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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คงไมมีใครในสังคมไทยคาดคิดวา ความแตกตางในบทบาทเพศและความไมเทาเทียมทาง
เพศจะเปนสาเหตุของความเจ็บปวยของสตรี
จากการทบทวนบทความและวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา ความเจ็บปวยทางจิตของสตรีไทย มี
ผลมาจากมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงเพศสภาพ (gender) ศาสนา (religion) และภาษา (language)
เพศสภาพเปนลักษณะที่สังคมกําหนดวา เพศหญิงควรมีพฤติกรรมอยางไร เพศชายควรแสดง
พฤติกรรมอยางไรจึงเปนที่เหมาะสม โดยผานขบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) จากการ
อบรมสั่งสอนจากบาน จากครู และเพื่อนในโรงเรียน จากสื่อในชีวิตประจําวัน การเรียนรู และ
ประสบการณแบบอยางตางๆ
ทําใหหญิงและชายตางแสดงพฤติกรรมรวมทั้งแสดงออกทาง
สติปญญา อารมณที่แตกตางกัน และถูกคาดหวังจากสังคม แตกตางกัน ความแตกตางทางเพศสภาพ
เปนผลใหสังคมกําหนดความคาดหวังใหสตรีแสดงบทบาทสตรีที่ดี ตามบริบทของแตละสังคม ใน
สังคมไทย ผูหญิงดี คือ ผูหญิงที่เปนลูกสาวที่อยูเหยาเฝาเรือน รักษาพรหมจรรย ไมทองกอนแตง
เชื่อฟงพอแม ผูหญิงที่ดี คือ การแสดงบทบาทเมียที่ดี แมที่ดีไดอยางครบถวน
เพศสภาพของสตรีถูกกําหนดโดยทฤษฎีของ Erik H Erickson ( 1959 ) โดยการแบง
ขั้นตอนพัฒนาการของมนุษยเปน 8 ขั้นตอน ตั้งแตเกิดจนตาย อีริคสัน อธิบายภาวะจิตของชายอยูที่
ความสําเร็จของหนาที่การงาน สวนภาวะจิตของสตรีอยูที่หนาที่การมีบุตร (Reproduction role) และ
การเลี้ยงดูบุตร นั่นคือการกําหนดบทบาทเมียและแมใหครบถวน ชีวิตสตรีจึงจะสมบูรณตาม
ลักษณะของพัฒนาการขั้นที่ 6 คือ การรูจักรักเพศตรงขามและแตงงาน (Intimacy versus isolation)
ตามความเชื่อแนวนี้ ชีวิตผูห ญิงจึงผูกพันอยูกับการแตงงาน มีครอบครัว มีลูก เลี้ยงลูก
รวมถึงทฤษฎีทางสังคม Parsonsนักทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ (Structural functionalism)
ก็เริ่มตนจากความแตกตางทางชีวภาพ อธิบายวาสตรีมีภาระหนาที่ตองตั้งครรภ และเลี้ยงดูบุตรตาม
สรีระภาพของสตรี นั่นก็หมายความวาสตรีมีหนาที่เปนเมียและเปนแม
อีกดานหนึ่งมีนักทฤษฎีที่ไมเห็นดวยกับการอธิบายเพศสภาพ ความเปนหญิงความเปนชาย
ดวย การกําหนดบทบาทหญิง-ชายที่ตายตัวเพราะเชื่อวาเพศสภาพ มีความแตกตางหลากหลาย มิได
มีเพียงรูปแบบเดียว ขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคมที่แตกตาง ภาวะจิตของ
สตรีจะเปนลักษณะใดก็ขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมในสังคมที่สตรีนั้นเติบโตมา
ถา
เติบโตในสังคมที่กําหนดใหชายเปนใหญ เปนผูกําหนดกฎเกณฑแหงสังคม ยอมกําหนดบทบาทให
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สตรีมีบทบาทที่ดอยกวาชาย กําหนดใหหญิงเปนรอง มีบทบาทสนับสนุนชาย ดวยภาวะทีเ่ ปนรอง
อยูเสมอ มีสวนทําใหสตรีเกิดภาวะซึมเศราได (Beeker and Kleinman, 1991 อางถึงในศิริพร จึงวัฒ
นกุล, 2546) และในมุมมองของสตรีนิยม (Feminism) เห็นวา มนุษยทุกคนตางมีความเปนมนุษย
อยางเทาเทียมกัน การกําหนดใหชายเปนใหญและกําหนดกฎเกณฑมาตรฐาน กฎหมายตางๆ เปนสิ่ง
ที่ยอมรับไมได สตรีนิยมจึงมีระบบคิดที่พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่มีพื้นฐานความคิดทีว่ า
ผูชายเหนือกวา โดยการชี้ใหเห็นวาวิเคราะหความเปนหญิงเปนชาย (gender) แบบกระแสหลัก ใน
ลักษณะคูตรงขาม ซึ่งมีผลกําหนดใหความเปนหญิงดอยกวา เปนรองกวา (Spancer, 1992)
จากการบรรยาย “การใหความชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดทางเพศ” โดยบุญลอม กานตศักดิ์
สราญ เจาหนาที่จากสหทัยมูลนิธิเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กลาววา เด็กและสตรีที่ถูกกระทํา
รุนแรง ลวงละเมิดทางเพศ จะพูดวาพวกเขาเปนคนไรคา เปนคนมีมลทิน สกปรก ไมสะอาด ซึ่ง
ความหมายโดยรวม หมายถึงภาวะไรคุณคา ไรอํานาจ การที่จะเยียวยาคนกลุมนี้ ก็คือการกูคืนคุณคา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเธอคืนมา เปนวิธจี ิตบําบัดแบบสตรีนิยม (Feminism psycho
therapy) วิธีนใี้ หความสําคัญกับบริบททางสังคม/วัฒนธรรม เนนเรื่องภาวะไรอํานาจ และการเห็น
คุณคาของตนเอง
การบรรยายขางตนนี้สะทอนความคิดของสตรี ซึ่งตางก็สงสัยวา เหตุใดเธอจึงรูสึกไรคา ใน
เมื่อเธอมิใชผูกระทําผิด แตเธอนั้นเปนผูถูกกระทํา ถูกลวงเกิน รวมถึงภาวะจิตของสตรีใน
สถานการณอื่นๆ เชน สามีมีเมียนอย การทองไมมีพอ ภาวะไรคู การหยาราง การเลี้ยงดูบุตรโดย
ลําพัง ดวยระบบคิดแบบสองมาตรฐาน (Double standard) ก็ทําใหผูหญิงเกิดความคับของใจใน
มาตรฐานความดีงาม ความถูกตอง และมาตรฐานความเปนมนุษยที่มคี ุณคาแตกตางกัน
จากการที่ผูวจิ ยั ไดสัมภาษณสตรีผูปวยทางจิตคนหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2546 เธอเลา
วาเเธอพยายามสรางสถานการณใหสามีกลับมาเอาใจใสดูแล พยายามสรางคุณคาของตน โดยการ
ทําใหตนเองใหกลายเปนผูปวยชวยเหลือตัวเองไมได ดวยวิธีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและชีวติ ของ
เธอเองเชนการอดอาหารจนกลายเปนโรคกระเพาะ การทําตัวใหเปยกแลวนัง่ ตากแอร เพื่อใหเปน
ปอดบวม กินยานอนหลับครั้งละหลายๆ เม็ด เธอมิไดมีเจตนาฆาตัวตาย เธอเพียงตองการเรียกรอง
ใหสามีกลับมาเอาใจใสและเห็นคุณคาของเธอ
ภายใตกรอบความคิดแบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ใหอํานาจแกชาย ทําใหครอบครัวได
กลายเปนสถานกักกันสตรีที่เปนลูกสาว เมีย และแม ไมใหไดรับเสรีภาพทางความคิด ไมมีอิสระใน
การตัดสินใจ เปนที่ที่ทําใหผูหญิงถูกลดคุณคา เปนที่ที่ทําใหผูหญิงเจ็บปวยดวยวิธีแยบยลจนดู
เหมือนวาผูหญิงที่ทํารายตัวเอง และผูหญิงที่ถูกทําราย ตางก็เปนผูหญิงที่มีปญหาทั้งสิ้น ทั้งที่ความ
จริงแลว มันคือปญหาของผูหญิงที่เปนประชากรครึ่งหนึง่ ของประเทศ
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ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ปญหาของผูหญิง” โดยมีจุดเริม่ ตนของปญหาที่มาจากเพศสภาพ
(gender) อันเปนความแตกตางระหวางหญิงชายที่กอใหเกิดการใชอาํ นาจในสังคม โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) ที่เปดโอกาสใหสตรีไดพูดถึงความรูสึกนึกคิดของตน ได
แสดงออกถึงความคิดของตนเองที่มีตอเพศสภาพที่สังคมกําหนด ในสภาวะสังคมที่มีชายเปนใหญ
สตรีแตละกลุม แตละพวกมีความคิดถึงบทบาทหนาที่ของตนอยางไร คลอยตามเพศสภาพที่สังคม
กําหนดไว หรือขัดแยงจนรูสึกคับของใจ และผูหญิงยอมรับคุณคาในบทบาทหนาทีท่ ี่สังคมกําหนด
หรือวาสตรีกําหนดคุณคาของตนเอง ดวยการกําหนดบทบาทหนาที่ตามความพอใจที่สตรีเห็นแลว
วา ความเปนหญิงมีคามากกวาการเปนเมียและเปนแม
งานวิจยั นี้ออกแบบโดยการใชการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนวิธีการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับการตอบคําถามงานวิจัยที่มีวตั ถุประสงคเพื่อ ทําความเขาใจความคิดความรูสกึ
ของสตรีที่อยูภายใตบริบทสังคมชายเปนใหญมีระบบเพศสภาพที่แบงแยกความเปนหญิง เปนชาย
และกําหนดใหความเปนหญิงดอยกวาความเปนชายดวยระบบคูตรงขามเพื่อศึกษาวา ระบบสังคม
และวัฒนธรรมแบบนี้ จะสงผลตอความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของสตรีอยางไร
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
เพศสภาพ (Gender)
- การแบงแยกความเปนหญิงเปนชาย
- ใหคุณคาความเปนชายเหนือกวาหญิง
- การใชอํานาจชายเปนใหญ (Patriarchy)

-

สถานะสตรีในสังคมไทย(จําแนกประเภท)
สตรีโสด
สตรีที่สมรสและทํางานนอกบาน
สตรีสมรสและเปนแมบาน
สตรีที่เลี้ยงบุตรตามลําพัง
สตรีผูถูกกระทํา

การใหคุณคาสตรี
- คุณคาความเปนเมีย
- คุณคาความเปนแม
- คุณคาในบทบาทอื่น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหเพศสภาพในสังคมไทยวามีผลอยางไรตอการกําหนดคุณคาสตรี
2. เพื่อศึกษาวามีบทบาทอื่นใดที่สรางคุณคาใหแกสตรี นอกเหนือจากบทบาท
เมียและ แม
ขอจํากัดของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมสตรีที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 35 คนเทานั้น
ไมสามารถใชอธิบายความคิด ความรูสึกของสตรีที่อาศัยนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือสตรีกลุม
อื่นที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครได
คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการที่จะใชในงานวิจยั (Operation at Definition)
- สตรีโสดสมัครใจ หมายถึงสตรีวัยเจริญพันธุที่ไมมีพันธะผูกพันกับชายโดยสมัครใจ
(พอใจอยูเปนโสด) ไมสมัครใจ (ยังหาคูไมได)
- สตรีโสดไมสมัครใจ หมายถึงสตรีวัยเจริญพันธุที่ยังไมมีพันธะผูกพันกับชายในขณะที่
ใหสัมภาษณแตไมปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธชายหญิงหรือพันธะผูกพันกับชายใน
อนาคต
- สตรีสมรสและทํางานนอกบาน หมายถึง สตรีที่มีคูสมรส ประกอบอาชีพนอกบานและ
มีรายไดเปนของตนเอง
- สตรีที่เปนแมบาน หมายถึงสตรีที่มีคูสมรส ไมไดประกอบอาชีพนอกบานมีหนาที่
รับผิดชอบงานภายในบาน โดยไมไดรบั คาตอบแทน คาใชจายหลักในครอบครัวมา
จากสามี
- สตรีที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง (single mom) หมายถึงสตรีที่มีบุตร และปจจุบันตองเลีย้ งดู
บุตรโดยไมมสี ามีคอยใหความชวยเหลือสนับสนุน
- สตรีผูถูกกระทํา
หมายถึงสตรีที่พักอาศัยในบานพักฉุกเฉินของสมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีดอนเมือง ดวยสาเหตุจากการถูกทํารายรางกายถูกทํารายจิตใจจากผูช าย
ทั้งที่รูจักหรือไมรูจักก็ตาม และอาศัยพักฟนอยูในบานฉุกเฉินเปนระยะเวลาหนึ่ง
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่ดําเนินการดานสตรีใชในการชวยเหลือ ดูแลสตรีที่
ประสบปญหาอยูในภาวะไรคุณคา
2. เพื่อใชเปนตัวอยางประกอบในการเรียนการสอนเพศศาสตรศึกษาอยางครอบคลุมใน
ประเด็นเพศ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางเพศสภาพตอการใหคุณคาตนเองของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ตองการศึกษาความคิดของ
สตรีไทยที่อยูใตระบบการใหคุณคาแบบคูตรงขาม(Dualism) โดยกําหนดใหชายเปนใหญเหนือสตรี
จากระบบคุณคา หรือคานิยมชายเปนใหญนั้นสงผลอยางไรตอการกําหนดอัตลักษณดา นคุณคาของ
สตรี นอกเหนือจากบทบาทเมีย บทบาทแม ตามที่สงั คมกําหนด โดยใชระเบียบวิธีวิจยั แบบสตรี
นิยมคือการยอมรับและการรับฟงประสบการณของสตรีทุกคนโดยใหความสําคัญอยางทัดเทียมดวย
วิธีการสนทนากลุม (Focus Group) และใชแนวคําถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ ตามวัตถุประสงคในการวิจัย
นําเขาสูการสนทนากลุม
ประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample)
- ประชากรที่ศกึ ษา (Study population)
สตรีวัยเจริญพันธุ (อายุ 15-49 ป) หลากหลายสถานภาพในเขตกรุงเทพ ไดแกสตรี
ที่เปนโสดโดยสมัครใจ, โสดโดยไมสมัครใจ, สตรีที่สมรสแลว ทั้งที่ทํางานนอกบานและที่เปนแม
บาน สตรีที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง รวมถึงสตรีที่ถูกกระทําซึ่งมีลักษณะตามนิยามที่กําหนดขางตน
- กลุมตัวอยาง (Sample)
สตรีวัยเจริญพันธุในหลากหลายสถานภาพที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อาจ
สมรสหรือไมสมรสก็ได
และเปนผูที่สามารถสะทอนแนวความคิดเพศสภาพในสังคมไทยได
แบงเปน 6 กลุม กลุมละ 6 คน รวม 36 คน
กลุม 1 : กลุมสตรีโสดโดยสมัครใจ
กลุม 2 : กลุมสตรีโสดโดยไมสมัครใจ
กลุม 3 : กลุมสตรีสมรสที่ทํางานนอกบาน
กลุม 4 : กลุมสตรีสมรสและเปนแมบาน
กลุม 5 : กลุมสตรีที่เลี้ยงบุตรโดยลําพัง
กลุม 6 : สตรีที่ถูกกระทํา

6

วิธีใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ดังนี้
กําหนดสถานภาพสตรีที่ตองการศึกษา โดยเนนใหมีความสัมพันธกบั บทบาทเมียและแม
ซึ่งเปนความสัมพันธชายหญิงที่อยูในบริบทครอบครัว
กลุมสตรีโสดสมัครใจคือกลุมที่ปฏิเสธ
ความสัมพันธชายหญิงปฏิเสธบทบาทเมียและแม
กลุมสตรีไมสมัครใจโสดคือกลุมที่ไมปฏิเสธ
ความสัมพันธชายหญิง จากนั้นประสานงานกับหนวยงาน องคกร ชมรม สมาคมที่สตรีแตละ
สถานภาพสังกัดเปนสมาชิกอยู เชน มูลนิธิเครือขายครอบครัว บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี และกลุมเพือ่ นวันเสาร องคกรและหนวยงานจะประสานใหผูวจิ ัยไดพบกับสมาชิก
เปนรายบุคคล และนัดหมายเพื่อพูดคุย สรางสัมพันธภาพเปนการเบื้องตน ในกรณีที่องคกร
หนวยงานไมสามารถหาสมาชิกในแตละกลุมไดจนครบ ผูวิจัยใชเทคนิค snow ball โดยใหสมาชิกที่
ตกลงอาสาเขารวมกลุมสนทนาติดตอแนะนําเพื่อนสมาชิกที่รูจักและมีลักษณะตรงตามกลุมตัวอยาง
ที่ตองการจนครบจํานวน และผูที่เขารวมกลุมสนทนาทุกคนตางก็สมัครใจในการใหขอมูล เมื่อได
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท ผูวิจัยจะโทรนัดหมายกลุมตัวอยางทีละคนเพื่อพูดคุยและทําความ
รูจักคุนเคยกับกลุมตัวอยาง เพื่อเก็บขอมูลสวนตัว ประสบการณที่ประสบมาในอดีตความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ พรอมกับประเมินความสามารถในการสะทอนความคิดเห็นในประเด็นเพศสภาพ
เชน ถามวาคิดอยางไรกับกรณีสิทธิในการฟองหยาของสามี ภรรยาที่มีเงื่อนไขที่ตา งกัน ถากลุม
ตัวอยางสามารถสะทอนความคิดของตนตอประเด็นเพศสภาพที่ผูวิจยั ถามได ผูวิจัยจึงจะอธิบาย
วิธีการทําแผนที่ความคิด(Mind map) ใหกลุมตัวอยางเขาใจ และขอใหกลุมตัวอยางทําแผนที่
ความคิดที่มีประเด็นหลักหรือจุดศูนยกลางอยูที่ผูหญิง มีกิ่งความคิดที่แยกออกมาสี่ประเด็นรอง
ไดแก เปาหมาย บทบาท ความเชื่อและคุณคา จากนั้นจึงนัดหมายใหกลุมเปาหมายสงแผนที่
ความคิด ผูวจิ ัยจะตองนัดหมายเพื่อสัมภาษณ อธิบายการทําแผนที่ความคิด และเก็บรวบรวมแผนที่
ความคิดจนครบจึงจะนัดหมายกลุมเปาหมายเพื่อสนทนากลุม จึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลใช
เวลานาน ขึ้นอยูกับเวลาและความพรอมของกลุมตัวอยาง เชนกลุมผูหญิงทํางาน ผูวิจัยเก็บรวบรวม
แผนที่ความคิดเรียบรอยครบถวน รอเพียงการนัดหมายเพื่อสนทนากลุมแตไมสามารถขอเวลาของ
ผูหญิงทํางานไดตรงกัน หรือกรณีที่กลุมเปาหมายเปลี่ยนสถานภาพ จากแมที่เลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
(Single mom) เปนผูหญิงทํางานเพราะเธอตัดสินใจมีครอบครัวใหมและกรณีทกี่ ลุมตัวอยางนัด
หมายสนทนากลุม แตไมสามารถมาเขารวมกลุมไดอยางกระทันหันเปนเหตุใหกลุมสนทนาบาง
กลุมมีผูเขารวมสนทนาเพียง 5 คน
ยกเวนกลุมสตรีผูถูกกระทํา การไดมาของกลุมตัวอยางกลุมนีแ้ ตกตางจากกลุมอื่นๆที่ผูวิจัย
ไมไดนดั หมายกลุมตัวอยางทีละคน หากแตทําจดหมายขอความรวมมือและชี้แจงวัตถุประสงคไป
ยังผูอํานวยการบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี เจาหนาที่ของบานพักฯพิจารณา “ผู
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เดือดรอน”ที่มีความพรอมทัง้ ดานจิตใจยินดีใหขอมูลสวนตัวและความคิดเห็น ในกลุม นี้ผูวิจยั ไดคดั
กลุมตัวอยางออกหนึ่งคนเนือ่ งจากไมสามารถสะทอนแนวคิดเพศสภาพได ผูวิจัยไดเขาไปพบ “ผู
เดือดรอน” ที่บานพักฉุกเฉินฯ 3 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อทําสรางสัมพันธภาพ และอธิบายการทําแผนที่
ความคิด (Mind mapping) ครั้งที่สองเพื่อสัมภาษณเปนรายบุคคลและประเมินความสามารถในการ
สะทอนแนวคิดเพศสภาพและครั้งที่สาม เพื่อสนทนากลุม สวนการเก็บรวบรวมแผนที่ความคิดจาก
กลุมตัวอยาง ผูอํานวยการบานพักฯกรุณาเก็บรวบรวมและสงใหผูวิจยั
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจัดทําหนังสือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลงานวิจยั ครั้งนี้ และขอความรวม
มือในการเขาพื้นที่ขอสัมภาษณผูที่อยูภ ายใตการดูแลของหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ เชน บานพัก
ฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
ติดตอหนวยงานเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม เพื่อขอความรวมมือในการประสานกับบุคลากร
หรือสมาชิกในกลุมที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อผูวิจยั มีโอกาสพบปะพูดคุย
ในเบื้องตน เปนการสรางสัมพันธภาพกอนมีการทํากลุมจริง
ขั้นตอนตอไปเมื่อไดรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูวิจยั นัดหมายพบปะพูดคุยกับกลุม
ตัวอยางทีละคน เพื่อสรางสัมพันธภาพและใหขอมูลตอกลุมตัวอยางในการทําแผนที่ความคิด(Mind
mapping) เพื่อใหเห็นขอบขายความคิด ความรูสึกของกลุมตัวอยางแตละกลุมที่มีตอความหมายของ
คําวา “ผูหญิง” วามีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในแนวคิดเพศสภาพ มีความสัมพันธกบั บทบาทใดมี
การกําหนดคุณคาในบทบาทใด ขณะเดียวกันผูว ิจยั จะดําเนินการสัมภาษณในขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตัวผูรวมกลุมสนทนา
จากนั้นนัดหมายผูรวมกลุมในแตละกลุมเพือ่ ทําการสนทนากลุมอีกครั้ง ในขั้นตอนการ
สนทนากลุมจะเริ่มตนการสนทนาดวยการใหแสดงความคิดเห็นทีก่ ลุมมีตอภาพยนตรโฆษณาที่ได
เตรียมไว ทั้งนี้เพื่อใหกลุมสนทนารูสึกไมลําบากใจที่จะแสดงความคิดเห็น จากนัน้ นําเขาสูคําถาม
ดวยประเด็นความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทําแผนที่ความคิด (Mind mapping) ใน
ประเด็นครอบครัว บทบาทสตรี และการสนทนากลุมจะชวยใหเห็นถึงทัศนคติของกลุมที่มีทั้ง
สอดคลองและขัดแยง ขณะเดียวกันผูรวมกลุมจะชวยใหแนวคิดที่มที ั้งเหมือนกันและแตกตางกัน
เปนการชวยใหผูวิจยั มองเห็นประเด็นตางๆ อยางรอบดานมากขึ้น และขณะเดียวกันก็เปนการขยาย
ทัศนะของผูรวมกลุมไปพรอมกัน
ในขั้นตอนการสนทนากลุม จําเปนตองมีการบันทึกเสียง ผูวิจัยชีแ้ จงเหตุผลความจําเปนใน
การบันทึกเสียง การสนทนากลุม แนะนําผูรวมกลุมทีละคน เปดภาพยนตรโฆษณาชุดที่เตรียมมาให
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ผูรวมกลุมชมแลวเปดโอกาสใหผูรวมกลุม แสดงความคิดเห็น ถาไมสอดคลองกับแนวคําถาม ผูวจิ ัย
จะถามนําใหผรู วมกลุมตอบคําถามอยางอิสระ ในกรณีที่ผูรวมกลุมนิ่งเงียบ ผูวจิ ัยจะใชเทคนิค
กระตุน ถาหากผูรวมกลุมไมสะดวกที่จะตอบในประเด็นนั้น ก็จะไมคาดคั้นใหตองตอบอยางไมเต็ม
ใจ หรือตองรูสึกอึดอัดใจ
นําขอมูลที่ไดจากการสนทนาตรวจสอบความถูกตองกับเทปบันทึกและจากการพูดคุยครั้ง
แรก และนํามาวิเคราะห จัดหมวดหมู สังเคราะห และบันทึกรายงานสรุปผล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนที่ความคิด(Mind mapping) โดยผูว ิจัยกําหนดประเด็นเริ่มตนความคิดอยูที่ประเด็น
“ผูหญิง” เชื่อมโยงประเด็นยอยเรื่อง บทบาท ความเชื่อ และคุณคาสตรี
แผนที่ความคิดเปนวิธกี ารตรวจสอบหาความเชื่อมโยงความคิดและประเด็นตางๆ
โดยเริม่ ตน
กําหนดประเด็นหลักเปนแกนแกน เปนศูนยกลางของแผนที่ความคิด วางไวกลางหนากระดาษ
จากนั้นกําหนดคําที่เปนประเด็นรองหรือเรียกวากิ่งแกวเชือ่ มโยงกับประเด็นหลักโดยลากเสนโยงถึง
กันระหวางแกนแกนหรือประเด็นหลักกับกิ่งแกวหรือประเด็นรอง ชึง่ ในงานนีไ้ ดกาํ หนดประเด็น
หลักคือ “ผูหญิง” ประะเด็นรองที่เชื่อมโยงคือเปาหมาย บทบาท ความเชื่อและคุณคา

