเทียบกับผูชายใน
สังคมไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่6 ไดทรงเขียนไวในเอกสาร
ประเภทบทความ โดยใชพระนามแฝงวา “รามจิตติ” เรื่องเครื่องหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหง
สัตรีไวอยางชัดเจน วา
“หญิงไทยเราถูกผูชายกีดกันและบังคับหยุมหยิมตางๆ อยูมาก แตหญิงไทยเองจะรูสึกหรือไมนั้น
ขาพเจา ทราบไมไดแน เปนแตสงสัยวาในสมัยนี้มีหญิงไทยบางคนเริ่มรูสึกบางแลว”

โดยเฉพาะในทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับครอบครัว ซึ่งเปนกฎเกณฑขอกําหนดที่สาํ คัญใน
การเปนอยูของทุกคนในครอบครัว
ซึ่งเปนสถาบันที่เปนพืน้ ฐานที่สําคัญที่สุดในสังคม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่6 ไดกลาวถึงกฎหมายลักษณะผัวเมียและลักษณะ
หยารางในเอกสารเดียวกันวา
“ในกฎหมายนั้นถาพิจารณาดูแลว คงจะแลเห็นไดโดยงายๆ วาในขอที่เกี่ยวดวยสัตรี สัตรียอมตกอยู
ในที่เสียเปรียบทุกสถานในการเปนเจาของทรัพยสมบัติเปนตน สัตรีเสียเปรียบผูชายปานใด แมผูที่มิใช
นักเรียนกฎหมายยอมจะรูอยูแลวไมใชหรือ ผูหญิงที่มีสามีแลว ไมสามารถจะครอบครองสมบัติตนเองได
ตองมอบใหสามีเปนผูปกครองแทน อีกอยางหนึ่งกฎหมายลักษณะผัวเมียและลักษณะหยารางกัน ผูชายก็
ทํากําหนดดวยความสะดวกของผูชาย”

การกําหนดขึน้ ในรูปของกฎหมาย กฎระเบียบและขนบธรรมเนียมตางๆ ซึ่งสวนใหญจะ
อางเพื่อรักษาความดีงาม ความผาสุกในครอบครัว ความสงบเรียบรอยของสังคม รวมถึงความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูหญิง แตปดกั้นโอกาสที่จะใหผูหญิงไดเลือกและตัดสินใจ ทําใหมี
กฎหมายและขอกําหนดทีเ่ ลือกปฏิบัติตอผูหญิงขึ้นมากมายหลายๆเรื่อง แมวาในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันไดกําหนดให หญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน เปนการนําไปสูความเชื่อที่วาหญิงชายใน
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สังคมไทยมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ซึ่งความเชื่อดังกลาวไมไดสอดคลองกับความเปนจริง
แมกระทั่งในปจจุบันนี้ ผูหญิงยังไมไดรบั ความคุมครองจากบทบัญญัติของกฎหมาย และการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเทาเทียมเสมอภาคกับชาย ทําใหผูหญิงอยูในสภาพที่เสียเปรียบทั้งในดานครอบครัว
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2544: 3) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาสตรี
(พ.ศ.2545-2549) ที่ระบุวา การมีสวนรวมของผูหญิงในครอบครัวยังอยูในขอบเขตที่จํากัด สตรี
จํานวนมากยังคงมีบทบาทสูงในการตัดสินใจเกีย่ วกับคาใชจายในครัวเรือน
ในขณะที่ผูชายมัก
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและและการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญของครอบครัว ทั้งนีเ้ นื่องมาจากคานิยม
ในสังคมและครอบครัวที่มอบหมายบทบาทในฐานะมารดาและภรรยาที่ตองจัดการเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกในครอบครัวใหกับผูหญิง ในขณะทีค่ าดหวังใหผูชายแสดงบทบาทนําในการหา
เลี้ยงครอบครัว และเปนผูแทนครอบครัวในเรื่องที่เกีย่ วของกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ (สํานักกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว,2546: 9)
สถาบันครอบครัวนับเปนสถาบันแรกที่มปี ญหาความไมเทาเทียมและการเลือกปฏิบัติตอ
ผูหญิง องคการสหประชาชาติ ไดพยายามผลักดันใหมกี ารแกไขในระดับรัฐบาลมาโดยตลอด โดย
ไดกําหนดเปนมาตรการตางๆ ในรูปของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
ที่มีความสําคัญและเกีย่ วของกับประเด็นของผูหญิงและครอบครัวและการสมรส ซึ่งจนถึงปจจุบัน
ประเทศไทยยังตั้งเปนขอสงวน ทั้งๆที่องคการสหประชาชาติประกาศอนุสัญญาเมื่อ พ.ศ. 2522 แต
สําหรับประเทศไทยนัน้ ไดใหภาคยานุวตั ิ ในป 2528 เบื้องตนไดตั้งขอสงวนไว 7 ขอ คือ
1. เรื่องความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตําแหนงราชการ
2. เรื่องการถือสัญชาติบุตรที่เกิดจากหญิงไทย
3. เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา
4. เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับจางงานชนิดเดียวกัน
5. เรื่องการทําสัญญา
6. เรื่องความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส
7. เรื่องการใหอํานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพพิ าท
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2546:3)
ขอสงวนเหลานี้คอยๆไดรับการยกเลิกทีละขอ จนสุดทายในป2540 ยังเหลือขอยกเวน 2 ขอ
คือ ขอ6. เรื่องความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส และขอ7. เรื่องการใหอํานาจศาลโลก
ในการตัดสินกรณีพิพาท ดวยความพยายามผลักดันของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
(กสส.) ซึ่งตอมาไดยุบเลิกไป เปนสํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เมื่อพ.ศ.2543 เมื่อ
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รัฐบาลปฏิรูประบบราชการ และองคการพัฒนาสตรีภาคเอกชนตางๆ ที่มีตอรัฐบาลในแตละสมัย
สามารถสรุปไดดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ 1 ขอสงวนและปทขี่ อสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ อสตรี
ปพ.ศ.ที่ขอสงวนไว
ขอสงวน
2528
2533
2535
2538
2540
x
x
x
1.เรื่องความเสมอภาคทางการเมือง
และการรับตําแหนงราชการ
x
x
2.เรื่องการถือสัญชาติบุตรที่เกิดจาก
หญิงไทย
x
x
x
3.เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา
x
4.เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับจาง
งานชนิดเดียวกัน
x
5.เรื่องการทําสัญญา
x
x
x
x
x
6.เรื่องความเสมอภาคในดาน
ครอบครัวและการสมรส
x
x
x
x
7.เรื่องการใหอํานาจศาลโลกในการ
x
ตัดสินกรณีพพิ าท
นับจากปพ.ศ. 2528 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยไดใหภยานุวัตร ถึง ป พ.ศ. 2535 รวม 7 ป
ประเทศไทยไดยกเลิกขอสงวนไป 5 ขอ ยกเวน ขอ 6 และ 7 อยางไรก็ดี ตั้งแต พ.ศ. 2536 เปนตนมา
เปนเวลา 12 ป ประเทศไทยยังไมมกี ารยกเลิกขอใดเพิม่ เติมอีก และถึงแมจะมีการยกเลิกขอสงวนใน
อนุสัญญาไปบางแลว แตในระดับประเทศ ยังมีขอกฎหมายที่ขัดแยงและรอที่จะตองปรับปรุงแกไข
อีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัวและการสมรส ซึ่งมีความสําคัญอยางมาก
เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวของทุกคน อยางไรก็ดีแมมกี ารเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เปดโอกาสใหหญิง
ชายเทาเทียม หากแตในทางปฏิบัติกระบวนการเปลีย่ นแปลงและการยอมรับเกิดขึน้ ไดชามาก ทัง้ นี้
เพราะผูหญิงเองยังยึดติดกับความคุนเคยแบบเดิม การอางถึงความเหมาะสม อยางเต็มใจที่จะถือ
ปฏิบัติแบบเดิม
ที่เห็นไดชัดเจนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงในการเลือกใชชื่อสกุลของผูหญิงนับเปน
ปรากฏการณที่สําคัญในสังคมที่กระทบตอผูหญิงโดยตรง
สื่อตางๆใหความสนใจมากมาย
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ เนื่องจากประเด็นนี้มีการพูดถึงมานานถึงความไมเปนธรรมตอผูหญิง แม
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ผูหญิงบางคนอาจจะไมไดสนใจ เพราะไมเห็นวาเปนสิง่ สําคัญ แตก็กลายเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน
อยางมากในป พ.ศ.2542 จนมาสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหฝา ยหญิงมีอิสระในการเลือกใชชื่อ
สกุลเมื่อป 2546
แตเดิมนั้นพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ซึ่งระบุใหผหู ญิงเปลี่ยนคํานําหนาชื่อจาก
นางสาว มาเปนนาง พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมมาใชชอื่ สกุลของสามีภายหลังจากจดทะเบียนสมรส
กับฝายชาย ประธานสตรีแหงชาติในขณะนั้นไดใหทัศนะผานหนังสือพิมพวา
“เพื่อความเปนธรรมแกผูหญิงจึงพยายามที่จะหาคํากลางมานําหนาชื่อของผูหญิง เพื่อไม
ตองแบกรับสถานภาพที่แตงงานแลวหรือยังไมแตงงานติดตอไปตลอดชีวิต สวนการเลือกใชนามสกุลนั้น
ก็นาจะเปนสิทธิของผูหญิงที่ควรจะมีโอกาสเลือกใชนามสกุลของตัวเอง หรือนามสกุลของสามีได”
(นสพ.ไทยรัฐ,19 กรกฎาคม 2539:4)

อยางไรก็ดเี ลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมในขณะนั้น ไดคดั คานวา
“ความเสมอภาคระหวางชายหญิง ตองเขาใจวาสังคมไทยมีความแตกตางจากสังคมอื่น โดยเฉพาะสังคม
ตะวันตก เพราะประเพณีไทยในอดีต ชายถือวาหญิงเปนเพศที่ออนแอ ตองใหการดูแลเอื้ออํานวย การ
กําหนดใชนางนําหนาหญิงที่แตงงานแลวใครยุงไมได ซึ่งก็เปนขอคุณธรรม”
(นสพ.ไทยรัฐ, 19
กรกฎาคม 2539:14)

ในกรณีนี้ประเด็นความเสมอภาคถูกจัดวางใหเปนสิ่งที่มาจากกลุมประเทศตะวันตก
จึง
ขัดแยงกับจารีตประเพณีอันดีงามของไทย ที่ผูชายตองดูแลผูหญิง รวมถึงการระบุถึงการผิดลูกผิด
เมีย อันเปนเรือ่ งของศีลธรรมอันดีงาม คํากลาวเหลานีอ้ ิงอยูกับความดีงามของสังคมไทย และความ
เลวรายของสังคมตะวันตก ดูเหมือนลาหลัง ไมทันสมัย แตความลาหลังนี้เองที่ถูกนํามากลาวอางถึง
ความชอบธรรมในการโตแยงกับผูหญิงที่ตอ งการความอิสระทางเพศจากผูชายซึ่งเปนการเลียนแบบ
ตะวันตก อยางไรก็ดีขอเสนอดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในป 2542 แตกย็ ังถูก
คัดคานจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย โดยใหเหตุผลวา
“อาจจะขัดกับพระราชประสงคของรัชกาลที่ 6 ผูทรงตรากฎหมายนามสกุล รวมทั้งมีความ
ขัดแยง
กับวัฒนธรรมจารีตประเพณีของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมานาน สงผลกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
ทําใหการประพฤติปฏิบัติของคูสมรส หรือสามีภรรยาในสถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไมเปนเอกภาพ
ขาดเสถียรภาพ” (นสพ.ผูจัดการรายวัน, 15 พฤษภาคม 2542 : 15)
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การโตแยงจากวาทกรรมหลักภายใตระบบชายเปนใหญที่ตองการสืบทอดอํานาจชายเปน
ใหญใหคงอยูต อไปนั้นไดผูกโยงนอกเหนือจากจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามแลว
ยัง
นํากระแสการคัดคานเรื่องนามสกุลนี้กับพระมหากษัตริยผ ูทรงวางแผนในเรื่องนามสกุล
เพื่อมา
หักลางความชอบธรรมของฝายหญิง รวมถึงความผาสุกในครอบครัว อยางไรก็ดกี ระแสคัดคานยัง
ไดออกมาโตตอบดวยการเปรียบเทียบทัศนะของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมใหเห็น
ถึงความลาหลังของกระทรวงมหาดไทยวา
“กระทรวงมหาดไทยถือวาลาหลังและเปนเตาลานปที่สุด เพราะแมกระทั่ง
กระทรวงกลาโหมยังแกกฎหมายใหผูหญิงเปนนายพลได” (นสพ.มติชน , 9 มิถุนายน 2542: 14)

การพยายามหาเหตุผลดวยการเปรียบเทียบในครั้งนี้ นับเปนการพยายามสรางวาทกรรมใหม
เพื่อเบียดขับวาทกรรมหลักที่ครอบงําสังคมมานาน โดยวิธกี ึ่งบังคับใหฝายตรงขามยอมรับและตอง
ทําตามกรอบของวาทกรรมชุดใหม
ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยใหผูหญิงมีสิทธิในการเลือกใชนามสกุล หรือจดทะเบียน
สมรสในป2546 การชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนจะทําใหวาทกรรมใหมที่พยายามเบียดขับ
วามกรรมเดิมใหหมดอํานาจลง
หากแตจากการสัมภาษณผูหญิงในแวดวงการเมืองซึ่งถือวาเปน
ผูหญิงที่ใกลชดิ กับการตอสูข องวาทกรรมนี้ที่สุด และเปนผูหญิงที่มบี ทบาททางการเมืองและสังคม
อยางมากในยุคนั้น
กลับใหความคิดเห็นทีย่ ังคงสนับสนุนวาทกรรมหลักที่คุนเคย
จากการ
สัมภาษณนางอัญชลี เทพบุตร ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่7 มิถุนายน 2546 วา
“รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่การตอสูเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรีไดรับการยอมรับ........อยางไรก็ตามแม
กฎหมายใหมออกมาบังคับใช ตนยังใชนามสกุลของสามีตอไป” (นสพ.ไทยรัฐ , 7 มิถุนายน 2546: 14)

นอกจากนี้ นางสิริกร มณีรินทร ก็ใหความเห็นไปในทางเดียวกันวา
“เห็นดวยที่จะใหผูหญิงที่แตงงานแลวสามารถเลือกใชนามสกุลได แตตัวเองคงไมเปลี่ยนกลับไปใช
นามสกุลเดิม เพราะการแตงงานแลวจะใชนามสกุลของใครไมสําคัญ เพราะสิ่งที่มีคามากกวาคือ
ความสัมพันธของคูสมรสที่ตองมีความอบอุนและทําใหครอบครัวแข็งแรง” (นสพ.ไทยรัฐ, 7
มิถุนายน 2546)
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มาริสา หนุนภักดี ก็ไดใหสมั ภาษณในหนังสือพิมพมติชนดวยความคิดเห็นที่ตรงกันวา
“มองวาเปนการยุติธรรมดีกับสตรีเพราะเปนการสรางความเสมอภาคทางสิทธิระหวางกัน แตในสวนตัว
คงใชนามสกุลของสามีตอไป เพราะเปนการใหเกียรติสามีดวย และการใชนามสกุลเปนไปดวยความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน” (นสพ.มติชน 5 พฤศจิกายน 2546)

รวมทั้งกัญจนา ศิลปอาชา แมเปนนักการเมืองหญิงโสดที่ยังไมไดเปลี่ยนไปใชนามสกุล
ใคร ก็ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพไทยรัฐในทํานองเดียวกันในเรื่องการเลือกใชนามสกุล ซึ่งเปน
ความคิดที่แสดงถึงการครองความเปนเจาของวาทกรรมหลักอยูอยางเต็มรูปแบบในเรื่องการเลือกใช
นามสกุลของฝายชายวา
“เปนเรื่องที่ดีสอดรับกับเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย.........สวนตัวเองถามีโอกาสสละโสดเมื่อไร
ขอเลือกเปลี่ยนไปใชนามสกุลของคนรักดังที่กฎหมายเดิมบัญญัติไวอยางแนนอน เพราะตองการความ
เปนหนึ่งในครอบครัว เวลามีลูกจะไดไมมีปญหาวาลูกจะใชนามสกุลของพอหรือของแม” (นสพ.ไทยรัฐ
7 พฤศจิกายน 2546)

จากทัศนะของผูหญิงที่ใหสัมภาษณลวนแลวแตขึ้นตนดวยการยอมรับ ยกยองและชื่นชม
ในเรื่องสิทธิในความเสมอภาคกับผูชายที่ผูหญิงเรียกรองไดมา อันเปนวาทกรรมชุดใหมภายใตความ
เสมอภาคหญิงชาย แตในภาคปฏิบัติผูหญิงกลับไมตองการ การเลือกใชนามสกุลของสามียอมเปน
นัยยะเชิงลบกับแนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
ดวยเหตุนี้จงึ มีชุดคําอธิบายอีกชุดหนึ่งทีผ่ ุด
ขึ้นมารองรับความชอบธรรมในการเลือกของเธอ นั่นก็คอื “ความรัก ความอบอุน รวมถึงความเปน
ปกแผนในครอบครัวของเธอที่ตองดูแลยิ่งชีวิต” ซึ่งเปนความรับผิดชอบของเธอมาชานาน ซึ่งสอด
รับกับความเชือ่ ในสังคมที่มองวาครอบครัวเปนหนวยสําคัญขั้นพื้นฐานในสังคม
การเคลื่อนไหว
ตอสูในเรื่องนามสกุลของผูหญิงที่ผานมานั้นแสดงใหเห็นถึงการโยงใยกับประเด็นสําคัญในสังคม
มากมาย ไมวา เรื่องสิทธิสตรี ความเสมอภาคระหวางเพศ สถาบันพระมหากษัตริย จารีตประเพณี
และศีลธรรมอันดีงามของไทย สถาบันครอบครัวอันอบอุน และดูเหมือนกับวาการตอสูที่ยาวนาน
นั้นไดรับชัยชนะดวยดีของวาทกรรมชุดใหมภายใตความเสมอภาคหญิงชายในสังคมทีพ่ ึงมี อยางไร
ก็ดีหากมองถึงการใหสัมภาษณของกลุมผูหญิงที่ถือวาเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักในสังคมเปนอยางดี
กลับยืนยันวายินดีใชนามสกุลของสามี เพราะคํานึงถึงความอบอุน และความเขาดีอันดีในครอบครัว
เทากับเปนการบอกวาการเลือกใชนามสกุลตนเองอาจจะทําใหครอบครัวแตกแยก ซึ่งปกติแลวผูห ญิง
มีหนาที่ที่ตองรักษาไวซึ่งสถาบันครอบครัวอันเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกของผูหญิงตามที่สังคมระบบ
ชายเปนใหญไดยัดเยียดไวใหมายาวนานจนบอยครั้งที่คิดวาเปนธรรมชาติของผูหญิง ในทางปฏิบัติ
จึงเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมิไดสงผลถึงการปฏิบัติจริงของผูหญิงมากนัก เพราะที่สุดแลว
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ความเชื่อตามวาทกรรมมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญกส็ ามารถอําพรางตัวออกมาในรูปของความ
ผาสุกในครอบครัวไดอยางแนบเนียน ในที่สุดผูหญิงก็เลือกที่จะเปนผูถูกกระทํา (objectified subject)
แทนการเปนผูกระทําดวยตัวเองโดยไมไดมีใครมาบังคับ
อยางไรก็ดหี ากพิจารณาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายเกีย่ วกับครอบครัวและการสมรส
นั้น เสนีย ปราโมช (2510: 1) นักกฎหมายคนสําคัญในประเทศไทย ไดกลาวไวในเอกสารประเภท
บทความวา
กฎหมายครอบครัวทุกฉบับมีความอคติทางเพศที่เห็นไดอยางชัดแจงตั้งแตเริ่ม
ประกาศใชจนถึงฉบับที่ใชในปจจุบัน กฎหมายครอบครัวฉบับแรกที่เรียกวาพระไอยการลักษณผัว
เมีย แตไมไดเรียกวากฎหมาย ใชชื่อเรียกแตละฉบับ เชนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด หรือพระ
ไอยการซึ่งเปนกฎหมายครอบครัว ที่ใชมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ.1904 สมัยตน
อยุธยา ซึ่งไดรับอิทธิพลจากพระคัมภีรธรรมศาสตรของอินเดีย เชนเดียวกับกฎหมายฉบับอื่นๆ เชน
พระธรรมนูญ พระไอยการทาส (พระเจาบรมวงศเธอกรมราชบุรีดิเรกฤทธ,2513: 292) กฎหมายนี้ใช
บังคับมานานหลายรอยป จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลที่ 1 มีกรณีเมียนายบุญศรีฟองหยา
และศาลก็ตัดสินใหหยาได พรอมทั้งไดทรัพยสินทั้งทีเ่ มียนายบุญศรีมีชู
ในขณะที่บริบททาง
วัฒนธรรมไมนาเอื้อตอผูหญิง
แตมีเงื่อนงําวาตุลาการผูตัดสิน คือชายชูข องนางบุญศรีเอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุโลก รัชกาลที่1 จึงทรงใหมีการชําระตัวบทกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
พระไอยการลักษณผัวเมียไวในกฎหมายตราสามดวง และใชบังคับสืบมา (วิระดา สมสวัสดิ์, 2546:
11) เปนกฎหมายที่สะทอนถึงความไมเทาเทียมในความสัมพันธระหวางหญิงชาย เชนการใหอํานาจ
กับผูชายหรือสามี “ปราบปรามโบยตีหญิงที่เปนภรรยาได ในกรณีทหี่ ญิงทําผิด” “สิทธิของผูชายที่จะ
มีเมียกี่คนก็ได” “การลงโทษเมื่อหญิงมีชู” (พระไอยการลักษณผัวเมีย บทที่139,141) ซึ่งกฎหมายนีม้ ี
รากเหงามาจากวัฒนธรรมอินเดียที่สถานภาพผูหญิงต่ํามาก ในขณะที่อํานาจของผูชายทั้งที่เปนพอ
และสามีมีอยางไรขอบเขต แมกระทั่งการทําใหผูหญิงที่เปนเมียคือสมบัติของผูชาย หรือสามีที่จะทํา
อะไรตอผูหญิงก็ได
แมจะมีการแกไขกฎหมายเดิมไปบางแตกย็ งั มีรองรอยแนวคิดแบบเดิมอยู
โดยเฉพาะในทางปฏิบัติ ในปจจุบันแมจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีการ
ระบุถึงการคุมครองสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย
มาตั้งแตในรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช 2517 รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน แมจะมีบทบัญญัติในสวน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย (มาตรา 30) คุมครองสิทธิหญิงชายเทาเทียมกัน แตรัฐบาลก็
ไมไดเรงแกไขกฎหมายที่ขดั กับขอกําหนดของรัฐธรรมนูญในดานความเทาเทียมระหวางหญิงชาย
ดังนั้นแมเวลาผานไปกวา 30 ป ก็ยังมีกฎหมายครอบครัวซึ่งเปนกฎหมายที่ใกลตัวที่สุดยังไมไดรับ
การแกไข แมวาหนวยงานที่เกีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชนพยายามผลักดันใหมีการแกไขอยางไรก็
ตาม อยางไรก็ดีการเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบนั้น เปนขอ
ผูกมัดหนึ่งที่รฐั บาลไทยตองตระหนัก และมีการยกเลิกขอสงวนบางขอไป ก็ยังมีขอ สงวนไมผูกพัน
ตามอนุสัญญาในเรื่องความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส เนื่องจากกฎหมายครอบครัวของ
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ประเทศไทยยังมีเนื้อความในตัวบทกฎหมายที่เปนสวนเสริมระบบชายเปนใหญ
การปรับเปลี่ยน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับผูหญิงและครอบครัว สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับผูหญิงและครอบครัว
ลําดับที่

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ

1

อนุสัญญาวาดวยการจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญานี้
โดยตั้งขอสงวน 7 ขอ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2528

สาระสําคัญ

การดําเนินการ

- มติ ครม. วันที่ 30 ตุลาคม
2533 ยกเลิกขอสงวน
- มติ ครม. วันที่ 8 กันยายน
2535 ยกเลิกขอสงวน
- แกไข พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
อนุสัญญาขอ 15 เรื่องการทําสัญญา 2508 และยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
โดยแยกออกเปน พ.ร.บ.
สัญชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2535 มีผลใชบังคับ 26
กุมภาพันธ 2535
- มติ ครม. วันที่ 28
อนุสัญญาขอ 7 เรื่องความเสมอภาค
ทางการเมืองและการรับตําแหนง พฤศจิกายน 2538 ยกเลิกขอ
สงวน
ทางราชการ
- มติ ครม. วันที่ 28
อนุสัญญาขอ 10 เรื่อง ความเสมอ
พฤศจิกายน 2538 ยกเลิกขอ
ภาคทางการศึกษา
สงวน
- มติ ค.ร.ม.วันที่ 26
พฤศจิกายน 2539 เห็นชอบ
ใหยกเลิกการกําจัดจํานวน
หญิง – ชาย ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยและ
ระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
สังกัดหนวยงานของรัฐ
ตลอดจนสถาบันอาชีวศึกษา
ครม. มีมติใหยกเลิกขอสงวน
ตามลําดับดังนี้
อนุสัญญา 11 เรื่องสิทธิและโอกาส
ที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ

2

กฎหมาย การแกไข พ.ร.บ. 2508
และยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2515
การแกไข พ.ร.บ. ปรามการคา
ประเวณี พ.ศ. 2503

3

4

สาระสําคัญ

การดําเนินการ

ออกเปน พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) - พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 ผูที่บิดาหรือมารดาเปน
พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช
ไทยสามารถถือสัญชาติไทยได
ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ
2535
ออกเปน พ.ร.บ. ปองกันและ
พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.
ปราบปรามการคาประเวรี
2539 โดยมีสาสําคัญ
พ.ศ. 2539 บังคับใชตั้งแต
วันที่ 21 ธันวาคม 2539
- ลดโทษหญิงผูทําการคาประเวณี
- มีบทลงโทษผูเที่ยวโสเภณีเด็กอายุ
ไมเกิน 18 ป
- ใหการคุมครองและพัฒนาอาชีพ

การแกไข พ.ร.บ. วาดวยความผิดวา
ออกเปน
ดวยการคาหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 1. พ.ร.บ. มาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
2471
พ.ศ.2540 โดยมีสาระสําคัญ
- กฎหมายเดิมคุมครองเฉพาะหญิง
และเด็กหญิง สวนเด็กชายไมไดรับ - ขยายขอบเขตใหความคุมครอง
เด็กชายดวย
ความคุมครอง
- ขยายขอบเขตของการกระทํา
- กฎหมายเดิมจํากัดเฉพาะการนํา
หญิงหรือเด็กหญิงเขามาในประเทศ ความผิดนอกจากการสนองความ
ใครของผูอื่นแลวอาจจะเปนเพื่อการ
ไมรวมถึงการสงออกไปนอก
ประเทศและการสงจากที่หนึ่งไปยัง อนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบสําหรับตนหรือ
อีกที่หนึ่ง
ผูอื่น
- กฎหมายเดิมจะเปนการรับจางให
-มีการลงโทษผูที่ตระเตรียมและผูที่
เขารวมประเวณีเทานั้น
สมคบกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพื่อ
กระทําความผิดในการคาหญิงและ
เด็ก
- กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจ
ตราสอดสองเพื่อชวยเหลือหรือกัก
ตัวหญิงหรือเด็กเพื่อสอบสวนใน
การปองกันและปราบปรามการคา
หญิงและเด็ก
- กําหนดมาตรการในการใหความ
ชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปน
เหยื่อ ฯ ล ฯ

พ.ร.บ. มาตรการในการ
ปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ.
2540 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540
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5

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ

สาระสําคัญ
การดําเนินการ
2. พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายมีผลใชบังคับตั้งแต
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540
2540 โดยมีสาระสําคัญคือ
2.1 ขยายฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ
ในมาตรา 282,283,284 ใหรวมถึง
การกระทําความผิดตอเด็กชายและ
เด็กหญิง (เดิมเฉพาะหญิงและ
เด็กหญิง)
- ปรับถอยคําใหกวางขึ้นจาก
ความสําเร็จความใครของผูอื่น
2.2 เพิ่มความผิดตอเสรีภาพรับไว
จําหนายเปนธุระจัดหาลอไปหรือพา
ไปบุคคลอายุเกิน 15 ป แตไมเกิน 18
ป แมผูนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
เปนความผิด (ม.312 ตรี)
2.3 ความผิดตาม 2.1 (ม.282,283)
และตาม
2.2
กระทํานอก
ราชอาณาจักรสามารถเอาโทษได
- ใหหญิงคูหมั้นสามารถเรียกคา
- ครม. อนุมัติในหลักการ
การเสนอแกไขเพิ่มเติมประมวล
ทดแทนจากหญิงอื่นซึ่งไดรวม
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539
กฎหมายแพงและพาณิชย
ประเวณีกับชายคูหมั้นของตนได
สํานักงานคณะกรรมการ
การเรียกคาทดแทนฐานประพฤติ
เชนเดียวกับชาย
กฤษฎีกาตรวจรางกฎหมาย
นอกจากคูหมั้นนั้นในมาตรา 1445
ซึ่งเดิมกําหนดใหเฉพาะชายคูหมั้น
แลว และ คณะกรรมการสง
เทานั้น ที่สามารถเรียกคาทดแทน
เริมและประสานงานสตรี
จากชายอื่น ซึ่งไดรวมประเวณีกับ
เห็นชอบดวยกับรางของ
หญิงคูหมั้นโดยรูหรือควรรูวาหญิง
สนง.คณะกรรมการ
ไดหมั้นกับชายคูหมั้นนั้นได
กฤษฎีกา ขณะนี้รอเสนอ
พรอมกับการแกไขเหตุฟอง
หยา
เหตุฟองหยาในมาตรา 1516 (1) ซึ่ง
ไดบัญญัติเกี่ยวกับเหตุฟองหยาไววา
สามีอุปาระเลี้ยงดูหรือยกยองหญิง
อื่นฉันภริยามีชู อีกฟองหยาได

ขอแกไขโดยใชขอความใหมดังนี้
“สามีหรือภริยามีความสัมพันธใน
ทํานองชูสาวกับผูอื่นเปนการ
ประพฤตินอกใจคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ฟองหยาได

- ครม. อนุมัติในหลักการ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นวาไม
สมควรแกไข แต
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สาระสําคัญ

6

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
มาตรา 9 ใหสิทธิหญิงซึ่งเปนคน
ตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติ
ไทยถาประสงคจะไดสัญชาติไทย
ใหยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎ
กระทรวงการอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหไดสัญชาติไทยใหอยูใน
ดุลยพินิจของรัฐมนตรี
หมายเหตุ สามีตางดาวขอสัญชาติ
ไทยไดตามมาตรา 10 ซึ่งเปน
เงื่อนไขในการขอจะยุงยากกวาใน
กรณีของภริยาที่เปนตางชาติ (ตาม
มาตรา 9) เชนสามีตองอยูในไทยไม
นอยกวา 5 ป

กฎหมายใหสิทธิหญิงตางดาวที่
สมรสกับชายไทยสามารถขอ
สัญชาติไทยไดโดยอาศัยเงื่อนไข
จากการสมรส แตไมใหสิทธิชายตาง
ดาวที่สมรสกับหญิงไทยขอสัญชาติ
โดยอาศัยเงื่อนไขจากการสมรส ชาย
ตางดาวอาจขอแปลงสัญชาติเปน
ไทยได
ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ยุงยาก
ซับซอน จึงควรแกไขกฎหมายวาถา
การใหสัญชาติโดยการสมรสก็ควร
จะใหทั้งหญิงและชายเหมือนกัน

การดําเนินการ
คณะกรรมการ มีความเห็น
ยืนยันวาควรแกไขกรรมการ
กลั่นกรองฝายสังคมเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2540 มี
มติเห็นวาในหลักการควร
แกไขเหตุฟองหยาเพื่อให
ชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกันตามความเห็นแตคํา
วา “ความสัมพันธในทํานอง
ชูสาว” เปนถอยคําที่มี
ความหมายกวางอาจ
กอใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติได จึงให ไปพิจารณา
รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ
แกไขมาตราดังกลาวโดย
การปรับปรุงถอยคําให
ชัดเจนรัดกุม เพื่อมิใหเกิด
ปญหา แตไมไดขอยุติ ราง
กําหมายดังกลาวจึงตกไป
- ครม.เห็นชอบในหลักการ
เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2539
แตกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
เปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ.
สัญชาติ ฯ ไมเห็นดวยใน
การแกไขกฎหมายดังกลาว
จึงมีหนังสือถึกระทรวง
มหาดไทยเมื่อวันที่
22
เมษายน 2542 ยืนยัน
หลักการเดิมและชี้แจง
เหตุผลประกอบการ
พิจารณาแกไข
พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ. 2508
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สาระสําคัญ

การดําเนินการ
- ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาไดขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.
2508 มาตรา 9 มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรับ
ธรรมนูญมาตรา 30หรือไม
เนื่องจากมีบทบัญญัติบาง
ประการเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องเพศที่
กอใหเกิดความไมเทาเทียม
กันระหวางชายหรือหญิง
- ศาลรัฐธรรมนูญมีคํา
วินิจฉัย ที่ 37/2546 เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2546
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แลวโดยการใหสัญชาติไทย
ของคนตางดาว เปนอํานาจ
อธิปไตยของรัฐที่จะ
กําหนดใหสอดคลอง โดย
เปนอํานาจของรัฐ และไม
ถือวาขัดตอหลักการความ
เสมอภาคและไมมีการเลือก
ปฏิบัติแตอยางใด ทั้งมิได
ขัดกับกฎหมายระหวาง
ประเทศอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ จารีตประเพณี
ระหวางประเทศ และ
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การดําเนินการ
กฎหมายทั่วไปอันเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป ในเรื่อง
สัญชาติตลอดจนบทบัญญัติ
มาตรา 9 เปนสิทธิของหญิง
ตางดาวที่สมรสกับชายที่มี
สิทธิจะไดสัญชาติไทย แต
อยางไรก็ตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติไทย
พ.ศ. 2508 ไมไดตัดสิทธิ
ชายตางดาวที่สมรสกับ
หญิงไทยที่ขอแปลงสัญชาติ
เปนสัญชาติไทย
โดย
พระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติไวในหมวด 1 การ
ไดสัญชาติไทย มาตรา 10
มาตรา 11 มาตรา 12 ซึ่งมี
เงื่อนไขไมยุงยากซับซอน
เกินไปและไมกอใหเกิด
ปญหาสถานะของบุคคล
และการกอตั้งครอบครัว
ของหญิงไทยที่สมรสกับ
ชายตางดาว
ดังนั้น
พระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 มาตรา 9 ไมมี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ เพราะไม
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30
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พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2508
มาตรา 12 กําหนดหญิงมีสามีใหใช
ชื่อสกุลของสามี
มาตรา 13 หญิงหมายโดยการหยา
ใหกลับใชชื่อสกุลเดิมของตน
มาตรา 14 หญิงหมายโดยความตาย
ของสามี
จะใชชื่อสกุลของสามี
หรือใชสกุลเดิมของตนก็ได

สาระสําคัญ
กฎหมายกําหนดใหหญิงมีสามีตอง
ใชชื่อสกุลของสามี เปนหนาที่ที่
ไมใชสิทธิ
ดังนั้นจึงควรแกไข
กฎหมายใหสามีหรือภรรยามีสิทธิ
จะเลือกใชชื่อสกุลเดิมของตน หรือ
ใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งก็ได

การดําเนินการ
- เดิมคณะรัฐมนตรีสมัย
นาย ชวน หลีกภัย ไดมีมติ
เห็นชอบราง พ.ร.บ. ที่เสนอ
เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม
2542
และสงให
คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา
แตคณะกรรมการ
ประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาแลว
ไดนําเสนอรางที่ สส. 3
พรรคเสนอใหสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา
- สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ
ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ 2543 และตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณา
- คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ไดเสนอแกไขราง พ.ร.บ.
ชื่อบุคคล โดยมีสาระสําคัญ
วาใหใชชื่อสกุลเดิมของ
หญิงเปนชื่อรอง
สภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณา
เห็นชอบในวาระ 2 แลวแต
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลชุดใหมเปนรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึง
ไมไดยืนยันรางกฎหมายนี้
เพราะเห็นวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
ที่ เคยเสนอไว รางกฎหมาย
นี้จึงตกไป
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พ.ร.ฎ. ใหใชคํานําหนาสตรี พ.ศ.
2460
ผูที่ยังไมมีสามีใหใช “นางสาว” ผูที่
มีสามีแลวใหใช “นาง”
พ.ร.ฎ. วาดวยคํานําหนานามเด็ก
พ.ศ. 2464
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลงมา เด็กที่เปน
บุตรสามัญชน ใหใชคําวา “เด็กชาย”
หรือ “เด็กหญิง”
ประกาศ พ.ร.บ. ใหใชคํานําหนาชื่อ
ชนตาง ๆ ศักราช 1223
ชายสามัญทั้งปวงมีคํานําหนาชื่ออยู
2 อยาง คือ “นาย” กับ “อาย”
หมายถึงเปนนักโทษหรือเปนทาส
หรือเปนเชลย

สาระสําคัญ

การดําเนินการ
- อยางไรก็ตาม ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาไดยื่นคํา
รองลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2546 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. 2505 มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30
ศาลรัฐธรรมนูญมีคํา
วินิจฉัยที่ 21/2546 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2546 ดวย
คะแนนเสียง 13 ตอ 2
วินิจฉัย พระราชบัญญัติชื่อ
บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา 30 เปน
อันใชบังคับมิไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 6
เห็นควรแกไขโดย
- มีมติใหชะลอเรื่องนี้ไว
ชายอายุเกิน 15 ป ใหใช “นาย” หญิง กอน
อายุเกิน “15” ป ใหใช “นางสาว”
เนื่องจากคํานําหนานามสตรีที่สมรส
แลวจะเปนคําที่บงบอกถึงสถานภาพ
การสมรสของสตรีเทานั้น แตชายที่
สมรสแลวไมมีการบอกถึง
สถานภาพการสมรส
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สาระสําคัญ
กฎหมายอาญา
เพิ่มคํานิยามวา
- การกระทําชําเรา หมายถึง การรวม “การกระทําชําเรา” ใหครอบคลุม
ประเวณีระหวางหญิงและชาย
มากกวาเดิม
เทานั้น
- แกไขความผิดฐานขมขืนกระทํา
- ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราจะ ชําเราจะทํากับผูอื่นซึ่งเปนหญิงหรือ
เกิดไดเฉพาะผูเปนหญิง ซึ่งไมใช
ชายก็ได
ภริยาเทานั้น ถาชายทํากับชายหรือ
- แกไขใหผูที่มีวัตถุหรือสิ่งของ
เด็กชายหรือกับภริยาของตนไมถือ ลามกโดยใชเด็กเปนสื่อยูในความ
วาเปนความผิดฐานขมขืนแตอาจจะ
ครอบครองเปนความผิด
ผิดฐานอื่น เชน อนาจาร
- การมีวัตถุหรือสิ่งของลามกเปน
ความผิด
การเสนอแกไข พ.ร.บ. การจด
ทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478

การดําเนินการ
- ครม. อนุมัติหลักการ วันที่
3 มิถุนายน 2540 อยูระหวาง
การตรวจรางของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแต
เนื่องจากกระทรวงยุติธรรม
ไดเสนอแกไขโทษปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทั้ง
ฉบับ จึงทําใหการพิจารณา
ลาชา

ขอใหมีการออกกฎกระทรวงตาม ครม. มีมติอนุมัติในหลักเมื่อ
กฎหมายโดยใหการจดทะเบียน
วันที่ 9 เมษายน 2539 สํานัก
สมรสจะตองทําใหรัดกุมขึ้น โดยให เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง
อํานาจพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ เองใหกระทรวงมหาดไทย
รับไปดําเนินการพิจารณา
ตรวจสอบกอนการจดทะเบียน
สมรส แสดงวาชาย-หญิงมิไดเปนคู กระทรวงมหาดไทยไดมี
หนังสือแจงเมื่อวันที่ 2
สมรสของบุคคลอื่นอยูหรือสามารถ
กันยายน 2541 วา
ตรวจสอบสถานภาพการสมรสได
กระทรวงมหาดไทยได
จากระบบทะเบียนบุคคล
เตรียมการเชื่อมโยงขอมูล
(On-Line) การจดทะเบียน
สมรสไปยังสํานักทะเบียน
ตาง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให
นายทะเบียนไดบันทึกขอมูล
การสมรสและตรวจสอบ
สถานะการสมรสกอนการ
จดทะเบียนสมรส
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สาระสําคัญ
(ราง)พ.ร.บ. ขจัดความรุนแรงใน เนื่องจากปญหาการใชความรุนแรง
ครอบครัว
ในครอบครัวเปนปญหาที่มีความ
ละเอียดออน ซับซอนเกี่ยวพันกับ
บุคคลใกลชิด
มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกาย
ระหวางบุคคลโดยทั่วไป การใช
มาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการ
กระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวมักจะขาดความยืดหยุน
เนื่องจากมุงประสงคที่จะลงโทษ
การกระทําความผิดมากกวาจะแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปอง
คุมครองผูที่ถูกกระทําดวยความ
รุนแรง ดังนั้นการมีกฎหมายขจัด
ความรุนแรงในครอบครัวจึงจําเปน
และเหมาะสมกวากระบวนการทาง
อาญาปกติ เพราะสามารถกําหนด
รูปแบบวิธีการ
และขั้นตอนที่มี
ลักษณะพิเศษกวาการดําเนินคดี
อาญาโดยทั่วไป
เพื่อคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง ทั้งให
ผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัวและ
ยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งจะ
สามารถรักษาความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวได

การดําเนินการ
คณะอนุกรรมการดาน
กฎหมายใน
สํานักงาน
กิจการสตรีและครอบครัว
(กสค.) ไดยกรางกฎหมาย
ขึ้นและไดมีมติเห็นชอบราง
ดังกลาวในการประชุมครั้งที่
3/2547 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2547 ขณะนี้อยูระหวาง
นําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวงพิจารณากอน
ดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป
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ระเบียบวาดวยการลาคลอดของ
เดิมขาราชการและลูกจางของสวน
ขาราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
ราชการมีสิทธิลาคลอดไดเพียง 60
วันเทานั้น สวนอีก 30 วันใหใช
สิทธิในสวนของการลากิจสวนตัว
สวนลูกจางของสวนราชการที่มี
สิทธิลาคลอดได 60 วัน โดยไดรับ
คาจางก็เฉพาะลูกจางประจํา สวน
ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ตอมาไดเสนอใหขาราชการและ
ลูกจางภาครัฐทั้งลูกจางประจําและ
ลูกจางชั่วคราวมีสิทธิลาคลอดได 90
วัน โดยไมตองรวมอยูกับวันลากิจ
และไดรับเงินเดือน

การดําเนินการ
ครม. ไดมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538
ใหมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของซึ่งในขณะนี้ไดมี
การประกาศใชระเบียบวา
ดวยการลาของขาราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่
4
พฤษภาคม 2539

การเสนอกระทรวงมหาดไทยใหมี
การแกไขประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการ
คุมครองแรงงานในประเด็นสิทธิลา
คลอดของลูกจางหญิง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 28 เมษายน 2536

ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลา
คลอดกอนและหลังคลอดครรภหนึ่ง
ไมเกิน 90 วันใหนายจางจายคาจาง
แกลูกจาง ซึ่งลาคลอดเทากับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา
คลอดแตไมเกิน 45 วัน(สําหรับอีก
45 วัน สามารถรับเงินไดจาก
ประกันสังคม)
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เดิมทั้ง 2 ระเบียบดังกลาวได
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กําหนดการใชสิทธิขอรับเงิน
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2538 และ สวัสดิการในกรณีผูมีสิทธิมีคูสมรส
ระเบียบการทรวงการคลังวาดวยการ เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
หรือผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดใหบิดา
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2538
ของเด็กเปนผูมีสิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการแตเพียงฝายเดียว
ปจจุบัน
กสค.ไดเสนอใหคู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนผูใชสิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการได

ไดมีการประกาศใชระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2538 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.2538 ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2538
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มติคณะรัฐมนตรีการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับที่มี
การหามสตรีดํารงตําแหนงบาง
ตําแหนง

สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2534 ใหกระทรวง
ทบวง กรม รับไปพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับ
ที่มีการหามสตรีดํารงตําแหนงบาง
ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐก็ใหกระทรวง
ทบวง กรม ดําเนินการแกไขใหสตรี
สามารถดํารงตําแหนงตาง ๆ ได

การดําเนินการ
มติดังกลาวมีผลทําให
กระทรวงมหาดไทยแกไข
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
เพื่อเปดโอกาสใหสตรี
สามารถดํารงตําแหนงตาง ๆ
ไดเชน เจาพนักงานปกครอง
(ปลัดอําเภอ) ผูวาราชการ
จังหวัด
กระทรวงการคลังได
แกไขมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงสมุหบัญชีอําเภอ 3
และนายตรวจสรรพสามิต 15 และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแกไขมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ปา
ไม 1

จากตารางจะเห็นไดวาประเทศไทยมีพัฒนาการในดานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด
ระยะเวลา 10 ป อยางไรก็ดียังมีกฎหมายที่มีความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชายอีกหลายฉบับที่
ตองดําเนินการแกไข ภายใตเงื่อนไขของสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย บางฉบับไดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปแลวแตก็ยังไมมีการตอบรับจากผูหญิงในภาคปฏิบัติเทาที่ควร อยางไรก็ดีกฎหมายที่
ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ก็มีแนวโนมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หลังจากทีป่ ระเทศไทยเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ
แตสงิ่ ที่ทาทายก็คือการที่จะทําใหผูหญิงตื่นตัวใน
ภาคปฏิบัติดวย
อยางไรก็ดใี นประวัติศาสตรกฎหมายในประเทศไทยนั้นจะเห็นไดวากฎหมายครอบครัว
หรือที่เรียกวาพระไอยกาลักษณะผัวเมีย
ไดรบั รองไวชัดเจนถึงการใหสทิ ธิผูชายในครอบครัว
กลาวคือ สามีหรือบิดามีสิทธิที่จะกระทําการรุนแรงเพื่อลงโทษตอเนื้อตัวรางกายของผูหญิงซึ่งเปน
เมีย หรือลูกสาว มีสิทธิที่จะโบยตี หรือขายลูกและเมียไปเปนทาสใชแรงงานเพื่อชําระหนี้ รวมถึง
การขายในลักษณะของการออกเรือนแตงงานไปกับผูใดก็ได (วิระดา สมสวัสดิ์, 2546: 5) แมจะมี
การตอสูเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปหลายยุคหลายสมัยแตวธิ ีคิดแบบชายเปนใหญยังคงฝงรากลึกใน
ครอบครัวและสังคม
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ในปจจุบนั ยังคงมีกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา276-277 ที่ระบุวา
“ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง ซึ่งมิใชภรรยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย
โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวา ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสี่ป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หมื่นบาท”

และ
“ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม
หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หมื่นบาท”

นับเปนกฎหมายที่สงผลกระทบตอผูหญิงอยางมาก เนือ่ งจากกฎหมายมิไดคุมครองผูหญิง
ไปถึงผูหญิงที่เปนภรรยา การทํารายรางกายผูหญิงที่เปนภรรยา ไมมีกฎหมายรองรับ และถือเปน
เรื่องสวนตัว จึงเทากับวาในครอบครัวนั้นผูชายมีสิทธิทํารายผูหญิงไดอยางชอบธรรมดวยกฎหมาย
หรือแมแตผูหญิงที่ถูกทํารายไปแจงความ เจาหนาทีก่ ็ไมรบั แจง เพราะถือวาเปนเรื่องผัวเมีย เมียมิใช
ผูหญิงอื่นตามกฎหมาย จึงไมมีกฎหมายขอใดรองรับ ยิ่งทําใหเห็นถึงอํานาจที่เหนือกวาในการ
ควบคุมผูหญิงของผูชาย เทากับผูชายซึ่งเปนสามีมีสิทธิ์ทํารายภรรยาโดยไมมีความผิด ผูชายจะมี
ความผิดในกรณีที่ทํารายผูหญิง ตองเปนการทํารายผูหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาเทานั้น
ความรุนแรงทีส่ ามีทํารายและบังคับฝดใจภรรยา จึงเปนความรุนแรงที่ไมมีกฎหมายขอใด
รองรับ ดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276-277 ที่เกี่ยวของกับความผิดทางเพศ
นอกจากนี้ยังมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 เกี่ยวของกับการทําแทง ที่ไมไดมีการเอยถึงผูชาย
เลย โดยระบุวา
“หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยินยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษไมเกิน 3 ป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

เห็นไดวาเปนกฎหมายที่ระบุโทษเพียงฝายหญิงฝายเดียว ทั้งที่ฝายชายควรมีสวนรวมใน
การรวมรับผิดชอบในสิ่งที่รวมกันกอขึ้นมา แมปจจุบันทางการวิทยาศาสตรมีความกาวหนา สามารถ
ตรวจไดวาใครคือ พอ แตกฎหมายก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับเหลานี้ยงิ่ ทําใหเห็นอํานาจที่เหนือกวาในการควบคุมผูหญิง
ของผูชายดวยการตอกย้ําทั้งดวยลายลักษณอักษรและการกระทํา
กฎหมายซึง่ เปนบรรทัดฐานที่
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สําคัญ และมีนัยของความแตกตางระหวางเพศ และสงผลกระทบตอสถานภาพทางสังคมของผูหญิง
และยังเขาไปทําการควบคุมความเปนอยูของผูหญิงดวย กฎหมายจึงมีลักษณะดานเดียวมาตั้งแตสมัย
โบราณจวบจนปจจุบัน กฎหมายสวนใหญโดยเฉพาะกฎหมายครอบครัวบัญญัติมาจากความเห็นและ
ประโยชนของผูชาย แลวมากําหนดวาผูหญิงตองเปนหรือควรเปนอยางไร
กฎหมายจึงมิไดเปนสิ่งเดียวกับความเปนกลางหรือความยุติธรรมสําหรับทุกคน
แต
กฎหมายเปนตัวสรางสิ่งที่เรียกวาความเปนกลางและความยุติธรรมขึ้นมา กฎหมายจึงเปนเรื่องของ
อํานาจและการครอบงํา ดังนั้นแทนที่กฎหมายจะเปนตัวเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางหญิงชายที่เปนอยูในสังคม กฎหมายกลับเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมใหกับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศทีด่ ํารงอยู รวมทั้งทําหนาที่ในการตรึง ตอกย้าํ ความสัมพันธ
ดังกลาวผานการปดกั้นความไมเปนธรรมเอาไวภายใตความยุติธรรมทีก่ ฎหมายสรางขึ้น กฎหมาย
กลายเปนเครื่องมือในการรักษาสถานะของผูชายที่เหนือกวาใหดํารงอยูอ ยางชอบธรรม กฎหมายจึง
นับเปนสวนสําคัญในการสรางความเปนใหญในทางวัฒนธรรมใหกับผูชาย
และพยายามรักษา
สถานภาพความเปนใหญของผูชายตามประเพณีดั้งเดิมในสังคมไวตอไป
1.2 มิติหญิงชายกับการศึกษา
การศึกษาในสังคมไทยเริ่มมีขึ้นเมื่อประเทศไทยมีการเปดรับอารยธรรมตะวันตก ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั มีชาวตางประเทศซึ่งเขามาทํางานในประเทศสยาม ได
บันทึกเกีย่ วกับการศึกษาในเมืองไทยในสมัยนั้นไววา “การศึกษาของสตรีถูกทอดทิ้งในประเทศสยาม
มีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่อานเขียนหนังสือได
ที่เปนเชนนัน้ เพราะสิ่งแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรมเดิมที่นิยมใหผูหญิงทําหนาที่เปนแมบาน อบรมเลี้ยงดูลูก ดูแลงานในบาน” (อางในนิศา ชู
โต,มปป: 1) อยางไรก็ดเี มื่อมีการเปดโรงเรียน ก็ใหเด็กผูช ายเขาเรียนโดยมุงฝกใหรับราชการ ในขณะ
ที่เด็กผูหญิงนัน้ มุงฝกใหเปนกุลสตรี รอบรูในดานการบานการเรือน นอกจากนี้การจัดการศึกษานัน้
ก็มิไดใหความสําคัญกับการศึกษาของผูหญิงมากนัก สวนหนึ่งกลัววาเด็กผูหญิงจะกลายเปนผูหญิง
หัวแข็ง เปนคนปกลาขาแข็ง ไมฟงใคร ซึ่งเปนคุณสมบัติตองหามของหญิงไทย ประกอบกับรัฐบาล
เห็นวาการศึกษาเพื่อฝกเด็กเยาวชนผูชายเขารับราชการมีความสําคัญมากกวาการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูหญิง ดังพระราชหัตถเลขาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่5 ถึงเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ ในป 2450 หรือ รศ.125 ความวา
“เมื่อพิเคราะหดูวา การเลาเรียนของผูหญิงนี้เปนการจําเปนหรือไม ที่รัฐบาลตองเปนธุระจําเปนหรือไมที่
รัฐบาลจะตองจายเงินหักโหม ไปสอนใหเด็กผูหญิงมีความรูแลวิชาโดยทันที ก็วาตามใจเราเห็นควรวา
รัฐบาลจะตองชวยอุดหนุนการเลาเรียนผูหญิง แตไมควรหักโหมลงเงินไปมากโดยความรีบรอนแตอยาง
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ใด ดวยการแผนดินซึ่งสําคัญกวายังมีอีกมาก แมที่สุดการเลาเรียนของเด็กผูชายยังเปนของสําคัญมากกวา
การเลาเรียนของเด็กผูหญิง เพราะจะไดประโยชนโดยตรง คือไดคนมาทํางานพอเพียงแตงานซึ่งหาคน
ยากอยูนั้น การที่จะมีผูหญิงรอบรูวิชาอาคม ถึงวาจะมีคุณอยางไร ยังนับวาเปนชั้นรองจากความตองการ
ของรัฐบาล เพราะวารัฐมิไดประโยชนโดยตรง จึงไมควรวา ทุมเทเงินแยงกัน ซึ่งเขม็ดแขมไว พอที่จะ
กอรางสรางตัวใหการปกครองอาณาเขตใหลดนอยถอยไป เพราะจําหนายเสียในการเลาเรียนผูหญิง” (อาง
ในนิศา ชูโต, 2543:1)

อยางไรก็ดใี นระยะเวลาตอมาการศึกษาไดพัฒนาและเปดโอกาสใหเด็กผูหญิงมาขึ้น แตสวน
ใหญเด็กผูหญิงไมไดเรียนสูงนัก
สภาพดังกลาวยังคงเปนจริงตลอดชวงระยะเวลา 80 ปของ
การศึกษาภาคบังคับ จนกระทั่งป 2541 กําหนดใหเด็กทุกคนตองไดรบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป จํานวนเด็กผูหญิงและเด็กผูชายจึงเริ่มใกลเคียงกัน ใน
แผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งใชอยู
ในปจจุบนั นัน้ ไดระบุถึงสถานภาพของผูห ญิงในดานการศึกษาวา
“จํานวนผูไมรูหนังสือสวนใหญเปนผูหญิง รอยละ 63 พบมากในกลุมประชากรอายุ 40 ปขึ้นไป ซึ่งเปน
ผลมาจากการพัฒนาดานการศึกษาที่มาสมดุลในอดีต ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของสตรีและครอบครัว การจัดการศึกษานอกระบบจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สวนสตรีที่ไดรับ
การศึกษาในระบบนั้น มีโอกาสเขาเรียนในระดับประถมศึกษาในสัดสวนที่ใกลเคียงกับชาย แตในระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีมีสตรีมากกวาชาย โดยกระจุกตัวอยูในสาขาที่เชื่อวาเหมาะสมกับสตรี สาขา
ที่สตรีเขาเรียนมากคือ มนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา แพทยศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของกับการดูแล
สุขภาพ เชน พยาบาล สาขาที่นักศึกษาหญิงนอยสุด คือ วิศวกรรมศาสตร รวมถึงสถาปตยกรรมศาสตร
และนิติศาสตร”

ดังนั้นในแผนพัฒนาสตรีในดานการศึกษาจึงมุงที่จะจัดบริการการศึกษาตลอดชีพ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ไดมาตรฐาน เพื่อเปดโอกาสใหผูหญิงอายุ 40 ปขึ้นไป
สามารถอานออกเขียนได
สวนการการศึกษาในระบบนั้นมุงประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน และหนังสือประกอบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหปราศจาก
อคติทางเพศ
สงเสริมใหเปดสอนวิชาเกี่ยวกับมิตหิ ญิงชาย เปนวิชาพืน้ ฐานในระดับอุดมศึกษา
รวมถึงสงเสริมใหผูหญิงเรียนในสาขาที่มผี ูหญิงเรียนนอย เชนวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร รวมถึง
สงเสริมใหเยาวชนรูจักวิเคราะหขอมูลและสื่อเกี่ยวกับเพศและมิตหิ ญิงชาย รวมถึงการจัดใหมกี องทุน
เพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงที่ดอยโอกาสและยากจน
(สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2546:23)
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หากพิจารณาถึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศ รวมถึงแผนการศึกษาชาติฉบับปจจุบัน (พ.ศ.25452549) ตางก็มิไดกลาวถึง หรือตระหนักในเรื่องเพศระหวางหญิงชายแตประการใดดูเหมือนมิไดมี
การแบงแยกเพศ และไมไดมีคานิยมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง (value-free) มีลักษณะเปนกลางใน
เรื่องเพศ (gender-free) ไมมีขอความใดที่ระบุถึงกีดกันหรือเลือกปฏิบัติทางเพศ หรือหากมองไป
ในมุมกลับวา การไมไดระบุถึงมิติหญิงชายทั้งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาชาติฉบับปจจุบัน (พ.ศ.2545-2549) นั้นกลายเปนการเปดชอง
ใหระบบชายเปนใหญที่ครอบงําสังคมอยู เขามามีบทบาทในการถายทอดระบบคิดแบบชายเปนใหญ
ผานสถาบันการศึกษาสูเด็กและเยาวชน เห็นไดจากหนังสือแบบเรียนตางๆ ที่ยังคงเปนเครื่องมือใน
การตอกย้ําบทบาททางเพศแบบเดิมๆ
จากการศึกษามิติหญิงชายในหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 มี 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2) กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 4)กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 5)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 6) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลยี 7)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และ 8)กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ พบวา โดยสวนใหญจะ
ปรากฏอยูในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ ื้นฐาน ทุกกลุมสาระ โดยกลุมสาระการเรียนรูสงั คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนกลุม สาระที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงเปน
แบบเรียนที่ปรากฏใหเห็นมิตหิ ญิงชายมากที่สุด
สวนใหญหากปรากฏภาพครอบครัว จะเปน
ครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอแมลูก ในแบบเรียนหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
ในสังคม ของชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่4-6) ในหนวยการเรียนรูที่ 1 สังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏภาพ “แมนั่งกับลูกสาวบนพืน้ ในขณะที่พอ นั่งอานหนังสือบนเกาอี”้ พรอมกับมีคําบรรยาย
ภาพประกอบวา พอแมนอกจากจะมีหนาที่ในการทํามาหากินเลีย้ งครอบครัวแลว ยังจะตองมีหนาที่
ในการอบรมและขัดเกลาบุตรใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวย (กระมล ทองธรรมชาติ,2546: 17)
รวมถึงภาพของแมทํากับขาว ลูกสาวชวยแมลางจานยังมีใหเห็น ในขณะที่ลกู ชายและพอนั่งอาน
หนังสือและดูโทรทัศน (จิตอารมณ สวัสดิตัง, 2545: 44) นอกจากนี้บทบาทของนักวิชาการ ในกลุม
สาระเดียวกัน หนวยการเรียนรูที่ 3 การเมืองการปกครอง ที่อธิบายวา “เปนกลุมคนที่มีความรู
ความสามารถ เปนที่เชื่อถือจากประชาชน” ก็จะปรากฏภาพเปนผูชายเชนเดียวกัน ในขณะทีภ่ าพการ
ใชชีวิตนอกบาน เชนการออกกําลังกาย การทองเที่ยว เปนภาพผูหญิงและผูชาย แตมักเปนปรากฏ
ภาพผูชายถี่กวาผูหญิง โดยเฉพาะเมื่อเปนภาพการตูน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ อรุณี ลิมศิริ,
2545:162,168-169) แตถาเปนภาพจริงจะมีทั้งผูหญิงและผูชายในจํานวนที่ไมตางกันมาก แตกจ็ ะอยู
ในลักษณะที่ผชู ายเปนผูนําหรือมีบทบาทมากกวาผูห ญิง นอกจากนีภ้ าพผูหญิงก็จะปรากฏใหเห็นใน
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ภาพของความไมระวัง เลินเลอ ในขณะภาพของผูช ายเปนผูชนะในเกม ยังปรากฏใหเห็นในหนา
เดียวกัน (นฤภร รุจิเรจ ศิริกุล วองวิจิตรศิลป, 2548 :65) นอกจากนี้ยังมีภาพของเด็กผูชายที่ฉลาดหลัก
แหลม คิดสรางสรรคบทกลอน หรือความคิดอื่นๆอีกมากมาย ทั้งในลักษณะภาพและขอความ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2547:108-109) และในหนังสือแบบเรียนกลุมสาระ
สุขศึกษาและพละศึกษา ชัน้ ประถมปที่ 5 มีหัวขอเพศชายและเพศหญิง โดนระบุไวอยางชัดเจนวา
“ความเปนเพศชาย เพศชายควรภูมิใจในเพศของตนเอง เพราะเราเปนเพศที่มีความแข็งแรง กลาหาญจึง
ถูกกําหนดใหเปน ผูปกครอง คุมครองเพศหญิงที่ออนแอกวา โดยเฉพาะสังคมไทยยกยองใหพอเปน
เพศชายเปนผูนํา ครอบครัวอีกดวย
นอกจากนี้เพศชายยังมีสวนรวมในการประกอบอาชีพที่สําคัญ
ในการพัฒนา
ประเทศชาติ เชน นักการเมือง ทหาร ตํารวจ แพทย นักบิน วิศวกร เปนตน”
“ความเปนเพศหญิง เพศหญิงตองเห็นคุณคาในความเปนผูหญิงของตัวเอง การเกิดเปนเพสหญิงมีสิ่งที่
ผูชายไมมี เชน ความเปนแมที่นุมนวล อบอุน มีความออนโยน อดทน และยืดหยุน ตอสถานการณ
ตางๆ..................”

นอกจากนี้ในการเรียนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ
จะกลาวถึงกษัตริยทเี่ ปนผูชาย
รวมถึง
ความสามารถและผลงาน ในการปกปองแผนดิน รวมถึงหากมีนิทานสมัยโบราณ ภาพกษัตริย พระ
เจาแผนดิน เจาเมือง นักรบ จะเปนผูชายทั้งหมด ในขณะที่ผูหญิงจะเปนมเหสี นางสนม ธิดา และ
ตองตกระกําลําบาก เพราะความอิจฉาของผูหญิงที่เปนเมียนอย หรือนางรอง แลวในที่สุดลูกชาย
หรือ เจาชาย รูปหลอที่เต็มไปดวยความสามารถ ไปชวยไวได ทั้งนี้ก็แลวแตความสัมพันธ อาจจะเปน
ลูกชายไปชวยแม หรือไมกเ็ จาชายไปชวยพระธิดา ในทีส่ ุดพระธิดาหรือเจาหญิงก็มคี วามสุขจากการ
พึ่งพิงเจาชาย โดยในเนื้อเรื่องจะไมมีเรือ่ งราวความสามารถของผูหญิงเลย นอกจากความสวยงาม
เรียบรอย เปนกุลสตรี ทั้งๆที่ผูเขียนแบบเรียนสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย
จะเห็นไดวาหนังสือแบบเรียนที่เด็กๆใชในการเรียน มีทั้งรูปภาพและขอความที่ตอกย้ําวาท
กรรมมิติหญิงชาย แบบชายเปนใหญที่ครอบงําสังคมอยู อีกรูปแบบหนึง่ อยางไรก็ดมี ิติหญิงและชาย
ที่ปรากฏชัดในหนังสือแบบเรียนคือขอมูลลักษณะประจําตัวของผูหญิงและผูชาย สรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 3 ลักษณะประจําตัวของผูหญิงและผูชายจากหนังสือแบบเรียน
ลักษณะของผูหญิง
ลักษณะของผูชาย
อานหนังสือ
ทําอาหาร/สอนทําอาหาร
สอนลูก/เลานิทาน
ไปไหวพระทําบุญ
ซื้อเสื้อผา/ซื้อของในตลาด
ซน/ชอบวิ่งเลนไปในโลกกวาง
ทอผา
ชอบเรียนรูสิ่งใหม
สอนเรื่องมารยาท ทําดี ทําบุญ
เปนชาง
ขี้กลัว
เลี้ยงวัว ปลูกพืช
รูจักสงบเสงี่ยม/เรียบรอย
ผูนําหมูบาน
เปนรองประธานนักเรียน
เปนผูนําชักชวนทํางานพัฒนา
ประหยัด/เก็บออมเงิน
หมูบาน
ชางซักถาม
เจาปญญา
อิจฉา/กลั่นแกลง/อาฆาตแคน
เอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปนคนอื่น
(ในนิทาน)
รอบรูประวัติศาสตร
เอื้อเฟอ มีเมตตา
เปนนักรบ
ไมคอยระวัง มักผิดพลาด
แข็งแรง
พูดมาก/ชอบคุย
มีสติ
ชางสังเกต
เปนสุภาพบุรษุ
เลนฟุตบอล
เกงคอมพิวเตอร
มีความคิดสรางสรรค
มีความรอบรู มากกวาผูห ญิง
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ตารางที่ 4 ขอมูลอาชีพจากหนังสือแบบเรียน
อาชีพผูหญิง
อาชีพผูชาย
ขาราชการเชน เจาหนาที่อําเภอ
ครู
สรรพากร และหนวยงานอื่น
แมคา
แลวแตสาระการเรียนรู
พยาบาล
ผูใหญบาน กํานัน หรือผูนํา
นักแสดง
ชุมชน
คนขับรถ
ชางภาพ
นักบิน
นักวิทยาศาสตร
ทนายความ
อยางไรก็ดีมีขอ นาสังเกตวาในแบบเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับงานประดิษฐนั้น จะปรากฏภาพผูหญิงหรือผูชายนอยมาก อยางมากเลมละ 1
หนา หรือไมมีเลย ในกรณีที่มีภาพประกอบก็จะมีภาพผูหญิงและผูช ายที่เทาเทียมกัน ทั้งเด็กผูหญิง
และผูชาย สวนใหญมแี ตเพียงการอธิบายวิธีการทําหรือประโยชนของสิ่งที่ประดิษฐ ทั้งเด็กผูชายและ
เด็กผูหญิงจะเรียนรูการทํางานประดิษฐในสิ่งเดียวกัน การที่กําหนดใหเด็กผูห ญิงและผูชายตองทํา
สิ่งประดิษฐชนิดเดียวกัน จากเดิมที่มีการแยกเพศ จึงอาจจะทําใหผูเขียนมีความตระหนักในความเทา
เทียมตามที่กําหนด จึงระวังเกิดความเหลือ่ มล้ําระหวางเพศที่จะสื่อออกมาทั้งจากขอความและภาพจะ
โดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
นอกจากนโยบายและแผนการศึกษาที่เปนลายลักษณอกั ษรและหนังสือแบบเรียนดังที่ได
กลาวแลว ครูหรือผูสอนซึ่งเปนผูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนโดยตรง มี
ความสําคัญอยางมากในการจัดการศึกษา ครูทุกคนตางก็เคยเปนนักเรียนมากอน และครูทุกคนตางก็
ผานชวงเวลาแหงการเรียนรูถึงบทบาททางเพศของแตละเพศมาแลวทัง้ สิ้น ดังที่ Geroge Ritzer ได
กลาวถึงการจัดการศึกษาและการทําบทบาทของครูวา
“การจัดการศึกษามีเปาประเด็นอยูที่การสนองตออุดมการณที่มุงสรางคนใหมีความรูและปลูกฝงถึงความ
แตกตางระหวางหญิงชาย โดยแยกหญิงชายไวคนละขั้ว ดังที่ครูไดเรียนรูมา จึงนับไดวาโรงเรียนเปน
สถาบันที่ถายทอดและผลิตซ้ําวาทกรรมปตาธิปไตย หรือชายเปนใหญในเรื่องบทบาททางเพศที่เด็กไดเคย
เรียนรูมาแลวจากครอบครัวอยางสมบูรณ” (Ritzer,1996: 42-43)
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ดังนั้น สิ่งเหลานี้จึงสงผลกระทบตอทัศนคติและความคาดหวังที่ครูมีตอ นักเรียน ไมวาครูจะ
รูตัวหรือไมกต็ าม ครูมักจะคาดหวังจากเด็กผูหญิงนอยกวาเด็กผูชาย และคาดหวังจากเด็กนักเรียนชน
ชั้นลาง หรือเด็กที่ยากจนนอยกวาเด็กนักเรียนชนชั้นกลาง หรือเด็กทีม่ ีฐานะดีกวา
แนนอนวา
ความคาดหวังและกําลังใจจากครูสงผลกระทบที่สําคัญตอเด็ก และก็จะรับรูถึงความคาดหวังเหลานี้
นําไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีคิด ครูในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมสวนใหญ เปนผูหญิง
และครูมีทัศนคติที่คิดวาผูชายเปนเพศที่มีอาํ นาจ มีความอดทน และใจกวางกวาผูหญิงเชนเดียวกับคน
สวนใหญในสังคม ทัศนคตินี้ถูกนําไปถายทอดตอในหองเรียน กลาวคือครูสวนใหญยังตองการ
ใหเด็กผูหญิงและเด็กผูชายประพฤติตัวตามภาพตายตัว (stereotype) ของแตละเพศเชนเดียวกับพอแม
ของเด็ก คือเด็กผูหญิงควรจะเปนคนวางาย ยอมคนอืน่ ไมกาวราว ออนไหว และใสใจกับรูปราง
หนาตาตนเอง ในขณะที่สิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กผูชาย ก็คือ ลักษณะที่สวนใหญจะเปนลักษณะทีพ่ ึง
ประสงคของสังคม เชน เปนผูนํา การมีความคิดสรางสรรค เปนตัวของตัวเอง กลาแสดงออก
ภาษานับเปนกระบวนการสรางวาทกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยครูจะพูดจาสุภาพและ
ออนหวานกับเด็กผูหญิงมากกวาเด็กผูชาย เนื่องจากครูคดิ วาเด็กผูหญิงควรจะออนหวาน และครูกจ็ ะ
คาดหวังใหเด็กผูหญิงทํางานเรียบรอย สะอาด และลายมือสวย ในขณะที่ครูจะอนุโลมเมื่อเด็กผูชาย
ไมตองทํางานเรียบรอย หรือเปนระเบียบมากนัก ตรงกันขามหากเด็กผูชายทํางานเรียบรอย ครูก็
อาจจะคิดวาเด็กประพฤติไมตรงกับเพศของตนที่ควรจะเปน
เด็กผูหญิงจะถูกครูหามไมใหวิ่งเลน
และตะโกนเสียงดัง ในขณะที่เด็กผูชายอาจไมถูกเขมงวดในเรื่องนี้มากเทากับเด็กผูห ญิง การกระทํา
เชนนี้เหมือนกับจะเปนการจํากัดการแสดงออกของเด็กผูห ญิงที่สืบทอดเจตนารมณเดิมจากการที่เด็ก
ทั้งหญิงและชายถูกเลี้ยงดูจากครอบครัว เมื่อเริ่มโตเด็กก็จะเริ่มคนหาตัวเอง เด็กผูหญิงจะมีการ
ปรับตัวเองโดยการเรียนรูจากโรงเรียนรวมทั้งโลกภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
การหลอหลอม เลี้ยงดูจากครอบครัว ดังนั้นจึงซึมซับความแตกตางระหวางเพศเขาไปไดงาย สวน
เด็กผูหญิงที่เรียนในโรงเรียนผูหญิงลวนนัน้ ยิ่งเปนการตอกย้ําอัตลักษณของผูหญิงตามแบบที่สังคม
ตองการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่มีแตเด็กผูหญิง หรือที่เรียกวาโรงเรียนสตรี ก็ไมมีโลกแบบ
เด็กผูชายทีใ่ หเด็กผูหญิงไดเห็นและที่สําคัญโรงเรียนผูหญิงสวนใหญกม็ ีแตการเรียนที่เนนความเปน
ผูหญิงทั้งสิ้น เชน ทําอาหาร เย็บปกถักรอย เพราะโรงเรียนผูหญิงลวนนั้นมีเจตนารมณที่มุงใหผูหญิง
ฝกความเปนหญิงตามที่สังคมคาดหวังมากกวาจะพัฒนาผูหญิงใหสามารถใชศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่โดยไมตอ งแขงขันกับผูชายแตอยางใด
อยางไรก็ดเี มื่อพิจารณาถึงการจัดระเบียบพืน้ ที่ในการจัดหองเรียนในระบบการศึกษานั้น ครู
มักจะจัดใหนกั เรียนทุกคนนั่งประจําที่ นับเปนกระบวนชุดดานเทคนิคที่สามารถควบคุมนักเรียนได
อยางดี เปนการเปดโอกาสใหครูสามารถตรวจตรานักเรียนแตละคนพรอมทั้งดูแลนักเรียนทั้งชั้นไป
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ดวยกันได การจัดพืน้ ที่เชนนี้สถาบันการศึกษากลายเปนเครื่องจักรในการควบคุมดูแล จัดระดับสูง
ต่ํา แบงประเภทนักเรียนดวยเกณฑทหี่ ลากหลายไปพรอมๆกัน ไมวาจะเปนความเร็วในการเรียนรู
ความสามารถ อุปนิสัย ความขยันหมัน่ เพียร หรือฐานะของผูปกครอง พื้นที่นั่งประจําของนักเรียน
เปนพื้นที่ถูกกําหนดดวยครูเปนผูจัดระเบียบวาใครควรอยูที่ใด ดังทีม่ ิเชล ฟูโก (Michel Foucault)
กลาวถึงหองเรียนไววา
“ในหองเรียนทุกหอง นักเรียนทุกคนจะนั่งตามที่กําหนด อาจนั่งตามความสามารถในการเรียนรู นั่งตาม
ฐานะผูปกครอง หรือนั่งตามบทเรียนที่เรียนเหมือนกัน กลุมที่เรียนบทเรียนเดียวกันพึงนั่งประจําใน
บริเวณเดียวกัน พวกที่เรียนบทเรียนสูงกวานั่งอีกบริเวณหนึ่ง และกลุมที่เรียนบทเรียนต่ํากวาก็นั่งแยก
ออกไป หรือการกําหนดที่นั่งแยกผูหญิงและผูชาย อันเปนการตอกย้ําถึงความแตกตางระหวางผูหญิงกับ
ผูชาย ใครนั่งที่ผิดไปจากเพศของตนก็จะถูกทําโทษ หรือลอเลียนจากเพื่อนๆ นักเรียนแตละคนตองนั่ง
ประจําที่ของตน จะเปลี่ยนไมไดนอกจะไดรับคําสั่ง หรือคําอนุญาตจากครู หรือผูที่ควบคุมหองเรียน
เทานั้น” (Michel Foucault, 1975: 167)

ในบางโรงเรียนครูก็มีวิธีการจัดกลุมดวยวิธตี างๆ เชน นักเรียนทีเ่ รียบรอย ผูปกครองเอาใจ
ใสดูแล ก็ถูกจัดใหนั่งแยกจากนักเรียนที่เกียจครานไมสนใจการเรียน เด็กที่เงียบ ไมมีปากไมมีเสียง
ก็อาจถูกจัดใหนั่งระหวางเด็กที่สนใจเรียนและประพฤติเรียบรอย
การที่ระเบียบวินัยเขามาจัด
ตําแหนง ซึ่งสงผลใหเกิดพืน้ ที่ทั้งในแงมมุ ของประโยชนใชสอย ความเปนระเบียบ สายการบังคับ
บัญชา พื้นทีอ่ ันซับซอนนี้ทําหนาที่ตรึงบางอยางไวในขณะเดียวกันก็เอื้อใหบางอยางไดไหลเวียนไป
มา และที่สําคัญของปฏิบัติการของระเบียบวินยั ไดแกการจัดตําแหนง แปรรูปมนุษยใหกลายเปน
หมวดหมูที่เรียงราย เปนระเบียบเรียบรอย การจัดตําแหนงนี้เปนเทคนิคของอํานาจและเปนกระบวน
ของความรูในเวลาเดียวกัน สาระสําคัญคือการจัดระบบใหแกสิ่งนัน้ ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการ
บังคับ หยิบยืน่ “ระเบียบ” ใหแกความหลากหลาย ในทํานองเดียวกันก็เปนการสํารวจ ตรวจตราผูคน
และสรางระบบตรวจสอบวาใครอยูใครขาด
การเคลื่อนไหวทุกรูปแบบก็พยายามใหงา ยตอการ
ขับเคลื่อนและบังคับบัญชา และไมวาจะเปนยุทธวิธีหรือการจัดระเบียบพื้นที่ใหแกผคู น ลวนแลวแต
เปนหลักการเดียวกันทั้งสิ้น
เมื่ออยูนอกเวลา หรือนอกสายตาของครู ระเบียบทีใ่ ชบังคับไดแทรกซึมเขาไปสูจิตสํานึกของ
นักเรียน ไมจําเปนตองใชอํานาจในการควบคุมจากขางนอก เด็ก ๆ ไดรับถูกปลูกฝงใหเรียนรูถึง
ความแตกตางระหวางเพศมากอนแลวจากครอบครัว และโรงเรียน บรรยากาศในการเรียนและ
ทัศนคติของครูที่ตอกย้ําความแตกตางระหวางเพศ
อันเปนอํานาจการควบคุมทีซ่ ึมลึกและแยบยล
เหนือรางกายและความคิดของมนุษยไดเปนอยางดี
เปนอํานาจการควบคุมใหมนุษยเปนไปตาม
กฎเกณฑที่ผูมอี ํานาจกําหนด
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1.3 มิติหญิงชายกับการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประเทศไทยนัน้
เห็น
สัดสวนในการเปนตัวแทนเพศชายและเพศหญิงที่หางไกลกันมาก หากมองระบบตัวแทนในสถานะ
ทางเพศ กลาวคือผูหญิงเปนประชาชนอยางนอยครึ่งหนึ่งในสังคม ตัวแทนในการกําหนดระเบียบ
ทางสังคม และกฎเกณฑตางๆทางสังคมก็ควรมีผูหญิงอยางนอยครึ่งหนึ่งเชนเดียวกัน ที่ถูกคัดเลือก
เขามาเปนตัวแทนทางการเมือง จึงจะเปนเหมือนภาพจําลองขนาดเล็กของสังคมที่สะทอนคุณลักษณะ
ของผูมี่สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ แตในความเปนจริง การเปนตัวแทนและการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองของผูหญิง ในทุกระดับมีเพียงรอยละ 10 สิบปผานมาจากพ.ศ. 2538 ถึงพ.ศ. 2548
สัดสวนของผูหญิงตอผูชายก็ยังคงเปนรอยละ 10 (สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2548:
2) จากการเลือกตั้งครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 เปนครั้งที่จํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หญิงสูงที่สุด 53 คน จากเขตเลือกตัง้ 47 คน และจากบัญชีรายชือ่ 6 คน มีผูหญิงไดรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รอยละ 10.6 และสําหรับ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ปพ.ศ. 2533 มี
ผูหญิงไดรับการเลือกตั้ง 20 คน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่สัดสวนของผูหญิงในวุฒิสภา
สูงสุด (สุธีรา วิจิตรานนทและเมทินี พงษเวช, 2543:13)
ตารางที่ 5 สัดสวนของผูหญิงและผูชายในการสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือกตั้ง
วัน/เดือน/ป ที่
เลือกตั้ง
การเลือกตั้งส.ส.
6 มกราคม 2544
แบงเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อ
รวม

หญิง

ผูสมัครรับเลือกตั้ง
รอยละ ชาย รอยละ

352
148
400

11.04
12.65
15.74

2,430 87.35
792 84.26
3,222 88.96

32
7
39

8.0
7.0
7.80

368
93
461

92.0
93.0
92.20

6 กุมภาพันธ 2548
แบงเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อ
รวม

182
99
281

10.37
17.01
12.02

1573 89.63
483 82.99
2,056 87.98

47
6
53

11.75
6.00
10.60

353
94
447

88.25
94.00
89.40

การเลือกตั้งส.ว.
2 มีนาคม 2543

115

7.51

1417 92.49

20

10.0

180

90.0

(ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

หญิง

ผูไดรับเลือกตั้ง
รอยละ
ชาย

รอยละ
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สวนการเมืองในระดับทองถิ่นนั้น สัดสวนของผูหญิงสะทอนภาพไมแตกตางจากระดับชาติ
กลาวคือผูหญิงมีจํานวนต่ํากวา รอยละ 10 ในทุกระดับ
ตารางที่ 6 สัดสวนผูหญิงและผูชายที่ไดรับเลือกตั้งในการเมืองระดับทองถิ่น
การเมืองในระดับทองถิ่น ปพ.ศ.2547
ผูไดรับเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
หญิง
สมาชิกสภาจังหวัด*
2,322
4.8
สมาชิกสภาเทศบาล*
10,167
6.6
กํานัน
7,263
2.4
ผูใหญบาน
61,344
3.3
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 127,594
6.7
นายกองคการบริหารสวนตําบล
6,725
3.8

ชาย
95.2
93.4
97.6
96.7
93.3
96.2

*ปพ.ศ.2546 (ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ซึ่งสอดคลองกับสถิติการมีสวนรวมทางการบริหารของขาราชการพลเรือนสามัญใน
ปงบประมาณ 2547 อยางไรก็ดีในภาคราชการนั้น การมีสวนรวมของผูหญิงมีความกาวหนามากกวา
ภาคการเมือง กลาวคือนักบริหารหญิงที่ดาํ รงตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไปมีจํานวนประมาณ รอยละ 25
แตหากพิจารณาในสัดสวน จะเห็นไดวาสัดสวนขาราชการหญิงมีจํานวนนอยลงตามลําดับเมื่อระดับ
ตําแหนงสูงขึน้ โดยมีอัตราสวนระหวางหญิงชายเปนสัดสวนเพิ่มขึน้ ดังที่ปรากฏในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 7 สัดสวนขาราชการหญิงและชายแยกตามระดับ
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

หญิง
1,404
3,148
12,823
26,619
68,882
56,888
39,947
8,237
770
113
7
218,838

จํานวน
รอยละ
55.71
65.91
68.14
65.43
63.48
55.79
61.94
43.04
27.22
18.31
16.27

ชาย
1,116
1,628
5,995
14,058
39,620
45,066
24,538
10,900
2,058
504
36

รอยละ
44.28
34.08
31.85
34.56
36.51
44.20
38.05
56.95
75.77
81.68
83.73

145,519

(ที่มา : คณะอนุกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองและการบริหาร, 2548: 7)
เมื่อผูชายเปนตัวแทนสวนใหญในสภาซึ่งมีหนาที่กําหนดกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ในสังคม ดวยมุมมองของผูชาย กฎหมายและขอบังคับตางๆที่กําหนดและนํามาใชสวนใหญก็
จะเอื้อตอผูชาย ระบบการเมือง การปกครองที่ถูกควบคุมดวยผูชาย กระบวนการถายทอด หลอ
หลอมทางสังคมยิ่งจะทําใหผูหญิงเปนเพียงผูที่ถูกกําหนดใหอยูภายใตการปกครองของรัฐที่ชายเปน
ใหญทั้งในแงขององคประกอบและวิธีคิด ผูหญิงหางไกลจากการมีบทบาทในการบริหาร หรือ
กําหนดกฎหมายรวมถึงนโยบายตางๆ หากแตกฎหมายมากมายที่ออกมาเพื่อ ปกปองคุมครองผูหญิง
ผูหญิงถูกมองวาเปนเพศที่ออ นแอ และถูกตัดโอกาสในการเขามามีบทบาททางการเมืองในการมีสวน
รวมในการกําหนดกฎเกณฑในสังคม ผูหญิงจึงมีสวนรวมทางการเมืองนอย
อยางไรก็ดใี นสวนของภาครัฐนั้น ก็มีความพยายามทีจ่ ะใหผหู ญิงมีบทบาทมากขึ้น โดย
ความพยายามไดปรากฏเปนรูปธรรม โดยการกําหนดนโยบาย แผน และการวางกติกา ในรูปของ
กฎระเบียบ เชน แผนพัฒนาสตรีระยะยาว 20 ป พ.ศ.2535-2554 และแผนพัฒนาสตรี 5 ป ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่9 (พ.ศ.2545-2549) ไดระบุเปาประสงคในการเพิ่ม
จํานวนผูหญิงใหมีบทบาทในดานการเมือง การปกครอง ในขณะเดียวกันก็ระบุวิสัยทัศนไวอยาง
ชัดเจนดวยเชนกันวาจะตองเพิ่มจํานวนผูหญิงในการตัดสินใจในทุกระดับ พรอมทัง้ ระบุมาตรการไว
อยางชัดเจนและตั้งเปาหมายเพิ่มสัดสวนสตรีในคณะกรรมการที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
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ระดับชาติเปนสัดสวน 50: 50 (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2546:25) นับเปนสิ่งที่ทา
ทายในการพัฒนาสังคมอีกประการหนึ่ง
1.4 มิติหญิงชายกับเศรษฐกิจ
1.4.1 แผนพัฒนาประเทศและมิติหญิงชาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งถือเปนกรอบในการพัฒนาประเทศนัน้
ในชวง 40 ปที่ผานมา ตั้งแตแผนฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 9 ที่ใชในปจจุบัน ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและตางประเทศ ในชวงเริ่มตนแผนพัฒนา ฉบับที่ 1ถึงฉบับที่ 4
เนนการพัฒนาสาธารณูปโภค ถนนหนทาง และโครงสรางพื้นฐานตางๆของประเทศ การพัฒนาที่
โยงไปถึงผูหญิงจะเนนไปในเชิงจํานวนประชากร สุขภาพ ซึ่งมีเปาหมายไปในการวางแผนครอบครัว
แผนฉบับที่1-4 ไมไดมีการพูดถึงผูหญิงไวอยางชัดเจน อยางไรก็ดี ชวงระยะเวลาของแผน4 นั้นมีการ
เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ ในเรื่องของผูหญิง รัฐบาลไทยจึงเริม่ ใหความสนใจสถานภาพของ
ผูหญิงมากขึ้น เมื่อองคการสหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล และระหวางป
พ.ศ. 2519-2528 เปนทศวรรษสตรี ประเทศไทยในฐานะเปนประเทศสมาชิกประเทศหนึ่ง ไดยอมรับ
หลักการของปสตรีสากล และสงผูแทนไปรวมประชุมระดับโลกที่กรุงเม็กซิโก จากการสัมมนาครั้งนี้
ทําใหความสนใจดานการพัฒนาสตรีเพิ่มมากขึ้นเห็นไดจากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 4 ไดบรรจุเรื่องการพัฒนาสตรีไวดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่4 (พ.ศ.2520-2524) ไดระบุถึงปญหาตาง ๆ
เกี่ยวกับผูหญิง อาทิเชน เด็กผูหญิงมีโอกาสในการศึกษานอยกวาเด็กผูชาย ยังมีการเลือกปฏิบัติตอ
ผูหญิงในเรื่องการจางงาน การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน โดยไดวางมาตรฐานที่แกไขปญหา
เหลานี้ไดแกการจัดการศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาผูใหญและการจัดอบรมทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะ
สําหรับสตรีในเขตชนบทการออกระเบียบรับรองสิทธิเทาเทียมกันระหวางขาราชการชายและหญิงใน
การเลื่อนขั้นในระบบราชการ การกระตุน ใหมกี ารจายอัตราคาจางและความมั่นคงในการทํางานเทา
เทียมกันในอาชีพอื่น ๆ นอกจากนี้ไดมกี ารเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายขอตาง ๆ ที่ยังไมใหความ
ยุติธรรมตอผูหญิง(สํานักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ 2519)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2520-2529) ไดระบุถึงผูหญิงโดยจัด
วาเปนกลุมเปาหมายพิเศษของการพัฒนา แผนพัฒนาฉบับนี้สําคัญเพราะเนนปญหาของผูหญิงใน
เรื่องการจางงาน การศึกษา สุขภาพอนามัยและโภชนาการ ดานสังคมและการเมือง ปญหาเฉพาะที่
หยิบยกขึ้นมาไดแกปญหาการไมรูหนังสือของกลุมสตรี ปญหาโภชนาการโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
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การตั้งครรภ โอกาสจํากัดทางดานการเมืองและการบริหารปกครอง ปญหาจากทัศนคติของสังคม
ที่วา ผูชายทํางานไดมากกวาผูหญิง การขาดองคกรกลางระดับชาติในการพัฒนาผูหญิง อีกทั้งไดมี
การเสนอมาตรการแกไขหลายประการเปนกรอบกวาง ๆ ที่อาจจะยังไมไดลงในรายละเอียด เชน การ
สงเสริมการศึกษาภาคบังคับ การศึกษานอกโรงเรียน การฝกอาชีพ การใหบริการดานสุขภาพโดย
ไมคิดคาใชจาย การใหความรูดานโภชนาการและการสงเสริมใหผูหญิงมีสวนรวมในดานการเมือง
รวมทั้งมีการเสนอใหแกไขขอกฎหมายทีเ่ ลือกปฏิบัติตอผูหญิงและการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานระดับชาติในเรือ่ งเกี่ยวกับผูหญิงเพื่อเปนแกนนําในการสงเสริมและพัฒนาสตรี
(สํานักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ 2524)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ในแผนนีก้ ลับไมไดระบุ
เรื่องผูหญิงเปนกลุมเปาหมายพิเศษอยางเชนในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 แผนพัฒนาฉบับที่ 6 แบง
ออกเปน 10 แผนงานกวาง ๆ ซึ่งภายใตแผนงานเหลานีไ้ มไดระบุถึงผูห ญิงโดยตรง แตเปนแผนทีใ่ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวชนบทความ
สนใจเนนไปยังเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเกษตรกรรมและการสงเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดยอยและขนาดกลางโดยมุงถึงการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมกับแบบทันสมัย
ทั้งนี้ในชวงของแผนพัฒนาฉบับที่ 6 นี้เปนชวงของการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจการเกษตรไปสูก าร
พัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น
ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว เศรษฐกิจของประเทศไดฟนตัวและ
ขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด โครงสรางเศรษฐกิจไดปรับตัวในลักษณะที่เปดกวางสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
มากขึ้น
โดยปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวไดแกการสงออก
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ อัตราคาจางที่ไมสูงนัก ทําให
ฐานะการแขงขันของไทยในตลาดโลกอยูใ นฐานะไดเปรียบ หากแตการพัฒนาดังกลาวขาดความ
สมดุลในหลาย ๆ ดาน สงผลกระทบในการพัฒนาระยะยาวของประเทศ(สํานักงานพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแหงชาติ 2529)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ไดใหความสําคัญกับ
ความสมดุลในการพัฒนาในทุก ๆ ดานมากขึ้น คือมุงรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวในอัตรา
ที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพความคูกับการกระจายรายไดที่เปนธรรมสูประชาชนสวนใหญใน
ประเทศในขณะเดียวกันก็มงุ เนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสามารถ โดยในสวนที่เกี่ยวของ
กับผูหญิงนั้น ไดมีจุดเนนที่การสนับสนุนบทบาทของผูหญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
การใหโอกาส ไดพัฒนาตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบใหเหมาะสมมีผลบังคับใชจริง รวมทั้งพัฒนาคานิยมของสังคมให
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ยอมรับคุณคาของผูหญิงและการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน
แหงชาติ 2534)

(สํานักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงของแผนพัฒนาฉบับที่ 8
ไดปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนจุดหลักแตเพียงอยางเดียวมาเนนที่คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาแทนและใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครือ่ งมือที่จะชวยใหคนมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวมทัง้ ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาทีแ่ ยกสวนมาเปนลักษณะองครวมมี
กระบวนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ ซึ่งปรัชญาและแนวคิดดังกลาวยังสืบสวนมาถึงแผนพัฒนาฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยไดกําหนดกรอบวิสัยทัศนที่มุงเนนเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน และยังใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเชนเดิม โดยทั้ง 2 แผนไมไดระบุผูหญิงออกจาก
กลุมเปาหมายโดยเฉพาะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบในระดับมหภาคที่สง ผลโดยตรงตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับสังคมโดยรวม ระดับชุมชน ครอบครัวและบุคคล ซึ่งหากมิได
พิจารณาถึงกลุม เปาหมายไวใหชัดเจน อาจทําใหปญหาชองวางของกลุมตาง ๆ ในสังคมรวมทั้ง
ชองวางระหวางหญิงและชายโดยรวมขยายวงกวางขึ้น อาจสงผลกระทบที่รุนแรงกวาที่ควรจะเปน
รวมถึงไมเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางสมดุลเหมาะสมได
1.4.2 ผูหญิงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผูหญิงและผูชายชายตางก็มคี วามสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศมากมาย สามารถแบงได
เปนหลายลักษณะ แตความสําคัญที่สังคมมีตอแตละประเด็นนั้น มีความแตกตางกันแลวแตจะมอง
จากมุมใด และใครเปนผูมอง อยางไรก็ตามในวิถีของเศรษฐกิจมักหนีไมพนที่จะเกีย่ วของกับมิติของ
การผลิตการจําหนายและปนผลผลิตตลอดจนการบริโภค หมายถึงวาหญิงและชายเปนสวนหนึ่งที่
สําคัญของระบบและกระบวนการทางเศรษฐกิจดังนั้นการมีสวนรวมของหญิงและชายในทาง
เศรษฐกิจนั้นแบงไดเปน 2 ลักษณะ(กนกศักดิ์ แกวเทพ, 2524: 374-375) ไดแก
1.4.2.1 ในฐานะที่เปนผูผลิตเปนแรงงานซึ่งเมื่อรวมกับปจจัยการผลิตอื่น ๆ
กอใหเกิดผลผลิตขึ้นไมวาจะเปนสินคาหรือบริการทั้งในภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและภาค
บริการ
1.4.2.2 ในฐานะที่เปนผูบริโภคซึ่งบริโภคสินคา และบริการเพื่อการดําเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว
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ภายใตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในปจจุบนั งานที่เกี่ยวของกับภาคครัวเรือนนัน้ ไมไดรับการ
พิจารณาวาเปนงาน เพราะไมไดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายตามกลไกตลาด ซึ่งปกติงานบาน
อาจรวมอยูภ ายใตงานดูแลในครัวเรือน อันไดแก การดูแลความสะอาดของที่อยูอาศัยการจัดหา
อาหาร การดูแลความเปนอยูของคนในครอบครัว รวมถึงการอบรมสั่งสอนบุตร ลักษณะของ
แรงงานเหลานี้ จัดวาเปนแรงงานแฝงไมไดรับการประเมินคาเปนตัวเลขทางเศรษฐศาสตร กลาวคือ
ไมถูกรวมอยูใ นการคิดคํานวณรายไดประชาชาติซึ่งแรงงานแฝงในลักษณะดังกลาวผูห ญิงเปน
ผูรับผิดชอบหลักเปนแรงงานที่ไมมีคาจาง เพราะเปนแรงงานที่ลงไปเพื่อครอบครัวทั้ง ๆ ที่ผูหญิงลง
แรงรับผิดชอบงานตาง ๆ เหลานี้ใหดําเนินไปไดอยางเรียบรอยทําใหผูชายมีโอกาสไปทํางานที่
กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่มากขึ้น แตงานของผูหญิงกลับไมไดรับการตีคา(สุธีรา วิจิต
รานนท, 2546: 6)
จึงกลาวโดยสรุปไดวาผูหญิงและผูชายลวนมีสวนสําคัญในการสรางสรรคและพัฒนา
เศรษฐกิจเปนอยางมาก
แมจะอยูในสถานะที่แตกตางกัน
โดยมิติทางเศรษฐกิจยังไมไดให
ความสําคัญตอบทบาทผูหญิงเทาที่ควร
ในระบบเศรษฐกิจนัน้ มีกิจกรรมตาง ๆ ที่แบงงานกันทํา มีกลไกตลาดเปนตัวกํากับการผลิต
และการจําหนายแลกเปลีย่ นสินคาหรือบริการนั้นทั้งชายและหญิงมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในฐานะที่เปน
แรงงานอันเปนปจจัยหนึ่งของกระบวนการทางเศรษฐกิจ สามารถแยกพิจารณาบทบาทของหญิงชาย
ในฐานะเจาของหรือผูประกอบการธุรกิจและในฐานะทีเ่ ปนแรงงานในธุรกิจหรือสถานประกอบการ
ดังนี้
1) บทบาทในฐานะเจาของธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการตั้งแตชวยในการลดปญหาการวางงาน การแกไขความ
ยากจนรวมทั้งการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได
เริ่มมีความเขมแข็งขึ้นในชวง 4-5 ปที่ผานมา จากรายงานการวิจยั ซึ่งจัดทําขึ้นแสดงใหเห็นวากวารอย
ละ 70 ของธุรกิจของผูหญิงมีพื้นฐานมาจากธุรกิจของครอบครัว (ชนมชนก วีรวรรณ, 2542: 64-65)
สัดสวนของธุรกิจครอบครัวที่เพิ่งเกิดขึน้ รวมทั้งธุรกิจที่ไมใชของครอบครัวที่มีผูหญิงเปนผูบริหารมี
อัตราเพิ่มจาก 5:1 ในชวงประมาณ 30 ปทแี่ ลวมาเปน 2:1 ในชวง 10 ปที่ผานมา โดยผลการสํารวจ
จากงานวิจยั ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครปฐมและสุโขทัย ชี้ชัดวาธุรกิจใหญ ๆ ตามชุมชน
หมูบานจะเปนของผูหญิงรอยละ 95.87 นอกจากนีใ้ นชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจไดสะทอนภาพของ
ความหลากหลายของประเภทธุรกิจเล็ก ๆ ขนาดยอมโดยรอยละ 43 ของธุรกิจเหลานี้มีผูหญิงเปน
เจาของแตเพียงคนเดียว รอนละ 36 เปนหุนสวนบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ
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รอยละ 1.4 เปนหุนสวนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ผลการวิจัยชีว้ ารอยละ 61 ของ
ธุรกิจที่ไดศึกษานั้นตั้งมานานกวา 10 ปขนึ้ ไป
2) บทบาทหญิงชายในฐานะแรงงานในธุรกิจหรือสถานประกอบการ
ในฐานะที่เปนแรงงานที่ไดรบั คาจางนั้นผูห ญิงมีสวนสรางสรรคเศรษฐกิจอยางมหาศาลโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสงออกที่ทํารายไดเขาประเทศสูงสุด 5 ใน 10 ประเภทไดแก ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและ
แผงวงจร สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารสดแชเย็นและอาหารกระปอง
รองเทาและเครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้มีผูหญิงเปนแรงงานอยูประมาณรอยละ 80 ในชวงป
2534-2535 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญสูงสุดโดยมีรายไดจากการสงออกสินคา
เหลานั้น(สุธีรา ทอมปสัน, 2546: 20)

นอกจากนี้รายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งมีผูหญิงเปนแรงงานอยูใ นสัดสวนที่สงู มาก
เชนเดียวกัน มีมูลคาใกลเคียงกับงบประมาณรายจายของประเทศที่จดั สรรไวหรือเมื่อเทียบกับภาค
เกษตรกรรมจะพบวามูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสูงกวาภาคเกษตรกรรมถึง 3 เทา (วรวิทย
เจริญเลิศ, 2543:1-3)
ในป 2542 แมจะอยูใ นภาวะวิกฤติ แมบางผลิตภัณฑเชนสิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป กุงสดแช
แข็งรองเทาจะมีมูลคาโดยรวมลดลงแตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกเพิ่มสูงขึ้นมากก็คอื คอมพิวเตอร
อุปกรณแผงวงจรไฟฟา ตลอดจนเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนมีมูลคารวมทุกรายการสูงถึง 682,508.4
ลานบาท หากมารวมรายไดจากการทองเทีย่ วที่สัดสวนผูห ญิงที่ทํางานมีสูงมากอีกรวม 253,018 ลาน
บาท จะเทากับ 9.4 แสนลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับงบประมาณของประเทศที่ใกลเคียงกับงบประมาณ
ของประเทศที่จัดสรรในป 2542 เชนกัน (สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย, 2546: 27)
ดังนั้นหากพิจารณาการสรางสรรคทางเศรษฐกิจของแรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมเหลานี้
ซึ่งเปนผูหญิงรอยละ 72 ก็จะเห็นวาดวยน้ําพักน้ําแรงของผูหญิงเพียง 2.8 ลานคน สามารถกอใหเกิด
รายไดเขาประเทศคิดตามสัดสวนการมีสวนรวมไมต่ํากวา 7 แสนลานบาทซึ่งก็อาจจะกลาวไดวา
งบประมาณแผนดินที่ใชจายในแตละปนนั้
มาจากน้ําพักน้ําแรงของผูหญิงในแรงงานประเภทนี้
(สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2546:20-21)
อยางไรก็ดแี มผูหญิงจะมีบทบาทสําคัญในการระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตโครงสราง
ทางสังคม ไมวาจะเปนระบบชนชั้นในสังคม ความสัมพันธระหวางหญิงชาย ฐานะ บทบาท และ
สถานภาพทางสังคม ยังเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดอัตลักษณทางเพศ แมผูหญิงจะมีบทบาท
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สําคัญในระบบเศรษฐกิจ หาก การแบงงานกันทํายังคงเหนียวแนนตามลักษณะที่ไดรับการปลูกฝงมา
จากครอบครัว งานที่ผูหญิงทํามักจะเปนงานที่ทําซ้ําๆ เปนงานที่ถอดแบบจากบทบาทของแม เมื่อ
เด็กๆผานครอบครัว และโรงเรียนออกมาสูสังคมภายนอก ปรากฏการณทางสังคมลวนแตสอดคลอง
กับสิ่งที่เด็กไดรับการปลูกฝง เนื่องดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ(patriarchy) นั้นไดแทรกซึมอยูใ น
สังคมทั่วไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง
หากวิเคราะหตามแนวคิดของมิเชล ฟูโก (Michel
Foucault)
ในเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑทางสังคมตางๆผูชายเปนผูที่
วางรากฐานคุณคาของสังคม และแนนอนวา คุณคาตาง ๆ เหลานั้นยอมเปนคุณคาที่ผูชายมีโอกาส
ในระบบเศรษฐกิจจึงเปนการผลิตซ้ําของวาทกรรมชายเปนใหญ สอดคลองกับที่มาลี พฤกษพงศาวลี
(2547: 8) ไดกลาววา
“แนวคิดเรื่องการแบงงานกันทําตามเพศกีดกันผูหญิงจากงานอื่นๆที่มีรายไดดีและเปนงานที่สังคมยกยอง
เชนงานแพทย งานดานการเมืองการปกครองและงานดานกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากเจตคติและคานิยมของ
สังคมไดวางบทบาทของผูหญิงไวอยางจํากัด คับแคบและตายตัววา หญิงมีบทบาทเปนเพียงเมียและ
แมบานที่ตองพึ่งพิงและขึ้นตอสามีเทานั้น
ตําแหนงแหลงที่ของผูหญิงถูกขีดวงใหจํากัดอยูในพื้นที่
สวนตัว ผูหญิงจึงถูกจํากัดบทบาทและโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่เปนของสวนรวม และรวมไปถึง
การจํากัดบทบาทและโอกาสในดานการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องสวนรวม”

สําหรับผูชายนั้น อัตลักษณความเปนชายจะตรงกันขามกับผูหญิง ผูชายจะถูกคาดหวังวา
ตองมีรางกายที่แข็งแรง มีความกาวราว สามารถพึ่งพาตนเองได ชอบแขงขัน และทะเยอทะยาน ซึ่ง
ลักษณะความเปนชายในอุดมคตินี้ มีความสอดคลองอยางแนบเนียน กับระบบเศรษฐกิจแบบแขงขัน
เสรี สวนผูชายที่อยูในชนชั้นที่ตางกันนั้น ก็จะมีอัตลักษณแตกตางกันอยูบางเชนเดียวกับผูห ญิงตาง
ชนชั้น
แตผูชายทุกชนชั้นก็ยังมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงคของสังคมที่ถูกกําหนดโดยเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ผูชายชนชั้นกลางขึ้นไป ผูซึ่งไดรับการศึกษาเปนอยางดี จะถูกสอนใหเปนผูนํา มีความรู
ดานธุรกิจ และมีความเปนมืออาชีพ ในขณะที่ผูชายชนชั้นลางนั้น ความสําเร็จในวิชาชีพของพวกเขา
จะขึ้นอยูกับทักษะเชิงปฏิบัติการ และทักษะดานเทคนิค ดังนั้น เด็กผูชายชนชั้นลาง จะถูกสอนใหมี
ลักษณะความเปนชายตามอุดมคติ ซึ่งเปนลักษณะทีส่ ามารถทําใหเขาประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
ได นัน่ ก็คือ ลักษณะความกาวราว เขมแข็ง และใชอํานาจ ลักษณะความเปนชายเหลานี้ ยังถูกถายโอน
จากการประกอบวิชาชีพ ไปสูการทํากิจกรรมยามวางของผูชายอยางสอดคลอง เชน การเลนกีฬาที่
ตองใชพละกําลังรวมกับเทคนิคในการเลน และยิ่งไปกวานัน้ ผูชายยังนําเอาลักษณะความเปนชาย
เหลานี้ ไปใชในการดําเนินความสัมพันธกับผูหญิงอีกดวย ซึ่งการที่ผชู ายและผูหญิงพยายามสรางอัต
ลักษณตามแบบภาพตายตัวเหลานี้ไมไดสง ผลดีตอใครเลย กลาวคือ หากผูหญิงพยายามประพฤติตน
ตามแบบภาพตายตัวของผูหญิง ก็จะทําใหเธอตองทําตัวเปนผูเสียสละ เปนผูตาม ไมกลาตัดสินใจ
และยอมรับฐานะที่ต่ําตอยกวา สวนผูช ายนั้น ความกาวราว และความทะเยอทะยาน ทําใหเขา
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พยายามแสดงอํานาจเหนือ กาวราว รวมถึงการใชความรุนแรง จนอาจทําลายความสัมพันธที่ดีที่เขา
มีกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง กับผูหญิงที่เปนภรรยาและลูก ๆ
การแบงงานกันทํา ระหวางหญิงและชายในสังคมภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดย
กําหนดให ผูช ายมีกิจกรรมนอกบานอยูเสมอ ความสําเร็จของผูชายจะเปนผลมาจากการกระทําของ
ตนเอง และความสําเร็จนี้จะเปนตัวตัดสินตําแหนงของตัวเอง ในขณะที่ผูหญิงนัน้ ตําแหนงทาง
สังคมจะถูกตัดสินโดยตําแหนงของผูชายที่เธอพึ่งพิงอยู ไมวาจะเปน “พอ” หรือ “สามี” ขึ้นอยูกับวา
เธอยังโสดหรือแตงงานแลว ใหความสําคัญวา เธอเปนลูกสาวใคร หรือ แตงงานหรือยัง สามีของ
เธอเปนใคร มากกวาจะสนใจวา เธอเคยมีผลงานอะไรบาง ซึ่งก็สอดคลองกับการที่ผูหญิงถูกอบรม
สั่งสอนมา เพราะตัวเธอเองก็มักจะพูดถึง พอหรือแมเสมอ แตสวนใหญเธอจะเอยถึงพอ เพราะ
แนนอนวาพอมีความสําคัญมากกวา เปนที่ยอมรับมากกวา ตําแหนงหนาทีก่ ารงานดีกวา และเมื่อ
เธอแตงงานเธอจะจะพูดถึงแตสามีละลูกๆ จนบางครั้งก็ไมเคยสนใจเลยวาตัวตนของตัวเองนัน้ อยูท ี่
ไหน ในขณะที่ผูชายนั้น จะสําคัญที่ ผลงานของตัวเอง ดังนั้น สิ่งสําคัญที่ผูหญิงถูกปลูกฝงตั้งแตวัย
เด็กก็คือ โตขึน้ มา เธอจะตองหาสามีที่ดคี อยดูแลเธอ หรือเพื่อใหเธอไดพึ่งพิง ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 ไดกลาวไวในบทความเครื่องหมายแหงความรุงเรือง คือสถาน
แหงสัตรี (สุภทั รา สิงหลกะ,1: 2535) ในตอนหนึ่งวา
“หญิงไมวายรูสึกวาตนเปนผูที่จําเปนตองอาศัยผูชายเปนผูอุปถัมภและอารักขา นี้ก็เปนความรูสึกฝงอยูใน
ใจตอเนื่องมาแตประวัติการ
เมื่อรูสึกเชนนี้แลวจึ่งรูสึกวาเปนหนาที่และความจําเปนของตนที่จะตอง
ปฏิบัติใหถูกใจชายผูเลี้ยงตน เหตุฉะนี้จึงยอมทําในสิ่งที่ชายตองการเพื่อใหชายพอใจ”

นอกจากนี้ผูหญิงที่ทํางานนอกบาน ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใด ก็ยังตองรับผิดชอบดูแล
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวก็ยังคงมีความสําคัญที่สุดสําหรับผูหญิงเสมอ และถาหากจะเอาชนะอัต
ลักษณเดิมๆ ดวยการประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานนอกบาน ผูห ญิงก็ตองไมบกพรองหนาที่
ในครอบครัว นั่นคือผูหญิงตองใชพลังเปนสองเทา หรือมากกวานั้น โดยเฉพาะในสังคมที่ยังมี
คานิยมหรือมีวิธีคิดแบบผูชายเปนใหญ ผูหญิงซึ่งไมคุนเคยในพื้นที่สาธารณะตองใชความพยายาม
มากกวาผูชายอยูแลว ยังตองรับผิดชอบงานในบานเชนเดิม ซึ่งผูหญิงก็ยอมรับโดยดุษฎี ดังที่สุพัตรา
สุภาพ นักวิชาการหญิงที่เปนที่ยอมรับ ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพแนวหนา( 26 พฤษภาคม
2537: 15) วา
“สตรีจะพัฒนาชุมชนได สตรีจะตองพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในบานใหไดกอน โดยจะตองพัฒนาจากสาม
อยางกอน คือเปนเมีย เปนแม และเปนผูนําชุมชน เปนเมีย คือ จะตองมีวาจาออนหวาน ออนนอม เอาอก
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เอาใจสามี เปนแมคือ จะตองรูบทบาทความเปนแม เห็นคาของลูกมากกวาวัตถุ เปนผูนําชุมชนคือ
จะตองเปนผูที่ทันสมัย รูจักปรับตัวใหเขากับสิ่งใหมๆ”

อยางไรก็ดี ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ กลาวไดวา ทั้งผูชายและผูหญิงตางก็มี
อิสระในการใชชีวิตคอนขางจํากัด เนื่องจากคนสวนใหญในสังคม ตางก็ตองทํางานหนักเพื่อความอยู
รอดทางเศรษฐกิจ และผูช ายซึ่งสวนใหญถูกอบรมมาเพื่อปรับตัวไดดีกับการทํางานนอกบานทีเ่ นน
การแขงขัน สวนผูหญิงก็จะตองยอมรับที่ทางของตัวเองในบานไมวาจะดวยความเต็มใจหรือไมก็
ตาม เพราะแมตองการจะเลือกผูหญิงก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากถูกควบคุมไมทางตรงก็ทางออมดวย
สิ่งที่ถูกสอน รวมถึงจารีตประเพณีทยี่ ึดไวอยางแนนหนา
วาทกรรมการเปนแมและเมียที่ดีภายใตระบบชายเปนใหญ ก็ยังคงมีอิทธิพลเหนือวิธคี ิด
ของผูหญิงสวนใหญ ไมวา ผูหญิงคนนั้นจะประสบความสําเร็จในงานนอกบานเพียงใด จากการให
สัมภาษณของผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในงานธุรกิจและวิชาชีพซึ่งเปนงานในพื้นทีส่ าธารณะซึ่ง
เคยถูกครอบครองโดยผูชายมากอน แนนอนวาผูหญิงเหลานี้สามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ไดรับการยอมรับอยางมากในสังคมทั่วไป จากการใหสัมภาษณก็ทําใหเห็นวาในขณะที่
ตองทํางานหนักในงานอาชีพนอกบานแตกม็ ิไดละเลย แตกลับยึดมั่นตองานในบาน ซึ่งเปนงานซึ่ง
สังคมคาดหวังตอผูหญิงไมเปลี่ยนแปลง เชนชดชอย โสภณพานิช และชนัตถ ปยะอุย ผูกอ ตั้ง
โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเปนผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในดานธุรกิจทั้งคู ไดใหสัมภาษณวา
“มานเวทีการงานปดฉากลงหลังจากหมดชั่วโมงทํางาน มานชีวิตครอบครัวก็เปดฉากขึ้น ครอบครัวที่เต็ม
ไปดวยความอบอุนผูกพัน” (สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย,2534:27)

สวนคุณหญิงชนัตถ ปยะอุย ผูกอตั้งโรงแรมดุสิตธานี ยังใหทัศนะเกีย่ วกับผูหญิงไทยวา
“ความจริงสตรีไมมีขีดจํากัดในการทํางานเลย โดยเฉพาะสตรีทํางานและรับผิดชอบมากกวาบุรุษอยูแลว
สตรีที่ทํางานนอกบาน ยังตองรับผิดชอบงานในบานและครอบครัว”

จากคําสัมภาษณนี้จะเห็นไดวา ทั้งงานนอกบานและงานในบานที่ผูหญิงตองแบกรับนั้นได
กอใหเกิดความยุงยากในการจัดสรรเวลาพอสมควร ดังที่ยาจิตร ยุวบูรณนักธุรกิจหญิงที่ประสบ
ความสําเร็จอีกผูหนึ่งไดใหสมั ภาษณไวในหนังสือเลมเดียวกันวา

“ตองแบงเปอรเซ็นตของเวลาทุกอยางเปนสามสวน
ดังนั้นทุกสวนนี่มันจะไมดอยกวากัน
แนนอน น้ําหนักที่มีเยื่อใยตอ family ของพี่ตองมีมากกวา แตเราก็ไมจําเปนจะตองเกาะอยูกับ

แตที่
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ครอบครัวเพื่อให ความอบอุนตลอดเวลา” (สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย, เรื่อง
เดียวกัน: 45)

จากทัศนะนี้จะเห็นถึงแรงฉุดดึงของงานทัง้ สองดานมากระทําตอผูหญิงไดอยางชัดเจน และ
ยังเห็นไดถึงอาการลังเลวาตัวเธอเองวาไมอาจทุมเทอยางเต็มที่กับหนาที่งานใดงานหนึ่ง ซึ่งอาการ
ลังเล หรือตองแบงเวลาเชนนี้เกิดขึน้ กับผูห ญิงโดยทัว่ ไป ศศิธร หิรัญบูรณะ ไดใหสัมภาษณวา
“จากประสบการณที่ผานมา ใครของฝากขอคิดสําหรับสตรีผูทํางานและมีครอบครัววา หนาที่ของแม
และภรรยานั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับความสําเร็จของงานในอาชีพเชนเดียวกัน”
(สมาคมสตรีนัก
ธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย, เรื่องเดียวกัน: 47)

สวนในพื้นทีท่ างการเมืองนัน้ ผูหญิง ที่แมจะมีภารกิจทางสังคมและการเมืองมากมาย แตก็
ยังยืนยันถึงความจําเปนที่จะตองทําหนาที่ในบานไดเปนอยางดี โดยเห็นไดจากคําใหสัมภาษณของ
นักการเมืองหญิงอยาง ปวีณา หงสกุลวา
“ชีวิตที่แทจริงของเราก็คือ ความเปนแม เพราะสัญชาตญาณของผูหญิงก็คือแม แตหนาที่ความเปน
นักการเมืองก็คือหนาที่ของเราที่จะตองซื่อสัตย ตองรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเรามีหนาที่รับผิดชอบทั้ง
สองหนาที่พรอมๆกัน กลายเปนครอบครัวเราไปหมด ผูกพันกันไปหมด” (นสพ.ไทยโพสต,18 ตุลาคม
2541: 12)

จากคําสัมภาษณจะเห็นไดวางานภายในบาน และความเปนแมเปนสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด
ดังนั้นภาระงานอื่นๆแมกระทั่งงานการเมืองซึ่งมีภาระมากมายก็ถูกกลืนทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของ
หนาที่ “แม” ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสุดารัตน เกยุราพันธ นักการเมืองหญิงชื่อดังที่กลาววา
“คุณสมบัติของผูหญิงเหมาะที่จะเขามาบริหารประเทศ เพราะผูหญิงมีความซื่อสัตย อดทน และมี ความ
รับผิดชอบ
มีจิตวิญญาณของความเปนแม คือหวงใยอนาคตแบบถาวร
การทํางานในทาง
การเมือง ตอง อยูบนพื้นบานความเขาใจของครอบครัวดวย
บริหารเวลาใหดีไมใหกระทบกับ
ครอบครัว เพราะ ผูหญิงถูกกําหนดใหมีหนาที่ดูแลครอบครัว”
(นสพ.ขาวสด, 13 มิถุนายน 2544: 15 )

วาทกรรมนี้นบั เปนการผลิตซ้ําของแนวคิดในเรื่อง “ความเปนแม” ในระบบชายเปนใหญ
นอกจากนี้เธอยังกลาวเพื่อเนนย้ําถึงความสําคัญของครอบครัวที่ผูหญิงตองรับผิดชอบไมวาอะไรจะ
เกิดขึ้น โดยมิไดเรียกรองใหผูชายเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทํางานแตประการใด วาทกรรมมิติ
หญิงชายแบบชายเปนใหญยงั คงมีอํานาจครอบงําผูหญิงไมเปลี่ยนแปลง ไมวาผูหญิงจะมีบทบาท
อะไร ยิ่งใหญแคไหนในพืน้ ที่สาธารณะ แตสิ่งหนึ่งที่เห็นพองตองกันก็คือผูหญิงตองรับบทบาท
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หนักทั้งในบานและนอกบาน ตอใหผูหญิงประสบความสําเร็จในชีวติ มากกวาผูชายทั่วไป แตสิ่ง
หนึ่งที่ยังตองรับภาระอยางหนักก็คืองานในบาน โลกทัศนของพวกเธอจึงมีลักษณะเปนสนามแหง
แรงดึงระหวางบทบาทของผูหญิงทํางานนอกบาน
กับบทบาทของแมและเมียที่ดีตลอดเวลา
นอกจากนี้รัฐเองก็มีโครงการรณรงคใหแมสมัยใหมหันมาใสใจดูแลลูก ใหนมลูกดวยตัวเอง โดย
การตอกย้ําวาการใหนมลูกคือภาระหนาที่ที่สําคัญของแมที่จะตองมีตอลูกในทุกชนชั้นฐานันดร แถม
ดวยการประกาศสรรพคุณของนมแม รวมถึงการที่รัฐใหแมลางานเพือ่ ใหนมลูกได 3 เดือน และอาจ
ลาตอไดอีกถาแมมีความประสงค นอกจากนี้ยังมีการเสนอภาพของมีที่ทํางานควบคูไปกับการเลี้ยง
ลูก เชนจากการสัมภาษณ ทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการก.พ. ในนิตยสาร “ดิฉัน” รวมถึงผูหญิงที่
ประสบความสําเร็จอีกหลายคน ซึ่งจะไดคําตอบที่เหมือนๆกันวา นอกจากการทํางานนอกบานแลว
ก็เลี้ยงลูกดวยตัวเอง และหากมีความขัดแยงแมก็พรอมที่จะเลือกครอบครัวและลูก รวมถึงนิตยสาร
ชั้นนําของผูหญิงอีกมากมายที่ปรากฏคอลัมนของผูหญิงทํางานและแมบานควบคูกนั (กําจร หลุยยะ
พงศ,2544: 194)
ระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจนัน้ ไมสามารถแยกออกจากกันได ทั้งระบบสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจตางก็เปลี่ยนแปลงและเปนไปขึ้นตอกัน เชน ระบบเศรษฐกิจเปนตัวกํากับใหเกิด
ระบบสังคมการทํางาน
โดยเฉพาะในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเปนที่มาของการ
แบงงานกันทําอยางชัดเจน
เกิดความตองการแรงงานประเภทตาง ๆ และความตองการดาน
เทคโนโลยี ประกอบกับในดานการศึกษานั้น ผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น มีอิสระมาก
ขึ้น มีโอกาสไดออกไปสูโลกภายนอกมากขึ้น
จึงดูเหมือนสถานะของผูหญิงดีขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ อุดมการณเรื่อง “ความเทาเทียมทางเพศ” ก็แพรหลาย และไดรับการยอมรับมากขึ้น ดู
สอดคลองกับความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม ผูหญิงและ ผูชายตางก็ไดรับโอกาสที่เทาเทียม
กัน ผูห ญิงมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ไมถูกจํากัดใหแสดงบทบาททางเพศแบบเดิม ๆ อีก
ตอไป เมื่อมีโอกาสไดรับการศึกษาที่ดี ก็มโี อกาสในการประกอบอาชีพที่ดี และไดมสี วนรวมในทาง
การเมือง
ไดเขาไปยืนใน “พื้นที่” สาธารณะที่เคยไดจดั วาเปนพื้นที่ของผูชายมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน การที่เราใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกัน
มาก ก็ทําใหมีการใหโอกาสแกผูหญิงมากขึ้น ทั้งหมดที่กลาวมานี้ดูราวกับวา ระบบเศรษฐกิจ
และโครงสรางสังคมในปจจุบัน ทําใหผูชายและผูหญิงมีความเทาเทียมกันมากขึ้น แทที่จริงแลว เปน
เชนนั้นจริงหรือ
หรือเปนเพียงภาพลวงตาที่พยายามสรางขึ้นเพื่อใหดูสอดคลองกับการสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอยางในปจจุบนั ที่ยึดถือหลักการ “การแบงงานกันทํา” เปน
สําคัญนี้เอง เปนสิ่งที่กดดันใหเกิดการสรางอัตลักษณทางเพศขึ้นเพื่อรองรับระบบการแบงงานกัน
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ทําดังกลาว อัตลักษณทางเพศของผูหญิงและผูชายถูกแบงแยกออกจากกัน ผูหญิงถูกกําหนดให
ทํางานแบบหนึ่ง ผูชายถูกกําหนดใหทํางานอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะตรงขามกัน โดยมีความเชื่อเรือ่ ง
ความแตกตางทางรางกายทีม่ ีความแตกตางอยูบาง แตพยายามตอกย้าํ ใหมีความแตกตางกันมากกวา
ความเปนจริง โดยการพูดถึงความแตกตางของผูหญิงและผูชายมากกวาความเหมือนกัน
มาเปน
พื้นฐานในการแบงงานกันทํา รวมถึงการกําหนดบทบาท และความรับผิดชอบที่แตกตางกัน ผลก็
คือ ไดมีการอบรมบมเพาะใหเด็กผูชายและเด็กผูหญิงมีบุคลิกภาพและบทบาทที่สอดคลองกับงานที่
กําหนดไวแลว ดังที่เห็นในสังคมทั่วไป ที่ผูหญิงจะมีอาชีพที่เนนการดูแลผูอื่น รวมถึงงานที่ทําซ้ําๆ
ตําแหนงงานทีผ่ ูหญิงทําก็มักเปนตําแหนงผูช วย หรือเลขานุการ ในขณะที่ผูชายมีตําแหนงเปน
ผูบริหารสูงสุด การแบงงานกันทํานี้จึงเปนการแบงงานดวยเพศ ซึ่งเปนการนําเอาเรื่องธรรมชาติ
ของความแตกตางระหวางเพศ (natural sex difference) มาเปนขออาง เพื่อแบงแยกบทบาทของผูชาย
และผูหญิง
ความไมเทาเทียมกันทางเพศจึงยังคงอยูคูกับระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบทุนนิยม
ตอไป
1.5 มิติหญิงชายกับศาสนา
สถาบันทางศาสนาหรือวัดนับเปนชองทางในการถายทอดวาทกรรมแบบชายเปนใหญ ที่มี
บทบาทสําคัญในการควบคุมกํากับความประพฤติของมนุษยทั้งเพศหญิงและเพศชายในสังคม เปน
ลักษณะความรู ความจริงที่ตางไปจากความรู ความจริงที่ถายทอดผานสถาบันครอบครัวที่มุงเนนการ
ใชชีวิตประจําวันโดยทั่วไป หากแตความรู ความจริงทีถ่ ายทอดผานสถาบันทางศาสนา หรือวัดมีเปา
ประเด็นในการกําหนดกฎเกณฑ
เพื่อกํากับความประพฤติในการอยูรวมกันของคนในสังคมเปน
สําคัญ โดยเฉพาะความรู ความจริงในการดําเนินชีวิต และการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งถูกจัดเปน
ความรู ความจริงสูงสุดในการเรียนรูของคนทุกชนชัน้ เพื่อใหเกิดการหลุดพน นอกจากนี้ความรู
ความจริงประเภทนี้ใชความเชื่อเรื่องบุญและกรรม เขามาอธิบายเพื่อกําหนดวิธีคิดและการกระทําของ
คน โดยบุญถูกผูกติดกับความดีงาม กรรมถูกผูกติดกับสิ่งที่ชั่วราย อยางไรก็ดีสงิ่ ที่ดีงาม และสิ่งที่
เลวรายในแตละชนชั้นในสังคมก็จะมีวาทกรรมที่ถูกกําหนดขึ้น โดยวาทกรรมหลักในศาสนาพุทธ
กําหนดใหในกลุมคนทั่วไป การกระทําที่เปนบุญ ไดแก สัมมาทิฐิ ซึ่งไดแกการรับผิดชอบ รูจักบาป
บุญ รูจักกลัวตอบาป และอายตอบาป ทาน คือการให หรือการมีใจแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ ศีล ไดแก
ศีลทั้ง 5 ขอที่พึงยึดปฏิบัติ ภาวนา คือ การสวดภาวนาเพื่อรําลึกถึงพระพุทธคุณ และคุณของบิดา
มารดา กตัญู การเคารพผูใหญ ความเมตตากรุณา และการบํารุงพระศาสนา สวนคนที่อยูในชน
ชั้นสูง หรือชนชั้นปกครอง โดยเฉพาะพระมหากษัตริย จะถูกกํากับดวยหลักทศพิธราชธรรมอีกชุด
หนึ่ง ซึ่งจะเขามากํากับ หรือสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจ ทําใหผูอยูใ ตการปกครองเชื่อใน
ใชอํานาจของชนชั้นปกครองในฐานะผูทรงคุณธรรม ซึ่งเปนการสรางอุดมการณที่สาํ คัญที่ทําใหการ
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ใชอํานาจของชนชั้นปกครองเปนไปดวยความชอบธรรม (สมเกียรติ วันทะนะ, กุลดา เกษบุญชู, ไช
ยันต รัชชูกุล และ ธงชัย วินจิ กุล, 2524: 21-22)
นอกจากนี้วาทกรรมหลักชายเปนใหญ ยังถูกสถาปนาขึ้นอยางเห็นไดชัดในทางศาสนา ซึ่ง
เปนความรูความจริงที่มีอิทธิพลในการเขามาควบคุมวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
อยางมาก เชนศาสนาพุทธ ในพุทธกาลนั้นมีนักบวชทั้งภิกษุและภิกษุณี แตในพุทธศาสนาใน
สังคมไทยไมอนุญาตใหบวชภิกษุณี (แมจะมีการตอสูกนั มาหลายยุคหลายสมัย) ผูหญิงทําไดก็เพียง
บวชชี แตกฎหมายมิไดถือวาแมชีเปนนักบวช นักบวชในทุกศาสนา คือตัวกลางที่จะเชื่อมสิ่งทีเ่ ปน
สาธารณ กับสิ่งที่เปนความศักดิ์สิทธิ แมในพระพุทธศาสนาเถรวาทสอนใหคนทําความเพียรเองเพื่อ
บรรลุสิ่งสูงสุด คือความหลุดพน ภิกษุ หรือภิกษุณี ทําใหแทนไมได แตก็ปฏิเสธไมไดวาในชุมชน
ชาวพุทธถือวาภิกษุ และภิกษุณีเปน “บุญเขต” คือทองนาแหงบุญ ทําทานกับภิกษุ และภิกษุณียอมได
อานิสงสสูง ดวยเหตุนี้นักบวชในพุทธศาสนาจึงเปนผูท ําพิธีกรรม และพิธีกรรมนี้เองที่เปนเครื่องมือ
และสัญลักษณสําคัญที่จะบอกวาใครเปนนักบวช เพราะนักบวชยอมมีสิทธิและหนาที่ทําพิธีกรรมอัน
เปนตัวเชื่อมระหวางสิ่งสาธารณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนา แมในบางศาสนา เชน อิสลามและ
คริสตบางนิกาย ประกาศวาไมมีนักบวชตามหลักศาสนา แตก็มใี นทางสังคม ซึ่งก็เปนผูชายทั้งสิ้น
ผูหญิงเกี่ยวของกับพิธีกรรมไดเพียงเปนผูจ ัดเตรียมพิธีเทานั้น ถึงเวลาประกอบพิธีผูชายเทานั้นที่เปน
ผูทําพิธี หรือเปนผูนําในพิธกี รรม การเปนตัวกลางระหวางสิ่งสาธารณและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์นี้
สวนแมชีนนั้ ไมไดมีระเบียบ หรือขอกําหนดใดวาเปนนักบวช ทั้งในอดีตและปจจุบัน ทั้งๆ
ที่ คําวา “ชี”ในภาษาไทยโบราณแปลวานักบวช
ดังที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงตรัสเรียกพระภิกษุวชิรญาณ หรือภายหลังคือ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 วา “ชีตน” ซึ่งหมายถึงนักบวชของพระเจาอยูหวั ดังนั้นจึงไมได
เรียกผูหญิงที่โกนหัว ถือศีลแปดวาชีเฉยๆ แตเรียกตามหลักฐานของฝรั่งที่เขามาอยุธยาวา “นางชี”
(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2545:58) แมกระนัน้ นางชีก็ไมใชนักบวช ไมมยี ุคสมัยใดที่มีนางชีทําพิธีกรรมใด
ซึ่งแสดงสถานะวาเปนตัวกลางระหวางสิง่ สาธารณและสิ่งศักดิ์สิทธิ
สวนใหญภาพที่ปรากฏในสังคมไทยของแมชีก็คือผูหญิงที่ยากจน ไมมีลูกหลานคอยเลี้ยงดู
แกชราแลว ดวยความศรัทธา หรือไมมีที่พึ่งก็ตาม จึงไดบวชชีเขามาอยูที่วัด มโนภาพของแมชี
ตั้งแตโบราณมา ไมเชิงเปนที่นิยมนับถือนัก สวนแมชที ี่ไดรับการยอมรับนับถือ เชนผูหญิงชั้นสูง ก็
ไดรับการความนิยมนับถือ เพราะสถานภาพเดิมของเธอ ไมใชเพราะบวชชี ตรงกันขามกับแมชที ี่
บวชโดยทัว่ ไป ที่ถือวาเปนคนทุกขคนยากที่ควรแกการสงสาร ไมใชคนที่ควรยกยองบูชา ซึ่งตาง
จากการบวชพระของผูชาย หรือพระภิกษุที่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักบวชที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคน
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กราบไหวบูชาโดยไมกังขาตอสถานภาพเดิมแตอยางใด
อัตลักษณของการบวชชีของผูหญิง
เปนไดเพียงผูท ี่ไมเกี่ยวของกับกามารมณ ในสมัยโบราณ พระเจาหลานเธอของ รัชกาลที่1 พระองค
หนึ่ง ถูกพมากวาดตอนไปตอนเสียกรุง ตกไปอยูเมืองพมา พระองคจึงไดบวชชีเสีย จนกระทั่ง
กองทัพไทยไปตีเมืองทวายจึงไดพระองคกลับมา
เรียกกันวา พระองคเจาชีที่รูจักกันดีใน
ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทรยุคตน ซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งของผูห ญิงที่ใชการบวชชี เพื่อปกปอง
คุมครองตัวเองใหรอดพนจากการคุกคามทํารายทางเพศ ซึ่งภายหลังที่เสด็จกลับมาแลวก็ไมไดเปน
นางชีอีกตอไป
อยางไรก็ดีอัตลักษณของแมชีในการเปนผูที่ไมเกี่ยวของกับกามารมณก็ไมไดชดั นักใน
สังคมไทย เพราะยังมีเรื่องเลา หรือคําพูดที่ลอเลียนแมชีในทางโลกทีเ่ กี่ยวของกับเรือ่ งกามารมณให
เห็นอยูทวั่ ไป เชนเรื่องตาเถนกับ ยายชี หรือเนื้อเพลง คําพูดที่ลอเลียนในเรื่องของผูชายตองการสึก
แมชีไปทําเมีย เพียงอัตลักษณแหงการปฏิเสธกามารมณของแมชีก็อยูในฐานะกํากวม ไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม ซึ่งสวนใหญก็เปนการกระทําจากผูชาย ดังที่ อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ (2545: 6162)ไดเขียนไวอยางชัดเจนวา
“ไมเห็นทางที่แมชีจะเขามาแทนที่ภิกษุณีไดแตอยางใด แมชีไมใชนักบวช เพราะไมมีหนาที่ และสังคม
ไมรับรองในหนาที่ตัวกลางระหวางสิ่งสาธารณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมชีเปนเพียงผูหญิงที่มีสถานะพิเศษใน
การไมเกี่ยวของทางกามารมณ
หากแตในสถานะนี้ก็ยังไมไดรับการยอมรับอยางแข็งขันนักจากสังคม
ผูหญิงจึงไมมีทางเลือกในการที่จะเปนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในสังคม ผูหญิงในวัฒนธรรมไทยที่ไมมีสถานะ
ศักดิ์สิทธิ์ การยอมรับใหมีพระภิกษุณีได จึงเปลี่ยนสถานะของผูหญิงในสังคมที่สังคมไทยในระบบชาย
เปนใหญยังยอมรับไมได”

ในทางตรงกันขามความรูความจริงที่กําหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมความเชื่อในการบวชพระของ
ผูชายนั้น กําหนดใหพระมิไดดํารงตําแหนงเพียงภาพของบรรพชิตที่มีบทบาทในการสืบทอดคําสอน
หรือเผยแพรศาสนาเทานั้น แตยังดํารงตําแหนงของผูใหการอบรมสั่งสอนวิชา ความรูใหแกคนใน
สังคมดวย สถานภาพของพระมีความเปนชนชั้นที่พเิ ศษ กลาวคือมิใชการบวชเรียนเพียงเพื่อศึกษา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือแสวงหาทางนิพพาน ซึ่งเปนการบรรลุขั้นสูงสุดเทานั้น แต
การบวชยังเปลี่ยนสถานะของผูชายโดยไมมีการตั้งคําถามของที่มา หรือสถานภาพเดิมใดๆเลย สังคม
พรอมใหการยอมรับโดยไมมีการปดกั้นแตอยางใด ไมวา จะเปนชนชั้นใด ไมวาผูดี หรือไพร การเขา
สูการบวชเรียนก็เหมือนการเขาสูพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ สามารถเปลี่ยนเปนผูบริสุทธิ์ไดดวยการศึกษาคํา
สอน เปนผูมสี ติปญญาพรอมที่จะดําเนินชีวิตที่ดีงามตอไป นอกจากนี้พระยังเปนทีเ่ คารพนับถือ จึง
เห็นภาพของการเปนผูนําชุมชนของพระอยูทั่วไป ในขณะที่ผูหญิงไมวาจะเปนชนชัน้ ใดไมมีโอกาส
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เขาถึงได และผูหญิงไมวาจะเปนชนชัน้ สูงเพียงใดหากแตตองใหความเคารพ กราบไหวพระทุกรูป
โดยไมคํานึงถึงสถานภาพเดิมเมื่อครั้งยังเปนผูชาย
2.ผลกระทบตอผูหญิงจากวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ
แมวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทางสังคมที่เปนลายลักษณอักษรนั้นมีแนวโนมจะมีการ
แกไขใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายมากขึ้น หากแตสังคมที่ถูกครอบงําดวยวิธีคิดแบบชาย
เปนใหญ ทําใหอัตลักษณทางเพศถูกสรางขึ้นผานการตอสู การตอรองโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ตางๆมายาวนาน โดยวาทกรรมหลักนัน้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดใหผูหญิงและผูชายมีวิธีคิด
พฤติกรรมการแสดงออก รวมถึงทางเลือกในการดําเนินชีวิต ลวนสงผลกระทบตอชีวิตของทั้งผูหญิง
และผูชาย
แตสังคมใหคุณคากับอัตลักษณของความเปนชายมากกวาอัตลักษณของผูห ญิง
พฤติกรรมที่ถูกกําหนดวาเปนผูหญิงจึงถูกตีคาต่ํากวาพฤติกรรมที่กําหนดวาเปนผูชาย เชน ความ
ออนแอ เจาอารมณ ในขณะที่พฤติกรรมของผูชายจะเปนตรงกันขาม เชน ความเขมแข็ง มีเหตุผล ใน
ขณะเดียวกันผูหญิงก็ยังคงถูกตอกย้ําใหดํารงอัตลักษณเดิมในการเปนแมที่มีบทบาทที่จะตองเสียสละ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เมื่อพิจารณาถึงวาทกรรม วันแมและวันสตรีสากล ซึ่งเปนวันที่สังคมไทยเนนความเปน
แมที่ดีทั้งทางตรงและทางออม ในวันแมของทุกปจะมีการสรางใหสังคมมีการตอกย้ําถึงความเปนแม
ดวยการโหมดวยเพลงที่มีความหมายถึงความเปนแม การใหรางวัลแมดีเดน โดยคุณสมบัติอันโดด
เดนที่สําคัญ คือแมที่ทําหนาที่ภรรยาโดยไมบกพรอง ทําหนาที่แมไดอยางสมบูรณ คืออบรมเลี้ยง
ลูกใหประพฤติดี มีสัมมาอาชีพสุจริต นางชวลิต สัจจกุล ผูไดรับรางวัลแมดีเดน ในป 2539 ไดแสดง
ถึงทัศนะวา
“การเลี้ยงลูกนั้นเปนไปตามสัญชาตญาณของเรา คือเลี้ยงเขาใหเปนคนดี มีคุณธรรม....ความรักลูกเปน
ธรรมชาติของแมอยูแลว”

นั่นคือมองวาความเปนแมนนั้ เปนธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน “ความเปนแมที่ด”ี ยังถูก
ผลิตซ้ําในวันสตรีสากล โดยใหรางวัลแกผูหญิงในดานตางๆ ซึ่งบอยครั้งที่คําใหสัมภาษณของ
ผูหญิงที่ไดรับรางวัลก็มักจะถายทอดอุดมการณทางสังคมในเรื่องความเปนแมและเมียที่ดีไดเปนอยาง
ดี อยางเชนคุณหญิงอัมพร มีศุข ผูซึ่งไดรับรางวัลนักพัฒนาสตรีดีเดน ในป 2538 ไดใหทัศนะวา
“ทั้งทํางานนอกบานและเลี้ยงดูครอบครัวยังสามารถทําไดนับวาผูหญิงไทยเรามีความกลาหาญและ
เขมแข็งมาก…..โดยเฉพาะในชนบทนารัก สามารถรักษาครอบครัวใหคงอยู แมวาทั่วโลกสถาบัน
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ครอบครัวจะลมสลาย แตดิฉันวาผูหญิงในชนบทเราทําใหสถาบันครอบครัวเรายังมีความหวังอยูมาก”
(นสพ.มติชน 8 มีนาคม 2538)

นอกจากนี้นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย
คิดเห็นในหนังสือพิมพไทยรัฐวา

ซึ่งไดรับรางวัลสตรีดีเดนเชนเดียวกัน ก็ใหความ

“สิ่งสําคัญสําหรับผูหญิงคือการศึกษาและความรูเพื่อกาวใหทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
และการสราง
ความสุข ใหครอบครัวนับเปนสิ่งที่จําเปนมากกวาความเปนคนเกง” (นสพ.ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2539)

นอกจากนี้กรณีใหผูหญิงลาคลอด 90 วัน โดยไดรับเงินเดือนตามปกติ เริ่มตนดวยการ
อนุญาตใหขาราชการสามารถลาคลอดได 90 วัน หลังจากนัน้ ภาคเอกชนก็ออกมาเรียกรอง จน
บรรลุผลในป 2536 แตมีกลุมไมเห็นดวย คือนายจางและกระทรวงการคลัง ซึ่งเห็นวาจะกระทบตอ
เศรษฐกิจ และทําใหนายจางปฏิเสธแรงงานหญิง และจะรับแรงงานชายมากขึ้น ในครั้งนั้น ธีรนาถ
กาญจนอักษร นักเคลื่อนไหวแนวสตรีนยิ ม ไดออกมาใหความเห็นโดยผานหนังสือพิมพผูจัดการวา
“สังคมตองยอมรับอันนี้ เราตองคํานึงถึงสังคมและเศรษฐกิจไปพรอมๆกัน” นอกจากนีก้ ็มีความ
คิดเห็นที่สงเสริมการลาคลอดนี่ซึ่งลวนแตเพื่อใหเห็นแกภาระหนาที่ความเปนแมทั้งสิน้ รวมถึง ทอง
ใบ ทองเปาด ที่ไดกลาววา (สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ ฉบับ 1-7 กันยายน 2534: 38) “การขยายเวลาใน
การลาคลอดใหแกสตรีที่เปนลูกจาง 90 วันนัน้ ก็เพื่อมนุษยธรรม เพื่อสุขภาพของแม เพราะการ
คลอดบุตรนั้นทําใหสตรีตองเสียเลือดมาก
เธอจึงควรไดรับการพักผอนอยางเหมาะสมในการให
กําเนิดบุตรผูทจี่ ะเปนอนาคตของชาติสืบไป” สวนวารุณี ภูริสินสิทธิ นักวิชาการทางดานสตรีศึกษา
ไดใหสัมภาษณ ในหนังสือพิมพไทยรัฐวา (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2534) “ถาสังคมเห็นความสําคัญของ
แมและเด็กจริงอยางที่พูดกัน ระยะเวลา 60 วัน หรือ 90 วันทีแ่ มและเด็กไดรับถือเปนสวัสดิการที่
นอยมาก ความจริงแลวสิทธิการลาคลอดที่ผูหญิงไดรับ ไมไดเปนประโยชนของผูหญิงโดยตรง แต
สังคมตางหากที่จะไดรับประโยชนระยะยาว เพราะเด็กเปนสมบัติของสังคม” รวมถึงยังมีผูเชี่ยวชาญ
ดานการแพทย และทางดานสังคมอีกมากที่ออกมาใหความเห็นในทํานองเดียวกัน ยกเวนฝายนายจาง
และผูที่เกีย่ วของทางเศรษฐกิจที่ออกมาคัดคานเพราะเห็นวาจะทําใหผหู ญิงตกงานมากขึ้น
การเรียกรองนีเ้ หมือนจะเห็นแกประโยชนของผูหญิง เพราะการที่ผูหญิงออกมาทํางานใน
พื้นที่นอกบานอยางเต็มตัว จนบางครั้งไมสามารถปฏิบัติหนาที่แมได อันเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งของ
ผูหญิงภายใตชายเปนใหญมาชานาน เมื่อสังคมรูถึงขอบกพรอง จึงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให
ภาคเอกชน และภาครัฐรวมกันรับผิดชอบ โดยการขยายเวลาการลาคลอด และใหคาตอบแทนกับ
ผูหญิงที่รับบทบาทแม ในเบื้องตนทําใหเขาใจวาการเคลื่อนไหวภายใตวาทกรรมวาดวยสิทธิสตรี
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ประสบความสําเร็จ หากแตเมื่อพิจารณาลึกลงไป จะเห็นไดวาการเรียกรองดังกลาวเปนเพียงความ
พยายามใหผูหญิงไดกลับคืนสูบทบาทของแมที่ดี แมจะมีนักสตรีนยิ มพยายามกลาวถึงเด็กในฐานะ
สมบัติของสังคมโดยรวม ตองรวมกันรับผิดชอบ หากแตถอยคําทั้งหลายที่ผูสนับสนุนทั้งหลายใช
เพื่อการตอสูกห็ นีไมพน วาทกรรมแมที่ดี ซึ่งเปนวามกรรมหลักในระบบชายเปนใหญนั่นเอง
เมื่อผูหญิงถูกแรงดึงจากสองดานที่ตรงขาม
ดานหนึ่งเปนผลมาจากการตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผูหญิงมีการศึกษามีความสามารถมากขึ้น รวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตแนวคิดสตรีนิยมซึ่งมีทฤษฎีสตรีนิยมรองรับ สวนอีกดานหนึ่งเปนการ
เหนีย่ วรั้งจากวาทกรรมหลักชุดเดิมในเรือ่ งการเปนเมียและแมทดี่ ี อะไรทําใหผูหญิงยอมรับภาระอัน
หนักอึ้ง ทั้งๆที่ทั้งสองดานนั้นเปนความแปลกแยกตอกัน อยางไรก็ดีหากพิจารณาถึงความพยายาม
สรางวาทกรรมชุดใหมเพื่อเบียดขับวาทกรรมหลักชุดเดิม ดูเหมือนวาทกรรมหลักชุดเดิมในนามของ
ของระบบชายเปนใหญสามารถกลืนเอาวาทกรรมชุดใหมที่พยายามจะเบียดขับในนามของสตรีนิยม
ไดอยางแนบเนียนและกลมกลืน โดยหากพิจารณาถึงคํากลาวของนักการเมืองหญิงที่เปนที่รูจักเปน
อยางดีและยังมีบทบาททางการเมืองอยางเขมขนในสังคม อยางสุดารัตน เกยุราพันธและ ปวีณา หง
สกุล ที่กลาวถึงผูหญิงกับบทบาทของการเปนแมและการทํางานการเมืองในพื้นทีส่ าธารณะ ที่วา
“คุณสมบัติของผูหญิงเหมาะที่จะเขามาบริหารประเทศ เพราะผูหญิงมีความซื่อสัตย อดทน และมี
ความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของความเปนแม คือหวงใยอนาคตแบบถาวร” และ “ชีวิตที่แทจริง
ของเราก็คือ ความเปนแม เพราะสัญชาตญาณของผูหญิงก็คือแม แตหนาที่ความเปนนักการเมืองก็คือ
หนาที่ของเราที่จะตองซื่อสัตย ตองรับผิดชอบ เพราะฉะนัน้ เรามีหนาที่รับผิดชอบทั้งสองหนาที่
พรอมๆกัน กลายเปนครอบครัวเราไปหมด ผูกพันกันไปหมด” จะเห็นไดวา “การเมือง” ซึ่งเปนการ
ทํางานในพืน้ ที่สาธารณะถูกดึงเขาสูปริมณฑลของ “งานบาน” ที่ผูหญิงคุนเคยอยางเต็มตัว โดยที่มิได
ทําใหการทํางานอันหนักอึ้งนอกบานมาบัน่ ทอนงานในบานอันหนักหนวงแตประการใด ผูหญิงจึง
ตองทํางานหนักขึ้น โดยที่มิไดมีการเอยถึงปรับเปลี่ยนการทํางานของผูชายแตประการใดหรือมีกน็ อ ย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของผูหญิงที่ตองทํางานนอกบาน
ในทีส่ ุดวาทกรรมสตรี
นิยมภายใตความเสมอภาคหญิงชาย
ที่พยายามผลักดันใหผูหญิงออกไปสูความกาวหนาในพืน้ ที่
สาธารณะกลับมาสยบตอวาทกรรมหลักในนามของระบบชายเปนใหญที่ผูกผูหญิงไวกับครอบครัว
นั่นก็คือวาทกรรมหลักไดกลืนเอาวาทกรรมชุดใหมมาหลอเลี้ยงตัวมันเองเพื่อครองความเปนใหญใน
การเปนวาทกรรมหลักในสังคมตอไปไดอยางยั่งยืนตอไป โดยปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหมีบางดานดู
ใกลเคียงกับวาทกรรมชุดใหม และเปนการลดทอนพิษสงของวาทกรรมชุดใหมนั้นไปโดยปริยาย
โดยวาทกรรมหลักชายเปนใหญไดกลืนเอาวาทกรรมสตรีนิยม หรือวาทกรรมความเสมอภาคหญิง
ชายมาใชประโยชน และจัดวางใหเหมาะสม วาทกรรมความเสมอภาคหญิงชายจึงมีฐานะเปนเพียง
เครื่องประดับที่สรางความชอบธรรมใหกบั วาทกรรมชายเปนใหญใหดูทันสมัยขึ้น
ไมคร่ําครึ
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ลาสมัย อันเปนความแนบเนียนและแยบยลของอํานาจในการปรับรูปวาทกรรม
สถานภาพความเปนวาทกรรมหลักในสังคมอยูเชนเดิมอยางเหนียวแนน

หากแตยังคง

มิติหญิงชายแบบชายเปนใหญจึงมิใชเรื่องของการแบงบทบาทหญิงชาย
ความสุขของ
ครอบครัว หรือการแบงงานกันทําที่เหมาะสมแตประการใด แตลึกซึง้ กวานัน้ ในฐานะของพื้นทีห่ รือ
สนามวาทกรรม ที่สามารถเห็นภาพของการใชอํานาจความรูในพืน้ ทีข่ องมิติหญิงชายในสังคม และ
ดวยอิทธิพลของวาทกรรมหลักมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญที่เขามากําหนดอุดมการณ ความเชือ่ ที่
ครอบคลุมในทุกมิติในการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งสวนที่สามารถมองเห็น และไมสามารถมองเห็น
เปนรูปธรรม ซึ่งสอดประสานกับประเพณีพิธีกรรมตางๆ พรอมกับการแพรกระจาย สงผานความรู
ไปทางสถาบันทางสังคมตางๆ การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดทุกๆที่ โดยอุดมการณ ความเชื่อที่ถูกกําหนด
โดยวาทกรรมหลักนี้จะเขามาควบคุม กํากับ ตีกรอบในการกระทําของคน และถูกใชเปนอํานาจใน
การรับรองความถูกตองชอบธรรมใหกับการใชอํานาจ หรือความรูของมนุษยในการจัดการกระทํา
หรือดําเนินกิจกรรมใดๆใหเปนที่ยอมรับ
และสามารถทําไดภายใตกรอบของอุดมการณที่ให
ความสําคัญกับศีลธรรมความดีที่ถูกกําหนดขึ้นในสังคม สิ่งที่ไมอยูในกรอบของคุณงามความดีนนั้ ก็
จะไมไดรับการยอมรับหรือไมชอบธรรม วาทกรรมหลักมิติหญิงชายจึงมิใชเรื่องของเทคนิควิทยา
ลวนๆ แตสัมพันธเกี่ยวของกับอํานาจ โดยอํานาจนี้มิไดมาในรูปของการบีบบังคับโดยตรง แตมาใน
อํานาจของความรู ความจริงที่สรางขึ้นมาเพื่อครอบงําความคิด ความเชื่อ ความเขาใจวาอะไร ตัวตน
หรือสาระสําคัญของวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ รวมทั้งพฤติกรรมกรรมที่ถูกกําหนดวา
เหมาะสม มิติหญิงชายที่เปนอยูจึงมิไดเปนไปอยางเปนกลาง หรือถูกตอง เหมาะสมกับสังคมจริง
แตมีอํานาจเขามาเกี่ยวของ เชน การแบงงานกันทําตามเพศ การกําหนดใหผูชายเปนผูควบคุมปจจัย
การผลิต ผูชายจึงเปนผูก ําหนดกฎเกณฑตา งๆในสังคม โดยเอาผูชายเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนการแสดง
ถึงอํานาจที่เหนือกวาของผูชายตอผูหญิงซึ่งเปนมนุษยอกี เพศหนึ่งในสังคมที่ไมไดมีสวนรวมในการ
กําหนดดวย
ความรู คุณธรรมและอํานาจจึงเปนสิ่งที่ผกู โยงสัมพันธกัน โดยความรูนั้นจะมีความสําคัญ
และเปนที่มาของการยอมรับก็ตอเมื่อ ความรูนั้นตั้งอยูบนคุณงามความดีตามที่วาทกรรมหลักกําหนด
พื้นที่ของอํานาจจึงเปดสําหรับความรูทุกชุดที่ และการดํารงอยูของอํานาจที่สอดคลองกับวิธีคิดแบบ
ชายเปนใหญ อันเปนอุดมการณของวาทกรรทหลัก อุดมการณ และความรู ถูกเผยแพรไปอยาง
ตอเนื่องในทุกมิติในวิถีชีวิตของมนุษย จึงครอบงํา กํากับใหมนุษยเปนไปตามวิถีที่วาทกรรมหลัก
กําหนดไวครอบคลุมทุกพื้นที่

206

สรุป
ในการวิเคราะหวาทกรรม โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสราง หรือกําหนด
แนวคิดตอมิตหิ ญิงชาย การสงผานหรือผลิตซ้ําวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ รวมถึง
ผลกระทบตอผูหญิง มีดังนี้
1. มิติหญิงชายกับครอบครัว
2. มิติหญิงชายกับการศึกษา
3. มิติหญิงชายกับการเมือง การปกครอง
4. มิติหญิงชายกับเศรษฐกิจ
5. มิติหญิงชายกับศาสนา