ตัวอยางแผนทีค่ วามคิด
2. ชิ้นงานโฆษณา ชุดเมาไมขับ ความยาว 30 วินาที เปนภาพชายสองคนนั่งดื่มสุรา เมื่อภรรยาโทร
ตามใหกลับบานจึงโกรธ กลับมาบานดวยความโมโหตรงเขาไปซอมกระสอบทรายอยางรุนแรง ใช
เปนเครื่องมือในการกระตุน เราใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น โดยชิ้นงานดังกลาวจะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใชอํานาจของชาย มีสถานการณที่เกีย่ วของกับบทบาทเมีย เปดใหผูรวมกลุมสนทนาดู
ติดตอกัน 2 ครั้ง แลวจึงถามความคิดเห็นของผูรวมกลุมสนทนาที่มีตองานโฆษณาดังกลาว
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3. คําถามแบบเปดเปนแนวคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดเพศสภาพตามสถานภาพของสตรีแต
ละกลุม และแนวคิดเรื่องคุณคาสตรี เชน ถามวา คุณรูสึกอยางไรกับสถานภาพ บทบาทที่รับผิดชอบ
ภรรยาที่ดีมีลักษณะอยางไร จากนั้นเปดโอกาสใหผูรวมกลุมแสดงความคิดเห็นและความรูสึกอยาง
อิสระ
เพื่อตรวจสอบแนวคําถามใหชัดเจน และการตีความใหตรงตามเปาหมายของงานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยนําแนวคําถามทดลองกับกลุมสตรีที่มีลักษณะหลากหลายตรงตามนิยามของกลุมสตรีขางตน
จํานวน 5-6 คน เพื่อตรวจสอบปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการทําการสนทนากลุม
และนําเปนขอควรคํานึงและควรระวังในการทํากลุมจริง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหแบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหความคิดความเชื่อของกลุมเปาหมายจากแผนทีค่ วามคิด
ตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมซึ่งเปนความคิด
ความรูสึกของกลุมเปาหมาย กับความเชือ่ ที่ไดจากแผนที่ความคิดและจัดหมวดหมูของขอมูลที่ได
ตามแนวคิดของสตรีกลุมตัวอยาง เพื่อนําแนวคิดที่ไดมาวิเคราะหตีความตามทฤษฎีที่เลือกใชในการ
วิจัยครั้งนี้ รวมทั้งบรรยายผลกระทบจากความสัมพันธชายหญิงตามเพศสภาพในสังคมไทย ทั้งใน
ดานบวกและดานลบ เปนบทบรรยายตามความเปนจริง ตามคําบอกเลาของสตรีกลุมตัวอยาง การ
นําเสนอขอสรุปของการวิจยั จะเปนการบรรยายโดยแบงเปน 2 หัวขอ คือ
1. เพศสภาพในสังคมไทยมีผลอยางไรตอการใหคุณคาตนเองของสตรี
2. บทบาทอื่นๆ ที่สรางคุณคาแกสตรีในสังคมไทย
ปญหาจริยธรรม
การสัมภาษณครั้งนี้เปนการสอบถามถึงความคิด ความรูสึกและการปฏิบัติตนที่เปนผลจาก
การกําหนดเพศสภาพตามสังคมไทย การสัมภาษณครั้งนี้เปนไปโดยสมัครใจจากการแนะนําของ
บุคคลที่กลุมตัวอยางรูจกั อยูก อนแลว รวมทั้งผูวิจยั จะชี้แจงรายละเอียดในการทําวิจัยใหทราบใน
ขั้นตอนที่ไดพบปะพูดคุย และขอใหกลุมตัวอยางแสดงความยินยอมในการเขารวมงานวิจัยครัง้ นี้
เปนลายลักษณอักษร และยืนยันวาจะไมมีการเปดเผยหรืออางอิงถึงตัวบุคคลของกลุมตัวอยางใน
การรายงานการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ใชแนวคิดที่เกี่ยวของรวม 3 แนวคิด คือ แนวคิดสตรีนิยม
(Feminisms) แนวคิดเพศสภาพ (Gender) ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนีต้ างมีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยง
ไมได และแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) ซึ่งจะใชในการอานวิเคราะห
คุณคาสตรีที่สตรีกําหนดเองผานภาษา และความหมายทีส่ ตรีเลือกเอง ตรงกับหลักแนวคิดของสตรี
นิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern Feminisms) ที่ตองการรื้อสรางความคิดเดิมและประกอบสราง
ความคิดใหม
1. แนวคิดสตรีนิยม (Feminisms)
สตรีนิยม คือ ความพยายามที่จะตั้งคําถาม วิพากษ วิจารณ และชวยเหลือสตรีที่ไดรับความ
ทุกขยาก จากระบบสังคมที่ไมเปนธรรม กําหนดใหสตรีเปนเพศที่ดอยกวา เปนเพศที่รองจากชายใน
ทุกๆ มิติ ทั้งทางสังคมและในชีวิตสวนตัว ความแตกตางทางเพศ และกดทับความเปนสตรีใหต่ํา
ตอยกวาชายนี้ เกิดจากการใชอํานาจ โดยอางความรูที่คิดวาเปนความจริงที่คิดคนโดยชาย เขียนขึ้น
เปนความรูเพือ่ ผูชายใชในการอางเพื่อใชอาํ นาจเหนือสตรี
(สตรีนิยมมีความเชื่อวา มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะดํารงชีวติ อยางเทาเทียม อยูรวมกันอยาง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันได โดยมิตองแบงแยก และเคารพความแตกตางของกันและกัน)
สตรีนิยมเปนระบบคิดที่พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมใหเกิดความเสมอภาค
สตรีนิยมจะใชสตรีเปนหนวยหลักของการวิเคราะห โดยพิจารณาบนพืน้ ฐานของความเปน
เพศ เปนหลักแรก ประเด็นที่สตรีนิยมสนใจไดแก อิสรภาพสวนบุคคล, ครอบครัว, รัฐ, การกระจาย
อํานาจที่ไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ, การเมือง และสังคมวัฒนธรรม (วารุณี ภูริสิทธิ์ : 2545)
สตรีนิยมตองการจะชีแ้ ละพิสูจนใหเห็นวาความแตกตางระหวางเพศหญิง-ชาย การกําหนด
คูตรงขาม และการกําหนดความดอย ความเหนือกวา เปนการกําหนดที่ตั้งขึ้นโดยชาย และไมใชชดุ
ความรูที่เปนความจริงที่จะแอบอางกันไดอกี ตอไป
อริสโตเติล (Aristotle)(1977) เปนผูชายคนแรกที่แยกมนุษยออกจากกันเปนพวก แบง
ผูหญิง ผูชาย แบงชนชั้นปกครอง และถูกปกครอง เปนคนที่กลาววา ความเปนชายเปนสิ่งที่
เหนือกวา ผูชายมีความสมบูรณในการเปนมนุษยมากกวา ความจริงที่อริสโตเติลเห็นและสรางเปน
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ชุดความรู เพือ่ ใชเปนอํานาจเหนือสตรี ไมเปนความจริงอีกตอไปแลว ทั้งเพลโต (Plato) คานต
(Kant) เฮเกล (Hegel) และอีกหลายคนตางก็มีความคิดคลายๆ กันวา คุณคาของสตรีอยูที่ความงาม
ชีวิตของผูหญิงทั้งหมดอยูทคี่ รอบครัว ผูหญิงไมมีเหตุผล ใชอารมณ ฝกใฝในเรือ่ งความรัก ความ
สวยงาม รุสโซ (Rousseau) เขียนเรื่อง Emile แสดงถึงความกลัวทีจ่ ะตองตกอยูภ ายใตการควบคุม
ของผูหญิงดวยการตกหลุมรักเธอ ความรักเปนที่มาของความรัญจวนใจ และทําใหชายหมด
อิสรภาพ เพราะหลงใหลในสตรี เพราะฉะนั้น ผูชายจําเปนตองควบคุมสตรี โดยการทําใหเธอเปน
เมียและแม และในครอบครัวนี้เองที่ผูชายจะไดควบคุมบังคับบัญชา และทําใหผูหญิงสยบยอม และ
จํานนกับความ อยุติธรรมจากชาย และรุสโซยังคิดอีกวา โดยกฎธรรมชาติแลว ผูชายสามารถดํารง
อยูไดโดยไมมผี ูหญิง แตผูหญิงจะอยูไมไดถา ไมมีผูชาย นอกจากนี้ ล็อก (Locke) ยังกลาวอีกวา
ผูชายเปนเจาของทุกอยางในครอบครัว ทั้งสิ่งของและผูคนรวมทั้งเมีย ผูหญิงไมมีสิทธิเปนพลเมือง
เต็มขั้น จากความเชื่อ ความคิดของผูชายในอดีต มีอิทธิพลตอความคิดของคนปจจุบัน และครอบงํา
ความคิดของหญิงชายไวอยางยาวนานและฝงลึกจนคนสวนใหญไมมีใครสงสัยและละเลยที่จะตั้ง
คําถาม
อยางไรก็ตามสตรีนิยมตั้งคําถามกับการกําหนดความดอยความเหนือบนความแตกตาความ
เปนหญิงเปนชาย และใหคณ
ุ คาใหมกับความหมายของความเปนหญิงเปนชาย เชนความออนโยน
ดีกวาความกาวราว ความเปนหญิงดีกวาความเปนชาย
ถึงแมสตรีนิยมจะมีประเด็นเปาหมายทีแ่ ตกตางหลากหลาย แตโดยรวมแลวก็เพื่อความเทา
เทียมในความเปนมนุษยนั่นเอง โดยมีองคประกอบที่ชัดเจน 4 องคประกอบที่ไมสามารถแยกออก
จากกันไดคือ 1)สตรีนิยมเปนทฤษฎีเชิงการมองแบบภาพรวม วาดวยสภาวะที่ผหู ญิงทั้งโลกถูกกดขี่
อยูภายใตการควบคุมของชาย และยังเปนทฤษฎีเชิงวิพากษ (critical theory) ที่ทาทายและพยายาม
หักลางทฤษฎีกระแสหลัก โดยยืนยันวาทฤษฎีกระแสหลักเหลานั้นขาดความสมบูรณ เนื่องจากไมมี
มุมมองดานความสัมพันธชาย-หญิง และเปนความพยายามในการสรางความรูที่เปนของมนุษยชาติ
อยางแทจริง (เพราะมนุษยชาติมีทั้งหญิงและชายอยางละเทาๆ กัน 2)สตรีนิยมเปนทฤษฎีทาง
การเมือง เพราะมีเปาหมายที่จะปลดปลอยผูหญิงใหเปนอิสระจากการเอาเปรียบของชาย 3)สตรี
นิยมเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มุงขจัดการกดขี่ผูหญิง (oppression of women) เปนการ
เปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 4)สตรีนิยมเปน
อุดมการณทยี่ นื หยัดอยูตรงขามกับอุดมการณที่ตอตานผูหญิง
การที่อุดมการณสตรียังคงอยูใ น
สังคมไทย หมายความวาบริบทแวดลอมและเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ยังมีความไมเปนธรรมระหวางเพศอยู( ฉลาดชาย รมิตานนท,2545)
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แมรี่ โวลสโตนคราฟต (Mary Wollstonecraft) นักเขียนแนวสตรีนยิ มชาวอังกฤษ (ค.ศ.
1759-1797) เธอเขียน A vindication of Rights of women (ค.ศ.1792) ถือเปนจุดเริ่มตนและแรง
บันดาลใจใหผหู ญิงจํานวนไมนอยทํางานเพื่อความเปนธรรม
เธอเห็นวาหญิงชายนั้นไมมีความ
แตกตาง เธอทาทายความเชื่อคนในสมัยนั้นโดยบอกวา คุณภาพของหญิงชายนัน้ ไมแตกตาง ซึ่งคน
สมัยนั้นเชื่อความคุณภาพชายนั้นเหนือกวาหญิง
จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) นักปรัชญาชาวอังกฤษเขียน The Subjection of
Women (ค.ศ.1869) มีอิทธิพลตอนักสตรีนิยมสายสตรีนิยมอยางมาก มิลลเสนอวา ไมมีความ
แตกตางทางเพศตามธรรมชาติระหวางหญิงชาย ความเปนรองของผูหญิง ถูกยัดเยียดโดยสังคม
ซีโมน เดอ โบวัวร (Simone De Beauvoir) นักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากทีส่ ุดคน
หนึ่ง ผลงานและประโยคของเธอในหนังสือ The second sex(1949) ถูกอางอิงมากมาย เธอไดเสนอ
ภาพวิเคราะหชีวิตผูหญิงหลายๆ ดาน ทั้งการงาน การเมือง การศึกษา ความรัก การแตงงาน และการ
เปนแม ความเปนหญิง ความเปนชายมีความคลายคลึงกัน แตถูกทําใหแตกตางกันโดยการอางอิง
ของชาย สภาพการณที่ทําใหผูหญิงตกอยูใ นฐานะเสียเปรียบคือ การเปนเมียและแม การแตงงานตัด
ขาดผูหญิงออกจากโลก ตองพึ่งพาผูชาย ทําใหผูหญิงคาดหวังความสุขจากการแตงาน การถูกจํากัด
ถิ่นที่อยูแตในบาน ทําใหผูหญิงไมสามารถพัฒนาตนเองได การเปนแมทําใหผูหญิงยากที่จะกําหนด
และทําตามจุดหมายของตนเองได เพราะฉะนัน้ ผูหญิงที่ตองการอิสระตองหลีกเลีย่ งการแตงงาน
และความเปนแม
จากแนวคิดสําคัญเบื้องตนของนักคิดดังกลาว
ถูกพัฒนาตอมาเปนแนวคิดสตรีนิยมที่
หลากหลายและอธิบายความสัมพันธชายหญิงในพื้นฐานความคิดที่แตกตางออกไป รวมถึงการ
อธิบายถึงความเปนรองของสตรีซึ่งมีสาเหตุที่แตกตางไปตามความเชื่อเดิม ความคิดถูกพัฒนาเปน
ทฤษฎีที่ใชอธิบายปรากฏการณและใชเปนยุทธศาสตรในการตอสูเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือการให
ความสําคัญและใหโอกาสกับประสบการณของชีวิตผูหญิงมาใชในการพัฒนาทฤษฎี (Flax, 1993
อางในวารุณี ภูริสินสิทธิ์: 2545 ) ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศเพื่อทําความเขาใจใน
อํานาจที่แตกตาง อันเนื่องมาจากความสัมพันธระหวางเพศ
ตลอดระยะเวลาที่แนวคิดสตรีนิยมไดถูกปรับแตง ขยายความและยังมีความพยายามที่จะ
สรางคําอธิบายตามปรากฏการณที่เกิดขึน้ กับผูหญิงแตละกลุม กอใหเกิดแนวความคิดที่แตกตาง
มากมาย ไดแก
สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)
พัฒนาจากแนวคิดของ จอหน ลอก (John Loke) และโทมัส ฮ็อบบ (Thomas Hobb) ตั้งแต
ศตวรรณที่ 17 และพัฒนาตอมาจนถึงศตวรรษที่ 20 ตลอดเวลามีแนวคิดเห็นทีแ่ ตกตาง มีขอขัดแยง
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ในประเด็นปลีกยอย แตสรุปความคิดพื้นฐานโดยรวมไดวา สตรีนยิ มสายเสรีนิยม มีความเชื่อใน
ความเปนมนุษยที่เหมือนกันของหญิงและชาย ใหความสําคัญในการตอสูทางกฎหมาย การเมือง
เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคล ใหอิสรภาพแกผูหญิงจากบทบาทเพศที่สังคมกําหนด
สตรีนิยมสายมารกซิสต (Marxist Feminism)
ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ คารล มารกซ (Karl Marx) และเฟรดเดอริก แองเกลล
(Frederick Engles) แนวคิดของคารล มารกซ ไมไดใหความสนใจในความแตกตางและการกดขี่
ระหวางหญิงชาย แตมองวาการถูกเอาเปรียบของผูหญิงโดยผูชาย ก็เหมือนการถูกเอาเปรียบจากผู
เปนเจาของปจจัยการผลิต แนวคิดนีพ้ ัฒนาตอมาจนทําใหประเด็นเรื่องการครอบครองทุนและปจจัย
การผลิตถูกนํามาใชอธิบายสถานภาพของผูหญิงในฐานะภรรยาและแมบานที่ถูกควบคุมปจจัยการ
ผลิตและระบบการผลิตซ้ํา (การมีบุตรโดยผูชาย)
สตรีนิยมแนวคิดถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)
แนวคิดนี้มีนกั สตรีนิยมชั้นนําไดแก Kate Millett กลาววาตนเหตุของการกดขี่ผูหญิงอยูที่
ระบบชายเปนใหญ เปนตนเหตุที่สําคัญเพราะเปนสากล โดยมีครอบครัวเปนสถาบันที่สนับสนุน
ปฏิบัติการชายเปนใหญ รวมทั้งสถานศึกษาและสื่อ ซึ่งตางตอกย้ําและผลิตซ้ํา ทําใหความคิดชาย
เปนใหญฝงแนนอยูใ นโครงสรางสังคม Firestoneเปนนักคิดอีกคนหนึ่งในสํานักนี้ จึงเสนอให
ผูหญิงเลิกทําหนาที่สืบพันธุ และใชเทคโนโลยีการผลิตลูกแทนและเห็นวา หนาที่ดูแลเด็กเปน
หนาที่ของทุกคน ทั้งหญิงและชาย สวนAnn Okeley กลาวถึงเรื่องมายาคติ (myth) ในความเปนแม
ไว 3 ประการวา “ผูหญิงทุกคนตองการที่จะเปนแม” “ผูหญิงทุกคนมีสัญชาตญาณความเปนแมและ
ตองการมีลูกของตนเอง” และประการสุดทาย “เด็กตองการแมของตน”โดยชีว้ าทั้งหมดเปนสิ่งที่
สังคมสรางขึ้นเพื่อเพิ่มภาระหนาที่และผูกมัดผูหญิงไวในบานกับเด็ก
แนวคิดนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของซีโมน เดอ โบวัว ที่เสนอใหผหู ญิงที่ตองการอิสระควรหลีกเลี่ยงจากการเปนเมียและแม
แนวคิดสตรีนยิ มสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism)
สตรีนิยมสายนี้ ยอมรับคุณลักษณะความเปนผูหญิง ใหความสําคัญกับภาษาทีใ่ ชอยูใน
สังคม อยางเชน คุณสมบัติของผูหญิงก็ลวนเปนคําที่ชายสรางขึ้น ผูชายใชภาษาในการควบคุมความ
เปนผูหญิง ดังนั้น ผูหญิงตองหลีกหนีออกจากโครงสรางทางภาษา และเอาชนะภาวะครอบงําทาง
ภาษาใหไดดวยการใหความหมายของความเปนผูหญิงเสียใหม และเพื่อความอยูร อดของผูหญิง
ผูหญิงตองคนหาความเปนตัวตนที่แทจริงใหพบและใหคณ
ุ คากับสิ่งนั้นแทนคุณคาที่ชายกําหนด
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แนวคิดสตรีนยิ มสายนิเวศ (Eco Feminism)
เปนกลุมที่มีแนวคิดเชื่อมโยงความเปนผูหญิงเขากับธรรมชาติ เชื่อมโยงผูชายกับวัฒนธรรม
การใหคณ
ุ คาความสําคัญกับวัฒนธรรมมากกวาธรรมชาติ ทําใหผูหญิงตองดอยกวา สตรีนิยมสาย
นิเวศ จึงเรียกรองใหปฏิเสธความเปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Merchant 1995) และพยายาม
ฟนฟูพิธีกรรมตางๆ และเนนการใหความสําคัญกับธรรมชาติ เชน แมนา้ํ ภูเขา และปา
แนวคิดสตรีนยิ มสายจิตวิเคราะห (Psycho Analysis Feminism)
ซิกมัน ฟรอยด บิดาแหงจิตวิเคราะห อธิบายวา เด็กหญิงและเด็กชายจะพัฒนาความเปนเพศ
ของตนตามวุฒิภาวะคือ เมือ่ เติบโตขึ้น เด็กหญิงจะแสดงออกถึงบุคลิกภาพของหญิง และเด็กชายจะ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของชาย โดยมีศนู ยกลางของคําอธิบายอยูที่อวัยวะเพศชาย (Phallocentric)
และมีแมเปน love object ถาเด็กหญิงสามารถมีพัฒนาการตรงตามเพศและรักเพศตรงขามเปน และ
เด็กชายก็สามารถรักผูหญิงอื่นนอกจากแมของตนได ก็เทากับวามีพฤติกรรมตรงตามที่สังคมยอมรับ
ฟรอยดกลาววาการพัฒนาดังกลาวเปนการยากสําหรับเด็กหญิงมากกวาเด็กชาย ดวยเหตุที่เด็กหญิง
ไมมีอวัยวะเพศชาย และรูสกึ อิจฉา (Penis envy) ซึ่งประเด็นนี้ถูกวิจารณจากนักจิตวิเคราะหและนัก
สตรีนิยมมากมาย Juliet Michael (1997) กลาววา จิตวิเคราะหไดชวยอธิบายวาผูห ญิงกลายมาเปน
ผูหญิงไดอยางไร ความเปนรองของผูหญิงไมไดมาจากสภาพทางรางกายของผูหญิงเทานั้น แตมา
จากความเปนรองทางเศรษฐกิจ และจากอุดมการณชายเปนใหญ ซึง่ เปนอุดมการณที่กดขี่ผูหญิง
อุดมการณนไี้ ดฝงรากลึกอยูใ นจิตไรสํานึกของคนทุกคน การแกปญ
 หาความไมเทาเทียมระหวาง
เพศ แกไมไดดวยการใชเทคโนโลยีสืบพันธุแทนมนุษยหญิง แตตองแกโดยเปลีย่ นระดับจิตวิญญาณ
ของผูหญิงใหหลุดพนจากแนวคิดชายเปนใหญ Nancy Chodorow (1978) กลาววา การยกหนาที่
เลี้ยงดูเด็กใหแมฝายเดียวโดยพอมีความสัมพันธอยูหางๆ เปนการจัดการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม ไมได
สัดสวน (Asymmetrical organization of parenting) สงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่แตกตางกันในความ
เปนหญิงและความเปนชาย การแกปญหาความไมเทาเทียมทางเพศ คือ ตองเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเสียใหม ทั้งพอและแมตองดูแลลูกใกลชิดในสัดสวนที่เทากัน Carole
Gilligan (1993) นักสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห ใหขอสังเกตวา ทฤษฎีตา งๆ ในการพัฒนาการจากจิต
ของมนุษย ตั้งอยูบนการศึกษาที่ใชผูชายเปนตัวอยาง แตกลับนํามาอธิบายพัฒนาการทางจิตของ
ผูหญิงดวย เทากับไมยุติธรรมตอผูหญิง จากการศึกษาจิตวิทยาของผูหญิง Gilligan พบวาผูหญิงมี
ความชัดเจนในความสัมพันธที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน
พัฒนาการทางจิตของผูหญิงเปนการหลอม
รวมอัตลักษณกับความสัมพันธ เชน การอธิบายอัตลักษณของตนจะเชื่อมโยงสัมพันธกับความเปน
แมในอนาคต
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ลาคัง (Jacques Lacan) นักจิตวิเคราะหชาวฝรั่งเศสเปนอีกผูหนึ่งทีม่ ีสวนสําคัญตอการ
พัฒนาแนวคิดสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห
ลาคังอธิบายความเปนตัวตนผานวัฒนธรรมสัญลักษณ
(ภาษา)
วาการอิจฉาอวัยวะเพศชายมาจากการใหความสําคัญกับคําวาอวัยวะเพศชายและใชเปน
สัญลักษณที่สําคัญสําหรับชาย สําหรับลาคังไมมีความเปนหญิงเปนชาย ไมมีตวั ตนที่เปนธรรมชาติ
มีแตตัวตนที่ถูกสรางโดยสังคม ผานทางภาษา ผานวาทกรรม คริสติวา (Julia Kristiva) ก็มีความคิด
ที่สอดคลองกับลาคังคือ ใหความสําคัญกับภาษาในฐานะที่เปนสิ่งที่สรางความเปนตัวตน และ
กําหนดอํานาจทางสังคม รวมทั้ง ชีซู (Helene Cixous) และ อีริกาเรย (Luce Irigarey) เปนนักสตรี
นิยมที่ไดรับแนวคิดหลังสมัยใหม ที่มุงสนใจการสรางความหมายทางวัฒนธรรมภาษา
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern Feminism)
ตั้งแต ค.ศ. 1980 สตรีนิยมชาวฝรั่งเศสทั้ง 3 คน คือ จูเลีย คริสติวา (Julia Kristiva) เอแลน
ชีซู (Helene Cixous) และลูซ อีริกาเรย (Luce Irigarey) จึงไดใหความสนใจอยูที่ภาษาวามีสวนสราง
และรักษาอัตลักษณความเปนเพศไวอยางไร มุงสนใจศึกษาถึงการสรางความหมายทางวัฒนธรรม
และมองวาความจริงไมสามารถจะเขาใจไดถาปราศจากการใหคณ
ุ คาทางสังคม
ความคิดแบบหลังสมัยใหมปฏิเสธความเชื่อระบบคิดยุคสมัยใหม (Modernization) ปฏิเสธ
ความรูสมัยยุครูแจง (Enlightenment) ปฏิเสธระบบคิดแบบคูตรงขาม (Dualism) ไมเชื่อการอธิบาย
ปรากฏการณในโลกนี้ดว ยเหตุผลหรือทฤษฎีเดียว ปฏิเสธการแบงแยกจริยศาสตร วิทยาศาสตร และ
ศิลปะออกจากกัน นักคิดในกลุมหลังสมัยใหม (Postmodern) ที่มีชื่อเสียงและถูกกลาวถึงในทฤษฎี
สตรีนิยม (Feminism) ไดแก มิเชล ฟูโก (Michael Faucoult) และ ฌาก เดอรริดา (Jaquge Derrida)
ฟูโก (Faucault) เปนนักคิดแนวหลังสมัยใหมชาวฝรัง่ เศสที่มีชื่อเสียงมาก ในหนังสือ
“History of Sexuality” เขาไดกลาวถึงเรื่องความรู อํานาจและความคิดเรื่องเพศ ฟูโกกลาววาอํานาจ
มีอยูในทุกที่ทกุ ปฏิสัมพันธ การดําเนินการของอํานาจอาศัยปฏิบัติการทางวาทกรรม และเสนอวา
สตรีนิยมตองทําความเขาใจวาผูหญิงถูกสรางขึ้นอยางไรในสังคมแตละสังคม
เดอรริดา (Derrida) เสนอวาภาษาเปนระเบียบทางสัญลักษณและภาษาที่ใชอยูก็ถูกกําหนด
จากแหลงเดียวที่มีศูนยกลางอยูที่ความเปนชาย และกําหนดคุณคาในลักษณะคูตรงขาม ซึ่งความคิด
ระบบนี้จะตองถูกปฏิเสธ มนุษยตองคิดใหม ปลอยตัวเองจากความเชือ่ เดิมที่วา ความจริงมีหนึ่งเดียว
เดอรริดาเสนอใหรื้อระบบความคิดความเชื่อแบบเดิม (Deconstruction) รื้อความเชื่อทางวัฒนธรรม
ภาษา (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2545 : 171) จึงสอดคลองกับหลักการของสตรีนิยมที่ใหคุณคากับความ
จริงที่หลากหลายและใหความสําคัญกับความแตกตางทางเพศ
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ดวยอิทธิพลจาก 2 แนวคิดดังกลาว ทําใหสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern
Feminism) ใหความสําคัญตอเรื่องอํานาจในการสรางวาทกรรม โดยที่เฟรเซอร (Fresher,1997อาง
ในวารุณี ภูรสิ ินสิทธิ์ 2545) กลาววา ความคิดเรื่องวาทกรรมทําใหเขาใจมิติอัตลักษณทางเพศใน
สังคม การอธิบายเรื่องเพศเฉพาะทางชีวะหรือทางจิตเทานั้นไมเพียงพอ จําเปนตองอธิบายทาง
วัฒนธรรม สังคมมีปฏิบัติการที่แตกตางหลากหลาย และอัตลักษณทางเพศของคนในสังคมไมไดถูก
สรางขึ้นในครั้งเดียวจบแลวอยูคงที่ แตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ สตรีนิยมยุคหลังสมัยใหมจึง
ปฏิเสธความเหมือนกันของกลุมผูหญิงหรืออัตลักษณทแี่ นนอนของผูหญิง และเชื่อวาผูหญิงมีความ
แตกตาง รวมถึงความแตกตางในตัวตนผูหญิงแตละคนดวย ขณะเดียวกันสตรีนิยมสายหลัง
สมัยใหมก็ปฏิเสธระบบแบงแบบคูตรงขาม (Binary, Dualism) ซึ่งมักประกอบสรางใหม
(reconstruction) จึงมีการใหนิยามสรางความหมายใหมเพื่อปลดปลอยผูหญิงออกจากอัตลักษณทาง
เพศ (gender identity) และใหคณ
ุ คาเพิม่ พลังใหกับความเปนหญิงในความหมายใหม (กาญจนา
แกวเทพ 2544 : 498)
สตรีนิยมในไทย และผลตอสตรีไทย
ในประวัติศาสตรไทย ยุคสมัยที่ปรากฏวามีการพูดถึงสิทธิของสตรีคือสมัยรัชกาลที่4 กรณี
ของอําแดงเหมือนที่ถูกบังคับใหตองแตงงานกับชายที่ตนไมรัก จึงทําฎีการองตอพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั ซึ่งในความเปนจริงคงจะไมมีเพียงอําแดงเหมือนคนเดียวเทานั้นที่อึดอัดกับ
การที่ถูกบังคับกดขี่ เพียงแตอําแดงเหมือนกลากวาผูห ญิงคนอื่นๆ ที่ผานมา และพอจะเห็นทางออก
ประเด็นที่สตรีไทยสมัยนัน้ เรียกรองก็คลายคลึงกับการเรียกรองของสตรีชาวตะวันตก ก็คือเรื่อง
ความเทาเทียมทางการศึกษาและการมีกฎหมายผัวเดียวเมียเดียว จากนั้นขอเรียกรองก็ถูกขยายไปใน
เรื่องตางๆ เชนการเรียกรอง โอกาสในการเขารับราชการ การไดรับคาตอบแทนเทากับชาย มีการ
จัดตั้งองคกรของผูหญิงเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2475 ชื่อวา “สมาคมสตรีไทยแหงกรุงสยาม” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสมานความสามัคคีของเพศหญิง จากนั้นมาก็มีการกอตั้งองคกรสตรีอีกมากมาย
เชน กลุมเพื่อนหญิง มูลนิธิผูหญิง สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ซึ่งกิจกรรมที่องคกรเหลานีไ้ ด
ดําเนินการสวนใหญเปนการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกสตรีที่ประสบปญหา เชน ถูกทําราย ถูก
ขมขืน และกลุมเอ็มพาวเวอร (Empower) ที่ทํางานกับกลุมสตรีขายบริการทางเพศเพือ่ เพิ่มศักยภาพ
เธอเหลานั้นใหมีทางเลือกในชีวิตมากขึน้
นอกจากองคกรที่เอยชื่อไปแลวขางตน ยังมีองคกร
หนวยงานที่ทาํ งานดานผูหญิงอีกมากมาย ที่สตรีเขาไปมีบทบาทในระดับผูบริหารรวมถึงสถาบันสื่อ
ซึ่งเปนสถาบันสําคัญที่อาจทําบทบาทสงเสริมสถานภาพสตรี แตกลับตอกย้ําความออนดอยของ
สตรีในทุกรูปแบบ (กาญจนา แกวเทพ 2535) ตอกย้ํามายาคติของการถูกลวงเกินทางเพศ การสราง
มลทินใหผูหญิง และทําใหคุณคาผูหญิงหมดไป (วิลาสินี พิพิธกุล, กิตติ กันภัย 2546) ภาพที่
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สะทอนออกมาจากสื่อลวนอยูภายใตกรอบความคิดชายเปนใหญ
และการที่ผูหญิงเขาไปอยูใน
ตําแหนงสําคัญทางการเมืองก็ไมไดทําความเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนกับผูหญิงสวนใหญแต
อยางใด (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ 2539 อางในวารุณี ภูรสิ ินสิทธิ 2545)
เมื่อมองการเคลื่อนไหวเรียกรองของกลุมสตรีในภาพรวมแลวดูเหมือนไรพลัง ไมสามารถ
ดึงผูหญิงสวนใหญใหเขามารวมแสดงพลังได สาเหตุมาจากการที่สตรีไทยไมมีสํานึกรวมของความ
เปนผูหญิง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2546 : 196) และผูเขียนเองก็ไดพบกับเหตุการณที่ยืนยันขอความ
ดังกลาวอยางดี ขณะที่ผูเขียนเองลุกขึ้นพูดเรียกรองใหผูชายคนหนึ่งยุติการเรียกผูห ญิงวา “อี” ในที่
สาธารณะ (ในหองประชุม สัมมนาที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง) ในหองประชุมนั้นมีสตรีไมต่ํากวารอย
คน เปนทั้งครู อาจารยนกั ศึกษาและผูหญิงหลายอาชีพ ผูเขียนเองก็ไดถามในที่ประชุมวา “พวกเรา
ยินดีจะใหเขาเรียกผูหญิงวา “อี” หรือไม” สิ่งที่ไดรับคือความเงียบ ผูห ญิงทุกคนในที่ประชุมวันนัน้
ไมมีใครแสดงความคิดเห็น ไมวาจะดวยวิธีใด ทุกคนนิ่งสนิท ดวยประสบการณทแี่ ตกตางของสตรี
ไทย คงเปนเรือ่ งยากที่จะทําใหสตรีไทยมีสํานึกในความเปนผูหญิงรวมกันได และผูห ญิงบางสวนก็
ไดรับประโยชนจากการแบงผูหญิงออกจากกัน เปนพวกผูหญิงดี ผูห ญิงเลว ดวยมาตรฐานทาง
สังคม แบงผูหญิงเปนชั้นๆ ชนชั้นที่เหนือกวาก็กดขี่ผหู ญิงดวยกันเองในชนชั้นทีด่ อ ยกวา ยิ่งศึกษา
สูงยกระดับชนชั้นขึ้นไปเทาใด ยิ่งไดรับอิทธิพลจากความรูตะวันตกเทานั้น แมกระทั่งนักวิชาการ
อยางอาจารยนธิ ิ เอี่ยวศรีวงศ ก็ยังวิพากษวา ผูหญิงไทยไมมีสํานึกในความเปนผูหญิง (นิธิ เอี่ยวศรี
วงศ 2546 ; 13)
เปนการยากอีกเชนกันที่จะหาคําอธิบาย ความเปนมาของสถานภาพสตรีไทยอยางชัดเจน
พรอมเหตุผลอธิบายประกอบอยางนาเชื่อถือ
เพราะเรื่องของผูหญิงแทบจะไมมีการบันทึกเปน
เรื่องราวอยางตอเนื่อง เรื่องราวเกีย่ วกับสตรีที่ไดรูไดอานสวนใหญก็เปนเรื่องของสตรีในราชสํานัก
ที่บันทึกโดยผูช าย
อีกทั้งดูจะไมเปนประโยชนเทาใดนัก ทีน่ ักสตรีนิยมไทยตองพยายามอธิบายสถานการณ
สตรีไทย ความสัมพันธชายหญิงในไทยดวยทฤษฎีตะวันตก นอกจากจะใชเทียบเคียงและอางอิง สิง่
ที่นาจะทําความเขาใจและชวยกันอธิบายก็คือสถานภาพของสตรีไทยในปจจุบัน ความคิด ความ
ตองการ และความเชื่อที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวติ ของสตรีไทย หญิงไทยยังอยูในกรอบ
ความคิดเดิม หรือกาวพนมาแลวโดยไมแสดงออก
ในความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ปญหาของผูคนในสังคมก็มักจะเกิดจากการแบงแยก
มนุษยออกจากกันดวยเกณฑตางๆ ทําใหมนุษยมีความแตกตาง และจากความแตกตางไดกอใหเกิด
ความไมเทาเทียม เมื่อไมเทาเทียมยอมมีฝา ยหนึ่งเหนือกวาในขณะที่อกี ฝายยอมดอยกวา เมื่อมีผทู ี่
เหนือกวา/ดอยกวา ยอมมีการถายเท การใชอํานาจและแนนอนที่สุด ผูมีอํานาจเหนือกวายอมใช
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อํานาจของตนควบคุมผูที่ดอยกวา ดังนัน้ ปญหาเรื่องการใชอํานาจกดขี่ยอมเกิดขึ้นทุกหนแหงที่มี
ความแตกตาง ไมเฉพาะความแตกตางทางเพศเทานั้น ยังรวมถึงความแตกตางทางอายุ สถานภาพ
ทางสังคม (ชนชั้น) เชื้อชาติ ศาสนาและ เผาพันธุ
ถึงแมวาจะมีหรือไมมีแนวคิด ทฤษฎีสตรีนิยมจากโลกตะวันตก โดยธรรมชาติของมนุษยก็
ยอมหาทางออกจากการถูกกดดัน บีบคั้น ถาตราบใดที่สังคมยังมีการกดขี่ ไมวาจะทางเพศ ทางชน
ชั้น ทางเชื้อชาติ ทางศาสนา ทางเผาพันธุ มนุษยก็ยอมตองหาทางออกทางใดทางหนึ่งตาม
สภาพแวดลอมที่เปนอยูแ ละความพรอมของมนุษยเอง
บางทีอาจจะเปนความเขาใจผิดของนัก
ทฤษฎีเองก็ไดวามีการนําเขาแนวคิด ความจริงแลวความคิดที่จะตอสูใหหลุดพนจากอํานาจและการ
กดขี่มีอยูทวั่ ไป หลากหลายวิธีคิด วิธีการกระทํา อยางเชนตัวผูเขียนเองก็รูสึกอึดอัดกับความไมเทา
เทียมในบานมาตั้งแตจําความได วาพี่ชาย 5 คน และนองชายอีก 1 คน มีอภิสิทธิ์ในการดํารงชีวิตใน
บานเหนือผูเขียนตลอด มีอิสรภาพมากกวา ไปไหนมาไหนไดแมในยามค่ําคืน และไมตอ ง
รับผิดชอบงานบานใดๆ เลย ผูเขียนคิดมาตลอดวาสักวันจะตองหลุดพนจากสถานการณเหลานี้ให
ไดและก็คิดหาทางตลอดเวลา
สตรีกับการพัฒนา
ความรูที่เกี่ยวของกับสตรีสวนมากเปนความรูดานสรีระ รางกาย เชิงชีววิทยาและถาเปน
ดานจิตวิทยาก็เปนจิตวิทยาทีม่ ีความคิดศูนยกลางอยูที่ชาย ผูหญิงจึงกลายเปนคนมีปญ
 หาถาหากไม
มีพฤติกรรมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม แตแทบจะไมมีความรูเชิงทฤษฎีใดที่กลาวถึง
ความคิดความรูสึกความตองการของสตรีเปนที่ตั้ง การพัฒนาสตรีอยางถูกตองแทจริงยังไมเกิดขึ้น
ที่ผานมาการพัฒนาสตรีตามแนวทางของ UNESCO ก็คือพัฒนาใหสตรีเรียนรูไดมากขึ้นหารายได
ใหมากขึน้ แตเวลาที่ผานมาก็พิสูจนใหเห็นแลววา ยิ่งพัฒนาสตรีในแนวคิดเดิม ทีแ่ บงแยกความเปน
หญิงเปนชาย การกําหนดคุณคาดวยระบบชายเปนใหญ (patriarchy) การพัฒนาสตรีที่โคทม อารียา
กลาวไวในบทความ“แนวทางการพัฒนาสตรี”(2527)หมายถึงการที่สตรีสามารถพัฒนาตามศักยภาพ
ตามความถนัดและตามความพอใจ(ภัสสร ลิมานนท,2544)
สิ่งที่สตรีควรไดรับการสนับสนุนใหมกี ารพัฒนามากที่สดุ คือ ศักยภาพที่จะมีจิตสํานึกแบบ
วิเคราะห วิจารณ การรูจกั -เขาใจ ยอมรับและชื่นชมความเปนผูหญิงอยางที่ตนเองเปน และเลิกเชื่อ
ในความเชื่อทีบ่ ั่นทอนความสุขในชีวิตผูหญิง เชน ผูห ญิงที่ดีตองรักษาพรหมจรรย ผูหญิงตอง
แตงงาน ผูหญิงตองมีลูก ลูอิส เฮย ผูบรรยายดานปรัชญา, ผูชํานาญทางศาสตรแหงจิต ชาวอเมริกัน
เขียนแนะนําใหมีการสอนเรือ่ งความคิดความเชื่อมั่นและการตระหนักในคุณคาของตนเอง โดยไม
แบงแยกเพศ เปนหลักสูตรประจําในโรงเรียนประถม รวมทั้งนักจิตวิทยา Florence Denmark (1994)
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ก็ไดอธิบายวา หลักสูตรจิตวิทยาที่สอนๆ กันอยู ก็ขาดสมดุลดานเพศทางวัฒนธรรม มีความ
แตกตางในความเปนหญิง ความเปนชาย ใหรับขอมูลขาวสารดวยความระมัดระวัง เสนอใหตดั
ประเด็นความเปนหญิง ความเปนชายออกไปเสีย (Denmark 1994, 329-334)
ผูหญิงตองออกจากกรอบคานิยมของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมาย ซึ่งทีแ่ ทก็คือ
เครื่องคุมขังผูหญิง เพราะ 1. ขาดอิสรภาพ ชีวิตมิไดกําหนดไดดวยตนเอง
2. ทํางานหนักแตไมไดรับการยกยอง ยอมรับ
3. ถูกเหยียดหยามและเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
4. ไมมีศักดิ์ศรี เพราะอยูใ นฐานะที่ดอยกวาชาย
5. มีโอกาสและทางเลือกในอาชีพนอย
6. เปาหมายชีวติ สมรสคือการเปนเมียรับใชสามี และมีลูก เปนแมทดี่ ี
จงรักตอสามีและลูก
7. ชีวิตภายในที่เงียบเหงาและกดดันดวยกรอบประเพณีตางๆ
8. กฎหมายไมใหความเปนธรรม เลือกปฏิบัติระหวางชายและหญิง
(พรเพ็ญ อื่นตระกูล 2546)
ผูหญิงตองออกจากวาทกรรมออกจากอํานาจที่ทําใหผูหญิงดอยกวาผูชาย และผูหญิงตองสรางวาท
กรรมที่ใหคุณคาแหงสตรีแทนที่
2. แนวคิดเพศสภาพ
เพศสภาพ (Gender) เปนคําที่ใชบอกถึงความแตกตางระหวางเพศตามความหมายที่สังคม
กําหนดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรของสังคม ซึ่งแตกตางจากคําวาเพศสรีระ (sex) เปน
เพศที่กําหนดขึ้นตามเพศตามสภาพรางกาย เปนการกําหนดเพศตามหลักชีววิทยา ยากตอการ
เปลี่ยนแปลง (ขณะที่ปจ จุบนั มีการผาตัดแปลงเพศมากมาย ความรู ความจริงในประเด็นนี้คงจะมี
ความเปลี่ยนแปลงใหติดตามอีก)
เนื่องจากสังคมไดกําหนดคุณลักษณะของมนุษยออกเปน 2 ลักษณะ คือ ความเปนหญิง
(Feminine) และความเปนชาย (Masculine) โดยอาศัยหลักคําอธิบายในการแบงแยกความเปนหญิง
ความเปนชายดังนี้
- คําอธิบายตามหลักชีววิทยา (Biology) ใหเหตุผลวาธรรมชาติไดกําหนดใหสภาพรางกาย
ของสตรีออนแอกวา สภาพรางกายของชายแข็งแรง มีพลังกวา จากความแตกตางทางสรีระ ทําให
สังคมกําหนดบทบาทหนาทีข่ องมนุษยตามสรีระ คือ สตรีมีมดลูกใชในการตั้งครรภ ตองคลอดบุตร
เลี้ยงดูบุตร สตรีจึงถูกกําหนดใหมีพนื้ ที่จํากัดอยูแ ตในบาน ซึ่งถือวาเปนสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย
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ในการเลี้ยงดูทารก ขณะที่ชายไมมีภาระเกีย่ วของกับการใหกาํ เนิดและเลี้ยงดูทารกเลย ชายไม
จําเปนตองถูกจํากัดพืน้ ที่เฉพาะในบาน
- คําอธิบายตามหลักสังคมวิทยา ซึ่งมีทั้งอธิบายตามโครงสรางและอธิบายตามหนาที่ การ
อธิบายตามหนาที่นิยมก็คือ การรับเอาเหตุผลตามหลักชีววิทยามาอธิบายตอถึงหนาที่ รับผิดชอบตอ
การเลี้ยงดูบุตรของสตรี ซึ่งคุณลักษณะในการเลี้ยงดูบตุ รจําเปนตองอาศัยความออนโยนเอาใจใส
ละเอียดออน ลักษณะความเปนหญิงก็คือการอธิบายคุณลักษณะของผูทตี่ องดูแลทารกนั่นเอง และ
อธิบายลักษณะความเปนชายในลักษณะตรงขามดวยหนาที่ที่ตองรับผิดชอบอีกหนาที่หนึ่ง ซึ่งใน
ความคิดของนักวิชาการบางทานก็เสนอแนะใหเนนวิธีคดิ ที่ออกนอกกรอบความคิดแบบคูตรงขาม
(อานันท กาญจนพันธุ, 2548) ไมมีความจําเปนจะตองอธิบายความเปนหญิงความเปนชายใหอยูใ น
ลักษณะคูตรงขามเลย
- คําอธิบายตามหลักมานุษยวิทยา อธิบายความเปนหญิงความเปนชายโดยอางอิงเหตุผล
ทางสรีระดูจะไมยุติธรรมและไมครอบคลุม เพราะตามความเปนจริงแลว พฤติกรรมของมนุษยทั้ง
หญิง-ชาย มีความหลากหลายเกินกวาจะกําหนดเปนพฤติกรรมแนนอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นกับวา
วัฒนธรรมของสังคมนั้นเปนอยางไร สมาชิกหญิง-ชายในสังคมนั้นไดรับการอบรมและปลูกฝง
อยางไร
- คําอธิบายตามหลักสตรีนิยม อธิบายวาทั้งหญิงและชายตางมีความเปนมนุษยที่เทาเทียม
ความเปนหญิงความเปนชาย ความสัมพันธระหวางหญิงชายมีความแตกตางหลากหลายมิใชมีเพียง
รูปแบบเดียวตามที่สังคมกําหนด
ความแตกตางระหวางความเปนหญิง ความเปนชายนี้เองที่กําหนดบทบาทใหหญิง-ชาย
แสดงบทบาทแตกตางกันตามความคาดหวังของสังคม
การกําหนดความแตกตางระหวางความเปนหญิงความเปนชาย ในลักษณะของคูตรงขาม
(Dual system) และกําหนดใหลักษณะความเปนหญิงเปนลักษณะที่ดอยกวา ใหความสําคัญตอ
ลักษณะความเปนชาย ลักษณะดังกลาวไมเพียงแตจะแสดงออกในบทบาทของเพศชายเทานั้น ยัง
แสดงออกในสถาบันตางๆ เชน สถาบันครอบครัว ในทัศนคติ คานิยม และในระบบคุณคาที่ตางก็
ใหความสําคัญเหนือกวาของความเปนชาย ใหการสนับสนุน การแขงขัน แยงชิง กาวราว แยกแยะ
สิ่งตางๆ ออกจากกันจนเปนประเด็นเล็ก ประเด็นนอย ซึ่งตรงขามกับระบบคุณคาแหงสตรี ที่ให
สตรีเปนใหญ (Matriarchy) ใหความสําคัญกับความเปนหญิงคือการถนอมรักษา ความรวมมือรวม
ใจประสานกัน ความออนโยนและการสังเคราะหรวบรวม สังคมปจจุบันยึดถือคุณคาแบบชายเปน
ใหญ ปญหาทีเ่ กิดขึ้นในโลกจึงเกิดจากการแบงแยก แขงขันและแยงชิง การเยียวยารักษาโลกใหคืน
ความสมดุลยก็คือการรวมมือประสานใจ ถนอมรักษา ดูแลสังคมดวยระบบคุณคาของสตรี
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ผลกระทบจากเพศสภาพตอสถานภาพของสตรี
การแบงแยกเพศ แบงบทบาทชาย-หญิง แบงพื้นที่ระหวางเพศ แบงอาชีพ แบงกิจกรรม
อยางชัดเจนตามที่สังคมที่ชายเปนใหญ เปนการแบงดวยเสนแบงแหงอคติ สงผลใหสตรีตอง
รับภาระที่หนักกวา ยาวนานกวา อยูในพื้นที่จํากัดกวาและดวยความเปนหญิงที่เห็นแกครอบครัว
และสวนรวม คิดถึงความรูสึกของผูอื่นกอน ความสุขของสตรีอยูที่ทําใหคนที่รกั เปนสุข จึงยอม
รับภาระที่หนักหนายาวนานไมจบสิ้น โดยไมตั้งคําถามหรือดิ้นรนทีจ่ ะออกนอกพืน้ ที่ ไมปฏิเสธ
หนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จนกระทั่งสังคม-โลก มีวิวฒ
ั นาการในวิทยาการตางๆ มากมาย และสิ่งเหลานัน้ ก็เขามา
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวติ เริ่มตั้งแตการศึกษาที่ผูหญิงมีโอกาสเขาถึงมากขึ้น ผูหญิงเริ่มอานออก
เขียนได ไดเรียนรูวิทยาการใหม เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคม และเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนวิถีการ
ดํารงชีวิตแบบเดิม เริ่มสงสัยในภาระหนาที่รับผิดชอบที่ตองรับ เริ่มตั้งถามถึงความต่ําตอยของ
สถานภาพของตนเอง เริ่มมองเห็นความดอยกวาของผูหญิง เมื่อเทียบกับสถานภาพและวิธีการใช
ชีวิตของชาย และเมื่อเขาสูยุคอุตสาหกรรม แรงงานสตรีเปนที่ตอ งการ เปนครั้งแรกที่ผูหญิงมี
โอกาสใชชีวิตนอกพื้นที่ทเี่ ปนบาน เปนพืน้ ที่เดิมที่คับแคบ ผูหญิงเริ่มเห็นโลกกวาง ดวยโอกาสใน
การเดินทาง ผูห ญิงมีประสบการณแปลกใหม สามารถพัฒนาความคิด พัฒนาความสามารถไดอยาง
ทัดเทียมชาย ผูหญิงเริ่มขยายพื้นที่ของตนเขาสูพื้นที่นอกบานมากขึ้น ขณะเดียวกันนั้นก็หมายความ
วาผูหญิงตองรับผิดชอบทั้งภาระภายในบาน รวมทั้งรับภาระนอกบานไปควบคูกัน ขณะที่ผูชายตอง
มีอาณาเขตนอกบาน ภาระรับผิดชอบยังเปนงานนอกบานอยูเชนเดิม เปรียบเทียบจํานวนไมไดเลย
ระหวางชายทีย่ อมรับภาระในบานชวยสตรีกับสตรีที่ออกรับภาระนอกบานเพื่อลดภาระของชาย
จากงานวิจยั วัดทัศนคติของชาย-หญิง ชาวอเมริกัน ที่มตี อสิทธิหนาที่ของสตรี ตั้งแต ค.ศ.
1970 – 1995 พบวา สตรีมีทัศนคติตอบทบาทหนาทีข่ องสตรีเองเปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ
สําหรับชายแลวมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเรื่องสิทธิหนาที่ของสตรีนอยมาก ในระยะเวลาตลอด
25 ปที่ผานมา (Twenge, 1997)
จากปรากฏการณเชนเดียวกันนี้ ในประเทศไทย วิถีชีวติ ในสังคมดําเนินการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ความรู ความคิด ความสามารถของสตรีไดรับการพัฒนาทั้งดวยความตองการของสตรี
เอง ทั้งดวยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและทัศนคติของสตรีไทยปรับเปลี่ยนตามความ
เปลี่ยนแปลง แตในขณะที่ชายไทยยังคงทัศนคติเดิมในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของสตรี บทบาทหนาทีย่ ัง
ตองรับผิดชอบทั้งงานในบานและงานนอกบานใหเรียบรอยไมขาดตกบกพรอง ในเวลาเดียวกัน
ผูหญิงเริ่มตั้งคําถามวา ทําไมผูชายไมชวยงานบาน งานเลี้ยงลูก งานดูแลคนชราในบานบาง เพราะ
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ผูหญิงเองก็ตองทํางานนอกบานเชนเดียวกับชาย และเหลานี้คือความขัดแยงทางความคิดระหวาง
เพศ-ความขัดแยงในบทบาททางเพศ (Gender role Conflicts)
ผลกระทบจากความขัดแยงในบทบาทเพศ ในแคนาดาพบวา แมกระทัง่ เด็กผูหญิงอายุ 15 ป
ก็เกิดความเครียด คับแคนใจมีความขัดแยงในบทบาทเพศเชนกัน จากการที่เด็กผูหญิงถูกคาดหวัง
จากสังคมใหกาํ หนดบทบาทตนเองผานความสัมพันธกับผูอื่นเปนเหตุใหเด็กผูห ญิงตัดสินใจฆาตัว
ตายมากกวาเด็กชาย (Pinhas, toner & Weaver, 2002)
งานวิจยั ของไทยโดย ปนัสย รัฐกิจวิจารย ณ นคร (2541) ชี้วาการปรับเปลี่ยนบทบาท
ผูหญิงจะทําไดดีกวาผูชาย การที่ชายตองปรับตัวมาทํางานบานของผูหญิง ทําใหผูชายรูสึกเสีย
ศักดิ์ศรีความเปนชาย
ความสัมพันธระหวางหญิงชาย มิใชเปนเพียงสัมพันธทางเพศเทานั้น แตยังมีความสัมพันธ
เชิงอํานาจแฝงอยู ซึ่งเปนอํานาจที่เกิดจากความไมเทาเทียมความแตกตางระหวางหญิง-ชาย การใช
อํานาจกดทับความเปนหญิงไว สงผลใหผูหญิงอยูใตอํานาจชายมาเปนเวลานาน จนกลายเปนสิ่ง
ปกติ จนมองไมเห็นวา มีความไมเทาเทียมและมีการใชอาํ นาจกดทับอยู ความสัมพันธเชิงอํานาจไม
เทาเทียมนี้ ทําใหผูหญิงถูกประเมินเปนผูท ี่ดอยกวาชายอยูเสมอ ดวยระบบคุณคาแบบชายใหคณ
ุ คา
กับความเปนชายตามวัฒนธรรมเฉพาะที่สรางสัญลักษณทเี่ ฉพาะขึ้นมา
สภาวะคูตรงขามหรือ
เรียกวาสภาวะคูปรปกษ (สมิทธิ์ สมิธธาดา อนาคามี, 2544) ซึ่งมีทั้งความสัมพันธเชิงบวก และเชิง
ลบในตัวมันเอง สังคมกลับเลือกใชแตความสัมพันธเชิงลบ ในการกําหนดคุณคาอยางที่ชายเปน
ใหญ (Patriarchy) กําหนดใหความเปนชายเปนสิ่งมีคุณคาและความเปนหญิงซึ่งเปนคูตรงขาม เปน
สิ่งไมมีคุณคา ถามองสภาวะคูปรปกษ (Antagonism) อยางรอบดานก็จะพบคุณคาของความเปน
หญิง และความเปนชายอยางเทาเทียม และขณะเดียวกันก็จะเห็นความไมมีคุณคาของความเปนหญิง
และความเปนชายอยางเทาเทียมกัน เพราะคุณคาแทเกิดจากคุณสมบัติเฉพาะดั้งเดิมของสิ่งนั้นๆ
สวนคุณคาเทียมเกิดจากการเลือกสมมุติ และกําหนดคุณคาตามความพอใจของมนุษยในสังคมกลุม
หนึ่ง (สมิธธาดา, 2544) ซึ่งคุณคาสมมุตินี้อาจมีคุณคากับคนกลุมหนึ่งแตอาจไมมคี ุณคาเลยกับคน
อีกกลุมหนึ่ง
คุณคาที่แพรหลายในสังคมมีอิทธิพลตอบรรทัดฐาน เปนแบบอยางแนวทางในพฤติกรรม
ในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได และบรรทัดฐานเองก็แสดงถึงคุณคาทางสังคม ระบบคุณคาจะเปน
อยางไร ยอมขึน้ อยูกับโลกทัศนของบุคคลและสังคม (ประเสริฐ แยมกลิ่งฟุง 2528 อางถึงใน อมรา
พงศาพิชญ, 2543: 97) ในโลกแหงความจริง สังคมปจจุบันไมไดมีระบบคิด ความเชื่อในบรรทัด
ฐานเดียว ระบบคุณคาแบบชายเปนใหญกเ็ ปนตัวกําหนดความเปนผูหญิงดี-เลวอยูภ ายใตบริบท
ความสัมพันธทางเพศในรูปแบบตางๆ กัน ตั้งแตกฎหมาย บทเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอน
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คําอบรมสั่งสอนของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนภาพลักษณของผูหญิงที่เปนรองชายในสื่อทุกๆ
ประเภท ลวนแตเปนขบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้งสิ้น (Socialization)
จากการขัดเกลาของสังคมทําใหเกิดการกําหนดภาพผูหญิงดี ผูชายดี รายงานวิจัยเรือ่ งความ
รุนแรงในชีวิตคูกับสุขภาพผูหญิงโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล
และมูลนิธิผูหญิง( 2546) แบงเปนสองดาน ดานมุมมองของหญิงและมุมมองของชาย
ในมุมมองของหญิง ผูหญิงดีตองเกงทั้งในบานและนอกบาน เปนแมบานที่ดีไมเกียจคราน
ผูชายดีตองเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีความเสมอภาค ไมทํารายรางกายสตรี ไมมีเมียนอย
ในมุมมองของชาย ผูหญิงดีตองเปนกุลสตรี เปนแมบานแมเรือน เขาใจผูชาย ยอมรับสภาพ
ตนและชวยครอบครัว หารายได ผูชายดีตองมีอาชีพ เปนผูนํา รับผิดชอบ และชวยเหลืองานบานได
ทัศนคติของผูใหขอมูลยังผูกติดกับความเชือ่ ของการแบงบทบาทเพศทีช่ ัดเจนตามที่ถกู
กลอมเกลามา คือผูหญิงตองเรียบรอยเปนกุลสตรี เปนแมบานแมเรือน ผูชายตองเปนผูนํา สิ่งที่เริ่ม
เห็นความเปลี่ยนแปลงคือ
ทั้งหญิงชายยอมรับวา
ผูหญิงตองเริ่มมีบทบาททํางานนอกบาน
เหมือนกัน และชายเองก็เห็นวาชายก็ตองเขามามีบทบาทในงานบานดวยเชนกัน แตกลุมผูชายใน
ชนบทที่ใหขอมูลบางคนเห็นวา การชวยทํางานบานนั้นเปนเรื่องเสียศักดิศ์ รี
สืบเนื่องมาจากการกําหนดภาพของผูหญิงดี ผูชายที่เปนสามีจึงมักถือสิทธิในการทําโทษ
หญิงที่ไมทําตัวเปนหญิงดี ดวยการทํารายในรูปแบบตางๆ จากการวิจยั ความรุนแรงพบวา ยิ่งผูหญิง
ยอมรับความไมเทาเทียมและภาพผูหญิงดีตามที่สังคมกําหนด ผูห ญิงกลุมนี้จะถูกทํารายมากกวา
ผูหญิงกลุมที่ไมยอมรับบทบาทที่ไมเทาเทียม (กฤตยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา, วาสนา
อิ่มเอม, อุษา เลิศศรีสันทัด, 2546) สะทอนภาพความเชื่อมโยงระหวางการใชความรุนแรงกับ
ทัศนคติ คานิยม ความสัมพันธหญิงชาย ที่มาจากการปลูกฝงของสถาบันหลักในสังคมทั้งสิ้น การทํา
รายผูหญิงในรูปแบบตางๆ ตั้งแต การทํารายจิตใจ เชน การมีผูหญิงอื่น ทอดทิ้ง การหามคบเพื่อน
การทํารายรางกายดวยการตบดี ชกตอย ใชอาวุธ หรือแมกระทั่งการริดรอนทางเศรษฐกิจ คือไมให
คาใชจายประจําวัน ทําใหผหู ญิงตองทุกขทนกับสภาพการณในชีวิตประจําวัน
รูปแบบความรุนแรงที่สามีกระทําตอภรรยา (วิลาสินี พนาครทรัพย, 2546 : 30-32) มีตั้งแต
บังคับ-ขมขู เชน ขูวาจะทํารายดวยวิธีตางๆ ขูวาจะทอดทิ้งไป ขูวาจะเอาเรื่องของผูหญิงไปประจาน
ใหอับอาย การคุกคาม ทําใหกลัวดวยกริยาตางๆ เชน ขวางขาวของใส ทําลายของรักของผูหญิง ทํา
รายคนหรือสัตวเลี้ยงทีภ่ รรยารัก ทิ้งใหโดดเดีย่ วอยูตามลําพัง หามพูดคุยกับเพื่อนฝูง หามไมใหทํา
หรือไปในสิ่งที่ตองการจํากัดการรับขอมูลขาวสาร บีบคั้นทางอารมณ โดยการทําใหภรรยารูสึกวา
เธอเปนคนไมดี เหยียดหยามวาเปนคนไรคา ทํากริยาอาการที่ทําใหภรรยารูสึกวาเปนคนโง รูสึก
เลวราย และเปนคนไรคา และเปนตนเหตุของปญหาความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําเหมือนความ
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รุนแรงที่เกิดขึน้ เปนเรื่องเล็กนอย เหมือนไมมีเหตุการณเกิดขึน้
ไมแสดงความวิตกกังวลตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ใชลูกเปนเครื่องมือ เชน ขูวาจะพาลูกหนีไป ถาทําใหไมพอใจ ใชลูกเปนตัวกลาง
ในการสื่อสาร ใชอภิสิทธิ์ความเปนชาย โดยการกําหนดบทบาทหนาที่ของทุกคนในครอบครัว
ปฏิบัติตอภรรยาเหมือนทาสรับใช บีบบังคับทางเศรษฐกิจ กีดกันไมใหมีโอกาสทํางานนอกบาน ทํา
ใหภรรยาตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ไมมีอสิ ระในการใชจาย ใชคาใชจา ยเปนรายวันอยางจํากัด หรือ
ตองใหภรรยาเอยปากขอเงิน ปกปดรายไดที่แทจริง
การกระทํารูปแบบอื่นที่เปนผลจากการแบงแยกเพศ กําหนดความสําคัญที่แตกตางและให
คุณคาความเปนชายเหนือความเปนหญิง(Gender) ซึ่งความรุนแรงเหลานี้ สังคมก็มีสวนในการคงไว
การกระทํารูปแบบตางๆ ที่เปนผลจากการแบงแยกเพศ เชน
- การขูกรรโชค ทําใหกลัว (Gender intimidation) การมีผูหญิงถูกทํารายในบางสถานการณ
หรือการเดินทางคนเดียวในยามค่ําคืนเปนอันตรายสําหรับผูหญิง
- การทํารายทางเพศ (Sexual assault) ไมวาจะเปนการขมขืน การถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธ
ดวย
- การกระทํารุนแรงในคู (Abuse between intimates)
- การลวงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment)
- การตัดอวัยวะสืบพันธุ (Genital mutilation) ซึ่งการตัดอวัยวะสืบพันธุนี้มีหลากหลาย
วิธีการเชน Sunna, Clitoridectomy, Infibulation
- การฆาเด็กทารก หรือตัวออนของเด็กหญิง เนื่องมาจากการใหคณ
ุ คากับการมีลูกชาย
มากกวาลูกสาว
การกระทํารุนแรงของชายมีเหตุผลหลายประการที่แตกตางกันไป แตก็มีชายสวนมากใช
ความรุนแรงทางกายโดยการทํารายรางกาย เพียงเพื่อตระหนักคุณคาของตนเองวาเปนผูเหนือกวา
และเปนผูควบคุม ไดรับความเคารพนับถือจากผูอื่น เพียงเพราะตองการเปนผูค วบคุมเหตุการณ
(Julia T. Wood, 1999 : 343) ความรุนแรงเหลานี้เกิดขึ้นในครอบครัวที่สังคมถือวาเปนสถาบันแรก
สถาบันสําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาชาติ แตในความเปนจริงแลว ครอบครัว
กลับเปนสภาพที่คุมขัง ผูหญิงในฐานะเมียและแม และเปนจุดเริ่มตนของวงจรความรุนแรงในทุกๆ
กรณี Heise ไดเสนอวาปจจัยที่ทําใหความรุนแรงยังคงวนเวียนอยูในวิถีชีวิตของสตรีมี 4 ปจจัยคือ
1. วัฒนธรรมที่ยอมรับวาชายมีอํานาจเหนือ มีบทบาทเหนือหญิง และยอมรับวาการกระทํา
รุนแรงเปนการแกปญหา
2. เศรษฐกิจ การจํากัดโอกาสและขอจํากัดในการทํางานเพื่อหารายได การเลือกปฏิบัติตอ
ผูหญิง
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3. กฎหมายทีท่ ําใหสิทธิอํานาจที่เหนือกวาแกชาย เชน เหตุในการหยาราง หรือการขมขืน
ภรรยาไมมีความผิด
4. การเมือง รัฐไมเห็นปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนประเด็นสําคัญ การกีดกัน้ ผูหญิง
ขึ้นสูตําแหนงสําคัญทางการเมือง
ซึ่งปจจัยที่ทําใหความรุนแรงยังคงอยูในวิถชี ีวิตของสตรีทั้ง 4 ขอตางก็อยูบนพื้นฐานความ
คิดที่ยอมรับความเหนือกวาของเพศชาย ขณะที่เคอรติน(Curtin)(1982)มีการใชปจ จัยทั้ง 4 ขอ
ขางตนรวมกับตัววัดภาวะอํานาจของสตรีเปนตัวแปรในการชี้วัดสถานภาพสตรีโดยเฉพาะใน
ประเทศที่กําลังพัฒนามากกวา20ประเทศ
ภาวะอํานาจของสตรีคือภาวะความมีอํานาจของสตรี
หมายถึงความมีอิสระ ความเปนตัวของตัวเองของสตรี ในความเปนจริงมนุษยทกุ คนไมวาหญิงหรือ
ชายตางก็ตองการอิสระภาพไมแตกตางกัน แตภายใตวัฒนธรรมที่ชายเปนใหญ ตองการควบคุมและ
กดขี่ผูหญิงไวเพื่องายตอการดูแลและควบคุม (ภัสสร ลิมานนท, 2544 )
เพศสภาพกับสภาวะจิตของสตรี
จากงานวรรณกรรมของกวีสตรีชาวอเมริกนั
นําเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับสถานภาพสตรี
อเมริกันโดย แอน เช็กตัน บรรยายถึงความเจ็บปวยเรื้อรังของมารดา อาการผิดปกติทางจิต ความ
พยายามทําอัตวินิบาตกรรมของตัวเธอเอง และสะทอนภาพความไมเทาเทียมกันใน ความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยา แอน เช็กตันไดใชวธิ ีกวีนิพนธในการบําบัดอาการปวยทางจิตของเธอเอง และ
ดวยวิธีนี้ทําใหเธอคนพบตัวจริงของเธอที่ถูกฝงอยูภายใตบทบาทสตรีรวม 30 ป เธอกลาววา “ตราบ
จนฉันอายุ 28 ป และถูกฝงตัวตนของฉันไวไมใหไดรับรูความสามารถของตัวฉันเอง นอกจากการ
ทําซอสขาว และเปลี่ยนผาออมเด็ก ฉันเปนเหยื่อของความฝนอันบรรเจิดแบบอเมริกันชนชั้นกลาง
ฝนวาสิ่งที่ฉันตองการคือ ชีวิตเล็กๆ แตงงานแลวมีลูก และคิดวาถามีความรักมากพอ จะชวยใหภาพ
หลอนและฝนรายหายไปได ฉันพยายามสุดชีวิตเพื่อใหชวี ิตถูกตองตามธรรมเนียม เพราะนั่นคือวิถี
ที่ฉันไดรับการเลี้ยงดูและก็เปนสิ่งที่สามีฉันตองการจากฉัน แตฉนั ก็ไมสามารถกั้นฝนรายใหอยู
ภายนอกได และเปลือกก็แตกกระเทาะ เมือ่ ฉันอายุ 28 ฉันวิกลจริต และพยายามฆาตัวตาย” (พจี
ยุวชิต,2541)
จากคําบรรยายยืดยาวนีแ้ สดงใหเห็นวา สังคมที่ชายเปนใหญมีบทบาทในการกําหนดวาง
รูปแบบชีวิตของสตรีเพียงใด โดยเฉพาะสตรีชนชั้นกลาง หญิงไทยจํานวนไมนอยที่มีรูปแบบชีวิต
ไมตางจากคําประพันธขางตน สะทอนจากสถิติกรมสุขภาพจิตพบวา สตรีมีอัตราการปวยดวยภาวะ
ซึมเศรามากกวาชายถึง 2 เทา
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แอน เช็กตันยังไดเสนอในบทกวี “Man and wife” เปนสภาพของผูหญิงที่ถูกกําหนดชีวิต
โดยความสัมพันธกับชาย หญิงที่แตงงานแลวตกอยูในฐานะภรรยา และเธอตองแสดงบทบาทนั้น
ตามสภาพภรรยา แม-แมบาน ตองเปนผูตามที่ดี เชื่อฟงสามี ทําใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดรับ
ความสะดวกสบาย โดยไมหลงเหลือความเปนตัวเองเลย และไมมสี ิทธิ แมแตจะคิดถึงความสุข
สบายของตัวเอง
ริช กวีสตรีอเมริกันอีกคนทีค่ นพบตัวเอง และปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระในงานเขียน
ของเธอในเรื่อง “A marriage in the sixties” ริช เสนอภาพความสัมพันธระหวางสามีภรรยา โดย
ผานมุมมองของภรรยาที่ตอกย้ําถึงความรูส ึกที่ขาดความเขาใจจากสามี คนสวนมากคิดวาแตงงานจะ
ทําใหไดคูคดิ แตความจริงภรรยาจะมีความรูสึกโดดเดี่ยวเดียวดายเสียมากกวา เพราะถูกสามีทอดทิ้ง
ไวที่บานตามลําพัง และงานบานก็ทําใหภรรยาขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง จนทําใหเธอรูสกึ วา
ชีวิตของเธอเปนสิ่งสูญเปลา และใน “Necessities of life” ริช แสดงอิสระภาพและปลดปลอยให
ตัวเองเปนอิสระดวยประโยคที่วา “’I used my self let nothing use me” (ซึ่งผูเขียนเองก็มกั ใช
ประโยคคลายกันนี้ทวี่ า ไมมีใครทําใหฉนั สุขหรือทุกขไดนอกจากตัวฉันเอง) ดวยตระหนักใน
คุณคาของตัวเองชวยใหเธอปองกันตัวเองออกจากชีวิตทีว่ างเปลาของภรรยาได และนอกจากนี้ ริช
ยังพยายามกระตุนผูหญิงอื่นๆ ในสังคมใหเห็นคุณคาในตัวเองดวย
จากผลงานของริชสะทอนใหเห็นชีวิตสวนตัวและการตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิที่จะใช
ชีวิตตามรูปแบบที่เธอตองการ เธอแสดงใหเห็นพัฒนาการอยางชัดเจน เริ่มตนจากงานประพันธที่
เปนมุมมองของผูหญิงที่อยูภายใตอํานาจของชาย และสังคมที่ริดรอนเสรีภาพ เมือ่ เวลาผานไปเธอ
พบกับอุปสรรคมากมาย และในที่สุดก็คน พบวาอํานาจเบ็ดเสร็จในการกําหนดทิศทางชีวิตของตน
อยูที่ตัวเธอเอง (พจี ยุวชิต, 2541)
จะเห็นวาคุณภาพชีวิตของสตรีไมวาจะสวนใดของโลกที่อยูภายใตกรอบของสังคมที่มีชาย
เปนใหญ ก็ดูจะมีสุขภาพจิตที่ย่ําแยไมตางกัน ถึงแมวาผลการวัดสถานภาพสตรี จาก United Nations
Development Program เมื่อป 2000 ชี้วาสถานภาพสตรีไทยดีเพียงไร อายุยนื ยาวขึ้น ระดับความรู
การศึกษาเทียบเทาชายมากขึ้น รวมทั้งมีรายไดมากขึน้ ก็ไมไดทําใหผูหญิงมีความสุขในครอบครัว
มากขึ้นตาม ในทางตรงขามดูเหมือนผูห ญิงจะยิ่งทุกขยาก และเหนือ่ ยหนักขึ้น ดวยภาระรอบตัว
รอบดาน ทั้งนอกบานและในบาน แรงบีบคั้นในการพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัว พรอม
กับกรอบความคิดที่อยูภายใตอํานาจชายตลอดเวลา การพัฒนาตามตัวชี้วัดสถานภาพสตรีดังกลาว ก็
ไมเกิดประโยชนตอสตรี เพราะปญหาที่คงอยู เปนปญหาทางความคิด จิตวิญญาณของสตรีมากกวา
การแกปญหาสตรีจึงตองมี การแกไขการกําหนดคุณคาของสตรี การใหความหมายของคําวาพลัง
(Power) และอํานาจ (Authority) เสียใหม
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การสรางพลังอํานาจใหสตรี (Empowerment)
จากแนวนโยบายของ ICDP (International Conference on Population)1994 ระบุวา “ความ
พยายามเสริมสรางความเสมอภาคของหญิงชาย รวมทัง้ การเสริมสรางพลังอํานาจใหสตรีจําเปนตอง
กําจัดอุปสรรคใหหมดไป เชน การกําจัดการทํารายสตรีทุกรูปแบบ กําจัดภาวะดอยการศึกษา ภาวะ
ยากจนใหหมดไปเพื่อสตรีจะไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง” (ภัสสร ลิมานนท, 2544)
ปตอมา (1995) ในการประชุมสตรีโลกเพื่อรับรองปฏิญญาปกกิ่ง (Declaration of the forth
World Conference on Women) ก็ยังเนนย้ําวา “สิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” โดยในที่ประชุมเนน
ความสําคัญในการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพืน้ ฐานของสตรีทุกคน คือหัวใจใน
การสรางพลังอํานาจใหแกสตรี
ในการสรางพลังอํานาจใหสตรี จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ดาน คือบทบาทและ
สิทธิในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสุขภาพ มีการเสนอใหมีการรวมมือแบงงานรับผิดชอบใน
ครัวเรือนระหวางสามีภรรยา แตเทานั้นคงไมพอ ยังตองอาศัยปจจัยอีกหลายดานและองคประกอบ
ตางๆ อีกมากมาย รวมถึงนโยบายของรัฐที่จะสรางความเทาเทียมอยางจริงใจ ดังทีก่ ลาวมาแลวการ
พัฒนาสตรีโดยสังคม แนวคิดการพัฒนาสังคมใหความสําคัญในการพัฒนาคน ทําใหคนตระหนัก
ถึงความเสมอภาคเทาเทียมระหวางหญิงชาย โดยเนนการเริ่มตนที่บาน โรงเรียน สอดแทรกและ
ปลูกฝงแนวคิดเรื่องความเสมอภาคในทุกระดับการศึกษา หลักสูตรควรใหความสําคัญในประเด็น
เพศสภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานกับประชาชนเชน แพทย นักจิตวิทยา พยาบาล นัก
กฎหมาย นักรัฐศาสตร และนักสังคมสงเคราะห (วันทนีย วาสิกะสิน 2544 ; 137)
การพัฒนาสตรีเปนเปาหมายของการพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะหใชแนวคิด “การเรา
พลังสตรี (Empowerment) ในความหมายคือนักสังคมสงเคราะห พยายามชวยใหผูประสบปญหา
เรียกพลังกลับคืนมา เรียนรูดวยตนเองสรางพลังความเขมแข็งดวยตนเองจนถึงสามารถแกปญหา
และพัฒนาดวยตนเองได (กิตติพัฒน นนทปทมดุลย อางในวันทนีย วาสิกะสิน, 2544) โดยใช
แนวคิดความภาคภูมใิ จในตนเอง (Self Esteem) การนับถือตัวเอง (Self Respect) การตระหนักรูใ น
ตนเอง (Self Actualization) เพื่อใหผูประสบปญหาเขมแข็งและจัดการปญหาไดดว ยตนเอง
การใหความหมายของพลังอํานาจที่แตกตางจากมุมมองเดิมออกไปวาอํานาจมีจุดศูนยกลาง
อยูภายในตนของสตรี ซึ่ง Rampage (1991) ถือวาเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดในรูปแบบของพลังอํานาจ
พลังอํานาจนัน้ อาจหมายถึงความรู ความเขาใจในความคิด ความตองการและสามารถปฏิบัติการให
ไดผลตามความตองการของตนได เปนความหมายที่แตกตางไปจากความหมายเดิมที่เนนการสราง
พลังอํานาจที่อยูนอกตัวตนสตรี
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จากความหมายการสรางพลังอํานาจสตรีของ Rampage อธิบายพลังอํานาจวาอยูภ ายใน
ตัวตนของสตรีเอง อยูที่ความคิดความรูสึก รวมทั้ง Miler และ Cummin (1992) ก็ยืนยันวาผูห ญิง
ตองปลีกตัวเองออกจากอํานาจในความหมายเดิม
ที่อธิบายดวยสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
การเมือง และหันมาอธิบายอํานาจสตรีดว ยความรู ความคิด ทางเลือกใหมทจี่ ะกําหนดตัวตนเอง
(Darlington, Patricia S.E. and Becky Michele, 2002) ทําใหผูเขียนสนใจที่จะศึกษาวาใน
สถานการณของสังคมไทย
ผูหญิงไทยมีแนวคิดโนมเอียงที่จะอธิบายคําวาพลังอํานาจแหงสตรี
อยางไร ยังอธิบายตามความคิดของกระแสหลักที่มุงพัฒนาสตรีดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
โดยพยายามผลักดันใหสตรีเปนผูผลิตเพื่อสรางฐานะทางเศรษฐกิจ
ผลักดันใหสตรีเขาสูสนาม
การเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรีดวยกัน เนนใหสตรีมีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือ
สตรีไทยมีแนวคิดโนมเอียงไปสูแนวคิดใหมที่เนนพลังอํานาจภายในตนและไมสนใจในความหมาย
เดิมที่ใชในการพัฒนาสตรีมานานนับ 10 ป
3.แนวคิด ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction)
แนวคิดปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณไดรับคําอธิบายจากมี้ด (Mead) เชื่อวาวัตถุใดๆ ที่ปรากฏ
ขึ้นมาใหเรารับรูก็เพราะวาเราใสใจตอมัน
และการเอาใจใสตอมันก็เพราะวาเรามีแผนการบาง
ประการและเจตนารมณนนั้ เองที่เปนตัวกําหนดความหมายของวัตถุทางสังคมทั้งหลาย ความหมาย
หรือสัญลักษณไมใชเพียงเฉพาะภาษาเขียน ภาษาพูดเทานั้น แตยังรวมถึงลักษณะการปรากฏตัวเชน
กริยาทาทาง เสื้อผาเครื่องแตงกาย (พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ เอกสารการสอนแนวทฤษฎีการปฏิสัง
สรรคสัญลักษณ ม.ป.ป.: 59 )
ตอมา Herbert Blumer พยายามสรางความชัดเจนในปญหาและแงมมุ ตางๆ ที่ยังมีความ
คลุมเครือ โดยกําหนดความคิดพื้นฐานของแนวทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิงกระบวนการ 3
ประการ
1. บุคคลทั้งหลายกระทําตอวัตถุตางๆ จากพืน้ ฐานความหมายของวัตถุเหลานั้นที่มี
ความหมายตอบุคคล เชน สตรีคนหนึ่งมีลักษณะปรากฏตัวเปนลักษณะของครู เชน การแตงกาย
การพูดจา ชายคนหนึ่งนิยามวาเธอเปนครู เขาจึงวางแผนการกระทําของเขาตอหญิงคนนั้น ตาม
ความหมายที่เขานิยาม
2. ความหมายของวัตถุตางๆ จะมีตอบุคคล ตอเมื่อเกิดการปฏิสังสรรคทางสังคมระหวาง
บุคคลตอบุคคล หรือระหวางบุคคลตอวัตถุ หมายความวา ความหมายของบุคคลหรือวัตถุมิไดอยู
ภายในบุคคลหรือวัตถุนั้น
แตความหมายเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปฏิสังสรรคสังคมเกิดขึ้นภายใต
ประสบการณเดียวกัน
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3.
ความหมายจะถูกจัดการในระหวางกระบวนการตีความที่บุคคลใชในการจัดการให
ความหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ Blumer ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะตองใช
องคประกอบอื่นๆ ที่เปนเหตุเปนผล และมีการใชความคิด วางแผนรวมดวย มิใชแคเปนการ
ตอบสนองแบบปราศจากความคิด ไตรตรอง และในขณะเดียวกันในกระบวนการการปฏิสังสรรค
สัญลักษณก็มไิ ดหยุดนิ่ง (Static) เพราะมีการตอรอง (Negotiation) และมีการปรับแนวการกระทํา
ตอกันใหสอดคลองกันในลักษณะใหม และรวมทั้งการมีปฏิสังสรรคกับวัตถุใหมอยูเสมอ ดังนั้น
การปฏิสังสรรคในสังคมจึงมีลักษณะเปนพลวัตร(Dynamic) เปนกระบวนการตอเนื่อง (Process)
บุคคลและวัตถุตางถูกใหความหมาย (passive) และเปนผูใหความหมายในขณะเดียวกัน (active)
การใหความหมายของสิ่งตางๆ เปนทั้งผลผลิตทางสังคมและการสรางสรรคในกิจกรรมที่
บุคคลมีปฏิสังสรรครวมกัน
ความสําคัญจึงอยูที่ความเขาใจความหมายที่ตรงกันมากหรือนอย
เพียงใด ดวยแตละบุคคลตางมีความคิด ความเชื่อ และทัศนะในการมองชีวิตและมองโลกแตกตาง
กัน จุดนี้เปนอุปสรรคในกระบวนการสรางความหมาย การใหความหมาย และการตีความ ตรงกับ
ทัศนะของ Turner (1978) ที่ใหความสนใจกับความสอดคลองของพฤติกรรมและความเชื่อวาบุคคล
จะเสนอตนเอง (ในรูปของบทบาทและการกระทํา) จากพื้นฐานของความคิดที่เกีย่ วกับตนเอง (self
conception) Turner ไดอธิบายแนวการปฏิสังสรรคในรูปของกระบวนการ โดยเริม่ ตนที่การรับรู
เชิงอัตวิสัย (รูจักตนเองวาฉันเปนใคร, ฉันเปนอะไร) ซึ่งอัตตะจริง อัตตะแท (Real self) อาจมาจาก
แรงผลักดันภายในหรือ จากสถาบันตางๆที่ขัดเกลามา ซึ่งตอมาการมองอัตตะไดมุงเนนวาเปน
แรงผลักดันจากภายในมากกวา (Stryker 1980 :113 อางในพงษสวัสดิ์ สวัสดิ์พงษ)
Kuhn นักทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงโครงสรางอีกคนหนึ่งทีไ่ ดรับพื้นฐานความคิดจาก Mead
แตแตกตางตรงที่ใหนยิ ามของ “อัตตะ” ในรูปของโครงสรางโดย Kuhn กลาววา อัตตะประกอบดวย
ทัศนคติที่ซึมซับมาจากสังคม ดังนั้นอัตตะก็เปนผลผลิตของการปฏิสังสรรคทางสังคม โดยการที่
บุคคลรับเอาบทบาทและสถานภาพมาจากผูอื่นที่บุคคลพบเห็นจากการปฏิสังสรรคทางสังคม และ
อัตตะจะผูกติดอยูกับบุคคลเสมอ แมวา บุคคลนั้นจะยายจากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณ
หนึ่งก็ตาม และประการสําคัญในการอธิบายปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิงโครงสรางในแนวของ Kuhn
คือความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางอัตตะกับสังคม โดยแบงความสัมพันธเปน 2 ประเภท
1. แบบที่อางอิงถึงโครงสรางสังคมโดยตรง ( consensual reference) จะเกิดความเขาใจใน
ความหมายของอัตตะไดอยางไมตองอธิบายความหมายเชน ครู นักเรียน
2. แบบที่อางอิงถึงสังคมโดยออม (sub consensual reference) จําเปนตองมีการอธิบาย
ตีความจากผูคน บุคคลที่ใหความหมายแตกตางกันเชน สวย นาเกลียด
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สรุปคือ อัตตะในความหมายตามแนวคิดโครงสรางนี้ประกอบดวยความรู (knowledge)
เกี่ยวกับตนเอง ความรูสึก (feeling) ที่มีตอตนเอง และความคิด (thought) ที่มีตอตนเอง ความคิดที่
หลากหลายเกีย่ วกับตนเองเกิดจากบทบาทที่กระทําในสถานการณตางๆ หรือ เอกลักษณทาง
บทบาท (Role Identity) เอกลักษณทางบทบาทประกอบดวยความสําคัญ (prominence) และความ
เดน (Salience) เปนบทบาทที่ไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งชอบธรรม เปนเปาหมายของบุคคลที่ตั้งใจ
บรรลุเปาหมายในการกระทําบทบาทนั้นๆ และเกิดประโยชนตอตน (Stryker, 1980 อางในพงษ
สวัสดิ์ สวัสดิพงษ)
จากแนวคิดของ Mead, Kuhn และ Turner ไดถูกรวบรวมและสรุปตามแนวทางของ
Stryker เปนขอๆ ดังนี้
1. พฤติกรรมและวัตถุสิ่งของถูกการตั้งชื่อ จัดประเภท และใหความหมายเปนผลมาจาก
ปฏิสังสรรคทางสังคม จากกระบวนการดังกลาวยังเกิดความคาดหมายวาจะกระทําตอสิ่งนั้นอยางไร
2. คําที่ใชกําหนดตําแหนง ( position ) เปนสวนประกอบใหโครงสรางสังคมที่มั่นคง ทําให
เกิดความคาดหมายเชิงพฤติกรรมตอบุคคลเรียกวา “บทบาท” (role)
3. การเรียกชือ่ ตามคําที่กําหนด ตามตําแหนง ตามความหมายที่คาดหวังใหเกิดบทบาท จึง
เปนการปลุกเราใหคาดหมายใหมพี ฤติกรรมตามคําเรียกนั้นๆ
4. บุคคลที่กระทําตามบทบาทที่ถูกคาดหวังเปนการเสริมอัตตะที่ซึมซับมาจากบุคคลอื่น
5. บุคคลใชนิยามที่ตนเองกําหนดใหแกผรู วมปฏิสังสรรคใหแกสถานการณจะใชนิยามนัน้
กําหนดพฤติกรรมตนเอง
6. แตนิยามนัน้ ก็มิใชตวั กําหนดสังคมได
7.บทบาททั้งหลายที่ถูกสรางจะมากนอยขึน้ กับโครงสรางของสังคม
ซึ่งบางครั้งจะมี
ลักษณะเปด บางครั้งมีลักษณะปดตาย
8. การสรางบทบาทใหม เปนการเปลี่ยนแปลงการใหนยิ ามใหมในกระบวนการปรับเปลี่ยน
ในการปฏิสังสรรค อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมใหญที่ครอบคลุมการปฏิสังสรรค
ไดเชนกัน
จากนิยามที่ Stryker สรุปเปนขอๆ ขางตน ทําใหผูเขียนมองเห็นความสอดคลองกับ
สถานการณการกําหนดบทบาทเมีย บทบาทแม ตามการกําหนดบทบาทเพศตามสังคม (gender) ยิ่ง
เรียกคําวาเมีย คําวาแม ซ้ํามากเทาใด ยิ่งตอกย้ําความคาดหมายของสังคมที่มีตอสตรีใหแสดงตามคํา
ที่เรียก และยิ่งสตรีทําตามบทบาทที่สังคมคาดหวัง สังคมก็ยิ่งเสริมอัตตะความเปนแมใหกับสตรี