1.มิติหญิงชายกับครอบครัว
ในการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงกับครอบครัวนั้น ใชเอกสารหลักในการวิเคราะหวาท
กรรม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2540 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับความผิดฐานทําใหแทงลูก
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ประมวลกฎหมายแพงและพานิชยเกี่ยวกับการหมั้น เหตุการหยา
เปนตน แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทประกันสิทธิ
เสรีภาพประชาชน ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และหามการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไวในมาตรา
30 รวมถึงประเทศไทยไดรวมลงนามในอนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในทุกรูปแบบ
แตกย็ ังมีของสงวน โดนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับครอบครัวและการสมรส รวมถึงยังมีกฎหมาย
หลายฉบับที่ไมเหมาะสมกับปญหาสังคมและการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง สถาบันครอบครัวนับเปน
สถาบันแรกที่มีปญหาความไมเทาเทียมและการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง
เปนการนําไปสูความเชื่อ
ที่วาหญิงชายในสังคมไทยมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ซึ่งความเชื่อดังกลาวไมไดสอดคลองกับ
ความเปนจริง แมกระทั่งในปจจุบันนี้ ผูหญิงยังไมไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติของกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมเสมอภาคกับชาย ทําใหผูหญิงอยูในสภาพที่เสียเปรียบทั้งใน
ดานครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2544: 3) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสตรี (พ.ศ.2545-2549) ที่ระบุวา การมีสวนรวมของผูหญิงในครอบครัวยังอยูในขอบเขต
ที่จํากัด สตรีจํานวนมากยังคงมีบทบาทสูงในการตัดสินใจเกีย่ วกับคาใชจายในครัวเรือน ในขณะที่
ผูชายมักตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของครอบครัว
ทัง้ นี้
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เนื่องมาจากคานิยมในสังคมและครอบครัวที่มอบหมายบทบาทในฐานะแมและภรรยาที่ตองจัดการ
เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวใหกับผูหญิง
ในขณะที่คาดหวังใหผูชายแสดง
บทบาทนําในการหาเลี้ยงครอบครัว และเปนผูแทนครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถาบันทางสังคม
อื่นๆ (สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2546: 9)
อยางไรก็ดีระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆมีแนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหหญิงชายมีความเสมอภาคมากขึ้นตามที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแลว ดวยการเคลื่อนไหว
ของสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย องคพัฒนาเอกชนดานสตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ ตางก็พยายามเสนอใหมีการแกไขกฎหมายเหลานี้ เหมือนกับที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
กฎหมายไปแลวหลายฉบับ อันจะทําใหความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
หากแตเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับที่เปนลายลักษณอักษรแลวในภาคปฏิบัติการจริง
ผูหญิงกลับไมมั่นใจทีจ่ ะเปลีย่ น ดวยเหตุผลวาครอบครัวจะไมมีความสุขตามอุดมการณครอบครัวที่
ผูหญิงตองรักษาไว
กลายเปนเครื่องมือในการรักษาสถานะของผูชายที่เหนือกวาใหดํารงอยูอยาง
ชอบธรรม
2. มิติหญิงชายกับการศึกษา
ในการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายกับการศึกษา ในการกําหนดกฎเกณฑ กรอบคิดหรือ
ความหมายใหกับมิติหญิงชาย โดยใชเอกสารหลักในการวิเคราะหวาทกรรม ไดแก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรและแบบเรียน รวมถึง บทความทาง
วิชาการที่เกีย่ วของ โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติในหมวด 2
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ไดระบุไวชัดเจนถึงสิทธิและโอกาสที่เสมอกัน แมวาจะไม
ไดระบุถึงความเสมอภาคระหวางเพศไวอยางชัดเจน ซึ่งการกําหนดนโยบายของรัฐโดยมีกฎหมาย
รองรับเชนนี้ จะสงผลใหเกิดการปฏิบัตอิ ยางจริงจังและเปนรูปธรรม เปนการกระตุนใหผูจัดการ
ศึกษาและผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญและความเสมอภาคทางการศึกษาตอผูเรียนทั้งหญิงและ
ชาย แตเมื่อพิจารณาในหลักสูตรหรือแบบเรียนมีการผลิตซ้ํามิติหญิงชายแบบชายเปนใหญอยูบ าง
แตการที่มีกฎหมายที่เหนือกวารองรับในเรื่องความเสมอภาค
แนวโนมของมิติหญิงชายในดาน
การศึกษาก็นาจะดีขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงสถิติในการศึกษาตอของผูหญิงและผูชายพบวาโดยทัว่ ไป
จํานวนของผูหญิงมากกวาผูชายในเกือบทุกสาขาวิชา ยกเวนในสาขาทางดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง
ควรมีการสงเสริมใหผูหญิงเขาเรียนมากขึน้ อยางเปนรูปธรรม เชนการจัดสรรโควตา หรือการให
ทุนการศึกษา เปนตน เพื่อใหหญิงและชายเกิดความเสมอภาคในดานการศึกษาอยางแทจริง
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3. มิติหญิงชายกับการเมือง การปกครอง
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางวาทกรรมในดานการเมืองการปกครอง เชนจากรายงานการ
ประชุม บทความ รวมถึงกฎ ระเบียบตางๆ พบวาการเมืองการปกครองในระบบตัวแทนนัน้ ผูหญิง
ยังมีสัดสวนนอยมาก ไมเกิน รอยละ 10 ในทุกระดับ และในระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา สัดสวนการ
มีสวนรมของผูหญิงยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง สะทอนใหเห็นวาผูห ญิงไมมีบทบาทในการเสนอ
ปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมในมุมมองของผูหญิงในการกําหนดนโยบาย
การ
บริหารและ การออกกฎระเบียบในทุกระดับ อยางไรก็ดีหากพิจารณาในระเบียบ ขอบังคับ หรือ
กฎหมายทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร จะเห็นไดวาในประเทศไทยนัน้ ในปจจุบันไดมีการปรับแกระเบียบ
ขอบังคับที่สงผลถึงความไมเทาเทียม ปจจุบันจึงไมมีระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายใดที่ระบุถึง
ความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงชาย
หากแตในภาคปฏิบัติการนั้นผูหญิงกลับยึดติดอยูกับกรอบคิด
คานิยมเดิมทีจ่ ดั ผูหญิงใหเปนผูตาม และอยูในพืน้ ที่ในบานอยางเหนียวแนน อยางไรก็ดใี นภาค
การเมืองการปกครองนั้นจําเปนตองจัดมาตรการพิเศษเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงในดาน
การเมือง การปกครอง เชนมาตรการในการเพิ่มจํานวนผูหญิงในคณะกรรมการระดับนโยบายของ
ประเทศ รวมถึงมาตรการในการเพิ่มสัดสวนผูหญิงในระดับอื่นๆดวย
4. มิติหญิงชายกับเศรษฐกิจ
ในการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงกับเศรษฐกิจ ในการกําหนดกฎเกณฑ กรอบ
คิดหรือความหมายใหกับมิติหญิงชายในทางเศรษฐกิจนั้น หากพิจารณา โดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น มิไดระบุถึงการเลือกปฏิบัติระหวางผูหญิงและผูชาย รวมถึง
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย ในการจางงานก็ไมไดมีการระบุถึงความไมเทาเทียมแตประการใด
หากแตเมื่อพิจารณาในภาคปฏิบัติการในเอกสารประเภทบทความ หรือคําสัมภาษณของผูหญิงใน
หนังสือพิมพซึ่งเปนภาคปฏิบัติการกลับพบวา ภายใตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในปจจุบัน งานที่
เกี่ยวของกับภาคครัวเรือน ซึ่งเปนงานของผูหญิงนั้นไมไดรับการพิจารณาวาเปนงาน เพราะไมไดทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายตามกลไกตลาด ไมไดรับการประเมินคาเปนตัวเลขทางเศรษฐศาสตร
นอกจากนี้ผูหญิงที่ทํางานนอกบาน ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใด ก็ยังตองรับผิดชอบดูแลครอบครัว
ซึ่งครอบครัวก็ยังคงมีความสําคัญที่สดุ สําหรับผูหญิงเสมอ
และถาหากจะเอาชนะอัตลักษณเดิมๆ
ดวยการประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานนอกบาน ผูหญิงก็ตองไมบกพรองหนาที่ในครอบครัว
นั่นคือผูหญิงตองใชพลังเปนสองเทา หรือมากกวานั้น โดยเฉพาะในสังคมที่ยังมีคานิยมหรือมีวิธีคิด
แบบผูชายเปนใหญ ผูหญิงซึ่งไมคุนเคยในพื้นที่สาธารณะตองใชความพยายามมากกวาผูชายอยูแลว
ยังตองรับผิดชอบงานในบานเชนเดิม ซึ่งผูหญิงก็ยอมรับโดยดุษฎี
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5. มิติหญิงชายกับศาสนา
ในการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในทางศาสนานั้น ในการกําหนดกฎเกณฑ
กรอบคิดหรือความหมายใหกับมิติหญิงชาย หากพิจารณาถึงระเบียบ ขอบังคับในทางศาสนาเห็นได
อยางชัดเจนวายังมีความเหลื่อมล้ําอยางไมมีผูใดเขาไปเปลี่ยนแปลง เนือ่ งจากสถาบันศาสนาถือเปน
สถาบันที่ศักดิส์ ิทธิ์เหนือคําอธิบายใดๆ เปนคําสอนที่สืบทอดกันมาแมวา จะมีบทความกลาวถึงความ
บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจาไปบาง โดยทําใหผหู ญิงกลายเปนอืน่ เชนการหามไมใหผูหญิง
บวชเปนภิกษุณี ทั้งๆที่พระพุทธเจาไมเคยตรัสหามบวชภิกษุณี และภิกษุณกี ็มีปรากฏในครั้งพุทธกาล
วาทกรรมหลักชายเปนใหญจึงถูกสถาปนาขึ้นอยางเห็นไดชัดในทางศาสนา ซึ่งเปนความรูความจริง
ที่มีอิทธิพลในการเขามาควบคุมวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของคนทัง้ หญิงและชายในสังคม
สถาบันศาสนานับเปนสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ ผูหญิงตองหางไกล ผูหญิงถูกกําหนดใหกลายเปนผูทําลาย
ศาสนา เปนผูขัดขวางการบรรลุธรรมของผูชาย นอกจากนี้สถาบันศาสนายังสรางความรูความจริงที่
กําหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมความเชื่อในการบวชพระของผูชาย โดยกําหนดใหพระมิไดดํารงตําแหนง
เพียงภาพของบรรพชิตที่มีบทบาทในการสืบทอดคําสอน หรือเผยแพรศาสนาเทานัน้ แตยังดํารง
ตําแหนงของผูใ หการอบรมสั่งสอนวิชา ความรูใหแกคนในสังคมดวย สถานภาพของพระมีความ
เปนชนชั้นทีพ่ เิ ศษ การบวชเรียนมิไดเปนเพียงเพื่อศึกษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือ
แสวงหาทางนิพพาน ซึ่งเปนการบรรลุขั้นสูงสุดเทานั้น แตการบวชยังเปลี่ยนสถานะของผูชายโดยไม
มีการตั้งคําถามของที่มา หรือสถานภาพเดิมใดๆเลย สังคมพรอมใหการยอมรับโดยไมมีการปดกั้นแต
อยางใด สถาบันศาสนาจึงนับเปนชองทางในการถายทอดวาทกรรมความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางหญิงชายอยางแยบยลอีกชองทางหนึ่งที่สมาชิกในสังคมไดเรียนรู ซึมซับตอๆกันมานับตั้งแต
ในอดีตจนถึงปจจุบันอยางไมเสื่อมคลาย

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ผูว ิจัยรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณผูหญิงที่ปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีภาคเอกชน จํานวน 22 คน และสัมภาษณผูชาย
เพิ่มเติมจํานวน 2 คน รวมถึงไดสัมภาษณผูปฏิบัติงานที่สังกัดองคการพัฒนาสตรีของภาครัฐตั้งอยู
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน รวมผูใหสัมภาษณ 26 คน โดยมีขอ มูลที่สําคัญดังนี้
ตารางที่ 8 อายุของผูใหสัมภาษณ
อายุ
จํานวน
1
26-30
8
31-40
15
41-50
2
50ปขึ้นไป
26
รวม
ตารางที่ 9 ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ
ระดับการศึกษา
จํานวน
2
กอนปริญญาตรี
11
ปริญญาตรี
12
ปริญญาโท
1
ปริญญาเอก
26
รวม
ตารางที่ 10 ประสบการณในการทํางานของผูใหสัมภาษณ
อายุในการทํางาน
จํานวน
4
5-10
8
11-15
6
16-20
8
21ปขึ้นไป
26
รวม
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การนําเสนอผลการศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของ
ผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี มีรายละเอียดดังนี้
1. การเขาสูการทํางานในองคการพัฒนาสตรีของผูใหขอมูล
2. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรี
2.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
2.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
2.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยตุ ิความรุนแรง
3. ผลจากการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี
3.1 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
3.1.1 การเรียนรูและเขาใจในสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น
3.1.2 ความรูสึกในคุณคาของตนเอง
3.1.3 การเขาใจในระบบโครงสรางชายเปนใหญ
3.1.4 การไดรบั ผลสําเร็จในการทํางาน
3.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
3.2.1 ปญหาและอุปสรรคจากตัวของผูใหขอมูลเอง
3.2.2 ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการในองคการ
3.2.3 ปญหาอุปสรรคจากสังคมและชุมชม
3.3 ขอเสนอของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีในดานกฎหมายและนโยบายของรัฐ
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีทั้งหมดจํานวน 26 คน แบงเปน
ผูหญิง จํานวน 24 คน และผูชาย จํานวน 2 คน โดยเลือกจากผูที่มีความรู ประสบการณตรงและมี
ระยะเวลาในการทํางานอยางนอย 5 ปขึ้นไปในการใหขอ มูลในงานวิจยั นี้ โดยผูปฏิบัติงานทุกคน
กําลังทํางานอยูในองคการพัฒนาสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน
1. การเขาสูการทํางานในองคการพัฒนาสตรี
ผูใหสัมภาษณทั้งผูหญิงและผูชาย ไดใหขอ มูลในการเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรี
ดวยเหตุผลที่ตา งกัน โดยแบงเปนสาเหตุจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว และจากคนรอบขางในวัยเด็ก
ซึ่งสงผลทั้งในแงบวกและลบ จํานวน 10 คน จาก 26 คน(f=10) คิดเปนรอยละ 38.46 สาเหตุจากการ
เขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีกอน แลวเรียนรูในเรือ่ งมิติหญิงชายภายหลัง จํานวน 9 คน จาก 26

212

คน (f=9) คิดเปนรอยละ34.6 และสาเหตุจากสภาพสังคมที่เปนประสบการณตรงดวยตัวเอง จํานวน
7 คนจาก 26 คน (f=7) คิดเปนรอยละ 23.06
โดยผูที่ใหสัมภาษณถึงสาเหตุจากการเลีย้ งดูจากครอบครัว และจากคนรอบขางในวัยเด็ก(f=
10) ซึ่งสงผลทั้งในแงบวกและลบวา
“เริ่มตั้งแตแมดูแลเรา ประสบการณจากวัยเด็ก แมจะเปนผูทําใหเราเกิดการเรียนรู ในขณะที่พอจะไม
คอยทํา ไมพูด เราก็เรียนรูวาแมสอนอะไรเรา จริงๆทักษะแบบที่แมทํา ทุกคนมีอยูในตัว แตบางคน
โดยเฉพาะผูชายถูกทําใหเปลี่ยนเปนอํานาจ เปนอํานาจนิยม งายดี พอโตหนอยครอบครัวแตกแยก ไป
อยูกับญาติ ที่โรงเรียนไดเจอ peace core volunteer จากอเมริกา เราก็เรียนรูกับเขามา เขาเมตตา
ออนโยน ฟงเรา ตอมาก็มาอาศัยอยูที่วัด เจอพระ พระที่ดูแลเราก็มีความออนโยน ไมเหมือนผูชายทั่วไป
ฉลาด รับผิดชอบ ซึ่งก็ทําใหเราซึมซับความออนโยน เขาใจในบทบาทที่ผูหญิงทํา เห็นคุณคาที่สราง
ตัวตนเราขึ้นมา ในขณะที่เจาอาวาสจะดุมาก ตีเจ็บ อํานาจนิยมมาก พอมาเรียนก็มีนายกสโมสร
ประธานชมรม อาจารยผูหญิง ที่เกงๆและเมตตา พี่เลี้ยงเราที่เจอลวนแตเปนผูหญิงที่เปนนักสูทั้งนัน้
เกง เอาจริงเอาจัง ทําใหเราประทับใจ เราก็คิดวาผูหญิงสามารถครองโลก สามารถบริหารโลกนี้ไดอยาง
ดี เหลานี้เปนรากฐานทําใหเราคิดวาการคิดไตรตรอง การเขาถึงจิตใจมนุษย การแบงปน การดูแลจากรุน
พี่ผูหญิง มีสวนทําใหเห็นความสําคัญของผูหญิง” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548)
“ลูกสาวถูกเลี้ยงใหอยูกับบาน ทํางานบาน
ดูแลคนอื่นในบาน ในขณะที่ลูกชายไมไดถูกสอนให
รับผิดชอบในสิ่งใดโดยเฉพาะ พอแมสนับสนุนใหวิ่งเลนนอกบาน ไมตองกลับบานเปนเวลา พอแมจะ
ปลอยใหพี่ชาย
ออกไปผจญภัยขางนอก ไมคอยเปนหวง การพี่เปนผูหญิงพอแมเปนหวงเราแทนที่จะดี กลับกลายเปน
ไมคอยมั่นใจ
แมคิดวาผูชายเรียนรูโลกขางนอกมากๆ เพราะผูชายตองเปนผูนําตอไป” (เจาหนาที่
โครงการมูลนิธิผูหญิง, สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

ผูใหสัมภาษณวามาจากสาเหตุจากการเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีกอน แลวเรียนรู
ในเรื่องมิติหญิงชายภายหลัง
(f=9) ซึ่งเปนผูหญิงที่ไมไดประสบปญหากับตัวเองในครอบครัว
หากแตไดสังเกต และตั้งคําถามกับสิ่งที่เห็น ทําใหมีความมุงมั่นที่จะเขามาทํางานดานผูหญิง และเมื่อ
มีโอกาสเขามาแลวสิ่งที่ไดเรียนรูปญหาจากการทํางาน
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโอกาสทํากิจกรรม ก็คิดวาจบแลวจะทํางานชวยเหลือสังคม ทํากับกลุมไหนก็
ได แตคิดไวเบื้องตน นาจะเปนเด็กดอยโอกาส ตอนเขามาทํางานก็ไมไดสนใจวาเปนกลุมเปาหมายไหน
แตก็คิดวาถาเปนผูหญิงก็คงเปนผูหญิงที่มีอาชีพพิเศษ ตอนเขามาทําก็ชวยเหลือไป สวนใหญมองที่เขา
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ยากจน ดอยโอกาส พอทํางานไปไดศึกษา อบรมทฤษฎีสตรีนิยม ไดแลกเปลี่ยนกัน ถึงเขาใจปญหาของ
ผูหญิงไดอยางลึกซึ้ง” (หัวหนากลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 16 กันยายน 2548)
“ที่บานลี้ยงแบบอิสระ เปนผูหญิงคนเดียวในบาน สมัยเรียนอักษร อาจารยจะให อานหนังสือ ปรัชญา
แนวคิดตางๆเยอะมาก สวนหนึ่งคงเปนเพราะอาจารยเองก็สนใจเรื่องนี้ คุยกัน แลกเปลี่ยนกันเยอะมาก
หนังสือปรัชญาทุกเลมนักคิดเปนผูชายทั้งสิ้น ก็เริ่มสนใจเรื่องผูหญิง เขียนบทความลงวารสารก็ไดรบั
รางวัล ก็คิดวาพอมีคนเขาใจงานนี้อยูบาง แตไมกวางขวาง ก็เลยเขามาทํางานที่นี่ คิดวาเราสนใจ”
(เจาหนาที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการดานสตรี, สัมภาษณ, 22 กันยายน 2548)
“อยูรับรองเรื่องรองทุกข ดวย เจอรูปแบบคดีมากมาย เมียนอยเมียหลวงตกเปนเหยื่อ ตบตีกัน ทะเลาะกัน
คดียังไมคลี่คลายเลย ผูชายมีใหมอีก ผูชายไมมีปญหาเลย ผูหญิงไมใชตัวปญหา กลายเปนคนที่ตอง
แกปญหา เราก็พยายามเชื่อมโยงเรื่องราวที่เจอกับทฤษฎี ในประเด็นพวกนี้ รวมทั้งความรุนแรงตางๆ เชน
หญิงทะเลาะกันเอง แลวพอมาดูนะผูหญิงทั่วโลกผจญปญหา ดวยระบบคิดแบบชายเปนใหญ เหมือนกัน
ทั่วโลก คงเปนเพราะในอดีต ผูชายเปนนักรบ ครองโลกมานาน การไดมาซึ่งอํานาจ ผูชายก็สรางมา
เรื่อย” (เจาหนาที่โครงการสงเสริมศักยภาพผูหญิงแรงงานขามชาติ, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2548 )

และผูใหสัมภาษณ วาสาเหตุจากสภาพสังคมที่เปนประสบการณตรงดวยตัวเอง จํานวน 7 คน (f=7)
คิดเปนรอยละ 23.06
“เริ่มจากเรียนรัฐศาสตร เราจะไปสอบเขาทํางาน เขาไมรับ เราก็อยากเปนปลัดอําเภอ นายอําเภอ แลวก็มี
เพื่อนเรียนนิติศาสตรก็เหมือนกัน ตอนนั้นสอบผูพิพากษาก็ไมได เรารูสึกเราถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เรา
ถูกเลือกปฏิบัติ นี่เกิดจากประสบการณชีวิตเราเองเลย ประมาณป2527 ที่เรียนมาไมมีโอกาสไดใชเลย
มันเปนเหตุใหฉุกคิด แตเราก็ไดเขาไปทํางานในองคการระหวางประเทศ แตสวนใหญเปนงานเอกสาร
ไมนาสนใจ เราก็เลยลาออก พอดีมาเจอกลุมเพื่อนหญิง เริ่มจากเปนอาสาสมัคร ในที่สุดก็ชอบ เพราะมัน
ทาทาย เริ่มมีคําถามเรื่องสิทธิผูหญิงที่เจอเอง พอมาอยูเพื่อนหญิง เจออีเยอะมาก เห็นสถานภาพผู
หญิงไทยวามันแย มีคนหนึ่ง กินเหลาเมาแลวเอาเพื่อนมาขมขืนเมียตัวเอง ก็ใชมีดแทงเพื่อนตาย เราก็ไป
ชวย มันก็มีคําถามอีกมากมาย ตอนนั้นเราก็ยังไมชัด เราเด็ก แตพออยูไป เพื่อนหญิงก็จัดอบรม แนวคิด
ทฤษฎีตางๆให เราก็เห็นวาใชเลย คือที่ผานมา มันเหมือนเห็นภาพลางๆ แตพอไดศึกษาทฤษฎี มันชัด
ขึ้นเลย ใชหมดเลย เราก็วิเคราะหไดหมด” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15 กันยายน2548 )
“ไปชวยกระทรวงเกษตรอบรมอาชีพใหเกษตรกร ก็เห็นแตผูชาย ทั้งที่ไปเยี่ยมบานก็มีหลายครอบครัวที่
ผูชายไปทํางานที่อื่นไมมีหัวหนาครอบครัว ผูหญิงก็ทํางานในไรนาดวย แตไมมาอบรม บานไหนมีผูชาย
ก็ไป เพราะถือวาผูชายเปนหัวหนาครอบครัว ตอนหลังไปคุยถึงเขาใจวากระทรวงก็ถือวาเกษตรกร คือ
ผูชาย ผูหญิงเปนเพียงแมบาน หรือภรรยาเกษตรกร เปนผูทํางานบานเทานั้น พวกเราก็ตอสูมาจนยอมรับ
วาผูหญิงเปนเกษตรกรดวย เปนสวนหนึ่งของครอบครัวที่ตองไดรับการพัฒนา มิใชเปนเพียงภรรยา
เกษตรกรและเปนเปาหมายในการพัฒนาภาคเกษตรดวย” (ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา, สัมภาษณ, 19 กันยายน 2548 )
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“เริ่มจากตัวเอง เรียนจบแลวไมไดทํางาน เวลาใครถามที่บานก็ตอบวาไมไดทําอะไร ทั้งๆที่อยูบานชวย
แมทํางานทั้งวัน บานก็ใหญ งานบานก็เหนื่อย ก็คิดวาสิ่งที่เราทําก็งาน พอไปทํางานกับอาจารยที่
ธรรมศาสตร สัมภาษณเรื่องการทํางานในหมูบาน แมบานมักตอบวาไมไดทําอะไร ไมมีรายได ทั้งๆที่
งานบานตองทําทั้งวัน ทําโนนทํานี่ หนักดวย ตอนหลังไดอานหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีเฟมินิสต พูดถึง
การใหมูลคาการทํางาน เราถึงเขาใจ และตอสูมาตลอด ยังไมไดผลสําเร็จซักที แตเราก็ทําหลายเรื่องนะ
ผูหญิงในสังคมอีกมากที่ยังอยูกับการที่ตองรับสภาพ เพราะไมมีทางเลือก” (หัวหนาสาขามูลนิธิสงเสริม
ดอกาสผูหญิง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

เปนขอสังเกตวาผูชายทั้ง 2 คนอยูในกรุงเทพฯ 1 คน และภาคเหนือ 1 คน ตางก็ผาน
ประสบการณในวัยเด็กดวยการเลี้ยงดูจากแม และผูหญิงหรือผูชายที่มีความออนโยน ละเอียดออน ซึ่ง
เปนคุณสมบัตทิ ี่สังคมคาดหวังวาเปนบทบาทของผูหญิงหรือแมเชนเดียวกัน
หากแตเมื่อผูชายทํา
บทบาทนั้นก็สามารถทําไดเชนกัน
ทีส่ ําคัญตองใหเวลาใหความสําคัญกับการอธิบายและใชเวลา
รวมกัน
ผูใหสัมภาษณในครั้งนี้ ตางก็มีภูมหิ ลังความเปนมาทีแ่ ตกตางกัน
ไมวาจะเปนพื้นฐาน
ครอบครัว การเลี้ยงดูจากครอบครัว การศึกษา และประสบการณในดานอื่นๆ ดังจะเห็นไดจาก บาง
คนมาจากพืน้ ฐานครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูลูกผูชายกับลูกผูหญิงที่ไมเหมือนกัน และรับรูถึงความไม
เทาเทียมกันระหวางเพศในสังคมดวยตัวเอง บางคนก็เขามาทํางานนีด้ วยการที่มโี อกาสไดทํางานใน
ชุมชนตางๆแลวไดเห็นถึงความแตกตางและไมเทาเทียม และเมื่อมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องมิติหญิงชาย
ในภาคทฤษฎี เชนทฤษฎีสตรีนิยม ทําใหสามารถเขาใจถึงปรากฏการณนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น การ
ทราบถึงความเปนมา หรือประสบการณของผูใหสัมภาษณกอนเขาสูก ารทํางานดานพัฒนาผูหญิงนี้ทํา
ใหผูศึกษาเขาใจถึงที่มาของผูใหขอมูล อันเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากประการหนึ่งในการสรางพลัง
อํานาจในตนเอง
ซึ่งผูใหสัมภาษณจะรูสึกวาตนเองมีพลังอํานาจในตนเองมากพอที่จะกระทําการ
แกไขปญหา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนอยูที่ตองการ ดังนั้นผูวจิ ัยจึงใชวิธีการสัมภาษณโดยวิธีการ
พูดคุยเพื่อเรียนรูถึงการเขาสูการพัฒนาผูหญิงของผูใหสัมภาษณ เพื่อเขาใจถึงความคิด มุมมอง วิธี
คิด รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสําคัญในการตัดสินใจเขามาทํางานในดานนี้ นอกจากนี้
การเรียนรูถึงการเขาสูการทํางานในองคการพัฒนาผูหญิงของผูใหขอมูลทําใหทราบถึงปรากฏการณ
ทางดานมิติหญิงชายในสังคมที่ผูใหสัมภาษณมีประสบการณโดยตรงอยางชัดเจน
จึงกลาวไดวาสวนใหญผูใหสัมภาษณเขาสูวงการพัฒนาผูหญิงเพราะเห็นภาพของความไม
เทาเทียมระหวางเพศในสังคมทั่วไป เห็นภาพของผูหญิงใชเวลาทํางานมากกวาผูชาย แตงานของ
ผูหญิงมักไมไดรับการตีคา หรือไมไดความสําคัญ นอกจากนี้ผูใหขอ มูลมีประสบการณในความไม
เทาเทียมระหวางหญิงชายจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวโดยตรง ผูใหสัมภาษณที่เปนผูช ายทั้ง2 คนได
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สวนใหญผูใหสัมภาษณเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีจากสภาพปญหาในสังคมที่
ประสบทั้งจากการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย และจากสังคมทั่วไปทีไ่ ดมีโอกาสไดเขาไปสัมผัส บาง
คนก็เกิดจากการเลี้ยงดูในครอบครัวที่พอแมใหความสําคัญกับลูกชายมากกวาลูกสาวอยางชัดเจน
นอกจากนี้การเขามามางานในองคการพัฒนาสตรีในเบื้องตนนั้นเพียงเพื่อตองการทํางานพัฒนาสังคม
ไมไดเฉพาะเจาะจงวาตองทํางานพัฒนาผูหญิงหากแตเมื่อไดเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรี จึง
เกิดการเรียนรูป ญหาอยางจริงจัง เหลานี้ลวนเปนสาเหตุนําไปสูการเขามาทํางานในองคการพัฒนา
สตรีไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน และผูใหขอมูลก็เขามาทํางานอันเปนการเขาสูกระบวนการสราง
พลังอํานาจในตนเองดวยกระบวนการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในการทํางาน
จากการที่ผูวจิ ยั มีโอกาสทํางานและมีประสบการณอยูกบั แวดวงการทํางานดานผูหญิง
มากกวา 9 ป ทําใหการสัมภาษณเปนไปอยางเปนกันเอง และผูใหขอ มูลสวนใหญจะพูดคุยและเลา
เรื่องอยางเปนธรรมชาติ พรอมที่จะเลาเรื่องตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากสวนใหญเห็นประโยชนในการ
ถายทอดประสบการณอันจะเปนประโยชนในการทํางานดานผูหญิงในสังคมตอไป นอกจากนีเ้ ปน
เพราะตองการเผยแพรใหสังคมไดตระหนักถึงปญหาของผูหญิงที่เกิดขึน้ ในสังคมที่ถูกครอบงําดวย
วาทกรรมมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญ
และตองการใหเห็นวาความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับไมใช
ปญหาสวนตัวอีกตอไป หากแตเปนปญหาสาธารณะทีส่ ังคมตองเขามา รับรูและมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหารวมกัน
2. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษยนั้นยอมมิไดเกิดจากองคประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งเพียงองคประกอบเดียว ในกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองก็เชนเดียวกัน ที่
จะตองประกอบไปดวยกระบวนการที่เสริมใหเกิดพลังอํานาจในหลายรูปแบบดวยกัน ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้จึงจําเปนตองศึกษาถึงกระบวนการในการสรางพลังอํานาจในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ซึ่ง
การสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีนั้น มีความมุงมั่นที่จะนําไปสู
การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองเพื่อนําไปสู
ความเขมแข็งทั้งในระดับปจเจก ระดับกลุม และระดับชุมชนและสังคมจึงมีความสําคัญไมนอยไป
กวากัน การตระหนักในปญหาที่เกิดขึน้ อยางจริงจัง การรวมตัวกันเปนเครือขายการทํางานดาน
ผูหญิง รวมกันคิดรวมกันทํา แลกเปลี่ยนประสบการณและการวางแผนในการทํางานรวมกัน โดย
ไมไดมีความสัมพันธเชิงอํานาจ ทุกคนตางพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยางเสรี ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อ
สรางพลังอํานาจในตนเอง กลาวคือการแลกเปลี่ยนกันในกลุมที่เนนการแกปญหา โดยเบื้องตนตอง
เปดใหเห็นหนากากของระบบชายเปนใหญที่เปนวาทกรรมที่ครอบสังคมมานาน จนทําใหผหู ญิง
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กลายเปนผูถูกกดขี่ (Paolo Freire, 1993: 33) แลวแตวาระบบชายเปนใหญจะกําหนดทิศทางใหไป
ทางใด ดังนัน้ การกระตุน ใหทุกฝายคิดแกปญหาจึงเปนการกระทําทีส่ ําคัญ เพื่อใหเกิดการตั้งคําถาม
ไตรตรองในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ตองไมมีผูฟงอยางสงบเงียบ แตทุกคนตองมีสวนรวมในการ
คนหาขอเท็จจริงรวมกัน เพื่อการวางแผนในการปฏิบัติเพื่อแกปญหานั้นตอไป ผูใหขอมูลที่ผาน
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจนี้ ยอมใชวธิ ีเดียวกันในการที่ทําใหผูหญิงที่เปนผูประสบ
ความเดือดรอนมีพลังอํานาจในตนเองตอไป การเสริมพลังอํานาจในรูปแบบตางๆนี้ทําใหผูใหขอ มูล
เกิดความรูสึกถึงแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีพลังมากพอทีจ่ ะทํางานเพื่อใหความชวยเหลือ
ผูหญิงที่ประสบปญหา เพื่อนําไปสูสังคมที่ตระหนักถึงความเสมอภาคหญิงชาย
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีตามแนวคิด
ของเปาโล แฟร (Paolo Freire,1970: 92)นั้น พิจารณาจากกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นในการทํางาน
ดังนี้
2.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
2.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
2.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิง
โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในแตละประเด็นดังนี้
2.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
ในสังคมที่ถูกครอบงําดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญนนั้ ผูหญิงถูกกําหนดใหอยูในสังคมใน
บาน ถูกผูกพันไวดวยภาระภายในบาน
ในขณะทีผ่ ูชายกลับถูกกําหนดใหอยูในพื้นที่สาธารณะ
อํานาจของผูหญิงถูกจัดอยูในวงแคบ ตัดสินใจในเรือ่ งเล็กๆนอยๆ เชนวันนี้จะกินอะไรในมือ้ เย็น
การพูดย้ําใหสมาชิกในบานประหยัดไฟในบาน
แตอํานาจของผูชายมีขอบเขตกวางขวางกวามาก
เพราะอยูใ นโลกสาธารณะ เชน นายกรัฐมนตรีสั่งใหลดนําเขาพลังงาน หรือสั่งใหเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่ม
ของสินคา อันสงผลตอความเปนไปของคนในสังคมโดยภาพรวม การตัดสินใจลดคาเงินบาทของ
รัฐมนตรีสงผลอยางมหันตตอผูคนทั้งประเทศ หรือแมแตเรื่องการตัดสินใจในครอบครัวผูหญิงจะ
ตัดสินใจในเรือ่ งซื้อของเล็กๆ นอยๆ หากแตเปนการซื้อของชิ้นใหญก็เปนของผูชายหรือไมก็รวมกัน
นอกจากนี้ผูหญิงถูกทําใหเชือ่ ดวยคําพูดทีผ่ ิวเผินวา ผูห ญิงและผูชายตางก็แบงกันใหญในพื้นที่ของ
ตน ผูหญิงใหญในบานผูชายใหญในสังคม เหมือนจะสมดุลกันดีแลว ชวนใหคิดถึงความเสมอภาค
เทาเทียมทางเพศ หากแตพิจารณาใหลึกลงไปจะเห็นวาโครงสรางอํานาจของโลกสาธารณะนั้นเปน
ตัวกําหนดและชี้นําอํานาจของโลกในบานอยูตลอดเวลา
เรื่องราวในบานถูกครอบงําจากโลก
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สาธารณะ เชนจะมีลูกกี่คน จะเรียนอะไร จะประกอบอาชีพอะไร ลวนแลวแตถกู กําหนดจากโลก
สาธารณะทั้งสิ้น ในรูปของการออกกฎหมาย นโยบายตางๆของรัฐซึ่งลวนถูกครอบงําโดยผูชาย สิ่ง
เหลานี้นับเปนการแบงบทบาทระหวางเพศที่ไมเทาเทียมกันในสังคม
ผูใหสัมภาษณ จํานวน 16 คน จากจํานวน 26 คน (f=16) หรือรอยละ 61.53 คิดวาเมื่อมี
โอกาสเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรี รูสึกวาการเขามาทํางานในองคการนี้ทําใหตนเกิดการ
เรียนรูทั้งในกระบวนการทํางานและปญหาของผูหญิงในสังคมลึกซึ้งมากขึ้น
“ตอนมาทํางานในองคการพัฒนาผูหญิงแรกๆ
พบเด็กผูหญิงทั้งในชนบทและในเมืองที่กําลังประสบ
ปญหา บางรายจะถูกนําไปขาย เราก็เขาแทรกแซง ชวยเขา ไมอยากใหไป อยากใหเรียนหนังสือ ก็เอา
เงินทุนหมุนเวียนใหเขาไดเรียน ตอนแรกก็คิดวาจะดูแลเขาไปซักเทอม แตก็ยื้อกันไปยื้อกันมา เทอมก็
แลว กลายเปนป ก็ติดพันมาเรื่อยๆ ชีวิตเด็กก็ดีขึ้น บางคนก็ทํางานชวยเหลือครอบครัว การทํางาน มี
หลากหลายรูปแบบ เริ่มขยายตัวออกจากชุมชน ทํางานเชิงรุกมากขึ้น ก็ขยายออกไปขางนอก พบปญหา
มากขึ้น ซับซอนมากขึ้น และระบบก็เอื้อตอคนที่มีอํานาจ สามารถใชทรัพยากรไดมากกวา คนที่ตกอยู
ชายขอบการผลิตก็ พยายามเขาไปหาโอกาสที่พอจะมี เราก็เขาใจสาเหตุไดมากขึ้น” (ผูอํานวยการศูนย
ลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

อยางไรก็ดีผูใหสัมภาษณ จํานวน 21 คนจากจํานวน 26 คน(f=21) คิดเปนรอยละ 80.76 เห็น
วาการทํางานที่เต็มไปดวยปญหา ถาบรรยากาศในการทํางานเปนรูปแบบที่ตางคนตางทําตามหนาที่
ของตัวเองโดยที่ไมไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันก็จะทําใหผูใหขอ มูลทํางานไปวันๆ
หากแตการที่ไดรับประสบการณแลวแลกเปลี่ยนกันอยางธรรมชาตินั้นทําใหเกิดพลังในการทํางาน
“...........ตอนมาทํางานใหมก็ไมรูเรื่อง การที่มีบรรยากาศในที่ทํางานเปนแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ตลอดเวลา ทําใหไดมุมมองใหมๆ ก็เพราะเรามีcase ผูหญิงที่ประสบปญหาเยอะมาก และตองการจะรูวา
สิ่งที่เราทํานั้นถูกไหม ถาเราไดรับความคิดเห็น ไดแลกเปลี่ยนเราก็จะมั่นใจมากขึ้น........” (เจาหนาที่
โครงการเครือขายเพื่อผูหญิงแรงงานขามชาติ,สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และอีกความเห็นหนึ่ง
“ การแลกเปลี่ยนกันเปนสิ่งที่ดีมาก ทําใหรูวาจะทํายังไงตอไป จะวางแผนชวยเหลืออยางไร ชวงแรก
ทํางานแบบตางคนตางรับผิดชอบ case ของตัวเอง ทําใหทอแทกับปญหามาก สับสนมาก แตพอเจอปญหา
เยอะๆเขา เราก็เริ่มคิดวาเราตองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมงานคนอื่น วันแรกที่มาทํางานจําไดวาวันแรกก็
วิ่งเขาไปคุยกับพี่เขาเรื่องงานเลยละ เพราะเราก็ไมรู......ตองคุยตองคิด แลกเปลี่ยน . ...อยางตัวเองนี่รูเลย
วาวันไหนไดพูด จะรูสึกกระปรี้กระเปรา กลับบานดวยกัน ไปทานขาวกัน” (เจาหนาที่มูลนิธิผูหญิง,
สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)
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และ
“การพูดคุยแลกเปลี่ยน ทําใหเราสามารถใหคําแนะนํากับกลุมเปาหมายของเรา ชวยสนับสนุนเขา ติดตอ
กับตํารวจกับคูคดี ถาเราสามารถแกปญหารายหนึ่งได เราก็จะมั่นใจ เราตองใหคําแนะนําเขา ชวยเขา
เทาที่จะทําได แตก็ตองดูนโยบายของมูลนิธิดวย ตองแกปญหาอยางมีสติ มีเพื่อนทําใหรอบคอบขึ้น.....
คิดพิจารณามากขึ้น การที่เราไดรับประสบการณในการทํางานมากขึ้นเรื่อยๆและการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
รวมงานที่ดี ก็นําไปสูการทํางานกับผูหญิงได สามารถประคองใหเขาตัดสินใจในปญหาของเขาได ซึ่งดี
มากเลย ดีกวานั่งทํา นั่งคิดอยูคนเดียว ตองพูด แสดงความคิดเห็นของเราออกมา จะเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ไมใชปญหา” (ผูประสานงานโครงการแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง,สัมภาษณ, 3
ตุลาคม 2548)

จากขอมูลขางตนไดสะทอนใหเห็นวา
การที่ผูใหสัมภาษณไดรบั ประสบการณจากการ
ทํางานและการแลกเปลี่ยนกันในการทํางานโดยที่ทุกฝายตองพูด ทําใหรูสึกผอนคลายความตึงเครียด
ลดความวิตกกังวลตอปญหาได แมวาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเสมอๆอาจมาใชทางออกของปญหา
ในการทํางานทั้งหมด แตการแลกเปลี่ยนก็สามารถนําไปสูการสรางทางเลือกในการใหคําปรึกษาและ
ใหความชวยเหลือแกผูใหขอมูล เชนในทัศนะของผูใ หสัมภาษณทเี่ ห็นวา การแลกเปลี่ยนในการ
ทํางานอยางเสมอๆ เพื่อตองการหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือ เมื่อไดทางเลือกสําหรับผูหญิง
ที่ประสบปญหาแลว ก็ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ สามารถชวยเหลือใหผูหญิงมีชีวิตทีด่ ีขึ้น
เนนการดึงเอาพลังอํานาจที่มอี ยูในตนเองออกมาใชไดในระดับหนึ่ง เห็นไดวาการที่มีประสบการณ
ในการทํางาน และการพูดคุยแลกเปลีย่ น หรือที่เปาโล แฟร (Paolo Freire) เรียกวาการสรางมโน
สํานึก ซึ่งเปนการพัฒนาความคิดและการกระทําของมนุษย โดยผานการเสวนา (dialogue) เพื่อใหมี
การรับรูรวมทั้งเขาใจโลกในความเปนจริง แบบไมบดิ เบือน และจะนําไปสูความเชื่อมั่นในพลังของ
มนุษย เพื่อจะมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษยใหดีกวาเดิม และที่สําคัญผูใหสัมภาษณ
จํานวน 24 คน จาก 26 คน(f=24) คิดเปน 92.30 ตางก็เห็นไปในทางเดียวกันวา ทุกคนตองมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น
“ในวิธีการของการพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้น ตองเปนการเผชิญหนาทางความคิดระหวางบุคคล โดยมีโลก
แหงความจริงเปนสื่อกลาง และที่สําคัญการเสวนาจะเกิดขึ้นไมไดถามีการพูดฝายเดียวแตตองเปนการ
แลกเปลี่ยน ตองแลกเปลี่ยนกัน ตองพูดมาจากความรูสึก ความคิดของตัวเองจริงๆ พอเราไดพูด ได
แสดงความคิดเห็นเราก็จะเรียนรู ไดระบาย เราก็เกิดการเรียนรูใหม รูสึกมีพลัง วันไหนไมได
แลกเปลี่ยนกันเรื่องงาน รูสึกเหมือนขาดไป
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนกับคนที่เราคิดเห็นไปในทาง
เดียวกัน แตก็ไมไดแปลวาไมขัดแยงกันนะ ก็มี แรงดวย แตพอเลิกเราก็จบ เราก็เปนเพื่อนกันเหมือนเดิม
......” (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ, 29 กันยายน 2548)

และ
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“........การแลกเปลี่ยนกันนํามาเปนบทเรียนที่จะนําไปสูการสรางแนวทางในการทํางานที่แตกตาง และ
หลากหลาย โดยมีพื้นฐานอยูที่ความเปนจริงที่ผูหญิงประสบอยู เพื่อใหมีทางเลือกในการใหความชวย
เปนไปอยางมีระบบ จริงก็มองในมุมผูหญิงนั่นแหละ แลวเมื่อไดใหความชวยเหลือแลว ก็ตองมีการ
วิเคราะหไตรตรองเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป เราก็จะพัฒนาขึ้น...........” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อ
แรงงานหญิง, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2548)

โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีนั้น ในชวงแรกๆที่เขามาทํางาน มักมีหนาที่รับ
เรื่องรองทุกขทั้งทางโทรศัพทและรับเรื่องราวรองทุกขโดยตรงที่สํานักงานไปดวย ในชวงการทํางาน
แรกจะมีความวิตกกังวล ไมมั่นใจในการที่จะใหคําปรึกษาในทางออกของปญหาหรือคิดวาจะให
ความชวยเหลืออยางไรได ยิ่งอยูภ ายใตสังคมในระบบคิดแบบชายเปนใหญที่พยายามทําใหเรื่องที่
ผูหญิงเผชิญเปนปญหาสวนตัว สังคมไมยอมรับ ไมมีทรัพยากร หรือบุคคลที่จะเอื้อตอการทํางาน
เสมือนไมมีพนื้ ที่ในการทํางานชวยเหลือผูหญิงเลย หากแตการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในองคการ
เดียวกันและเครือขายจึงเปนการสรางพื้นที่ในเบื้องตนสําหรับผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่ง
นับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยม
ที่ผูใหขอมูลในองคการพัฒนาสตรี
พยายามสรางในการทํางาน ดังนั้นการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนนับเปนการกระตุน ใน
การดึงเอาพลังอํานาจในตนเองของคนทํางานในองคการพัฒนาสตรีออกมาใช
ซึ่งนับเปนสวนที่
สําคัญมากในกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองตามแนวคิด ของเปาโล แฟร(1970:
76)
นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณ จํานวน 21 คน จากจํานวน 26 คน(f=21) คิดเปนรอยละ 80.76 มี
ความเห็นที่สอดคลองกันวาการทํางานและการแลกเปลี่ยนในระดับบุคคลเปนกระบวนการแรกที่ชว ย
ในการผอนคลายความวิตกกังวล ความไมแนใจ ทําใหผูใหขอมูลมีความมั่นใจแลว อยางไรก็ดีผูใ ห
ขอมูลก็ใหทัศนะตอกระบวนการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนวาเปนกระบวนการเสริม
พลังอํานาจกระบวนการแรกที่เชื่อมไปสูประเด็นการทํางานเกีย่ วกับความรุนแรงตอผูหญิง กลาวคือ
ผูใหขอมูลที่เขามาทํางานดานผูหญิงใหมๆ แมจะเขามาดวยความตัง้ ใจในการทํางานแคไหนก็ตาม
สวนหนึ่งในดานการศึกษานัน้ ก็ไมมใี ครที่มาทํางานโดยมีวุฒิการศึกษาทางดานสตรีศึกษาโดยตรง
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เปดในประเทศไทยไมนาน เมื่อเขามาทํางานกับผูหญิงทีป่ ระสบปญหาสวน
ใหญก็ไมคอยมีความมั่นใจ หรือบางรายชวยเหลืออะไรผูประสบปญหาไมไดก็ทําใหสูญเสียความ
มั่นใจไปพอสมควร ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาในชวงแรกก็ไมไดมีความรูอะไร มีแตความเลือนราง
ในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ เมื่อวิเคราะหปญหาไมได การใหความชวยเหลือ หรือทางเลือกก็
เลือนราง ซึ่งการที่มีประสบการณที่มากขึ้นและการแลกเปลี่ยนจะชวยลดความวิตกกังวล และชวยดึง
ความมั่นใจกลับมา สรางการยอมรับในตัวเองกลับคืนมา โดยเนนการแลกเปลีย่ นแบบเพื่อนให
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เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะมีอายุตางกันแคไหน ใหทกุ ฝายไดพดู คุยแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในการ
ทํางานอยางเต็มที่ เขาอกเขาใจกัน ใหขอมูลและสรางทางเลือกในปญหาที่ตางก็รับผิดชอบซึ่งกันและ
กัน
“สวนใหญที่ผานมาเราไมคอยไดมีการแลกเปลี่ยนตางคนตางก็ทํางานกับ case ที่ตัวเองรับผิดชอบ สังเกตดู
คนทํางานก็ทอแท แตถามีกลไกเชนนี้ในการพัฒนาคนทํางาน มีปญหาคุยกัน จากที่ผานมาสังเกตวาถา
ใครที่เขามา แลวแลกเปลี่ยน ก็จะเห็นวาเขามีความสุขกับการทํางานมากขึ้น การแลกเปลี่ยนอยางนอย
ก็มีคนทํางานที่เขาในกัน มีพื้นที่ในการสรางความคิดในเรื่องปญหาของผูหญิงที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น
เมื่อเรามั่นใจ เห็นคุณคาของงานที่ทํา มีพื้นที่พูดคุยกันมากขึ้น จุดนี้จะเปนดานแรกที่ทําใหคนทํางานใน
ดานนี้กาวไปสูกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองตอไปได”
(ผูประสานงานมูลนิธิพัฒนาสตรี
ภาคเหนือ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“การทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณของผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีเปนกระบวนการแรกที่ทํา
ใหคนทํางานตางก็ไดระบายในปญหาที่เจอ ความคับของใจ ความรูสึกรวมถึงทางเลือกในการทํางาน
ออกมา และนั่นก็เปนเบื้องตนที่ที่จะนําไปสูกระบวนการสรางพลังอํานาจที่สูงขึ้นตอไป ซึ่งจากการที่เห็น
คนทํางานที่มีประสบการณมีพลังอํานาจในตนเอง เมื่อมีความรักและเชื่อมั่นในงาน เชื่อมั่นในตนเอง มี
การรวมกันเปนเครือขายในการทํางาน และคิดคนงานในเชิงรุกใหมเพื่อใหเทาทันกับปญหาที่นับวันจะ
ซับซอนมากขึ้น” (เจาหนาที่โครงการศูนยเพื่อนองหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในองคกรในระดับบุคคลของผูปฏิบัติงานใน
องคการพัฒนาสตรีซึ่งเปนผูใหสัมภาษณในครั้งนี้ เปนกระบวนการแรกที่ทําใหผใู หขอมูลสามารถ
กาวไปสูกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองในระดับตอไปไดนนั้
จะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณ
สวนใหญเห็นความสําคัญของการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยน เนื่องจากเปนการสราง
พื้นที่ในการพูดคุย ไดระบายในสิ่งที่อยากจะพูด ซึ่งเปนกระบวนการแรกในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง ซึ่งจะพัฒนาไปสูการสรางเครือขายในการทํางานดานผูหญิงทีเ่ ขมแข็งขึ้น
อยางไรก็ดใี นประเด็นนี้มีผูใหสัมภาษณไปในทางตรงขาม 2 คน โดยใหทัศนะวา
“บางครั้งการตองพูดคุยแลกเปลี่ยนมากๆ ก็ทําใหคนทะเลาะกัน เสียเวลาทํางาน เพราะสวนใหญเจอ
คนที่คุยก็พูดอยูฝายเดียว ถาไมไดมีการกําหนดการแลกเปลี่ยนอยางเปนทางการ พี่คิดวาไมคอย
ไดผล” (เจาหนาที่กลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 17 กันยายน 2548)

และ
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“การแลกเปลี่ยนแบบไมเปนทางการแบบนี้มันตองคุยกับคนที่คุยรูเรื่อง ไมงั้นก็ไปกันคนละทาง
เสียเวลา นั่งทํางานไปดีกวา ทําเทาที่ทําได ตรงไหนสงสัยก็ถามหัวหนา ก็ไมรูซินะปกติก็เปนคนไมคอย
ชอบพูดอยูแลว ชอบทํางานมากกวา” (เจาหนาที่กลุมอัญจารี, สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2548)

กระบวนการในการทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับปจเจกเปนการ
แลกเปลี่ยนทีเ่ กิดขึ้นอยางไมเปนทางการ เปนธรรมชาติ ซึ่งจากการที่ผูใหขอมูลมีความคุนเคยในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนไดพยายามจัดใหมีการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม โดยเปนการแลกเปลี่ยนที่คอนขาง
เปนทางการมากกวา ทําใหมีการพัฒนาการสรางพลังอํานาจไปสูในระดับกลุมได ซึ่งเปนการเรียนรู
รวมกันและสามารถพัฒนาการสรางพลังอํานาจในระดับที่สูงขึ้น
2.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
เมื่อกลุมผูใหขอ มูลไดผานกระบวนการแรกในการสรางพลังอํานาจในสวนของ
ปจเจก มีการสรางพื้นที่ของกลุมคนทํางานในองคการพัฒนาสตรี มีคนเขาใจในปญหาที่เกิดขึน้ ใน
การทํางาน ไดมีการแลกเปลี่ยน รูทางเลือกในการแกปญ
 หาของผูหญิงมากขึ้น มั่นใจในการทํางาน
มากขึ้น และหากผูใหขอมูลไดมารวมกลุม กันอยางเปนทางการ จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูแ ละ
เขาในในประเด็นปญหาของผูหญิงและทางออกในการใหความชวยเหลือ มีการสรางแบบอยางใน
การใหความชวยเหลือที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งกระบวนการเหลานีไ้ ดนําไปสูการเสริมพลังอํานาจใน
ตนเองอีกระดับหนึ่งเปนการไดรับประสบการณและแลกเปลี่ยนในระดับกลุมในองคการหรือ
เครือขาย ซึ่งเปนการสรางพลังอํานาจในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งในการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม จะ
คอนขางเปนทางการมากกวาในระดับบุคคลที่ใครอยากจะแลกเปลีย่ นกับใครก็ได
แตในการ
แลกเปลี่ยนในระดับกลุมนี้ คอนขางจะเปนทางการมากกวา มีการกําหนดสมาชิกและจํานวนในการ
แลกเปลี่ยน ในแตละครั้งนัน้ จะมีสมาชิกรวมคุยกลุมประมาณ 5-12 คน ทั้งนี้กแ็ ลวแตวาจะเปนกลุม
ระดับองคการหรือเครือขาย สวนใหญในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจะเปนกลุม ในองคการ สวน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดในภาคเหนือเปนกลุมในระดับเครือขาย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในกรุงเทพฯนัน้ การ
เดินทางไมคอยสะดวก เนือ่ งจากการจราจร และสวนใหญเปนองคการที่มีสมาชิกในองคการ 7- 30
คน ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือมีขนาดองคกรเล็กกวาจํานวนสมาชิกในองคการประมาณ 2-6 คน
นอกจากนี้การเดินทางก็สะดวก ไมเสียเวลาการพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนจึงเปนไปไดงายกวาใน
กรุงเทพฯมาก โดยผูที่เขารวมกลุมนั้นสวนใหญมีความคุนเคยกับการแลกเปลี่ยนกันในระดับปจเจก
สามารถพูดคุยและตั้งประเด็นปญหาเพื่อการแลกเปลี่ยนจากประสบการณของตัวเองที่ไดประสบมา
ไดเปนอยางดี
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ผูใหสัมภาษณจากองคการพัฒนาสตรี 20 คน จากจํานวน 26 คน(f=20) คิดเปนรอยละ 76.92
นั้นตางก็เห็นตรงกันวาการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนนัน้ สําคัญและทําใหไดมีความรูสึก
รวมกัน มีคนที่เขาใจและพรอมที่จะรับฟง รวมถึงไดเทคนิคการทํางานและวิธีคิดใหมในการทํางาน
กับผูหญิง ในขณะที่ภาครัฐบาลนั้นก็เห็นความสําคัญในการจัดกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน แมในตอนนี้
ภาครัฐบาลยังไมไดมีการทําอยางจริงจัง สวนใหญเปนการจัดประชุมเพื่อรับนโยบายและเตรียมจัด
กิจกรรมการฝกอบรมเสียมากกวา ประเด็นพื้นที่ (space) ยังคงเปนประเด็นที่สําคัญในการจัดกลุม
ประสบการณและแลกเปลีย่ น ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวามีพื้นที่ที่กวางขึ้นในการพูดคุย ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีสตรีนิยมที่เนนการสรางพื้นที่ของผูหญิง
สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาที่ผหู ญิง
ประสบไดเต็มที่ในกลุมคนทีอ่ ยูในวิชาชีพเดียวกันโดยไมรูสึกวาทําผิดจรรยาบรรณในการนํา
ความลับไปเปดเผย และมีมมุ มอง และทางเลือกในการทํางานมากขึ้น รวมถึงการเกิดเครือขายในการ
ทํางาน ในประเด็นนี้ผูใหขอ มูล จํานวน 16 คน(f=16) คิดเปน 61.53 เห็นสอดคลองกัน
“การสรางเครือขายในการทํางาน การแลกเปลี่ยนกันมีความสําคัญ อยางในกรณีของภาคเหนือ ก็เจอ
กันทุกเดือน แลกเปลี่ยน จัดสัมมนา บางครั้งก็ทํากิจกรรมรณรงครวมกัน ก็ทําใหรูจักกัน รูสึกเราจะ
กระตือรือรนมากขึ้น เตรียมการณ เตรียมประเด็นคําถาม ไดแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กวางขึ้น รูความ
คืบหนา การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย บางครั้งก็รุกเขาไปในโรงเรียน จัดกลุมพูดคุย
กับครูในโรงเรียน ก็ไดโรงเรียนเปนเครือขาย ในอีกสวนหนึ่ง ในเรื่องของความรุนแรงก็การเขาไป
กระตุก กระตุน กทม. พูดคุยปญหากับ กทม. เราก็ไดเครือขายในการทํางาน วา กทม. มีชุมชนตั้งเยอะ
นาจะมีอาสาสมัครชุมชนขึ้นมา
ก็ไปกระตุกเขาจนสําเร็จมีการตั้งศูนยแจงเหตุในชุมชนขึ้นมาแตเพิ่ง
เริ่มตน การแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับกลุม มันนาจะปองกันปญหาไดระดับหนึ่ง ทําใหรูเทา
ทันปญหา คืออยางนอยก็ไมใหมันบานปลายลุกลามใหญโต ก็อาจจะปองกันได ในขณะเดียวกันก็ทําให
คนทํางาน รูสึกวามีเพื่อนที่อยูในวงการเดียวกัน ไมโดดเดี่ยว มีกําลังใจ” (ผูประสานงานเครือขายแมหญิง
ลานนา, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะของผูมีใหสัมภาษณขางตนนัน้
เห็นไดวา หลังจากที่ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนระดับ
กลุม ทําใหเกิดความรูสึกมีเครือขาย รูสึกวายังมีคนอืน่ ๆอีกมากที่เขาใจและยินดีเขามารวมงาน รูสึก
วาปญหาความรุนแรงของผูหญิงไมใชปญหาใหญที่ไมมีทางออกและไมใชปญหาสวนตัวอีกตอไป
เชนเดียวกับอีกทัศนะหนึ่งของผูใหขอมูลที่เห็นวาการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทําใหรูสึกวาเรามีเพือ่ น
รวมวงการเดียวกัน มีคนที่เขาใจในปญหาที่ผูหญิงประสบ เขาใจในงานที่เราทํา เห็นคุณคาของงาน
อยางแทจริง เพราะตางก็มปี ระสบการณในการทํางานมาดวยกันทั้งสิ้น ทําใหคนทํางานในองคการ
พัฒนาสตรีมีความใกลชดิ สนิทสนมกัน ชวยแบงมุมมอง รวมถึงการสรางอาสาสมัครในการทํางาน
ที่เปนประโยชนตอสังคม เปนการสรางคนรุนใหมทนี่ บั วันจะนอยลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ผูศึกษายัง
พบวาผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาการแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับกลุมเปนการสรางแบบอยาง
ในการหาทางออกที่หลากหลายในการแกปญหาใหกับผูหญิงได
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เมื่อแรกเริ่มเขามาทํางานนั้นผูใหสัมภาษณ ไมคอยมั่นใจในการทํางาน ไมแนใจ แตก็มี
ความตั้งใจทีจ่ ะทํางาน
และเมื่อประสบการณมากขึ้นมีโอกาสไดเขากลุมแลกเปลี่ยนพูดคุยใน
ประเด็นปญหาของผูหญิงมากขึ้นทําใหมองเห็นมิติของปญหาและทางออกไดมากขึน้
ซึ่ง
ประสบการณของผูใหขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้น ทําใหผูใหขอมูลไดวิเคราะหประสบการณ ได
สรางบทเรียน และนําไปวางแผนเพื่อเปนทางออกของปญหาที่ผูหญิงประสบรวมกัน สิ่งเหลานี้ชวย
ผอนคลายความวิตกกังวลและเปนการสรางความเขาใจถึงการทํางานในระดับกลุม
โดยสามารถ
เขาใจวาปญหาที่เกิดกับผูห ญิงนั้นไมวาจะเปนปญหาในดานใดลวนแลวแตมีลักษณะเปนพลวัต ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงและมีทางออกของปญหา
ผูใหขอมูลอาจมองเห็นการหาทางออกในการทํางาน
ชวยเหลือผูหญิงใหหลุดพนจากปญหาได รวมถึงเห็นตัวอยางในการหาทางออกของปญหา เชนคดี
ฟองรองตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ซึ่งกระบวนการเหลานี้สอดคลองกับแนวคิด
การศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจของเปาโล แฟร(Paolo Freire)ที่เนนกระบวนการเรียนรู การเสวนา
โดยเนนที่ทั้ง 2 ฝาย หรือทุกฝายทุกคนไดมีโอกาสคิดตั้งคําถามดวยการไตรตรอง และการลงมือ
ปฏิบัติดวยประสบการณของแตละคน การวิเคราะหประสบการณ การวางแผน เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ผูใหสัมภาษณ จํานวน 19 คน จากจํานวน 26 คน(f=19) หรือคิดเปน รอยละ 76.07 เห็นวา
กระบวนการไดรับประสบการณและแลกเปลี่ยนในระดับกลุมยังเปนการสรางพลังอํานาจใหกับ
ผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีในระดับที่กวางขึ้น นั่นหมายถึงการที่บุคคลที่ทํางานในองคการ
พัฒนาสตรีมีการสรางพื้นที่ใหแกการทํางานในการพัฒนาผูหญิงมากขึ้น
ทําใหผูใหขอมูลเกิด
ความรูสึกเปนเพื่อน เปนกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันมีประสบการณในการทํางานเหมือนๆกัน
“การแลกเปลี่ยน พบปะกัน เราทํากันทั้งภาครัฐและเอกชน มีการพบปะกันเสมอๆ เดี๋ยวนี้ หนวยงาน
ราชการเปลี่ยนไปมาก ทันสมัย รวดเร็ว พี่วาดีกวาเอกชนบางที่อีกมั้ง พี่คนทํางานเราก็รวมมือกันอยางดี
พวกเราดูเขมแข็งกันมากขึ้น สนุกสนาน แตบางครั้งก็เครียด และผลที่ไดที่เห็นชัดคือหนวยงานราชการ
กับเอกชนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาใจในแนวงานที่ตองการ เราก็ดูมีอํานาจตอรองมากขึ้น กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งก็มาจากการกดดันจากทั้งภาครัฐและ NGO. นี่แหละ” (หัวหนากลุมสงเสริมความ
เสมอหญิงชาย, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2548)

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณจํานวน 19 คน จากจํานวน 26 คน (f=19) คิดเปนรอยละ 76.07 เห็น
วากระบวนการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมนีน้ อกจากจะไดพื้นที่ในการทํางานที่มากขึ้นแลว ยังเปน
กระบวนการทางสังคมอยางหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลที่เคยผานประสบการณในการทํางานที่หนักมา
กอนทั้งที่เปนปญหาที่เหมือนหรือแตกตาง
ไดเห็นแบบอยางจากคนอื่นๆโดยเฉพาะผูท ี่มี
ประสบการณในการทํางานมายาวนานกวา สามารถทํางานชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหา ทําให

225

เกิดการเปลีย่ นแปลงมากมายกับผูหญิงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแต
กอใหเกิดการสรางพลังอํานาจในตนเองในกลุมผูใหขอมูล ซึ่งทําใหเกิดมิตใิ นเชิงอํานาจมากขึ้น ไม
วาจะเปนอํานาจในการตอรองกับภาครัฐ หรืออํานาจในตัวของผูหญิงเองในการที่จะยืนยันในสิ่งที่
เห็นวาถูกตอง
“งานไหนๆก็เหมือนกัน การรวมกัน ยอมจะสงผลดี อยางตัวพี่ที่ทํางานมาไดถึงทุกวันนี้ตองบอกไดวา
เปนเพราะตอนเริ่มเขามาทํางาน โชคดี มีโอกาสไดเจอพี่ๆที่จบธรรมศาสตร มาชวยใหผานชวงเปลี่ยน
ผานของชีวิต ซึ่งการทํางานแบบนี้ก็ไมงาย ไหนจะที่บาน ครอบครัว ก็ไมเห็นดวย แตดวยความมุงมั่น
จนตอนนี้ เราก็ผานมันมาได พี่ทํางานนี้ ไมไดคาตอบแทนนะ แตก็อยูได มีความสุขดี สวนหนึ่งก็ไดมี
โอกาสมาพบปะกัน การทํางาน ที่มีการแลกเปลี่ยนในระดับเครือขาย ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
การทํางานเพื่อสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายก็จะเปนที่ยอมรับมากขึ้น
เราไมสามารถมองการ
พัฒนาผูหญิงเพียงในระดับปจเจก แตเราตองมองไปถึงระดับชุมชน และสังคม” (หัวหนาฝายกฎหมาย
มูลนิธิผูหญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท, สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2548)

การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม เปนกิจกรรมในการสราง
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหผใู หขอมูลสวนใหญเกิดพลังอํานาจในตนเองอีกกิจกรรมหนึ่ง ทําใหมี
ความมั่นใจในตัวเองมากขึน้ เกิดความสัมพันธที่ดีและไดเรียนรูรวมกัน ซึ่งนําไปสูการทํางานเปน
เครือขาย สามารถทํางานใหความชวยเหลือไดกวางและลึกตอปญหามากขึ้น มีความพรอมในการ
เผชิญกับปญหาที่เขามาไดมากขึ้น
การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมเปน
กระบวนการหนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับผูใหขอ มูล เกิดกระบวนการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองในระดับกลุมหลังจากที่ไดเรียนรูในระดับปจเจกหรือระดับบุคคลแลว
2.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
การที่ผูใหขอมูลเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีและทํางานดวยความมุงมั่นที่จะทําให
สถานภาพของผูหญิงในสังคมนี้ดีขึ้น มีสาเหตุหลายประการดวยกัน เชนจากการเลี้ยงดูในครอบครัว
รวมถึงจากบุคคลอื่นในวัยเด็ก จากประสบการณในวัยเรียนรวมถึงประสบการณอื่นๆที่ประสบใน
สังคม หรือการเขามาทํางานดวยความคิดที่อยากทํางานเพื่อสังคม หากแตเมื่อไดเขามาสัมผัสกับ
ปญหาของผูหญิงจึงเรียนรูในปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดีในการทํางานดานพัฒนาผูหญิงนี้โดยทัว่ ไป
นับวาเปนเรื่องใหมในสังคมไทย ขาดแหลงขอมูลและองคความรูใหม สวนใหญที่มีการแลกเปลี่ยน
กันนั้นก็เนนในการแลกเปลีย่ นประสบการณของคนทํางานโดยตรง
และจากการศึกษาในครั้งนีพ้ บวาในการทํางานนั้นผูใหสัมภาษณจํานวน 22คน (f=22) จาก
จํานวน 26 คน คิดเปน รอยละ 84.61 ตองการความมั่นใจในการทํางาน และเห็นวาปญหาในการ
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ทํางานที่คนทํางานขาดพลังอํานาจในตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจากปญหาในการขาดองคความรูใหมใน
การทํางาน ขาดความมั่นใจในการทํางานเชิงวิชาการ ขาดทางเลือกใหมในการทํางาน รูสึกจําเจและ
จมอยูกับปญหาเดิมๆ
“เขามาทํางานใน 2-3ปแรก ยังรูสึกวาตัวเองยังไมไดทํางานไดสําเร็จซักราย ทั้งๆที่ก็มีผูหญิงที่เราให
ความชวยเหลือแวะเขามาหา เหมือนเขาคุนเคย วางใจเรา แตเรารูสึกวาชีวิตเขายังไมดีขึ้นมากนัก เพียงแต
ไมตองกลับไปอยูใหสามีทํารายอีก แตความเปนอยูก็ยังไมดีนัก แตพอนานเขา มีอบรม ไดพูดคุยกับ
อาจารยที่เปนวิทยากร จําไดวาอาจารยเอาชีวิตของคนผิวดํา ซึ่งตอสูเพื่อผูหญิงผิวดํา วิธีการนําเสนอ
รวมทั้งเอาผลงานของผูหญิงคนนั้นมาเลาใหฟง เราก็เริมรูสึกศรัทธา ไดแลกเปลี่ยนกัน รูสึกไดความรู
เยอะมาก ก็ทําใหเรารูสึกวามีกําลังใจ มีพลัง” (ผูประสานงานเครือขายแมหญิงลานนา, สัมภาษณ, 19
ตุลาคม 2548)

และ
“เรานั่งทํางาน ไปเยี่ยมผูหญิงที่ชวยเหลืออยูที่บานบาง แลวก็มีรายใหมเขามาอีก ก็สังเกตวาปญหามันก็
ซับซอนมากขึ้น ในขณะที่ความรูเรามีแบบเดิม บางครั้งก็ทําใหเบื่อหนาย จนไดไปดูงานที่ประเทศ
อังกฤษ ไดไปฝงสัมมนา เราก็รูสึกวางานที่เราทํานี้มีคุณคา รูสึกภูมิใจในตัวเอง กลับมาก็รูสึกมั่นใจมาก
ขึ้นมองโลกกวางขึ้น รูสึกสนุกกับ ไดเดินทาง มีความอิสระ มีเพื่อนที่ดี ทุกครั้งที่ไดไปสัมมนา ได
ความรูใหม ไดเพื่อนใหมก็เหมือนไดไป charge แบตเตอรี่ กลับมาก็มีพลังในการทํางาน ไมรูเหมือนกัน
วาพลังมันมาจากไหน รูสึกวามีคนฟงเรา ยอมรับเรา สวนหนึ่งที่เราทํางาน เราก็ตองการคนยอมรับดวย
ตรงนี้เราไดอยางเต็มที่” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15 กันยายน 2548)

การอบรมสัมมนา จึงเปนกิจกรรมหนึ่งทีอ่ งคการพัฒนาสตรีจัดเปนกิจกรรมเสริม โดยจัดทั้ง
ในระดับเวทีนานาชาติ ระดับเครือขายในประเทศ และระดับองคกร
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
คนทํางานไดรบั ความรูใหมๆมีวิธีทํางานเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูใหขอมูลได
มีการพบปะกัน สงเสริมความสัมพันธทดี่ ีระหวางกัน รวมถึงทําใหโลกทัศนในการทํางานกวางขึ้น
ผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมสอดคลองกัน วา
“ไปศึกษาดูงาน project อันหนึ่งที่เนเธอรแลนดใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเกษตร การใชน้ําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ เวียงจันทน ลาว เปนโครงการ 5 ป แตปรากฏวาพอทําโครงการไปเรื่อย
จนกระทั่งในที่สุดลงไปถึงคนที่ทําเกษตรในโครงการนี้จริง ๆ แลวคือผูหญิง แตคนที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจการเปดปดน้ํา การปดประตูน้ํา จัดการน้ํา เปนผูชายหมด เพราะฉะนั้นจากจุดนั้นตัวเองจึงมี
ความรูสึกวาในการจัดการบริหารแหลงน้ํามันควรนาจะมีผูหญิงเขาไปอยูดวย เราก็พยายามเสนอ จน
แหลงทุนเห็นดวย เขาก็เลยใหศึกษาเริ่มตนเปน project เล็ก ๆ เพื่อที่จะศึกษาวาจะเอาผูหญิงเขาไปอยางไร
เพื่อการจัดการแหลงน้ํา พัฒนาและบริหารแหลงน้ํา มันก็เลยตองศึกษาเรื่องนี้ โครงการนี้ทําใหเราได
เรียนรูเยอะมาก แลวก็ใหบทเรียนกับประเทศเนเธอแลนดที่ใหทุนดวยวา ไมวาจะใหเงินทําโครงการอะไร
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ก็ตองมีหัวขอหนึ่งในการเขียนโครงการวา ผูหญิงในชุมชนจะไดรับผลอยางไร เปนความภูมิใจอยางมากที่
ทําให การทําโครงการสงผลถึงผูหญิงโดยตรง” (เจาหนาที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี,สัมภาษณ, 28
ตุลาคม 2548)

และ
“เวลาเราไปศึกษาดูงานที่ไหนก็ตาม ทั้งในและตางประเทศ ทุกครั้งจะไดมุมมองใหมกลับมาเสมอ ทํา
ใหเวลาทํางาน เราสามารถมองเรื่องผลประโยชนที่ผูหญิงควรไดรับไดชัดเจนมากขึ้น มิฉะนั้นก็จะเปน
การทําโครงการ
หรือทํางานพัฒนาที่มีมุมมองของชุมชนทั่วไปเทานั้น ซึ่งก็มองในมุมของผูชาย”
(ผูอํานวยการศูนยลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

นอกจากนี้จากการที่ผูใหสัมภาษณมีโอกาสไปอบรมดูงานรูสึกวาปญหาของผูหญิงนั้นเปน
ปญหาที่มีจุดรวมกันทัว่ โลก ทําใหเห็นแนวทางการทํางานจากประเทศอื่นๆที่มกี ารพัฒนาไปไกล
กวาประเทศไทย มีความมั่นใจในการทํางาน เห็นผลงานในการทํางานทําใหมกี ําลังใจ มีพลังในการ
ทํางาน
“การที่ไดไปอบรมเจอเพื่อนรวมอาชีพจากประเทศตางๆ ทําใหเราเขาใจการทํางานดานผูหญิงมากขึ้น เห็น
วาระบบชายเปนใหญมันกระจายไปทั่วโลก มีเหมือนกันทั่วโลก ในการทํางานในระบบราชการผูหญิงก็
ขึ้นยากมาก จากจํานวนก็เห็นไดชัดมาก ไมมีโอกาสเทาหรอก ระบบการคัดเลือกมันก็เลือกปฏิบัติ แลว
ชีวิตทั่วไปก็ไมไดปลอดภัยนะ ผูหญิงถูกเอาเปรียบ มีทั่วโลก อยางแตงงานกรณีที่ผูชายนอกใจจะมีมาก
แลวมีความสัมพันธกับหญิงอื่น กลายเปนความรุนแรงในครอบครัวก็มีมาก เด็กเกิดมาจากครอบครัว
แตกแยกก็เปนปญหาของผูหญิงอีก ผูหญิงนี่ถูกเอาเปรียบเชิงซอนเลยนะในเรื่องการคาประเวณี ผูหญิงถูก
ซื้อก็เจ็บช้ํา เมียก็เจ็บช้ํา เพียงเพื่อตอบสนองอารมณใครผูชาย แลวใชวาสังคมจะเขาใจนะผูหญิงก็โดนอีก
ผูหญิงไมดี ประเด็นผูชายไมมีเลย ดูอยางแหมมซิ ผูหญิงโดนทุกกรณีอยูแลว กรณีคาประเวณี ผูหญิงก็
โดน ทองกอนแตงก็ผูหญิง ผูชายหายไปไหนไมรู ไมเคยปรากฏ ผูหญิงถูกเอาเปรียบหมดเลย ไมวาจะ
เปนมิติผูหญิงธรรมดา หรือผูหญิงที่มีปญหา อยางคํานําหนาชื่อ ในเมืองไทยก็ยังไมคืบหนา ในประเทศ
ลาวบัตรประชาชนจะแสดงรูปคูสมรส ไวดวยทําใหผูหญิงไมถูกหลอก มันก็ดี อยางนอยก็ชวยได ทําให
ผูหญิงไมถูกหลอก ผูหญิงที่ยอมจริงก็มีที่ตกเปนทาสความรัก แตอยางนอย แตมันก็มีที่มา ตองเขาใจ
ตองพยายามอธิบายถึงความเปนมา ผูหญิงก็เปนเหยื่อ” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548)

รวมถึงขอมูลเพิ่มเติมจากผูใ หสัมภาษณทสี่ อดคลองกันวา
“จากการทํางานของพวกเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก สวนหนึ่งก็มาจากองคกรผูหญิงที่พยายามทํา
การมานาน หลายสิบป ทั้งรณรงค ทั้งใหการศึกษา โดยเฉพาะวันสตรีสากล วันสตรีสากล วันตอตาน
ความรุนแรง การประชุมเวทีระดับโลกที่พยายามผลักดันใหรัฐบาลเซ็นเขารวมแลวเมื่อเซ็นแลวก็ตองทํา
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ดวยไมใชแคเซ็น เราก็ตอรองได แมความคิดจะไมเปลี่ยนแต
ก็ตองเปลี่ยนเปนการบังคับกลายๆ
เพราะสากลเขาเปลี่ยน ก็ได step by step เปนอบต.ก็มากขึ้น สส.มากขึ้น แตก็ยังนอย อีกเรื่องหนึ่งเวลา
เลือกตั้งแมกระทั่งผูหญิงก็เลือกผูชายมากกวา ถาผูหญิงนั้นไมโดดเดนจริงๆ เพราะยังคิดวาผูชายควรเปน
ผูนํา ซึ่งก็เปนผลพวงของการหลอหลอมที่มีมานาน แตอยางเรานี่ก็จะเลือกผูหญิงที่มีคุณภาพ หรือผูชาย
ก็ไดที่มีคุณภาพเพราะเราไมไดติดที่เพศ แตหมายถึงมองแบบใหโอกาสผูหญิง แตสส.ตอนนี้ที่เขาไปก็ตก
อยูในหลุมพรางของชายเปนใหญ เพราะที่ที่เขาอยูก็เปนที่ของผูชายมา โดยภาพรวมผูหญิงก็ดีขึ้นนะ ดู
จากงานวิจัยก็จะเห็นวาผูหญิงอยูเปนโสดมากขึ้น แตงงานชาลง สวนหนึ่งก็มาจากผูหญิงพึ่งตนเองได
พึ่งตนเองไดในดาน การศึกษา อาชีพ จึงตองใหโอกาสเด็กผูหญิงไดพัฒนาศักยภาพตัวเอง ไมใชมัวแต
วุนอยูแตกับความสวยความงาม แลวเราจะไดคนอีกครึ่งหนึ่งที่จะมีประโยชนตอประเทศชาติ แทนที่จะ
ตกเปนเมียนอย หรือไปในทางที่ไมไดสรางสรรคสังคม” (ผูอํานวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548)

จากทัศนะของผูใหสัมภาษณ
จะเห็นวาการมีโอกาสไดไปดูงาน อบรมสัมมนา เปน
กระบวนการเสริมพลังอํานาจในตนเองอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู ทําใหรูสึกเขมแข็งขึ้น ทัง้ นี้
ผูใหขอมูลสวนใหญมีปญหาในการแสวงหาองคความรูใ หม การดูงาน อบรม สัมมนาจึงเปนวิธกี าร
หนึ่งที่จะทําใหเกิดความเขมแข็ง เปนตัวของตัวเอง สามารถหลุดพนจากความเบือ่ หนาย ทอแทจาก
การทํางานได โดยที่ผูใหขอ มูลพยายาม หาทางออกในการทํางานของตนเองดวยการพยายามเปลีย่ น
ความเชื่อและทัศนคติวาปญหาผูหญิงสามารถมีทางออกได ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นสวนใหญเปนเพราะ
ระบบชายเปนใหญที่ถูกสรางขึ้นมาและครอบงําสังคมอยูมาเปนเวลานาน หากแตสามารถอธิบาย
และแกปญหาได
ตามทฤษฎีสตรีนิยมที่พยายามรื้อถอนความคิดคานิยมแบบเดิมๆ เรียกรองให
ผูหญิงเขาใจในสถานการณของผูหญิงที่ประสบอยู การที่มีโอกาสไดรับความรูใหมๆและมองเห็น
ความคืบหนาในงานที่ทํา นับเปนการสรางคุณคาใหกับงานของผูใหขอ มูลทํางานเอง และเห็นถึง
ความสามารถที่จะยืนหยัดใหความชวยเหลือผูหญิงในสังคมใหไดรับการปลดปลอยโดยมีเครือขาย
โยงใยกันทัว่ โลก ทําใหรูสึกวามีพื้นทีใ่ นการทํางานมากขึ้น
นอกจากนี้การอบรม
สัมมนาในองคกรโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและทฤษฎีใหมๆ
โดยเฉพาะการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่ผูใหสัมภาษณ จํานวน 26 คน (f=26) คิดเปนรอย
ละ 100 เห็นวาทําใหมีความเขาใจในสถานการณของผูหญิง เขาใจปญหาที่ผูหญิงประสบมากขึ้น ทํา
ใหมั่นใจในการทํางาน รูสึกถึงพลังในการทํางานที่มีมากขึ้น
“ตอนเขามาทํางานใหมก็ไมคอยเขาใจถึงที่มาของปญหา หลังจากไดมีการอบรมเขมๆ3-4 ครั้งจากอาจารย
ที่มหิดล บาง ธรรมศาสตรบาง แลวก็จุฬา เราก็เขาใจมากขึ้น มีการทํา case conference ยกตัวอยางปญหา
จริงที่เจอ แลวมาวิเคราะหกันวารายนี้จะชวยอะไรไดบาง สาเหตุมาจากอะไร เริ่มจากรายบุคคลก็
เชื่อมโยงไปสูสังคมสวนรวม อาจารยเกงมาก เราก็เขาใจ ในภาพกวางมากขึ้น ก็อยากทํางานมากขึ้น ….
ไปในเวทีตางประเทศ เราก็รูสึกรูกวางขึ้น ไดเปรียบเทียบการทํางานในดานพัฒนาสตรีของประเทศไทย
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กับประเทศอื่นๆ ไดเรียนรูปญหาของผูหญิงในประเทศอื่นๆ ซึ่งทําใหเห็นวาไมคอยตางกัน ตอนนี้กําลัง
จะไปเรียนสตรีศึกษา ไปเรียนเมืองนอก คิดวากลับมาเราก็คงทํางานไดมากขึ้น” (หัวหนากลุมสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย,สัมภาษณ, 16 กันยายน 2548)

ผูใหสัมภาษณจํานวน 20 คน จากจํานวน 26 คน (f=20) คิดเปน 79.92 เห็นวาความสําคัญ
และประโยชนในการอบรม สัมมนา ทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รูสึกไดถึงพลังอํานาจที่
เกิดขึ้น กลาตัดสินใจ มีกําลังใจที่จะลุกขึน้ มาทํางานชวยเหลือผูหญิงดวยกัน สามารถลุกขึ้นสู เห็น
ทางเลือกมากขึ้น มีความพรอมในการที่จะเผชิญกับปญหาของผูหญิงมากขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพ
และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงไดความรูใหม เกิดการเรียนรูรวมกัน
ในกลุมคนทํางานในเครือขายการทํางานดานผูหญิง
“ดีนะการอบรมสัมมนา โดยเฉพาะเวลาที่วิทยากรให role play หรือนําเสนอกรณีจริงที่เกิดขึ้น หรือ
บางครั้งก็เอาภาพยนตรมาฉายใหดูแลวมาวิเคราะหปญหา และหาทางออกดวยกัน มีหนังหลายเรื่องที่ดูผิว
เผินก็เหมือนไมมีอะไร แตหากดูอยางมีมุมมองเรื่อง gender มันสะทอนถึงระบบชายเปนใหญที่ครอบงํา
ความคิดคนในสังคมอยางมาก หนังก็คือการสะทอนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ทั้งคนดูคนสรางไมเห็นประเด็น
อยางเรื่องแฟนฉันที่ดูเหมือนเปนหนังที่นารัก ไมมีอะไร แตเต็มไปดวยความรุนแรงของอํานาจชายเปน
ใหญ วิธีแบบนี้มันทําใหเราไดมุมมองใหมๆในการทํางานเยอะเลย” (เจาหนาที่กลุมสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 17 กันยายน 2548 )

และอีกทัศนะหนึ่งที่วา
ซึ่งมันก็ทําใหเกิดทักษะในการทํางาน เปนการแลกเปลี่ยนความรูกัน อยางตัวเองนี้ถามีเวลามากกวานี้ ก็
อยากมาแลกเปลี่ยนในรายละเอียดที่เราทํางานมาเกี่ยวกับการทํางานกับตํารวจ
เรื่องกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของกับผูหญิง ทําใหเรารูชองทางในการทํางานกับตํารวจ กับกฎหมายมากขึ้น จากที่ตอนมาทํางาน
ใหมไมรูเลย ตอนนี้เขาใจ เกงขึ้นมาก (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิผูหญิง, สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

และ
“สวนอยางองคการอื่นเขาถนัดเรื่องการใหความรูกับผูหญิง
สงเสริมใหผูหญิงลงเลือกตั้งมากขึ้น
โดยเฉพาะการเมืองทองถิ่น เราก็มาแลกเปลี่ยนกันมีวิทยากรเปนคนประสาน สรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยน
ก็ดีมันทําใหเรามีทักษะในการวิเคราะหปญหา และมีทางเลือกในการใหความชวยเหลือผูหญิงในงานของ
เรามากขึ้น การอบรมไปตางประเทศ นอกจากทําใหมั่นใจในเรื่องการทํางานมากขึ้นแลว ยังมั่นใจใน
เรื่องอื่นดวย ทั้งการดําเนินชีวิตสวนตัวดวย แลวก็เรื่องภาษา เหมือนเราใชภาษาเดียวกัน” (เจาหนาที่
โครงการมูลนิธิสงเสริมโอกาสสตรี, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2548)
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จากคําพูดขางตน จะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณตองการใหมีการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
โดยมีวิทยากรเปนผูประสานเพื่อตองการพัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน การไดเขารวมอบรม
สัมมนา ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับเครือขายในประเทศ และระดับองคกร ลวนแตทําใหผูให
สัมภาษณเกิดการเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ อันจะนําไปสูการพัฒนาพลัง
ของคนทํางานในระดับโครงสรางที่ชัดเจนมากขึ้น เชนการอบรมเสริมทักษะในเรื่อง กฎหมายวาดวย
ความรุนแรงก็ทําใหผูใหขอมูลไดเขาใจและชัดเจนในชองทางการทํางานกับผูหญิงมากขึ้น มีความรู
ในสิทธิของผูหญิงที่พึงมี การอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนจึงเปนการทําใหผูสัมภาษณรูสึกถึงการที่
สามารถมีทางเลือกในการทํางานไดมากขึน้ อีกทางหนึ่ง
“การอบรม สัมมนา มันดีมากเลยสําหรับคนทํางานในวงการนี้ เพราะไมมีใครจบมาทางดานสตรีศึกษา
โดยตรง สวนใหญก็มาเรียนรูเอาจากการอบรมนี่แหละ ผมวามันดีกวาเขาไปเรียนในระบบนะ ในการ
อบรม สัมมนาเราเกิดการเรียนรูวาคนๆหนึ่งจะมีพลังอํานาจได ตองมั่นคง security สําคัญตองมั่นคงใน
กระบวนการคิด ความมั่นคงในความรูสึกนึกคิดสําคัญกวา เริ่มตั้งแตการวิเคราะหตัวคุณเอง คุณ
วิเคราะหครอบครัวคุณได วิเคราะหสังคมรอบตัวได รูวาสวนไหนบางที่จะทําใหคุณตกเปนเหยื่อ อะไร
ที่คุณอยูเหนือ สามารถกําหนดได การที่รูวาอะไรที่คุณกําหนดไดมันสําคัญมาก เริ่มจากกําหนดตัวเอง
ใหไดกอน กําหนดบทบาทตัวเอง สามารถตอรอง กระบวนการคิดเริ่มทํางาน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความเปนตัวตนก็ออกมา เราก็มั่นใจมาก” (ผูอํานวยการศูนยลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

ขอมูลนี้ผูวิจัยไดตระหนักวาการสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นหรือการดึงเอาศักยภาพทีม่ ีอยูใน
ตัวคนออกมานั้น ทั้งนี้ตองมีการสรางโอกาสและทางเลือกในการทํางาน มองปญหาอยางทะลุ เห็น
ทางออก อยางในกรณีของผูใหสัมภาษณในชวงแรกที่เขามาทํางานโดยที่ไมไดมคี วามรูในดานสตรี
ศึกษาเลย หากแตเมื่อมีโอกาสไดรับความรูและฝกทักษะมากขึ้น ก็กลายเปนผูที่มีความสามารถในการ
ทํางาน เปนผูน ําในการขับเคลื่อนในประเด็นของผูหญิงในสังคมไทยมากมาย
“มีความสุขกับงานมาก รูสึกวาตัวเองมีพลังในการทํางานทุกวัน 20 ปที่ผานมาเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมายในสังคมไทย กลไกรัฐก็เปลี่ยน ตํารวจเปลี่ยน สวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เพราะพวก
เราทั้งรัฐ ทั้งเอกชน ชวยการผลักดันเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะในระดับนโยบาย” (หัวหนาสาขามูลนิธิ
สงเสริมโอกาสผูหญิง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“พี่ทํางานมานาน อบรมมาเยอะ บางครั้งก็ไมอยากไป งานเราเยอะ แตก็ทิ้งไมไดหรอก เรามีแรงสู
มาถึงตอนนี้ แมความคิดลึกๆของคนสวนใหญที่มองเรื่องผูหญิงจะเปลี่ยนไมมาก แตอยางนอยก็ทําให
เกิดกระแสขึ้นในสังคม และเกิดกลไกหลายอยาง มีการแกกฎหมาย มีตํารวจหญิงกรณีรับแจงความ มี
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ศูนยชวยเหลือผูหญิงของรัฐ
สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

ทั้งๆที่เมื่อกอนเรื่องเหลานี้รัฐไมเคยสนใจเลย” (เจาหนาที่มูลนิธิผูหญิง,

หลายครั้งที่ผูใหขอมูลไปออกรายการผานสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆเพื่อพูดใหคนใน
สังคมเห็นปญหาของผูหญิงที่เกิดขึ้นเพราะวิธีคิดแบบชายเปนใหญทสี่ งผลกระทบตอผูหญิง การเปน
ตัวแทนในการเขารวมกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายดานผูหญิงตางๆไดเปนอยางดี ทําใหผวู ิจัย
พบวาการมีทกั ษะในการทํางานที่เพิ่มพูนขึ้น ทําใหมีความมั่นใจ มีพลังในการทํางาน ดังนั้นการดึง
เอาพลังอํานาจหรือศักยภาพที่มีอยูในตัวออกมานั้น การเสริมทักษะตางๆซึ่งเปนการสรางโอกาสและ
ทางเลือกในการทํางานก็นับเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยตุ ิความรุนแรง
ปญหาความรุนแรงตอผูหญิงนั้น หากมองถึงรากเหงาของปญหาตามแนวคิดสตรีนิยมนัน้
เปนเพราะความไมเทาเทียมระหวางเพศที่สาํ คัญในสังคม ซึ่งเปนปญหาในระดับโครงสราง และ
วัฒนธรรมที่ฝงรากลึกมานาน โดยเฉพาะวิธีคิดแบบชายเปนใหญ การที่จะสรางสังคมใหมที่มีความ
เทาทียม หรือความเสมอภาคทางเพศ ก็จําเปนตองรื้อโครงสรางทางสังคมที่เกี่ยวของ เชน การปฏิรูป
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ คานิยมทางสังคมตางๆ สิ่งเหลานี้ในสังคมไทยยังสะทอนถึงความ
เหลื่อมล้ําระหวางผูหญิงและผูชายอยูมาก
การพยายามทํางานเพือ่ มุงไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยม
เหลานี้จึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งในการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในกลุมผูปฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรี ในประเด็นนี้ผใู หสัมภาษณจาํ นวน 22 คน จากจํานวน 26 คน (f=22) คิดเปนรอยละ
84.62 ซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญในการทํางานเพื่อสรางความเทาเทียม หรือความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายในสังคม นับเปนการสรางพื้นที่ใหแกผูหญิงในอีกมิติหนึ่งในการทํางานดานสตรี
“กิจกรรมการรณรงคนี้มันมีความจําเปนนะ
เพราะดูเหมือนจะเปนกิจกรรมที่รวมกันในระดับสากล
สามารถสรางกระแสในวงกวางไดดีที่สุดแลวละ
จริงๆแลวผูหญิงกับผูชายในสังคมยังมีความไมเทา
เทียมอีกมาก ทั้งในครอบครัวซึ่งอยูในสังคม ที่ถูกครอบดวย ระบบทุนนิยมมันกินสวนเกินไปเยอะ แต
ปญหาคือสังคมไทยไมเปลี่ยนวิธีคิด ยังเชื่อวาผูหญิงตองทํางานบาน
ตองพึ่งผูชายทําหนาที่หาเงิน
กิจกรรมการรณรงคที่ทํากันทุกป มันทําใหเรื่องราวของผูหญิงไปสูสังคมวงกวางสถานการณที่เปลี่ยนไปก็
ทําใหผูหญิงเห็นดีไปดวยกับเราไดมากขึ้น วาผูหญิงตองเปลี่ยน
ก็มีผูหญิงมากมายมารวมกับเรา”
(ผูอํานวยการศูนยลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)
“จากการรณรงคนี้ไดแนวรวมมากขึ้นทุกป ทั้งผูหญิงที่ประสบปญหากับตัวเอง อยางไมนาเชื่อ บางครั้ง
ฐานะดีก็ไมไดวาจะไมมีปญหานะ ผูหญิงหลายคนที่ฐานะดี มีทุกอยางพอประสบกับตัวเอง ลุกขึ้นมา
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บอกกับสังคม เปนกลุมที่ชวยใหงานกวางมากขึ้น” (เจาหนาที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, สัมภาษณ,
28 ตุลาคม 2548 )

และ
“ทุกวันนี้ผูชายที่ยังคิดวาเหนือผูหญิงแบบเดิมยังมีอีกมาก เพราะถูกสอนมาเชนนั้น พอมีครอบครัว ก็คิด
วาผูหญิงเปนภรรยา ตองตอบสนองเองทุกอยางเรื่องความสัมพันธทางเพศ คุณตองเปนของชั้นคนเดียว
จึงนําไปสูปญหาความรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้น เพราะเรื่องความหึงหวงเยอะมาก บางทีทุบตี เรื่องแบบนี้ไมใช
เรื่องสวนตัวอีกตอไป แตเปนปญหาสังคมที่ตองชวยกันแกไข จากประเด็นนี้ ไดแกนนําในการรณรงค
เยอะมาก เรารูสึกประสบความสําเร็จ” (ผูประสานงานมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม
2548)

นอกจากนี้ผูใหขอมูลรายหนึ่งมีความเห็นเพิ่มเติมวามองวา
“คิดวาปญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียม หรือเปนเพราะวิธีคิดแบบชายเปนใหญนั้น มัน
มีปญหามากมาย แตคิดวาสามารถรณรงคผลักดัน แตก็ตองใชเวลา ตองมุงมั่นเหมือนกับงานดานอื่นนั่น
แหละ ตองใหคนในสังคมเขาใจในสถานการณทางสังคมที่เกิดขึ้นมานาน สั่งสมมานาน รูปแบบความ
รุนแรงก็ซับซอนมากขึ้น รวมถึงไมความไมเสมอภาค การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ตองทําใหสังคมเห็น
ภาพ เห็นความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับ สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นใหเห็น ซึ่งคนทํางานตองรวมมือกันอยาง
มาก งานจึงออกมาไดดี เราจะทํางานกันในระดับเครือขาย แบงงานกันวา องคกรไหนจะทําอะไรเราก็
ตองมาเจอกัน ไดความสัมพันธที่ดีดวย พองานออกมาเห็นความเคลื่อนไหว พวกเราก็มีแรงในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น” (เจาหนาที่มูลนิธิสงเสริมโอกาสสตรี, สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2548)

การณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิงนี้ ไมไดเปนแคปญหาเรื่องการทําราย หรือทุบตี แต
รวมถึงปญหาความไมเสมอภาคอื่นๆดวย การรวมกันรณรงคเปนการทํางานกลุมรวมกัน เปนอีกทาง
หนึ่งที่ทําใหผูใหสัมภาษณไดเกิดการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
จากกิจกรรมการรวมกันรณรงคยุติความรุนแรงนี้ เห็นไดวาผูใหสัมภาษณตองการใหมี
การเปลี่ยนแปลงในสังคมในวงกวาง และเห็นวาปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึน้ มานานในสังคม
และเชื่อวาการรณรงคจะเปนกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหสังคมรับรูปญหา และการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
องคกรพัฒนาสตรีรวมกันจัดใหมีขนึ้ และเชื่อมั่นวาปญหาเหลานี้จะไดรับการแกไข และไดรับความ
เขาใจจากสังคมมากขึ้น และจะแกไขไดสวนหนึ่งตองแกในระดับโครงสรางสังคม เชน การแก
กฎหมายรวมถึงกําหนดมาตรการในการนําไปใช
การกําหนดนโยบายที่เขาใจในประเด็นผูหญิง
คํานึงถึงผลกระทบตอผูหญิงในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม
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“เปนการทํางานที่สําคัญอยางหนึ่ง พวกเราก็รอวันที่ 8 มีนาคมนะ เปนวันที่เกิดความเคลื่อนไหว ที่จริงทํา
วันไหนก็ไดแหละ แตพอวันนี้มันเหมือนทําพรอมกันทั้งโลก กระแสมันก็แรงกวา พอเราทําเสมอๆ ก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีการแกกฎหมาย กลไกของรับก็เปลี่ยนแปลงไป ตํารวจซึ่งเปนดานแรก
ของผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงก็เปลี่ยน มีตํารวจผูหญิงเกิดขึ้นในโรงพักมากมายเพื่อสวบสวนคดีผูหญิง
ซึ่งเรารณรงคกันมานาน แตก็เห็นผล
แตประเด็นที่เกิดปญหาก็คือผูที่มีอํานาจในการกําหนดระเบียบ
ตางๆในสังคม ไมมีความรูในประเด็น gender เพราะสวนมากเปนผูชาย หรือบางที่เปนผูหญิง ก็เปนผูหญิง
ที่มีวิธีคิดแบบชายเปนใหญนั่นแหละ ซึ่งก็เขาใจได เพราะอยูกับมันมานานจะเปลี่ยนไปไดเลยลนิธิความ
รวมมือเพื่อตานการคาหญิง, สัมภาษณ, 1 ตุลาคม 2548)

การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงเปนกระบวนการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองของผูใหสัมภาษณ รวมถึงทําใหมีพื้นที่ใหแกผหู ญิงในสังคมมากขึ้น และยังชวยผลักดันใน
ระดับนโยบาย เกิดความตระหนักในปญหาของผูหญิงมากขึ้น ผูหญิงมีโอกาสในการไดบอกกลาวแก
สังคมใหไดรบั รูถึงปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ปญหาเหลานี้มิใชปญหาสวนตัวอีกตอไปแตเปน
ปญหาสาธารณะที่สังคมตองมีสวนรับรูและแกไขปญหา ปญหาเหลานี้เปนปญหาสังคมเชนเดียวกับ
ปญหาอื่นๆ นอกจากนี้ในการรณรงคยุตคิ วามรุนแรงยังบอกถึงความตองการของผูหญิงในดานความ
ปลอดภัยที่ผูหญิงควรไดรับในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งที่พึงไดรับความคุมครองใหมีความ
ปลอดภัยจากรัฐ อันเปนสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐาน นอกจากนีก้ ารรณรงคเดินขบวนในรูปแบบตางๆ
ยังทําใหเกิดการรวมกลุมพลังทางสังคมรวมกันทําใหเกิดภาพพลังอํานาจของผูที่ทํางานในองคการ
พัฒนาสตรีรวมกับผูหญิงในสังคมในระดับทางกวางขึ้น เมื่อเกิดการรวมกลุมกันผูห ญิงก็เสียงดังมาก
ขึ้น ตามแนวคิดสตรีนิยมทีม่ องวาการเปลีย่ นแปลงคานิยม ความเชื่อ หรือปญหาในระดับโครงสราง
ไดนั้นจะตองมีการรวมกลุมพลังผูหญิง เพื่อบอกกลาวปญหาของผูหญิงแกสังคม ผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันจะทําใหสถานภาพของผูหญิงดีขึ้น ถูกเอาเปรียบนอยลง โดยเชื่อมโยงเขา
กับมิติอื่นๆทางสังคม เชน ชนชั้น เชื้อชาติ รวมถึงความแตกตางทางดานเพศ ดังนั้นการรณรงคยุติ
ความรุนแรงทีเ่ ปนกิจกรรมที่ผูใหขอมูลเขารวมกิจกรรมทุกปนับเปนกระบวนการเรียนรูในการสราง
พลังอํานาจทีส่ ําคัญซึ่งสามารถสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางสังคมได
จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณนั้น
ประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแตละกิจกรรมนั้นลวนแตเสริมให
เกิดการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเองในระดับที่แตกตางกันไป
แตก็มีมิติที่เชื่อมโยง
ซอนทับกันอยูด วยเชนเดียวกัน
อยางไรก็ดีจากการศึกษาสามารถกลาวไดวา การทํางานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เปนกระบวนการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในระดับปจเจก ชวยให
ผูใหขอมูลมองเห็นทางเลือกในการทํางานไดในระดับหนึ่ง
สวนการไดรับประสบการณและการ
แลกเปลี่ยนในระดับกลุมชวยใหผใู หขอมูลมีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากขึ้น ทําใหเห็นคุณคา
ในการทํางานมากขึ้น สวนกิจกรรมในการอบรม สัมมนา ก็ทําใหผใู หขอมูลรูสึกไดถึงความมั่นใจใน
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การทํางานที่มมี ากขึ้น เปนสวนหนึ่งในการสรางพลังในการทํางานไดมากขึ้น นอกจากนี้การไดเห็น
ถึงความสําเร็จในการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหาใหลุกขึ้นมามีชีวิตอยูใ นสังคมไดอีก
ครั้ง ก็นับเปนการสรางพลังอํานาจในตนเองอีกระดับหนึ่ง รวมถึงความพยายามดึงศักยภาพของ
ผูหญิงเหลานัน้ ในการเปนอาสาสมัครในการทํางานตอไป
และที่สําคัญกิจกรรมรณรงคยุติความ
รุนแรงตอผูหญิง
ก็เปนรูปแบบการสรางพลังอํานาจในระดับกลุม อีกมิติหนึ่งทีใ่ หญขึ้นของผูให
ขอมูล โดยการตระหนักถึงเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับโครงสราง ซึ่งเปนการดึง
พลังอํานาจที่ยงิ่ ใหญในตัวบุคคลตั้งแตระดับบุคคล กลุม ไปจนถึงสังคมโดยรวมออกมาใช ซึ่ง
กิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตเสริมกันในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณไมวา
กิจกรรมใดจะเกิดขึ้นกอนหรือหลัง หรือแมแตเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ก็ลวนแลวแตเปนสวนหนึง่
ในกระบวนการสรางพลังอํานาจของผูใหขอ มูล รวมไปถึงการตระหนักในคุณคาภายในตนเองทั้งสิน้
อันจะนําไปสูภ าวะที่บุคคลจะมีพลังอํานาจในตนเองอยูต อไป
3. ผลจากการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูป ฏิบตั ิงานในองคการพัฒนาสตรี
3.1 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
3.1.1 การเรียนรูและเขาใจในสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น
3.1.2 ความรูสึกในคุณคาของตนเอง
3.1.3 การเขาใจในระบบโครงสรางชายเปนใหญ
3.1.4 การไดรับผลสําเร็จในการทํางาน
3.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
3.2.1 ปญหาและอุปสรรคจากภายใน หรือปญหาอุปสรรคจากตัวผูให สัมภาษณเอง
3.2.2 ปญหาอุปสรรคจากภายนอก แบงเปน
3.2.2.1 อุปสรรคจากการจัดการในองคการ
3.2.2.2 อุปสรรคจากชุมชนและสังคม
3.3 ขอเสนอแนะในดานกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับผูหญิง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
เมื่อผูใหสัมภาษณไดผานกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองในรูปแบบตางๆและมี
พัฒนาการในดานตางๆที่แตกตางกันไป บางรายสามารถสรางพลังอํานาจไดตั้งแตชวงแรกๆในการ
เขามาทํางาน บางรายตองใชเวลาในการผานกระบวนการสรางพลังอํานาจไประยะหนึ่งกอนจึงจะ
สามารถสรางและพัฒนาพลังที่มีอยูในตนเองออกมาใชได แตละคนใชเวลาในการสรางพลังอํานาจใน
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ตนเองไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพืน้ ฐานทางดานรางกาย จิตใจ รวมถึงความคิดที่แตกตางกัน ซึ่ง
สงผลใหความพรอมและศักยภาพในการสรางพลังอํานาจแตละรายไมเหมือนกัน อยางไรก็ดใี นการ
วิจัยครั้งนี้สามารถกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผูใหขอมูลในดานตางๆ ดังนี้
3.1.1 การเรียนรูและเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อผูใหสัมภาษณเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีในระยะแรก
สวนใหญจะประสบ
ปญหาในการใหความชวยเหลือ รูสึกขาดความรูและทักษะรวมถึงประสบการณในการทํางาน รูสึก
ไมมั่นใจในตัวเอง มองไมเห็นทางวาจะชวยใหผูหญิงที่ประสบปญหาที่มาขอรับบริการใหหลุดพน
จากปญหาไดอยางไร แตหลังจากผูใหขอมูลไดผานกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจไป
ระยะหนึ่งก็จะรูสึกถึงความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น มีมุมมองในการวิเคราะหปญหาที่กวางขึ้น
ทําใหเขาในปญหามากขึ้น จากการศึกษาพบวา กระบวนการทํางานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในระดับปจเจก เปนกระบวนการหนึ่งที่ชว ยใหผูใหสัมภาษณจํานวน 16 คน จากจํานวน 26 คน(f=16)
คิดเปนรอยละ 61.53 รูสึกวามั่นใจในตัวเอง ผอนคลายจากความเครียดในการทํางาน เห็นคุณคาใน
งานที่ทํา รูสึกมีพลังมากขึน้ นอกจากนี้การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมก็
เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจของผูใหขอมูล รูส ึกวามีพื้นทีใ่ น
การทํางานในดานการพัฒนาผูหญิงมากขึ้น กอนหนานี้ผูใหขอมูลสวนใหญรูสึกวางานที่ทํานัน้ ไม
เปนที่ยอมรับ ไมเห็นวางานที่ทํามีคุณคาแตอยางใด เพราะสังคมสวนใหญเห็นวาผูหญิงในสังคม
ไมไดมีปญหา ลักษณะงานไมเปนที่ยอมรับ
“ชวงแรกที่มาทํางานก็ถูกเยาะหยัน แตก็บอกตัวเองวาตองไมทอ แตพอเราไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณในระหวางคนที่ทํางานมากขึ้นก็ชวยไดมาก
แลวก็มีขอดีคือตอนนี้ภาครัฐกับเอกชนก็
รวมมือกันดี ยอมรับวานองๆในภาคเอกชน ทํากันมานาน และตอเนื่อง ภาครัฐเพิ่งจะเริ่มจริงจังไมนานแต
ก็ชวยไดมาก ใหกําลังใจกัน” (เจาหนาที่กลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 17 กันยายน
2548)

และ
“ในการดํารงชีวิต วิถีชีวิต ทั้งผูหญิงผูชายควรจะปรับวิธีคิดในเรื่องความเสมอภาค การเคารพใหเกียรติกัน
การที่เพศใดเพศหนึ่งไดรับผลประโยชนมากเกินไปจนทําใหอีกเพศหนึ่งถูกหลงลืม ก็นาจะปรับเปลี่ยนทํา
ความเขาใจ การทํางานแบบนี้มันไมใชกระแสหลักคนจะไมคอยเห็นดวยหรอก เราตองรวมกลุมกัน
แนนๆ” (เจาหนาที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2548)
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นอกจากการทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับปจเจกและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในระดับกลุมแลว
ระยะเวลาในการทํางานก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชว ยใหผใู หสัมภาษณ
จํานวน23 คน จากจํานวน 26 คน (f=23) คิดเปน รอยละ88.46 เกิดการเรียนรูในการที่จะทํางานกับ
ผูหญิงที่ประสบปญหาไดมากขึ้น นอกจากนี้ในบางรายนั้นการเรียนรูแ ละความรูสึกเห็นคุณคาในการ
ทํางาน การเกิดพลังในการทํางาน สวนหนึ่งเกิดจากความเขาใจและกําลังใจจากคนรอบขาง
“สวนหนึ่งที่สามารถไดทํางานเต็มที่ก็เพราะสามี คนในครอบครัวเขาใจ ไดใชความคิดสรางสรรค ได
ทํางานใหมๆ พี่ไมชอบเปลี่ยนงาน ทําที่ไหนก็ตาม มุงมั่นทําจริง ไมมีพลาดหรอก” (เจาหนาที่กลุม
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 17 กันยายน 2548)
“บางทีพี่ก็ทํางานลืมครอบครัวไปเลย แตครอบครัวเขาใจ แมสนับสนุนมาก อยากใหเราไดเรียนรูสิ่งใหม
ยิ่งเวลาเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ พอกับแมก็ภูมิใจในตัวเรานะ” (ผูประสานงานเครือขายแม
หญิงลานนา, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2548)
“ทํางานมาตั้งแตเปนพัฒนาชุมชน พี่เปนคนรอบคอบ ทํางานตองดี ไมมีทอแท พยายามหาชองทาง ถามี
ปญหา ไมเคยยอมแพกับปญหา หกโมงเชาพี่ก็ถึงที่ทํางานแลวนะ ไมคอยมีเวลาดูแลลูก ก็ตองปลอยให
พอเขาทําบาง ก็ทําไดนะ ทําไดดีดวย” (หัวหนากลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 16
กันยายน 2548)
“นอกจากที่บานเขาเขาใจแลว เพื่อนๆที่เรียนมาดวยดันก็คอนขางชื่นชม เหมือนเราเปนคนทํางานเพื่อ
สังคม พอใครอยากชวยสังคม อยากทําประโยชนก็จะโทรมาหาเรา งานของเราเปนที่ยอมรับ แตก็อยูใน
วงแคบๆนะ แตก็ภูมิใจ” (ผูประสานงานคระทํางานสงเสริมมิติหญิงชาย, สัมภาษณ, 23 กันยายน 2548)

จากทัศนะนีท้ ําใหเห็นไดวา ผูใหขอมูลไดเรียนรู มีพลังในการทํางานเปนเพราะความ
เขาใจจากครอบครัวและคนรอบขาง อยางไรก็ดี ผูใหขอ มูล อีก 3 คน (f=3) กลับเห็นวา
“การที่คนรอบขางไมเห็น ก็ไมไดหมายความวาเราจะทํางานนี้ไมได งานของเราก็ทําไป ตางก็มีงาน
ตองทํา ถาตองทํางานนอกเวลาบาง ก็ตองทํา ก็มีขัดแยงกันนะ แตก็คิดวามันก็เหมือนการขัดแยงใน
เรื่องอื่นในครอบครัวนั่นแหละ” (เจาหนาที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการดานสตรี, สัมภาษณ, 22 กันยายน
2548)
“ที่บานไมเห็นดวยเลย แตก็ยังทํา ยังสนุกอยู คิดอยูเสมอวานานเขา เขาก็ชินไปเอง จะใหอยูเฉยๆไม
ทํางานอยูไมไดหรอก ทําฟรียังไดเลย ตอนนี้ลูกก็โตแลว เราก็ไมพูดถึงกัน แตก็อดไมไดที่จะกลับมา
ตั้งคําถามกับสามี ก็มีทะเลาะกัน แตก็คิดวาทําใหมีประเด็นพูดคุยใหม ไมงั้นก็เบื่อ” (เจาหนาที่กลุม
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 17 กันยายน 2548)
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“ไมไดคิดพึ่งผูชายมาแตไหนแตไร เวลาทะเลาะกันเรื่องงาน ก็ทะเลาะ แตจะไมใสอารมณมาก คิดวา
แตงงานแลวก็ยังมีสิทธิในการเปนตัวเองอยู สวนหนึ่งทําไดเพราะไมมีลูกมั้ง แตสามีไมสนับสนุนเลย
ก็ไมเปนไร ถาตองเลิกดวยเรื่องนี้ก็ใหรูไป” (เจาหนาที่มูลนิธิความรวมมือตานการคาหญิง, สัมภาษณ, 1
ตุลาคม 2548)

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณจํานวน 15 คน จากจํานวน 26 คน (f=15) คิดเปน รอยละ57.96 เห็น
วาระยะเวลาในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
“เมื่อเวลาผานไป ประสบการณในการทํางานมากขึ้น ทําใหเราสามารถเรียนรู และเขาใจการทํางานแบบ
นี้มากขึ้น รูสึกเลยวาเราดีขึ้นกวาเดิม เปนผูใหญมากขึ้น เขาใจชีวิตมากขึ้น” (เจาหนาที่โครงการเครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ, 29 กันยายน 2548)
“ประสบการณการทํางาน เวลาที่สั่งสมมา ทําใหเวลามีปญหาใหมเกิดขึ้นเราก็หาทางออกไดดีขึ้น มันก็
จะเปนแรงผลักดันใหเราทํางานดีขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งการที่ไดทบทวนในการทํางานในชวงเวลาที่ผานมาก็
ทําใหเราไดเรียนรูในสิ่งที่ผานมามากมาย ถาไมไดทํามาถึงทุกวันนี้ ก็คงไมมีวันนี้” (หัวหนาสาขามูลนิธิ
สงเสริมโอกาสผูหญิง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“ตอนแรกเขามาก็งงๆ อยูไปก็เรียนรูมากขึ้น เร็วขึ้น ไมคอยรูสึกทอแทเหมือนตอนเด็ก ไมรูซิเปนเพราะ
เราโตขึ้น เขมแข็งขึ้น จนถึงทุกวันนี้ เวลาทํางานไมเคยคิดยอมแพเลยซักวินาทีเดียว ทําจนงานมันซึมอยู
ในวิถีชีวิตแลวมั้ง จนไมอยากเรียกวาเปนงาน” (ผูประสานงานโครงการแนวรวมเพื่อความกาวหนาของ
ผูหญิง, สัมภาษณ, 3 ตุลาคม 2548)

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ พบวาผูใหสัมภาษณ จํานวน 17 คน จากจํานวน 26 คน(f=17)
คิดเปนรอยละ 65.08 เห็นวา เวลาเปนอีกปจจัยหนึ่งในกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจใน
ตนเองไดมากขึ้น รูสึกดีจากการไดทํางานนี้และเรียนรูที่จะแกปญหาในการทํางานอยางไมเคยยอม
แพ รวมถึงการมีเพื่อนที่ดี ที่เปนเหมือนคูหูในการทํางานก็ชวยใหเราเขาใจในการทํางานมากขึ้น มี
สติ คิดวิเคราะหอยางรอบคอบมากขึ้น ไมดวนสรุปในสิ่งที่เห็น
“ตอนมาทํางานใหมเราเปนคนที่ใจรอนมาก เจอปญหาอะไรก็จะไมฟงใครเลย ลุยอยางเดียว หลายครั้งที่
เราก็พลาด เพราะวูวาม มีเพื่อนฉุดไว ก็ทําใหใจเย็นรอบคอบมากขึ้น เพื่อนสนิทสําคัญ มีครั้งหนึ่ง
ทํางานกับคดีที่ ผูหญิงถูกทํารายรางกาย เปนผูหญิงฮองกง ถูกผูชายไทยที่เปนสามีทํารายหลายครั้ง ไปแจง
ความตํารวจก็ไมรับแจง ตองการใหไกลเกลี่ย ทั้งๆที่พอหลายครั้งผูหญิงก็ไมยอมแลว ก็ทําอะไรผูชาย
ไมได พี่ก็ใจรอนเห็นแผลที่ตัวผูหญิงชัดเจน แลวก็มีพยานเห็น พี่ก็มีเรื่องกับตํารวจ หลังจากนั้นรุนพี่ที่
ทํางานดวยกันก็เขามาเตือน เราก็ไดสติวาแรงไปไมประโยชน งานก็เสีย แลวจะมาที่สน.นี้ไมไดอีก ซึ่ง
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ยังไงเราก็ตองทํางานดวย ก็ไดสติ ทุกวันนี้ยังทํางานกับตํารวจ สน.นี้อยูเลย ตํารวจก็กลายเปนแนวรวมที่
ดีของเราไปเลย”
(เจาหนาที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2548)

และ
“ตอนมาทํางาน มีพี่คนหนึ่งเขาดีมาก ประกบเปนพี่เลี้ยงเราเลย ซึ่งไมเคยเจอจากการทํางานที่อื่น หลังจาก
นั้นก็คุยกับพี่คนนี้ตลอด ทําใหเรามีสติ ทํางานอยางมีความสุข ไมมีการเอาเปรียบ ทํารายกันชวยเหลือ
ในการทํางานกับเราอยางดีมาตลอด” (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิผูหญิง, สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะขางตนเห็นไดวา ในการทํางานนั้นผูใหขอ มูลแตละรายอาจจะมีแนวทางในการ
สรางพลังอํานาจในตนเองดวยวิธีการที่หลากหลายแตกตางกันไป นอกจากนี้ระยะเวลาในการเรียนรู
ในการสรางพลังอํานาจก็แตกตางกัน ขึน้ อยูกับพื้นฐานของแตละบุคคล ไมวาจะเปนประสบการณที่
ผานมา
การศึกษา หรือการเลี้ยงดูจากครอบครัว แตสิ่งสําคัญที่ผูใหขอมูลจะตองดึงมาใชใน
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองก็คอื การที่ตองตระหนักในปญหาที่เจอ การตั้ง
คําถาม ซึ่งเปนการนําประสบการณจริงที่บุคคลมีมาวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ แลวนําไปสูการ
วางแผน คิดคนแนวทางเพือ่ แกไขปญหา และอุปสรรคที่เจอ เพื่อใหเกิดการทํางานที่บรรลุผลมาก
ที่สุด ตามแนวคิดในการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจของเปาโล แฟร (1970: 67) อันจะนําไปสูการ
สรางพลังอํานาจในตนเองในระดับที่สูงขึน้ ตอไป
3.1.2 ความรูสึกในคุณคาของตนเอง
ในชวงแรกผูใหสัมภาษณ เมื่อเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่งสวนใหญเปนองคการ
เอกชนที่เนนใหคนทํางานไดเรียนรูการทํางานดวยตัวเองโดยการไดลงไปทํางานกับผูห ญิงที่ประสบ
ปญหาจริงๆ และเปนองคการที่ไมไดเนนระบบระเบียบในการทํางานมากนัก รวมถึงองคการพัฒนา
สตรีภาครัฐก็เชนเดียวกัน แมจะเปนองคการที่เนนระบบระเบียบมากกวาแตเนื่องจากเปนสํานักทีเ่ พิ่ง
กอตั้งมาไมนาน ยังอยูในชวงที่คนทํางานตองคิดคนโครงการและรูปแบบในการทําเองคอนขางมาก
ซึ่งในชวงแรกนี้สวนใหญผูใหสัมภาษณจึงรูสึกวายากทีจ่ ะเรียนรู ไมรูจะทํางานอยางไร มองไมเห็น
ความคืบหนาในการทํางาน และที่สําคัญ “ไมรูจะแลกเปลี่ยน หรือพูดคุยกับใคร” ในชวงแรกนีจ้ าก
สถิติในการทํางาน โดยเฉพาะในองคการพัฒนาเอกชนนั้นจะเปนชวงที่มีการลาออกสูงมากสวนหนึ่ง
อาจจะเปนเพราะในการทํางานดานนีไ้ มไดมีสวัสดิการ หรือความมั่นคงในการทํางานใดๆที่จูงใจให
คนทํางาน ยกเวนการเรียนรูในการทํางาน และความรูสึกถึงคุณคาในงานที่ทําและตัวคนทํางานเอง
ในองคการพัฒนาสตรีภาครัฐ หรือสํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายก็เชนเดียวกัน การยาย
เขามาทํางานในชวงแรกนั้นมีจํานวนการขอยายไปอยูหนวยงานอื่นเปนจํานวนมาก ทําใหสํานักงาน

239

สงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเปนหนวยงานที่ขาดบุคลากรในการทํางานในทุกระดับเกินกวาครึ่ง
ของจํานวนอัตรากําลังที่ตั้งไว การทํางานในดานนี้จึงเปนเหมือนการทํางานนอกกระแสหลัก ไมเปน
ที่ยอมรับ การสรางพลังอํานาจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางพื้นที่ใหกับผูใ หสัมภาษณ ทํา
ใหมั่นใจ เห็นคุณคาในงานและมีมุมมองตอตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีในชวงแรกของการ
ทํางาน ผูใหสัมภาษณ จํานวน 18 คน จากจํานวน 26 คน (f=18) คิดเปน รอยละ69.25 รูสึกวางานทีท่ ํา
มีคุณคา และรูส ึกถึงการมีคุณคาในตนเอง
“ตอนแรกที่เขามาทํางานเจอปญหามะรุมมะตุมไปหมด บางคนเห็นสภาพเราก็หดหูนะ บรรยากาศตางกับ
ที่ทํางานในที่อื่นๆ แตพอเราไดมีโอกาสสัมผัส เราก็เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นมากขึ้น ทุกครั้งที่ไดไปพูดคุย
หาทางออก หรือแมแตไปใหคําปรึกษา แคใหเขาไดมีโอกาสระบายเราก็ รูสึกดีวาเราไดทําประโยชน” (ผู
ประสานงานโครงการมูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2548)
“ตอนมาทํางานใหมๆ จริงพอรูลักษณะงานที่นี่บางแลว แตงานก็เปนแบบเรื่อยๆ ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและเรียนรูทฤษฎีตางๆที่มีการจัดอบรม
ทั้งกับเพื่อนรวมงาน และอาจารยจากหลาย
มหาวิทยาลัย เราก็รูสึกเขาใจมากขึ้น ทํางานไดมากขึ้น เห็นความกาวหนาของงาน ผูหญิงที่เราทํางาน
ดวย เปนตัวของตัวเองมากขึ้น เขมแข็งขึ้น” (เจาหนาที่กลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย,สัมภาษณ,16
กันยายน 2548)
“พอไดทํางานกับกรณีศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงประสบการณที่เราเองประสบจากการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ซึ่งก็เปนประสบการณตรง ก็มีประสบการณมากขึ้น สามารถวิเคราะหปญหาได ก็สนุกกับ
งาน เงินเดือนเราก็ไมไดใชอะไรมาก รูแตวางานที่ทํามีประโยชน และมีอิสระคิดเอง ไมเหมือนงาน
บริษัท” (เจาหนาที่โครงการเครือขายเพื่อผูหญิงแรงงานขามชาติ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ มีเพื่อนรวมอุดมการณ เราก็ฮึดสู เพราะเราคิดวาตัวเองมีคา งานที่ทํามีคา
อยางนอยเราก็ชวยใหสังคมนี้ดีขึ้น ผูหญิงกลุมหนึ่งอาจจะจํานวนไมมาก แตก็หนึ่งชีวิต มีโอกาสเปนตัว
ของตัวเอง เราก็ทําใหสังคมนี้มีความเสมอภาค มีแนวคิดของความเทาเทียมในสังคมเกิดขึ้น” (เจาหนาที่
โครงการศูนยเพื่อลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

ผูใหสัมภาษณรูสึกวางานที่ทาํ มีคุณคา และรูสึกถึงการมีคุณคาในตนเอง และพรอมที่จะ
ทํางานเพื่อใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหา
รวมถึงการทํางานเพื่อใหเกิดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในสังคมโดยรวม
หลังจากที่มีโอกาสไดเรียนรูแ ละรูสึกถึงพลังอํานาจในตนเอง
ในขณะที่ในชวงแรกของการทํางานนั้นมีความรูสึกไมคอ ยกระตือรือรนในการทํางาน
เบื่อหนาย
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และคอนขางทอแทในงานทีท่ ํา แตเมื่อเวลาผานไป ไดเรียนรูมากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนกับพี่และเพือ่ น
ในที่ทํางาน รวมถึงกิจกรรมรวมกันอื่นๆ ก็ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
“ในการทํางานนั้นเวลาเราสามารถชวยใหผูหญิงซักคนหนึ่งมองเห็นทางเลือกในชีวิต เราก็จะรูสึกวาเรามี
คานะ พี่เห็นคุณคาในตัวพี่ ซึ่งปกติเวลาที่เราไมไดทํางานอยูเฉย รูสึกเลยวาตัวเองไรคา วันไหนไมไดมา
ทํางานรูสึกชีวิตไมมีอะไรเลยนะ” (หัวหนาสาขามูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“รักงานนี้มาก ผูกพันกับมันมาก งานเราอิสระ ไมมีใครบังคับใหเขาออกเวลาไหน บางทีไมคอยสบาย
อยูบานยังอยากมาทํางานเลย เหมือนไมมีอะไรทํา รูสึกทํางานแลวตัวเองมีประโยชนตอคนอื่น ตอ
สังคม” (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิผูหญิง,สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

ในทัศนะนี้เห็นไดวาผูใหสมั ภาษณเกิดความรูสึกดีๆ วาตัวเองมีคุณคาในการทํางานกับผูหญิง
ที่ประสบปญหา รวมถึงผูห ญิงในสังคมทั่วไปในภาพรวม หากสังคมนี้ตระหนักถึงความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายมากขึ้น ถึงแมวาการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหาจะไมสามารถลุลวงไป
ไดทุกราย หรือความตระหนักในความเทาเทียมระหวางเพศในสังคมจะยังไมชดั เจนนัก แตอยาง
นอยก็ทําใหผหู ญิงตระหนักในปญหา และมีทางเลือกใหกับตัวเองมากขึ้น ตัดสินใจในชีวติ ไดมาก
ขึ้น
รวมถึงมีความสามารถในการกระตุนใหผูหญิงที่ประสบปญหาที่มาขอรับบริการสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู ในตัวเองออกมาใชได ดูเหมือนพลังอํานาจมิไดเกิดกับผูใหสัมภาษณเทานั้นหากได
เกิดขึ้นกับผูหญิงที่ประสบปญหาในความรับผิดชอบอีกดวย
การไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมถึงการไดรับความรูจากการอบรมสัมมนา
เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาเอกชน เกิดการเรียนรูใ นการสรางพลัง
อํานาจในตนเอง เปนสวนหนึ่งที่ทําใหตระหนักถึงคุณคาในตัวเอง และในงานที่ทํา ซึ่งในตอนแรกที่
เขามาทํางานนัน้ รูสึกถึงความสับสน ทอแทในการทํางาน แตเมื่อไดผานกระบวนการสรางพลังใน
ระยะหนึ่ง ทําใหรูสึกถึงพลัง และศักยภาพที่มี สามารถทํางานไดอยางมีทิศทาง มีเปาหมายในการ
ทํางาน มองเห็นทางเลือกในการทํางานใหสําเร็จ มีกําลังใจในการทํางาน เชื่อวาตัวเองสามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได ยิ่งเห็นผลของการทํางานที่ทําใหผูหญิงที่มาขอรับความชวยเหลือมีทางออก
ในการแกไขปญหา มีชีวิตที่ดีขึ้น กลายเปนผูหญิงที่มีพลังอํานาจในตนเอง ตัดสินใจในเรื่องราว
ตางๆที่เคยยุงยากในชีวิตได สามารถชวยใหผูอื่นหลุดพนจากความทุกขได เหลานี้ลวนเปนตัว
ผลักดันใหเกิดพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณทั้งสิ้น
3.1.3 การเขาใจในระบบโครงสรางชายเปนใหญ
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กอนเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีสวนใหญผูใหสมั ภาษณจํานวน 20 คน จากจํานวน
26 คน(f=20) คิดเปน รอยละ 79.92 ไดมีโอกาสสัมผัสกับปญหาของผูหญิงในสังคมอยูบางทั้งโดยตรง
และโดยออม หากแตยังไมเขาใจชัดเจน จนเมื่อไดเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีในระยะหนึง่ จึง
เริ่มเขาใจในสาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้ กับผูหญิง
“ไมวาจะเปนปญหาความรุนแรง ในรูปของการขมขืน การทําราย รวมถึงปญหาในการเขาไมถึง
ทรัพยากรของผูหญิงในสังคม ซึ่งปญหาเหลานี้หากวิเคราะหในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยมหรือสตรีนิยม
ก็จะเขาใจไดวาเปนปญหาในเชิงโครงสรางจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูหญิงและผูชาย
เปน
ปญหาที่ผูกยึดกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ภายใตความสัมพันธที่ผูหญิงตอง
พึ่งพิงผูชาย ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ ผูหญิงไมสามารถไดรับการยอมรับอยางเต็มภาคภูมิ
ดวยตัวของตัวเองคานิยมทางสังคมที่สรางใหผูหญิงดอยกวาชาย ภายใตระบบสังคมแบบชายเปนใหญ
การวางเงื่อนไขเชนนี้ อํานาจที่มีมากกวาของผูชายทําใหผูชายละเมิดสิทธิของผูหญิง หรือสามารถทํา
อะไรก็ไดอยางชอบธรรม ปญหาความรุนแรงที่มีตอผูหญิง รวมทั้งการรูสึกเองของผูหญิงในความดอย
กวาตามกระแสของวาทกรรมชายเปนใหญที่เปนวาทกรรมหลักครอบงําสังคม” (ผูอํานวยการมูลนิธิเพื่อน
หญิง, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2548)

ผูใหสัมภาษณเขาใจระบบสังคมแบบชายเปนใหญ ผูหญิงยังถูกกีดกัน งานของผูหญิงไมได
รับการตีคา แมวาผูหญิงอาจจะทํางานมากกวาผูชาย มีงานมากกวา ตองอดทนมากกวา แตผูชายก็
ไดรับการยกยองจากสังคมมากกวาผูห ญิง ซึ่งผูใหขอมูลไมเห็นดวย และพยายามแกคานิยมนี้ เพราะ
เปนสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดปญหา
“อยางในเรื่องพุทธศาสนาเห็นชัดมาก เรื่องพระผูหญิงที่บอกวาหามผูหญิงบวชพระ ที่จริงในพุทธสาสนา
ไมไดหามผูหญิงบวชพระ แตมีคําสั่งของคณะสงฆบอกวา หามพระไทยบวชใหผูหญิง เฉพาะของ
เมืองไทย ก็ไมรูวามาจากไหน มีคําสั่งพระสังฆราชออกมาหามพระไทยบวชสามเณรี หรือภิกษุณี ซึ่งถึง
ตอนนี้คําสั่งนี้ก็ถือวาขัดกับรัฐธรรมนูญ ในเรื่องเสรีภาพของบุคคลทางศาสนา แตคณะสงฆก็ออกมา
ยืนยันวา คําสั่งนี่ยังมีผลบังคับใช ในเรื่องศาสนาก็มีความเหลื่อมล้ําทางเพศมาก ทางออกก็คือถาผูหญิง
ไทยตองการบวชก็ตองไปหาบวชที่อื่น ที่ไมใชพระไทยบวชให ทั้งๆที่ภิกษุณีนี้เปนสิ่งที่พระพุทธเจา
อนุญาตใหบวช และก็มีอยูในครั้งพุทธกาล ในเถระเถรีคาถา พระไตรปฎกในเลมที่ 26 เถระเถรีคาถานี่
เปนคําเปลงของพระเถระ พระเถรีที่บรรลุธรรม แลวพูดถึงอดีตของตัวเองบาง พูดถึงภาวะธรรมที่ตัวเอง
เขาถึงบาง ซึ่งก็มีเยอะมาก เพราะฉะนั้นพระสงฆไทยซึ่งบอกวาเปนเถรวาท เถรวาทก็คือวาทะของพระ
เถระ คือเปนนิกายที่ตองการpreserve ทุกอยางที่พระเถระพูดไวทั้งหมด ดังนั้นถาจะ preserve วาทะของ
พระเถระก็ตองทุกอยางไมใชเลือก ที่จะทําบางเรื่อง เชนมาตั้งกฎวาหามพระไทยบวชภิกษุรี
ซึ่ง
พระพุทธเจายังไมเคยพูดอยางนี้เลย ตกลงคณะสงฆไทยเปนเถรวาทหรือเปลา ในศาสนาพุทธของประเทศ
ไทยยังความไมเทาเทียมกันมาก ซึ่งก็มาจากวิธีคิดแบบpatriarchy แตเปนบริบทของศาสนาคนก็ไมกลา
ตั้งคําถาม แตก็มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ตั้งคําถามกันมากขึ้น อยางเรื่องอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง
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ทั้งในเรื่องครอบครัวการศึกษา แตศาสนาเหมือนอยูบนหิ้ง ไมมีใครแตะ แมชีเองก็ถูกสอนใหรับสภาพ
การที่อยากบวชเปนภิกษุณีนั้นมันเปนกิเลส เปนตัณหา แลวถาผูชายอยากบวชนี่เปนกิเลสมั้ย” (หัวหนา
ฝายกฎหมาย มูลนิธิผูหญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท, สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะดังกลาวเห็นไดวา ผูใหสัมภาษณเขาใจในความเหลื่อมล้ําระหวางเพศเปน
อยางดี ไมวาจะเปนสาเหตุจากการเลี้ยงดูในครอบครัว จากระบบคิดชายเปนใหญที่ครอบงําสังคมมา
นาน รวมถึงศาสนาซึ่งเปนที่มาของความเชื่อที่สําคัญคนสวนใหญในสังคมทั้งผูหญิงและผูชาย
ลวนแตมีระบบคิดแบบชายเปนใหญครอบอยูทั้งสิ้น ความเขาใจในระบบคิด ทําใหสามารถ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงในสังคม พยายามหาทางออกโดยใหผหู ญิงรูถึงสิทธิของตัวเอง
และทางเลือกที่ผูหญิงพึงมี อยางไรก็ดจี ะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณทมี่ ีพลังอํานาจในตนเองนัน้ จะรูสึก
เชื่อมั่นในตนเองมาก รูสึกถึงพลังอํานาจที่มีอยู มีความรูสึกที่ดีตอตัวเอง กลาแสดงออก มีความ
กระตือรือรน มีแรงจูงใจ มีความพรอมในการทํางานเพื่อเปาหมายในสิ่งที่เชื่อ นอกจากนี้ผใู หขอมูล
ยังมีความรูสึกรวมในการสรางพลังอํานาจในตนเองของกลุมผูหญิงอื่นๆในสังคมดวย
ซึ่งหาก
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจนีไ้ ดรับการพัฒนาไปสูในระดับสังคมโดยรวม ใหผูหญิง
สามารถคิดและดําเนินชีวติ ไดอยางเหมาะสม จะมีผลตอการพัฒนาคานิยม ความคิดของคนในสังคม
ใหตั้งอยูบนพืน้ ฐานของความเสมอภาคของหญิงและชายในโอกาสทางสังคมที่เทาเทียม ไมถูกปด
กั้นเพียงเพราะเพศ ทุกคนมีโอกาสในสังคมตามศักยภาพ ไมเอาเปรียบ ทํารายกัน อันเปนพืน้ ฐานที่
สําคัญในความเสมอภาคในธรรมชาติของมนุษย
3.1.4 การไดรบั ความสําเร็จในการทํางาน
นอกจากนี้การที่มองปญหาไดอยางเขาใจ สามารถทํางานกับผูหญิงที่ประสบปญหาแลวเกิด
ความไววางใจ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน หาทางออกดวยกัน ความสําเร็จในการทํางานในแตละ
ราย เห็นชีวติ ของผูหญิงดีขึ้น ก็นับเปนการสรางพลังอํานาจในการทํางานของผูใหสัมภาษณผใู ห
สัมภาษณจํานวน 21 คน จากจํานวน 26 คน (f=21) คิดเปน 80.77 เห็นวา
“ทํางานนี้มา 18 ป รักงานนี้มาก ไมไดมองเปนงาน เรารูสึกมีความสุข มีปญหาวันหยุด ไมชอบวันหยุด
โรคภูมิแพกําเริบ จะไมสบาย เศรามาก งานที่ทํามันเปนสวนหนึ่งในชีวิตมากกวาจะบอกวาเปนงาน เรา
ไดเรียนรู แตไมไดเห็นวามีความสุขในความทุกขคนอื่น แตเราไดใชสมอง แกไขปญหาใหคนอื่น เทาที่
ทํางานมาคิดวาบรรลุเปาหมายที่อยากเห็น งานบริการคืองานนั้น พี่คิดวาถึงตอนนี้ มันไปขางหนาได 70
% แตอีกอันที่เราเห็นความสําเร็จทุกครั้งที่เห็นนอง ออกไปเปนวิทยากร แลวคนชื่นชมในความสามารถ
วันนั้นได 120 % แลววันที่นองไดรับปริญญาใหเลย 200 คะแนน มันมีเปนชวงจังหวะ แลวเวลาที่นอง
เรียนหนังสือแลวบอก หนูอยากทํางานแบบพี่ ๆ ก็ใหเลย 300 คะแนน ก็รูสึกวางานประสบความสําเร็จ
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เปนชวง ๆ มันเติมพลังในตัวเราตลอดเวลา” (เจาหนาที่กลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ,
17 กันยายน2548)

และ
“ผูหญิงจะขยัน เสียสละ จริงใจ อะไรที่จะชวยผูหญิงดอยโอกาสไดพี่เต็มใจ เวลาทํางานกับกระทรวง
ไหน หรือหนวยไหนเรื่องผูหญิงก็จะติดตัวพี่ไปตลอด เราตองลงไปถึงกลุมรากหญา เชน กรมชล ก็ตอง
ไปใหถึงกลุมผูใชน้ํา ใหมามีสวนรวม กลุมใชน้ําที่ประสบผลสําเร็จสวนใหญเปนผูหญิง เราตองพยายาม
ดึงผูหญิงขึ้นมา เวลาทํางานผูหญิงเหมือนจะมีปญหา เรื่องอิจฉา แขงกัน แตถาเราทําจริงเรื่องพวกนี้ก็เล็ก
มาก ทําใหเราเอาชนะความรูสึก คือถาเรามีความเชื่อเราก็จะพิสูจน นอกจากนี้ประสบการณทําใหเรา
เรียนรู ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจากผูหญิงที่ประสบปญหา แลวมาเจอเรา ก็เปนประสบการณที่มาเสริมความ
เขมแข็งใหกับเรา ก็เปนประโยชนตอผูอื่นดวย นอกจากนี้ตองฝกทําจริง จะทําใหเราแกรง มันซึมเขาไป
เปนทักษะชีวิตเลยนะ ขนาดนี้แลว ปญหาก็ไมมีทางหลุดมือเราไปได ผูหญิงมีพื้นฐานในความขยันอยู
แลว เรียกวาตนทุนทางสังคมเขาดี เราก็ไปผลักดันใหมันชัดเจนขึ้น ทุกครั้งที่มีผูหญิงไดรับเลือกตั้ง รูสึก
หัวใจมันฟู” (หัวหนากลุมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2548)

ทัศนะดังกลาวตางก็สะทอนใหเห็นวาการทํางานอยางจริงจัง และประสบความสําเร็จในผล
ที่คาดหวังทําใหผูใหขอมูลมีกําลังใจ และเขมแข็งมากขึน้ เปนการสรางความรูสึกภูมิใจในผลงานที่
ทํา เห็นชีวิตคนอื่นดีขึ้น แมตองใชเวลายาวนาน
“การทํางานกับคน โดยเฉพาะการเปลี่ยนคานิยมที่ติดตัวมานานเปนเรื่องที่ยาก ตองใชเวลา ตองมั่นคง มี
ความจริงใจ และที่สําคัญที่เราจะรูสึกวางานเรามีคุณคา ไดใชความคิดสรางสรรค พยายามหาวิธีการใหม
หากิจกรรมใหม ตอนนี้พยายามหาผูหญิงที่เคยมีปญหา ตอนนี้ชวยเหลือตัวเองได เขาไดเรียนรูมากมายก็
ใหมาชวยกัน เห็นผูหญิงที่เคยมีปญหามาชวยเหลือกัน เราก็ภูมิใจ ทํางานแลวมุงทําจริงไมมีพลาดหรอก
มันตองดีขึ้น” (ผูประสานงานคณะทํางานสงเสริมมิติหญิง, สัมภาษณ, 23 กันยายน 2548)

เรื่องราวที่บอกเลาแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในงานที่ทํา ความมุงมั่นในงาน ซึ่งเปน
ที่มาของการสรางพลังอํานาจในตนเองทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
สงเสริมใหผูหญิงที่มีประสบการณในปญหามาใชใหเกิดประโยชน สามารถใหความชวยเหลือผูหญิง
ดวยกัน ในขณะเดียวกันก็ทําใหผูหญิงที่เคยมีปญหา ไดเรียนรู ไดมีโอกาสมีสวนรวมทําใหสังคมดี
ขึ้น นับเปนความสําเร็จในการทํางานอยางหนึ่งซึ่งเปนที่มาของการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองที่สําคัญ
3.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
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อยางไรก็ดใี นกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองนั้น ผูใหขอมูลตองพบกับปญหาและ
อุปสรรคมากมายหลายดาน เปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ทําใหสตรีไมสามารถสรางพลังอํานาจใน
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับปญหาและอุปสรรคที่ผูวิจัยไดพบในระหวางที่ลงเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลนั้น ไดพบ
ปจจัยในหลาย ๆ ดานที่มีอุปสรรคตอการสรางพลังอํานาจในตนเอง ดังนี้
3.2.1 ปญหาและอุปสรรคภายใน
3.2.2 ปญหาอุปสรรคภายนอก แบงเปน
3.2.2.1 อุปสรรคจากการจัดการในองคการ
3.2.2.2 อุปสรรคจากชุมชนและสังคม
3.2.1 ปญหาและอุปสรรคภายใน
ผูใหสัมภาษณจํานวน 21 คน จากจํานวน 26 คน (f=21) คิดเปนรอยละ 80.74 เห็นวาปญหา
และอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูให
สัมภาษณ ไดแก ปญหาและอุปสรรคจากภายในตัวของผูใหสัมภาษณเอง
“คิดวาเปนปญหาทางดานอารมณจิตใจ ที่ยังมีความไมมั่นใจ ความวิตกกังวลตอสภาพการทํางานใน
องคการ โดยเฉพาะในภาคเอกชนนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นเปนในลักษณะของความรูสึกไมมั่นคงในการ
ทํางาน คิดวามูลนิธิอาจจะอยูไดไมนาน เนื่องจากงบประมาณทั้งหมดที่ใชในการดําเนินงานลวนมาจาก
การการเขียนโครงการเสนอตอหนวยงานในตางประเทศ และการบริจาค ถาหากไมสามารถหาเงินทุนมา
ทํางานได เราก็ลําบาก องคการก็จําเปนตองปดตัวเองลงเมื่อใดก็ได” (ผูประสานงานมูลนิพัฒนาสตรี
ภาคเหนือ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“พี่เปนขาราชการ มีความมั่นคงในการมีงานทํา แตดวยความที่เปนเนื้องานใหมในกระทรวง แลวก็ไม
คอยมีคนรูจัก ไมคอยไดรับความสําคัญในบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ก็มีบุคลากรสวนหนึ่งขอยายไป
หนวยงานอื่นที่ใหญกวา และมีโอกาสเติบโตในสายงานไดมากกวา เราก็มีหวั่นไหวบาง แตเดี๋ยวก็เลิก
หวั่นไหวแลว เอาใหม สวนใหญมีปญหาในการทํางานกับระบบความคิดที่มันไมชัดเจน ไมรูจะไปทาง
ไหน ไมมีใครบอกเราได ไมเหมือนงานดานอื่น แมจะอยากทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายในความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชายในสังคม แตก็เปนเปาหมายที่เปนนามธรรม” (หัวหนากลุมสงเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2548)

และ
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“ตองตอสูกับ คานิยมและวัฒนธรรมที่ใหคาของผูหญิงเปนเพียงบุคคลชั้นสองในสังคม นอกจากนี้ความ
เชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมเดิมที่เชื่อวาบทบาทของผูหญิงและผูชายนั้นมีความเหมาะสมดีแลว เจอแบบนี้
มากๆเขา ก็ทําใหเราหยุดบางเหมือนกัน เอะเราทําอะไรอยู ยิ่งเจอปญหามาก ก็ทําใหคิดวา หรือที่เขาวา
มันถูก งานที่ทําจึงไมมีความจําเปน ไมมีใครเขาใจในการทํางาน คนรอบขางเราก็สงสัยวาทําอะไรอยู ก็
เปนอุปสรรคกับเราเหมือนกัน” (เจาหนาที่โครงการสงเสริมศักยภาพผูหญิงแรงงานขามชาติ,สัมภาษณ,12
ตุลาคม 2548)

จากทัศนะของผูใหสัมภาษณ
เห็นไดวา สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลอยางมากตอ
ระบบ ความคิดและความเชื่อของผูใหสัมภาษณกลาวคือ แมวาผูใหสัมภาษณสวนใหญจะเปนผูที่
อยากทํางานพัฒนา ชวยเหลือสังคม
แตเมื่อเขามาทํางานจริง บางครั้งความคิดตามกระแสที่ถูก
ครอบดวยวาทกรรมมิติหญิงแบบชายเปนใหญ ที่ไมเวนแมแตจะมีอิทธิพลเหนือความคิดของผูให
สัมภาษณเชนเดียวกัน เนื่องจากทุกคนตางก็ผานกระบวนการหลอหลอมดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ
จากสถาบันตางๆในสังคมอยางตอเนื่องมาตลอดชีวิตเชนเดียวกัน
ยังคงยึดติดอยูกับสิ่งที่สงั คม
ปลูกฝง คานิยม ความเชื่อเกี่ยวกับผูหญิงที่ประสบปญหาวาเปนเพราะตัวผูหญิงเองไมเกี่ยวกับ
โครงสรางทางสังคมแตประการใด ปญหาที่เกิดขึ้นไมวา จะเปนปญหาเรื่องการขมขืน หรือปญหา
ความรุนแรงอืน่ ๆ ลวนแลวแตมุงความผิดไปที่ตัวผูห ญิงทั้งสิ้น โดยไมมีผูชายมีสวนเกี่ยวของดวย
เลย การทํางานจึงทําดวยวิธีการแกปญหาที่ปลายเหตุเปนรายๆไป มองไมเห็นความทาทายในการ
ทํางาน นอกจากนีใ้ นการทํางานในชวงแรกนั้นแนวคิดในการทํางานก็ยังไมคอยชัดเจน ขาดทิศทาง
ในการทํางาน
ไมมีพื้นที่ทางสังคมของคนทํางานดานผูหญิง
ยังไมมีการรวมตัวกันมากนัก
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณจึงคอนขางจะมีปญหา
อุปสรรคมาก ขาดแรงจูงใจ ซึ่งการที่กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองจะเกิดขึ้น
ไดนั้น ผูใหสัมภาษณตองกาวผานอุปสรรคในระบบคิด และความเชื่อเหลานี้ใหพนไปเสียกอน ตอง
เขาใจใหไดวาทําไมจึงเกิดคานิยม ความเชือ่ เหลานี้ขึ้นมา มันเกิดขึ้นมาไดอยางไร ตองเปลี่ยนวิธีคดิ
และเตรียมรับสถานการณในการไมไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญในสังคม
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ จํานวน 19 คน จากจํานวน 26 คน (f=19) คิดเปน รอยละ 76.07
เห็นวาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพราะยังยึดติดกับระบบความคิดความเชื่อแบบเดิม ดวยเหตุนเี้ องจึง
ทําใหตองทนกับสภาพปญหาในการทํางานที่ไมมีทิศทาง การทํางานแบบแกปญหาที่ปลายเหตุ ไมมี
ความรักในงานที่ทํา และไมไดคิดคนสิ่งใหมในการทํางาน
“วันๆหนึ่งก็นั่งทํางานไป ไมมีอะไรทาทายเลย เงินเดือนก็นอย นั่งรับ case ที่มีปญหาเรื่องความรุนแรง
ไปวันๆ งานเยอะมาก ปญหาเยอะมาก แตก็เดิมๆ ที่ดูเหมือนจะไมมีทางออก ชวงที่งานเยอะ ตางคนก็
ตางทํา ยิ่งเพื่อนๆที่เขามาในเวลาที่ใกลๆกันก็ทยอยลาออกไป ยิ่งทําใหรูสึกแย ขาดความกระตือรือรน
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ในการทํางานอยางมาก โดยเฉพะในตอนที่ เพื่อนคูหูออกไปทํางานที่อื่น ก็คุยกัน เขาก็วาเหมือนกับ
ทํางานแลวก็ไมมีอะไรดีขึ้น ปญหาก็ทับถม มัน burn out ไปแลว เพื่อนๆ รุนเดียวกัน ก็มีหลายคน
ลาออก เราเองก็ใหคําตอบกับตัวเอง แลวก็ที่บานไมไดวา ทําไมยังจะทํางานที่นี่อยู จนกระทั่งที่ทํางาน
เปลี่ยนผูบริหารใหม มีการอบรมถึงวิธีการทํางานเชิงรุกในประเด็นผูหญิง......” (เจาหนาที่โครงการศูนย
เพื่อนองหญิง,สัมภาษณ,11 ตุลาคม 2548)

จากกรณีนี้จะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณตองทนกับสภาพการทํางานที่ไมมีความมั่นคง
ทั้งในความคิดของตัวเองและสภาพการทํางานจริงๆ ความรูสึกโดดเดี่ยว ขาดเพื่อนรวม
อุดมการณ ความคิดที่เกี่ยวกับการทํางานนั้นเต็มไปดวยความสับสน และรับสภาพการ
ทํางานไปอยางไมมีทางเลือก
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ จํานวน 22 คน จากจํานวน 26 คน (f=22) คิดเปนรอยละ 84.61 ยัง
เห็นวาปญหาทางดานสุขภาพจิตจากภายในตัวเองก็เปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญ
“หลายครั้งที่ทํางาน ก็มีความสับสน จะเอายังไงตอไปดี ขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ไมแนใจ
รูสึกวางานไมคอยไปขางหนา กาวหนาไปนอยมาก สภาพจิตใจที่ไมพรอม ก็จะมองปญหาดวย
ความรูสึกเบื่อหนาย จําเจ ไมมีความทาทายอยู มองไปทางไหนก็มีแตปญหา รูสึกวาปญหามันก็เดิมๆ
บางรายก็มาแลว มาอีก เปน case ที่ซ้ําๆ เพราะใจเราไมพรอม ไมฮึกเหิมมั้ง ก็ตั้งคําถามกับตัวเองวาจะ
ลาออกดีมั้ย แตก็ตองยอมรับวาตอนนั้นทนอยู ตองเรียกวาทนอยูนะ ไมไดมีเปาหมายอะไรเลย…..ปญหา
อุปสรรคในการสรางพลังอํานาจเหรอ สําหรับตัวเอง คิดวาจิตใจที่พรอมนี่สําคัญมาก ถาใจไมพรอมก็คง
เกิดยาก เราจะ ไมตองการในการรับรูเรื่องราวที่เปนปญหาใดๆ หลบเลี่ยงการทํางาน หากทําได บางครั้ง
เวลามีผูหญิงมาขอคําปรึกษาเราก็หลบ” (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิสงเสริมโอกาสสตรี, สัมภาษณ, 19
ตุลาคม 2548)

จากทัศนะนีแ้ สดงใหเห็นวาการที่ผูใหสัมภาษณมีสภาพจิตที่ไมเขมแข็ง ไมมั่นคงพอ หรือยัง
มีความวิตกกังวล ไมมีเปาหมายในการทํางานที่ตนตองรับผิดชอบ ทั้งๆที่สวนใหญนั้นเขามาทํางาน
ดวยความรูสึกที่อยากชวยเหลือสังคม บางคนก็มีประสบการณตรงในเรื่องความเหลื่อมล้ําระหวาง
เพศหญิงและเพศชายในสังคม
สงผลใหสภาพจิตใจของผูใหสัมภาษณไมมีความพรอมใน
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง ปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นและสงผลตอสุขภาพจิต
ของผูใหสัมภาษณนนั้ ลวนมีความสัมพันธกัน ไมวาจะเปนปญหาเรื่องความวิตกกังวล สับสน ไม
มั่นใจในการทํางาน ไมมีแรงจูงใจ ไมมเี ปาหมายในการทํางาน สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ทําให
ผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีขาดความพรอมหรือความเขมแข็งดานจิตใจ
ซึ่งก็สงผลทําให
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนั้นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ไมสามารถ
พัฒนาการสรางความรูสึกวาตนเองมีคุณคา หรือพัฒนาความรูสึกรวมกันในกลุมของผู ทํางานดาน
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ผูหญิงก็จะมีนอ ย ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เปนอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูใน
การสรางพลังอํานาจในตนเอง
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ จํานวน 15 คน จากจํานวน 26 คน (f=15) คิดเปน รอยละ 57.69
เห็นวาปญหาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
“ตอนเขาทํางานก็คิดอยูแลววา คาตอบแทนไมมาก แตพอไปคุยกับเพื่อนที่ทําบริษัท ทําธุรกิจ ก็อดที่จะ
ลังเลไมได มันก็สําคัญ อยางตัวเองก็ไมไดมาจากครอบครัวที่มีฐานะ จบแลวก็อยากชวยเหลือที่บานและ
รับผิดชอบภาระในครอบครัว ตองดูแลพอที่ไมสบายดวยโรคหัวใจ ก็รูสึกกังวลเหมือนกัน
เงินเดือนที่ไดนอย แตเราอยากทํางานนี้ อีกอยางหนึ่งก็ยังไมมีงานที่ถูกใจ
ตองหางานที่อื่นทําดวย
ความทุมเทในการทํางานก็นอย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ก็ลวนเปนอุปสรรคที่สําคัญ คิดวา คนทํางานตอง
พรอม ตองตั้งใจ มุงมั่น จึงจะสรางพลังอํานาจในตนเองไดนั้นจะตองมีความพรอมทางดานจิตใจกอน
เศรษฐกิจก็สําคัญ อยางนอยตองเพียงพอในความจําเปน ซึ่งแตละคนก็ไมเหมือนกัน ถาหากผูใหขอมูล
ขาดความพรอมในสวนนี้ไปเสียแลว กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองก็ยอมยากที่จะ
เกิดขึ้นไดจริง” (เจาหนาที่โครงการมูลนิธิผูหญิง,สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2548)

และ
“ในตอนแรกที่ทํางาน
เงินเดือนไมพอกับคาใชจาย
กอนนี้ไมเคยคิดเลยวาเราจะทํางานเพราะได
คาตอบแทนสูงๆ แตพอพอไมสบาย พี่นี่หนักเลยนะ ก็มีความจําเปน ตอนแรกตัดสินใจจะลาออก ไม
อยากใหมันคาราคาซังแบบนี้ เราก็ตองวิ่งไปวิ่งมา แตดีที่มูลนิธินี้ก็ไมได fix เวลามากนัก จนพอพอพี่เสีย
ภาระก็ผอนลง พี่ก็กลับมาทํางานเต็มที่ได ทุกวันนี้สวนหนึ่งก็ขอบคุณที่นี่ที่ใหเวลาพี่....” (เจาหนาที่
โครงการเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ, 29 กันยายน 2548)

จากคําพูดนี้สะทอนใหเห็นวา ความวิตกกังวลจากภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งแตละคนก็มีเงื่อนไขไมเหมือนกัน บางคนครอบครัวมีความพรอม ไมมีภาระอื่น
นอกจากเลี้ยงดูตัวเอง ภาระทางดานการเงินก็ไมมี หากแตในกรณีขางตนนั้น แมโดยตัวเองจะไมได
เปนคนที่ใชจายเงินฟุมเฟอย หรือจําเปนตองทํางานที่มคี าตอบแทนทีส่ ูง หากแตภาระในครอบครัว
กลับเปนสิ่งที่ทําใหเกิดอุปสรรคตอการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการแกไขปญหาของ
ผูหญิงที่ตองรับผิดชอบ
สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาการที่ผูใหสัมภาษณไมมีความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจนั้นก็เปนสิ่งหนึ่งทีท่ ําใหขาดความเชื่อมั่นในการทุมเทการทํางาน
มุงมัน่ ที่จะทํางานเพื่อ
ชวยเหลือผูหญิงในสังคมนีใ้ หดีขึ้น ซึ่งการที่สตรีจะพัฒนาความรูสึกในการตัดสินใจ มีทางเลือกใน
การทํางาน มีเปาหมายในการทํางานไดนนั้ ผูใหสัมภาษณจะตองมีความพรอมและมีความมั่นคงทั้ง
ดานดานเศรษฐกิจดวยพอสมควร ตามความจําเปนของแตละบุคคล และหากผูใหสัมภาษณมีความ
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พรอมทั้งดานอารมณจิตใจและความพรอมในดานเศรษฐกิจแลว ก็ยอมจะมีความพรอมในการพัฒนา
ความรูสึกที่จะเอาชนะปญหาหรือสรางความรูสึกมีคุณคาตอตนเอง รวมถึงความรูสึกถึงคุณคาในงาน
ที่ทําได ดังนัน้ จะเห็นไดวาปญหาเรื่องของการทํางานในองคการพัฒนาสตรีดวยความรูสึกที่ไมมั่นคง
หรือไมมั่นใจในทางเศรษฐกิจของผูใหขอมูลก็เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใ นการสรางความรูสึกมีพลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูลเชนเดียวกัน
กลาวโดยสรุปปญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูให
ขอมูล ในปญหาและอุปสรรคจากของตัวผูใหขอมูลเอง สิ่งที่ผูศึกษาคนพบก็คือ ปญหาที่เกิดจากตัว
ของเอง ไมวาจะเปนปญหาเรื่องความไมมีความพรอมทางดานสภาวะรางกายและจิตใจ(f=22) หรือ
ปญหาที่เกิดจากระบบความเชื่อของผูใหสัมภาษณเองก็ตาม (f=19) นอกจากนี้ปญหาเรื่องความไม
มั่นคงทางดานเศรษฐกิจ (f=15)ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลขาดการพัฒนาการสรางความรูสึกมี
พลังอํานาจในตนเองได ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยและอุปสรรคที่เกิดมาจากภายในตัวผูให
สัมภาษณเอง อยางไรก็ตามกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองนั้นก็ยังมีปญหาและ
อุปสรรคในดานการจัดการในองคการดวยเชนกัน
ซึ่งปญหาและอุปสรรคเหลานี้ตางก็มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงดวยกันทั้งสิ้น เปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรีไมสามารถสรางพลังอํานาจในตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ปญหาและอุปสรรคภายนอก
3.2.2.1 ปญหาอุปสรรคจากการจัดการในองคการจากการศึกษา
พบวาผูใหสัมภาษณ จํานวน 25 คน จากจํานวน 26 คน (f=25) คิดเปน รอยละ91.15 เห็นวา
ปจจัยหนึ่งมีสว นมาจาก ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการในองคการ ในดานการขาดแคลน
บุคลากร ทําใหไมสามารถพัฒนากระบวนการ สรางพลังอํานาจในตนเอง
“สวนใหญองคการพัฒนาสตรีทั้งภาครัฐและเอกชนลวนแลวแตมีปญหาในเรื่องจํานวน บุคคลากรที่มีไม
เพียงพอ ที่นี่ก็เหมือนกัน เปนปญหาที่เปนมานาน ทุกยุค ทุกสมัย ปญหาคือคนไมพอ ก็
ตอง
อาศัยชวยเหลืองานของอาสาสมัคร ซึ่งก็ตองเสียเวลาสอน งาน ตองอบรมกาก็เปนอุปสรรค
หนึ่ง
งานมีเยอะมาก มีลนมือ ก็ใชเครือขาย ใช อาสาสมัคร คนทํางานก็ตองไปทุมเทกับอาสาสมัคร
ดวยไมสามารถจัดสรรเวลาเพื่อ
กิจกรรมในการสรางพลังอํานาจในตนเองได เพราะ
ตอง
ทํางานหลายดาน ทําใหเกิด ความเครียด รูสึกงานกาวหนาไดลาชา” (ผูอํานวยการมูลนิธิเพื่อน หญิง,
สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548)
“คนหนึ่งทํางานหลายอยางมากในเวลาเดียวกัน เพราะคนเรานอย บางวันคนก็เขามาปรึกษา
ปญหา
กันหลายราย วัน ๆ รับแต case แคนี้ก็เครียดมากแลว ถามีงานอื่นเขามาก็ตองทําอีก งานก็เหมือนไมคอย
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รอบคอบ เทาที่ผานมาปญหาในการประสานงานกันระหวางหนวยงาน หรือ ระดับ เครือขายจะไม
คอยมีปญหาทั้งเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน แตปญหาที่พบบอยก็
คือปญหาจากจํานวน
เจาหนาที่ประจํา อาสาสมัครก็มีบางแตสวนใหญก็อยูแปบเดียว
สวนใหญก็ไมถึงปนะ” (เจาหนาที่
โครงการมูลนิธิความรวมมือตานการคาหญิง ,
สัมภาษณ,1 ตุลาคม 2548 )