และสตรีก็ใชบทบาทนั้นกําหนดพฤติกรรมตนเอง แตเมื่อความคิด ความเชื่อ ของสตรีไดรับการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีการตอรองและสรางนิยาม
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ความหมายใหแกตนเองใหม แตทั้งนี้ทั้งนัน้ ก็ขึ้นกับโครงสรางของสังคมไทย วาเปนลักษณะใด จะ
เปดรับนิยามความหมายใหมเกี่ยวกับสตรีหรือปดตายสําหรับการสรางสรรคบทบาทใหม ยอมรับ
การขยายขอบเขต ความหมายของสตรีไดกวางไกลกวาบทบาทเมีย บทบาทแม
ถาหากสังคมเปดรับการสรางบทบาทใหม การปฏิสังสรรคในรูปแบบดังกลาวก็จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางสังคมไดเชนกัน
ดวยเหตุผลขางตนที่กลาวมา ผนวกกับผลกระทบจากการแบงแยกบทบาทตามเพศสภาพ
(gender role) การกดขี่ กดทับ การเลือกปฏิบัติตอสตรีและผูดอยโอกาสรวมทั้งแนวคิดในทฤษฎี
สตรีนิยม ที่เปดโอกาสรับฟงเสียง ยอมรับความคิดเห็นของสตรีโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาสตรีผูนั้น
จะเปนคนเชื้อชาติใด (race) ชนชั้นใด (class)
งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
งานวิจยั เรื่องการตั้งครรภไมพึงปรารถนา และการตัดสินใจในการทําแทง ชองสุชาดา รัชชุ
กุล (2541) ใชแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ เพราะเห็นวาปรากฏการณการทําแทงในสังคมเนนที่
ผูหญิงเปนผูกระทํา (active) เปนผูกําหนดความหมาย หรือตีความการกระทําของตนเอง ภายใต
สถานการณทตี่ นเผชิญอยู แนวคิดนี้จะสามารถอธิบายและทําความเขาใจถึงปญหาการตั้งครรภไม
พึงประสงคและการตัดสินใจทําแทง บนจุดยืนของหญิงที่ประสบภาวะปญหา ขอมูลที่ไดจึงเปน
ขอมูลตามความคิดของหญิงตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา คําตอบที่ไดจึงชัดลึก ตรงตามจริง จากผู
ประสบปญหาตัวจริงที่ชวยใหเขาใจปญหาไดอยางถูกตอง รวมถึงงานของอัญชลี กรีฑาเวช (2543)
ใชกรอบแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณในการวิเคราะหศึกษาผูที่อยูใ นวัยกลางคน ในการมองตน
และกําหนดพฤติกรรมการเตรียมตัวที่จะมีปฎิสัมพันธติดตอกับคนกลุมอื่น ในสังคมที่มีตางเพศ ตาง
วัย ตางสถานภาพ
ในงานของวิลาสินี พิพิธกุล (2544) อธิบายการตอรองทางอัตลักษณของหญิงคลองเตยดวย
การสรางความหมายของสัญลักษณใหม
โดยที่ผหู ญิงคลองเตยตองการสลายกรอบความหมาย
ของอัตลักษณเดิมที่ครอบงําสังคมอยู เปนการตอสูทางความคิดและตอรองทางอํานาจโดยที่ไมตอง
ตอสูขับเคลื่อนดวยพลังใดๆ
แตเปนการเปลี่ยนแปลงอํานาจโดยการสรางความหมายใหมให
ความหมายกับอัตลักษณในสังคมดวยนิยามใหม
อีกรายงานที่ใชแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณในการวิเคราะหความตองการใชเวลาวางของ
กลุมแมบานที่เปนเลสเบี้ยน ที่ตองการมีเวลาสวนตัว เวลาในการพักผอนของ Bialeshki, M.
Deborah และ Pearee, Kimberly D. (1997) โดยการสัมภาษณถึงรูปแบบและความตองการในการใช
เวลาสวนตัวของแตละคนตางกําหนดรูปแบบเวลาวางของตนเอง
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ถึงแมจะยังไมมีงานวิจยั ที่ศึกษาผลกระทบของเพศสภาพที่มีตอการกําหนดความหมายของ
คุณคาสตรีในสังคมไทยโดยตรง แตก็มีรายงานที่เกี่ยวกับวิธีคิด การตระหนักในคุณคาของตนของ
สตรี (self esteem) และมีรายงานชี้ใหเห็นวาการตระหนักในคุณคาแหงตนนัน้ เปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินชีวติ มนุษยทั้งสิ้น
ในแนวความคิดเดิม สังคมไดกําหนดคุณคาของสตรีไวที่ความเปนแมทดี่ ี และความเปนเมีย
ที่ดอี ยางความหมายของคําวา “นางแกว” หมายถึง แมศรีเรือน ผูทรงคุณคาของชาย (มณี พยอมยงค
2527 อางในจิราลักษณ จงสถิตยมั่น, 2535) และผูห ญิงที่จะไดรบั การยกยองวาเปน นางแกว ก็
จะตองรูจักวิธปี รนนิบัติสามีใหไดรับความสุขดวยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ตื่นกอน นอนทีหลัง
สามี อยูคอยรับใชไมหางกาย ทําตนใหเปนที่รัก ไมแสดงความโกรธออกมา และพูดจาไพเราะ ถา
หญิงใดปฏิบัตไิ ดตามนี้กเ็ ทากับเปนนางแกวผูประเสริฐ แลวความเชื่อนี้ก็ทําหนาที่ขัดเกลาเปนวัตร
ปฏิบัติสําคัญของหญิงที่อยากเปนผูหญิงทีด่ ี อยากเปนเมียที่ดี (จิราลักษณ จงสถิตยมั่น 2535:83)
และจากการศึกษาของจรรยา เศรษฐบุตร อุมาภรณ ภัทรวาณิชย (2541) ไดอางถึงการวิจัยของ
Biernart & Wortman เมื่อป 1991 รายงานวา ผูหญิงซึง่ ทํางานวิชาชีพก็ยังประเมินตัวเองในทางลบ
เพราะรูสึกวาตนเองไมสามารถแสดงบทแมและภรรยาทีด่ ี ไมสมบูรณแบบ ดวยการคาดหวังของ
สังคมทางทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ของ Parson ที่กลาววาผูหญิงเปนเพศที่
ตั้งครรภ ใหกาํ เนิดมนุษย จึงมีหนาที่เลี้ยงดูลูก เพราะฉะนั้นผูหญิงควรทําหนาที่แมบานหรือทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการซึ่งไดรับอิทธิพลจาก Erickson (1959) วาภาวะจิตของชายขึ้นอยูกับความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและบทบาทในสังคม
แตภาวะจิตของสตรีขึ้นอยูบทบาทดานการเจริญพันธุ
(reproductive role) ดังนั้นผูหญิงจึงตองแตงงานมีสามี และมีลูก จึงจะมีชีวติ สมบูรณและมีโอกาส
แสดงบทบาทแมและเมีย
นอกจากนี้ผูหญิงที่แตงงานและทํางานนอกบาน
จะเกิดความเครียดในการจัดสรรเวลา
ระหวางงานบานและงานที่ทาํ งาน การทํางานนอกบานของผูหญิงมักทําใหผูหญิงรูส ึกผิดและโทษ
ตัวเองที่ทําหนาที่แมไมดพี อ มีความขัดแยงในบทบาทที่ดาํ รงอยู ทําใหเกิดความเครียดและเรื้อรังจน
เปนเหตุของโรคทางกายและจิตมากมาย (ศิริพร จิรรัตนสกุล 2539)
แนวคิดสําคัญที่จุดประกายความคิดใหกลุม สตรีนิยมคือแนวคิดของ ซีโมน เดอ โบวัวร ที่
เธอกลาวถึงการเปนแมไววา การเปนแมไมไดเปนหนาที่บังคับตายตัวหนาทีเ่ ดียวของผูหญิง การตั้ง
ทองมิไดทําใหผูหญิงรูสึกเปนสุขเสมอไป
เธอพบวาสังคมมีความขัดแยงอยางมากที่ไมยอมให
ผูหญิงเขารวมกิจกรรมสําคัญอยางอื่นของสังคมเชน เศรษฐกิจ การเมือง แตกลับมอบหมาย
ภาระหนาที่อนั ละเอียดออนที่สุด คือ การเลี้ยงลูกไวกบั ผูหญิง เธอสามารถสรางคุณคาใหกับชีวิต
ของเธอไดมากกวาแคการมีลูก สําหรับซีโมน หนาที่แมจึงไมไดเปนหนาที่สําคัญที่สุด ในชีวิตของ
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ผูหญิง ถึงแมสภาพทางชีวภาพเอื้อใหผูหญิงมีทองได แตไมจําเปนที่ผูหญิงตองแบกรับภาระการ
เลี้ยงลูกตามลําพัง ความเปนแมเปนกิจกรรมที่ไมสรางสรรค และบอยไปที่มันลดคุณคาผูหญิงลงไป
เปนทาสผูกมัดและจํากัดพืน้ ที่ของผูหญิงไวในบาน เปนอุปสรรคตอการมีโอกาสสรางสรรคสังคม
ใหมใหคุณคากับชีวิตผูหญิงมากกวาทีเ่ ปนอยู (อมรสิริ กนิษฐ. 2534).
สวนงานวิจัยของนิภาวรรณ กิริยะ เมื่อ พ.ศ. 2534 ศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณคาของ
สตรีโสดและสตรีที่สมรสแลวมีอายุ 30 ปขึ้นไป พบวาสตรีที่สมรสแลวจะเห็นคุณคาในตัวเองสูง
กวาสตรีโสด ในระดับสถิติ 0.001 แตเมื่อเทียบสตรีโสดที่สมัครใจเปนโสดก็พบวาผูสมัครใจเปน
โสดมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูไมสมัครใจ (ซึ่งประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวาในทุกๆ สถานการณ
ถาสตรีไดเปนผูกระทําเองหมายถึงเปนผูเลือกเอง
สตรียอมยอมรับและพอใจกับผลมากกวาถูก
กระทํา หรือถูกบีบบังคับใหกระทํา) และเมื่อการวิจัยผนวกเรื่องการศึกษาเขาไปพบวา สตรีทั้งที่
สมรสและเปนโสดตางก็เห็นคุณคากับตนเองใหดานความสําเร็จดานการศึกษาแทนการใหคุณคากับ
ตนเองไวทกี่ ารสมรสตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งเปนเรื่องนาเสียดายที่ไมไดมีการศึกษาอยาง
ชัดเจนวา สตรีกําหนดคุณคาของตนเองไวในเรื่องใดบาง
ความรุนแรงตอสตรี
ที่มีเหตุเริ่มตนมาจากการแบงแยกบทบาทเพศที่เกิดขึ้นในสถาบัน
ครอบครัว ดูจะเปนความรุนแรงที่ผูหญิงไมมีทางเลี่ยงไดเลย จากความเปนลูกสาวทีม่ ีคานอยกวาลูก
ชาย แมแตยังไมทันไดเกิดก็ไมเปนที่ตองการแลว ... โดยเฉพาะในสังคมประเทศตะวันออก เชน จีน
เกาหลี อินเดีย การเลือกปฏิบัติตอลูกสาวจะดูเปนเรื่องธรรมดาทั่วไป สําหรับสังคมไทย ก็ยัง
คาดหวังใหลูกผูหญิงรับภาวะงานบานมากกวาลูกชาย
ถูกคาดหวังใหดูแลพอ-แมยามแกเฒา
คาดหวังใหชว ยเหลือครอบครัว (วันทนีย วาสิกะสิน และสุนีย เหมะประสิทธิ์, 2539 :2) ซึ่งก็ไม
แตกตางจากสังคมอเมริกันทีค่ าดหวังและสัง่ สอนบุตรสาวใหมพี ัฒนาการดานมนุษยสัมพันธที่ดี
ออนโยน ไมเห็นแกตวั สวนเด็กชายก็สนับสนุนใหเนนความแข็งกราว ชอบเอาชนะ และควบคุม
ผูอื่น การวางพื้นฐานความคิดเชนนี้เทากับเปนการสงเสริมความรุนแรงระหวางเพศ (Julia T Wood,
1999 :355) และผูหญิงเองก็เชื่อวางานที่สาํ คัญที่สุดสําหรับผูหญิงก็คือ การเปนเมีย และการเปนแม
(Thornburg, 1982 อางใน สถิต นิยมญาติ, 2541 :19-20) สวนในการสํารวจคานิยมและทัศนคติของ
สังคมไทยตอสตรี ที่มีผลกระทบกับสถาบันครอบครัวและสังคม โดยวันทนีย วาสิกะสิน และสุนีย
เหมะประสิทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2539 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ภรรยาควรปฏิบัติหนาที่
ภรรยาโดยการเชื่อฟงสามี ยินยอมใหสามีเปนผูตัดสินในเรื่องตางๆ ควรสนับสนุนความกาวหนา
ของสามีในงานอาชีพ ภรรยาไมมีสิทธิปฏิเสธเมื่อสามีมีความตองการทางเพศ ซึ่งสวนใหญเปน
ความคิดเห็นสนับสนุนความไมเทาเทียมในสังคม สวนภรรยาที่ไมสามารถมีบุตรได ผูตอบ
แบบสอบถามไมถือวาเปนขอบกพรอง และภรรยาไมควรทํางานนอกบาน ถาไมมคี วามจําเปนทาง
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เศรษฐกิจ สวนทัศนะในบทบาทความเปนแม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับแมมากกวาพอ
ลูกจะใกลชิดกับผูเปนแมมากกวา แตไมเห็นดวยกับการทีส่ ามีไมตองรับผิดชอบงานบาน
ผลจากการคิดและการยอมปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม ก็เทากับเรากําลังขัดเกลา
ความคิดการกระทําของตนเองและคนรุนตอไป ใหคงแนวทางการแบงแยกบทบาทเพศ แบงแยก
ความเปนหญิงเปนชาย และใหคุณคาความเปนชายเหนือกวาความเปนหญิง และสงเสริมใหมีการใช
ความรุนแรงระหวางเพศตอไป
นอกจากสถาบันครอบครัวที่ทําการสงเสริมการแบงแยกเพศ และความรุนแรงโดยไมรูตัว
ยังมีสถาบันอื่นๆที่ชวยตอกย้ําทําซ้ําความหมายเดิมของบทบาทเพศความเปนหญิงเปนชาย และตอก
ย้ําความรุนแรงระหวางเพศอีกมากมาย เชน
สถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีครูผูซึ่งมาจากครอบครัวที่ตอกย้ําความรุนแรงโดยไม
รูตัว แบงแยกความแตกตางดวยเจตคติเดิม เสริมดวยบทเรียนที่เขียนโดยผูที่ถกู ขัดเกลามาดวย
ความคิดแบงแยกเพศ ผูบริหารโรงเรียนบริหารดวยความคิดแบงแยกทางเพศในการจัดกิจกรรม การ
ใหโอกาสที่แตกตาง
สถาบันการเมืองและกฎหมาย การที่ผูบริหารประเทศ นักการเมือง นักกฎหมาย ตางก็อยู
ภายใตความคิดการแบงแยกความเปนหญิงเปนชาย ดังนั้น กฎหมายและนโยบายทางการเมือง การ
ปกครอง จึงมองไมเห็นความจําเปน และความสําคัญในการจัดการกับความรุนแรงระหวางเพศ
ไมใชเฉพาะตํารวจไทยที่เบือ่ หนายและไมใหความสําคัญในการจัดการกับความรุนแรงระหวางสามี
ภรรยา เจาหนาที่ตํารวจสหรัฐฯก็เบื่อหนายเชนกัน รวมทัง้ บทบาทความยุติธรรมในศาล ไมสามารถ
ลงโทษสามีผูกระทําความรุนแรง (Julia T Wood, 1999 : 355)
สถาบันแพทย นักจิตวิทยาที่เติบโตมาภายใตกรอบความคิดของการแบงแยกบทบาทเพศ
แบงแยกความเปนหญิงเปนชายก็ไมแตกตางจากผูคนในสถาบันอื่นๆขางตน ดังนั้นคําแนะนําตางๆ
ที่ผูใหคําปรึกษาแนะนําแกผมู ารับคําปรึกษา หรือมารับการรักษา ก็คงอยูภายใตแนวความคิดการ
แบงแยกบทบาทเพศเชนเดียวกัน หรือแมแตคําแนะนําของพระ แนะนําใหภรรยาที่ถูกสามีทํารายวา
จงใหอภัยเขา และสวดมนตขอใหเขาเลิกทําราย ภรรยากลาววา เธออดทนมานานแลว แตเขาไมเคย
เลิกทํารายเธอเลย เธอทนไมไหวตอไปแลว พระกลับตอวาเธอวาเปนคนเห็นแกตวั ไมรูจักใหอภัย
(คําใหการของเจนนี่ ใน Julia T Wood, 1999 :356) จิตแพทยเองก็มักจะถูกตําหนิในขอที่ไมเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน จิตแพทยที่เปนคนรุนเกา หรือรุน ใหมที่มีความคิดเกา จึงตอง
ตระหนักความจริงของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจิตแพทยสําหรับสตรี ถาจิตแพทย
เองยังไมเขาใจ หรือยอมรับความจริงวา ทัศนคติตอเรื่องเพศ และบทบาทหนาที่ทางเพศในปจจุบนั
เปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถใชมาตรฐานเดิมไดแลว การทําจิตบําบัดคงไมไดผล ใครจะมองสตรี
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อยางไรยังไมสําคัญเทาจิตแพทยมองคนไขสตรีของตนอยางเขาใจเปนใชได (สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ
อยุธยา, 2530)
สถาบันสื่อ สําหรับยุคนี้ สื่อ มีอิทธิพลและบทบาทมากมาย และดูเหมือนจะมีอทิ ธิพล
มากกวาครอบครัวดวยซ้ําไป ในขณะทีพ่ อ-แม ผูขัดเกลาพฤติกรรม ออกจากบานเพือ่ หารายได ทิ้ง
ลูกและเด็กไวตามลําพังนั้น สื่อที่หลากหลายรูปแบบ สอดคลองกับความสนใจ ตรงความตองการ
ตามเพศวัยของเด็ก และเด็กยังเปนผูเลือกตามรสนิยมของเด็กเอง ดูเหมือนวาเด็กกับสื่อจะสอด
ประสานขานรับกันอยางถูกอกพอใจกันเปนอยางดี คงพูดไมไดเต็มปากแลววา พอ-แมและภายใน
ครอบครัวทําหนาที่ขัดเกลาเด็กใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม เพราะสื่อไดเขาไปถึงในบาน
ของทุกคนในขณะที่ พอ แมตองออกนอกบาน
ในบทบาทตอนหนึ่งของตัวละครผูหญิงที่ไมธรรมดาในภาพยนตรไทย 2528-2530 โดย
บงกช เศวตามร (2532) เธอใหเหตุผลในการเลือกศึกษาบทบาทเมียและแม เพราะ “ผูหญิงทุกคนถูก
กําหนดใหเปนเชนนัน้ ” แมแตผูศึกษาคนควาเรื่องผูหญิงในสื่อ ยังมีความเชื่อวาผูห ญิงเกิดมาเพื่อเปน
แม และเมียเทานั้น ดูเหมือนวาเรื่องความแตกตางทางบทบาทเพศ ความไมเสมอภาคทางเพศเหมือน
มันเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปเสียแลว เหมือนประโยคทีว่ า นกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้าํ ฉันใดก็ฉัน
นั้น ความไมเทาเทียมทางเพศในสังคมก็เหมือนลมหายใจที่เราหายใจเขาไป และออกมาอยู
ตลอดเวลา แตไมสามารถทําใหเห็นหรือพูดใหเขาใจได
และถึงแมวา มันจะยากเย็นสักเพียงใด ก็เปนเรื่องราวที่เราทุกคนตองพยายามทําความเขาใจ
และมองใหเห็นถึงความแตกตางระหวางเพศ และตระหนักถึงโทษ ผลเสียที่ตามมาจากแบงมนุษย
ออกจากกันอยางไมเทาเทียม
จากงานวิจยั ของ มีโชค ราษฎรนุวัติ ป พ.ศ. 2544 ในเรื่องการตอรองเพศสภาพในนิตยสาร
ผูหญิงและผูชายพบวา นิตยสารที่ผูหญิงยอมรับการแบงแยกบทบาทเพศ ความเปนหญิงความเปน
ชายในลักษณะเดิมคือความเปนหญิงดอยกวาความเปนชาย ขณะที่นติ ยสารผูชายยังคงปกหลักอยูก บั
อุดมการณชายเปนใหญเชนเดิม และจากการรวบรวมศึกษางานเขียน งานวิจยั เกีย่ วกับสื่อมวลชนกับ
สตรีของ นพรัตน วงศกลธูต (2531) สรุปวา ภาพสะทอนของผูหญิงในสื่อมวลชนประเภทตางๆ ยัง
แสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชายอยางชัดเจน ภาพของผูหญิงที่ปรากฏในสื่อจะ
วนเวียนอยูที่บทบาทของแมบานที่ตองรับภาระงานหนาที่ ไมสามารถพึ่งตัวเองได อยูใตอํานาจของ
ชาย และในภาพโฆษณาผูหญิงก็จะเปนเพียงสิ่งประดับของชาย เปนวัตถุทางเพศเชนภาพโฆษณา
เหลา เปนตน
จากการทบทวนงานวิจัยเรื่องเพศ และวิเคราะหปรากฏการณการสื่อสารบนสื่อมวลชนดวย
วิธีวิเคราะหวาทกรรม ในชวงป พ.ศ. 2540-2545 ของวิลาสินี พิพิธกุล พบวา เรื่องเพศเปนเรื่องที่ถูก
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ประกอบสรางความหมายผานการปฏิบัติการวาทกรรมผานสื่อหนังสือพิมพ เปนอุดมการณหลัก
เรื่องเพศสรีระ ผานวาทกรรมความรุนแรงทางเพศ วาทกรรมเพศสรีระและความงาม วาทกรรมเพศ
แบบดั้งเดิม คือ วาทกรรม เพศเปนเรื่องทีต่ องหาม เพศเปนเรื่องทางการแพทย เพศที่เบี่ยงเบนเปน
ความผิดปกติ เพศเสรีควรประณาม ผูหญิงคือเหยื่อของความรุนแรง เพศเปนเรื่องสวนตัว การลวง
ละเมิดทางเพศเปนเรื่องธรรมดาของชาย
สถานภาพของผูหญิงถูกกําหนดโดยเพศสรีระ
ความสัมพันธระหวางเพศ เปนการสะทอนความสัมพันธเชิงอํานาจ ความรุนแรงในครอบครัวมีผล
จากปญหาทางเพศ ฯลฯ สรุป วาทกรรมผานสื่อเปนเครื่องมือที่สรางความชอบธรรมใหกับผูชายที่
กระทําผิด สื่อควรไดรับการตรวจสอบจากกลุมทางสังคมอื่นๆ และสรางความเขาใจแกสื่อใน
ประเด็นความเขาใจพื้นฐานปญหาเรื่องเพศ
จากการสังเคราะหงานวิจยั ผูวิจัยไดแบงระดับการสื่อสารเรื่องเพศเปน 3 ระดับ ตามความ
จําเปนในการนําเสนอ จากไมจําเปนตองนําเสนอเลยไปจนถึงเรื่องเพศที่ตองพูด
1. เรื่องเพศที่ไมจําเปนตองพูด ไดแก
1.1 เรื่องเพศเปนเรื่องของผูหญิง และผูชาย
เทากับเปนการปดกั้นการเรียนรูและเขาใจในเรื่องเพศของผูหญิงและเด็ก
ดวย
ความไมรูมักเปนเหตุใหผูหญิงและเด็กถูกเอาเปรียบเรื่องเพศ
1.2 ผูหญิงตองไมแสดงออกเรื่องเพศ
เทากับเปนการตอกย้ํามายาคติวาเรื่องเพศเปนเรื่องตองหาม (สําหรับผูหญิง) ผลิต
ซ้ํา ความคิดวาผูหญิงตองเก็บกดอารมณเพศ เปดชองใหสังคมประณามผูหญิงที่มีความรูสึกนึกคิด
และแสดงออกในสิทธิทางเพศของตน ทําใหสังคมมองขามสุขภาพทางเพศ ทางจิตใจของผูหญิง
1.3 เรื่องเพศเปนเรื่องลามกสกปรก
เทากับสรางความหมายใหเรื่องเพศเปนเรือ่ งที่คนดีไมพดู ถึง ทั้งๆ ที่เรื่องเพศมี
หลายแงมุม เชน แงมุมเกีย่ วกับสุขภาพ และอนามัยทางเพศของทุกคน
1.4 เรื่องเพศเปนเรื่องทางการแพทยเทานัน้
เรื่องเพศมีหลายมิติ มีหลายคําอธิบาย มีหลายฝายที่เกีย่ วของ ไมใชเปนเรื่องของ
แพทยเทานั้น
1.5 เพศที่สามเปนพวกวิปริตผิดเพศ กาวราวและรุนแรง
ความจริงเพศที่สามก็เหมือนๆ กับคนทั่วไป มีวิถีชีวิตเหมือนๆ กัน การสรางภาพ
เหมารวม (Stereotype) ทําใหคนกลุมนี้ถูกประทับตราถาวร
1.6 เพศในสมรส/รักตางเพศเปนเพศที่ชอบธรรม
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การอางอิงกรอบความถูกตองตามกฎหมาย การจํากัดดวยเหตุผลดังกลาว ไมได
แกปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่แตงงานถูกตองตามกฎหมายได
1.7 “รักนวลสงวนตัว” เปนหนาที่ของผูหญิง
เปนการกําหนดบทบาทหนาที่ตามความเปนหญิงเปนชาย และใหคุณคาผูหญิงตาม
ความตองการของชาย นานไปวาทกรรมรักนวลสงวนตัว จะกลายเปนเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณคา
ของผูหญิง การที่ผูหญิงถูกลวงละเมิด ก็กลายเปนคนทีไ่ มมีคุณคาตามวาทกรรมที่สื่อสรางซ้ํา
1.8 ทองไมพรอม การทําแทงเปนปญหาวัยรุนใจแตก
เปนการสื่อสารเชิงประณามวัยรุนหญิงเทานั้น โดยไมคํานึงถึงปญหาจากการถูก
ขมขืน
1.9 ผูหญิงดี/ไมดี ดูที่เรื่องเพศ
ผูหญิงดีตองเก็บกดเรื่องเพศ ไมแสดงออก ผูหญิงดีตองรักนวลสงวนตัว ผูหญิงดี
ตองไมทองกอนแตง การประทับตราจากสังคมวาเปนผูหญิงไมดี เทากับเปนการปดโอกาสใหสังคม
ทําความเขาใจ
1.10 คนไมรักดี คือคนที่เสี่ยงตอโรคเอดส
1.11 ความรุนแรงทางเพศเกีย่ วของกับปญหาทางจิต
เปนการสรุปวาทกรรมโดยขากการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
แตละปญหามี
สาเหตุแตกตางกัน และสวนใหญปญหาความรุนแรงทางเพศ มักเกิดกับการใชอํานาจของชายที่
ตองการควบคุมหญิงดวยวิธรี ุนแรง การกลาวซ้ําวาทกรรมนี้ เทากับเปนการบิดเบือนสาเหตุของ
ปญหาที่แทจริง
1.12 “ลิ้นกับฟน” เรื่องธรรมดา
การที่สามีภรรยาทะเลาะทํารายรางกายกัน เปนเรื่องของคน 2 คน เดี๋ยวก็เลิกลาไป
เอง ทําใหละเลยที่จะตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมา หรือความรุนแรงที่จะเพิ่มขึน้ ทุกเมื่อ
วาทกรรมทั้ง 12 ประเภทนี้ บิดเบือนความจริง สรางความเขาใจผิด ทําใหละเลยการแกไข
ปญหา และสงเสริมความรุนแรงที่เกิดจากการใชอิทธิพลเหนือกวาของชาย
2. เรื่องเพศที่ควรพูด
2.1 ความรับผิดชอบทางเพศ เพศที่มีคุณธรรม
เพศที่มีคุณธรรม คือ เพศที่อยูบนพื้นฐานความสัมพันธที่เทาเทียม มีความรัก
เคารพในความเปนมนุษยของกันและกัน
2.2 ความรุนแรงทางเพศในครอบครัว ไมใชเรื่องสวนตัว
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สังคมไทยใหอภิสิทธิ์เพศสัมพันธในครอบครัวในบริบทครอบครัว สามีมีสิทธิ์เหนือเนื้อตัว
รางกายของภรรยา สามีบังคับขมขืน และทํารายภรรยาได ถาเปนเรื่องสวนตัว ภรรยาก็ตองเก็บความ
โหดรายไวเจ็บปวดแตเพียงผูเดียว ไมมีใครยื่นมือเขาชวยไดเลย ควรจะสื่อสารทําความเขาใจไดเปน
วงกวางวา ความรุนแรงในครอบครัวไมใชเรื่องสวนตัว ทุกคนในสังคมตองชวยกันหาทางออกอยาง
รวมมือกัน
2.3 การทําแทงเปนทางเลือกเพื่อสุขภาพของผูหญิง
เพื่อสรางความเขาใจในสังคมวา ไมมีผูหญิงคนใดในโลกที่ตั้งทองเพื่อมาทําแทง
แตที่ตองยุตกิ ารตั้งครรภก็เพือ่ ยุติปญหาทางสุขภาพ
2.4 รูเทาทันเรื่องเพศ ไมใชรแู คปองกันโรค
การรูวาเพศเกีย่ วของกับระบบความสัมพันธอื่นๆ อะไรบาง ทั้งสังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อผิดๆ การสรางวาทกรรมของสื่อ สามารถวิเคราะหและตัดสินใจได มิใชถูกชักนํา
2.5 รักเดียวใจเดียว ไมใชการปองกันเอดส
การปลอดภัยจากโรคเอดส หมายถึง ทั้งตนและคูตองไมมีพฤติกรรมเสี่ยงดวย
ไมใชเฉพาะตนเองที่รักเดียวใจเดียว ขณะทีค่ ูไมใช คุณรูจกั คูของคุณดีแคไหน
2.6 อํานาจควบคุมเนื้อตัวรางกายของสตรี
สิทธิ และอํานาจในการควบคุมดูแลรางกายอวัยวะของตนเองดวยความรูจักและ
เขาใจทุกพื้นทีใ่ นรางกายตนเองอยางถองแท จะชวยปองกันปญหาเรื่องเพศอยางรูเทาทัน
3. เรื่องเพศที่ตอ งพูด
3.1 เพศที่เกีย่ วพันกับความเปนความตาย
3.2 เพศสัมพันธกับความกาวราวรุนแรง
การนําเสนอตองไมเปนแนวเนนการสรางภาพเพื่อขายขาว สรางภาพผูหญิงเปน
เหยื่อ เปนวัตถุทางเพศ แตตองเนนถึงความเขาใจปญหา
3.3 สิทธิทางเพศ
เนนวาสิทธิเสรีภาพทางเพศเปนของทุกๆ คนอยางเทาเทียม
3.4 การประกอบสรางความจริงทางเพศ
การสรางความจริงเรื่องเพศ มีไดหลายความจริง อํานาจในการสรางความจริงตอง
ไมถูกจํากัดวงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง (วิลาสินี พิพิธกุล, กิตติ กันภัย, 2546)
การที่ผูเขียนถายทอดเรื่องเพศ 3 ระดับ ที่ไมควรพูด ควรพูด และตองพูดอยางครบถวน
และยืดยาวนี้กด็ วยเหตุผลที่ตอ งการใหมีการทําซ้ําวาทกรรมเรื่องเพศเหลานี้ เพื่อใหผูอานไดผานตา
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และพบวาความจริงมีหลายระดับ ความจริงมีหลายความจริง ทั้งที่สอดคลองและขัดแยง ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความเชื่อและการสงตอความเชื่อ
ถายอนอดีตเปนการสํารวจภาพรวมสตรี โดยทั่วไปในสื่อระดับสากล พบวา เปนการเสนอ
ภาพที่บิดเบือนไมไดสัดสวนกับความจริง ภาพที่ปรากฏในสื่อ ภาพยนตร สิ่งพิมพ และโฆษณา
ผูหญิงจะถูกเสนอวาเปนวัตถุทางเพศ หญิงชายถูกกําหนดบทบาทไวตางกัน ผูชายทํางานนอกบาน
ผูหญิงเปนแมบานมีลักษณะเฉื่อย ไมกระตือรือรน การแตงงานเปนปจจัยสําคัญตอผูหญิง ในขณะที่
เปาหมายของผูชายคืองาน (ระวีวรรณ, 2535)
แมกระทั่งเพลงก็เปนสื่อที่สะทอนภาพและทําซ้ํา กําหนดคุณคาผูหญิงใหความหมายผูหญิง
ดีกับผูหญิงเลว กําหนดวาผูหญิงจะไรคาถาไรพรหมจรรย การคบหาชายอื่นเปนเรื่องเลวทราม เปน
นางกากี ทีแ่ ปลกแตกตางออกมา คือ ภาพแมผัว แมเลีย้ งเปนผูหญิงใจราย และการมีสวนรวมกับสือ่
เพลงอยางตื่นตัว
จะยิ่งชวยเพิ่มศักยภาพของสื่อในฐานะตัวกระทําในขบวนการสังคมประกิต
(Socialization)( เมตตา กฤตวิทย, ถิรนันท อนวัชรศิริวงศ, 2532)
จะเห็นไดวา สถาบันสื่อ เปนสถาบันที่มีอิทธิพลที่กวางไกล ไรขอบเขต แอบแฝงมาใน
รูปแบบตางๆ อยางแยบยล จนผูรับสารเองแทบแยกแยะไมออกวา ถูกยัดเยียด หรือยินยอมเปดรับ
เอง ที่สําคัญผูรับสารสวนใหญก็จะหลงเชื่อ โดยหลงคิดวา คนในสื่อมีจรรยาบรรณ นําเสนอแตเรือ่ ง
จริงแท ไมไดตั้งคําถามหรือวิเคราะหแยกแยะวา ความจริงมีหลายระดับ ยิ่งผูรับสารยิ่งอายุนอย
เทาใด ยิ่งรับขอมูลอยางขาดวิจารณญาณเทานั้น อีกเหตุผลคือ ความสัมพันธระหวางผูรับสารกับสื่อ
ก็ไมมีความหวงใยใดๆ ตอกัน นอกจากเรื่องของผลประโยชนเทานัน้
จากการขัดเกลาทางวัฒนธรรมดวยกลไก ดวยสถาบันทั้งหลายที่กลาวมาแลว ไดสราง
ผลกระทบอยางไรตอสังคม โดยเฉพาะตอผูหญิง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของพบวาการแบงแยกความเปนหญิง
เปนชาย การใหคุณคาทีแ่ ตกตางในระบบคิดแบบคูตรงขามมีผลกระทบตอสถานภาพสตรี ตอการ
ดํารงชีพในสังคมของสตรีโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงเปนเรื่องที่สังคมควรใหความสนใจและ
มุงมั่นที่จะศึกษาและแกไขอยางเรงดวน
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ปญหาของสตรี โดยเนนปญหาที่เปนผลกระทบจากเพศสภาพ
(gender) ที่มีผลตอความคิดดานคุณคาของสตรีตรงกับทฤษฎีสตรีนิยมสายวัฒนธรรมและสายหลัง
สมัยใหมทใี่ หความสําคัญในคุณลักษณะของสตรี รวมถึงความสําคัญของภาษาและความหมายที่ใช
อธิบายความเปนหญิงโดยผูช าย การสรางความหมายใหมโดยผูหญิงเอง โดยการวิเคราะหผาน
ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ การศึกษานีจ้ ะชวยใหสังคมเขาใจในผลกระทบที่เกิดจากการแบงแยก
ตามเพศสภาพที่สังคมกําหนด และทราบถึงความคิดความรูสึก รวมถึงพฤติกรรมของสตรีในบริบท
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สังคมปจจุบัน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานภาพสตรีอยางสอดคลองกับความตองการ
อยางแทจริงของสตรี ใหสตรีเปนเครื่องหมายแหงความรุงเรืองอยางแทจริง
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บทที่ 3
ความเปนมาของกลุมตัวอยาง
กลุมสตรีสมัครใจโสด
สตรีโสด หมายถึง สตรีวัยเจริญพันธที่ไมมีพันธะผูกพันใดๆกับชาย สมัครใจโสดหมายความวายินดี
และพึงพอใจที่จะอยูลําพังไมตองการมีพนั ธะผูกพันกับชายใด
กลุมตัวอยางสตรีสมัครใจโสด ประกอบดวยสาวโสด 6 คนที่แสดงความยินดีเขารวมกลุมสนทนา
และยืนยันกับผูวิจัยวาทุกคนสมัครใจเปนโสดเลือกวิถีชีวติ ที่เปนอิสระไมพึ่งพาผูชายถึงแมวาสตรี
กลุมนี้จะผานการอบรมบมเพาะจากครอบครัวและสังคมใหมีความคิดความเชื่อในลัทธิโครงสราง
นิยม(Structuralism) มีผูชายเปนผูนํา เปนผูห าเลี้ยง (Bread winner) มีอํานาจในการตัดสินใจ และ
ผูหญิงเองตองรักษาพรหมจารีย เปนกุลสตรี เปนผูที่วางตัวดี เปนแมศรีเรือน พยายามวางตัวไวใน
กรอบ ตามความคาดหวังของสังคม กลุมตัวอยางกลุมนีป้ ระกอบดวยสตรีสมัครใจโสด 6คนอายุ
ตั้งแต 29-47ป
ยุย อายุ 29 ป
เธอเปนลูกสาวคนโตมีนองชาย1คน แตเพือ่ นในกลุมสนทนาเห็นวาเเธอดูเด็กกวาอายุจริง พอของยุย
ไมคอยรับผิดชอบตอครอบครัว ยุยและนองชายเติบโตจากการเลี้ยงดูของแมและความชวยเหลือจาก
ญาติๆ ตั้งแตเล็กจนโตเทาทีย่ ุยจําไดแมไมเคยกําหนดกฎเกณฑหรือกรอบปฏิบัติใดๆ แมใหอิสระกับ
ลูกทั้งสองเหมือนๆกัน ยุย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันทํางานที่ธนาคารมีชื่อแหงหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ยุย บอก “ไมเคยเห็นครอบครัวไหนไมมีปญหา ชีวิครอบครัวเปนเรื่องทีต่ องอยูกับความ
ยุงยากและวุนวาย อยูอยางนีม้ ีความสุขดี
จิ อายุ 45 ป
จิ เปนสาวโสดสมัครใจดวยความเชื่อที่วา เธอไมมีวันประสบความสําเร็จในชีวติ คู เธอบอกเองวา
พื้นฐานครอบครัวของเธอไมคอยดี พอแมทะเลาะกันเปนประจํา ตอนเปนเด็ก จิ ตองทํางานบาน
กวาดบานถูบาน ซักผาใหกับทุกคนในบาน ถึงวันนี้ จิไมอยากที่จะตองคอยบริการใครอีก มันนา
เบื่อ จิ บอกอีกวาการมีคูคือการใชกรรม จิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรามคําแหง ปจจุบนั เปน
ผูชวยผูจัดการฝายการเงินบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
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หนอง อายุ 43 ป
หนอง มีพี่นองทั้งหมดรวมสี่คนเปนหญิงสองคน เปนชายสองคน หนองเปนพี่คนโตในบานที่มี
กฏเกณฑมากมายสําหรับลูกสาว ตอนเปนเด็กพอสั่งหามไมใหเลนกับนองชาย ลูกผูห ญิงหามออก
นอกบานในตอนเย็น หนองเคยผานการแตงงานแตมันเปนชวงเวลาที่สั้นมากไมถึงปทุกอยางก็จบ
ลง หนองนิยามการแตงงานวาเปรียบเหมือนความฝน แตในความเปนจริงมันไมเปนเชนนั้นเลย
กอนหนานี้ หนองเคยเปนมีเดียแพลนเนอรของเอเยนซีโฆษณาแหงหนึง่ ในกรุงเทพฯ ปจจุบันเธอ
เลือกงานเขียนซึ่งเปนงานอิสระเพราะมันทําใหเธอมีเวลาที่จะทองเทีย่ วไดตามที่เธอปรารถนา
แดง อายุ 47 ป
ปจจุบันแดงทํางานเปนนักการตลาดของบริษัทสินคาอุปโภค บริโภคขนาดใหญแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร และก็ยังสนุกกับงานอยูต ั้งแตเชาถึงค่ําถาวางจากงาน แดงชอบหาตนไมแปลกๆ
มาปลูกแดงชอบศึกษาธรรมะและปลีกเวลาเพื่อฝกสมาธิบางถามีโอกาส ปจจุบันยังอาศัยอยูกับพอ
และพี่สาว
หนุย อายุ 45 ป
หนุยจบการศึกษาระดับปริญญาโทปจจุบันเปนอาจารยระดับ6ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
หนุย ไมมีความมั่นใจวาในอนาคตจะมีชีวิตการแตงงานที่ดีจึงไมยอมเสี่ยงกับสิ่งที่คาดการณเอง
ไมได หนุย เปนลูกคนที่ 7 มีนองสาวอีกหนึ่งคนซึ่งก็มีความคิดสมัครใจจะเปนโสดเหมือนกัน หนุย
เลาวาในอดีตเคยมีคนมาสูขอแตปฏิเสธไป เพราะคิดวาในสังคมไทยผูหญิงตองคอยบริการผูชาย
ยืนยันไดจากสิง่ ที่ หนุยเห็นจากครอบครัวของหนุย ลูกผูชายไมตองทํางานในบานเลย พอและพี่ชาย
ตองมากอนในทุกเรื่อง หนุยเขาใจและยอมรับไดกับวิถีชวี ิตที่มีผูชายเปนใหญ ขณะเดียวกัน ตนเอง
เปนคนที่ใชชวี ิตตามสบายมาตลอด ทํากับขาวก็ไมเปน ไมอยากปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตใหลําบาก หนุยบอกวารักตัวเองมากกวาที่จะตองลําบากเพื่อผูชาย
มล อายุ 47 ป
มล เปนสาวเปรี้ยวกระฉับกระเฉง คลองแคลวปราดเปรียวสมเปนนักธุรกิจ ชางเลา และ เปดเผยถึง
สาเหตุที่ครองความโสดจนถึงวันนี้กเ็ พราะเพลิดเพลินกับงาน มุงมั่นกับความสําเร็จในหนาทีก่ วาจะ
รูตัวก็ปาไปเกือบ 50แลว และตัวมลเองยังสรางกรอบไวครอบตัวเอง มีความรูสึกมาตลอดวา ผูหญิง
ดอยกวาผูชาย จากการรับรูทไี่ ดจากการเลี้ยงดูในครอบครัวคนจีนที่ใหความสําคัญกับลูกชายคนโต
มาก รูสึกผิดทุกครงที่นึกถึงคําพูดของแมวา “ผูหญิงทีย่ ังไมไดแตงงานมีครอบครัวก็ยังเปนคนไม
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สมบูรณ ยังไมรูจักสุข ยังไมรูจักทุกขที่แทจริง” แตจะทําอยางไรในเมื่อทุกวันนี้กย็ ังเพลิดเพลินกับ
งานการบริหารธุรกิจสวนตัว ไดแตงตัวสวยเฉิดฉายทุกวัน ปจจุบันมลเปนเจาของธุรกิจขนาดยอม
แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
กลุมสตรีไมสมัครใจโสด
สตรีไมสมัครใจโสดหมายถึงสตรีที่ยังไมมีพันธะผูกพันกับชายใดในขณะนี้ แตทกุ
คนไมปฏิเสธที่จะแตงงานหรือมีพันธะผูกพันในอนาคตถาพบคนที่ถูกใจและสามารถเขากันไดดี
กลุมนี้ประกอบดวยสาวโสด 6 คน อายุตั้งแต31-45ป ที่ยินดีจะใหขอ มูล พรอมแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปนประโยชนตองานวิจยั ครั้งนี้
แมว อายุ 45 ป
แมวเปนลูกสาวคนสุดทองของครอบครัว คุณพอเสียชีวติ ตั้งแตแมวอายุได 13 ป แมเลี้ยงลูกดวยวิถี
ชายเปนใหญ ผูชายจะไปเทีย่ วที่ไหน เมื่อใด ไดหมดแตผูหญิงแมจะหาม แมวบอกวาก็มีนอยใจบาง
เล็กนอย แมวเห็นดวยที่วาผูห ญิงควรรักษาพรหมจรรยในยุคที่ทั้งหญิง ชาย ตางก็ไมมีความมั่นคง
ทางจิตใจพอๆกัน แมวรับภาระเลี้ยงดูแมที่เปนอัมพฤกมานานกวาหาปแลวซึ่งแมวไมอยากเรียกวา
ภาระเพราะตัวเองก็รูสึกชื่นใจและเปนสุขที่ไดเห็นรอยยิม้ ไดยินเสียงหัวเราะของแม ปจจุบันแมว
เปนพนักงานฝายการเงิน บริษัทโฆษณาแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
กฤษณ อายุ 35 ป
กฤษณเปนลูกสาวคนสุดทองของครอบครัวจีน และเปนลูกสาวคนเดียวของพี่ชายแปดคนแต กฤษณ
ก็เขากันไดอยางกลมกลืนกับพี่ทุกๆคน พอของกฤษณจะแสดงความรักโดยการซื้อของที่กฤษณ
ชอบให แตกฤษณอยากใหพอ กอดมากกวา กฤษณเปนคนตนคิดชอบจัดกิจกรรมสันทนาการภายใน
ครอบครัวและรูสึกดีที่ไดทําสิ่งดีๆใหคนในครอบครัวและการเปนศูนยกลางของทุกคน วันนี้กฤษณ
ยังรูสึกเศราอยูก ับเหตุการณที่ตองเลิกรากับคนรัก
แปว อายุ 37 ป
วันที่ใหสัมภาษณ แปวยังเจ็บปวดกับเหตุการณอกหักมาหมาดๆเลาไปน้ําตาไหลไปแตแปวก็ยินดี
และสบายใจทีไ่ ดระบายออกมาบาง ในบริษัทที่แปวทํางานไมมีใครรูวา แปวเลิกกับแฟนแปวบอกวา
ใหใครรูไมได ตองรักษาภาพพจน แมคนในครอบครัวก็ไมเลาใหใครฟงไมอยากใหเขาตองเสียใจ
กับแปว
ความที่เปนลูกสาวคนสุดทองทุกคนในบานจะรูสึกเดือดรอนไปกับแปวทุกๆเรือ่ ง
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โดยเฉพาะแมจะเจ็บแคนมากกวาแปวเองเปนสิบเทา บานแปวจะแบงงานกันระหวางลูกสาว ลูก
ชาย ลูกสาวดูแลงานบานทั่วไปเชนอาหาร เสื้อผา สวนลูกชายชวยพอแมทําธุรกิจ แปวมองตนเอง
เปนคนดีมีคามาตลอดและยอมรับกับบทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ปจจุบัน เปนหัวหนาแผนก
สินเชื่อ บริษัทเงินทุนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
ออ อายุ 36 ป
ครอบครัวออ มีพี่ นองหาคน ออเปนลูกสาวคนที่สาม ไมเคยรูสึกวามีความแตกตางระหวางการ
เลี้ยงลูกสาวลูกชายเลย จนวันที่ ออ ไปสมัครงานเจาหนาที่ระบุวารับเฉพาะผูชายเทานั้น ออเริ่มรับรู
วามีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ ที่ทุกวันนี้ยังครองความโสดเปนเพราะวา ออเลือกมาก ทั้งๆที่มีคน
มาใหเลือกมากมายตั้งแตเปนสาวนอย ขณะนีก้ ็มีคนทีด่ ูใจกันอยูตอบไมไดวา จะตัดสินใจเมื่อไร ออ
จบปริญญาโทการตลาดจากตางประเทศ ปจจุบันเปนผูจดั การฝายการตลาดอาหารฟาสตฟูดชื่อดังใน
กรุงเทพฯ
ฝน อายุ 31 ป
ฝนจบปริญญาโทจากอเมริกา
ปจจุบันมีบริษัทรับออกแบบตกแตงภายในบริษัทเล็กๆแตรับงาน
ใหญๆ ฝนบอกวาดีใจ เวลาที่มีหนุมมานัดทานขาวแตพอเวลาผานไปความสัมพันธก็ไมมีอะไร
คืบหนา อานเขาไมออกไมรูวาตองวางทาทีตอไปอยางไร นานๆไปก็เบื่อ และถอดใจดวยความคิด
ที่วาผูหญิงสมัยนี้มีแตสวยๆทั้งนั้น ตัวเองคงสูเขาไมได อีกอยางที่ฝนไมมั่นใจคือ ฝนจะรูได
อยางไรวาผูชายคนไหนไมเปนเกย ทุกวันนี้ก็เลยเลือกเพื่อนใชเวลาอยูกับเพื่อนเปนหลัก ฝนคิดวา
ความเปนผูหญิงในระดับของผูหญิงเอเชียกําลังเหมาะไมมากไปไมนอ ยไป ผูหญิงตะวันตกก็แข็ง
กราวเปนตัวเองมากไป สวนผูหญิงตะวันออกกลางก็ถูกกดขี่เหลือเกิน
ขวัญ อายุ 37 ป
ขวัญเปนเจาของธุรกิจโฆษณาเล็กๆ ทั้งๆที่แทบจะหาเวลาวางไมไดแตขวัญก็ยนิ ดีสละเวลาให
สัมภาษณและเขากลุมสนทนากับเรา ความเปนคนคุยสนุก เปดเผย เสียงดัง ของขวัญชวยให
บรรยากาศของการสนทนาสนุกและเปนกันเอง ขวัญมีเพื่อนชายที่สนิท มากกวาสองคนแตกย็ ังเปน
แคเพื่อน คุณพอของขวัญเปนนายทหารเพิง่ จากไปไมนานทันทีที่สิ้นคุณพอขวัญก็รูวา ขวัญมีนอง
ตางมารดาเพิ่มอีกหนึ่งคน ปจจุบัน ขวัญตองรับภาระดูแลแม ยายและนอง
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กลุมสตรีที่ถูกกระทํา
กลุมนี้เปนกลุม ที่ผูวิจัยใหความสําคัญ และใชความละเอียดออนเปนพิเศษในการพิจารณารวมทัง้
คณะกรรมการจริยธรรมก็ตั้งขอคําถามถึงการพิจารณาคัดสรรสตรีที่จะเขากลุมสนทนา
ดวย
ความคิดที่วาสตรีกลุมนี้เปนผูถูกกระทํา อาจไมพรอมที่จะเปดเผยเรือ่ งราวที่เกิดขึน้ และการเขากลุม
สนทนาอาจเปนการเปดบาดแผล เปนการทํารายจิตใจซ้ําสองได ในประเด็นนี้ผูวิจยั ไดขอให
เจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะหที่บานพักฉุกเฉินฯพิจารณา สตรีที่อาสาเขากลุมโดยสมัครใจ มีความ
พรอมดานจิตใจที่จะเปดเผย เลาถึงเหตุการณในอดีตได
การเขาเก็บขอมูลในบานพักฉุกเฉิน
มีการเตรียมการลวงหนาโดยผูวิจยั ทํา
จดหมายถึผูอํานวยบานพักฯ ชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัย และขออนุญาตเขาพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูล จากนัน้ ประสานกับเจาหนาที่เพื่อนัดหมายเขาพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเปนขั้นตอน
ขั้นที่ 1 สรางสัมพันธภาพ ผูวิจัยเขาพืน้ ที่เพื่อทําความรูจักกับกลุมเปาหมาย พบปะพูดคุยในเรื่อง
ทั่วๆไป ใหความรูพื้นฐานในการทําแผนที่ความคิด( Mind mapping)
ขั้นที่ 2 สัมภาษณ ทําความรูจักเปนรายบุคคลเปดโอกาศใหผูเขากลุมเลาถึงเรื่องราวของตนเอง และ
ผูวิจัยถามคําถามที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อที่ผูเขากลุมมีตอความเปนหญิง
ความเปนชายและ
ระบบชายเปนใหญพรอมทั้งขอใหผูเขากลุม สนทนาเขียนแผนที่ความคิดของตนเองในประเด็น
เปาหมายชีวิต บทบาทหนาที่ ความเชื่อ และคุณคาของสตรี ผูอํานวยการบานพักฯไดชวยรวบรวม
สงใหผูวิจยั จากนั้นผูวจิ ัยนําแผนที่ความคิด ( Mind map) มาวิเคราะห สังเคราะห ในประเด็น
ความคิด ความเชื่อ และการกําหนดคุณคาสตรีของกลุม
ขั้นที่ 3 สนทนากลุม โดยใชภาพยนตโฆษณาชุด “เมาไมขับ” ความยาว 30วินาที เปนเครื่องมือใน
การกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมสนทนา ผูรวมกลุมสนทนาในกลุมสตรีที่ถูก
กระทําเปนสตรีผูที่พักอาศัยในบานพกฉุกเฉินฯ ชวงเดือนมกราคม 2548 แนะนําเขากลุมโดย
ผูอํานวยการบานพักฯ ประกอบดวยสตรี 7คน อายุตั้งแต 15-30ป
นิ อายุ 30 ป
สาวเหนือที่มุงลงใตหวังสรางครอบครัวที่อบอุนของตัวเองดวยความตั้งใจมั่น นิตั้งอกตั้งใจทํางาน
สงสามีใหไดเรียนสายวิชาชีพ ดวยความหวังวาเขาจะไดเปนผูนําครอบครัวที่ดีมีความรู แตพอชวงป
ใหม นิ กลับลําปางบานเกิด เพื่อเยี่ยมเยียน พอ แม นิ กลับภูเก็ตกอนกําหนดที่บอกสามีไว ไมรูวาจะ
เรียกมันวาโชคดีหรือโชคราย นิพบผูหญิงอื่นอยูในหองพักกับสามี นิใจเสียตั้งแตเห็นรองเทาผูหญิง
อยูที่หนาหองแลว แตก็ตัดสินใจเปดประตูเขาไปใหเห็นกับตาชัดๆไปเลย นิไมไดรองไห กลับไป
หาแม ไมเสียใจไมหมดหวังไมคิดวาตนเองสูญเสียอะไร เพราะสามีก็เปนแคสว นประกอบหนึ่ง
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เทานั้น นิใหความสําคัญกับหนาที่ลูกที่พึงมีตอพอ แมมากกวา นิถามแมวา แมยอมรับไดไหม ถาลูก
เปนหมาย ผัวทิ้ง แมตอบวา ความสุขของลูกมีความหมายมากกวาอะไรทั้งหมด พออายุครรภเริ่ม
มาก นิจึงเขามาพักในบานพักฉุกเฉินฯ เพื่อรอคลอด แลวจากนั้นนิจะเอาลูกใหแมเลี้ยง สําหรับ
ตัวเองตั้งใจจะหางานทํา เริ่มตนชีวิตใหม
ฝาย อายุ 15 ป
ฝายพักอยูที่บานพักฯนานมากแลว ตั้งแตรวู าตั้งครรภได4เดือน ขณะนี้ ลูกสาวของฝายอายุได2เดือน
เศษ เวลาที่พดู คุยถึงลูกสาว ดู ฝายมีความสุข ยิ้มแยม ราเริง แตเมื่อพูดถึงครอบครัว พอ แม ฝายดู
เศรา น้ําตาคลอเบา ฝาย เลาวา แมหนีพอไปตั้งแตฝายอายุยังไม7ขวบเพราะพอชอบทุบตีและทําราย
แมเปนประจํา ถึงจะรองไหออนวอนไมใหแมไปเทาไรแมก็ไมฟง แมบอกวาแมตองไป ฝาย พอจะ
จดจําความสุขบางชวงชีวิตทีอ่ ยูกับพอได ฝายไดออกไปเลนน้ําฝน ออกไปจับปลากับพอเวลาฝนตก
แตเวลาความสุขของฝายนั้นสั้น ไมนานพอก็ปวย พอเปนอะไรฝายไมรู เห็นแตทองของพอมันใหญ
และบวมขึน้ ทุกวัน ชวงที่พอเริ่มไมสบายฝายตองไปอยูกับปาที่ชมุ ชนแหงหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ
ฝายไดรูจักผูชายสูงอายุคนหนึ่งเขาใหเงินฝายเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ ฝายอยากไดเงิน จึงยอม
มาตลอด จนกระทั่งปารู ปาเรียกรองใหผูชายคนนั้นรับผิดชอบแตเขาก็หนีไป ปาพาฝายมาพักอาศัย
ที่บานพักฉุกเฉินฯ เพื่อรอคลอดและติดตามตัวชายคนนั้นมาดําเนินคดี กอนที่จะเขามาอยูบานพักฯ
ฝายไดมีโอกาศไปเยีย่ มพอ และพอก็เสียชีวิตในวันนัน้
ปาบอกวาปาจะเอาลูกของฝายไปเลี้ยง
สําหรับฝายคงจะอยูที่บานพักฉุกเฉินฯเพื่อเรียนหนังสือตอใหจบม.3
ไร อายุ 17 ป
ไร เปนคนพูดนอย เรียบรอย สุภาพ ไรบอกวายาสอนใหเปนคนดี พูดจาดี ไมสรางปญหา ไรอยูกับ
พอ กับยาจนอายุ15 ป พอก็เอาไรไปฝากปาเลี้ยง ชวงนีไ้ รรูขาววายาเสียชีวิต แตไรก็ไมไดไปงานศพ
ยา ไมนานปาก็ขายใไรใหกบั เพื่อนของปาไรอยูกับเขาจนตั้งครรภ ไรจึงหนีมาและขอใหคนชวย
และสงไรมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน ฯ ตั้งใจจะยกลูก (ยกลูกใหกับมูลนิธิฯ) สวนตัวไรทางมูลนิธิฯจะ
สงใหเรียนฝกอาชีพ เพื่อมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองตอไป
แหมม อายุ 27 ป
แหมมเปนผูชวยพยาบาลในโรงพยาบาลมีชื่อกลางใจกรุงเทพฯ รักเขาและเชื่อวาเขาก็รักแหมม จึง
ยอมเปนบานที่สองของเขา
และก็ถูกบานใหญตามราวีไมเลิก ทําใหแหมมตองออกจากงาน
โรงพยาบาล และไปรับดูแลผูปวยตามบานแทน จนกระทั่ง ตั้งครรภ จึงขอมาพัก ที่บานพักแหงนี้
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ดวยตนเองเพราะไมอยากเปนภาระของนายจาง เดือนหนาจะถึงกําหนดคลอดแลวแตยังตัดสินใจ
ไมไดเลยวาจะทําอยางไรกับตัวเองจะตัดสินใจอยางไรกับอนาคตของลูก ไมอยากใหลูกใชนามสกุล
สามีเพราะจะไปเหมือนบานใหญไมอยากยกลูกใหมูลนิธิ จะยอมเปนบานที่สองของเขาตอไปหรือ
จะเลิกกับเขา ถามถึงคุณคา แหมมตอบวาถาถามตอนนี้ตอบอะไรไมได แคปญหาสารพันที่อยู
ขางหนายังไมรูจะจัดการอยางไรเลยแตไมใชไมมีคุณคานะขอใหผานชวงนี้ไปกอน
ออม อายุ 18 ป
ออมเปนเด็กตางจังหวัดเขามาอยูกรุงเทพฯเมื่อสองปที่แลว อาศัยอยูกับพี่สาวชวยขายของไป เรียน
กศน.ไปจนไดรูจักกับแฟนคนแรกอยูก ับเขาไดไมนาน เพราะชอบทํารายรางกาย ออมจึงแยกมา ไม
นาน ออมก็รูจกั กับแฟนคนใหม อยูดว ยกันประมาณสองเดือนก็รูวามีทอ งกับแฟนคนแรก ถามแฟน
คนที่สองวารับไดไหม เขานิ่ง ไมตอบ ออมตัดสินใจมาบานพักฉุกเฉินฯเพื่อรอคลอด ตลอดเวลาที่
อยูที่นี่แฟนคนที่สองก็เคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง นอกนั้นก็มีโทรศัพทคุยกัน มาชวงหลัง เขาหายเงียบไป
ออมก็สับสน ตัดสินใจไมไดวาออกจากทีน่ ี่ไป ออมจะกลับไปหาเขาดีไหม หรือกลับไปอยูกับพี่สาว
ใจจริงออมอยากจะกลับไปอยูกินกับแฟนคนที่สองเพื่อทําหนาที่เมียที่ดีเหมือนผูหญิงทั่วไปแตเขา
หายไป ออมเองก็ไมรูวาเขาคิดอะไร
เปล อายุ 17 ป
เรื่องของเปลคลายกับเรื่องของออม เปลเปนเด็กตางจังหวัด เขามาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ อาศัย
กับพี่สาว แลวเปลก็มีความสัมพันธกับเพือ่ นนักเรียนดวยกัน จนตั้งครรภ เพื่อนชายปฏิเสธที่จะ
รับผิดชอบ พี่สาวเลยพาเปลมาบานพักฉุกเฉินฯ เปลเสียใจที่ทําให พอ แม เสียใจ ผิดหวังในตัวเปล
ตนเดือนมีนาก็จะถึงกําหนดคลอดยังไมรูเลยวาจะเอายังไง จะยกลูก หรือจะเลีย้ งเอง ชวงนี้พี่สาว
ของเปลพยายามติดตอพอ แมของเพื่อนชายใหเขามาดูลกู ที่โรงพยาบาลกอนที่เปลจะตัดสินใจอยาง
ใดไป ตอนนี้เปลก็คงไดแตรอใหถึงวันคลอด วันที่อะไรจะชัดเจนกวานี้
ดา อายุ 18 ป
ดาเขากรุงเทพฯตั้งแตอายุ15 มาทํางานเย็บผาแถวสมุทรปราการ ถูกใจหนุมที่เปนพนักงานขับรถสง
ของ ดาฉีดยาคุม แตทองไดยงั ไงไมรู พอทองได3เดือนแฟนก็หายหนาไป ไมกลับมาเลย จนกระทั่ง
อายุครรภได 5 เดือน นายจางให ดา พักงาน ชวงนี้ ดา รูสกึ แยที่สุด เงินก็ไมมีใชงานก็ไมมีทํา ทองก็
โตขึ้นทุกวัน ดาตัดสินใจจะเอาลูกออก จึงไปปรึกษาคนทีร่ านขายยา เขาไมแนะนําใหเอาออกเพราะ
ทองหลายเดือนแลว เขาแนะใหมาพักรอคลอดที่บานพักฉุกเฉินฯและพามาสง เสียใจที่ตนเองเรียน
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มานอย แตก็ไมคิดวาเหตุการณที่เกิดขึน้ ครั้งนี้ ทําใหตนเองไรคุณคา จะเก็บมันไวเปนบทเรียน สวน
เรื่องลูก เมื่อคลอดแลวดาจะยกลูกใหมูลนิธิฯ และถาจะคบคนใหม ก็จะดูใจกันใหนานหนอย อยาง
นอยก็สัก1ป
สตรีกลุมนี้เปนผูเดือดรอนจากปญหา การตั้งครรภไมพงึ ประสงค การถูกขมขืน ถูกหลอกใหมี
เพศสัมพันธแลกเงิน สามีทอดทิ้งหรือไปมีความสัมพันธกับหญิงอื่น และไดรับความชวยเหลือ ให
เขาพักในบานพักฉุกเฉินฯจนคลอด หลังจากคลอดแลวทางบานพักฯใหอยูเพื่อเลี้ยงดูและใหนมบุตร
เปนระยะเวลาหนึ่ง สตรีที่พรอมที่จะเลี้ยงบุตรดวยตัวเองก็สามารถพาบุตรกลับไป แตสําหรับผูที่ไม
พรอมก็สามารถทําเรื่องยกบุตรใหกับมูลนิธิฯได ขณะที่พักรอคลอด ทางบานพักฯมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางอาชีพใหกับสตรีที่พักอาศัยในบานพักฯ เชนสอนตัดเสือ้ เย็บผา ตัดผม เพื่อสตรีที่
ถูกกระทําเหลานี้จะไดมีอาชีพเลี้ยงชีวิตไดเมื่อออกจากบานพักฯไป
สตรีสมรสที่เปนแมบาน
สตรีกลุมนี้เปนกลุมที่สมรสแลว มีบุตรอยางนอยหนึ่งคนขณะทีใ่ หสัมภาษณและเขากลุมสนทนาไม
มีใครประกอบอาชีพหรือมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ แมบานทั้งหกคนไดแก
แดง อายุ 45 ป
แดงมีลูกชาย สามคน ตัดสินใจอออกจากงานเมื่อเจ็ดปที่แลวขณะตั้งทองลูกแฝด ซึ่งฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ดีขึ้นกวาครั้งแตงงานใหมๆ แดงเกลียดคนกินเหลาเพราะพอแดงเมาทีไร หาเรื่องตี
ลูกตีเมียประจํา แดงเลยมาอยูกับยาย ทําใหแดงไมคอยผูกพันกับพอ แม แตในฐานะลูกคนโต แดง
ใหความชวยเหลือเรื่องคาใชจาย
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาเลาเรียนของนองอีกสามคนดวย
ความเต็มใจ ในเวลาเดียวกันแดงก็มีความสุขที่ไดทุมเทเวลา กาย ใจ ใหกับครอบครัว พอใจที่ตื่นเชา
ขับรถสงลูกไปโรงเรียน ดูแลความสะอาดเรียบรอยของบาน เตรียมอาหารเย็น ไปรับลูก รอรับสามี
กลับบาน เปนเพื่อนคุย คอยรับฟงปญหาที่ทํางานของสามี ไมเพียงเทานั้น แดงยังเอาใจใสดแู ลพอ
แม สามีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ภาระหนาที่มากมายรายรอบตัวไมไดทาํ ใหแดงเหนื่อยหนาย
หรืออยากปลดปลอยตัวออกจากความรับผิดชอบเหลานัน้ เลย แดงบอกวา เพราะแดงรักเขา
หงา อายุ 47 ป
หงา เคยเปนครีเอทีฟไดเรคเตอรบริษัทโฆษณาทอปเท็นในกรุงเทพฯ ออกจากงานเมื่อสี่ปที่แลว
ดวยเหตุผลที่วา หาคนเลี้ยงลูกไมไดพรอมกับเริ่มเบื่องานที่หนัก เหนื่อยขึ้นทุกวัน เวลานีห้ งามี
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ความสุขที่ไดดูแลลูกอยางใกลชิดดวยตัวเองแตก็มีบางทีเ่ บื่อหนายกับงานบานที่ไมจบไมสิ้นโชคดีที่
สามีชวยแบงเบางานซักผาไปบาง สิ่งที่หงาเสาะแสวงหาคือวิธีที่ดที ี่สุด เหมาะสมที่สุดในการ
พัฒนาลูกสาวฝาแฝดวัยแปดขวบทุกๆดานทั้งกาย ใจ และสังคม
ศรี อายุ 43 ป
ศรี ลูกสาวคนเดียวของแม พอแมของศรีแยกกันตั้งแตศรียังเด็ก ถึงแมของศรีเปนแมเลี้ยงเดีย่ วแตก็
ไมไดขัดสนทางเศรษฐกิจ( เปนเศรษฐีทดี่ นิ ยานสุขุมวิท) เมื่อศรีจบปริญญาตรีตกลงแตงงานกับ
ผูชายที่แมเลือกใหทั้งๆที่ศรีก็รูจักเขานอยมาก ตลอดชีวิตแตงงานทีผ่ านมาศรีเปนฝายยอม อดทน
ปรับตัวและเปนผูใหอยูฝายเดียวจนรูสึกวากําลังจะทนไมไดและพรอมจะจบ เมื่อลูกสาวและลูกชาย
พนชวงวัยรุน และโตพอที่พรอมจะรับรูปญหา แตวนั นี้ เขาของนุนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี รับฟง
รับผิดชอบตอครอบครัวมากขึ้น ศรีคิดวาเกิดจากการทีศ่ รีไดปรับทุกขกับพี่ชายของสามีและเขาได
พูดคุยกันหรือวาบางที่การอดทนและการเปนฝายยอมอาจจะใหผลตอบแทน
ชลอ อายุ 45 ป
ผูหญิงชุมชนคลองเตยออกจากบานมาเริ่มตนชีวิตสาวโรงงานทอผาดวยตัวเอง
ตั้งแตอายุสิบหา
ดําเนินชีวิตถูกบางผิดบาง จนมาพบสามีคนนี้ มีลูกดวยกันสองคนชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ชลอบอกวา
ซึ้งใจเขาก็ตรงที่ไมรงั เกียจ ซักผาเลือดให เอาใจใสดแู ลเรายามเจ็บ ยามเราคลอดลูก เมื่อตัดสินใจอยู
กับเขา เขาก็ใหออกจากงานเปนแมบานใหเขา(ขณะที่คยุ กับชลอ ผูสัมภาษณเห็นชลอคอยเอาผาปด
ไลยุงใหสามีซงึ่ กําลังยืนทาสีบานใหมอยู) ความที่ชลอเปนนักสูมาแตเด็ก ชลอเปนตัวตั้งตัวตีในการ
นําชาวชุมชนฯเพื่อสรางที่อยูอาศัย และในที่สุดก็ไดรับการสนับสนุนจากโครงการบานมั่นคง ทุก
วันนีน้ วลเปนคนคอยดูแลจัดการ ควบคุมการสั่งซื้อวัสดุในการกอสรางใหกับเพื่อนๆในชุมชนโดย
ไมมีคาตอบแทนใดๆ (จากการสังเกตุผูวจิ ัยเห็นวา ชลอเปนผูหญิงทีม่ ีบุคลิกภาพ ที่ยืดหยุน ปรับตัว
งาย มีทั้งออน และแข็ง เปนทั้งผูนําและผูตาม)
ออย อายุ 45 ป
ออยจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ทํางานมาหลายอยางตั้งแตขายประกัน เปดรานอาหาร ทําหนังสือ
นิตยสาร ทุกธุรกิจเจริญเติบโตและจบลงเพียงในชวงสัน้ ๆ ทําใหออยตองเริ่มตนใหมเสมอ ออยอยู
กินกับสามีโดยที่พอแมของออยไมเห็นดวยเนื่องจากฐานะทางครอบครัวของออยเปนครอบครัวที่มี
ฐานะดี มีชอื่ เสียง ดวยเหตุนี้จึงไมจดทะเบียนสมรส เพราะออยยังอยากใชนามสกุลของพอที่
สามารถอางอิงได หลังจากหยุดกิจการรานอาหาร ออยกลายมาเปนแมบานเต็มตัววิถีชีวิตของออย
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เปลี่ยนไป เคยใชเวลารวมกับสามีในการบริหารรานอาหารกลับกลายเปนวาออยตองอยูบานทํางาน
บาน ขณะที่สามีออกจากบานทุกวัน ออยเริ่มไมมีความสุข กังวลใจทีส่ ามีกลับบานดึกขึ้นเรื่อยๆ ใน
ที่สุดออยก็จับไดวาเขามีผหู ญิงอื่น ออยขอใหสามีเลิกพฤติกรรมนั้นเสีย แตสามีก็ไมรับปาก และ
อางวาหลอกเอาไวใช ออยปรึกษาเพื่อนวาออยจะเลิกกับสามี เพราะอยางไรออยก็เลี้ยงตัวเองและลูก
ไดอยางสบายโดยไมตองพึ่งสามี แตทุกวันนี้กย็ ังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
นิด อายุ 38 ป
นิดจบพยาบาล เกียรตินยิ ม แตไมมีโอกาสไดใชวิชาชีพทีเ่ รียนมา นิดแตงงานและมีลกู ทันทีที่เรียน
จบ จากนั้นนิดก็ทุมเทชีวติ ทั้งหมดใหกบั ลูกดวยความตั้งใจที่จะเติมลูกใหเต็มในทุกๆดานที่นิดเคย
พรอง นิดเลาวาตนเปนลูกทีพ่ อทิ้ง มีแมขี้เมา นิดพยายามเอาดีเรื่องการเรียนแตก็กลายเปนคนเห็นแก
ตัวในสายตาเพื่อน เมื่อแตงงานก็หวังวาชีวิตแตงงานจะชวยเติมความขาดความพรองในอดีตของนิด
แตกลับเปนวา สามีเองก็คาดหวังวานิดจะมาชวยสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้นและ
ความขัดแยงในแนวทางการเลี้ยงดูลูก สําหรับนิดลูกตองไดทุกอยางที่ดีที่สุดแตขณะที่สามีคิดวา
อะไรก็ไดที่เปนไปตามฐานะ เมื่อตางคนตางหวังและไมสมหวัง ตางคนตางผิดหวังในกันและกัน
สามีใชความรุนแรงกับนิด เริ่มจากการหามออกจากบาน ลดคาใชจาย และในที่สุดก็ถึงขั้นลงมือ ตบ
ตี ทํารายรางกาย นิดตองเก็บตัวอยูแ ตในบาน ไมติดตอเพือ่ นฝูง อยางนอยที่สุดเพื่อไมสรางความไม
พอใจใหสามี นิดยึดหลักคิดและหลักปฏิบตั ิของศาสนา คือ สามีเปนศีรษะ ภรรยาเปนแขนขา และ
การอธิฐานใหกันและกัน ทุกวันนี้นิดยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิดไมคดิ ตอตาน หรือปฏิเสธ ดวยเหตุที่
ศาสนาของนิดหามมิใหมกี ารหยาราง
ผูหญิงทํางาน
ผูหญิงทํางาน ในงานวิจยั นี้ หมายถึง ผูหญิงที่แตงงานแลว รับผิดชอบทั้งงานบาน และ งานนอกบาน
มีบทบาทหนาที่ เมีย แม,แมบานและคนทํางานหารายไดไปพรอมกัน แตใครจะใหความสําคัญกับ
อะไร จะเอางานดี บานก็เสีย หรือ จะเอาบานดี งานก็หยอนยาน ภาวะเชนนี้ ทําใหผูหญิงทํางานตก
อยูในภาวะขัดแยงในใจตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งตลอดเวลา กลุมผูหญิงทํางานที่สละเวลาพือ่
งานวิจยั ครั้งนีม้ ี 7 คน เมื่อถึงวันสนทนากลุม สมาชิกคนหนึ่ง มีความจําเปนตองเดินทางไป
ตางจังหวัดกระทันหันและอีกคนติดงานดวน ทําใหมีผูเขารวมสนทนากลุมเหลือเพียง 5 คน อายุ
ตั้งแต32-48ป
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อุย อายุ 38 ป
อุยเปนเลขานุการ สํานักงานทนายความแหงหนึ่งยานถนนวิทยุ แตงงานมากวา14ปมี ลูกสาวคน
เดียวอายุ12ป บานของอุยอยูชานเมือง ทุกเชาอุยออกจากบานประมาณตี๕ครึ่งเพื่อไปสงลูกสาวที่
โรงเรียน แลวเลยไปทํางาน เย็นเลิกงานเกือบ๖โมง รีบไปรับลูกสาวที่โรงเรียน ถาวันไหนไมมี
กิจกรรมตอนเย็นลูกไมไดเรียนพิเศษก็ถึงบานประมาณ3ทุม ที่บานอุยไมมีคนรับใช อุยทํางานบาน
เอง ซึ่งจะทําสัปดาหละครั้งในวันเสาร วันอาทิตยตองพาลูกสาวไปเรียนเปยโน และตอดวยเรียน
ภาษาอังกฤษ อุยยอมรับวาไมเคยสอนงานบานใหลูกเลย ทําเองเร็วกวา อาหารก็กนิ นอกบานเปน
สวนใหญ ภาระที่เอย เปนแคงานสวนนอยในการเปนแมบานของอุย อุยเอยถึงความรับผิดชอบตอ
งานที่ทํางานเล็กนอยที่ดูเหมือนไมมีความหนักใจอยางใดทั้งหญิงทั้งชายตางมีความเทาเทียม อุย ไม
เห็นดวยกับอุดมการณชายเปนใหญ ผูชายคิดขึ้นมาเองปกครองผูหญิงดวยกําลัง แตภาระรับผิดชอบ
ทั้งหมดที่อุยทํา อุยไมเคยเรียกรองใหสามีมารับภาระแทนเลย แมบางครงที่อุยพูดถึงนิสัยของผูชาย
ที่ขี้เกียจ ติดสบายเห็นความสุขสวนตัวสําคัญกวา อุยก็จะแกตัวใหสามีวา “ผูชายก็เปนอยางนี”้ ชาง
เขาเถอะ
ทิพย อายุ 48 ป
ดวยวัยของทิพยที่ใกลจะเลขหากับประสบการณชีวติ ที่ยาวนานในการทํางานในบริษัทฯขนาดใหญ
ระดับตนๆ ของประเทศ ทิพยเหนื่อยกับการเดินทางไกล จึงลาออก เพื่อเริ่มธุรกิจของครอบครัว
และอยางนอย ทิพยก็ยังพอจะจัดสรรเวลาใหกับลูกและตัวเองไดบา ง
ลูกสาวคนโตเขาเรียน
มหาวิทยาลัยแลว สวนลูกชายคนเล็กเพิ่งอยูชั้นมัธยมตนระดับผลการเรียนของลูกชายทําใหทพิ ย
และสามีไมคอยสบายใจนักและที่สําคัญสามีของทิพยคิดวามันเปนหนาที่
ที่ทิพยตองปรับปรุง
นอกจากเรื่องลูก เรื่องงานทิพยยังมีความสุขกับการไดทําธุระเพื่อญาติ เพื่อคนรอบๆตัวอีก ไมวาเขา
จะรองขอหรือไม ถาอะไรทีท่ ิพยทําได ทิพยทําโดยเฉพาะงานเพื่อสังคม ถึงแมกิจกรรมเพื่อสังคม
จะทําใหทิพยสุขใจ แตมันก็เอาเวลาของครอบครัวไป ทิพยรูวาสามีไมคอยพอใจ แตมันคือ
ความสุข หลายครั้งที่พยายามปฏิเสธ แตก็อดไมได นี่คอื ความขัดแยงในใจที่ทพิ ยไมสามารถจัดการ
ได อีกปญหาที่ทิพยลําบากใจ คือการแบงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชนระหวาง
สามีและพี่นองของทิพยเองในธุรกิจครอบครัวที่ทําอยู เพราะดูเหมือนไมมีใครพอใจในสิ่งที่ไดรับ
เลยสักคน ทิพยพูดวาก็คงตองใหเขา ตางคนตางเรียนรูก นั เอง ขางหนึง่ ก็พี่ ขางหนึ่งก็ผัว นาติดตาม
ความคิดของทิพยวาทามกลางบทบาทหนาที่ที่หลากหลายในความเปนผูหญิงแบบที่ตอ งรับบทใน
ทุกฉากทุกตอนอยางไมเคยปฏิเสธ ทิพยคิด และรูสึกอยางไร
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เอ อายุ 32 ป
เอเปนเจาหนาที่ของมูลนิธิเพื่อครอบครัวแหงหนึ่งในกรุงเทพฯมานานกวาหาป ยังสนุกกับงานได
เดินทางไดพบปะผูคน แตก็มบี างครั้งที่เหนือ่ ยจนลาเพราะไมมีวนั หยุดเลย เอ เลาวา โชคดีที่สามีชวย
รับภาระรับผิดชอบเรื่องลูกไปบาง สวนงานบานงานครัว เอก็ยนิ ดีรับเปนภาระเพราะมันเปน
ความสุขที่ไดทําใหกับคนที่เรารัก เอพอใจกับบทบาทแม บทบาทเมียในเวลาที่เออยูบ าน และเอก็
พอใจในบทบาทผูหญิงทํางานเวลาที่อยูน อกบาน เอเปดเผยวาชีวิตแตงงานของเอไมไดสมบูรณลง
ตัวไปเสียทุกอยาง สองปกวาแลวที่เราไมมีอะไรกัน เอพยายามปรับปรุงตัวปรับปรุงบรรยากาศแตก็
ไมไดผล เขาหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณอยางทีก่ ลาวทุกทีไป ทําเปนกลอมลูกนอน ทําเปน
ยุงกับงาน เอแสดงออกเหมือนวาตนเองก็ไมเดือดรอน แตความจริง เอคิดอยางไร
กุง อายุ 41 ป
กุงเปนคนสงขลาเปนลูกสาวคนกลาง ในพี่นองหาคน ทุกคนเขามาเรียนตอระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพฯ กุงจบปริญญาโทนิเทศศาสตร เปนผูบริหารฝายบริการลูกคา บริษัทโฆษณาระดับทอป
ไฟฟ ชวงทีก่ ุงเริ่มทํางานใหมๆเจานายไมคอยจะพอใจที่ไดลูกนองที่เปนผูหญิงเทาไหร กุงรูมาวา
เขาอยากไดคนทํางานที่เปนผูชายมากกวา กุงคิดวาหญิงชายความสามารถไมตางกันแตความยอมรับ
จากสังคมตางหากที่ไมเทากัน กุงสนุกและมีความสุขกับบทบาทผูหญิงทํางานมาก มันทําใหกุงเปน
Some body ในสังคม งานและหนาที่ทําใหเรามีคา ขณะเดียวกันบทบาทแมก็ทําใหเราแฮปปบทบาท
ผูหญิงที่มีสามีก็ทําใหเราเหมือนผูหญิงคนอื่น ถาใหเลือกบทบาทใดบทบาทหนึ่งคงยาก
จบ อายุ 45 ป
ทุกวันนี้ จบรับบทบาทผูชวยประชาสัมพันธชุมชน ประธานกลุมออมทรัพยกองทุนหมูบาน แต
งานประจําของจบเปนเจาหนาที่ดูแลสวนของบริษัทน้ํามันแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งกอนหนานีเ้ ธอ
เปนเพียงแมบา นธรรมดาคนหนึ่งไมรูจกั และไมเขาใจคุณคาชีวิต เชา พอสามีออกจากบาน จบก็ใส
เสื้อคอกระเชา ทาปากแดงแจดออกไปเลน(ไพ)ไดบางเสียบางมารูตัวอีกที สามีไปอยูกับเมียนอย
เสียแลว ไมรจู ะทําอยางไร เอาแตไปหาหมอดู เมื่อไรเขาจะกลับมา กังวลใจทุกขใจมาก จบเลาวามี
อยูวันหนึ่งไปงานทอดผาปากับหมอดูที่เปนเจาประจํา มีผูหญิงทั้งนั้นรวมเกือบสี่สิบคนในรถคันนัน้
แตละคนก็ลว นเปนหมายผัวทิ้ง จบเลยไดคดิ มีคนที่ทุกขอกทุกขใจเหมือนเรา มากกวาเราตั้งมากมาย
จะมัวมานั่งเศรานั่งทุกขอยูทาํ ไม จึงจุดธูปเทียนกราบพระ อธิฐานเสียดังวา “เจาประคูณ เกิดมาชาติ
หนาอยาใหกําพราผัวเลย สาธุ” ความรูสึกของจบขณะที่เลาเรื่องแสดงถึงความมั่นใจและเชื่อในสิ่งที่
ตัดสินใจทําลงไป จากนัน้ จบก็เริ่มไปทํางานกับมูลนิธิดวงประทีป ไดเขารวมอบรมกับกลุมตางๆ
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ชีวิตจบผลิกผัน ตั้งแตวันนัน้ มา ชีวิตจบเปลี่ยนไป จบมีอาชีพ จบมีรายได จบเอาใจใส ดูแลลูก ไม
นาน สามีขอกลับมาอยูดว ย จบไมปฏิเสธ แตจบไมไดทําบทบาทเมียอยางที่เคยทํา ตางคนตางอยู
ตางคนตางกิน เขาเสียอีกที่กลับมาทําบทบาทที่จบเคยทํา เชนหุงหาขาวปลาอาหาร เอาน้ําเอาทาให
เวลาจบกลับมาเหนื่อยๆ สิ่งที่จบเสียใจทีส่ ุดในชีวิต คือการที่ผัวมีเมียนอย สิ่งที่จบดีใจที่สุด คือได
บวชลูกชาย ทุกวันนี้จบมีความสุขมากกับงานที่ทํา และบทบาทที่เปลี่ยนไป การไดชวยเหลือผูอื่น
จากบทเรียนชีวิตของจบ คงจะพอชวยอธิบายปรากฏการณ การเกิดเณรแอ จอมขมังเวทย อะไรที่
เปนสิ่งบีบคั้นใหผูหญิงในสังคมไทยตองตอสู ดิ้นรนเพือ่ ยื้อยุด เอาสามีคืนกลับมา ใชคําพร่ําสอน
ของแมและสังคมไหม ที่ใหผูหญิงยึดเอาสามีเปนสรณะ ถึงขั้นเสียทองเทาหัวไมยอมเสียผัวใหใคร
สตรีที่เลี้ยงดูบตุ รโดยลําพัง( Single Mom)
สตรีกลุมนี้มีความแตกตางในสาเหตุที่เขาสูสภาพความเปนแมเลี้ยงเดีย่ ว(Single Mom) ไมอาจอยู
ภายใตความสัมพันธหญิงชายตามที่สังคมกําหนดได แตขณะเดียวกันพวกเธอก็มีความเหมือนที่ตอ ง
รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกโดยที่ผูเปนพอไมไดอยูรับผิดชอบรวม
การไดมาซึ่งกลุมเปาหมายกลุมนี้ โดยการที่ผูวิจัยสมัครเขารวมกลุมกิจกรรมของมูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว ที่จัดขึ้นเฉพาะสําหรับ Single Parent เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพกับกลุมเปาหมาย
จากนั้นผูว ิจยั จึงแนะนําตัวเองวาเปนใคร ตองการสัมภาษณกลุมเปาหมายในประเด็นใด สอบถามถึง
ความสะดวกของแตละคนทีจ่ ะเขารวมกลุมสนทนาในโอกาสตอไป สตรีที่เขารวมกลุมสนทนาใน
กลุมแมเลี้ยงเดีย่ วมี5คน อายุตั้งแต34-45ป ไดแก
สุ อายุ 35 ป
แมเลี้ยงเดีย่ วทีร่ อสถานภาพโสด คดีหยาอยูร ะหวางรอคําสั่งศาล สุ บอกวาตลอดเวลาที่อยูดวยกันมา
เขาทุมเทใหกบั พอแม พีน่ องของเขา มากกวาทีจ่ ะทุม เทใหกับสุและลูก ซื้อบานใหมใหพอ แม
ลงทุนทําธุรกิจใหนองเปนแสน มีอะไรทุมเทใหพอแมพี่นอ งหมด สุรูสึกวาเขาเห็นแกตัว เลยทาเขา
ลองแยกกันอยู คิดวาเขาจะเห็นความสําคัญของสุกับลูกบาง แตปลาวเลยกลายเปนถูกใจเขา เขาทํา
เรื่องขอหยา ตอนนั้นสุรูสึกแยมาก งงไปหมด คิดไปสารพัด แลวจะอยูอยางไร ลูกจะอยางไร
ทํางานยังไง สังคมจะคิดอยางไร คนที่รูจักเขาจะพูดอะไร รวมทั้ง ผิดหวัง เพราะเคยจินตนาการวา
ครอบครัวตองสวยงาม สมบูรณ เคยพยายามปรับความเขาใจกันแตพดู กันไมรูเรื่อง สุไมชอบให
เรียกวา “หมาย” รูสึกไมดีเหมือนเปน second choice ถาใหเลือก ผูช ายที่ไหนเขาจะเลือกแมหมาย
ใครอยากไดคนมีตําหนิ ใครๆ เขาก็เลือกผูหญิงที่ยังไมแตงงาน ปจจุบันสุเริ่มปรับตัวเขากับการใช
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ชีวิตแบบแมเลีย้ งเดีย่ ว เริ่มคุน เคยกับการอยูกับลูกสองคน เริ่มสนุกกับการใชชีวิตอิสระ อยากไป
ไหนไดไป อยากทําอะไรไดทํา
ออ อายุ 39 ป
“ทุกวันนี้ออ ตองเปดหนังสือพิมพหนาหนึ่ง เพื่อดูวามันตายรึยัง อยากเห็นมันตาย” ถึงเรื่องราวความ
เจ็บปวดทั้งกายทั้งใจของ ออ จะผานมานานแคไหน ออไมเคยหายแคน “ไมอยากอยูรวมโลกกับมัน
มันทําใหเจ็บแสบ” คบกันมา13ป กอนแตงงาน แตงไดสองเดือนก็ทอ ง ตั้งแตทองมันทั้งตบทั้งตี
ขมขู ตะคอก จน ออ จะเปนบา มีวันหนึง่ ออ รีดผาอยู มันเอาเตารีดนาบ ออกลัวจนรนราน ถูกทํา
รายหนักๆ จนตองเขาโรงพยาบาลตั้ง 2-3 ครั้ง ครั้งสุดทาย ตอนนั้นทองได 7 เดือนมีเลือดออกดวย
นึกวาแทงแลว หนีกลับไปอยูกับแมจนคลอด จากนัน้ ออ ก็ฟองหยา ปจจุบันออกับลูกชายอาศัยอยู
กับแมและพี่สาวซึ่งเปนอาจารยสอนระดับมหาวิทยาลัย สวนตัวออ เลือกประกอบอาชีพอิสระ
(ตัวแทนประกันภัย)เพื่อที่จะไดมีเวลาใหลกู และแมที่ปว ย รายไดที่ออ ไดรับไมคอยจะพอที่จะเลี้ยง
ดูลูกและตัวเอง ก็ไดความชวยเหลือจากพีส่ าวที่พยุงใหพออยูได แตกย็ ังมีความหวังวา สักวันออและ
ลูก คงจะมีชีวติ ที่ดีกวานี้
แอด อายุ 45 ป
แอดเลาวา “เรามีพี่นอง4คน ชาย2 หญิง2 เราเขากับพี่สาวไมได เลยแยกตัวออกมาจากบาน แลวไป
ทําธุรกิจกับเพือ่ น เราถูกหลอกใหเซ็นตเช็ค ทั้งๆที่เราก็ไมมีเงิน เลยตองหนีคดี มาเจอพอของนอง.....
(ลูกสาว)ชวนไปใชชีวิตรวมกันทั้งๆที่ไมไดรัก แตมนั เหมือนเปนฟางเสนสุดทาย ยังไงก็ตองควาไว
อยูๆไป มาตีเรา ก็เลยขอใหเขาแยกไป จากนั้นมาเราก็อยูกับนอง ....(ลูกสาว)สองคน”แอดพยายาม
เลือกอาชีพที่มีเวลาใหลูกมากหนอย รายไดแคพออยูไ ดเปนคาเชาบาน คากินคาอยู คาเทอมลูก แอด
บอกวา เปดเทอมใหมจะยายไปอยูโรงเรียนรัฐบาลจะไดถูกสตางคหนอย ความหวังของแอดตอนนี้
ก็ขอแคเพียงใหตัวเองมีสุขภาพดี เพื่ออยูเลี้ยงลูกสงเขาใหถึงฝง หาเวลาอยูกับลูกใหมากที่สุด แอด
ไมเคยรูสึกเสียใจ กับการเขาสูสถานการณแมเลี้ยงเดีย่ วเลย เพราะทั้งหมดเลือกเอง ตัดสินใจเอง และ
เลี้ยงตัวเองไดไมตองพึ่งพาใคร
นอย อายุ 34 ป
นอยเปนคนจังหวัดสตูล.เขากรุงเทพฯมาเปนชางเย็บผาตกลงใจใชชวี ติ แตงงานกับตํารวจผูนอย ยศ
นายสิบ ไมนาน นอย รูวาสามีติดการพนัน ก็เลยขอเลิกซึ่งขณะนั้นลูกสาวอายุไดขวบกวา ตอนที่
เลิกกันพากันไปเซ็นใบหยารูสึกเฉยๆไมเสียใจ มันซึมๆอยางนี้มานานแลวเริ่มหางเหินกัน ตั้งแตเขา
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เสียพนันจนหมดตัวแลวยังมาบังคับให นอยขายที่เอาเงินมาใชหนีใ้ หเขา หลังจากเลิกกัน กลับมาใช
นามสกุลเดิม แตคํานําหนาชือ่ ไมเหมือนเดิม เรากลับเปนคนเดิมไมได ถึงจะชื่อเดิม นามสกุลเดิม แต
คํานําหนา มี “นาง” แทน “นางสาว”นอยบอกวา อดีตเขาสรางใหผูหญิงเปนผูตาม แตปจจุบนั ควร
เทากันไดแลว ทั้งผูหญิงผูชายตางก็ตองทํางานหาเงินเหมือนกัน แลวทําไมงานบานยังตองเปนของ
ผูหญิง ผูชายมีสิทธิ์เจาชู แตผูหญิงไมมีสิทธิ์
เซียม อายุ 35 ป
สามีของเซียม เสียชีวติ ตั้งแตลูกสาวยังไมคลอด เซียมไมไดเลาวาสามีปวยดวยโรคอะไร บอกแตวา
ยื้อเขาไวไมไหวแลว ตองปลอยเขาไป เทาที่จับความได ชีวิตแตงงานของเซียมก็มคี วามรุนแรงอยู
บาง เซียมเลาวา “เราเคยโยนพัดลมใสสามีเรา ดวยเชื่อวาถาเราเปนฝายทํากอน เขาจะไมกลาทําเรา”
เซียมมาจากครอบครัวที่มีแตความรุนแรง เห็นพอทํารายแมทุกวัน ไดยินเสียงตะโกนดาของแม
เซียมพูดถึงตัวเองวาโชครายที่มีพอแบบนีแ้ ตก็โชคดีที่ตนเปนคนใฝดีใฝเรียนรู สอบไดทุนไปเรียน
ภาษาญี่ปุนที่ประเทศญี่ปุน ทุกวันนี้ เซียมมีอาชีพเปนครูสอนภาษาญี่ปุนใหคนไทย และสอน
ภาษาไทยใหคนญี่ปุน รายไดอยูในขั้นสบายไดทั้งแมทั้งลูกและมีเงินเหลือออม กําหนดเวลาสอนได
ดวยตัวเอง มีเวลาใหลูกไดอยางที่ตองการเซียมพยายามใชธรรมะในการดําเนินชีวติ ทําบุญตักบาตร
สวดมนต ฟงเทศน ดวยหวังวาการกระทําที่ดี การรักษาศีลจะชวยทําใหชีวิตของเซียมพบแตสิ่งดีงาม
แตเมื่อเซียมตองพบกับความผิดหวัง ไมเปนไปอยางคาดคิดก็รูสึกสูญเสีย ผิดหวังรุนแรงใชเวลานาน
กวาจะจัดการกับความรูสึกเหลานั้นได
ทั้งหมดที่กลาวมา คือความเปนมา ประสบการณที่สตรีแตละคนไดประสพมาดวย
ตัวเองจากคําบอกเลาของของเธอเองและประวัติความเปนมาเหลานี้คือ องคประกอบที่มีผลตอการ
วิเคราะห ความคิด ความเชื่อ และการกําหนดคุณคาในบทตอไป
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บทที่ 4

ผลการศึกษา
บทนี้ผูวิจยั นําเสนอความคิด ความเชื่อ การกําหนดบทบาท และการกําหนดคุณคา
ตนเองของสตรีแตละกลุมทีต่ างไดรับการขัดเกลาเรื่องเพศสภาพจากสังคม (Socialization) การอบ
รมบมเพาะจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อและสถาบันอื่นๆ ตั้งแตแรกเกิด
จนถึงวันตาย (Galliano,2003) และจากการกําหนดกรอบการหลอหลอมเพศสภาพจากสังคมและ
สถานการณแวดลอมนี้เองทีท่ ําใหสตรีแตละคนเกิดการรับรู ยอมรับ และตระหนักในบทบาทของ
ตนเอง (Self acknowledge) ถึงแมวาในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมชายเปนใหญ (Patriarchy) จะกําหนด
บทบาทหนาทีใ่ หสตรีดอยคากวาชาย ใหสิทธิและโอกาสนอยกวาชาย แตก็ใชวาสตรีทุกคนใน
สังคมไทยจะสยบยอมกับเงือ่ นไขที่ไดรับ ดวยประสบการณที่แตกตางทําใหสตรีแตละคนจึงเลือกที่
จะเชื่อ เลือกทีจ่ ะกําหนดบทบาทและคุณคาตนเองตามเปาหมายของแตละคนแตกตางกันไป
ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่ทําการขัดเกลาสตรี ตามดวยสถาบันการศึกษาโดยครู
อาจารย แบบเรียนและเพือ่ น ตลอดจนสถาบันอื่นๆในสังคมและการเมืองรวมผนึกกําลังขัดเกลา
สตรีใหมีความเปนหญิง ชายใหมีความเปนชาย(Gender Socializations) กําหนดบทบาทหญิงชายไว
ชัดเจนมีภาพลักษณตายตัววา หญิงตองออนนอมและยอมตาม ชายตองเขมแข็งแกรงกราวและเปน
ผูนํา ดวยวาทกรรมที่วา “ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายเปนชางเทาหนา” บทบาทเพศในชีวิตผูหญิง
ก็ถูกขัดเกลาจากครอบครัว เด็กหญิงเติบโตมาพรอมกับการเลียนแบบแม เด็กหญิงเรียนรูวา “คุณคา
แหงการเปนผูหญิง”เกี่ยวพันกับการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี ับผูอื่น เมื่อใดที่สัมพันธภาพไมราบรื่นก็
จะนําไปสูความ ซึมเศรา วิตกกังวลไรพลังและไรคุณคา (พิมพวัลย บุญมงคล 2542) ครอบครัวถูก
กําหนดใหเปนสถาบันพื้นฐานของสังคม การแตงงานเปนเงื่อนไขของการสรางครอบครัวและนีค่ ือ
รูปแบบหนึ่งของการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของสมาชิกในสังคม (ยศ สันตสมบัติ 2544) การขัด
เกลาผูหญิงใหปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม โดยใชครอบครัว การแตงงาน เปนกรอบความดี
งามที่สังคมกําหนด คือการควบคุมทางสังคม(Social Control)ที่มีสองมาตรฐาน(Double Standard)
ระหวางหญิงชายที่สรางความไมเสมอภาคในความเปนมนุษย
ทั้งที่รูวาเปนการเลือกปฏิบัติ
(Discriminate) ผูหญิงบางคนก็ยอมรับบทบาทหนาที่ ที่สังคมกําหนดให โดยการยอมเขาสูระบบ
ครอบครัว ในภาวะที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง บทบาทหนาที่ของสตรีก็เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาดวยเชนกัน(พิมพวัลย บุญมงคล 2541) ผูหญิงบางคนไมเลือกที่จะเขาสูร ะบบครอบครัว
ตามความคาดหวังของสังคมที่หวังวาเมื่อถึงชวงวัยหนึ่ง หนุมสาวมีบรรทัดฐานที่ตองแตงงานมี
ครอบครัวเพื่อสรางฐานะความเปนอยูใหมนั่ คง เปนทัศนะหญิง ชายที่สะทอนมาจากคานิยมเกีย่ วกับ
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การแตงงานในชนบทไทย(อางแลว)
แตในความเปนจริงมีผูหญิงที่ไมไดมีคานิยมเชนเดียวกับ
ชนบทโดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนกลุมสตรีสมัครใจโสด สตรีกลุมนี้ไมเลือกบทบาทที่เปนเมีย
และบทบาทแม โดยใหเหตุผลวา “การแตงงานคือการเสี่ยง ไมมีความแนนอนไมมเี หตุผลอะไรที่
ตองเสี่ยง ในเมื่อผูหญิงก็สามารถพึ่งพาตนเองได”
ในงานวิจยั นี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากสตรีวัยเจริญพันธุอายุตั้งแต 15-48 ปและมี
สถานภาพที่แตกตางกันแบงเปนกลุม 6 กลุมรวมทั้งหมด 35 คนโดย
สัมภาษณประวัติสวนตัว
ในครั้งแรกที่นัดพบเพื่อทําความรูจักและสราง
สัมพันธภาพ ผูวิจัยเปดโอกาสใหกลุมตัวอยาง เลาเรือ่ งราวความเปนไป ชีวิตสวนตัว ความคิด
ความรูสึกของแตละคนตามสบายแบบเปนกันเอง
เก็บขอมูล ความคิด ความเชื่อของกลุมเปาหมายโดยการใหทําแผนที่ความคิด
(Mind Map) ผูวิจัยใหตน แบบของแผนที่ความคิดที่มีประเด็นหลัก (แกนแกน)ที่เรื่อง “ผูหญิง”แยก
เปนประเด็นรอง (กิ่งแกว) สี่เรื่องคือ เปาหมาย บทบาท ความเชื่อและคุณคา พรอมอธิบายวิธีเขียน
แผนที่ความคิดและนัดหมายเพื่อกลับมารับแผนที่ความคิดของกลุมตัวอยางที่เขียนเรียบรอยแลวเพื่อ
นําไปวิเคราะห
การสนทนากลุม(Focus Group) ในกลุมการสนทนาแตละครั้งประกอบดวยกลุม
ตัวอยางที่มีสถานภาพเดียวกันประมาณ 5-7 คน การสนทนาแตละครั้งมีขั้นตอนเหมือนกันทุกกลุม
ดังนี้
-ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยแนะนําตัวเองใหกลุม และขอใหผูรวมกลุมแนะนําตัวเอง
-ขั้นตอนที่ 2 อธิบายวัตถุประสงคและขั้นตอนในการทําวิจัย
-ขั้นตอนที่ 3 ขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนากลุม
-ขั้นตอนที่ 4 เปดภาพยนตรโฆษณาชุด “เมาไมขับ”ความยาว30วินาที ดูติดตอกัน2
รอบ จากนั้นผูว ิจัยถามถึงความรูสึกของผูเขากลุมอยางไมเฉพาะเจาะจง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ใชแนวคิดและวิธีวเิ คราะหแบบสตรีนิยม (Feminist
Methodology) ที่ปฏิเสธความคิดตามระบบคานิยมกระแสหลัก คือปฏิเสธระบบโครงสรางนิยม
(Structuralism) และปฏิเสธการแยกภาคปฏิบัติออกจากภาคทฤษฎีแยกผูวิจยั และผูถกู วิจยั แนวคิด
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สตรีนิยมใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับผูหญิง ความรู ความรูสึกและประสบการณ
(Ramazanoglu,Holland2002) การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับ เสียง คําพูด ความคิด ความเชือ่
ของผูหญิงเปนแกนแกนสําคัญ ใหความสําคัญกับภาษา นิยามความหมายที่สตรีกลุมเปาหมายนิยาม
ใหกับคุณคาของตนเอง การนําเสนอขอมูลโดยวิธีการบรรยาย การเลาเรื่องราว และชีวประวัติของ
ผูใหขอมูล
ลักษณะดานประชากร
กลุมตัวอยางทีศ่ ึกษามีทั้งหมด 6 กลุม รวม 35 คน ประกอบดวย
กลุมสตรีโสดโดยสมัครใจ

จํานวน 6 คน อายุระหวาง 30 -47 ป

กลุมสตรีโสดไมสมัครใจ

จํานวน 6 คน อายุระหวาง 30 -45 ป

กลุมสตรีที่เปนแมบาน

จํานวน 6 คน อายุระหวาง 38 -48 ป

กลุมสตรีที่สมรสและทํางานนอกบาน

จํานวน 5 คน อายุระหวาง 29 -46 ป

กลุมสตรี แมเลี้ยงบุตรโดยลําพัง

จํานวน 5 คน อายุระหวาง 32 -45 ป

กลุมสตรีที่ถูกกระทํา

จํานวน 7 คน อายุระหวาง 15 -30 ป

ผลการวิเคราะห จากแผนที่ความคิด
จากแผนที่ความคิดของสตรีกลุมตัวอยาง 6 กลุม รวม 35 คน ผูวจิ ัยไดแยกนําเสนอเปนภาพแผนที่
ความคิดของสตรีแตละกลุมในแตละประเด็นรอง เพื่อเสนอใหเห็นถึงความเชื่อที่เดนชัดของสตรีแต
ละสถานภาพที่มีตอประเด็นบทบาทสตรี ตอประเด็นเพศสภาพ และตอคุณคาสตรี
การนําเสนอแผนที่ความคิดในประเด็นบทบาทผูวิจัยนําเสนอบทบาทของสตรีแต
ละกลุมสถานภาพเพื่อชีใ้ หเห็นชัดวาสตรีแตละสถานภาพจะกําหนดบทบาทตามสถานภาพทีแ่ ตละ
คนดํารงอยู
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บทบาทสตรีโสดสมัครใจ
จากภาพแผนที่ความคิดของกลุมนี้พบวา สตรีกลุมนี้เขาใจถึงบทบาทที่พึงทําของสตรีทั่วไปวามี
บทบาทใดบางรวมถึงบทบาทเมีย และบทบาทแม แตดว ยประสบการณ ความคิด ความเชื่อ สตรี
กลุมนี้ใหความหมาย ของการแตงงานวาเปนเรื่องที่ไมแนนอน เสี่ยงและทําใหสตรีสูญเสียอิสรภาพ
สตรีกลุมนี้จึงใหความสําคัญกับการแสดงบทบาทอื่นที่อยูนอกบริบทครอบครัวมากกวาเชนบทบาท
ผูหญิงทํางาน บทบาทอาสาสมัคร บทบาทเพื่อน แทนการแสดงบทบาทตามความสัมพันธหญิงชาย

บทบาทสตรีโสดไมสมัครใจ
สตรีกลุมนี้ใหความสําคัญและมีเปาหมายในความสัมพันธชายหญิง สตรีกลุมนี้จึงกําหนดบทบาท
ในบริบทครอบครัวไวมากมายทั้งบทบาทที่คาดวาจะกระทํา และบทบาทที่ทําอยู รวมทั้งบทบาท
นอกบริบทครอบครัวสตรีกลุมนี้จึงมีบทบาทที่หลากหลาย
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บทบาทสตรีผถู ูกกระทํา
สตรีเกือบทุกคนในกลุมนี้มีความตระหนักในบทบาทผูหญิง โดยเฉพาะบทบาทเมีย ดูไดจากการให
ความคิดเห็นในประเด็นครอบครัว ที่สวนใหญลวนมีความหวังที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณแบบ มี
พอ แม ลูก ครบ ดูจาก ประเด็นงานบาน ทีแ่ ทบทุกคนในกลุม ยินดีที่จะรับผิดชอบตองานบาน ดวย
เห็นวาเปนหนาที่ที่ผูหญิงตองทํา ตองรับผิดชอบ ไมมีเหตุผลที่ผูหญิงจะปฏิเสธ งานบานไดเลย แต
ในกลุมนี้ ยังมีบางคนที่ไมยอมรับบทบาทที่สังคมกําหนดให เธอใหความเห็นวา “ถาเราไมสามารถ
ทําได ทําไมตองฝน มันมีทางออกตั้งเยอะ จะรับแตบทบาทเมีย ไมรับบทบาทแมก็ได เราเลือกเองได
ไมจําเปนตองทําทุกกระบวนทาของเมีย ของแม บางสถานการณก็ไมอํานวย บางทีเราก็ทําหนาทีพ่ อ
แทนได เราไมจําเปนตองจํากัดไววาเปนเมีย เปนแมที่ดี แลวแตสถานการณกําหนดความเปนไป

บทบาทสตรีกลุมแมบาน
สตรีกลุมแมบานทุกคนมีเปาหมายหลักอยูท ี่ครอบครัว
จึงกําหนดบทบาทของผูหญิงที่มีตอ
ครอบครัวมากมายหลายบทบาท ตั้งแตบทบาทเมีย บทบาทแม บทบาทสะใภ บทบาทพี่สาว
นองสาว ลูกสาว คนรับใช แมบาน ผูดแู ลผูชวยเหลือ กระสอบทราย และชางเทาหลังแตละคน
ไดรับการอบรมสั่งสอนใหรับผิดชอบและรักษาครอบครัว ถูกสอนใหเอาใจใสดแู ลผูอื่น ใหยอมรับ
พฤติกรรมของสามีและไมวา อะไรจะเกิดขึน้ ผูหญิงตองอยูรักษาบาน รักษาลูก ในกลุมนี้มีแมบาน
หนึ่งคนที่ไมกาํ หนดบทบาทตนเองที่การเปนเมีย เปนแม หากแตกําหนดบทบาทที่การเปนสมาชิก
ของคริสจักร และอธิบายวา บทบาทเมีย บทบาทแมเปนบทบาทที่พระเจากําหนดการทําตามบทบาท
หนาที่ เปนการถวายเกียรติแดพระผูเปนเจา พระองคทรงสั่งวา คูชีวิตคือคูอุปถัมภที่คอยเติมเสริม
อีกฝายที่ไมมี สามีคือศีรษะ ภรรยาตองเชื่อฟง
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บทบาทผูหญิงทํางาน
สตรีกลุมนี้เปนกลุมที่สมรสแแลว ประกอบอาชีพมีรายไดเปนของตัวเองการทํางานทําใหสตรีกลุม
นี้มีบทบาทอื่นที่ตองกระทํานอกเหนือจากบทบาทจากความสัมพันธชายหญิงในบริบทครอบครัว
แตเมื่อถามวาถาใหเลือก ระหวางบทบาทในครอบครัว คือบทบาทเมีย บทบาทแม กับบทบาทผูหญิง
ทํางาน สตรีกลุมนี้ก็ไมขอเลือก เพราะพวกเธอพึงพอใจในบทบาททั้งสองดาน เพราะแตละบทบาท
ตางก็ใหความหมายกับพวกเธอทั้งสิ้น
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บทบาทสตรีที่เลี้ยงดูบตุ รโดยลําพัง
สตรีที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพังมีภาระรับผิดชอบตอบทบาทมากกวากลุมอื่นเปนสองเทาเพราะนอกจาก
บทบาทแม แลว เธอยังตองรับบทบาทผูนําที่ตองหาเลี้ยงครอบครัวอีกบทบาทหนึ่ง

การนําเสนอแผนที่ความคิดในประเด็นความเชื่อในเพศสภาพและประเด็นคุณคาที่
สตรีกําหนดผูว ิจัยนําเสนอโดยรวมความเชื่อของสตรีทั้ง 6 กลุมในแผนที่เดียวกัน เพื่อที่จะใหเห็นถึง
ความเชื่อที่มีทงั้ เหมือนและแตกตางกันของสตรีทั้ง 6 กลุม และเสนอแผนที่ความคิดการกําหนด
คุณคาของสตรีไวรวมกันทั้ง 6 กลุมดวยเหตุผลเชนเดียวกัน
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แผนที่ความคิด ประเด็น “ความเชื่อในเพศสภาพ”ของสตรีทั้ง 6 กลุม
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ความเชื่อ ของสตรีที่มีตอเพศสภาพ
นอกจากสถานภาพของสตรีแลว ความเชื่อก็ยังเปนตัวกําหนดการกระทํา บทบาท
และเปาหมายชีวิตของสตรี
โดยเฉพาะความเชื่อในประเด็นที่เกี่ยวของกับการกําหนดความเปน
ตัวตนของสตรียอมมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและการกําหนดคุณคาตนเอง ในงานวิจยั นี้ ผูวิจยั
ไดจําแนกความเชื่อที่เกี่ยวกับความเปนหญิง ความเปนชายไว 3 แนว
- ความเปนชายเหนือกวาความเปนหญิง
- ความเปนหญิงเหนือกวาความเปนชาย
- ความเปนหญิงความเปนชายเทาเทียมกัน
ในสังคมไทยความเชื่อเรื่องความเปนหญิง
ความเปนชายมีลกั ษณะตายตัว
(Stereotype) เปนรูปแบบแผนผังความคิดชนิดหนึง่ ที่แบงแยกความเปนหญิงความเปนชายออกจาก
กันโดย กําหนดใหความเปนหญิงมีความออนแอ ตองพึ่งพา ชอบความละเอียดออน จิตใจออนไหว
ใชอารมณ ลังเล ตัดสินใจชา ไมกลาเสี่ยง (สถิตย นิยมญาติ, 2541)
จากความเชื่อของสตรีแตละกลุมที่ผูวิจัยไดศึกษา พบวามีความเชื่อที่เปนลักษณะ
ตายตัว( Stereotype )คือเปนรูปแบบความเชื่อที่ยึดถืออยางเขมแข็ง ภายใตอุดมคติ ชายเปนใหญที่
กลอมเกลาสตรีใหอยูใ นกรอบความคิดที่สังคมกําหนด เชน ความเชื่อที่วา “ผูหญิงเปนชางเทาหลัง”
ปรากฏในความเชื่อของสตรีทุกกลุม แมในกลุมสตรีที่สมัครใจเปนโสดที่ปฏิเสธความสัมพันธชาย
หญิง (Gender relation) ในระบบครอบครัวความเชือ่ โดยรวมเปนความเชื่อตายตัวที่สถาบันทาง
สังคมกําหนดกรอบ กลอมเกลาสตรีต้งั แตเกิด เชน ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว ตองเปนกุลสตรี เปน
คนละเอียดออน ออนแอ ออนไหว ไมเด็ดขาด คิดเล็กคิดนอย แตขณะเดียวกันก็มีความเชื่อที่
ปฏิเสธความเชื่อแบบตายตัว เปนความเชื่อในทางตรงขามกับความเชื่อตายตัว เชน เชื่อวาผูหญิง
ไมไดออนแอ ผูหญิงเปนผูนําได ผูหญิงสามารถทําไดทุกอยางที่ผูชายคิดวาผูห ญิงทําไมได เลี้ยง
ตัวเองไดไมตอ งพึ่งพา
ความเชื่อเชิงปฏิเสธความเชื่อตายตัว พบมากในกลุมสตรีที่ถูกกระทํา
ความเชื่อ ที่วาความเปนหญิง ความเปนชายเทาเทียมกัน พบในสตรี 4 กลุม ยกเวน กลุมโสดสมัคร
ใจ และกลุมผูหญิงทํางาน สันณิฐานวาดวยความเชื่อที่วาไมมีความเทาเทียมกันในความเปนหญิง
เปนชาย และความเปนหญิงดอยกวาความเปนชาย และความหมายของการแตงงานวา “การแตงงาน
คือความเสี่ยง” ทําใหสตรีกลุม สมัครใจโสดนี้ตัดสินใจเปนโสดอยางสมัครใจ
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ความเชื่อ สตรีกลุมสมัครใจโสด
สตรีกลุมนี้มีความเชื่อวาความเปนชายเหนือกวาความเปนหญิง เชื่อวาชายเปนผูมี
ความเด็ดขาด เด็ดเดียวเปนผูใชเหตุผล ขณะที่เชื่อวาผูหญิงนั้นมีรางกายที่ออนแอ จิตใจมีทั้งที่โลเล
และที่เขมแข็ง มีความเชื่อตายตัวทีว่ า ผูหญิงตองเปนกุลสตรี ตองเปนชางเทาหลัง
ความเชื่อจากการสนทนากลุม
มล
“ผูหญิงคิดเล็ก คิดนอยคิดถึงรายละเอียดมาก การตัดสินใจเลยไมเด็ดขาด
เหมือนผูชาย ทางผูชายเขาคิดถึงผลลัพธที่จะได ไมคิดถึงสิ่งที่จะไปทําลายจิตใจ น้ําใจคนอื่น หรือ
ผลกระทบตอคนอื่นบาง เขาสามารถจะโชะไปเลยวาเปาหมายเขาคืออะไร”
หนอง
อารมณเสียสวนใหญ”

“ผูชายเขามีเหตุผลมากกวา

ทุกอยางตั้งอยูบนเหตุผล ผูหญิงจะเนน

แดง

“ผูหญิงมีอารมณเหนือเหตุผล ผูชายจะอยูกับเหตุผล”

ยุย

“กลาเสี่ยงที่จะทําอะไรมากกวาผูหญิง”

หนุย ก็ยอมรับและอธิบายใหกลุมฟงถึงเหตุผลวาการที่ผูหญิงมีบุคลิกภาพเชนนีก้ ็
เพราะการ Treat จากครอบครัว.....การที่ถูกอบรมวาผูหญิงตองละเอียดรอบคอบเพราะถูกสอนให
ทํางานบานซึ่งเปนงานที่ตองใชความละเอียด และการที่กระบวนการตัดสินใจของผูหญิงตางกับ
ผูชายก็เพราะวาเปนผลสืบเนื่องจากมีกระบวนการเรียนรูท ี่แตกตางกัน
ความเชื่อ สตรีกลุมไมสมัครใจโสด
สตรีกลุมไมสมัครใจโสดมีความเชื่อวาผูห ญิงเปนผูตาม ตองรักนวลสงวนตัวเปน
คนคิดเล็กคิดนอย ชอบใชความรูสึกมากกวาเหตุผล ขณะที่ผูชายมีโอกาศที่ดีกวาในสังคม และไดรับ
การยอมรับมากกวาผูห ญิง นอกจากความเชื่อที่ความเปนชายเหนือกวาความเปนหญิง สตรีกลุมนี้
ยังมีความเชื่อวาความเปนหญิง ความเปนชายเทาเทียมกันโดยเฉพาะ เชิงสติปญญา ความคิด
ความสามารถ และเสมอภาคทางความคิด
ความเชื่อจากการสนทนากลุม สตรีในกลุมเขาใจและรับรูวาพวกเธอถูกอบรมสั่ง
สอนใหเปนผูห ญิงตามแบบที่สังคมตองการและพอใจกับการขัดเกลาทีส่ ังคมกระทํา
แต
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ขณะเดียวกัน พวกเธอก็มีความคิดที่จะเลือกเปนและเลือกคูตามแบบที่เธอตองการ ไมไดปลอยให
ผูใหญเลือกคูให พวกเธอยอมรับความเปนหญิงที่เปนอยูวาเปนสิ่งที่พอเหมาะ พอดีกับสังคมไทย
ฝน
“ฝนวาผูหญิงเอเชียกําลังดีในแงความเปนผูหญิง.....ผูหญิงที่เปนมุสลิม ก็
นากลัวมาก เขาไมไดใชความเปนผูหญิงของเขาอยางที่เราไดใชกําลังดี”
แปว “ผูหญิงกลาในบางเรื่อง ไมกลาในบางเรื่องก็ดแี ลว พอใจแลว....มาจาก
ครอบครัวคนจีนฐานะยากจน พอแมสอนใหทําหนาที่ของตน กลับจากโรงเรียนตองทํางาน หลอม
ใหเปนผูรับผิดชอบตอตนเอง ตอพี่นอง ชวยเหลือกัน”
เมื่อเอยถึงสภาพสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงสตรีกลุมนี้รูสึกเปนกังวลและมองวา
สังคมกําลังจะเสื่อม
ออ
“เปนไปไดมั้ยวาสังคมเรากําลังจะเสื่อมจากศีลหา ไมมแี ลวไมมีอะไรใน
กลอง.....ไอ คิว ต่ําลงมาเรื่อยๆ อยูแตกับคอมพิวเตอร เขาเปนอะไรไมรู”
แปว
“สังคมกําลังจะเปลี่ยน.....นากลัวจริงๆ บางทีก็รับไมได ที่แปลกใจคือ
พอแมปลอยใหเขาเปนอยางนั้นไดอยางไร ถาเรามีลูกจะไมปลอยใหเขาเปนอยางนัน้ เหมือนพอแม
รังแกฉัน ไอที่เดินเกลือนถนนแบบนั้น ปลอยไปไดอยางไร”
ความเชื่อ สตรีกลุมที่ถูกกระทํา
ความเชื่อของกลุมเปนลักษณะผสมผสานและหลากหลาย โดยมีความเชื่อวา ความ
เปนชายเหนือกวาความเปนหญิงเปนความเชื่อสวนใหญในกลุม และประสบการณที่เกิดกับสตรีแต
ละคนก็มีสวนทําใหสตรีเหลานั้นรับความคิด ความเชือ่ อื่นๆนอกเหนือจากความเชื่อที่ไดรับมาจาก
การอบรมสั่งสอน ที่กําหนดใหสตรีเปนเมียเปนแมที่ดีอยางที่สังคมยอมรับอยางที่ปรากฏในบทบาท
ของสตรีกลุมนี้ จากการเปนผูถูกกระทําทําใหสตรีกลุม นี้เรียนรูว าถึงแมผหู ญิงจะออนแอแตผูหญิงก็
มีความเขมแข็งอยูดวย ถึงแมผูหญิงจะเปนกุลสตรี เปนชางเทาหลัง แตผูหญิงก็ทําไดทุกอยาง
ความเชื่อจากการสนทนากลุม
นิ
“สิ่งแวดลอมทําใหผหู ญิงออนแอไมได ถาเราออนแอ สามีไปแลว เราจะอยู
ดวยตัวเราเองไดอยางไร สิง่ แวดลอมชวยสอนใหเราเขมแข็งนะคะ”
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แหมม
“อดีตอาจใชแตปจจุบันใชไมได มันมีความเสมอภาคกันหลายๆอยาง
กาวไปพรอมๆกันดีกวา สมัยนี้ไมมีคําวาผูนําในครอบครัว กาวไปพรอมๆกันทุกคนในครอบครัว
นาจะดีกวาการที่มีความคิดของคนๆเดียวเปนผูตัดสิน ผูชายทําอะไรได ผูหญิงก็ทําได สมัยกอน
คนเปนพอบานเปนนหลักตัดสินทุกอยาง อะไรก็มาลงทีพอบาน สมัยนี้ไมเปนอยางนั้นแลว”
ดา
“สมัยนี้ เปนผูหญิงที่คิด รับผิดชอบมากกวา ผูชายบางคนทีค่ ิดวาตัวเอง
ตองเปนใหญเหนือผูหญิงทุกคน สั่งอะไรตองเชื่อ ตองเปนเมียที่ดี ตองเชื่อฟงผัว แตสมัยนี้ไมใช
เหมือนพีแ่ หมมบอก กาวไปพรอมกันดีกวา มีปญหาอะไรคุยกันแลวตัดสินใจพรอมๆกัน ดีกวาเขา
ตัดสินใจคนเดียวแลวคอยมาบอกเรา แตแลวเราวามันผิด มันไมใช”
ไร

“สังคมยอมรับความเปนกุลสตรีมากกวา ผูห ญิงเกงก็ดแี ตตอ งเกงใหถูก

เวลา”
ออม “ก็ใช เปนกุลสตรี เดินไปพรอมๆกันก็จริงแตตองถูกกาละเทศะ อยางเรา
เจอปญหาขางนอก เราออกความคิดเห็นทามกลางเพือ่ นฝูงของเขาแลวเราจะบังคับใหเขาเชื่อการ
ตัดสินใจของเราตอหนาเพื่อนเขา มันก็ไมถูก ไมใช เราตองเกงใหถูกเวลา ไมใชพดู ตลอด”
ถึงแมสตรีกลุมนี้จะยอมรับวาผูหญิงสมัยนี้ตองเกง มีความคิดเทาเทียมแตกย็ ังเกง
ภายใตเงื่อนไขที่วาไมแสดงความเกงเกินหนาผูชาย
ความเชื่อ สตรีกลุมแมบาน
สตรีกลุมแมบานมีความเชื่อในสองแนวคิด คือ ยอมรับความเชื่อที่วาความเปนชาย
เหนือกวาความเปนหญิงเพราะผูหญิงถูกสอนมาใหเปนฝายยอมตาม เปนผูรักษาครอบครัว(เปนชาง
เทาหลัง) งานบานเปนงานของผูหญิง สวนความเทาเทียมนั้นเปนความเทาเทียมทางสติปญญา
เทานั้น มิใชความเทาเทียมทางสังคม ในสิทธิและหนาที่
ความเชื่อจากการสนทนากลุม

เรายังมี...”

หงา

“ผูหญิงถูกสอนมาใหบริการ”

แดง

“ถาเขาไปทํางาน แลวเราไมทํากับขาวแลวจะทําอะไร ทําอะไรที่ใหvalue
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ศรี
“อยูที่การเลี้ยงดูของครอบครัว ทําไมผูหญิงตองดูแลผูชายอยางดี เปน
เพราะวาผูห ญิงถูกสอนมากกวาชาย ผูชายเองก็ควรถูกสอนใหดแู ลคนใกลตวั เชนกัน”
สําหรับสตรีกลุมแมบานบางคนที่เขาสูสถานภาพนี้อยางไมเต็มใจมักจะเปนผูตั้ง
คําถามกับกลุมในประเด็นทีไ่ มยอมรับ ไมเห็นดวย
ออย
“ออยอยากจะบอกพวกเรา บรรดาแมทั้งหลาย ตองเริ่มตนสอนที่ลูกชาย
ไมใหเอาเปรียบผูหญิงอยางที่โบราณสืบทอดมา มีกฏเกณฑใหผูหญิงปฏิบัติ ยกเวนเสียวาโลกจะ
แตกแลวเริ่มตนกันใหมใหหญิง ชายเทาเทียมกัน มันถึงจะไมเกิดปญหาที่เราพูดกันอยูทุกวันนี้ ทํา
อยางไรใหพอ แมที่มีลูกชายสอนลูกใหมีแนวคิดที่เคารพสตรี ชวยเหลือและเห็นใจผูห ญิง สามารถถู
บาน ลางจาน ซักเสื้อผา ออยมีลูกผูหญิง ออยจะสอนลูกผูหญิงอยางไรใหเชื่อมั่นและเปนตัวของ
ตัวเอง ไมตองแครผูชาย จะสอนอยางไร”
นิด
“เราเปนแมบาน สอนลูกชายอยางไรก็ไมซึมซับ มันมาจากราก มันมาจาก
สายเลือดและสิ่งแวดลอม”
ศรี
“ขอเสริม....ยกตัวอยาง สามีถูกเลี้ยงมาแบบเปนใหญ ทุกอยางตองพรอม
บริการเขา เปนKing ของบาน”
จากความเชื่อที่ปรากฏในบทสนทนา พบวาสตรีในกลุม แมบานยอมรับและเขาใจ
วาสาเหตุที่ผูชายเหนือกวามีสิทธิอํานาจที่เหนือกวานั้นลวนมาจากการอบรมสั่งสอน และผูหญิง
ยอมจํานนกับภาวะที่ดอยกวา หากแตเทาเทียมดานความคิด สติปญญา
ออย

“คิดวาผูชายฉลาดกวาผูหญิง”

หงา

“ไมหรอก คิดตางกันมากกวา”

แดง “อยาคิดซิวา เขาเกงกวาเรา ทุกคนขึ้นกับธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหาร ...
บางครั้งผูชายก็ออนแอ แตไมแสดงออก....”
ศรี
หงา
แตกตาง”

“ผูหญิงไมไดรับการสนับสนุน ไมไดเรียนหนังสือ”
“ผูหญิงเปนนายกรัฐมนตรี เปนประธานาธิบดีได วิธีการคิดมากกวาที่
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ชลอ
“ในความคิดเรา เขาคือเพื่อน เขามีปญหามาไมรูจะปรึกษาใครก็ปรึกษา
เรา วันนี้คือเพือ่ น ขอน้ํา ขอยากัน”
ความเชื่อ สตรีกลุมผูหญิงทํางาน
จากแผนที่ความคิดจะพบวาสตรีกลุมนี้เชื่อวาผูหญิงทําไดทุกอยางตั้งแตการเปน
ผูนํา การเปนผูต ามและยอมเปนผูถูกกระทํายอมรับภาระหนักแตกลับถูกมองเปนเพศที่มีคุณคานอย
ความเชื่อจากการสนทนากลุม
ผูหญิงทํางานถึงแมจะไดรับการอบรมสั่งสอนมาใหเปนผูบริการเปนผูให และยอม
รับภาระความเปนเมีย ผูหญิงตองเปนฝายยอมเพื่อรักษาครอบครัว ความเปนแมตามความคาดหวัง
ของสังคม ในเวลาเดียวกันความเปนผูหญิงทํางานไดสรางอีกตัวตนหนึ่งในสังคมใหกับสตรีกลุมนี้
สงผลใหสตรีกลุมนี้มีความเชื่อที่หลากหลาย มีทั้งความเชื่อที่วาความเปนชายเหนือกวาความเปน
หญิงที่สังคมกลอมเกลา และความเชื่อที่วา ผูหญิงก็สามารถเปนชางเทาหนา เปนผูนําได การทํางาน
ทําใหมีมุมมองชีวิตที่กวางขึน้ สตรีกลุมนี้ไมไดเอยถึงความเทาเทียมทางสังคมโดยตรง เพียงแต
กลาวถึงการเปนเพื่อนคูคิด
จบ “...เราทํางานเองมีเงินเดือน มันรูส ึกภูมิใจ อยากไดอะไรซื้อเอง ...อยากไป
ไหนก็ไป ไมมเี จาหัวใจ....เลี้ยงลูกเองตัดสินใจเอง มันกวางขึ้น...”
ทิพย
“...กายเราก็บริการสามี เหนื่อยอยางไรก็ตองทํา แตถาดานจิต เอาเขา
จริงๆเราก็มีอัตตา ฉันก็ผหู ญิงทํางาน รูท ั้งรู ใจก็อยากยืดหยุน แตก็เผลอไมได ตัวตน อัตตามันจะ
ออกมา”
ภายใตความคิดความเชื่อทีว่ า สตรีทํางานมีศักดิ์ศรีมีอิสระตัดสินใจไดเอง แตกย็ ัง
เปนความเชื่อที่ซอนอยูใตความคิดความเชื่อระบบคิดชายเปนใหญ ถึงแมสตรีจะมีอิสระเสรี แตก็
เปนเสรีที่มีกรอบ
อุย
“การทํางานนอกจากจะทําใหเรารูส ึกมีศักดิ์ศรีในตัวเอง ถึงฉันมีสิทธที่จะ
ไปไหนมาไหน แตก็เลือกทีจ่ ะไมใชสิทธนั้น ทั้งที่มันควรจะตองเลือกใชบาง ที่สุดก็คือผูหญิงก็ยัง
เลือกที่จะใหกบั คนอื่นมากกวาจะใหกับตัวเอง
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ในบทสนทนามีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นวา
ธรรมชาติ หรือถูกทําใหเปน

ความเปนผูหญิงนั้นเปน

อุย

“คิดวามันเปนธรรมชาติ เหมือนธรรมชาติตายตัวของผูหญิง

จบ

“มันไมใชธรรมชาติ มันเปนจังหวะ โอกาสและเวลาบังคับใหเปน”

กุง
“ทั้งสองเหตุผล ทั้งinside outside การเกิดเปนผูห ญิงมีทั้งโครโมโซมX Y
ขณะเดียวกันจากoutside จากสังคม วัฒนธรรม จากโรงเรียน”
จบ

“แตคดิ วาไมใชแลวนะ มันตองเปลี่ยน มันคิดเองโดยผานตัวเรา”

ความเชื่อของสตรีแตละคนนั้นนอกจากจะถูกขัดเกลาจากสังคมโดยผานสถาบัน
ตางๆเริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันกฏหมาย สถาบันสื่อฯลฯ ซึ่งสถาบัน
เหลานี้ลวนมีเปาหมายและคาดหวังใหสตรี ตองเปนเมีย เปนแมทดี่ ี แตประสบการณสวนตัวของ
สตรีแตละคนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่รวมปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของสตรีแตละคนใหแตกตาง
กันไป
ความเชื่อ สตรีกลุมที่เลี้ยงดูบตุ รโดยลําพัง
ดังที่กลาวแลว ความเชื่อนอกจากจะมาจากการอบรมสั่งสอนการกลอมเกลาจาก
สถาบันทางสังคมแลว ประสบการณของสตรีแตละคนก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนในความคิด ความ
เชื่อของสตรี จากการกลายมาเปนแมที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพังที่ตองรับภาระหนักมีความเชื่อวาผูชาย
เอาเปรียบ แมจะเชื่อวาหญิงเปนชางเทาหลัง แตหญิงชายเสมอภาคในหนาที่รับผิดชอบ
ความเชื่อจากการสนทนากลุม
สตรีกลุมแมเลี้ยงเดีย่ วมีประสบการณที่แตกตางจากสตรีกลุมอื่นๆหากแตความเชื่อ
เรื่องความเปนชายเหนือความเปนหญิงก็ยงั คงมีอยู ผูชายมีโอกาสในสังคม เอาเปรียบ ขมเหงสตรี
ขณะที่ผูหญิงเปนผูที่มีความออนไหว ตองรักนวลสงวนตัว เปนกุลสตรี เปนฝายตองยอมตาม เปน
ชางเทาหลังในเวลาเดียวกันสตรีกลุมนี้ก็มีความเชื่อที่วา หญิง ชายเสมอภาค เทาเทียมในเรื่องหนาที่
และความรับผิดชอบ
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สุ
“สังคมไทย เหมือนตองยอมรับ ตองทน ...เราถูกปลูกฝงมาวาเราตองยอม
ใหไดแยกกันแลว ขางนอก (สังคม ตีความโดยผูวิจยั ) เขาจะวาเรามั๊ย... ใจอยากจะเลิก แตทําไมได
เพราะสังคม... สุคิดวามันตองเสมอภาค”
เซียม “แตเราตานสังคมไมไดหรอก ผูช ายยังไงเขาก็มีโอกาส ผูหญิงแคมีสามี
สองคน สังคมจะวายังไง”
นอย “สังคมยอมรับผูชายมากกวา”
สรุปความเชื่อของสตรีกลุมตัวอยางทั้ง หกกลุมที่พบจากแผนที่ความคิด พบวา
ความเชื่อที่เหมือนกันและปรากฏในทุกกลุมตัวอยางคือความเปนชายอยูเหนือความเปนหญิงเปน
ความเชื่อตามภาพลักษณตายตัว (Stereotype) ที่สังคมกําหนดกรอบไว โดยเฉพาะความเชื่อทีว่ า
ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ปรากฏในความเชือ่ ของสตรีทุกกลุม สวนความเชื่อที่วาหญิง ชายเสมอภาค
เทาเทียมมีปรากฏในเกือบทุกกลุม ยกเวนกลุมสตรีสมัครใจโสด และสตรีกลุมผูหญิงทํางานที่มิได
กลาวถึงความเทาเทียมระหวางหญิง ชายเลย แมจะมีเอยถึงความสามารถของสตรีที่เปนผูนําไดความ
เชื่อที่ไมพบในการศึกษาครัง้ นี้เลยคือ ความเชื่อที่วา ความเปนหญิงเหนือกวาความเปนชาย
การนําเสนอแผนที่ความคิดประเด็นคุณคา ผูวิจยั นําเสนอเปนแผนที่ความคิดโดย
รวมของสตรีทั้ง 6 กลุมไวในแผนที่ความคิดเดียวกัน
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แผนที่ความคิดประเด็น “คุณคา” ของสตรีทั้ง 6 กลุม
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คุณคาสตรี ที่สตรีกําหนด
มีผูกลาวถึง “คุณคา” ในความหมายในบริบทตางๆ เชน เพ็ญศรี ลี้วารินทรพานิช
(2531:17) เสนอแนวทางในการปฏิบัติตนสําหรับคูสมรส ใหมีชีวิตคูที่ยั้งยืน ผาสุกไว8ขอ 1ใน8
ขอเสนอนั้นคือ จงทําตนใหมี “คุณคา” อมรากุล อินโอชานนท (2531:27) ไดกลาวถึง การปฏิบตั ิ
ตนเพื่อสมานความรูสึกเมื่อตองหยารางโดยการยืนยันและคงไวใน “คุณคา” แหงตน จากบทความ
ในคอลัมนคนรุนใหม หนังสือพิมพมติชนประจําวันศุกรที่2 ธันวาคม 2548 “เรื่องสามีนอย” ในยอ
หนาสุดทายกลาววา ...ชายหนุมที่เรียกตัวเองวาเปน “ผัวนอย” ชีวิตจะเปนอยางไรไมมีใครรู แตที่รู
คือสังคมทุกวันนี้มันแย จนทําใหคนลืมศักดิ์ศรีและคุณคาตนเอง เมื่อไรก็ตามที่คนไมเห็นคุณคาของ
ตัวเอง เมื่อนัน้ เขาก็สามารถทําอะไรที่ไมสมควรไดงายๆ... และน.พ.ประเวศ วะสี กลาวใน
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู กระบวนการปลดปลอยมนุษย สูศักยภาพ เสรีภาพ และ
ความสุข” วา “การจัดการความรูตองเกิดจากการเรียนรู จากการปฏิบัตทิ ี่กอใหเกิดการปฏิวัติ เปลี่ยน
แนวคิด คุณคาใหม นําไปสูการเปลี่ยนแปลงตนเองอยางลึกซึ้งกอน” (มติชน 2ธ.ค.2548)ใน
ครอบครัวคุณภาพตามความหมายของนิโคลัส( Nicholas 1983:27-30) พอ แม ลูก ตางพึงชื่นชมใน
“คุณคา” ของกันและกัน
“คุณคา”คืออะไร
“คุณคา” คือ ทัศนะในการมองโลกของบุคคลและสังคม โลกทัศนเปนมโนภาพมี
ความหมายที่เปนนามธรรมยิ่งกวา “คุณคา” ระบบคุณคาจะเปนอยางไรขึ้นอยูก บั โลกทัศนของ
บุคคลและสังคม โลกทัศนอาจมองชีวิตเปนการตอสู แขงขัน ความไมไวใจกันหรือในทางตรงขาม
ความไมแนนอนของสิ่งตางๆ หรือเชื่อมั่นวามนุษยสามารถควบคุมสิ่งตางๆได (ประเสริฐ แยมกลิน่
ฟุง 2529:136 อางในอมรา พงศาพิชญ 2542) คุณคาและโลกทัศนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ในงานวิจยั นี้พบวา“คุณคา”ประกอบดวย ความเชื่อ การกระทําตามบทบาท
(สถานภาพ) การประเมินตนเองโดยใชเกณฑใดเกณฑหนึง่ เปนมาตรฐาน ในงานวิจยั นี้ใชเกณฑที่มา
จากกรอบที่สังคมกําหนด (วัฒนธรรม ความเชื่อ) และเกณฑที่สตรีกําหนดเอง
ผูวิจัยพบวา คุณคาสตรีกลุมตัวอยางแตละกลุมที่ทําการศึกษาทุกกลุมลวนใหคุณคา
ตนเองในบทบาทแมรวมทัง้ กลุมสตรีสมัครใจโสดที่ตัดสินใจไมอยูในความสัมพันธชายหญิง แตก็
ยังใหคณ
ุ คาสตรี อยูที่บทบาทความเปนแม
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คุณคาสตรี กลุมสมัครใจโสด
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
สตรีสวนใหญ หาในหกคนของสตรีกลุมสมัครใจโสดให คุณคาตนเองที่ความเปน
“คน” หรือการเปนมนุษย การเปนคนที่มจี ิตใจที่ดงี ามมีความจริงใจมีความออนโยน ไมเห็นแกตัว
และความอดทน หนักแนน มีความยับยั้งชัง่ ใจ ใหคณ
ุ คาในการตระหนักรูในตนเอง มีความคิดเชิง
บวก มีความคิดที่เปนเหตุเปนผล และการมีความสุขกับตัวเอง
คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมสนทนา
ตนเองผานความสําเร็จในบทบาทที่ไดทํา
ยุย

แตละคนกําหนดคุณคา

“บทบาทลูก ที่ทําใหพอ แม พี่ นองมีชีวิตที่มีความสุข”

หนอง “การเปนอาสาสมัคร ทําใหเรามีคณ
ุ คาในตัวเอง ซึ่งคนโสดทําไดงายกวา
คนแตงงานลําบาก เวลาสวนใหญเปนของครอบครัว”
หนุย “การเปนเพื่อนที่ดเี ปนพี่ เปนคนดี ตรงไปตรงมา”
แดง

“เปนกําลังใจใหเพือ่ น ใหความชวยเหลือเพื่อน”

มล ไมไดกําหนดคุณคาตนเองอยางชัดเจนแตใหนิยามอยางกวางๆวา การทํางานที่
มีอิสระในการตัดสินใจ ไมตองพึ่งพา การดูแลครอบครัว การชวยเหลือสังคม ขึ้นกับแตละคนมี
ชองทางทําอะไรไดบาง งายที่สุดเริ่มที่คนรอบตัว ตลอดการสนทนา มล จะมีคําพูดที่ทําใหเห็นได
วา มล ยังติดอยูกับความคิด ความเชื่อตามอุดมการณชายเปนใหญเชน “กลัวคนวา Old Maid” “แม
สอนวาผูหญิงที่ยังไมแตงงาน ยังเปนคนไมเต็มคน” สวน จิ ไดเขียนในแผนที่ความคิด โดยใหคณ
ุ คา
สตรีในบทบาทความเปนแม แตมิไดเอยถึงคุณคาสตรีตามความหมายของตนเอง
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คุณคา สตรีกลุมไมสมัครใจโสด
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
สตรีสามในหกคนกําหนดคุณคาตนเองทีบ่ ทบาทลูกสาวที่ดี ที่พอ แมภูมิใจประสบ
ความสําเร็จในดานการศึกษา ดานการงานและเปนคนวานอนสอนงาย ซึ่งเปนบทบาทที่สังคม
กําหนด สวนคุณคาในบทบาทอื่นที่กําหนดเอง ไดแก คุณคาในบทบาทของคนดีของสังคม เปนผูให
ความชวยเหลือ ไมเห็นแกตัวไมเอาเปรียบสังคม เมื่อพูดคุยในกลุมสนทนาแตละคนในกลุมได
เสริมภาพความเขาใจในคุณคาที่ให
คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
แปว
“เรารูสึกวา มีคุณคากับครอบครัว แปวเจ็บ ทุกคนเจ็บตาม ยิง่ แมใหรูถึง
ความเจ็บปวดของเราไมไดเลยนะ แมจะเจ็บเปนสิบเทา...เราเลยรูสึกวาเรามีคุณคากับเขา...”
กฤษณ

“คลายๆกับพี่แปวเพราะผูกพันกับครอบครัว

เราเปนศูนณรวมของ

ครอบครัว”
ออ

“ก็เปนลูกที่ดี ที่ทําใหพอแมมีความสุข”

ขณะเดียวกัน ขวัญ ก็แสดงความคิดเห็นตอวา ถาการสนทนาครั้งนี้มกี ลุมตัวอยาง
เปนเด็กสาววัย18-19ปคําตอบในความหมายของคุณคาคงไมเปนคําตอบเดียวกับกลุมสตรีไมสมัคร
ใจโสด
ขวัญ
“ถาถามเด็กอายุ18-19ในกลุมจะเห็นความแตกตาง เขามองอีกแบบ
ครอบครัวอาจเปนสิ่งสุดทายที่เขาพูดถึง วัย สถานการณของเขาจะมองอีกแบบไมมองครอบครัว วัย
เปนตัวกําหนดความคิดและคุณคา สําหรับขวัญคุณคาอยูท ี่ความสําเร็จในงาน”
แมวไมพูดตรงๆวาคุณคาของตนเองกําหนดไวที่ใดแตเนนวา “ทําหนาที่แลวได
ความสุข” หนาที่ของแมวในขณะนี้คือการดูแล แมที่ปวยเปนอัมพาตมาหลายป กับพีส่ าวที่ปวยเปน
โรคอารมณแปรปรวน (Bipolar)
เมื่อถามฝนตรงๆวาฝนกําหนดคุณคาตนเองไวอยางไรฝนตอบวา
คุณคาเหรอ เฉยๆ ฝนอยูเพือ่ พอคนเดียว”

“ความรูสึกมี

76

คุณคาสตรี กลุมผูถูกกระทํา
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
ผลจากการกําหนดคุณคาสตรีตามแผนที่ความคิด สตรีในกลุมกําหนดคุณคาสตรีไวที่ความเปน
มนุษย ความเปนคนคนหนึง่ ที่มีความหวัง มีกําลังใจ มีศกั ดิ์ศรี และการมีคนที่เรารัก และกําหนด
คุณคาไวที่ความเปนผูหญิง การเปนแมที่ดี การทําหนาที่ของตน แตเมื่อไดพูดคุยในการสนทนากลุม
ผูวิจัยถามถึงการกําหนดคุณคาของแตละคน ออม แหมม ดา ไมกําหนดคุณคาตนเองโดยใหเหตุผล
วาไมอยูใ นสถานการณทจี่ ะกําหนดได และกลุมสตรีผูถูกกระทําไดใหความคิดเห็นในประเด็น
คุณคาไวอยางลึกซึ้ง
คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
ออม “ณ เวลานี้เรายังมีปญหาที่ยังแกไมจบ ไมรวู าอนาคตจะเปนอยางไร เรายัง
ติดอยูตรงนี้ ถาปญหาตรงนีแ้ กผาน อาจมองไดไกลกวานี้”
แหมม “วินาทีนยี้ ังมองไมเห็น เรามีคุณคาแบบไหน ถาแกปญหาหลุดพนไป
ความคิดตางๆอาจตามมาทําใหเราเห็นวาเรามีคุณคาแบบไหน คุณคาของเราอยูที่ความคิดของเรา...
ถาเราไดออกไปแลวไดใชชีวติ อยางที่เราอยากทํา มันก็สรางความภูมใิ จใหตวั เอง”
กลุมไดรวมกันวิเคราะหความหมายของ “คุณคา” วาการกําหนดคุณคาตนเองของ
สตรีนั้นมีเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดคุณคาอยูหลายดาน
ตั้งแตบริบทแวดลอมของสตรีขณะนั้น
หมายถึงสตรีแตละชวงอายุจะประสพปญหาในแตละดานแตกตางกันไปตามแตละคน ไมวาจะเปน
ปญหาใด ยอมสงผลถึงการเห็นคุณคาตนเองของสตรีทั้งสิ้น และขึ้นกับวิธีคิดมุมมองชีวิตของสตรี
เอง การสนทนาในกลุมนี้จะเปนการโตตอบกันเอง ไป มา ระหวางผูรว มกลุม
ดา
“คุณคาอยูที่ตวั เราเองมากกวา ตอนนี้เรายังคิดอะไรไมออก ถาพนไปแลว
อาจแกไขอะไรดีขึ้นก็ได
ตัวเรามีคาเพราะผานพนอะไรมามากมาย และเราแกไขจนหลุดพน
เหตุการณที่เกิดขึ้นมันไมไดทําใหเรารูสึกไรคา ถามวาแยไหม คนมีปญ
 หาแยทกุ คน...เรายังมีคุณคา
ผูหญิงที่กะโดกกะเดก ก็มีคณ
ุ คา ผูหญิงออนหวานก็มีคณ
ุ คาของเขาอีกแบบ คุณคาของคนมันไม
เหมือนกัน แตมันมีคาเทากัน ผูชายก็มีคุณคาเทากับเรา เขาไมเหมือนเรา แตกตางกันไป”
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ออม
“ผูหญิงผูชายมีคุณคาเหมือนกัน เทากัน ออมมองวาเปนทีบ่ ทบาทที่เขา
เปนมากกวา ถาคุณคาอยูที่บทบาท รูสึกแยมยั๊ แยมากเลย เราทําไดไมดีพอ แตรสู ึกไรคามั๊ย ไม
รูสึก ที่ผานมาเราทําไดไมดี แตตอไป ในอนาคตยังมีเวลาอีกเยอะ ทําขางหนาใหด”ี
ดา
“ขอถามหนอยวา ผูหญิงคนหนึง่ มีความรับผิดชอบลูก ผัว แตถูกสามีตบตี
ไมเห็นคุณคาเมีย จนเมียทนไมไหว ผูหญิงหนีไป คิดวาถาเอาลูกไปดวยก็จะเปนภาระ เลยหนีไปคน
เดียว สามี หรือคนรอบขางมองเห็นคุณคาของผูหญิงคนนี้มั๊ย”
นิ
“มันอยูที่ความคิด เราตองคิดวาคุณคาอยูทตี่ ัวเราเอง เราหวังใหคนอื่นเห็น
คุณคาเราไมได บทบาทก็ไมใชคุณคาไมมีใครมองเห็นคุณคาเพราะมันอยูที่ความรูส ึกนึกคิด ถาเรา
คิดวาเรามีคุณคาพอกับการเปนเมีย เปนแมที่ดี ทําไมตองเอาคุณคาไปไวที่ แคเราทําสมบทบาท เรา
ไมสามารถบอกคนอื่นไดวาคุณคาของฉันอยูตรงนี้ ฉันทําบทบาทนี้แลวคุณคาฉันตองดี หมายถึง
วา คุณคา เปรียบเทียบเปนอะไรไมได เปนความรูสึกประทับใจของเรา นั้นคือคุณคา ไมใชเราทําสิ่ง
นั้น ทําบทบาทนั้นแลวเราตองมีคุณคา”
นิ ยืนยันในคุณคาของตัวเองวา อยูที่ความคิดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง จากเหตุการณ
ครั้งที่นิ กลับบานที่ลําปางเพือ่ เยี่ยมแม แตนิ กลับบานกอนกําหนดที่บอกสามีไว ทําใหนิไดพบภาพ
สามีพาผูหญิงอื่นมานอนที่บา น นิตัดสินใจเลิกกับสามีทงั้ ที่ตั้งครรภไดสองเดือนกวาแลว “เราถือวา
เรามีคุณคาในตัวเอง อยายอมใหเขาดูถูก ออกมาจากตรงนั้นเสีย เราออกมาก็เพราะเราเห็นคุณคาใน
ตัวเอง” นิจึงตัดสินใจเขามาพักรอคลอดที่บานพักฉุกเฉิน
ไร

“อยูที่ตัวเราเอง”

แหมม “เราคิดวาเรามีคา มันก็มีสําหรับเรา ไมจําเปนตองมีคาสําหรับใครเลย”
หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากความคิดที่เปนสองความคิดวาคุณคาสตรีอยู
ที่ความคิดของสตรีที่กําหนดไวที่ตวั เองใครจะรับรูหรือไม
มิใชประเด็นสําคัญขอใหสตรีนั้น
ตระหนักในคุณคาแหงตนเปนพอ อีกแนวคิดหนึ่งนั้น กําหนดใหคณ
ุ คาสตรีอยูที่การกระทําบทบาท
หนาที่วา ดี สมบูรณแบบเพียงใด สตรีในกลุมนี้ก็เริ่มยอมรับแนวความคิดของ นิ ที่วา คุณคาสตรีอยู
ที่ความคิดของสตรีที่ตระหนักในคุณคาตนเองเพียงใด
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คุณคาสตรีกลุมแมบาน
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
สตรีกลุมแมบานลวนมีเปาหมายที่ครอบครัว
ใหความสําคัญกับบทบาทแม
บทบาทเมีย
เมื่อกําหนดคุณคาในแผนที่ความคิดสตรีสวนใหญกาํ หนดคุณคาทีบ่ ทบาทแมเปน
บทบาทสําคัญในการสรางคนใหความอบอุน อบรมเลี้ยงดูบุตรใหมีคณ
ุ ภาพ คุณคาในบทบาทเมียผู
รวมทุกขรวมสุข คุณคาในความเปนผูห ญิงที่ออนโยน ละเอียดออน และลึกซึ้ง ใหคณ
ุ คาใน
ความสามารถตั้งครรภ นอกจากนีย้ ังใหคุณคากับความเปนคน คนหนึง่ ที่มีความคิดดี จิตใจดีงามให
ความชวยเหลือผูอื่น ใหคําปรึกษา ความเปนคนสุภาพวางตัวดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง คุณคาที่
แตกตางไปจากสตรีอื่นในกลุม คือคุณคาในการไดรับใชพระเจาโดยการเปนคูอุปถัมภของสามี แต
เมื่อพูดคุยในการสนทนากลุม ถึงแมกลุมจะใหคณ
ุ คาของแมบานวาอยูท ี่การทําบทบาทแม แตไมได
กําหนดเงื่อนไขวาตองทําใหสําเร็จในบทบาทการเปนแม เพียงพยายามทําบทบาทใหดีที่สุดเปนพอ
คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
หงา “...เราทําไดเทาที่เรารับผิดชอบ และควบคุมได เพราะบางทีเราก็คุมไมได
อยางสื่อ เพื่อน ครอบครัวเพื่อนบาน มันก็คนละแบบ”
นิด
“เดี๋ยวนี้สังคมมีมลพิษเยอะ ลูกทําอะไรผิดมาเราก็ไมรูสึกผิด....เราไม
สามารถลบลางกรรมของลูกเราได”
ศรี

“เราทําดีที่สุดแลว ผลจะเปนอยางไร ก็อีกอยาง”

สวนคุณคาในบทบาทเมียกลุม ฯไดขยายความหมายในคุณภาพ ของแมบานใน
บทบาทเมียวาสามารถประเมินไดจาก ความสัมพันธภายในครอบครัวที่ราบรื่น บุคลิกภาพของตัว
แมบานเองที่ทาํ ตัวแจมใสสดชื่น มีสุขภาพกาย ใจที่ดี ผูหญิงที่เปนแมบา นตองหมั่นดูแลตัวเองใหดดู ี
เสมอ (ตรงกับความเห็นของสตรีสมัครใจโสดที่วาผูหญิงยุคนี้ตองสมบูรณแบบ ทั้งเกง ทั้งสวย และ
ดูดีตลอดเวลา เปนเหตุที่เธอตัดสินใจเปนโสด เพราะไมอยากทํา หรือปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น
แตสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่กลุมแมบานใหคณ
ุ คากับตนเอง)
แดง

“ผูหญิงก็อยางนี้ ทําตัวใหดูดี ทําคนรอบขางใหมีความสุข”
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นอกจากการทําตามบทบาทหนาที่แลว การกระทําตอบสนองจากสามีก็มีสวนทํา
ใหสตรีกลุมแมบานรับรูคุณคาของตนได เชน การที่สามีแสดงความยกยองภรรยา ใหความไววางใจ
ใหอํานาจ ใหอิสระในการตัดสินใจและมีความซื่อสัตยตอกัน

คุณคาสตรี กลุมผูหญิงทํางาน
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
สตรีกลุมนี้เลือกที่จะรับบทผูห ญิงทํางานอีกบทอยางเต็มใจ
ผูหญิงทํางานเปน
บทบาทที่มากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ขณะเดียวกันผูหญิงทํางานก็เปลี่ยนแปลงสังคมไป
พรอมกัน
สตรีกลุมนี้ไดใหคณ
ุ คาสตรีที่การทําบทบาทของตนทุกๆบทบาทใหราบรื่นกลมกลืน
อยางดี ทั้งบทบาทแมที่ดแู ลครอบครัวและลูก บทบาทเมียที่ยอมจํานนเปนผูยอมตามเพื่อรักษา
ครอบครัว นอกจากนีย้ ังใหคุณคากับความเปนคนเสียสละ คนใหความชวยเหลือ การเปนผูหญิง
ทํางาน ใหคณ
ุ คากับการเกิดมาเปนมนุษย สวนคุณคาที่สตรีแตละคนกําหนดเองในขั้นตอนการ
สนทนากลุมใกลเคียงสอดคลองกับที่ปรากฏในแผนที่ความคิด
คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
ทั้งกุงและจบใหคุณคาตนเองในบทบาทผูหญิงทํางานและผูใหความชวยเหลือผูอื่น
เอใหคุณคาตนเองในบทบาทความเปนแมและผูหญิงทํางาน ทิพย ใหคณ
ุ คากับทุกบทบาทที่ดํารงอยู
ทั้งบทบาทความเปนเมีย ความเปนแมและความเปนผูห ญิงทํางานตามลําดับ สวนอุยซึ่งยอมรับวา
ตนไมสามารถทําบทบาทเมียที่ดีไดจึงกําหนดคุณคาตนเองที่ความเปนคนธรรมดาที่ไมเห็นแกตวั ไม
เอาเปรียบสังคม
แมวาสตรีในกลุมจะกําหนดคุณคาตนเอง แตบางคนก็พึงพอใจใหคนรอบขางเปน
ผูประเมินคุณคาให สวนบางคนก็ประเมินตัวเอง
เอ
“เราใหคนรอบขางประเมินเรา 20คน รูสึกดี ที่เขาประเมินเรา เราไมเคยรู
มากอนเลย เราประเมินคาตนเองต่ํากวาเกณฑ สวนในชีวิตครอบครัวแมเราเปนคนประเมิน ไมใช
สามี แมจะคอยใหคําแนะนําในการเปนเมีย เปนแม”
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จบ “ชาวบานเขาเห็นวาเราเปนคนมีคณ
ุ คา อยางเปนผูประสานงานใหผูสูงอายุ
ผูยากไร ทําอยางไรใหเขามีกิน มีใช เราก็ไปเดินเรื่องทางเขต เขตเขาก็วาดีนะชุมชนนี้มผี ู
ประสานงานชวยเหลือ ทางรัฐก็วาดี ทางผูไ ดประโยชนก็วาดี”
กุง
“คุณคาเปนความรูสึกที่เราประเมินตัวเองมากกวา เชน เราทํางานเปน
กรรมการ กบว .เวลาใครมีเรื่องเดือดรอนมาขอคําปรึกษา เราใหคําแนะนําแลวเขาแกปญหาได Spot
เขาไดโฆษณาเรารูสึกวาเราไดชวยเขา เรารูส ึกดีที่ไดชว ยเขา มันไมใชหนาที่ ลาสุดเรื่องสึนามิ ขอ
สินคามาชวยเหลือเขา แคนแี้ หละ ฉันรูสึกดี เรามีคา เออ... มันเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในชวงนัน้ ๆ
ซึ่งที่จริงมันมีหลายบทบาทนะ บางทีใหความชวยเหลือสามี เรื่องปญหาในoffice เขา เราแกไขได
ชวยเหลือเขาได เราก็ Happy เราทําหนาที่เมียดวย และมันก็เปนไปตามวัยของลูกดวยนะ อยางพอ
ลูกโตขึ้นไมตอ งพึ่งพาเรา ความรูสึกก็เปนอีกแบบ สามีก็เหมือนกัน มันไมยงั้ ยืนเพราะมันเปน
ความรูสึกของคน”
พอจะสรุปไดวาคุณคาของสตรีกลุมผูหญิงทํางานที่พวกเธอกําหนดเอง จะเปนคุณ
คาที่พวกเธอประเมินจากความสําเร็จของเปาหมายทีว่ างไว อาจเปนเปาหมายเล็กๆ หรือใหญ สวน
คุณคาที่สังคมเปนผูกําหนด เชนคุณคาความเปนเมีย คุณคาความเปนแมจะเปนการประเมินโดยผูอื่น
ในสังคมซึ่งลวนเปนคุณคาของผูหญิงที่สังคมกําหนดไวในความเปนผูหญิงดี ตามความหมายของ
สังคม

คุณคาสตรี กลุมแมเลี้ยงเดี่ยว
คุณคาที่พบในแผนที่ความคิด
เสนทางการเขาสูการเปนแมเลี้ยงเดี่ยวของสตรีแตละคน มีผลในการปรับตัวรับ
บทบาทและสถานการณ
และสถานภาพทีก่ ําลังเปลี่ยนไประยะเวลาในการปรับตัว
การให
ความหมายของสภาวะแมเลีย้ งเดีย่ วมีผลตอการกําหนดคุณคาตนเองของสตรีกลุมนี้
จากการทํา
แผนที่ความคิดพบวาสตรีกลุมนี้ใหคุณคาสตรีที่บทบาทความเปนแมทกุ คน มีเพียงบางคนที่กําหนด
คุณคาไวที่บทบาทลูกสาวและคนที่เปนผูมนี ้ําใจใหความชวยเหลือการเปนอาสาสมัคร หลังจากการ
สนทนากลุม เมื่อแตละคนไดทบทวน และใหความหมายของ สถานภาพแมเลี้ยงเดี่ยว ความหมาย
ของ ลูก สตรีแตละคนไดกําหนดคุณคาตนเองดังนี้
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คุณคาที่พบในการสนทนากลุม
เซียมใหคณ
ุ คาตนเองที่บทบาทความเปนแม และนิยามความหมาย ของ ลูก วา ลูก
เปนของขวัญ ลูกเปนหนังสือที่ตองอาน ตองทําความเขาใจ
เซียม
“ตอนมีลูก กับไมมีลูก มีลูกภูมิใจกวา รูสึกวาเราฝาฟนมาไดโดยลําพัง
ตอนยังไมมีลกู ก็คิดวาจะไปโนน ไปนีไ่ มมีจุดหมาย พอมีลูกก็คิดวา ลูกกี่ขวบแลว จะเขาเรียนอะไร
ไมมีลูกเหมือนชีวิตไรจดุ หมาย”
แอ็ดกําหนดคุณคาตนเองที่การเปนอาสาสมัคร ปจจุบนั แอ็ดเปนอาสาสมัครของ
มูลนิธิเครือขายครอบครัวกลุม แมเลี้ยงเดีย่ ว(Single Parent) แอ็ดยืนยันวาเราตองกําหนดคุณคาตัวเรา
เอง “เราอยูคนเดียว เราก็กําหนดเอง” แอ็ดเปนคนเลือกที่จะเปนแมเลีย้ งเดีย่ วเอง ขอแยกทางกับสามี
ทําใหแอ็ดปรับตัวเขาสูสถานภาพแมเลี้ยงเดี่ยวไดอยางรวดเร็วและรูสกึ ดีที่มีอิสรภาพ
สุ ใหคุณคาตนเองที่ความเปนแม แคการที่ผูหญิงอุมทองนานเกาเดือนแลวลูก
ออกมาสมบูรณแข็งแรง ก็ถือวา เนื้อตัวรางกายของผูหญิงก็มีคุณคามากมายและบทบาทผูหญิง
ทํางานเพราะถือวาเปนความรับผิดชอบตอหนาที่
ออตั้งความหวังทั้งหมดไวทลี่ ูกชาย เมื่อถามออวากําหนดคุณคาตนเองไวที่ใด ออ
ตอบอยางไมลังเลเลยวา อยูท ี่ลูก “อยูที่ลูก ลูกตองเปนคนดี ลูกตองดีกวาเรา อนาคตเขาตองดีกวาที่
เราเคยเจอเขาตองเปนหัวหนาครอบครัวที่ดีนั้นแหละ เราถึงจะรูสึกวา เรามีคุณคา” ออยอมรับวา
มันเปนความพยายามทีจ่ ะลบลางบาดแผลในใจและออมีความคาดหวังกับลูกมาก
นอย ในชวงแรกดูเหมือนนอยยังสับสน นอยบอกกับกลุมวา นอยยังไมเห็นคุณคา
ในตนเองเพราะบทบาทที่นอยทําอยู ไมวาจะบทบาทแม บทบาทผูหญิงทํางานตางก็ยังไมประสพ
ความสําเร็จ ขณะที่เพื่อนในกลุมกําลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอยแทรกเขามาดวยทาทีที่ตื่นตัววา
“นึกออกแลว ถายอนไปเมื่อสองปที่แลว นอยทั้งทํางานดวย เลี้ยงลูกดวย นอยรูสึกวาตัวเองเกง แต
ตอนนี้ไมใช” สําหรับนอย คุณคาคือการทํา และรับผิดชอบตามหนาที่ทสี่ ังคมกําหนด เมื่อนอยยังไม
สามารถ ทําตามความคาดหวังของสังคมไดนอยก็ยังไมมคี ุณคาใดๆ ทั้งๆที่นอยเปนอิสระจากสามี
แตนอยก็ยังไมสามารถเปนอิสระจากกรอบของสังคมได
ในขั้นตอนการสนทนากลุม (Focus Group) ผูรวมกลุมสนทนาไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความเชื่ออื่นๆและไดรวมใหความหมายในประเด็นสําคัญไวหลายประเด็นดังนี้
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ประเด็น “การแตงงาน”
สตรีกลุมสมัครใจโสดใหความหมายวาการแตงงานเปนการสูญเสียอิสระและไมมีความแนนอน
เปรียบเหมือนการเสี่ยงโชค
หนุย “ผูหญิงพึ่งตัวเองไดมากขึ้น และหวงแหนความสุขสวนตัว ไมพรอมที่จะ
เสี่ยง เรารักตัวเองและรักความเปนอิสระ”
ยุย
“เห็นทุกครอบครัวก็มีปญหากันทั้งนั้น แรกๆก็มีความสุขนานไปก็เปลี่ยน
อยูอยางนีก้ ็มีความสุขดีอยูแลว”
แดง

“การแตงงานเหมือนซื้อหวย ไมมีอะไรแนนอน”

นอกจากการใหความหมาย “การแตงงาน” กลุมสตรีโสดสมัครใจยังมองวา
สังคมไทยแบงบทบาทหญิง ชาย โดยใหบทบาทที่เหนือ่ ยหนัก และคาดหวังจากผูห ญิงสูงกวาผูช าย
การแตงงานเทากับเปนการเพิ่มบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหผูหญิงมากขึ้นไปอีก
แดง
“ถาแตงงานแลวมีคนอีกคนมาชวยรับผิดชอบก็ดี แตในสังคมไทยผูหญิง
แตงงานแลวกลายเปนคนรับใช งานบานทั้งหมดผูหญิงตองทํา ออกหาเงินแลวยังตองทํางานบาน
อีก”
หนอง “แลวยังไมเห็นวาเราดี มองวาเปนหนาที”่
หนุย
“แมบานทุกวันนี้ตองมีคุณสมบัติที่สังคมตองการคือ หนึ่งเปนworking
women ทํางานเกง สอง เปนgood housewife สามตองสวย ดูดีตลอดกาล”
กลุมสตรีโสดสมัครใจไดใหภาพบทบาทสตรี ตามสถานภาพโสดทีก่ ลุมดํารงอยู
นอกเหนือจากบทบาทที่สังคมกําหนด ดวยสภาวะความเปนโสดเปนอิสระจากความสัมพันธชาย
หญิงในบริบทการแตงงาน มีอิสระที่จะเลือกทํา เลือกเปนไดอยางตามใจ
หนอง “การเปนอาสาสมัครคนโสดทําไดงายกวา คนแตงงานลําบาก เพราะเวลา
เปนของครอบครัว”
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สตรีโสดสวนใหญพึงพอใจกับสถานภาพของตัวเอง ทุกคนในกลุมมีอาชีพ มี
รายไดสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ขณะเดียวกันสตรีในกลุมนี้เห็นวาการพึ่งพาตนเองได
ไมใชเฉพาะ ทางเศรษฐกิจหากตองประกอบกันหลายดาน
ยุย

“เรามีงานที่มั่นคงเลี้ยงดูตัวเองและแมได”

หนุย “เศรษฐกิจสําคัญที่สุด แตคําวาพึ่งตัวเองไดมนั กินความกวาง”
หนอง “การพึ่งตัวเองไดไมไดหมายถึงดานการเงินเพียงอยางเดียว”
จิ
“มันโยงทั้งหมดรวมทั้งสุขภาพถาตัดสินใจโสดตองดูแลตัวเองทุกดานและ
เปนสุขที่อยูเปนโสด”
แดง

“อีกอันหนึง่ คือ เรากําหนดความเปนตัวเองได อยูอยางมีอสิ ระ”

สตรีกลุมสมัครใจโสดกลุมนี้5ใน6คนมั่นใจ และพึงพอใจในการตัดสินใจเปนโสด
สภาวะความเปนโสดถือเปนอํานาจอยางหนึ่ง (Single is Power) ที่สตรีสามารถกําหนดความเปน
ตัวตนของตนเองไดไมตองกําหนดตามสังคม ขณะที่ มลเขาสูสถานภาพโสดดวยเหตุผลอื่นคือทุมเท
เวลาทั้งหมดใหกับงานมลจึงเปนโสดเพราะสถานการณพาไปมลบอกกับกลุมวา
มล

“มีเงินเยอะๆ บางที ก็เหงา เราตองการเพื่อน”

มลยังกังวลกับบทบาทและภาพลักษณที่สังคมกําหนด ดวยการอบรมเลี้ยงดูของแม
ที่พูดกับมลเสมอวา “ผูหญิงที่ยังไมแตงงาน ยังเปนคนไมเต็มคน” มลกลัววาคนในสังคมจะเรียกมล
วา “Old Maid” เปนคนเจาอารมณเอาแตใจตัวเองเปนใหญ ซึ่ง มลรับไมได
ความคิดความเชื่อตางๆที่กอรางสรางพฤติกรรมตางๆของสตรีลวนมาจากความคิด
ความเชื่อที่สรางมาจากครอบครัว สงผานไปมาในสังคม ไมวาจะเปนความเชื่อดานเพศ ดาน
บุคลิกภาพ บทบาทหนาที่ เปนเรื่องยากสําหรับผูหญิงที่จะแหวกกรอบเหล็กที่มีมากกวาหนึ่งชัน้ ทุก
ครั้งที่แหวกกรอบหนึ่งก็จะพบอีกกรอบหนึง่ รออยูเสมอ การตอกย้ําภาพตายตัว(Stereotype) ของ
ครอบครัวและสังคมทําใหผูหญิงขาดอิสระ และความมัน่ ใจในตัวเองคลายๆกับ มล
สวนสตรีโสดไมสมัครใจ สตรีกลุมนี้ยังมีความหวังวาจะใชชวี ิตคูกับใครสักคน
และการเขาสูช ีวิตคูก็ไมจําเปนตองผานขั้นตอนการแตงงานเสมอไป สตรีกลุมนี้ใหความหมายการ
แตงงานแตกตางไปจากกลุมสตรีโสดสมัครใจ มีแนวคิดตอการแตงงานอยางหลากหลาย มีทั้งให
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ความสําคัญและไมใหความสําคัญโดยมองวาการแตงงานเปนความตองการของผูใหญ พอ แมสตรี
กลุมไมสมัครใจโสดใหความหมาย การแตงงานวา เปนแบบแผนของสังคม
ขวัญ “การแตงงานกับการมีครอบครัวเปนเรื่องเดียวกัน เปนระเบียบ เปนแบบ
แผนของสังคม”
กฤษณ “การแตงงานตองมีพิธีดวย”
แปว

“ในงานแตงงาน เราทําเพื่อผูใหญประกาศวาเราเปนคูกัน การแตงงาน

คือหนากาก”
ออ

“การแตงงานคือการทําเพื่อผูใหญ ไดไชโย ลูกฉันไดสืบพันธุ”

ถึงแมกลุมสตรีโสดไมสมัครใจ จะนิยามความหมาย “การแตงงาน”วาเปน
หนากาก เปนแบบแผนของสังคม เปนพิธีกรรม บางคนในกลุมก็มีความเห็นวาการแตงงานคือความ
ไมแนนอน เหมือนการซื้อหวย เหมือนการจับฉลาก แปวและออมีความคิดคลายกัน บทบาทของ
การเปนภรรยามีหลายรูปแบบขึ้นกับสถานการณและความตองการของอีกฝายวา ตองการภรรยาที่
เปนเพื่อน เปนแมหรือเปนสาวใช
ออ
“ผูชายเขาตองการภรรยาที่เปนเพือ่ น เปนแม เปนสาวใชเปนหลายแบบ
เพราะฉะนั้นถาเราอยากถูกmatch แบบไหนละที่อยากเปนจะไดเดินเทาซาย เทาขวา เทาหนา เทา
หลัง จะไดcommunicateกันถูกตอง
แปว “....แปวเคยคบกับคนหลายคน บางคนตองการใหเราเปนแคเพือ่ นแปวไม
สามารถจูนความคิดในสมองเขาได เราไรคาขนาดนั้นเชียวหรือ เราตองคิดและตัดสินใจกอน ไมใช
ตัดสินใจแตงงานแลวคอยมาพิจารณาวาเราจะปรับตัวแบบไหนจะปรับตัวใหสอดคลองกัเหตุการณ
อยางไร”
แมวแยงความคิดของแปววา “เพราะแปวมีโอกาสเลือกผูชาย ผูหญิงบางคนไมมี
โอกาส สังคมไทยผูชายเปนฝายเลือกผูหญิง ถึงจะไมเชือ่ แตความจริงเรากลาเดินไปจีบผูชายมั๊ย”
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ประเด็น “ครอบครัว”
สตรีทุกคนในกลุมผูถูกกระทําตระหนักในบทบาทของผูหญิง โดยเฉพาะบทบาท
ในครอบครัว ทุกคนใหความสําคัญตอบทบาทเมียและบทบาทแมทดี่ ี
ทุกคนอยากจะประสบ
ความสําเร็จในความเปนเมีย ความเปนแม อยากมีครอบครัวที่อบอุนเหมือนคนอื่นๆสตรีกลุมนี้ได
ใหความหมายของ “ครอบครัว”วาครอบครัวสมบูรณแบบ คือมีสามีภรรยาและลูก ทุกคนไดทํา
บทบาทของตนอยางดี
ออม “ทุกคนอยากมีครอบครัวที่สมบูรณแบบ อยากมีสามีมลี ูก คลอดลูกแลวก็
อยากเปนแมบา นที่ดีของสามี เปนแมที่ดีของลูกเหมือนคนปกติทั่วไป”
ดา
“ขอใหครบ มีสามีอยูกับเรา ไมมีผูหญิงอื่นถึงไมรวยลนฟา ไมตองมีเงิน
แสนเหมือนคนอื่นก็ o.k. ขอใหครบเราทําบทบาทเราไดดี”
ฝาย

“หนูตงั้ ใจจะเปนแตแม ไมชอบเปนเมีย ไมอยากเปนชางเทาหลัง”

ประเด็น “งานบาน”
แตเมื่อถามถึง “งานบาน” มากกวาครึ่งของกลุมสตรีที่ถูกกระทําเห็นวางานบาน
ควรเปนงานของผูหญิงทั้งที่ผูหญิงก็ทํางานนอกบานดวย
ดา
“.... เหมือนเปนหนาที่ มีครอบครัวแลว หนาที่หงุ ขาวทํากับขาวก็ควรเปน
ของเรา ถาเราไมทําเลยใหสามีทําใหกนิ เขาทํางานขางนอกกลับมาทําใหเรากิน ผาก็ซัก ดูเหมือน
เกินไป เราเปนผูหญิงเขาเปนผูชาย ก็ควรทําบาง คนอื่นมองก็ดูดีกวา”
ไร “ตองทําคะ มันเปนหนาที่ที่เราตองทํา ถาไมทําก็ไมมีคนทําไมทําก็ไมได
กิน ยังไงก็ตองทํา หนาที่เมียไมทําไมได”
ออม “มันก็ตองทําเพราะคําวาครอบครัวมีทั้งพอ แม ปู ยา ตา ยาย ถาเราไมทําก็
ไมมีใครทํา ถึงมีคนทําแตมันก็มองไมดี เปนลูกสะใภใหแมสามีทาํ ให ไมงั้นผูช ายเขาคงไมหา
เมีย หาแมของลูก ไมมีเหตุผลที่จะปฏิเสธ จะอางยังไงคนอื่นเขาก็ทํากัน”
ฝาย

“หนาที่แม ปฏิเสธไมได”
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สําหรับสตรีกลุมแมบานใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “งานบาน”ที่แตกตางกันไปตามเงื่อนไข
และสถานการณของแตละคน ไมไดใหความสําคัญเทากับกลุมสตรีผูถูกกระทํา
หงา

“งานบานเปนงานซ้าํ ซากนาเบื่อ”

แดง

“เราทําเล็กๆ ก็สนุกดี เพลิดเพลิน”

ศรี

“เปนactivityที่สุขใจเวลาทํา เติมอะไรแลวมันดูดี ชอบ”

ชลอ
“ทําไป คิดไป เราก็ไดความคิดใหมๆ อยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยน
คิดถึงลูก คิดถึงสามี คิดสรางสรรคไปเรื่อย มันเปนหนาทีข่ องเราอยูแลว ทําแลวสบายใจ”
ประเด็น “บทบาทเมีย บทบาทแม”
จากประเด็น“ครอบครัว”ประเด็น“งานบาน”สตรีกลุมผูถูกกระทําใ หความสําคัญ
กับความเปน “ครอบครัว” และการทํา “งานบาน” มากกวาสตรีกลุมอื่นและใหความสําคัญใน
บทบาทแมมากที่สุดและมีบางคนไมยอมรับบทบาทเมีย ในขณะเดียวกันก็มีสตรีหนึ่งคนกําหนด
บทบาทที่แตกตางจากคนอื่น บทบาทที่เธอเลือกคือบทบาท “ผูนํา” เธอไมไดใหความสําคัญใน
บทบาทเมีย บทบาทแมอยางเพื่อนในกลุม เธอมีความชัดเจนในความคิดวาหลังคลอดเธอจะเอาลูก
กลับไปใหแมของเธอเลี้ยงที่ลําปาง สวนตัวเธอก็จะกลับมาทํางานเพือ่ หาเงินสงใหแม
ความ
ลมเหลวในชีวติ คูของเธอไมไดทําใหเธอทอถอย เธอบอกวา “สามีเปนเพียงสวนประกอบหนึ่ง
เทานั้น ไมใชทั้งหมดของชีวิต”
นิใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางเธอและแมของเธอ
มากกวา นิไดกําลังใจจากคําตอบยืนยันของแมที่วา “ความสุขของลูกสําคัญกวาสิ่งอื่นใด” เมื่อนิถาม
แมวา “แมยอมรับไดมั๊ย ถาลูกเปนหมายผัวทิ้ง”
นิ
“ถาเราไมสามารถทําได ทําไมตองฝน มันมีทางออกตั้งเยอะ จะรับแต
บทบาทเมีย ไมรับบทบาทแมก็ได เราเลือกได ไมจําเปนที่เราตองทําทุกกระบวนทาของเมีย ของแม
บางสถานการณมันก็ไมอํานวย บางทีเราก็ทําหนาที่พอแทนก็ได เราไมจําเปนตองจํากัดไววาเปนเมีย
เปนแมที่ดี แลวแตสถานการณจะกําหนดความเปนไป”
ในขณะที่สตรีอีกผูหนึ่งไมกาํ หนดบทบาทใดๆและสงผลถึงการไมกําหนดคุณคา
ในขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด เธอไดอธิบายเหตุผลที่เธอเชนนั้นในขั้นการสนทนากลุมวา
ขณะที่พกั อาศัยอยูในบานพักฯ พวกเธอมีสถานภาพเปน “ผูเดือดรอน” ตองขอความชวยเหลือจาก
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ผูอื่น ทั้งยังมีปญหาที่รอการแกไข มีเรื่องราวที่ตองคบคิดมากมาย เธอมองไมเห็นความชัดเจนใน
อนาคตเลย
แหมม
“......การดําเนินชีวิตของเราไมเหมือนกัน
.....หนาทีก่ ารงานก็ไม
เหมือนกัน บางคนเขางาน 7โมงเชา เลิกงาน4-5ทุม ลูกสะใภก็เถอะ กลับมาก็คงไมไหว มันอยูท ี่
สภาพแตละครอบครัวดวย...มันมีหลายๆแบบ และในอนาคตขางหนาอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราก็
ตองเปลี่ยนตามสถานการณ วินาทีนยี้ ังมองไมเห็นวาเรามีคุณคาแบบไหน ถาแกปญ
 หาหลุดพนไป
ความคิดตางๆอาจตามมา”
ขณะที่สตรีกลุม แมบานทุกคนมีเปาหมายหลักที่ครอบครัว
สตรีกลุมนี้กําหนด
บทบาทของผูหญิงที่มีตอครอบครัวมากมายหลายบทบาท ตั้งแตบทบาทเมีย บทบาทแม บทบาท
สะใภ พี่สาว นองสาว ลูกสาว แมบาน คนรับใช กระสอบทราย ผูดูแล ผูชวยเหลือ และชางเทาหลัง
แตละคนไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีหนาที่รักษาครอบครัว เชน ถูกสอนใหยอมรับพฤติกรรมของ
สามี ถูกสอนใหดแู ลสามีและไมวาจะเกิดอะไรขึ้นผูหญิงตองอยูรักษาบานและอยูเลี้ยงลูก แมบาน
บางคนยอมรับวาการที่สามีเบื่อบาน ออกจากบานไปเที่ยวเตรเปนเพราะแมบานไมทําหนาที่ “ถา
บานอบอุนนาอยู ผูชายก็ไมวิ่งออกไป...ถาเขาไปทํางานแลวเราไมทํากับขาว จะทําอะไร ทําอะไรที่
ใหvalueเรายังมี”
เนื่องจากสตรีในกลุมแมบาน มีความแตกตางหลากหลายในพืน้ ฐานครอบครัว
ประสบการณชีวิตสมรสและตัวแปรสําคัญคือพฤติกรรมของผูที่เปนสามี
บรรยากาศในการ
สนทนาจะเปนการตอบ ถามดวยตัวผูเขากลุมสนทนาเอง สาระในการสนทนาเนนที่บทบาทแม ที่
รับหนาที่อบรมสั่งสอนลูกและบทบาทเมียที่ตองยอมรับสามีทั้งๆที่รับรูวาเปนบทบาทที่ไมเทาเทียม
สตรีกลุมแมบานใหความหมายของบทบาทเมียวาเปนบทบาทที่สตรีถูกสอนมาให
ตองยอมรับ
แดง

“....มันขึ้นกับวาเราถูกสอนมาใหยอมรับไดแคไหน...”

ศรี
“....อยูที่การเลี้ยงดูของครอบครัว เทาที่เห็นผูชายไมtreatภรรยาดี แตทําไม
ภรรยาดูแลผูชายอยางดี เปนเพราะผูหญิงถูกสอนมากกวาชาย...”
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ออย “ออยสับสนเพราะ ออยมีลูกสาว จะสอนอยางไรสอนใหเชื่อมัน่ เปนตัวของ
ตัวเอง ไมตองแครผูชาย อยากบอกวาบรรดาแมทั้งหลาย ตองเริ่มตนสอนที่ลูกชายกอน ไมใหเอา
เปรียบผูหญิง”
สําหรับนิด ยอมรับวาถึงแมนิดจะพยายามอบรม บมนิสัยใหลูกเปนคนเปนอยางที่
นิดตองการแตเมื่อถึงวันนี้ ลูกไมไดเปนอยางที่นิดพยายามไดเลย นิดเขาใจแลววาการเปนแมทดี่ ี
ไมไดอยูที่ความตั้งใจของคนเปนแมเทานั้น หากแตอยูที่ความเปนพอและบริบทแวดลอมของลูก
ดวย
นิด
“มันลําบากนะ มันไมใชแคสอนใหฟงอยางเดียว มันmemory โดยไมรูตัว
ผูหญิงเองตองพลิกสังคม.....รวมพลังกันและขอใหผูชายมาเลี้ยงลูกดวย ตองไมใชแคเพียงคําพูด
ตัวเองเลี้ยงลูกอยางวางแผนมาเลย แลวจะรูเลยวา เด็กผูชายเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเรียกรองไมไดแลว ตอง
อธิฐานจากพระเจา เราเลี้ยงเขามาเราทําเปนตัวอยางใหเขาดู มันไมซมึ สวนหนึ่งมันมาจากรากของ
เขา อยางลูกชายหลายๆอยางเขาไดมาจากพอ จากปูเขา”
นิดกําหนดบทบาทที่แตกตางไปจากบทบาทเมีย และบทบาทแม คือบทบาท
สมาชิกของคริสจักรและสงผลตอการกําหนดคุณคาของเจาของบทบาทดวย นิดอธิบายวาบทบาท
เมียบทบาทแมเปนบทบาททีพ่ ระเจากําหนด การทําตามบทบาทหนาทีเ่ ปนการถวายเกียรติแดพระผู
เปนเจา “...สถาบันครอบครัวกอเกิดโดยพระเจา เมื่อเราเชื่อ เราศรัทธา พระองคสั่งวา ชายอยูคน
เดียวไมไดแลวแตคนทีเ่ หมาะสมหมายถึงใครก็ตามเพราะพระเจารูจักเราดี... คูชีวิตคือคูอุปถัมภคอย
เติมเสริมอีกฝายในสิ่งที่ไมมี สามีคือศีรษะ ภรรยาตองเชื่อฟง... ถาศรัทธาในคริสเตียนจริง ตองไม
มีการหยาราง
ผูหญิงทํางานเปนกลุมสตรีที่รับบทบาทหลายบทบาทหลายดานและ บทบาทเมีย
บทบาทแมก็เปนบทบาทสําคัญที่สตรีกลุมนี้ไมปฏิเสธความรับผิดชอบ ใหความหมายของบทบาท
เมีย บทบาทแมตางกันไปตามสถานการณของแตละคน พอสรุปไดวา บทบาทเมียและบทบาทแม
คือหนาที่ที่จะตองดูแลทุกคนในครอบตรัวในทุกๆเรื่อง
ทิพย “เปนแมเปนเมีย ก็ไมตางกันตรงไหน ดูแลทุกอยาง”
จบ
“ดูแลเหมือนผัวเปนลูกคนหนึ่งเลย ทําเรียบรอยทุกอยาง ถึงเวลาไดกิน
เสื้อผาจัดเตรียมทุกอยางทั้งกางเกงใน ถุงเทา ทําใหทุกอยาง”
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ทิพย “ผูหญิงนี่ ทําใหผชู ายเสียคน”
กุง

“เมียที่ดี คือ เพื่อนคูคิด กุงไมมีเวลาบริการหรอก ไมชอบบริการ”

เอ
“การเปนแมทีดี เอดูจากแมของเอ แมทําอยางไร เราก็ทําอยางนั้นอยางดี
ที่สุด สวนการเปนเมียที่ดกี ็อยูที่เราปรับตัวเขาหากันไดอยางไร ทําเทาที่ทําได ไมใหเสียความเปน
ตัวเองไป”
จบ

“กราบตีนกอนนอน ผูใหญเขาสอนไวตอนแตง”

กุง

“แมกงุ ก็เปนอยางเนีย่ ”

เอ

“แมเอก็เปนอยางพีจ่ บ เขาทําทุกอยางใหพอ กราบเทาสามีกอนนอน”

อุย
“ไมสมบูรณแบบเลย เวลาจํากัด เจอกันนอยมาก เราก็ทําเรื่องของเรากับ
ลูก ทําใหเขานอยมาก เชาก็รีบออกตางคนตางทําเรื่องของตัวเองเขาก็ไมไดเรียกรองอะไรถามี
เวลาเราก็ทําใหจะไดขนาดไหนก็อยูที่ใจเราเองดวยถามากไปจนเหมือนทาส ก็ไมทํา”
จากการใหความหมาย “บทบาทเมีย บทบาทแม” จะพบวามีความหมายมากมาย
ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณของผูหญิงแตละคน สถานภาพที่ดํารงอยู สถานการณที่เปนอยู
ประเด็น “ภรรยาที่สมบูรณแบบ”
ดูเหมือนวาสตรีทุกคนในกลุมผูหญิงทํางานจะเขาใจดีวาบทบาทการเปนภรรยา
ตองทําอะไรบางและเมื่อผูวจิ ยั ขอใหชว ยกันนิยามความหมาย “ภรรยาที่สมบูรณแบบ”เปนอยางไร
แตละคนก็ใหความหมายตามที่ตนคิดเห็น
กุง

“การที่เปนเพื่อนคูคดิ ดูแลเขาบางเทาที่โอกาสมี แคนี้ก็สมบูรณแบบ”

เอ
“เราไมไดดแู ลแตเขา แตดแู ลไปถึงญาติของเขา เหมือนดูแลญาติของเรา
มันก็นาจะเขาขายสมบูรณแบบเหมือนกันนะ”
จบ
“ผูใหญสอนมาใหทําแบบนี้ แบบนั้น เปนผูหญิงตองทํางานบาน ดูแลลูก
ดูแลผัว ดูแลครอบครัวใหเรียบรอย”
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ความหมายของการเปน “ภรรยาที่สมบูรณแบบ” ของสตรีแตละคนไมจําเปนตอง
เหมือนกัน แตละคนตางก็ใหความหมายแตกตางกันไปตามสถานการณ ตางปฏิบัติ
จบ เลาวา เมื่อกอนนี้ จบ เปนเมียที่สมบูรณแบบ แตเดีย๋ วนีไ้ มใช ตั้งแตสามีมีเมีย
นอยทิ้งครอบครัวไปเกือบหาป หลังจากกลับมาใชชวี ติ อยูดวยกันครั้งนี้ จบ ไมเคยดูแล หรือ
บริการอยางที่เคยทําอีกเลย หากแตตรงกันขาม สามีกลับเปนคนคอยหุงหาอาหารและบริการแทน
สําหรับกุง การเปน “ภรรยาที่สมบูรณแบบ”ไมจําเปนตองบริการ กุงไมชอบบริการ ถึงแมวาใน
ชีวิตกุงจะเห็นแมใหบริการพอมาตลอด แตกุงก็เลือกนิยามการเปน “ภรรยาที่สมบูรณแบบ”เพียงการ
เปนเพื่อนคูคิด พูดคุย รับฟงเทานั้นพอ สวนสําหรับ เอ เลือกทําอยางที่แมทําบริการสามีทุกๆเรื่อง
ยกเวนไมไดกราบเทาสามีกอนนอน สวน ทิพย ใหนิยามที่กวางไมมนี ิยามตายตัว ใหความหมายวา
ทําหนาที่ ณ. เวลานั้นใหดีทสี่ ุด รูจักและเขาใจตนเองเทานั้นก็พอแลว ขณะที่อุยประเมินตนเองวา
เปนภรรยาทีไ่ มสมบูรณแบบเพราะไมมีเวลาที่จะดูแลสามี
ประเด็น “ผูหญิงทํางาน”
สถานภาพผูหญิงทํางาน และบทบาทผูหญิงทํางานใหอะไรกับสตรีกลุมนี้บาง กลุม
ไดใหความเห็นวามีทั้งได และมีทั้งเสีย แตอยางไรก็ตามหากใหเลือกบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ก็เลือก
ไมได
อุย
“ทํางานบริษัทเงินเดือนก็ไมมากมายอะไร ยังตองพึ่งพาเขาตลอดแตก็รูสึก
วามีศักดิ์ศรีในตัวเอง คุณไมไดเลี้ยงฉัน เวลาโมโหก็คิดอยางเนีย่ ”
จบ
“มันหยิ่งในตัวเอง ไมเคยพูดหวานอยางแตกอ นเลย อยากไปไหนไป เรา
ไปมีประโยชนไปทํางานเพือ่ สวนรวม ทุกวันนี้อยูด วยตัวเองไมงอแลว”
ทิพย
“ชวงที่จะออกจากงานกลัวสามีจะรังเกียจเรา กลัวเขาคิดวาเราเปนภาระ
แตขณะที่เราทํางานอยู เขาก็ไมเคยชื่นชมเราเลย”
เอ
“งานที่เอทํา มันสอดคลองกับการเปนแมเปนเมีย การเลีย้ งลูก ทําให
ครอบครัวกับงานมันไปดวยกันได งาานชวยสรางพลังใหเอดวย”
กุง
“งานทําใหรายไดครอบครัว ดีแตเวลานอยลง ในดานสังคม งานทําใหเรา
มีสังคมนอกบานแทนการหมกหมุนแตเรือ่ งในบาน หู ตาแคบ”
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ในอีกมุมมองบางคนในกลุม มีความเห็นวา
บทบาทผูหญิงทํางานทําใหเวลา
บางสวนหายไป เอ บอกวา เวลาแตงหนาแตงตา เวลาที่จะใหตวั เองเปนสวนตัวสมัยตอนเปนสาวมัน
หายไป แตในอีกมุม บทบาทผูหญิงทํางานก็เปนบทบาทที่สตรีกลุมนี้พึงพอใจ
จบ
“เรื่องทํางานนี้มีความสุขมาก ทั้งงานชุมชน งานประจํา รักมาก มันทําให
เราภูมิใจที่มีอะไรมาพัฒนาชุมชน”
กุง
“กุงแฮปปกับทั้งสองบทบาท มีบางชวงที่เหนือ่ ยมาก ก็อยากกลับไปเปน
สาวๆไมมีครอบครัวไมมีลูก อยากไปไหนไป งานทําใหเรารูสึกแฮปป fulfill รูสึกมีคาวาเราเปน
somebody แตเปนแมเราก็แฮปป”
ทิพย “เวลานี้เราเลือกบทบาทผูหญิงทํางาน เพราะการทํางานคือเปาหมายดํารง
ชีพ ....ถาใหลําดับ งานมาอันดับหนึ่ง บทบาทแมมาอันดับสอง เมียอันดับสาม
เอ
“หนูคลายๆกับพีท่ ิพย พอใจในจุดที่อยูขณะนั้น เชนอยูบานก็พอใจกับ
การเปนแมทดี่ ี พอกาวเทาออกจากบาน ก็พอใจในงาน ถาทํางานอยูทบี่ าน ลูกรองปุปก็เอาลูกกอน
บทบาทเมียเบือ่ มาก”
อุย

“อุยพอใจทั้งสองบทบาท”

สรุปคือบทบาทผูหญิงทํางาน ดูเหมือนวาจะลดทอนเวลาที่เคยเปนเวลาสวนตัว
ของผูหญิงไป แตในอีกดานหนึ่ง บทบาทผูหญิงทํางานใหความเปนตัวตน ใหความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง
สําหรับสตรีที่ตองเลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง รับบทหนักเปนสองเทาของสตรีที่เปนแม
ทั่วไปไมวาสาเหตุของการเขาสูสถานภาพแมเลี้ยงเดีย่ วจะมีที่มาอยางไรก็ตาม
เพราะนอกจาก
บทบาทแมที่หนัก เหนื่อยแลวพวกเธอยังตองรับบทบาทผูหาเลี้ยงอีกประเด็นเรือ่ งลูก จึงเปน
ประเด็นใหญ ประเด็นสําคัญสําหรับสตรีกลุมนี้
การเขาสูสถานภาพแมเลี้ยงเดี่ยวของสตรีกลุมนี้มีเหตุที่มาที่ตางกันไปแตใหผลตอ
สถานภาพของสตรีเหมือนกันคือการเปนสตรีที่ตองเลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง(Single mom) และ
ประสบการณเหลานี้ลวนสงผลตอวิธีคิด ความเชื่อ และการกระทํา
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ออ เจ็บปวดที่สุด คบกันมานานกวาสิบป แตงงานไดไมถึงป ออตองหนีสามีไป
อยูกับแม ออถูกสามีทํารายหลายครั้ง ครั้งสุดทายรุนแรงที่สุด สามีตบตีขณะที่ออตัง้ ครรภเกือบหา
เดือน เกือบแทง วันนัน้ ขนขาวของไปอยูก บั แมเลย พอคลอดก็ทําเรื่องขอหยา ถึงแมเหตุการณจะ
ผานไปนานถึงสิบปแลว ออยังเฝาคอยติดตามขาวบนหนาหนังสือพิมพ หวังวาสักวันจะไดอานพบ
ขาวอดีตสามีตายอยางนาสมเพช เพราะ “ไมอยากมีมันอยูรวมโลก”
สุ
ชีวิตแตงงานของสุดูเหมือนทุกอยางนาจะลงตัว แตไมเปนเชนนั้น เมื่อสุ
แสดงความคิดเห็นวาสามีใชจายเงินกับครอบครัวเดิมของตัวมากเกินไป สามีซื้อบานใหมใหพอ แม
ลงทุนธุรกิจใหนองตัวเปนแสน สุขอแยกกันอยูสักพักเพื่อใหสามีไดทบทวน เหตุการณกลายเปน
วา สามีเซ็นตใบหยาใหโดยที่สุ ยังไมทันตัง้ ตัว สุสับสน วาวุน ไมรูจะจัดการอยางไรกับชีวิต เวลา
ผานไป หลังจากที่ปรับตัวได สุรูสึกมีอิสระ อยากไปไหน อยากทําอะไร ไดไป ไดทํา เหมือน
ออกมาจากกะลา
แอ็ด สถานภาพแมเลี้ยงเดี่ยวเปนสิ่งที่แอ็ดเลือกเอง แอ็ดขอใหสามีขนของแยก
ออกจากบานไป ทุกวันนีแ้ อ็ดสบายใจ เหมือนยกภาระออกจากอก แอ็ดเปรยในบทสนทนาวาจะไม
ยอมเปนกระสอบทรายใหลงมือเปนครั้งที่สอง ชีวิตคูข องแอ็ดจบลงอยางงายดายและไมไดสราง
ความเจ็บปวดใดๆใหแอ็ดเลย นอกจากบทบาทแมเลี้ยงเดีย่ วทีห่ นักจากภาระหลายดาน
เซียม สามีเสียชีวิตตั้งแตลูกสาวอยูในทอง เขาเจ็บปวยออดๆแอดๆมานานแลว
รักษาพยาบาลกันมานาน วันที่เขาจากไป เซียมก็รูสึกสับสน วาวุน เหมือนคนอื่นๆ แตมันก็เปนอยู
พักเดียว ตอนนี้ปรับตัวไดเปาหมายอยูที่ลูกเทานั้น ทํางานหาเงินก็เพื่อสะสมเตรียมไวใหลูก
นอย ตอนที่ไปเซ็นตใบหยาที่อําเภอ นอยบอกวาไรความรูสึกใดๆทั้งสิ้นเพราะ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานแลว สามีนอยเปนตํารวจ เลนการพนันจนเสียหมดตัวแลวมาบังคับให
นอยขายทีด่ ินของนอยเพื่อใชหนี้ นอยเริ่มมองเห็นวาวิถีชีวิตแบบนีไ้ ปไมรอดแนจึงตัดสินใจเลิก
การเลิกกับสามีไมไดทําใหนอยเศรา หรือเสียใจเลย
ประเด็น “ลูก”
ตลอดการสนทนากลุม “ลูก” เปนประเด็นที่สตรีกลุมแมที่เลี้ยงลูกโดยลําพังนี้พดู
ถึงมากที่สุด กังวลมากที่สุด คาดหวังและหนักใจกับสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายรอบทิศ แมเลีย้ ง
เดี่ยวไดนิยามความหมายคําวา “ลูก” วาเปนสมบัติชิ้นสุดทาย เปนของขวัญล้ําคา ลูกเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด และดวยความหมายที่ใหจึงสงผลใหสตรีกลุมนี้มองวา บทบาทแมเปนบทบาทที่หนักหนา
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ที่สุดเพราะตองผนวกหนาทีร่ ับผิดชอบดานเศรษฐกิจกับหนาที่อบรมเลี้ยงดูบุตรในสภาพสังคมที่ไม
อาจวางใจได
แมเลี้ยงเดีย่ วสวนใหญเมื่อผานชวงเวลาของการปรับตัว จะมีความพึงพอใจในชีวิต
ดานตางๆโดยเฉพาะดานสังคมที่เปดกวาง อิสระภาพในการคิดการตัดสินใจแตมากกวาครึ่งของ
กลุมตัวอยางมีความไมคลองตัวทางเศรษฐกิจ
สุ

“เราเหลือเขาเพียงคนเดียว ถาเปนอะไรไปจะทําอยางไร”

แอ็ด “ลูกเปนสมบัติชิ้นสุดทาย เปนอะไรที่เราตองหวงแหนดูแลอยางดีที่สุด”
เซียม “เขาคือของขวัญ ไมใชภาระ เขาคือหนังสือที่เราตองเรียนรู
จากผลที่พบในการศึกษา ไมวาจะเปนการกําหนดบทบาท ความเชื่อ และการ
กําหนดคุณคาตนเองของสตรีจะพบความเชื่อมโยงของทุกๆประเด็นอยางแยกไมออก เรื่มตั้งแตการ
เกิดมาเปนผูหญิง สถานภาพของผูหญิงที่ปรับเปลี่ยนไปตามความสัมพันธกับผูอื่นตลอดเวลา จาก
สถานภาพลูกสาว สถานภาพเมีย สถานภาพแม สถานภาพแมเลี้ยงเดีย่ ว สถานภาพโสดทั้งที่สมัคร
ใจ และมิไดสมัครใจ สถานภาพของสตรีนั้นก็เปรียบเหมือนสภาวะที่เปลี่ยนแปลง บทบาทของ
สตรีก็จะถูกกําหนดโดยสภาวะที่เปลีย่ นแปลงแตกตางไป ขณะที่สตรีในกลุมตัวอยางทุกกลุมลวนมี
ความเชื่อประเด็นหลักที่เหมือนกันวา “ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” ทั้งสถานภาพและความเชื่อลวน
สงผลตอการกําหนดบทบาทของสตรี
และ สตรีสวนใหญมักจะกําหนดคุณคาตนเองผาน
ความสําเร็จในการกระทําบทบาทซึ่งแนวโนมการเห็นคุณคาในตัวเองของผูหญิงไมไดเกิดจาก
ตัวเอง หากเกิดจากบุคคลรอบขางที่มีความสัมพันธดวยเปนผูประเมิน ถึงแมจะมีสตรีบางคนที่
กําหนดคุณคาตนเองที่ความเปนตัวตนของตัวเองไมจําเปนตองกระทําบทบาทไดสําเร็จ แตกเ็ ปน
เพียงสวนนอย
การกําหนดคุณคาสตรีจะพบความสัมพันธของความเชื่อ(ในที่นหี้ มายถึงความเชื่อ
เพศสภาพ ความเปนหญิง ความเปนชาย )ที่สงผลถึงการกําหนดบทบาทและคุณคาของสตรี เปน
ปจจัยหนึ่งและสถานภาพของสตรีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มผี ลตอการกําหนดคุณคาสตรี
ซึ่งปจจัย
ทั้งหมดที่กลาว ลวนเปนปจจัยที่ไมคงที่ มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ชาบาง เร็วบาง ขึ้นกับ
องคประกอบแวดลอมอื่นๆและประสบการณของสตรีแตละคนที่แตกตางกันไป ในขณะที่ความเชือ่
บทบาท สถานภาพและคุณคาของสตรีมีปฏิสังสรรคกันไปมาตลอดเวลาเปนขบวนการที่ไมหยุดนิ่ง
มีการตอรองมีการปรับความคิด ความเชื่ออยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ “คุณคาสตรี” จึงไมใชสิ่งคงที่ ที่
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จะกําหนดเปนภาพตายตัว (Stereotype) ไมใชสิ่งที่สังคมจะกําหนดความคาดหวังในสตรีแตละคน
ไดเหมือนๆกัน หากตองใชความละเอียดออน พิถีพถิ ันกลั่นกรองอยางไมมีอคติ ใหสอดคลอง
ความเปนสังคมแหงความเสมอภาคที่แทจริง

ภาพจําลองการกําหนดคุณคาสตรี

สถานภาพสตรี

บทบาท

คุณคาสตรี

ความเชื่อ
จากผลความเชื่อที่พบ และคุณคาที่สตรีกําหนดทั้งในแผนที่ความคิดและจากกลุม
สนทนา พบวาสตรีทุกกลุม มีความเชื่อหลักที่วาหญิงดอยกวาชาย ยอมรับความเชื่อ ชายเปนใหญ
ขณะเดียวกันสตรีแตละกลุมมีวิธีการ ในการตอบโตความเชื่อและการกําหนดคุณคาตามกระแสหลัก
ในสังคมแตกตางกันไปตามแตสถานภาพและความเชื่อชุดอื่นที่ไดเรียนรูมาเชน กลุมสมัครใจโสด
ตอบโตดวยความเชื่อวา “โสดคืออํานาจ”การปฏิเสธการเขาสูความสัมพันธหญิงชายเปนสิทธิของ
สตรีที่จะเลือก หรือกลุมผูถูกกระทําเปนผูที่ไมประสบความสําเร็จในการทําตามบทบาทและไมมี
คุณคาตามที่สังคมกําหนด กลุมนี้จึงตอบโตดวยการกําหนดคุณคาตนเองตามสถานการณดว ยความ
เชื่อที่วาผูหญิงเขมแข็งและสามารถทําไดทุกอยางและบทบาทเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดเปนตน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทสรุปผลการวิจัยนี้ แบงเปน 4 สวน คือ หนึ่ง สวนของลักษณะประชากร สอง
สวนของสรุปผลการวิจัยซึ่งพบวา สตรีกลุมตัวอยางไดรับการอบรมกลอมเกลาใหเชื่อและปฏิบัติ
ตามระบบเพศสภาพและเชื่อในอุดมการณชายเปนใหญ จากความเชื่อในระบบเพศสภาพสงผลตอ
การกําหนดคุณคาตนเองของสตรี โดยสตรีบางสวนกําหนดคุณคาตนเองในบทบาทลูกสาว บทบาท
เมีย บทบาทแมตามที่สังคมกําหนดและบางสวนกําหนดคุณคาตนเองในบทบาทอื่นนอกจากที่สังคม
กําหนด นอกจากนี้สตรีกลุม ตัวอยางยังไดใหความหมายคุณคาเสียใหมตามประสบการณของแตละ
คน สวนที่สามเปนการอภิปรายผล และสวนที่ สี่ สวนของขอเสนอแนะทีจ่ ะชวยใหสตรีมีความ
เขาใจและยอมรับคุณคาตนเองโดยมิตองถูกกําหนดคุณคาไวแคเพียงในกรอบแคบๆที่สังคมกําหนด
ใหสตรีมีคุณคาไดแตเพียงลูกสาว เมียและแมเทานั้น
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดและวิธีวิเคราะหแบบสตรีนิยม
(Feminist
Methodology) ที่ปฏิเสธความคิดตามระบบคานิยมกระแสหลักปฏิเสธระบบโครงสรางหนาที่นยิ ม
(Structural Functionlism) ปฏิเสธการแยกภาคปฏิบัติออกจากภาคทฤษฎี แยกผูวจิ ัยและผูถูกวิจยั
แนวคิดสตรีนยิ ม
ใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับผูหญิงความรู
ความรูสึก
(Ramazanoglu,Holland2002) การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับ เสียง คําพูด ความคิด ความเชื่อของ
ผูหญิงเปนแกนแกนหลัก ใหความสําคัญกับภาษา การนิยามความหมายที่สตรีกลุมเปาหมายนิยาม
ใหกับคุณคาของตนเอง นําเสนอขอมูลโดยวิธีการบรรยาย การเลาเรื่องราว ชีวประวัติและคําพูด
ของผูใหขอมูล
การศึกษาวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบเพศสภาพมี
ผลตอความคิด ความเชื่อของสตรีและสงผลตอการมองตนเอง กําหนดคุณคาตนเองอยางไร ใน
สตรีทั้งหกกลุม ไดแก กลุมสตรีสมัครใจโสด กลุมสตรีไมสมัครใจโสด กลุมสตรีที่ถูกกระทํา กลุม
สตรีสมรสที่เปนแมบาน กลุมสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานและกลุมสตรีที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง ถูก
กําหนดขึ้นตามความสัมพันธหญิง ชายที่มีอยูในระบบครอบครัว(Gender Relation) ทั้งเปน
ความสัมพันธเชิงบวกและความสัมพันธเชิงปฏิเสธคือ สตรีกลุมตัวอยางทั้งหกกลุมจะมีทั้งกลุมที่
สมรสแลว ที่แยกกันหลังสมรส และกลุมที่ยังไมสมรส สตรีในกลุมตัวอยางทัง้ หกกลุมเปนผูที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจนถึง 48 ป ระยะเวลาในการเก็บขอมูลใชเวลา
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ประมาณ 8 เดือน ตั้งแตเดือนกันยายน 2547 จนถึง เมษายน 2548
หลากหลาย ประกอบดวย

เก็บขอมูลดวยวิธีการที่

การสัมภาษณ (Interview) เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพเบื้องตนและคัดกรอง
กลุมเปาหมายที่สามารถใหความคิดเห็นในประเด็นเพศสภาพ รวมถึงการสัมภาษณเพื่อขอทราบ
ความพรอมและความยินยอมในการเขากลุมสนทนาในครั้งตอไป
เก็บขอมูล ความคิด ความเชื่อของกลุมเปาหมายโดยการทําแผนที่ความคิด(Mind
Mapping) ผูวิจัยใหโครงรางของแผนที่ความคิดและอธิบายวิธีเขียนความคิดและนัดหมายเพื่อกลับ
มารับแผนที่ความคิดของกลุม ตัวอยางที่เขียนเรียบรอยแลวนําไปวิเคราะห
การสนทนากลุม (Focus Group) ในกลุมการสนทนาแตละครั้งประกอบดวยกลุม
ตัวอยางที่มีสถานภาพเดียวกันประมาณ 5-7 คน การสนทนาแตละครั้งมีขั้นตอนดังนี้
-ขั้นตอนที1่ ผูวิจัยแนะนําตัวเองใหกลุม และขอใหผูรวมกลุมแนะนําตัวเอง
-ขั้นตอนที2่ อธิบายวัตถุประสงคและขั้นตอนในการทําวิจัย
-ขั้นตอนที3่ ขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนากลุม
-ขั้นตอนที4่ เปดภาพยนตรโฆษณาชุด “เมาไมขับ”ความยาว30วินาที ดูติดตอกัน2
รอบ จากนั้นผูว ิจัยถามถึงความรูสึกของผูเขากลุมอยางไมเฉพาะเจาะจง
ประกอบดวย

ลักษณะดานประชากรกลุมตัวอยางที่ศกึ ษามีทั้งหมด 6 กลุม รวม 35 คน
กลุมสตรีโสดโดยสมัครใจ
จํานวน 6 คน อายุระหวาง 30 - 47 ป
กลุมสตรีโสดไมสมัครใจ

จํานวน 6 คน อายุระหวาง 30 - 45 ป

กลุมสตรีสมรสที่เปนแมบาน

จํานวน 6 คน อายุระหวาง 38 - 48 ป

กลุมสตรีสมรสและทํางานนอกบาน จํานวน 5 คน อายุระหวาง 29 - 46 ป
กลุมสตรี แมเลี้ยงบุตรโดยลําพัง

จํานวน 5 คน อายุระหวาง 32 - 45 ป

กลุมสตรีที่ถูกกระทํา

จํานวน 7 คน อายุระหวาง 15 - 30 ป
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สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธ ของเพศสภาพ (Gender) ในสังคมวาจะมี
ผลตอการกําหนดคุณคาตนเองของสตรีที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯอยางไรบาง และศึกษาหาบทบาท
อื่นๆที่สรางคุณคาใหกับสตรี นอกเหนือจากบทบาทเมีย บทบาทแม โดยไดศกึ ษาการรับรูเพศสภาพ
ผานคําพูดในการสนทนากลุม การสัมภาษณ และวิเคราะหความคิด ความเชื่อที่เดนชัด ผานการ
เขียนแผนที่ความคิด(Mind Mapping) โดยกําหนดผังใหเขียน ความคิดของสตรีโดยทั่วไปรวมสี่
ประเด็นไดแก เปาหมาย บทบาท ความเชือ่ และคุณคา เมื่อประมวลความคิด และวิเคราะหความ
เชื่อของสตรีทั้ง หก กลุมตัวอยาง สรุปไดวา สตรีทั้ง หกกลุมมีความเชือ่ วา “หญิงดอยกวาชาย” จาก
การสนทนากลุม และจากการวิเคราะหแผนที่ความคิด(Mind map) พบประโยคและขอความทีส่ รุป
ไดวา “หญิงดอยกวาชาย” เชน
“ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง”
ความเชื่อวาผูช ายเปนผูนํา ผูหญิงเปนผูตาม เปนความเชื่อที่มอี ยูในกลุมสตรีทุกกลุม
ตัวอยาง ถึงแมวาจะไมใชความเชื่อของสตรีทุกคนแตก็เปนความเชือ่ ของสตรีสวนใหญ บางคน
อธิบายวาการเปนผูนําของผูชาย เปนแตเพียงในบางเรื่อง มิใชในทุกๆเรื่องเสมอไป แสดงใหเห็นวา
การยอมรับความเปนผูนําของผูชายยังมีการยกเวน ในบางเรื่อง ขณะที่สตรีในกลุมโสดบางคนก็ไม
ยอมรับการเปนผูนําของผูชาย กลาววา “ผูชายชอบเปนผูนาํ ”
“ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” เปนวาทกรรมหลักทางสังคมที่เกี่ยวกับ
ผูหญิง (ฉลาดชาย รมิตานนท 2545) เมื่อพิจารณาถึงการใชภาษาหรือวาทกรรมเราจะพบความ
ลําเอียงทางเพศปรากฏอยางชัดเจน และมีความสัมพันธเรื่องการใชอํานาจของผูชายในการควบคุม
เรื่องเพศ (กาญจนา แกวเทพ,อิตถีศาสตร)
“ความเปนกุลสตรี: ความเปนผูหญิงดี”
สตรีกลุมตัวอยางมีความเชื่อและยังใหความสําคัญกับการเปนผูหญิงดี ความเปนกุลสตรี ซึ่งกิน
ความหมายกวาง ตั้งแตการรักนวลสงวนตัว การไมมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน ไมทองกอนแตง
การเปนลูกที่ดี เชื่อฟงพอ แม ใหการเลีย้ งดูพอ แม มีความสามารถในงานบานงานเรือน การเย็บ
ปกถักรอยรวมถึงความสามารถในการทําอาหาร เชื่อฟงสามี ไมพยายามทําตัวเทาเทียมชาย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั ของสถาบันวิจยั ประชากรและสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพ.ศ.2546
เรื่อง “ความรุนแรงในชีวิตคูก ับสุขภาพผูหญิง” ที่มีความเชื่อวาผูหญิงดีคือ ผูหญิงที่มีความสามารถ
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งานบานงานเรือน ยอมรับสภาพและบทบาทหนาที่ (กฤติยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทัย กาญจนจิตร
,วาสนา อิ่มเอม และอุษา เลิศศรีสันทัด. 2546).
ผูหญิง: ความเปนเมีย ความเปนแม
ผูหญิงเกือบทุกกลุมตัวอยาง มีความเชื่อวา ผูหญิงตองเปนเมีย ยกเวนกลุมสตรีสมัครใจโสด
ที่ไมมีใครกลาวถึงบทบาทเมียในการสนทนากลุมเลย สตรีกลุมนี้ใหความหมาย การแตงงานวา
“การแตงงานคือความเสี่ยง”จากประสบการณที่พบเห็นทุกครอบครัวลวนมีปญหาทั้งสิ้น ผูหญิง
พึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจได ไมตองการเสี่ยงกับปญหาที่จะตามมา แมสตรีในกลุมสมัครใจโสด
จะตัดสินใจ ยืนหยัดในความเชื่อ วาการแตงงานคือความเสี่ยง ไมเลือกบทบาทเมีย บทบาทแม แตก็
ยังมีสตรีที่ไมสามารถกําจัดความขัดแยงระหวางการตัดสินใจอยูเปนโสดกับการแตงงานได เธอมี
ความขัดแยงจากคําสอนของแมที่กองในความคิดวา “ผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน ยังไมเปนคนเต็ม
คน” ทุกครั้งที่เธอพยายามกําหนดคุณคาตนเองในบทบาทอื่น ภาพความลมเหลวในบทบาทเมีย ตาม
คําสอนของแมตามมาแยงคุณคาของเธอเสมอ
สตรีในกลุมอื่น มีความคิดและความเชื่อทีว่ า ผูหญิงตองเปนเมีย เปนแม ไมเวนแมแตกลุม
สตรีผูถูกกระทํา ซึ่งแตละคนลวนเจ็บช้าํ จากการถูกกระทําจากชายที่พวกเธอเลือกมีความสัมพันธ
ดวย ขณะทีพ่ ักรอคลอดอยูที่บานพักฉุกเฉินฯพวกเธอยังมีความหวังวา สักวันพวกเธอจะมีชีวติ
ครอบครัวที่ครบ พอ แม ลูก เหมือนกับวาเธอพยายามจะทําบทบาทผูหญิงของเธอใหสําเร็จตาม
ความคาดหวัง และความหมายคุณคาสตรีที่สังคมกําหนด
ผูหญิงกับความเปนเมียเปนอีกวาทกรรมหนึ่งที่นยิ ามโดยผูชายและสงเสริมโดยสังคม มี
เปาหมายทีจ่ ะอบรมใหผูหญิงที่เปนเมีย ตองทําทุกอยาง และทําทุกทาง เพื่อรักษาครอบครัวเอาไว
(วิลาสินี พิพิธกุล,2547)
เมื่อพิจารณา ตารางสรุปความเชื่อและคุณคา จะพบวาสตรีทุกกลุมจะเปรียบความเปนหญิง
ไวดอยกวาความเปนชาย เชนความเปนชายไดแกความเด็ดเดีย่ ว ความมีเหตุมีผล ชายไดรับการ
ยอมรับ สิทธิและโอกาศจากสังคม ความเปนหญิงไดแก กายที่ออนแอ ใจที่โลเล ใชความรูสึกเหนือ
เหตุผล คิดเล็กคิดนอย ความเปนหญิง คุณคานอย
ความเชื่อนี้เปนความเชื่อที่ตรงตามความคาดหวังของสังคม ที่ฝงรากลึกอยูในทุกๆบริบท
แวดลอมของสตรี
จากความไมเทาเทียมระหวางเพศไดตกผลึกเปนสวนหนึ่งของรูปแบบทาง
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วัฒนธรรม เปนตัวกําหนดความคิด ความรูสึก และชี้นํากิจกรรมของคนในสังคม(กาญจนา แกวเทพ
วิลาสินี พิพธกุล2539)
ถึงแมสตรีจะเชื่อวาผูหญิงออนแอ ผูชายเขมแข็ง แตผูหญิงก็เขาใจวาทีเ่ ปนเชนนัน้ เพราะการ
อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การสรางภาพตอกย้ําบทบาทสตรีของสื่อ การกําหนดนโยบายที่ให
โอกาศผูหญิงนอยกวา
เนื้อหาในบทเรียนที่บงชี้ถงึ ความอคติทางเพศที่มีอยูในสังคมไทยทั่วไป
ถายทอดปลูกฝงกันมา จนเปนเรื่องปกติ โดยไมรูสึกตัว อคติทางเพศดังกลาวไดตอกย้ํา มองภาพ
สตรีวาออนแอ ตัดสินใจไมเกง ไมเปนผูนํา ไมมีความสามารถทางชาง ทางวิทยาศาสตร หนาที่
หลักก็คือ เมีย แม และแมบานเทานั้น (นิศา ชูโต 2539)
มีความเชื่อ ทีว่ า หญิงชายเสมอภาค ปรากฏในความเชือ่ ของสตรีเกือบทุกกลุมก็จริงแตเมื่อ
ไดพูดคุยในการสนทนากลุมจะพบวา ความเสมอภาคนัน้ หมายถึงความเสมอภาคทางความคิดทาง
สติปญญาและความรับผิดชอบมากกวาจะเปนความเสมอภาคทางสิทธิและโอกาสในสังคม
จากการศึกษาพบวาสตรีสวนใหญ ไดรับการครอบความคิดเพศสภาพโดยวิธีการและ
รูปแบบตางๆจากสถาบันสังคม ตั้งแตเกิด จนตาย เปนการยากสําหรับสตรีที่จะกําหนดคุณคาให
ตนเองโดยหลุดพนจากการครอบงําของสังคม และสิ่งสําคัญอยูที่การประเมินคุณคาเองก็อยูภ ายใต
บรรทัดฐานทีส่ ังคมกําหนด การที่สตรีจะสามารถกําหนดคุณคาตนเองและประเมินคุณคาเองได
จําเปนตองอยูน อกระบบความคิดเพศสภาพ เชน นิ หนึ่งในสตรีกลุม ผูถูกกระทํา ไดใหแนวคิดกับ
เพื่อนในกลุมวา คุณคาเปนความรูสึกนึกคิด ความรูสึกประทับใจที่เรามีตอตัวเอง และประเมินเอง
ไมตองรอใหใครประเมิน ตรงกับแนวความคิดของ Louise L.Hay ที่เขียนใน Empowering Women
(1997) วา เธอ คอยๆเปลี่ยนความคิด ระบบความเชื่อใหม โดยสรางความตระหนักรูในคุณคาและ
ความนับถือตัวเองขึ้น ความรูสึกถึงคุณคาของตนเองและความนับถือตนเองจากขางใน คือสิ่งสําคัญ
ที่สุดสําหรับผูหญิง (วลีพร หวังซื่อกุล 2542 ,Rampage 1991) หรือการที่ Simone de Beauvoir
เสนอแนวทางเพื่อผูหญิงปลดปลอยตนเองจากพันธนาการของสังคมดังนี้คือ ผูหญิงตองเปดโลก
แหงสํานึกในความเปนมนุษยที่เต็มภาคภูมิ สรางสรรคคุณคาในชีวิตสวนตัวและงาน เปดโลกแหง
เสรีภาพที่แทจริงใหตัวเอง (อมรสิริ กนิษฐ.2534)
การที่สตรีไดพบกับประสบการณใหม รับขอมูลใหมหรือสภาพการณใหมทไี่ มสอดคลอง
กับระบบความคิดเดิม เปนการเรียนรูท ี่เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชือ่
ความเขาใจเดิม หรือเปลี่ยนแปลงระบบความคิดเดิมเสียใหม เพื่อใหเขากับสถานการณใหม และ
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เลือกที่จะใหความหมาย “คุณคา” ที่อยูน อกระบบเดิม ที่ใหความหมายคุณคาสตรีในการทําตาม
บทบาทหนาทีท่ ี่สังคมกําหนด
ความเชื่อในชุดตางๆที่หลากหลายในระบบเพศสภาพ เปนแบบแผนที่กําหนดตัวตน (Self
Schemas) ที่เมื่อประมวลรวมกันแลว ก็กลายเปนตัวตนของคน คนหนึ่ง (Stephen L. Franzoi. 2002)
ความเชื่อในระบบเพศสภาพในสังคมไทยเปนความเชือ่ ที่ฝงรากลึกและรุนแรง เพราะ เพศสภาพ
ติดตามมนุษยชาย หญิงทุกคนไปในทุกที่ ติดตามไปในโรงเรียน ในครอบครัว ไปในที่ทํางาน
หองน้ําและเตียงนอน ตั้งแตเกิด จนตาย ระบบเพศสภาพจึงเปนกฏเกณฑที่แข็ง ตายตัว ขาดความ
ยืดหยุนทั้งยังไดรับแรงสนับสนุน สงเสริม ตอกย้ําจากรัฐ และสถาบันทางสังคมซึ่งรวมถึงครอบครัว
หนวยที่เล็กทีส่ ุด สําคัญที่สุดที่หลอหลอม ผูหญิง ผูชายใหคิด ใหเชื่อในระบบเพศสภาพ จนทุกๆคน
เชื่อตามภาพลักษณตายตัว (Stereotype) สถิตย นิยมญาติ (2541) ไดศึกษาความเชือ่ ในภาพลักษณ
ตายตัวเกี่ยวกับ “คุณลักษณะของสตรีไทย” สรุปวา ลักษณะเดนของสตรีไทย คือ ชอบความสวยงาม
สนใจในรูปรางหนาตาของตน ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปราณีตละเอียดออน รัก
ความมั่นคงปลอดภัย เกรงใจผูอื่น ทําอะไรใชอารมณเปนสําคัญ ลักษณะรองลงมาคือ มีจิตใจ
ออนไหว รูสึกไว สุภาพออนโยน แสดงความรูสึกนุมนวล ลังเลในการตัดสินใจ ตืน่ ตกใจงาย ชอบ
เรื่องไสยศาสตร ไมกลาเสี่ยงในการทําสิ่งตางๆและผลวิจัยยังบอกอีกวา ผูใหญเพศชายอายุมาก
(30-60ป ) มีอาชีพที่มีเกียรติภูมิสูง การศึกษสูง รายไดสูง ( 9,000บาท )และอาศัยอยูใ นเขตเมือง มี
ความเชื่อในคุณลักษณะของสตรีไทยในลักษณะที่เขมขนรุนแรงกวากลุมอื่นๆ
ความเชื่อแบบตายตัวของผูชายไทยในวัยทีก่ ําลังเปนหัวหนาครอบครัว เปนสามี เปน
เจาหนาที่ระดับสูงของสถาบันรัฐและเอกชนซึ่งมีสิทธิและอํานาจในการกําหนดกฏเกณฑ
และ
นโยบาย เปนผูที่มีความเชื่อในคุณลักษณะสตรีไทยแบบเขมขนและรุนแรง แทบไมตองอธิบายเลย
วากระบวนการพัฒนาแผนผังความคิด และแบบแผนที่สตรีกําหนดตัวตน จะถูกพัฒนาไปใน
รูปแบบใด นอกจากการตอกย้ําภาพลักษณตายตัวในคุณลักษณะของสตรีไทยในอดีต
จากผลวิจยั ที่พบวาสตรีทั้ง 6 กลุมมีความเชื่ออยางเดนชัดเปนความเชือ่ หลักวา “หญิงดอย
กวาชาย” และในขณะเดียวกันสตรีกลุมตัวอยางก็ยังมีความเชื่อชุดอื่นๆที่เปนความเชือ่ รองที่บางครั้ง
ก็นํามาอธิบายการใหความหมายในประเด็นตางๆและนํามากําหนดคุณคาตนเอง ในกรณีที่ไมยอม
รับคุณคาตามความหมายทีส่ ังคมกําหนดและทาทายกรอบความเชื่อกระแสหลักเชน
ความเชื่อที่ทาทายของกลุมโสดสมัครใจที่วา “โสดเปนสิทธิ” “โสดคืออํานาจ” เปนความ
เชื่อที่สตรีกลุมนี้ใชเปนเหตุผลอธิบายการอยูเปนโสดอยางสมัครใจวาการเปนโสดนั้น เปนสิทธิที่
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ตนใชเลือกสถานภาพของตนเองไมจําเปนตองมีชีวิตแตงงานตามที่สังคมกําหนด อยางนอยที่สุด
สตรีกลุมนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก (Power of choice) และการเลือกคือการใชอํานาจนั่นเอง
แมกระทั้งกลุมสตรีโสดไมสมัครใจ
ที่ถึงแมวาสตรีกลุมนี้จะยอมรับวาการแตงงานมี
ครอบครัวจะเปนแบบแผนสังคมที่ตองปฏิบัติตาม แตพวกเธอก็ไมไดปลอยใหการแตงงานเปนการ
ตัดสินใจของพอ แม การตัดสินใจเลือกคูครองเปนสิทธิของเธอและระดับการศึกษาก็เปนอีกขอที่พึง
สังเกตุวายิ่งระดับการศึกษาสูงสตรีจะแตงงานมีครอบครัวในสัดสวนทีต่ ่ํากวาสตรีที่มกี ารศึกษานอย
ความเชื่ออีกชุดของสตรีที่ถูกกระทําที่ไมประสบความสําเร็จในบทบาทที่ผูหญิงพึงกระทํา
คือบทบาทเมียและบทบาทแม คือความเชื่อที่วา “บทบาทผูหญิงเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ”
และ “ผูหญิงไมตองพึ่งพาชาย” ความเชื่อชุดนี้ชวยใหสตรีกลุมนี้มีความหวังและตั้งมัน่ ที่จะตอสูกับ
ความผิดหวัง
ความลมเหลวในบทบาทที่สังคมกําหนดและอยูก ับสถานการณปจจุบนั ไดอยางมี
ความหวังบางเพราะอยางนอยสตรีกลุมนี้กย็ ังสามารถกลับมามีคุณคาไดเมื่อเวลาเปลีย่ น สถานกาณ
เปลี่ยนและบทบาทเปลี่ยน
สําหรับกลุมสตรีสมรสที่เปนแมบานมีความเชื่อหลักอยางเดนชัดวา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง
อยางไรผูหญิงตองเปนฝายยอมและยืดหยุน เพื่อรักษาครอบครัว ดวยเหตุผลที่วาสตรีทุกคนในกลุมนี้
ลวนมีเปาหมายที่ครอบครัวทั้งสิ้นและทุกคนก็ยอมรับวาถูกสอนมา ใหยอมรับภาระหนาที่ที่สังคม
กําหนด ขณะเดียวกันก็มคี วามคิดที่จะผลิกบทบาทชายหญิงที่ไมเสมอภาคโดยการอบรม กลอม
เกลาบุตรหญิงชายใหเสมอภาคทั้งที่รูวาเปนไปไดยาก เพราะขึ้นกับองคประกอบอืน่ ๆอีกมากมายใน
สังคม
กลุมสตรีสมรสทํางานนอกบาน ดูจะมีความเชื่อรองหลายชุดกวากลุม อื่นดวยสตรีกลุมนี้มี
พื้นที่กวางขวางทั้งในบานและในสังคม มีบทบาทที่หลากหลายผัดเปลีย่ นไปมาระหวางพื้นที่ตางๆ
ทั้งที่หนึ่งในเปาหมายหลักของสตรีกลุมนี้ไมแตกตางไปจากสตรีสมรสที่เปนแมบา นคือ ครอบครัว
ทุกคนเชื่อวาผูห ญิงมีหนาที่รกั ษาครอบครัว แตสําหรับผูที่มีประสบการณและไดเรียนรูวาสตรีไม
ตองพึ่งพา ผูห ญิงเปนผูนําได และการพึ่งพาตนเองปลดปลอยผูหญิงใหเปนอิสระ เธอจึงยืนยันวา
“ผูหญิงตองเปลี่ยนความคิด” จากประสบการณที่สามีของเธอไปมีภรรยาอีกคนและออกจากบานไป
ทิ้งเธอกับลูกอีก2คนไว เธอจึงตองเปลี่ยนความคิด เปลีย่ นวิถีชวี ิตออกหางานทําพึ่งพาตนเองเปลีย่ น
ตนเองเปนผูหญิงทํางานและพบวาตนเองมีคุณคาและมีความสุขกับบทบาทใหมที่ใหคุณคา
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ในครั้งแรกสตรีกลุมที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพังมีความเชื่อวาผูหญิงตองยอมรับ กับสภาพที่ดอย
กวาชาย ดวยสภาพรางกาย ดวยสภาพสังคมที่บีบบังคับทั้งๆที่อีกความคิดนั้นบอกตนเองอยูเสมอวา
หญิงชายนัน้ เทาเทียม แตเมื่อผานเขาสูกระบวนการกลายเปนแมที่ตองเลี้ยงดูลูกโดยลําพัง กลุม
ตัวอยางเริ่มพบกับสถานการณใหม รับประสบการณใหมและเริ่มมีแนวคิดใหมทั้งนี้ก็จะแตกตางกัน
ไปตามแตความซับซอน ความยากงายในการปรับตัวและความพรอมในการเตรียมตัวที่จะตั้งรับกับ
ปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นหลายคนหลังจากปรับตัวใหยอมรับสถานภาพใหมแลว กลับไดความคิด
ใหมวา การไมมีสามีคือความเปนอิสระไดออกจากกะลา มีสิ่งที่ใหไดเรียนรูอีกมากมาย แตขณะที่ยัง
มีบางคนยังอยูก ับความโกรธแคน อาฆาตและระแวงสังคม
การกําหนดคุณคาตนเองของสตรี พบวาสตรีกําหนดคุณคาตนเองไวใน ความหมาย 3
ความหมายคือ
1. ความหมายในบทบาทตามที่สังคมกําหนดไวเชน คุณคาในบทบาทเมีย บทบาทแม
และบทบาทลูกสาว
2. ความหมายในบทบาทอื่นไมตามที่สังคมกําหนด
เชนบทบาทผูหญิงทํางาน
บทบาทคนดีของสังคม บทบาทอาสาสมัครผูเสียสละ และบทบาทคูอ ุปถัมภของ
สามี
3. ความหมายที่ไมอยูในบทบาท เปนคุณคาที่นิยามขึ้นใหม เชน “คุณคาคือความรูสึก
ที่เรามีตอตนเอง” “คุณคาคือความรูสึกที่ไมยั้งยืน” “คุณคาสตรี อยูที่ความเปน
ผูหญิงที่ผูชายทําไมได เชนการตั้งครรภ ความออนหวาน ความออนโยน”และ
นอกจากความหมายที่สตรีนยิ ามขึ้นใหมยังมีความหมายอีกรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏ
ในการสนทนากลุม คือสภาวะเวนวางทางคุณคา
คุณคาในบทบาทตามที่สังคมกําหนด
แมวาการวิจยั ครั้งนี้จะเปดโอกาสใหสตรีกําหนดคุณคาตนเอง แตผลที่ปรากฏสตรีก็ยังคง
กําหนดคุณคาตามกรอบที่สังคมไดกําหนดไว คือกําหนดคุณคาไวที่
บทบาท ความเปนแม
บทบาท ความเปนเมีย
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และบทบาทความเปนลูกสาว
ผูหญิงถูกสอนใหคํานึงถึงความสัมพันธที่มีตอผูอื่น การอธิบายความเปนตัวตนของผูหญิง
จึงเปนการอธิบายผานความสัมพันธที่มี ณ.เวลานั้น และในตลอดชวงชีวิตของผูหญิง ก็คงจะไมพน
การเปนลูกสาว สถานภาพที่ไดมาโดยกําเนิด การเปนเมียที่ไดมาโดยการแตงงาน การเปนแมที่
ไดมาโดยการตั้งครรภ(Gilligan, 1993) เงื่อนไขที่มีผลตอการกําหนดคุณคาตนเองของสตรีตรงกับ
การจําแนกแบงแยกตัวตนของบุคคล Ridge (2004) กลาววาการกําหนดตัวตนของบุคคล ขึ้นกับ
วัฒนธรรม (ความเชื่อ) สถานการณที่สอดคลองกับอัตลักษณ (สถานภาพ) และบทบาท
สตรีแตละกลุมกําหนดบทบาทของตนตามสถานภาพที่ตนดํารงอยู หลายคนมักจะกําหนด
คุณคาตนเองในบทบาทที่ทํา หลายคนใหความหมายคุณคาตนเองตามความสัมพันธที่ตนมีกับบุคคล
อื่นเชนคุณคาของลูก ตอพอ แม คุณคาของภรรรยาตอสามี คุณคาของแมตอลูก และประเมินตนเอง
ในความสามารถที่จะเอาใจใสดูแลคนอื่นๆในความสัมพันธนั้นๆ (Gilligan, 1993) บริบทแวดลอม
ของสตรีแตละคนมีสวนที่ชวยเสริมใหสตรีมีความสามารถที่จะมองเห็นคุณคาของตนเองได กรณี
สตรีในบานพักฉุกเฉินฯ ทุกคนในบานพักฯเรียกตัวเองวา “ผูเดือดรอน” หมายถึงผูทปี่ ระสพปญหา
ที่ไมสามารถจัดการกับปญหาไดดว ยตัวเอง ตองพึ่งพาอาศัยความชวยเหลือจากเจาหนาที่ และตอง
ปฏิบัติตนอยูภายใตกฏเกณฑ ขอบังคับของบานพักฯอยางเขมงวด รวมทั้งสภาพตนเองที่ทองแก รอ
คลอด สถานการณแวดลอมลักษณะเชนนีไ้ มเอื้อใหสตรีพรอมที่จะกําหนดคุณคาตนเองตามบทบาท
ได
ความเชื่อเปนองคประกอบสําคัญที่เปนแบบแผนในการกําหนดคุณคาแหงตนเอง ยิ่งผูหญิง
เชื่อวาผูหญิงตองเปนเมีย ตองเปนแม ตองคอยเอาใจใสดูแลผูคนในความสัมพันธตางๆผูหญิงจึง
กําหนดคุณคาตนเองในความเปนเมียและความเปนแมตามที่สังคมกําหนดให (วิลาสินี พิพิธกุล,
2547)
บทบาทความเปนแม
คุณคาในบทบาทความเปนแมเปนคุณคาทีส่ ตรีทุกกลุมตัวอยางกลาวถึง และมีความเขมขน
ที่สุดในกลุมแมบาน และกลุมแมเลี้ยงเดีย่ ว
สตรีโสดทั้งสองกลุมไมกําหนดคุณคาตนเองใน
บทบาทแมเพราะสตรีทั้งสองกลุมไมมีความสัมพันธกับบุคคลใดในความเปนแม ลูก สตรีในกลุม
คนทํางานใหความสําคัญตอบทบาทผูหญิงทํางาน พอๆกับบทบาทความเปนแมโดยไมสามารถ
ลําดับความสําคัญกอนหลังได สตรีกลุมผูหญิงทํางานใหคุณคาตนเองในบทบาทผูหญิงทํางานและ
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บทบาทแมอยางเทาๆกัน โดยให เหตุผลวาบทบาทแมมีคุณคาในครอบครัว สวนบทบาทผูหญิง
ทํางานทําใหเธอมีคุณคาในสังคม สําหรับสตรีในกลุมผูถูกกระทํามีความแตกตางกันไปตามเงื่อนไข
ประกอบการตัดสินใจอื่นๆ เชน คนที่ตัดสินใจยกลูก(หมายถึงการมอบลูกที่คลอดใหกับมูลนิธิฯ
เมื่อตนออกจากบานพักไป) จะไมกลาวถึงบทบาทความเปนแมเลยสวนคนที่ยังไมสามารถตัดสินใจ
ไดวาอนาคต หลังจากคลอดแลวจะเปนอยางไร พอของลูกจะรับเลี้ยงดูหรือไมหรือจะยกลูกให
มูลนิธิฯสตรีกลุมนี้ปฏิเสธที่จะกําหนดคุณคาตนเองแตขณะเดียวกันพวกเธอยืนยันวา พวกเธอไมได
ไรคา
บทบาทความเปนเมีย
บทบาทความเปนเมียดูจะไมใชบทบาทที่ผูหญิงภาคภูมใิ จเทาใดนัก มีสตรีเพียงสองกลุม
เทานั้นที่กําหนดคุณคาตนเองในบทบาทความเปนเมียคือกลุมแมบานและกลุมผูหญิงทํางาน โดยให
ความหมายของบทบาทความเปนเมียวาเปนบทบาทที่ตองอาศัยความอดทนอยางสูง ตองยอมจํานน
เพื่อรักษาใหครอบครัวคงอยู ทิพยมักจะปลอบใจตนเองดวยประโยควา “ทําเหมือนแพ แตที่แทเรา
ชนะ”เพราะเปาหมายในความเปนเมียหมายถึงการเก็บรักษาสามีและครอบครัวไวใหได สตรีใน
กลุมแมบานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมสนทนาวา การที่พวกเธอจะรูสึกถึงคุณคาของตัวเธอใน
ฐานะเมียก็เมื่อสามีของเธอไดแสดงการยอมรับความเปนเมียที่มีคุณคาดวยการใหความนับถือซึ่งกัน
และกัน เคารพในสิทธิของกันและกัน การพูดจาดวยวาจาที่ไพเราะ การรับฟงกันอยางใสใจ การให
สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเรื่องตางๆในครอบครัว รวมทั้งการเปนผัวเดียว เมียเดียว ซื่อสัตยตอ
กัน ไมนอกใจ และจากเหตุผลดังกลาว ทําให ออย หนึ่งในกลุมแมบานไมสามารถกําหนดคุณคาให
ตนเองได เพราะสามีของออย ไมเคยทําใหออยรูสึกถึงคุณคาของตนเองอยางที่เพื่อนในกลุมกลาว
เลย และปจจุบนั นี(้ หลังการสนทนากลุมประมาณ10เดือน) ออยกับสามีก็ไดแยกกันอยูชั่วคราว
บทบาทเมียเปนบทบาทความสัมพันธของสตรีที่มีตอชายผูเปนสามี เปนความสัมพันธที่ไม
คงที่ เปลี่ยนแแปลงไดตามสถานการณ ตามอายุ และตามสภาพเศรษฐกิจและปจจัยอืน่ เชน การหยา
ราง การตายจาก (พิมพวัลย บุญมงคล 2541)
บทบาทความเปนลูกสาว
ถึงแมวาสตรีทุกคนเคยมี หรือคงมีสถานภาพความเปนลูกสาว แตสตรีทุกคนในกลุม
ตัวอยางมิไดใหคุณคาตนเองไวที่บทบาทความเปนลูกสาวทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ความสําเร็จในการแสดง
บทบาทและ ความสัมพันธที่ดํารงอยูในขณะนัน้ มีสตรีเพียงหนึ่งคนในกลุมสมัครใจโสด และสาม
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คนในกลุมไมสมัครใจโสดที่กําหนดคุณคาตนเองไวในบทบาทความเปนลูกสาวที่ดีเลี้ยงดูพอ แมให
มีความสุข สตรีในกลุมอื่นแมจะกลาวถึงความเปนลูกสาวบาง แตกไ็ มมีใครใหความหมายคุณคา
ตนเองในบทบาทลูกสาว
คุณคาในบทบาทอื่นไมตามที่สังคมกําหนด
ในชีวิต ความเปนจริงผูหญิงมีบทบาทในสังคมมากมายมิใชแคความเปนเมีย ความเปนแม
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สตรีในกลุมตัวอยางไดกลาวถึงบทบาทตางๆมากมายเชนบทบาทผูหญิง
ทํางาน บทบาทอาสาสมัคร บทบาทคนดีของสังคม สตรีในกลุมตัวอยางนอกจากจะกําหนดคุณคา
ตนเองในบทบาทอื่น
ยังตระหนักเห็นบุคลิกลักษณะที่มคี ุณคาของมนุษยเปนคุณลักษณะที่มี
คุณประโยชนตอตนเองและสังคม เชน
-การรูจักตนเอง(Self Knowledge) การเปนตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง กลาคิดกลา
ตัดสินใจ
-ไมเห็นแกตัว เสียสละ
-เปนคนมีนํา้ ใจ จริงใจ ใหความชวยเหลือ
-ความสุภาพ ออนโยน
-มีความคิดเชิงบวก มีความหวังอยูเสมอ
-มีความรับผิดชอบ
เมื่อสตรีแปลคุณลักษณะดังกลาวขางตนใหเปนบทบาทที่มีคุณคา การสรางบทบาทใหม
คุณคาใหม เปลี่ยนแปลงการใหนยิ ามใหมของสตรีในกลุมตัวอยางจึงอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสังคมได (Stryker 1980 อางใน พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ ) สตรีไดกําหนดคุณคาตนเองใน
บทบาทอื่นๆ ดังนี้
บทบาทอาสาสมัคร
“การเปนอาสาสมัคร ทําใหเรามีคุณคาในตนเองยิ่งขึ้น คนโสดทําไดงายกวา คนแตงงาน
แลวยาก ลําบาก เวลาเปนของครอบครัว” หนอง หนึ่งในสตรีสมัครใจโสด เธอคิดวาการเปนโสดมี
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เวลาเปนของตัวเองมากกวาคนแตงงานมีครอบครัว หนองทําบทบาทอาสาสมัคร ตามที่หนองคิด
หนองรูสึกวาหนองมีคุณคาในบทบาทอาสาสมัคร
จบ หนึ่งในผูห ญิงทํางานทีใ่ หคุณคาตนเองในบทบาทอาสาสมัคร จบเปนอาสาสมัครชุมชน
เปนผูชวยประชาสัมพันธชุมชน เปนประธานออมทรัพยกองทุนหนึ่งลานบาท อาชีพหลักของจบ
คือเจาหนาทีด่ แู ลสวนของโรงกลั่นน้ํามันแหงหนึ่ง แต จบมีความสุขที่ไดทําบทบาทอาสาสมัคร ได
รับคําชื่นชมจากเจาหนาที่ของรัฐ ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ไดรบั เลือกตั้งใหเปน
ประธานกองทุน
จบใหความหมายคุณคาตนเองในบทบาทอาสาสมัครที่คอยใหความชวยเหลือ
เพื่อนๆในชุมชน
บทบาทคนดีของสังคม
ในความหมาย “คนดี” ในความหมายของ อุย ไมไดหมายถึงการกระทําที่ยิ่งใหญ เพียงแค
การดํารงตนเปนคนที่ไมสรางปญหาใหสงั คม “เราเปนคนธรรมดาไมสรางปญหาใหสังคม ไมแสดง
ความเห็นแกตวั ไมทําตรงนัน้ ก็พอแลว มีความสุขแลว” สวน “คนดี”ในความหมายของคนอื่นๆ
ไดแกคนที่มีนา้ํ ใจเอื้อเฝอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว การใหความชวยเหลือผูอื่นและสตรีในกลุมอื่นๆก็
ไดใหคณ
ุ คาสตรีในความเปนคนที่มีรางกายแข็งแรง จิตใจดีงาม เปนคนเสียสละ ชวยเหลือสังคมไม
เบียดเบียนผูอนื่ สําหรับกลุม สตรีที่ถูกกระทําความเปนคนที่มีคุณคาหมายถึงคนที่ยีงมีความหวัง ยัง
มีคนรักและตองการและเปนคนกลาที่จะตัดสินใจ
บทบาทผูหญิงทํางาน
งานเปนสิ่งที่เปดโอกาสใหผูหญิงไดกาวสูโลกสาธารณะที่เดิมเคยเปนโลกของผูชาย การ
รับรูของผูหญิงเปลี่ยนไป บทบาทที่เคยจํากัดอยูเพียงไมกี่บทก็ถูกขยายออกไป
ผูหญิงในกลุม
ผูหญิงทํางานไดใหความหมาย “งาน” และใหความสําคัญของงานพอๆกับบทบาทเมียบทบาทแม
บทบาทผูหญิงทํางานจึงเปนอีกบทบาทที่เปดโอกาสกวางใหขยายความหมายคุณคาสตรีให
ขยายออกไปจากกรอบความหมายเดิมที่สังคมเองก็ยอมรับ
โดยทัว่ ไปถึงแมสตรีในกลุมผูหญิง
ทํางานจะตองรับบทบาทที่ซับซอนเพิ่มขึ้นมากกวาผูห ญิงในกลุมอื่นๆ แตพวกเธอก็ยนิ ดีและยืนยัน
วาเธอมีความสุขกับบทบาทเชิงซอนที่เปนอยูตราบเทาทีบ่ ทบาทที่เปนอยูยังไมขดั แยงกัน จนกระทั้ง
จําเปนตองเลือกเพียงบทบาทใดบทบาทหนึง่ ผูหญิงจะเกิดความยุงยากใจโดยเฉพาะผูหญิงที่อยูใน
สังคมชายเปนใหญ( Patriarchy) ที่มักจะประเมินคุณคาตนเองต่ํากวาชาย ผูหญิงรูสึกวาตนเองไมมี
ความสามารถเทากับชาย
ผูหญิงถูกอบรมใหนมุ นวลออนหวาน
ไมแสดงความกาวราว

108

(Erickson,1959) และชีวิตของผูหญิงจะสมบูรณก็ตอเมือ่ ไดแสดงบทบาทเมียและแมตามแนวคิดเชิง
จิตวิทยาพัฒนาการ งานวิจยั ของ Biernat&Wortman (1991)พบวาผูหญิงทํางานวิชาชีพ ประเมิน
ตนเองในทางลบตอบทบาทของการเปนแมที่ดี
การเปนเมียที่ดแี ละรูสึกผิดทีแ่ สดงบทบาทไม
สมบูรณ(อางใน จรรยา เศรษฐบุตร,อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 2541) และ Forssein(1995) ผูหญิงทํางาน
มักตําหนิตนเองที่ไมมีเวลาใหลูกอยางเพียงพอ เพราะเหตุที่ตองทํางานนอกบาน ผูหญิงบางคน
ถึงกับปฏิเสธความกาวหนาในอาชีพดวยเกรงวาภาระหนาที่รับผิดชอบที่มากขึ้น จะทําใหเวลาของ
ครอบครัวและลูกนอยลงไป (Miller1986) (จรรยา เศรษฐบุตร ,อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 2541)
(จินตนา บุญบงการ 2532)
คุณคาที่นยิ ามขึ้นใหม
นอกจากคุณคาตามบทบาทที่สังคมกําหนด และคุณคาในบทบาทอื่นไมตามสังคมกําหนด
สตรีในกลุมตัวอยางยังนิยามความหมายอื่นๆของคุณคาสตรีเชน
“คุณคาคือความรูสึกที่เรามีตอ
ตนเอง” “คุณคาของสตรีอยูที่ความเปนผูหญิง เชนความออนโยน ความสามารถในการตั้งครรภ”
และยังมีสภาวะเวนวางของคุณคาคือมีสตรีบางสวนในกลุมตัวอยางไมกําหนดคุณคาตนเอง ไมวาจะ
เปนในบทบาทใดก็ตามและขณะเดียวกันก็ไมสามารถกําหนดใหเปนสตรีที่ไรคุณคาเพราะ สตรี
กลุมเปาหมายไมไดใหความหมายของตนเองเปนคนไรคณ
ุ คา
หากจะตองแยกแยะเหตุผลและ
องคประกอบเปนรายบุคคล หรือสถานการณที่สตรีไมยอมรับบทบาทตามสถานภาพตามที่เปนอยู
ในปจจุบนั กอใหเกิดความขัดแยงระหวางคุณคาตามบทบาทกับคุณคาที่คาดหวัง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่ปรากฏ พบวาสตรีทั้งหกกลุม มีความเชื่อตามอุดมการณชายเปนใหญที่
กําหนดใหหญิงดอยกวาชายตามที่ถูกสังคมขัดเกลามา ปจจุบันระบบเพศสภาพเองก็ถูกปรับเปลี่ยน
ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการปฏิวัติทางเพศ(Sexual Revolution) การสถาปนาขบวนการ
สตรีนิยม( Feminism) การขานรับสิทธิสตรี คือสิทธิมนุษยชน สิ่งเหลานี้ลวนสรางความสั่นคลอน
ตออํานาจชายเปนใหญ( Staggenborg,S. 1997,Therborn, 2004) เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงบทบาทเพศ
ในสังคมเชน การที่ชายสามารถทําบทบาทของหญิง และหญิงก็สามารถทําบทบาทชายได ทําใหเรา
เห็นไดชัดเจนวาเพศสภาพไมหยุดนิ่ง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในสตรีดว ย จึงปรากฏ
ความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งทีร่ องลงมาเปนความเชื่อที่วาหญิงชายเสมอภาค ตามทีK่ irchler (1992)
อธิบายวา ผลจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทเพศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติการขัด
เกลาเพศสภาพไมไดหยุดนิง่ ไมวาบุคคลนั้นจะเติบโตเปนผูใหญแลวก็ตาม การขัดเกลาเพศสภาพ
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ยังคงดําเนินตอไป ขึ้นกับประสบการณใหมและโอกาสใหม การเปลี่ยนแปลงบทบาทเพศและ
ความเชื่อในระบบเพศสภาพมีจุดเริ่มตนที่ความไมพอใจในสิ่งที่เกิดขึน้ และเปนอยู การมีตนแบบ
ของการไมยอมตามระบบเพศสภาพที่สังคมกําหนดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลง
จะสําเร็จไดกต็ อเมื่อไดรับความสนับสนุนจากสังคมรอบตัว William และ Best (1990) กลาววา
สังคมที่กําลังพัฒนาไปสูสังคมอุตสาหกรรมความเชื่อในระบบเพศสภาพจะมีความเสมอภาคมากขึ้น
(Franzoi,2000) William&Best. ยังสรุปผลการศึกษาการกําหนดความเปนหญิงความเปนชายใน
ประเทศตางๆ14ประเทศ พบวาจะแตกตางกันมากในประเทศที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ําและมี
อัตราการจางงานผูหญิงต่ํา ( Keough , A.K.&Garcia,J.2000)
จากความเชื่อที่วาหญิงดอยกวาชายเหมือนกันทั้งหกกลุม จะพบวาสตรีแตละกลุมไดกําหนด
คุณคาตนเองแตกตางกันไปตามแตสถานภาพตามแตบทบาทของแตละคน และพบวาสตรีแตละ
สถานภาพจะมีความเชื่อหลักที่เหมือนกัน กําหนดบทบาทและกําหนดคุณคาใกลเคียงกัน สวนสตรี
ที่มีความเชื่อรอง(ความเชื่อทีต่ างจากความเชื่อหลัก)จะกําหนดบทบาทและคุณคาแตกตางไปจากคุณ
คาที่สังคมกําหนด
สตรีกลุมสมัครใจโสดสวนใหญไมไดใหคณ
ุ คาในบทบาทตามที่สังคมกําหนด ทั้งที่สตรี
กลุมนี้มีความเชื่อวา “หญิงดอยกวาชาย” เทากับเปนการปฏิเสธความเชื่อตามทฤษฎีของ Erickson
(1959) ที่แบงพัฒนาการของมนุษยชาย หญิง ออกเปน8 ขั้นตอนและอธิบายสภาวะจิตของสตรีอยูที่
การแตงงาน และการมีบุตร เปนการตอตานการกําหนดบทบาทและคุณคาตามกรอบสังคม สถิติการ
อยูเปนโสดของสตรีสูงขึ้น (ภัสสร ลิมานนท,2548) ดวยเหตุผลที่วาสตรีมีการศึกษาสูงขึ้น ใชชีวิต
กับการศึกษายาวนานขึน้ พึ่งพาตนเองได ใหความสําคัญกับการสรางฐานะมากกวาการมีครอบครัว
(นิภาวรรณ กิริยะ, 2543) รวมกับประสบการณชีวติ ของสตรีกลุมนี้พบวา การแตงงานมีครอบครัว
ไมใชวาจะประสบความสําเร็จ
มีความสุขทุกคูไปและการแตงงานก็ยังเปนการเพิ่มภาระหนาที่
รับผิดชอบใหสตรีมากขึ้น เปนการสูญเสียอิสรภาพ และเสียความสุขสวนตัว เหมือนกับเหตุผลที่ซี
โมน เดอ โบวัวรปฏิเสธการแตงงานกับซารต ผูชายที่ขอเธอแตงงาน สตรีกลุมนี้จึงนิยามความหมาย
“การแตงงาน” วาคือความเสี่ยงไมมีความแนนอน เปรียบเหมือนการซือ้ หวย ในอนาคตมีแนวโนม
วาผูหญิงไทยจะแตงงานนอยลงหรือแตงงานเมื่อมีอายุมีอายุสูงขึ้นและความเชื่อวา “โสดเปนสิทธิ
เปนอํานาจของสตรี”สตรีกลุมนี้จึงกลาที่จะโตตอบและตอรองโดยการใหคุณคาสตรีที่การเปนคนดี
การเปนอาสาสมัคร
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สตรีกลุมไมสมัครใจโสดถึงแมวาสตรีกลุมนี้จะยอมรับวาผูหญิงตองแตงงาน ตองมีลูก แต
สตรีกลุมนี้มีเหตุผลอื่นๆที่ทําใหยังไมไดแตงงาน เชนยังไมแนใจวาคนที่คบอยูจะเปนอยางไร ยังไม
พบคนถูกใจ คือไมปฏิเสธการแตงงานแตก็ไมเดือดรอนกับการอยูเปนโสด(ภัสสร ลิมานนท,2548)
สตรีกลุมนี้นิยามความหมาย “การแตงงาน” เหมือนกับกลุมสตรีสมัครใจโสด คือ การแตงงานคือ
ความไมแนนอน กอนที่จะตัดสินใจจึงตองพยายามเลือกเฟนใหดีที่สดุ การอางถึงสาเหตุที่ตองเลือก
ใหดีที่สุดอาจมีความกลัวความไมสําเร็จในบทบาทเมีย บทบาทแมหรือการมีปญหาในชีวิตสมรส
ซอนอยูภายใตเหตุผล สตรีกลุมนี้เชื่อและยอมรับสิ่งที่สังคมขัดเกลา และไมกลาที่จะตอรองการ
กําหนดคุณคาจึงเปนคุณคาตามที่สังคมกําหนด สตรีสวนใหญในกลุมนี้ กําหนดคุณคา ในบทบาท
ลูกสาวเปนบทบาทที่กําหนดบนความสัมพันธของผูหญิงกับครอบครัว (Gilligan, C., 1996, ชลลดา
มนตรีวัต,2544) มีเพียงหนึ่งคนที่กําหนดคุณคาตนเองที่ความสําเร็จในบทบาทผูหญิงทํางานเพราะ
เปนบทบาททีท่ ําใหเธอเปนลูกที่สามารถเลี้ยงดูแมและนองได
สตรีกลุมที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง แตละคนมีประสบการณที่เขาสูสถานภาพ สตรีที่เลี้ยงดู
บุตรโดยลําพังแตกตางกันไปการปรับตัวใหยอมรับสถานภาพและบทบาทจึงแตกตางกันไป ปจจัยที่
สําคัญ ในการปรับตัวอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของสตรีในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ สตรี
กลุมนี้ตองรับภาระทุกดานที่จะรักษาความเปนครอบครัวที่มีแตแมและลูกไว ซึ่งนัน่ คือภาระทีห่ นัก
หนาสําหรับสตรีกลุมนี้ “ลูก” เปนประเด็นสําคัญที่สตรีกลุมนี้ใหความหมายวา ลูกคือสิ่งที่มีคาที่สุด
เปนสมบัติชิ้นสุดทายที่เหลืออยู จากความหมายนี้ สตรีกลุมนี้จึงมุงมัน่ ที่จะทําบทบาทแมใหดีที่สุด
และกําหนดคุณคาของตนไวที่บทบาทแมตามที่สังคมกําหนดแตใหความหมายเพิ่มคุณคาใหตนเอง
วา “การทําหนาที่เปนการกระทําที่มีคุณคา”
สตรีกลุมที่สมรสและเปนแมบาน ทุกคนในกลุมนี้ลวนมีเปาหมายชีวติ อยูที่ครอบครัวและ
ลูก จึงใหความสําคัญกับบทบาทแมแตกย็ อมรับวาความสําเร็จในบทบาทแมมีเงื่อนไขที่คนเปนแม
เองก็ไมสามารถควบคุมได เชนสภาพสังคมแวดลอม คนแวดลอมทั้งกลุมเพื่อนและเครือญาติ
รวมถึงสื่อตางๆ ถึงแมวาบทบาทแมจะเปนบทบาทที่สตรีกลุมนี้เลือกเอง แตบทบาทแมก็ไมไดให
เฉพาะผลดานบวกเพียงดานเดียว บางครั้งบทบาทแมก็ใหผลดานลบตอสตรี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการให
ความหมายของสตรีเอง(Freedman, 2001) เชนกรณีของ Iris (1998) เธอมีความสุขในบทบาทแมที่
เธอเลือก เธอตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อใชเวลากับลูก เธออธิบายวาการยอมรับสภาพตามที่
เปนจริง ชวยปรับสภาพจิตใจใหสมดุลยและมีความสุข ขณะที่ Lindsey (2002) กลาววาการเติมเต็ม
ใหชีวติ ไมใชอยูที่การเปนแมคน มันขึ้นอยูกับวาคุณเลือกจะเปนอะไรตางหาก ตรงกับแมบานคน
หนึ่งที่เขาสูสถานภาพแมบานดวยสถานการณบังคับ เธอไมยอมรับสภาพแมบานดวยความเต็มใจ
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สงผลใหเธอตองเวนวางทางคุณคา ไมสามารถกําหนดคุณคาตนเองไดในชวงเวลานั้น ถาความรูสึก
ถึงการมีคุณคาของสตรีกลุมนี้คือความสําเร็จในการทําหนาที่ในบทบาทแม คงไมใชเรื่องงายสําหรับ
สตรีในยุคนี้ ที่จะตองทําหนาที่ลอมกรอบลูกไวใหอยูแตในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและไมถูกยั่วยุ
จากสังคมบริโภค หรือความสําเร็จในบทบาทเมียที่ดีตามความหมายในอดีต นอกเสียจากสตรีจะเริม่
ใหความหมายการเปน “เมียที่ดี” เสียใหม เชน การเปนคูอ ุปถัมภของสามี การเปนเพือ่ นคูคิด ซึ่งเปน
ความหมายที่ใหความรูสึกถึงความเสมอภาค มากกวาการเปนเมียทีด่ ีในอดีต
สตรีกลุมที่สมรสและทํางานนอกบาน เปนกลุมสตรีที่ยอมรับบทบาทสองดานอยางเต็มใจ
ใหความเห็นวา บทบาทแมใหคุณคาตอสตรีในครอบครัว สวนบทบาทผูหญิงทํางานใหคณ
ุ คาตอ
สตรีในสังคมและดวยภาวะที่ตองเผชิญภาระสองดานสตรีกลุมนี้ไดใหความหมาย
“ภรรยาที่
สมบูรณแบบ”วาเปนเพื่อนคูค ิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็พอแลวซึ่งไมสอดคลองกับ”ภรรยา
สมบูรณแบบ” หรือ”นางแกวในอดีตการเปนเมียทีด่ ีหรือการที่จะไดรับการยกยองสรรเสริญวาเปน
นางแกว ผูหญิงจะตองปรนนิบัติสามีใหไดรับความสุขดวยคุณสมบัติ หาประการ คือ ตื่นกอน นอน
ทีหลัง อยูคอยรับใชไมหางกาย ทําตนใหเปนที่รัก ไมแสดงความโกรธ และพูดจาไพเราะ ตามที่
สังคมขัดเกลาสตรีในอดีต (จิราลักษณ จงสถิตยมั่น, 2535:38) การใหความหมายใหมเปนการ
ปฏิเสธความหมายภรรยาที่สมบูรณในอดีตที่สตรีกลุมนี้เห็นวาไมอยูใ นความเปนไปได จึงตอรอง
โดยการใหความหมายใหมตามที่เห็นวามีความเปนไปได
และเนือ่ งจากสตรีกลุมนี้มีบทบาทที่
หลากหลายมีโอกาสอยูในพืน้ ที่ที่กวางกวาคือมีทั้งพื้นที่ในบาานและพืน้ ที่ในสังคม ตองปรับเปลี่ยน
บทบาทตามพื้นที่จึงมีความสามารถในการปรับตัวสูง มีความยืดหยุน ตอสถานการณ เปนโอกาสให
สตรีกลุมนี้กําหนดคุณคาตนเองไดหลากหลายตามพื้นทีแ่ ละเวลา
สตรีกลุมที่ถูกกระทํา เปนกลุมที่มีอายุนอยที่สุดในหกกลุมคืออายุตั้งแต 15ปถึง20 ป เปน
สวนใหญ สิ่งที่นาสังเกตคือสตรีเกือบทั้งหมดเปนคนมีภมู ิลําเนาอยูตางจังหวัด ยายเขามาอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาตอบางสวน และเพื่อประกอบอาชีพบางสวนโดยมาพักอาศัยอยูกับญาติ
กลายมาเปนผูถ ูกกระทําดวยการตัดสินใจตามวุฒิภาวะของตนเอง ถึงแมจะไมใชการขืนใจแตก็เปน
การตัดสินใจบนความไมรูถึงผลที่จะตามมา วาเหตุการณดังกลาวจะสงผลอยางไรตอชีวิตของพวก
เธอ สตรีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษและมีความพยายามในการใหความหมายของคุณคาอยาง
ลึกซึ้งและหลากหลาย
มีทั้งความหมายที่ตามบทบาทที่สังคมกําหนดคือคุณคาในบทบาทเมีย
บทบาทแมและความหมายทีไ่ มตามสังคมกําหนด การประเมินคุณคาสตรีที่ประเมินโดยผูคนใน
สังคมทําใหผูหญิงพยายามทําตามบทบาทที่สังคมกําหนด และกลายเปนคนไรคุณคาเมื่อไมสามารถ
ทําตามบทบาทที่สังคมกําหนดได
จากการที่สตรีกลุมนี้ไดเรียนรูจากประสบการณชีวิตที่เปน
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บทเรียนของตนเอง สตรีกลุมนี้จึงมีความเชื่อที่แตกตางจากกลุมอื่น เชนเชื่อวาสตรีทําไดทุกอยาง
สตรีเขมแข็งไมตองพึ่งพาชาย จึงมีการกําหนดคุณคาทีไ่ มตามบทบาทที่สังคมกําหนดแตนิยามขึน้
ใหมวาคุณคาอยูที่ความรูสึกของสตรีที่มีตอตนเอง คุณคาสตรี สตรีตองเปนผูประเมินเองเปนคุณ
คาที่สอดคลองกับสถานการณที่ปรากฏจริง ณ.เวลานั้น สถานการณนนั้ Longmore,(1998) อธิบายวา
การปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิงสถานการณ (Situational symbolic interaction)เปนความพยายามที่
บุคคลกําหนดคุณคาตนเองตามสถานการณ ซึ่งแตกตางจาก การปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิง
โครงสราง(Structural symbolic interaction) เนนการกําหนดคุณคาตามพฤติกรรม ตามบทบาทที่
กําหนดโดยโครงสรางสังคม
จะพบวาในการกําหนดคุณคาของสตรีทั้งหกกลุมจะเปนการกําหนด โดยการปฏิสังสรรค
สัญลักษณทั้งเชิงโครงสรางสังคมและเชิงสถานการณ
สตรีทุกคนในกลุมตัวอยางที่เชื่อในการ
กําหนดเพศสภาพของสังคมมักจะกําหนดบทบาทตามสถานภาพของตน และการกําหนดคุณคาก็
กําหนดไวตามบทบาทที่สังคมกําหนดใหไดแกบทบาทเมีย บทบาทแม และบทบาทลูกสาว สําหรับ
สตรีบางคนที่มีประสบการณที่ไดเรียนรูว า ความเชื่อเพศสภาพ บทบาทที่สังคมกําหนดไมสอดคลอง
ในความเปนจริง กลุมสตรีโสดสมัครใจเปนกลุมที่ปฏิเสธความสัมพันธหญิง ชาย ปฏิเสธการ
กําหนดคุณคาตามบทบาทที่สังคมกําหนด หรือแมแตการใหนยิ ามความหมายของประเด็นตางๆของ
สตรีกลุมตัวอยาง ก็เปนการใหความหมายใหมไมตรงตามความหมายเดิมในอดีตเพือ่ ใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบนั สอดคลองกับคําอธิบายของ สุชาดา ทวีสิทธฺที่อธิบายใน “การเลื่อนไหล
ของเพศสภาวะและเพศวิถีของผูหญิงไทย” วา เพศสถานะของผูหญิงในสังคมไทยสมัยใหมมี
ลักษณะ หลากหลาย ซับซอนและยังลื่นไหลแปรเปลี่ยนไมคงเสนคงวา เปนพลวัต นิยามแหงการ
เปนหญิงตามประเพณีเดิม กําลังไดรับการทาทายแตขณะเดียวกันก็ยังคงมีอิทธิพลของระบบคิดที่มี
ชายเปนใหญอยูเปนอันมาก (อมรา พงศาพิชญ, 2548) และถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางที่เห็น
แตก็ไมไดหมายความวาความเชื่อหลักในอุดมการณชายเปนใหญจะหายไปได (Ridgeway,L.C.&
Correll,J.S.,2004) ผูหญิงยังคงตองกําหนดคุณคาตนเองในความหมายที่กําหนดเองตามสถานการณ
ใหเกิดเปนกระบวนการ การใหความหมายที่คอยตอรองคุณคาสตรีตอไปตราบเทาที่ยังมีระบบแบง
มนุษยดวยความเปนหญิง ความเปนชาย ดวย สติปญญาความรู ความเขาใจในสถานการณ โอกาส
ความกลาหาญที่จะตอรองอํานาจกับสังคม ดวยความเขาใจที่วาคุณคาสตรีที่กําหนดตามบทบาทที่
สังคมกําหนดเปนคุณคาที่ไมใชคุณคาที่แท เพราะเปนการเลือกสมมุติกําหนดตามความพอใจของ
คนกลุมหนึ่งในสังคม(สมิทธาดา, 2544) ในงานวิจัยนีพ้ บวาสตรีที่พยายามสรางความหมายคุณคา
ใหมลวนเปนสตรีที่ไมประสบความสําเร็จหรือมองเห็นวาจะไมประสบความสําเร็จในบทบาทที่
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สังคมกําหนด จึงพยายามตอรองและเรียกคืนคุณคาตนเอง โดยการกําหนดความหมายคุณคาสตรี
เสียใหมใหสอดคลองตามสถานการณแวดลอม(Space) และเวลา(Time)ในขณะปจจุบนั
จากความหมายใหมที่สตรีไดใหนิยามความหมายคุณคาวา เปนสภาวะของความรูส ึกของ
สตรีที่มีตอตนเองและเปนสภาวะที่ไมยั้งยืนซึ่งสอดคลองกับความคิดของ Longmore(1998)วาเปน
การกําหนดคุณคาตามสถานการณ (Situational symbolic interaction) พอจะสรุปไดวา คุณคาเปน
สภาวะของความรูสึกที่แปรเปลี่ยนไดขึ้นกับองคประกอบ คือสถานภาพของสตรีเอง ความเชื่อ และ
บทบาทที่ไดรับการที่สตรีใหนิยามความหมายของ คุณคา วาเปนสิ่งที่ไมยั้งยืน เปลี่ยนแแปลงได
เปนเพราะวาสตรีตระหนักดีวา ในวิถีชวี ิตของสตรีนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การยึดติดกับ
ความหมายของ “คุณคา”ตามที่สังคมกําหนด เทากับเปนการยอมใหสังคมกระทําตอสตรีเอง ทําให
สตรีกลายเปน “คนไมมีคุณคา” เพราะการไมสามารถอยูในกรอบคุณคาที่สังคมกําหนดดวยเหตุผล
ใดๆก็ตาม การนิยามความหมายใหม เทากับเปนการตอรองกับโครงสรางความคิดของสังคมที่มี
อุดมการณชายเปนใหญเพื่อใหตนเองดํารงอยูในสังคมนีไ้ ดอยางมีคณ
ุ คา

ขอเสนอแนะ
ความรูสึกตระหนักในคุณคาแหงตนเปนปจจัยสําคัญของผูหญิงทุกคน ในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพตั้งแตเกิดจนตายเปนสวนหนึ่งของโครงสรางอัตมโนทัศน (Self Concept) จาก
แผนผังการกําหนดคุณคา สถานภาพเปนองคประกอบหนึ่ง ความเชือ่ เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่
รวมกันกําหนดบทบาทและคุณคาของสตรี ในวงจรชีวิตของสตรีหนึ่งคนมีสถานภาพเปลี่ยนแปลง
ตามเหตุปจจัยตางๆดวยเงื่อนไขของเวลา เงื่อนไขของความสัมพันธที่สตรีมีกับเพศชาย( Gender
Relationship) ลวนเปนเหตุในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของสตรีทั้งสิ้น ผนวกเขากับ
ความเชื่อที่แตกตางหลากหลายเคลื่อนยายไปมาในยุคโลกาภิวัฒน ที่สตรีเลือกรับจากประสบการณ
รวมทั้งความเชื่อที่ถูกกําหนดใหรับตามแรงบีบบังคับของวัฒนธรรมสังคมนั้นๆ โดยผานขบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม โดยความเชื่อกระแสหลักที่แทรกซึมผานอํานาจของสถาบันตางๆทางสังคม การ
ประเมินตนเองดานคุณคาและความสามารถมีผลตอบุคลิกภาพ อารมณ สังคม กระบวนการทาง
ความคิด การใหคุณคาตนเอง การตั้งเปาหมาย รูปแบบความสัมพันธกับผูอื่น( Kelellis 1982 อางใน
นิภาวรรณ กิรยิ ะ 2534)
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เพื่อความเขาใจในคุณคาของตนเองในทุกๆรูปแบบ ไมวาจะเปนคุณคาในบทบาทตามที่
สังคมกําหนด คุณคาในบทบาทที่ไมตามสังคมกําหนดหรือคุณคาทีส่ ตรีกําหนดเอง และรวมถึง
สภาวะเวนวางทางคุณคา วาแทที่จริงแลว คุณคานั้นเปนเพียงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานภาพ ความเชื่อและบทบาทที่รับผิดชอบอยู จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะสรางความเขาใจในตัวแปร
ที่รวมกันประกอบสรางเปนคุณคาสตรี รวมทั้งเงือ่ นเวลาที่เปนตัวแปรเปลี่ยนสถานภาพสตรีตาม
ชวงชีวิต ใหสตรีเขาใจในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสตรีเอง เขาใจวาคุณคาสตรีมิใชมีเพียงคุณ
คาที่สังคมกําหนดเทานั้น ยังมีคุณคาในบทบาทอื่นที่สตรีสามารถเลือกและกําหนดเองได เชน
บทบาทการเปนอาสาสมัคร การเปนผูหญิงทํางานหรือการเปนคนดีของสังคม
นอกจากสตรีที่
จะตองเรียนรูท ําความเขาใจกับความเปลี่ยนแปลงตามชวงวัยของชีวิตที่มีผลตอการกําหนด
สถานภาพ กําหนดบทบาท และกําหนดคุณคาแลวสังคมก็พึงเรียนรูแ ละยอมรับดวยวาคุณคาของ
สตรีมีมากกวาที่สังคมกําหนด ตามเปาหมายที่กลาวมาขางตนผูวิจยั มีขอ เสนอแนะ โดยแบงเปน 3
ระดับ ดังนี้
• ระดับบุคคลเนนที่ตัวสตรีเองที่จะตองมีความรูและเขาใจในตนเอง ตั้งแตความคิด
ความเชื่อมีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห แยกแยะไดวาความเชื่อใดทีเ่ ปนมายาคติ
ความเชื่อใดสอดคลองและเปนไปไดในชีวิตจริง เชื่อในคุณคาของตนเอง สตรีตอง
มีความกลา ที่จะเปลี่ยนแปลงและพึ่งพาตนเอง จากประสบการณชีวิตของสตรีแต
ละคนคือบทเรียนและความรู สตรีควรเปดโอกาสใหกบั ตนเองและผูอ ื่นที่จะแลก
เปลี่ยนการเรียนรูระหวางกันและกันไมแบงแยกความรูและผูรู ไมแบงแยกผูห ญิง
ออกเปนพวกเปนชนชั้น สตรีตองกลาที่จะปฏิเสธกฏเกณฑที่ไมอยูบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาค กลาที่จะกําหนดคุณคาตนเอง ตามความหมายที่เลือกเองเพราะนั่น
คือการสรางพลังอํานาจภายในตัวตนของสตรีเอง และสตรีตองพัฒนาพลังอํานาจ
ภายนอกตน อีก 4 ดานคือพัฒนาสุขภาพทัง้ กายและจิตใจ บทบาททางสังคม ดาน
เศรษฐกิจ ดานการเมือง เพือ่ เปนพลังสนับสนุนใหสตรีมีความกลาและพรอมที่จะ
แสดงพลังที่แทจริง
• ระดับครอบครัว ควรมีความเขาใจและเชื่อมั่นในคุณคาของความเสมอภาคโดย
พอแม ผูปกครองควรเลี้ยงดูบุตรหลานดวยความรักและความเขาใจ ไมแบงแยก
หรือเลือกปฏิบัติตอบุตรหลานดวยความเปนเพศหญิงเพศชาย ใหอิสระในการ
ตัดสินใจตามวัยและพัฒนาการของบุตรหลาน ไมคาดหวังใหบตุ รหลานตองเปน
ตองทําและตองคิดใหเหมือนความตองการของตน ใหอภัยเมื่อเกิดความผิดพลาด
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ในการตัดสินใจพรอมใหความชวยเหลือ เพื่อเปนพื้นฐานความคิดความเชื่อให
เด็กผูหญิงวาความเสมอภาค มีอยูจริง มิใชสรางภาพความดอยกวาของผูหญิงตั้งแต
ในครอบครัว ความเสมอภาคที่แทจริง ตองไมมีการเลือกปฏิบัติ ตองไมมีใครเปน
ฝายที่ตองเสียเปรียบ หรือไดเปรียบหรือถูกกีดกัน้ มิใหเขาถึงโอกาส ทรัพยากร
และอิสรภาพ เชนการกีดกันดานการประกอบอาชีพ การศึกษา หรือการกําหนด
ภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรใหเปนความรับผิดชอบของสตรี การกลาวอางวา
สตรีทําหนาที่เลี้ยงดูบุตรไดดกี วาบุรุษเปนการสรางความเขาใจผิดใหสังคม และ
ผลักความรับผิดชอบในหนาที่เลี้ยงดูบุตรใหสตรีรับผิดชอบอยางปฏิเสธไมได ทั้ง
ที่ความจริงคือสตรีบางคน บุรุษบางคนทําหนาที่เลี้ยงดูบุตรไดดีพอกัน ทั้งหญิง
ชายสามารถเติมความหมายใหกับตนเองเปลี่ยนแปลงความหมายคุณคาตนเองเพื่อ
เติมเต็มคุณคาใหกับตนเองได ตามความสัมพันธที่เปนจริง
•

ระดับองคกร ในฐานะทีห่ นวยงานและองคกรในสังคมมีพลังและอํานาจในการ
จัดทํา และจัดตั้ง มีศักยภาพที่จะเสริมสรางความสามารถของครอบครัว และบุคคล
ใหไดรับขอมูลขาวสาร ชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยสรางความเขาใจ เชน องคกร
ดานสื่อจําเปนตองมีความออนไหวตอประเด็นเพศ (Gender sensitive ) ควรยุติการ
ขัดเกลาทางสังคมที่ทําซ้ํา ตอกย้ําความเชื่อที่เปนภาพลักษณตายตัวใหผหู ญิงตอง
ออนแอและยอมตาม สถาบันการศึกษาควรมีเปาหมายที่จะขัดเกลาทั้งหญิงชายให
เปนบุคคลที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคม เชนการเปนคนมีความรับผิดชอบ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาตัดสินใจ เนนการสรางพฤติกรรมเชิงบวก ไม
วาจะเปนหญิงหรือชายเชน ความละเอียด รอบคอบ ความมั่นคงทางอารมณ ความ
เสียสละ ความเขาใจในผูอื่น การรักษาความสัมพันธ ซึ่งยืนยันไดจากการศึกษา
ของ Bem (1981) พบวาบุคคลประเภท Androgynyเปนคนที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวสูงเพราะมีลักษณะความเปนหญิง และความเปนชายสูงและดวยคุณสมบัติ
นี้ทําใหเปนคนที่มีความสุขในชีวิต เพราะสามารถปรับตัวตามสถานการณไดดี
องคกรสตรีที่มีอยู เปดโอกาสใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมสรางสรรคเพื่อการ
พัฒนาแนวคิด สรางความเชื่อมั่นใหกับสตรีไดกลาหาญที่จะไมพึ่งพาหรือแมแต
การเปดโอกาสใหมีการรวมกลุมเพื่อการเยียวยากันเอง (Self help group) ยามที่
สตรีพบกับความทุกขยากเชน กลุม Single parentsของเครือขายครอบครัวไดทําอยู
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• สรางความเขาใจโดยทัว่ ไปทั้ง 3ระดับ วา “คุณคาสตรี” เปนสภาวะของความรูสึก
ของสตรีที่รับรูในชวงขณะหนึ่งๆ ไมใชสิ่งที่คงที่ถาวร สามารถเกิดขึ้น ดํารงอยู
และสูญหายไปไดตามปจจัยตัวแปรที่เขามากระทบในขณะนัน้ ไมควรที่สตรีและ
สังคมจะยึดติดกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไดจนเกิดภาพลักษณตายตัว (Stereotype)
มาตราที่แข็งตัวขาดความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงเปนมาตราวัดที่ลาสมัย ขาด
การพัฒนาไมทันเหตุการณ และสงผลเสียตอความสัมพันธ ความเขาใจอันดีตอกัน
โดยเฉพาะในการดูแลรักษาสตรีที่เครียด หรืออยูในภาวะซึมเศราจากสาเหตุความ
ขัดแยงในคุณคาของตนเองไมสอดคลองกับที่สังคมกําหนด หรืออยูใ นสภาวะเวน
วางทางคุณคา
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาวิจยั ถึงการยอมรับความหมายใหมของ “คุณคาสตรี”ที่ไมไดกําหนดขอบเขตแค
เพียงความเปนเมียที่ดี และแมที่ดีเทานั้น แตขยายความหมายกวางออกไปใหมีความหลากหลายตาม
ความหมายทีส่ ตรีกําหนดเอง หากมีการยอมรับ เทากับวาสังคมยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหมๆและ
อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของสังคมได
2. ศึกษาถึงบทบาท พฤติกรรมที่พึงประสงคของประชากรที่ควรใหมีการอบรมบมเพาะ
ตั้งแตเยาววัย เชนความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ ความเสียสละ ความซื่อสัตย แทน
การขัดเกลาบทบาทชายหญิงที่สังคมกําหนดความดอยไวที่บทบาทและพฤติกรรมหญิงเชน ความ
ละเอียดออน ความเอื้ออาทร กําหนดความเดนไวที่บทบาทและพฤติกรรมชาย เชน ความเขมแข็ง
ความมุงมั่นในความสําเร็จ เพื่อเปดโอกาสใหสตรีมีพฤติกรรมเดนไดโดยไมถกู สังคมประเมินวา
แสดงผิดบทบาท
3. ศึกษาวา “เพศสภาพ”ยังคงเปนระบบแบงแยกมนุษยที่จําเปนอยูหรือไม ในบริบทของ
ความเสมอภาคที่สังคมโลกกําลังสงเสริมสนับสนุนใหสังคมเปนสังคมแหงความเทาเทียม
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แบบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณและเขารวมกลุมสนทนา
ดิฉัน กนิษฐา จันทรงาม นิสิตปริญญาโท สหสาขาวิชาเพศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ทําการสํารวจเรื่อง”ความสัมพันธระหวางเพศสภาพตอการกําหนดคุณคาตนเองของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร”เปนการสํารวจความคิดเห็นของสตรีที่ไดรับผลกระทบจากการกําหนดเพศสภาพ(การกําหนด
ความเปนหญิงความเปนชายในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของหญิงและชาย)ในสังคมไทย
โดย เนน
ความรูสึกนึกคิดของสตรีที่มีตอการใหคุณคาตนเองวาไดกําหนดคุณคาไวที่บทบาทหนาที่ใดบาง
การสัมภาษณครั้งแรกเพื่อทําความรูจักในเบื้องตนและทําความเขาใจในงานสํารวจนี้
พรอมใหผูถูก
สัมภาษณซักถามในประเด็นที่สงสัย การสัมภาษณครั้งนี้จะใชเวลาประมาณ1ช.ม.และมีความจําเปนจะตองขอให
เขารวมกลุมสนทนาอีกครั้ง(จะนัดหมายภายหลัง)ซึ่งจะใชเวลาประมาณ1-2ช.ม.
จากการเขารวมกลุมสนทนาผูรวมกลุมจะไดรับฟงแนวความคิด ความรูสึกและประสบการณของเพื่อน
รวมกลุมที่หลากหลาย รับฟงปญหา การแกปญหาซึ่งอาจเปนประโยชน และอยางนอยที่สุด ประสบการณ ความ
คิดเห็นของทานก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาสตรีตอไป
เมื่อทานไดอานแบบแสดงความยินยอมฉบับนี้ และเขาใจในเจตนาและขั้นตอนของงานวิจัยครั้งนี้อยาง
ละเอียดแลว ทานยินดีที่จะเขารวมการสํารวจเรื่อง “ความสัมพันธระหวางเพศสภาพตอการกําหนดคุณคาตนเอง
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร” ยินดีลงนามในใบยินยอมดวยความสมัครใจ

ลงนาม ………………………….. ผูใหสัมภาษณ
ลงนาม ………………………….. พยาน
ลงนาม ………………………….. ผูวิจัย
วันที่ ………………………..
หากทานมีขอสงสัยประการใดในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้
กรุณาติดตอ กนิษฐา จันทรงาม โทร. 09-8921672
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แนวคําถาม
คําถามที่ใชในการสัมภาษณรายบุคคล เพื่อคัดเลือกเขากลุมตัวอยาง
-คุณคิดวา ผูหญิงผูชาย เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
-ผูหญิงผูชายมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันหรือไม อยางไร
-คุณเขาใจคําวา “ผูชายเปนใหญ”อยางไร
คําถามที่ใชในการสนทนากลุมสตรีโสด
-เห็นดวยหรือไมวา เปาหมายชีวิตของสตรี คือการแตงงานมีครอบครัวมีลูก
-คุณคิดวาผูหญิงสามารถอยูไดโดยลําพัง ไมตองพึ่งพาใคร
-ในฐานะสตรีโสด คุณคาสตรีคืออะไรถามิไดเปนภรรยาและแม
คําถามที่ใชในการสนทนากลุมสตรีสมรสที่ทํางานนอกบาน
-ภรรยาที่ดีมีลักษณะอยางไร ในความคิดคุณ
-หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรควรเปนหนาที่ใคร
- คุณคิดอยางไรกับการทํางานนอกบาน
คําถามที่ใชในการสนทนากลุมสตรีสมรสที่เปนแมบาน
-คุณคิดวาคุณเปนภรรยาที่ดีหรือไมเพราะเหตุใด
-งานบานควรเปนหนาที่ของใคร
-คุณคาของแมบานอยูที่ไหน
คําถามที่ใชในการสนทนากลุมสตรีที่เลี้ยงดูบุตรโดยลําพัง
-คุณคิดและรูสึกอยางไรตอบทบาทแมในสังคมไทย
-คุณคิดและรูสึกอยางไรตอการหยาราง
-สําหรับคุณ บทบาทที่มีความสําคัญคือบทบาทใดบาง
คําถามที่ใชในการสนทนากลุมสตรีที่ถูกกระทํา
-คุณคิดอยางไรกับขอความที่วา”ผูหญิงออนแอแตผูชายแข็งแรง “
-ในฐานะที่เปนอยูคุณใหคุณคาตนเองอยางไร
-เมื่อออกจากที่นี่ไปคุณจะเริ่มตนอยางไรกับตัวเองและครอบครัว
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