และ
“งบประมาณเปนปญหาดวย เราไมสามารถจางคนทํางานมากกวานี้ได บางโครงการที่ไดเงิน มา
เขาก็ระบุเลยวาใหเฉพาะงบสําหรับทําโครงการที่เปนกิจกรรมถึงกลุมเปาหมาย
โดยตรง
ไม
อนุญาตใหใชงบสําหรับจางบุคคลากร ก็หาทางออกโดยการใชอาสาสมัคร ก็ จายเปนเบี้ยเลี้ยงไป เราจึง
สามารถทําโครงการได งานเราเพิ่มขึ้น โครงการเพิ่มขึ้น แตคนทํางานยังเทาเดิม ก็ทําใหคนทํางานตอง
ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานได ทั้งนั้น
การ
ทํางานหนักขึ้น แลวงานที่ทําสวนใหญก็
ทํางานหลายอยางจึงอาจจะไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เจาหนาที่ที่รับมาทํางานสวน ใหญก็
ไมไดจบทางดานสตรีศึกษา หรือดานพัฒนาโดยตรง ก็ตองใชระยะเวลาในการอบรมให
ความรู
การ
และฝกทักษะตาง ๆ นานหนอย สวนปญหาอื่น ๆ ที่พบมากในการทํางานก็คือ เจาหนาที่มี
เปลี่ยนแปลง
คนบอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เขามีทางเลือกในการทํางานที่ดีกวา สวนใหญก็เปนงาน
ที่มีรายไดดีกวามั่นคงกวาหรืองานที่ทํามันเครียดและหนักมากเกินไปจนเขารับไมไหว” (หัวหนาสาขา
มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะดังกลาว ไดสะทอนภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางาน โดยปจจัยจาก
การบริหารจัดการในองคการในสวนของจํานวนของเจาหนาที่ที่มีไมเพียงพอไดอยางชัดเจน นับเปน
ปญหาและอุปสรรคประการหนึ่งที่สําคัญมากและมีผลตอกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองของ
ผูใหสัมภาษณ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนัน้ จะตองอาศัย
ระยะเวลา และความสม่ําเสมอและตอเนื่องในการจัดกิจกรรม ซึง่ จากปญหาในดานบุคลากรที่มี
จํานวนจํากัดแตงานที่ตองรับผิดชอบมีปริมาณมากนี้ ทําใหผูใหสัมภาษณตองใชเวลานานกวาที่ควร
เปนในกระบวนการกลายเปนบุคคลที่มีพลังอํานาจในตนเอง
นอกจากนี้การที่ผูใหขอมูลตอง
รับภาระหนักในการทํางาน รวมถึงลักษณะงานที่ทําสวนใหญเปนงานที่ตองรับฟงปญหาตาง ๆ ของ
ผูหญิงที่เปนกลุมเปาหมายในโครงการที่มาใชบริการ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอความตึงเครียดในการ
ทํางานของผูใหสัมภาษณ ทําใหการทํางานของผูใหสัมภาษณไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และจาก
การที่ผูวิจัยไดลงไปคลุกคลีและสัมผัสในการทํางานของผูใหสัมภาษณ ทําใหเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้น
บอยและสงผลตอการทํางานคือ การลาออกของคนทํางาน โดยการเปลี่ยนเจาหนาทีท่ ี่ทํางานไปในแต
ละครั้งนั้น ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่องกัน ผูใหสัมภาษณซึ่งลวนแตเปนคนที่ทํางานเปนหลัก
ทั้งสิ้นก็ตองเสียเวลามาดูแลรับผิดชอบงานแทน รวมถึงการสอนงานใหเจาหนาที่คนใหม ในกรณีที่
หาคนมาแทนได ซึ่งเหตุผลที่เจาหนาที่มกี ารเปลี่ยนงานกันบอยนั้น สวนหนึ่งก็อาจเพราะมีทางเลือก
ในการทํางานที่ดีกวา ไดตาํ แหนงทีด่ ีกวาตําแหนงการทํางานที่เดิม สวนใหญก็เปนงานที่มีรายได
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ดีกวา มัน่ คงกวา หรืองานที่ทํามันอยูเครียดและหนักมากเกินไป จนเขารับไมไหว ก็ลาออก
นอกจากนี้ดังที่ไดกลาวแลววาบางรายอาจจะรูสึกวาการทํางานองคกรพัฒนาสตรี
โดยเฉพาะใน
ภาคเอกชน ยังขาดความมั่นคงในการทํางาน ดังนัน้ คนทํางานสวนใหญจึงพยายามไปทํางานอื่นทีม่ ี
รายไดดแี ละมีความมั่นคงกวา ปญหาและอุปสรรคเหลานี้นับวาสงผลกระทบตอกระบวนการในการ
สรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูลทั้งสิ้น
บุคคลากรที่เขามาทํางานใหมนอกจากจะตองทํา
ความเขาใจเรียนรูในระบบการทํางานแลว สิ่งหนึ่งที่สาํ คัญอยางขาดไมไดก็คือการปรับทัศนคติและ
ความเขาใจในประเด็นเรื่องของสตรีใหมีความชัดเจนดวย นั่นหมายถึงการเริ่มตนของกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจของคนทํางานใหมในขณะเดียวกัน ผูใหขอมูลที่ทํางานอยูเดิมก็ตองใช
เวลาในการชวยเหลือเจาหนาที่ใหม ซึ่งสงผลเสียในทุกดานกับองคการ และกระบวนการสรางพลัง
อํานาจของผูใหขอมูลดวย
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ จํานวน 24 คน จากจํานวน 26 คน (f=24) คิดเปน รอยละ92.30
ปจจัยในดานเงินทุนและงบประมาณ ก็เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่ง
“มูลนิธินี้สวนใหญ งบประมาณและเงินทุน มาจากกองทุนตางประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต 1-5 ป แต
สวนใหญจะเปนโครงการที่เงินไมมากและระยะเวลาเพียง1-2 ป
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่เขียน
โครงการขอทุนไป ก็ตองจัดเตรียมเขียนโครงการของบประมาณใหม ซึ่งก็ไมสามารถรูไดวาจะยังไดรับ
เงินทุนตอหรือไม
ดังนั้นงบประมาณที่ไดนั้นทุกองคการจําเปนตองมีการจัดสรรใชจายอยางประหยัด
งานของเราเปนงานที่ตองใชเวลา บางครั้งรายเดียว แตตองชวยหลายเรื่อง งบประมาณก็มาก ตอนนี้เลย
เปลี่ยนรูปแบบเปนการทํางานเชิงปองกันใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อไมใหเกิดปญหา เพราะการ
แกไขทํายาก และใชเงินมากกวา งบประมาณไมเพียงพอ นอกจากนี้ก็ไดจากการรับบริจาคซึ่งไดไมเกิน
รอยละ10 ดังนั้นการระดมทุนก็เปนสิ่งหนึ่งที่มีความจําเปน เราก็พยายามคิดคนหาทางลูทาง โดยมี
เปาหมายเพื่อใหองคการอยูได พึ่งพิงตัวเองได แตก็ไมใชเรื่องงาย แตก็ตองทํา สวนหนึ่งงานเราก็เยอะ
อยูแลว แลวคนไทยเรื่องบริจาคใหกับสังคมแบบนี้ก็ยังนอย” (เจาหนาที่กลุมอัญจารี, สัมภาษณ, 25
ตุลาคม 2548)
“งบประมาณเปนเรื่องหนึ่งที่สวนใหญมีความกังวลก็เปนปจจัยหนึ่งที่คอนขางเปนอุปสรรคตอการ ทํางาน
รวมถึงเปนอุปสรรคในการสรางกิจกรรมเพื่อการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของพวกเราดวยเพราะงบ
สวนใหญเราไดจากการเขียนโครงการเสนอไป เมื่อโครงการหมด เราก็จะตองเขียนโครงการเพื่อไปขอทุน
ใหม ซึ่งเราก็ตองมีการระดมทุนจากหลาย ๆ ดานดวยกัน คิดกันอยูตลอดเวลาวาทําอยางไรที่เราไมตองพึ่ง
เงินตางชาติ ซึ่งก็ยากนะ เพราะคนไทยไมคอยตระหนักถึงการชวยเหลือสังคม เห็นไดบอยๆวาสวนใหญ
ที่มาบริจาคก็เปนเพราะปญหานั้นเกี่ยวของกับตัวเองหรือครอบครัวไมโดยตรงก็โดยออม
แลวจึงเห็น
ความสําคัญในการทํางานแบบนี้ก็บริจาคเงินชวยเหลือ” (ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548 )
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“NGO.ในเมืองไทยจะหวังพึ่งงบจากรัฐบาลนั้นยากมาก งบจากตางประเทศจะหมดเมื่อไรเราก็ไมรู แตก็
หวังเสมอวาตราบเทาที่เราทํางานจริงจัง และไดผล ก็ยังมีองคกรที่เห็นประโยชน ในการทํางานเราก็กังวล
ไมรูวาเราจะชวยเขาไปไดถึงเมื่อไหร ดังนั้นเราตองทําฐานใหแนน เชนการจัดกลุมออมทรัพย ใหเขาดูแล
กันเอง ในที่สุดพอเราไมอยูแลว เขาก็ชวยเหลือกันเองได ไมตองพึ่งทุนจากขางนอก การเปดรับเงิน
บริจาคตาง ๆ โดยทั่วไปก็ไดไมมากนะ เราก็ยังตองพึ่งตางประเทศอยู คนไทยสวนใหญศรัทธาการ
ทํางานกุศลในรูปแบบของ Royal family มากกวา NGO.ยิ่งจะเปนภาพลบ บางคนก็ไมรูจักเลย” (ผู
ประสานงานมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ, สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

และ
“งานราชการแมจะไมมีปญหาในเรื่องของงบประมาณและเงินทุนมากเทากับองคการภาคเอกชน แตก็มี
ปญหาที่งบประมาณมีจํากัด ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมที่ตั้งไวในแตละป” (หัวหนากลุมสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2548 )

ในประเด็นนี้มหี นึ่งความเห็น กลับเห็นไปในทางที่ตรงขามวา
“ที่นี่ไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ ผมทํามา เกือบ 20 ป มีเครือขายเยอะในตางประเทศ การทํางาน NGO.
ทําประโยชนใหสังคมที่ไมมีงบประมาณในประเทศ การที่เราตองไดภาษาสําคัญ อยางที่นี่ทํามากวา 20 ป
ตลอดเวลาตองมีงบที่สามารถดําเนินโครงการไปไดอยางนอย 5 ป 10 ป ผมใชวิธีติดตอหาอาสาสมัครทาง
อินเตอรเน็ต มีฝรั่งมากมายที่อยากมาเปน volunteer มาเรียนรูชีวิตในประเทศอื่นๆ ที่เห็นเดินอยูนี่แหละ
พอเขามาเขาเห็นเราทํางานจริง กลับไปเขาก็บอกตอ มีคนบริจาคเพื่อน ญาติพี่นอง แลวก็ชวย link กับ
หนวยที่ใหทุนในประเทศเขาใหเราดวย ที่นี่ก็เลยไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ” (ผูอํานวยการศูนยลูกหญิง,
สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

รวมถึงอีกมุมมองหนึ่งที่มองขามเรื่องงบประมาณเพราะมีความเชื่อวาหากทํางานจริงและมี
ผลงานยอมมีแหลงทุนสนับสนุนเสมอ ทั้งนี้ผูใหขอมูลก็ผานการทํางานในองคการนี้มากวา 20 ป
และยังมุงมัน่ อยูกับการทํางานอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง ดังที่ใหความเห็นวา
“งบประมาณก็มีสวนสําคัญ และเปนปญหาบางในการทํางาน แตถาเราทํางานจริงก็มีคนสนับสนุนเสมอ
แหละ แตที่สําคัญคนทํางานตองมั่นคง คนๆหนึ่งจะมีพลังอํานาจได ตองมั่นคง security สําคัญตอง
มั่นคงในกระบวนการคิด ความมั่งคงในความรูสึกนึกคิดสําคัญกวา เริ่มตั้งแตการวิเคราะหตัวคุณเอง คุณ
วิเคราะหครอบครัวคุณได วิเคราะหสิ่งแวดลอมได รูวาสวนไหนบางที่จะทําใหคุณตกเปนเหยื่อ อะไรที่
คุณอยูเหนือ สามารถกําหนดได การที่รูวาอะไรที่คุณกําหนดไดมันสําคัญมาก เริ่มจากกําหนดตัวเองให
ไดกอน กําหนดบทบาทตัวเอง สามารถตอรอง กระบวนการคิดเริ่มทํางาน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความเปนตัวตนก็ออกมา ถาสามารถตอบรับโดยการใหขอมูล ก็มั่นใจมากขึ้น อันเปนพื้นฐานที่สําคัญ
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เมื่อนั้นแหละก็จะสามารถใหเขาแสดงบทบาทไดเต็มที่ สามารถมีทางเลือกที่หลากหลาย” (ผูประสานงาน
เครือขายแมหญิงลานนา, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะดังกลาว จึงเห็นไดวา ปญหาในเรื่องเงินทุนก็เปนอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งใน
การพัฒนาการทํางานขององคกร เพราะงบประมาณตางๆ เหลานี้ลวนเปนตัวแปรสําคัญในการจัดทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในองคการ ซึ่งหากขาดเงินงบประมาณในการทํากิจกรรม งานตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ก็ไม
สามารถที่จะผานพนลุลวงไปได อยางไรก็ดีความเชื่อมั่นในผลงานทีท่ ํา มองการทํางานอยางทะลุ มี
ความมั่นใจ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคการพัฒนาสตรีสามารถผานพนการทํางานมาไดเปนอยางดี
แตสําหรับบางองคการที่ตองมีการเขียนเสนอโครงการไปเปนระยะ ๆ นั้นก็ ทําใหตอ งมีการระดมทุน
ในการพัฒนางานอยูตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนี้ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือรน
ในการปฏิบัตแิ ละจัดเตรียมงานอยูเสมอ แตในขณะเดียวกัน ก็ทําใหรูสึกวาตนเองขาดความมั่นคงใน
การทํางาน เพราะไมรูวาหากวันใดที่ไมมแี หลงเงินทุนมาสนับสนุนการทํางาน งานที่ทําอยูนั้นจะเปน
เชนไร ในขณะเดียวกันก็หาทางออกโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพย ซึ่งจากการศึกษาพบวา ในองคการ
ภาคเอกชนสวนใหญมแี ผนในการสงเสริมเรื่องกลุมออมทรัพยของผูหญิงทั้งในรูปแบบการรวมตัว
กันที่องคการและการรวมตัวในชุมชนเดียวกัน ซึ่งเปนทางออกที่ผูหญิงกลุมเปาหมายขององคการจะ
พึ่งพาตัวเองไดหากเมื่อองคการตองเลิกไปเพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน
จะเห็นไดวาปญหาและอุปสรรคในกระบวนการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเองใน
ดานการจัดการในองคการนี้ ปญหาที่พบสวนใหญจะเปนปญหาในเรื่องบุคลากร (f=25)และปญหา
ในดานงบประมาณ (f=24) สําหรับปญหาในดานอื่น ๆ เชน การประสานงานระหวางหนวยงาน ก็ไม
คอยพบปญหาดานนี้เทาไรนัก ทั้งนี้เนื่องจากระบบการทํางาน สวนใหญมีการทํางานกันเปนกลุม
เครือขาย โดยมีการประสานงานกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางเหนียวแนน สําหรับการบริหาร
จัดการสวนใหญก็เปนระบบการทํางานแบบเนนการมีสวนรวม
ทุกคนสามารถตัดสินใจในการที่
ตัวเองรับผิดชอบอยางเต็มที่
มิใชรอฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาแตเพียงฝายเดียว แตจะเปนการ
แลกเปลี่ยนและมีการแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนแตเพียงในเรื่องของบุคลากรและงบประมาณ
3.2.2.2 ปญหาและอุปสรรคจากสังคมและชุมชน
นอกจากปญหาอุปสรรคภายในที่เกิดจากตัวของผูใหขอมูลเองและปญหาอุปสรรคภายนอก
ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคจากการจัดการในองคการแลว ผูใหสัมภาษณ จํานวน 19 คน จากจํานวน 26
คน(f=19) คิดเปน รอยละ 76.07 เห็นวา ปญหาอุปสรรคภายนอกซึง่ เปนปญหาอุปสรรคจากสังคม
และชุมชนก็เปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งตอการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณ
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“ชุมชนขาดความเขาใจและขาดการยอมรับในปญหาของผูหญิง เพราะวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ที่สําคัญ
คือการมองวาปญหาที่เกิดกับผูหญิง โดยเฉพาะปญหาในครอบครัวนั้นเปนปญหาสวนตัวที่ผูหญิงตอง
แกปญหาเอง สวนใหญสังคมยังมองวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะความบกพรองของผูหญิงที่ไมสามารถ
ทําหนาที่ของตัวเอง ปญหานั้นจึงเปนปญหาสวนตัว บุคคลอื่นไมเกี่ยวของดวย ก็ยังมองวาผูหญิง
บกพรองในหนาที่ นาเบื่อ ผูชายไมคอยเขามา involve กับปญหาไมวาจะในสถานะไหน
สังคมสวนใหญไมไดมองถึงรากเหงาของปญหาที่มาจากระบบชายเปนใหญที่ผูชายคิดวาตนเหนือกวา
ผูหญิง จะทําอะไรก็ได ไมไดตระหนักถึงสิทธิของผูหญิงในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง ที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน บางครั้งใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหาใหผานพนภาวะแหงปญหานั้นไป
แลว ขั้นตอนตอไป คือการพยายามสนับสนุนใหผูหญิงกลับไปสูชุมชนของตัวเอง หากแตเมื่อกลับไปอยู
ที่ชุมชนหรือสังคมเดิม ผูหญิงสวนใหญกลับไมไดรับการยอมรับจากบุคลรอบขาง ที่ผานมาเจอปญหา
ชุมชนยังไมคอยตระหนักในปญหา แตก็คิดวาตองทํางานกับผูหญิงและชุมชนตอไป ซึ่งตองใชเวลา
แตก็ดีขึ้นมากนะ สวนหนึ่งเพราะมีการศึกษากันมากขึ้น เขาใจบางเรื่องแมเปนเรื่องที่ไกลตัว ความ
สม่ําเสมอและตอเนื่องเปนสิ่งที่จะทําใหการทํางานลุลวงไปได”
(ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง
,สัมภาษณ, 19 กันยายน 2548 )

และ
“ที่เจอบอยชุมชนรอบขางที่ไมเขาใจถึงสภาพสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงที่เปน
เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเปนปญหาที่ผูหญิงสวนใหญมาขอรับบริการ เราก็เสียเวลากับการ
ทํางานในเรื่องนี้พอสมควร ปญหาจากสังคมและชุมชนที่ไมยอมรับปญหาของผูหญิง ก็ทําใหมีปญหาใน
การทํางานเหมือนกัน ปกติงานก็เยอะอยูแลว ทุกวันนี่รับ case ที่มีปญหา มาขอความชวยเหลือ หรือขอ
คําปรึกษาเยอะมาก เวลาที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆที่พัฒนาตัวเราเองก็มีนอยมาก เวลาที่จะพูดคุยกับ
นองๆที่เขามาทํางานใหมๆ ซึ่งเปนหนาที่ของเราที่จะตอฝกคนใหมก็แทบจะไมมีเวลา รายที่เขาดีขึ้นแลว
หาทางออกใหกับชีวิตตัวเองไดแลว แตพอกลับไปที่บานปญหาจากที่บานเอง จากชุมชนก็เขามาโหมเขา
อีก การไมยอมรับของชุมชน บางครั้งผูหญิงก็กลับมาอีก เราก็ตองทํางานซ้ําอีก เพราะในการแกปญหา
นั้นที่สุดแลวผูหญิงที่มีปญหา ตองกลับไปสูชุมชน มีชีวิตที่ปกติใหได บางรายโดนแรงนะ ปกติใน
ชุมชนที่อยูติดๆกัน ก็ทะเลาะกันอยูบาง แตพอมีเรื่องนี้เกิดกับเขา ก็ถูกนินทาแรงๆ เหมือนละครน้ําเนา
เลย ซึ่งก็สงผลกับการทํางานเราพอสมควร” (เจาหนาที่โครงการเครือขายเพื่อผูหญิงแรงงานขามชาติ,
สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะดังกลาว ทําใหเห็นวาความเขาใจในปญหาของผูหญิงของชุมชน และสังคม นั้น
สงผลตอการทํางานและการสรางพลังอํานาจของผูใหขอมูลอยางแยกกันไมออก ชุมชนและสังคมมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนและทําความเขาใจตอสภาพปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะหากสังคม
ไมเขาใจถึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นดังที่กลาวแลว ทั้งผูหญิงที่ประสบปญหาและทีส่ ําคัญผูใหขอมูล
จะรูสึกวาพื้นที่ในการพูดคุยและทํางานในเรื่องผูหญิง ทั้งๆที่มีปญหามากมาย เพราะปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึน้ นี้ไมใชเปนแคเพียงเรื่องสวนตัว แตถือเปนปญหาสังคมปญหาหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญ
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ไมนอยไปกวาปญหาอื่นๆ ที่สําคัญคานิยมในสังคมยังคงถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญ รวมถึง
กลไกทางสังคมก็ไมไดสรางเสริมตอการปองกันและแกไขปญหา ผูหญิงซึ่งเปนสมาชิกในสังคมอีก
ครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงประสบกับปญหาที่ไมมีวันที่จะลดจํานวนลงไปได ในขณะเดียวกันก็มีความ
ซับซอนในปญหามากยิ่งขึน้ ดังนั้น การที่ชุมชนและสังคม ยังขาดความเขาใจและมีทัศนคติที่ไม
เขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงไมวาจะเปนปญหาในรูปแบบใด ก็ยากตอการที่ผูใหขอมูลซึ่งเปนผู
ที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีจะสามารถเกิดการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองได
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณจํานวน 18 คน จากจํานวน 26 คน (f=18) คิดเปน รอยละ 69.25 เห็น
วาเงื่อนไข และกลไกของรัฐ นับเปนปญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางพลังอํานาจในตนเอง
“คิดวากลไกของรัฐบาลบางอยางไมไดเอื้อตอการทํางานดานผูหญิง โดยเฉพาะทางดานกฎหมายและ
ตํารวจ โดยปกตินั้นตํารวจคือผูที่ดูแลและเปนผูใชกฎหมาย ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่งในการทํางาน
กับผูหญิง โดยสวนใหญเมื่อผูหญิงประสบปญหาตํารวจก็คือดานแรกที่ตองเจอ ก็เลี่ยงไมไดที่จะตอง
ทํางานกับตํารวจดวย ในกรณีที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อไปแจงความเจาหนาที่ตํารวจก็
มักจะไมรับแจงความ เนื่องจากเห็นวาเปนปญหาภายในครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะกัน พยายามไกล
เกลี่ย แลวปลอยไป ก็มีปญหาอีก ตํารวจก็อางวาไมมีกฎหมายรองรับ ตํารวจสําคัญมากในการทํางาน
โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรง ถาผูชายทํารายแลวไมผิดก็ยิ่งไดใจ ไมตระหนัก คิดวาตัวเองมีสิทธิทําอะไร
ภรรยาได ยิ่งทําใหผูชายรูสึกวาตัวเองไมผิดในกรณีทํารายภรรยา เราพยายามชี้แจง แตเจาหนาที่ตํารวจ
มักจะยืนยันในการยึดตัวบทกฎหมาย เขาใจวาสวนหนึ่งเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนผูชาย และแนนอนวาใน
การทํางานนั้นทั้งดวยวิธีคิดและระบบงานยอมถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญอยูแลว
การที่จะให
ตํารวจซึ่งเปนกลไกที่สําคัญดานแรกในการทํางานหันมาทํางานโดยเอื้อตอผูหญิงในกรณีที่ถูกกระทํา ก็
นับเปนเรื่องยาก
ทําใหผูหญิงที่ถูกใชความรุนแรงไมสามารถที่จะลุกขึ้นมาปกปองสิทธิของตนเองได
ตั้งแตเบื้องตน”
(ผูประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15 กันยายน 2548)

จากขอความขางตนนี้สะทอนไดวาเงื่อนไขของรัฐ และกลไกทางสังคมบางอยางก็เปนปญหา
อุปสรรคตอการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูลไดเชนกัน การ สรางกลไกใหมๆเพื่อให
เอื้อตอการทํางานก็อาจเปนทางออกอยางหนึ่ง การพยายามผลักดันใหมีการแตงตั้งตํารวจหญิงเปน
พนักงานสอบสวนในสถานีตํารวจ การพยายามใหตาํ รวจเปนเครือขายในการทํางาน รวมถึงการ
จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกขกรณีผูหญิงถูกทําราย หรือถูกละเมิดสิทธิอื่นๆ
กลาวโดยสรุปปญหา และอุปสรรคที่พบในระดับสังคม และชุมชน จากการศึกษาครั้งนี้ก็คือ
ปญหาจากการที่ชุมชน และสังคมยังขาดความเขาใจในปญหาการทํางานในการปองกันและแกไข
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ปญหาแลว (f=19) เงื่อนไข และกลไกของรัฐก็เปนอุปสรรค (f=18)ที่สําคัญอยางหนึ่งตอการสราง
พลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูลดวยเชนกัน
จากปญหา และอุปสรรคที่กลาวมาขางตนนั้น ไมวาจะเปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากตัวผูใ หขอมูล
เอง หรือปญหาอุปสรรคจากภายใน เชน ปญหาในเรื่องความพรอมทัง้ ในดานรางกายและจิตใจ หรือ
ปญหา ที่เกิดจากระบบความเชื่อที่สังคมปลูกฝงในเรื่องมิตหิ ญิงชายที่หยั่งรากลึกมานาน และยังสลัด
ไมหลุดเชนเดียวกับคนสวนใหญในสังคม รวมถึงปญหาความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ เหลานี้ลวนเปน
องคประกอบหนึ่งของปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวผูใหขอมูลเอง ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคจาก
ภายใน
สวนปญหาอุปสรรคจากภายนอก ไดแกปญ
 หา และอุปสรรคจากการจัดการในองคการ
เปนอีกปญหาอุปสรรคหนึ่งที่ขัดขวางกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูใหขอมูลดวย
ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองนั้นจําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการที่ดใี น
องคการดวย โดยเฉพาะในดานงบประมาณและจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ โดยปญหาที่พบนัน้
ไดแก งบประมาณที่ไมแนนอนในการดําเนินงาน และปญหาความไมเพียงพอและการเปลี่ยน
บุคลากรบอย การขาดทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทํางานก็เปนสิง่ หนึ่งที่ทําใหกระบวนการสราง
พลังอํานาจในตนเองไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร สวนปญหาและอุปสรรคที่พบในระดับชุมชนและ
สังคมก็คือ ชุมชนและสังคมยังขาดการยอมรับ และขาดความเขาใจตอผูหญิงที่ประสบปญหา ซึ่ง
สงผลถึงความรวมมือในการปองกันและเฝาระวังปญหา สําหรับเงื่อนไข และกลไกของรัฐก็จัดได
วาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองดวยเชนกัน โดย
เฉพาะตัวบทกฎหมายและเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งปญหาอุปสรรคในทุกดานทีก่ ลาวนี้ ไมวาจะเปน
ปญหาอุปสรรคจากตัวผูใหขอ มูลเอง ปญหาในการจัดการในองคการ หรือปญหาจากชุมชนและ
สังคมก็ตาม ลวนแลวแตมผี ลตอการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูลทั้งสิ้น
3.3 ขอเสนอแนะในดานกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับผูหญิง
ผลการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐ
วามีสวนผลักดันที่สําคัญในการสรางความเสมอภาคหญิงชาย จํานวน 20 คน จากจํานวน 26 คน
(f=20) คิดเปนรอยละ 79.92 รวมถึงตองการใหมกี ฎหมาย นโยบายรัฐ และมาตรการทางสังคมใน
การคุมครองสิทธิผูหญิง
และผูใหสมั ภาษณใหความสําคัญกับการสรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับ
ผูหญิง จํานวน 17 คน จากจํานวน 26 คน (f=17) คิดเปนรอยละ 65.08 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การปฏิรูปกฎหมายและการสรางนโยบายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคหญิง
(f=18) คิดเปน 69.25
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“กฎหมายสวนใหญยังไมไดคุมครองสิทธิผูหญิงอยางจริงจัง โดยเฉพาะกฎหมายครอบครัว ซึ่งเปน
กฎหมายที่รัฐบาลไทยยังตั้งเปนขอสงวนเพื่อขอเปนการยกเวนไมผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรี ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูหญิงยังถูกเอาเปรียบจากผูชายที่ใกลตัวอีกมาก
ในขณะที่
หนวยงานที่จะใหความชวยเหลือรวมถึงกลไกของรัฐก็ไมเอื้อใหผูหญิงไดมีทางเลือก ตรงนี้คือสิ่งที่ตอง
ปรับเปลี่ยน อาจเริ่มดวยระเบียบ การปฏิบัติก็จะตามมาถาเรารณรงคมากๆ” (หัวหนาฝายกฎหมายมูลนิธิ
ผูหญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท , สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2548 )

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ จํานวน 15 คน จากจํานวน 26 คน (f=15) คิดเปนรอยละ 57.69 มี
ความคิดเห็นทีเ่ พิ่มเติมในกรณีของกาอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือในเบื้องตนวา
“พี่คิดวาการประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ตองเนนมาตรการ
ดานการอํานวยความสะดวกและใหความยุติธรรม ตองประสานงานกันทั้งตํารวจ อัยการ และทนายความ
ซึ่งสวนใหญก็จะใชบริการของสภาทนายความ ตองมีการดําเนินคดีตอผูหญิงซึ่งเปนผูเสียหายอยางเที่ยง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตองใชมาตรการทางกฎหมายอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะปญหาที่ผูหญิงเจอบอยคือ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ตํารวจไมรับแจงความเพราะนอกจากจะกลัววาจะเสียเวลาเปลาแลว
ตํารวจก็มักจะตีความวา การกระทํารุนแรงตอกันในครอบครัวเปนกฎหมายลักษณะทางแพง เนื่องจากเปน
ความผิดระหวางบุคคลตอบุคคลสามารถจายคาสินไหมยอมความทดแทนกันได ซึ่งจริงๆแลวปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวนี้ ควรเปนปญหาสังคมที่รัฐตองเขามาเกี่ยวของดวย เพราะเปนปญหาที่จะนํามาซึ่ง
ความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติ
ปญหานี้จึงควรมีการปรับเปลี่ยนใหเปนกฎหมายอาญา
เชนเดียวกับปญหาความรุนแรงในดานอื่น” (ผูประสานงานเครือขายแมหญิงลานนา, สัมภาษณ 17 ตุลาคม
2548)

จากขอมูลนี้ เห็นไดวาผูใหสัมภาษณตองการใหกฎหมายเปนกลไกทีส่ ําคัญในการคุมครอง
ปองกันและสรางใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ที่ใชอยูในปจจุบัน ไดระบุไววา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน หญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน” แมมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายบางเพื่อให
กฎหมายหรือนโยบายนั้นๆไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
นอกจากนี้กฎหมายและนโยบายที่ปรับเปลี่ยนแลวนั้นก็ขาดการใหความสําคัญในการปฏิบัติจริง
กฎหมายทีม่ ีอยูอยางลอยๆ ประชาชนไมมีสวนรวม ขาดการรณรงค และประชาสัมพันธ จึงจึงควรมี
กระบวนการรณรงคและใหการศึกษา ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในกฎหมายที่เกีย่ วของและ
สิทธิที่พึงไดที่มีอยู กฎหมายไมควรนอนนิ่งๆอยูเฉย หากแตตองมีการนํามาปฏิบัติดวย ดังนั้น
กระบวนการใหการศึกษาและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและจริงจังจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองทํา
ไปพรอมกันกับการปฏิรูปกฎหมายที่จะทําใหความเสมอภาค การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพราะ
หญิงชายตางก็เปนมนุษยเทาเทียมกัน
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3.3.2 การสรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับผูหญิง
ผูใหสัมภาษณจํานวน 17 คนจากจํานวน 26 คน(f=17) คิดเปน รอยละ 65.38 เห็นวาการสราง
สังคมที่ปลอดภัยนับเปนสิ่งที่สําคัญ
และเปนสิ่งที่ผใู หสัมภาษณใหความสําคัญในการที่จะทําให
ผูหญิงเกิดพลังอํานาจในตนเอง
“การพูดถึงความเสมอภาคระหวางเพศหญิงชาย มันคอนขางเปนนามธรรม เราตองทําใหเปน
รูปธรรม เราตองการใหผูหญิงมีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจเองไดทุกปญหา เชน การณรงคเรื่องชุมชน
ลดเหลาในชุมชนของมูลนิธิ ปญหาความรุนแรงลดนอยลง ผูชายทํางานบานมากขึ้น ตอนเริ่มชุมชนงด
เหลา เราเขาไปเรื่องนี้เลย เอาคนที่ตองการเลิกเหลาอยู 2 คน ที่มีปญหาความรุนแรง ทําเงื่อนไขวาเหลาทํา
ใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวอยางไร อยางที่ทํางานในชุมชน กํานันเปนผูหญิง กินเหลาเพื่อให
เกิดการยอมรับ แตตอนหลังเริ่มเรียนรู ก็กลายเปนแกนนําในการรณรงค ในการรณรงคเรามีรูปธรรม
ใหเห็นจริง ๆ สามารถเปนตัวอยางไดเปนเครือขายของเราที่คอยชวยเหลือเมื่อเกิดความรุนแรงในชุมชน
เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเห็น ไมงั้น เราจะทํางานแคพูด ถาไมทําใหเห็นมันจะเกิดปญหา จะจบแค
นี้ พูดไปเรื่อย แตไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเคาเห็นตัวเคา เคาก็จะเห็นคนอื่นดวย ตองดึงมาเปนพวก
เดียวกัน เคาก็จะเปนเครือขายทําใหชุมชนเขมแข็งขึ้น” (ผูอํานวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง, สัมภาษณ, 15
กันยายน 2548)

และ
“พื้นที่นับเปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะทําใหผูหญิงเกิดความรูสึกวาตัวเองมีพลังอํานาจแคไหน หรือการรูสึก
ถึงการยอมรับในตัวตน
ผูหญิงยังถูกกําหนดใหทํางานในลักษณะที่เลียนแบบงานในบาน เปนตน
ในขณะที่อํานาจของผูชายกวางขวางกวามาก เชน อํานาจในการตัดสินในในการออกกฎหมาย หรือ
ระเบียบขอบังคับตางๆ การวางนโยบายในระดับชาติ ซึ่งนับเปนการแบงบทบาทที่ยังมีความเหลื่อมล้ํา
ทําใหผูหญิงสามารถ
ระหวางเพศอีกมาก การมีสังคมที่ปลอดภัย ก็จะเปนคุณภาพชีวิตที่ดีอยางหนึ่ง
พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา อาจจะเปนการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความเขาใจและความมั่นคงใหครอบครัว นอกจากนี้เมื่อผูหญิงประสบปญหา โดยเฉพาะปญหา
ในครอบครัวนั้นเปนปญหาสวนตัว เมื่อเกิดปญหาผูหญิงก็จะขาดความมั่นใจ ไมกลาบอกใคร เพราะกลัว
จะเสียภาพของผูหญิงดีที่ตองรักษาครอบครัวไว เมื่อครอบครัวมีปญหาก็คือผูหญิงมีปญหา สิ่งเหลานี้ยิ่ง
ทําใหผูหญิงถูกจํากัดพื้นที่มากขึ้น การสรางนโยบายเพื่อพื้นที่ที่ปลอดความรุนแรงสําหรับผูหญิงจึงเปน
นโยบายหนึ่งที่จะชวยผูหญิงได”(หัวหนาฝายกฎหมายมูลนิผูหญิง
กฎหมายและการพัฒนาชนบท,
สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2548)
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นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณมีความเห็นเพิ่มเติมวา
“การสรางชุมชนที่ปลอดภัย มีการรณรงคในเรื่องสิทธิผูหญิง การปลอดภัย ถือเปนการทํางานที่เปน
รูปธรรมที่สําคัญ มีการสรางอาสาสมัครที่เขมแข็ง ปองกันปญหาไดระดับหนึ่งคืออยางนอยก็ไมใหมัน
บานปลายลุกลามใหญโตหรืออาจจะปองกันก็ไดหรือคนในชุมชนรูวามีคนจําพวกนี้ทํางานอยูตรงนี้ก็
อาจจะมาคุยเราเพื่ออาจจะระบายไปไดสวนหนึ่งหรือวาในกรณีเอดส ผูหญิงที่มาที่นี่เกือบจะรอยทั้งรอย
เปอรเซ็นตไมทั้งหมดก็จริงเปนมนุษยที่ติดเอดสจากสามีทั้งนั้นตรงนี้ก็มาจากถาเรามองในเชิง gender เรา
จะเห็นชัดวามันอยูในสถานภาพความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทากัน แตงงานกันมาดี ๆ แลวสมมุติวาเราไม
มั่นใจสามีเรามีอะไรกับใครหรือเปลา ถาเราไมมั่นใจแลวเราจะปองกันตนเองถามวาสามารถปองกันได
ไหม ยากมากเพราะวามัน ไมอยูใน pattern ที่เหมือนกันแลวก็เปนความเชื่อ มันเปนอะไรที่ถูกตีตราเปน
อะไรที่หลายอยางถาลองผูหญิงบอกวาจะตองใชถุงยางก็คืออาจจะไมเชื่อใจ” (เจาหนาที่สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี, สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2548)

และ
“อยางโครงการเฝาระวังปญหาผูหญิงในชุมชนที่เปนเครือขาย จริงๆเริ่มจากปญหารณรงคเรื่องเอดสแตทํา
ไปทํามามีปญหาอื่นตามมาเยอะมากเลย ดังนั้นการสรางอาสาสมัครใหคําปรึกษาที่ทํานี้สวนหนึ่งก็รณรงค
ในเรื่องปญหาความรุนแรงตอผูหญิงแลว ก็รณรงคในเรื่องความเสมอภาคดวย ที่ทํามาก็เห็นชัดวาดีขึ้น มี
ความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น
ชุมชนปลอดภัยสําหรับผูหญิงจึงเปนเปาหมายในการทํางานที่สําคัญ
ประการหนึ่ง” (ผูอํานวยการศูนยลูกหญิง, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)

จากทัศนะขางบน นอกจากผูใหสัมภาษณตองการใหครอบครัวและชุมชนมีความปลอดภัย
ดวยการรณรงคในเรื่องความเสมอภาคแลว
ยังตองการใหหนวยงานรัฐมีการจัดเจาหนาทีห่ รือ
อาสาสมัครที่คอยดูแลรับผิดชอบและใหคําแนะนําในชุมชนอยางจริงจัง ไมใชเขามาตรวจตรา หรือทํา
กิจกรรมแลวก็ออกไป รวมถึงการฟนฟูผูหญิงที่ประสบปญหาอยางตอเนื่องดวย นอกจากนี้ในราย
อื่นก็ใหความเห็นวาการแกไขปญหาควรแกที่ตนเหตุ หรือควรใชวิธีปอ งกันปญหาจะดีกวา ซึ่งการ
สรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับผูหญิงเปนแนวทางในการปองกันปญหาที่ดี รวมถึงรัฐควรจะมีการจัด
กิจกรรมรณรงค ใหคนทั้งในระดับชุมชน และสังคมเกิดความเขาใจและตระหนักถึงปญหาของผูหญิง
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเนนใหคนในสังคมเขามามีสวนรวมใหมากขึน้

บทที่ 6
ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองสูความเสมอภาค
หญิงชาย
ดวยวาทกรรมหลักมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญที่ครอบงําสังคมอยูอยางแนนหนา
ผูหญิงกลายเปนผูถูกกดขี่ (the oppressed)ในสังคม สถานภาพเชนนีไ้ มอาจแกปญหาไดตราบเทาที่
ผูหญิงยังตกอยูในมายาคติของวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ดวยการยินยอมนอมรับ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
เดิมๆที่ถือปฏิบัติกันมา เพราะคิดวาเปนสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสมแลว เพื่อความสุขในครอบครัวและ
สังคม ผูชายสมควรเปนผูนํา ผูหญิงสมควรเปนผูตาม หรือดวยเหตุผลอื่น หากแตผูหญิงตองลุก
ขึ้นมาตั้งคําถามกับกฎเกณฑในสังคมไมวาจะเปนในรูปแบบใด หรือสงผานทางสถาบันใดในสังคม
การศึกษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาผูหญิง อยางไรก็ดกี ารจัดการศึกษาที่จะทํา
ใหเกิดผลในการสรางพลังอํานาจแกผูหญิงที่ถูกกดขี่ดว ยระบบชายเปนใหญ โดยใชวิธีการสอนแบบ
มโนธรรมสํานึก ตามแนวคิดของเปาโล แฟร (Paolo Freire 1921-1997) ซึ่งเปนนักการศึกษาชาว
บราซิล ที่ไดนาํ เสนอรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับผูถูกกดขี่ ไปสูความเปนเสรี เปนวิธีการสอน
ที่มุงใหผูเรียนและสังคมไดเห็นปญหาทีก่ ดทับอยู
หาตนเหตุของปญหา รวมถึงแสวงหาแนว
ทางแกไขปญหา โดยที่ทั้งผูหญิงและผูชายสามารถเรียนรูประเด็นตางๆในความเปนผูหญิงหรือผูชาย
ที่เหมาะสม อาจจะเปนในรูปของการสนทนาระหวางกลุมผูหญิงดวยกันเอง หรือกลุมผูหญิงและ
ผูชาย หรือระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนวิธีการจัดการศึกษาที่ชอบดวยหลักการเคารพในศักดิศ์ รี
ของผูหญิง และนําไปสูการปลดปลอยใหผูหญิงมีเสรีภาพ เปนตัวของตัวเอง พึ่งตนเองได ซึ่ง
จําเปนตองปูพนื้ ฐานวิธีคิดดวยการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองใหกับผูหญิง รวมถึง
การสรางความเขาใจ การใหเกียรติซึ่งกันและกันระหวางผูหญิงและผูชาย ในการจัดการศึกษาใน
ลักษณะนี้ ครูหรือผูสอนนับวามีสวนสําคัญเปนอยางมาก ดังที่ เปาโล แฟรนั้นไดกลาววาครูมิได
เปนเพียงผูสอน เทานั้นหากแตตองเปนแบบอยางตลอดเวลาสําหรับเด็ก สิ่งที่ครูพูดตองเปนสิ่งทีค่ รู
เชื่อและถือปฏิบัติ ครูจึงเปนเสมือนผูสรางวัฒนธรรมในสังคม สรางวิถีชีวิตของนักเรียนและสังคม
(Paolo Freire, 1984:89)
สวนเนื้อหาที่เรียนก็เปนตองเรื่องจริงที่ใกลตัวและมีความขัดแยงใน
ความรูสึกของผูหญิง เนื้อหาจะประกอบดวยการดําเนินชีวิตของผูห ญิงจริงๆ ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาที่
เริ่มตนจากระดับความสามารถรับรูปญหา
หรือความขัดแยงเบื้องตนของผูหญิง
ก็คือการจัด
การศึกษาระดับความสํานึกตอปญหาหรือความขัดแยงของผูหญิงเอง
จากการจัดสนทนากลุม เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย โดยเนนทีก่ ิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลดปลอยผูหญิงจากการเปนผูถกู กดขี่ในสังคมที่
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ถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญ ผูว จิ ัยไดจัดการสนทนากลุมผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี
ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกริก สมาชิก
กลุม จํานวน 6 คน และกลุมผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ณ สมาคม
YMCA. จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกกลุม จํานวน 7 คน ดังนี้
ตารางที่ 11 คุณลักษณะผูรวมสนทนากลุม
กลุมที่
1
(กรุงเทพและปริมณฑล)
จําแนกตาม
เพศ
7
หญิง
ชาย

2
(ภาคเหนือ)

5
1

รวม
อายุ
26-30
31-40
41-50
50ปขึ้นไป

7

6

2
4
1

3
3
1

การศึกษา
กอนปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

4
3
-

1
4
1

อายุการทํางาน
5-10
11-15
16-20
21ปขึ้นไป

1
3
1
2

1
2
3
-
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ในการสนทนากลุม ผูเขารวมประชุมทั้ง 2 กลุมไดชวยกันระดมความคิดเห็นในแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองสูความเสมอภาคระหวางหญิงชาย แกผูหญิง สมาชิกทั้ง2
กลุม ตางก็มีความคุนเคยกับการทํางานในลักษณะของครอบครัว และชุมชนมากกวา ใน
สถาบันการศึกษา
ดังนั้นขอสรุปจากการสนทนากลุมจึงใหน้ําหนักไปที่การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและชุมชน การสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสรางพลังใน
ตนเองอํานาจสูความเสมอภาคหญิงชาย ใน 3 รูปแบบ คือ 1) แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ 2)
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ และ3) แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบนับเปนการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญรูปแบบหนึ่ง
เนื่องจากเปน
รูปแบบการจัดการศึกษาทีเ่ ด็กและเยาวชนทุกคนทั้งหญิงและชาย ตองผานกระบวนการหลอหลอม
และมีบทบาทสําคัญในการใหความรูแกสมาชิกในสังคมทั้งผูหญิงและผูชาย กอนจะเติบโตเปนผูใ หญ
ในสังคมตอไป ในที่ประชุมกลุมไดใหความคิดเห็นในแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ โดยเนน
ที่การจัดกิจกรรมทางการศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษา ดังนี้
1.1โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในเรื่องมิติ
หญิงชายในสังคม ในเบื้องตนนั้นควรจัดใหความรูค วามเขาใจในเรื่องมิติหญิงชายในสังคมใหแก
บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครู ซึ่งเปนบุคคลที่ตองทํางานกับเด็กโดยตรงเพื่อสรางทัศนคติที่
ถูกตอง กลุมภาคเหนือและกลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นรวมกันวา
กลุมภาคเหนือ
“กอนอื่นครูตองไดรับการอบรม หรือตองมีความรูในเรื่องมิติหญิงชายกอน ตองเขาใจอยางแจมชัดในการ
สอนนั้นตองใหความสําคัญกับการสอนอยางมีวิจารณญาณ เชนเดียวกับการเรียนอยางมีวิจารณญาณ และ
ตองตระหนักเสมอวาไมมีการเรียนการสอนใดที่ไมเกิดการเรียนรู ครูตองตระหนักเสมอกวาการสอนนั้น
เปนอะไรที่มากกวาการแสดงออกถึงการสอน การเรียนการสอนนั้นตองมีทั้งครู ผูสอน เด็กผูหญิงและ
ผูชายที่เปนผูเรียนควบคูกันไป ผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูไปพรอมๆกัน การเรียนรูจากกระบวนการสอน
นั้นผูสอนตองเปดใจตลอดเวลาที่จะคิดทบทวนสิ่งที่ตนสอน และพัฒนาไปเรื่อยๆ รวมถึงการพยายามที่
จะเขาไปมีสวนรวมในความสนใจ และความอยากรูอยากเห็นของกลุมผูเรียน เพื่อชวยใหผูหญิงฝาฟนไป
บนเสนทางการเรียนนั้นได บางครั้งความอยากรูอยากเห็นในประเด็นที่ผูหญิงประสบอาจทําใหผูสอนได
เห็นปญหาบางอยางที่ไมเคยสังเกตมากอน
แตเมื่อสอนอยางเปนขั้นตอนดวยความอยากรูอยากเห็น
แลกเปลี่ยนกันดวยดวยจิตสํานึก มีเหตุผล มีความเขาใจ เปดใจใหกับความคิดของกลุมผูเรียนที่คิดไม
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ตรงกับผูสอน ความไมสามารถเชื่อมโยงเหตุผล และการคิดอยางชางสังเกตของผูเรียน ครูก็จะเรียนรูไป
พรอมๆกับการสอนไปดวย ประการแรกครูตองเรียนรูวาจะสอนอยางไร”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“แนนอนในการเรียนการสอน ครูยอมสําคัญทีส่ ุด จะทําหลักสูตรใหดีแคไหน ถาครูไมดี ก็ไมมีผลดี
แนนอน และครูตองตระหนักเสมอวาไมมีสิทธิ์สอนในสิ่งที่ตนไมรู ความรับผิดชอบของผูสอนทั้งในแง
การเมือง จริยธรรม และจรรยาบรรณ นั่นหมายถึงตองเตรียมพรอมกอนจะสอน และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ประสบการณการสอนจะทําใหครูมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะหการสอน
อยางเชนการจัดการศึกษาดวยการยกประเด็นที่ทาทายและใกลตัว หรือการถอด
อยางมีวิจารณญาณ
ประสบการณของผูหญิง การจัดการศึกษาสําหรับผูหญิงนั้นสามารถทําไดหลายวิธี มีการใชสื่อตางๆเพื่อ
กระตุน ใหมีการพูด แลกเปลี่ยน แตครูตองไมชี้นํา ในขณะเดียวกันครูก็สามารถเปนทั้งผูเรียนและผูสอน
ไปพรอมๆกัน”

จากความเห็นดังกลาวในที่ประชุมกลุม ทัง้ 2 กลุม สมาชิกสวนใหญเห็นวา ครูหรือผูสอน
เปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ในการใหความรู ความเขาใจในเรื่องมิตหิ ญิงชาย รวมทั้ง
การประพฤติตวั ใหเปนแบบอยางกับสมาชิก หรือนักเรียนในสถาบันการศึกษา
ครูตองมีความ
จริงใจในสิ่งที่ตนคิดและเชื่อ เปนแบบอยางที่ดี ที่ถูกตอง ตองไมพูดอยางหนึ่งทําอีกอยางหนึ่ง ครูไม
เพียงแตเปนผูส อนเทานั้น หากเปนเปนผูสรางวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของเด็ก ซึ่งเปนผูกําหนด
สังคมในอนาคต
อยางไรก็ดีนกั เรียนบางคนอาจไมไดรับการปลูกฝงอยางถูกตองจากครอบครัว
โรงเรียนก็จะเปนที่ปลูกฝงความคิดในเรื่องมิติหญิงชายที่เทาเทียมใหเด็กได
1.2 โรงเรียนตองสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และสรางบรรยากาศความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเกิดขึ้นอยางธรรมชาติในโรงเรียน
กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“โรงเรียนเปนสถาบันที่จะสอนใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายไดดี เพราะเด็กทุกคนตอง
ผานการศึกษาในโรงเรียน ที่สําคัญครูตองมีประเด็น gender และตองฝกทักษะชีวิตจริงๆใหกับเด็ก การให
เด็กเขาใจถึงความเปนหญิง ความเปนชายที่ไมมีความตาง ไมมีเพศใดดอยกวาเพศหนึ่ง ความรับผิดชอบ
รวมกัน และการแปรสภาพความรุนแรงในเด็กเปนความสรางสรรค ความออนนุมในตัวผูหญิงก็ตองแปร
สภาพเปนความออนนุมที่แกรงดวย ครูตองทําใหเด็กผูหญิงและเด็กผูชายอยูดวยกันได สวนใหญที่มี
การแยกเพราะเด็กผูชายชอบเลนแรง เพราะถูกสอนมาใหเลนแบบนั้น แลวก็แกลงเด็กผูหญิงเพราะเห็นวา
ออนแอกวา ตอไปตองไปคุยกับกระทรวงศึกษา มีงานตองทําอีกมาก เด็กในโรงเรียนปจจุบันนี้มีการใช
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ความรุนแรงเยอะมาก อาจเปนเพราะครูไมมีกิจกรรมใหเขา หรือดูทีวีมาก เกิดการเลียนแบบ เราเลี้ยงลูก
ก็ตองพยายามอธิบาย”

กลุมภาคเหนือ
“ตองมีกิจกรรมที่สรางสรรค มีความคิดวิเคราะหวิจารณ และมีการสรางสรรคใหมๆตอเนื่องไปตลอดเวลา
หรืออาจจะเริ่มจากการคิดพิจารณาปรากฏการณตามธรรมชาติ หรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม หรือที่
เพื่อนๆในกลุมแนะนํา หยิบยกมา จนไดประสบการณทางปญญา นอกจากนี้ในมิติของการวิเคราะห
วิจารณนี้จะตองไมแบงแยกความรูความรูแบบสามัญสํานึกของผูเรียนและความรูที่เปนแบบวิทยาศาสตร
แตตองใหความสําคัญในการสังเคราะหทั้งสองขั้วนี้เขาดวยกัน มีการการใชสื่อ เชนรูปภาพที่เชื่อมโยง
ไปสูสถานการณในสังคม
รวมทั้งสถานการณจริงที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเพื่อใหคนลุกขึ้นมาตอสู ใหรูเขาเปนใคร มองใหเห็นถึงระบบสังคมที่อาศัยอยู วาในการที่เปน
ผูหญิงในสังคมนั้น ผูหญิงถูกกดขี่อยางไร”

1.3 การจัดกิจกรรมตางๆ แกนกั เรียนในประเด็นมิตหิ ญิงชาย เพื่อสรางความรูความความ
เขาใจในเรื่องมิติหญิงชายในสังคม ปรับทัศนคติของนักเรียน และเพิ่มทักษะการอยูรวมกัน ดังที่
สมาชิกสวนใหญของกลุมกรุงเทพฯและปริมณฑลไดใหทัศนะวา
“ในการสอนเรื่องมิติหญิงชายนั้น อาจจะแยกออกมาเปนเนื้อหาวิชาเลยก็จะดี หรือไมก็ตองสอดแทรกอยู
ในการเรียนการสอนทั่วไป รูปแบบใชแบบเชิงปฏิบัติการ เนนการมีสวนรวมเปนหลัก อาจจะไปเขา
คายใชชีวิตรวมกัน แลวใชสถานการณจริง หรือถาไมมีโอกาสก็ทําในชั้นเรียนก็ได โดนการแบงกลุม ได
แสดงบทบาท ไดแลกเปลี่ยน แตตองปู เรื่องsexและgender กอน วิเคราะห case แนวคิดตองปูกอน แต
จะไมบรรยาย มีหมวด sex and gender แลวก็ gender analysis และปญหาความไมเสมอภาค
แบงเปน ความรุนแรงในครอบครัว กับการลวงละเมิดทางเพศ
ถาผานสวนนี้ไปก็จะเชื่อม สิทธิ
มนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิอนามัยเจริญพันธ กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ ถาเปนกลุม ถาเปนพวกการเมือง
ก็พูดเรื่องการมีสวนรวมในการเมือง การลวงละเมิดก็อาจจะ role play ดูหนัง ก็ใหวิเคราะหประเด็น
gender อีก และก็อานหนังสือ เชนลมตางทิศ sex slave หลักการสงผานความรูนี้เราตองตองใหได
concept เชนถานึกถึงผูหญิง ผูชายคิดถึงอะไร แลวแบง sex กับ gender โดยใชบัตรคํา ถาจะใหสื่อ
อะไร ตองให concept กอนจะไดไมหลุดประเด็น
ครูตองมีประเด็น gender และตองฝกทักษะชีวิต
จริงๆใหกับเด็ก การใหเด็กเขาใจถึงความเปนหญิง ความเปนชายที่ไมมีความตาง ไมมีเพศใดดอยกวาเพศ
หนึ่ง ความรับผิดชอบรวมกัน”

กลุมภาคเหนือ
“รูปแบบการศึกษา ควรมีการฝกทักษะชีวิต ใหมีการฝกจริงในสิ่งที่ตองการใหเขาเรียนรู อยางที่อาจารย
สมภพเรียกวาการถอดประสบการณ ก็คือใหเด็กไดมีโอกาสสํารวจประสบการณตัวเอง ที่เปนแนวขัดแยง
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เพื่อมาแลกเปลี่ยน หาทางออกกัน เชนการจัดคายเพศศึกษา คายชาวนา คายธรรมชาติ ใหเขาไดสัมผัส
ของจริง แลวเขาจะเขาใจ อยางเราเปนชาวสวนเราก็รูชีวิตชวนสวน เด็กสมัยนี้ชีวิต อยูในหางหมดเลย
ไมไดเรียนรูอะไรเลย คายนี่แหละจะชวย เชนใหเด็กวัยรุนไดมีโอกาสไปเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห
หรือเด็กกลุมเสี่ยงในเรื่องตางๆ ซึ่งถาปูไดอยางนี้ฐานแนน เขาก็จะมีทักษะชีวิต จึงตองไปเลนที่กลไกของ
กระทรวงศึกษา
และอีกประเด็นหนึ่งที่อยากเสนอคือเวลาสอนครูตองมีสื่อ รูปภาพ วีดีโอ
ภาพประกอบเสียง หรืออะไรก็ไดเพื่อใหนักเรียนจิตนาการ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนที่จะไดคุย หรือโยงไป
ถึงเหตุการณตางๆ ไมเชนนั้นบางครั้งก็ไมรูจะคุยอะไร”

จากขอมูลขางตน สมาชิกกลุมพยายามที่จะเสนอวิธีการสอน ซึ่งสอดคลองกับการสอนแบบ
มโนสํานึกของเปาโล แฟร ที่แบงขั้นตอนการสอน เปน 3 ขั้นตอน ขั้นแรกคือการเขารหัส
(codification) ซึ่งเปนขั้นที่ครูเสนอสถานการณจริงที่เกีย่ วของ สัมพันธกับนักเรียน ซึ่งตองเปน
สถานการณที่เปนลักษณะขัดแยงเพื่อแลกเปลี่ยนกัน ขัน้ ตอมาก็คือการถอดรหัส (decoding) เปนการ
ถอดความหมายจากสถานการณ หรือถอดประสบการณนักเรียนประสบ โดยใหความหมายในแง
ตางๆ ขั้นตอนสุดทายที่จะทําใหนกั เรียนเกิดการคิด วิพากษวิจารณกันหลากหลายและทัว่ ถึง หรือใน
ลักษณะแผกระจาย (divergent) ดวยภาษางายๆของนักเรียน นักเรียนซึ่งเคยเปนแตผูฟงก็จะเริ่ม
ตระหนักและมองเห็นปญหา เปนการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ตองการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
1.4 การสงเสริมการอานอยางจริงจัง เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่การสนทนากลุมใหความสําคัญ
เพราะการอานเปนที่มาที่สําคัญในการหาความรูเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนผูหญิงในเรื่องมิติ
หญิงชายหากนักเรียนสนใจ รวมถึงความรูในเรื่องอื่นๆดวย นอกจากนี้ความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
กรุงเทพฯและปริมณฑลเห็นวา
“การจัดการศึกษาใหความรูในเรื่องมิติหญิงชาย ตองเริ่มตั้งแตวัยเด็กเลย ยิ่งเด็กแคไหนก็ดีเทานั้น ตอง
หัดใหเด็กผูหญิงอานหนังสือมากๆ จนติดเปนนิสัย โดยปกติ ถาสังเกตจะเห็นวาเด็กผูหญิงสมาธิจะดีกวา
เด็กผูชายมาก เพราะหญิงถูกฝกใหทํางานที่ตองนิ่งและใชสมาธิอยูแลว เราตองใชประโยชนตองนี้ใหเด็ก
เกิดปญญา ตองทั้งอานและเขียน ตองเนนกับเด็กมากๆ สวนใหญเด็กผูหญิงทําในสิ่งที่ตองใชสมาธิแตไม
เกิดปญญา การอานเปนที่มาของความรู ปญญา เริ่มจากตัวเองกอน ตองเปนการเรียนการสอนที่สราง
consciousness เปน gender consciousness ใหเด็กผูชายเด็กผูหญิงเกิดมาแลว ไดเรียนรูอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพ สามารถเคียงบาเคียงไหลกาวไปดวยกันได โดยที่อีกฝายหนึ่งไมถูกจํากัดทรัพยากร ไมถูก
discriminateไมถูกละเมิดสิทธิ มีความเครารพในความแตกตาง มีสิทธิในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ก็
จะออกมาเปนแบบนี้”

นอกจากนี้การสอนไมอาจเปนแคกระบวนการถายทอดความรูจากผูสอนไปที่ผูเรียนเทานั้น
เพราะถาเปนเชนนั้น สิ่งที่ไดก็เปนแคการทองจํา เหมือนเครื่องจักร ไมสามารถเกิดการคิดวิเคราะห
หรือสรางสรรคสิ่งใหมไดเลย หากแตการศึกษาอยางมีวิจารณญาณจึงสัมพันธกับการสอนที่ทั้งตอง
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วิเคราะหวิจารณ ซึ่งจําเปนตองเขาใจอยางพินิจพิเคราะห และตระหนักทั้งการศึกษาจากตําราและที่
สําคัญจากประสบการณจริงที่อยูรอบตัว คือตองเขาใจทั้งตัวบทหรือประเด็นนั้นและบริบทในสังคมที่
เกี่ยวของ อยางไรก็ดีการสอนเพื่อใหเกิดพลังอํานาจในตนเองสําหรับผูหญิงนั้น ครูที่สอนจําเปนมีการ
สอนที่มีความตั้งใจ เห็นการสอนเปนงานที่มีความทาทาย ประเด็นความรูที่ควรจะอยูใ นการเรียน
การสอนนั้นลวนแตเปนสิ่งที่ทาทายใหคิด และหาเหตุผลที่เรียนรูและเปลี่ยนแปลง ตองมีความอดทน
และการสอนก็ไมใชงานที่เรงรีบ หากตองประณีต และเอาจริงเอาจัง ดังที่สมาชิกในกลุมภาคเหนือ
ไดใหความเห็นวา
“ครูตองทุมเทใหกับการสอนอยางจริงจัง ตองเจียระไนใหนักเรียนทั้งผูหญิงและผูชายเปนเพชรที่เจิดจรัส
และทรงคุณคาใหได สมัยนี้พูดถึงผูเรียนเปนศูนยกลางมันก็ไมใชเรื่องใหม ที่ผานมาในการทํางานทุก
อยางเราก็ทําแบบ client center อยูแลว ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา การสอน การจัดฝกอบรมตางๆ
หลักการมันก็ไมหนีกัน แตผูสอนตางหากที่ตองตระหนัก งานของครูที่ตองการสรางคนนั้น มิไดเปนแค
เพียงอาชีพหนึ่งนะ แตมันเปนงานเหนือวิชาชีพ ไมใชวันๆหนึ่งทําใหผานๆไป ถาเราทําเชนนั้นเราจะไม
มีวันเห็นสังคมที่ดีขึ้น ไมมีวันเห็นสังคมที่หญิงและชายมีความเทาเทียมกันตามที่เราไดตั้งเปาหมายไว เรา
ตองสราง ตองลงแรงมากกวานั้นมากนัก”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“ในวัฒนธรรมการเรียนรูของผูหญิงนั้น จําเปนตองมีการอานการเขียน เพื่อแสวงหาความรู หรือเรียนรูถึง
สถานการณและภาวะแวดลอมในสังคมของผูหญิงที่เขารวมในการเรียนการสอน การศึกษาเพื่อสรางพลัง
อํานาจนี้ตองมีสวนอยางแทจริงในการสรางตัวตนของผูหญิงขึ้นมา ตองสรางใหเกิดในระดับจิตสํานึก ครู
ตองไมสอนแคการอานเทานั้น หากแตตองฝกใหผูหญิงไดเขียนถึงความคิดเห็นของตัวเอง อาจเปนใน
รูปแบบ การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน หรือการเขียนบทความเล็กๆ การเปนคนเขียนที่ดีนั้น
จําเปนตองมีประสบการณในการอานงานเขียนดีๆ และตองใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในการเขียนตั้งแต
ระดับประถม ซึ่งเปนชวงที่เด็กกําลังพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนได และตองทําตอเนื่องไป
สม่ําเสมอ”

นอกจากการอานการเขียนแลว
การไดแลกเปลี่ยนโดยมีพนื้ ฐานจากประสบการณของ
สมาชิก และการไดมีโอกาสไดปฏิบัติจริง ทําจริง ก็จะทําใหแตละคนไดมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตางๆ
อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองตามแนวคิดของเปาโล
แฟร
(Paolo Freire)นั่นคือนักเรียนหรือผูเรียนตองเปนผูกําหนด เปนผูก ระทํา ไมใชเปนผูถ ูกกําหนดใหทํา
ตามในสิ่งที่คนอื่นตองการเทานั้น ในประเด็นนี้ กลุมภาคเหนือสวนใหญเห็นวา
“ควรมีการจัดการศึกษาใหทั้งผูหญิงและผูชายรูถึงความเสมอภาคตั้งเด็กยิ่งเล็กยิ่งดี
ใหเขาไดรับ
ประสบการณจริง ใหเรียนรูในเรื่องการอยูรวมกัน ไมแยกบทบาทหญิงหรือชาย จะพูดเรื่องการอยู
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รวมกัน อยูอยางไรทําอยางไรที่ไมเปนการลิดรอน ทําอยางไรที่จะชวยเหลือกัน ไมทํารายกัน ไมตอง
สนใจวาหญิงหรือชาย ใครจะทําอะไรก็ได แตตองเคารพกัน บานเราเด็กเรียนทฤษฎีแตไมมีการปฏิบัติ
จริง อาจจัดใหเด็กเขาคาย มีกิจกรรม เพราะถาเราสอนเพียงผิวเผิน ก็จะผานไปแลวหายไป ไมคอย
เรียนรูมาก ละอีกอยางหนึ่งที่สําคัญตองใหผูหญิงไดเรียนรูของจริง เชนถาเปนเด็กที่กําลังประสบปญหา
อะไรก็ใหเรียนรู ในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชีวิตได ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูเรียน ตอง
พยายามสอดแทรกในเรื่องความมั่นใจ คนเรานะถาคิดเปนเขาใจในสิ่งที่ตัวเองทํา อธิบายไดถึงจะมีพลัง
ในตัวเอง ถาครูยังเปนคนสั่งแลวใหเด็กทําตามอยูตลอดเวลา ก็ไมมีอะไรดีขึ้น ทํายังไงใหนักเรียน active
ไมใช passive อยูตลอดเวลา”

นอกจากนี้สมาชิกในกลุมภาคเหนือยังใหความเห็นเพิ่มเติม โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของ
ประสบการณ ซึ่งเปนที่มาของการเรียนการสอนแบบผูหญิงเปนศูนยกลางวา
“การจัดการศึกษาตองเนนที่ประสบการณจริง ตองเริ่มจากการศึกษาวิเคราะหความเปนมนุษยของแตละ
คนออกมากอน เริ่มตนจากเด็กๆ เริ่มตนจากขางในออกมาขางนอก วาในตัวเขามันมีกลไกอะไรบาง
กลไกกระบวนการคิด เวลาสอนจะสอนเปน issue แตวาแตละคนสามารถหยิบมาใชเปนการสวนตัวได
เชนเริ่มตนวาความคิดคืออะไรกอน เพื่อเวลาเขาคิดเขาจะไดรูวามันสะทอนอะไรบางอยาง กระบวนการ
มันคิดมันมาอยางไร ความรูสึกมันเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทําไมมนุษยเกิดความรูสึก ทําไมผูหญิงเกิด
ความรูสึก ผูชายมีความรูสึก องคประกอบของความรูสึกมีอะไรบาง ความเห็น ความรูสึก ความทรงจํา
ความเชื่อมันเกิดขึ้นมาไดอยางไร เริ่มมาจากขางในกอน จากกระบวนการกอน เขาใจวาอะไรเปนอะไร
เพราะถูกสอนมาเชน เชื่อเรื่องผี เพราะถูกสอน ถูกหลอหลอมใหเชื่อ หรือคิดวาเปนผูหญิงตองรักนวล
สงวนตัว เพราะเขาถูกสอน ผูหญิงมีมดลูกนะ ตั้งครรภนะ ก็เกิดเปนความเชื่อขึ้นมา เปนกระบวนการ
สรางขึ้นเพื่อใหคนเราเกิดความเชื่อ ตองพยายามใหเขามองใหออกวาความเชื่อที่ปรากฏในตัวเองตอนนี้
เปนอยางไร
และลองมาตั้งคําถามกันดูวาสิ่งนี้ใชความจริงไหม
มันเปลี่ยนได มันขึ้นอยูกับ
กระบวนการเรียนรู ทีนี้ก็มาเรียนเรื่องกระบวนการเรียนรู มีอะไรบางที่เราตองเชื่อ ตองฟง ตองเรียนรู
มีกระบวนการอะไรบางที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ก็จะเปนกระบวนการสังเกต การแลกเปลี่ยนกัน
การวิเคราะห ก็เขาสูกระบวนการเรียน คือให วิเคราะหตัวเองกอนวา คุณเชื่ออยางไรในความเปนเพศ
ของคุณ คุณเชื่ออยางไรในรางกายของคุณ คุณเชื่ออยางไรในเรื่องที่พอแมสอน บางคนก็สะทอนอะไร
ออกมาก็ไมเปนไร แตเราก็จะวิเคราะห ใหเขารูวาเปนเพราะเหตุใด ก็ใหเขาหัดวิเคราะหตัวเอง พอเขา
วิเคราะหอารมณ ความรูสึกตัวเขาเองได ใหเขาเขาใจ
ตองใหรูเทาทันตรงนี้กอน พอรูตัวเองเราก็
สามารถวิเคราะห เขาใจตัวเองไดมากขึ้น เริ่มไมหลอกตัวเอง ไมตกอยูในมายาคติ”

จะเห็นไดวาทัง้ สองกลุมลวนตองการใหผูหญิงหลุดพนจากอยูใ นอํานาจของมายาคติตางๆที่
กดขี่ผูหญิงอยู และเห็นวา การอานเปนที่มาของความรู รวมถึงการเรียนการสอนที่ตองอาศัย
สติปญญา เวลา ความสนใจ สมาธิและอื่นๆอีกหลายอยาง แตก็ใหผลคุม คาและไดรับความอิ่มใจ และ
เปนที่มาของความรูอีกมากมาย ไมมีใครที่ศึกษาอยางแทจริงแลวไมใชวิจารณญาณวิเคราะหวิจารณ
ผูนั้นก็จะอยากรู อยากอาน คิดพิเคราะหตลอดกระบวนการของการคนหาสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนการ

267

แสวงหา แสวงหาเพื่อทําความเขาใจในสิง่ ที่ตองการจะรู (Paulo Freire,1993: 57) ดังนั้นในความจํา
เปนพื้นฐานทัง้ หลายการสอนใหผูหญิงอานและเขียนอยางถูกตองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
และก็
ไมใชเปนการสอนเพียงแคการอานเทานั้น หากแตเปนการสอนประสบการณ การสรางความเขาใจ
อยางสรางสรรค มีความเขาใจและสามารถสื่อสารได สามารถเชื่อมโยงความคิดที่ไดจากการอาน
การสอนกับประสบการณทไี่ ดจากชีวิตประจําวันเขาดวยกัน ครูจึงจําเปนตองฝกใหผูหญิงไมวา จะ
เปนวัยใดรักการอาน และการเขียน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานชีวิตของผูหญิงที่สําคัญ ซึ่งจําเปนตองเรียน
รูอยูตลอดชีวิต และครูตองตระหนักเสมอวาการศึกษา คือการทําใหเห็น หรือการคนพบ หรือการที่
เขาใจสิ่งตางๆไดชัดเจนขึ้น
และที่สําคัญตองเขาใจความสัมพันธในสิ่งที่กําลังพูดถึงกับสังคม
โดยรอบ
1.5 โรงเรียนควรจัดสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการในดานมิตหิ ญิงชาย โดยเชิญผูที่มี
ประสบการณในการทํางานในดานนี้ เชนองคการพัฒนาเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ผูป กครองนักเรียน เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูในเรื่องมิติ
หญิงชาย รวมถึงการขยายเครือขายการเรียนรูออกไป เพื่อสรางความเขาใจและแสวงหาแนวทางใน
การปฏิบัติรวมกัน กลุมภาคเหนือสวนใหญเห็นวา
ที่จริงภาคเหนือ การจัดการศึกษาเพื่อใหเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางหญิงชาย โรงเรียนควรมีการ
จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมนักเรียน อาจใชวิทยากรเปนเจาหนาที่ขององคการพัฒนาเอกชนก็
ไดที่มีประสบการณ มาชวยกันทําเรื่องจิตสํานึกขึ้นมา สรางเรื่องกระแส สรางวิชาการขึ้นมา เชิญ
ผูปกครองนักเรียนมาดวย มาชวยกันระดมความคิด สราง model ขึ้นมา สราง model concept prevention
ขึ้นมา

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“โรงเรียนนาจะตองสรางเครือขายในการทํางาน ในทุกระดับ ทุกภาคสวน ตั้งแตระดับชุมชน เมือง ระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ก็เริ่มที่จะเขาไปสูระดับเอเชีย ลุมน้ําโขง ปองกัน ฟนฟูบําบัด
สุดทายก็มาสูกระบวนการสรางผูนําในกลุมเยาวชนผูหญิง เราเรียนรูจากกระบวนการชวยครั้งแรก และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ทําการเชื่อมโยงขอมูล เชื่อมกันหมด มี Host ที่คัดเลือกเด็กมา พอ
เสร็จก็ยังติดตาม ดูวาเขาทําเรื่องตางๆไดมั้ย เขาก็เปน young social worker นี่เราก็ทําในระดับราก ถาราก
แนน สังคมก็ไปได”

1.6 ครูในฐานะผูผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมความเสมอภาคหญิงชายในสถาบันการศึกษาใน
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ความ
คิดเห็นกลุมภาคเหนือเห็นวา

268
“ครูเปนบุคคลที่สําคัญในการผลักดันใหนักเรียนเกิดพลังอํานาจในตนเอง ครูเปนบุคลากรที่สําคัญที่สุด
ในการสรางความรู ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคในเกิดขึ้นในโรงเรียน หรือครูที่มีหัวใจที่เต็มเปยม
ไปดวยความมุงมั่นในสิ่งที่เชื่อ
เปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ครูตอง
ตระหนักเสมอวา การศึกษาเปนสิ่งที่ตองจริงจัง ไมใชแคทํางานเพื่อเงิน ในฐานะของครูที่ตองสรางและ
จัดการกับสังคมที่ประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูหญิงครึ่งหนึ่งที่จะตองมีความเสมอภาคกับผูชายที่เปน
สมาชิกอีกครึ่งหนึ่งในสังคม และนักเรียนหรือผูเรียนก็เปนไดทั้ง ผูหญิงและผูชาย ที่เปนเด็ก เยาวชน ที่
จะตองเติบโตเปนผูใหญตอไปในอนาคต หากครูมีสวนในพัฒนาการทางความคิดของนักเรียนในความ
ดูแล ครูและนักเรียนจะมีพัฒนาการที่เปนเนื้อเดียวกัน ถาครูขาดความสามารถ ไมมีการเตรียมตัวที่ดี
และไมมีความรับผิดชอบ นั่นยอมทําใหนักเรียนลมเหลวเชนเดียวกัน และในทางตรงกันขามถาผูสอนมี
ความรับผิดชอบ มีการเตรียมการที่ดี เอาจริงเอาจัง และตระหนักอยูเสมอในสิ่งที่ตองสราง รวมถึงการที่
ครูยืนยันตอสูกับความไมถูกตองในสังคมที่เกิดขึ้น ก็จะเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงความ
เปนจริงในสังคม ไดเรียนรูถึงความกลาที่จะตอสูในสิ่งที่ไมถูกตอง ไมวาจะเปนเรื่องการโอนยายที่กําลังมี
ปญหา หรือปญหาอื่นๆ มากกวาครูที่ยอมจํานนตอความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นดวยความกลัวหรือความไม
สนใจในความเปนไปของสังคม ซึ่งเปนทางหนึ่งที่จะเปลี่ยนใหนักเรียนไดเขาใจ และอยูในสังคมไดอยาง
เขมแข็ง”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“ครูที่จะสอนนักเรียนในเรื่องมิติหญิงชายนี้ตองทํางานหนักแนนอน เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องคอนขางใหม
และสวนกระแสหลัก ตองเตรียมตัว และตองสรางความเขาใจในตัวเองดวย ตองชัดเจนในการทํางานของ
ตัวเองพอสมควร งานที่ครูทําสําคัญ และคิดวางานการศึกษานี้การเตรียมตัวสําคัญที่สุด ไมเชนนั้นก็จะไร
ทิศทาง นอกจากนี้ครูตองมีความคิดสรางสรรค แนนอนตองสวนกระแส ตองเปนตัวของตัวเอง เพราะ
ภาพของผูหญิงเปนอยางไรในสังคมเราก็รูดี ตองตอสู และทําใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญที่ผูหญิงและ
ผูชายตองเสมอภาค เทาเทียมกัน ครูตองมีวิธีคิดในการตอสูอยางมีประสิทธิภาพในสิทธิของผูหญิงใน
สังคม ตองทําใหนักเรียนโดยเฉพาะ เด็กผูหญิงมีความรูสึกวาเรามีอํานาจ ในขณะเดียวกัน นักเรียนผูชาย
ก็ตองเขาใจ แตถาพูดถึงความยาก เพราะคนไมเขาใจเรื่องนี้ ก็อาจจะดีขึ้นนะ เพราะยังไงสังคมก็มีการพูด
ถึงเรื่องมิติหญิงชายมากขึ้น สวนหนึ่งก็มาจากการตอสูของ ngo.ผูหญิงมา 10-20 ป และงานที่เราทํามี
ความสําคัญทั้งทางการเมืองและสังคม เกิดใครที่คิดตามกระแสหลักก็อยามาเลนเรื่องการศึกษาผูหญิงเลย
ครูตองมี critical mind”

กลุมภาคเหนือ
ครูตองเปนคนรับฟงคนอื่นจึงเปนคนที่มีจิตใจมั่นคงทามกลางความไมมั่นคง ครูหรือผูสอนนั้นตองเปน
คนที่มีความแนใจ แตตองไมปกใจเสียทีเดียว วานักเรียนแตละคนในกลุมนั้นคิดอยางไร หรือเปนคน
อยางไร ซึ่งตางจากทาทีของครูที่นิยมอํานาจ หรืออํานาจนิยม ซึ่งเปนคนที่ใจแคบและคิดวาความจริงของ
ตนเทานั้นที่ถูกตอง รวมถึงการบังคับใหผูอื่นเชื่อและทําตาม เชื่อวาความคิดของตนเทานั้นที่จะชวยให
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นักเรียนผูหญิงหลุดพนจากการกดขี่ ซึ่งโดยทั่วไปครูมักจะมีอํานาจเหนือนักเรียน และคิดวาความรูของ
ครูที่มีอยูนั้นอยูเหนือความไมรูและความไมชัดเจนของนักเรียนทุกคน
ไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย
อยางไรก็ดีการถอมตนของครูนั้นสวนหนึ่งก็มาจาก ความรักความเมตตา ทั้งเปนความรักความเมตตาตอ
ผูเรียน และความรักในกระบวนการเรียนการสอน

กลุมกรุงเทพและปริมณฑล
“การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาในในเรื่องมิติหญิงชายนี้ ถาพูดถึงบทบาทครู ควรมีบทบาทเปน
แคคนประสานเทานั้นนะ
เพราะครูและนักเรียนก็ตองเรียนรูรวมกัน ลุกขึ้นมาตอสูรวมกัน
ใน
กระบวนการตอสูนี้ก็เปนวิธีการเรียนอยางหนึ่งนะ หาไมไดในหองเรียน ครูตองไมใชอํานาจ ตองไมใช
พวกอํานาจนิยม การเปนครูมันยากกวานั้น พวกทํางานแบบอํานาจนิยมนะมันงายไป พูดอยูคนเดียว
เกงอยูคนเดียว แตการศึกษาตองเริ่มตนตั้งแตกระบวนการคิด โดยสรางโปรแกรมการศึกษา การเรียนรู
หรือการพัฒนา การเรียนรูแบบนี้คิดวาหาไมไดในระบบโรงเรียน เพราะครูติดอํานาจนิยมกันเหลือเกิน
ทาใหไปลองดูไดเลยรอยทั้งรอย ไมรูนะวาการศึกษาในแงของการเรียนรูจะเกิดขึ้นในโรงเรียนไดไหม
แตการศึกษาแบบตามอัธยาศัย หรือการศึกษาแบบชาวบานจะชวยได ก็จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติเขาได
ในระบบโรงเรียนคิดวาถาทําจริงจังก็อาจจะเปนไปได แตตอนนี้โรงเรียนออนลงไปในการสรางจิต แต
สรางใหคนพรอมที่อะลุมอลวย เรียนรูกฎเกณฑ ถาคาดหวังใหครูในโรงเรียนเปนผูนําความคิดแบบนั้น
ครูตองเปนเสรีชน ซึ่งก็ยาก เพราะโดยระบบแลวครูก็ตองจํานน ถาจํานน คุณก็จะได ตอสูก็ไมได ก็
เปนแบบยอมๆไป คนที่เอาหลักการเขาวาก็ไปไมรอด มันเปนไปหมดทั้งประเทศนั่นแหละ ความ
แตกตางกลายเปนเรื่องนากลัวสําหรับสังคม วิธีคิดแบบตาง ถูกปายสี ทุกคนก็พยายามไปในทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกันที่จะไป แลวก็ยังมีรากเหงาเกาๆในเรื่องความไมเทาเทียม ของฐานอํานาจ ฐานคิดตางๆ
มันถึงทําใหโลกที่ออกมาบิดเบี้ยว”

คุณลักษณะทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งของครู ที่เปนการเสนอจากกลุมทัง้ 2 กลุม คือครูตอง
ไมคิดวาตนเองรูทุกอยาง อยูเหนือกวานักเรียน จึงปรารถนาใหความรูของตนเปนทีร่ ับรูและยอมรับ
ซึ่งถาขาดสิ่งนี้แลวงานสอนก็ไรความหมาย สอดคลองกับแนวคิดของเปาโล แฟรที่กลาววา “ครูนั้น
ตองมีความรักเปนอาวุธ
หากไมมีความรักเสียแลว
ครูก็ไมอาจมีชีวิตอยูไ ดทามกลางความ
อยุติธรรมในสังคม” (Paulo Freire,1998:27)
นอกจากนี้สมาชิกทั้งสองกลุมเห็นวาครูหรือผูสอนตองมีความกลา ความกลาเปนคุณธรรม
อยางหนึ่ง ความกลามีองคประกอบของความกลัวรวมอยูด วยเสมอ แตตองทําใหความกลาสยบความ
กลัว
ครูและผูเรียนในการเรียนเพือ่ สงเสริมความเสมอภาคนี้มคี วามเกีย่ วของกับความกลัวอยู
พอสมควร เนือ่ งจากตองเผชิญกับสิ่งที่ทําใหกลัวไดเสมอ ซึ่งกลุมภาคเหนือสวนใหญเห็นวา
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“ครูตองเตรียมตัวอยางหนัก รวมถึงสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นไดเสมอกับผูหญิงโดยการกระทําของผูชาย
รวมทั้งสถานการณที่ครูประสบดวยก็เชนเดียวกัน ซึ่งตองพยายามทําความเขาใจวาความกลัวเปนเรื่อง
ปกติ นอกจากนี้ครูตองตระหนักถึงสาระสําคัญอยูที่การศึกษาที่เกี่ยวของกับการเมืองดวย ไมวาจะเปน
เรื่องของอํานาจ หรือการตอสูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายรัฐ และเมื่อมีการนําการศึกษาที่ทา
ทายจิตสํานึกของผูเรียนมาสูการปฏิบัติจริง ก็นับเปนการทํางานสําคัญเพื่อลบลางวิธีคิดแบบเดิมๆที่สราง
ปญหามากมายใหกับผูหญิง และเมื่อเผชิญหนากับวิธีคิดที่วานั้นก็ตองเผชิญกับอํานาจที่ครอบงําสังคม
สวนใหญ เพราะวิธีคิดเหลานั้นเปนอํานาจและอุดมการณของอํานาจที่ครอบงําอยูนั่นเอง”

ในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับมิติหญิงชาย การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย หรือการ
ตอสูของผูหญิงนั้น ครูตองเผชิญกับความกลัวที่มีอยูจ ริง เชนความกลัวที่เกิดจากการถูกตอตานจากผู
ที่ไมเห็นดวยกับความเสมอภาคหญิงชาย ไมเห็นวาผูหญิงมีปญหาอะไรในสังคม การเรียนการสอน
ในเรื่องนี้เปนการสรางความวุนวายใหเกิดขึ้นในสังคม รวมถึงความกลัวที่เกิดจากสภาพการทํางาน
เชนความไมมนั่ คงจากการทํางาน ความไมโปรงใสของรัฐบาล ครูไมจําเปนตองปดบังความกลัว
เพราะเปนสิ่งที่มีอยูจริง แตตองไมยอมใหความกลัวนั้นรัดตัวจนทําอะไรไมได ดังความเห็นของสมา
ขิกสวนใหญของกลุมภาคเหนือที่วา
“ครูตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก รวมทั้งตองตอสูในทางการเมืองไมวาจะเปนกับผูบริหารหรือรัฐบาล
อยางคนทํางานในมูลนิธิก็เชนเดียวกัน เมื่อมาทํางานชวยเหลือผูหญิงก็ตองเจอกับผูที่เสียผลประโยชน คือ
ถาเมื่อไหรที่ผูหญิงสามารถกําหนดชีวิตตัวเองได รูเทาทันสิงที่เกิดขึ้น พวกที่หากินอยูกับผูหญิงก็จะ
ทํางานลําบากโดยเฉพาะเรื่องคามนุษย คนทํางานดานนี้หรือแมแตครูก็ตามนอกจากการสอนในตําราแลว
ตองทําใหเด็กไดเรียนรูถึงปญหาจริงที่มีอยู
อยางตัวอยางครูที่กําลังมีปญหาเรื่องการยายสังกัดตองไป
ขึ้นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากครูเห็นวาจะเกิดผลเสียตอการจัดการเรียนการสอนหรือจะทําให
การเรียนการสอนดอยคุณภาพลง ครูก็ตองกลาที่จะตอสู รวมถึงใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสเรียนรูถึงการตอสู
เพื่อความถูกตองในชีวิตจริงดวย ก็จะเปนประโยชนแตครูตองไมใชเด็กเปนเครื่องมือนอกจากจะทําใหเด็ก
เขาใจในกระบวนการตอสู ที่เด็ก ๆ อาจจะตองตอสูในอนาคต ถาหากเขาไมยอมจํานน”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“แนวทางในการจัดการศึกษาที่สําคัญคือครูตองใจกวาง เปดรับมากๆ วันๆจะเจอแตสิ่งที่สังคมกระแส
หลักปฏิเสธทั้งสิ้น ครูจะเจอนักเรียนทั้งผูหญิงและผูชายที่มาจากหลายชนชั้น หลายรูปแบบ หลายอาชีพ
วิธีคิดก็ตางๆกันไป เราตองเขาใจ ตองมองในมุมชีวิตของนักเรียนกอน แลวจึงหาทางใหนักเรียนไดคิด
และเขาใจในสิ่งที่เปนอยู พยายามรวมกันตั้งคําถาม หาสาเหตุของปญหาที่กลายเปนผูที่ถูกกดขี่ ตอง
หาทางใหชีวิตนักเรียนแตละคนมีทางเลือก นักเรียนสวนใหญตางก็มีประสบการณในมุมที่บางครั้งครูเอง
ก็ไมเคยเจอ ดังนั้นจึงตองฟงซึ่งกันและกัน และเรียนรูรวมกัน โดยเฉพาะครูที่จะสรางกระแสในเรื่องมิติ
หญิงชายในโรงเรียน ตองมีความรูและมีประเด็นชัดๆในเรื่องนี้ ถาเราคิดวาผูหญิงไมมีปญหา แลวไม
สามารถมองขามผานตัวเองไปไดก็ไมมีทางเปนครูที่สอนในเรื่องมิติหญิงชายที่ดีได ที่จริงถาครูคิดวาครู
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ไมมีปญหา แตก็เห็นภาพเด็กผูหญิงในชุมชนที่มีปญหา แตอยาคิดวาสิ่งที่เปนอยูนั้นดีแลว แตครูตองมี
มุมมอง ตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น แลวก็เขาใจทฤษฎีสตรีนิยม การที่ครูคิดวาตัวเองไมมีปญหา สามารถ
ผานไปไดแลว ในขณะที่ผูหญิงคนอื่นยังมีปญหา และทะลุผานปญหาไปไมได เราไมมีก็เขาใจเขาไมได
หรือ เพราะการเขาใจหรือมีทางเลือกใหผูหญิงที่ประสบปญหา ก็ไมไดทําใหผูหญิงอื่นที่คิดวาไมมีปญหา
จะตองเสียสวนใดไป”

อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจจากการศึกษาในครั้งนี้ นัน่ คือประเด็นการตัดสินใจ ดังความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุมภาคเหนือทีว่ า
“ครูตองมีความสามารถในการตัดสินใจ การสอน หรือการทํางานรวมกับนักเรียนทั้งที่เปนเด็กผูหญิงและ
ผูชาย ครูตองเปนตัวอยางที่ดีในการตัดสินใจ การที่นักเรียนไดเรียนรูการตัดสินที่เด็ดเดี่ยวอยางอิสระ
นับเปนการสอนคุณธรรมที่ยากลําบากใหกับนักเรียนอยางดีเยี่ยม การสอนในเรื่องมิติหญิงชายนั้นเปน
เรื่องที่ยาก เมื่อเทียบกับการสอนในเรื่องอื่นๆที่มีอยูแลว นักเรียนตองเผชิญกับปญหาวิธีคิดแบบชายเปน
ใหญที่ครอบงําสังคมอยู ในขณะที่สิ่งที่ไดเรียนรูจากโรงเรียนนั้นเปนอีกแบบหนึ่ง แตการที่จะใหผูหญิง
หลุดพนจากการถูกกดขี่ นักเรียนทั้งผูชายและผูหญิงตองเรียนรูเรื่องการตัดสินใจ”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“ในสภาวะของการเรียนการสอนไมวาจะเปนในระดับใด ครูควรจะสอนความเปนประชาธิปไตยไดอยาง
เปนรูปธรรมไดดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาตางๆที่ประสบรวมกับนักเรียน เชนปญหาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของผูหญิง อาจจะเปนในระดับทองถิ่นที่ใกลตัวเด็ก บทบาทของแมในชุมชนและในบาน
หลังจากที่ไดวิเคราะหปญหานั้นๆรวมกัน ครูตองแสดงการตัดสินใจในสิ่งที่ตองตัดสินใจ ไมวาปญหา
การถกเถียงของเด็กในเรื่องประเด็นปญหา หรือการอยูรวมกัน การที่ครูไมตัดสินใจเลย ปลอยใหทุก
อยางเลยตามเลย นั่นเปนเพราะขาดความมั่นใจ แลวครูที่ขาดความมั่นใจ ไมเปนตัวของตัวเองแบบนี้
จะเปนคนสอนใหนักเรียนของเราเปนคนที่มีพลังอํานาจในตัวเองไดอยางไร เปนไปไมไดอยูแลว พวกนี้
ตองฝก ตองเรียนรู ครูตองมั่นใจกอน ครูที่มั่นใจทํางานไดดี ก็ตองเปนครูที่มีอิสระ มีเสรีภาพทาง
ความคิด ความรูสึกที่เปนอิสระเชนนี้ยอมมาจากองคการที่มีการบริหารที่ดี มีความเปนประชาธิปไตย มี
สวนรวม ซึ่งความมั่นคงหรือความมั่นใจนั้นเกิดขึ้นไดตองอาศัยความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ ตองมี
ความชัดเจนในหลักการ และมีจริยธรรม สิ่งเหลานี้จะคอยๆเปดสูเด็ก สวนหนึ่งเขาก็เรียนรูจากครู”

การตัดสินใจนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญของครู
และเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูที่มีพลัง
อํานาจในตนเองในการที่จะเลือกทางเลือกในชีวิต ตองเปรียบเทียบขอดีหรือขอดอยของทางเลือกนั้น
ดังนั้นทางเลือกทุกทางที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นตองมีการประเมินคาอยางระมัดระวัง
ดวยการ
เปรียบเทียบทุกแงทุกมุมของทางเลือก การตัดสินใจจึงไมใชประสบการณที่งาย บอยครั้งที่ทําใหเกิด
ความยุงยากในชีวิตมากขึ้น หรือกอใหเกิดความแตกแยก แตก็เปนความจริงที่ตองเรียนรูไป บุคคลจะ
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หลุดพนจากการเปนผูถูกกดขี่ และกลายเปนผูที่มีเสรีภาพ มีพลังอํานาจในตนเองไมไดเลยหากขาด
ความสามารถในการตัดสินใจ ในการทํางานนั้นการที่ครูหรือผูบริหารที่มีหนาที่ตดั สินใจแตกลับไม
แสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยปลอยใหทกุ อยางเกิดขึ้นตามอําเภอใจนั้น เปนสถานการณที่
เลวรายเสียยิ่งกวาการทํางานที่ใชอํานาจแบบเผด็จการเสียอีก
ครูจึงไมไดเปนเพียงผูสอนหากแตเปนผูท ี่หลอหลอมวิธีคิด รวมถึงเปนผูที่มีอิทธิพลในการ
กําหนดวิธีการดําเนินชีวิตของเด็กอยางไมมที างที่จะหลีกเลี่ยงได ดังที่เปาโล แฟร (Paolo Freire)
กลาววาครุคือผูขับเคลื่อนวัฒนธรรมในสังคมที่สําคัญ
1.7 ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู ขั้นตอนการสอน ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางครูกับนักเรียน คุณธรรมของ
ครู และความแตกตางของผูห ญิงที่เปนผูเรียนกับครูผูสอน ในประเด็นนี้กลุมภาคเหนือเห็นวา
“การจัดการเรียนการสอนหัวใจสําคัญก็คือ การใหนักเรียนมีโอกาสคิด มีการวิพากษวิจารณปญหา โดย
ผานการเสวนา(dialogue) หรือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยเนนใหทุกคนพูด ในการสนทนานั้นจะตองไมมี
สมาชิกคนใดเลยที่นั่งเฉยๆแบบไมพูด สําหรับผูสอนที่มีจิตใจที่กาวหนาตองทําตนใหเปนประจักษพยาน
ในสิ่งที่สอนดวย เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูถึงความถูกตอง ที่จะชวยใหผูเรียนพิจารณาไดวา
ควรใหคุณคากับสิ่งใดแลวตัดสินใจสูกับสิ่งนั้น โดยมีเปาหมายที่จะเอาชนะปญหาความยุงยากที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของแตละคน รวมถึงความชนะในสิ่งที่จะตองเรียนรูเพื่อตัดสินใจใหไดเปนตน การเรียนการสอน
หรือการสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการในการสราง
พลังอํานาจในตนเองนั้นตองมีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันระหวางสิ่งที่ครูสอนและสิ่งที่ครูทํา
กลาวคือถาครูตองการใหผูเรียนเปนเชนใดครูก็ตองประพฤติเชนนั้น
ถาครูสอนอีกอยางหนึ่งแตทําอีก
อยางหนึ่งจะเปนอันตรายตอกระบวนการจัดการศึกษาอยางมหาศาล
อยางเชนผูสอนที่ประทวงการ
บริหารงานที่คับแคบ ไรเสรีภาพ แตตัวครูเองก็จํากัดเสรีภาพของนักเรียนอยางนาเบื่อในเวลาเดียวกัน
เมื่อเปนเชนนี้แนนอนความสัมพันธของผูเรียนกับครูก็จะไมย่ังยืนเพราะขาดความเชื่อและศรัทธา”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“ครูที่สอนในโรงเรียน ตองสอน ตองทําใหนักเรียนทั้งผูหญิง และผูชายเปนคนที่เขาใจเรื่องบทบาท
ผูหญิงผูชาย เด็กยุคใหมควรวางตัวในเรื่องเพศยังไง เมื่อเห็นปญหาสามารถเขาใจ สามารถหาทาง
ออกกับปญหาของตัวเองได ตองตัดสินใจในทางเลือกของตัวเองไดอยางอิสระ รวมถึงการรณรงคใน
เรื่องอื่นๆ ครูหรือใครก็ตามที่ทํางานแบบนี้ตองคิดเสมอวาการที่เราตองการใหเด็กนักเรียนเราเขมแข็ง
เราเองก็ตองเขมแข็งเปนตัวอยาง ตองการใหเขาเปนตัวของตัวเอง เราก็ตองเปนตัวของตัวเอง ครูเปน
model เปนแบบอยางที่สําคัญอยางมากตอผูเรียน เด็กจะซึมซับทั้งสิ่งที่ดีและไมดี แตอยาลืมวาสิ่งไมดี
ทํางายกวาสิ่งที่ดีเสมอ เรื่องนี้ครูตองระวัง”
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จากขอมูลขางตนนอกจากการเรียนการสอนแลว ครูตองใหเกียรตินกั เรียน ตองรูจกั และ
เขาใจสภาพ ที่แทจริงในโลกของนักเรียนที่เปนอยู ไมวานักเรียนจะเปนเพศใด มาจากชนชัน้ และ
ฐานะอยางไร หรือมีชีวิตอยูในสถานการณใด ซึ่งเปนเงื่อนไขที่หลอหลอมชีวิตของพวกเขาใหเปน
เชนนั้น กลุมภาคเหนือเห็นวา
“ครูตองทํางานในฐานะงานการศึกษา ที่ตองพยายามรูจัก และเขาใจชีวิตจริงของผูเรียน ถาครูไมรูจัก ไม
เขาใจ ก็หมดหนทางที่จะรูไดวาพวกเขาคิดอยางไร การที่จะเขาใจรูเห็นวาผูเรียนรูอะไรบาง และรูกัน
อยางไรจึงเปนเรื่องที่ยาก แตเปนสิ่งสําคัญและจําเปน ครูสามารถพูดคุยกับนักเรียนไดทุกเรื่อง และที่
สําคัญที่ผูสอนจะตองทําควบคูกันไปในการสอนในเนื้อหาที่กําหนดไวแลว ครูตองแสดงใหนักเรียนใน
กลุมเห็นดวยเสมอไมทางตรงก็ทางออมวาสอนดวยความถูกตองดีงาม และตองมีความสามารถ รวมถึง
ตองอุทิศตน และตอสูกับความไมเปนธรรมในสังคมไมวาจะเปนประเด็นเรื่องผูหญิงในชุมชนและสังคมที่
เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง และประเด็นอื่นๆพรอมๆกันไปดวย และที่สําคัญครูตองมีการกระทําที่ตรง
กับคําพูดที่สอนเด็ก สิ่งที่ครูพูดตองไมขัดแยงกับสิ่งที่ทํา การกระทําจะบอกไดวาครูซื่อสัตยตอคําพูดของ
ตัวเองหรือไมและควรไดรับความเชื่อถือจากนักเรียนหรือไม”

กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“สิ่งที่สําคัญในความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู คือการแสดงใหนักเรียนเห็นวาครูตองมีความเคารพ
ตอความยุติธรรม เสรีภาพ และสิทธิสวนบุคคล เชนการแสดงใหเห็นถึงการที่ครูปกปองผูหญิงที่ถูก
รังแก ทั้งๆที่ควรไดรับการปกปอง แตกลับถูกรังแกหรือแสวงประโยชน หรือถูกทํารายจากเพศที่ถูกยก
ยองวาแข็งแรงกวา นอกจาการทํางานกับนักเรียนแลว ก็ตองทํางานประจําวัน งาน routine ซึ่งมีเขามาทุก
วันอยูแลว ที่จริงถาครูมีสวนรวมในการทํางานแกปญหาผูหญิงจริง ก็จะดีนะ มันทําใหครูไดเห็นของจริง
ที่จริงเราอาจทํางานกันเปนเครือขาย อยางกรณีตางๆเรื่องผูหญิงที่เกิดขึ้นนี้ถาครูมีสวนรวม เด็กก็ได
เรียนรูดวย”

ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สมาชิกสวนใหญทั้งสองกลุมใหความสําคัญตรงกันคือครู
ตองทําใหนกั เรียนเขาใจและพรอมที่จะยืนยันในสิ่งที่ถูกตอง การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ชอบธรรม
และตองเขาใจเหตุผลทั้งหลายที่ทําใหตองเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญการที่นักเรียนมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาครูกําลังทําหนาที่ของตนอยู ดังที่มติของกลุมภาคกลางและ
กลุมภาคเหนือที่ใหความเห็นที่ตรงกันวา
“ในบทบาทของครู บางครั้งก็ตองเปนผูนํากลุมตองทําใหนักเรียนในกลุมของเราเขามาเปนสวนหนึ่งของ
กลุมใหได แตบางครั้งนักเรียนก็อาจจะดื้อ ตอตาน ไมสนใจ หรือบางครั้งก็อยากทดสอบครู ซึ่งก็คิด
วาตองเจอ โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุนนะ ถาครูใชวิธีการสอนแบบมีสวนรวม ครูกับนักเรียนมีศักดิ์ศรีเทา
เทียมกัน
แตความจริงใจและความหนักแนนของครูก็จะทําใหผานพนไปได และเด็กก็ไดเรียนรูอีก
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เชนกัน ตรงกันขามถาถูกทดสอบแลวครูมีปฏิกิริยาในทางรายกับการทาทายนี้ ก็จะเกิดความเสียหาย
ความผิดอยางหนึ่งที่ครูควรระวัง คือการภูมิใจในตัวเองมากเกินไปจนขาดการถอมตน เมื่อเปนเชนนี้ครูก็
จะรูสึกไมสบอารมณกับความคิดและการกระทําของผูเรียน เพราะครูยึดตัวเองเปนศูนยกลาง”

และ อีกความเห็นหนึ่งที่สอดคลองกันวา
“ในความเปนจริงเวลาพูดถึงการจัดการศึกษาใหนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องมิติหญิงชายนี้ พี่คิดวาจริงๆเริ่ม
ตั้งแตยังเล็กๆ ซึ่งคิดวานาจะทําได โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน จริงอยากพูดนิดหนึ่งวา จากการที่ได
ทํางานกับครูในโรงเรียนมาบาง บางครั้งก็เห็นครูเปนคนสงเสริมระบบชายเปนใหญเสียเอง แตยังไงก็
รูแตวาครูที่
ยืนยันวาโรงเรียนสําคัญ เพราะเปนระบบพื้นฐานที่เด็กๆเจอแบบเต็มๆ แตเราก็ ไมถนัด
เกี่ยวของกับการสอนในเรื่องนี้ ตองทํางานกันหลายอยาง ที่สําคัญครูตองไมหมดแรงไปเสียกอนเพราะ
มัวแตสอนเนื้อหาวิชา สอนคิดเลข สอนเรื่องเพศศึกษา สรีระผูหญิงผูชาย แตครูตองคุยกับนักเรียนให
เขาใจในเรื่องสิทธิ ความเทาทียม และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมในสังคม ไมวาจะเปนการ
เลือกปฏิบัติทางเพศ ฐานะ เชื้อชาติก็ตาม แตตองใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิทางสังคมดวย”

จากความคิดเห็นนัน้ สมาชิกกลุมทั้งสองกลุมตางก็ใหความสําคัญกับการที่มนุษยจะตองหลุด
จากการครอบงํา ตองเชื่อวามนุษยถูกสรางใหมีเสรี ตองการเปนตัวของตัวเอง ตองการแสดงออก แต
มนุษยกลับถูกอํานาจควบคุมมาก ครูเปนบุคคลสําคัญที่สุดที่จะทําใหสิ่งเหลานี้เปนจริง ไมวาหลักสูตร
หรือองคประกอบอื่นจะดีแคไหนแตถาครูซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญไมสามารถเปนครูที่ดีได ก็ไมมี
ประโยชนอะไร เหมือนเชนการพยายามปฏิรูปการศึกษาที่ประสบปญหามาตลอด ดังนั้นครูตองคิดถึง
หลักความจริงใหมากที่สุด สิ่งเหลานี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยถาครูไมพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือจัดการ
เรียนการสอนแบบใหผูเรียนมีสวนรวม เนนประสบการณของนักเรียนแตละคนเปนศูนยกลาง และตอง
เริ่มตนที่นักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆในโรงเรียนใหนกั เรียนไดเรียนรูจริง รวมถึงสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
1.8 ในการสนทนากลุมสมาชิกทั้งกลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล และกลุม ภาคเหนือ ตางก็ได
เสนอรายละเอียดเนื้อหาสาระการเรียนรูเรื่องมิติหญิงชายและเหตุผลที่สนับสนุนแนวทางการให
การศึกษาในระบบเพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดังนี้
1.8.1. เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับมิติหญิงชาย
ระหวางหญิงชาย

โดยเนนเรื่องความเสมอภาค
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เหตุผลสนับสนุน: ในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูนี้ เปนผลมาจากการสัมภาษณเชิงลึก
และการสนทนากลุมของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่งพบวาผูใหขอมูลสวนใหญตองการจัด
แนวทางในการจัดการศึกษาในเรื่องมิติหญิงชายเพื่อใหผหู ญิงและผูชายรูจักและเขาใจมากขึ้น โดยมี
เปาหมายที่ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม
1.8.2 กลุมเปาหมาย
กลุมผูหญิงและผูชายควรไดรับการศึกษาเรือ่ งมิติหญิงชายตั้งแตวัยเด็กจนถึงผูใหญ
โดย
ความคิดเห็นของกลุมสวนใหญเห็นวาถาไดเริ่มตนเรียนรูตั้งแตเด็กก็จะยิ่งปลูกฝงไดงาย แตอยางไรก็
ดีความรูความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายนี้สามารถเรียนรูกันไดตลอดชีวิต ไม
จํากัดวัย หากแตผูที่จัดการศึกษาตองหาวิธกี ารที่เหมาะสมกับแตละกลุมตามวัยของผูเ รียน
เหตุผลสนับสนุน:
ผลจากการวิจยั พบวาผูใ หขอ มูลที่ใหสัมภาษณและเขารวมประชุม
สนทนากลุม ตางก็มีความเหตุวาแนวคิดเรื่องมิติหญิงชายในสังคมทัว่ ไปยังอยูไ กลตัวมาก โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนยังไมไดใหความสําคัญ และไมมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแตอยางใด ซึ่งใน
การประชุมกลุม ความคิดเห็นสวนใหญคิดวาหากมีการมีการเรียนการสอนเพื่อใหความรูในโรงเรียน
จะชวยใหทั้งผูห ญิงและผูชายเรียนรูไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และนําไปสูการพัฒนาในเรื่อง
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยางเหมาะสม ในขณะทีใ่ นโรงเรียนยังไมมีหลักสูตรในเรื่องมิติ
หญิงชาย และทุกสถาบันรวมถึงโรงเรียน และสถาบันการศึกษาอื่นๆตางก็ถูกครอบงําดวยระบบชาย
เปนใหญทําใหครูเองก็ปลูกฝงวิธีคิดแบบชายเปนใหญใหกับผูเรียนโดยรูตัวหรือไมกต็ าม ดังนั้นควร
มีการเคลื่อนไหวเพื่อใหมกี ารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเร็ว
1.8.3 สาระสําคัญ
ในสังคมที่ประกอบดวยมนุษย ที่แบงเปนสองเพศ คือผูหญิงและผูชาย ทั้งผูหญิงและผูชาย
ตางก็มีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาสังคมเชนเดียวกัน แมวาผูหญิงและผูชายอาจจะมีความแตกตาง
กันบาง แตผหู ญิงและผูชายก็มีสิทธิ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ซึ่งในการจัดการศึกษาเรื่องมิติ
หญิงชายนัน้
ความเสมอภาค (equity) จึงเปนเปาหมายที่ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาที่ควรจัดเปน
สาระสําคัญในการเรียนรู
กลาวคือการที่ผูหญิงและผูชายมีสถานภาพที่เทาเทียมกันในสังคม
เงื่อนไขทางสังคมตอผูหญิงและผูชายจะเอือ้ ตอการมีและการใชสิทธิของความเปนมนุษยที่เทาเทียม
กันแมจะมีเพศที่ตางกัน อยางไรก็ดีโอกาสสําหรับผูหญิงและผูชายอาจจะเปดเทากันอยางเสมอภาค
หากแตผลที่เกิดจากโอกาสทีเ่ สมอภาคนั้น อาจไมเปนธรรมก็ได หรือในทางปฏิบัติผูหญิงอาจจะ
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เขาถึงโอกาสที่เปดไวไดยากกวาผูชาย ซึ่งอาจจะตองพิจารณาหามาตรการที่จะชดเชยขอเสียเปรียบ
ตางๆที่ผูหญิงประสบ โดยเฉพาะเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูหญิง
เหตุผลสนับสนุน: จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล พบวาสวนใหญเห็นวาผูห ญิงและ
ผูชายนั้นยอมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และศักยภาพของตน ความ
แตกตางทางกายภาพหรือทางเพศที่เปนโดยธรรมชาติ รวมถึงความแตกตางที่เกิดจากเงื่อนไขทาง
สังคมอื่นๆ จะตองไมสงผลใหคนคนหนึ่ง โดยเฉพาะผูหญิงตองขึ้นตอผูชาย และจะตองไมสงผลให
ผูหญิงไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ความเสมอภาค หรือความเทาเทียมนี้จึงยอมไมใชการ
ปรับใหทุกคนเหมือนกัน หรืออยูในระดับเดียวกันหมด
แตไมควรใหความแตกตางที่มีอยูท าง
กายภาพหรือทางความคิด จิตใจ ที่ถูกกําหนดโดยเงือ่ นไขทางสังคมทําใหผูหญิงและผูชายแตกตาง
กันซึ่งมีอยูอยางหลากหลายและไมเทาเทียมกันมาเปนอุปสรรคมิใหผูหญิงไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ แตทุกคนไดรับความพึงพอใจอยางเสมอภาคกันในความตองการที่แตกตางกัน อยางไรก็
ดีบางครั้งการตีความของความเสมอภาค หรือความเทาเทียมระหวางเพศในความเปนจริงในสังคมนั้น
ก็อาจจะทําใหเขาใจความหมายที่คลาดเคลื่อนได
เนื่องจากในแตละสังคมมีความแตกตางและ
หลากหลายในบทบาทและฐานะแตละเพศ การขจัดความแตกตางดังกลาวใหหมดไป หรือตองการ
รวบรวมความหลากหลายใหอยูในรูปแบบเดียวกันยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยาก
และบางกรณีอาจ
เปนไปไมได ซึ่งผูที่เกี่ยวของก็ตองศึกษาเปนกรณีไป
1.8.4 แนวทางการจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระในเรื่องมิติหญิงชาย ประกอบดวย
1.8.4.1 ความหมายของมิตหิ ญิงชาย
1.8.4.2 ถอดประสบการณทผี่ านมาของผูเรียน
1.8.4.3 สถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายในชุมชนและสังคม
1.8.4.4 อัตลักษณทางเพศ
1.8.4.5 คํานิยามและการหาตัวตนของผูหญิง
1.8.4.6 คํานิยามและการหาตัวตนของผูชาย
1.8.4.7 บทบาทของสถาบันทางสังคมในการถายทอดระบบคิดแบบชาย
เปนใหญ
1.8.4.8 ทางออกของผูหญิงในสังคมระบบชายเปนใหญ
1.8.4.9 การสรางพลังอํานาจใหผูหญิง รวมถึงการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงกับชาย
1.8.4.10 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
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เหตุผลสนับสนุน:
จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกผูป ฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรี สวนใหญเห็นวา ผูหญิงยังความรูความเขาใจในเรื่องมิตหิ ญิงชาย ผลกระทบตอผูหญิง
จากระบบสังคมที่ถูกครอบงําดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ
ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของ
อัตลักษณทางเพศที่ถูกสรางขึ้นมาในสังคม
ความเปนหญิงและความเปนชายไมไดเปนธรรมชาติ
รวมถึงแนวคิดในเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ ซึ่งเนื้อหาในสวนนี้ในสวนนี้มาจากการวิเคราะห
วาทกรรมมิตหิ ญิงชาย
การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมโดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใน
งานวิจยั นีใ้ นบทที่4 บทที่5 และบทที่6 นี้แลว
1.8.5 ความสัมพันธระหวางหญิงชายในสังคม
เนนทักษะการอยูรวมกันของผูหญิงและผูชายในสังคม เปลี่ยนจากความสัมพันธเชิงอํานาจ
เปนความสัมพันธที่เทาเทียมและตองพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อลดปญหาความขัดแยง และในทีส่ ุดจะ
ตามมาดวยความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูหญิงในทุกรูปแบบ รวมถึงการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง
เหตุผลสนับสนุน: การสนทนากลุมทั้งสองกลุมใหความสำคัญกับการอยูรวมกันในสังคม
อยางเสมอภาคระหวางหญิงและชาย โดยเฉพาะกลุมภาคเหนือเห็นวาวัฒนธรรมการเลี้ยงดูแบบคน
เมือง หรือคนภาคเหนือยังใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิงอยูมาก ระบบคิดแบบชายเปนใหญ
ในภาคเหนือมีความเขมขนมากกวา ปญหาที่เกิด เชนการกีดกันผูหญิง การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง
ตอผูหญิง ลวนแลวแตเปนผลมาจากการขาดความรูความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชาย และขาดทักษะใน
การอยูรวมกันในสังคม ซึ่งในที่ประชุมตางก็เห็นวาควรนําเรื่องความสัมพันธระหวางหญิงชายใน
สังคมอยูในสวนหนึ่งของของการสอนเรื่องมิติหญิงชายที่มีเปาหมายเพื่อความเสมอภาคระหวางเพศ
1.8.6 กรณีตัวอยางของผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จ
เพื่อนําเสนอผูห ญิงตัวอยางที่ประสบความสําเร็จที่อยูในระดับชุมชนระดับจังหวัด
ระดับประเทศและระดับนานาชาติในลักษณะที่สามารถปรับใชกับสังคมไทยได มาเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกผูเรียน
เหตุผลสนับสนุน: การนําเสนอแบบอยางของผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จ เปนสวนที่จะชวย
ใหเกิดการเรียนรูที่ดีตอผูหญิง โดยเฉพะเด็กผูหญิงที่ไมชอบการตอสู ไมคิดวาตัวเองจะมีโอกาสทํา
ไดนอกจากจะตองเปนผูชาย ในประเด็นนี้สมาชิกกลุมทั้ง 2 กลุมตางก็เห็นดวยวาการไดเรียนรู ได
สัมผัส พูดคุยกับผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จจะทําใหผูหญิงเกิดแรงบันดาลใจในการตัง้ ใจเรียน หรือทํา
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ความดี มุงมั่นในสิ่งที่ตั้งความหวังไว ในขณะที่ผูชายก็จะไดเรียนรูถึงความสามารถของคนที่เทา
เทียมกันไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิงก็ไมใชเงื่อนไขในการประสบผลสําเร็จ
1.8.7 แหลงความรูเพิ่มเติมในเรื่องมิติหญิงชาย
แหลงความรูเพิ่มเติมที่สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตัวเอง เชนในสถาบันบริการ
สารสนเทศ หองสมุด พิพิธภัณฑ และศูนยการเรียนรูที่สามารถเขาถึงไดงายไมวาจะอยูใ นโรงเรียน
หรือชุมชน และทางอินเตอรเน็ตที่ใหความรูเรื่องมิติหญิงชาย
เหตุผลสนับสนุน: จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม สวนใหญเห็นวาไมมีการ
เรียนการสอนในเรื่องมิติหญิงชายในโรงเรียน หรือสถานศึกษา จะมีอยูบางก็เปนการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยทีจ่ ัดโดยองคการพัฒนาเอกชน กับ สํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายซึ่งเปน
หนวยงานภาครัฐ สวนใหญกลุมเปาหมายเปนผูใหญที่ประสบปญหา หรือไมกม็ ีความใกลชิดกับ
ปญหา และจากการสนทนากลุมในครั้งนีผ้ ูเขารวมประชุมกลุมมีความเห็นตรงกันวา โรงเรียนควรจัด
การศึกษา และเปนแหลงเรียนรูหลักใหกบั เด็กและเยาวชนทั้งผูหญิงและผูชาย ตั้งแตวัยเด็กและทัว่ ถึง
โดยครูอาจจะรวมกับเครือขายองคกรพัฒนาสตรีในการจัดการเรียนรูน อกบทเรียน
1.8.8 แนะนําหนวยงานหรือองคการตางๆที่สามารถใหคําปรึกษา ชวยเหลือผูหญิง
เชนมูลนิธิเพื่อนหญิง สถาบันสงเสริมสถานภาพสตรี รวมถึงสํานักงานสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ที่จะเปนประโยชนแกผูหญิง
เหตุผลสนับสนุน: การใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาในเรื่องมิติหญิงชายในประเด็นตางๆ
สวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูหญิงนั้น จําเปนตองอาศัยผูท ี่มีความรูและความเชี่ยวชาญใน
เรื่องผูหญิง เพื่อที่จะแนะนําและใหความชวยเหลือไดอยางถูกตอง ตรงกับความตองการ ซึ่งในสวน
นี้ผูใหขอมูลภาคเหนือเห็นวา องคกรพัฒนาสตรีมีบทบาทในการทํางานดานนีม้ านานสามารถเปนพี่
เลี้ยง หรือประสานความรวมมือกับครูในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในเรื่องมิติหญิงชายใหกับ
ผูเรียนไดเปนอยางดี อาจจะไปเปนวิทยากร หรืออาจจะจัดอบรมใหความรูกับครู ดังที่สํานักสงเสริม
ความเสมอภาคไดจัดใหกับครูในบางพื้นที่บางแลว แตก็ยังนอยมาก สวนใหญจะอบรมใหกับอัยการ
และตํารวจมากกวาเพราะเห็นวา จําเปนมากกวาในกรณีที่ผูหญิงประสบปญหา
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1.8.9 กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชายสามารถทําไดดว ยวิธีการที่
หลากหลาย ดังนี้
1.8.9.1 การบรรยายในชัน้ เรียน
1.8.9.2 การสรางกิจกรรมบทบาทสมมุติ(role play)
หรือการสราง
สถานการณจําลอง
1.8.9.3 การโตวาที
1.8.9.4 การเชิญผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จมาเปนวิทยากร หรือวิทยากรที่มี
ความรูในเรื่องมิติหญิงชายจากภายนอกมาใหความรู
1.8.9.5 การจัดคายพักแรมมิติหญิงชาย (gender camp) ใหเด็กเรียนรู
บทบาทหญิงชายในกิจกรรมที่หลากหลาย
1.8.9.6 การจัดกลุมแลกเปลีย่ น
1.8.9.7 การฉายวีดิทัศน ภาพยนตร หรือภาพนิ่งที่สะทอนในเรื่องมิตหิ ญิง
ชาย
เหตุผลสนับสนุน: ผูเขารวมสนทนากลุมทั้งสองกลุมสวนใหญเห็นตรงกันวาการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรูนั้นควรเปนกิจกรรมที่ทั้งผูหญิงและผูชายเรียนรู
รวมกัน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกันและมีทักษะในการอยูรวมกัน ทํางานดวยกัน อยางไรก็ดีผูสอน
ตองมีเทคนิคการสอนที่ทําใหผูเรียนเปดรับความคิดในเรื่องมิติหญิงชาย อาจเริ่มดวยเรื่องที่ใกลตัว
ทั้งนี้ผูสอนอาจถูกตอตานเพราะแนวคิดมิตหิ ญิงชายนับเปนเรื่องที่ทําใหผูชายตองสูญเสียอํานาจทีเ่ คย
มี
ในขณะเดียวกันผูหญิงก็ตองเปลี่ยนแปลงบทบาทในบางสวน
เหลานี้ทปี่ ระชุมเห็นวาเปน
รายละเอียดที่ในแตละพืน้ ที่ตอ งหาทางออกที่เหมาะสม อยางไรก็ดีในบางประเด็นที่ตองการเนนให
เกิดการเรียนรูข องผูหญิง ผูสอนก็อาจจัดการเรียนรูเฉพาะผูหญิง
1.8.10 สื่อการเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถใชสื่อการเรียนรูท ี่มีความหลากหลาย ดังนี้
1.8.10.1 สื่อบุคคล ดวยการเชิญวิทยากรจากเครือขายองคพัฒนาสตรีมา
เปนวิทยากร
1.8.10.2 วีดิทศั น ภาพยนตร หรือภาพนิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย

280

1.8.10.3 สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวมิติหญิงชาย
เหตุผลสนับสนุน: ในเรื่องการเรียนรูที่จะใชในการสอนเรื่องมิติหญิงชายนั้น ผูใหขอมูล
ที่เขารวมการประชุมกลุมเห็นวาสื่อที่ดีที่จะนํามาใชก็คือสื่อบุคคลโดยเฉพาะผูสอนที่มีความคิดใน
ประเด็นมิตหิ ญิงชายซึมซับอยูในวิธีคิด และวิถีการดํารงชีวิต ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทั้งผูหญิงและผูชาย
ตางก็เกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ไมมีอีกเพศหนึ่งเอาเปรียบอีกเพศหนึ่ง
สวนสื่ออื่นๆนั้นสามารถ
นํามาใชประกอบกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผูสอนตองมีวิธีทใี่ หผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยน
1.8.11 การประเมินผล
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยการสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยน
การตอบคําถาม และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียน
เหตุผลสนับสนุน: ในสวนของการประเมินผลจากการสนทนากลุมไดเสนอการประเมินผล
ในหลายรูปแบบจากการรวมกิจกรรมของผูเรียน ตลอดจนสังเกตทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดการเรียนรู
นอกจากนี้สมาชิกกลุมทั้ง 2 กลุมไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมรวมกันสําหรับแนวทางการจัด
การศึกษาในระบบในระดับนโยบาย ดังนี้
1) กําหนดใหประเด็นมิตหิ ญิงชายอยูในระบบการศึกษาเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล
2) กําหนดใหมิติหญิงชายเปนหัวเรื่องหัวเรื่องในการศึกษาวิชาสังคมศึกษาในระดับประถม
และมัธยมทุกชั้นป รวมถึงกําหนดเปนรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานของการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3) กําหนดใหมีคณะกรรมการที่มีความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชาย มีหนาที่ดแู ลในเรื่อง
ประเด็นมิตหิ ญิงชายที่เกีย่ วของกับการศึกษา แผนการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน และกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบตางๆ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
4) คณะกรรมการทุกชุดในสถานศึกษากําหนดใหมีจํานวนผูหญิงอยางนอยครึ่งหนึ่ง
5) สงเสริมใหผูหญิงไดมีตําแหนงทางการบริหารในสถานศึกษา
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2.แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
สมาชิกในกลุม สนทนาทั้ง 2 กลุมใหความเห็นในการจัดการศึกษานอกระบบ โดยศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน ในรูปแบบของการอบรมใหความรูแกบุคคลทั่วไปในสังคม ไมวาจะเปนพอ
แมผูปกครอง หรือบุคคลในอาชีพตางๆ ซึ่งลวนแตจําเปนตองเขาใจในประเด็นมิตหิ ญิงชาย เพื่อให
สมาชิกในสังคมไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชายสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งกลุมภาคเหนือ
เห็นวา
“ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนควรจะมีบทบาทในการจัดการอบรม หรือรูปแบบอื่นที่จะเผยแพรความรู
เรื่องนี้ ใหกวางขึ้นในสังคม อาจเชิญวิทยากรจากหนวยงานเอกชนที่มี
ประสบการณในเรื่องนี้ ก็ดี
จะไดเปน เครือขายในการทํางานรวมกัน สวนรายละเอียด หลักก็คงเปนรูปแบบการใหความรู รวมถึง
ทัศนคติ อาจ
จัดเปนหลักสูตรระยะสั้นในองคกรไหนก็ได”

สวนในกลุมสนทนากรุงเทพฯและปริมณฑลกลับไมเห็นดวย
“หากพูดถึงการจัดการศึกษานอกระบบ ไมเห็นดวยวาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจะทํา ได เพราะจาก
การที่ หลายหนวยงานมีประสบการณจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหกับผูหญิงที่ทํางานดวย
เปน กิจกรรมรวมกันมานานนับ 10 ป ตอนนี้ก็ยังมีปญหากับ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอยูเลย
มีปญหามาก
ภาษาอังกฤษเปนงานที่ทํามานาน แลวก็มีประเด็นเนื้อหาชัดเจน
ยังไมประสบ
ผลสําเร็จเลย เรื่องมิติหญิง ชายยิ่งยาก แตเห็นดวย
กับการจัดเปนการฝกอบรมระยะสั้น
แต
อาจจะใหทางองคการพัฒนาเอกชน จัดรวมกับสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งมีโครงการ
จะไปจัดฝกอบรมใหหนวยงาน
ตางๆอยู แลว ดูจะเปนจริงมากกวา”

ในประเด็นนีจ้ ะเห็นไดวาสมาชิกกลุมภาคเหนือเห็นดวยที่จะเสนอใหศนู ยการศึกษานอก
โรงเรียนจัดอบรมในเรื่องมิติหญิงชาย โดยที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีหนาที่ในการจัดการศึกษา
ในระยะสั้นอยูแ ลว หากแตกลุมกรุงเทพฯและปริมณฑลกลับไมเห็นดวย เพราะหลายหนวยงานเคย
รวมกันทํางาน แตประสบปญหามาโดยตลอด จึงเสนอใหองคการพัฒนาสตรีภาครัฐและเอกชนซึ่งมี
ประสบการณในเรื่องนี้รวมกันจัดการศึกษา
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3.แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการประชุมกลุม สมาชิกทั้งหมดเปนผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาเอกชน ซึ่งมักจะคุนเคย
กับการทํางานกับครอบคัวและชุมชน
ดังนั้นในการประชุมกลุมสมาชิกทั้ง 2 กลุม จึงให
ความสําคัญกับการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
3.1 แนวทางการจัดการศึกษาในครอบครัว
สมาชิกในกลุม สนทนาทั้ง 2 กลุม เห็นวาครอบครัว หรือพอแมผูปกครอง นับเปนผูที่
ใกลชดิ กับลูกทั้งผูหญิงและผูชายมากที่สุด
ไมวาเด็กจะมีพื้นฐานครอบครัวมั่นคงหรือไมกต็ าม
ครอบครัวก็สามารถเลี้ยงดูเด็กผูหญิงและเด็กผูชายใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ใหเกียรติเพศตรงขามได
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวตองทําความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชาย
เชื่อในความเสมอภาค
ระหวางเพศ และพรอมที่จะอบรมเลีย้ งดูใหเด็กไดซึมซับในความแตกตางระหวางเพศที่ถือกําเนิด
(sex)
การฝกเจตจํานงและการพัฒนาดานอารมณ ก็จะเปนการลดปญหาการถูกกดขี่ได ในการ
สนทนากลุมสมาชิกสวนใหญทั้ง 2 กลุม ใหความเห็นในแนวทางการจัดการศึกษาในระดับครอบครัว
อยางสอดคลองกันดังนี้
3.1.1ในการปลูกฝงความเปนผูหญิงหรือเปนผูชายนั้น ตองไมกําหนดดวย
เพศที่ถือกําเนิด ไมสอนใหเด็กทําหรือไมทําอะไรเพราะเปนเพศหญิงหรือชาย แตครอบครัวตอง
พรอมใหเด็กสามารถทําในสิ่งที่ชอบหรือสนใจอยางเต็มศักยภาพไมวาบุตรหลานจะเปนเพศใดก็ตาม
“แมจะรักตองแสดงความรักลูกทั้งผูหญิงและผูชายเทากัน ฝกใหทํางานเหมือนกัน อยาแยกเพศ คิดวา
ผูหญิงทําอยางนั้นไมได เด็กผูชายทําอยางนี้ไมได ใหมีโอกาสทําเหมือนกัน แลวถาใครอยากทํา หรือรัก
จะทําอะไร ก็นั่นคือเขาเลือกแลว
อยางตัวเองที่ผานมาที่บานจะเลี้ยงใหผูหญิงทํางานบานทุกอยาง
ในขณะที่ผูชายไปวิ่งเลนนอกบาน ไมเคยชวยงานบาน การเลี้ยงดูแบบนี้มันก็ซึมซับนะ ถาเปนผูหญิงที่
หัวออนก็จะเชื่อแบบนั้น ยกยองผูชายเหนือกวาผูหญิง แตของพี่นี่บังเอิญเราเปนคนหัวแข็ง สูทุกเรื่อง
รวมถึงเรื่องนี้ดวย เราก็เลยตอสู ผูหญิงแบบพี่ก็คงมีเปนสวนนอยนะ สวนใหญก็จะยอม เพราะถูกสอน
มาเชนนั้นทุกวัน สังคมทั่วไปก็ทําแบบนั้น มากเขาก็เห็นดวยไปเลย มันซึมลึกนะ แลวถาผูหญิงคนไหน
ไมทําก็ตําหนิ พอมีลูกก็ทําซ้ําอีก รื้อลําบาก”

สมาชิกกลุมภาคเหนือ ไดเสนอมุมมองเพิ่มเติมวา
“ในภาคเหนือภาพผูหญิงทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบานในชนบทเห็นชัดมาก ผูหญิงก็จะรูสึกวาตอง
ทํางานชวยครอบครัว บางครั้งพอแมก็ไมไดบังคับ แตคิดวาควรทําอะไรเพื่อครอบครัว ในครอบครัว
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ทั่วไปเด็กผูชายไดรับการยอมรับมากกวาลูกผูหญิงก็เลยตองพยายามใหไดรับการยอมรับก็เลยตองทํางาน
ชวยครอบครัว แลวก็เห็นชัดเจนวาถาเขามีเงินใหครอบครัวเขาก็ไดรับการยอมรับ ไมวาจะทําอาชีพอะไร
ก็ยอมรับได ปญหานี้เกิดขึ้นเพราะครอบครัวใหคุณคาของเด็กผูหญิงและผูชายไมเทากัน ในชนบท
เด็กผูหญิงยังไดเรียนหนังสือนอยกวาเด็กผูชายมาก ยังมีความคิดแบบเดิม ตองทํางานบาน โตหนอยก็
แตงงาน แทบจะไมเคยไดแสดงถึงความตองการของตัวเองเลย บางคนก็ไมเคยรูถึงความรูสึกของตัวเอง
เสียดวยซ้ํา ก็อยูไปวันๆ พอมีคนมาขอแตงงานก็ถือวาชีวิตดีแลว การสงเสริมของรัฐบาลสวนใหญก็ทํา
เรื่องกลุมอาชีพ เชนทําขนม ตัดเสื้อผา ซึ่งสวนใหญก็ย้ําบทบาทเดิม บทบาทการพัฒนาศักยภาพ ไมคอยมี
แตก็มีผนู ําที่โตมาจากกลุมอาชีพนั่นแหละ พัฒนากันเอง เรียนรูกันไปเอง แตนโยบายรัฐไมไดเนน แต
สวนใหญ ngo.ทํา อยางที่ทํางานก็พยายามทํางานกับผูหญิงในการพัฒนาศักยภาพใหเขาหลุดพนไปจาก
ปญหาที่เปนอยู ปญหามันเปนอยางนี้ จึงตองสงเสริมในเรื่องการศึกษา ซึ่งคิดวาเปนทางเดียวเลยในการ
ทํางานที่จะทําใหเกิดความเสมอภาคหญิงชาย ตองใหเขาเห็นคุณคาในตนเอง พยายามใหเด็กผูหญิงได
แสดงออก ตองใชเวลานานและตอเนื่อง”

1.1.2 ความรูค วามเขาใจพืน้ ฐานของประเด็นมิติหญิงชาย เปนสิ่งสําคัญที่
ครอบครัวจะตองตระหนักวา เพศหญิงหรือเพศชายนัน้ ไมไดมีความแตกตางกันในทางสังคม มี
ความเหมือนกัน หรือมีสวนรวมกันมากกวาแตกตางกัน เชนผูชายก็มีลักษณะผูหญิง ผูหญิงก็มี
ลักษณะผูชาย เปนตน การประชุมกลุมในกรุงเทพฯ สวนใหญเห็นดวยกับทัศนะวา
“ตองสอนใหเด็กเรียนรูวาผูหญิงหรือผูชายก็คนเหมือนกัน ผูชายก็สอนใหทํางานบานได การสอนแบบ
แยกเพศลาสมัยไปแลว ลูกชายก็สอนใหหุงขาวได เด็กที่อยูกับแม ถาแมสอนก็จะไมนิยมความรุนแรงคิด
วาเด็กควรถูกฝกใหแสดงออกถึงเจตจํานงและการพัฒนาดานอารมณ แตถามาดูถึงเด็กผูหญิงบางครั้งก็ถูก
สอนใหแสดงออกของอารมณมากกวาเจตจํานงอันนี้ก็ตองระวัง การเลี้ยงดูเด็กเปนเรื่องที่ละเอียดออน
คิดวาการฝก การหลอหลอมจากครอบครัวจึงสําคัญมาก เด็กตองถูกสอนทั้งสองดาน จริงๆแลวแมและ
ผูหญิงมีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจเองไดทุกปญหา คิดวาผูหญิงนั้นถาไดทําอะไร ก็จะจริงจัง ทําไดดี
ไมแพผูชายหรอก แตในการทํางานนอกบานผูชาย ดูมีบทบาทมากกวาสวนหนึ่งก็เพราะไมตองกังวล มี
ผูหญิงเลี้ยงลูกใหผูชาย ลูกที่สืบสายเลือดผูชาย ผูชายจึงออกไปโลดเลนอยูขางนอกได”

ในประเด็นนีส้ มาชิกในกลุม ภาคเหนือสวนใหญมีความเห็นเพิ่มเติมวา
“ปกติ การเลี้ยงดู และ ทัศนะของครอบครัวในภาคเหนือ ยังเนนในเรื่องความงาม ความเรียบรอย กตัญู
รูคุณ ความออนหวาน ความสวยงาม เปนความรับผิดชอบในแงของผูหญิง ซึ่งไดบล็อกไวแลว ทุกภาค
สวนของสังคมก็ไดสรางมารองรับสิ่งเหลานี้ไวหมดแลว ไมวาจะเปนงานในไรในนา สถานประกอบการ
ในโรงงานเหมือนกันหมด ผูหญิงที่จะแหวกออกมาแบบแมทองดี หรือเปนผูหญิงที่เปนผูนําชุมชนที่
ไดรับการยอมรับ จะมีซักคนก็ไมใชเรื่องงาย แลวคนก็ยังคาดหวังใหแกพูดเรื่องครอบครัว และการเลี้ยงดู
ลูกอยูดี
เคยใหเด็กผูหญิงและเด็กผูชายวิเคราะหครอบครัวตัวเอง วิเคราะหตัวเองกอนวา คุณเชื่อ
อยางไรในความเปนเพศของคุณ คุณเชื่ออยางไรในรางกายของคุณ คุณเชื่ออยางไรในเรื่องที่พอแมสอน
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เด็กจะสะทอนอะไรออกมาก็ไดไมเปนไร แตเราก็จะวิเคราะห ใหเขารูวาเปนเพราะเหตุใด ก็ใหเขาหัด
วิเคราะหตัวเอง พอเขาวิเคราะหอารมณ ความรูสึกตัวเขาเองได ใหเขาเขาใจ บางครั้งเขาก็รูสึกวาเขาไม
นายอมเขาก็ยอม อันนี้เขาพูดมาเอง บางทีเราก็ไมรองไหเราก็อยูได หรือวาบางทีเราก็ไมตองแสดง
อาการผูหญิงมาก ตองมีแงงอนซึ่งบางทีไมมีก็ได ทําไมตองมีก็เปนเรื่องของพฤติกรรม มันเปน
กระบวนการที่ทําใหรูสึกวาตัวเองผอนคลาย บางครั้งก็การปองกันตัวเองบางอยาง ผูหญิงครึ่งของ
พฤติกรรมแสดงออกมาเพราะเปนสิ่งที่คิดวาสังคมคาดหวังมากกวาตัวเองรูสึกจริงๆ ในขณะที่เด็กผูชาย
แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองตองการ คุณตองรูเทาทันตรงนี้กอน พอรูตัวเองเราก็สามารถวิเคราะห เขาใจ
ตัวเองไดมากขึ้น เริ่มไมหลอกตัวเอง เริ่มไมตกอยูในมายาคติ มาดูเรื่องครอบครัวสิ ก็ใหทุกคน criticism
ก็เริ่มๆเปด ตรงนี้อาจยากนิดหนึ่ง เพราะแตละคนพื้นเพตางกัน บางคนก็ไมสบายใจที่จะพูดถึงครอบครัว
พอพูดถึงครอบครัวก็จะมีภาพตางๆใหพูด เห็นบทบาทของพอแม เห็นบทบาทของพอแม ปูยา ตายาย
คุณจะเห็นบทบาทชัดเจนของการครอบงํา การสั่ง การสอน การใชคานิยม หรืออะไรก็แลวแต ซึ่งบาง
คนไมยอมรับ แตก็ตองทําตาม ทุกคนก็ตองเปนอันหนึ่งเดียวกันภายในครอบครัว แตเมื่อตัวเองไมใชมันก็
เกิดความขัดแยง ครอบครัวก็แตก บางคนก็สะทอนวาเนื่องมาจากพอ บางคนก็เนื่องมาจากแม พอก็จะ
คาดหวังอีกแบบ แมก็คาดหวังอีกแบบหนึ่ง ก็เกิดปญหา ทีนี้ถาทั้งพอและแมตางก็เปดใจคุยบนฐานการ
เรียนรูที่ไมตางกันมาก เด็กก็เขาใจครอบครัวก็ไปรอด”

ดังนั้นครอบครัว ควรเปนสถาบันพื้นฐานที่ปลูกฝงความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องมิติหญิง
ชายโดยใหเปนความสําคัญที่ครอบครัวควรจะรับรูและสอนใหสมาชิกเขาใจเปนอันดับแรกวา ลูกที่
เปนผูหญิงหรือผูชายก็ไมมีความแตกตางในการที่จะเติบโตเปนสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม อาจจะมี
ความแตกตางบาง แตก็ไมใชการดํารงชีวติ สวนใหญ หญิงและชายเปนความเสมอภาค ดังที่สมาชิก
สวนใหญในการสนทนากลุมในกรุงเทพและปริมณฑลใหความเห็นวา
“การที่เด็กผูชายอาจจะมีบุคลิกภาพที่คอนขางเปนในทางออนโยน สนใจทํางานที่ละเอียดมากกวาที่ผูชาย
ทั่วไปถูกสอนใหเปน หรือเด็กผูหญิงชอบทํากิจกรรมที่โลดโผน ทาทายมากกวามาตรฐานที่เด็กผูหญิง
ควรจะเปน ก็ไมใชเรื่องแปลก และครอบครัวจะเปนสาเหตุสวนหนึ่งในการปลูกฝงวิธีคิดในเรื่องมิติ
หญิงชายที่เนนใหผูหญิงและผูชายมีความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกัน การเลี้ยงดูเด็กผูหญิงและ
เด็กผูชาย พอแมตองมีความเขาใจและยอมรับซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพอและแม
ตองเปนตัวอยางที่เปนรูปธรรม การเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน การหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ การกีด
กันผูหญิง หรือการกีดกันผูชายจากงานที่ถูกกําหนดวาเปนงานของผูหญิง เพราะเปนงานที่ต่ํา การเขาใจ
ผิดในเรื่องบทบาทผูหญิงผูชายทําใหเกิดอคติตอผูหญิง”

สวนสมาชิกสวนใหญของกลุมภาคเหนือเห็นวาพอแม หรือผูปกครอง ตองมีความรูใน
เรื่องมิติหญิงชาย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติ สมาชิกในกลุมมีมติวา
“พอแมตองตระหนักถึงความสําคัญของความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยางจริงใจ เด็กผูชายกับ
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เด็กผูหญิงไมควรถูกสอนใหอยูคนละขั้ว ไมแบงงานใหลูกทําเพราะเพศ แตตองแบงความความชอบ
หรือความถนัดซึ่งเด็กจะทําไดดี เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจตามมา และเด็กที่มีบุคลิกภาพที่ไมชอบ
งานตามเพศที่เคยถูกแบงไว ไมไดมีความผิดปกติแตอยางใด และไมควรเปลี่ยน หรือผลักดันใหเด็ก
กลายเปนคนที่มีวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ที่เปนกระแสหลักอยูในขณะนี้”

และอีกความคิดเห็นหนึ่ง ทีส่ มาชิกกลุมสวนใหญเห็นดวยวา
“และที่สําคัญในครอบครัวนั้นพอแมตองสรางบรรยากาศแบบพูดคุยกันไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนลูกชาย
กับแม หรือลูกสาวกับพอ หรือลูกสาวกับแม และลูกชายกับพอ ไมสรางบรรยากาศแบงการพูดคุยดวย
เพศ เชนลูกชายผูสูงสงคุยไดกับพอเทานั้น เพราะพอก็เปนสัญลักษณของความเปนใหญ สวนแมก็คุยกับ
ลูกสาว ซึ่งไมไดมีสาระอะไร นอกจากความสวย ความงามเหมือนๆกัน แตมีความไววางใจซึ่งกันและ
กันในครอบครัว พูดคุยกันอยางเปดเผย พอแมตางก็ใหความใกลชิดกับลูกเทาๆกัน หรืออยาใหเปน
ครอบครัวที่เด็กอยูกับแม พอไมเคยใกลชิดเด็ก แตความสัมพันธระหวางแมกับลูกก็ไมดี ทั้งๆที่แมทุมเท
กับลูกมาก เด็กก็โหยหาพอ ซึ่งนานจะไดเจอกัน เด็กกลายเปนคนที่ชื่นชมพอ ทั้งๆที่แมทําทุกอยางเพื่อ
ลูก
ทั้งงานในบานและงานนอกบาน
ก็กลายเปนเด็กที่ถูกครอบดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญอีก
generation หนึ่ง พี่วาอันนี้สงผลรายตอประเด็นหญิงชายในสังคมมากนะ จริงๆแลวพอแมตองสนับสนุน
ลูกหลานของเราใหเขาไดใชศักยภาพอยางเต็มความสามารถในดานไหนก็ไดที่เขาถนัดอยางสรางสรรค”

1.1.3 กรณีที่ลูกเกิดปญหาในประเด็นมิตหิ ญิงชาย พอแมตองใหคําปรึกษา
ได พอแมอาจตองศึกษาหาความรูในเรื่องมิติหญิงชายในสังคม ในการสนทนากลุม ทั้ง 2 กลุม ให
ความเห็นวา
กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“พอแมก็ตองใหคําอธิบาย และสามารถหาทางออกที่เหมาะสม ที่ควรจะเปนได เชนหากเจอกรณีที่มีการ
ทํารายผูหญิง หรือกระทําตอผูหญิงแบบไมมีทางสู แตการที่พอแมเฉยเมยไมใสใจในประเด็นมิติหญิง
ชายในระดับครอบครัวก็เทากับวา ครอบครัวนั้นสงเสริมสังคมในระบบชายเปนใหญ โดยการผลิตซ้ําใน
วิธีคิดแบบชายเปนใหญ เพราะทุกวันนี้สังคมถูกครอบงําดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ หากเราไมสราง
กระแสใหมในเรื่องหญิงชายใหเกิดขึ้น เด็กก็เรียนรูวิธีคิดแบบชายเปนใหญอยางเต็มรูปแบบจากสังคม
รอบตัวเขาตั้งแตเด็กจนโตอยางตอเนื่อง และสอดคลองจนซึมวับกลายเปนบุคคลที่มีคานิยม ความเชื่อ
และวิธีคิดแบบเดิม ก็เปนการสืบทอด”

กลุมภาคเหนือ
“ถาเรามาพิจารณาดู ครอบครัวสวนใหญก็ยังไมคอยสนใจเรื่องนี้หรอก อาจจะไมเคยคิดวาเปนปญหา
พอกับแมก็ไม sensitive ในเรื่องพวกนี้ ไมเคยคิดวาเปนประเด็น ไมมีเรื่องราวเกี่ยวกับมิติหญิงชายอยู
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ในชีวิตเลย ทุกอยางดําเนินไปตามที่สวนใหญเปน นับเปนอันตรายนะ เพราะไมเพียงแตพอแมจะไมได
ถอดสลักเรื่องมิติหญิงชายในลักษณะเดิมๆ กลับไปผลิตซ้ําวิธีคิดแบบชายเปนใหญใหหนักแนนขึ้นใน
ครอบครัว ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเติบโตเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม แตพอแมตองกระตุนใหลูก
ถาม อาจหยิบยกสถานการณในทีวีที่ดูดวยกัน ในหนัง หรือเหตุการณในขาวหนังสือพิมพ ใหลูกได
แสดงความคิดเห็นและไดเรียนรู ซึ่งเปนการสรางจิตสํานึกที่ดี”

ความเห็นของสมาชิกกลุมภาคเหนือสอดคลองกับแนวคิดของเปาโล แฟร (Paolo Freire)
ที่เด็กตองเรียนรูในสิ่งที่อยูรอบตัว และกระตุนใหตั้งคําถาม ซึ่งพอแมอาจยกกรณีปญ
 หาที่เกิดขึน้ ใน
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย พยายามใหมกี ารสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนบอยๆ ในการ
แสวงหาทางออก หรือสาเหตุของปญหา จนซึมซับอยูในความคิดของลูก ซึ่งเปนการสรางจิตสํานึก
ในระดับมโนธรรมสํานึก (concientization) เปนจิตสํานึกในระดับทีร่ ูผิดชอบ ชั่วดี เมื่อเจออะไรที่ไม
ถูกตองก็ตองตอตาน ไมตกอยูภายใตอํานาจของการถูกกดขี่ หรือตกอยูในสถานการณที่ตองยอม
จํานนอีกตอไป
1.1.4 การศึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ เมื่อลูกโตเขาสูวัยรุน ซึ่งเปนวัยทีเ่ ริ่มมี
ความสัมพันธกับเพศตรงขามในทางชูสาว พอแมตองเปดโอกาสใหลูกทั้งผูหญิงและผูชายในการ
พูดคุยอยางเปดเผยในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธในวัยอันควร ซึ่งในที่ประชุมกลุมไดเสนอความ
คิดเห็นในประเด็นนีว้ า
กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล
“พอแมตองสอนใหลูกมีความรับผิดชอบตอการมีเพศสัมพันธ สุขภาพอนามัยสวนตัว รวมไปถึงการ
ปองกันโรคตางๆที่เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ
รวมถึงการปลูกฝงเรื่องการยอมรับในความแตกตาง
ระหวางเพศ การอยูรวมกันในสังคมอยางภาคภูมิเสมอกัน การเคารพสิทธิของอีกเพศหนึ่ง ไมแกปญหา
ดวยความรุนแรงที่คิดวาผูชายเหนือกวาผูหญิงที่มีใหเห็นอยูทั่วไป ในกรณีความรุนแรงนั้นนับวันผูหญิง
จะถูกกระทํามากขึ้น ในความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงและชาย
พอแมตองมีกระบวนการ
ใหลูกเรียนรูในการสรางคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม เนนคุณคาของคนจากการกระทําความดี รูจัก
วางตัวที่เหมาะสมในสถานการณตางๆในสังคม”

กลุมภาคเหนือ
“ประเด็นสําคัญที่พอแมตองสอนลูกผูชายก็คือการใหเกียรติผูหญิง อยาไปทํารายเขาทั้งรางกายและจิตใจ
พอแมเองก็ตองไมใชความรุนแรงในครอบครัว ไมทะเลาะกันตอหนาลูก เพราะเด็กจะซึมซับไดงายมาก
พอแมที่ดีก็เหมือนครูที่ดีที่ตองประพฤติตัวเปนอยางที่สอนเด็ก ไมใชสอนอยางหนึ่ง แตทําอีกอยางหนึ่ง
ผูชายที่ทํารายผูหญิง สวนใหญพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แกปญหาดวยความรุนแรง สวนใหญพอทําราย

287
แม ทุบตี ตองสอนใหเด็กผูหญิงและเด็กผูชายเลนรวมกันได ไมใหเด็กผูชายแกลงเด็กผูหญิง ตองเคารพ
ซึ่งกันและกัน หากมีปญหาตองแกกันดวยเหตุผล พูดคุยกัน ไมใชเด็กผูชายใชความรุนแรง สวน
เด็กผูหญิงใชวิธีการงอน ถาเปนเชนนี้ในที่สุดก็จะแบงผูหญิงกับผูชาย อยางที่เห็นอยูทั่วไป เรื่องแบบนี้
ฟงดูเหมือนยากนะแตถาพอแมจริงใจ ที่จะทําและตระหนักถึงปญหาจริงๆก็ไมใชเรื่องยากที่จะทําได”

1.1.5 การปลูกฝงทัศนคติที่ดี ในกลุมภาคเหนือนั้นเห็นวา ครอบครัว หรือพอแม
ตองปลูกฝงทัศนคติเรื่องความซื่อสัตยตอคูของลูก โดยเฉพาะลูกผูชาย เห็นคุณคาของผูหญิง รัก
เดียวใจเดียว มีความรับผิดชอบ ไมวาจะเปนลูกผูหญิงหรือผูชาย ไมเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งทั้งในการ
กระทําที่เปดเผย และในความรูสึก ซึ่งในประเด็นนี้สมาชิกในกลุมภาคเหนือใหความเห็นวา
“สวนใหญสถานภาพของผูหญิงในครอบครัว ก็ขึ้นกับพื้นฐานทางดานการผลิต วาใครกุมอํานาจในการ
ผลิต คนนั้นก็มีอํานาจในการตัดสินใจมาก เมื่อเปนเชนนี้เด็กในครอบครัวก็เรียนรูความเปนใหญของพอ
ในบานจากการหลอหลอมที่เปนจริงในครอบครัว แลวการเลี้ยงดู และ ทัศนะของครอบครัวนั้น ผูหญิง
จะเนนในเรื่องความงาม ความเรียบรอย กตัญูรูคุณ ความซื่อสัตย ความออนหวาน ความสวยงาม ใน
รับผิดชอบในแงของผูหญิง ซึ่งไดบล็อกไวแลว ทุกภาคสวนของสังคมก็ไดสรางมารองรับสิ่งเหลานี้ไว
หมดแลว ไมวาจะเปนงานในไรในนา สถานประกอบการ ในโรงงานเหมือนกันหมด ผูหญิงภาคเหนือนี้
ปกติจะ compromise มากกลัวการขัดแยงในครอบครัว กลัวการปะทะ ผูหญิงที่นี่จะไมไดถูกสอนเรื่อง
confrontation ในขณะที่เด็กผูชายจะไมไดถูกสอนเรื่องความรูสึก หรือการคิดถึงคนอื่น เมื่อเด็กผูหญิง
ถูกสอนใหเปนแบบนี้ก็แนนอนวาตองมารองรับผูชายอยูแลว
เพราะฉะนั้นในครอบครัวตองสอนให
เด็กผูชายในเรื่องที่สอนเด็กผูหญิงดวย ในขณะเดียวกันก็ตองสอนใหเด็กผูหญิงเปนตัวของตัวเองมากขึ้น
สามารถคิดทําสิ่งที่ตนเองอยากทําได ดวยเหตุและผล ในประเด็นนี้วัฒนธรรมเดิมของทางภาคเหนือก็เปน
ตัวขัดขวางการพัฒนาผูหญิงพอสมควร”

ในประเด็นนีก้ ารสนทนากลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นวา
“ประเด็นสําคัญครอบครัวตองสอนใหผูหญิงรูเทาทันสังคม เชนเดียวกับที่เด็กผูชายไดเรียนรูนั่นแหละ
อยาเก็บเด็กผูหญิงไวแตในบาน อยางภาคเหนือนี่ยังเห็นชัดนะวาเด็กผูหญิงอยูบาน ดูแลคนอื่น ทํางาน
บาน แตเรื่องผูหญิงผูชายนี้ ภาคเหนือรุนแรงมากนะ เปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน แตใน
ขณะเดียวกันก็เห็นผูหญิงภาคเหนือที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ เห็นผูหญิงเปนผูนําในชุมชนในสัดสวน
ที่มากพอสมควรนะ มันเหมือนกับสุดโตงไปสองขางเลยนะ สวนหนึ่งเพราะภาคเหนือมีหนวยงาน
เอกชน ทําเรื่องผูหญิงเยอะ ที่จริงเรื่องแบบนี้ก็ทําใหเรามีกําลังใจ ที่แยกวานั้นที่เจอวาเด็กผูหญิงอยากทํา
อะไรเทาเทียมกับผูชาย กลายเปนสิ่งที่ไมดี เพราะทําไดงาย เชน ผูชายมีแฟนหลายคนได ฉันก็มีได
กลายเปนทําเรื่องแบบนี้
คิดวาเปนเพราะไมมีใครคอยแนะนํา อีกเรื่องหนึ่งครอบครัวตองสอนให
เด็กผูหญิงเปนเจาของ มีสิทธิในรางกายของตัวเอง อยายอมเพราะมีคนบอกวาตองยอม”
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กลาวโดยสรุปแนวทางในการจัดการศึกษาในครอบครัวนั้นพอแมผูปกครองเปนบุคคลที่
สําคัญในการสรางเด็กรุนใหมที่มีมุมมองในเรื่องมิติหญิงชาย
อยางไรก็ดพี อแมและผูปกครอง
จําเปนตองไดรับทั้งความรูและมีทัศนคติทถี่ ูกตองในเรื่องมิติหญิงชาย ซึ่งอาจทําไดโดยการจัดการ
ฝกอบรมในระยะสั้นในรูปแบบของการศึกษานอกระบบใหแกพอแม ผูปกครอง เพื่อเปนพืน้ ฐาน
แนวคิดในการปลูกฝงบุตรหลานตอไป
1.2 แนวทางการจัดการศึกษาในชุมชน
การอยูรวมกันในชุมชน และสังคมดวยความเขาใจอันดีตอ กัน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสังคม
มีความสุข การสรางความเขาใจอันดีในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายในสังคมนั้นควรเริ่มมาจากการ
มีความรูที่ถูกตองและเขาใจ ตลอดจนยอมรับในความแตกตางและความหลากหลายระหวางหญิง
ชาย สมาชิกทั้งสองกลุมเห็นวาการจัดการศึกษาในระดับชุมชน เปนสิ่งที่สําคัญมากและจะสามารถ
ทําใหเด็กเรียนรูไดตลอดชีวิต (lifelong education) ซึ่งในการประชุมกลุมทั้ง 2 กลุม ไดเสนอ
แนวทางในการรวมมือกันเพือ่ สรางความเขาในที่ดใี นชุมชน ดังนี้
1.2.1. การรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมในเรื่อง
ความเสมอภาคหญิงชาย โอกาสทางสังคมของผูหญิงและผูชาย กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑลสวน
ใหญเห็นวา
“ในการรณรงคสรางความรูในเรื่องมิติหญิงชาย ไมวาจะเปนเรื่อง ความเสมอภาค กฎหมายที่ผูหญิงควร
จะรู หรือการรณรงคเรื่องการเลิกเหลาเพื่อลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก เทาที่ไปสัมผัสสวนใหญ
ชาวบานการศึกษานอยไมคอยไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน แลวขอมูลที่ไดก็จํากัดมากสวนใหญก็
มีทีวี ดูละคร โฆษณา นี่มีอิทธิพลมาก แตคิดวาแมชาวบานจะไมคอยมีการศึกษา แตก็พอจะแยกไดวา
ขอมูลไหนเปนประโยชน อันไหนไมดี ชาวบานเขาก็ชอบเรียนรูนะ แตปญหาคือไมมีโอกาส จึงเห็นวา
จะดีมากถามีคนเขาไปสอน ใหความรู มาแนะนําใหเขาไดเรียนรู”

กลุมภาคเหนือ
“การเรียนรู ไมจําเปนตองเปนที่โรงเรียน แตเปนการเรียนรูกันในชุมชนและสังคม ใหไดเรียนรูระบบคิด
ตางๆ นําประเด็นตางๆที่เกิดใกลตัวมาคุยกัน มาวิเคราะหถึงปญหาในชุมชนที่กําลังเปนอยู เขาจะได
รูเทาทัน เกิดกระแสมิติหญิงชายขึ้นในชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องความรุนแรง หรือสิทธิในดานตางๆ เขาก็
เรียนรูได คนในสังคมก็จะเขาใจมากขึ้น ชุมชนเขาพรอม แตตองเขาไปทํางานกับเขาจริง ไมเชนนั้นถา
ไมคุนเคย เขาอาจจะไมมา”
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1.2.2 ใหการยอมรับและยกยองบุคคลที่ทําความดี บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม โดยไมเลือกวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย ในประเด็นนี้สมาชิกสวนใหญของกลุมภาคเหนือมี
ความเห็นที่สอดคลองกับกลุมกรุงเทพฯทีว่ า
“งานพัฒนาผูหญิงที่ผานมาก็จะเปนพวกเย็บ ปก ถัก รอย ทําขนม เราก็รูสึกวาไมมีงานที่เปดเวทีใหผูหญิง
ออกมาบอกความตองการ แตตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก ชุมชนตองใหโอกาสผูหญิงในการทํางานเปนผูนํา หรือ
เปนกรรมการชุดตางๆในชุมชนกอน แลวผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน ตองไดรับการยกยอง
พี่คิดวานาจะมากกวาผูชายทั่วไปเสียดวยซ้ํา เพราะผูชายคุนเคยกับงานนอกบานอยูแลว แตผูหญิงที่
ประสบความสําเร็จนอกบานตองทํางานหนักหลายเทากวาผูชาย ไหนจะตองไมทิ้งงานบาน ไหนจะตอง
ฝาดานอรหันตที่ปดกั้นผูหญิงไวดวยวิธีคิดแบบเดิม
อยางผูหญิงที่ประสบความสําเร็จแบบแมทองดี
(ผูนําสตรีที่มีชื่อเปนที่ยอมรับในภาคเหนือ-ผูวิจัย) ไดรับรางวัลเยอะแยะ เราก็ตองยกยองใหเปนตัวอยาง
ในชุมชน ในสังคม พยายามสรางความเขาใจ เปลี่ยนมิติมุมมองใหญวาผูหญิงสามารถทํางานประสบ
ความสําเร็จในพื้นที่สังคมขางนอกไดดี ไมตางจากผูชาย”

1.2.3 ความเสมอภาคของผูหญิงในทุกระดับ ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน
สิทธิของผูหญิงก็คือสิทธิมนุษยชน ในการประชุมกลุม สมาชิกสวนใหญของกลุมกรุงเทพฯ เห็นดวย
กับทัศนะทีว่ า
“ในดานวัฒนธรรม การดํารงชีวิต วิถีชีวิต ทั้งผูหญิงผูชายควรจะปรับวิธีคิดในเรื่องความเสมอภาค การ
เคารพใหเกียรติกัน การที่เพศใดเพศหนึ่งไดรับผลประโยชนมากเกินไปจนทําใหอีกเพศหนึ่งถูกหลงลืม ก็
นาจะปรับเปลี่ยนทําความเขาใจ พยายามเนนในเรื่องสิทธิที่เทาเทียม ถาทําไดผูหญิงเปนลานๆคนก็ดีขึ้น
หรือไมรุนนี้ ก็เปน generation ใหม แตตอนนี้ยังตองทําอีกมาก อยางนอยก็ใหคนตระหนักวายังมีเรื่องนี้ที่
ตองชวยกัน ถาไมมีงานดานนี้ มันก็คงเปนความโหดรายในสังคมเทคโนโลยี และคิดวามันคงโหดกวา
สังคมบุพกาล เพราะสังคมมันซับซอนมากขึ้น จริงๆแลวความไมเสมอภาคมันมีอยูในทุกพื้นที่สังคม
แหละ เพียงแตวาเราจะเรียกวาอะไร เรามีอําแดงเหมือน อําแดงจั่น ที่เขารูสึกถึงความเปนตัวตนของเขา
ปญหาผูหญิงมันเหมือนกันทั้งโลกเพียงแตจะรุนแรงรึเปลา ปญหามันมีอยูแตจะเรียกวาfeminist หรือ
อะไรก็แลวแต แตผูหญิงในทุกระดับตองดีขึ้น ในระดับสูงที่เปนความหวังของเราในระดับนโยบาย ถา
เผื่อเขาจะมีมุมมองใหผูหญิงดีขึ้นก็นาดีใจ ก็อยากใหเขาขับเคลื่อนไปในระดับนโยบาย สวนผูหญิงใน
ระดับลาง แตถาเขามีพลังอํานาจ มีทางเลือก เชื่อมั่นในสิ่งที่ทํา ก็ดี ถาเปนผูหญิงชั้นกลางแลวคิดจะชวย
คนอื่นที่ดอยโอกาสก็ดี
หรือมีมุมมองรวมกันในการพัฒนาผูหญิง พรอมที่จะเปนแนวรวมในการ
แกปญหา อะไรก็ตามที่ทําใหผูหญิงดีขึ้น รวมถึงผูชายที่จะเปนแนวรวม”

นอกจากนี้การประชุมกลุมภาคเหนือ ไดมกี ารเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้วา
“ในการสรางบรรยากาศความเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติเพราะเพศ เราสามารถดึงเอาภูมิปญญาชาวบาน
เชนคนเฒาคนแกเมื่อกอนที่เขาใหความสําคัญกับเมียมากกวาปจจุบัน ไมไดแบงงานในครอบครัวแบบ
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ชัดเจน ไมแบงงานเลย ผูชายปกผา สานตะกรา ที่จริงถาคนในหมูบานที่เปนผูใหญ มีการยอมรับ เขาใจ
ประเด็นหญิงชาย มาพูดสอน แลกเปลี่ยนแลวเขาก็ทําไดจริง ก็นาจะดีเปนที่ยอมรับ จะทําใหชัดมากขึ้น
เปนคนตัวอยาง เชน สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ –ผูวิจัย) ทําเรื่องคน
สุขภาพดีในชุมชน ซึ่งคนที่มีสุขภาพดีนั้น จะเปนคนที่อยูเปนคู เทาเทียมกัน เกื้อกูลกัน ก็สุขภาพดี อายุ
ยืน มากวาคนที่อยูคนเดียวที่ไมคอยมีพลังในการใชชีวิต ที่จริงถาเราเนนการใชชีวิตคูที่ดี หาคนตัวอยาง
มาพูดชาวบานก็สนใจเพราะเปนเรื่องใกลตัว ชี้ประเด็นการแบงบทบาทที่เทาเทียม การใหเกียรติ ความ
อบอุน การเกื้อกูล ก็เปนเรื่องใกลตัว ชาวบานก็จะสนใจ นํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต แตสิ่ง
เหลานี้ตองทําตอเนื่อง คอยๆสอดแทรกเขาไป การใชชีวิตแบบพอเพียง ไมวิ่งตามทุนนิยมมากคนทํางาน
ตองอดทน ทําจริงถึงจะไดผล”

1.2.4 สื่อตางๆในสังคมตองตระหนักในการเสนอภาพของผูหญิงและผูชาย
ที่เสมอภาคกัน ไมวาจะเปนการเสนอขาว โฆษณา หรือละคร ซึ่งคอนขางมีอิทธิพลตอความคิดของ
คนในสังคม ประเด็นนี้ กลุมกรุงเทพฯและปริมณฑลเห็นวา
“สื่อสวนหนึ่งก็จะมีบทบาทมากในการชี้นํา อยางทีวีนี่ยิ่งมีอิทธิพลมากเหลือเกิน เพราะทุกครัวเรือนมี
และถาสื่อแตะเรื่องประเด็นหญิงชายในสังคมก็จะดีมาก ใหดีนะมีแผนในการทํางานกับสื่อ ตอนนีท้ ี่
สํานักฯ ก็ มีโครงการเครือขายสื่อสตรีที่เปนอาจารยที่นิเทศ จุฬา มีการทําคาย gender ดวย เนนการเสนอ
ขาวสตรีที่สรางสรรค การเสนอขาวคดีขมขืนตางๆ ซึ่งถาชวยกันทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะเห็นผลเร็วขึ้น”

1.2.5 ทุกคนลวนมีโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากรทางสังคมอยางเทาเทียมไม
วาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย ในประเด็นนี้ในการประชุมกลุมภาคเหนือสวนใหญเห็นวา
“ตองพยายามสงเสริมใหผูหญิงกับผูชายมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรทางสังคมไดพอๆกัน รวมถึงสราง
สิ่งแวดลอมทางสังคม สรางสังคมที่มี gender consciousness เด็กทั้งผูชายผูหญิงเกิดมาแลว สามารถเคียง
บาเคียงไหลกาวไปดวยกันได โดยที่อีกฝายหนึ่งไมถูกจํากัดทรัพยากร ไมถูก discriminate ไมถูกละเมิด
สิทธิ มีความเคารพในความแตกตาง มีสิทธิในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ตองใหสมาชิกในสังคมได
เรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางสังคมตั้งแตเด็กๆเลยก็จะดีมาก เพราะเด็กเล็ก เด็กอนุบาลก็สอนงายกวา
เรียนรูงาย แลวที่สําคัญเด็กเดี๋ยวนี้แคประถมก็เปน patriarchy แลว เด็กผูชายจะเหนือกวาเด็กผูหญิง เลน
แรงกวา ควบคุมไดมากกวา”

กลาวโดยสรุปในการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยนัน้ การสนทนากลุมทั้ง
2 กลุมใหความสําคัญกับการคํานึงถึงความเสมอภาคในทุกรูปแบบ การใหเกียรติซึ่งกันและกัน การ
ไมกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติ แมจะแตกตางกันดวยเพศ แตทุกคนควรมีสิทธิในฐานะที่เปนมนุษยเทา
เทียมกัน

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูหญิง
: กรณีศึกษาผูป ฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี” โดย มีวัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย วาวาทกรรมมิตหิ ญิงแบบชายใหญ (patriarchy)
ในสังคมไทยนั้นมีกระบวนการสราง ดวยอํานาจขึ้นมาไดอยางไร จนสามารถเบียดขับวาทกรรมอื่นๆ
จนกลายเปนวาทกรรมหลักที่ครอบงําสังคม
โดยการสงผานสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษยอยางตอเนื่อง และแนบเนียนกลายเปนที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี
ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีโอกาสไดสัมผัสกับผูหญิงที่ประสบปญหาเนื่องจากวาทกรรมชายเปนใหญที่
ครอบงําวิธีคิดของคนในสังคม และมีเปาหมายในการทํางานเพื่อความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการศึกษาในเรื่องมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเนนที่
กิจกรรมการศึกษา ซึ่งรายละเอียดจากการสนทนากลุม และ ผูวิจยั ไดเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผู
ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ เพื่อใหการนําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษา
เพื่อความเสมอภาคหญิงชายใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาเรื่อง “มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูหญิง
: ศึกษากรณีผปู ฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี” นี้ สรุปผลการศึกษาเปน 3 ตอน คือ วาทกรรมมิติ
หญิงชายในสังคมไทย
ดวยการคลี่คลายใหเห็นถึงความซับซอน แยบยลของกระบวนการสราง
แนวคิด ความหมายใหกับมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ โดยการวิเคราะห “มิติหญิงชาย” ในฐานะที่
เปนวาทกรรม การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจของผูหญิง ซึ่งเชื่อมโยงไปสู
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ความเสมอภาคหญิงชาย ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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1.

วาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย

การวิเคราะหมติ ิหญิงชายในสังคมไทยโดยใชการวิเคราะหวาทกรรมเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดเผยใหเห็นวา นับตั้งแตการใหความหมายใหกับมิติหญิงชาย แบบชายเปนใหญ
ในฐานะของความถูกตอง ดีงามและความสงบสุขของครอบครัว และสังคมโดยรวม ไดเปดทางให
แนวคิด หรืออุดมการณแบบชายเปนใหญ ใหอยูในฐานะตําแหนงที่ถกู ตอง และเหนือกวาใหเขามามี
บทบาท หรือมีพื้นที่ในระบบความคิด หรือวิธีคิด พรอมกับภาคปฏิบัติการที่ทําใหเห็นจริงถึงความ
จริง ของระบบคิดแบบชายเปนใหญที่มีลกั ษณะของความเหนือกวา มีความสามารถมากกวา จึง
สมควรเปนผูนําสังคมในรูปแบบตางๆ เชน เปนหัวหนาครอบครัว ผูบริหารในหนวยงาน เปนผูนํา
รัฐบาล
เนื่องจากความเปนผูชายถูกสรางใหสอดคลองกับพื้นที่นอกบานที่ควบคุมการผลิตเหนือกวา
พื้นที่ในบานของผูหญิง โดยการสงวาทกรรมในรูปของอํานาจการควบคุมผาน ครอบครัว โรงเรียน
รวมถึงสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ภาคปฏิบัติการจริงเหลานี้จึงไมเพียงแตมีอํานาจ และ
อิทธิพลตอการสรางความหมาย ความสําคัญใหกับมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญในฐานะที่เปนสิ่งที่
มีคาและเปนสิง่ ที่จําเปนในการสรางสังคมที่สงบสุข แตยังเบียดขับความรู ความคิดที่แตกตางออก
นอกกรอบ
และดวยการกําหนดใหการพึ่งพิงผูชายเปนชองทางเดียวที่ทําใหผูหญิงสามารถอยูใน
สังคมได แมสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการแกไขกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับผูห ญิง
หากแตในภาคปฏิบัติการยังไมไดมีการตอบรับจากผูหญิงมากนัก
ยังคงมีการปดกั้นความรูและ
ชองทางการเขาถึงมิติหญิงชายในรูปแบบความเสมอภาค ซึ่งเปนการลดทอนอํานาจของผูหญิงที่เปน
สมาชิกอยางนอยครึ่งหนึ่งในสังคมลง เพื่อเปดพื้นทีใ่ หกับอํานาจของระบบคิดแบบชายเปนใหญทํา
การผลิตซ้ําผานทางสถาบันตางๆในสังคม โดยมีอํานาจรัฐเขามารองรับในการควบคุม
สถาบัน
เหลานี้จึงทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการสงผานวิธีคิดแบบชายเปนใหญเขาสูสังคมในทุกระดับและ
ภาคสวน ทีถ่ ูกกําหนดขึ้นเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับอํานาจการควบคุมของระบบชายเปนใหญ
ระบบชายเปนใหญจึงสามารถสลาย หรือดูดกลืน และปดกั้นอุดมการณ ความรูเกีย่ วกับความเสมอ
ภาค ระหวางหญิงชายไดดวยภาคปฏิบัติการจริงในการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดขึ้น ไมวา จะ
เปนอุดมการณความเปนแม อุดมการณครอบครัวผาสุก กฎหมายครอบครัว นโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี หรือแมแตความเชื่อทางศาสนา
ภายใตการสงเสริมระบบทุนนิยมในการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญในการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ที่เนนการแบงงานกันทํา ผูหญิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึน้
ทํางานนอกบานมากขึ้น แตผูหญิงก็ยังคงทํางานในบานไมเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพยายามผลิต
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ซ้ําของแนวคิดในเรื่อง “ความเปนแม” ในระบบชายเปนใหญ
การเนนย้ําถึงความสําคัญของ
ครอบครัวที่ผูหญิงตองรับผิดชอบไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
โดยมิไดเรียกรองใหผูชายเปลี่ยนแปลง
บทบาทในการทํางาน
วาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญยังคงมีอํานาจครอบงําผูหญิงไม
เปลี่ยนแปลง ไมวาผูหญิงจะมีบทบาทอะไร ยิ่งใหญแคไหนในพื้นที่สาธารณะ แตสิ่งหนึ่งที่เห็นพอง
ตองกันก็คือผูห ญิงตองรับบทบาทหนักทั้งในบานและนอกบาน ตอใหผูหญิงประสบความสําเร็จใน
ชีวิตมากกวาผูช ายทั่วไป
ระบบคิดแบบชายเปนใหญจงึ เขามาเปนกฎเกณฑสําคัญในการใหความหมายของมนุษยใน
สังคม โดยกําหนดคุณคาของผูหญิงในการเปนผูตาม เปนผูพึ่งพิง ในขณะที่มนุษยผูชายเปนผูกําหนด
ความเปนไปของสังคม เปนผูควบคุมทุกภาคสวนของสังคมใหดําเนินการภายใตระบบชายเปนใหญ
อยางชอบธรรม ดวยกระบวนการเหลานี้ อุดมการณ ความรู และฐานที่มาของความรูหรือการเขาถึง
ความรูที่เปนรูปแบบอื่น คือไมมีคุณคา ไมมีความหมาย ลาหลัง ซึ่งสามารถเห็นถึงความต่ําตอยนีไ้ ด
อยางชัดเจนจากการจัดลําดับคุณคาผลผลิตที่เกิดจากผูหญิงไมวาจะเปนงานบาน ซึ่งไมเคยไดรับการตี
คา งานนอกบานที่เปนงานอภิบาล เชน ครู พี่เลี้ยงเด็ก รวมถึงคุณคาอื่นๆที่เปนลักษณะของผูหญิง
ใหอยูใ นฐานะรอง เปนขั้วตรงขามกับคุณคาของผูชาย เชนความเขมแข็ง กับ ความออนแอ เหตุผล
และ อารมณ ที่ถูกจัดใหเปนตัวแทนของผูหญิงและผูชายที่ตรงขามกัน ความเปนผูหญิงจึงอยูใน
สภาพเปนอื่น คือไมสามารถสนองตออุดมการณแบบชายเปนใหญทคี่ รอบงําสังคมอยูได ผูหญิงอยู
ในฐานะที่เปนรอง และไมสามารถดํารงอยูไดดว ยตัวเอง ตองพึ่งพิงผูชายที่มีอํานาจเหนือกวา พรอม
กับความแยบยลในการใชอํานาจผานมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ ที่จัดวางใหวิธคี ิดแบบชายเปน
ใหญอยูใ นฐานะของขอยกเวน หรือเปนหนทางของการหลุดพนจากความเปนอื่น ดวยการทําใหวิธี
คิดแบบชายเปนใหญเปนวิธกี ารที่สําคัญและจําเปน ไมวาจะเปนการที่ผูหญิงตองแตงงาน การเปลี่ยน
นามสกุล การเปนแมที่ดี ตองสวย ยิ่งทํางานบานเกง หรือมีวิธดี ูแลลูกและสามีเกงก็จะยิ่งเปนที่
ยอมรับ ผูหญิงจึงยินยอมทุกวิถีทางไมวา จะตองอดทน หรือตองยอมแลกกับความกาวหนาในหนาที่
การงานที่เปนความปรารถนา วิธีคิดแบบชายเปนใหญในลักษณะนี้จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการอํานาจ
ที่จัดกระทําตอผูหญิงอยางแยบยล
จึงกลาวไดวามิติหญิงชายแบบชายเปนใหญเปนวาทกรรมสําคัญที่เขามาปดกั้น บดบังภาพ
ของวิธีคิดแบบเสมอภาคระหวางหญิงชายออกไป และเปดใหเห็นชายเปนใหญทเี่ ปนความถูกตอง ดี
งามพึงปรารถนาของมนุษย มิติหญิงชายแบบชายเปนใหญจึงถูกมองวาเปนวิธีการในการที่จะขจัด
ความเปนอื่นใหกับผูหญิง
มากกวาที่จะรับรูและเขาใจในฐานะของกลไกการสรางความเปนอื่น
ใหกับผูหญิงทีต่ องขจัดออกไป
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การวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชาย จึงทําใหเห็นถึงความซับซอน แยบยลของวาทกรรมมิติ
หญิงชายแบบชายเปนใหญที่ทําหนาที่ปดกั้นไมใหมีการพูดถึง หรือคิดถึงการมีอยูของความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย ดวยการมีอยูของอํานาจในวิธีคิดแบบชายเปนใหญเชนนี้ การมองมิติหญิงชายที่
เปนอยูดว ยภาพของความเปนกลางจึงเปนอคติที่สําคัญ และการเปดใหเห็นภาพเพียงดานใดดานหนึ่ง
และปดกัน้ ดานตรงขามไว เปนการใชอํานาจเขามาเกี่ยวของ การศึกษาในประเด็นมิติหญิงชายแบบ
ชายเปนใหญนี้จึงเผยใหเห็นวามิตหิ ญิงชายที่เปนอยูมิไดดํารงอยูอยางเปนกลาง แตมีอํานาจแฝงอยู
และอํานาจนี้เปนอํานาจภายนอก ไมวาจะเปนอํานาจในการกําหนดวาอะไรคือสิ่งที่เปนความรู ความ
จริงที่ตองยึดถือ ปฏิบัติและถายทอดตอ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับมิติหญิงชาย ไมวาจะเปน
กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี การสรางอุดมการณความเปนแม การเปนผูตามที่ดี
การปรับเปลี่ยนมิติหญิงชายในสังคมจึงมิไดหมายถึงการกลับใหผูหญิงเปนใหญ หากแตหวั ใจสําคัญ
อยูที่การยอมรับในความหลากหลายของความรู ความจริงในการเปดพื้นที่ใหกบั ผูหญิงไดเขามามี
สวนในการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับสังคมอยางเสมอภาคกับความรู ความจริงที่มาจากวิธคี ิด
แบบชายเปนใหญ ดวยการยอมรับถึงการมีอยูของผูหญิง อยางมีคุณคา และเทาเทียม ไมถกู กดขี่ดว ย
การผูกขาดความรู ความจริงใหจํากัดเฉพาะวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ผูหญิงก็สามารถมีพื้นที่ในการ
ดํารงอยูของสังคมอยางเสมอภาค และเปนธรรม
การปรับเปลี่ยนมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญเพื่อเปดพืน้ ที่ใหกับผูหญิง ซึ่งไมอาจดําเนินไป
ไดดว ยระบบความคิดแบบเดิมที่ครอบงําสังคมอยู แตดวยการมองอํานาจในมิติใหมที่มองวาอํานาจมี
อยูทั่วไปไมไดกระจุกอยูที่อาํ นาจรัฐที่ถูกครอบงําดวยผูชาย หากแตเปนอํานาจที่ทุกคนสามารถเขาถึง
ได ไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย อันเปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อถอดสลักการครอบงําความคิด
ความเชื่อของวาทกรรมมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญหรือชายเหนือกวาหญิง ทีผ่ ูชายเปนผูควบคุม
อํานาจรัฐ ผูชายจึงเปนผูควบคุมความเปนไปของสังคมและผูหญิง เพื่อเปดชองทางใหกับการรื้อ
ถอนอํานาจทีม่ ีอยูของระบบชายเปนใหญออกไป และเปดพื้นที่ใหผหู ญิงในการมีสวนรวมในทุก
กระบวนการ โดยไมแยกเพศ ใหผูหญิงสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีที่เทาเทียม เขมแข็ง
ตัดสินใจและพึ่งตนเองได
ดังเชนที่มีผูหญิงบางคนในสังคม รวมถึงผูที่เห็นความสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนสังคมใหเปนสังคมที่เสมอภาคระหวางเพศ ซึ่งนอกจากการตระหนักในตัวเองแลว ก็ยัง
ปรารถนาใหเกิดกับผูหญิงอืน่ และสังคมทัว่ ไป
ดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันทั้งในระดับบุคคล
องคการ และสังคมทั่วไป แมวาการเปนผูมีพลังอํานาจในตนเองมิไดถูกรับรองดวยใบประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัลใดๆใหกลาวอาง หากแตผลที่เกิดขึ้นแกสังคมและผูหญิงในระดับรากหญา หรือการ
ดํารงอยูอยางมุง มั่นในการทํางานเพื่อปรับเปรียบสังคมไปสูสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชาย
กระบวนการเรียนรูเหลานี้ลว นมีคุณคาและมีประโยชนที่สงผลโดยตรงตอผูหญิง
ซึ่งคุณคาและ
ประโยชนนี้อาจเปนคนละสวนกับประโยชนและคุณคาของผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในภาคสวน
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อื่นๆ ที่ถูกกําหนดใหอยูในรูปลักษณเดียวกันหมดดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ที่เปนไปเพื่อสนอง
ตอสวนอื่นที่ไมใชเพื่อพัฒนาผูหญิงมากกวาที่จะสนองตอความตองการและความจําเปนของผูหญิง
ในสังคม เชน ผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในทางการเมือง หรือธุรกิจหากแตไมไดมีมุมมองในการ
สรางความเทาเทียมระหวางหญิงชายใหเปนจริงในสังคมในฐานะที่เปนผูหญิงคนหนึ่งไมวาจะถูกกด
ทับดวยระบบชายเปนใหญหรือไมก็ตาม หรืออาจจะเปนผูหญิงที่ถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญที่
กําลังกดขี่ผูหญิงดวยกันเอง
การปรับเปลี่ยนระบบคิดนีจ้ งึ เปนการเปดพื้นที่ใหกับผูห ญิงในการมีบทบาทในสังคม
สามารถคิดและตัดสินใจ มีทางเลือกในชีวิต และพึ่งตนเองได
และการยอมรับถึงการมีอยูของ
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจใหกับผูที่ปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี ที่มีเปาหมายเพื่อ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม
และแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย โดยการจัดกระทําอยางเทาเทียมนี้ จึงเปนฐานที่สําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป
2. กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจของผูที่ปฏิบตั ิงานในองคการพัฒนาสตรี
จากการสัมภาษณผูปฎิบัติติงานในองคการพัฒนาสตรีจํานวน 26 คน แบงเปนผูที่ทํางานใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 18 คน ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีภาคเอกชน 14 คน
และภาครัฐจํานวน 4 คน เปนโดยแบงเปนผูหญิงจํานวน 17 คน และผูช ายจํานวน 1 คน และ พืน้ ที่
ภาคเหนือจํานวน 8 คน แบงเปน ซึ่งเปนผูหญิง 7 คน และผูชาย 1 คน เปนผูปฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรีภาคเอกชนทั้งสิ้น พบวา สาเหตุที่เขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีนี้ มีดวยกัน สาม
ประการ กลาวคือ 1) สวนใหญผูใหขอ มูลเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีจากสภาพปญหาใน
สังคมที่ประสบ 2) จากการเลี้ยงดูในครอบครัวและคนรอบขางในวัยเด็ก และ 3) การเขามาทํางานใน
องคการพัฒนาสตรีเพราะอยากทํางานพัฒนาสังคม เหลานี้ลวนเปนสาเหตุนําไปสูการเขามาทํางาน
ในองคการพัฒนาสตรีไมวา จะเปนภาครัฐหรือเอกชน และการเขามาทํางานในองคการพัฒนาสตรีก็
เปนการเขาสูกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองดวยกระบวนการเรียนรูทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการในการทํางาน แบงเปน
2.1 การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล
การทํางานและการแลกเปลี่ยนในระดับบุคคลเปนกระบวนการเรียนรูรูปแบบแรกที่ชว ยใน
การผอนคลายความวิตกกังวล ความไมแนใจ ทําใหผใู หขอมูลมีความมั่นใจ กระบวนการนี้ถือได
วาเปนกระบวนการเสริมพลังอํานาจในตนเองกระบวนการแรกที่เชื่อมไปสูประเด็นการทํางาน

296

เกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิง และงานพัฒนาผูหญิงในดานตางๆ กลาวคือ ผูใหขอมูลที่เขามา
ทํางานดานผูหญิงใหมๆ แมจะเขามาดวยความตั้งใจในการทํางานแคไหนก็ตาม สวนหนึ่งในดาน
การศึกษานัน้ ก็ไมมีใครที่มาทํางานโดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาทางดานสตรีศึกษาโดยตรง
เนื่องจากเปน
หลักสูตรที่เปดในประเทศไทยไมนาน ไมเคยมีประสบการณตรง หรือเคยทํางานในลักษณะนี้ทไี่ หน
มากอน เมือ่ เขามาทํางานกับผูหญิงที่ประสบปญหาสวนใหญจึงไมคอ ยมีความมั่นใจ หรือบางราย
ชวยเหลืออะไรผูประสบปญหาไมไดก็ทําใหสูญเสียความมั่นใจไปพอสมควร
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวาในชวงแรกที่ไมไดมีความรูอะไรโดยตรง
มีแต
ความเลือนรางในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ เมื่อวิเคราะหปญหาไมได การใหความชวยเหลือ
หรือทางเลือกก็เลือนราง ซึ่งการที่มีประสบการณทมี่ ากขึ้นและการแลกเปลี่ยนอยางพินจิ พิเคราะห
ดวยความคิดเห็นของตัวเองจริงๆการแลกเปลี่ยนในการทํางานอยางเสมอๆ
จะชวยลดความวิตก
กังวล และเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึน้
สรางการยอมรับในตัวเองกลับคืนมา โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนแบบเพื่อนที่ไมมใี ครเหนือใคร ไมมีความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหัวหนาและลูกนอง
ไมวาจะมีอายุตางกันแคไหน
ใหทุกฝายไดพดู คุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางเลือกในการใหความ
ชวยเหลือ เมื่อไดทางเลือกสําหรับผูหญิงที่ประสบปญหาแลว ก็ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
สามารถชวยเหลือใหผูหญิงมีชีวิตที่ดีขึ้น เนนการดึงเอาพลังอํานาจที่มีอยูในตนเองออกมาใชไดใน
ระดับหนึ่ง เห็นไดวาการที่มปี ระสบการณในการทํางาน และการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือที่เปาโล แฟร
(Paolo Freire) เรียกวาการสรางมโนสํานึก ซึ่งเปนการพัฒนาความคิดและการกระทําของมนุษย โดย
ผานการเสวนา (dialogue) เพื่อใหมีการรับรูรวมทั้งเขาใจโลกในความเปนจริง แบบไมบิดเบือน และ
จะนําไปสูความเชื่อมั่นในพลังของมนุษย เพื่อจะมีสว นรวมในการเปลีย่ นแปลง แกไขโลก หรือสังคม
มนุษยใหมีชวี ติ ที่ดีกวาเดิมของมนุษยชาติ โดยการเสวนานั้น ตองเปนการเผชิญหนาทางความคิด
ระหวางบุคคล โดยมีโลกแหงความจริงเปนสื่อกลาง รวมถึงประเด็นปญหาที่ผูหญิงประสบอยูจริง
และที่สําคัญการเสวนาจะเกิดขึ้นไมไดถามีการพูดฝายเดียว หากแตตองเปนการแลกเปลี่ยน สิ่งที่
สําคัญคือการไตรตรองดวยความคิดของตัวเอง(reflection)
ซึ่งเห็นไดจากการที่ผูใหขอมูลมี
กระบวนการในการเรียนรูโดยการนําเอาประสบการณจากการปฏิบัติมาวิพากษวจิ ารณ แลกเปลีย่ น
กัน จนสามารถนํามาเปนบทเรียนทีจ่ ะนําไปสูการสรางแนวทางในการทํางานที่แตกตาง และ
หลากหลาย โดยมีพื้นฐานอยูที่ความเปนจริงที่ผูหญิงประสบอยู เพือ่ ใหมีทางเลือกในการใหความ
ชวยเหลือเปนไปอยางมีระบบ โดยมีมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยมเนนผูหญิงเปนศูนยกลางในการมอง
ปญหา และเมื่อไดใหความชวยเหลือแลว ก็ตอ งมีการวิเคราะหไตรตรองเพื่อนําไปสูก ารปฏิบัติตอไป
ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากในการสรางพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี
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สวนใหญในชวงแรกๆที่ผูใหสัมภาษณเขามาทํางาน
มักมีหนาที่รับเรื่องรองทุกขทั้งทาง
โทรศัพทและรับเรื่องราวรองทุกขโดยตรงที่สํานักงาน
ในชวงแรกของการทํางานจะมีความวิตก
กังวล ไมมั่นใจในการที่จะใหคําปรึกษาในทางออกของปญหาหรือคิดวาจะใหความชวยเหลืออยางไร
ได ยิ่งอยูภายใตสังคมในระบบคิดแบบชายเปนใหญทพี่ ยายามทําใหปญหาที่ผูหญิงเผชิญเปนปญหา
สวนตัว สังคมไมยอมรับ ไมมีทรัพยากร หรือบุคคลที่จะเอื้อตอการทํางาน เสมือนไมมีพื้นทีใ่ นการ
ทํางานชวยเหลือผูหญิงเลย หากแตการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในองคการเดียวกันและเครือขายโดย
การหยิบยกสถานการณจริง จึงเปนการสรางพื้นที่ในเบื้องตนสําหรับผูที่ทํางานในองคการพัฒนา
สตรี ซึ่งนับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยม ที่ผูใหขอมูลพยายามสรางในการ
ทํางาน ดังนั้นการทํางานและการแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับบุคคลจึงเปนการกระตุน ในการ
ดึงเอาพลังอํานาจในตนเองของคนทํางานในองคการพัฒนาสตรีออกมาใช ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมาก
ในกระบวนการเรียนรูเพื่อปลดปลอยผูที่ถูกกดทับใหเกิดเสรีในการคิด
การตัดสินใจเลือกไดดว ย
ตัวเอง
กระบวนการในการทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับปจเจกเปนการ
แลกเปลี่ยนทีเ่ กิดขึ้นอยางไมเปนทางการ เปนธรรมชาติ ซึ่งจากการที่ผูใหขอมูลมีความคุนเคยในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนไดพยายามจัดใหมีการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม โดยเปนการแลกเปลี่ยนที่คอนขาง
เปนทางการมากกวา ทําใหมีการพัฒนาการสรางพลังอํานาจไปสูในระดับกลุมได ซึ่งเปนการเรียนรู
รวมกันและสามารถพัฒนาการสรางพลังอํานาจในระดับที่สูงขึ้น
2.2 การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
นอกจากการแลกเปลี่ยนมุมมองในระดับบุคคลแลว การไดรับประสบการณมากขึน้ มีโอกาส
ไดเขากลุมแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นปญหาของผูหญิงที่กวางขึ้น ประเด็นการสรางพื้นที่ของกลุม
คนทํางานในองคการพัฒนาสตรียังคงมีความสําคัญ
การแลกเปลี่ยนในระดับกลุมทําใหพนื้ ที่ของ
กลุมผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีกวางขึ้น มีคนเขาใจในปญหาที่เกิดขึน้ ในการทํางาน ไดมี
การแลกเปลี่ยน รูทางเลือกในการแกปญหา มั่นใจในการทํางานมากขึ้น และหากผูใหขอมูลไดมา
รวมกลุมกันอยางเปนทางการ จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและเขาใจในประเด็นปญหาของผูหญิง
และทางออกในการใหความชวยเหลือ มีการสรางแบบอยางในการใหความชวยเหลือที่กวางขวาง
มากขึ้น
ซึ่งกระบวนการการไดรับประสบการณและแลกเปลี่ยนในระดับกลุมในองคการหรือ
เครือขายไดนําไปสูการเสริมพลังอํานาจในตนเองอีกระดับหนึ่ง
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ในการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมนี้
คอนขางเปนทางการ
มากกวาในระดับบุคคลที่ใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับใครก็ได แตในการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม นี้
มีการกําหนดสมาชิกและจํานวนในการแลกเปลี่ยน
ในแตละครั้งนั้นจะมีสมาชิกรวมคุยกลุม
ประมาณ 5-12 คน และเปนกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้กแ็ ลวแตวาจะเปนกลุมระดับองคการ
หรือเครือขาย สวนใหญในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจะเปนกลุมในองคการ สวนในพืน้ ที่จังหวัด
ในภาคเหนือเปนกลุมในระดับเครือขาย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในกรุงเทพฯนัน้ การเดินทางไมคอย
สะดวก เนื่องจากการจราจร และสวนใหญเปนองคการที่มีสมาชิกในองคการ 7- 25 คน ในขณะที่
พื้นที่ภาคเหนือมีขนาดองคกรเล็กกวาจํานวนสมาชิกในองคการประมาณ 2-6 คน นอกจากนี้การ
เดินทางก็สะดวก ไมเสียเวลาการพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนจึงเปนไปไดงายกวาในกรุงเทพฯมาก โดยผูที่
เขารวมกลุมนัน้ สวนใหญมีความคุนเคยกับการแลกเปลี่ยนกันในระดับปจเจกอยูแลว สามารถพูดคุย
และตั้งประเด็นปญหาเพื่อการแลกเปลี่ยนจากประสบการณของตัวเองที่ไดประสบมาไดเปนอยางดี
ทําใหมองเห็นมิติของปญหาและทางออกไดมาก
ประสบการณของผูใหขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้น ทําใหผูใหขอมูลไดวิเคราะหประสบการณ
ไดสรางบทเรียน และนําไปวางแผนเพื่อเปนทางออกของปญหาที่ผูหญิงประสบ รวมถึงแนวทางใน
การทํางานเพือ่ พัฒนาผูหญิงรวมกัน สิ่งเหลานี้ชวยผอนคลายความวิตกกังวลและเปนการสรางความ
เขาใจถึงการทํางานในระดับกลุม โดยสามารถเขาใจวาปญหาที่เกิดกับผูหญิงนั้นไมวาจะเปนปญหา
ในดานใดลวนแลวแตมีลักษณะเปนพลวัต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีทางออกของปญหา ผูให
ขอมูลอาจมองเห็นการหาทางออกในการทํางานชวยเหลือผูหญิงใหหลุดพนจากปญหาได
ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจของเปาโล แฟร (Paolo
Freire) ที่เนนกระบวนการเรียนรู การเสวนา โดยเนนทีท่ ั้ง 2 ฝาย หรือทุกฝายทุกคนไดมีโอกาสคิดตั้ง
คําถาม ไตรตรอง ในการเสวนานั้นมีการใชกรณีศกึ ษาจริงที่สมาชิกกลุมประสบจากการทํางานกับ
ผูหญิงในองคการ รวมถึงไดเห็นตัวอยางในการหาทางออกของปญหา เชนคดีฟองรองตางๆ เหลานี้
ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สถานการณสมมุติโดยผานวิดีทัศน และภาพยนตร จนในที่สดุ สมาชิก
ในกลุมสามารถแลกเปลี่ยนกันไดอยางกวางขวาง นําไปสูการลงมือปฏิบัติดวยประสบการณของแต
ละคน การวิเคราะหประสบการณ การวางแผน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
นอกจากนี้กระบวนการไดรบั ประสบการณและแลกเปลี่ยนในระดับกลุมยังเปนการสราง
พลังอํานาจในระดับที่กวางขึน้ มีเครือขายในการเรียนรูมากขึ้น ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนอยางเทา
เทียม ทําใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกเปนเพื่อน
เปนกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกัน มั่นใจ มี
เปาหมายในการทํางาน ซึ่งเปนวิธีการหนึง่ ในการสรางพลังอํานาจในตนเองไดเปนอยางดี
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2.3. การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
ในการทํางานดานพัฒนาผูห ญิงนี้โดยทั่วไปนับวาเปนเรือ่ งใหมในสังคม ขาดแหลงขอมูล
และองคความรูใหม สวนใหญที่มีการแลกเปลี่ยนกันนั้นก็เนนในการแลกเปลี่ยนประสบการณของ
คนทํางานโดยตรง และจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาในการทํางานนัน้ คนทํางานยอมตองการความ
มั่นใจในการทํางาน ปญหาในการทํางานที่คนทํางานขาดพลังอํานาจในตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจาก
ปญหาในการขาดองคความรูใหมในการทํางาน ขาดความมั่นใจในการทํางานเชิงวิชาการ ขาด
ทางเลือกใหมในการทํางาน รูสกึ จําเจและจมอยูกับปญหาเดิมๆ การอบรมสัมมนา จึงเปนกิจกรรม
หนึ่งที่องคการพัฒนาสตรีจัดเปนกิจกรรมเสริม โดยจัดทัง้ ในระดับเวทีนานาชาติ ระดับเครือขายใน
ประเทศ และระดับองคกร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนทํางานไดรับความรูใหมๆมีวิธีทํางานเชิงรุก
มากขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูใหขอมูลไดมีการพบปะกัน สงเสริมความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน รวมถึงโลกทัศนในการทํางานกวางขึ้น
นอกจากนี้ผูใหขอมูลที่ผานการอบรม สัมมนา จะเห็นถึงความซับซอนของปญหาของผูหญิง
ที่เกิดขึ้นเพราะวิธีคิดแบบชายเปนใหญทสี่ งผลกระทบตอผูหญิง
สามารถเปนตัวแทนในการเขา
รวมกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายดานผูห ญิงตางๆไดเปนอยางดี ทําใหผูศึกษาพบวาการมีทักษะ
ในการทํางานที่เพิ่มพูนขึ้น ทําใหมีความมั่นใจ มีพลังในการทํางาน ดังนั้นการไดรับความรูมากขึ้น
มีทักษะมากขึน้ นับเปนการดึงเอาพลังอํานาจหรือศักยภาพที่มีอยูใ นตัวคนทํางานออกมาไดเปนอยาง
ดี
รวมถึงการเสริมทักษะตางๆซึ่งเปนการสรางโอกาสและทางเลือกในการทํางานก็นับเปนปจจัย
หนึ่งที่สําคัญในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคยตุ ิความรุนแรง
ปญหาความรุนแรงตอผูหญิงนั้น หากมองถึงรากเหงาของปญหาตามแนวคิดสตรีนิยมหรือ
สตรีนิยมนั้น เปนเพราะความไมเทาเทียมระหวางเพศที่สําคัญในสังคม ซึ่งเปนปญหาในระดับ
โครงสราง และวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกมานาน โดยเฉพาะวิธีคิดแบบชายเปนใหญ การที่จะสราง
สังคมใหมที่มคี วามเทาเทียม หรือความเสมอภาคทางเพศ ก็จําเปนตองรื้อโครงสรางทางสังคมที่
เกี่ยวของ เชน การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ สิ่งเหลานีใ้ นสังคมไทยยังสะทอนถึงความ
เหลื่อมล้ําระหวางผูหญิงและผูชายอยูมาก โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติ การพยายามทํางานเพื่อมุงไปสู
การปรับเปลี่ยนคานิยมเหลานี้จึงเปนอีกกระบวนการหนึง่ ในการเรียนรูเ พื่อสรางพลังอํานาจในกลุม
ผูใหสัมภาษณซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญในการสรางความความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม
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การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรง นอกจากจะทําใหเกิด
กระบวนการสรางพลังอํานาจของผูใหขอมูลแลว ยังเปนการผลักดันในระดับนโยบาย เกิดความ
ตระหนักในปญหาของผูหญิงมากขึ้น
ปญหาเหลานี้มิใชปญหาสวนตัวอีกตอไปแตเปนปญหา
สาธารณะที่สังคมตองมีสวนรับรูและแกไขปญหา
ที่บุคคลพึงไดรับความคุมครองใหมีความ
ปลอดภัยจากรัฐ อันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้การรณรงคเดินขบวนในรูปแบบ
ตางๆ
ยังทําใหเกิดการรวมกลุมพลังทางสังคมรวมกันทําใหเกิดภาพพลังอํานาจของผูที่ทํางานใน
องคการพัฒนาสตรีรวมกับผูหญิงในสังคมในระดับทางกวางขึ้น
เมื่อเกิดการรวมกลุมกันผูหญิงก็
เสียงดังมากขึน้ มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น ตามแนวคิดสตรีนิยมที่มองวาการเปลี่ยนแปลงคานิยม ความ
เชื่อ หรือปญหาในระดับโครงสรางไดนั้นจะตองมีการรวมกลุมพลังผูหญิง เพื่อบอกกลาวปญหาของ
ผูหญิงแกสังคม ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันจะทําใหสถานภาพของผูหญิงดีขึ้น ถูก
เอาเปรียบนอยลง โดยเชื่อมโยงเขากับมิตอิ ื่นๆทางสังคม เชน ชนชั้น เชื้อชาติ รวมถึงความแตกตาง
ทางดานเพศ ดังนั้นการรณรงคยุติความรุนแรงที่เปนกิจกรรมที่ผูใหสัมภาษณเขารวมกิจกรรมทุกป
นับเปนกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจที่สําคัญซึ่งสามารถสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโครงสรางสังคมได
3. แนวทางการจัดการศึกษาสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
แนวทางการใหการศึกษาเพือ่ สรางพลังอํานาจในตนเองสูความเสมอภาคหญิงชาย แบงเปน 3
รูปแบบ ดังนี้
3.1 แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
3.2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
3.3 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน หรือสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ มี
ความสําคัญในการสอน และหลอหลอมเด็ก ตอจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันที่มีบทบาท
สําคัญในการใหความรูแกสมาชิกในสังคมทั้งผูหญิงและผูชาย บุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ครู อาจารย เปนบุคคลที่สําคัญในการใหความรู ความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชาย รวมทั้งการ
ประพฤติตัวใหเปนแบบอยางกับสมาชิก หรือนักเรียนในสถาบันการศึกษา
ครูตองมีความจริงใจ
ในสิ่งที่ตนคิดและเชื่อ เปนแบบอยางทีด่ ี ที่ถูกตอง ตองไมพูดอยางหนึ่งทําอีกอยางหนึ่ง ครูตอง
ตระหนักในฐานะของตนเองอยูเสมอวา
ครูเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิด
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วัฒนธรรมความเสมอภาคหญิงชายในสถาบันการศึกษา อยางไรก็ดนี กั เรียนบางคนอาจไมไดรับการ
ปลูกฝงอยางถูกตองจากครอบครัว โรงเรียนก็จะเปนทีป่ ลูกฝงความคิดในเรื่องมิตหิ ญิงชายที่เทาเทียม
ใหเด็กได ในที่ประชุมกลุม ไดใหความคิดเห็นเนนในแนวทางการจัดกิจกรรมการการศึกษาในระบบ
ดังนี้
3.1.1โรงเรียนควรมีการเรียนการสอนความรู เนื้อหา และการปฏิบัติเกี่ยวกับมิติ
หญิงชายในสังคม ในเบื้องตนนั้นควรจัดใหความรูค วามเขาใจในเรื่องมิติหญิงชายในสังคมใหแก
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสรางทัศนคติที่ถูกตอง
ในประเด็นความหมายของมิติหญิงชาย
สถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายในชุมชนและสังคม อัตลักษณทางเพศ คํานิยามและ
การหาตัวตนของผูหญิงและผูชาย บทบาทของสถาบันทางสังคมในการถายทอดระบบคิดแบบชาย
เปน ทางออกของผูหญิงในสังคมระบบชายเปนใหญ การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงกับ
ชาย รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เปนตน
3.1.2 โรงเรียนตองสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมใหกับนักเรียนที่ผูหญิง และผูชาย
สรางบรรยากาศความเสมอภาคหญิงชายใหเกิดขึ้นอยางธรรมชาติในโรงเรียน
3.1.3 การจัดกิจกรรมตางๆ แกนักเรียนในประเด็นมิตหิ ญิงชาย เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชายในสังคม ปรับทัศนคติของนักเรียน และเพิ่มทักษะการอยูรวมกัน
เนนใหนกั เรียนเกิดการคิด เชนการจัดกลุมเพื่อรูจักตัวเอง (self awareness training) การจัดคายพักแรม
โดยเนนใหนักเรียนผูหญิงและผูชายไดใชชวี ิตดวยกัน เรียนรูการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทํางาน
รวมกันมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถวิพากษวิจารณกนั หลากหลายและทั่วถึง
หรือในลักษณะแผ
กระจาย (divergent) ดวยภาษางายของนักเรียน นักเรียนซึ่งเคยเปนแตผูฟงก็จะเริ่มตระหนักและ
มองเห็นปญหา เปนการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ตองการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
3.1.4 การสงเสริมการอานอยางจริงจัง ซึง่ เปนที่มาที่สําคัญในการหาความรู
เพิ่มเติมในเรื่องมิติหญิงชายหากนักเรียนสนใจ รวมถึงความรูในเรื่องอื่นๆดวย การอานนั้นเปนที่มา
ของความรู ทําใหผูหญิงไมตกอยูในอํานาจของมายาคติตางๆที่กดขี่ผูหญิงอยู ครูจึงจําเปนตองฝกให
ผูหญิงไมวาจะเปนวัยใดรักการอาน และการเขียน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานชีวิตของผูหญิงที่สําคัญ ซึ่ง
จําเปนตองเรียนรูอยูตลอดชีวิต และครูตองตระหนักเสมอวาการศึกษา คือการทําใหเห็น หรือการ
คนพบ หรือการที่เขาใจสิ่งตางๆไดชัดเจนขึ้น และที่สําคัญตองเขาใจความสัมพันธในสิ่งที่ศึกษากับ
สิ่งอื่นๆ โดยรอบ
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3.1.5 โรงเรียนควรจัดสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเชิญผูท ี่มี
ประสบการณในการทํางานในดานมิติหญิงชาย เชนองคการพัฒนาเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางเครือขายการเรียนรู
ในเรื่องมิติหญิงชาย รวมถึงการขยายเครือขายการเรียนรูออกไป เพื่อสรางความเขาใจและแสวงหา
แนวทางในการปฏิบัติรวมกัน
3.2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
ขอเสนอจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบนั้น สมาชิกกลุมภาคเหนือ
เห็นดวยที่จะใหศูนยการศึกษานอกจัดอบรมในเรื่องมิตหิ ญิงชาย
ในประเด็นของมิติหญิงชายใน
ครอบครัวสําหรับพอแม การเลี้ยงดูลูกผูหญิงและผูชายที่รูเทาทันสังคม การแบงงานกันทําที่เหมาะสม
ไมยึดติดกับบทบาทเดิมๆ รวมถึงการเชิญผูหญิงที่ประสบความสําเร็จมาเปนตัวอยาง เปนตน โดยที่
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีหนาที่ในการจัดการศึกษาในระยะสั้นอยูแ ลว หากแตกลุมกรุงเทพฯ
และปริมณฑลกลับไมเห็นดวย และเสนอใหองคการพัฒนาสตรีภาครัฐและเอกชนซึ่งมีประสบการณ
ในเรื่องนี้รวมกันจัดการศึกษานอกระบบในประเด็นมิตหิ ญิงชาย ใหสอดคลองกับแตละกลุมเปาหมาย
3.3 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แบงเปน
3.3.1 การจัดการศึกษาในครอบครัว เมือ่ พิจารณาครอบครัวในดานความสัมพันธ
เชิงอํานาจ มีผูเสียเปรียบและไดเปรียบในระบบความสัมพันธในครอบครัว ในแงนี้แกนแทของการ
ถูกกดขี่ของผูหญิง ก็คือครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเปนพืน้ ที่แรกสุดที่ผูหญิงเขาสูระบบสังคม
การถายทอดระบบคิดแบบชายเปนใหญจึงแทรกอยูแ ละฝงรากลึกอยูในระบบครอบครัว ผูหญิงได
เรียนรูการแบงงานกันทําตามเพศจากในครอบครัว เรียนรูความสัมพันธเชิงอํานาจจากจากครอบครัว
อยางไรก็ตามหากนําวิธีการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณคาในตัวบุคคลและการสรางพลังอํานาจในตนเอง
เขามาปรับใช
ครอบครัวจะกลายเปนหนวยพื้นฐานทางสังคมที่จะชวยลดปญหาการถูกกดขี่ของ
ผูหญิงไดเชนกัน ในการศึกษานี้พบวาแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ระดับครอบครัว มีดังนี้
3.3.1.1
ครอบครัวตองปลูกฝงความเปนผูหญิงหรือเปนผูชายโดยไม
กําหนดดวยเพศที่ถือกําเนิด กลาวคือหากลูกๆถนัดในทางไหนก็สงเสริมไปในทางทีถ่ นัด ไมยัดเยียด
บทบาทเดิมๆ เชนลูกผูหญิงตองชวยแมทํางานบาน ตองเรียบรอย โดยพอแมตองพรอมใหลูกสามารถ
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ทําในสิ่งที่ชอบหรือสนใจอยางเต็มศักยภาพไมวาบุตรหลานจะเปนเพศใดก็ตาม เด็กผูชายอาจจะชอบ
ทําอาหาร รวมถึงการสอนใหลูกเห็นคุณคาในงานทุกงาน
3.3.1.2 ครอบครัวตองตระหนักวา ผูหญิงหรือผูชายนั้นไมไดมคี วาม
แตกตางกันในทางสังคม มีความเหมือนกัน หรือมีสวนรวมกันมากกวาแตกตางกัน
3.3.1.3 กรณีที่ลูกเกิดปญหา พอแมตองใหคําปรึกษาได พอแมอาจตอง
ศึกษาหาความรูในเรื่องมิติหญิงชายในสังคม สามารถหาทางออกที่เหมาะสมที่เปนได การที่พอแม
เฉยเมยไมใสใจในประเด็นมิติหญิงชายในระดับครอบครัวก็เทากับวา ครอบครัวนั้นสงเสริมสังคมใน
ระบบชายเปนใหญ โดยการผลิตซ้ําในวิธีคิดแบบชายเปนใหญ
3.3.1.4 เมื่อลูกโตเขาสูวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่เริม่ มีความสัมพันธกับเพศตรงขาม
ในทาง ชูสาว พอแมตองเปดโอกาสใหลูกทั้งผูหญิงและผูชายในการพูดคุยอยางเปดเผยในเรื่องเพศ
การมีเพศสัมพันธในวัยอันควร ความรับผิดชอบตอการมีเพศสัมพันธ สุขภาพอนามัยสวนตัว การ
เคารพสิทธิของอีกเพศหนึ่ง ไมแกปญหาดวยความรุนแรงที่คิดวาผูชายเหนือกวาผูหญิงที่มีใหเห็นอยู
ทั่วไป
3.3.1.5
พอแมตองปลูกฝงทัศนคติเรื่องความซื่อสัตยตอคูของลูก
โดยเฉพาะลูกผูชาย เห็นคุณคาของผูหญิง รักเดียวใจเดียว มีความรับผิดชอบ ไมวาจะเปนลูกผูหญิง
หรือผูชาย ไมเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งทั้งในการกระทําที่เปดเผย และในความรูสึก
3.3.2 การจัดการศึกษาในชุมชน การสรางความเขาใจอันดีในเรื่องความเสมอภาค
หญิงชายในสังคมนั้นควรเริม่ มาจากการมีความรูที่ถูกตองและเขาใจ
ตลอดจนยอมรับในความ
แตกตางและความหลากหลายระหวางหญิงชาย ซึ่งเปนทีม่ าของชุมชนและสังคมที่มีความสุข สมาชิก
ทั้งสองกลุมเห็นวาการจัดการศึกษาในระดับชุมชน
เปนสิ่งที่สําคัญมากและจะสามารถทําใหเด็ก
เรียนรูไดตลอดชีวิต (lifelong education) จากการศึกษาพบวามีแนวทางดังนี้
3.3.2.1 การรณรงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมในเรื่อง
ความเสมอภาคหญิงชาย โอกาสทางสังคมของผูหญิงและผูชาย
3.3.2.2 ใหการยอมรับและยกยองบุคคลที่ทําความดี บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม โดยไมเลือกวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย
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3.3.2.3 ไมเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในทุกระดับ
สิทธิของผูหญิงก็คือสิทธิมนุษยชน

ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน

3.3.2.4 สื่อตางๆในสังคมตองตระหนักในการเสนอภาพของผูหญิงและ
ผูชายที่เสมอภาคกัน ไมวา จะเปนการเสนอขาว โฆษณา หรือละคร ซึ่งคอนขางมีอิทธิพลตอ
ความคิดของคนในสังคม
3.3.2.5 ทุกคนไมวาจะเกิดมาเปนเพศใดลวนมีโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากร
ทางสังคมอยางเทาเทียม
อยางไรก็ดีชุมชนสามารถรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณและมีความรูใน
ประเด็นมิตหิ ญิงชายในชุมชนหรือสังคมเปนอยางดี จากแนวทางในการจัดการศึกษาดังกลาวสามารถ
จัดเปนรูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองใหกบั ผูเรียนทั้งหญิงและชายอยาง
เหมาะสมได เชนการใหคําแนะนําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม การอภิปราย การเสวนา การ
สัมมนา การฝกอบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ การผลิตเอกสารสิ่งตีพิมพ การจัดรายการวิทยุ
หรือการจัดหองสมุดหรือศูนยเอกสารเปนรูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่ทํานอย การจัดคายพักแรมทั้ง
ในและนอกสถานที่เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูประเด็นมิติหญิงชายในชุมชน เชนสถานการณ
ความรุนแรงในครอบครัว และชุมชน ความปลอดภัยของผูหญิง ดังนี้
1) การรณรงคดวยสื่อ ใชวธิ ีการแจกเอกสารและคูมือตาง ๆ แกชาวบาน
การติดแผนโปสเตอรและการโฆษณาประชาสัมพันธ หรือการใชสื่อวิทยุชุมชน อาจเปนการรณรงค
ใหความรูที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน เชน การรณรงคการงดเหลาเพือ่ ลดความรุนแรง การชวยกัน
ทํางานโดยไมแบงแยกเพศ การ ไดรับคาจางที่เทาเทียมกัน เปนตน
2) การจัดโรงเรียนทางเลือกในชุมชนที่เนนเรื่องความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย เพื่อใหเด็กในชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูในประเด็นมิติหญิงชายอยางธรรมชาติดวยวิถีชีวติ
3) หองสมุดและศูนยขอมูล ที่เก็บรวบรวมผลงานขององคกรและงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของกับความเสมอภาคหญิงชาย
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4) การจัดกิจกรรมโดยเชิญครอบครัวที่มีมุมมองในเรื่องความเสมอภาคมา
แลกเปลี่ยน พูดคุย เพื่อใหสมาชิกในชุมชนเห็นและเขาใจอยางใกลชดิ โดยจัดเปนกิจกรรมรวมของ
หมูบาน รวมถึงเปนการเปดพื้นที่ใหกับผูห ญิงที่ถูกกดขี่ หรือถูกเอาเปรียบจากผูชายโดยไมมีทางเลือก
5) การฝกอบรม อาจจะจัดเปนการใหความรูเฉพาะเรื่อง โดยเชิญวิทยากร
หรือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาใหความรูโ ดยตรงในชุมชน หรือการสงตัวแทนชาวบานหรือผูสนใจ
ไปรับการอบรมกับโครงการอื่น ๆ นอกพืน้ ที่ เชน การอบรมเรื่องการลดเหลาเพื่อลดความรุนแรงใน
ชุมชนของมูลนิธิเพื่อนหญิงที่ประสบผลสําเร็จ และกําลังขยายโครงการสูพื้นที่อื่นๆ โดยการให
แนวความคิดและความรูเกีย่ วกับความเสมอภาคหญิงชาย
การประสานงานกับหนวยงานและการ
สรางเครือขาย การเชื่อมโยงเครือขายของภาคประชาชนใหเขมแข็งและมีพลังมากขึน้ รวมถึงการจัด
กิจกรรมใหความรูแกกลุมผูน ําในประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย นอกจากการมุงพัฒนาผูนํา แลวยัง
คาดหวังใหผนู ําไดนําความรูไปถายทอดใหแกสมาชิกในชุมชนตอไปดวย ซึ่งจะสงผลไปสูการสราง
ผูนําที่เขมแข็ง และองคกรชาวบานที่เขมแข็งตอไป
6) การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ไดแก การพาสมาชิกในชุมชนไปดู
ตัวอยางงานพัฒนาในพืน้ ที่อนื่ ๆ ที่ประสบความสําเร็จในการทําโครงการที่เกี่ยวของกับมิติหญิงชายที่
เสมอภาค เชนโครงการชุมชนปลอดภัยสําหรับผูหญิง ที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพือ่ ให
บทเรียนสงเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรูกับผูที่เคยทําหรือกําลังทํากิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อใหมีการ
เห็นตัวอยางจริง และไดแลกเปลี่ยนกันในระดับบุคคลและกลุม สรางแรงบันดาลใจและความเขาใจ
ในเรื่องนั้น ๆ ทําใหไดบทเรียน ขอคิด และความรูตาง ๆ แกผูมาดูงาน
7) การสัมมนา สามารถจัดไดทั้งในระดับผูนําและระดับสมาชิกชุมชน
ทั่วไปเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันเองระหวาง
ผูนําในพืน้ ที่ หรือระหวางพืน้ ที่ตาง ๆ รวมถึง
สมาชิกในชุมชน
8) การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ทัศนะ และประสบการณ เปนกิจกรรม
ที่จัดทั้งในระดับของผูนําและสมาชิกชาวบาน การคนหาผูรูที่เปนปราชญเชิญชวนใหมาพบเพื่อรูจกั
และแลกเปลีย่ นเรียนรูซึ่งกันและกันประสานใหเกิดความรูใหม ทําโดยการจัดกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันเองระหวางชาวบานกับผูน ํา หรือระหวางผูนํากันเอง และระหวางผูนํากับเจาหนาที่โครงการ
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทํางาน และวิเคราะหรวมกัน
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9) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนกลไกในการ
แพรกระจายขาวสารขอมูลในวงกวาง และมีบทบาทอยางสําคัญในการใหการศึกษาแกสาธารณชนได
เปนอยางดี การนําเสนอขาวไมเพียงแตสะทอนสภาพความเปนจริงเทานั้น แตยังมีบทบาทในการชีน้ ํา
สังคมอีกดวย นอกจากนี้สอื่ มวลชนยังสามารถสรางแรงกดดันเพือ่ ใหปญ
 หาคลี่คลายลงได สื่อมวลชน
จึงเปนอีกสถาบันหนึ่งในฐานะที่เปนเครื่องมือในการเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและกัน
และใชเปนกลไกในการสนับสนุนการทํางานไดเปนอยางดี
10) การจัดเวทีหรืองานมหกรรมเพื่อการรณรงค เปนแนวทางการทํางานซึ่ง
ยกระดับจากการนําเสนอสภาพปญหาไปสูก ารเรียกรองใหมีการแกไขปญหาผูหญิงในระดับนโยบาย
อยางจริงจัง งานรณรงคในรูปของการจัดเวทีหรืองานมหกรรมอาจจัดขึ้นในระดับชาติ ระดับภาค
ระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดการปลุกเราใหประชาชนตระหนักถึงปญหา และมีสวนรวมในการผลักดัน
ใหรัฐบาลแกไข งานรณรงคนี้สามารถผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ตางๆที่ยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงชาย ซึ่งอาจตองใชเวลาในการรณรงคอยางตอเนื่อง เชน การ
รณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิงเปนตน โดยมุงรณรงคผลักดันทั้งในเชิงนโยบายที่มีผลกระทบตอ
ผูหญิงและการเผยแพรสภาพปญหาและแนวทาง ตลอดจนทางเลือกในการแกไขปญหาตาง ๆ โดย
เนนใหชุมชนมีสวนรวม งานรณรงคยังเปนกลไกเสริมสรางพลังอํานาจใหทกุ ฝายทัง้ ในระดับบุคคล
กลุม ชุมชน และระดับสังคมโดยรวม
อภิปรายผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจยั ในการวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย
การวิเคราะห
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี และการ
หาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
โดยการสรางพลังอํานาจให
ผูหญิง อภิปรายไดตามหัวขอ ดังตอไปนี้
1.วาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ
2. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
3. บทบาทของการศึกษาในการสรางพลังอํานาจใหผูหญิง
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1.วาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ
1.1 กระบวนการสรางวาทกรรมมิติหญิงชายและการสงผานวาทกรรมสูสถาบันทางสังคม
ดวยการวิเคราะห “มิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ” ในฐานะที่เปนวาทกรรมที่ใชเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษาในประเด็นนี้ ทําใหเห็นวานับตั้งแตการใหความหมาย ความจริงใหกับมิตหิ ญิง
ชายในสังคมโดยกําหนดใหระบบชายเปนใหญเขามาครอบงําวิธีคิดของคนในสังคม ในรูปแบบที่
แตกตางกันไป เชนอุดมการณครอบครัวอบอุน อุดมการณความเปนแม ผูชายเปนใหญนอกบาน
ผูหญิงใหญในบาน ใหอยูใ นฐานะตําแหนงที่ถูกตองและดีกวา เหนือกวาและเขามามีบทบาท และมี
พื้นที่ในระบบความคิดใหกบั ผูหญิงและผูชาย พรอมกับภาคปฏิบัตกิ ารที่ทําใหเห็นจริงถึงความเปน
สากล เปนความถูกตอง และเหนือกวาในความมั่นคงในชีวิต อํานาจการควบคุมที่สงผานสถาบันทาง
สังคมตางๆ ภาคปฏิบัติการจริงเหลานี้จึงไมเพียงมีอิทธิพลตอการสรางความหมาย ความจริง ใหกับ
มิติหญิงชายในฐานะของสิ่งที่ถูกตองดีงามในรูปแบบชายเปนใหญเทานั้น หากแตยังเบียดขับและ
ดูดกลืนความรู ความจริงที่แตกตางออกนอกกรอบ อันเปนการลดทอนอํานาจของผูหญิงในสังคม
แบบเดิม และแนวคิดความเสมอภาคระหวางเพศลง เพือ่ เปดพื้นทีใ่ หกับอํานาจของวาทกรรมมิตหิ ญิง
ชายแบบชายเปนใหญ
การสรางความถูกตองชอบธรรมใหกับความแตกตางของสิ่งตางๆ
ดวยการสรางความรู
หรือชุดความรูข ึ้นมาอธิบายถึงความแตกตางนั้น
อุดมการณจึงทําหนาที่เชื่อมสิ่งที่ปรากฏเขากับ
ระบบความคิด เพื่อรับรูถึงสิ่งที่ปรากฏนั้น สิ่งที่ปรากฏจึงสามารถที่จะรับรูไดดว ยอุดมการณผาน
ระบบความคิดของมนุษย อุดมการณจึงทําหนาที่เปนเลนสที่สามารถปรับภาพสิ่งที่ปรากฏใหเขากับ
จอรับภาพในระบบความคิดของมนุษย
และดวยอุดมการณและความรูนี้ก็จะเปนตัวกําหนดการ
กระทําของมนุษยที่มีตอสิ่งทีป่ รากฏ ดวยกระบวนการทํางานเชนนี้ อุดมการณและความรูจึงเปน
พื้นที่สําคัญของอํานาจ จิตสํานึก ความตระหนักในตนเองของมนุษย และดวยการจัดระเบียบความ
เปนตัวตนของมนุษยนี้ จึงเปนสวนสําคัญที่เขามากําหนดพฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิสัมพันธ
กับสิ่งอื่นๆ และการตอสูเพื่อชวงชิงการนําในการจัดระเบียบใหกับสิ่งตางๆ ตลอดจนการกระทํา
ของมนุษยก็สามารถกระทําไดโดยผานอุดมการณ ความรู และความจริง ที่ถูกสรางขึ้นจึงเปนพืน้ ที่
สําคัญของการศึกษานี้ ในฐานะที่เปนพืน้ ที่ หรือสนามของการตอสูชวงชิงอํานาจในการกําหนดอัต
ลักษณ ความหมายใหกับมิติหญิงชายในสังคม
ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault, 1979: 121)ในเรื่องของความรูและอํานาจ ที่
แยกกันไมออก หรือที่กลาววาความรูคือ อํานาจกลาวคือ ความรูและอํานาจเปนสิ่งที่ถูกรวมเขา
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ดวยกัน ไมสามารถบอกไดวาความรูและอํานาจแยกกันตรงไหน เนื่องจากความรูแ ละอํานาจเปนสิ่ง
ที่มีอยูในกันและกัน แตละฝายตางก็กอใหเกิดอีกฝายหนึ่ง กลาวคืออํานาจตองการความรูเกี่ยวกับสิ่ง
นั้นๆที่ตองการกําหนดขึน้ มา เพื่อใหสามารถบริหารอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความรู
ก็ตองการอํานาจเพื่อกลาวอางและประกาศถึงความถูกตองของความรูนนั้
ดังนัน้ ทั้งอํานาจและ
ความรูตางก็มคี วามสัมพันธและพึ่งพาซึ่งกันและกัน กลาวคืออะไรทีถ่ ูกยอมรับใหมีเหตุผลและเปน
จริง หรือเปนวาทกรรมหลัก ก็จะถูกสรางบนพื้นฐานของการมีอยูของอํานาจที่สรางจากความรู
วาทกรรม หรือความเชื่อ ความจริงที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาดวยความรูและอํานาจใน
รูปแบบของการควบคุม บังคับ ไมโดยตรงก็โดยออม ในแตละสังคมจึงมีระบบความเชื่อ ความจริง
ที่เปนการเมืองของความเชือ่ ความจริงนั้น ภายใตรูปแบบของวาทกรรมที่เปนที่ยอมรับหรือวาท
กรรมหลัก ซึ่งวาทกรรมหลักเหลานี้ลวนแลวแตมีที่มา เชนจากรัฐ หรือจากทุน ซึ่งควบคุมโดยผูชาย
อันเปนที่มาของอํานาจ ในกรณีขอกําหนดของผูหญิงผูชายในสังคมก็เชนเดียวกัน
แตเมื่อ
กระบวนการของมันดําเนินการไปถึงจุดหนึง่ อํานาจก็กลายเปนสิ่งนิรนาม ไมมีใครเปนเจาของมัน
อยางแทจริง หลังจากที่ไหลลงมาเปนกระแสใหญ หรือเปนกระแสหลักในทิศทางเดียว มันก็
ไหลเวียนไปมาทุกทิศทาง จนแผซานแทรกซึมเขาไปทุกระดับทุกพืน้ ที่ของสังคมอยางไมมีหวั ไมมี
หาง ในที่สุดก็ไมมีใครคิดถึงที่มาที่แทจริง จนเมื่ออํานาจนั้นซึมซับเขาไปเปนสวนหนึ่งของวิถีชวี ิต
และคิดวานั่นคือธรรมชาติ คือความจริงหรือความถูกตอง หากมองจากมุมมองของฟูโกดังที่กลาว
แลว แหลงที่สรางกฎเกณฑตางๆในสังคม ไดแกอํานาจ (power) นั่นเอง แตมิใชอาํ นาจในรูปที่ดบิ
และหยาบแบบใชกําลังเขาบังคับ
แตเปนอํานาจทีข่ ัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ ความ
จริง อุดมการณ ความเชื่อ หรือคานิยม (Michel Foucault, 1972: 15-16) วาทกรรมและอํานาจ โดยที่
อํานาจนั้นมิใชอํานาจแบบกดขี่ หรืออํานาจที่มอมเมา บังคับ แบบทั่วไป แตเปนอํานาจทีผ่ าน
กระบวนการสรางบรรทัดฐาน โดยมีระเบียบวินยั เปนอุปกรณที่สําคัญของอํานาจในอันที่จะกํากับ
ใหผูหญิงอยูใ นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยการควบคุมนีจ้ ะแทรกซึมอยูในชีวิตประจําวัน แผซึมเขาไป
ในวัตรปฏิบัตขิ องรางกายมนุษย อันเปนเทคนิควิธีการที่ลึกซึ้งและ แยบยลของอํานาจ วาทกรรม
และอํานาจนั้นมีความสัมพันธกันอยางลุมลึกและแนบแนน
การวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในฐานะวาทกรรม จึงเผยใหเห็นถึงความซับซอน แยบยล
ของวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญที่ทําหนาที่ปด กั้นไมใหมกี ารคิดถึงหรือพูดถึงการมีอยู
ของความรู ความจริงอื่น และความรู ความจริงอื่นที่ถูกกดทับและกลายเปนอื่น และดวยการมีอยูข อง
อํานาจของมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญที่เปนวาทกรรมหลักเชนนี้ การมองมิติหญิงชายดวยภาพ
ของความเปนกลางจึงเปนอคติที่สําคัญ การเปดใหเห็นภาพของวาทกรรมหลักชายเปนใหญเพียงดาน
ใดดานหนึ่ง และปดกั้นดานตรงขามไวนับเปนการใชอํานาจเขามาเกี่ยวของโดยตรงทําใหผูหญิงกลาย
สถานภาพเปนผูที่ถูกกดขี่ในสังคม
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มิติหญิงชายแบบชายเปนใหญนั้นมิไดดํารงอยูอยางเปนกลางแตมีอํานาจแฝงอยูแ ละ
แนนอนวาอํานาจนี้เปนอํานาจที่มาจากภายนอก ไมวาจะเปนอํานาจในการกําหนดวาอะไรเปนความ
จริง หรือเปนสิ่งที่ถูกตอง ไมวาความรู ความจริงที่ครอบงําสังคมอยูนั้นจะออกมาในรูปของกฎหมาย
นโยบาย หรือขอกําหนดในรูปแบบอื่นๆ ผานสถาบันทางสังคมตางๆ และแมวามีผูหญิงในสังคม
บางสวนอาจไมเห็นดวย แตสังคมโดยรวมก็ไมเปดรับถึงความมีอยูของความรู ความจริงที่นอกกรอบ
วาทกรรมหลัก ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมิติหญิงชายสูค วามเสมอภาคระหวางเพศ มิไดหมายถึงการ
สรางอุดมการณใหมใหหญิงเหมือนกับชาย หากแตหวั ใจสําคัญอยูที่การยอมรับในความหลากหลาย
ของความรู ความจริง และการเปดพื้นที่ใหกับความรู ความจริงที่เปดโอกาสใหผูหญิงมากขึ้น รวมถึง
ความรู ความจริงเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายเขามามีสวนรวมในการกําหนดความเปนไปของ
สังคม ภายใหกฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายรวมถึงขอบังคับทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ ดวยการ
ยอมรับถึงการมีอยูของความรู ความจริงเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย รวมถึงการเปนเจาของ
ความรูที่มีคุณคามีความสําคัญโดยไมถูกกดทับดวยการผูกขาดความรู ความจริงใหจํากัดเฉพาะมิติ
หญิงชายแบบชายเปนใหญ
การสงเสริมแนวคิดสตรีนยิ ม
หรือความเสมอภาคหญิงชายไมอาจดําเนินไปดวยระบบ
ความคิดเดิมแบบชายเปนใหญ โดยการกําหนด จัดสรรใหผูชายมีอํานาจควบคุมพื้นที่สําคัญตางๆใน
สังคม หรือการกําหนดกฎเกณฑตางๆโดยมิไดคํานึงถึงการมีสวนรวม หรือผลประโยชนที่ผูหญิง
หรือผูชายจะไดรับอยางชัดเจน เพราะการกําหนดนโยบาย หรือการดําเนินการใดๆในสังคมที่ไมได
ระบุถึงเพศ นั่นก็คือการกําหนดในมุมมองของผูชาย การเอื้อประโยชนตอผูชายเปนหลัก หลังจาก
นั้นผูหญิงจะเปนอยางไรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง หรือไมก็ไมไดกลาวถึงผูห ญิงเลย แตดวยการมองอํานาจ
ความรู และความจริงในมิติใหมทวี่ าอํานาจมีอยูทั่วไปและทุกคนสามารถเขาถึงไดตามแนวคิดของมิ
เชล ฟูโก (Micheal Foucault) อันเปนการปฏิรูประบบความคิดเพื่อหลุดพนจากการครอบงําความคิด
ความเชื่อของวาทกรรมมิตหิ ญิงชายแบบชายเปนใหญ เพื่อเปดชองทางใหกับการรื้อถอนอํานาจที่อยู
ของระบบคิดแบบชายเปนใหญออกไป และเปดพื้นที่ใหกับความรู ความจริง และอุดมการณ
เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อใหทกุ คนในสังคมไมวาจะเกิดมาเปนเพศใดสามารถดํารงอยูใน
สังคมไดอยางเสมอภาค มีเกียรติ และศักดิศ์ รี สามารถพึ่งตนเองไดเชนเดียวกัน ไมมกี ารทําราย ไมมี
ความรุนแรงทีอ่ ีกเพศหนึ่งกระทําตออีกเพศหนึ่งอยางไมมสี ิ้นสุดในรูปแบบที่ตางๆกันไป และนับวัน
ก็จะมีความซับซอนและแยบยลมากขึ้น
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดนีจ้ ึงเปนการเปดพืน้ ที่ใหกับการดําเนินการที่สงเสริมความเสมอภาค
หญิงชายใหเปนไปได และการยอมรับถึงการมีอยูของความเสมอภาคหญิงชายดวยการเปดโอกาสไม
วาจะเปนสถาบันใดใหหญิงและชายมีความเสมอภาคไมมีการเลือกปฏิบัติ ผูหญิงไมใชผูตาม หรือผู
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ถูกกดขี่อีกตอไป แตสามารถกําหนดชีวติ ตัวเองไดไมวาจะเปนทางดานครอบครัว การศึกษา การ
งาน การเมือง และทางศาสนาอยางเสมอภาคกับผูชาย โดยการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูให
ผูหญิงมีพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งเปนที่มาแหงความเสมอภาคระหวางหญิงชายที่สําคัญ
สถาบันทางสังคมตางๆทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการสงผานวิธีคิดแบบชายเปนใหญเขาสู
วิถีชีวิตของผูห ญิงและผูชายอยางสอดคลองตั้งแตเกิดจนตาย โดยการรวมศูนยอํานาจการกําหนดวิธี
คิดแบบชายเปนใหญเชื่อมโยงไปทุกสถาบัน ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งสถาบันทางสาสนา โดยสถาบันเหลานี้ทําหนาที่สลายและปด
กั้นอุดมการณ ความคิดอื่นที่แตกตางดวยภาคปฏิบตั ิการจริงในการถายทอดผานสถาบันทางสังคม
ตางๆซึ่งถูกควบคุมอํานาจรัฐ ในรูปแบบของขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ แผน และ
นโยบายของแตละสถาบัน ความรูในการจัดการทรัพยากรชุมชน หรือการจัดการภายในครอบครัว
ลวนแลวแตถกู ดึงไปอยูภายใตอํานาจรัฐซึง่ ถูกครอบงําโดยผูชายและระบบชายเปนใหญ
ดวย
กระบวนการนี้ผูหญิงจึงถูกทําใหตกอยูในฐานะของความเปนอื่นหรือในฐานะเปนรอง
และไม
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงในสังคมดวยตัวเอง คือตองพึ่งพิงผูชายไมวาจะเปนพอ หรือสามี
ซึ่งมีความสามารถและมีอํานาจมากกวา
พรอมกับความแยบยลของการใชอํานาจในการสงผาน
ความรู ความจริงของวิธีคิดแบบชายเปนใหญผานสถาบันทางสังคมในรูปแบบตางๆอยางสอดคลอง
และตอเนื่อง โดยทําใหผูหญิงยอมรับในความดอยกวาและการพึ่งพาผูชายโดยดุษฎี
นอกจากนี้ในสังคมยังกําหนดใหมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยผหู ญิงกับมนุษยผูชายในหลายๆ
รูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบความสัมพันธในพืน้ ทีส่ วนตัว หรือพื้นที่สาธารณะเชนในครอบครัว
โรงเรียน ที่ทํางาน วัด หรือในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ จนเกิดเปนแนวทางหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ
ตอกัน พัฒนาเปนความสัมพันธ และนําไปสูการกําหนดเปนความรู หรือความจริงที่เขามากํากับ
พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนกําหนดฐานะตําแหนงของมนุษยในสังคม หรือการไดรับการยก
ยองจากสังคม แมวาฐานะตําแหนงของมนุษยในสังคมจะถูกกําหนดตั้งแตเกิดขึน้ ในครอบครัวใน
ฐานะของลูกทีต่ องไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม แตฐานะทางสังคมอีกสวนหนึ่งที่ถูกกําหนด หรือเปน
ผลจากอุดมการณที่เขาไปกําหนดโลกทัศนพื้นฐานซึ่งเปนอํานาจสําคัญในการเขาไปจัดระเบียบใหกับ
ความสัมพันธของมนุษยในฐานะผูหญิงหรือผูชาย ตั้งแตการสรางความรู ความจริงที่เปนกฎเกณฑ
ของชีวิตของทั้งสองเพศใหตา งกัน ในรูปของการแบงแยกพืน้ ที่ และจัดลําดับฐานะตําแหนงใหกบั
การดํารงอยูของผูหญิงและผูชาย โดยกําหนดใหผูชายเปนมนุษยที่มคี ุณสมบัติในดานบวก เชน เปน
ผูนํา กลาหาญ มีเหตุผล กลาตัดสินใจ เขมแข็ง ในขณะที่ผูหญิงถูกจัดใหเปนผูที่เปนผูตาม ไมกลา
ตัดสินใจ ไมมเี หตุผล ใชอารมณ ออนแอ การจัดแบงคนออกเปนผูหญิงผูชายตามลําดับความรู
ความจริงดังกลาว สะทอนถึงความไมเทาเทียมกันในสังคมที่ถูกทําใหเปนสิ่งที่เปนไปไดโดยอาศัย
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ความรูในเรื่องธรรมชาติของสรีระเขามาเปนคําอธิบาย ดังนั้นความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของหญิงและ
ชาย ไมเพียงทําหนาที่เปนคําอธิบาย แตยังทําหนาทีเ่ ปนกฎเกณฑสําคัญในการที่เขาไปจัดระเบียบ
โครงสรางทางสังคมใหแบงออกเปนผูหญิงผูชายชัดเจน กลาวคือผูหญิงตองเรียบรอย และที่สําคัญ
ตองไมเกงกวาผูชาย และจัดระเบียบพฤติกรรมของผูหญิงและผูชายใหอยูในกรอบศีลธรรมคําสอนที่
ดีที่ผูกโยงเขากับเรื่องธรรมชาติของผูหญิง ผูชาย รวมถึงการเปนครอบครัวที่ดี
พรอมกับเปน
มาตรฐานในการจัดลําดับคุณคาใหกับพฤติกรรม หรือการกระทําของผูหญิงและผูชายในสังคม
จากนั้นความรูท ี่ถูกสรางภายใตระบบสังคมชายเปนใหญ จะถูกเผยแพรและถายทอดไปยัง
สมาชิกในชุมชนผานสถาบันครอบครัว โรงเรียน และสถาบันทางสังคมตางๆ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะ
เปนหนวยสําคัญในการสงผาน อุดมการณ ความรู ความจริง ในประเด็นมิติหญิงชายอยางตอเนือ่ ง
และสอดรับกันเปนอยางดีภายใตระบบคิดแบบชายเปนใหญเปนวาทกรรมหลัก
อยางไรก็ดกี ารวิเคราะหวาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย โดยใชกรอบการวิเคราะหวาท
กรรม ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโก(Michel Foucault)นั้น เปนเพียงมุมมองหนึ่งทีต่ องการเปดพืน้ ที่
ใหกับผูหญิง ในความหลากหลายยอมมีทางเลือกใหกับผูหญิงมากขึ้น หากแตเมื่อพิจารณาถึงผูหญิงที่
อยูในกรอบวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนความเชื่อมาแตในอดีตตามวาทกรรมหลัก โดยผูหญิงเองยอมรับ
และมีความสุขกับกรอบวิธคี ิดที่สังคมไดกําหนดไวโดยไดทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
แมจะไมไดเปนผูหญิงที่มีพลังอํานาจในตนเองตามความหมายในงานวิจัยนี้ ก็นบั เปนอีกทางเลือก
หนึ่งที่ยังคงเปนกระแสหลักของผูหญิงสวนใหญ
การวิเคราะหใหเห็นถึงการสรางวาทกรรมหลัก
แบบชายเปนใหญ และการสงเสริมใหผูหญิงมีพลังอํานาจในตนเองเพื่อนําไปสูความเสมอภาคหญิง
ชาย จึงเปนเพียงการเปดมุมมองใหคิดและเปดพื้นทีใ่ หกับผูหญิงในสังคมที่มีอยูอยางหลากหลายและ
แตกตาง
1.1 ผลกระทบตอผูหญิงจากปฏิบัติการวาทกรรมมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ
ในการกําหนดความหมายในเรื่องมิติหญิงชายแบบชายเปนใหญนนั้ เปนการตอกย้ําใหเห็น
วาผูชายดีกวา เกงกวา ยิ่งใหญกวา สวนผูหญิงซึ่งอยูอ ีกขั้วหนึ่ง เปนผูออนแอเหมาะที่จะเปนผูต าม
การเขามาจัดระเบียบวิธีคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมผานแนวคิดที่ถูกสรางขึ้นและกําหนดให
เปนคุณลักษณะ หรือมาตรฐานสากล เชน ผูหญิงดี มาตรฐานในการเปนผูหญิงดี ซึ่งเปนอํานาจที่
สําคัญที่เขามากํากับการดําเนินการตางๆ นับตั้งแตการเขามากําหนดหรือจัดกระทํากับรางกายของ
มนุษย ไมวาเปนการกําหนดใหผูหญิงถนัดทํางานในครัว หรืองานบาน สนใจในความสวยความ
งาม
นอกจากนี้ผหู ญิงยังถูกจัดใหกระทําการตางๆโดยมีระเบียบวินยั ถูกกําหนดดวยกฎระเบียบ
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กฎหมาย จารีต การจัดประเภท นิยาม หรือคําอธิบายตางๆที่เขามาจัดระเบียบใหกบั การกระทําและ
พฤติกรรมของมนุษย โดยเขามาจัดกระทํากับรางกายของมนุษยโดยตรง ซึ่งการควบคุมนี้มีลักษณะ
เบ็ดเสร็จ ตั้งแตการครอบงําความคิด ความเชื่อ ทัศนะในการมองโลก ตลอดจนสํานึกในความเปน
ตัวตนอันเปนการควบคุมจากภายใน ที่ดาํ เนินไปพรอมๆกันกับการควบคุมภายนอก ในรูปของ
ระเบียบ กฎเกณฑทางสังคม กฎหมาย จารีต
ผูหญิงอาจมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานนอกบาน
แตก็ไมอาจกาวหนาเทากับผูชาย
เนื่องจากยังถูกกําหนดโดยอัตลักษณเพศหญิง
แมวาจะมีภูมหิ ลังดีเทากันหรือดีกวาผูชายก็ตาม
บอยครั้งที่มีโอกาสไดรับตําแหนงที่สูงขึ้นแตหากมีผูชายเปนคูแขงผูหญิงก็จะถูกตัดออกไป
เพียง
เพราะเปนผูห ญิง เนื่องจากการเปนผูหญิงก็คือการมีอัตลักษณเพศหญิง ซึ่งทําใหไมสามารถทํางาน
ไดดีเทาผูชาย และที่สําคัญไมวาผูหญิงจะประสบผลสําเร็จในการทํางานนอกบานเพียงใดผูห ญิงเอง
ก็ยังติดยึดกับคานิยม อุดมการณเดิมในการที่จะตองเปนผูดูแลรักษาครอบครัว มีหนาที่ทําให
ครอบครัวมีความสุข แนวคิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในฐานะวาทกรรมชุดใหมที่พยายามจะ
เบียดขับวาทกรรมหลักชายเปนใหญจึงถูกดูดกลืนดวยวาทกรรมชายเปนใหญอยางแนบเนียน แยบยล
ทําใหทันสมัย ไมคร่ําครึ แตกลับทําใหผูหญิงตองทํางานหนักทั้งในบานและนอกบานอยางเต็มใจ
ในขณะที่สังคมยังคงรักษาวิธีคิดแบบชายเปนใหญไวอยางเหนียวแนน ผูชายมีการเปลี่ยนแปลงนอย
มากเมื่อเทียบกับผูหญิงที่ตองออกไปทํางานนอกบาน อยางไรก็ดี หากผูหญิงกาวสูตําแหนงงานที่
สูงขึ้นเปนที่รูจกั ในสังคมที่ถูกคาดหวังควรจะเปนงานของผูชาย ผูหญิงก็จะถูกจับตามองในเรื่องของ
การแตงตัว ครอบครัว การวางตัว ตามแบบอัตลักษณเดิมๆที่สังคมคิดวาเปนอัตลักษณของผูหญิง
ในขณะที่ผูชายไมถูกจับตามองในเรื่องดังกลาว แตจะมองที่ความสามารถของผูชายคนนั้นเอง
การกําหนดอัตลักษณทางเพศนั้นสงผลกระทบตอบุคคลและสังคมเปนอยางมากโดยเฉพาะ
ผูหญิง หากสังคมไมแยกอัตลักษณหญิงชาย โดยที่ทั้งสองเพศไมไดเปนขั้วตรงขาม หากแตมี
ความเสมอภาคกัน ตางคนตางก็ประพฤติไปในทางที่ตนเลือกได สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ไดเต็มที่โดยไมถูกกีดกันดวยกรอบทางสังคมที่ถูกกําหนดไว
สังคมก็จะพัฒนาไปไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
2. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
ทามกลางสังคมที่ถูกครอบงําดวยวาทกรรมชายเปนใหญ ผูที่ปฏิบัติงานในองคการพัฒนา
สตรีที่ทํางานกับผูหญิงที่ประสบปญหาโดยตรง ไดมีกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง เพื่อทํางานชวยเหลือผูหญิงในสังคม และสรางสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชาย การสราง
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พลังอํานาจเปนทางเลือกหนึง่ ในการสรางเสริมใหผูปฏิบัติงานพัฒนาสตรีรูสึกถึงความมีพลังอํานาจ
ในตนเอง รวมถึงสรางใหเกิดการพัฒนาในกลุมผูหญิงในชุมชนและสังคมใหมีพลังความเขมแข็งใน
การดําเนินชีวติ ที่เหมาะสมและเทาเทียม
ทั้งนี้เปนการสรางพื้นที่ใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมใน
สังคมทุกระดับชั้นมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการพัฒนาความคิดความเชื่อทีต่ ั้งอยูบนพืน้ ฐานหญิงชายยอม
มีความเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม
2.1 กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี มีดังนี้
2.1.1 การทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับบุคคล
2.1.2 การไดรบั ประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม
2.1.3 การมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา
2.1.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคยตุ ิความรุนแรงตอผูหญิง
การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล นับเปนกระบวนการแรกที่ผูให
ขอมูลสวนใหญเกิดกระบวนการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งจากการวิจัยพบวา สวน
ใหญเห็นวา การทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับบุคคลที่ดีนั้นสามารถทําใหรูสึกคลาย
ความตึงเครียด และลดความวิตกกังวลได แมวาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเสมอๆอาจไมใชทางออก
ของปญหาในการทํางานทั้งหมด แตการแลกเปลี่ยนก็สามารถนําไปสูการสรางทางเลือกในการให
คําปรึกษาและใหความชวยเหลือแกผูใหขอมูล เชนในทัศนะของผูใหขอมูลที่เห็นวา การแลกเปลี่ยน
ในการทํางานอยางเสมอๆ เพื่อตองการหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือ เมื่อไดทางเลือกสําหรับ
ผูหญิงที่ประสบปญหาแลว ก็ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ สามารถชวยเหลือใหผูหญิงมีชวี ิต
ที่ดีขึ้น เนนการดึงเอาพลังอํานาจที่มีอยูในตนเองออกมาใชไดในระดับหนึ่ง เห็นไดวาการที่มี
ประสบการณในการทํางาน และการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อสรางมโนสํานึก ซึ่งเปนการพัฒนา
ความคิดและการกระทําของมนุษย โดยผานการเสวนา (dialogue) เพื่อใหมีการรับรูรวมทั้งเขาใจโลก
ในความเปนจริง แบบไมบิดเบือน และจะนําไปสูความเชื่อมั่นในพลังของมนุษย เพือ่ จะมีสวนรวมใน
การเปลี่ยนแปลง แกไขโลก หรือสังคมมนุษยใหมีชวี ิตที่ดีกวาเดิมของมนุษยชาติ โดยการเสวนานั้น
ตองเปนการเผชิญหนาทางความคิดระหวางบุคคล โดยมีโลกแหงความจริงเปนสื่อกลาง และที่
สําคัญการเสวนาจะเกิดขึ้นไมไดถามีการพูดฝายเดียว หากแตตองเปนการแลกเปลี่ยน สิ่งที่สําคัญคือ
การไตรตรองดวยความคิดของตัวเอง(reflection) ซึ่งเห็นไดจากการที่ผูใหขอมูลมีกระบวนการใน
การเรียนรูโดยการนําเอาประสบการณจากการปฏิบัติมาวิพากษวิจารณ แลกเปลี่ยนกัน จนสามารถ
นํามาเปนบทเรียนที่จะนําไปสูการสรางแนวทางในการทํางานที่แตกตาง และหลากหลาย โดยมี
พื้นฐานอยูที่ความเปนจริงที่ผูหญิงประสบอยู เพื่อใหมีทางเลือกในการใหความชวยเปนไปอยางมี
ระบบ โดยมีมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยมซึ่งเปนการทํางานเพื่อผูหญิงโดยตรง และเมื่อไดใหความ
ชวยเหลือแลว ก็ตองมีการวิเคราะหไตรตรองเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
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มากในการสรางพลังอํานาจของผูใหขอมูล สวนใหญผูใหขอมูลที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรีนั้น
ในชวงแรกๆทีเ่ ขามาทํางาน มักมีหนาที่รับเรื่องรองทุกขทั้งทางโทรศัพทและรับเรื่องราวรองทุกข
โดยตรงที่สํานักงานไปดวย ในชวงการทํางานแรกจะมีความวิตกกังวล ไมมั่นใจในการที่จะให
คําปรึกษาในทางออกของปญหาหรือคิดวาจะใหความชวยเหลืออยางไรได
ยิ่งอยูภายใตสังคมใน
ระบบคิดแบบชายเปนใหญที่พยายามทําใหเรื่องที่ผูหญิงเผชิญเปนปญหาสวนตัว สังคมไมยอมรับ ไม
มีทรัพยากร หรือบุคคลที่จะเอื้อตอการทํางาน เสมือนไมมีพื้นทีใ่ นการทํางานชวยเหลือผูหญิงเลย
หากแตการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในองคการเดียวกันและเครือขายจึงเปนการสรางพื้นที่ในเบื้องตน
สําหรับผูที่ทํางานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่งนับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในมุมมองของทฤษฎีสตรี
นิยม ที่ผูใหขอมูลในองคการพัฒนาสตรีพยายามสรางในการทํางาน ดังนั้นการไดรับประสบการณ
และการแลกเปลี่ยนนับเปนการกระตุนในการดึงเอาพลังอํานาจในตนเองของคนทํางานในองคการ
พัฒนาสตรีออกมาใช
ซึ่งนับเปนสวนที่สําคัญมากในกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจใน
ตนเองตามแนวคิด ของเปาโล แฟร (Paolo Freire)
นอกจากผูใ หสัมภาษณจะเห็นวาการทํางานและและการแลกเปลี่ยนในระดับบุคคล ทําใหมี
ความมั่นใจแลว ยังใหทัศนะตอกระบวนการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับบุคคล
วาเปนกระบวนการเสริมพลังอํานาจกระบวนการแรกที่เชื่อมไปสูประเด็นการทํางานเกี่ยวกับความ
รุนแรงตอผูหญิง กลาวคือ ผูใหขอมูลที่เขามาทํางานดานผูหญิงใหมๆ แมจะเขามาดวยความตั้งใจใน
การทํางานแคไหนก็ตาม
สวนหนึ่งในดานการศึกษานั้นก็ไมมีใครที่มาทํางานโดยมีวุฒกิ ารศึกษา
ทางดานสตรีศึกษาโดยตรง เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เปดในประเทศไทยไมนาน เมื่อเขามาทํางานกับ
ผูหญิงที่ประสบปญหาสวนใหญก็ไมคอยมีความมั่นใจ หรือบางรายชวยเหลืออะไรผูประสบปญหา
ไมไดก็ทําใหสูญเสียความมั่นใจไปพอสมควร ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาในชวงแรกก็ไมไดมีความรู
อะไร มีแตความเลือนรางในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ เมื่อวิเคราะหปญหาไมได การใหความ
ชวยเหลือ หรือทางเลือกก็เลือนราง ซึ่งการที่มีประสบการณที่มากขึน้ และการแลกเปลี่ยนจะชวยลด
ความวิตกกังวล และชวยดึงความมั่นใจกลับมา สรางการยอมรับในตัวเองกลับคืนมา โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนแบบเพื่อนใหเกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะมีอายุตางกันแคไหน
ใหทุกฝายไดพูดคุย
แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในการทํางานอยางเต็มที่ เขาอกเขาใจกัน ใหขอมูลและสรางทางเลือกใน
ปญหาที่ตางก็รับผิดชอบซึ่งกันและกัน โดยเนนที่ผหู ญิงเปนศูนยกลาง
นอกจากนี้การไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุม ทําใหเกิดความรูสึก
รวมกัน รูสึกมีคนที่เขาใจและพรอมที่จะรับฟง รวมถึงไดเทคนิคการทํางานและวิธีคิดใหมในการ
ทํางานกับผูหญิง
ในขณะทีภ่ าครัฐบาลนั้นก็เห็นความสําคัญในการจัดกลุมเพือ่ แลกเปลี่ยน แม
ในตอนนี้ภาครัฐบาลยังไมไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยางจริงจัง สวนใหญเปนการจัดประชุมเพื่อ
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รับนโยบายและเตรียมจัดกิจกรรมการฝกอบรมเสียมากกวา ประเด็นพืน้ ที่ (space) ยังคงเปนประเด็น
ที่สําคัญในการจัดกลุมประสบการณและแลกเปลี่ยน ทําใหผูใหขอ มูลรูสึกวามีพื้นที่ที่กวางขวางใน
การพูดคุย มีมมุ มอง และทางเลือกในการทํางานมากขึ้น รวมถึงการเกิดเครือขายในการทํางาน รูสึก
วายังมีคนอืน่ ๆอีกมากที่เขาใจและยินดีเขามารวมงาน
รูสึกวาปญหาความรุนแรงของผูหญิงไมใช
ปญหาใหญที่ไมมีทางออกและไมใชปญหาสวนตัวอีกตอไป
ทําใหคนทํางานในองคการพัฒนา
สตรีมีความใกลชิด สนิทสนมกัน ชวยแบงมุมมอง นอกจากนีจ้ ากการศึกษายังพบวาผูใหขอมูลสวน
ใหญเห็นวาการแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับกลุมเปนการสรางแบบอยางในการหาทางออกที่
หลากหลายในการแกปญหาใหกับผูหญิงได
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับผูหญิงทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตกอใหเกิดการสรางพลังอํานาจในตนเองใน
กลุมผูใหขอมูล ซึ่งทําใหเกิดมิติในเชิงอํานาจมากขึ้น ไมวาจะเปนอํานาจในการตอรองกับภาครัฐ
หรืออํานาจในตัวของผูหญิงเองในการที่จะยืนยันในสิ่งที่เห็นวาถูกตอง
อยางไรก็ดกี ารมีสวนรวมในการอบรมสัมมนา หรือการมีโอกาสไดไปดูงาน อบรมสัมมนา
เปนกระบวนการเสริมพลังอํานาจอยางหนึง่ ที่ทําใหเกิดการเรียนรู ทําใหรูสึกเขมแข็งขึ้น ทั้งนี้ผูให
สัมภาษณสว นใหญมีปญหาในการแสวงหาองคความรูใหม การดูงาน อบรม สัมมนาจึงเปนวิธีการ
หนึ่งที่จะทําใหเกิดความเขมแข็ง เปนตัวของตัวเอง สามารถหลุดพนจากความเบือ่ หนาย ทอแทจาก
การทํางานได โดยที่ผูใหสัมภาษณพยายาม หาทางออกในการทํางานของตนเองดวยการพยายาม
เปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติวาปญหาผูหญิงสามารถมีทางออกได ปญหาที่เกิดขึน้ นั้นสวนใหญเปน
เพราะระบบชายเปนใหญทถี่ ูกสรางขึ้นมาและครอบงําสังคมอยูมาเปนเวลานาน สามารถอธิบายและ
แกปญหาได ตามทฤษฎีสตรีนิยมที่พยายามรื้อถอนความคิดคานิยมแบบเดิมๆ เรียกรองใหผูหญิง
เขาใจในสถานการณของผูห ญิงที่ประสบอยู การที่มีโอกาสไดรับความรูใหมๆและมองเห็นความ
คืบหนาในงานที่ทํา นับเปนการสรางคุณคาใหกับงานของผูใหสัมภาษณ และเห็นถึงความสามารถที่
จะยืนหยัดใหความชวยเหลือผูหญิงในสังคมใหไดรับการปลดปลอยโดยมีเครือขายโยงใยกันทัว่ โลก
ทําใหรูสึกวามีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้น
การไดเขารวมอบรม สัมมนา ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับเครือขายในประเทศ และระดับ
องคกร ลวนแตทําใหผูใหขอ มูลเกิดการเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ อันจะ
นําไปสูการพัฒนาพลังของคนทํางานในระดับโครงสรางที่ชัดเจนมากขึ้น เชนการอบรมเสริมทักษะ
ในเรื่อง กฎหมายวาดวยความรุนแรงก็ทาํ ใหผูใหขอมูลไดเขาใจและชัดเจนในชองทางการทํางานกับ
ผูหญิงมากขึ้น หรืออนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ทําใหมีความรูใ น
สิทธิของผูหญิงที่พึงมี
การอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนจึงเปนการทําใหผูใหขอ มูลรูสึกถึงการที่
สามารถมีทางเลือกในการทํางานไดมากขึน้ อีกทางหนึ่ง
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นอกจากนี้การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิง
เปน
กระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบาย สังคมมีความตระหนักในปญหาของผูหญิงมากขึ้น ผูหญิงมีโอกาสในการไดบอกกลาวแก
สังคมใหไดรบั รูถึงปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ปญหาเหลานี้มิใชปญหาสวนตัวอีกตอไปแตเปน
ปญหาสาธารณะที่สังคมตองมีสวนรับรูและแกไขปญหา ปญหาเหลานี้เปนปญหาสังคมเชนเดียวกับ
ปญหาอื่นๆ นอกจากนี้ในการรณรงคยุตคิ วามรุนแรงยังบอกถึงความตองการของผูหญิงในดานความ
ปลอดภัยที่ผูหญิงควรไดรับในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งที่พึงไดรับความคุมครองใหมีความ
ปลอดภัยจากรัฐ อันเปนสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐาน นอกจากนีก้ ารรณรงคเดินขบวนในรูปแบบตางๆ
ยังทําใหเกิดการรวมกลุมพลังทางสังคมรวมกันทําใหเกิดภาพพลังอํานาจของผูที่ทํางานในองคการ
พัฒนาสตรีรวมกับผูหญิงในสังคมในระดับทางกวางขึ้น เมื่อเกิดการรวมกลุมกันผูห ญิงก็มีพื้นทีม่ าก
ขึ้น ตามแนวคิดสตรีนิยมทีม่ องวาการเปลีย่ นแปลงคานิยม ความเชื่อ หรือปญหาในระดับโครงสราง
ไดนั้นจะตองมีการรวมกลุมพลังผูหญิง เพื่อบอกกลาวปญหาของผูหญิงแกสังคม ผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันจะทําใหสถานภาพของผูหญิงดีขึ้น ถูกเอาเปรียบนอยลง โดยเชื่อมโยงเขา
กับมิติอื่นๆทางสังคม เชน ชนชั้น เชื้อชาติ รวมถึงความแตกตางทางดานเพศ ดังนั้นการรณรงคยุติ
ความรุนแรงจึงเปนกิจกรรมที่ผูใหสัมภาษณเขารวมกิจกรรมทุกปนับเปนกระบวนการเรียนรูในการ
สรางพลังอํานาจที่สําคัญซึ่งสามารถสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางสังคมได
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานในองคกรพัฒนาสตรีนั้น
ประกอบ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแตละกิจกรรมนัน้ ลวนแตเสริมให
เกิดการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเองในระดับที่แตกตางกันไป
แตก็มีมิติท่เี ชื่อมโยง
ซอนทับกันอยูด วยเชนเดียวกัน โดยผูปฏิบัติงานในองคกรภาคเอกชนจะมีกระบวนการเรียนรูในการ
สรางพลังอํานาจในตนเองที่เห็นไดชดั เจนกวาผูปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐเนื่องจากมีระยะเวลาใน
การทํางานที่ยาวนานตอเนื่อง ทีเครือขายการทํางายทีเ่ ขมแข็ง รวมถึงการความอิสระในการคิด
สรางสรรคและแลกเปลีย่ นกันมากกวา ในขณะที่ผูปฏิบัติงานภาครัฐบาลนั้นเพิ่งจะทํางานในประเด็น
มิติหญิงชาย โดยมีนโยบายเพื่อสงเสริมความเสมอภาคอยางจริงจัง เมือ่ ป พ.ศ.2545 ซึ่งเปนปที่มีการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยการจัดตั้งเปนสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายภายใตกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยที่กอนหนานีอ้ งคกรภาครัฐโดยคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีทําหนาที่ในการสงเสริมกลุมแมบานในดานอาชีพ
รวมถึงกิจกรรมในชุมชนใน
รูปแบบตางๆ แตไมไดเนนการวิเคราะหมิตหิ ญิงชายในการทํางาน อยางไรก็ดีระยะเวลา 3 ปองคกร
ภาครัฐก็ไดพยายามผลักดันในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายรวมกับองคกรพัฒนาสตรีภาคเอกชนได
เปนอยางดี เปนเครือขายในการทํางานทีก่ อใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับไป
พอสมควร
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จากการศึกษาสามารถกลาวไดวา การทํางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
เปน
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในระดับปจเจก ชวยใหผูใหสัมภาษณมองเห็นทางเลือกใน
การทํางานไดในระดับหนึ่ง สวนการไดรับประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมชวยให
ผูใหขอมูลมีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากขึ้น ทําใหเห็นคุณคาในการทํางานมากขึ้น สวน
กิจกรรมในการอบรม สัมมนา ก็ทําใหผูใหขอมูลรูสึกๆไดถึงความมั่นใจในการทํางานที่มีมากขึ้น เปน
สวนหนึ่งในการสรางพลังในการทํางานไดมากขึ้น และที่สําคัญกิจกรรมรณรงคยตุ ิความรุนแรงตอ
ผูหญิง ก็เปนรูปแบบการสรางพลังอํานาจในระดับกลุม อีกมิติหนึ่งทีใ่ หญขึ้นของผูใหสัมภาษณ โดย
การตระหนักถึงเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับโครงสราง ซึ่งเปนการดึงพลังอํานาจที่
ยิ่งใหญในตัวบุคคลตั้งแตระดับบุคคล กลุม ไปจนถึงสังคมโดยรวมออกมาใช ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
ลวนแลวแตเสริมกันในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหสัมภาษณไมวากิจกรรมใดจะเกิดขึ้น
กอนหรือหลัง หรือแมแตเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ก็ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งในกระบวนการสราง
พลังอํานาจของผูใหขอมูล รวมไปถึงการตระหนักในคุณคาภายในตนเองทั้งสิ้น อันจะนําไปสูภ าวะที่
บุคคลจะมีพลังอํานาจในตนเองตอไป
จากการศึกษากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานใน
องคการพัฒนาสตรี ผูศึกษาพบวาผูใหสัมภาษณแตละรายตางก็มพี ฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆที่แตกตางกันไป
อยางไรก็ดีลักษณะการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนั้น
แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.
การเรียนรูและเขาใจในปญหาของผูหญิงที่เกิดจากอุดมการณชายเปนใหญที่เปนวาท
กรรม ที่ครอบงําสังคมอยู ในระยะแรกผูใหสัมภาษณอาจจะยังไมคอ ยเขาใจ อาจรูสึกเบื่อหนาย
ทอแทในการทํางาน เมื่อมีปญหามารุมเรา แตหลังจากที่ผานกระบวนการสรางพลังอํานาจระยะหนึง่
ก็จะรูสึกผอนคลาย หายวิตกกังวล มองและเขาใจปญหามากขึ้น ซึ่งผูใหสัมภาษณสว นใหญจะไดรับ
การเสริมพลังอํานาจจาก การทํางานและแลกเปลีย่ นประสบการณในระดับบุคคล และการไดรับ
ประสบการณและการแลกเปลี่ยนในระดับกลุมเปนกระบวนการแรก ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนสิ่ง
หนึ่งที่ชวยใหผูใหขอมูลไดระบายความวิติกังวล และยังเปนการชวยใหมีการสะทอนความเปนตัวตน
ออกมา การพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหา มุมมองทําใหเกิดการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจตามแนวคิด
ของเปาโล แฟร (Paolo Freire) ที่มองวาบุคคลตองเขาใจประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นใหไดเสียกอน มีการ
คิดอยางวิพากษวิจารณ
ตองตระหนักและตั้งคําถามในสิ่งที่เกิดขึ้น เปนการเกิดจิตสํานึกขั้น
วิพากษวจิ ารณ (critical consciousness) ซึ่งก็สอดคลองกันในมุมมองของสตรีนิยม ที่ผูหญิงตองตั้ง
คําถามและรื้อถอนใหเห็นถึงรากเหงาของปญหาที่เกิดขึน้ กับผูหญิงเองใหไดเสียกอน โดยผูใหขอ มูล
สามารถวิเคราะหไดวาสาเหตุของปญหาที่ผูหญิงประสบอยูนั้นเกิดจากสาเหตุใดบาง ซึ่งถาหากเขาใจ
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และสามารถวิเคราะหปญหานั้นได ผูใหสัมภาษณก็จะกาวไปสูขั้นของการสรางพลังอํานาจในระดับ
ตอไป คือการตระหนักในคุณคาของตนเอง
2. การตระหนักในคุณคาของตนเอง หลังจากที่สามารถวิเคราะห และเขาใจถึงปญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูหญิงแลว ผูใหสัมภาษณก็จะพยายามหาทางออกของปญหา
อยางนอยก็ทําให
สถานการณดขี ึ้น โดยผูใหสัมภาษณจะเริม่ มองเห็นคุณคาที่มีอยูในตนเอง เห็นคุณคาของงานที่ทําซึ่ง
เปนประโยชนตอผูหญิงที่กําลังประสบปญหา รวมถึงสังคมโดยรวม และเปนที่พึ่งของคนอื่นที่กําลังมี
ปญหา จะเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหผูใหสัมภาษณเกิดความรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาตอสังคมอยู นอกจากนี้
แลวการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม การอบรมสัมมนา รวมถึงกิจกรรมอื่นๆก็เปน
สิ่งที่ที่สรางใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเองมีคณ
ุ คา ทั้งนี้เพราะมีพื้นที่ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน มีการ
เรียนรูรวมกัน นับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูใหสัมภาษณไดดึงเอาความรูสึกถึงความมีคุณคาในตนเอง
ออกมารวมแบงปนกับผูอื่น
3. การเขาใจในระบบโครงสรางอํานาจชายเปนใหญ ผูใ หสัมภาษณสว นใหญมีประสบการณ
ในการเรียนรูป ญหาที่เกิดกับผูหญิง เพราะวิธีคิดแบบชายเปนใหญ ที่มีรากเหงาของปญหามาจาก
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงและชาย ผูใหสัมภาษณเขาใจในเรื่องระบบโครงสรางอํานาจ
ชายเปนใหญ ทั้งนี้เนื่องจากไดผานการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ
มีการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิม่ เติมความรูใหมๆ ในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางหญิงชายในสังคมอยางตอเนื่อง
จึงมีความเขาใจดีในเรื่องระบบสังคม
การเมืองและวัฒนธรรมที่ถูกครอบโดยอํานาจของผูชาย ซึ่งตางก็มีความตองการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับปฏิบัติ และระดับนโยบาย โดยการรณรงคและการเคลื่อนไหวในดานตางๆ ทําใหเกิดการ
สรางเปาหมายรวมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ซึ่งเปนวิธีการหนึง่ ในการสรางความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายใหเกิดขึน้ ในสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจ
ของเปาโล แฟร (Paolo Freire) โดยในที่สุดบุคคลตองเปนผูที่ตระหนักในการเปลีย่ นแปลงสังคมที่
เขาถูกกดขี่อยู
4. การตอตานการกลับไปสูภาวะไรอํานาจ หรือภาวะทีถ่ ูกกดขี่ เมื่อผูใหสัมภาษณสามารถ
หลุดพน หรือกาวไปสูการมีพลังอํานาจในตนเอง ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณจะสามารถแกปญหาที่เจอไดดี
มีความเปนตัวของตัวเอง ตัดสินใจได มีทางเลือกในปญหา และมีความมั่นใจ อธิบายไดในการที่จะ
เลือกหรือไมเลือกทางเลือกนั้น ซึ่งการกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนี้ ก็จะถูก
ถายทอดไปสูก ลุมผูหญิงในระดับรากหญาที่เปนผูหญิงสวนใหญในสังคมดวย
ซึ่งในชวงนี้ผูให
สัมภาษณจะสามารถแกปญหาตางๆไดมากขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง จากการศึกษาพบวาเมื่อผูให
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สัมภาษณสามารถเกิดพลังอํานาจในตนเองแลว จะมีชวงหนึ่งทีจ่ ะคิดและยอนกลับไปสูสภาวะแหง
ปญหานั้นอีก แตเนื่องจากไดผานการตอสูและเผชิญปญหาตางๆมาแลว ทําใหเริ่มมีการมองปญหา
อยางเขาใจวาปญหาทุกปญหาลวนแลวแตมีสาเหตุที่มาและมีทางออก มีการเปลี่ยนแปลง และกลุม
ผูใหสัมภาษณก็มีการเรียนรูรวมกัน
ซึ่งกระบวนการเหลานี้มีความสอดคลองกับแนวคิดการจัด
การศึกษาในการปลดปลอยคนไปสูเสรี คือเปนการดึงเอาความรูสึก ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ
เขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น ซึ่งผูที่ผานกระบวนการสรางพลังอํานาจนีแ้ ลวจะมีแนวทางในการ
ตอสู และทํากิจกรรมใดๆที่จะนําไปสูเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมุมมองของความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางผูห ญิงและผูชายไดดขี ึ้น
2.2 ปญหาและอุปสรรคในการกระบวนการสรางพลังอํานาจในตนเอง
ปญหาอุปสรรคในการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองของผูใหขอมูล พบวามี 2 สวน
คือปญหาอุปสรรคภายใน และปญหาอุปสรรคภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสัมพันธเชือ่ มโยงกันทั้งสิ้น
โดยจากการศึกษาไดพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้
2.2.1 ปญหาอุปสรรคภายใน หรือปญหาอุปสรรคจากตัวผูใหสัมภาษณเอง เปน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและเปนประเด็นทีม่ ีความยากลําบากในการสรางพลังอํานาจ ซึ่งสวนหนึ่งเปน
เพราะผูใหสัมภาษณยังยึดติดอยูกับคานิยมเดิมที่สังคมปลูกฝงมา รวมทั้งสังคมก็ไมไดใหความสําคัญ
กับงานที่ทํา เพราะคิดวาผูหญิงไมไดมีปญ
 หาอะไร สิ่งที่เปนอยูก็เหมาะสมดีแลว นอกจากนีย้ ังมี
ความวิตกกังวลกับความไมมั่นคงในการทํางาน แมอยากจะเห็นความเสมอภาคในสังคมแตเปาหมาย
นั้นก็เปนนามธรรมมาก ไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมที่จะเปนแรงจูงใจในการทํางานได รวมถึง
ความวิตกกังวลในทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสวนใหญการทํางานในองคการพัฒนาเอกชนนั้น
คาตอบแทนนอย ซึ่งบางครั้งผูใหสัมภาษณมีความจําเปนตองหาเลี้ยงครอบครัวดวย
จึงนับเปน
อุปสรรคตอการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจ
2.2.2 ปญหาอุปสรรคภายนอก แบงเปน 2 สวน ดังนี้
2.2.2.1 อุปสรรคจากการจัดการในองคกร
โดยเฉพาะในดานจํานวน
บุคลากรมีจํากัด มีการเขาออกของบุคลากรสูง ขาดความตอเนื่องในการทํางาน เจาหนาที่คนหนึง่
ตองรับผิดชอบงานหลายอยาง เกิดความตึงเครียด
ประกอบกับความไมมั่นคงในเรื่องของ
งบประมาณในการดําเนินงาน ทําใหเปนอุปสรรคหนึ่งในการสรางพลังอํานาจของผูใหสัมภาษณ
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2.2.2.2 อุปสรรคจากชุมชน กลาวคือชุมชนขาดความเขาใจและ
ยอมรับในปญหา เพราะสวนใหญยังมองวาปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิง โดยเฉพาะปญหาครอบครัว
และปญหาความรุนแรงเปนปญหาสวนตัว หรือปญหาภายในครอบครัว บุคคลภายนอกไมควรเขาไป
เกี่ยวของ นอกจากนี้ผหู ญิงที่ประสบปญหาก็เพราะเปนผูหญิงที่ไมดี ดังนัน้ เมื่อมีการรณรงคหรือ
กิจกรรมตางๆเพื่อแกปญหาผูหญิง ก็มักจะไมคอยไดรับการตอบรับและบางครั้งก็ถูกตอตาน เหลานี้
ลวนเปนอุปสรรคในการสรางพลังอํานาจทั้งสิ้น
จากปญหาและอุปสรรคที่กลาวมา จะเห็นไดวาปญหาอุปสรรคในการสรางพลังอํานาจใน
ตนเองนั้น มีตงั้ แตในระดับตัวบุคคลจนถึงระดับกลุม ชุมชน และสังคม เชนปญหาอุปสรรคจากตัว
ผูใหสัมภาษณเอง ปญหาทางดานการจัดการในองคกร และปญหาจากความไมเขาใจของชุมชนและ
สังคม ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากการสรางพลังอํานาจนั้นจําเปนตอง
อาศัยองคประกอบและปจจัยจากหลายๆดาน และหากดานใดดานหนึ่งไมพรอม หรือเปนอุปสรรค
ตอกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจ กระบวนการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคลนั้นก็ไม
สามารถเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ลวนมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ ซึ่ง
ปญหาตางๆเหลานี้ตองไดรับการแกไขอยางเปนระบบ เพราะปญหาเหลานี้ลวนเปนตัวผลักดันให
ผูหญิงกลายเปนผูถูกกระทํา เปนผูถูกกดขี่อยูไมรูจบ ซึ่งการที่จะพัฒนาและแกไขปญหาอุปสรรค
เหลานี้ตองแกไขเปนองครวม ไมใชแกปญหาแบบแยกสวน เพราะปญหาที่เกิดขึ้นลวนทําใหการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใ นการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี
นั้นลดประสิทธิภาพลง อันเปนการขัดขวางการพัฒนาสังคมทางหนึ่ง จากการนําแนวคิดการสราง
พลังอํานาจมาใชในการศึกษาผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรีนั้น
ทําใหไดเห็นถึงความเชื่อ
ทัศนคติ และคานิยมของผูใหขอมูลแตละคนได ซึ่งผูใหสัมภาษณจะแสดงออกมาในรูปของความคิด
ความเชื่อ การวิพากษวิจารณ การกระทําเกี่ยวกับตัวเอง การรูเทาทัน การใหคณ
ุ คาในตัวเอง และ
ความสามารถในการแกปญหา อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเกิดพลังอํานาจในตนเองตามแนวคิด
การจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง ของเปาโล แฟร (Paolo Freire,1970: 89) ทั้งนี้ผูให
ขอมูลแตละรายมีความสามารถในการสรางพลังอํานาจในตนเองไดไมเทากัน ซึ่งเปนพื้นฐานทีท่ า
ทายตอการจัดการศึกษาใหกบั ผูเรียนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กผูหญิงเพื่อใหเกิดพลังอํานาจในตนเอง
แมวาผูใหสัมภาษณจะมีการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจที่แตกตางกัน และไมเทากัน โดยเฉพาะ
ความแตกตางระหวางผูปฏิบตั ิงานในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากองคกรในภาคเอกชนนั้นผานการ
ทํางานในระยะเวลาที่นานกวา มีประสบการณจากการทํางานและการจัดกิจกรรมที่เขมขนกวา รวมถึง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความยืดหยุน มากกวา จึงเอื้อใหเกิดความหลากหลายใน
การเรียนรูมากวา แตอยางไรก็ดีผูปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็มีความรวมมือที่ดีตอกันและ
เปนเครือขายที่เขมแข็งในการทํางานเพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม โดยภาครัฐจะมี
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บทบาทในระดับนโยบาย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ โดยมีองคกร
พัฒนาสตรีภาคเอกชนเปนผูร วมผลักดันทีส่ ําคัญ จึงมีลักษณะในการทํางานที่แตกตางกันบาง แตสิ่ง
หนึ่งที่ผูใหสัมภาษณพยายามทําก็คือการสรางทางเลือกในการทํางานเพือ่ พัฒนาสตรีและการรวมกลุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั ซึ่งเปนการเรียนรูรวมกัน ดังนั้นกระบวนการแลกเปลี่ยนในกลุมจึงเปนกล
ยุทธที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจสูความเสมอภาคตอไป อยางไรก็ดีกระบวนการ
เรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนัน้
เปนกระบวนการที่เสริมซึ่งกันและกัน และมีความ
ซอนทับและคาบเกี่ยวกันอยู ไมสามารถแยกออกจากกันเปนสวนๆได กระบวนการเรียนรูในสราง
พลังอํานาจของผูใหสัมภาษณในแตละรายนั้นอาจใชเวลาตลอดชวงชีวติ ที่ผานมา
หรืออาจเปน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรูปแบบของประสบการณดานการศึกษาหรือในดานอื่นๆของชีวิต
ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเองนี้อาจจะตองทําหลายวิธีในชวงระยะเวลาที่
ตอเนื่อง และแตกตางกันไป
3. บทบาทของการศึกษาในการสรางพลังอํานาจในตนเองใหผูหญิง
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย นับเปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงทั้งในวิธีคิดและ
พฤติกรรม การศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางพลังอํานาจใหกับผูหญิงซึง่ จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การจัดการศึกษาเพื่อปลดปลอยมนุษยสู
เสรีภาพ โดยการสรางพลังอํานาจในตนเองนั้น อาจจะเปนเรื่องที่ไมคอยคุนเคยในการจัดการศึกษา
ของสังคมไทย ที่เนนการเสวนา และการแลกเปลี่ยนเชิงวิพากษ ไมมีความสัมพันธเชิงอํานาจซึ่งดู
เหมือนจะขัดแยงกับวัฒนธรรมไทยที่เชื่อในระบบอาวุโส อยางไรก็ดหี ากเปดใจกวางจะเห็นไดวาการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเองตามแนวคิดของเปาโล แฟร (Paolo Freire) ที่เนนการคิด
วิพากษนั้นจะนํามาซึ่งความเปนเสรี อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาตาม
อัธยาศัย (lifelong education) ซึ่งเปนการศึกษาที่จะอยูกับสมาชิกในสังคมไปตลอดชีวิตจึงควรเนน
การศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง อันเปนฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม
การศึกษาตองสะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยบทบาทของการศึกษานัน้ แบงไดเปน 3
สวน ดังนี้
3.1. การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอสังคม
3.2. การศึกษาที่มาของการพัฒนาคนตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เทาเทียม
3.3. การศึกษาเปนการสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร
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3.1 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอ สังคม
การศึกษาที่เปนประโยชนตอ สังคม ตองเปนการศึกษาที่สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคม เพื่อใหผูเรียนเขาใจในปรากฏการณนั้นๆ มิติหญิงชายแบบชายเปนใหญ ถือเปนปรากฏการณ
ทางสังคมที่เกิดขึ้น เห็นไดอยูในทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะเปนในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง ลวนถูกควบคุมดวยระบบชายเปนใหญทั้งสิ้น ทําใหเห็นวาสังคมนั้นมีความ
เหลื่อมล้ําในเชิงอํานาจระหวางเพศ ปรากฏการณเหลานี้ควรไดรับการยอมรับวามีอยูในสังคม และ
ควรมีการสะทอน หรือมีการหยิบยกมาเปนเนื้อหาในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนอยาง
วิพากษวจิ ารณ เพื่อใหคนในสังคมไดรับรูขอมูลและความรูที่ถูกตองผานทางการศึกษา
ผูปฏิบัติงานในองคกรพัฒนาสตรี ซึ่งมีโอกาสไดสัมผัสปญหาในความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางเพศทีฝ่ งรากลึกในสังคม
ตางก็คาดหวังวาควรมีการสอนเรื่องมิติหญิงชายในสังคมใน
โรงเรียน หรือสถานศึกษาในรูปแบบอื่นๆ จากการสัมภาษณ และการจัดสนทนากลุม ตางก็คาดหวัง
วาจะไดรับการเรียนรูเรื่องมิติหญิงชายในโรงเรียน เพราะเห็นวาโรงเรียนนัน้ เปนสถาบันที่สําคัญใน
การปลูกฝงแนวคิดใหกับคนในสังคมไดเปนอยางดี นอกจากนี้เด็กและเยาวชนในสังคมสวนใหญ
ตองผานระบบโรงเรียนดวยกันทั้งสิ้น โรงเรียนควรมีการสอนมิติหญิงชายในประเด็นของความเสมอ
ภาคในการดํารงชีวติ ไมวาจะเปนโอกาสทางการศึกษา การทํางาน การสงเสริมใหบุคคลไดทําในสิ่ง
ที่ชอบหรือถนัด หรือตามศักยภาพ มากกวาการถูกจํากัดใหทําบางสิ่งบางอยางเพราะเพศ (sex)
นอกจากนี้ในสวนที่เปนความรูในเรื่องผูหญิงผูชายนั้น ควรเปนการใหความรูที่ถูกตองวาการเปน
ผูหญิงหรือผูชายไมสําคัญเทากับการที่คนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
เราควรเห็นภาพใน
สังคมที่ทั้งผูหญิงและผูชายอยูในทุกภาคสวนของสังคมในสัดสวนที่เทาๆกันสอดคลองกับจํานวน
สัดสวนของผูหญิงและผูชายในสังคม แตทั้งนี้ผูวิจยั เห็นวาการสอนเรื่องมิติหญิงชายนั้นควรสอนใน
ลักษณะที่ใหขอเท็จจริงตอปรากฏการณทางสังคม
โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางหญิงชายในสังคม เพื่อใหเกิดความตระหนัก และการยอมรับในความแตกตางระหวางหญิง
ชายแตเสมอภาคกัน ในปจจุบันนัน้ สังคมมีการขยายตัวและมีความซับซอนมากขึ้น มิติหญิงชายใน
สังคมก็มีความซับซอนมากขึ้นเชนเดียวกัน
จึงควรมีการทําความเขาใจและรูเทาทันในการ
เปลี่ยนแปลงทีซ่ ับซอนมากขึ้น โดยบทบาทของการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจตองทําใหคนในสังคม
มีความเขาใจในความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
และสงเสริมใหแตละคนมีการพัฒนาตาม
ศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ และเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข โดยไมมีเพศใดมี
อํานาจเหนือ หรือกดขี่อีกเพศหนึ่ง อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป
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3.2 การศึกษาที่มาของการพัฒนาคนตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เทาเทียม
สังคมนั้นประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความหลากหลาย แตกตางกันไป ทั้งในดานเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งความแตกตางเหลานีอ้ าจทําใหสังคมเกิดความแตกแยก หากคนใน
สังคมไมเขาใจ ไมยอมรับ ซึ่งอาจจะเปนดวยการใชมาตรฐานความเชื่อที่แตกตางกัน การศึกษาจึง
เปนกลไกที่สําคัญในการสรางสังคมที่มีกลุมคนที่หลากหลาย หากแตมีความเขาใจ ยอมรับและ
เคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มนุษยทุกคนในสังคมมีสิทธิในการที่จะไดรับสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค ไดรับการศึกษา และมีทางเลือกใหกับชีวติ ในลักษณะที่ตนเองตองการ โดยไม
คํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา ซึ่งมนุษยทุกคนตางก็มีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และมีความเทาเทียมกันในในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทของการศึกษา
นั้นนอกจากจะใหความรูแกคนในสังคมแลว การศึกษาควรเปนการพัฒนาคนในสังคมใหไดรับการ
พัฒนาตามศักยภาพ โดยไมเลือกวาบุคคลนั้นมีสถานภาพใด หรือเปนเพศใด แตตอ งใหโอกาสกับ
มนุษยทกุ คนอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้การศึกษาตองสรางใหคนในสังคมตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเอง เคารพคนอื่น เคารพในความแตกตางของความหลากหลายของคนในสังคม ไมเอาเปรียบ
หรือกดทับคนอื่นที่ตางออกไป ตองคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางเทาเทียม เพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณในสังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสขุ
3.3 การศึกษาเปนการสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร
บทบาทการศึกษาในการสรางสังคมใหเปนสังคมแหงความเอื้ออาทรและมีความสุขนั้น ตอง
อาศัยการยอมรับและความเขาใจอันดีตอกัน สังคมไทยนั้นเปนสังคมที่เอื้ออาทรกันมาชานาน เห็นอก
เห็นใจกัน มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูเสมอ สิ่งเหลานี้เปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยทีท่ ํา
ใหสังคมไทยดํารงอยูไดดวยความสงบสุขมาเปนเวลาชานาน
ผูหญิงและผูชายแมจะเปนเพศที่ตางกัน มีวิถีชีวิตแตกตางกันบาง ซึ่งเปนผลมาจากการถูก
สอน ถูกกําหนดในบทบาทที่แตกตางกัน แตผูหญิงก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่เคารพและดํารงชีวิต
ภายใตวัฒนธรรมไทย
ตางก็เติบโตมาในสังคมไทยและเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคมเชนเดียวกับ
ผูชาย
ฉะนั้นทั้งผูหญิงและผูชายก็ควรไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมที่เปนอีกเพศหนึ่งใน
ฐานะผูที่อยูรว มสังคมเดียวกัน ซึ่งทั้งสองเพศควรมีการปรับวิธีคิด ปรับตัว ยอมรับและปฏิบัติตอ กัน
อยางเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน สามารถอยูรวมกันไดโดยปราศจากอคติตอกัน
นอกจากนี้
การศึกษาควรมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ซึ่งไดแกความรักกัน
หวงใยกัน มีน้ําใจไมตรีตอกัน ความเห็นอกเห็นใจผูอนื่ ไมทํารายกัน ไมเลือกปฏิบัติ ยอมรับใน
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ความแตกตาง ชวยเหลือผูที่มีความทุกข และการใหอภัยตอกัน เพื่อรวมกันสรางสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงความเอื้ออาทรที่สมาชิกในสังคมไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายตางก็อยูรวมกันอยาง
สงบสุขและเสมอภาค
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูหญิง :
กรณีศึกษาผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี” พบวา ในสังคมที่ถูกกําหนดดวยระบบชายเปนใหญ
นั้น ไดมีผูปฏิบัติงานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่งมีเปาหมายในการทํางานเพื่อใหความชวยเหลือผูหญิง
ที่ประสบปญหาในสังคม ดวยสาเหตุมาจากระบบชายเปนใหญและตองการรื้อถอนวิธีคิดแบบเดิม
เพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมนั้น ผูปฏิบัติงานในองคการดังกลาวจะสามารถ
สรางพลังอํานาจในตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยองคประกอบในหลายๆดาน ไมวา จะ
เปนในดานของตัวผูปฏิบัติงานเอง การจัดการในองคการในดานบุคคลากร และงบประมาณ รวมถึง
กลไกทางภาครัฐ และความเขาใจในปญหาของผูหญิงจากชุมชนและสังคม
อยางไรก็ดใี นการ
แกปญหาผูหญิงในระยะยาวตอไปในอนาคต การจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังอํานาจ ใหผูหญิงรวมถึง
ผูชายไดเขาใจและรูเทาทันกับมิติหญิงชายที่ดํารงอยู เกิดคําถาม สามารถวิพากษวิจารณและหา
ทางออกใหกบั ตัวเองได
ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการศึกษานี้ไปใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูหญิงและสังคมตอไป
1.ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1 ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่ไมมีความเปนธรรม เชน
กฎหมายทําแทง ที่ไมไดระบุหรือกลาวถึงผูชายเลย ทั้งๆที่ผูหญิงไมอาจตั้งครรภไดดว ยตัวเอง
ดังนั้นผูชายควรมีสวนรวมตอการรับผิดชอบในปญหาดวย โดยอาจจะกําหนดใหมีการใหมีการตรวจ
DNA รวมถึงกฎหมายวาดวย การรับรองบุตร ในกรณีที่ผูชายไมยอมรับผิดชอบบุตรตามกฎหมาย ก็
ควรมีมาตรการลงโทษผูชายดวย เปนตน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย
ครอบครัวที่ยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงชาย ซึ่งขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหหญิง
ชายเสมอภาคกัน เพื่อเปนกลไกในการพัฒนามิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาคอยางจริงจัง
1.2 ในการกําหนดนโยบายสังคม
รัฐควรวิเคราะหถึงผลประโยชนที่ผูหญิงจะไดรับ
(gender analysis) ดวย เพราะหากเปนนโยบายที่กําหนดถึงประชาชนโดยรวม ผูชายก็ยอมเขาถึง
ทรัพยากรที่จดั ใหและผลประโยชนนั้นๆไดงายกวา
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1.3 ควรจัดใหมีหนวยงานในภาครัฐเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐในทุกดาน
ตอผูหญิง เพือ่ ไมใหการกําหนดนโยบายของประเทศเปนนโยบายทีบ่ อดเพศ (gender blind) คือการ
ไมคํานึงถึงเพศ และเมื่อการกําหนดนโยบายมาจากภาคการเมืองการปกครองที่ถูกครอบอยางแนน
หนาดวยระบบชายเปนใหญนโยบายนัน้ ก็ยอมไมสงผลถึงผูหญิงเทาเทียมกับผูชาย หากเปนเชนนั้น
รัฐอาจกําหนดนโยบายทีก่ ดขี่ผูหญิงโดยไมไดตั้งใจก็อาจจะเปนได
1.4 ในดานการศึกษาควรมีการปูพื้นฐานในเรื่องมิติหญิงชาย (gender) ใหแกเด็กนักเรียน ซึ่ง
จะเปนกระบวนการเรียนรูแ ละการวางรากฐานที่สําคัญในเรื่องความสัมพันธระหวางหญิงชายในดาน
ครอบครัว และชุมชนทั่วไป
อยางไรก็ดีเนื่องจากยังไมมีหลักสูตร
ไมมีตําราและการสราง
ประสบการณใหเด็กในการเรียนการสอนเรื่องมิติหญิงชายที่ชัดเจน ซึ่งการไมพูดถึง หรือทํา
เหมือนกับวาไมมีความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงชายในความสัมพันธทุกดาน ก็เทากับเปนการปดกัน้
นั่นเอง ควรมีการสรางเนื้อหาวิชาการทางดานมิติหญิงชายลงในหลักสูตรการศึกษา สรางรูปแบบ
การเรียนรู และกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่จะทําให
เกิดความรูความเขาใจในเรื่องมิติหญิงอยางถูกตอง เพื่อการอยูรวมกันอยางผาสุก
1.5 การศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาคนในสังคมที่สําคัญ ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต หากในกระบวนการศึกษานัน้ ๆ
ไดนําเนื้อหาสาระเรื่องมิติหญิงชายมานําเสนอ และสือ่ ความหมายทีม่ ีนัยสําคัญตอการอยูรวมกันใน
สังคมแลว เนื้อหาสาระหนึ่งที่ควรนําเสนอดวย คือเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิอยางเทาเทียมที่
มนุษยทกุ คนพึงไดรับในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในสังคม รวมถึงเจตจํานงเสรีในการเลือกดําเนินชีวิต
ของตัวเองโดยไมมีการกดขีจ่ ากคนอีกกลุมหนึ่ง การศึกษาที่จะทําใหเกิดการพัฒนาจึงไมควรเนนไป
ที่กลุมใดกลุมหนึ่งไมวาจะตัง้ ใจหรือไมก็ตาม และปดกัน้ คนอีกลุมหนึ่ง ดังนั้นหนวยงานที่เกีย่ วของ
อาจนําผลการวิจัยในครั้งนี้ มาเปนแนวทางในการใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในทุกระดับของสังคม เพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อน เรียนรูและเขาใจ พัฒนาไปพรอม
กันทั้งผูหญิงและผูชาย และเปนการปองกันปญหาที่ผูหญิงประสบ และทวีความรุนแรงมากขึ้น
2.ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ
2.1 การทํางานในองคการพัฒนาสตรี ซึ่งเปนงานที่ตองใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบ
ปญหา ไปจนถึงการพัฒนาในหลายๆรูปแบบนั้นเปนเรือ่ งที่ละเอียดออน ผูปฏิบัติงานในองคการ
พัฒนาสตรีตองมีความเขาใจ อดทน เรียนรูสิ่งใหม และพยายามในการคลี่คลายปญหาอยางมาก ซึ่ง
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองไดรับการอบรม และฝกฝนเพื่อทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา และ
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ประเด็นในเรือ่ งผูหญิงอื่นๆเสียกอน
โดยองคการควรใหเวลาและความสําคัญในการคัดสรรและ
ฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน
2.2 องคการพัฒนาสตรีควรใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหผูปฏิบัติงาน
เชนมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม หรือสรางแรงจูงใจดวยวิธีอื่นๆทีท่ ําใหผูปฏิบัติงานมีความตื่นตัว
อยูเสมอ
2.3ในกรณีที่บคุ ลากรในการทํางานมีจํานวนไมเพียงพอเนื่องจากมีการลาออกหรือการยายไป
หนวยงานอืน่ ของภาครัฐ หากแตงานมีจํานวนมาก อีกทั้งเปนงานที่ตองอาศัยความเขาใจ ทักษะ
เฉพาะทาง การสรางอาสาสมัครเปนทางออกหนึ่ง รวมถึงองคกรความเนนการสรางเครือขายในทุก
ระดับ การประสานและการทํางานรวมกันระหวางองคใหมากขึ้น สวนหนึ่งเพื่อปองกันการทํางานที่
ซ้ําซอน
2.4 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ตองคํานึงถึงมิติหญิงชายทั้งในระดับ
บริหารและการเรียนการสอน เชนโรงเรียนควรกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารและคระกรรมการ
ดําเนินงานที่มผี ูหญิงและผูชายในจํานวนทีใ่ กลเคียงกันรวมถึงจัดการเรียนการสอนทีค่ ํานึงถึงมิติหญิง
ชายที่เทาเทียม โดยเฉพาะมุมมองของครูที่จะสะทอนมาถึงนักเรียน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานที่สําคัญ
โดยเฉพาะในกรณีที่เด็กไมไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวที่ถูกตอง
2.4 ยกยองสงเสริมผูหญิงที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานในดานตางๆ เพื่อเปนแบบอยางที่
ดีตอผูหญิงในสังคมและเพื่อเปนกําลังใจใหผูหญิงตอสู รวมถึงการทําประโยชนตอสังคมตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป
1.ควรมีการศึกษาวิจยั ในเรื่องกระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจของผูหญิงและการ
ขจัดปญหาและอุปสรรคในการสรางพลังอํานาจในตนเองของผูหญิงในภาคสวนอืน่ ๆ
2.ควรมีการศึกษาวิจยั ในการวางแนวทางในการกําหนดนโยบายโดยใชการวิเคราะหมิติหญิง
ชายเพื่อความเทาเทียมในการมีสวนรวมและการไดรับผลจากการพัฒนาของผูหญิงและผูชาย
3.ควรมีการศึกษาวิจยั การสรางหลักสูตรทั้งในดานเนื้อหา ตําราการเรียนการสอนในเรื่องมิติ
หญิงชาย เพือ่ ใหผูเรียนเกิดความความรู ความเขาใจ และมีความตระหนัก รวมถึงการเคารพสิทธิ
ของคนอื่นที่ตางเพศ

327

4.ควรมีการศึกษาวิจยั
การทดลองการเรียนรูรวมกันในเรื่องมิติหญิงชายใหแกนักเรียนใน
โรงเรียนในทุกระดับ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการเรียนรูที่จะปฏิบัตติ ัวตอเพศตรงขาม
อยางเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผล เพื่อนําผลการจัดกิจกรรมนั้นมาปรับปรุงเพื่อเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาเรื่องมิติหญิงในโรงเรียนตอไป
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ภาคผนวก ก
แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก
1. การสนทนาสรางความคุนเคย
เริ่มการสนทนา
สนทนาเกีย่ วกับสภาพทั่วไปในสังคมและงานในองคกรพัฒนาเอกชนทีท่ ําอยู
ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ
อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
ตองการขอมูลในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดมิติหญิงชาย คิดเห็นอยางไร ใครเปน
คนกําหนดกฎเกณฑ ทําไมกฎเกณฑนนั้ จึงดํารงอยู การกําหนดบทบาทนั้นสงผลกระทบตอผูหญิง
และสังคมอยางไร ทําไมถึงทํางานพัฒนาผูหญิง
ผานประสบการณอะไรมาบาง เชื่อมั่นใน
ความสามารถของตัวเองแคไหน เห็นคุณคาในตัวเองอยางไร
ขอใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเต็มที่ เพราะการสัมภาษณในครั้งนี้จะเปน
ความลับ ไมมีการอางอิง โดยจะนําเสนอเปนแนวคิดโดยรวม รวมถึงขออนุญาตบันทึกเทป เพราะ
อาจมีการจดไมทัน แตจะไมนําไปเปดเผยในทีใ่ ดเปนอันขาดนอกจากจะใชในการทบทวนเพื่อสรุป
ความเห็นของผูใหสัมภาษณใหถูกตองโดยผูทําวิจัยเทานัน้
2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
2.1 ใหเลาประวัตสิ วนตัวของผูใหสัมภาษณ เปนคนพื้นเพจังหวัดอะไร พอแม
ทําอะไร มีพนี่ องกี่คน การเลี้ยงดูในบานเปนอยางไร มีความแตกตางในการเลีย้ งดูเด็กผูห ญิงและ
เด็กผูชายหรือไม บทบาทของพอแมในบาน การศึกษา อายุการทํางาน มูลเหตุจูงใจ ในการมา
ทํางานในการพัฒนาผูหญิงในสังคม รวมถึงการมาทํางานในตําแหนงงานปจจุบันนี้
2.2 คิดวาผูหญิงและผูชายในสังคมนี้มีความเทาเทียมกันหรือไม
ทั้งในดาน
สังคมทั่วไป ครอบครัว การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการกําหนดนโยบายดาน
สตรี
2.3 เมื่อเริ่มแรกเขามาทํางานในองคการพัฒนาเอกชนมีความรูสึกอยางไรทั้ง
ความรูสึกตอตนเอง และสังคมโดยสวนรวม
2.4 งานที่ทํามีมุมมองเกี่ยวกับผูหญิงอยางไร มีเปาหมายในการทํางานอยางไร
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3. แนวคิด อุดมการณ ที่เขามากําหนดอัตลักษณของหญิงและชาย รวมถึงการใหความหมายกับมิติ
หญิงชาย
3.1 ในสังคมนี้มีกฎเกณฑ แนวคิดที่เปนลายลักษณอักษรและกฎเกณฑทไี่ มเปน
ทางการอะไรบางในการกําหนด มิตหิ ญิงชายขึ้นในสังคม ในประเด็น
3.2 บทบาทการแบงงานกันทํา ผูหญิงกับผูชายมีการแบงงานกันทําอยางไร ผูหญิงทํางาน
อะไรบาง ผูชายทํางานอะไร ใครเปนคนกําหนด ในรูปแบบใด ทําไม พึงพอใจหรือไม
คิดวาที่มาของแนวคิดการแบงงานกันทํานี้มาจากไหน ฯลฯ
3.3 การเมืองการปกครองไทย เชน ใครเปนองคประกอบที่สําคัญในการเมืองการปกครอง
ไทย ผูหญิงมีสวนรวมมากนอยแคไหน ทําใหเกิดมุมมองอยางไรและสงผลอยางไรใน
การกําหนดกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับผูหญิง

3.4 ความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผูหญิงกับผูชายมีบทบาทแตกตาง
กันอยางไรในทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะเหตุใด ผูหญิงมีบทบาทมาก
นอยเพียงใด เพราะเหตุใด และรูสึกอยางไร
3.5 ดานอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 ดานที่ไดถามไป
3.5 ใครเปนผูก ําหนดแนวคิด อุดมการณ ในการกําหนดอัตลักษณของหญิงและ
ชาย ภายใตแนวคิดอุดมการณใด มีลักษณะในการกําหนดอยางไร
4.ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่สรางมิติหญิงชาย
4.1 กระบวนการในการทําใหกฎเกณฑตาง ๆ เหลานั้นทําหนาที่ของมันอยาง
ไดผลหยั่งรากลึกฝงแนนอยูใ นรากฐานของสังคมไดอยางไร
ผานสถาบันทางสังคมอะไรบาง
อยางไร เชนครอบครัว โรงเรียน วัด ที่ทํางาน สถาบันทางการเมือง ฯลฯ ในประเด็น
4.1.1 บทบาทการแบงงานกันทํา มีการถายทอดผานสถาบันทาง
สังคมตาง ๆ ในแตละสถาบันอยางไร ใชรูปแบบไหน มีวิธีการอยางไร
4.1.2 การเมืองการปกครองไทย ทําไมผูหญิงจึงมีสวนรวมใน
การเมืองการปกครองไทยนอย เมื่อเทียบกับผูชายมาในทุกยุคทุกสมัย คิดวาในปจจุบันผูหญิงมี
สวนรวมมากขึ้นหรือไม
เพราะอะไร การถายทอดโดยผานสถาบันทางสังคมตาง ๆมีสวน
เกี่ยวของอยางไร และมีการถายทอดในดานการเมืองการปกครองในรูปแบบใดบาง มีวิธีการ
อยางไร
i. ความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผูหญิงมีโอกาส
เรียนรูโดยผานสถาบันทางสังคมตาง ๆ ในเรื่องนี้มากนอยแคไหน อยางไร เพราะเหตุใด ไดมี
โอกาสเรียนรูม ากหรือนอยเมื่อเทียบกับผูช าย และผูชายไดรับการถายทอดอยางไร
4.1.4 สถาบันทางสังคมแตละสถาบันมีวิธกี ารในการถายทอด หรือ
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ทําใหผูหญิง และผูชายเกิดการเรียนรูที่แตกตางกันในดานใดอีกบาง อยางไร ในรูปแบบและวิธกี าร
อยางไร
4.1.5 ถาไมรับเอาวาทกรรมนั้นจะเกิดอะไรขึ้น
5. ผลกระทบตอผูหญิง
5.1 สิ่งที่ผูหญิงไดรับ ความเปนตัวตนของผูหญิง ความเปนชายขอบในสังคม การ
เกิดมายาคติมากมายหลากหลายอะไรบางที่เขามากําหนดความเปนผูห ญิง และ สงผลตอผูหญิง
อยางไร
5.2 ความคาดหวังตอผูหญิง ปญหาที่ผูหญิงประสบ รวมถึงผูหญิงถูกครอบงํา ถูก
กํากับอยางไร แตกตางกับผูชายอยางไร ในดาน
5.2.1 บทบาทการแบงงานกันทํา
5.2.2 การเมืองการปกครองไทย
5.2.3 ความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจ
6. หนาที่ความรับผิดชอบในงาน
6.1 ผูหญิงสวนใหญประสบปญหาอะไร มีสาเหตุจากอะไร อยางไร
6.2 งานที่ทําอยูมีเปาหมายอะไร มีความหมายกับกลุมเปาหมายอยางไร มี
กิจกรรมในลักษณะใดบาง คิดวาการทํางานที่ผานไดชว ยแกปญหามากนอยเพียงใด ขอเสนอแนะตอ
การทํางาน
6.3 ถาไมมีการทํางานในลักษณะเชนนี้ สภาพของผูหญิงในสังคมไทยจะเปน
อยางไร
6.4 ปญหาในการทํางานมีอะไรบาง คิดวามีทางออกกับปญหาเหลานี้อยางไร
7. กระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
7.1 ทําอยางไรผูหญิงจึงจะเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง
รูสึกวาตัวเองมี
ความสามารถในการทําสิ่งตาง ๆ ไดดี เขากับผูอื่นได เปนคนมีคณ
ุ คาเทาเทียมกับคนอื่น ไดทํา
ประโยชนใหสังคมมีอิสระที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทํางานใหสําเร็จ กลาที่จะเสี่ยงในการ
เลือกวิธีใหม ๆ ในการทํางานเมื่อมีปญหาสามารถแกปญหาไดดว ยตัวเองเสมอ รวมทั้งสามารถเพิ่ม
ทางเลือกในการจัดการกับตัวเอง กลุม องคกร และชุมชน
7.2 อะไรเปนปจจัยทําใหผหู ญิงเกิดพลังอํานาจในตัวเอง
7.3 ประสบการณในการทํางานมีสวนสําคัญตอการเกิดกระบวนการเรียนรูใน
การสรางพลังอํานาจในตนเองอยางไร
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7.4 ใหชวยเลากระบวนการเรียนรูในการสรางพลังอํานาจในตนเอง
7.5
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากผานกระบวนการสราง
พลังอํานาจ
7.6 ปญหาและอุปสรรคในการสรางพลังอํานาจ
8. แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสตรี
8.1 การศึกษาจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาสตรีอยางไร ในลักษณะแนวทางและ
รูปแบบใด ใครหรือสถาบันใดในสังคมควรเปนผูรับผิดชอบ
8.2 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดลักษณะงานและผูใหสัมภาษณ
องคกรพัฒนาสตรีภาครัฐ
ลําดับ
ชื่อองคกร
ลักษณะงาน
ที่
1 สํานักงานสงเสริมความ 1.เสนอแนะแนวทางการสงเสริม
เสมอภาคหญิงชาย
ศักยภาพสตรี ความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมหญิงชาย
2.พัฒนามาตรการ กลไก กําหนด
มาตรบานการพัฒนาศักยภาพสตรี
การสงเสริมความเสมอภาค ความเปน
ธรรมในการคุมครองและพิทักษสิทธิ
สตรี และกํากับดูแลใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
3.สงเสริมและประสานงานใหภาคี
การพัฒนาตระหนักถึงโอกาส
ผลกระทบและการไดรับประโยชน
อยางเปนธรรมของผูหญิงในการ
กําหนดนโยบาย การบริหารและการ
ดําเนินการ
4.สงเสริม สนับสนุนและผลักดันให
มีการดําเนินการตามพันธกรณี
ขอตกลง และความรวมมือระหวาง
ประเทศ
5. พัฒนาองคความรูการปรับเปลี่ยน
เจตคติ เผยแพรความรู และแนวคิด
ดานการพัฒนาศักยภาพสตรี และ
สงเสริมความเปนธรรมของหญิงและ
ชายในสังคม
6.พัฒนาบทบาทของสุภาพบุรุษ และ
สตรี เสริมสรางความเขาใจ และ

ผูใหสัมภาษณ
- หัวหนากลุมสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย อายุ 46 ป
ปริญญาโท (รัฐศาสตร)อายุ
การทํางาน 23 ป
- เจาหนาทีก่ ลุมสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย อายุ 42 ป
ปริญญาโท (พัฒนาสังคม)
อายุการทํางาน 18 ป
-เจาหนาที่กลุม สงเสริม
งานวิจยั ความเสมอภาคหญิง
ชายอายุ 35 ป ปริญญาตรี
(การศึกษา)อายุการทํางาน 11
ป
-เจาหนาที่กลุม พัฒนากลไก
การมีสวนรวมอายุ 35 ป
ปริญญาตรี (จิตวิทยา)อายุ
การทํางาน 8 ป

347

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสรางสังคมที่
เสมอภาคระหวางหญิงชาย
7.เปนศูนยประสานขอมูลดานการ
สงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาค
และความเปนธรรมของหญิงและชาย
8. ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

องคกรพัฒนาสตรีภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ลําดับ
ชื่อองคกร
ที่
1 มูลนิธิสถาบันวิจัย
บทบาทหญิงชายและ
การพัฒนา

2

คณะทํางานสงเสริมมิติ
หญิงชาย

3

โครงการเพื่อชีวิตใหม
ศูนยชว ยเหลือแรงงาน
อพยพหญิง

ลักษณะงาน

ผูใหสัมภาษณ

ดําเนินการวิจยั นโยบายเชิงปฏิบัติการ
รณรงคในระดับนโยบายเกี่ยวกับการ
เสริมสรางสถานภาพสตรี รวมถึง
สนับสนุนและสงเสริมใหผหู ญิงมี
สวนรวมที่เทาเทียมกับชายใน
กระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางเสมอภาค
ของหญิงชายในระดับชุมชน รวมถึง
ยกระดับสถานภาพของผูหญิงใน
ชุมชน และในความสัมพันธทางเพศ
โดยสรางความตระหนักในสิทธิของ
ผูหญิง
เสริมสรางพลังแกแรงงานหญิงใหเห็น
คุณคาในตนเอง สรางความเชื่อมั่น
และเพื่อใหคนพบความสามารถใน
ตัวเอง

ผูอํานวยการ อายุ 55 ป
ปริญญาเอก(วิทยาศาสตร
ชีววิทยา) ทํางาน 15 ป

ผูประสานงานอายุ 45 ป
ปริญญาโท(การศึกษา)
ทํางาน 14 ป

ผูอํานวยการ อายุ 50 ป
ปริญญาตรี(จิตวิทยา) ทํางาน
20 ป
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4

โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการดานสตรี

5

แนวรวมเพื่อ
ความกาวหนาของ
ผูหญิง
มูลนิธิความรวมมือเพื่อ
ตานการคาหญิง

6

7

มูลนิธิผูหญิง

8

มูลนิธิเพื่อนหญิง

9

มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง

10

มูลนิธิสงเสริมโอกาส
ผูหญิง

เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท เจาหนาที่โครงการอายุ 45 ป
หญิงชายในสังคมไทย
ปริญญาโท (สังคมวิทยา)
ทํางาน 15 ป
เปนแนวรวมในภาคประชาชนในการ ผูประสานงานโครงการอายุ
50 ป ปริญญาโท(การศึกษา)
พัฒนาสตรีและเปนกลไกติดตาม
ทํางาน 20 ป
ตรวจสอบการพัฒนาสตรีของรัฐ
เจาหนาที่โครงการ อายุ 42 ป
ใหความชวยเหลือผูหญิงที่ตกเปน
ปริญญาตรี
(รัฐศาสตร)
เหยื่อการคาหญิงรวมถึงทําวิจัยเพื่อ
ทํางาน 13 ป
หาทางปองกันการคาหญิง
ชวยเหลือผูหญิงที่ทุกขยากและดอย เจาหนาที่โครงการ อายุ 27 ป
โอกาสในสังคมรวมถึงสนับสนุนสิทธิ ปริญญาโท(รัฐศาสตร)
ของผูหญิงที่ระบุไวในปฏิญญาสากล ทํางาน 5 ป
ขององคการสหประชาชาติ
เสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขาย ผูประสานงานอายุ 46 ป
ผูหญิงและชุมชนใหสามารถพึ่งตนเอง ปริญญาโท ทํางาน 22 ป
(รัฐศาสตร)
รวมถึงผลักดันติดตามกลไกและ
นโยบายของรัฐใหเกิดความเปนธรรม
ผูอํานวยการ อายุ 44 ป
แกผูหญิง
ปริญญาตรี(ประวัติศาสตร)
ทํางาน 21 ป
(ผูชาย)
ยกระดับจิตสํานึกผูใชแรงงานหญิงใน ผูประสานงานโครงการ อายุ
48 ป ปริญญาตรี(สังคม
และนอกระบบใหตระหนักถึง
สถานการณ ปญหา และวิเคราะห วิทยา) ทํางาน 21 ป
รวมกัน รวมถึงชวยสรางเครือขายและ
ความสัมพันธระหวางผูใ ชแรงงาน
หญิง
ใหคําปรึกษา และจัดอบรมใหความรู หัวหนาสาขา อายุ 50 ป
กับผูหญิงอาชีพบริการในปญหาดาน ปริญญาโท(การศึกษา)
สุขภาพอนามัยและการปองกันโรคใน ทํางาน 20 ป
สถานบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมดาน
การศึกษา
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11

12

13

เครือขายผูหญิงกับ
รัฐธรรมนูญ

ผลักดันกฎหมายและกฎเกณฑทาง
สังคม เพื่อความเสมอภาคระหวาง
หญิงและชาย รวมถึงผลักดันการมี
สวนรวมของผูหญิงในการปฎิรูป
การเมือง
สงเสริมชวยเหลือใหผูหญิงไดรับ
สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีในพระ ความเสมอภาคและความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงความรูความสามารถ
อุปถัมภพระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจา ของผูหญิงในการประกอบอาชีพและ
โสมสวลี พระวรราชาทิ มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
นัดดามาตุ
กลุมอัญจารี
สนับสนุนใหหญิงรักหญิง/คนรักเพศ
เดียวกันมัน่ ใจในสิทธิและทางเลือกใน
การดําเนินชีวติ รวมถึงการปกปองการ
ละเมิดสิทธิของหญิงรักหญิงซึ่งเปน
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

เจาหนาที่โครงการ อายุ 47 ป
ปริญญาตรี ทํางาน 20 ป

เจาหนาที่ อายุ 50 ป ปริญญา
โท(การศึกษา) ทํางาน 13 ป

เจาหนาที่โครงการ อายุ 32 ป
ปริญญาตรี(บริหาร)ทํางาน 8
ป

องคกรพัฒนาสตรีภาคเอกชนในพื้นทีภ่ าคเหนือ
ลําดับ
องคกร
ที่
1 โครงการเครือขายเพื่อ
ผูหญิงแรงงานขามชาติ
ไทย ญี่ปุน
2 โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูหญิงแรงงานขามชาติ

3

มูลนิธิพัฒนาสตรี
ภาคเหนือ

ลักษณะงาน

ผูใหสัมภาษณ

สงเสริมใหผูหญิงไดฟนฟูพลังชีวิต
ของตนเอง เปลี่ยนทัศนคติ คานิยม
เกี่ยวกับบทบาทและคุณคาของผูหญิง
ฟนฟูพลังชีวิตผูหญิง ที่เขารวมกลุม
Self Help Group และพัฒนาศักยภาพ
ผูหญิงใหมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาชุมชน
ใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูหญิงใน
ดานกฎหมาย
ปญหาครอบครัว
อารมณ สุขภาพจิต

เจาหนาที่โครงการ อายุ 32 ป
ปริญญาตรี(พัฒนาสังคม)
ทํางาน 8 ป
เจาหนาที่โครงการ อายุ 35 ป
ปริญญาโท
(การศึกษา)
ทํางาน 12 ป
ผูประสานงาน อายุ 53 ป
ปริญญาโท(ประวัติศาสตร)
ทํางาน 20 ป
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สงเสริมการศึกษาใหกับเด็กผูหญิงที่ ผูอํานวยการ อายุ 48 ป
ยากจนในชนบท เพื่อปองกันการเขาสู ปริญญาตรี(สังคมวิทยา)
ทํางาน25 ป
วงจรการคามนุษย
(ผูชาย)
เจาหนาที่โครงการ อายุ 36 ป
ศูนยเพื่อนองหญิง
เสริมสรางศักยภาพใหกับกลุมสตรี
พิทักษและคุมครองสิทธิของผูหญิงที่ ปริญญาตรี(การศึกษา)
ประสบปญหาความรุนแรง รวมถึง ทํางาน 10 ป
รณรงคเผยแพร อนุสัญญาวาดวยสิทธิ
ของผูหญิง
หัวหนาฝายกฎหมาย อายุ36ป
มูลนิธิ ผูหญิง กฎหมาย สงเสริมการศึกษาวิจัยในประเด็น
และการพัฒนาชนบท
ความเสมอภาค และความเทาเทียม ปริญญาโท (ประวัติศาสตร)
ระหวางหญิงชาย ในทุกดานรวมถึงใน ทํางาน 7 ป
ดานการพัฒนาชนบท
รวมถึง
สนับสนุนใหผูหญิงสามารถใช
กฎหมายเปนเครื่องมืออยางมี
ประสิทธิผล ทําใหผูหญิงมีพลังในการ
ตอสูเพื่อความยุติธรรมและความเทา
เทียม
มูลนิธิสงเสริมโอกาสสตรี จัดกลุมผูหญิงบริการเพื่อแลกเปลี่ยน เจาหนาที่โครงการ อายุ 36 ป
จ.เชียงใหม
ประสบการณ แสวงหาความรวมมือ มัธยมปลาย ทํางาน 12 ป
ชวยเหลือกันในเรื่องชีวิต
รายได
การศึกษา และการอนามัย
เครือขายแมหญิงลานนา เสริมสรางพลังและการมีสวนรวมของ ผูประสานงาน อายุ 47 ป
กลุมและองคกรผูหญิงในระดับตางๆ มัธยมปลาย ทํางาน 23 ป
รวมถึงสงเสริมการเรียนรู
และ
แลกเปลี่ยนประสบการณของสมาชิก
ศูนยลูกหญิง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวเพ็ญประภา ภัทรานุกรม จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (สังคมสงเคราะหศา
สตรบัณฑิต) และปริญญามหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2528-2540 ทํางานในตําแหนงทีป่ รึกษาครอบครัว ผูประสานงาน
การศึกษา และผูประสานงานโครงการ ตามลําดับ ในองคการ PEARL S. BUCK (ประเทศไทย)
ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก

