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คํานิยม
รองศาสตราจารย ดร. นงเยาว เนาวรัตน เปนหนึ่งในเพชรเม็ดงาม
ทางวิชาการและผูเคลื่อนไหวปฏิบัติการทางสังคมแหงภาควิชาพื้นฐานและ
การพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เธอไมใช
มือใหมหรือมือสมัครเลนในประเด็นเรือ่ งราวทีเ่ ธอไดบรรจงถายทอดผานออกมา
เปนตัวอักษรในหนังสือเลมนี้ ซึ่งตีพิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2557 แตเธอคือ
ผูครํ่าหวอดในแวดวงวิชาการและการขับเคลื่อนประเด็นดานสตรีนิยมและ
เพศภาวะแนวหนาคนหนึง่ ของสังคมไทย ผูอ า นบางทานอาจจะคุน เคยกับบุคลิก
ลีลา และนํ้าเสียงในภาษาที่เธอใชในการสนทนา ถายทอดแนวคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับสตรีนิยมหลากกระแสทัศนหรือสายสกุลความคิดตางๆ โดยเนื้อหา
บางสวนของศาสตรการสอนสตรีนิยมและเพศภาวะ รวมถึงรองรอยแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีที่เธอไดนําเสนอในงานเขียนชิ้นนี้สะทอนถึงญาณวิทยาผูหญิง
ที่หลากหลาย ลุมลึก และบอยครั้งก็มีสลับซับซอน การลองตั้งใจ ทําจิตใหนิ่ง
อานทุกถอยคําที่เธอนําเสนอตั้งแต คํานําผูเขียนครั้งแรกจนจบบทสงทายนั้น
ก็จะไดอะไรตออะไรหลายๆ อยางติดกระเปาทางปญญาไปเปนอาหารสมอง
e

เพือ่ ใชประโยชนในภายภาคหนาไดอยางแนนอน โดยเฉพาะความรูท วี่ า ดวยเรือ่ ง
เพศภาวะหญิงหรือการเรียนรูของผูหญิงที่คนทั่วไปในสังคมไทยมักทึกทักกัน
เอาเองวาเปนเรื่องที่ใครๆ ก็รูกันดีอยูแลว
ในฐานะทีเ่ ปนอาจารยสอนหนังสือและเปนนักปฏิบตั กิ ารทางการศึกษา
สังคม และการเมืองวาดวยเรื่องเพศภาวะ โดยเฉพาะในพื้นที่สถาบันการ
อุดมศึกษาและในพื้นที่สังคมไทยโดยรวมอยางแข็งขัน ทุมเท และจริงจัง โดยมี
แนวคิดทางวิชาการวาดวยสตรีนยิ มเปนเครือ่ งมือชีน้ าํ กํากับบทบาทการขับเคลือ่ น
ภารกิจตางๆ นงเยาวตองปฏิบัติการในโลกสถาบันอุดมศึกษาอนุรักษนิยม
ที่ มี ห น า ที่ ผ ลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ ให กั บ ระบบการศึ ก ษา
ที่สวนใหญทั้งผูใหและผูรับบริการทางการศึกษาเปนเพศหญิง แตหากคงมี
จํานวนเล็กนอยเทานั้นที่อาจจะเขาใจสิ่งที่นงเยาวนําเสนอและเคลื่อนไหว
มาตลอดชัว่ ชีวติ การทํางานของเธอ และทีส่ าํ คัญผูท ใี่ หบริการนัน้ อยูใ นวัฒนธรรม
ความเปนขาราชการมากกวาความเปนนักวิชาการที่มีความคิดอยางเสรีและ
มีใจที่เปดกวาง จึงอาจทําความเขาใจไดไมยากวา แมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เธอ
และมิตรสหายรวมอุดมการณไดทํา ประพฤติปฏิบัติมาในรอบหลายทศวรรษ
จะเกิดคุณูปการอยางใหญหลวงตอ “การขับเคลื่อนงานการเมืองวาดวยเรื่อง
ขบวนการของผูหญิงในหลายระดับและสงผลตอการเขยาขยับชุมชนทาง
การเมืองกระแสหลัก ที่ถูกยึดถือครองโดยจักรวาลความรูและญาณวิทยาแบบ
ชายเปนใหญ” เองก็ตาม ทวาสมรภูมิดานการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
ที่เปนทางการโดยทั่วไปนั้น “กลับไรพลังในการทาทายโครงสรางเพศภาวะ
ที่หยั่งรากลึกอยูในสังคมไทยและที่ยังคงอยูอยางแนบแนน ที่สําคัญไมอาจ
สรางการทาทาย หรือตั้งคําถามกับวัฒนธรรมของบุรุษเพศได” แมในภาพรวม
สถานการณทางการเมืองเรือ่ งเพศภาวะและโครงสรางเพศภาวะก็มคี วามกระเตือ้ ง
เฟองฟูขึ้นมาและแมสังคมไทยจะ “อุนหนาฝาคั่งไปดวยองคกรและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิง”
สวนใครก็ตามที่ยังคงหวังและเชื่อลมๆ แลงๆ อยูตอไปวา โรงเรียน
สถาบันการศึกษาที่เปนทางการ ซึ่งมีอยูเต็มบานเต็มเมืองนั้น จะเปนทัพหนา
ทางอุดมการณที่จะสามารถเขยา ขยับ รื้อถอน ทุบทิ้ง ทําลายจักรวาลความรู
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และญาณวิทยาแบบ “ชายเปนใหญ” ได หลังจากอานงานชิ้นนี้จบแลว อาจจะ
ตองเปลีย่ นใจและคิดวา อาจจะทําอะไรไมไดมากนัก นอกเสียจากปลอบประโลม
ใจตัวเองดวยเสียงดังๆ ใหผอู นื่ ทัง้ สังคมไดยนิ พรอมกันวา สถานการณผหู ญิงไทย
ใน พ.ศ. นี้ ดีขึ้นกวาสมัยกอนหนานี้เยอะ อีกไมนานเกินรอ อะไรตออะไร
ในสมรภูมิดานนี้ ก็จะไมตางจากที่เปนอยูในอัสดงคตประเทศ ซึ่งเปนแหลง
เปนตนตอของกระแสธาร/กระแสทัศน จิตทัศน มโนทัศน วิสัยทัศน โลกทัศน
และชีวทัศนสตรีนิยมสายสกุลตางๆ ที่เราตางสมาทาน หยิบยืม ดัดแปลงมาใช
ในการสอนและการขับเคลื่อนงานการเมืองของผูหญิงไทย
อย า งไรก็ ต าม เราต อ งไม ลื ม เช น กั น ว า ทั้ ง เรื่ อ งของประชาธิ ป ไตย
ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ภราดรภาพ ฯลฯ ที่เราสมาทาน
มาสูสยามประเทศทั้งกอน พรอมๆ กับ และหลังแนวคิดเรื่องสตรีนิยม แมวา
เราจะพยายามเพียงใด หรือไมวา เราจะคิดวา ไดทําดีเพียงใด ทายที่สุดเราก็ได
อยางที่เราเห็น เปนอยางที่เราเปน และหากจะชวยกันมองโลกในแงดี เราก็ควร
จะพรํ่าบอกกับตัวเราเองวา หากเราทั้งในฐานะปจเจกและในฐานะกลุมชน
จะพยายามกันใหมากกวานี้ หนักกวานี้ สรรพสิง่ ก็จะดีมากขึน้ กวานี้ ดังทีน่ งเยาว
หวังไวในตอนทายสุดของหนังสือเลมนี้ วา “ทามกลางกระแสและทิศทาง
ความเคลื่อนไหวในแวดวงการปฏิรูปการศึกษา “มุมมองและศาสตรการสอน
สตรีนิยม” จะถูกหยิบใชเปนเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งอาจมีสวนชวยใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูบ นฐานความเทาเทียมและความเปนธรรม... เพือ่ คนหา
กระบวนการวิจัยที่ใหเด็กหญิงและผูหญิง และกลุมผูเรียนวัฒนธรรมรองตางๆ
เปนผูกระทําการสรางความรูและจินตนาการอยางไมสิ้นสุด...” แต ณ เวลานี้
ไมมีใครบอกไดวา จะมีใคร ที่ไหน จะหยิบ “มุมมองและศาสตรการสอน
สตรีนิยม” ใช
อยางไรก็ตาม หากไมนับศัพทสแลงที่นงเยาวใช หลายๆ คํา หลายๆ วลี
ออกจะฟงแปรงหรือแสลงตอการรับรูข องผูค นทัว่ ไปอยูไ มมากก็นอ ย ผูอ า นก็จะ
เห็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของวิวัฒนาการอันยาวนานของแนวคิดสตรี
นิยมและเพศภาวะ ในอัสดงคตประเทศหรือสังคมไทยเราเองอยางคอนขาง
จะชัดเจนระดับหนึ่ง ที่วาชัดเจนนั้นก็คือ ความชัดเจนในมุมมองของแตละ
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กระแสทัศนทางความคิดสตรีนิยมและเพศภาวะตามแตละสายสกุลสํานักคิด
ตางๆ นั่นเอง สวนใครจะเลือกสมาทานภาพฉายของสํานักใด สายสกุลใด
ก็เชิญวากันตามสบาย
ในความเห็นของบางคน บางกลุม อาจเห็นวา นงเยาวและกัลยาณมิตร
รวมอุดมการณไดใชเวลาเดินบนเสนทางของพวกเขามานานพอสมควรแลว
หรือนานมากแลว แตผลลัพธที่เปนรูปธรรมของความพยายามของพวกเขา
กลับมีใหเห็นใหชื่นใจไมมากนัก นี่เรามองเทียบกับอายุขัยของมนุษยรายคน
ที่วัดผลของการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางหนึ่งอยางใดเปนชั่วโมง เปนวัน เปนอาทิตย เปนเดือน เปนป เปนทศวรรษ
แตหากมองผานเลนสของวิวัฒนาการของมนุษยชาติเมื่อแปดหมื่นกวาป
ที่ผานมา หรือเมื่อหลายลาน หลายรอยลาน หลายพันลานปกอนหนานั้นแลว
การเปลีย่ นแปลงและความสําเร็จของการเปลีย่ นแปลงอยางหนึง่ อยางใด วัดกัน
เปนศตวรรษ หลายๆ ศตวรรษ สหัสวรรษ หลายๆ สหัสวรรษเลยทีเดียว
แตวา ไมวาจะนานหรือมากนอย ขอเท็จจริงในความเห็นของผูเขียน
คํานิยม ก็คอื สิง่ ทีน่ งเยาวและกัลยาณมิตรรวมอุดมการณทกุ เพศภาวะ ทุกสํานัก
ทุกสายสกุลของแตละกระแสทัศนสตรีนิยมและเพศภาวะ ไดรวมกันสรางไวนั้น
เปนและมีคุณูปการเปนอยางยิ่งตอการถางและการขยายอินทรียแหงการรับรู
รวมทั้งการสรางอุปาทานของนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและประชาชนคนไทย
ชั้นธรรมดาสามัญทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง “ธรรมดาที่ไมธรรมดา” อันเปนแกนสาร
สาระของหนังสือเลมนี้ เพราะการรับรูของคนทั่วไปในเรื่องนี้ เปนการรับรู
ที่ไมตรงกับความเปนจริงที่ดํารงอยูในสังคมหรือเปนเพียงเสี้ยวสวนเล็กๆ หรือ
เปลือกกระพีข้ องความเปนจริง มากไปกวานัน้ อาจจะเปนภาพทีถ่ กู ทําใหบดิ เบีย้ ว
ไปจากความเปนจริง หรือถูกทําใหเปนเรื่องธรรมดา ดังนั้น ภาระในการแปลง
การรับรูที่วานี้ใหกลายเปนความรู เปนองคความรูที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได จึงตกอยูบ นบาของนักวิชาการและนักเคลือ่ นไหว
สตรี นิ ย มรุ  น ใหม ๆ ในทุ ก สายสกุ ล เพราะถึ ง แม ว  า นงเยาว แ ละมิ ต รสหาย
รวมอุดมการณยุคเดียวกับเธอ ยังคงตองมีพันธกรณีที่จะตองสานตอสิ่งที่ได
ชวยกันขับเคลื่อนมาถึงวันนี้ เวลานี้อยู และอาจจะยังพรํ่าบอกกับตัวเองและ
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คนรอบขางวา ยังไมเหนือ่ ยลาเทาใดนักก็ตาม แตนงเยาวและเพือ่ นๆ ทุกเพศภาวะ
ในวัยนี้ จําเปนตองมีกองหนุนทั้งทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และสังคมมากขึ้นกวาที่เปนอยู มีกําลังเสริมทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
มาหนุนชวย เพราะภารกิจทัง้ ทีค่ งั่ คางและทีม่ เี พิม่ เติมขึน้ มาของยุคสมัยมีอกี มาก
แตเวลาที่จะเดินตามฝนเมื่อพิจารณาอายุขัยของเราแตละคน ก็มีเหลืออีก
ไมมากนัก
คุณปู การเบือ้ งตน เปนเสมือนฐานรากทีแ่ นนหนาและมัน่ คงพอทีน่ กั วิชาการ
และนักเคลื่อนไหวสตรีนิยมและเพศภาวะรุนใหมๆ จะสามารถใชเปนผนังพิง
เปนพื้นยืนและยันในการขับเคลื่อน ขยับเขยาทั้งชุมชนทางการเมืองเรื่อง
เพศภาวะ ยกระดับศาสตรการสอนสตรีนิยม เพื่อนําไปสูการแกไข ปรับเปลี่ยน
ทุบทิง้ รือ้ ปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาทัง้ ในและนอกรัว้ โรงเรียน สถาบันทางการศึกษา
ทีต่ า งพิจารณารวมกันแลววาเปนอุปสรรคขวางกัน้ เปนพิษเปนภัยตอการขยาย
พื้นที่ความรูและการศึกษาของผูหญิง การบมเพาะอัตมโนทัศน พลังอํานาจ
แหงตัวตน และความไมเปนอื่น/ไมเปนรองของผูหญิงไทย เพื่อหนุนชวยให
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
ใหกาวไปสู “THAILAND 4.0” ที่ดูเหมือนวากําลังดําเนินไปอยางเขมขน ขึงขัง
จริงจังอยูใ นขณะนี้ ใหเขารอง เขารอย เปนไปในทิศทางทีค่ วรจะเปนใหมากทีส่ ดุ
เทาที่จะเปนไปได
ทายที่สุด ตองขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะของรองศาสตราจารย
ดร. นงเยาว เนาวรัตน ที่ไดเพียรพยายามสั่งสมประสบการณทั้งทางวิชาการ
และทางการเคลื่อนไหวภาคประชาชน จนสามารถกาวขามอุปสรรคทั้งหลาย
ทั้งปวงเพื่อมาผลิตผลงานดีๆ มีคุณคาใหมิตรสหายในแวดวงสตรีศึกษาและ
เพศภาวะ ตลอดจนพันธมิตรทุกหมูเหลาของแวดวงไดอาน ไดศึกษาเพื่อ
ประเทืองปญญากันและกัน และเพื่อหนุนชวยกันและกันในงานการขับเคลื่อน
ประเทศชาติของเราใหเดินไปขางหนา อยางนอยที่สุด นงเยาว ไดกาวพน
การศึกษาในระบบโรงเรียน ที่เปนชื่อของงานชิ้นนี้ที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2559 มาสู การศึกษาของผูหญิง ซึ่งนับไดวา เปนการเดินทาง
ที่มาไกลพอสมควรแลว แตตองไมลืมวา หนทางขางหนา ยังอีกยาวไกล
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หวังวา พวกเรา จะอดทนรออาน และในระหวางรอ ก็จะสงกําลังใจไปหนุนชวย
ในทุกๆ กิจกรรมที่เธอและกัลยาณมิตรรวมกันขับเคลื่อนตลอดไป
รองศาสตราจารย ดร. อรรณพ พงษวาท
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คํานําผูเขียนในการพิมพครั้งแรก
การทําความเขาใจตอรูปแบบ วิธีคิดและภูมิปญญาของการศึกษา
ในสังคมไทยชวยรื้อถอนรหัสใหเห็นรองรอยการกอรูปความหมายของสิ่งตางๆ
ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสาธารณะซึ่ ง เป น ปริ ม ณฑลของการส ง ผ า น ถ า ยทอด
สรางสรรคความรูและทักษะชีวิตตางๆ ของผูคนในสังคมสมัยใหม สําหรับ
มโนทัศนวาดวยการศึกษาในรูปแบบสถาบันก็เปนกลไกสําคัญในการจัดวาง
ตําแหนงแหงที่ระบบความคิด วัฒนธรรม และเพศภาวะของผูคน ความรู
ในระบบการศึกษาจึงสงผลสําคัญอยางยิ่งในการหลอหลอม กลอมเกลา
สรางทัศนคติ ความเชื่อ โลกทัศนและสะทอนออกมาตัวแบบทางวัฒนธรรม
ระเบียบปฏิบัติและคานิยมอันเปนวิถีชีวิตประจําวัน การศึกษาจึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการกําหนดและแบงแยกคุณลักษณะความรูตางๆ อยางเปนระบบ
ความรูหรือสถานะอํานาจที่ถูกผลิตสรางมักจะถูกประทับตราและมาพรอมกับ
การจัดวางตําแหนงแหงที่ใหคุณลักษณะของปจเจกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นดานการเมืองวาดวยเรื่องเพศภาวะในระบบการศึกษาซึ่งถูกขับเคลื่อน
ดวยอํานาจนําในระบบสังคมวัฒนธรรมปตาธิปไตยก็เปนสวนสําคัญในการ
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กลอมเกลาคานิยมและสรางความคาดหวังตอบทบาทและสถานภาพทางเพศ
ของผูคนในสังคม
หนังสือ ‘การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและความเปนอื่น
ของผูห ญิง’ เปนงานเขียนหนึง่ ในโครงการตําราภาควิชาพืน้ ฐานและการพัฒนา
การศึกษา ลําดับที่ 13 (สาขาสังคมศาสตรการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่พยายามจะสังเคราะหแนวความคิดทางการศึกษา
เพือ่ ลดชองวางชุดความรูข อง ‘ผูห ญิง’ และกาวขามเงือ่ นไขดานเพศภาวะทีเ่ ขามา
เปนสิ่งกีดกั้น ผูเขียนไดสังเคราะห ประมวลทบทวนขอถกเถียงและประเด็น
วาดวยผูหญิงและเพศภาวะที่ทยอยคืบคลานเขามาสูพื้นที่ทางการศึกษาไทย
งานชิน้ นีเ้ นนการนําเอาแนวความคิดทางวิชาการดานสตรีนยิ มและเพศภาวะมาสู
การวิเคราะหปฏิบตั กิ ารทางศึกษาจากโรงเรียน ตลอดจนความรูเ ชิงเนือ้ หาในพืน้ ที่
สาธารณะในสังคม นับวาเปนการทาทายและเปดโอกาสใหประเด็นผูหญิงและ
เพศภาวะเขามาเปนตัวแสดง (Actor) ในพืน้ ทีก่ ารจัดการศึกษาสาธารณะมากขึน้
ผูเขียนขอขอบคุณทุกๆ ความอนุเคราะหของเหลาบรรดากัลยาณมิตร
ในแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางาน
ทีผ่ า นๆ ยิง่ ไปกวานัน้ ผูเ ขียนขอระลึกถึงทุกๆ ปฏิบตั กิ ารแหงการขับเคลือ่ นสังคม
ทัง้ ในและตางประเทศทีม่ สี ว นรวมสรางทีท่ างใหผหู ญิงกาวขึน้ มามีตวั ตน ขอมอบ
งานเขียนนีไ้ วเปนพลังเพือ่ การทุบทิง้ ทําลายทุกๆ ความเปนอืน่ ทีค่ อยกีดกัน กักขัง
ผูหญิงไวในสถานะรอง รวมทั้งการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติ
บนฐานเพศสภาพ เพื่อใหการศึกษาเปนแทงเทียนสองทางใหผูหญิงสามารถ
หยัดยืนอยูไดอยางมนุษยและเปนผูกระทําการที่กาวพนหลายๆ ขอจํากัด
นงเยาว เนาวรัตน
สาขาสังคมศาสตรการศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การทําความเขาใจตอรูปแบบ วิธีคิดและภูมิปญญาของการศึกษา
ในสังคมไทยชวยรื้อถอนรหัสใหเห็นรองรอยการกอรูปความหมายของสิ่งตางๆ
ในพืน้ ทีก่ ารศึกษาสาธารณะซึง่ เปนปริมณฑลของการสงผาน ถายทอด สรางสรรค
ความรูและทักษะชีวิตตางๆ ของผูคนในสังคมสมัยใหม มโนทัศนวาดวยการ
ศึกษาในรูปแบบสถาบันก็เปนกลไกสําคัญในการจัดวางตําแหนงแหงที่ระบบ
ความคิด วัฒนธรรมและเพศภาวะของผูคน ความรูในระบบการศึกษาจึงสงผล
สําคัญอยางยิ่งในการหลอหลอม กลอมเกลา สรางทัศนคติ ความเชื่อ โลกทัศน
และสะทอนออกมาตัวแบบทางวัฒนธรรม ระเบียบปฏิบัติและคานิยมอันเปน
วิถีชีวิตประจําวัน
การศึกษาจึงเปนเครือ่ งมือสําคัญในการกําหนดและแบงแยกคุณลักษณะ
ความรูตางๆ อยางเปนระบบ ความรูหรือสถานะอํานาจที่ถูกผลิตสรางก็มักจะ
ถูกประทับตราและมาพรอมกับการจัดวางตําแหนงแหงที่ใหคุณลักษณะของ
ปจเจกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นดานการเมืองวาดวยเรื่องเพศภาวะ
ในระบบการศึกษาซึ่งถูกขับเคลื่อนดวยอํานาจนําในระบบสังคมที่มีเพศชาย
m

เปนใหญก็เปนสวนสําคัญในการกลอมเกลาคานิยมและสรางความคาดหวัง
ตอบทบาทและสถานภาพทางเพศของผูคนในสังคม
หนังสือ “การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและความเปนอื่น
ของผูห ญิง” เปนงานเขียนหนึง่ ในโครงการตําราภาควิชาพืน้ ฐานและการพัฒนา
การศึกษา ลําดับที่ 13 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่พยายาม
จะสังเคราะหแนวความคิดเพื่อการ “เล็งทิศ แลทาง” มุงลดชองวางชุดความรู
ของ “ผูหญิง” และกาวขามเงื่อนไขดานเพศภาวะที่เขามาเปนสิ่งกีดกั้น ผูเขียน
ไดสงั เคราะห ประมวลทบทวนขอถกเถียงและประเด็นวาดวยผูห ญิงและเพศภาวะ
ที่ทยอยคืบคลานเขามาสูพื้นที่ทางการศึกษาไทย งานชิ้นดังกลาวจึงมุงเนน
การนําเอาแนวความคิดทางวิชาการดานสตรีนยิ มและเพศภาวะมาสูก ารวิเคราะห
ปฏิบตั กิ ารทางศึกษาจากโรงเรียน ตลอดจนความรูเ ชิงเนือ้ หาในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในสังคม นับวาเปนการทาทายและเปดโอกาสใหประเด็นผูหญิงและเพศภาวะ
เขามาเปนตัวแสดง (Actor) ในพื้นที่การจัดการศึกษาสาธารณะมากขึ้น
ผูเขียนขอขอบคุณทุกๆ ความอนุเคราะหของเหลาบรรดากัลยาณมิตร
ในแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางาน
ที่ผานๆ มา ยิ่งไปกวานั้นผูเขียนขอระลึกถึงทุกๆ ปฏิบัติการแหงการขับเคลื่อน
สังคมทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมสรางที่ทางใหผูหญิงกาวขึ้นมามีตัวตน
ขอมอบงานเขียนนีไ้ วเปนพลังเพือ่ การทุบทิง้ ทําลายทุกๆ ความเปนอืน่ ทีค่ อยกีดกัน
กักขังผูห ญิงไวในสถานะรอง รวมทัง้ การกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบตั ิ
บนฐานเพศสภาพ เพื่อใหการศึกษาเปนแทงเทียนสองทางใหผูหญิงสามารถ
หยัดยืนอยูไดอยางมนุษยและเปนผูกระทําการที่กาวพนหลายๆ ขอจํากัด
นงเยาว เนาวรัตน
สาขาสังคมศาสตรการศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การสืบสาวไตรตรองตอวิธีคิดทางการศึกษาและศาสตรการเรียนรู
ในสังคมสมัยใหมเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยตรวจสอบและรื้อถอนรหัสหมาย
และสัญญะในพื้นที่การศึกษาสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและศาสตร
การสอนในโรงเรียน ปฏิเสธมิไดวาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
เปนปริมณฑลของการผลิตซํ้า ยื้อแยง สรางสรรคความรูและมุมมองตอโลก
และชีวิตผูคนในสังคม ยิ่งไปกวานั้น มโนทัศนวาดวยการศึกษาที่เปนสถาบัน
ทางสังคมมักตอกยํ้า กํากับ และควบคุมปฏิบัติการการเรียนรูเกี่ยวกับตําแหนง
แหงที่และความสัมพันธของมนุษยในแตละสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
บมเพาะอัตมโนทัศน พลังอํานาจในตนและความเปนอืน่ นอกจากนี้ การปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่การศึกษาและการเรียนรู คอยกลอมเกลาวิธีคิดผูคนในสังคมใหเปน
เนื้อเดียวกัน รวมถึงจัดวางผูคนในแตละตําแหนงแหงที่ ซึ่งไมเพียงแตจัดวาง
ตํ า แหน ง ที่ ส ะท อ นความแตกต า งกั น เท า นั้ น แต ยั ง สะท อ นความสั ม พั น ธ
ทีเ่ หลือ่ มลํา้ สรางความเปนอืน่ และสถานะรองใหผคู นบางกลุม บางพวกอยางยาก
ที่จะรื้อถอน
o

สตรีนิยมหลากหลายกระแสธารความคิด ตั้งคําถามและเผยเนื้อนัย
อํานาจของการศึกษา และความรู ในการผลิตสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะ
ทีเ่ ปนโครงสรางสังคมวัฒนธรรม ระบบโครงสรางสัญลักษณนยิ มและเพศภาวะ
ที่เปนคุณลักษณะพฤติกรรมปจเจกบุคคล ถาหากพิจารณาผานมุมมองทาง
การเมืองเรื่องเพศภาวะและศาสตรการสอนสตรีนิยมแลว ก็ยิ่งพบวาการศึกษา
เปนสวนสําคัญในการสรางสรรคคําอธิบายที่ดําเนินไปภายใตอํานาจนําและ
วิธีคิดในระบบสังคมชายเปนใหญ สําหรับมุมมองสตรีนิยม ‘ชายเปนใหญ’
ไมไดมีความหมายเปน ‘ผูชาย’ โดยสรีระรางกายหรือหมายถึงผูชายในฐานะ
ปจเจกบุคคล หากแตหมายถึงระบบความคิด ความเชือ่ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ ค อยกํ า กั บ จั ด วาง ให ช นชั้ น เพศชายมี อํ า นาจเหนื อ กว า ชนชั้ น เพศหญิ ง
ระบบการศึกษาภายใตสังคมชายเปนใหญจึงสรางปฏิบัติการกลอมเกลาวิธีคิด
ใหฝงแนนติดตราอยูในความเชื่อและวิถีชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมและ
นํามาสูก ารทําใหผหู ญิงตกอยูใ นสถานะเปนรองทีไ่ รสทิ ธิเสียง หนังสือ ‘การศึกษา
ของผูห ญิง : ตัวตนและพืน้ ทีค่ วามรู’ เปนงานเขียนในโครงการผลิตตําราวิชาการ
ของภาควิชาพืน้ ฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ลําดับที่ 13 โดยที่ในการจัดพิมพครั้งแรกและครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2559 นั้น ชื่อ ‘การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและ
ความเปนอืน่ ของผูห ญิง’ การจัดพิมพครัง้ ที่ 3 ไดปรับปรุงตนฉบับและเพิม่ เนือ้ หา
อีก 3 บท คือบทที่ 3 บทที่ 4 และบทสงทาย สงผลใหหนังสือมีสสี นั ดานการชวงชิง
ความหมายของความรู และศาสตรการสอนสตรีนยิ มเขมขนกวาในตนฉบับเดิม
อยางมาก แตโดยภาพรวมแลว เปนงานเขียนทีพ่ ยายามสังเคราะหแนวความคิด
สตรีนิยม ศาสตรการสอนสตรีนิยม และประวัติการตอสูของขบวนผูหญิงไทย
และตางประเทศ เพื่อ ‘เล็งทิศ แลทาง’ ทลายกําแพงและลดชองวางการเขาถึง
ปริมณฑลทางอํานาจและชุดความรูบ นญาณวิทยาผูห ญิง ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเพศภาวะ
เปนเครื่องกีดกั้น ผูเขียนไดทําการสังเคราะห ประมวลและทบทวนประเด็นดาน
“การศึกษาของผูหญิง” ผานสายธารความคิดอันหลากหลายภายใตจุดยืน
‘สตรีนิยม’ เพื่อตั้งคําถามทาทายตอเพดานความคิดและขอบฟาความรูดาน
สตรีนิยมใน ‘อาณาบริเวณทางการศึกษา’ ซึ่งญาณวิทยาความรูและศาสตร
p

การสอนสตรีนยิ มยังคงสถานะชายขอบ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนทีข่ าดความ
ยืดหยุนในเรื่องแนวคิดศาสตรการสอนที่มุงเสริมพลังอํานาจใหผูเรียนเปน
ผูกระทําการสงเสียง ทบทวน ไตรตรองสถานะและตําแหนงแหงที่ในความ
สัมพันธทเี่ หลือ่ มซอน มีพลวัต และบมเพาะคุณลักษณะและจิตสํานึกทีต่ ระหนัก
รูตอการอยูรวมกันบนฐานความเทาเทียมในความเปนมนุษย และพลเมืองโลก
รวมทั้งการใหคุณคากับวิถีการเรียนรูอันมีปจจัยดานเพศภาวะเขามามีสวน
กํากับควบคุมระบบสังคมและวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
ผูเ ขียนขอขอบคุณความอนุเคราะหทมี่ คี ณ
ุ คายิง่ ของบรรดากัลยาณมิตร
จากแวดวงวิชาการและขบวนผูหญิง ที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางานมา
นานนับ 4 ทศวรรษ ในการถกเถียงขบคิดรวมกับผูเขียนเสมอมาโดยเฉพาะ
ประเด็นการศึกษาและเพศภาวะ ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ที่เปดเสรีภาพทางวิชาการในการสรางสรรคและจัดวางที่ทางศาสตร
การสอนแนววิพากษและศาสตรการสอนแนวใหม ขอขอบคุณผูช ว ยศาสตราจารย
ดร. ผองฉวี ไวยาวัจมัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อน
คณาจารยจากสถาบันอืน่ ผูป ระสงคจะนิรนาม ทีอ่ นุเคราะหปรับแกและใหความเห็น
ในการปรับปรุงตนฉบับการจัดพิมพครั้งที่ 3 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย
ดร. อรรณพ พงษวาท อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร และอดีตคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดใหความเมตตาเขียนคํานิยมในการ
จัดพิมพครัง้ นี้ และบรรดาเหลาศิษยทรี่ ว มแรงแข็งขันจัดทําตนฉบับการจัดพิมพ
นี้ใหเสร็จสิ้นไดโดยสมบูรณ รวมทั้ง มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
มูลนิธิสัญชาติเยอรมันที่อนุเคราะหจัดพิมพหนังสือดวยเจตนารมณแรงกลา
จะใหหนังสือเลมนี้ไดเขาถึงผูอานในวงกวางและนักการศึกษารุนใหมที่ดิ้นรน
แสวงหาเสรีภาพทีจ่ ะกระทําการสอนบมเพาะศิษยใหมอี าํ นาจในตนและอิสรภาพ
บินไปในขอบฟากวาง
ที่สําคัญยิ่งกวา คือผูจุดประกายใหผูเขียนไดเกิดการทบทวนศึกษา
คนควาใหไดมาซึ่งหนังสือเลมดังกลาว ซึ่งเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2556 นั่นคือ
ผูเรียนในกระบวนวิชา 054408 ‘การศึกษา เพศภาวะและอํานาจ’ ซึ่งเปน
หนึ่งในวิชาเลือกเสรีในคณะศึกษาศาสตร และวิชา 100102 ‘หลักปรัชญา
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การศึกษา’ ซึง่ เปนวิชาบังคับของคณะศึกษาศาสตร ทีไ่ ดชว ยสะทอนประสบการณ
การเปนผูรอคอย นิ่งเงียบ เปนผูดิ้นรนที่จะตระหนักรูตอตัวตนภายในและผูเห็น
คุณคาของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ แปรเปลีย่ นพลังอํานาจในการนําตนเอง และสังคม
รอบขาง สุดทายขอมอบงานเขียนนีไ้ วเพือ่ เปนแรงพลังทีเ่ สริมใหผหู ญิงสามารถ
ยืนหยัดตอความเปนมนุษยผทู รงสิทธิไ์ ดอยางเต็มภาคภูมแิ ละเปนผูก ระทําการ
ที่จะกาวพนหลายๆ ขอจํากัด
นงเยาว เนาวรัตน
สาขาสังคมศาสตรการศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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CEDAW

The Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women

COPE

Complementary Opportunities for Primary Education

GAD

Gender and Development

GEM

Gender Empowerment Measure

GNI

Gross National Income

GNH

Gross National Happiness

NORAD

Norwegian Agency for International Development

NOW

National Organization for Women
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(R)eading (อานออก), (W)riting (เขียนได), (A)rithmetics
(คิดเลขเปน)

WID

Women in Development

WAD

Women and Development

UNDP

United Nations Development Program
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บทที่ 1
พัฒนาการความคิดสตรีนิยม

บทนี้ นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร ค วามคิ ด และศาสตร ส ตรี นิ ย มในโลก
ตะวันตก รวมทัง้ การปรากฏตัวของความคิดและศาสตรสตรีนยิ มในโลกวิชาการ
และการพัฒนาสังคมรวมสมัยในสังคมไทย
1.1 สตรีนิยม: คําและความคิด
งานศึกษาประวัติศาสตรความคิดสตรีนิยมในโลกตะวันตก เผยวา
คํา ‘สตรีนิยม’ (Feminism) เปนที่รับรูอยางตอเนื่องมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 19
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 2; Weiner, 2004, p. 1) ทวาความหมายและ
นัยทางภาษาทีใ่ ชคอ นขางแตกตางไปตามหวงเวลา นักคิดสตรีนยิ มสายการศึกษา
(Education Feminist) เผยวา ความหมาย ของ คํา ‘สตรีนิยม’ ที่ไหลเลื่อน
ชี้ถึงภาวะทุกขเข็ญและทาทีการรองทุกขของผูหญิงแตละยุค นักคิดกลุมนี้
อาทิ ไอเซนสไตน (Eisenstein) (1984) และวีเนอร (Weiner) (2004) เสนอวา
ภาษาสตรีนิยมที่รับรูในหวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา เริ่มมีสีสันทาง
วิชาการสะทอนความเปนศาสตรมากขึ้น ตางจากกอนหนานี้ มักเปนเรื่องเลา
การรองทุกขของผูห ญิงในลักษณะปจเจก สตรีนยิ มทีเ่ ปนศาสตรพฒ
ั นาขอเสนอ
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ทางความคิด และมโนทัศนวเิ คราะหสถานะความเปนรองของผูห ญิงทีเ่ ปนกลุม
ทางสังคม คนหาตนตอ และผลกระทบตางๆ
นอกจากนี้ศาสตรสตรีนิยม หรือศาสตรผูหญิงยังเปนการเมืองที่มุง
ขจัดสภาวะเงื่อนไขความเปนรองของกลุมทางสังคมผูหญิง ซึ่งโรมรันชีวิตจิตใจ
ผูหญิงทุกชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ และผิวพรรณ การเมืองผูหญิง ยังเนนวิพากษ
การจัดลําดับชัน้ ความสูงตํา่ ของมนุษยบนฐานเพศภาวะความเกลียดชังทีบ่ ม เพาะ
โดยลัทธิเหยียดเพศ สวน วีเนอร (Weiner) (2004) และอีเวนส (Evans) (1982)
(อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 4) มองวาอุดมการณ/จุดยืนของศาสตร
สตรีนิยม ตั้งอยูบนความเชื่อที่วาผูหญิงตองตกอยูในความยากลําบากเพราะ
ระบบสังคม - วัฒนธรรม และวาทกรรมการจัดประเภทและลําดับชั้นเพศภาวะ
หญิงชายแบบสูงตํ่า
ต อ มานั ก วิ ช าการสตรี นิ ย มยุ ค หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ได ทํ า การ
ประมวลภาษาและกิจกรรมการเคลือ่ นไหวของผูห ญิงทัว่ โลก จนนําไปสูข อ เสนอ
สตรีนิยมที่เปนศาสตร ซึ่งมีจุดรวมกันอยางนอย 2 ประการ คือ 1) เปนระบบคิด
และอุดมการณ ที่ใชอธิบายสถานะไรตัวตนของผูหญิง และ 2) เปนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองประเภทหนึ่ง
การเมืองสตรีนิยมปกหมุดสรางประวัติศาสตรและเงื่อนไขปลดปลอย
ผูหญิงออกจากความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจและไรตัวตน นอกจากนี้ศาสตร
ผูห ญิงเริม่ ขยับมุมมองโดยการนําเสนอผูห ญิงเปนกลุม ทางสังคมอีกประเภทหนึง่
นอกเหนือจากกลุมสังคมกลุมอื่นๆ อาทิ ชนชั้น (class) เชื้อชาติ (race) ผูหญิง
ทีเ่ ปนกลุม ทางสังคม (social category) ตางตองเผชิญกับภาวะเงือ่ นไขความเปน
ผูมีสถานะรอง ทั้งในพื้นที่สวนตัวหรือ ‘โลกในบาน’ (private sphere) และพื้นที่
‘สาธารณะ’ (public sphere) (วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์ 2545; อมรา พงศาพิชญ, 2548;
ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555)
ฉะนั้นสตรีนิยมที่เปนศาสตรและระบบคิด จึงประกอบดวยกิจกรรมทาง
วิชาการเพือ่ รือ้ สราง ประวัตศิ าสตร ระบบความรูท ปี่ ระกอบสรางบนญาณวิทยา
ผูช าย และวิเคราะหตาํ แหนงแหงทีข่ องผูห ญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชาย
(gender relations) ตั้งแตแรกเกิดจนวายชนม กลาวใหเฉพาะ คือ การเมือง
3

ทีว่ า ดวยการตอสูต อ รอง ทวงคืนความเปนมนุษยและความเปนอืน่ ของเพศภาวะ
หญิง (female gender) และคนสถานะรองกลุมอื่นๆ อยางที่ ฉลาดชาย
รมิตานนท (2555, น. 57) ขยายความคิดวา สตรีนิยมตอตานการกดขี่บนฐาน
การจัดประเภทผูคนบนฐานอื่นๆ ดวยนอกจากเพศภาวะ อาทิ การจัดประเภท
จําแนกแยกแยะของผูคนบนฐาน ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ อายุ ลักษณะทาง
กายภาพ เชน สวย ไมสวย ปกติ พิการ เพศวิถี และลีลาวิถีชีวิต
ดังนั้นในทางภาษา คํา ‘สตรีนิยม’ เปนภาษาที่ขบวนผูหญิงจุดประกาย
ความหมาย สือ่ ถึงประสบการณการตอสู อารมณ ความรูส กึ เงือ่ นไขการดํารงชีวติ
และสถานะไรตวั ตนของสตรีเพศภายใต วิธคี ดิ /มโนทัศนตา งๆ อาทิ นักสตรีนยิ ม
สายเสรีนิยม ในหวงคลื่นลูกที่ 1 นําเสนอภาษาและมโนทัศนความไมเสมอภาค
(inequality) ความเปนรอง (subordination) และภาวะถูกบดบังกดทับเอารัด
เอาเปรียบ (oppression) โดยบุรุษเพศ ภาษาเปนกระบอกเสียงทางความคิด
ที่ชี้นําการตอสูและวิเคราะหสถานะรองของผูหญิง (Mitchell, 1971; Phillips,
1987) ภาษาสตรีนิยมในประเทศไทย และบริบทอื่นๆ จึงกาวสูพื้นพิภพทาง
วิชาการวาดวยเรื่อง ความไมเสมอภาคทางสิทธิและโอกาส อํานาจ การชวงชิง
อํานาจ และการเขาถึงทรัพยากรที่ทวิมาตรฐานระหวางพลเมือง/มิใชพลเมือง
2 กลุมทางสังคมฐานเพศภาวะ (พริศรา แซกวย, 2544)
1.1.1 ภาษาสตรีนิยมและภาวะไรตัวตนของชนชั้นผูหญิง
แอน ฟลลิปส (Anne Phillips) (1987) นักสตรีนิยมชาวอังกฤษเสนอวา
การทําความเขาใจกับสภาวะไรตวั ตนของสตรีเพศ ควรสรางภาษาและความคิด
เชิงมโนทัศนทแี่ ฝงเรนอยูใ น 3 มโนทัศนหลักๆ ทีน่ บั วาเปนหัวใจของลัทธิเสรีนยิ ม
(liberalism) คือ ความไมเสมอภาค ความเปนรอง และภาวะถูกบดบังกดทับ
เอารัดเอาเปรียบ ภาษา/มโนทัศนทงั้ สาม บงบอกถึงความสัมพันธทเี่ ปนรองของ
ชนชัน้ ผูห ญิงตอชนชัน้ ผูช ายในภาวะเงือ่ นไขตางๆ ซึง่ ซอนทับอยางสลับซับซอน
(multiple inequalities) และไมสามารถแยกแยะไดโดยสามัญสํานึกทัว่ ไป ภาษา/
มโนทัศน ทั้งสามเปนเครื่องมือทางความคิด และมีความหมายที่คลายคลึงกัน
อยูพ อสมควร แตทวาสือ่ ถึงนัยยะเฉพาะเจาะจงอยูด ว ย เชน ความไมเสมอภาค/
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ความเหลื่อมลํ้า (inequality) เปนภาษาและวิธิคิดที่ไดรับการประดิษฐขึ้น
เพื่อสะทอนเงื่อนไขความไมเปนธรรม (injustice) การถูกกีดกัน (exclusion)
และการถูกปฏิเสธสิทธิความเปนพลเมืองมิติตางๆ ที่รัฐไดหยิบยื่นใหพลเมือง
บุรุษฝายเดียว
ประวัติศาสตรบันทึกวาผูหญิงในโลกตะวันตก อาทิ ประเทศอังกฤษ
ถูกจํากัดสิทธิพลเมือง ในทางการเมือง (politcal rights) ซึ่งรวมถึงสิทธิและ
โอกาสในการเขาถึงอํานาจและทรัพยากรตางๆ ทีจ่ าํ เปนตอชีวติ อาทิ สิทธิสมัคร
รับเลือกตัง้ และลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ ทนระดับชาติหลังบุรษุ เปนเวลายาวนาน
นับรอยป ความเหลื่อมลํ้าขางตนกดทับลงในจิตใจและอารมณความรูสึกของ
ผูห ญิงทุกชนชัน้ จนเกิดการลุกฮือของกลุม ผูห ญิงทัง้ ยุโรปและอเมริกา เพือ่ ทวงถาม
สิทธิพลเมืองทางการเมืองของผูห ญิงทีต่ อ มารูจ กั กันในนาม ‘Women Suffrage
Movement’ การตอสูเพื่อเขาถึงสิทธิพลเมืองดานการเมือง เปนสัญลักษณและ
ประวัติศาสตรของการเคลื่อนไหวของขบวนผูหญิงคลื่นลูกที่ 1 (the First Wave
Feminism) ภาษาความไมเสมอภาค ในศตวรรษที่ 19 จึงโยงใยกับการถูกกีดกัน
สิทธิทางการเมืองของผูหญิงในประเทศอังกฤษ เนเธอรแลนด และบางประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวีย ในประเทศเหลานี้ ผูหญิงหลากหลายอาชีพและชนชั้น
จัดตัง้ กลุม รณรงคเรียกรองสิทธิทางการเมือง และออกมาเดินขบวนตามทองถนน
มีการอดอาหารประทวงรัฐบาล และกอการจลาจลตามเมืองใหญๆ เพื่อแลก
กับชัยชนะ คือ การสถาปนาสิทธิความเปนพลเมืองดานการเมืองของผูหญิง
(Mitchell, 1971, p. 41-43)
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ภาพที่ 1.1 บทบาทของผูหญิงสกอตแลนดในการประทวงเพื่อสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ทศวรรษ 1900s.
จาก The role of Scottish women in the Suffragette Movement. (Online),
Retrieved May 24, 2017, from http://www.bbc.com/news/uk-scotland-34489496.

ภาพที่ 1.2 เหตุการณผูหญิงกําลังถูกเจาหนาที่จับกุมในการประทวงเพื่อมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ทศวรรษ 1900s.
จาก Suffragette_Arrest,_London,_1900s. (Online), Retrieved May 24, 2017,
from https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Suffrage_in_the_United_Kingdom#/media/File:.jp
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วิธีคิดการเรียกรองพื้นที่ทางการเมืองยุคนั้น การผลักดันตัวแทนสตรี
เขาไปนั่งในรัฐสภาอันทรงเกียรติเปนเรื่องรอง หัวใจอยูที่เขยาโลกทัศนชุมชน
การเมือง ใหมองเห็นความยากจนขัดสนของผูหญิงเปนประเด็นการเมือง
โดยเฉพาะผูหญิงชนชั้นแรงงานที่หาเชากินคํ่า ในหวงเวลานั้น รัฐสภาเปนพื้นที่
ชีวติ ของบุรษุ ความยากจนของผูห ญิงจึงมิไดเปนการเมือง มิไดเปนเรือ่ งสาธารณะ
อยางเชน ในประเทศสวีเดน กลุมผูหญิงรวมตัวเรียกรองเรื่องสถานที่เลี้ยงเด็ก
กําหนดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน มีสถานที่พักผอนหยอนใจของครอบครัว
มีพื้นที่ซักผา ทําครัวรวม และพื้นที่พบปะสังสรรคระหวางคนงาน (Mitchell,
1971, p. 47) ในบางประเทศ ผูห ญิงเรียกรองเขาถึงสิทธิทางการเมืองระดับชาติ
ในประเทศฟนแลนด ไอซแลนด และสวีเดนพบวาผลพวงของการตอสูใ นชวงแรก
รัฐใหสิทธิทางการเมืองแตเฉพาะสตรีที่เปนโสด อางวา หญิงที่แตงงานแลว
ไดใชสทิ ธิทางการเมืองผานชายสามี (United Nations, 1994 อางถึงใน นงเยาว
เนาวรัตน, 2540, น. 17)
การเคลื่ อ นไหวเรี ย กร อ งสิ ท ธิ พ ลเมื อ งทางการเมื อ งของกลุ  ม ผู  ห ญิ ง
ในประเทศพัฒนาแลว (Developed countries) ในศตวรรษที่ 19 กินเวลา
ยาวนานขามศตวรรษ การตอสูที่เขมขนยืดเยื้อสังเวยดวยชีวิตผูหญิงจํานวน
ไมนอย จนเกิดประวัติศาสตรและสัญลักษณการเคลื่อนไหวของสตรีนิยม
ระลอกที่ 1 มิตเชลล (Mitchell, 1971, p. 21) วิเคราะหวา ปญหารากฐานทีป่ ลุกพลัง
ผูหญิงทุกชนชั้นจนปะทุลุกฮือขึ้นในคลื่นลูกที่ 1 นั้น อาจสรุปไดวา มีเงื่อนไข
ที่สุกงอมอยางนอย 2 ประการดวยกัน คือ
1. ความยากไรทุกขยากของผูหญิงที่ตอสูเอาชีวิตรอดในสังคมที่มั่งคั่ง
รํ่ารวย เงื่อนไขชีวิตของผูหญิงผิวดํากรรมกรหญิง เปนตัวอยางที่ดีที่สุดของ
ความเหลื่อมลํ้าที่เกาะเกี่ยวโยงใยระหวางตัวแปร เพศภาวะ ชนชั้น และสีผิว
2. อารมณความรูสึกและอุดมการณเสรีนิยมที่บมเพาะจิตวิญญาณ
ผูคนเกี่ยวกับคุณคาของความคิด วาดวยภาษาและมโนทัศน ‘ภราดรภาพ’
และ ‘ความยุติธรรม’ ที่เบงบานอบอวลในสังคมตะวันตก
เงือ่ นไขประการหลังปะทุอบอวลอยูใ นหมูน กั ศึกษาและปญญาชน พวกเขา
เปนตัวแทนชนชั้นกลาง ใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัยที่เต็มไปดวยกลิ่นอาย
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ของเสรีภาพทางความคิดทวาลมหายใจของพวกเขาแวดลอมเนืองแนนดวย
กลิน่ อายความยากจน และไรสทิ ธิเ์ สียงของพลเมือง โดยเฉพาะคนผิวดํา ซึง่ เปน
พลเมืองแตมีสถานะคลายสัตวเลี้ยงคนขาว สังคมมีการแบงแยกพื้นที่ อํานาจ
และทรัพยากร ระหวางคนขาว-คนดําอยางชัดเจนในแทบทุกอณูเนื้อ เงื่อนไข
2 ดาน กอใหเกิดคําถามมากมายในมโนธรรมสํานึกของนักศึกษาปญญาชน
ชนชัน้ กลางและกลุม ผูห ญิง รวมทัง้ สรางภาวะขัดแยงกัดเซาะอารมณความรูส กึ
ของปญญาชนและมหาชนคนทุกข จนทายที่สุด กลายเปนคบเพลิงและพลัง
เคลื่อนไหว เพื่อแสวงหาคําตอบ และปฏิวัติเงียบของชนชั้นแหงเพศตอมา
1.1.2 ภาษาสตรีนิยม ภาวะไรตัวตนและการศึกษาของผูหญิง
การเคลือ่ นไหวของขบวนผูห ญิงในศตวรรษที่ 19 ยังคงชีน้ าํ ดวยอุดมการณ
เสรีนิยม ซึ่งแนวคิดเสรีนิยม เปนทั้งลัทธิ อุดมการณและระบบคิด ที่ทรงอิทธิพล
ตอผูค นและศาสตรความรูท างสังคมทุกสาขาวิชา สตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม (Liberal
feminism) มีแกนหลักการตอสูเพื่อยกระดับความเปนพลเมืองที่สมบูรณของ
ผูห ญิง พลเมืองทีท่ รงสิทธิพลเมืองทางการเมืองและเศรษฐกิจ พวกเขาเรียกรอง
ใหรัฐและสังคมเปดโอกาสใหผูหญิงใชชีวิตสวนตัวและชีวิตสาธารณะในสังคม
การเมืองทีเ่ ทาเทียมกับผูช าย สรางระบบการศึกษาของผูห ญิงใหมเพือ่ บมเพาะ
ผูหญิงเปนมนุษยและปจเจกชนที่มีเหตุผลมีจิตวิญญาณและลมหายใจที่เปน
อิสระ และสามารถแสดงความปรารถนาภายในไดอยางเปดเผย สตรีนิยม
สายเสรีนิยม เรียกรองถามหา ‘การศึกษา’ ที่นําผูหญิงออกจากความหวาดกลัว
นักเคลื่อนไหวและนักคิดคนสําคัญในหวงเวลาดังกลาว อาทิ จอหน สจวต มิลล
(John Stuart Mill) แฮรเรียต เทเลอร (Harriet Taylor) (Tong, 1989, p. 17)
จูเลียต มิตเชลล (Juliet Mitchell) (1971) เผยวาในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ
ดังกลาวโลกตะวันตกตางมีความใฝฝนสูงสุดที่จะใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิ
ความเปนพลเมืองถวนหนาเสมอภาค อุดมการณความเปนมนุษย/มนุษยนิยม
เปนทีถ่ กเถียงมาตัง้ แตปลายศตวรรษที่ 18 เมือ่ ยางเขาฤดูกาลของศตวรรษที่ 19
สิทธิตามธรรมชาติ (natural rights) ความเปนธรรม (justice) และประชาธิปไตย
(democracy) ไดรบั การสถาปนาเปนทัง้ อุดมการณสงั คมและมโนทัศนยทุ ธศาสตร
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ที่กลุมกระฎมพีชนชั้นกลางใชเปนกระบอกเสียง และอาวุธลับในการเรียกรอง
เพื่อขยายสิทธิและยกระดับสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจของชนชั้นตน
กลาวอีกนัยหนึ่ง การเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิงชนชั้นกลาง และชนชั้น
ไรสมบัติ อาทิ ชนชั้นแรงงาน ชาวนาไรที่ทํากิน นายทุนรายยอย ปรากฏตัวขึ้น
ทามกลางบรรยากาศของการแสวงหากลิ่นอายสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
เนือ่ งจากไมมปี ระเทศใดทีผ่ หู ญิงไดเขาถึงสิทธิความเปนพลเมืองเทียบเคียงกับ
บุรุษเพศ สิทธิความเสมอภาคที่เปนมโนทัศนและเปนอุดมการณในสังคม
ประชาธิปไตยจึงหางไกลจากลมหายใจของผูหญิง ที่สําคัญระบบการศึกษา
ยังตอกยํ้ากักขังพวกเธอใหอยูแบบไรตัวตน โดยปลูกฝงใหเด็กและผูหญิง
คุนเคยชีวิตโลกภายในบาน โรงเรียนและครูดัดจิตวิญญาณเด็กหญิงจนเกิด
ความภาคภูมใิ จในตนผานตัวสามีและลูก โรงเรียนตัง้ แตเริม่ ตน เปนพืน้ ทีต่ บแตง
ดัดตนใหผูหญิงแปลกแยกเปนอื่นในสังคมการเมืองและวิถีผลิตระบบทุนนิยม
(Friedan, 1992)
มิลล และ เทเลอร มีความเชื่อวา การศึกษา ที่สรางความมีตรรกะเหตุผล
ในตัวผูห ญิง หมายถึงการศึกษาทีบ่ ม เพาะผูห ญิงใหเปนปจเจกชน เขาใจตนเอง
อย า งถ อ งแท แ ละมี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจกํ า หนดชี วิ ต ตน มี ค วามสามารถ
แสวงหาความสุขไดในระดับสูงสุดที่ปจเจกชนหนึ่งๆ จะบรรลุได นักคิดกลุมนี้
เชื่อวา สังคมประชาธิปไตยจะปูฐานการเขาถึงภาวะขางตนหรืออยางนอยๆ
สังคมประชาธิปไตยไมกีดกั้นเปนอุปสรรค สวน แมรี วอลสโตนคราฟท (Mary
Wollstonecraft) นักสตรีนยิ มชาวอังกฤษทีม่ ชี วี ติ อยู ระหวาง ค.ศ. 1795 - 1799
ชี้วา เมื่อสังคมพัฒนาไปถึงจุดที่เกิดความเทาเทียมระหวางหญิงชาย (sexual
equality/gender justice) สังคมตองหยิบยื่นสิทธิใหผูหญิงทั้งดานการศึกษา
และสิทธิอื่นๆ ที่เหนือกวาการศึกษา การศึกษาที่วอลสโตนคราฟทเรียกรอง
ใหผูหญิงมิใชการศึกษาของผูหญิงที่ครอบครัวและโรงเรียนสมัยนั้นตางนิยม
แตเปนการศึกษาที่สังคมจัดเตรียมใหผูชายชนชั้นสูงไดฝกฝนภาวะการนําตน
ซึ่งเนนปลูกฝงและพัฒนาระบบคุณธรรม ศีลธรรม บนความมีเหตุมีผล มีความ
เปนอิสระ นอกเหนือจากการศึกษามิติใหมแลว ผูหญิงควรทรงสิทธิ์ความเปน
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พลเมืองดานการเมืองและเศรษฐกิจ วอลสโตนคราฟท นําเสนอความเปนหญิง
วาตองมีความเขมแข็ง ทั้งกายและจิตวิญญาณ ตองไมตกเปนทาสของสามี
และอยูในบวงความเปนหญิงที่สังคมปลูกฝง เธอยํ้าวาหนาที่แรกของผูหญิง
คือ 1) ตองนําตัวเองใหเปน 2) เปนมนุษยที่มีเหตุผล และ 3) นําตัวเองไปสู
ความเปนพลเมือง โดยเธอเชื่อมั่นวา
“เหตุผลเปนสิ่งจําเปนอันสัมบูรณที่จะโอบอุมผูหญิงใหทําหนาที่
ตางๆ ไดอยางถูกตอง”
(Tong, 1989, p. 17)
ดังนั้น ภาษาและความคิดเรื่องความไมเสมอภาค ยังใชอธิบายการถูก
กีดกันสิทธิผูหญิงดานการศึกษาและการมีงานทํา ‘งาน’ ที่หมายถึงการกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ถูกนับวามีมูลคาทางเศรษฐกิจ (Mitchell, 1987a)
วีเนอร (Weiner, 2004) ใหความเห็นวาปจจุบันความไมเสมอภาคยังคงเปน
ทั้งอุดมการณและยุทธศาสตรที่ผูหญิงทั้งในประเทศโลกที่หนึ่งและซีกโลกอื่นๆ
งั ด มาใช เ พื่ อ ตั้ ง คํ า ถามและเรี ย กร อ งทวงคื น ภาวะไร ตั ว ตน ที่ ส ตรี ทุ ก กลุ  ม
ชนชั้น สีผิว และเชื้อชาติ ตางยังเผชิญ เชน สตรีในชนชั้นแรงงานนําความคิด
ความไมเสมอภาคถามหาการเขาถึงคาจางทีเ่ ปนธรรมและเทาเทียมกับบุรษุ ในงาน
ประเภทเดียวกัน ในดานการศึกษา มโนทัศนความไมเสมอภาค ชวยวิเคราะห
เผยใหเห็นอคติในระดับนโยบายการศึกษาที่กีดกันผูหญิงออกจากความรู
และทักษะฝมอื ทีถ่ กู อางวาเปนความรูค บู รุ ษุ เชนในประเทศไทย เคยมีการกีดกัน
ผูหญิงเขาเรียนระดับอุดมศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ตอมาก็จํากัดสิทธิ
และโอกาสเขาเรียนในบางสาขาวิชา อาทิ วนศาสตร ประมง สวนการกีดกัน
ผูห ญิงจากการเขาสูเ พศบรรพชิตยังปรากฏจวบจนปจจุบนั ซึง่ การกีดกันดังกลาว
สังคมกระทําผานกลไกทัง้ ทางการเมืองและวัฒนธรรม ทัง้ เปดเผยและซอนเรน
ภาษา/มโนทัศนการเอารัดเอาเปรียบ (oppression) นัน้ ฟลลิปส (Phillips,
1987) ใหนาํ้ หนักไปทีก่ ารวิเคราะหสถานะของผูห ญิงทีถ่ กู พรากความเปนมนุษย
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ดวยการครอบงําผานอุดมการณความเชื่อซึ่งโอบอุมสังคมและวัฒนธรรมชาย
เปนใหญ และแรงกดทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึง่ จํากัดพืน้ ทีแ่ ละบทบาทผูห ญิง
ใหอยูใ นสถานะเบือ้ งลางบุรษุ สวนความเปนรอง (subordination) มีความหมาย
ที่สื่อถึงกระบวนการที่ผูหญิงถูกทําใหมีความเปนมนุษยนอยกวา มีสิทธิ์มีเสียง
นอยกวาโดยผูมีอํานาจเหนือ ฟลลิปส (Phillips, 1987) ชี้วา เพศภาวะชาย
มีอํานาจเหนือ (power over) เพราะไดรับการโอบอุมคํ้าจุนโดยอุดมการณและ
โครงสรางสังคมวัฒนธรรมชายเปนใหญทสี่ ถาปนาอํานาจนํา (hegemony) ของ
ชนชั้นบุรุษเพศมาอยางยาวนาน ระยะตอมาสตรีนิยมสายรากเหงา ไดนําเสนอ
มโนทัศนระบบชายเปนใหญ (patriarchy) เพศภาวะ (gender) สตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยม นําเสนอ มโนทัศน เรื่อง การแบงงานกันทํา
เชิงเพศภาวะ (gender division of labor) งานที่ไดรับคาจาง (paid work) และ
งานทีไ่ มมมี ลู คาทางเศรษฐกิจ (non paid work) เพือ่ วิเคราะหความเปนรองของ
ผูหญิง เปนตน
1.2 พัฒนาการสตรีนิยมในตะวันตก
กลาวเฉพาะในโลกตะวันตก ดังที่กลาวมาขางตน อาทิ ประเทศอังกฤษ
และฝรัง่ เศส มีหลักฐานแสดงใหเห็นวา สตรีนยิ ม (feminism) เปนคําทีม่ พี ฒ
ั นาการ
มายาวนาน อยางนอยๆ ในตนศตวรรษที่ 19 แมวาแตละชวงประวัติศาสตร
คําสตรีนิยมมีความหมายตางกันก็ตาม ในฝงหมูเกาะอังกฤษตามรากศัพท
คํา ‘feminism’ มาจากคํา ‘femina’ ในภาษาลาติน ซึ่งเทียบเคียงกับคําในภาษา
อังกฤษวา ‘women’ และคําวา สตรีนิยม (feminism) ไดปรากฏในหนังสือ
ชื่อ ‘the Athenaeum’ ตั้งแต วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1825 ‘the Athenaeum’
ซึ่งเปนหนังสือประเภทวรรณกรรมปริทัศน (book review) รายสัปดาหที่ตีพิมพ
ในกรุงลอนดอน ไดรบั การตีพมิ พเผยแพรในประเทศอังกฤษราวๆ 100 ป ระหวาง
ป ค.ศ. 1820 และ ค.ศ. 1923 เนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต การเมือง ศิลปะ
วรรณกรรม สังคมและเศรษฐกิจ (Weiner, 1997, p. 144)
อนึง่ นักวิชาการสตรีศกึ ษาอีกจํานวนหนึง่ วิเคราะหวา คํา และสภาวการณ
ทางสังคมที่นําไปสูการสรางภาษาและคําสตรีนิยมในสังคมตะวันตกนั้น นาจะ
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มีประวัติศาสตรยาวนานมากอนหนาแลว อาทิ ในประเทศอังกฤษ เมื่อดู
การเคลื่อนไหวของผูหญิงที่ลุกขึ้นตอสูการถูกเบียดขับของผูชายในโลกความรู
นาจะเริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีการตั้งขอสังเกตวาในระยะเริ่มแรก สตรีนิยม
ถูกใชในความหมายทีเ่ กีย่ วของกับการลดทอนความทุกขยากของสตรี และตอมา
ในราวๆ ป ค.ศ. 1890s ถูกนํามาใชในเชิงแนวคิดเพื่อเรียกรองความเทาเทียม
ระหวางหญิงชาย (sexual equality) (Mitchell, 1971; Tong, 1989; Rossi,
1974 as cited in Weiner, 2004, p. 1)
รองรอยพัฒนาการ คํา ภาษา และความหมายของคําสตรีนิยมตะวันตก
ในหมูเ กาะอังกฤษมีความสอดคลองกับประสบการณในประเทศแถบยุโรปเหนือ
โดยเฉพาะประเทศฝรัง่ เศส ดังทีไ่ ดถกู กลาวถึงในงานเขียนของวารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ์
(2545, น. 2) ‘สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20’
วารุณี อางงานของ คาเรน ออฟเฟน (Karen Offen) ทีไ่ ดกลาววา คําวาสตรีนยิ ม
‘feminism’ มิใชแนวคิดที่ปรากฏตัวในชวงระยะสั้นๆ ออฟเฟนไดอางหลักฐาน
จากงานเขียนในประเทศฝรั่งเศสที่พบวา คํา ‘feminisme’ ไดถูกนํามาใชอยาง
กวางขวางตั้งแตตนทศวรรษ 1890 และมีนัยยะความหมายวา ‘การปลดปลอย
สตรี’ คําขางตนยังมีการนํามาใชเชิงยุทธศาสตร การเคลื่อนไหวตอสูของผูหญิง
ในสังคมการเมือง เปดมานความคิดการเมืองใหคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ตัวตนของผูหญิงในฐานะพลเมือง หรือสมาชิกในสังคมการเมืองถวนหนา
(Rossi, 1974 as cited in Weiner, 2004, p. 1)
ณ หวงเวลานั้นผูหญิงชนชั้นกลางในโลกตะวันตก เริ่มมีโอกาสไดรับ
การศึกษาเฉกเชนเดียวกับบุรษุ แตสทิ ธิและโอกาสในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและในสังคม
การเมืองยังถูกจํากัดขอบเขตเปนอยางมาก (Harding, 1986) ในศตวรรษที่ 19
จึงพบวามีการใชคาํ ‘The Women’s Question’ อยูใ นขอเขียนตางๆ อยางแพรหลาย
ที่ตางสะทอนถึงความสนใจเรื่องเงื่อนไขการดํารงชีวิตที่ทุกขยากลําเค็ญของ
ผูหญิง มีการตั้งขอสังเกตวา คําถามและวิธีคิดเหลานี้นาจะสะทอนลึกถึง
จิตสํานึกทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมตางๆ กอนอุดมการณและจิตสํานึกสตรีนยิ มรวมสมัย
กอรูปขึ้น ซึ่งกระทําผานงานเขียนและการตอสูหลากหลายรูปแบบ อยางกรณี
ประเทศสยามทีร่ อ งรอยความทุกขยากของผูห ญิง ปรากฏในหลักฐานหลากหลาย
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ประเภททีเ่ ผยใหเห็นวาผูห ญิงตองถูกบิดาและสามีจาํ หนายจายแจกไปเปนทาส
นายเงิน วีเนอร (Weiner, 2004) แยกแยะวาอุดมการณและจิตสํานึกสตรีนิยม
รวมสมัยมีลักษณะเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตางจากในยุคกอน
หนานั้น คํา ‘สตรีนิยม’ เปนเพียงภาษาที่สรางขึ้นมาเพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาวะ
ทุกขยากของผูหญิงรายปจเจก ที่ไมไดเชื่อมโยงกับความเปนชนชั้นแหงเพศ
แตอยางใด (sex class)
สวนงานของ เดล สเปนเดอร (Dale Spender) (1980) เสนอวารองรอย
การเรียกรองเพื่อใหความสําคัญแกความทุกขยากของผูหญิงในปกทวีปยุโรป
เหนือ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนลมหายใจของระบบคิดสตรีนิยมในยุคตอมาอาจมี
ประวัตศิ าสตรการกอเกิดทีย่ อ นหลังกลับไปจนถึงศตวรรษที่ 13 ในงานเขียนของ
เธอชือ่ ‘There’s Always Been a Women’s Movement’ ซึง่ ตีพมิ พใน ค.ศ. 1983
สเปนเดอรไดเขียนงานรวบรวมความรูตางๆ ของผูหญิงหลายแงมุมพรอม
นําเสนอแนวคิดทํานองวา ในทุกยุคทุกสมัยมีรองรอยการเคลื่อนไหวเรียกรอง
ของผูหญิงเพื่อเลาขานประสบการณความสูญเสียตางๆ ในความสัมพันธกับ
บุรุษอยูเสมอๆ สเปนเดอรประมวลชี้ชัดวา รองรอยการตอสูเพื่อปลดเปลื้อง
ความทุกขยากของผูห ญิงสอเคาตัง้ แตยคุ กรีกโบราณ ยุคสมัยใหมและหลังสมัยใหม
การปรากฏตัวของสิง่ ทีเ่ รียกวาสตรีนยิ มจึงมีมาโดยตลอด แตกตางก็เฉพาะเรือ่ ง
รูปธรรมขอเรียกรอง และรูปแบบของการเคลือ่ นไหวทีม่ คี วามเฉพาะและตางออกไป
ตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตรที่หอหุมสิ่งที่เรียกวาสตรีนิยมและอุดมการณ
สตรีนิยมในยุคนั้นๆ
สตรีนยิ มรวมสมัยมีหลายสายธารความคิด นัยยะความแตกตาง หมายถึง
ความแตกตางในจุดยืนทางการเมือง และกรอบคิดการวิเคราะหตําแหนงแหงที่
ของผูหญิง (positioning of women) บนฐานความสัมพันธเพศภาวะ (gender
relations) ความแตกตางขางตนสงผลตอเปาหมายการเมืองของสตรีนิยม
ที่ไดแตกตัวแยกยอยมากมาย มีพลวัตสีสันอยางมาก การจัดประเภทสตรีนิยม
ออกเปนสายธารยอยๆ ที่มักใชอุดมการณทางการเมืองเปนกรอบคิดในแงหนึ่ง
สรางภาวะความไมลงตัวเกี่ยวกับการเมืองของขบวนผูหญิง มีการโตแยงขัดขืน
ภายในกลุม สตรีนยิ มดวยกันเอง ทวาการจัดแบงสตรีนยิ มออกเปนสายสกุลตางๆ
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อยางหลวมๆ ยังคงปรากฏใหเห็นมาอยางตอเนื่อง (Tong, 1989, p. 7) อาทิ
มีการแบงสตรีนยิ มออกเปน สตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม (Liberal feminism) สตรีนยิ ม
สายมารกซิสต (Marxist feminism) สตรีนยิ มสายสังคมนิยม (Socialist feminism)
และสตรีนิยมสายรากเหงา/กาวหนา (Radical feminism)
ตอมาในปลายศตวรรษที่ 20 และตนศตวรรษที่ 21 สตรีนิยมที่เปน
ทั้งแนวคิดวิชาการและการเมืองไดมีการแตกตัวเพิ่มออกไปอีกหลายสายสกุล
สตรีนิยมนองใหม อาทิ สตรีนิยมสายวัตถุนิยมประวัติศาสตร (Materialist
feminism) สตรีนยิ มสายวัฒนธรรม (Cultural feminsim) สตรีนยิ มหลังสมัยใหม
(Postmodern feminism) สตรีนิยมสายสีผิว (Black feminism) สตรีนิยม
สายรักรวมเพศและสตรีนยิ มสายนิเวศวิทยา (Lesbian-eco-feminism) สตรีนยิ ม
ประเทศโลกทีส่ าม (Third World feminism) สตรีนยิ มอิสลาม (Islamic feminism)
และสตรีนยิ มแนวพุทธ (Buddhist feminism) (Tong, 1989; Weiner, 1997; วารุณี
ภูริสินสิทธิ์, 2545) และสตรีนิยมหลังอาณานิคม (Postcolonial feminism)
(Tyagi, 2014) เปนตน
การปรากฏโฉมของสตรีนิยมสายสกุลใหมๆ ขึ้นในโลกใบนี้ สวนหนึ่ง
สะทอนใหเห็นวากลุม ผูห ญิงทีเ่ ปนผูก ระทําการหนาใหมๆ มีหลากหลายมากขึน้
พวกเธอเหลานี้ไดเขารวมออกแบบการตอสูเพื่อปลดปลอยตัวตนจากเงื่อนไข
ประวัติศาสตรที่ลอมคอกสตรีไวในที่แคบๆ ไรทางเลือกที่สรางสรรค รวมทั้ง
เผยใหเห็น ‘ผูหญิง’ ที่แตละสายธารความคิดวางเปนศูนยกลางของการศึกษา
มิไดเปนเอกพจนอีกตอไป ทวามีความหลากหลายซับซอนระหวางผูหญิง
อีกนัยหนึ่ง ชนชั้นผูหญิงมีความเหลื่อมซอน ซับซอนตางสถานะชนชั้น สีผิว
เชือ้ ชาติ อายุ อยูภ ายใน นอกจากนีน้ กั วิชาการสตรีนยิ มเองก็มไิ ดหยุดนิง่ ตอการ
ตั้งคําถามกับชีวิตของผูหญิงและความสัมพันธระหวางหญิงชายบนพื้นฐาน
การกดทับในลักษณะอํานาจทับซอน (intersectionality) กับอํานาจอื่นๆ
เชนกัน
สําหรับการตั้งคําถามเรื่องการศึกษาของผูหญิงนั้น แกบี วีเนอร (Gaby
Weiner) และ เมดเดอลีน อารนอ็ ต (Madeleine Arnot) (Weiner, 1997, p. 144)
ไดทําการศึกษาคนควาจนนํามาสูขอสรุปเบื้องตนวามีสตรีนิยมในทุกสายธาร
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ความคิด ไดตั้งคําถามอยางแหลมคม และสรางขอถกเถียงเกี่ยวกับแกนแท
ของการศึกษาของผูหญิงเสมอมา พวกเขาแสวงหาการศึกษาที่เปนอาวุธลับ
เสริมพลังอํานาจตัวตนผูหญิง ขอถกเถียงของสตรีนิยมทุกสํานักคิด ชี้ชัดวา
การศึกษาของผูหญิง มิใชเรื่องการอานออกเขียนได และการตอสูเขาถึงความรู
ในโลกของผูชายอยางทื่อๆ แตเปนการเมืองวาดวยความรู และญาณวิทยาการ
สรางความรูบนฐานประสบการณผูหญิง จุดยืน วิธีคิดเกี่ยวกับศาสตรการสอน
เพื่อยกระดับความเปนมนุษยที่มีเหตุมีผล มีเจตจํานงอิสระ มีเสรีภาพและ
พลังอํานาจจากภายในตน และเขาถึงโอกาสทางเลือกในชีวิตอยางรอบดาน
กวางขวาง และบมผูหญิงเปนผูกระทําการ (female agency) เขยาโครงกรอบ
ที่กดทับชนชั้นแหงเพศและความเปนรองรูปแบบอื่นๆ
1.3 คําและภาษาสตรีนิยมในสังคมไทย
1.3.1 คําและภาษาสตรีนิยมในแวดวงวิชาการสตรีศึกษา
การสํารวจ คํา ภาษาและแนวคิดสตรีนิยม ในพื้นที่ทางวิชาการนับวา
สําคัญ ชี้ใหเห็นถึงประวัติศาสตรการกอตัวทางความคิดของศาสตรสตรีนิยม/
ผูหญิงในพื้นที่ความรูในสังคมไทย ซึ่งเปนที่เขาใจกันวาความรูเกี่ยวกับผูหญิง
ถูกครอบงําจากการอธิบายดวยญาณวิทยาผูชายมาโดยตลอด สถานะผูหญิง
ในสังคมไทย จึงถูกวางเปน ‘ผูมีสถานะสูง’ แตมีคุณลักษณะระดับปจเจก
ทีอ่ อ นแอ ขาดภาวะผูน าํ ตน อยางไรก็ตามเมือ่ ยอนมองประวัตศิ าสตรการลุกขึน้
มาตอสูกับสภาวะรองของผูหญิงสยาม อาจกลาวไดวาขบวนผูหญิงสามัญชน
เริ่มปกหมุดสงเสียงรองทุกขมาตั้งแตยุคอาณานิคม หรือยุคที่สยามประเทศ
ปรับตนสูภาวะความทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ 4 แมยังไมมีความชัดเจน เรื่อง
การใชคํา ‘สตรีนิยม’ เปนภาษาในการตอสูก็ตาม
กลาวเฉพาะดานสังคมวิทยาและสตรีศกึ ษา (Women’s Studies) พบวา
น า จะมี ก ารใช คํ า ‘feminism’ มาก อ นต น พุ ท ธทศวรรษ 2520 ดั ง พบว า
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2532
หนา 149 มีคํา ‘feminism’ ปรากฏอยูดวยแลว ราชบัณฑิตฯ ถอดความหมาย
คํา ‘feminism’ เปนไทย วา
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“คตินิยมสตรี ขบวนการทางสังคมที่จะใหสตรีไดมีฐานะเสมอ
เทาเทียมกับบุรุษ ในดานการเมือง เศรษฐกิจและอื่นๆ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2532, น. 149)
พจนานุกรมฯ ฉบับดังกลาว เปนการพิมพครั้งที่ 2 ครั้งแรกพิมพเผยแพร
ในป พ.ศ. 2524 ราชบัณฑิตฯ ไดเขียนชี้แจงไวในคํานําพิมพครั้งที่ 2 ความวา
เปนการพิมพจากตนฉบับเดิม โดยแกไขคําทีผ่ ดิ พลาดในการพิสจู นอกั ษรเทานัน้
แสดงวาคําแปล ‘feminism’ ดังความขางตนมีมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2524
เมื่อพินิจคําแปลอนุโลมไดวาแมไมปรากฏ คํา ‘สตรีนิยม’ แตมีภาษาที่สื่อถึง
ความคิดความเชื่อและอุดมการณสตรีนิยมอยูดวย อาทิ คําวา ‘คตินิยมสตรี’
‘ขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี’ และ ‘เสมอเทาเทียมบุรุษ’ เปนตน ซึ่งสะทอนถึง
อุดมการณสตรีนิยมสายเสรีนิยมไมมากก็นอย
กอนพุทธทศวรรษ 2540 นักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มผนวกเนื้อหา
ดานผูหญิง อาทิ กฎหมาย การอบรมเลี้ยงดู สถานะและบทบาทในสถาบัน
ครอบครัว ผูหญิงกับแรงงานและการศึกษา เขาสูการเรียนการสอนบางรายวิชา
ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร สังคมวิทยา และสังคมวิทยาการศึกษา เชน
ในงานของนงเยาว ธาราศรีสุทธิ ที่เขียนหนังสือชื่อ สตรีกับการศึกษา (2526)
นงเยาวเปนอาจารยประจําที่ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในงานชิ้นดังกลาว กลาวถึงประวัติศาสตรและการ
ใหการศึกษาผูหญิงไทยตั้งแตอดีต มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันตางๆ ที่ทําหนาที่
อบรมบมเพาะสตรี จนผูห ญิงกลายเปนคนดี และกุลสตรีทพี่ งึ ประสงคของสังคม
ในแตละหวงประวัติศาสตรไทย งานชิ้นขางตนไมมีการใช คํา ‘สตรีนิยม’ และ
ศาสตรผูหญิง ผูเขียนใชแนวคิดเชิงจารีตในสาขาวิชาสังคมวิทยาเปนกรอบ
การเดินเรื่อง สะทอนวางานวิชาการดานสตรีและการศึกษาจํานวนหนึ่งมิได
นําแนวคิดสตรีนิยมวิเคราะหทําความเขาใจ ขอถกเถียงระหวางผูหญิงกับ
การศึกษาแตอยางใด จากการคนควางานสตรีศกึ ษาใน ‘บรรณานุกรมการศึกษา
เกีย่ วกับสตรีในประเทศไทย’ ที่ ประจักษ กองกีรติ นํามาวิเคราะหในงานสัมมนา
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‘สตรีศกึ ษา: พัฒนาการและองคความรู’ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ชีใ้ นทํานองเดียวกันวางานเขียนสวนใหญ มิไดใชศาสตรและจุดยืน
สตรีนิยมสายธารใดๆ มาทําความเขาใจเรื่องผูหญิง (สินิทธ สิทธิรักษ, 2542,
น. 275) ความรูเกี่ยวกับผูหญิงจึงถูกนําเสนอผานมุมมองจักรวาลความรูแบบ
ผูชายเปนหลัก
ถัดมาในป พ.ศ. 2528 คํา ‘สตรีนยิ ม’ ปรากฏในงานของอมรา พงศาพิชญ
(2528) ในบทความ เรื่อง “สตรีศึกษา” ในประเทศไทย ซึ่งเปนบทความ
ที่ไดทบทวนงานเขียนและงานวิจัยเรื่องผูหญิงไวจํานวนมากทีเดียว ในงาน
ชิ้นดังกลาว อมราใชคํา ‘สตรีนิยม’ 1 ครั้ง มีความหมายวาเปนกรอบแนวคิด
การอธิบายความไมเทาเทียมระหวางหญิงชาย ที่สําคัญ อมรา เผยใหเห็นวา
ในแวดวงวิชาการ ณ ขณะนั้น สตรีเริ่มเปนวัตถุศึกษาในงานวิชาการ ทั้งที่เปน
วิทยานิพนธ งานวิจัย งานแปล และบทความตางๆ จํานวนมากทีเดียว อาทิ
รพีพรรณ หุน พาณิช (2520) (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 2528, น. 37) ไดศกึ ษา
เปรียบเทียบการทํางานของผูหญิงในเมืองและชนบท และอีกจํานวนหนึ่ง
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการถือครองทีด่ นิ ของผูห ญิง ลักษณะและบทบาทผูห ญิงในครอบครัว
เชน งานของ นภาภรณ หะวานนท (2520) (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ,
2528, น. 38-39) ที่ศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทของหญิงในครอบครัว
ชนชั้นกลาง การแบงงานกันทําระหวางหญิงชายที่ทํางานในภาคการเกษตร
โอกาสทางการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิง และสภาพการทํางานของผูหญิง
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ของ วิจิตร รวิวงศ (1978) (อางถึงใน อมรา
พงศาพิชญ, 2528, น. 37) และของ มาลินี วงศพาณิช (1893) (อางถึงใน
อมรา พงศาพิชญ, 2528, น. 37) รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยผูหญิงที่ตกอยูในวังวน
การคาประเวณี เปนตน อมรา พงศาพิชญ (2528) ใหขอสังเกตเชนเดียวกับ
ประจักษ กองกีรติที่วา งานศึกษาเรื่องผูหญิง มิไดนําแนวคิดสตรีนิยมศึกษา
ทั้งหมด จํานวนไมนอยที่ยังคงใชศาสตรผูชายศึกษาเรื่องผูหญิง อยางไรก็ตาม
นับตั้งแตตนพุทธทศวรรษ 2520 เปนตนมา สตรีนิยมที่หมายถึงศาสตรศึกษา
เรื่อง ผูหญิง ไดรับความสนใจในแวดวงวิชาการมากทีเดียว และเริ่มเปนมุมมอง
ศึกษาผูหญิงมากขึ้น
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ทศวรรษถัดมาในป พ.ศ. 2533 ในตําราวิชาสังคมวิทยาการศึกษาทีเ่ ขียน
โดยนงเยาว เนาวรัตน มีคาํ ‘สตรีนยิ ม’ ปรากฏอยูห ลายครัง้ นงเยาว เปนอาจารย
ประจําที่ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในงานดังกลาว นงเยาวไดเขียนเรื่องแนวคิดสตรีนิยมและการศึกษาไว 1 บท
มีสาระรายละเอียดตัง้ แตการศึกษากับการครอบงําและการปลดปลอย แนวคิด
บทบาทหญิงชายและความไมเทาเทียม เปนตน มีการพูดถึงอุดมการณชาย
เปนใหญ (patriarchal ideology) มโนทัศนเพศภาวะ และความสัมพันธ
เพศภาวะ เปนเครื่องมือวิเคราะหความเหลื่อมลํ้าของผูหญิงในฐานะพลเมือง
และความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของเด็กและผูหญิง (นงเยาว เนาวรัตน,
2538) ในงานชิ้นดังกลาว นงเยาวใชคํา ‘สตรีนิยม’ โดยมิไดมีการถกเถียงเรื่อง
ความหมายในบริบทสังคมไทยแตอยางใด ทวาจากขอเขียน ชี้วาผูเขียนไดใช
ศาสตรผหู ญิง นําเสนอขอถกเถียงเกีย่ วกับการศึกษาของผูห ญิงในความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย ที่เผยใหเห็นความจริงอีกชุดหนึ่ง อาทิ ความเปนจริงวาดวย
ความรุนแรงทางเพศ ทาทีผูหญิงตอการศึกษาของผูหญิงภายใตอุดมการณ
ชุดตางๆ เปนตน
ในหวงเวลาเดียวกัน ศาสตรผหู ญิงและขอถกเถียงเกีย่ วกับการศึกษาของ
ผูหญิงเริ่มเขาสูวิธีคิดของหนวยงานภาครัฐ และประชาสังคม ดูไดจากงานของ
อมรา พงศาพิชญ (2548) เรือ่ ง ‘สตรีนยิ มและขบวนการผูห ญิง: ความเคลือ่ นไหว
ของเครือขายประชาสังคมขามชาติ และขบวนการสังคมแนวใหม’ และของ
นิศา ชูโต และคณะ (2538) โดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ไดจดั สรรทุนวิจยั จํานวนพอสมควร เพือ่ ทบทวน
ความรูเ กีย่ วกับการศึกษาของผูห ญิงในระบบโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
งานชุดนีเ้ นนวิเคราะหทาํ ความเขาใจการบมเพาะบทบาทหญิงชายผานตําราเรียน
และหนังสืออานประกอบการเรียนของรัฐ ทั้งในวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คณิตศาสตร และวิชาสรางเสริมประสบการณชวี ติ และชิน้ ทีส่ าํ คัญ คือ งานวิจยั
ของนิศา ชูโตและคณะ ที่จัดทําในป พ.ศ. 2538 เรื่อง ‘การประเมินหนังสือเรียน
และหนังสืออานประกอบการเรียนเชิงถายทอดคานิยมเกีย่ วกับบทบาทหญิงชาย’
คณะผูวิจัย เริ่มใชแนวคิดสตรีนิยมแนวเสรีนิยมวิเคราะหบทบาทหญิงชาย
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แมในรายงานมิไดมคี าํ ‘สตรีนยิ ม’ และทฤษฎีสตรีนยิ มอยูเ ลยก็ตาม ทวางานวิจยั
ไดหยิบยืมคํา ‘gender’ ซึง่ คณะผูว จิ ยั แปลเปนไทยวา ‘บทบาทหญิงชาย’ วิเคราะห
สถานะ/ภาพลักษณผหู ญิงในความสัมพันธกบั บุคคลอืน่ ผานเนือ้ หาและรูปภาพ
หรือภาพประกอบในแบบเรียนและหนังสือประกอบการเรียน อาทิ การวิเคราะห
รูปภาพจะเนนอยู 4 ดาน คือ ดานเปนผูกระทําการ (active) ดานที่เปนจุดสนใจ
ของบุคคลอืน่ ดานทีม่ คี วามชัดเจนกวาบุคคลอืน่ ๆ ในภาพ และดานทีม่ กี ารเนน
หรือใหความเดนชัดผานการใหสหี รือขนาดของภาพ งานวิจยั ไดชอี้ ยางชัดเจนวา
เมือ่ วิเคราะหรปู ภาพและเนือ้ หา ผูห ญิงมิใชผกู ระทําการและมิไดเปนองคประธาน
ของเรื่องราวตางๆ นอกจากนี้ ผูหญิงถูกตอกยํ้าใหวางชีวิตตนอยูในปริมณฑล
ครอบครัว จุดสําคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นขางตน คือ มีความเปน
การเมือง ซึ่งสะทอนอยูในวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ที่เนนนําเสนอแนวทาง
ขจัดอคติทางเพศและการพัฒนาคานิยมที่พึงประสงคเกี่ยวกับเพศใหม (นิศา
ชูโต และคณะ, 2538, น. 2)
ในป พ.ศ. 2541 พบวา คํา ‘สตรีนิยม’ ปรากฏอยูในงานหลายชิ้น อาทิ
งานของ กาญจนา แกวเทพ เรื่อง ผูหญิงกับสิ่งแวดลอม กาญจนาถอดคํา
‘สตรีนยิ ม’ จากคํา ‘feminism’ แตปรากฏเพียงหนึง่ ทีเ่ ทานัน้ สวนใหญ กาญจนา
จะใชคําภาษาอังกฤษ ‘feminism’ แทนคําไทย (กาญจนา แกวเทพ, 2541,
น.62, น. 107) ในหวงเดียวกัน พบวา ชลิดาภรณ สงสัมพันธ ถอดคํา ‘feminism’
เปนไทยวา ‘อิตถีศาสตรพินิจ’ (สินิทธ สิทธิรักษ, 2542, น. 277)
จากรองรอยดังกลาวอาจสันนิษฐานเบือ้ งตนไดวา คํา ภาษา และแนวคิด
สตรีนิยม เริ่มเขาสูสังคมไทยผานการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ในบางสาขาวิชา มาตั้งแตพุทธทศวรรษ 2530 เชน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
จัดใหนักศึกษาอานและถกเถียงอิตถีศาสตรพินิจแนวตางๆ ใน วิชาสัมมนา
สตรีกับการเมือง ซึ่งเปดสอนในคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธีรนาถ กาญจนอักษร พูดถึง
สตรีนิยมกับการพัฒนาในวิชาเศรษฐศาสตรและการพัฒนา (สินิทธ สิทธิรักษ,
2542) สวนวิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน และการพัฒนาทีส่ อนโดย แล ดิลกวิทยรัตน
ก็ไดนาํ แนวคิดสตรีนยิ มเขาสูห อ งเรียนเชนกัน แลเองไดเขียนบทความชิน้ สําคัญ
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เกี่ยวกับผูหญิง เรื่อง ‘มดลูกก็เปนปจจัยการผลิต’ เผยแพรในป พ.ศ. 2524
ซึง่ นับเปนงานชิน้ สําคัญทีใ่ ชแนวคิดสตรีนยิ มสายมารกซิสตมาวิเคราะหปญ
 หา
ผูหญิงในสังคมไทย แลเสนอใหมีการทบทวนงานบานและการดูแลครอบครัว
ของผูหญิงวามีนัยยะทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมอยางไร และผูหญิงถูกเอารัด
เอาเปรียบผานกลไกการผลักงานบานออกจากการใหคุณคาและมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยางไร สวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาค อาทิ เชียงใหม มีคําและภาษา
สตรีนิยมในหลายๆ กระบวนวิชาดวยแลว อาทิ วิชากฎหมายครอบครัว ที่สอน
โดย วิระดา สมสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งวิชาเหลานี้
ตางเผยใหเห็นสภาวะเหลือ่ มลํา้ ระหวางหญิงชายในบริบทตางๆ ซึง่ กําหนดโดย
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมแบบปตาธิปไตย รวมทั้งระบบทุนนิยม
สตรีนยิ ม ในฐานะทีเ่ ปนศาสตรผหู ญิงจึงอนุมานวาเริม่ มีตวั ตนผานภาษาทีช่ ดั เจน
ภายหลังทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาชัน้ สูงไดเปดสอน
วิชาสตรีศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษาขึ้น คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สังกัดสํานักบัณฑิตอาสา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม สังกัดคณะสังคมศาสตร
ในตนป พ.ศ. 2540
ณ สํานักเชียงใหม ฉลาดชาย รมิตานนท ไดอรรถาธิบายวา การถอดความ
คํา ‘feminism’ เปนไทยๆ ในภาษาบาลีและสันสกฤต วา สตรีนิยม นั้น ถาสรุป
ใหสั้นที่สุด อาจเปนอุดมการณ เปนลัทธิความเชื่อของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
“…ที่ระบุวาผูหญิงถูกกดขี่อยางเปนระบบ …และมิใชวาเพศ
และการกดขี่ทางเพศจะเปลี่ยนแปลงไมได ดังนั้นสตรีนิยม จึงมี
ความมุงมั่นหรือภารกิจ ทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม…”
(ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555, น. 57)
ที่นาสนใจ ฉลาดชายขยายความคิดวา สตรีนิยม มีอุดมการณ ตอตาน
การกดขี่บนฐานการจัดประเภทผูคนทุกรูปแบบ นอกเหนือจากเพศภาวะ อาทิ
การจัดประเภทจําแนกแยกแยะของผูคนบนฐาน ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ อายุ
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ลักษณะทางกายภาพ เชน สวย ไมสวย ปกติ พิการ เพศวิถีและลีลาวิถีชีวิต
นอกจากนี้ ฉลาดชายชี้วา คําวา ‘ผู’ แปลวา ‘คน’ สวน ‘หญิง/สตรี’ แปลวา
คนที่มีเพศตรงขามกับผูชาย นัยยะของคํา ตองมีผูชายกอนจึงมีผูหญิง และเมื่อ
ไมมีคนเพศชาย ยอมไมมี คนเพศหญิง (2555, น. 57) ดังนั้นความคิดของ
ฉลาดชาย ความเปนรองเปนอื่นของผูหญิงจึงฝงอยูในคําตั้งแตมีการประดิษฐ
ใชคํา ผูหญิงและสตรีในสังคมสยาม ในขณะที่ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2546,
น. 10) ใหขอสังเกตวา คํา ‘สตรีนิยม’ ในภาษาไทย ซึ่งแทจริงเปนภาษาบาลีและ
สันสกฤตนั้นเปนคําที่ไมสื่อถึงตนความในคําภาษาอังกฤษ เนื่องจาก เปนคํา
เอกพจน จึงไมคอ ยสะทอนความเปนพหุทศั นของ ‘feminisms’ ซึง่ เปนชุดความคิด
และวิธีการอธิบายสถานะความเปนอื่นของผูหญิงหลากหลายกระบวนทา
ดังนัน้ อาจกลาวไดวา แมคาํ ‘สตรีนยิ ม’ เริม่ แจงเกิดในโลกความรูไ มนาน
นักวิชาการเชื่อวา กระแสทัศนสตรีนิยม (Feminist perspectives) ที่เปนวิธีคิด
อุดมการณ และขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห ญิง ทีเ่ ปดมุมมองสองตัวตนผูห ญิง
ในฐานะมนุษยและพลเมืองเต็มขัน้ นาจะไดบม เพาะอยูใ นสังคมไทยมายาวนาน
และเริ่มเดนชัดมากขึ้น ในหวงรัชกาลที่ 4 เมื่อสยามประเทศกาวเขาสูความ
ทันสมัยหรือสังคมอารยะ (ศิรพิ ร สะโครบาเน็ค, 2526; อมรา พงศาพิชญ, 2537;
จิตติมา พรอรุณ, 2538; นุมนวล ยัพราช, 2549)
1.3.2 คําและภาษาสตรีนิยมในแวดวงงานพัฒนาสตรีรวมสมัย
ดังที่เปนที่รับรูทั่วไป สตรีนิยมเปนศาสตรผูหญิงที่มีความเปนการเมือง
มุงขจัดและลดทอนความเปนรอง ความเปนอื่นของผูหญิง และศาสตรผูหญิง
กอรูปจิตสํานึกและความรูจ ากประสบการณความทุกขยากและการเคลือ่ นไหว
ของผูหญิง จนนําไปสูขบวนการเคลื่อนไหวระดับโลก
กล า วเฉพาะสั ง คมไทย เมื่ อ สํ า รวจคํ า และภาษาสตรี นิ ย มในพื้ น ที่
การเคลื่อนไหวทางสังคมและการพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมและรัฐ
ในปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีการริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาสตรีระยะยาว
(พ.ศ. 2525 - 2544) หรือที่เรียกกันวาแผนผูหญิงฯ ขึ้น ในหวงป พ.ศ. 2523
พบวาไมปรากฏวามีการใชคําประเภท สตรีนิยม สิทธิสตรี ขบวนผูหญิง ชนชั้น
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แหงเพศ อยางชัดเจนมากนัก ในแผนผูห ญิงฯ มีคาํ ทีเ่ กีย่ วของกับ ‘การศึกษาและ
อบรมผูหญิง’ อยูจํานวนมาก แตไมปรากฏภาษาการศึกษาอบรมที่เนน ‘สราง
จิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ซึ่งเปนขอเสนอวาดวยการศึกษาของนักคิดสตรีนิยม
ทุกกระแสธารความคิด โดยเฉพาะสตรีนิยมสายรากเหงา (Radical feminism)
แตอยางใด การศึกษาของผูห ญิงทีเ่ ปนโจทยหลักของการพัฒนาประเทศ กลับเนน
ไปทีก่ ารเขาถึงการศึกษาในระบบโรงเรียน เพือ่ การอานออกเขียนไดเปนสําคัญ
ผูยกรางแผนผูหญิงฯ ละเวนคําประเภท สตรีนิยม ขบวนผูหญิง ชนชั้น
แหงเพศ แตเลือกใชคําอื่น อยางเชนคํา ‘สตรี’ ‘ผูหญิงกลุมพิเศษ’ และจําแนก
ผูหญิงออกเปนกลุมตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร อาทิ ผูหญิง
ในเมือง/ชนบท หรือ กลุมแมบาน/แรงงานหญิง อยางไรก็ตาม มีการกําหนด
อยางคอนขางชัดเจนเกีย่ วกับเปาหมายสําคัญของแผนผูห ญิงฯ คือ ใหเกิดความ
เสมอภาคในสิทธิและโอกาสทีส่ ตรีรายปจเจกจะไดรบั บริการตางๆ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทวาไมเนนเรื่องมโนทัศน เสรีภาพ เสมอภาค เทาเทียม
การชวงชิงพืน้ ทีอ่ าํ นาจ และการเปนเจาของทรัพยากรรวมกัน ระหวางหญิงชาย
และระหวางสตรีกลุมตางๆ
การไมมคี าํ และภาษาสตรีนยิ มแนวเสรีนยิ มและแนวคิดอืน่ ๆ อยางชัดเจน
ใน ‘แผนผูหญิงฯ’ สะทอนอุดมการณและการเมืองของขบวนผูหญิงไทยที่ยัง
ไมตกผลึกเกีย่ วกับจุดยืนทางการเมือง และแนวคิดทฤษฎีทใี่ ชอธิบายความเปนรอง
ความเปนอื่นของผูหญิงก็อาจเปนได ดังที่ ธเนศ อาภรณสุวรรณ (อางถึงใน
สินทิ ธ สิทธิรกั ษ, 2542, น. 276) ใหความเห็นวากลุม และขบวนผูห ญิงในสังคมไทย
ไมนิยมถกเถียงระดับอุดมการณและทฤษฎีการเคลื่อนไหว ซึ่งอนุมานวาไดรับ
แรงบันดาลใจจากสตรีนิยมสายเสรีนิยม แตกลับไมมีขอถกเถียงถึงประเด็น
สิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาคอยางจริงจังในบริบทของสังคมไทย ซึ่งมโนทัศน
เหลานี้เปนหัวใจของสตรีนิยมสายเสรีนิยม การที่สตรีนิยมไมมีภาษา และ
พื้นที่การถกเถียงอยางจริงจังมีการยํ้าในงานของอมรา (2548) เชนกัน ผูเขียน
ใหความเห็นวา จุดพรองขางตน อาจมีตนสายปลายเหตุจากขบวนผูหญิง
ในสังคมไทยทุมพลังแกปญหาปากทองของผูหญิงจึงละเลยสรางความเขาใจ
ระดับแนวคิดทฤษฎี
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นอกจากความเปนชายขอบของพืน้ ทีค่ วามรูใ นทางวิชาการและการพัฒนา
สังคม ความหลากหลายของอุดมการณภายในขบวนผูหญิงเองนาจะมีสวน
ไมนอย ที่ทําใหการเคลื่อนไหวของขบวนผูหญิงเนนอุดมการณเมตตาธรรม
มากกวาจะรวมถกเถียงในระดับอุดมการณและรากเหงาความเปนรองความเปนอืน่
บนฐานคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมและสายอื่นๆ ซึ่งตองยกระดับจุดเนนไปที่
โครงสรางสังคมการเมือง อันเปนบอเกิดของสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาคของ
ผูหญิงและพลเมือง
ในยุคตนพุทธทศวรรษ 2510 นัน้ กลุม ผูห ญิงภายในขบวนผูห ญิงดวยกัน
ประกอบสรางขึ้นจากผูหญิงหลากหลายชนชั้นและอุดมการณ แตละกลุม
มีคําถามตอสถานะผูหญิงและการเมืองขับเคลื่อนความเปนรองเปนอื่นของ
ผูห ญิงในลักษณะเฉพาะ อาทิ องคกรผูห ญิงกลุม วิชาชีพ ซึง่ วิวฒ
ั นมาตัง้ แตสมัย
รัชกาลที่ 5 เนนเปลี่ยนแปลงสถานภาพและคุณภาพชีวิตผูหญิงผานระบบคิด
การทํางานเชิงสงเคราะห และไมไดมียุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง
มากนัก (ศิริพร สะโครบาเน็ค, 2526) บางองคกรมีจุดยืนแนวเสรีนิยมโนม
ไปทางอนุรกั ษนิยม ใหความสําคัญแกการเมืองเชิงสถาบัน โดยเนนเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและกฎหมายเพื่อยกระดับสถานภาพและบทบาทผูหญิงใหทัดเทียม
ผูชาย (นุมนวล ยัพราช, 2549) สวนขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมที่เพิ่งกอเกิด
หลังพุทธทศวรรษ 2510 อนุมานวามีจุดยืนแนวสตรีนิยมแนวเสรีนิยมเปนหลัก
ผสมผสานดวยแนวมารกซิสต - สังคมนิยม และสายรากเหงาอยูบ า งประปรายนัน้
ไมปรากฏวามีพื้นที่เขารวมในกระบวนการจัดทําแผนผูหญิงฯ กลุมผูหญิงที่รัฐ
ผนวกเขาสูก ระบวนการทําแผนผูห ญิงฯ คือ สภาสตรี นอกเหนือจากนีเ้ ปนผูห ญิง
นักวิชาการ นักกฎหมาย และผูหญิงที่ทํางานอยูในหนวยงานรัฐ
ขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมขับเคลื่อนบมเพาะพลังอํานาจผูหญิง
กลุมรากหญาและกลุมผูหญิงดอยโอกาสอันเปนผลมาจากถูกผลักออกจาก
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง พวกเขาเนนตั้งคําถาม
กับโครงสรางความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทีม่ องไมเห็นผูห ญิงในฐานะหุน สวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ๆ ทีผ่ หู ญิง
เปนกําลังของบาน รับบทบาทหนักทั้งงานการผลิตและงานผลิตซํ้าบางปกของ
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ขบวนผูห ญิงชนชัน้ กลางใหม วิเคราะหการกดขีผ่ หู ญิงทีถ่ กั ทอกับระบบการเมือง
แบบเผด็จการ ขบวนผูห ญิงรุน ใหมเรียกรองใหจดั การศึกษาและฝกอบรมผูห ญิง
เพื่อยก ‘ระดับจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ผานเนื้องาน ตั้งวงสานเสวนา ยกระดับ
ความรูเรื่องกฎหมายในหมูกรรมกรหญิง กระตุนการรวมกลุมและสรางภาวะ
ผูนําผูหญิงในหมูกรรมกร ผูหญิงชนบท ผูหญิงขายบริการทางเพศ และผูหญิง
ที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรงทางเพศ เปนตน
แรงตานจากสังคมโดยเฉพาะระบบราชการ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผล
ตอความเปนชายขอบของสตรีนยิ ม และขบวนผูห ญิง จนเกิดความกลัวทีจ่ ะสราง
ภาษา และคําใหมๆ ขึ้นในโลกชีวิตสังคมไทย อาทิ ความเสมอภาคหญิงชาย
และสตรีนยิ ม ปานแด (Pandey) (Pandey, 2002) (อางถึงใน วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์
2545, น. 104) ใหขอสังเกตวา ขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงในสังคมไทย
ไมมีพลังเทาที่ควร สวนหนึ่งเกิดจากแรงตานบนความนิ่งเฉยของระบบราชการ
ที่ ส ร า งโลกความรู  เ กี่ ย วกั บ สถานภาพผู  ห ญิ ง ไทยที่ ดู สู ง กว า ประเทศอื่ น ๆ
สอดคลองกับ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2546) ที่ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับทาที
ของสังคมไทยตอการกอรูปทางอุดมการณและความคิดสตรีนิยมวาศาสตร
สตรีนยิ มยังคงอยูช ายขอบของแวดวงวิชาการไทย กระแสตานมักสรางวาทกรรม
กลาวหาสตรีนยิ มวาเปนแนวคิดนอกคอกและแปลกแยกจากวิถชี วี ติ ผูค นในสังคม
รวมทั้งสตรีเพศดวย
ดังนัน้ ‘แผนผูห ญิงฯ’ จึงยังไมมภี าษาทีส่ ะทอนอุดมการณสตรีนยิ มชัดเจน
และมองผูหญิงที่เปนชนชั้นแหงเพศอยางเดนชัด ‘แผนผูหญิงฯ’ ซึ่งสวนหนึ่ง
ถูกผลักดันจากกระแสขบวนผูหญิงสากลจึงเลือกรับแนวคิดการพัฒนาสตรี
สายเสรีนิยมแนวจารีตมาเพียงบางสวนบางมิติ มีการเลือกใชคําที่ไมแสลง
การรับรูของผูมีอํานาจ ซึ่งความคิดและจุดยืนการพัฒนาสตรีแบบ WID ผูหญิง
ในการพัฒนา (Women in Development - WID) นั้นนับวา เปนแนวคิด
การพัฒนาสตรีที่คอนขางลาหลังกวาแนวคิดอื่น อาทิ แนวคิด ‘ผูหญิงกับการ
พัฒนา’ (Women and Development - WAD) โดยที่ WID เนนเพียงนําผูหญิง
ที่เปนวัตถุการผลิตตัวใหมเขาสูการผลิตในระบบตลาด แตขาดมิติตอสูตอรอง
เรื่องความสัมพันธระหวางชนชั้นแหงเพศ
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1.3.3 งานพัฒนาสตรีรวมสมัยในระดับสากล - ไทย
การเคลือ่ นไหวของขบวนผูห ญิงสายมารกซิสตและสังคมนิยมระดับโลก
ไดผลักดันวาระ ‘ผูหญิงกับการพัฒนา’ (Women and Development - WAD)
ระดับนานาชาติ ประสบความสําเร็จอยางกาวกระโดด ในป พ.ศ. 2518 เมือ่ สามารถ
รวมพลังจัดการประชุมสตรีโลกครัง้ ที่ 1 ขึน้ ไดสาํ เร็จ ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก
นอกจากนี้ยังไดใชโอกาสที่ผูหญิงจากทั่วทุกมุมโลกมาอยูรวมกัน สถาปนา
‘วันสตรีสากล’ และกําหนด ‘ทศวรรษการพัฒนาสตรีระดับโลก’ ขึน้ (พ.ศ. 2518 2528) ในคราเดียวกัน (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2550, น. 39) แนวคิด WAD
วิเคราะหสถานะความเสียเปรียบของผูหญิงที่ถูกกดทับผานวิถีการผลิตแบบ
ทุนนิยมโลก สตรีนิยมสายมารกซิสตมองโครงสรางสังคมทุนนิยม เปนตนธาร
ของการกดขี่ วิเคราะหภาวะถูกกดทับของชนชัน้ ผูห ญิงผานโครงสรางความสัมพันธ
ทางการผลิตและการผลิตซํา้ และการเอารัดเอาเปรียบของระบบทุนนิยมระหวาง
ประเทศศูนยกลางและชายขอบ (กรวิภา บุญซื่อ, 2538, น. 12)
นอกจากนี้ WAD เสนอมุมมองใหมตอสถาบันครอบครัวที่วิวัฒนมาสู
ยุคทุนนิยม มุมมองใหมวิเคราะหสถาบันครอบครัว วาเปนหลุมดําที่คอยกดทับ
บงการผูหญิงใหอยูในสถานะ
เปนรองเปนอืน่ หนังสือ เรือ่ ง The Origin of the Family, Private Property
and the State (1845) ของ ฟรีดริช เองเกิลส (Friederich Engles) เปนหนังสือ
ทีส่ รางภูมปิ ญ
 ญาการวิเคราะหสงั คมและตําแหนงแหงทีข่ องผูห ญิงใหขบวนผูห ญิง
ชนชัน้ กลางใหม โดยเฉพาะกลุม ผูห ญิงในรัว้ สถาบันการศึกษายุคประชาธิปไตย
เบงบาน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ยอนกลับไปสูบทบาทของขบวนผูหญิงไทยในการประชุมสตรีระดับโลก
ครั้งที่ 1 ปรากฏวามีผูแทนสตรีภาครัฐไปรวมประชุมสตรีโลกดวยจํานวนหนึ่ง
นําโดยคุณหญิง อัมพร มีสุขซึ่งขณะนั้นทํางานอยูในกระทรวงศึกษาธิการ
ตอมารัฐไทยตอบสนองตอวาระสตรีโลกและวาระการพัฒนาผูหญิงโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ มายกรางแผนพัฒนาสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2525 - 2544)
หรือแผนผูหญิงฯ ขึ้นเปนครั้งแรก อานไดวาคณะผูกอการผูหญิงที่ผลักดันให
รัฐบาลยุคนั้นมีแผนพัฒนาสตรีฉบับพิเศษ คือ การทอนความเปนชายขอบของ
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พืน้ ทีก่ ารพัฒนาผูห ญิง และผนวกผูห ญิงเขาสูศ นู ยกลาง วางผูห ญิงเปนผูก ระทํา
การหนาใหมในงานพัฒนา ตัวตนผูหญิงมีความเดนชัดมากขึ้น กอนหนานั้นรัฐ
มองเห็นผูหญิงเปนเพียงผูอนุบาลครอบครัว และใหกําเนิดบุตร แผนผูหญิงฯ
ประกบคูกบั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 และฉบับถัดมา
รวมแลว 20 ป ศรีสวาง พัว่ วงศแพทย ผูม บี ทบาทโดดเดนในการรางแผนดังกลาว
สรุปวา ระยะกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 รัฐไมมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีเฉพาะและชัดเจน เชน ในแผนฯ ฉบับที่ 1 และ 2
(พ.ศ. 2503 - 2514) ไมมีคําสตรี/ผูหญิงปรากฏ และระบุปญหาสตรีแตอยางใด
ในแผนฯ ฉบับที่ 3 คําสตรีปรากฏ แตแฝงอยูก บั ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนามัย
แมและเด็ก รวมทั้งสตรีถูกพูดถึงเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด
(ศรีสวาง พั่ววงศแพทย, 2543, น. 11)
กลาวเฉพาะการศึกษาของผูหญิง ที่เริ่มเปนที่สนใจของรัฐบาลในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) นัน้ อนุมานวาเปนการศึกษาภายใต
ความรูที่ผูชายเปนศูนยกลาง ผูหญิงถูกจินตนาการและคาดหวัง ดวยมโนทัศน
การแตงงาน การครองเรือน เปนแมศรีเรือน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เนนให
การศึกษาผูหญิง เรื่อง ความสะอาด สุขภาพอนามัยของครอบครัว การดูแล
บานเรือนใหถูกสุขอนามัย สวนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ภายใตการกํากับของ
แผนผูห ญิง มีความแปลกใหม สาระสําคัญ คือ มีการมองผูห ญิงทีเ่ ปนทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เปนพลเมืองของรัฐที่นอกเหนือจากความเปนแมและเมีย ผูหญิง
ในจินตนาการใหมของรัฐเสรีนยิ มและทฤษฎีความทันสมัย เปนทรัพยากรมนุษย
เปนแรงงาน เปนฟนเฟองทางเศรษฐกิจซึง่ กอนหนานี้ ทรัพยากรมนุษยเพศภาวะ
หญิง ไมไดถกู ดูดซับใชประโยชนอยางเต็มที่ ยุทธศาสตรการศึกษาและฝกอบรม
ทั้งที่อยูในวัยเรียนและวัยทํางาน จึงเปนยุทธศาสตร ที่เรียกวา ‘ผูหญิงในการ
พัฒนา’ (WID) ซึ่งเปนวิธีคิดการพัฒนาผูหญิงระดับโลกที่ใชมากอนหนาวิธีคิด
ผูหญิงกับการพัฒนา (WAD)
ดังที่กลาวมาแลวพอสังเขป วิธีคิด ‘ผูหญิงในการพัฒนา’ มุงประสงค
ดึงผูห ญิงเขาสูพ นื้ ทีก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ แตไมทา ทายอํานาจระบบชายเปนใหญ
เลีย่ งทีจ่ ะใชคาํ แสลงหู อาทิ การกีดกันทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สิทธิผหู ญิง
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เปนตน WID วิเคราะหปญ
 หาความยากจนของผูห ญิงวามีรากเหงาทีไ่ มมากไปกวา
การถูกกันออกจากพื้นที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเกิดจากคุณลักษณะ
ที่ดอยของผูหญิงรายกรณี โดยเฉพาะการไมรูหนังสือและไรการศึกษาของ
ผูหญิงที่อยูในพื้นที่หางไกล เจตคติที่ผิดๆ ของสังคมตอการศึกษาของผูหญิง
เปนตน ศรีสวาง พั่ววงศแพทย (2543, น. 13) ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ยกรางแผนผูหญิงฯ ขางตน เนนวา คําสิทธิสตรี ความเสมอภาคทางเพศและ
การพัฒนาสตรี เริม่ มีภาษาและระบบคิดทีค่ อ นขางครบถวนมีจติ วิญญาณจริงๆ
และเชือ่ มโยงกับการเขาถึงทรัพยากร และสิทธิความเปนพลเมืองและความเปน
มนุษยของผูหญิง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2550 - 2554)
การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาใหผหู ญิงทัว่ ไปและผูห ญิงกลุม เฉพาะตางๆ
ถูกจัดวางเปนกลยุทธเรงดวน ในแผนผูหญิงฯ มีงานศึกษาผูหญิงหลายแงมุม
ผูห ญิงบางกลุม ไดรบั การพูดถึงเปนกลุม พิเศษทางสังคม กําหนดใหรฐั มียทุ ธศาสตร
สงเสริม การฝกอบรมและการจัดตั้งกลุมสตรี ซึ่งตอมารูจัก ในชื่อ ‘กลุมแมบาน’
ของกระทรวงตางๆ ในระยะตอมา กระทรวงเริม่ ใชกลุม สตรีเปนฐานเรียนรูป ญ
 หา
และความตองการ แตจากภาษาวิเคราะหไดวา กลุมสตรีถูกพูดถึงในฐานะ
ที่เปนกลุมพลเมืองที่ถูกละเลยจากการพัฒนามากกวาที่จะเปนกลุมทางสังคม
ที่มีจิตสํานึกทางชนชั้นแหงเพศ มีอุดมการณ และการเมืองของตน
สมาชิกเองยังมองกลุมเปนสวนหนึ่งของรัฐ ยุทธศาสตรสงเสริมการรวม
กลุม สตรีของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มิไดบม เพาะแนวคิดและจุดยืนสตรีนยิ ม
แตอยางใด รัฐมองผูหญิงเปนกลุมที่ควรไดรับผลประโยชนขั้นพื้นฐาน จึงเนน
ใหผูหญิงยากจนรวมตัวเปนกลุมกอนเขารับประโยชนจากการพัฒนาที่รัฐ
กําหนดขึ้น ดานการเมืองและในระบบราชการ มีการตั้งเปาหมายเพิ่มสัดสวน
ผูหญิงใหไดไมนอยกวารอยละ 30 ภายใน 20 ป ทั้งระดับชาติและทองถิ่น
การพัฒนาสตรีประเด็นการศึกษาและฝกอบสตรี จึงคอนขางเดนชัดวา
รัฐมุงหวังรวบผูหญิงที่กระจัดกระจายอยูในบานและไรนา ทั้งในหมูบานชนบท
ชนชั้นแรงงาน และชาวนา เขาสู โรงเรียนในหมูบาน แลวสงตอไปยังโรงงาน
ในเมือง ตามแนวคิดการพัฒนาสตรีระดับสากลทีเ่ รียกวา ‘WID’ ความพิเศษของ
แผนผูหญิงฯ ดานการศึกษา คือ มีการสรางแผนการศึกษาเพื่อลดทอนอคติ
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ทางเพศ การพัฒนาความเปนผูนํา และหยิบยกปญหาการถูกกีดกันการเปน
นักบวชในพุทธศาสนาของเด็กและผูหญิง ไมปรากฏวิธีคิดเกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อ ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ การตั้งคําถามกับความรู และศาสตรการสอน
ผูหญิงแตอยางใด ระบบคิดรวบยอด คือการผลักผูหญิงเขาสูโรงเรียนทุกระดับ
เนนลดจํานวนผูหญิงอานไมออกเขียนไมได จุดสําคัญอีกประการของแผน
ผูห ญิงฯ คือ มีแผนงานเรงดวนจัดตัง้ องคกรสตรีระดับชาติ ไดแก ‘คณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ’ เพือ่ ยกสถานะกลไกภาครัฐระดับชาติถาวร
มีหนาที่วางแผนการพัฒนาสตรีอยางตอเนื่อง ปูพื้นฐานรัฐบาลไทยเขารวมเปน
ภาคีของ ‘อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ’ (The
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), ค.ศ. 1979) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528
ดังนัน้ สรุปและวิเคราะหไดวา สตรีนยิ มและประวัตศิ าสตรความคิดสตรีนยิ ม
ในโลกตะวันตก เปนภูมิปญญาของหลายกลุมสังคมวัฒนธรรม เปนระบบคิด
และภูมิปญญาที่มิไดปรากฏตัวในระยะสั้นๆ ทวา เปนที่รับรูอยางตอเนื่อง
อยางนอยตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 แมจะมีภาษาและความหมายแตกตาง
ไหลเลือ่ นไปตามหวงประวัตศิ าสตรบา งก็ตาม บางสังคมวัฒนธรรม อาทิ ประเทศ
ฝรั่งเศส ความหมายและภาษาที่สะทอนความคิด การรองทุกขของผูหญิง
และการปลดปลอยสตรี เริ่มเปนที่รับรูมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 สวนในสังคมไทย
การถกเถียงเรือ่ งสิทธิความเปนคนของหญิงสามัญชน รวมทัง้ บันทึกการตอสูด นิ้ รน
ของผูห ญิงชนชัน้ ลางในการปกครองตนและมีอสิ ระควบคุมเพศวิถี การแตงงาน
และแรงงาน มีรอ งรอยมาตัง้ แต ศตวรรษที่ 18 เชนกัน ตอมาในหวงศตวรรษที่ 20
สตรีนิยม เริ่มมีสถานะทั้งเปนศาสตรความรูและการเมืองใหม ที่มุงอธิบายและ
ปลดปลอยผูหญิงออกจากผูมีสถานะรองในสังคม หลักสูตรสตรีศึกษาและ
วิชาสอนเกี่ยวกับสตรีศึกษาแจงเกิดในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ
ทั้งในศูนยกลางอํานาจและภูมิภาค ที่สําคัญภูมิปญญาของศาสตรสตรีนิยม
แมถูกเบียดขับใหอยูชายขอบของโลกวิชาการและการพัฒนาประเทศ ทวาได
คอยๆ ซึมซับและเขาไปจุดประกาย และเปนกระจกสองนําทางวิธคี ดิ และกระบวนการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ตัง้ แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ฉบับที่ 5 การเมืองภาคประชาสังคม ก็อุนหนาฝาคั่งไปดวยองคกรและขบวน
ผูห ญิง ซึง่ ตางหยิบยืมอุดมการณและวิธคี ดิ สตรีนยิ มสายธารตางๆ มาขับเคลือ่ น
งานการเมืองผูหญิงหลายระดับหลายระนาบและหลายภาคสวน การศึกษา
ของผูหญิงที่เนนบมเพาะโครงครอบอุดมการณ ความเปนหญิงความเปนชาย
เจตคติ และความคาดหวังตอบทบาทผูห ญิงในสถานะรอง อยางขาดความยืดหยุน
ถูกตั้งคําถามอยางแหลมคมจากขบวนผูหญิง ที่นาสนใจคือศาสตรสตรีนิยม
ถูกหยิบใชมาตรวจสอบความรูใ นโรงเรียน ทีส่ ถาปนาอํานาจการอธิบายสถานะ พืน้ ที่
และความสัมพันธหญิงชายผาน ‘ภาพ’ (picture) ‘บท’ (text) ซึ่งปรากฏอยูใน
บทเรียน ตําราเรียน และหนังสืออานประกอบการเรียนมาตัง้ แตตน พุทธทศวรรษ
2520
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บทที่ 2
การศึกษาของผูหญิง
ในสายธารความคิดสตรีนิยม

บทนี้นําเสนอวิธีคิดและการสรางขอเสนอ ‘การศึกษาของผูหญิง’ ใน
3 สายธารความคิด คือ สตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสายรากเหงา และ
สตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม
2.1 สตรีนิยมสายเสรีนิยม: ความเสมอภาคทางโอกาส
และลดทอนอคติทางเพศ
สตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม (Liberal feminism) ไดจดุ ประกาย สรางขอถกเถียง
เรื่อง ‘สิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษา’ (Equal Rights in Education)
ของผูหญิงอยางเผ็ดรอน ตั้งแตศตวรรษที่ 18 จุดเริ่มตน คือ ปญหาเขาไมถึง
การศึกษาของพลเมืองหญิงชนชั้นกลาง แตทายที่สุด อุดมการณสิทธิและ
ความเสมอภาคในพื้นที่การศึกษาไดขามพรมแดนชนชั้นไปขยับขยายสิทธิ
การศึกษาของเด็กและผูหญิงกลุมยากจน กลุมแรงงาน กลุมสีผิว และกลุมอื่นๆ
(Khattak, 2011)
วีเนอร (Weiner, 1997; 2004) ประมวลแนวคิดสตรีนิยมแตละสายธาร
หลักๆ ที่ตั้งคําถามและสรางขอถกเถียงวาระ ‘การศึกษาของผูหญิง’ วา เริ่มจาก
สตรีนิยมสายเสรีนิยม ซึ่งเปนแนวคิดที่กอตัวมาตั้งแตกอนการเคลื่อนไหว
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คลื่นลูกที่ 1 ในศตวรรษที่ 18 สตรีนิยมสายเสรีนิยมเปนที่รับรูวาเปนระบบคิด
ที่ตอสูยกระดับสิทธิของปจเจกบุคคล ภายใตโครงสรางอํานาจที่ดํารงอยู
อุดมการณหลัก คือ ความเทาเทียม ความยุติธรรม และความเสมอภาคทาง
โอกาสระหวางหญิงชาย ที่เปนพลเมือง แตเปนผูมีสถานะรอง (Acker, 1987;
Khattak, 2011) วีเนอร (Weiner, 1997; 2004) อธิบายวา ผูหญิงเปนกลุม
ทางสังคม ทีถ่ กู ระบบอํานาจจําแนกแยกแยะบนฐานเพศภาวะระหวางหญิงชาย
ผูหญิงถูกวางเปนเพียงองคประกอบ และดอยกวาชาย ซึ่งมีฐานะเปนกลุมทาง
สังคม (social category) อีกกลุม หนึง่ แนวคิดนีไ้ ดเนนยํา้ สถานะและปรากฏการณ
การถูกลิดรอนสิทธิและโอกาสของผูห ญิง ทัง้ ในฐานะมนุษยและพลเมืองของรัฐ
ทั้งในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะหสถาบันครอบครัว และ
โรงเรียนซึ่งเปนหนวยทางสังคมที่พรากความเปนมนุษยของผูหญิง
กระแสความคิดความเชื่อในเรื่องสิทธิของมนุษยและสิทธิสตรีในแนว
เสรีนิยมไดปรากฏตัวขึ้นในสังคมตะวันตกมาอยางยาวนาน สิทธิของมนุษย
ซึง่ เปนทัง้ อุดมการณและแนวความคิดไดกอ โครงตัง้ เคาขึน้ ในโลกตะวันตก ตัง้ แต
ชวงกอนศตวรรษที่ 18 และในศตวรรษที่ 19 ไดกลายเปนอุดมการณทางสังคม
และการเมืองใหมที่ถูกนํามาใชเปนพลังในการเรียกรองกําจัดสิทธิของกษัตริย
และบรรดาขุนนางและเรียกรองใหไดมาซึ่งสิทธิการเปนพลเมือง ประกอบดวย
สิทธิในการถือครองทรัพยสิน สิทธิการศึกษา สิทธิการมีงานทํา และสิทธิทาง
การเมือง เปนตน การตื่นตัวเรื่องสิทธิความเปนมนุษย นําไปสูการเรียกรอง
เรื่องความเทาเทียมของผูหญิงในฐานะมนุษยคนหนึ่งดวย
2.1.1 แมรี วอลสโตนคราฟท
แมรี วอลสโตนคราฟท (Marry Wolstonecraft) เปนชาวอังกฤษ และ
มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1759 - 1799 ไดเขียนหนังสือ ชื่อ A Vindication of
the Rights of Woman ตีพิมพในป ค.ศ. 1792 เปนหนังสือที่ไดรับการยกยองวา
เปนแรงบันดาลใจสําคัญใหผูหญิงที่ทํางานในขบวนการเคลื่อนไหว ในยุคนั้น
และตอมา (วารุณี ภูริสนิ สิทธิ์, 2545) ‘A Vindication of the Rights of Woman’
เปนหนังสือเลมแรกที่ทาทายความเหนือกวาของผูชายทั้งระบบ และความเปน
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ชนชัน้ แหงเพศ (sex class) ของผูห ญิง (Tong, 1989) วอลสโตนคราฟท ทาทาย
ตอความเชื่อความเปนชาย - หญิงที่มีมาแตเดิม และปฏิเสธความเชื่อเรื่อง
ความดอยกวาของผูหญิง เธอทาทายความคิดที่วาผูหญิงเปนเพศที่ชวยเหลือ
ตัวเองไมได เปนเพศที่ไมมีเหตุผลและเจาอารมณ วาเปนความคิดที่ผูชาย
สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง วอลสโตนคราฟท เรียกรอง
ใหผูหญิงปลดปลอยตัวเองจากการเปนของเลนประเทืองอารมณผูชาย เขาถึง
การศึกษาที่แทจริง (Real Education) ซึ่งหมายถึงการศึกษาที่ผูชายชนชั้นสูง
ไดรับอยูในขณะนั้น (Tong, 1989, p. 16-17)
นอกจากนี้ วอลสโตนคราฟท ยังเสนอวาความแตกตางระหวางหญิงชาย
มาจากสิง่ แวดลอมทางสังคม มิใชเปนเรือ่ งธรรมชาติดงั ทีน่ กั ปรัชญาผูช ายตะวันตก
อาทิ เพลโต เสนอมา ยิ่งไปกวานี้เธอยังทาทายความเชื่อและคานิยมสมัยนั้น
ทีเ่ ชือ่ วาหญิงชายมีคณ
ุ ธรรมแตกตางกัน รวมทัง้ ความเชือ่ ทีว่ า คุณธรรมอยูค กู บั
เพศทางกายภาพ คุณธรรมที่ดีของผูหญิงคือ ความเปนคนวานอนสอนงาย
เรียบรอย ออนหวาน ในขณะทีผ่ ชู าย คือ ความเปนอิสระ เขมแข็ง และความเปน
ผูนํา เปนตน วอลสโตนคราฟท ปฏิเสธความเปนหญิงที่สังคมกําหนดขึ้น และ
เสนอวา ความเขมแข็งที่ผูชายอาจเหนือกวาผูหญิง คือความเขมแข็งทาง
สรีระเทานั้น นอกเหนือจากสภาพทางกายภาพ ทั้งสองเพศมีความเสมอกัน
รวมทั้งคุณธรรม และความรู คุณธรรมของมนุษยที่วอลสโตนคราฟท มองวา
มีความสําคัญมากคือ อิสรภาพ (liberty) และความมีเหตุผล (rational) อิสรภาพ
เปนพื้นฐานของคุณธรรมชุดอื่นๆ และที่สําคัญไปไมนอยกวากันคือ ความมี
เหตุผล เพราะสิง่ นีท้ าํ ใหมนุษยอยูเ หนือสัตว มีอสิ ระจากสิง่ ตางๆ ความมีเหตุผล
เปนพลังกาวหนา นํามนุษยสกู ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปสูส งิ่ ทีด่ ขี นึ้ เพราะฉะนัน้
สําหรับผูห ญิงสิง่ แรกทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ การทําใหเปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ เี หตุผล (rational
agent) และตอไปคือการเปนพลเมือง (citizen) ความมีเหตุผลจะทําใหผูหญิง
ทํางานในหนาทีต่ า งๆ ไดอยางถูกตองในกรอบของสังคม อยางไรก็ตาม เธอยอมรับ
วาผูหญิงยังไมคอยมีเหตุผล เปนคนที่ไมรูจักใชสมอง จุกจิก เหลวไหลและ
สนใจแตเรือ่ งความสวยความงามของรางกาย และหมกมุน ในเรือ่ งของความรัก
แตสิ่งเหลานี้เปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู การฝกฝน หรือการศึกษาที่ผูหญิง
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ไดรบั ในสมัยนัน้ (วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์ 2545) การเคลือ่ นไหว เพือ่ สรางความเทาเทียม
ระหวางหญิงชายในยุคของวอลสโตนคราฟท คือ การเปดโอกาสใหผหู ญิงเขาถึง
การศึกษาที่แทจริง เพื่อบมเพาะใหผูหญิงเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ มีเหตุผล
และมีศกั ยภาพกําหนดชีวติ ตัวเอง อยางไรก็ตาม ความสัมพันธทสี่ มดุลทีแ่ ทจริง
ระหวางหญิงชาย ตองเปดโอกาสใหผูหญิงเขาถึงสิทธิพลเมืองดานการศึกษา
และมิติอื่นๆ ดวย อาทิ สิทธิทางเศรษฐกิจ (การมีงานทํา) และการเมือง มิฉะนั้น
อิสรภาพและศักยภาพที่ไดรับการบมเพาะจากระบบการศึกษายอมไมมีพื้นที่
ใหแสดง เนื่องดวยผูหญิงยังคงถูกกํากับกักขังอยูในปริมณฑลบาน (private
sphere) ดังเดิมมิเปลี่ยนแปลง (Tong, 1989)
2.1.2 เบ็ตตี ไฟรเดน
นักสตรีนิยมสายเสรีนิยมคนสําคัญในคลื่นลูกที่ 2 ที่สนใจใชการศึกษา
เปนพื้นที่การเมือง ตอรองเรื่องความเสมอภาคเทาเทียมและสิทธิพลเมืองของ
ผูหญิงดานสังคม (social rights) คือ เบ็ตตี ไฟรเดน (Betty Friedan) (1921 2006) ไฟรเดนเปนชาวอเมริกัน ที่เปนทั้งนักหนังสือพิมพ นักเคลื่อนไหว และ
นักสตรีนิยม ไฟรเดน เขียนหนังสือเกี่ยวกับความคิดความเสมอภาคและ
สิทธิพลเมืองของผูห ญิงดานสังคม นําเสนอความคิดเกีย่ วกับการทําแทงทีถ่ กู มอง
วาผิดและเปนบาป วาเปนสิทธิและทางเลือกของผูหญิง รวมทั้งการคุมกําเนิด
ที่ผูหญิงเขาถึง ควบคุมและตัดสินใจได เบ็ตตีเรียกรองใหรัฐและมลรัฐสราง
ศูนยเลี้ยงเด็กออนใหเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขารวมสรางชาติและ
พัฒนาประเทศอยางไรขอจํากัด สําหรับงานที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด คือ
งานเขียนหนังสือ ชื่อ ‘The Feminine Mystique’ (1963) เลากันวา ‘The
Feminine Mystique’ เปรียบเสมือนคัมภีรการเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิง
กลางศตวรรษที่ 20 หรือในคลื่นลูกที่ 2 ที่เนนภราดรภาพและความเสมอภาค
ระหวางพลเมือง สาระสําคัญสวนหนึ่งของหนังสือไดเปดโปงชีวิตของผูหญิง
ชนชั้นกลางยานชานเมืองที่ละทิ้งชีวิตในมหาวิทยาลัยเดินเขาสูการแตงงาน
มีลูก จมตัวเองอยูในบาน ขณะที่ผูชายศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีการงาน
ทีม่ นั่ คงในโลกอุตสาหกรรม วิถชี วี ติ ของผูห ญิงชนชัน้ กลางซึง่ ดูสวยงามตามวิธคี ดิ
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แนวจารีต กดทับผูหญิงอยูกับปญหาการเปนโรคซึมเศรา โดดเดี่ยว ขาดความ
เชื่อมั่นและความมั่นคงในชีวิตในวัยกลางคน เมื่อตองเผชิญกับชีวิตครอบครัว
ที่ลมเหลว ไมมีงานทํา และตองปรับตัวสูตลาดแรงงานที่เปรียบเสมือนโลกใหม
ทีไ่ มคนุ เคย ไฟรเดนจึงใหความสนใจการยกระดับสิทธิพลเมืองสมบูรณของผูห ญิง
โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองในดานสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ของประเทศบัญญัติหลักการพื้นฐาน ตามที่ตราไวในคําประกาศอิสรภาพ
แหงสหรัฐฯ ขณะที่ประกาศตนเปนอิสระจากการปกครองของอังกฤษในป
ค.ศ. 1776 นั้นเนนยํ้าวา มนุษยทุกคนถูกสรางใหเสมอภาคเทาเทียม ‘All men
are created equal’ ประโยคทองขางตนเปรียบเสมือนอุดมการณและหลักประกัน
การอยูร ว มกันของพลเมืองทัง้ ประเทศ ทวารัฐธรรมนูญไมไดสบื ทอดเจตนารมณ
ของคําประกาศ สิทธิพลเมืองของผูหญิง ของคนผิวดํา และของชนชั้นแรงงาน
ถูกละเมิดขามศตวรรษ ไฟรเดนและขบวนผูห ญิงกอตัง้ องคกรผูห ญิง ชือ่ National
Organization for Women (NOW) และ NOW เปนองคกรนําในการรณรงค
ชี้ชวนใหผูหญิงทั่วประเทศออกมาประทวงและแสดงจุดยืนในวันดีเดย คือ
วันครบรอบ 50 ป ทีผ่ หู ญิงไดรบั สิทธิทางการเมือง เชน ไมทาํ อาหาร เขียนจดหมาย
ถึงผูมีอํานาจ รวมทั้งออกมาแสดงพลังบนทองถนนรวมกัน เรียกรองใหแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อความเสมอภาคที่สมบูรณของพลเมืองอเมริกัน ในป
ค.ศ. 1970 ซึ่งประสบความสําเร็จอยางทวมทน
ในป ค.ศ. 1971 NOW รณรงคยื่นรางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาทั้ง 2 ระดับ
อยางขาดลอย ดานการศึกษาไฟรเดนเขียนหนังสือและรณรงคใหผูหญิงละทิ้ง
ความคิด วาการแตงงานและการเปนเมียและแม คือธงชัยในชีวิต รวมทั้ง
เรียกรองใหผูหญิงหันกลับมาอยูในรั้วมหาวิทยาลัย ศึกษาหาความรู พัฒนา
ความเปนวิชาชีพ เสนอใหรฐั จัดระบบสวัสดิการใหผหู ญิงเขาถึงสถานทีเ่ ลีย้ งเด็ก
และการคุมกําเนิด เพื่อเปดทางใหผูหญิงไดใชความรูอยูในโลกชีวิตการทํางาน
และสังคมเยี่ยงอยางพลเมืองเพศชาย (Fridan, 1992; Tong, 1989)
การเปนพลเมืองของรัฐสมัยใหมในโลกใบนี้ เปนที่มาของเอกสิทธิ์ตางๆ
ที่พลเมืองจะไดรับความคุมครองสิทธิจากรัฐที่ตนสังกัด และจากรัฐภาคีที่ได
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ผูกพันตามขอตกลงระหวางประเทศ ทวารัฐในระบอบปตาธิปไตยมักกําหนด
สถานะบุรุษเพศเปนพลเมืองของรัฐเหนือสตรีอยูทั่วไป บุรุษจึงเขาถึงและ
ครอบครองสิทธิความเปนพลเมือง ลํา้ หนาสตรีทกุ ยุคสมัย เชนในประเทศอังกฤษ
ขบวนการผูหญิงเรียกรองสิทธิทางการเมืองในระบบรัฐสภา สิทธิในการเปน
นักบวชในนิกาย Church of England สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิพลเมือง
ดานอื่นๆ รวมทั้งสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกายตน จุดสําคัญของการเรียกรอง คือ
ใหรัฐและสังคม มองผูหญิงเปนปจเจกชนที่มีเจตจํานงเสรีและสามารถกําหนด
ชีวิตตัวเองได ทั้งในเรื่องเจตจํานงทางการเมือง สังคม และการศึกษา ดังนั้น
กฎหมายและจารีตใดๆ ที่มีเนื้อหาสาระลดทอนและจํากัดสิทธิผูหญิงในฐานะ
ปจเจก พึงไดรับการทาทาย และเรียกรองใหมีการตรวจสอบรื้อถอน
ในตนศตวรรษที่ 19 มีบันทึกวาผูหญิงอังกฤษมีสภาพตัวเปลาไมมีสิทธิ
ทีแ่ ทจริงใดๆ ทัง้ สิน้ พวกเธอถูกปฏิบตั เิ ยีย่ งสัตวเลีย้ งของพอและสามี ดังปรากฏ
วาการสืบทอดอํานาจภายในครอบครัว ผานการควบคุมแรงงาน ทรัพยสิน
และเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งถูกกําหนดใหผานทางตระกูลฝายชาย (Mitchell,
1987b; Duplatre, 1922) ในขณะเดียวกัน บุรุษเพศมีบทบาทและที่ทางในโลก
นอกบานอยางเปนระบบ สงผลใหบรุ ษุ เพศสามารถสถาปนาอํานาจเหนือผูห ญิง
ในพืน้ ทีบ่ า น และเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในปริมณฑลเศรษฐกิจและการเมือง
สาธารณะ อํานาจของผูชายจึงแผกวางไพศาล โครงการปลดปลอยผูหญิง
ของสตรีนิยมสายเสรีนิยมจึงปกหมุดสรางขอเสนอเปลี่ยนแปลงโครงกรอบ
เชิงสถาบัน ทัง้ ระบบคิด ทัศนะ และกฎหมาย นักคิดกลุม นีเ้ ชือ่ วาโครงสรางสังคม
ที่ออนตัวยอมมีทาทีตอนรับผูมาเยือนมากขึ้น เปดพรมแดนโลกของผูชายใหมี
ที่วางสําหรับอีกเพศหนึ่ง ใหหญิงชายในฐานะมนุษยและพลเมืองของรัฐไดรับ
การปฏิบัติในการเขาถึงโอกาสและมีหลักประกันบนระบบคิดเดียวกัน
การขับเคลือ่ นใหเด็กและผูห ญิงมีสทิ ธิและการเขาถึงสิทธิทางการศึกษา
การมีงานทํา และการเปนตัวแทนทางการเมืองผานตัวบทกฎหมาย จึงกลายเปน
จารีตงานการเมืองในกลุมสตรีนิยมสายเสรีนิยมตั้งแตอดีตจนปจจุบัน (Acker,
1987; Tong, 1989; Stromquist, 2003) การขยายพื้นที่การเขาถึงความรูและ
เปดโอกาสใหผูหญิงเขาถึงสิทธิการศึกษาระดับสูงและฝกอบรมในหลักสูตร
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เดียวกันกับบุรษุ นัน้ เปนเรือ่ งสําคัญ นักสตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม อาทิเบ็ตตี ไฟรเดน
(Friedan, 1963) เชื่อวา ความเปนรองความเปนอื่นของผูหญิงถูกตอกยํ้าจาก
การที่ผูหญิงขาดโอกาสทางการศึกษาที่จะปลุกใหผูหญิงตื่นจากภวังคหลงใหล
กับโลกภายในบาน ผูหญิงชนชั้นกลางถูกเรียกรองใหโบกมืออําลาการกักขัง
ตัวเองไวกบั อาณาบริเวณโลกในบาน ทีก่ ลอมใหผหู ญิงลุม หลงอยูก บั บทบาทแม
และเมีย ผูห ญิงรุน หนุม สาวถูกชีช้ วนใหเดินทางเขาไปใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
ทดแทนความใฝ ฝ  น หนึ่ ง เดี ย ว คื อ การเป น เจ า สาว แม และเมี ย ในห ว ง
ศตวรรษที่ 20 สถาบันการศึกษาชั้นสูงจํานวนหนึ่งเริ่มเปดประตูรั้วรับผูหญิง
เขาศึกษาในบางสาขาวิชา อยางกรณีของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล แมดิสัน
ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1848 ไดเปดใหผูหญิงเขาเรียนในวิทยาลัยการฝกหัดครู
ในป ค.ศ. 1960 (Myers, 2002, p. 148)
อยางไรก็ตาม โครงการการเมืองของผูห ญิงในสายเสรีนยิ ม ทีเ่ นนผลักดัน
ผูหญิงเขาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะรวมกับบุรุษไดรับการวิจารณอยางตอเนื่อง
จากนักคิดสตรีนยิ มสายธารอืน่ ขอวิจารณสาํ คัญ คือ การวิเคราะหการปลดปลอย
ผูหญิงเชิงโอกาส มีจุดออน และมีความไมสมจริง อาทิ งานของ คิม โธมัส
(Kim Thomas) (1990) (as cited in Khattak, 2011, p. 73) ไดโตแยงวา
นักคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม มักเชื่อวาเมื่อผูหญิงอําลาชีวิตการเปนแมศรีเรือน
และเริ่มตนใชชีวิตประกอบอาชีพ เชน เปนนักกฎหมาย หรือ เปนแพทย สภาวะ
การถูกกดทับจะหลุดพนไปในคราเดียวกัน จุดออนสําคัญของการวิเคราะห
ปญหาผูหญิงของสตรีนิยมสายเสรีนิยมขางตน คือ การละเลยโครงสรางและ
อุดมการณเพศภาวะทีค่ รอบงําฝงลึกอยูใ นระบบสังคมชายเปนใหญ ซึง่ สงอํานาจ
ผานระบบสัญญะ ภาษา การจัดแบงพื้นที่และบทบาทระหวางหญิงชายที่ขาด
ความยืดหยุน ที่ลวนรัดรึงโลกทัศนผูหญิงไวกับพื้นที่จําเพาะในบาน
ระยะตอมาพื้นที่โรงเรียนในความคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยมเริ่ม
ขยับขยาย และมีจุดรวมกับสตรีนิยมสายอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งวิเคราะหโรงเรียน
เปนสถาบันคํ้าจุนระบบความไมเทาเทียมใหดํารงอยู โดยเฉพาะการเติมวิธีคิด
และเจตคติแบบเหยียดเพศลงสูต วั เด็ก โรงเรียนพัฒนาและตอกยํา้ การแบงแยก
กีดกันพลเมืองบนฐานเพศภาวะ สรางภาพตายตัวฝงแนน และรวมไปถึง
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การเลือกปฏิบัติตางๆ นานา ซึ่งกีดกั้น และสรางภาพดานลบตอบทบาทของ
เพศภาวะหญิง นักการศึกษาแนวสตรีนิยมสายเสรีนิยมเริ่มศึกษาคนควา
ตําราเรียน ชีวติ ประจําวันของนักเรียนและการปฏิสมั พันธระหวางครูและนักเรียน
แตละเพศ และตอมาจึงเริ่มโจมตีโรงเรียนในฐานะหนวยผลิตซํ้าวิธีคิดชาย
เปนใหญ (Khattak, 2011) สอดคลองกับงานแซนดรา แอ็กเคอรที่ชี้วาการเมือง
ของสตรี นิ ย มสายเสรี นิ ย ม ในประเด็ น การศึ ก ษาของผู  ห ญิ ง นั้ น ได ท  า ทาย
3 ประเด็นใหญๆ ดวยกัน 1) ความไมเทาเทียมทางโอกาส 2) การจัดการศึกษา
เพื่อตอกยํ้าภาพตัวแทนผิดๆ และ 3) การเลือกปฏิบัติและอคติของครูตอเด็ก
และผูหญิงในโรงเรียน (Acker, 1987, p. 423)
เมือ่ ทบทวนพัฒนาการตนธารความคิดสตรีนยิ มสายเสรีนยิ มในแตละยุค
กลาวไดวา การตอสูใ นยุคกอนและในคลืน่ ลูกที่ 1 สตรีนยิ มแนวเสรีนยิ ม มีแนวคิด
วาการศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาความมีเหตุผลในตัวผูหญิง ความมี
เหตุผลทําใหผูหญิงมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากนี้ความมีเหตุผลเปน
คุณลักษณะใจกลางของปจเจกชน สวนในคลื่นลูกที่ 2 สตรีนิยมสายเสรีนิยม
ใหความสําคัญกับการศึกษาทั้งเรื่องสิทธิและโอกาสในการเขาถึงความรูที่เคย
สงวนไววาเปนความรูคูบุรุษ พรอมเสนอใหทบทวนการศึกษาที่สอแววมีอคติ
เพศภาวะโดยยกยองชายเหนือหญิง และการกลอมเกลาและปลูกฝงวิธีคิด
การแบงงานทางสังคมบนฐานเพศภาวะอยางตายตัว ซึง่ มักตรึงผูห ญิงไวในโลก
ของ ‘บาน’ และ ‘งานบาน’ หรือการสรางโลกและวิธคี ดิ กํากับใหผหู ญิงรัดรึงตัวตน
และจิตวิญญาณไวกับความเปนแมและเมีย
นอกจากประเด็นการศึกษา สตรีนิยมสายเสรีนิยม ไดสรางขอถกเถียง
ที่เปดพื้นที่ยืนใหผูหญิงกาวเขาสูโลกสังคมการเมืองนอกระบบรัฐสภา พิธีกรรม
ศักดิส์ ทิ ธิ์ และในพืน้ ทีส่ ว นตัว เชน การเลือกคูค รอง การหยาและสิทธิในการเลีย้ งดู
บุตรธิดา ขจัดขอกีดกัน้ ในการเขาถึงตลาดแรงงาน มีสทิ ธิเสมอหนาในการรับคาจาง
และเขาถึงทรัพยากรในการดํารงชีพ เชน อาชีพ ทีด่ นิ แหลงเงินทุน ระบบสวัสดิการ
และผลประโยชนจากการพัฒนาและนโยบายสาธารณะของรัฐ เปนตน
หัวใจของสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเมือง
ในสังคมพลเมือง ระบบคิดของสตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม ซึง่ อิงแอบอยูก บั อุดมการณ
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เสรีนยิ ม เชือ่ วาความเสมอภาคทางโอกาส ทัง้ ในพืน้ ทีก่ ารเมือง เศรษฐกิจ ความรู
และการศึกษา ของผูหญิงเปนจริงไดในระบบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตย
ซึ่งเปนการเมืองที่มีหลักประกันตอความเปนมนุษยและพลเมืองของผูหญิง
สูงสุด การตอสูของขบวนการสตรีนิยมในประเทศอังกฤษและอเมริกาจึงแทบ
เปนเนื้อเดียวกันกับขบวนการเรียกรองสรางความเขมแข็งใหสังคมพลเมือง
พวกเขาตอตานการครอบครอง และการทําสงครามทีน่ าํ มาสูก ารสูญเสียในชีวติ
ของเยาวชน รวมทั้งการตอตานสงครามเวียดนาม การเมืองเหลานี้จับตองได
จากการเคลื่อนไหวของกลุม ‘the Women’s Liberation Movement’ ใน
สหรัฐอเมริกาทีแ่ จงเกิดในราวๆ ทศวรรษ 1960s ในชวงเวลาใกลเคียงกัน มีกลุม
ผูหญิงชนชั้นกลางจํานวนไมนอยที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาวิถีสังคมสมานุภาพ
และเปนประชาธิปไตย ใฝสันติภาพ ภราดรภาพ
นักเคลือ่ นไหวในปกสตรีนยิ ม เริม่ มองหาวิธคี ดิ และแนวทางการจัดองคกร
ทางการเมืองของผูห ญิงนอกรัฐสภา การเมืองบนทองถนนของกลุม ผูห ญิงจํานวน
ไมนอยจัดตั้งขึ้นมาใหม โดยแยกออกมาจากองคกรที่มีผูชายเปนแกนนํา
กลุมเหลานี้เริ่มสรางจารีตการรวมกลุมดวยวัฒนธรรมองคกรใหมๆ สรางจารีต
ที่มีแกนนําเปนผูหญิงและจัดองคกรในรูปแบบเครือขายแนวนอน เนนการ
ไมผกู ขาดอํานาจไวทศี่ นู ยกลาง มีการวิพากษวจิ ารณโครงสรางองคกรแนวจารีต
วาเปนการจัดองคกรแบบรวบอํานาจการนําไวที่คนหมูนอย ตางจากองคกร
แนวนอนซึ่งเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมระดับเขมขนไดมากกวา องคกร
ที่นําโดยผูหญิงและมีสมาชิกเฉพาะผูหญิงยังถูกใหความหมายวาเปนพื้นที่
เฉพาะทีป่ ลุกใหผหู ญิงตืน่ รู สรางภาวะผูน าํ และจัดการศึกษาเพือ่ ปลูกจิตสํานึก
เชิงวิพากษ เปนการหวานเพาะเมล็ดพันธุก ารตอตานและตอรองกับระบบอํานาจ
นํา สรางวาทกรรมการไมผกู ขาดอํานาจไวทคี่ นหมูน อ ย ทาทีตอ การเมืองขางตน
นําไปสูก ารจัดตัง้ กลุม ผูห ญิงขึน้ ในพืน้ ทีต่ า งๆ จํานวนมาก ทัง้ ในโรงงาน ในโบสถ
ในรั้วมหาวิทยาลัย (Mitchell, 1971; Myers, 2002)
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2.2 สตรีนิยมสายรากเหงา: ระบบชายเปนใหญ
และการตระหนักรูเชิงวิพากษ
แนวคิดสตรีนิยมสายรากเหงา (Radical feminism) ปรากฏตัวขึ้น
ในปลายศตวรรษที่ 20 นักคิดคนสําคัญในกลุมนี้ อาทิ ซูลามิต ไฟรสโตน
(Shulamith Firestone) ผูเขียนหนังสือชื่อ ‘Dialectic of Sex’ (1970) ไฟรสโตน
(Firestone, 1970) เปนชาวแคนาดา แตเติบโตทางวิชาการและงานเคลื่อนไหว
ในสหรัฐอเมริกา ไฟรสโตนไดเสนอแนวคิดวิเคราะหสังคมตางไปจากทฤษฎี
มารกซิสต ทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดอยูใ นโลกตะวันตกมากทีเดียว ในหวงเวลานัน้
ทฤษฎีมารกซิสตเสนอแนววิเคราะหสังคมการเมืองผานแวนหรือมโนทัศน
ชนชั้น (class) โครงสรางสังคมจึงถูกนําเสนอเปนระบบชนชั้นที่อิงอยูกับ
การควบคุมและครอบครองปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน ทุน แรงงาน แตทวา
ในหนังสือ ‘Dialectic of Sex’ ไฟรสโตนเสนอใหวิเคราะหสังคมที่เปนชนชั้นแหง
เพศภาวะ โครงการปฏิวตั ขิ องสตรีนยิ มในสายรากเหงาจึงมุง ไปทีก่ ารขจัดลมลาง
ระบบสังคมชนชั้นแหงเพศภาวะ และจุดนี้เองที่ทําใหสตรีนิยมสายรากเหงา
ตางไปจากสตรีนิยมอีก 2 กระแสธารที่มีอิทธิพลทางความคิดอยางกวางขวาง
อยูในขณะนั้นและกอนหนานั้น
2.2.1 มโนทัศนระบบชายเปนใหญ
วีเนอร (Weiner, 1994, p. 145) เสนอวาสตรีนิยมสายรากเหงาไดเสนอ
การวิเคราะหตําแหนงของผูหญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชายใหม ดังนี้
1. ระบบชายเปนใหญ เปนแกนหลักในการวิเคราะหการกดทับและ
เอารัดเอาเปรียบผูหญิง ตามรากศัพทเดิม ระบบชายเปนใหญ มีความหมายวา
‘เปนกฎของผูเปนพอ’ (the rule of father) นักคิดสตรีนิยมไดนํา ‘ระบบชาย
เปนใหญ’ มาปดฝุนใชใหมเพื่ออธิบายประวัติศาสตรการครอบงําและการมี
อํานาจเหนือกวาของชนชัน้ บุรษุ เพศทีม่ ตี อ ชนชัน้ สตรีเพศ ไฟรสโตนวิเคราะหวา
ระบบชายเปนใหญเปนระบบการครอบงําที่มีประวัติศาสตรตอเนื่องยาวนาน
และคูขนานไปพรอมๆ กับระบบอํานาจอื่นๆ เชน ระบบชนชั้นนักสตรีนิยม
สายรากเหงา คือ ไฟรสโตน (Firestone, 1970) ไดวเิ คราะหวา ระบบชายเปนใหญ
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คือ ระบบความสัมพันธในสังคมที่เปนพื้นฐานที่สุด มีความเกาแกเปนปฐมบท
กวาระบบอํานาจนําระบบอื่นๆ ที่มีอยูในแตละชวงประวัติศาสตรสังคมมนุษย
ไฟรสโตน มองวาระบบความสัมพันธแบบครอบงําอื่นๆ ไดวิวัฒนตอยอด
มาจากระบบชายเปนใหญ ระบบชายเปนใหญ ไดรบั การขนานนามวาเปนระบบ
ที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงผานการควบคุมการผลิตซํ้าทางสังคม (social
reproduction) ของผูหญิง ซึ่งไดแก การควบคุมผานกิจกรรมการสืบเผาพันธุ
เชน ผลิตลูก เลีย้ งดูเด็กทารก การควบคุมเพศสัมพันธ การแตงงาน และรางกาย
ของผูหญิง นักคิดสําคัญในกลุมนี้อีกคนหนึ่ง คือ เคต มิลเล็ตต (Kate Millett)
ที่ไดวิเคราะหวา ระบบชายเปนใหญดํารงอยูและสืบทอดตัวตนอยางเปนอิสระ
ไมขนึ้ ตอกับระบบทุนนิยม หรือกลาวอีกนัยหนึง่ สังคมทุนนิยมจะมีอยูห รือลมสลาย
ไปจากโลกใบนี้ ระบบความสัมพันธชายเปนใหญยอมยังคงมีความสามารถ
ในการผลิตซํ้าตัวเองใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง (Millett, 2016)
2. สตรีนิยมสายรากเหงาไดเสนอสมมุติฐานเชิงทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับ
มโนทัศนชายเปนใหญวา ‘การครอบงําของระบบชายเปนใหญมลี กั ษณะเปนสากล
(universal oppression) ดวยขอสมมุติฐานที่วาผูชายทุกคนครอบงํากดทับ
ผูห ญิง เพราะฉะนัน้ ผูห ญิงทัง้ ชนชัน้ ตกอยูใ นสถานะเดียวกัน คือเปนผูถ กู กระทํา
หรือผูถูกกดทับครอบงําโดยระบบชายเปนใหญ สังคมประกอบสรางดวยชนชั้น
ครอบงํา ซึ่งคือ เพศชายและชนชั้นที่ถูกยึดและถูกปลนอํานาจไปจากตน ไดแก
สตรีเพศ สตรีนิยมสายนี้มีความเชื่อเรื่องความเปนสารัตถะขางตน แมวา
จะยอมรับวาระบบชายเปนใหญไดววิ ฒ
ั นและสรางระบบสืบทอดในแตละบริบท
สั ง คมวั ฒ นธรรมและยุ ค สมั ย ที่ แ ตกต า งกั น ของประวั ติ ศ าสตร รากเหง า
ความเหลือ่ มลํา้ ระหวางหญิงชายเกาะเกีย่ วอยูก บั ปจจัยทางสรีระทีแ่ ตกตางของ
หญิงชาย โดยเฉพาะเมือ่ วิเคราะหบทบาทการแบงงานและความคาดหวังทีส่ งั คม
มีตอคนสองกลุมชนชั้นแหงเพศในปริมณฑลการผลิตซํ้าทางสังคม (social
reproduction sphere) และผลกระทบของความแตกตางทางสรีระและบทบาท
ขางตน
ความคิดของไฟรสโตนไดรับการโตแยงจากนักสตรีนิยมสายรากเหงา
ที่สําคัญอีกคนหนึ่ง คือ เชอรรี ออรตเนอร (Sherry Ortner) (1974) ที่สราง
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แนววิ เ คราะห เ ชิ ง โต แ ย ง ว า การที่ ผู  ห ญิ ง ถู ก ทํ า ให เ ป น เพศตั ว แทนในพื้ น ที่
การผลิตซํา้ ทางสังคมมิไดเกิดจากปจจัยทางสรีระอยางตรงไปตรงมา แตเกิดจาก
กระบวนการตีความของสังคมเกีย่ วกับสรีระของผูห ญิงวามีสภาวะเปนธรรมชาติ
จึงมิอาจแปรเปลีย่ นได ในขณะทีส่ งั คมใหความหมายวาสรีระของผูช ายเปนเรือ่ ง
ของวัฒนธรรมและความมีเหตุมีผล ทําใหสรีระของชายไดรับการตีความและ
ใหความหมายอยางพลวัตมากกวา
ออรตเนอร (Ortner, 1974, p. 69) ขยายความการปฏิบัติการกดผูหญิง
ไปสูส ถานะรอง ซึง่ ปรากฏในแตละวัฒนธรรมวาสามารถสืบเสาะไดใน 3 รูปแบบ
ดวยกัน ไดแก 1) องคประกอบทางดานอุดมการณและภาษาที่มักตอกยํ้า
ความไรคา ของผูห ญิงผานตัวบทบาท ชีวติ ประจําวัน และงานทีผ่ หู ญิงรับผิดชอบ
เชน การทําใหงานบานดูดอยคากวางานที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับมูลคา
ทางตัวเงินได 2) องคประกอบดานสัญญะ และ 3) สุดทาย เปนการจัดระบบ
ทางสังคมที่ไดผลักผูหญิงออกจากพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดรับการ
ใหคุณคาสูง ในประเทศไทย บทความเรื่อง ผาขาวมากับผาซิ่นและกางเกงใน
ที่เขียนโดยนักคิดสยามยุคปจจุบัน คือ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538) สะทอน
ความเปนรองของผูห ญิงสยามและไทย ผานสัญญะทางวัฒนธรรมไดกระจางชัด
ที่วา ตราบใดที่ผาขาวมายังตากอยูบนราวตากผาบน/เหนือกางเกงในผูหญิง
ทัว่ ทัง้ เมืองไทย ตราบนัน้ ปญหาสังคมทีเ่ กิดจากการกดทับผูห ญิงยังตองดํารงอยู
ตอไป
2.2.2 การศึกษาเพื่อปลูกการตระหนักรูเชิงวิพากษ
ขอเสนอที่สําคัญของสตรีนิยมสายรากเหงาตอการคัดงางระบบชาย
เปนใหญ คือ การสรางระบบการศึกษาที่วางชีวิตและประสบการณการตอสู
ของผูห ญิง เปนแกนกลางของการจัดการศึกษา เพือ่ ใหผหู ญิงเกิดการตระหนักรู
และเขาใจการดํารงอยูและการสืบทอดการครอบงําของระบบชายเปนใหญ
อีกนัยหนึ่ง คือ การศึกษาของผูหญิง เปนกระบวนการรื้อถอนระบบการศึกษา
แบบเกาที่ทําหนาที่เปนสถาบันถายทอดความรูและอุดมการณชายเปนใหญ
สูตัวผูหญิงและสังคมโดยรวม
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สตรีนิยมสายรากเหงาชี้วา การศึกษาที่ดําเนินอยูในสังคม เปนสถาบัน
สืบทอดความรูข องผูช าย ทีส่ กัดตอยอดมาจากประสบการณและชีวติ ของผูช าย
ทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ก็ตรงทีส่ งั คมเชือ่ วาความรู ประสบการณ และวิถชี วี ติ ผูช าย เปนกลาง
และเปนประสบการณรวมของทุกๆ คน สเปนเดอร โตแยงอยางเผ็ดรอนวา
หมูผูชายไดสรางมโนทัศนปลอมๆ ใหพวกเราหรือผูหญิงมองโลกไมรอบดาน
บิดเบี้ยวไปจากความเปนจริง ความพรองของวิธีคิดตลอดจนการมองโลกและ
ชีวิตเกิดขึ้น เพราะผูชายมีมุมมองการทําความเขาใจโลกอิงกับชนชั้นบุรุษเพศ
อยางตายตัว ที่สําคัญกวานั้น ชนชั้นบุรุษเพศไดผสานพลังอํานาจนําที่ตน
ครอบครองทัง้ ในพืน้ ทีส่ ว นตัว และสาธารณะ สถาปนาขอสรุปรวบยอดใหสงั คม
เชื่ อ ว า มุ ม มองที่ ไ ม ส มประกอบพิ ก ลพิ ก ารที่ ผู  ช ายสร า งขึ้ น มาอธิ บ ายโลก
คือ เครือ่ งมือการเขาถึงความจริงทีส่ มบูรณสงู สุดปราศจากขอสงสัย (Spender,
1982 as cited in Khattak, 2011, p. 73)
สตรีนิยมสายรากเหงา ไดสรางระบบคิดเกี่ยวกับการศึกษาใหม เปนการ
ศึกษาที่วางอยูบนมวลประสบการณชีวิตผูหญิง มีเจตนารมณใหการศึกษา
ตั้งคําถาม และสราง ‘การตระหนักรูเชิงวิพากษ’ อยางแทจริงขึ้นในมโนธรรม
สํานึกของบรรดาผูหญิง การศึกษาเพื่อ ‘การตระหนักรูเชิงวิพากษ’ ไดรับการ
พัฒนาขึน้ ตัง้ แต ทศวรรษ 1960s นัยหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ ‘ปลูกการตระหนักรู
เชิงวิพากษ’ คือ การสานเสวนาแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลประสบการณดานลึก
ที่ผูหญิงเผชิญอยูดานใน ซึ่งมักถูกเก็บซอนไวอยางมิดชิด ทั้งดานที่ทุกขยาก
เสี ย เปรี ย บ ซึ ม เศร า หวาดกลั ว ไร คุ ณ ค า และด า นที่ ส ะท อ นพลั ง ภายใน
ทีป่ รารถนาตอตาน ดิน้ รน มีความหวังและจินตนาการใหมๆ ตอตัวเองและสังคม
รอบขาง (Mitchell, 1971) อเล็กซ ซูลมาน (Alex Shulman) (1980) กลาววา
การศึกษาของผูหญิง โดยเนื้อแท คือ กระบวนการที่ทําใหเราไดเขาถึงความจริง
เกีย่ วกับความรูส กึ นึกคิดของผูห ญิง เขาใจในตัวผูห ญิงวาผูห ญิงมองชีวติ ตัวเอง
และมองโลกอยางไร เงื่อนไขอะไรที่ผลักใหผูหญิงเปนและดํารงอยูในสถานะ
เชนนี้ เราผูหญิงไดมีบทบาทตอโลกที่เราอยูอยางไร การศึกษาตองทําใหผูหญิง
กลาเผยความรูสึกดานลึกตอตัวเอง โดยปราศจากความหวาดกลัว
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ซูลมาน (Shulman, 1980) ยํ้าวาความรูเชนนี้ตองไดมาจากการสํารวจ
ตรวจสอบประสบการณสวนตัวในสวนลึกที่สุดของผูหญิงอยางซื่อสัตย มิใช
เขาใจวาเราควรรูสึกตอความรูสึกของตัวเองอยางไร การชวยกันแบงปน
ประสบการณสว นลึกของผูห ญิงในสถานการณตา งๆ ยังเปนการเมือง เนือ่ งจาก
การแบงปนอารมณความรูสึก และเงื่อนไขตางๆ ที่ตอกยํ้าใหผูหญิงจมปลัก
อยูก บั สภาพปญหา ยอมผลักผูห ญิงทีม่ ปี ระสบการณรว มกันไปสูก ารหาทางออก
ในลักษณะกลุม กอน กาวขามภาวะโดดเดีย่ ว การศึกษาเพือ่ สราง ‘การตระหนักรู
เชิงวิพากษ’ จึงเปรียบเสมือนพืน้ ทีท่ ผี่ หู ญิงมาสุมหัวประดิษฐสรางวาระการเมือง
เพื่อเปลี่ยนแปลงตําแหนงแหงที่ผูหญิงเองเสียใหม
ดังนัน้ โจทยการเมืองการศึกษาทีส่ าํ คัญยิง่ ของสตรีนยิ มสายรากเหงาคือ
เรื่องความรู แมรี โอเบรียน (Mary O’Brien) (1983) โตวา เปาหมายการศึกษา
แนวสตรีนยิ ม มิใชเพียงเรือ่ งของการตอบโตเพือ่ การเขาถึงความรูป ระเภทเดียวกับ
บุรุษเพศ และมิใชเรื่องการเขาถึงอํานาจ และความมั่งคั่งอยูดีกินดี ทวา คือการ
ยึดพืน้ ทีห่ วั หาดสรางความรูบ นญาณวิทยาใหม และใชความรูช ดุ ใหมไปทิม่ แทง/
โครงสรางเพศภาวะ ที่เปนวิถีทางวัฒนธรรมแบบครอบงําใหสั่นคลอนและ
สลายตัวไปในที่สุด
ในปลายศตวรรษ 1970s ขอเสนอทางทฤษฎีของสตรีนิยมสายรากเหงา
ไดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง และมีความโดดเดนทีส่ ดุ ของหวงการเคลือ่ นไหว
ของสตรีนิยมในคลื่นลูกที่ 2 ในสังคมอเมริกันและอังกฤษ มีการบันทึกวา
เกือบทุกเมืองใหญในประเทศอังกฤษ ผูหญิงไดรวมตัวเปนกลุมเล็กๆ มีการ
จัดองคกรแบบหลวมๆ และพบปะกันในเวทีสัมมนาระดับชาติ จนนําไปสูการ
เคลื่อนไหวเรื่องการทําแทงเสรีบนความพึงปรารถนาและจําเปนของผูหญิง
ตอมาการเคลือ่ นไหวขยายประเด็นสูเ พศวิถี สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ความรุนแรง
จากผูชาย การเขาถึงการจางงานและเงื่อนไขที่เลวรายในการทํางาน รวมถึง
การเรียกรองใหมีการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กเปนตน (Shulman, 1980)
ในพื้นที่การศึกษา ผูหญิงกลุมเล็กกลุมนอยไดจัดการศึกษา ‘สรางการ
ตระหนักรูเชิงวิพากษ’ โดยตนเองขึ้นนอกรั้วโรงเรียน สวนการศึกษาในระบบ
โรงเรียน สตรีนิยมสายรากเหงาทาทายชุดความรูและความเชื่อเดิม พรอมกับ
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นําเสนอความรูบ นญาณวิทยาผูห ญิง เชน ชีใ้ หเห็นวาภาวะทีเ่ ด็กหญิงไมสามารถ
เรียนรูในวิชาวิทย - คณิตศาสตรไดดี ไมไดเกิดจากสติปญญาบกพรอง แตเปน
ผลพวงจากอคติที่ฝงอยูในตัวครู ซึ่งครูไดรับการปลูกฝงเรื่องบทบาทและพื้นที่
ของผูหญิงตามแนวจารีต ครูเหลานี้จึงมีจินตนาการตอผูเรียน ที่เปนเด็กหญิง
คือ การเรียนเพื่อเปนเมียและแมที่ดี ครูมีแนวโนมความคาดหวังใหเด็กหญิง
สนใจวิชาการดานวิชาวิทย - คณิตศาสตรนอ ย ครูขาดการทุม เท และไรความหวัง
ทีป่ ลุกปน เด็กหญิงใหหลงใหลตอวิชาการดานวิทย - คณิตศาสตร นักการศึกษา
ทีไ่ ดรบั อิทธิพลทางความคิดในสตรีนยิ มสายรากเหงา ชีใ้ หเห็นตัวแบบความคิด
ความสัมพันธทางอํานาจในหองเรียน ระหวางครูและนักเรียน และตําราเรียน
อยางนาสนใจวา มักเนนไปทีก่ ารถายทอดจารีตการแบงงานกันทํา (social/gender
division of labour) ในสังคมบนฐานเพศภาวะอยางตายตัว เนนปลูกฝง
อุดมการณความเปนหญิงที่เกาะเกี่ยวกับความเปนแมศรีเรือน ผูตาม และ
การเชื่อฟงผูปกครอง (Khattak, 2011)
สตรี นิ ย มสายรากเหง า มองข า มโจทย ก ารศึ ก ษาที่ เ ป น ข อ เสนอของ
สตรีนยิ มแนวเสรีนยิ มทีเ่ นนความเสมอภาคทางโอกาส และเขาไปชวงชิงความรู
กระแสหลักเพื่อแทรกตัวเขาสูอาณาบริเวณเศรษฐกิจ และการเมือง ทวานักคิด
กลุมนี้ มุงตรวจสอบ รื้อถอนความรูเรื่องเพศภาวะในโรงเรียน ความรูที่ผลิตซํ้า
อุดมการณ ภาษา และวิธีคิด ซึ่งใหผูหญิงอยูอยางหวาดกลัว จนไมอาจเขาถึง
ความรูที่เปนพลังความหวัง กระตุนเจตจํานงเสรี และการอยูโดยปราศจาก
ความกลัวได
สรุปไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาไดสรางคุณูปการตองานทางทฤษฎี
และการเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิงและสตรีนิยมในระยะตอมา การศึกษาเพื่อ
‘สรางการตระหนักรูเชิงวิพากษ’ และญาณวิทยาความรูใหม ที่ตั้งคําถามกับ
จักรวาลความรูข องระบบชายเปนใหญ มีบทบาทสําคัญในการบมเพาะความคิด
ในการมองตน และมองประเด็นปญหาที่รุมเราผูหญิงกลุมตางๆ การเมืองของ
ผูหญิงจึงขยายประเด็นจากการเรียกรองสิทธิความเปนมนุษยและพลเมืองของ
รัฐสมัยใหมภายในกรอบอํานาจและโครงสรางเดิม มาสูการเรียกรองขยาย
มโนทัศนสทิ ธิเพือ่ ปรับปรุงเงือ่ นไขและวิถชี วี ติ ของผูห ญิงในมิตใิ หม คือการทําให
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ปญหาและความปรารถนาของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวเปนการเมือง (personal
is political) เชน เรื่องเพศวิถี สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ความรุนแรงจากผูชาย
และสถานเลีย้ งเด็ก ซึง่ กอนหนานีไ้ ดรบั การจัดวางใหเปนประเด็นสวนตัวเทานัน้
2.3 สตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม:
โรงเรียนและการผลิตซํ้าความสัมพันธเพศภาวะ
แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม (Marxist - socialist
feminism) อธิบาย การถูกเอารัดเอาเปรียบและการกดขี่ผูหญิง เชื่อมโยงกับ
รูปแบบการเอารัดเอาเปรียบของระบบทุนนิยมตอชนชัน้ แรงงาน มโนทัศนชนชัน้
เปนการจําแนกกลุม ทางสังคม บนฐานสิทธิและอํานาจ เหนือปจจัยทางเศรษฐกิจ
แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยมเสนอ มโนทัศน ‘งาน’ (work)
ที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง เปนทุนทางทฤษฎีและความรู ตลอดจน
วิเคราะหการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผูหญิง วิเคราะหตําแหนงแหงที่ของผูหญิง
ในความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และอธิบายอิทธิพลของระบบคิดการจําแนกพืน้ ที่
ทางสังคมออกเปน 2 ปริมณฑล อยางตายตัว คือ ในบานและนอกบาน (private
and public spheres) ในมุมมองของทฤษฎีมารกซิสตและสังคมนิยมนั้น
โลกในบานและนอกบาน คือ ปริมณฑลการผลิตและการผลิตซํ้า (production
and reproduction spheres) โลกในบานคือ โลกชีวิตผูหญิง เปนปริมณฑล
การผลิตซํ้า
แนวคิดการแยกขัว้ พืน้ ทีท่ างสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบคูต รงขาม
สงผลตอมาแกอํานาจในการกําหนดชีวิตตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของผูหญิง
โดยการกันผูห ญิงอยูน อกพืน้ ทีส่ าธารณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ รางมูลคา
แลกเปลี่ยน ผูหญิงกลายเปนสวนเกินอยูนอกเหนือความสัมพันธทางการผลิต
ระหวางทุนและแรงงาน สถานะของผูห ญิงทีถ่ กู รัดรึงไวในโลกของงานการผลิตซํา้
มีฐานะเปนผูก ระทําการทางเศรษฐกิจหรือทํางานทีไ่ มไดรบั คาจาง เงือ่ นไขพืน้ ที่
ของผูหญิง กระทําใหผูหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบเชิงซอนเมื่อระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเกิดการขยายตัว (Acker, 1987; Weiner, 1994) ดังนั้นสตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยม วิเคราะหภาวะไรตัวตนของผูหญิงในตําแหนง
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แหงที่ของผูหญิงในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา และในบทบาทการผลิตซํ้า
และการกดทับผูหญิงในสถาบันครอบครัว
มิเชล บารเร็ตต (Michele Barrett) (1980) ทีเ่ ปนนักคิดคนสําคัญยุคตนๆ
ในกลุมนี้ไดผลิตงานเขียน ชื่อ ‘Women’s Oppression Today’ งานชิ้นนี้ไดตีโต
การศึกษาระบบโรงเรียนคอนขางรุนแรง เธอวิเคราะห โรงเรียนสาธารณะ ซึ่งรัฐ
เขามามีอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งกําหนดระบบความรู ออกแบบทุนมนุษย และสราง
วัฒนธรรมองคกรราชการ วาเปนสถาบันและกลไกของรัฐอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
โรงเรียนเปนตัวแสดงที่มีบทบาทไมมากไปกวา โรงบมอุดมการณอํานาจนํา
และภูมิปญญาที่คอยกลอมเกลาผูเรียนจนจํายอมตอการดํารงอยูของชนชั้น
กระฎมพี และระบบสังคมชนชั้นทั้งระบบ บาน คือ หมอนรองกระดูกชั้นดีของ
ระบบทุนนิยม เปนโรงงานผลิตแรงงาน และแรงงานสํารอง และผลิตซํ้าแรงงาน
รุนใหมเขาสูระบบโดยปราศจากตนทุนทางเศรษฐกิจ ตําแหนงผูหญิงในพื้นที่
สวนตัวเปนตัวแสดงที่อยูเบื้องหลัง คอยหนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ใหเคลื่อนไปขางหนา โดยไมสะดุดขาตัวเองหกลมหัวทิ่ม ในแงนี้ระบบทุนนิยม
ไดประโยชนจากผูห ญิง โดยการวางผูห ญิงไวเปนแรงงานสํารอง สถานะแรงงาน
สํารองจะถูกดึงเขาสูระบบการผลิตเพื่อสรางมูลคาแลกเปลี่ยนในยามจําเปน
เชน ในภาวะสงคราม เมือ่ แรงงานชายถูกสงไปทําสงครามอยูใ นสนามรบแนวหนา
ระบบเศรษฐกิจจะดึงแรงงานสํารองออกจากพื้นที่บานไปอยูในโรงงาน แตเมื่อ
สงครามจบสิ้น แรงงานสํารองจะถูกผลักกลับเขาคอกตามเดิม
การวิเคราะหขา งตน เปนการนําประสบการณจากการทีผ่ หู ญิงถูกจัดการ
ในภาวะสงครามโลกทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา ซึ่งผูหญิงทั้งในประเทศตะวันตก และ
ในแถบเอเชีย เชน เกาหลี ญี่ปุน ตางถูกกระทําใหอยูในฐานะแรงงานสํารอง
อยางไรก็ตาม ตัง้ แตหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เปนตนมา แรงงานหญิงกลายเปน
พลังหลักในการผลิตของประเทศกําลังพัฒนา ทวานักคิดกลุมนี้ชี้วา ความเชื่อ
วาผูหญิงเปนแรงงานสํารองไดถูกทําใหเปนอุดมการณและวาทกรรมหลัก
ไปเรียบรอยแลว ระบบทุนนิยมสถาปนาอุดมการณดังกลาวขึ้น เพื่อหอหุม
ปฏิบตั กิ ารการเอารัดเอาเปรียบแรงงานหญิง ใหอยูแ บบจํายอม ขาดความมัน่ คง
ในการทํางานและไรอํานาจตอรอง อุดมการณสรางผูหญิงเปนแรงงานสํารอง
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ควบคุมผูหญิง ใหทํางานในสายการผลิตอยางไรตัวตน มีตําแหนงระดับลางสุด
ขององคกรการผลิตสมัยใหม และในสายพานการผลิตแบบยืดหยุน ซึง่ แผกระจาย
ตามใตถุนบานในประเทศกําลังพัฒนา
ในงานนี้ บารเร็ตต (Barrett, 1980 as cited in Khattak, 2011, p. 75-76)
ยังไดนาํ เสนอการผลิตซํา้ ความสัมพันธเพศภาวะทีก่ ระทําผานโรงเรียน 4 ระนาบ
ดวยกันคือ
1. โรงเรี ย นผลิ ต และตอกยํ้ า อุ ด มการณ ช ายเป น ใหญ จ นกลายเป น
อุดมคติของผูคนในสังคม การกลอมเกลาเด็กหญิงชายใหมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคจนมีความเปนหญิงและชายตามอุดมคติอยางพรอม
สมบูรณ
2. โรงเรียนเปนตัวแบบจําลองโครงสรางสังคมบุรุษเพศนิยม โรงเรียน
มีชนชั้นปกครองหรือผูนําองคกร เชน ครูใหญ ผูอํานวยการ และอธิการบดี
เปนบุรษุ เพศ มีครูในปกครองจํานวนมากทีเ่ ปนผูห ญิง ครูผหู ญิงไดรบั การวาจาง
มาทํางานดานวิชาชีพการสอน และไดรับการจัดสรรงานการสอนในระดับชั้น
เด็กเล็ก ที่เนนสาระทางวิชาการนอย
3. โรงเรียนเปนองคาพยพที่สรางลูวิ่งใหเด็กๆ แตละเพศวิ่งไปตามลู
ที่สังคมชายเปนใหญไดออกแบบไวอยางขาดความยืดหยุน โนมนาวเด็กผูหญิง
เขาเรียนในสายวิชาการเรือน ศิลปะ ภาษา สวนเด็กผูชายจะถูกผลักเขาไปสู
ชองทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพือ่ เตรียมเขาสูแ รงงาน
ในภาคการผลิตตอไป
4. โรงเรียนโอบอุม ความรูบ นญาณวิทยาผูช ายจนมีอาํ นาจเหนือความรู
ชุดอืน่ ๆ ผานการปฏิบตั กิ ารทัง้ ในระบบโรงเรียน โลกทํางาน และในวิถชี วี ติ ประจําวัน
การที่ความรูที่วางผูชายเปนศูนยกลางมีอํานาจนําในโรงเรียนนั้น ยอมสอนให
เด็กๆ เขาใจวา ความรูและมุมมองตอโลกและตอตัวเอง ที่ถายทอดอยูใน
หองเรียนมีความเปนกลาง ปราศจากอคติและมีสภาพเปนวัตถุวสิ ยั ซึง่ บารเร็ตต
โตแยงวาในความเปนจริงการสอนที่เปรียบเสมือนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้น
ไดพรางความเปนจริงแทของความรู ที่เต็มไปดวยการหลงอยูในความยิ่งใหญ
ของผูชาย มีอคติและแฝงดวยลัทธิเหยียดเพศหญิง
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สวนอารน็อต (Arnot, 1981) ไดเขารวมถกเถียงในทํานองเดียวกันวา
โรงเรี ย นผลิ ต ซํ้ า การแบ ง งานทางสั ง คมและเพศภาวะให มี ค วามสื บ เนื่ อ ง
เพื่อจรรโลงคํ้ายันโครงสรางเพศภาวะทั้งในโลกของงานและโลกในบาน เชน
โรงเรียนในประเทศอังกฤษเนนสอนใหเด็กหญิงมีระบบคิด ความรู และทักษะ
ความเปนแม ตั้งแตในระดับชั้นเรียนตนๆ ทักษะที่เด็กหญิงไดรับจากโรงเรียน
จึงเปนทักษะไรฝมือ สอดรับกับระบบโรงงานที่ตองการจางผูหญิงไปทํางาน
ในสายพานการผลิตระดับลาง ผูหญิงเปนแรงงานสํารอง กลายเปนฟนเฟอง
ที่ไรอํานาจการตอรองในระบบทุนนิยมในทายที่สุด
โดยสรุป การสํารวจแนวคิดสตรีนิยมทั้ง 3 กระแสหลัก ประมวลไดวา
ขอถกเถียงเรื่องการศึกษาของผูหญิงในสตรีนิยม 3 สายธารความคิดขางตน
มีคุณูปการทั้งตอการเมืองของผูหญิงดานการศึกษา และตอการสรางความรู
ทางวิชาการบนญาณวิทยาผูห ญิง และการศึกษาเพือ่ สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ
ทีว่ างผูห ญิงเปนศูนยกลางและเปนผูก ระทําการ นอกจากนี้ ในชวงหลังมีกระแส
ทีช่ วนใหคดิ วา การประยุกตใชสตรีนยิ มหลายๆ แนวคิด เพือ่ วิเคราะหความเปน
รองของผูหญิง ทั้งในพื้นที่การศึกษาและปริมณฑลชีวิตอื่นๆ เปนเรื่องจําเปน
ที่กอใหเกิดคําถามและการเมืองใหมๆ สตรีนิยมรุนหลัง อาทิ Black feminism,
Islamic feminism, Third World feminism และงานวิชาการยุคตอมาเผยวา
การวิเคราะหที่ใชจุดยืนและแนวคิดหลากสายธารความคิด ทําใหเห็นประเด็น
เพศภาวะ และความสัมพันธเพศภาวะ มีความซับซอน หลากหลายรูปแบบมากขึน้
มีความไมหยุดนิ่งของความคิดที่ปรารถนาจะทําความเขาใจความสัมพันธ
ทางอํานาจระหวางเพศภาวะ วิธคี ดิ ใหมโนมเอียงทีจ่ ะไดรบั อิทธิพลจากแนวคิด
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern feminism) นักสตรีนิยมสายหลัง
สมัยใหมสนใจเรื่องการใชภาษา วัฒนธรรม และวรรณกรรมตางๆ ปฏิเสธ
ความเปนสากลของผูหญิง และที่มาของความรู ที่สกัดมาจากประสบการณ
อารมณความรูสึกของผูหญิงชนชั้นกลางผิวขาว นักสตรีนิยมหลังสมัยใหม
ยังเสนอใหตรวจสอบ ‘ความแตกตาง’ ของผูห ญิงในแตละตําแหนงแหงทีอ่ ยางจริงจัง
เพือ่ เชือ่ มโยงกับประสบการณและความรูข องผูห ญิง ทีจ่ าํ เพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้
นักคิดกลุม นีป้ ฏิเสธแกนแทของผูห ญิงในลักษณะหนึง่ เดียว เสมอมุมมองใหเห็น
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ความหลากหลายและการมีพลวัตในความเปนหญิง เนื่องจากผูหญิงเปน
สิ่งประดิษฐทางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณผูหญิงจึงเลื่อนไหล ไมคงรูป และ
เกาะเกี่ยวอยูกับอัตลักษณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของผูห ญิงทีน่ า สนใจหลายๆ ประเด็นเชน การมุง เปาการปลดปลอย
ความเปนรอง ความเปนอืน่ ทีเ่ นนการทํางานผานวาทกรรม และภาษา การรือ้ ถอน
ทําลายลางอัตลักษณของปจเจกบุคคล ตอมาแนวคิดหลังสมัยใหม ยังสงผล
ใหความขลังของ ‘ผูหญิง’ ในฐานะที่เปนกลุมและเปนชนชั้นบนฐานเพศภาวะ
ถูกตรวจสอบมากขึ้น แนวคิดสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม สรางขอเสนอวา
‘ผูหญิง’ มีอัตลักษณกระจัดกระจาย เลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ความเปนสากลของผูหญิง และประสบการณรวมแบบสากลของผูหญิงจึงถูก
ทาทายอยางหนัก จากผูก ระทําการหนาใหมๆ ในขบวนการเคลือ่ นไหวสตรีนยิ ม
ยุคปลายศตวรรษที่ 20 (Tong, 1989; Weiner, 1997; 2004; Khattak, 2011)
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บทที่ 3
เพศภาวะ
และศาสตรการสอนสตรีนิยม

บทนีน้ าํ เสนอแนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะทัง้ ทีเ่ ปนโครงสรางวัฒนธรรม
ระบบสั ญ ญะและคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล และศาสตร ก ารสอนสตรี นิ ย ม
ซึ่งเกี่ยวโยงกับชุดคําถามสําคัญวาดวย ‘ความรู’ ‘อํานาจ’ และ ‘การปฏิบัติการ
ทางการเมือง’ ของสตรีนิยมและขบวนผูหญิง ในบริบทสากลและสังคมไทย
ทั้งปริมณฑลการศึกษาและการพัฒนาสังคม
3.1 เพศภาวะ
เพศภาวะ (Gender) ในโลกตะวันตกแรกเริม่ เปนคําทีใ่ ชแยกเพศหญิง/ชาย
สามัญทั่วๆ ไปจนกระทั่งราวๆ ทศวรรษ 1960 คํา ‘เพศภาวะ’ มีความหมาย
ในทางสังคมศาสตร คือเพศทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมบทบาท
ทีแ่ ตละเพศถูกคาดหวัง และการกระทําใหเกิดความตอเนือ่ งในแตละเพศ ตางจาก
คํา ‘เพศ’ ที่หมายถึง เพศทางดานสรีระ (sex) ปจจุบัน คํา ‘gender’ ไดรับการ
ถอดความเปนคําไทยอยูห ลายคําดวยกัน อาทิ เพศภาวะ เพศสภาพ เพศสภาวะ
บทบาทหญิงชายในงานชิ้นนี้ใชคํา ‘เพศภาวะ’ นัยยะของคําไทยที่กลาวถึง
ลวนเปนการสรางภาษาทีใ่ หเกิดการรับรูค วามหมายกวางๆ เกีย่ วกับความหมายของ
คํา ‘gender’ วา คือ เพศทีถ่ กู กําหนดและประดิษฐสรางโดยสังคมและวัฒนธรรม
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โจแอน สกอตต (Joan Scott) (1986, p. 1054) เขียนไวในงานชื่อ
‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’ วา นักสตรีนยิ มในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใชคํา ‘เพศภาวะ’ คอนขางแพรหลายมากอน ป ค.ศ. 1986 หัวใจ
ของการนําคํา ‘เพศภาวะ’ มาใช ใน 2 บริบท คือ 1) เพื่อยืนยันคุณลักษณะ
ทางสังคมของคนแตละเพศ นักสตรีนิยมตองการปฏิเสธความเชื่อและแนวคิด
ที่ ว  า ป จ จั ย ทางกายภาพเป น ตั ว กํ า หนดความแตกต า งของคนแต ล ะเพศ
อยางเบ็ดเสร็จ พวกเขาตองการนําเสนอวา สังคมคือผูกระทําการประดิษฐ
สรางความหมายขึ้นมา เพื่อจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวางคนสองเพศ
สรีระในดานตางๆ อาทิ คุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบาท พืน้ ที่ และความคาดหวัง
และ 2) นําคํา ‘เพศภาวะ’ มาใชเพื่อเนนมิติความสัมพันธความเปนหญิง/ชาย
ซึง่ ปจจุบนั มีการยอมรับกันวา ‘gender’ มีมากกวาสองเพศภาวะ สังคมไทยเอง
ยอมรับสถานะขางตนในระดับสถาบัน อาทิในรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550
และในพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
สวนในแวดวงของสตรีศึกษา มีการใชคํา ‘เพศภาวะ’ ที่เฉพาะมากขึ้น
คือ เปนมโนทัศนวิเคราะหความสัมพันธหญิงชาย ที่ผูหญิงและผูชายถูก
ใหความหมายเกี่ยวของแบบคูสัมพันธ จนทําใหไมอาจเขาใจเพศใดเพศหนึ่งได
โดยทีไ่ มศกึ ษาเรือ่ งราวของคนทัง้ สองเพศภาวะ สกอตต (Scott, 1986, p. 1054)
อางวา นักสตรีนิยมสายประวัติศาสตร โตวา เราควรสนใจศึกษาประวัติศาสตร
ของคนทัง้ สองเพศภาวะ เพือ่ เขาใจความสัมพันธของกันและกัน เฉกเชนเดียวกับ
ที่นักประวัติศาสตรสนใจมโนทัศนชนชั้น และนํามโนทัศนชนชั้นมาศึกษาทั้ง
ชนชั้นชาวนา และชนชั้นกระฎมพี ดังนั้นเปาหมายการศึกษา คือ ความเขาใจ
ชีวิตของคนทุกเพศภาวะ เขาใจความหมายที่พวกเขามีตอตัวเอง ตอสังคม
และความปรารถนาภายในของแตละเพศภาวะที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง
สวนนักทฤษฎีสตรีนิยมหลังสมัยใหม อาทิ บัตเลอร (Butler) (Butler, 1990
as cited in Maynard, 2000, p. 120) ไดสรางขอวิพากษวา เมื่อเพศภาวะ
ถูกประดิษฐสรางจากวาทกรรม ซึง่ ในสังคมหนึง่ ๆ วาทกรรมมีการชวงชิงการสราง
อยูต ลอดเวลา อัตลักษณทางเพศภาวะจึงไมคงทีถ่ าวร มีหนึง่ เดียวอยางตอเนือ่ ง
แตเพศภาวะสามารถถูกประกอบสรางไดอยางเลื่อนไหลสลับไปมา
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ในแวดวงวิชาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา พบวา นักสตรีนิยม
สายการศึกษา มีการใชคาํ เพศภาวะในเชิงมโนทัศนในการวิเคราะหความสัมพันธ
ของกลุม คนหญิงชาย เชนเดียวกับมโนทัศนอนื่ ๆ ทีน่ กั สังคมศาสตรใชมากอนหนา
อาทิ มโนทัศนชนชั้น ที่ใชจําแนกและวิเคราะหความสัมพันธของกลุมคน
ในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ มโนทัศนเพศภาวะ เนนทําความเขาใจกับความสัมพันธ
หญิงชาย การใหความหมายเรื่องอํานาจ ตําแหนงแหงที่ และลักษณะชวงชั้น
(gender hierarchy) ระหวางคนในแตละเพศภาวะ ทวาความสัมพันธขางตน
เกาะเกี่ยวและถูกกําหนดจากเงื่อนไขความสัมพันธชุดอื่นๆ ดวย อาทิ ชนชั้น
เชื้อชาติ/ชาติพันธุ อายุ เปนตน
นอกจากนี้มโนทัศนเพศภาวะถูกนํามาใชเปนเครื่องมือวิเคราะหความ
เหลื่อมลํ้า ในพื้นที่การศึกษาและเศรษฐกิจ เชน ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
และการจางงาน นักวิชาการอืน่ ๆ ใหความสนใจวิเคราะหความเหลือ่ มลํา้ ในพืน้ ที่
บาน สถานะของผูห ญิง บทบาทและอํานาจการตัดสินใจ และการเขาถึงสวัสดิการ
สังคม (Brannen and Wilson, 1978; Rees, 1992; Drew et al., 1988
as cited in Maynard, 2000, p. 122) งานวิชาการอีกสวนหนึ่งนํามโนทัศน
เพศภาวะวิเคราะหความรุนแรงตอผูห ญิง ทัง้ ในพืน้ ทีบ่ า นและสาธารณะ งานวิจยั
อีกจํานวนหนึ่ง พูดถึงปฏิสัมพันธในหองเรียน และการเลือกปฏิบัติในหองเรียน
และตําราเรียน (Acker, 1993; Skelton, 1997 as cited in Maynard, 2000,
p. 122)
3.2 เพศภาวะในสังคมไทย
มโนทัศนเพศภาวะมีการนํามาใช ในพื้นที่การศึกษา อาทิ สาขาวิชา
สตรีศกึ ษา สังคมวิทยา การศึกษา และสาขาอืน่ ๆ ระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ผูใ หญบา งแลว ในพุทธทศวรรษ 2540 เริม่ แรกคํา ‘gender’ มีการถอดความหมาย
เปนไทยหลายคําดวยกัน อาทิ ‘บทบาทหญิงชาย’ ‘ความเปนหญิงความเปนชาย’
‘ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิง - ชาย’ ตอมาขยายเปน ‘เพศสภาพ’ ‘เพศสภาวะ’
‘เพศสัมพัทธ’ ‘เพศภาวะ’ ‘เพศวิถี’ ‘เพศวัฒนธรรม’ ดรุณี ตันติวิรมานนท (2541,
น. 14) ผูถอดความ ‘gender’ เปนไทยวา ‘เพศสัมพัทธ’ อรรถาธิบายวาที่ผานมา
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ในประเทศไทยมีผูแปล ‘gender’ วา ‘ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิง - ชาย’
แตดรุณคี ดิ วาไมครอบคลุมความหมายของคําในภาษาตางประเทศจึงขอแปลใหม
วา ‘สัมพัทธ’ “...โดยนัยยะ คือ ความนึกคิดเขาใจในเรื่องบทบาทหญิงชาย
ซึ่งถูกกําหนดโดยกรอบความคิดของสังคม บทบาทและความสัมพันธดังกลาว
ขึ้นอยูกับปจจัยเงื่อนไขเวลาและสถานที่” ตอมาในป พ.ศ. 2545 พริศรา แซกวย
ไดคนคิดคําแปล ‘gender’ ในภาษาไทยวา ‘เพศภาวะ’ พริศราชี้วาคําแปล
ที่ผานมาไมไดสะทอนประเด็นอํานาจ และพลวัตของอํานาจในความสัมพันธ
ตางๆ ดังคําอธิบายที่วา
“…เพศภาวะจะไมใชเปนเพียงบทบาทหญิงชาย แตเพศภาวะ
คือ สถานะแหงเพศที่มีพลวัตกับระบบอํานาจในชนชั้น ชาติพันธุ
และความแตกตางอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั ยะสําคัญภายใตเงือ่ นไขทางการเมือง
สั ง คม วั ฒ นธรรม และหรื อ ประวั ติ ศ าสตร ใ นระยะเวลาหนึ่ ง
ทีม่ ผี ลตอการจัดสรรและการเขาถึงอํานาจและทรัพยากรในสังคม
ในแตละหวงเวลา...”
(พริศรา แซกวย, 2545,
อางถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547, น. 15)
คํ า แปลของดรุ ณี แ ละพริ ศ ราข า งต น อาจประมวลได ว  า ‘gender’
เปนโครงสรางระบบคิด ระบบสัญญะ ทีก่ าํ หนดบทบาท จิตสํานึก ความคาดหวัง
ตอความเปนหญิงเปนชาย และความสัมพันธทางอํานาจระหวางหญิงชาย
ซึ่งมีผลตอการเขาถึงทรัพยากร พื้นที่ อํานาจ สถานภาพ แตความสัมพันธ
ดังกลาวมิไดเปนสากล อาจเลื่อนไหล และมีความไมตอเนื่อง
อิทธิพลของเพศภาวะและเพศภาวะศึกษา (Gender studies) ในประเทศไทย
สอแววเขมแข็งในหวงพุทธทศวรรษ 2550 - 2560 จะเห็นไดวาหลักสูตร
สาขาวิชาสตรีศึกษาทั้ง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรวิชาสตรีศึกษามาตั้งแต พ.ศ. 2540
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เริ่มขยับปรับเปลี่ยนชื่อจาก ‘สตรีศึกษา’ ไปสู ‘สตรีศึกษาและเพศภาวะ’ ในกรณี
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดปรับไปสู ‘สตรี
เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา’ ดร. ชนิดา ชิตบัณฑิตย หนึ่งในกรรมการยกราง
หลักสูตร ‘สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา’ อธิบายวา เบื้องหลังการปรับชื่อ
หลักสูตรก็เพื่อเปดพื้นที่สาขาวิชาสตรีศึกษา ไปศึกษาเรื่องบุรุษ เพศวิถี และ
ตัวแสดงหนาใหมๆ เชน กลุมหลากหลายทางเพศ ใหเฉพาะมากขึ้น (กฤตยา
เชื่อมวราศาสตร, 2559)
วากันตามจริง วิทยานิพนธสาขาวิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นั บ ตั้ ง แต เ ป ด หลั ก สู ต รในป พ.ศ. 2540 มี ก ารนํ า แนวคิ ด เพศภาวะและ
ความสัมพันธเพศภาวะ เปนกรอบคิดทําความเขาใจ และศึกษาเจาะลึกเรือ่ งราว
ของผูหญิงและผูชายมาอยางตอเนื่อง งานวิทยานิพนธที่ใชแนวคิด เพศภาวะ
และความสัมพันธเพศภาวะยังปรากฏในสาขาการศึกษานอกระบบ และวิชาการ
สอนภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกดวย อาทิ
งานของ ธันยพร เมืองนาง (2548) ที่ศึกษาบทบาทหญิงชายในการเขาถึง
และควบคุมทรัพยากรในการดําเนินงานกองทุนหมูบ า น เปนตน ในหวงปจจุบนั
มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่ง ที่ไดเปดสอนกระบวนวิชาเกี่ยวกับสตรีศึกษา
เพศภาวะ และการพัฒนา เปนวิชาเลือก ทัง้ ระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี
อาทิ ในคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดสอน
กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีชอื่ เพศภาวะกับการพัฒนาสังคมโลก (Gender
and World Society Development) เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต การกอเกิดและ
พัฒนาการทางแนวคิดเพศสภาพ แนวคิดและการวิเคราะหความสัมพันธ
หญิงชาย การพัฒนาสตรีและการสงเสริมเพศภาวะในสังคมโลกและสังคมไทย
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2560) นอกจากนีก้ ระบวนวิชา เพศภาวะและการพัฒนา
ยังไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และอื่นๆ
อีกหลายสถาบัน รวมทัง้ คณะทีม่ กี ารผลิตครู เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมเปดสอนวิชาการศึกษาเพศภาวะและอํานาจ อยางไรก็ตามไมปรากฏวา
วิชาสตรีศึกษา หรือ เพศภาวะศึกษา มีสถานะเปนวิชาบังคับสําหรับผูเรียน
ในระดับชั้นปริญญาตรีแตอยางใด
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สวนในระดับกอนอุดมศึกษา แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะเขาสูห ลักสูตร
วิชาเรียนสาระการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในราวๆ ป พ.ศ. 2551 และเปนวิชาเรียน 1 กระบวนวิชาในอาชีวศึกษา ราวๆ ป
พ.ศ. 2548 ทวาหลักสูตรดังกลาว ยังมีสภาพเปนโครงการนํารอง ในหลักสูตร
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีหนวยเนือ้ หาเกีย่ วกับเพศศึกษา (Sex Education)
มาตั้งแตป พ.ศ. 2521 (Thaweesit & Boonmongkon, 2012 อางถึงใน
พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, 2559, น. 1) อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มเปดกวางเพื่อใหนําแนวคิดเพศภาวะเปนฐานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อไมนาน เริ่มราวๆ พุทธทศวรรษ 2550 คือในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โครงการขางตน เกิดจากการผลักดันขององคการ
ยูเนสโก และตอมากระทรวงสาธารณสุขไดเขามาเปนภาคีรวม นอกจากนี้
ยังมีองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ที่รวมผลักดัน อาทิ มูลนิธิแพทธูเฮล ในกรณี
ของมูลนิธิแพทธูเฮลนั้น ไดริเริ่มสรางความรวมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําโครงการนํารอง ชือ่ โครงการ ‘กาวยางอยางเขาใจ’ มากอนหนาแลว ปรากฏวา
ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโก หลังป พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
ยิ น ยอมให มี ก ารปรั บ ชื่ อ หน ว ยการเรี ย นจากเพศศึ ก ษา เป น เพศวิ ถี ศึ ก ษา
(Sexuality Education) อีกดวย ชือ่ ใหมถกู ปรับใหรองรับแนวคิดและเนือ้ หาใหม
ซึ่งกอนหนานี้มักสอนเฉพาะดานสรีระ โดยละเลยการนําประสบการณจริง
ของผูเรียนเขาสูการพูดคุยถกเถียงเพื่อยกระดับการรับรูของผูเรียนเกี่ยวกับ
เพศวิถีของตนเองและคนรอบขางอยางรูเทาทัน รวมทั้งเพิ่มมุมมองเรื่องความ
เทาเทียมระหวางเพศภาวะ และอํานาจการตัดสินใจ การยินยอมและปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธของเด็กและวัยรุนหญิง ทั้งนี้เปาประสงคเพื่อสรางตนทุน
ความรูแ ละเจตคติใหเทาทันตอปญหาตางๆ ทีเ่ ยาวชนกําลังเผชิญ ตัง้ แตปญ
 หา
ทองวัยเรียน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย และการปองกันเชื้อ HIV และ
โรคเอดส รวมทั้งเพื่อปรับความสัมพันธทางอํานาจระหวางเยาวชนชายหญิง
เนือ้ หาของหลักสูตรเพศวิถศี กึ ษาประกอบไปดวย หนวยเนือ้ หา 6 หัวขอดวยกัน
คือ 1) การปองกันการตั้งครรภในวัยรุน 2) โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส
3) สรีระ รวมถึงพัฒนาการทางเพศ 4) เพศภาวะ สิทธิทางเพศและความเปน
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พลเมือง 5) ความหลากหลายทางเพศ ความไมเทาเทียมทางเพศ การทําแทง
ที่ปลอดภัย การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยระหวางคูที่เปนเพศเดียวกัน และ
6) การรังแกและกลั่นแกลงบุคคลอื่น
จากผลงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาทบทวนโครงการการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษา
ในสถานศึกษาไทย (พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, 2559, น. 1) ซึ่งมีการ
เก็บขอมูลทัง้ จากเด็ก ครู ผูป กครอง และผูน าํ สถานศึกษา พบวา เนือ้ หาการสอน
ยังคงเนนแตเฉพาะ 3 หัวขอแรก ครูผูสอนยังคงลังเลที่จะสอนใน 3 หัวขอหลัง
เพราะเกรงวาความรูท เี่ กีย่ วของจะกระตุน ใหเยาวชนมองเห็นวาการมีเพศสัมพันธ
เปนเรือ่ งปกติ อีกประการ ครูผสู อนมิไดมคี วามเขาใจแนวคิดเรือ่ งเพศภาวะและ
เพศวิถีในแนวคิดสตรีนิยมมากนัก สงผลใหการผลักดันการสอนเพศวิถีศึกษา
ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร โดยเฉพาะเรื่องศาสตรการสอน ที่พบวายังคงเปนแบบ
ทําใหเด็กกลัวที่จะมีเพศสัมพันธ มากกวาการสรางระบบขอมูลเพื่อใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหไตรตรองเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ แตอาจกลาวไดวา การเรียนการสอนเรือ่ งนีไ้ ดจดุ ประกายให เยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และครูผูสอนรับรูเรื่องแนวคิดเพศภาวะและ
สตรีนิยมบางแลว
อีกความพยายามหนึ่งที่ควรกลาวถึงในที่นี้ คือ ไดมีโครงการที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางสํานักการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ กรุงเทพมหานคร
และสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ชื่อ โครงการ ‘โลกหมุนไดดวยมือฉัน’
ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต และเพศศึกษาสําหรับนักเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการนํารองเริ่มระหวางป พ.ศ. 2547 - 2552
และหลังจากนั้นมีแนวโนมวาสํานักการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานครจะขยายหลักสูตรดังกลาวเต็มพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในโครงการนี้
ไดนําแนวคิดสตรีนิยมและมโนทัศนเพศภาวะเปนฐานในการเสริมสรางวิธีคิด
และเจตคติของผูเ รียนในเรือ่ งเพศวิถี ความแตกตางระหวาง เพศ และเพศภาวะ
และความสัมพันธที่เสมอภาคเทาเทียมระหวางหญิงและชายเชนกัน (สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรี, 2554, อางถึงใน พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, 2559,
น. 1) กระบวนวิชาและการปรับหลักสูตรที่กลาวถึงแมยังมีสภาพเปนโครงการ
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นํารอง แตชชี้ ดั วาสังคมไทยเริม่ ใชประโยชนจากแนวคิดเพศภาวะและสตรีนยิ ม
สรางฐานความรูใ หม รวมทัง้ ขบวนผูห ญิงในสังคมไทยเริม่ ใชการศึกษาเปนพืน้ ที่
ตอสูต อ รองเพือ่ ขยับขยายปรับเปลีย่ นและแกไขปญหาสังคม และสุขภาพบนฐาน
เพศภาวะมากขึ้น
ในแวดวงงานการศึกษาผูใหญนั้น สตรีและบุรุษรับรูแนวคิดเพศภาวะ
และความสัมพันธทางเพศภาวะ ผานงานพัฒนาสังคมและการพัฒนาสตรีของ
องคกรพัฒนาเอกชนสตรี อาทิ กลุม เพือ่ นหญิง ศูนยขา วผูห ญิง มีโครงการจัดกลุม
ศึกษาเพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายใหกลุมผูหญิง ตั้งแต
กลุม กรรมกรหญิง และกลุม ผูห ญิงในชนบท รวมทัง้ นักพัฒนาสังคมบุรษุ มาตัง้ แต
ป พ.ศ. 2535 การนําเขาคําวาเพศภาวะ ที่เปนความคิดและกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมไปสูแวดวงผูทํางานพัฒนาสังคมและกลุมผูหญิงรากหญา
สวนหนึง่ เกิดจากขบวนผูห ญิงระดับสากลสายมารกซิสตและสังคมนิยม ทีม่ ปี ฏิกริ ยิ า
ไมเห็นดวยกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกดานสตรีตามแนวทาง
เสรีนิยม งานของกรวิภาชี้ใหเห็นวา ขบวนผูหญิงระดับสากลเริ่มตั้งคําถาม
กับการพัฒนาสตรีในกรอบคิด ‘WID’ และ ‘WAD’ มาตามลําดับ จนนําไปสู
การผลักดันแนวคิด GAD สูพื้นที่การพัฒนาทางสังคม ซึ่งแนวคิด GAD ผลักดัน
โดยกลุมสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม ดังนั้น GAD ไดเขาสูวิธีคิด
การพัฒนาโลกราวๆ ค.ศ. 1980 - 1990 ขบวนผูหญิงกลุมใหมสายมารกซิสต
และสังคมนิยม ไดวิพากษจุดออนการพัฒนาสตรีในระยะกอนหนาวาไดแยก
ผูห ญิงใหเปนเพียงกลุม เปาหมายพิเศษในการพัฒนา ปญหาของสตรีจงึ ถูกแยก
ออกจากกิจกรรมการพัฒนากระแสหลัก นอกจากนี้เปนการพัฒนาที่มองขาม
บทบาทผูช าย ผลักผูช ายออกจากกิจกรรมการผลิตซํา้ เชน ภาระงานบาน ผูห ญิง
ทีม่ บี ทบาททางเศรษฐกิจสูงจึงยังคงถูกตรึงไวกบั บทบาทของผูห ญิงในฐานะแม
และเมีย โดยสรุปมีการวิเคราะหวิจารณ การพัฒนาสตรีในกรอบคิด WID และ
WAD ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดตอรัฐประเทศและองคการพัฒนานานาชาติ
อยางมาก แนวคิด GAD สรางขอถกเถียงใหมที่โครงการพัฒนาสตรีในฐานะ
งานการเมือง ตองแสดงพลังอํานาจแปรเปลี่ยนความสัมพันธทางเพศภาวะ
ซึ่งกอรูปภายใตระบบคิดและอุดมการณชายเปนใหญ จนผูหญิงตองตกอยู
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ในสถานะรอง นักวิชาการสตรีนิยมสายนี้ อาทิ เคท ยัง (Kate Young) ไดให
ความหมาย ‘GAD’ ว า คื อ วิ ธี คิ ด ที่ ต  อ งวิ เ คราะห บ ทบาทหญิ ง ชายและ
ความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา ซึง่ มีคา นิยมและกฎเกณฑของ
สังคมเปนตัวกําหนด และควบคุมสมาชิกใหยดึ ถือปฏิบตั ิ (Young, 1987 อางถึง
ใน กรวิภา บุญซื่อ, 2538, น. 13) งานอีกชิ้นหนึ่งของ เคท ยัง (Kate Young)
(1993, p. 51) ไดระบุองคประกอบสําคัญ ของการพัฒนาสตรีในแนว GAD
ซึ่งอาจประมวลไดเปน 6 ประเด็น ดวยกัน คือ
1. การพัฒนาผูหญิง ตองเนนการแปรเปลี่ยนความสัมพันธเพศภาวะ
ในสภาวะเงื่อนไขตางๆ และตองวิเคราะหความสัมพันธเพศภาวะที่เชื่อมโยง
ซอนทับกับความสัมพันธทางสังคมรูปแบบอืน่ ๆ อาทิ ซอนทับกับประเด็นรายได
เชื้อชาติ วรรณะ และชาติพันธุ
2. การพัฒนาตองมองผูหญิงเปนผูกระทําการ (active agent) ถึงแมวา
ผูหญิงจะยังไมมีชุดความรูและสามารถอธิบายเชื่อมโยงรากเหงาของการถูก
เลือกปฏิบัตแิ ละความเปนผูมีสถานะรองไดอยางกระจางแจง
3. ฐานคิดการพัฒนาตองมีลักษณะเปนแบบองครวม และสรางแกน
การพัฒนาทั้งในปริมณฑลการผลิตซํ้า (reproduction) ทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคม และปริมณฑลการผลิต (production) และการกระจาย (distribution)
ทรัพยากรและสวัสดิการ
4. การพัฒนาตองไมมองแบบแยกสวน แตเปนระบบคิดที่มองเห็นเปน
กระบวนการแปรเปลี่ยนเงื่อนไขทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ที่จะนําไปสูการสรางทางเลือก เพิ่มศักยภาพ อิสรภาพและการดํารงชีพที่ดีขึ้น
ทั้งของปจเจกและสังคมโดยรวม
5. การบรรลุเปาหมายความเสมอภาคเทาเทียมระหวางเพศสภาวะ
และการเสริมพลังอํานาจผูหญิง จําเปนตองเปดระบบคิดคนหาวิธีการและ
กลยุทธที่หลากหลายซึ่งมักถูกกําหนดดวยบริบทเงื่อนไขที่แตกตางกัน
6. สําหรับบทบาทขององคกรและกลุม เครือขายผูห ญิงตองเปนแกนกลาง
ในการขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุเปาหมายความเสมอภาคเทาเทียมระหวางเพศภาวะ
และการเสริมพลังอํานาจผูหญิง ในประเทศไทย องคกรผูหญิง อาทิ มูลนิธิ
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เพื่อนหญิง ซึ่งเดิมมีสถานะเปนโครงการกลุมเพื่อนหญิง ไดริเริ่มโครงการชื่อ
‘บทบาทหญิงชายในการพัฒนา’ (Gender and Development) ตัง้ แตป พ.ศ. 2536
เปาประสงคหลักๆ คือ การเพิ่มเติมเครื่องมือการวิเคราะหงานพัฒนาในชนบท
ใหมีลักษณะออนไหวตอสิทธิ โอกาส และความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจระหวาง
หญิงชาย โครงการดังกลาว นอกจากจะใชมโนทัศนเพศและเพศภาวะแลว ยังนํา
มโนทัศนอื่นๆ เขามาประกอบเปนชุดเครื่องมือการวิเคราะหงานพัฒนาในมิติ
หญิงชายอีกดวย อาทิ เงือ่ นไขของผูห ญิง (women’s condition) ตําแหนงแหงที่
ของผูหญิง (women’s position) การแบงงานเชิงเพศภาวะ (gender division
of labour) ประเภทของงาน (type of work) ที่ถูกนับวามีมูลคาทางเศรษฐกิจ
(paid work) และไมถูกนับวามีมูลคาทางเศรษฐกิจ (non paid work) (นงเยาว
เนาวรัตน, 2541, น. 16) เมือ่ พิจารณาดูจากภาษาทีใ่ ชแสดงวา ‘เพศภาวะศึกษา’
ในงานพัฒนา และการศึกษาผูใหญ มีกลิ่นอายของสตรีนิยมสายมารกซิสต
และสังคมนิยมอยูมากทีเดียว
เมื่อวิเคราะหรายงานการประเมินโครงการสงเสริมบทบาทหญิงชาย
ในการพัฒนา ของมูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม
การพัฒนาในพื้นที่ชนบทและเมือง ในป พ.ศ. 2541 ปรากฏวา ผูนํากลุมสตรี
และบุรุษที่ผานการอบรมชุดเครื่องมือ การวิเคราะหงานพัฒนาในมิติหญิงชาย
เขาใจความหมายคําเพศภาวะวา หมายถึงพฤติกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
และความคาดหวังของสังคมที่อิงอยูกับเพศภาวะใดเพศภาวะหนึ่งที่คอนขาง
ชัดเจน และมีลกั ษณะมัน่ คงติดตัวไปตัง้ แตเกิดจนตาย แตมใิ ชสงิ่ ทีเ่ ปนธรรมชาติ
ที่ติดตัวมา แตกําเนิด จึงสามารถรื้อถอนและสรางใหม
ความเขาใจดังกลาว แมขาดมิติอํานาจและความสัมพันธที่เหลื่อมลํ้า
ระหวางหญิงชาย ดังทีเ่ ขาใจในแวดวงวิชาการ แตวธิ คี ดิ บทบาทหญิงชาย ทําให
ผูหญิงมีชีวิตชีวา เปดโลกทางความคิด นักพัฒนาสตรี กลุมผูหญิง และแรงงาน
หญิงใหเห็นวาเพศทางสรีระ และเพศทางสังคม ไมไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และเปนประเด็นการพัฒนาทีต่ อ งใสใจและออนไหว ทีส่ าํ คัญคือ ความเปนหญิง
และชาย มิใชเรื่องธรรมชาติ จึงแปรเปลี่ยนได รายงานขางตนประมวลวา
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กรอบวิธีคิดการพัฒนาในมิติหญิงชายไดสรางความตระหนักใหผูรวมโครงการ
3 มิติ สําคัญๆ ดวยกัน คือ (นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 6)
1. การพัฒนาที่ดีที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนของคนทั้งสองเพศอยาง
เทาเทียม
2. การพัฒนาทีด่ ตี อ งเปดโอกาสใหหญิงและชายเขารวมในกระบวนการ
พัฒนาทุกขั้นตอนอยางเทาเทียม มองเห็นผูหญิงเปนผูกระทําการมากกวา
ผูรับผลประโยชนจากงานพัฒนาดังที่เคยเขาใจกัน
3. การพัฒนาที่ดีตองมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเชิง
อํ า นาจระหว า ง หญิ ง - ชาย ทั้ ง ในปริ ม ณฑลส ว นตั ว และพื้ น ที่ ส าธารณะ
ซึ่งประเด็นสุดทายคอนขางมีแรงตานจากผูเขารวมอบรมที่เปนบุรุษอยูมาก
การประมวลภาพขางตน ชี้ใหเห็นวา คําและมโนทัศนเพศภาวะเขาสู
พื้นที่การศึกษาในสังคมไทย 2 บริบทดวยกัน คือ ผานการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิชาสตรีศึกษา และสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขา
การพัฒนาสังคม การศึกษานอกระบบ งานศึกษาสวนใหญวเิ คราะหความสัมพันธ
เพศภาวะตามแนวคิดสตรีนิยม ทั้งสายเสรีนิยม สังคมนิยมสายรากเหงา และ
หลังสมัยใหม สวนผูหญิงและผูชายในสังคมไทยอีกจํานวนหนึ่ง เรียนรูวิธีคิด
และความหมายของคํา ‘เพศภาวะ’ ผานการศึกษาอบรม ในเนื้องานการพัฒนา
สตรี กลุมผูหญิงที่มีโอกาสไดเรียนรูคอนขางมาก คือ กลุมที่องคกรพัฒนา
เอกชนสตรีสงเสริมใหรวมกลุม เพื่อศึกษาชีวิตตน ผานการจัดการศึกษา ‘สราง
จิตสํานึกเชิงวิพากษ’ หรือ ‘เสริมพลังอํานาจ’ การศึกษาขางตน ชี้ใหเห็นนัยยะ
ของการพัฒนาสังคมที่เอื้อผลประโยชนตอคนทั้ง หญิง ชาย อยางเสมอภาค
มากขึน้ แมความคิดความเสมอภาคยังเปนทีถ่ กเถียงและมีขอ โตแยงวาเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย และกลุมวัฒนธรรมรองหรือไม อยางไร ผูเขารวมอบรม
โดยเฉพาะบุรษุ เพศคอนขางเชือ่ มัน่ วาเพศภาวะสัมพันธในสังคมไทยและสังคม
กลุมวัฒนธรรมรอง มีลักษณะพึ่งพาพึ่งพิง เกื้อกูล และอยูในสภาวะปกติสุข
อยูแลว แมวาจินตนาการความสัมพันธขางตนมีความยุงยากในการอธิบาย
ภาวะชายขอบของผูหญิงในหลายๆ ปริมณฑลชีวิตก็ตาม แตผูเขารวมอธิบาย
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สภาวะขางตนวามิใชเรื่องโครงสรางการกดทับครอบงํา แตเปนลักษณะของ
ปญหาระดับปจเจก ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบุคคล เชนความรุนแรงทีผ่ หู ญิงถูกกระทํา
3.3 โครงสรางเพศภาวะ
แสตนเลย ฮารดดิง (Stanley Harding) (Harding, 1986, p. 52-53)
ไดแยกแยะเพศภาวะในเชิงแนวคิดออกเปน 3 รูปแบบ โดยที่ผูเขียนอธิบายวา
เพศภาวะทัง้ 3 รูปแบบมีความเชือ่ มโยง เหลือ่ มซอนและซอนทับกัน คือ เพศภาวะ
ทีเ่ ปนโครงสรางสังคมวัฒนธรรม เพศภาวะทีเ่ ปนระบบโครงสรางสัญลักษณ
นิยม และเพศภาวะที่เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล
3.3.1 เพศภาวะที่เปนโครงสรางสังคมวัฒนธรรม
เพศภาวะทีเ่ ปนโครงสรางสังคมวัฒนธรรม (gender structure) หมายถึง
โครงสรางความคิดความเชือ่ ทีใ่ ชในการจําแนกแบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ
(gender division of labour) รูปธรรมที่สะทอนความคิดความเชื่อ การแบงงาน
เชิงเพศภาวะมักเชือ่ มโยงกับการจัดแบงพืน้ ทีท่ างสังคม ซึง่ วิธคี ดิ ในโลกตะวันตก
ไดจัดแบงพื้นที่ทางความคิดในลักษณะเปนทวิและเปนคูตรงขาม ไดแก พื้นที่
สวนตัว/ในบาน (private sphere) และพื้นที่สาธารณะ (public sphere) พื้นที่
สวนตัวถูกกําหนดใหเปนโลกของผูห ญิง ในโลกสวนตัว/ในบาน ผูห ญิงถูกจัดแบง
บทบาทและคาดหวังใหทําหนาที่ แมและเมีย ถูกคาดหวังใหคํ้าจุนบาน อนุบาล
สามี เลีย้ งดูอบรมบมเพาะสมาชิกรุน เยาว แมโลกสังคมจะมีพลวัต แตโครงสราง
ทางวัฒนธรรมยังบมเพาะความเชือ่ ความคาดหวังใหงานการผลิตซํา้ มวลมนุษย
ขางตนเปนงานของผูหญิงอยางคอนขางตายตัว
สวนงานในพื้นที่สาธารณะ ทั้งในโลกเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทัง้ ในพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ดรบั การจัดแบงใหเปนงานและพืน้ ทีข่ องผูช าย ฮารดดิง
(Harding, 1986) ชี้วาการจัดแบงพื้นที่ในชีวิตประจําวันและงานผูหญิง/
ผูชายเปนเพียงรูปธรรมที่แตกหนอออกมาจากเคาเงื่อนโครงสรางเพศภาวะ
ที่มีความเชื่อเรื่องพื้นที่และตําแหนงของหญิงชายในแตละพื้นที่อยางฝงลึก
การสลับสับเปลี่ยนพื้นที่และบทบาทระหวางปจเจกในแตละเพศภาวะเปนไป
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อยางยากลําบาก การตอตานทาทายตอระบบคิดดังกลาวมักถูกจองจําลงโทษ
อยางรุนแรง หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการลงโทษผานทางภาษาและ
สัญญะตางๆ ผูตอตานทาทายจึงมักออนแรงไปในที่สุด สังคมเองไดเฝาจับจอง
ผูตอตานทาทายระบบคิดโครงสรางเพศภาวะอยางหวาดหวั่นเชนกัน รวมทั้ง
คอยตอกยํ้าความเชื่อจนเกิดสํานึกวาการจัดแบงพื้นที่ของแตละเพศภาวะ
เปนกฎธรรมชาติ กรณีประเทศไทย การตอสูใ นพืน้ ทีก่ ารศึกษาทางธรรม ของผูห ญิง
ถูกสังคมลงโทษคาดโทษตลอดมา อาทิ กรณีทนี่ ายนรินทร กลึง ไดดนิ้ รนทาทาย
อํานาจทั้งของคณะสงฆและรัฐใหบุตรสาวเขาสูเพศบรรพชิต สมัยรัชกาลที่ 7
ทายที่สุดนายนรินทรถกู จับเขาคุก ในขอหา ‘บอนทําลายศาสนา’ สวนบุตรสาว
ทั้ง 2 คน เจาหนาที่เรือนจําจับเปลื้องผาเหลืองเพื่อใสชุดนักโทษแทน (ศักดินา
ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2536) การตอสูเรื่องการศึกษาในทางธรรมของผูหญิง
ทั้งในสถานะสามเณรีและพระภิกษุณีในประวัติศาสตรไทย จึงดูประหลาด
ผิดปกติ เชนเดียวกับความฝนของเด็กผูชายที่จะเขาสูบทบาทแม อนุบาลบุตร
ยอมถูกสังคมมองวาผิดเพี้ยน และกลายเปนเรื่องตลกขบขันและมักถูกตอกยํ้า
ผานรายการโชวตลกทางสถานีโทรทัศนไทยตลอดมา
การกักขังที่ทางของผูหญิงในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดานพุทธศาสนายังปรากฏ
เดนชัดจนปจจุบัน ที่สํานักพระพุทธศาสนาปฏิเสธการมีอยูของภิกษุณี โดย
กลาวอางวาไมมีการสืบทอดมานานแลว สวนในอดีต ปรากฏในหลักฐานจารึก
และตํานานทองถิ่น อาทิ ในจารึกสุโขทัย ผูหญิงถูกวางใหเปนเพียงผูอุปถัมภ
พระศาสนาผานการทําบุญ ถวายทาน และปฏิบัติธรรมโดยไมตองบวชเรียน
ผูห ญิงสมัยสุโขทัย ภายหลังการถวายทานมักมีคาํ อธิษฐานวาขอใหเกิดเปนผูช าย
ในโลกหนา จะไดมีโอกาสอยูใกลชิดพระโพธิสัตวและพุทธศาสนา คําสอนดาน
พุทธศาสนาในระดับโลกียธรรม ซึง่ มีอทิ ธิพลตอความเชือ่ เกีย่ วกับพุทธศาสนิกชนนัน้
ยังตีคา ผูห ญิงตํา่ กวาผูช าย ใหคา ผูห ญิงวาเปนแค ‘หีนชาติ’ คือ คนทีต่ าํ่ ตอยกวา
ผูช าย อันเนือ่ งมาจากการประกอบกุศลกรรมมาแตครัง้ อดีตกาล (จิรานุช โสภา,
2542, น. 59) ในงานชิน้ เดียวกันจิรานุช อางงานประพันธ ของ เสฐียรโกเศศ ‘ประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต: เกิด - ตาย’ (2505) ซึ่งสะทอนโลกคติที่พรํ่าสอนสถานะไรคุณคา
ของหญิงในสังคมสยาม มีใจความวา “ถาผูชายไปผิดลูกผิดเมียคนอื่น ตายไป
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ตองตกนรกขุมโลหะสิวพลีพรอมหญิงชูผ นู นั้ ครัน้ ใชโทษกรรมในนรกเสร็จสิน้ แลว
จะตองไปเกิดเปนหญิงอีก 500 ชาติ ถัดจากนัน้ ตองไปเกิดเปนกะเทยอีก 500 ชาติ
แลวไปเกิดเปนสัตวที่เขาตอนอีก 500 ชาติ แลวจึงไปเกิดเปนผูชายได”
โครงสรางเพศภาวะที่ฝงลึกอยูในระบบคิดของครู มักสะทอนออกมา
อยางไมรตู วั เมือ่ ครูแนะแนวนักเรียน ครูมกั แนะแนวใหนกั เรียนผูห ญิงเลือกเรียน
ในวิชาทีเ่ หมาะสมกับความคาดหวังของสังคม คือ การเขาสูอ าชีพครูและพยาบาล
พนักงานบัญชี พนักงานตอนรับ ระบบคิดชุดเดียวกัน กลอมใหครูเชือ่ วา วิชาดาน
รัฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร นิตศิ าสตร ศาสตรนกั การทูต เปนสาระ
อาชีพที่คูควรกับเด็กผูชาย โครงสรางเพศภาวะยังทํางานผาน ตําราเรียน และ
หลักสูตรแฝง ตําราเรียนทุกระดับชั้นในหลายๆ ประเทศจึงบมเพาะ ตอกยํ้า
ความเปนหญิงคูก บั การเปนแมบา นแมเรือน ควบคูไ ปกับการทํางานรับใชระบบ
ทุนนิยมอยางเขมแข็ง (Acker, 1993; Skelton, 1997 อางถึงใน Maynard, 2000:
122; นงเยาว เนาวรัตน, 2551; มาดี ลิ่มสกุล, 2552; วิสันต สุขวิสิทธิ์, 2554)
สวนบทบาทพอถูกวางเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ทํางานนอกบานหรือ
ในพื้นที่สาธารณะ โดยแยกขาดจากความรับผิดชอบภาระงานในบาน หรือ
เขารวมรับผิดชอบเพียงเล็กนอย งานศึกษาเปรียบเทียบเวลาการทํางานบาน
และงานอื่นๆ ที่ไมไดรับคาจางซึ่งปจจุบันนักสตรีนิยมเรียกวางานเกื้อกูล
(care work) นั้น พบวาผูหญิงทํางานเกื้อกูลมากกวาผูชายใน 1 วัน ตั้งแต
2 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง 53 นาที ประเทศที่ผูหญิงและผูชายทํางานบานตางกัน
นอยที่สุด คือ ประเทศฝรั่งเศส ประมาณ 2 ชั่วโมง สวนประเทศเม็กซิโกผูหญิง
ทํางานบานมากกวาผูช ายเกือบ 5 ชัว่ โมงตอวัน (Antonopoulos, 2009, p. 3)
ในสังคมไทย เวลาทํางานบานของผูห ญิงทีท่ าํ งานนอกบานยาวนานกวา
ผูชายนั้น เปนปรากฏการณปกติ ที่สําคัญมีงานศึกษาที่บงบอกวา โรงเรียน
ยังคงเปนพื้นที่การผลิตซํ้าเพศภาวะระดับตางๆ อยางเขมขนตอเนื่อง และ
หลบซอนอยูใ นการใชภาษา งานศึกษาของ วิสนั ต สุขวิสทิ ธิ์ (2554, น. 178-181)
ที่ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2505 2544 นําเสนอผลการศึกษาที่นาสนใจวาหนังสือรายวิชาภาษาไทย เปนพื้นที่
ที่คอยยํ้าความแตกตางและเหลื่อมลํ้าระหวางหญิงชายผานเครื่องมือการสอน
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ภาษาหลายรูปแบบ เชน เมื่อใชคํากริยาที่แสดงการกระทํา กริยาที่จะใชคูกับ
เพศหญิงทีพ่ บบอย คือ ทําครัว ทํางาน สวนผูช าย กระทําผานคําอานหนังสือพิมพ
เลนฟุตบอล เตะฟุตบอล สวน กลุม คําศัพททใี่ ชกบั ตัวละครชายเผยใหเห็นบทบาท
ในหลายพื้นที่ เชน ซอมบาน ทาสี สอนหนังสือ สูรบ ปองกันเมือง เรียนหนังสือ
สวนผูหญิงทําขนม ทํากับขาว ทํากระทง ซอมเสื้อผา สําหรับคําศัพทแสดง
คุณลักษณะของแตละเพศ หนังสือประกอบรายวิชาภาษาไทย ประดิษฐคาํ แสดง
ลักษณะความเปนหญิงผานคําประเภท ขี้ตกใจ ขวัญออน รองไห โอบออมอารี
มีเมตตา สงบเสงี่ยม สวนผูชาย เขมแข็ง ใจเด็ดเดี่ยว อดทน ใฝรู ขอคนพบของ
วิสันต สอดคลองกับงานของ นงเยาว เนาวรัตน (2551) มาดี ลิ่มสกุล (2552)
กอนหนานี้ที่ชี้วา ตําราเรียนในหลักสูตรการศึกษาเกือบทุกรายวิชามักตอกยํ้า
ความคิดความเชือ่ เกีย่ วกับพืน้ ที่ บทบาท สัญญะ บุคลิกภาพ การตอกยํา้ เพศภาวะ
มีความแยบยล โดยใชภาพและภาษา งานของมาดี ชีว้ า ภาพของแม ในตําราเรียน
ตรึงอยูกับพื้นที่ในบานและบทบาทการผลิตซํ้ามาทุกยุคทุกสมัย สตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยมชี้วา ภาษาและภาพตัวแทนที่กระทําผานพื้นที่
ความรูที่เปนทางการดังกลาวเปนที่มาของความเปนรองและเปนอื่นของผูหญิง
โดยทีต่ าํ ราเรียนรายวิชายุคเกามีภาพแมกวาดบานโดยใชไมกวาด ตอมาตําราเรียน
ยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 20 แมและลูกสาวใชเครือ่ งดูดฝุน ทําความสะอาดบาน
สวนภาพลักษณของพอถูกตรึงกับความเชื่อเรื่องความเปนผูนํา คือ ผูหาเลี้ยง
ครอบครัว พอออกไปทํางานนอกบาน และภาพในบานของพอยังคงนั่งอาน
หนังสือพิมพ ลางรถยนต
3.3.2 เพศภาวะที่เปนระบบโครงสรางสัญลักษณนิยม
เพศภาวะที่เปนระบบโครงสรางสัญลักษณนิยม (gender symbolism)
หมายถึง ระบบคิดและการรับรูเรื่องราว การประดิษฐ ตบแตงสัญญะและ
รหัสหมายในแบบขั้วตรงขามตามเพศภาวะหญิงและชาย เชน ความออนแอ
ความออนหวาน และความเปนแมเปนเมีย มักถูกหมายรูวาเปนสัญญะของ
เพศภาวะหญิง สวนสัญญะที่เปนขั้วตรงขาม ไดแก ความเขมแข็ง กาวราวและ
กลาหาญ ถูกรับรูวาเปนรหัสหมายความเปนชายชาญ
68

ในงานของอวยพร พานิช ‘ผูหญิงกับภาษา’ มีการวิเคราะหวาภาษา
ในสังคมไทยตัง้ แตยคุ โบราณถูกสรางดวยผูช าย เนือ่ งจากเปนผูป กครอง มีอาํ นาจ
และไดรบั การศึกษาเลาเรียนรอบรูห ลายดาน ความเปนผูช ายสะทอนผานภาษา
จึงมีความแข็งแกรง เปนผูนํ า เปนนักรบซึ่งมีหลักฐานจากหลักศิลาจารึก
หลักที่ 1 สมัยสุโขทัย ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ความวา
“…กูไปตีวังชางได กูเอามาแกพอกู กูไปตีบานตีเมือง ไดชาง
ไดงวง ไดปวไดนาง ไดเงินไดทอง กูเอามาเวนแกพอกู…”
(อวยพร พานิช, 2541, น. 252-254)
สวนผูหญิง ภาษาของผูชายกลอมใหเปนเพศที่ออนแอไมไดเปนเจาของ
ชีวิตและเพศวิถีตน เชน ในสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู
“เปนสตรีสุดดีแตเพียงผัว
ลงจนสองสามจืดไมยืดยาว
เมือ่ สุกงอมหอมหวานจึงควรลน
อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี

จะดีชั่วก็แตยังกําลังสาว
จะกลับยังสาวสิเต็มตรอง
อยูก บั ตนอยาใหพรากไปจากที่
เมือ่ บุญมีคงจะมาอยาปรารมภ”

(อวยพร พานิช, 2541, น. 252-254)
นอกจากสุภาษิตสอนหญิง อวยพร (2541) ชีว้ า วรรณคดีไทยทีก่ ลอมหญิง
ใหอยูใ นสภาพเปนรอง ไรอาํ นาจปกครองตนเองนัน้ ยังปรากฏในงานวรรณกรรม
สําคัญๆ ชิ้นอื่นๆ อีกจํานวนมาก อาทิ กฤษณาสอนนองคําฉันท ที่มีผูประพันธ
หลายคน ทัง้ ปราชญ พระภิกษุสงฆ และขุนนางใกลชดิ พระมหากษัตริย การควบคุม
เพศวิถี พื้นที่ และสถานะของผูหญิงนั้นนอกจากผานภาษา เรื่องเลาแลว
ยังกระทําผานจารีตประเพณีและกฎหมายอีกดวย การใชอํานาจของผูชาย
ควบคุมรางกาย เพศวิถแี ละโอกาสในชีวติ ของผูห ญิง ยังมีการบันทึกในงานตางๆ
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จนปจจุบันกาล (ดูใน Duplatre, 1922; ธิดา สาระยา, 2544; ปราณี วงศเทศ,
2549; มาลี พฤกษพงศาวลี, 2551; เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558) การสืบเนือ่ ง
ของความคิดการควบคุมผูหญิง ใหมีคุณลักษณะ ‘ผูหญิงดี/กุลสตรี’ ผานการ
ควบคุมเพศวิถี และพื้นที่ ปรากฏชัดเจนในงานระยะตอมา อาทิ ในของวิสันต
(2555, น. 181) ที่เผยวาเนื้อหาในหนังสือ ตําราในรายวิชาภาษาไทย ตอกยํ้า
อยางแยบยลผาน กลวิธีนํามาใชซํ้า เชนมีการบรรยายวา ‘…พวกเธอดูชีวิตของ
นางวันทองสองใจนะ...’
3.3.3 เพศภาวะที่เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล
เพศภาวะที่เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล (individual gender)
คือ การควบคุมและกลอมเกลาของสถาบันทางสังคมเพื่อสรางบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมความเปนเพศภาวะของแตละปจเจกในแตละวัฒนธรรมใหมลี กั ษณะ
ความเปนเฉพาะในแตละเพศภาวะทีอ่ งิ แอบกับเพศสรีระ อาทิ การตัง้ ชือ่ การให
ความหมายตอสวนตางๆ ของรางกาย การใชภาษาทีจ่ าํ เพาะสําหรับเด็กแตละเพศ
การแยกของเลนและการละเลนของเด็กออกเปนสองเพศ การกําหนดรูปแบบ
และสีของเสื้อผา การกํากับพื้นที่และเสนแบงพฤติกรรม และการกระทําทาง
สังคมออกเปน 2 ประเภท ทั้งหมดนี้เพื่อใหเกิดการหมายรูความเปนเพศเฉพาะ
ในแตบุคคลในระดับบุคลิกภาพ และการแสดงออกภายนอก
ดังนั้น วิเคราะหไดวาการศึกษาเพื่อแปรเปลี่ยนอํานาจระหวางหญิงชาย
ตองไมหยุดนิ่งอยูที่การทําความเขาใจระดับพื้นผิวนอกสุด ซึ่งก็คือรูปแบบที่ 3
ดวยการจัดการศึกษาทีเ่ นนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของปจเจก อาทิ การรณรงค
ใหผูหญิงกาวขามธรณีบานไปสูโลกการเมือง โดยไมตระหนักถึงโครงสราง
การแบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ และระบบสัญลักษณที่เปนรหัสหมาย
คอยตอกยํ้าที่ทางและบทบาทของหญิงชายในสังคม การศึกษาและรณรงค
ในระดับดังกลาวมักบรรลุผลอยางจํากัดและไมยั่งยืน ดวยผูหญิงเองและสังคม
สวนใหญยังถูกตรึงอยูกับแนวคิดการแบงงานกันทําเชิงเพศภาวะซํ้าแลวซํ้าเลา
ผานหนาสื่อ ละครทีวี และในวิถีชีวิตประจําวัน ตําราเรียนและหลักสูตรแฝง
ในโรงเรียนไดทําหนาที่ตอกยํ้าและตรึงความคิดความเชื่อขางตน
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3.4 ศาสตรการสอนสตรีนิยม
ในโลกตะวั น ตก ศาสตร ก ารสอนสตรี นิ ย ม/ศาสตร ก ารสอนผู  ห ญิ ง
(Feminist pedagogy) นั้น เปนที่รับรู พรอมๆ กับการกอเกิดของหลักสูตร
สตรีศึกษาในสถาบันชั้นสูง แตทวาศาสตรการสอนสตรีนิยม/ผูหญิงไมแตกตาง
จากวิธคี ดิ และมโนทัศนอนื่ ทีย่ งั มีขอ ถกเถียงอยูห ลายประเด็น ทีส่ าํ คัญคือคําถาม
ทีว่ า อะไรคือศาสตรการสอนสตรีนยิ ม และมีลกั ษณะอยางไร เปนศาสตรการสอน
หรือศาสตรการเรียนรูเฉพาะตัวหรือไมอยางไร (Shrewsbury, 1993; Weiler,
1995; Scering, 1997) ชรูสเบอรรี (Shrewsbury, 1993, p. 8) ใหความเห็นวา
ขอถกเถียงและคําถามขางตน หนีไมพนตัวตนของศาสตรผูหญิงที่มีความ
ไมลงรอยทางความคิด ทั้งระบบความคิด ศาสตร และขบวนการเคลื่อนไหว
ซึ่งประกอบสรางจากหลายสายธารความคิด และมีผูแสดงหนาใหมเกิดขึ้น
ตลอดประวัตศิ าสตรอนั ยาวนาน อยางไรก็ตาม ความหมายของศาสตรการสอน
ผู  ห ญิ ง ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ร ว มกั น ได ร ะดั บ หนึ่ ง ก็ คื อ เป น ทฤษฎี ก ารสอนและ
การจัดการเรียนรูท ปี่ ระกอบสรางดวยชุดญาณวิทยา ความคิด และการปฏิบตั กิ าร
ในหองเรียนบนฐานมุมมองสตรีนิยมหนึ่งๆ ซึ่งสรางทางเลือกในการกําหนด
ผลลัพธตอผูเรียน และการศึกษาที่ตางไปจากแนวจารีต การศึกษาแนวจารีต
หนีไมพนการศึกษาที่วางอยูบนญาณวิทยาระบบเหตุผลความเปนวัตถุวิสัย
ของความรูแ ละโลกทัศนการมองโลกแบบผูช าย (Shrewsbury, 1993: Scering,
1997; Webb, Allen & Walker, 2002)
ชรูสเบอรรี (Shrewsbury, 1993) ใหความเห็นอีกวา สตรีนิยมยังโจมตี
ศาสตรการสอนทั่วไปวาเปนแนวการสอนที่ถูกครอบงําโดยระบบความรูที่วาง
ผูชายเปนศูนยกลางจักรวาลความรู สวนศาสตรการสอนสตรีนิยมอิงอยูกับ
ญาณวิทยาประสบการณ อารมณความรูสึกของผูหญิงในตําแหนงแหงที่
อันหลากหลาย วางการสอนเปนการปฏิบตั กิ ารทางการเมือง เพือ่ การปลดปลอย
ผูเรียนจากภาวะไรตัวตน แปลกแยก และไมมีเจตจํานงอิสระ แกนของศาสตร
การสอนสตรีนยิ มจึงเนนกระบวนการสรางความรูแ บบรวมมือและพึง่ พาระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ลดทอนอํานาจครู (decentering the power) ปรับเปลี่ยน
บทบาทครูจากผูร มู าสูน กั เรียนและนักศึกษา ผูเ รียนมีฐานะผูส รางความรูแ ละครู
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เปนผูฟ ง และเรียนรูส งิ่ ใหมๆ จากศิษยมากขึน้ นําประสบการณผเู รียนทัง้ ในเชิงลึก
และวิถีชีวิตประจําวันเขาสูการปฏิบัติการการเรียนรูในหองเรียน และเปาหมาย
การสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาวะแปลกแยกและไรตัวตนของผูเรียนและ
โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมที่กดทับ
ในงานของ แคทลีน วีเลอร (Kathleen Weiler) (1991, 1995) เรื่อง
‘Freire and a Feminist Pedagogy of Difference’ เผยใหเห็นการกอตัว
ของศาสตรการสอนผูหญิงในบริบทเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา วีเลอร เผยวา
ศาสตรการสอนผูหญิง เริ่มภายหลังจากที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปดสอน
วิชาสาขาสตรีศึกษาราวๆ ค.ศ. 1970 นักสตรีนิยมการศึกษา ซึ่งมีสถานะเปน
นักวิชาการชายขอบ แสวงหาวิธีการสอนแนวใหม ความคิดที่สงอิทธิพลตอ
ศาสตรการสอนผูหญิงมาจาก 2 กลุมความคิด คือ ความคิดสายทฤษฎีวิพากษ
(Critical theory) โดยเฉพาะจากงานของ เปาโล เฟรเร (Paulo Freire) ที่สนใจ
ศาสตรการสอนเพื่อปลดปลอยผูถูกกดขี่ (Liberation pedagogy) จากงานของ
เฟรเร ชื่อ ‘the Pedagogy of the Oppressed’ อีกดานหนึ่งตอยอดมาจาก
การจัดการศึกษาเพือ่ ‘การสรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ (Consciousness raising)
ของกลุมผูหญิงในยุคคลื่นลูกที่ 2 ที่เนนการตั้งวงเสวนา สํารวจตรวจสอบ
ภาวการณถกู กดทับ ผานอารมณความรูส กึ และประสบการณเชิงลึกของผูห ญิง
รายบุคคล ขบวนการผูหญิงเผยวาการเสวนาที่กระทําๆ ขุดและรื้อสิ่งที่เก็บซอน
อยูในจิตไรสํานึก เปนวิธีการตรงที่ไดสืบคนปจจัยเงื่อนไขที่ผลัก/ตรึงผูหญิง
ไวในความสัมพันธที่เหลื่อมลํ้า ซึ่งกลุมผูหญิงที่ขับเคลื่อนการเมืองของผูหญิง
ในยุคคลื่นลูกที่ 2 ตางชี้ใหเห็นวา กระบวนการขางตน คือ การศึกษาเพื่อสราง
ความรูอยางถองแทและยกระดับจิตสํานึกผูหญิงที่รับรูตัวตน เปนการศึกษา
ทีเ่ ปดโลกผูห ญิงจากดานใน มองเห็นปญหาระดับปจเจกเชือ่ มโยงเกาะเกีย่ วกับ
โครงสรางสังคมวัฒนธรรมที่กําหนด คือ โครงสรางเพศภาวะ การตระหนักรู
เชิงวิพากษ ทําใหเกิดอํานาจภายในตัวเอง (power within) นําไปสูก ารปฏิบตั กิ าร
ทางการเมือง คือการนําพาผูหญิงออกจากภาวะแปลกแยกเปนอื่น ทั้งระดับ
ปจเจกและกลุม ดังเชนที่ บรอนวิน เดวิส (Bronwyn Davies) ระบุในงานทบทวน
เรื่องทฤษฎีเพศภาวะและการศึกษาในทํานองวา เด็กเรียนรูปฏิบัติการทาง
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วาทกรรมที่กระทําซํ้าๆ ในชีวิตทางสังคม เพื่อที่จะสรางความเปนหญิงและชาย
ใหถูกตองสมบูรณ เพราะพวกเขาจะไดรับการยอมรับในอัตลักษณดังกลาว
การศึกษาจึงตองเขาใจโลกที่เปนเพศภาวะและทําอยางไรใหนักศึกษาเขาใจ
สิง่ เหลานี้ ความเขาใจขางตนมิเพียงเปนเรือ่ งของความรูแ ละสติปญ
 ญา แตรวมถึง
การเขาใจการถูกกําหนด การฝกหัดรางกาย จนความเปนหญิงและชายปรากฏขึน้
ในตัวเด็ก (Davies, 1989, as cited in Taylor, 1995, p. 4)
3.4.1 องคประกอบของศาสตรการสอนสตรีนิยม
ศาสตรการสอนสตรีนิยมเกี่ยวดองกับชุดคําถามสําคัญวาดวย ‘ความรู’
‘อํานาจ’ และ ‘การปฏิบัติการทางการเมือง’ กระบวนการสอนและเรียนรู จึงเปน
สวนหนึง่ ของการจัดวางและบมเพาะภาวะผูน าํ นักสตรีนยิ มรุน ใหมใหบงั เกิดขึน้
ในอาณาบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย ในหวงเวลานั้นเปนที่รับรูกันวามหาวิทยาลัย
เปนพืน้ ทีป่ ลุกปน ปญญาชนประเภทตางๆ วีเลอร (Weiler, 1991, 1995; Hooks,
1994) เผยวาศาสตรการสอนสตรีนิยมจุดประกายคําถามตองานการสอน
ของบรรดาครูผูหญิงที่สามารถสรุปได 3 ประการดวยกันคือ
1. คําถามตอบทบาทและอํานาจของครู
งานเขียนของวีเลอร ‘Freire and a Feminist Pedagogy of Difference’
(1991, 1995) มีคําถามตอบทบาทและอํานาจของครู สองมิติดวยกัน มิติแรก
คลีใ่ หเห็นอํานาจของครูในสถาบันการศึกษาซึง่ มีความรู มีอาํ นาจตามตําแหนง
และประสบการณ มิติที่สอง ทบทวนอํานาจของครูในองคกรที่เกาะเกี่ยวอยูกับ
เพศภาวะ สีผิว เชื้อชาติ ชาติพันธุ และความเปนประเทศที่สาม/ชายขอบของ
ระบบทุนนิยมโลก คําถามมิติแรก มุงตรวจสอบและคลี่เนื้อนัยใหเห็นอํานาจ
ของครูทมี่ กั ไปกดทับเสียงและประสบการณของผูเ รียน การตัง้ คําถามกับอํานาจ
และบทบาทของครูในหองเรียน คําถามมิติที่สอง เริ่มขึ้นเมื่อนักสตรีนิยม
การศึกษามองเห็นครูทเี่ ปนสตรีเพศมักอยูใ นสถานะชายขอบไรอาํ นาจ ขาดตนทุน
ที่จะตอรองกับระบบวัฒนธรรมองคกรการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตาม
แนวจารีต นักการศึกษาสตรีนิยมมักเผชิญกับความตึงเครียดในการนําแนวคิด
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สตรีนิยมเขาสูพื้นที่วัฒนธรรมองคกรชายเปนใหญ ในสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทามกลางขอจํากัดดังกลาว คําถามทีเ่ กาะกินจิตวิญญาณครู คือ ครูจะสรรสราง
อํานาจอยางไรเพื่อนําพาศิษยไปสูการปลดปลอยภาวะไรตัวตน และตระหนักรู
ในอํานาจตน โดยที่อํานาจของครูมิใชเปนอํานาจประเภทเพื่อการครอบครอง
บงการผูอื่น (power over/power to) อยางที่เหลาทรราชและเผด็จการกระทํา
ตอผูอ ยูใ ตการปกครอง แตเปนอํานาจทีส่ ง พลังบวกใหแกกนั เปนศักยภาพ และเปน
สมรรถนะ (energy capability and potentiality) ในการนําพาตัวครูเองไปสู
ภาวะใหม การตัง้ คําถามกับอํานาจและบทบาทของครูในหองเรียนทัง้ 2 ระนาบ
จึงเปนการเบิกโรงศาสตรการสอนสตรีนิยม/ผูหญิงตอแวดวงวิชาการ (Weiler,
1991, 1995; hooks, 1994)
2. คําถามตอญาณวิทยาวาดวยความรู
แหลงที่มาของความรู และความรูที่เปนความจริงแทคืออะไร สตรีนิยม
ทาทายการสรางความรูในแนวจารีตและคลี่ใหเห็นถึงแหลงความรูที่มาจาก
ประสบการณและอารมณความรูสึก โดยการอางงานของเปาโล เฟรเร ที่ชี้วา
การศึกษาของผูถูกกดขี่ คือ การศึกษาที่ตองผูกพันกับการปลดปลอยหรือ
ความมีอสิ รภาพ จึงตองสืบคนลวงลึกเขาสูป ระสบการณภายในดานลึกในระดับ
จิตใตสํานึก ตองกระทําซํ้าแลวซํ้าอีก จนเจาของประสบการณมองเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางประสบการณและอารมณความรูสึกของตนและของคนอื่น
และมองเห็นผูกระทําการกดทับระดับโครงสรางที่ครอบอยูอยางชัดแจง ในยุค
อาณานิคมผูกระทําการระดับโครงสรางหนีไมพนเจาอาณานิคม และชนชั้น
กระฎมพีจากชาติเจาอาณานิคม ที่มุงสรางการศึกษาและใชศาสตรการสอน
แบบฝากธนาคาร (Banking Education) ตอผูคนใตปกครอง ศาสตรการสอน
ดังกลาวเนนกลอมผูเ รียนใหเชือ่ ฟงครูซงึ่ เปนตัวแทนผูม อี าํ นาจเหนือ สอนใหเชือ่
ในความรูป ราศจากการไตรตรอง และทีส่ าํ คัญคือ สรางวัฒนธรรมปดปากเงียบ
ลุมหลงความเหนือกวาของวัฒนธรรมเจาผูปกครองและดูแคลนภาษาและ
ภูมปิ ญ
 ญาตน ผูเ รียนทองจําความรูแ ตไมสามารถใชความรูอ ธิบาย และแปรเปลีย่ น
สถานะและตําแหนงแหงที่ของตน สิ่งที่เฟรเรสนใจ คือ วัฒนธรรมปดปากเงียบ
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ของคนจน ที่ไมกลาเปลงเสียง ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความกลัว
รวมทั้งความกลัวในการมีอิสรภาพ การนําตนหรือการกําหนดเจตจํานงแหงตน
สตรีนิยมจึงเริ่มสนใจความคิดของเฟรเรและมโนทัศน ‘วัฒนธรรมปดปากเงียบ’
ของผูหญิง (Weiler, 1991, 1995; Hooks, 1994) สตรอมควิสต (Stromquist,
2003) อางวาสตรีนิยมสายรากเหงายังหยิบยืมความคิดของ หลุยส อัลธูแซร
(Louis Althusser) นักคิดชาวฝรั่งเศสสายมารกซิสต ที่วิเคราะหการศึกษาและ
โรงเรียนในสังคมทุนนิยมวาเปนแหลงกดทับผลิตซํ้าอํานาจของชนชั้นนายทุน
โรงเรียนและความรูเปรียบเสมือนอํานาจออนที่คอยหวานลอมกลอมเกลา
ใหผเู รียนในชนชัน้ แรงงานออนแรง จํายอมตอระบบทุนนิยมอยางภักดี สตรีนยิ ม
สายรากเหงาจึงจองมองโรงเรียนอยางไมไววางใจและไมศรัทธา โรงเรียนเปนพืน้ ที่
สรางโอกาสและปลดปลอยผูห ญิงจากสถานะรอง อยางทีส่ ตรีนยิ มสายเสรีนยิ ม
เชื่อมั่น
3. คําถามวาดวยเรื่องความแตกตางระหวางผูหญิง
ที่เปนกลุมทางสังคม
เบอรนซิ ฟชเชอร (Berenice Fisher) (1987) ไดจดุ ประกายสรางขอโตแยงวา
แมวา ประสบการณและอารมณความรูส กึ เปนการประดิษฐสรางโดยสังคมและ
วัฒนธรรม แตหาใชวา ประสบการณและอารมณความรูส กึ ทัง้ หมดทัง้ มวลจะถูก
มอมเมาอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยสังคมและวัฒนธรรมนัน้ ๆ ดังนัน้ ประสบการณ
และอารมณความรูส กึ ยอมถูกสรางขึน้ ไดใหม ผานการสานเสวนา ซํา้ แลวซํา้ เลา
เพื่อยกระดับจิตสํานึกการรับรูเรื่องราวแหงตน การศึกษาทําหนาที่สําคัญ คือ
การสํารวจ เผยคลี่ และไตรตรองถึงที่มาของประสบการณและโครงครอบตางๆ
อันเปนบอเกิดของประสบการณ ดังนัน้ การสรางความรู คือ 1) การเขาใจการประดิษฐ
สรางความรู 2) โครงสรางระบบคิดการผลิตสรางความรูโ ดยการเชือ่ มโยงความจริง
ทีฝ่ ง ภายในตนและโลกภายนอก รวมทัง้ อุดมการณทกี่ อ รูปความเปนตัวตนและ
คนอื่นในตัวผูหญิง อารมณความรูสึก แมดูเหมือนวาไมมีสภาวะเปนวัตถุวิสัย
ตามหลักการวิทยาศาสตรที่ญาณวิทยาผูชายยึดถือเปนดั่งคัมภีร แตสตรีนิยม
สรางรากฐานใหเชื่อวาอารมณความรูสึก เปนความรูโดยตัวของมันเอง
75

ในปลายศตวรรษที่ 20 สตรีนยิ มสายสีผวิ (Black feminism) สายวัฒนธรรม
(Cultural feminism) และหลังสมัยใหม (Postfeminism) ไดสรางขอโตแยงเรื่อง
ความแตกตางระหวางผูหญิง (question of differences) ที่เปนกลุมทางสังคม
และมโนทัศนความเปนสากลของประสบการณผหู ญิง (a concept of universal
of women’s experience) สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมโตแยงขอสมมติฐาน
ความคิดที่วาดวยเรื่อง ‘ความเปนหนึ่งเดียวของผูหญิงในลักษณะสากล’ และ
สรางขอโตแยงทีพ่ งึ รับฟงวาอุดมการณ วาทกรรม และภาษาของเพศภาวะทํางาน
ผานระบบชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ อายุ และอื่นๆ สตรีนิยมกลุมใหมไมปฏิเสธ
เรื่องขอถกเถียงเกี่ยวกับความรูและที่มาของความรูวาตองสังเคราะหมาจาก
โลกของผูห ญิง ทวาพวกเขาเสนอใหกา วขามการสรางความรูข องผูห ญิงแบบเปน
สารัตถะ และใหมองความรูที่เกาะเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ (positionality) ของ
ผูห ญิงระดับปจเจกและกลุม ทีป่ ระกอบสรางผูห ญิงเฉพาะราย ประสบการณผหู ญิง
จึงมิไดมีชุดเดียวเปนสากล แตแตกตางหลายหลาก และมีพลวัตกับโครงสราง
อํานาจชุดอื่น (Fuss, 1989 as cited in Weiler, 1991, p. 37) นอกจากนี้
สตรีนยิ มหลังสมัยใหมยงั สรางขอโตแยงเกีย่ วกับตัวตนและอัตลักษณเพศภาวะ
ทีท่ ฤษฎีสมัยใหมเชือ่ วามีความสมบูรณมนั่ คง ไมมพี ลวัต (stable self/subjectivity)
พวกเขานําเสนอวาตัวตน และอัตลักษณมีลักษณะผันแปรปรับเปลี่ยน สราง
และสรางใหมไดไมรูจบ (unstable self) ความเลื่อนไหลเปนผลตกทอดมาจาก
ตัวตน และอัตลักษณเพศภาวะที่กอเกิดจากการตอสูตอรองของปจเจกกับ
โครงครอบ อีกนัยหนึ่ง อัตลักษณที่ไมคงที่ มาจากผูหญิงเองที่คอยดิ้นรนตอสู
เพื่อสรางตัวตนขึ้นมาใหม ไมหยุดนิ่ง นักคิดกลุมนี้ เสนอวา ความเปนอื่นของ
ผูหญิงจึงไมคงที่ และสามารถผลักออกไปไดจากกระบวนการ ‘จัดการศึกษา
โดยศาสตรการสอนสตรีนิยม’
3.4.2 หลักการพื้นฐาน 6 ประการของศาสตรการสอนสตรีนิยม
ในตนทศวรรษที่ 21 มีงานเขียนชิ้นสําคัญที่สรางขอถกเถียงเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐานของศาสตรการสอนสตรีนิยม ชื่อ ‘Feminist Pedagogy:
Identifying Basic Principles’ (Webb, Allen & Walker, 2002) คณะผูเขียน
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ไดรวมกันทบทวนหลักการพื้นฐานศาสตรการสอนสตรีนิยมรวมสมัย ซึ่งมีราย
ละเอียดทั้งหมด 6 มิติดวยกัน เนื้อหาหลายประการพองกับสิ่งที่ วีเลอร ไดเสนอ
ไวกอนหนาแลว แตมีหลักสําคัญอีกบางประการที่นาสนใจ และมีลักษณะ
เปนการปฏิบัติการในหองเรียนมากขึ้น หลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ
1. การปรับเปลีย่ นความสัมพันธระหวางอาจารยและศิษย (Reformation
of the relationship of professor and student)
2. การเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment)
3. สรางชุมชนการเรียนรู (Building community)
4. ใหเอกสิทธิ์กับเสียงของปจเจกเปนวิธีการสรางการรู (Privileging
the individual voice as a way of knowing)
5. การเคารพประสบการณสวนตัวบนฐานความแตกตางหลากหลาย
ของผูหญิง (Respect for diversity of personal experience)
6. การทาทายมุมมองแนวจารีต (Challenging traditional views)
เว็บบ อัลเลน และ วอลคเคอร (Webb, Allen & Walker, 2002) เผยวา
หลังทศวรรษ 1960 ศาสตรการสอนผูหญิง เริ่มมีอิทธิพลทางความคิดตอผูสอน
ทั้ ง ในและนอกสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง บรรดาครู ที่ เ ริ่ ม สนุ ก กั บ ศาสตร ใ หม
ไดนําความรูศาสตรการสอนผูหญิงไปประยุกตจัดการเรียนการสอนนอกรั้ว
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยฝกครู และอื่นๆ
นอกจากนีก้ ารฝกอบรมวิชาชีพบางสถาบัน รวมทัง้ ในหองทดลองวิชาคอมพิวเตอร
ก็ไดนําวิธีคิดและหลักการสําคัญของศาสตรการสอนผูหญิงไปประยุกตใช
เชนกัน
บทความ ‘Feminist Pedagogy: Identifying Basic Principles’ ดังกลาว
ใหรายละเอียดเกีย่ วกับจุดยืนหรือมโนทัศนยอ ยๆ มีความนาสนใจหลายประการ
ดังนี้
ดานที่ 1 นําเสนอคุณคาการแบงปนอํานาจ (sharing power) ในการคิด
และตีความหมายสัญญะและความรู ระหวางครู - นักเรียน ผูเรียนและครู คือ
กัลยาณมิตรทางปญญา รวมแสวงหากระบวนการสรางความรูอยางเทาเทียม
ครูพลิกกลับบทบาทจากการเปนผูป อ นมาเปนผูเ รียนอยางตัง้ ใจ และพลิกบทบาท
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ไปเปนผูคนคิดตั้งคําถามเพื่อใหหองเรียนมีพลวัตมากขึ้น อาทิ ในงานของ
เซริง (Scering, 1997 อางถึงใน Webb, Allen & Walker, 2002, p. 68) ชี้วา
การสอน คือ การสรางจารีต การสํารวจตรวจสอบความอยากรูและสงสัยอยาง
กระตือรือรนของผูเ รียน สรางเงือ่ นไขใหหอ งเรียนปราศจากความกลัว และจํายอม
ตอคําอธิบายกระแสหลัก ยึดหลักการเสวนาที่ลุมลึก มุงตรวจสอบความรูจาก
ประสบการณสวนตัวเบื้องลึกรายปจเจก รวมทั้งสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ใหสมาชิกทุกคนรูส กึ ปลอดภัยจากการคิดตาง การโตแยง และใหคณ
ุ คาการเปน
ผูกระทําการ และมีอิสรภาพในการเปนผูกระทําการ
ดานที่ 2 ใหคุณคาแกการเสริมพลังอํานาจทั้งครูและผูเรียน ผานการ
ใหคาแกอุดมการณประชาธิปไตยและการแบงปนอํานาจ หลักการสําคัญ
อีกประการขององคประกอบที่ 2 คือ การปฏิเสธความเชื่อที่วา การศึกษา
คือ กระบวนการสรางปญญาแบบธรรมชาติและเปนกลาง
ครูที่เห็นคุณคาของศาสตรการสอนผูหญิงไดแสวงหาวิธีการจัดการ
หองเรียนในบรรยากาศประชาธิปไตยและการแบงปนอํานาจ การสรางบทเรียน
ทีเ่ ขาถึงเบือ้ งลึกของอารมณความรูส กึ ของการกดทับความกลัว สถานะเปนรอง
ของผูหญิงในบริบทเงื่อนไขเฉพาะหนึ่งๆ สรางสิ่งแวดลอม และตั้งคําถาม
กับความรูท เี่ ชือ่ วาเปนกลาง/ปราศจากอคติ สถาปนาหองเรียนเสมือนปฏิบตั กิ าร
ของการเขาถึงความมีอิสรภาพและปราศจากความหวาดกลัว (the practice
of freedom)
ดานที่ 3 พลิกชุมชนสถานศึกษาไปสูชุมชนการเรียนรูที่บมเพาะทั้งมิติ
ดานนอกและดานใน มโนทัศนและวิธีคิดที่สําคัญของมิติที่ 3 คือ การเกื้อกูล
(caring) และการสรางความไววางใจ (trust) ใหสมาชิกทุกคนมั่นใจวาจะไดรับ
ความเคารพและมี โ อกาสในการเสวนาแสวงหาความรู  อ ย า งไม ถู ก กี ด กั น
และสรางความเปนอื่น ชุมชนการเรียนรูในลักษณะนี้ตอมามีสวนสําคัญในการ
สรางทักษะการวิพากษวิจารณ ภาวะผูนํา การจัดองคกรแนวระนาบ และ
การทํางานรวมกัน (connectedness) อยางสรางสรรค ทัง้ ในหองเรียนและชุมชน
ภายนอก เชื่อมโยงความรูกับบริบทจริง ศาสตรการสอนผูหญิงจึงชวยคลี่โจทย
รวมสมัยทีน่ กั การศึกษามักถูกทาทาย คือ การศึกษาสมัยใหมมกั ทอนประวัตศิ าสตร
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ตัวตนของชุมชน โดยการนําปจเจกเรียนรูตนเองผานโครงครอบประวัติศาสตร
สังคมและวัฒนธรรม
ดานที่ 4 ใหเอกสิทธิ์การเปนผูรูแกผูอื่นที่มิใชครู ซึ่งไดแกสมาชิกทุกคน
ในหองเรียน คือการใหคณ
ุ คาแกวธิ คี ดิ เรือ่ งความรู และกระบวนการสรางความรู
ความรูมิใชธรรมชาติและเปนสารัตถะ แตเปนสิ่งที่ถูกประดิษฐสรางโดยสังคม
และวัฒนธรรม ความรูจ งึ รือ้ สรางใหมได ตัง้ คําถามและตรวจสอบฐานคิดในการ
เลือกหยิบความรูชุดหนึ่งและปฏิเสธการมีอยูของความรูชุดอื่นได รวมทั้งการ
รับฟงการเปลงเสียง เรือ่ งเลา และอารมณของผูเ รียน ทัง้ หมดทัง้ มวล คือวิธกี ารรู
อีกแบบหนึ่งที่สําคัญ
ดานที่ 5 ใหคุณคาของความรูที่ประกอบสรางมาจากประสบการณ
สวนตัวเบื้องลึกและบริบทประจําวันของผูเรียนที่หลากหลาย ชี้ใหเห็นสัจจะ
ความรูที่มีความซับซอน มิไดเปนหนึ่งเดียว และระบบคุณคาลักษณะพหุทัศน
อีกนัยหนึง่ คือการนําความหลากหลาย และตําแหนงแหงทีท่ างสังคมของผูห ญิง
ทีเ่ ปนปจเจก มาเปนแกนกลางการวิเคราะหประสบการณของผูห ญิง (Scering,
1997)
สุดทายดานที่ 6 คือ การทาทายขนบ ที่เชื่อวา ‘ความรู’ และ ‘วิธีการสอน’
มีความเปนกลางมีเหตุมผี ล ปราศจากความเชือ่ และอุดมการณแฝง (value free)
ชุมชนการเรียนรูบนฐานคิดศาสตรการสอนผูหญิง ตองการเผยสถานะโรงเรียน
และบทบาทผลิตซํ้าและคํ้ายันโครงสรางเพศภาวะผานวิธีคิดแบบแบงขั้ว อาทิ
คุณลักษณะจํายอม/การมีเจตจํานงอิสระ พืน้ ทีส่ าธารณะ/สวนตัว ความเปนหญิง/
ความเปนชาย ในขณะเดียวกัน ชีใ้ หชมุ ชนการเรียนรูต อ งตระหนัก และตรวจสอบ
วิธีคิดและตรรกะระดับปรัชญาดังกลาว รวมถึงอานิสงสของวิธีคิด วาไดกอผล
ตอกยํ้าพื้นที่และคุณลักษณะของผูหญิงอยางไร ทั้งความแตกตางและความ
ออนดอย ทั้งดานคุณคา อํานาจ และโอกาสในชีวิต ที่กลาวมาทั้งหมดทั้งมวล
ชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางศาสตรสตรีนิยมและศาสตรการสอนสตรีนิยม
นั่นเอง
อีกดานหนึ่ง เมื่อทบทวนศาสตรการสอนผูหญิงที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
แนวคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ ข อง เปาโล เฟรเร นั้ น ปรากฏว า แนวคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ
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มีสวนอยางสําคัญในการปลุกเราหองเรียนเปนพื้นที่สรางผูเรียนมีคุณลักษณะ
เปนผูตื่นรู (active knower) มีจิตสํานึก ใครครวญ วิพากษวิจารณ รื้อถอน
ความกลัวในเสรีภาพ และมองเห็นตัวเองเปนเมล็ดพันธุของการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเรียนรู นอกจากการสานเสวนา และการรวมมือ ศาสตรการสอนผูหญิง
มีโครงงานสรางนักกิจกรรม (Activist project) เชน การกระตุนใหผูเรียนชี้เปา
ปญหาการกดทับเพศภาวะทีด่ าํ รงอยูใ นชีวติ ประจําวัน รวมทัง้ มองเห็นศักยภาพ
ของสตรีนิยมในการนําพาปจเจกออกจากปญหา โครงการดังกลาวประสงค
ใหผูเรียนพัฒนาการรับรูถึงภาวะไรตัวตนของผูหญิงในขั้นลึก กระตุนใหผูเรียน
เปนผูกระทําการ และมีทักษะการเปนผูกระทําการ อาทิ การพูด การรณรงค
การเขียนแถลงการณ การรวมกลุม และการเจรจาตอรองกับกลุมอํานาจนํา
ทวาโครงการดังกลาวอาจสงผลใหผูเรียนบางคนที่ไมตองการจะวางตัวเอง
เปนผูอยูในความขัดแยงเกิดความยุงยากใจ
นอกจากนี้ ศาสตร ก ารสอนสตรี นิ ย มปฏิ เ สธการประเมิ น ผลที่ เ น น
การสอบวัดผลที่ประเมินไดวาวิธีการดังกลาวไมอาจเผยเนื้อนัยของการเรียนรู
เบือ้ งลึกได มีการนําเสนอใหครูทดลองใชการประเมินแบบมีสว นรวม เพือ่ คนหา
ความเปลี่ยนแปลงจากภายในผูเรียน งานศึกษาบางชิ้นชี้วาการใชบันทึก
หลังสอนเปนพืน้ ทีส่ ะทอนของผูเ รียนเปนวิธกี ารทีน่ า สนใจ (Weiler, 1991; 1995;
hooks, 1994)
ในสังคมไทยงานเขียนศาสตรการสอนผูหญิง/สตรีนิยมนับเปนเรื่องใหม
ยังไมเปนที่คุนเคยมากนักสําหรับนักการศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบัน
ฝกครูชั้นสูง เรื่องที่คุนเคยอยูบางคือ ศาสตรการวิจัยสตรีนิยม อาทิ การวิจัย
แบบมีสวนรวมแนวสตรีนิยม (Feminist participatory research) ซึ่งนักวิจัย
สตรีนิยมไดคนหากระบวนการวิจัยที่ใหผูหญิงที่ถูกวิจัยเปนผูสรางพลังภายใน
และความรู เพื่อเขาใจตัวตนและสงเสียงสูผูอื่นที่มีอํานาจเหนือ ศาสตรวิจัย
สตรี นิ ย ม มาพร อ มกั บ หลั ก สู ต รสตรี ศึ ก ษา ซึ่ ง เริ่ ม มี พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต
ตนทศวรรษ 2540 และมีหลักสูตรฝกอบรมแนวสตรีนยิ มจํานวนไมนอ ยทีเ่ ริม่ ลงสู
ชุมชน โดยการผลักดันขององคกรสตรีภาคประชาสังคม จนในราวๆ ป พ.ศ. 2550
ศาสตรการเรียนการสอนสตรีนิยม ปรากฏในงานของ กิติพัฒน นนทปทมะดุล
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เรือ่ ง ‘ทฤษฎีวพิ ากษในนโยบายและการวางแผนสังคม’ ผูเ ขียน แปลคํา ‘Feminist
pedagogy’ เปนไทยวา ‘วิชาครูสตรีนิยม’ และใหรายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุ
ที่ตองมีวิชาครูสตรีนิยมในทํานองวาการใหการศึกษาฝกอบรมและการนิเทศ
ผูห ญิงมีอปุ สรรคหลายประการดวยกัน สงผลใหนกั การศึกษาสตรีนยิ ม ซึง่ รวมทัง้
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหศาสตร ผูที่ตองจัดการศึกษาเพื่อเสริม
พลังอํานาจผูหญิง คนหาตนทุนทางวิชาการมาเปนเครื่องมือปลดปลอยและ
นําพาผูหญิงกาวขามปมปญหาตางๆ ทวา การเยียวยา การศึกษาอบรม และ
การนิเทศ ลวนพบแตอุปสรรค
นักปฏิบัติการวิชาชีพคนพบวา ผูหญิงไมอาจคนพบปมปญหาและ
เสริมพลังตนไดดว ยวิธกี ารเยียวยา ศึกษาอบรม และการนิเทศแบบเดิม เนือ่ งจาก
ศาสตรขา งตนพัฒนาจากประสบการณโลกชีวติ ของผูช าย ผูห ญิงมีความเปนอืน่
จากความรูในญาณวิทยาแบบเกา ทําใหผูหญิงขลาดกลัวในการเขาถึงความรู
โดยมีแกนแกนรวมกัน คือ 1) อุปสรรคทีเ่ กิดจากความไมมนั่ ใจในความสามารถ
เรียนรูไ ดของผูห ญิง คุณลักษณะทางจิตวิทยาขางตนไดรบั การอธิบายวาบมเพาะ
จากประสบการณวัยเด็ก ที่ครูมักกลาวตําหนิในชั้นเรียน การมีภาพจํารับรูวา
ตนเรียนไมเกง 2) อุปสรรคดานจริยธรรมและคานิยมความเชื่อ กลาวคือ
ผูหญิงเชื่อวาเพศภาวะผูหญิงเปนเพศที่ดอยคา จึงมีบุคลิกขาดความเชื่อมั่น
และทอถอยที่จะเรียนรูส่ิงใหมที่ตนไมคุนเคย 3) อุปสรรคดานความสามารถ
ในการวิพากษวิจารณ และการใชตรรกวิทยา ขอจํากัดสวนนี้พัฒนามาจาก
ผูห ญิงถูกเลีย้ งดูในวัฒนธรรมอํานาจนิยมและชายเปนใหญ สงผลใหหวาดกลัว
ที่จะคิดแบบโตแยง คนหาตรรกะอันเปนที่มาของความรูและความเชื่อตางๆ
ดวยคุณลักษณะทางจิตวิทยาดังกลาว เด็กและผูห ญิงกลายเปนผูเ รียนทีม่ ลี กั ษณะ
นิง่ เงียบ ดังนัน้ ศาสตรทวี่ า ดวยวิชาครูสตรีนยิ มจึงปกธงการอบรมและการนิเทศ
ดวยจุดยืนที่จะเห็นผลลัพธอยางนอย 3 ประการ คือ 1) เพื่อสรางพลังอํานาจ
ใหแกผูเขารวมในกระบวนการฝกอบรมและกระบวนการเรียนรู 2) เพื่อพัฒนา
จิตสํานึกแหงความเปนชุมชน ที่สามารถแบงปนการเรียนรูอยางเทาเทียม และ
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพแหงความเปนผูนํา และสามารถนําตนและผูอื่นสูการ
เรียนรูในขั้นอื่นตอไป (กิติพัฒน นนทปทมะดุล, 2549, น. 153-157)
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สําหรับโจทยที่วาผูหญิงขลาดกลัวในการเรียนรูและไมมีทักษะและ
ระบบคิดวิพากษวจิ ารณเงือ่ นไขทีก่ ดทับตัวเองนัน้ มีงานศึกษาทีส่ าํ คัญอีกชิน้ หนึง่
ชื่อ Women’s Way of Knowing ที่ไดรับการกลาวถึงอยางมาก หนังสือเลมนี้
ไดเสนอวิธีการเรียนรูของผูหญิง วามีลักษณะคอนขางเฉพาะตัว และแตกตาง
จากผูชาย หนังสือไดรับความนิยมจนมีการตีพิมพติดตอกันถึง 10 ครั้ง ระหวาง
ป ค.ศ. 1986 และ ค.ศ. 1997 ผูเ ขียนประกอบดวย แมรี เบเลนกี (Mary Belenky)
บลายธ คลินชี (Blythe Clinchy) แนนซี โกลดเบอเกอร (Nancy Goldberger)
จิล ทรูล (Jill Tarule) คณะผูเขียนเปนนักจิตวิทยา และเปนอาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไดทํางานเกี่ยวของกับการสอน
และการพัฒนาผูเ รียนทัง้ ดานสติปญ
 ญาและจริยธรรม พวกเขาสรางกระบวนการ
เรียนรูผ า นกลุม สนทนา การออกคายเพือ่ ฝกฝนภาวการณนาํ ตนใหผเู รียนทีเ่ ปน
นักศึกษาหญิง คณะผูเขียนไดอธิบายเปาหมายของการวิจัยและเขียนหนังสือ
อยางนาสนใจวา การเรียนรูของผูหญิง และมุมมองที่ผูหญิงใชในการเขาใจ
ความเปนจริงและหาขอสรุปตอสัจจะความจริง ความรู และอํานาจนั้นแตกตาง
จากผูช าย และมีอยู 5 ลักษณะดวยกัน ความแตกตางนี้ สวนหนึง่ ขึน้ อยูก บั ตัวตน
และการมองตนของผูหญิง กลาวคือ ตัวตนหรืออัตมโนทัศน (self-concept)
ของผูหญิงสัมพันธกับวิถีการรูของผูหญิงอยางแยกไมออก วิถีการรูของผูหญิง
ทัง้ 5 มิติ ไดแก 1) การนิง่ เงียบ 2) การรับความรูค นอืน่ เขาสูต น: การฟงเสียงของ
คนอื่น (Received Knowledge: listening to the voices of the Others)
3) ความรูแบบอัตวิสัย: เพื่อคนหาตัวตน (Subjective Knowledge: The Quest
for the Self) 4) การผลิตความรู: การรูแบบเฉพาะและเชื่อมโยง (Procedural
Knowledge: Separate and Connected Knowing) 5) สรางความรูไดเอง:
เปลงเสียงตัวเองคูกับเสียงคนอื่น (Constructed Knowledge: Integrating
the Voices)
วิถกี ารรูใ นมิตแิ รก คือ การนิง่ เงียบ เปนวิถกี ารรูข องกลุม ผูห ญิงชายขอบ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อาทิ เด็กและเยาวชนหญิง พวกเขา
รูสึกถึงภาวะที่ตนเองตกอยูในสถานะหูหนวกและเปนใบเพราะตระหนักวา
ไมสามารถเรียนรูและเขาใจโลกจากคําและความรูที่คนอื่นสรางและยัดเยียด
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ใหคิดได และเปนใบเพราะเสียงที่เปลงออกไปมักไมมีใครสนใจและไดยิน
ในงานวิ จั ย พบว า ก อ นที่ วิ ถี ก ารรู  ข องผู  ห ญิ ง จะตกอยู  ใ นสภาพหู ห นวกและ
เปนใบ พวกเธอมักมีประสบการณที่ถูกกระทําความรุนแรงจากครอบครัวและ
คนรอบขาง จึงหวาดกลัวที่จะเปลงเสียงและไดยินหรือรับรูเสียงจากภายนอก
เชน “ฉันไมอยากพูดกับสามี ถาพูด และพูดวาไมนะ เขาจะทุบตีฉันทันที”
“ไมมีใครฟงฉัน ฉันตองดื่มจนเมา และตะโกนเสียงดัง คนถึงจะหยุดฟงฉัน”
(Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule. (1997, p. 24-25) เด็กและผูหญิง
เรียนรูวา การนิ่งเงียบ คือ การประนีประนอมใหตัวเองอยูรอดทามกลางอํานาจ
เหนือกวา ทวาการนําตัวเองออกหางจากการสื่อสารกับโลกภายนอก จํายอม
อยูในโลกแคบๆ และอยูแบบนิ่งเงียบจะยิ่งเพิ่มความรูสึกไมมั่นคงในใจ และ
ไมมั่นใจในสติปญญาตนวาสามารถที่จะเรียนรูสิ่งใหมไดและพึ่งตนเองได
นอกจากนี้การนิ่งเงียบยังพัฒนาจิตสํานึกถึงที่ทางของผูหญิงแบบจํายอม คือ
บาน การเปนเมีย เปนผูออนแอ ผูตาม และไรปากเสียง
วิธีการรูในมิติที่ 2 และ 3 คือ การรับรูถึงเสียงของคนอื่น รับรูชุดสัจจะ
ความรูที่เปน/ที่มีอยูในโลกรอบขางผูหญิง อัตลักษณตัวตนของผูหญิงสรางขึ้น
และเลื่อนไหลอยูกับการใหความหมายของโลกภายนอก พวกเขาจะปรับตัว
ฟงเสียงและความรูของโลกภายนอก พวกเขาจะยึดเหนี่ยวอยูกับโครงสราง
และสัญญะทางเพศภาวะที่สังคมภายนอกกําหนด อํานาจในตัวไดมาจาก
การทีต่ วั เองเปนสวนหนึง่ ของกลุม และชุมชนใหญ ผูห ญิงใชความรูแ บบวัตถุวสิ ยั
และระบบเหตุผลในญาณวิทยาผูชายเพื่อไตเตาเขาสูโอกาส ที่ทาง และอํานาจ
ที่สังคมกําหนด พวกเธอเรียนรูที่จะแขงขันเขาสูอํานาจและพื้นที่ใหม แมวา
ในความเปนจริงจะมีเพดานแกวคอยกดทับอยูก็ตาม
มิติที่ 4 ความรูแบบอัตวิสัย และใชความรูแบบอัตวิสัยเพื่อตั้งคําถาม
กับตัวเองและปกปองพื้นที่ในการพัฒนาตัวตนภายในใหเติบโต การรูในขั้นนี้
จะนําพาผูหญิงออกจากความรูและอํานาจในการอธิบาย และวิธีการรูในมิติ
กอนหนานี้ ผูหญิงเริ่มมองหาสัจจะที่ไมมีความเปนสากล มองหาคําอธิบาย
ที่อิงกับประสบการณความเปนสวนตัวรายปจเจกมากขึ้น เริ่มมองเห็นอํานาจ
ทีเ่ กิดจากการรูจ ากภายในตน ฟงเสียงตนเองมากขึน้ แตยงั ไมสามารถหากลวิธี
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ในการสื่อสารถึงการรูและโนมนาวใหคนอื่นฟงเสียงตนได วิธีมองโลกและชีวิต
ของผูหญิงจึงมีลักษณะเฉพาะตัว มีภาวะอัตวิสัย
สุดทาย การรูท สี่ รางชุดความรูใ หมได คือภาวะทีเ่ กิดจากการคนหาตัวเอง
และสรางเสียงของตัวเองที่เฉพาะเจาะจงขึ้นได ทามกลางเสียงและความรู
ของคนอื่น ผูหญิงเริ่มมีความเขาใจระบบการสรางความรูและหยั่งรูวาความรู
ทัง้ หมดทัง้ มวลคือการประดิษฐสรางขึน้ มา ความรูจ งึ สามารถถูกตัง้ คําถามและ
สรางขึ้นใหมได ภาวการณรูเกี่ยวกับตัวเองเริ่มมีระบบ จนกลายเปนเครื่องมือ
รูคนอื่นและรูโลกรอบขาง การรูของผูหญิงในมิติน้ี โดยรวมแลว เชื่อวามโนทัศน
เกีย่ วกับความรู และสัจจะความรูซ งึ่ เปนทีย่ อมรับและนํามาใชในการอธิบายโลก
และสถานะของผูห ญิง/ชายในประวัตศิ าสตรนนั้ ถูกควบคุมและปรุงแตงมาจาก
ประวัตศิ าสตรทวี่ ฒ
ั นธรรมผูช ายมีอาํ นาจเหนือ ดังนัน้ การสรางทฤษฎี การเขียน
ประวัติศาสตร และการเลือกสรรระบบคุณคาในสังคม ยอมตกอยูภายใตวิธีคิด
และมุมมองโลกของผูชาย ซึ่งยอมแตกตางจากอีกเพศภาวะหนึ่ง ซึ่งถูกกําหนด
ใหมีสถานะตําแหนงที่ตางออกไป (Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule.
(1997, p. 134-137)
กลาวสรุปโดยสังเขปไดวา แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะและศาสตร
การสอนสตรีนยิ มเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพือ่ ปลดปลอยผูห ญิงออกจาก
สถานะรอง และมีพลังกําหนดอํานาจภายในตน แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะ
เปนทัง้ ระบบคิดและเครือ่ งมือวิเคราะหสถานะตัวตนของผูห ญิงในความสัมพันธ
กับผูชายที่เปนกลุมทางสังคม มองเห็นโครงครอบที่คอยกํากับความเปนหญิง
และชายทั้งในโครงสรางอุดมการณ การแบงงานทางสังคม พื้นที่ สัญญะ และ
คุณลักษณะของปจเจก สวนศาสตรการสอนสตรีนิยม คือ ญาณวิทยาวาดวย
ความรู  การสร า งความรู  อํ า นาจ และยุ ท ธวิ ธี ก ารปลดปล อ ยวั ฒ นธรรม
ปดปากเงียบ ไรเสียงของผูหญิง ซึ่งชี้ใหเห็นวา การศึกษาคือการชวงชิงตอสู
ในการทําความเขาใจโลกและชีวิตตนจากญาณวิทยาของผูอยูในสถานะตาง
และเปนรอง และในหลายตําแหนงแหงที่ในความสัมพันธกับคนอื่น
งานเขียนเกี่ยวกับศาสตรการสอนสตรีนิยมจํานวนหลายชิ้นในหวงเวลา
หลายทศวรรษทีก่ ลาวถึงขางตน ชีว้ า ศาสตรการสอนสตรีนยิ มใหคณ
ุ คาการศึกษา
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ของผูห ญิงทีม่ รี ว มกันอยูห ลายเรือ่ ง โดยเฉพาะดานการตัง้ คําถามตอญาณวิทยา
ความรู  การตรวจสอบตั ว ตนผู  ห ญิ ง ที่ ห ลากหลายอั น เป น ที่ ม าของความรู 
การตัง้ คําถามแกการแบงปนอํานาจ การสรางจิตสํานึกความเปนชุมชน การเปน
ผูน าํ และพลังอํานาจในการนําตนสูท างเลือกใหมๆ และเมือ่ พินจิ ยอนถึงศาสตร
สตรีนิยมแลว ปฏิเสธมิไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาและสายหลังสมัยใหม
มีอิทธิพลทางความคิดอยางลุมลึกตอศาสตรการสอนผูหญิง
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บทที่ 4
ขบวนผูหญิง
และการชวงชิงพื้นที่ความรู

บทนี้สํารวจและวิเคราะหทาที ความคิด และการเคลื่อนไหวของขบวน
ผูห ญิงในสยามยุคอาณานิคมอําพรางและสมัยใหม ทีม่ ตี อ การศึกษาของผูห ญิง
ในชนชัน้ สามัญชนและความรูส มัยใหม วิเคราะหการเคลือ่ นไหวของขบวนผูห ญิง
ในหวงยุคอาณานิคมอําพราง ซึ่งมีการปฏิบัติการผานวารสารและหนังสือพิมพ
ผูห ญิง ชีใ้ หเห็นขอถกเถียงเรือ่ งการศึกษาและความรูท ผี่ หู ญิงถูกกีดกัน เปรียบเทียบ
การเคลื่อนไหวของขบวนผูหญิงยุคสมัยปจจุบันและการสรางพื้นที่การศึกษา
เพื่อยกระดับจิตสํานึกเชิงวิพากษของผูหญิง
4.1 การตอสูของหญิงสามัญชนสยามยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย:
อํานาจปกครองตนและเพศวิถี
ในประเทศไทย หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญแกวิถีชีวิต
ผูห ญิงผูช ายสามัญชนมีคอ นขางจํากัด ดังนัน้ ประวัตศิ าสตรตวั ตนของสตรีนยิ ม
และการเคลือ่ นไหวของขบวนผูห ญิง ทัง้ ทีเ่ ปนปจเจกและกลุม ในยุคกอนรัฐสมัยใหม
มีภาพที่ไมกระจางชัดมากนัก งานวิชาการสตรีศึกษาในสังคมไทย เลี่ยงไมได
ทีต่ อ งอธิบายขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห ญิงรวมสมัยอิงกับประวัตศิ าสตรวรี กรรม
ของสตรีชาวบาน 2 นางที่ไดกระทําการกลาหาญลํ้ายุคสมัย คือ อําแดงเหมือน
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และอําแดงจั่น อําแดงสยามทั้ง 2 นางตางลุกขึ้นมาทวงคืนสิทธิความเปนคน
ใหตนเองในยุครัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย จนกระทั่งสามารถมีอํานาจในการ
ควบคุมรางกาย แรงงาน เพศวิถี และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดคอนขางสําเร็จ
อยางนาอัศจรรยใจ ซึ่งไดรับการวิเคราะหวาสวนหนึ่งนาจะเปนการสมยอม
ของผูปกครองสยามที่จะทําใหชาติตะวันตกมองเห็นความคิดของผูปกครอง
ที่มองคนและทวยราษฎร โดยเฉพาะผูหญิงเปนมนุษยและพลเมือง
หญิงชาวบานนักตอสู เริม่ จากอําแดงเหมือน ซึง่ ตอมาไดรบั การสันนิษฐาน
วาเปนผูห ญิงเชือ้ สายมอญ อยูบ า นบางมวง ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทําหนังสือ
ถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ในรัชกาลที่ 4 มีใจความวา
ตนเองถูกพอแมทุบตีกักขังและบังคับขืนใจใหเปนภรรยานายภู ผูกวางขวาง
มีฐานะเปนลูกคหบดีในละแวกนั้น ตนไมสมัครใจ เพราะไดรักอยูกับนายริด
จนถึงขั้นไดเสียเปนเมียผัวแลว จึงรองขอใหรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นใจและคืนสิทธิ
การเลือกคูครองดวยตนเองใหนาง สวนอําแดงจั่น ไดทําหนังสือถวายฎีกาตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 4 เชนกัน มีใจความวา
ถูกนายเอีย่ มสามีนาํ ชือ่ ไปขายใหผอู นื่ ซึง่ จะทําใหตนตองตกไปเปนเมียทาสของ
ชายอื่นโดยไมสมัครใจ เหตุการณทั้ง 2 กรณีเกิดขึ้นในชวงปลายของรัชกาลที่ 4
ซึ่งตามกฎหมายที่ยึดถือเปนขนบอยูในขณะนั้นลูกสาวเปนสิทธิขาดของพอ
และสามีสามารถขายภรรยาได
ฎีกาทั้ง 2 ฉบับ มีผลใหสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 4
ประกาศยกเลิกประเพณีคลุมถุงชนแกผูหญิงที่อายุเลยวัยเบญจเพสโดยการ
ออกประกาศพระราชบัญญัตลิ กั พา พ.ศ. 2408 และตอมาไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
เปนพระราชบัญญัติลักพา พ.ศ. 2411 กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไดแกไขกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียเดิม เพื่อใหสิทธิหญิงในการเลือกคูครอง ตามมาดวยการ
ตราพระราชบัญญัตเิ รือ่ งผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตรในป พ.ศ. 2410 ซึง่ เปน
กฎหมายที่วาดวยสิทธิของหญิงมีสามี (จิตติมา พรอรุณ, 2538) มีเนื้อหาวา
ผัวจะขายเมียที่มิใชเมียทาสไดก็ตอเมื่อเมียยินยอมพรอมใจใหขาย โดยตอง
ลงลายมือชื่อเมียไวเปนพยานหลักฐาน แสดงการรับรูยินยอมและตองมีพยาน
รูเห็นดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหหญิงถูกบังคับฝนใจแสดงความยินยอม
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มาลี พฤกษพงศาวลี (2551, น. 18) อางวา วลี ‘ผูหญิงเปนควาย ผูชาย
เปนคน’ เปนคําทีร่ ชั กาลที่ 4 แหงกรุงสยามไดทรงใชเมือ่ มีพระบรมพระราชวินจิ ฉัย
ตอกฎหมายโบราณของไทยขางตน ซึ่งไดใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนลวง
เขาสูร ชั สมัยของพระองค มีสาระสําคัญวา ผัวและพอ มีอาํ นาจเด็ดขาดเหนือชีวติ
และรางกายของเมียและลูก อํานาจนีเ้ รียกวา ‘อํานาจอิสระ’ หรือ ‘อํานาจอิศระภาพ’
(เขียนตามภาษาโบราณ) อํานาจ ‘อิสระ’ ทีว่ า คือ อํานาจทีส่ ามารถนําตัวลูกเมีย
ไปขาย หรือนําไปตีใชหนีใ้ หนายเงิน โดยไมตอ งถามความสมัครใจของลูกเมียกอน
ทวาลูกเมียมิไดมีอํานาจ ‘อิสระ’ เหนือพอและผัวแตประการใด
การชําระกฎหมายทัง้ 2 ฉบับไดเกิดขึน้ ในชวงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 4
แตสันนิษฐานวา ผูหญิงสยามนาจะตกทุกขไดยากคับของไมพอใจกับความ
อยุติธรรม ที่ตองตกเปนเบี้ยลางของผูชายในครอบครัวมากอนหนานี้แลว ทวา
การดิ้นรนตอสูไมเปนที่ประจักษจนกระทั่งสังคมสยามเดินมาสูยุคเปดประเทศ
ในรัชกาลที่ 4 ซึง่ พระองคไดทรงเปดรับแนวคิดตะวันตกมากขึน้ จึงมีพระประสงค
สรางนโยบายยกระดับสถานภาพสตรีใหประจักษตอโลกภายนอก อันเปน
สวนหนึง่ ในการปรับปรุงภูมทิ ศั นการเมืองของประเทศใหทนั สมัย สอดคลองกับ
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเผยแพรแนวคิดการปฏิบัติที่ใหเกียรติและยกยองสตรี
ในรูปแบบใหม
ตอมามีงานบางชิ้น อาทิ งานของ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545) ที่วิเคราะห
ลึกลงไปถึงโครงสรางความคิดของผูน าํ รัฐสยามในยุคทันสมัยตอการชําระแกไข
กฎหมายขางตน ที่ชี้วาอาจมิไดมีพลังปรับโลกทัศนของสังคมสยามมากนัก
เนื่ อ งจากล ว งเข า สู  ส มั ย ของรั ช กาลที่ 5 ผู  ห ญิ ง ที่ เ ป น เมี ย ทาสยั ง ไร ตั ว ตน
ขาดอํานาจอิสระ สามียงั คงมีอาํ นาจในการจําหนายจายแจกภรรยาทีเ่ ปนทาสได
ดัง่ หลักฐานจาก งานเขียนของ ธิดา สาระยา (2544) เรือ่ ง ชาวบางสรอยขายเมียไป
จํานวน 9 ตําลึง เพื่อเอาเงินมาซื้อที่นา นอกจากนี้ ผูนําประเทศ ยังมีเจตจํานง
ใหกฎหมายขางตน มีผลเฉพาะบางชนชั้น ดวยรัชกาลที่ 4 ไมทรงอนุโลมให
บังคับใชกบั สตรีในชนชัน้ สูงโดยเฉพาะสิทธิการเลือกคูค รอง (วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์
2545) วารุณี ชี้วาขนบใหมที่ทรงกําหนดขึ้นมิไดคืนสิทธิความเปนคนใหหญิง
ชาวสยามทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากในคําประกาศของ พ.ร.บ.ลักพา พ.ศ. 2408
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ระบุวาสิทธิในการเลือกคูเองตามความสมัครใจใหถือปฏิบัติแตเฉพาะ “หญิง
ในตระกูลตํา่ ” ทวาไมรวมหญิงทีอ่ ยูใ นชนชัน้ ทาส เกีย่ วกับคนตระกูลตํา่ มีระบุวา
“วิสยั คนตระกูลตํา่ มีแตคดิ หาเงินหาทองยอมขมขืนบุตรหลานแลวเอาไปขาย...
ใหไปทนทุกขยากอยูใ นทีท่ ตี่ วั จะไดเงินไดทองมาก” ในขณะเดียวกัน ไมทรงอนุญาต
ใหสตรีในแวดวงชั้นสูงเลือกคูตามสมัครใจ ดวยทรงเกรงวาอาจไปเลือกไพร
มาเปนคูครอง นําความเสื่อมเสียมาสูวงศตระกูลจนเปนที่อับอายขายหนาบิดา
มารดาและวงศวานสาแหรก วารุณีวิเคราะหวา การวินิจฉัยของพระองค
แสดงใหเห็นวา สิทธิของปจเจกบุคคลหรือสิทธิในความเปนมนุษยของหญิงชาย
ในขณะนั้น ยังถูกบดบังดวยสิทธิชุมชนเครือญาติ หรือสิทธิของชนชั้น (วารุณี
ภูรสินสิทธิ์, 2545) การวินิจฉัยขององคประมุข เผยวาผูหญิงชนชั้นสูงสยามเอง
แมอยูในสถานะที่สูงสง ทวาไรอํานาจปกครองตนดานเพศวิถี และการเลือก
คูครอง ไมตางจากหญิงในชนชั้นทาส
อยางไรก็ตาม การตอสูของหญิงสามัญชน 2 นาง และการตอสูในระยะ
ตอมา อาทิ การตอสูของนายนรินทร ภาษิต เรียกรองใหบุตรสาวบวชเปนเพศ
บรรพชิตในสมัยรัชกาลที่ 7 ชี้ใหเห็นสถานะรองของผูหญิง ในชนชั้นตางๆ
โดยเฉพาะชนชัน้ ลาง แมวา จะไมมรี ปู แบบเดียวกันก็ตาม ทวาอีกดานหนึง่ บงชีว้ า
สังคมสยามเริ่มเปดกวางและรับเอาเสียงสามัญชนไวในการเมืองการปกครอง
การตรากฎหมายใหมทงั้ 2 ฉบับ คาดวานาจะสงผลสะเทือนตอความรูส กึ นึกคิด
และอุดมการณสตรีนิยมในระยะตอมา โดยเฉพาะชวยเปดพื้นที่ใหสตรีเพศ
ได แ สดงออกถึ ง ความต อ งการสิ ท ธิ มิ ติ อื่ น ๆ ที่ ถู ก กดทั บ บดบั ง มายาวนาน
โดยเฉพาะสิ ท ธิ เ ข า ถึ ง การศึ ก ษาสมั ย ใหม สิ ท ธิ เ ป น ต น นามสกุ ล ในสมั ย
รัชกาลที่ 6 ดังจะเห็นวาในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงชวงปลายของรัชกาลที่ 5
และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเคลื่อนไหวของขบวน
ผู  ห ญิ ง ผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภทวารสารและหนั ง สื อ พิ ม พ ส ตรี เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
แพรหลาย ความตื่นตัวไดตอเนื่องมาจนปจจุบัน (อมรา พงศาพิชญ, 2548)
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4.2 หนังสือพิมพผูหญิง เสียงของพลเมือง
และขอเสนอการศึกษาของผูหญิง
4.2.1 มิชชันนารีและเทคโนโลยีการพิมพในสยาม
การเรียนรูภาษาไทยและวัฒนธรรมรัฐชาติสยามสะดวกกวางขวาง
มากขึน้ เมือ่ เทคโนโลยีการพิมพภาษาไทยใชงานไดแพรหลายและเริม่ เปนธุรกิจ
ผูบ กุ เบิกกิจการการพิมพในสยามชือ่ (Dan Beach Bradley) ทานผูน เี้ ปนมิชชันนารี
ชาวอเมริกัน และไดเดินทางเขามาพํานักในกรุงสยามตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3
คูคาสําคัญของธุรกิจหมอบรัดเลยคือ รัฐบาล อาทิ ป พ.ศ. 2382 รัฐบาลของ
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัววาจางโรงพิมพหมอบรัดเลย พิมพหมายประกาศ
หามสูบฝน จํานวน 9,000 ฉบับ ยุคนี้ รัฐบาลของพระเจาแผนดิน เริม่ ปรับ/ผอนปรน
การบริหารประเทศใหเขาสูว ฒ
ั นธรรมการเมืองสมัยใหม ซึง่ มีรปู แบบการปกครอง
ของชาติตะวันตกเปนตนแบบวัฒนธรรมการเมืองสมัยใหมนั้นมีองคประกอบ
หลักๆ คือ 1) การมีเหตุมีผลของอํานาจ/การใชอํานาจ (Rationalizazation of
Authority) 2) การจําแนกแยกแยะและทําหนาที่ตามความชํานาญเฉพาะอยาง
(Differentiation and Speacialization) และ 3) เนนการมีสว นรวมของประชาชน
กลุมตางๆ (Political participation) ในสังคม (Huntington, 1968, p. 34-35)
นอกจากนี้ภาวะทันสมัยจุดประกายนําเขาแนวคิดและอุดมการณ เสมอภาค
อิสรภาพและเสรีภาพ ในสังคมพลเมืองและในรัฐอีกดวย ดังนั้น การประกาศ
ขาวสารของรัฐบาลและกฎหมายตางๆ คาดวาเปนทาทีใหมของชนชั้นปกครอง
ในการสรางความรับรูถึงการบริหารบานเมืองรวมกับราษฎร
ตอมาโรงพิมพหมอบรัดเลย จัดพิมพปฏิทนิ ตามหลักสุรยิ คติเปนภาษาไทย
จําหนาย และในป พ.ศ. 2387 หมอบรัดเลยจัดทําหนังสือพิมพขึ้นครั้งแรก
ในสยามชื่อ ‘บางกอกรีคอรเดอร’ (Bangkok Recorder) ยุคนั้นเรียกวา
จดหมายเหตุอยางสั้น เมื่อออกครั้งแรก ‘บางกอกรีคอรเดอร’ วางจําหนาย
ทุก 2 สัปดาห เนือ้ หาครบทุกรส มีทงั้ สารคดี โฆษณาสินคา และขาวสารเหตุการณ
บานเมืองทัง้ ในและนอกประเทศ รวมทัง้ ประกาศของหนวยราชการ คาดวาผูอ า น
มีจํานวนจํากัด ‘บางกอกรีคอรเดอร’ จึงเผยแพรครั้งละ 200 ฉบับ ถัดมาอีก 2 ป
ลดการพิมพเปนราย 2 เดือน และปดตัวไปในทายที่สดุ (บานจอมยุทธ, 2558)
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แมยุติการออกหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรแลว สํานักพิมพหมอบรัดเลย
ยังพิมพหนังสือประเภทอื่นออกจําหนายอยางแพรหลาย ตั้งแต วรรณกรรม
อยางเชน ‘นิราศลอนดอน’ ของหมอมราโชทัย (หมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร)
‘ราชาธิราช’ ‘สามกก’ หนังสือสาระทางการเมืองก็มีเชนกัน อาทิ รัฐธรรมนูญ
อเมริกา หนังสือกฎหมายสยาม และความรูด า นสุขภาพผูห ญิง อยางเชนหนังสือ
‘ครรภมารดา’ นอกจากนี้ ยังรับพิมพตําราเรียนภาษาไทย เชน ประถม ก กา
จินดามณี มีบนั ทึกวา นอกจากหมอบรัดเลยแลว มิชชันนารีชาวฝรัง่ และคนไทย
กลุมราชนิกุลเริ่มดําเนินกิจการการพิมพอีกหลายบริษัท เชน โรงพิมพของ
หมอสมิท ไดจัดพิมพวรรณกรรมยอดนิยมสมัยนั้น คือ พระอภัยมณี สวนกลุม
ราชนิกุล ทําหนังสือพิมพ ชื่อ The ‘Court’ (ชื่อเปนไทยวา ขาวราชการ) เริ่มออก
ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2418
การเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพสะทอนอัตราการอานออกเขียนไดของ
พลเมือง การเติบโตของชนชั้นกลาง และการเคลื่อนตัวสังคมการเมืองสยาม
เขาสูความทันสมัยซึ่งความรูเกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองการปกครอง ขาวสาร
รอบโลก วิถีชีวิตสมัยใหม และความคิดความอาน เริ่มเปนที่สนใจของพลเมือง
เชนเดียวกับงานวรรณกรรมทีน่ าํ เสนอประสบการณและวัฒนธรรมอืน่ สวนการ
พิมพหนังสือตําราเรียนไทยนั้น มีรองรอยวาเริ่มตั้งแตยุคสมเด็จพระนารายณ
มหาราช มิชชันนารีชาวฝรัง่ เศสไดจดั พิมพตาํ ราเรียนเปนภาษาไทยอยูห ลายเลม
ใช อั ก ษรโรมั น แต อ  า นออกเสี ย งเป น ภาษาไทย เมื่ อ ย า งเข า สู  รั ช สมั ย ของ
รัชกาลที่ 4 - 6 ปรากฏวา กิจการการพิมพและการทําหนังสือพิมพขยายตัวอยาง
รวดเร็ว หนังสือพิมพในหวงเวลานั้นมีทั้งภาษาไทย จีนและอังกฤษ รวมทั้ง
หนังสือพิมพและวารสารผูหญิง ที่จะกลาวถึงในบทนี้ ผูจัดทําและนักเขียน
นักประพันธบางคายเปนคนในบังคับของอังกฤษ จึงฝปากกลา ผลิตผลงาน
ทาทายพระราชอํานาจและรัฐบาลอยางออกรสออกชาติ (นครินทร เมฆไตรรัตน,
2553)
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4.2.2 ธุรกิจการพิมพ และกิจการทําหนังสือพิมพ
ในประเทศเพื่อนบาน
เมือ่ มองลอดออกไปสูส งั คมเพือ่ นบานในหวงเวลาศตวรรษที่ 19 การตืน่ ตัว
เรือ่ งการอานของชนชัน้ กลาง และอัตราคนอานออกเขียนได ทัง้ ในภาษาชาติพนั ธุ
ภาษาชาติ และภาษาของเจาอาณานิคม กวางขวางกวาสยามหลายเทาตัว ธุรกิจ
การพิมพ และกิจการทําหนังสือพิมพจึงมีสีสันมากทีเดียว เชน ในสังคมพมา
เมื่อครั้งยังตกเปนอาณานิคมของอังกฤษสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ในเมืองใหญ
อยางกรุงยางกุง ผูชายมากกวารอยละ 50 รูหนังสือ สวนผูหญิง 1 ใน 3
เขาโรงเรียน (Ikeya, 2006, p. 24-26) จึงปรากฏวาในป ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434)
พมามีหนังสือพิมพถงึ 15 ฉบับ โดยที่ 10 ฉบับพิมพเปนภาษาอังกฤษยอดจําหนาย
3,720 เลม อีก 2 ฉบับเปนหนังสือพิมพภาษาพมา มียอดจําหนายไมมากนัก
เพียง 480 เลม ถัดมาเปนหนังสือพิมพภาษากะเหรีย่ ง ซึง่ มีถงึ 3 ฉบับ ยอดจําหนาย
สูงถึง 1,110 เลม
ชวงตนศตวรรษที่ 20 ความกาวหนาของธุรกิจการพิมพเติบโตอยาง
กาวกระโดดในสังคมพมา ในป ค.ศ. 1911 จํานวนหนังสือพิมพเพิม่ ขึน้ เปน 4 เทา
คือ 44 ฉบับ ยอดพิมพ 28,413 เลม ถัดมาอีก 1 ทศวรรษ คือ ป ค.ศ. 1921 กิจการ
หนังสือพิมพในพมา ขยายตัวถึง 103 ฉบับ ยอดจําหนาย 145,920 เลมตอวัน
ทวายุคนี้หนังสือพิมพภาษาพมา กลับมียอดจําหนายมากที่สุด คือ 70,773 เลม
รองลงมาเปนภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง ภาษากะเหรี่ยงมี 10 ฉบับ
เผยแพร 25,000 เลมตอวัน หนังสือพิมพภาษาจีนเริ่มปรากฏสูโลกคนอาน
ในพมาเชนกัน (Ikeya, 2006, p. 26)
เนื้อหาของหนังสือพิมพพมามีทั้งสารคดี การบานการเมือง แฟชั่น
ภาพลอเลียน วิพากษวิจารณภาพลักษณลํ้าหนาของผูหญิงยุคอาณานิคม
ซึ่งแตงกายแบบผูหญิงทันสมัยคลายผูหญิงตะวันตก อาทิ ใสรองเทาสนสูง
กระโปรงสั้น ปากแดง คาบบุหรี่ และจูงสุนัข มีภาพลอเลียนชีวิตในบานและ
นอกบ า นของชนชั้ น กลาง ซึ่ ง เป น ชนชั้ น ใหม ที่ นิ ย มใช ชี วิ ต แบบตะวั น ตก
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ดื่มนํ้าชาตามวัฒนธรรมฝรั่งพรอมใสนมขนหวาน หนังสือพิมพยังรับใชระบบ
การผลิตแบบทุนนิยม คือมีพื้นที่สําหรับโฆษณาสินคาใหมๆ ซึ่งมักนําเสนอ
รูปแบบการใชชวี ติ ของคนเมืองตามแบบวัฒนธรรมฝรัง่ เชน โฆษณาจําหนายชา
นมขนหวาน สบู ที่สําคัญหนังสือพิมพในพมาหลายฉบับเปนพื้นที่สาธารณะ
รายงานปญหาสังคม สรางขอถกเถียงเกี่ยวกับสภาพบานเมือง รวมทั้งนําเสนอ
ความคิดตอตานเจาอาณานิคมอีกดวย (Ikeya, 2006, p. 26) โลกตะวันตก
อยางในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชหนังสือพิมพและวารสารตางๆ ซึ่งเริ่มเปน
ทีน่ ยิ มแพรหลายตัง้ แตตน ศตวรรษที่ 20 เชนกัน พบวา บทบาทของหนังสือพิมพ
มิใชเพื่อความบันเทิงอยางเดียว แตเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสื่อสารความรู
ความคิดในสังคมพลเมืองและของกลุมชาติพันธุตางๆ เชน ชาวเยอรมันไดเริ่ม
ทําหนังสือพิมพสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดในหมูตน (Giddens, 1994)
4.2.3 เทคโนโลยีการพิมพและเสียงผูหญิงชนชั้นกลาง
ยอนสูส งั คมสยาม เทคโนโลยีการพิมพเปนเครือ่ งมือสําคัญยิง่ ยวดในการ
บมเพาะความคิดทางการเมืองของผูหญิงชนชั้นกลาง (ศิริพร สะโครบาเน็ค,
2526) ปญญาชนหญิงชายและสตรีชนชั้นสูง - กลางที่มีโอกาสไดรับการศึกษา
สมัยใหมจากโรงเรียนมิชชันนารี โรงเรียนในเขตพระราชวัง และจากตางประเทศ
ใชหนังสือพิมพและวารสารสตรีเปนพื้นที่แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
ทั้งในเรื่องสิทธิและความทุกขยากของผูหญิง ปญหาเศรษฐกิจ การเมือง
บันเทิง สุขภาพและสถานการณบานเมือง ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
วารสาร ‘กุลสตรี’ ซึ่งออกพิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2449 อันเปนชวงปลาย
รัชกาลที่ 5 สะทอนความตืน่ ตัวเรือ่ งการอานของผูห ญิงสยามในเมืองใหญอยาง
พระนครอยางปฏิเสธมิได นอกจากนี้ การอาน การเปนนักหนังสือพิมพและ
การทําหนังสือพิมพเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมพลเมืองหัวกาวหนา พลเมือง
กลุมนี้ใชวิชาชีพและหนังสือพิมพเพื่อประดิษฐวัฒนธรรมอารยะทางการเมือง
คอยทักทวงการทํางานของรัฐบาลของรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคทรงเปดโอกาส
ใหกลุมปญญาชนและนักธุรกิจจัดทําหนังสือพิมพ จุลสาร และวารสาร ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยุคนี้มีหนังสือพิมพประเภทตางๆ ถึง 17 ฉบับ
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ใน 2 รัชกาลถัดมา คือ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เพิม่ เปน 22 และ 35 ฉบับ โดยที่
หนังสือพิมพจาํ นวนหนึง่ ไดรบั การอุดหนุนจากรัฐบาลเอง รัฐบาลใชหนังสือพิมพ
ทีต่ นอุดหนุนทําหนาทีแ่ กขา วและใหขา วสารแกประชาชนทีค่ ดิ วาจะเปนประโยชน
ตอรัฐบาล (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 142) ทวาหนังสือพิมพจากทุกคาย
ในยุ ค นั้ น ส ว นใหญ มั ก มี อ ายุ สั้ น ๆ บางฉบั บ ถู ก รั ฐ บาลสั่ ง ป ด หนั ง สื อ พิ ม พ
ที่จัดทําโดยปญญาชนชาย อาทิ เทียนวรรณ มีการสั่งปดบอยครั้ง เทียนวรรณ
ใชหนังสือพิมพเปนพื้นที่เสนอความคิดเห็นวิพากษวิจารณการบานการเมือง
สิทธิผูหญิง การแกกฎหมายรองรับความคิดระบบผัวเดียวเมียเดียว และ
การทํางานของรัฐบาล อาทิ หนังสือพิมพรายปกษ ชือ่ “ตุลวิภาคพจนกิจ” ระหวาง
พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2449 และ “ศิริพจนภาค” เมื่อ พ.ศ. 2451
‘เทียนวรรณ’ เปนนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ เปนปญญาชน
สมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 เทียนวรรณมักถูกกลาวถึงอยูบอยครั้งในฐานะที่ได
เขียนงานวิพากษวิจารณสถานภาพสตรีในสังคมยุคปฏิรูปสูความทันสมัย
ของสยามประเทศ (อมรา พงศาพิชญ, 2548) เทียนวรรณใชหนังสือพิมพ
เสนอแนะรั ฐ บาลและสั ง คมสยาม ปลดเปลื้ อ งความเหลื่ อ มลํ้ า ของผู  ห ญิ ง
โดยการใหการศึกษาสมัยใหมแกสตรีเพศ และแกไขคานิยมของสังคมเรือ่ งระบบ
ผัวเดียวหลายเมีย ดังมีใจความวา
“...พวกเราชาวสยาม จะมีนํ้าใจพรอมกัน มีมานะคิดและจัดการ
บํารุงนารีในประเทศสยามของเราใหมีความเจริญรุงเรืองดวย
วิชาความรู แลคุณวุฒิ เปนครุภาลังการเครื่องประดับกายใจ
ใหเทาเทียมแกบุรุษย ทุกสิ่งทุกอยางจึงจะชอบ...”
(เทียนวรรณ ร.ศ. 123
อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 20)
งานสายสตรีนิยมตอมา อาทิ ในงานของจิตติมา (2536) วิจารณทัศนะ
ของเทียนวรรณวา มองไมเห็นโครงสรางทางวัฒนธรรม จึงเชื่อวา หากสตรี
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มีโอกาสเขาถึงความรูสมัยใหมก็สามารถหลุดพนจากความดอยคา ตํ่าศักดิ์
และถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุรุษไดอยางงายดาย จนลืมโครงครอบวัฒนธรรม
ชายเปนใหญที่ฝงลึกอยูในระบบความเชื่อ เทียนวรรณไดพรรณนาวา
“... หากสตรีมคี วามรูเ ทากับชายแลว …บุรษุ ก็คงไมดถู กู แลขมเหง
ผูหญิงไดนัก เหมือนเมื่อพวกผูหญิงยังไมมีวิชาเทาแกบุรุษย…”
(เทียนวรรณ ร.ศ. 123
อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 20-21)
เทียนวรรณเล็งเห็นวาการศึกษาของสตรีจะยังประโยชนตอครอบครัว
จึงมีความคิดวา สตรีทมี่ คี วามรูจ ะสามารถชวยใหกจิ การงานของสามีไดรดุ หนา
ทําการงานแทนสามีไดหลายสิ่งหลายอยางที่สตรีสยามยังทําไมไดเนื่องจาก
เขาไมถึงความรูและวิทยาการตะวันตก
“…แลสามารถทํากิจแทนบุรษุ ยผสู ามีในการบาญชี อขายจายใช
แลการฝายลิขิตเรียบเรียงรอยกลอง กาฬกลอน โครงฉันท คัดทูล
กระทงแถลง... แลรายงานการโตตอบจดหมายสือ่ สารโดยไปรเวศ
หรือราชการในกรมแลกระทรวง ตามภูมของสามี คือชาติตระกูล
อันเปนชาวพระนครแลบานนอกหัวเมืองไกล...”
นอกจากวิพากษวจิ ารณสถานะทีต่ าํ่ ตอยของผูห ญิง เทียนวรรณไดเขียน
วิจารณเรื่อง การรับสินบนของผูมีอํานาจ และเสนอแนะใหรัฐบาลใชการศึกษา
สมัยใหมเปนคานงัดปรับปรุงพัฒนาประเทศ โดยการเสนอใหตั้งโรงเรียน
สอนวิชาแพทย วิชาชาง สําหรับสามัญชน ตั้งศาลยุติธรรมที่ใหชาวสยาม
ชนชั้นลางไดพึ่งพาเขาถึง และตัดถนนหนทาง ทัศนะวิพากษของเทียนวรรณ
เปนที่ระคายเคืองของชนชั้นปกครองไมนอย สงผลใหปญญาชนสยามผูนี้
ตองถูกจองจําอยูใ นคุกหลายครัง้ และครัง้ สุดทายในสมัยรัชกาลที่ 5 เทียนวรรณ
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ถูกขังลืมนานนับ 10 ป เปนที่รับรูวาสยามประเทศในหวงเวลานั้นประชาชน
เริ่มสนใจปญหาบานเมือง คอยเฝาวิพากษวิจารณ การทํางานของรัฐบาล
ประกอบกับความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมระหวางชนกลุม ตางๆ ถูกตัง้ คําถามมากขึน้
ในขณะเดียวกัน วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไดเรงใหสังคมสยามแตกตัวอยาง
รวดเร็วทัง้ ในเชิงความคิดและเศรษฐกิจ นายทุนจีนเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ที่ดินเริ่มกลายเปนสินคาและถูกจับจองโดยผูมีอํานาจ อาทิ เจานาย
ขุนนางและพอคาจีน ชนชั้นไพร และทาสที่ไดรับการคืนสิทธิความเปนมนุษย
หลังจากการเลิกทาสสิ้นสุดลง ตางตองดิ้นรนแสวงหาพื้นที่ทํากิน ซึ่งสวนใหญ
ไดรับการจับจองไปกอนหนาแลว การเริ่มตนชีวิตใหมของทาสจํานวนไมนอย
จึงเลี่ยงไมพนการเปนแรงงานรับจางในที่ดินผูอื่น (ธิดา สาระยา, 2544)
ตอมาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 มีหนังสือพิมพและวารสารผูห ญิง เกิดขึน้
อีกหลายฉบับ ตั้งแต นารีเชวง (2455) สตรีนิพนธ (2457) สตรีศัพท (2465)
นารีศัพท (2465) ในรัชกาลที่ 7 มี สตรีไทย (2468) นารีเกษม (2469) นารีนิเทศ
(2469) สยามยุพดี (2471) หญิงสยาม (2473) สุภาพนารี (2473) นารีนารถ
(2473) เนตรนารี (2475) หญิงไทย (2475) และสวนอักษร (2485) เปนตน
(ศิริพร สะโครบาเน็ค, 2526; จิตติมา พรอรุณ, 2538)
วารสารและหนังสือพิมพผูหญิงที่กลาวถึงไดสรางขอถกเถียงประเด็น
การศึกษาของผูหญิง และความรูอยางกวางขวาง รวมทั้งวิพากษพื้นที่ของ
ผูหญิงในสังคมสยามใหม ที่ยังคงถูกจองจําอยูในพื้นที่บาน สงผลใหผูหญิง
ลาหลังในพื้นที่เศรษฐกิจ การงานอาชีพ ขอเสนอการศึกษาของผูหญิงที่เสนอ
ผานวารสารและหนังสือพิมพผูหญิงวางอยูบนจุดยืนที่หลากหลาย ทั้งแนว
อนุรักษนิยม เสรีนิยม มารกซิสตและสังคมนิยม ซึ่งในการวิเคราะหขอถกเถียง
การศึกษาของผูห ญิง จะนําเสนอจากงานเขียนในกุลสตรี สตรีไทย และหญิงไทย
ตามลําดับ
4.2.4 กุลสตรี (พ.ศ. 2449)
หนังสือพิมพผหู ญิงไมตา งจากหนังสือพิมพสว นมากในขณะนัน้ ทีป่ รากฏ
ตัวเพียงระยะสั้นๆ อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ป ถึงกระนั้น นับวาเปนพื้นที่
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สาธารณะที่เปดถายทอดความคิดความอานของปญญาชนผูหญิงและสตรี
ชนชั้นกลางอยางมีพลัง เผยเนื้อนัยความรูสึกนึกคิดของผูหญิงที่มีตอตนเอง
ตอผูหญิงในกลุมชนชั้นชายขอบ และตอสังคมการเมืองซึ่งกําลังอยูในระยะ
เปลี่ยนผาน เริ่มตน ‘กุลสตรี’ ที่ปรากฏตัวในปลายรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2449)
คณะผูจ ดั ทํา ‘กุลสตรี’ ไดแจงเจตจํานงของการจัดทําหนังสือพิมพวา เพือ่ นําเสนอ
ทัศนะวิพากษวจิ ารณตอ ประเด็นปญหาบานเมืองและความไรตวั ตนของผูห ญิง
ในสายตาของชนชั้นผูปกครอง รวมทั้งคณะผูกอตั้งหนังสือพิมพ ตองการ
เห็นการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกสตรีอยางกวางขวางมากขึ้น
กุลสตรีกอเกิดในบริบทที่ลนเกลารัชกาลที่ 5 ไดจัดตั้งโครงการโรงเรียน
หลวงสํ า หรั บ ราษฎรชาย ทั้ ง ในพระนครและหั ว เมื อ งสํ า คั ญ ๆ แต ท รงมี
พระประสงคใหงดเวนรับเด็กหญิงเขาเรียน กุลสตรีสรางขอถกเถียงประเด็น
การศึกษาของผูหญิงอยางตอเนื่องเขมขน นับตั้งแตฉบับปฐมฤกษเลยทีเดียว
เชน คํานํา ของฉบับปฐมฤกษ เขียนวากุลสตรีเกิดขึ้นเพื่อ
“…ตองการชวยเขยาใหความเจริญในการเลาเรียนถีบขึ้นและ
ใหหญิงไทยไดสติวาการเลาเรียนก็เปนการจําเปนแกพวกหญิง
เหมือนกันในเวลาภายหนา ไมเฉพาะแตชายสวนเดียว...”
(กุลสตรี, 125 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 31)
อีกบทความ ชื่อ ‘หนาที่หญิง’ ผูเขียนที่ใชนามแฝงวา ‘สังวาลเพชร’
เขียนเรียกรองใหผูหญิงเขาถึงการศึกษาสมัยใหมและความรูที่จัดสอนให
เด็กผูชาย วา
“การศึกษาของผูหญิงที่บางคนทานเห็นวาไมเปนการจําเปน
อะไรนัก แตดิฉันมาพิเคราะหเห็นตรงกันขาม คือผูหญิงมีหนาที่
สําคัญในการปกครองรักษา ถาผูหญิงเหลวไหลแลว ผูชาย
จะเดือดรอนสักเพียงใด ...เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเห็นวา การศึกษา
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เลาเรียนเพือ่ พยุงใหมคี วามรูร อบคอบยอมเปนขอสําคัญของหญิง
สวนหนึ่งเหมือนกัน”
(กุลสตรี, 125 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 31)
บทความเดียวกันเสนอใหหลักสูตรการศึกษาของผูห ญิงเนนทางวิชาการ
มากขึ้นจนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษา แลวคอยมาเรียนวิชาผูหญิง เชนวิชา เย็บปก
ถักรอย ศิลปะ วาดรูป และวรรณศิลป ประเภทรอยแกวรอยกรอง ซึ่งวิชาเหลานี้
‘สังวาลเพชร’ พิเคราะหวา เรียนไปเพือ่ เพิม่ ความเปนกุลสตรีในตัวผูเ รียน ทีจ่ าํ เปน
นอยกวาวิชาความรูที่สังคมกําลังหยิบยื่นใหผูชายชนชั้นกลาง นอกจากนี้
‘สังวาลเพชร’ ยังมีการนําเสนอใหรฐั บาลเปดหลักสูตรการพยาบาลใหผหู ญิงเรียน
ในป พ.ศ. 2431 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแพทยศิริราช
พยาบาลขึ้น แตไมมีผูหญิง ‘สังวาลเพชร’ มีความเห็นวาสตรีควรไดมีสิทธิเรียน
วิชาการแพทยพยาบาล แตมิกลากาวลวงเรียกรองใหผูหญิงไปแยงงานผูชาย
ด า นการแพทย เน น ว า ควรให สิ ท ธิ ผู  ห ญิ ง ได เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การพยาบาล
การผดุงครรภ และความรูที่จําเปนสําหรับแมของบาน อาทิ ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตรสากล จริยธรรม ศาสนา รูจักการใชสมุนไพรรักษาโรค ‘สังวาลเพชร’
ไมไดคาดหวังวาผูหญิงจะใชความรูขางตนเพื่อการประกอบอาชีพ หวังเพียงวา
ความรูข นั้ สูงจะหนุนใหผหู ญิงเปนแมศรีเรือนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สวนภาษาอังกฤษนัน้
เสนอแนะวา ถาจบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภแลวมีความสนใจ
และมีเวลาจึงคอยไปเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากบทความ ‘หนาที่หญิง’ ยังมีบทความอื่นๆ ที่นําเสนอความคิด
ความอานทาทายจารีตสังคมสยาม อาทิ บทความของครูเผือก เรือ่ ง ‘ความชอกชํา้
ของสตรีไทย’ เรื่อง ‘ในสมัยที่โลกเจริญ’ เรื่อง ‘กฎหมายกับสตรี’ เปนตน
การดิ้นรนของผูหญิงในฐานะที่เปนพลเมืองรัฐตามแนวคิดและอุดมการณ
เสรีนิยมในยุคทันสมัยนั้นไดรับแรงเสียดทานเปนระลอกๆ ผูหญิงและผูชาย
ที่ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นในยุคสมัยนั้นยังไมกลาเผยตัวนิยมใชนามแฝง
อาทิ ‘สังวาลเพชร’ ‘ครูเผือก’ จิตติมา พรอรุณ (2538) บรรยายวา ขณะที่กุลสตรี
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เรียกรองใหเด็กหญิงเขาถึงการศึกษาในโรงเรียน และมี ‘ความรู’ เสมอหนากับ
เด็กชาย กรมหมืน่ ไชยนาทนเรนทร ผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งการศึกษาภายหลัง
จากที่ลนเกลารัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น ไดแสดงความคิด
เชิงปรามอยูในทีวา ผูหญิงควรไดรับโอกาสการศึกษาสูงเทียมชายแตตอง
ไมเรียนวิชาที่เปนอาชีพของชาย เพราะการบริหารบานเมืองมิใชเรื่องของสตรี
พรอมทรงยํ้าวา ตองพึงระวังอยาใหผูหญิงแยงงานผูชาย ที่สําคัญตองยอม
ไมตีตนเสมอชาย อาทิ “…อยาใหอวดดีและวิวาทกับผูชาย... ถึงจะใหเรียน
เทาผูชาย และตองสอนใหเปนผูหญิงและใหรูสึกตัววาเปนผูหญิงอยูเสมอ...”
(สตรีนิพนธ, 2447 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 30)
โดยสรุปความรูและทัศนะที่มีการตีพิมพเผยแพรในกุลสตรี นอกจาก
ขาวสารรอบโลก บันเทิง บทความวิพากษวจิ ารณสถานภาพสตรี และสถานการณ
บานเมืองโดยรวมแลว ลมหายใจของกุลสตรีเต็มไปดวยการเรียกรองสิทธิผหู ญิง
โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาและอาชีพ ทวาการศึกษาในโลกทัศนของกุลสตรี
คือ การศึกษาที่เปดโลกผูหญิงเขาสูจักรวาลความรูของผูชาย กุลสตรีเสนอให
ลดทอนการศึกษาที่ตอกยํ้าความเปนแมและเมีย รวมทั้งวิเคราะหบทบาท
และภาวะกดทับของผูหญิงและผูชาย ทั้งในชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน
นอกจากนี้ ยังเปนกองหนุนเรียกรองผูหญิงเองเห็นความสําคัญของการศึกษา
สมัยใหม สนใจการบานการเมือง ผูเขียนบทความทาทายผูหญิงใหเลิกลุมหลง
อยูกับบทบาทปรนนิบัติสามีและลูก
4.2.5 สตรีไทย (พ.ศ. 2468)
ถัดมาในป พ.ศ. 2468 สมัยของลนเกลารัชกาลที่ 6 กลุม ผูห ญิงในพระนคร
ทีไ่ ดรบั การศึกษาไดกอ ตัง้ หนังสือพิมพ ชือ่ ‘สตรีไทย’ ขึน้ โดยในบทบรรณาธิการ
ไดแจงเจตนารมณวา สตรีไทยอุบตั ขิ นึ้ เพราะคําสบประมาทเหยียบยํา่ ความสามารถ
ของเพศหญิง ดังนั้น จึงตองการใชหนังสือพิมพเปนปากเปนเสียงแทนสตรีอื่นๆ
สตรีไทยเขียนเชียรคณะผูหญิงอีกกลุมหนึ่งที่คิดดําริจะกอตั้งสมาคมผูหญิง
ชือ่ ‘อุปถัมภนารี’ ใหเรงมือดําเนินการ รวมทัง้ ตัง้ ความหวังให สมาคมผูห ญิงใหม
เขาไปชวยเหลือหญิงที่ตกทุกขไดยาก จนตองตกมาเปนโสเภณี อยางไรก็ตาม
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สมาคม ‘อุปถัมภนารี’ ไมสามารถเกิดขึน้ ได จนถึงป พ.ศ. 2475 (นงเยาว เนาวรัตน,
2541, น. 33) สตรีไทยเรียกรองใหผูหญิงเขาถึงสิทธิทางการศึกษาขั้นสูง คือ
ระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา และชีแ้ นะใหผหู ญิงสงเสียงชักจูงรัฐบาลใหมา
สนใจปญหาของผูห ญิงใหจงได ในป พ.ศ. 2460 สยามประเทศจัดตัง้ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แตผูหญิงไมไดรับสิทธิเขาเรียน ‘ครูเผือก’ จึงไดเรียกรองผาน
บทความ ‘สนทนากับเอกะสตรี’ ในทํานองวา
“…ราว 8 หรือ 9 ปมาแลว ขาพเจาพบวามีสตรีชนชั้นสูง 3 คน
ยื่นใบสมัครขอเขาเปนนักเรียนกฎหมายตอเนติบัณฑิตยสภา
แต ไ ม เ ป น ผลสํ า เร็ จ เพราะขั ด ข อ งด ว ยสถานที่ เ รี ย น ครานี้
จงชักชวนเพื่อนที่สอบไลไดจบหลักสูตรแลว รวมชื่อหลายๆ คน
ลองขออนุญาตใหม ถาขัดของเรื่องสถานที่เรียน ก็จงขออนุญาต
เขาสอบไลทีเดียว... สอบไดแลวถารัฐบาลไมยินยอมใหเปน
ผูพิพากษา ก็คงเปนทนายความได... ถาสตรีไทยเราทําดังที่
ขาพเจากลาว ผลอยางนอยก็เทากับจูงมือรัฐบาล ใหหนั มาดําริห
ใหความชวยเหลือสตรีอยูในตัวแลว”
(ครูเผือก, 2468, น. 7)
นอกจากนี้ ครูเผือกยังมีความเห็นวาโรงเรียนกฎหมายก็เปนโรงเรียน
ของรัฐบาลเหมือนกัน ทําไมจึงไมใหความเสมอภาคแกผูหญิง เชนเดียวกับ
โรงเรียนฝกหัดแพทยและพยาบาลและโรงเรียนฝกหัดครู ซึง่ ไดเปดโอกาสใหผหู ญิง
เขาเรียนมากอนแลว สวนบทความของ ‘โกศล’ (นามแฝง) เรือ่ งสตรีกบั กฎหมาย
เรียกรองใหรฐั บาลสยามเปดโอกาสใหผหู ญิงเขามารับใชชาติบา นเมืองโดยการ
ใหผหู ญิงเขาเรียนเนติบณ
ั ฑิตยและเปนผูพ พิ ากษาเฉกเชนประเทศทีเ่ ปนอารยะ
อื่นๆ (สภาสตรีแหงชาติ, 2518)
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ขอเรียกรองผานหนังสือพิมพสตรี สะทอนบริบทสังคมการเมืองสยาม
ทีไ่ ดรบั การปรับเปลีย่ นสูแ บบวิถตี ะวันตกอยางตอเนือ่ งมาตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 3
ทั้งในดานภาษา การแตงกาย ถนนหนทาง อาคารบานเรือน ที่สําคัญคือระบบ
การศึกษาสมัยใหมที่จัดโดยกลุมมิชชันนารี มีขอมูลชี้วาในป พ.ศ. 2439
ชวงรัชกาลที่ 5 นัน้ มีโรงเรียนสตรีทอี่ ยูใ นความดูแลของมิชชันนารีนกิ ายคาทอลิก
จากฝรั่งเศส จํานวน 23 แหงทั่วประเทศ มีนักเรียนสตรีทั้งหมด 1,381 คน
เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 5 จํานวนเด็กนักเรียนหญิงขยับสูงขึ้น 8 เทา (11,400 คน)
(ศิริพร สะโครบาเน็ค, 2526 อางถึงใน นงเยาว เนาวรัตน, 2551, น. 32) ทวา
จํานวนเด็กหญิงในโรงเรียนมีเพียง 1 ใน 10 ของเด็กชายเทานั้น ป พ.ศ. 2454
มีเด็กชายในระบบการศึกษา 133,444 คน (วุฒชิ ยั มูลศิลป, 2529, น. 56-57)
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของรัชกาลที่ 5 ไดเปดพื้นที่การเรียนความรู
และวิทยาการใหมๆ ขัน้ สูงสําหรับผูช าย เชนตัง้ โรงเรียนคะเด็ดทหารมา ฝกวิชาชีพ
การทหาร ผูเรียนมีเงินเดือน เครื่องแบบและอาชีพราชการรองรับ (นครินทร
เมฆไตรรัตน, 2553) นอกจากนีย้ งั มีโรงเรียนฝกอาจารย ฝกแพทย และขาราชการ
พลเรือน รวมทั้งมีทุนพระราชทานไปศึกษายังตางประเทศ ดวยบริบทขางตน
ขอเสนอการศึกษาของผูห ญิงจึงเริม่ ขยับไปสูก ารเขาถึงความรูข นั้ สูงของประเทศ
รวมทั้งการศึกษาที่เปนตนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งจะนําผูหญิงสูอาชีพสมัยใหม
ทีม่ เี กียรติ มีอาํ นาจและบารมี ความรูท กี่ าํ ลังอยูใ นสมัยนิยม เชน การเรียนกฎหมาย
และการเขาสูอ าชีพผูพ พิ ากษา ขาราชการ และแพทย เปนตน ซึง่ ขอเรียกรองของ
สตรีไทยแมยงั ใหคา แกความรูแ บบผูช าย ทวาชุดความรูเ หลานีเ้ ปนเครือ่ งหมาย
และสัญญะใหผหู ญิงนําพาตนออกจากปริมณฑลบาน ไปสูพ นื้ ทีส่ าธารณะทาง
เศรษฐกิจ และตัวตนในพื้นที่ใหมของสังคมยุคทันสมัย ซึ่งนับวาเปนภูมิปญญา
การชวงชิงตําแหนงแหงที่และใหมุมมองแกโลกและชีวิตที่กาวขามภูมิปญญา
แนวจารีตที่สังคมสยามใหคุณคาแกสตรีมากอนหนานี้
ผู  ห ญิ ง และความเป น หญิ ง ในสั ง คมสยามดั้ ง เดิ ม นั้ น แม ว  า มิ ไ ด มี
ชุดความหมายเปนหนึ่งเดียว หากมักสังกัดชนชั้น แตลักษณะรวมของความ
เปนหญิงก็ปรากฏใหเปนที่รับรูเชนกัน สงผานงานวรรณกรรม รัฐ - ราษฎร และ
คติคําสอนในทองถิ่น เชน มีการสรางสัญญะ ภาพแทนใหผูหญิงเปนนางแกว
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ของพระเจาแผนดินในตํานานความเชื่อพุทธศาสนา คุณสมบัติของ ‘นางแกว’
ไมเพียงแตมีความสวยงาม หากแตตองพรอมไปดวยคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อความ
สมบูรณสูงสุดของผูที่ตองทําหนาที่ แม เมีย และลูกสาว ในจักรวาลของผูชาย
คุณสมบัติอื่นๆ คือ การปรนนิบัติรับใช ความกตัญู ซื่อสัตยสุจริตสวามิภักดิ์
ตอพระสวามี เสียสละตนเพื่อพระสวามี นางแกวนอกจากจะเปนคูบารมีของ
พระสวามีแลว ยังตองใหกําเนิดบุตร และอบรมบุตรใหเปนกษัตริยที่ดีและ
มีความสามารถในการปกครองบานเมืองในอนาคตอีกดวย ในยามมีศกึ สงคราม
นางแกวตองกลาหาญออกรบ เชน เรือ่ งราวของพระนางศรีสรุ โิ ยทัย สวนเรือ่ งราว
ของผูหญิงที่แสวงหาอํานาจในการปกครองบานเมือง อยางทาวศรีสุดาจันทร
กลับถูกถายทอดในลักษณะตรงกันขามวาเหลิงอํานาจ คบชู และไมรักลูก
ซึง่ การเหลิงอํานาจและคบชูห ลายเมียเปนเรือ่ งราวปกติของคนในราชวงศฝา ยชาย
สวนมโนทัศนนางแกวในชนชั้นไพรและทาสนั้น ยังตองใชแรงงานเพื่อบํารุง
ครอบครัวและศาสนาอีกดวย (จิรานุช โสภา , 2542)
โลกทัศนความเปนหญิงในหนังสือพิมพกุลสตรีและสตรีไทยสะทอนวา
ผูห ญิงสยามไดมองตัวตนใหม มีการตัง้ คําถามและทบทวนโลกของผูห ญิงสยาม
ที่ผูกโยงไวในพื้นที่บานและแสดงบทเปนแมและเมียมาสูโลกนอกบาน มีทั้ง
โรงเรียน ที่ทํางาน และสังคมการเมืองสยาม ซึ่งเปนจักรวาลที่ผูชายครอบครอง
การเรียนรูเพื่อปกครองโลกในบานก็ปรับเปลี่ยนไปเชนกัน ภาพนางแกวยุคใหม
สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากอํานาจของผูชายในยุคหลังสนธิสัญญาเบาวริง
ที่ไดขยับนิยามความหมายกุลสตรีเคลื่อนไปจากนางแกวในตํานานความเชื่อ
พุ ท ธศาสนาดั้ ง เดิ ม ชายสยามยุ ค ทั น สมั ย เริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นโลกคติ เ กี่ ย วกั บ
ความหมาย ‘เมีย’ ที่ตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน เพียบพรอมดวยเรือนสามนํ้าสี่
มาใหคณ
ุ คาแกความรูช ดุ ใหมมากขึน้ ความรูช ดุ ใหมทเี่ ปรียบประดุจดัง่ อาภรณ
แพรพรรณลํา้ คา ชวยเชิดชูสถานภาพผูห ญิงและสามีใหมศี กั คิส์ งู ขึน้ ประกอบดวย
ความสามารถอานออกเขียนไดทั้งหนังสือไทยและอังกฤษ รูจักมารยาทสังคม
ตามจารีตตะวันตก ในบันทึกของมิชชันนารีสตรี เอ็ดนา บัลคลีย เรื่อง ‘สยามคือ
บานเรา’ ที่เขามาเปนครูในโรงเรียนสตรีวังหลังตอนปลายรัชกาลที่ 5 ไดบันทึก
ในทํานองวาพอคาชาวจีนสงเสริมการศึกษาของลูกสาว ก็เพื่อใหมีโอกาส
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แตงงานกับชายไทยขาราชการ ซึ่งกําลังนิยมเมียที่มีความรูและเขาสังคมแบบ
สมัยใหมไดคลองแคลว (เอ็ดนา บัลคลีย, 2550)
สวนยุค ‘สตรีไทย’ เริ่มมีความคิดความอานที่จะใหผูหญิงไดใชความรู
สมัยใหมประกอบอาชีพเลี้ยงตัว บทความหลายชิ้นสรางวาทกรรม ‘การเลี้ยง
ตัวเองได’ ของผูหญิง นับเปนการรับใชชาติบานเมืองในฐานะพลังของเมือง
ซึง่ สังคมจารีตมักมีเรือ่ งเลากํากับใหผหู ญิงรับใชชาติบา นเมืองผานการปรนนิบตั ิ
สามีและอบรมสั่งสอนลูก นอกจากนี้ หนังสือพิมพผูหญิง ยังเสนอภูมิปญญา
วิธีคิดมองตนในฐานะเปนปจเจกชนและพลเมืองของรัฐมากขึ้น

ภาพที่ 4.1 ปกวารสารสตรีไทย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469
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ภาพที่ 4.2 สารบัญวารสารสตรีไทย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469

106

ภาพที่ 4.3 โฆษณาเครื่องประดับผูหญิงในวารสารสตรีไทย
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469

ภาพที่ 4.4 โฆษณาจักรเย็บผาในวารสารสตรีไทย
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469
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4.2.6 หญิงไทย (พ.ศ. 2475)
ถัดมาในป พ.ศ. 2475 มีหนังสือพิมพผหู ญิงสายกาวหนา นาม ‘หญิงไทย’
ปรากฏโฉมในบรรณพิภพ ‘หญิงไทย’ มีจุดยืนการวิเคราะหสังคมแบบชนชั้น
คอนขางเดนชัดทั้งชนชั้นทางเศรษฐกิจและชนชั้นแหงเพศ (นุมนวล ยัพราช,
2549) ขอเรียกรองของหญิงไทยเปนประเด็นปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและ
สิทธิการเมืองของสตรีชนชัน้ กลางและชนชัน้ ลางทีย่ งั คงเขาไมถงึ อํานาจการเมือง
อยางแทจริง แมประเทศกําลังเปลีย่ นแปลงการปกครองมาสูร ะบอบประชาธิปไตย
ขอเรียกรองเรื่องของสตรีสามัญชนชั้นลางนั้น หญิงไทยเรียกรองรัฐบาลใหเปด
โอกาสทางการศึกษาใหผูหญิงเรียนหนังสือในหลักสูตรการศึกษาเชนเดียวกับ
ผูชาย ยุคขางตน ความรูในหลักสูตรโรงเรียนสตรีถูกรัฐกําหนดเนนเรื่องความ
เปนแมศรีเรือนคอนขางมาก และเปนความรูท มี่ กี ารประเมินคาวาดอยศักดิก์ วา
ความรูใ นโรงเรียนชาย เด็กนักเรียนหญิงทีส่ าํ เร็จชัน้ มัธยมปลายในโรงเรียนสตรี
ตองมาสอบวัดความรูในชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนชายอีกครั้ง ถาสอบผาน
จึงนับวาสําเร็จชั้นมัธยมปลายสมบูรณ
ในหนังสือพิมพหญิงไทย มีบทความทีก่ ระตุน ผูห ญิงใสใจใฝรใู นการศึกษา
และการเมือง ปลุกเราผูปกครองสงเสริมการศึกษาแกธิดามากกวาที่เปนอยู
สวนในทางการเมืองนั้น หญิงไทยแสดงจุดยืนคัดคานสังคมที่สนับสนุนผูหญิง
ชนชั้นสูงเปนผูนําทางการเมืองโดยไมอินังขังขอบกับสิทธิพลเมืองของผูหญิง
ชั้นลางของสังคม ดังที่ไดสรางขอโตแยงวา รัฐบาลที่มีความคิดความอาน
เพียงใหสทิ ธิผหู ญิงจํานวนหยิบมือเขาถึงอํานาจการเมืองเพือ่ เปนเกียรติเปนศรี
ของบานเมืองโดยปลอยผูหญิงสวนใหญไวกับความไมประสาตอโลกภายนอก
ที่กําลังขับเคลื่อนไปขางหนา จะมีประโยชนอันใด ดังความวา
“…ประโยชนอันใดที่จะใฝฝนเพียงเกียรติยศของหญิงคนหนึ่ง
สองคนที่จะเขาไปนั่งในรัฐสภาแลวปลอยใหผูหญิงอีก 7 ลานคน
ตองลําบาก ...การพูดวาหญิงของเราออนแอกวาชายนั้น เรามิได
ดูหมิน่ พวกเราเอง เราออนกวาเขาในเชิงการเมือง ในเชิงการบาน
เราหายอมไม ผูห ญิงของเราตองตักนํา้ ตําขาว เลีย้ งลูก หุงหาอาหาร
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นําผักหญาไปขายที่ตลาด หาบคอนแจวถอ สารพัดจะทํางาน
เมื่อเราพูดถึงผูหญิง เราตองเพงเล็งถึงผูหญิงที่ตองทํางานเชนวา
นั้น มิใชผูหญิงผูดีในกรุงเทพ 2 - 3 คน ที่อยากดีกับผูชาย...”
(หนังสือพิมพหญิงไทย, 2475
อางถึงใน นุมนวล ยัพราช, 2549, น. 97)
จุดยืนทาทีของหญิงไทยเรื่อง สนับสนุนชนชั้นผูเสียเปรียบในสังคม มิใช
มีแตเฉพาะประเด็นผูหญิงแตยังรวมประเด็นแรงงาน หนังสือพิมพหญิงไทย
ไดสนับสนุนการประทวงของกรรมกรรถรางซึง่ นัดหยุดงาน นอกจากนีห้ นังสือพิมพ
หญิงไทยยังเปนกระบอกเสียงของเหลากรรมกรหญิงเรียกรองคาจางและ
สวัสดิการทํางาน สนับสนุนใหจัดตั้งสหภาพแรงงาน เสนอใหรัฐบาลแกปญหา
การวางงานของผูหญิงโดยการเปดโรงงาน และพัฒนาระบบการเพาะปลูกของ
เกษตรกร จุดเดือดทีส่ ง ผลใหหญิงไทยถูกปดในเวลาตอมา คือ เปดหนาขาวสาร
ใหความรูเ กีย่ วกับแนวคิดทางการเมืองฝายซาย เชน ลัทธิคอมมิวนิสต บอลเชวิสต
และอนาคิสต (นุมนวล ยัพราช, 2549, น. 107)
4.2.7 ผูหญิงยุคทันสมัยและความรู
ทัศนะเกี่ยวกับความเปนหญิง ที่ทางและการศึกษาของผูหญิงที่สะทอน
ผานกุลสตรีและสตรีไทย ซึง่ มีอดุ มการณแนวเสรีนยิ ม และหญิงไทยหนังสือพิมพ
สตรีฝายซายนั้น สะทอนใหเห็นพลวัตทางจุดยืนและวิธีคิดของผูหญิงสยาม
ในระยะเปลีย่ นผานขามหลายทศวรรษ ดังทีก่ ลาวมาแลวกอนหนานี้ ความปรารถนา
ของผูหญิงสามัญชนเริ่มเปนประเด็นการเมืองในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อการ
ถวายฎีกาของอําแดงจั่นและอําแดงเหมือน มีผลใหรัชกาลที่ 4 มีพระกรุณา
ปรับแกกฎหมายโบราณที่เกี่ยวของถึง 2 ครั้ง 2 ครา ‘กุลสตรี’ และ ‘สตรีไทย’
เสนอจุ ด ยื น แนวเสรี นิ ย ม ซึ่ ง เป น จุ ด ยื น ของขบวนผู  ห ญิ ง ซี ก โลกตะวั น ตก
ในศตวรรษที่ 19 ที่ใหคุณคาแกโลกในบานและบทบาทการผลิตซํ้าแตมีสายตา
มองเห็นผูหญิงและผูชายเปนมนุษยและพลเมืองที่เทาเทียม การศึกษาและ
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ความรูข องผูช ายชวยเปดโลกกวางใหผหู ญิง และแสดงนัยยะของความเทาเทียม
และทันสมัย สังคมใชความรูสมัยใหมเติมรสนิยมกุลสตรียุคทันสมัยลงสูสังคม
สยาม รวมทั้งคาดหวังใหผูหญิงใชความรูจากโลกภายนอกอนุเคราะหบุตรธิดา
อยูรวมกับโลกใบใหม ตั้งแตยุคหลังสนธิสัญญาเบาวริง ระบบเศรษฐกิจของ
สยามมีการปรับตัวสูทุนนิยมมากขึ้น ผูคนเริ่มถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง และความเปนมนุษยทไี่ มแบงชัน้ วรรณะ (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553)
สวน ‘สตรีไทย’ เรียกรองใหผูหญิงกาวเขามาอยูในโลกของผูชาย ผานอาชีพ
ชนชั้นกลางที่มีคุณคาในตัว อาทิ ผูพิพากษา ซึ่งเปนอาชีพที่ปดตายสําหรับ
ผูหญิง จนลวงเขาพุทธทศวรรษ 2530 กระทรวงยุติธรรมจึงไดปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ในเรื่องนี้
โรงเรียนสตรีที่บุกเบิกโดยมิชชันนารีสตรี ซึ่งมีจํานวนหลายสิบแหง
คาดวามีสว นสําคัญในการบมเพาะจินตนาการและมุมมองตอตัวเองและโลกใหม
ใหเด็กหญิงในฐานะปจเจกชนและพลเมือง หนังสือพิมพและวารสารสตรี
ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง เป น ผลงานของศิ ษ ย เ ก า โรงเรี ย นมิ ช ชั น นารี จึ ง ดิ้ น รนหาพื้ น ที่
แสดงตนในฐานะปจเจกชน และ ‘พลเมืองเต็มชั้น’ ในยุคปลายรัชกาลที่ 5
และตนรัชกาลที่ 6 อาชีพสมัยใหมที่ไดรับการบมเพาะวาเปนอาชีพของสตรี
ที่มีการศึกษา คือ อาชีพครูและพยาบาล (วัลยา ชูประดิษฐ, 2526) เทานั้น
วัฒนธรรมชายเปนใหญ กีดกันผูหญิงออกจากงานชนชั้นกลางสมัยใหมอยาง
สิ้นเชิง กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่สรางตําแหนงงานหลายหมื่นตําแหนง
รั บ แต เ ฉพาะผู  ช าย ผู  ห ญิ ง ที่ มี ก ารศึ ก ษาต อ งประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว
อยางเชน ตัดเย็บเสือ้ ผา คาขาย และอาชีพแมบา น อรรถจักร สัตยานุรกั ษ (2532
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 13) วิเคราะหวา ความคิดและสํานึก
ความเปนปจเจกชนและพลเมืองของคนในสยามไดถือกําเนิดขึ้นในชวงกอตัว
ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งรัฐสยามเองไดพยายามปลูกฝงแนวคิด
ความเปนพลเมืองลงสูพ สกนิกรทุกลําดับชัน้ ในสังคม โดยทีแ่ บบจําลองความเปน
ปจเจกชนและพลเมืองที่ผูปกครองสยามคาดหวังใหบังเกิดผล คือ การสราง
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคมการเมือง แตในความเปนจริงกลับมีผลปลุกให
ราษฎรบางกลุมเกิดความสํานึกในศักยภาพตน มองตนเองวามีความสามารถ
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ทําใหชาติบานเมืองกาวรุดหนาได โดยมิใชมีหนาที่จํากัดเพียงแคปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดมาจากรัฐเทานั้น แตสามารถสรางจินตนาการเกี่ยวกับตัวตน
ในสังคมการเมืองใหม
ในแงของผูห ญิง สาระและขอเสนอเกีย่ วกับการศึกษาและมุมมองตอโลก
สังคมการเมือง คือการไดทบทวนความหมายของการศึกษาและความรูซึ่งมี
สถานะเปนทัง้ ระบบคิด ทุนสัญญะและวัฒนธรรม นําตัวตนผูห ญิงเขาสูต าํ แหนง
แหงทีใ่ หม เปนผูห ญิงทีม่ จี ติ สํานึกเปนปจเจกชน เปนพลเมืองของรัฐและสมาชิก
หนาใหมในชุมชนการเมือง การเขาถึงความรูในโลกของผูชายยังไดกําหนด
ความเปนอิสระจากการพึ่งพิงผูอื่น สรางภาวะความเปนผูนําและตําแหนง
แหงที่ของผูหญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชายและระหวางผูหญิงกับรัฐ
ในสังคมจารีตนั้นผูหญิงมิไดมีสถานะเปนพลเมือง แตผูหญิงบํารุงบานเมือง
ผ า นอนุ บ าลสามี แ ละลู ก การวิ เ คราะห ห นั ง สื อ พิ ม พ ผู  ห ญิ ง ที่ ก ล า วิ พ ากษ
วิจารณชนชัน้ ปกครองนัน้ อาจตองทําความเขาใจกับอํานาจของรัฐสยามในยุค
เปลี่ยนผาน นครินทร เมฆไตรรัตน (2553) ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยสยามกับรัฐในทีอ่ นื่ ๆ ทีส่ ง ผลใหสยามมีพนื้ ทีก่ ารถกเถียง
ทางการเมืองของผูอ ยูใ ตปกครอง ซึง่ มิไดหมายความวาราษฎรไมมคี วามจงรักภักดี
นครินทร (2553) อธิบายวาปจจัยสําคัญคือ รัฐสยามเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ใหแกชาติเจาอาณานิคม ทําใหมกี ลุม คนบางกลุม ไดอภิสทิ ธิใ์ นทางศาลซึง่ รวมทัง้
คนไทยที่ประสงคจะเขาไปอยูในสังกัดเปนคนอังกฤษและชาติอื่นๆ สามารถ
ดําเนินกิจการหนังสือพิมพและเขียนบทความ ตางๆ อยางรุนแรงเกินกวา
ทีร่ าษฎรสยามโดยทัว่ ไปพึงกระทําได ทีส่ าํ คัญหนังสือพิมพจาํ นวนหนึง่ มองตนเอง
วามีความสําคัญในการชวยชาติใหมีความเจริญขึ้น และมีความเปนอารยะ
คือเปนตัวแทนของราษฎรในขณะทีป่ ระเทศยังไมมี ‘ปาลิเมนต’ อาทิ หนังสือพิมพ
บางกอกการเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 6 เสนอวา ความคิดเห็นของพลเมืองที่จะ
เสนอตอรัฐบาลนั้น มีทั้งทางตรงและทางออม ทางออมไดแกปากเสียงของ
หนังสือพิมพ ยิ่งในประเทศที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร เชน ประเทศสยามของเรา
ดวยแลว หนังสือพิมพเปนที่รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน (บางกอก
การเมือง, 2466 อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 147) หนังสือพิมพ
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และวารสารผูหญิงจึงเปนพื้นที่แพรกระจายแนวความคิดทางสังคมการเมือง
และสถานะผูหญิงผานขอเขียนตางๆ ไดอยางแหลมคม ลุมลึก
ประการตอมาโครงสรางภายในของสังคมสยามมีการแตกตัวเปนชวงชัน้
และเปนกลุมสังคมชั้นตางๆ แตละกลุมสังคมไดวิวัฒนวัฒนธรรม ความคิด
คานิยม ประสบการณ และความรูส กึ นึกคิดของตนเอง ซึง่ นครินทรเรียกรวมกัน
วา ‘ภูมปิ ญ
 ญา’ และแตละกลุม สังคมมีองคประกอบ กิจกรรม และการเคลือ่ นไหว
ไปตามภูมิปญญาของกลุมสังคมตน แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในระดับทีก่ วางใหญ สีสนั และปฏิกริ ยิ ากลุม หนังสือพิมพผหู ญิงไดเผยโครงสราง
สังคมใหมของสยาม ที่คลี่คลายจากสังคมจารีต คือคลี่คลายมาจากสังคมแบบ
มูลนาย - ไพร เพราะนอกจากมูลนาย - ไพร สังคมสยามมีคนกลุมอื่นๆ อยูดวย
รวมทั้งกลุมผูหญิง กลุมตามลักษณะการประกอบอาชีพ กลุมคนสถานภาพอื่น
อาทิ ไพรกระฎมพี ทนายความ นักหนังสือพิมพ พอคาวาณิช ขาราชการ และ
ชางฝมือ ที่รวมถึงชางฝมือผูหญิง ที่ทํางานอิสระตัดเสื้อผา ทําหัตถกรรม
ในบานเรือน เปนตน
‘หญิงไทย’ ซึง่ เติบโตในบริบทการเมืองสยามทีม่ ขี วั้ อํานาจและภูมปิ ญ
 ญา
หลากหลายกลุม รวมทั้งกลุมฝายซาย เรงเผยระบบโครงสรางสังคมการเมือง
ขณะนั้น ซึ่งมีการแยกชนชั้นใหเห็นระหวางหญิงกับชาย ระหวางหญิงในชนชั้น
ผูด กี บั หญิงชาวบานสามัญชนทีต่ อ งหาเชากินคํา่ ‘หญิงไทย’ เสนอทัศนะตอสังคม
และผูป กครองวาควรเปดโอกาสใหเด็กหญิงชาวบานเขาถึงการศึกษาและการมี
งานทํา แสดงทัศนะในทํานองวา การศึกษาจะยังประโยชนอนั ใด ถารัฐและสังคม
ยังกีดกันไมใหผูหญิงทุกชนชั้นเขาถึงอาชีพชนชั้นกลางสมัยใหมอยางเทาเทียม
บุรษุ เพศ ดังปรากฏในบทความชือ่ ‘หนาทีแ่ ละสิทธิของหญิงทีค่ วรไดรบั ’ เสนอให
ผูหญิงมีสิทธิในการประกอบอาชีพใหมๆ ที่มิใชอยูในปริมณฑลบานอีกตอไป
เชน แพทย พยาบาล เนติบัณฑิต บรรณาธิการิณี นักนิพนธ ครู คนทํางานศิลปะ
วาดเขียน (หญิงไทย, 2475 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 44) นอกจากนี้
หญิงไทยยังสนับสนุนการรวมตัวของผูห ญิงชนชัน้ กลางใหทาํ งานรวมกับชนชัน้
เพศหญิงดวยกัน ดังที่หนังสือพิมพหญิงไทย ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ขึ้นขาวหนา 1 ความวา
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“…เราไดทราบเปนที่นายินดีวา สุภาพสตรีไทยคณะหนึ่งไดยื่น
จํานงตอทางการ เพื่อขอตั้งเปนสมาคม ใหชื่อวาสมาคมสตรี
แหงกรุงสยาม โดยมีวตั ถุประสงคเปนสวนใหญในการทีจ่ ะสมาน
ความสามัคคีของเพศหญิง ตองการที่จะใหเปนมหาวิทยาลัย
ที่ ร วมแห ง คุ ณ ความดี ข องหญิ ง ไทย ในชั้ น ต น นี้ มี ก รรมการ
อํานวยการ 9 คน ...ในฐานะที่เราเปนเพศเดียวกัน ...รูสึกยินดี
ในผลที่คณะสุภาพ-สตรีนี้ไดทําตอไป และจะยิ่งทวีความยินดี
พรอมความเต็มใจที่จะชวยเหลือทุกทาง...’
(นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 34)
สมาคมสตรีแหงกรุงสยาม นับเปนองคกรสตรีองคกรแรกที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคล มีผูกอตั้งทั้งหมด 38 คน ลวนเปนสตรีที่มีโอกาสไดรับการศึกษา
ขัน้ สูงสุดและบางคนจบการศึกษาจากตางประเทศ มีอาชีพเปนแพทย นักกฎหมาย
พยาบาล กรรมการอํานวยการ 9 คน อาทิ นายกสมาคมฯ น.ส.ใหญ คุณะดิลก
สําเร็จปริญญาตรี จากฟลปิ ปนส และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยแหงนิวยอรก
สหรัฐอเมริกา เปนตน หลังการกอตั้ง สมาคมฯ มีกิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห
ชวยเหลือหญิงที่ถูกบังคับใหเปนโสเภณี และทํางานรณรงคใหผูหญิงมีสิทธิ
ทํางานนอกบาน การทํางานความคิดเรื่องโครงสรางวัฒนธรรมเพศภาวะ พื้นที่
และบทบาทความเปนแมของผูหญิงนาจะมีพลังทาทายความเชื่อของผูคน
ทั้งหญิงชายในพระนครพอควร หญิงไทยจึงไดรับการตอบโตจากผูอาน อาทิ
ไดรับจดหมายจากผูที่แสดงตนวาเปนหญิงที่รูสึกระคายเคืองกับลัทธิ ‘แยงงาน
ผูชายของผูหญิง’ ความวา ‘หญิงเปนมรดกของโลก ปจจุบันกาลหญิงพากัน
ละทิง้ หนาทีข่ องตน ซึง่ ธรรมชาติไดมอบหมายไว ปลอยใหเปนหนาทีข่ องพีเ่ ลีย้ ง
นางนม ซึ่งเปนที่แนนอนวาความรักก็ดี ความประพฤติก็ดี อันจะเพาะใหเด็ก
เปนคนดีตอไปในเบื้องหนา อาจตํ่าตอยลงเปนอันมาก และอีก 300 ปขางหนา
ลัทธิแยงหนาทีผ่ ชู ายเจริญงอกงามยิง่ ขึน้ แลว โลกจะตองดําเนินไปสูค วามหายนะ
และฉันขอยืนยันวา พวกเราเหลาสตรีนี่แหละเปนตนเหตุแหงความเสื่อมเสีย
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และทรุดโทรมของมนุษยในอนาคต” (นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 35) นอกจาก
ประเด็นสิทธิการศึกษา ความรู และการกาวเขาสูโ ลกทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ
ผูหญิงทั้ง 3 ฉบับ และฉบับอื่นๆ ยังเปนพื้นที่ เรียกรองความเสมอภาคผานทาง
กฎหมายอยางเขมขน โดยเฉพาะขอเรียกรองใหปรับแกกฎหมายลักษณะ
ผัวเมีย ที่ใชอยูมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อใหผูชายมีภรรยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายไดเพียงคนเดียว อาทิ บทความที่ลงในสตรีศัพท เขียนทํานองวา
การแกกฎหมายใหชายมีภรรยาทีช่ อบดวยกฎหมายไดคนเดียวนัน้ มิใชเพียงแต
อนุเคราะหใหผูหญิงไดรับความเปนธรรม แตเปนการชวยราชการบานเมือง
เนื่องจากขาราชการชายที่มีภรรยาหลายคนตองเสียเวลาไปพะนอเอาอกเอาใจ
ภรรยาที่มีอยูจํานวนมาก ถาเอาเวลาที่เสียไปมาขบคิดตริตรองปฏิบัติราชการ
ซึง่ พระผูเ ปนเจาไดทรงมอบหมายให ราชการงานเมืองก็จะเจริญรุดหนา ไมเฉือ่ ยชา
และฉุดชาติใหเสื่อมลง (จิตติมา พรอรุณ, 2538)
ขอถกเถียงตางๆ ที่สะทอนความตื่นตัวของผูหญิงชนชั้นกลาง จึงปฏิเสธ
มิไดวา ผูหญิงใชหนังสือพิมพ เปนพื้นที่ประลองความรู มุมทัศนะ และความคิด
ของสตรีสยามยุคใหม ทัง้ ตอตัวเองและสังคมการเมืองของสยามในหวงเวลานัน้
สาระและมุมทัศนะที่สะทอนผานบทความในหนังสือพิมพสตรี ชี้วาสตรีสยาม
กําลังทบทวนและแสวงหานิยามความเปนกุลสตรีหรือนางแกว ทีผ่ ดิ แผกไปจาก
ขนบเดิม มีมุมทัศนะใหมๆ ตอความสัมพันธระหวางตนเองกับผูชายและรัฐ
พวกเขาเรียกรองใหสงั คมสยามจัดความสัมพันธระหวางพลเมืองหญิงทีต่ า งไปจาก
ขนบสยาม ทัง้ ในเรือ่ งการเขาถึงความรูส มัยใหม ประเภทของความรู ศักดิค์ วามรู
และทีท่ างของผูห ญิงทีเ่ คยเปนกําลังของบาน มาสูก ารเปนพลังของบานและเมือง
มีการเรียกรองพื้นที่ทางเศรษฐกิจสําหรับผูหญิงชนชั้นกลางและสามัญชน
ใหกวางขวางทัดเทียมบุรษุ สรางจินตนาการโลกของผูห ญิงทีเ่ คลือ่ นตัวออกจาก
ยุคนางแกวในตํานานพื้นบานและวรรณกรรมชั้นสูง โลกใหมของผูหญิงจึงมีทั้ง
ปริมณฑลบาน โรงเรียน ที่ทํางาน และสังคมการเมือง ผูหญิงเริ่มตั้งกลุมกอน
ในพืน้ ทีน่ อกบานมากขึน้ ทัง้ ผานตัวหนังสือพิมพ วารสาร การเขียน และการกอตัง้
สมาคมผูหญิง
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กลาวโดยสรุปในหวงเวลานั้น ระบบทุนนิยมและรัฐชาติแบบใหมไดเปด
ภูมิทัศนกวางขวางใหบุรุษเพศที่มีการศึกษาไดรับใชชาติบานเมืองผานอาชีพ
ใหมๆ บางคนไดรบั การบรรจุเปนขาราชการตามศักดิช์ นั้ ของตน ลูกเจานายชัน้ สูง
เขาสูตําแหนงขาราชการชั้นสูง ลูกขุนนางปลายแถวและชาวบานเขาสูตําแหนง
เสมียนในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รวมทั้งเปนครูและนายชาง บางทํางาน
ในภาคการผลิตและธุรกิจการคาสมัยใหม แตปริมณฑลเศรษฐกิจสมัยใหม
ยังคงถูกแชแข็งในดานเพศภาวะ ผูหญิงที่มีโอกาสไดรับความรูสมัยใหมจึงยัง
ตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน ชวยเหลือครอบครัวและสามีทําธุรกิจคาขาย อาทิ
ธุรกิจคาขาวในครอบครัวคนจีนหรือประกอบอาชีพสวนตัวในงานเกี่ยวกับ
ความเปนหญิง อาทิ เปดรานตัดเย็บเสื้อผา คาขายเล็กๆ นอยๆ
หนังสือพิมพและวารสารสตรีจงึ มิใชเพียงพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารระหวางความคิด
ของผูห ญิงกับสังคมรอบขางทัว่ ไป แตเปนการสรางโลกใหมใหแกกลุม และชนชัน้
ผูห ญิงไดใชการเขียนเปนอาวุธตอสูท างความคิดเรือ่ งตัวตนและทีท่ างของผูห ญิง
และความใฝฝน ถึงสังคมทีเ่ ทาเทียมเปนธรรม ในขณะเดียวกัน ก็เปนเวทีใหนกั กวี
นักประพันธ ไดฝกฝนการเปนนักธุรกิจสิ่งพิมพ หนังสือพิมพและวารสารสตรี
ทุกฉบับมีผูหญิงเปนแกนนําสําคัญในการจัดทํา เชน สตรีศัพท มีนางสาวผอบ
พงศศรีจันทร เปนเจาของและบรรณาธิการิณี สตรีไทย มีนางสาว แฉลม จิรสุข
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี นารีเขษม มีหมอมหลวงศิริสวาสดิ์ ชุมสาย
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี สวน สยามยุพดี มีนางสาว กังกุย หลิมมงคล
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี เปนตน (จิตติมา พรอรุณ, 2538)
จากรายชื่อผูจัดทําและการเปนเจาของหนังสือพิมพและวารสารขางตน
แสดงวาเวทีประลองความคิดเหลานี้นับเปนที่ทางเฉพาะของสตรีที่มีความ
พรั่ ง พร อ มทั้ ง การศึ ก ษา ฐานะเศรษฐกิ จ และชาติ ต ระกู ล อุ ด มการณ แ ละ
ภาพลักษณผูหญิงสยามยุคใหมที่ตองเคลื่อนตัวกาวขามโลกในบาน สนใจ
ความเปนไปของสังคมการเมือง มีทศั นะวิพากษวจิ ารณ นาจะไดรบั การบมเพาะ
มาจากอุดมการณและภาพลักษณ ‘กุลสตรี/นางแกว’ ยุคใหม ที่ประดิษฐสราง
ผานวาทกรรมปญญาชนชายและหญิงปกกาวหนา รวมทั้งการศึกษาสมัยใหม
ในป พ.ศ. 2457 ตนรัชกาลที่ 6 โรงเรียนสตรีที่อยูในอุปถัมภของมิชชันนารี
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มีนักเรียนนับหมื่นคน หนังสือพิมพและวารสารสตรีปกกาวหนาในกลุมนี้ไดแก
กุลสตรี สตรีไทย สตรีศัพทและหญิงไทย ปวงปราชญผูหญิง ในปกกาวหนา
เหลานี้ แมทําหนาที่สรางอุดมการณและวางที่ทางผูหญิงใหม แตมิไดปฏิเสธ
อุดมการณแมบานแมเรือนตามจารีตดั้งเดิมเสียทีเดียว
แตทวาหนังสือพิมพและวารสารสตรีที่มีอิทธิพลตอผูหญิงในหวงเวลา
ดังกลาวมิไดมีอุดมการณหนึ่งเดียว หนังสือพิมพและวารสารสตรีอีกกลุมหนึ่ง
อาทิ นารีเขษม (2469) นารีนิเทศ (2469) ซึ่งอยูในปกแนวอนุรักษมากกวา
มุงเนนสรางความบันเทิง เนนผลิตซํ้าถายทอดอุดมการณความเปนนางแกว
ลงสูสังคมสยาม บมผูหญิงชนชั้นกลางใหเปนกําลังของบาน เปนแมของบาน
หนังสือพิมพและวารสารกลุมนี้เนนปลูกฝงความเปนกุลสตรีดานความเปนเลิศ
การทําอาหาร การเย็บปกถักรอย การปรนนิบัติสามีและลูก ดูแลปรุงแตง
ความงามในกายตน และสงเสริมใหผูหญิงยึดโยงอยูกับขนบเดิมที่มีบานเปน
แกนหลัก บางฉบับตอตานแนวคิดที่วา ผูหญิงยุคใหมควรเขาไปใสใจการบาน
การเมือง (นุมนวล ยัพราช, 2549) อุดมการณและภาพลักษณความเปนผูหญิง
พื้นที่ของผูหญิง รวมทั้งที่ทางความสัมพันธของหญิงกับชาย จึงมีการชวงชิง
การใหความหมายและสัญญะอยางเขมขนผานเทคโนโลยีการพิมพ ผูก ระทําการ
มีทั้งชนชั้นผูปกครอง ปวงปราชญ และพลเมืองสยามรุนใหมที่มีการศึกษา
ผูม บี ทบาทสําคัญ คือ กลุม ผูห ญิงทีม่ กี ารศึกษาแบบตะวันตกทีต่ า งใชหนังสือพิมพ
และวารสารสตรีผลิตซํา้ โตเถียง และโตแยงจินตภาพความเปนนางแกว/กุลสตรี
และสรางตัวตนขึน้ ใหมในสังคมสยาม ทีส่ าํ คัญสยามยุคใหม มิใชมเี พียงกุลสตรี/
นางแกวแบบฉบับสามัญชนและสตรีผสู งู ศักดิ์ แตเริม่ ปรากฏตัวตนของนางแกว
ชนชั้นกลาง ซึ่งกําลังแสวงหาที่ทางและอัตลักษณความเปนผูหญิงยุคใหม
ที่มีทัศนะวาโลกของผูชายตองมีพื้นที่ใหผูหญิง
4.3 ขบวนผูหญิงสมัยใหม
4.3.1 ขบวนผูห ญิงในสถาบันการศึกษาชัน้ สูง (พ.ศ. 2510 - 2520)
ตนพุทธทศวรรษ 2510 ขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมที่มีการศึกษาและ
เติบโตจากสังคมเมืองเริ่มฟกตัว หวงเวลาดังกลาวสังคมการเมืองไทยมีกลุม
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พลังการเมืองใหมๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก รวมทั้งกลุมผูหญิงในรั้วมหาวิทยาลัย
กลุมกรรมกรหญิง และกลุมชาวนา ซึ่งรวมเปนพลังการเมืองใหม 3 ประสาน
‘นักศึกษา ชาวนา กรรมกร’ กลุมพลังการเมืองใหม เริ่มตั้งคําถามกับปญหา
ปากทองของคนสวนใหญในประเทศ รวมทั้งปญหาการรวมศูนยอํานาจไวที่
รัฐบาลทหาร การฉอราษฎรบังหลวง ความเหลื่อมลํ้า และความยากจนของ
ชาวนากรรมกร มีการจัดตัง้ กลุม ศึกษาปญหาสังคมไทยหลากหลายรูปแบบทัง้ ใน
และนอกรัว้ มหาวิทยาลัย ตอมา กลุม ฯ ตัง้ คําถามสิทธิพลเมืองในวิถปี ระชาธิปไตย
ทัง้ ดานเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง มีการเรียกรองกดดันรัฐบาลใหแกปญ
 หา
ปากทองของชนชั้นลางในสังคม เชนเรียกรองใหรัฐบาลควบคุมราคาขาวสาร
นํา้ ตาล คาเชาทีน่ า ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2517 กรรมกรหญิงจากโรงงานทอผา
ยานพระนครรวมตัวที่ทองสนามหลวงนับหมื่นคน คาแรงกรรมกรหญิงโรงงาน
ทอผาและปนดายในป พ.ศ. 2514 ประมาณ 10 บาทตอวันและไดเพิ่มเปน
16 บาทตอวัน ในป พ.ศ. 2517 การชุมนุมมีจุดประสงคขอขึ้นคาแรงงานรายวัน
เปน 20 บาท ขณะนั้นกรรมกรไมมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 กลุม กรรมกรเคลือ่ นตัวมาปกหลักทีท่ อ งสนามหลวง
อีกครั้ง เพื่อขอใหรัฐบาลควบคุมราคาขาวสารและนํ้าตาล ครั้งนี้มีคนมารวม
ชุมนุมมากกวา 20,000 คน ขบวนนํามีทั้งกลุมสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย
ศูนยกลางนิสติ นักศึกษาแหงประเทศไทย ศูนยกลางนักศึกษาครูแหงประเทศไทย
และสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2543,
น. 151) และขบวนนักศึกษาหญิงหลายสถาบัน วารุณี (2543) ชีว้ า การเคลือ่ นไหว
ของขบวนการผูหญิงสยามนับแตอดีตเกาะเกี่ยวแนบแนนกับขบวนการทาง
การเมืองที่ตองการพลิกฟนสังคมไปสูหวงประวัติศาสตรหนาใหมทั้งสิ้น อาทิ
การตอสูอยางแหลมคมของปญญาชนหญิงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ป พ.ศ. 2475 สวนสุนี ไชยรส (2554) เลาวา ในหวงป พ.ศ. 2514 - 2519
กลุมนักศึกษาหญิงธรรมศาสตรไดเกาะติดอยูกับขนวนการกรรมกร ชาวนา
และประชาชนผูท กุ ขยาก มีการจัดกลุม ศึกษาเพือ่ วิเคราะหปญ
 หาสังคม ปญหา
ชาวนา ปญหากรรมกร จนเกิดความเขาใจสังคมการเมืองขณะนั้น การศึกษา
อยางเขมขนและการรวมเปนสวนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวไดบมจิตสํานึก
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รั ก ความเป น ธรรมและรั บ รู  ป  ญ หาทุ ก ข ย ากของผู  ห ญิ ง จนรู  สึ ก เป น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน
งานของสุนี ไชยรส ‘เฟมินสิ ต ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน: การตอสู
บนเสนทางความเสมอภาค’ (2554) ซึ่งเปนวิทยานิพนธสาขาวิชาสตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสะทอนภาพฟนเฟองเล็กๆ ของผูหญิงในรั้ว
มหาวิทยาลัยรวมทัง้ ตัวสุนเี องดวยทีถ่ กู บมใหมองปญหาผูห ญิงวามีลกั ษณะเฉพาะ
ที่ตางระนาบกับปญหาชนชั้น สุนีเขาเรียนเปนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2518 เปนนักกิจกรรมแนวหนาเขารวมกับ
ขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตอมาตัดสินใจเขารวมตอสูเพื่อความ
เสมอภาคและเปนธรรมกับขบวนการประชาชนในปาหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2519
สุนีเผยความรูสึกนึกคิดของตัวเองและเพื่อนๆ ถึงบริบทแวดลอมที่บม
จิตสํานึกมนุษยนิยม/สตรีนิยมแบบเฉพาะตัวขึ้นในหวงเวลากอนเหตุการณ
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อยางนาสนใจวา เพื่อนผูหญิงในรั้วมหาวิทยาลัยที่ตื่นตัว
และตอสูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย มิไดมีชุดวิธีคิดแบบสิทธิสตรี
หรือเรียกรองความเทาเทียมเสมอภาคประเภท ‘ชายทําได หญิงทําได’ หรือ
เลียนแบบจุดยืนสตรีนิยมตะวันตกสายรากเหงาที่วิเคราะหวาผูหญิงเปนชนชั้น
แหงเพศ ทวาจิตสํานึกไดบมเพาะจากประสบการณสวนตัวที่หลากหลาย
เฉพาะตน จนนํามาสูค วามสนใจปญหาผูห ญิง อาทิ ประสบความรุนแรงในครอบครัว
ในวัยเด็ก เรียนรูรวมกับประสบการณของแม บางคนมาจากครอบครัวชาวจีน
ที่ ลู ก ชายเป น คนพิ เ ศษของบ า น บางคนเริ่ ม อ า นและศึ ก ษาประสบการณ
ขบวนผูหญิงตะวันตก พัฒนาไปสูการตื่นตัวทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตย
เขารวมศึกษาและทํางานกับผูดอยโอกาส เชน กลุมชาวนากรรมกร แลวคอย
มาสนใจเรื่องปญหาผูหญิง (สุนี ไชยรส, 2554, น. 28)
จากงานของสุนีพอประมวลไดวา กลุมผูหญิงธรรมศาสตร และกลุม
ผูหญิง 10 สถาบัน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาหญิงสถาบันตางๆ ราวป
พ.ศ. 2516 นั้น สนใจจัดกลุมศึกษาวิเคราะหชนชั้นแหงเพศ เนื่องจากเห็นวา
มโนทัศนชนชัน้ และการนําทฤษฎีมารกซิสตมาอธิบายปญหาสังคมไทยทีล่ ะเลย
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การทําความเขาใจการกดขีข่ ดู รีดผูห ญิงในบริบทเงือ่ นไขระบบชายเปนใหญ รวมทัง้
ไมมีการอธิบายอยางกระจางชัดเรื่องปญหาเพศวิถี วาเหตุใด ทั้งสังคมศักดินา
และทุนนิยมจึงตองควบคุมเพศวิถีและรางกายของผูหญิง (สุชีลา ตันชัยนันท,
2531) การเมืองของกลุมผูหญิงจึงแตกตางจากกลุมขบวนนักศึกษาชายที่ใช
แนวคิดทฤษฎีมารกซิสตวิเคราะหปญหาสังคมไทย ซึ่งเชื่อวาการปลดปลอย
ชนชั้นแหงเพศเปนสวนหนึ่งของการตอสูทางชนชั้น ผูที่สนใจประวัติศาสตร
การเมืองไทย ไมอาจปฏิเสธไดวา ในหวงเวลานัน้ แนวคิดมารกซิสตและสังคมนิยม
มีอิทธิพลตอการคิดและการวิเคราะหสังคมการเมืองของกลุมปญญาชนไทย
คอนขางมาก (สุชีลา ตันชัยนันท, 2531; นุมนวล ยัพราช, 2549)
กลุมผูหญิงในรั้วมหาวิทยาลัย ผนวกการเมืองเรื่องเพศภาวะเขาสู
ขบวนการตอสูป ระชาธิปไตย เชน ใหความสนใจแกปญ
 หากรรมกรหญิง ปญหา
โสเภณี (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) คัดคานพฤติกรรมและทัศนะผูชายนักตอสู
ที่เหยียดเพศกดขี่ผูหญิง จัดกลุมการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกเชิงวิพากษในหมู
นักศึกษาหญิงเพื่อปลดปลอยทัศนะผิดๆ ที่ถูกปลูกฝงเกี่ยวกับตัวเอง ทําให
มองตัวเองและผูหญิงอื่นเปนเพศออนแอ มีการจัดตั้งกลุมศึกษายอนรอย
ประวัตศิ าสตรรากเหงาการกดขีใ่ นสังคมชายเปนใหญ เชน อานงานของ กุหลาบ
สายประดิษฐ ใน ‘กําเนิดครอบครัวของมนุษยชาติและระเบียบสังคมของ
มนุษย’ ศึกษางานของจิตร ภูมิศักดิ์ ‘อดีต ปจจุบัน และอนาคตสตรีไทย’
‘บทวิเคราะหวรรณกรรมยุคศักดินา’ รวมทั้งวรรณกรรมตางประเทศฝายซาย
เปนตน (สุนี ไชยรส, 2554, น. 29) ดังนั้น ในหวงเวลากอน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ขบวนผูหญิงคอนขางมีชีวิตชีวา สรางสีสันทาทายในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมการเมืองไทยในระดับหนึ่ง งานชิ้นสําคัญที่ชี้ถึงพลังความคิดและ
การวิเคราะหปญหาผูหญิงยุคนั้น คือ งานของ จิระนันท พิตรปรีชา เรื่อง
‘โลกที่สี่’
จิระนันทเกิดที่จังหวัดตรัง เขาเรียนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา เริ่มใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2515 ที่คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดรับเลือกใหเปนดาวจุฬาฯ ป พ.ศ. 2515
ขณะที่เปนดาวจุฬาฯ จิระนันท แหวกจารีตเขารวมเปนนักเคลื่อนไหวแถวหนา
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เพื่อตอตานผูปกครองเผด็จการ นิสิตนักศึกษาผูหญิงหลายสถาบันจัดตั้งกลุม
เคลื่อนไหวในปกผูหญิงฝายซายขึ้น จิระนันท เปนหนึ่งในกลุมผูหญิงจุฬาฯ
ทํางานอยูในฝายวิชาการและมีผลงานออกมาหลายชิ้นที่มุงสรางแนววิเคราะห
ชนชั้นแหงเพศและชี้นําการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยพลังผูหญิง จิระนันท
ไดเขาไปใชชีวิตในปาหลังจากป พ.ศ. 2519 เมื่อรัฐบาลเผด็จการทหารไดใช
กองกําลังลอมปราบและจับกุมนิสิตนักศึกษาอยางไรความปรานี
ในหนังสือชื่อ ‘โลกที่สี่’ ซึ่งจัดพิมพโดยกลุมผูหญิงจุฬาฯ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2518 และมีความยาวกวา 250 หนา แมไมปรากฏคําวา สตรีนยิ ม แตมคี าํ วา
ขบวนผูหญิง จิระนันทเริ่มตน ‘โลกที่สี่’ โดยการตอบโตประวัติศาสตรสังคมไทย
อยางรอนแรงวาเปนสังคมมือถือสาก ปากถือศีลในเรื่องเพศ ที่ดานหนึ่งพูดถึง
ความเสมอภาคเทาเทียม แตอกี ดานหนึง่ กดขีผ่ หู ญิงใหมสี ถานะเพียงนางบําเรอ
ปลอยใหมซี อ งโสเภณีเกลือ่ นเมือง และชีใ้ หเห็นวาปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางเพศ
มิไดเปนภาวะธรรมชาติ แตเกิดการจัดระเบียบสังคมชายเปนใหญ ในบทถัดไป
ไดวเิ คราะหปญ
 หาผูห ญิงในประเทศโลกทีส่ าม และชีใ้ หเห็นขอจํากัดของทฤษฎี
มารกซิสต โดยวิเคราะหวา ทามกลางความยากจนของคนในประเทศดอยพัฒนา
ในโลกที่สามนั้น ผูหญิงคือคนที่อยูใน ‘โลกที่สี่’ หรือ กนบึ้งของโลกที่สาม ในโลก
ที่สี่นั้น ผูหญิงเปนมนุษยที่ตองประสบกับความสูญเสียอันซับซอน 2 ระนาบ
บนสุดเกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบผานการใชแรงงาน ซึ่งระบบทุนนิยม
เปนตัวกระทําการตอผูหญิงผานการจายคาแรงที่นอยนิด มีชั่วโมงการทํางาน
และสภาพแวดลอมการทํางานที่ยํ่าแย ชนชั้นผูหญิงยังตองเผชิญกับการกดขี่
ทางเพศอีกชั้นหนึ่งดวย ตั้งแตตองรับบทบาทแสนหนักในพื้นที่การผลิตซํ้า
และการตกอยูในความคิดที่วาตองเปนผูหญิงของผูชาย ผูหญิงจึงเปนชนชั้น
ตํ่าตอยดอยคาที่สุดของเหลาบรรดาผูแรนแคน (จิระนันท พิตรปรีชา, 2518,
น. 22) บทสุดทายไดนาํ เสนอชุดความคิดวาดวย การเมืองเรือ่ งเพศ ทีม่ เี ปาหมาย
เพื่อตอสูทวงคืนความเปนมนุษย หรือ ‘คําประกาศเพื่อความเปนมนุษย’ ของ
ผูหญิง จิระนันท วิเคราะหปญหาผูหญิง วาเปนปญหาทางชนชั้น คือ ชนชั้น
แหงเพศ โดยเสนอวาผูหญิงในฐานะกลุมชนชั้นทางสังคม ตองสรางขบวนการ
ปฏิวัติโลกดวยวิธีคิดและมือของผูหญิงเอง ที่วางอยูบนระบบคุณคาพื้นฐาน
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คือ ตองอาศัยความมีเหตุมีผล สติปญญา จิตสํานึก และมนุษยธรรม กลาวได
วาขอเสนอของจิระนันทนั้น เกี่ยวของกับระบบคุณธรรมพื้นฐานของผูหญิง
และอยูในทํานองเดียวกับขอเสนอของ แมรี วอลสโตนคราฟท ที่เสนอใหผูหญิง
ลุกขึ้นปฏิวัติสังคมดวยคุณธรรม ความมีเหตุมีผล อิสรภาพ และมนุษยธรรม
อยางไรก็ตาม จิระนันท ไมไดกลาวถึงเรื่องอิสรภาพมากนัก
กลาวเฉพาะการศึกษา จิระนันทวพิ ากษการศึกษาทีม่ อี ยูว า ไดกลอมเกลา
ใหผูหญิงทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจหลงใหลในตน เชน สอนใหชื่นชมในรูปโฉม
มัวเมาแขงขันความไรสาระตางๆ กันเอง จนขาดความกาวหนาทางความคิด
ชื่นชมกับการสรรเสริญถึงความออนแอ นุมนวล ดังนั้น โอกาสที่ผูหญิงจะเปด
ประตู โ ลกใหม จึ ง มี น  อ ยเพราะถู ก ทํ า ลายพลั ง ถู ก กี ด กั น และถู ก มอมเมา
อยูตลอดเวลา จนผูหญิงเองเกิดความเชื่อวาตนนั้นดอยกวาผูชายในทุกทาง
จึงตองมีหนาที่เปนสมบัติของผูชายกอนอยางอื่น (จิระนันท พิตรปรีชา, 2518,
น. 245) นอกจากงานเขียนเรื่อง ‘โลกที่สี่’ จิระนันทยังมีผลงานเขียนที่เปน
กวีนิพนธอีกหลายชิ้น และชิ้นหนึ่งที่ยังคงไดรับการกลาวขานในหมูปญญาชน
และกลุมนักเคลื่อนไหวดานผูหญิงจนเขาสูยุคปจจุบัน คือ บทกวี ชื่อ ‘อหังการ
ของดอกไม’ ไดรับการตีพิมพครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
มีเนื้อหาตอนหนึ่งดังนี้
สตรีมีดวงตา
เพื่อเสาะหาชีวิตใหม
มองโลกอยางกวางไกล
มิใชคอยชมอยชวน
(จิระนันท พิตรปรีชา, 2534, น. 10)
งานของจิระนันทเผยคอนขางชัดเจนวามีวิธีคิดการเคลื่อนไหวของ
กลุม ผูห ญิงฝายซายขึน้ ในสังคมไทยในพุทธทศวรรษ 2510 - 2520 ซึง่ เปนแนวคิด
ที่กลุมผูหญิงสยามในนามหนังสือพิมพ ‘หญิงไทย’ ในป พ.ศ. 2475 ไดใช
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วิเคราะหปญหาผูหญิงที่เปนกรรมกรและชาวนามากอนแลว แนวคิดสตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยมใหความสําคัญแกการวิเคราะหการถูกขูดรีด
ผานระบบความสัมพันธทางการผลิตและผลิตซํ้า แรงงานหญิงถูกผนวกรวม
เขาสูการผลิตในระบบทุนนิยมในตําแหนงที่ ไรอํานาจการตอรองมากที่สุด
เปนมนุษยที่ไดรับคาจางตํ่าจนแทบไมเพียงพอตอการยังชีพ นอกจากนี้ยังมี
บทบาทสําคัญในการรักษาระบบทุนนิยมผานการเปนแรงงานสํารอง และเปน
ฟนเฟองสําคัญในการผลิตซํา้ กําลังแรงงานผานการทํางานบานทีไ่ มไดถกู นับวา
มีมูลคาทางเศรษฐกิจ เมื่อพินิจคาแรงและสวัสดิการอันนอยนิด ตลอดจน
สภาพเงื่อนไขการจางงานที่เปราะบางของกรรมกรหญิงซึ่งสวนใหญกระจุกตัว
อยูใ นโรงงานทอผาและปน ดายในหวงเวลานัน้ จึงปฏิเสธมิไดวา หนังสือ ‘โลกทีส่ ’ี่
มีพลังในการอธิบายอยางแจมชัด รวมทั้งมีกลิ่นอายของแนวคิดสายรากเหงา
อยูดวย สังเกตจากการวิเคราะหเรื่องการควบคุมเพศวิถี การควบคุมกาย
ใหสวยงามออนหวานออนชอย และระบบชายเปนใหญ ดังนัน้ ‘โลกทีส่ ’ี่ เปนงาน
ที่นําเสนอวิธีคิดใหผูหญิงสรางขบวนการปฏิวัติสังคมของผูหญิงเอง ทวา
นาเสียดาย ที่ชีวิตของขบวนผูหญิงฝายซาย มีอายุสั้นแค 2 - 3 ป ก็สะดุดลง
หลังถูกลอมปราบ ในเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
4.3.2 ขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมและขบวนผูหญิงรากหญา
นอกจากลุม ผูห ญิงในรัว้ สถาบันการศึกษา ซึง่ ออนพลังลงหลัง 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2519 ยังมีขบวนสิทธิสตรีภาคประชาสังคม ซึ่งเริ่มขยายตัวเปนวงกวาง
หลังป พ.ศ. 2520 เปนตนมา สงผลใหขบวนผูหญิงสืบทอดความคิดและ
การทํางานสืบเนื่องจนปจจุบัน
กอนป พ.ศ. 2520 สังคมไทยมีกลุมผูหญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
จํานวนไมนอย สวนหนึ่งกอตั้งกอนป พ.ศ. 2475 อาทิ สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ (2470) ถัดมาราวๆ ป พ.ศ. 2500
มีองคกรสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สมาคมนักสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย สมาคม
ผูบ าํ เพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย เปนตน (The Information Services Section,
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Thai Volunteer Service, 1987) กลุมเหลานี้เกิดจากการรวมตัวของผูหญิง
ในแตละวิชาชีพที่สวนหนึ่งมุงมาดจะใชความรูวิชาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต
และสถานภาพสตรีไทยใหสงู ขึน้ ตามแนวทางทีไ่ มปะทะกับโครงสรางอํานาจนํา
มุงการสงเคราะหใหสตรีรายบุคคลและกลุมเล็กๆ มีทางเลือกมากขึ้น (ศิริพร
สะโครบาเน็ค, 2526; อมรา พงศาพิชญ, 2537; นุมนวล ยัพราช, 2549)
หลังป พ.ศ. 2520 มีกลุมผูหญิงชนชั้นกลางเกิดขึ้นใหม กลุมเหลานี้
มี ค วามคิ ด ความอ า นจะทํ า งานร ว มกั บ ผู  ห ญิ ง รากหญ า และผู  ด  อ ยโอกาส
กลุมผูหญิงชนชั้นกลางใหม มีผูกอตั้งจํานวนหนึ่งไดผานประสบการณการตอสู
ในยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เชนกลุมเพื่อนหญิง
ซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2523 ถัดมาเปนศูนยขาวผูหญิงและกลุมเอ็มพาวเวอร
ทั้ง 3 กลุมทํางานรวมกับกลุมผูหญิงทุกชนชั้น รวมทั้งรากหญาเพื่อชวยเหลือ
และแกไขปญหาเฉพาะหนา พรอมๆ กับเนนการเสริมพลังอํานาจ จิตสํานึก
เชิงวิพากษ การรวมกลุม และการสรางโอกาสในชีวิตใหผูหญิง เชน ทํางาน
รวมกับผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวรวมกับโสเภณีและกรรมกร
หญิง อยางเชนกลุม เอ็มพาวเวอรทปี่ ก หลักทํางานกับผูห ญิงขายบริการทางเพศ
ยานถนนพัฒนพงษ ใจกลางกรุงเทพมหานครมาจนถึงปจจุบัน ศูนยขาวผูหญิง
และกลุมเพื่อนหญิงสนใจปญหาความรุนแรงในครอบครัว กรรมกรหญิง และ
การเคลื่อนยายผูหญิงขามชาติ เมื่อวิเคราะหจารีตการทํางาน ประมวลไดวา
แนวคิดและอุดมการณของกลุม ผูห ญิงขางตนนําดวยสายเสรีนยิ ม แตผสมผสาน
ดวยแนวคิดสายมารกซิสต และสายรากเหงา กิจกรรมมีตงั้ แตการใหความชวยเหลือ
เรงดวน จัดตัง้ กลุม ใหการศึกษาและใหความรูด า นกฎหมาย ดานแนวคิดสตรีนยิ ม
รณรงคแกไขกฎหมายและระเบียบราชการตางๆ สื่อสารสาธารณะเรื่องความ
เหลื่อมลํ้าทางอํานาจระหวางหญิงชาย และโอกาสในชีวิตของผูหญิง อาทิ
บานถนอมรัก กลุมเพื่อนหญิง ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือและเยียวยาเด็กและ
ผูห ญิงทีไ่ ดรบั ความรุนแรงจากครอบครัว บานถนอมรักไดจดั กลุม ศึกษาเยียวยา
เนนเสริมพลังอํานาจและปลดปลอยเด็กและผูหญิงจากความรูสึกไรคุณคา
เมื่อตกเปนเหยื่อความรุนแรงทางเพศ มีการชวนวิเคราะหสะทอนยอนถึง
รากเหงาความคิดที่บมใหผูหญิงทนยอมรับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ
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โดยไมปริปากบน สวนหนึง่ พบวาผูห ญิงตองถูกจองจําดวยอุดมการณความเปน
แมและเมีย จึงตองอดทน เพื่อลูก เพื่อครอบครัว แตอีกดานหนึ่งเกิดจากการ
ถูกควบคุมทางกายภาพจนเกิดความหวาดกลัวที่จะตีตนออกหาง มีงานศึกษา
ที่ชี้วาผูชายจะทํารายผูหญิงที่พยายามหนีออกหางดวยวิธีที่รุนแรงมากขึ้น
และอาจถึงการพรากเอาชีวิต และเมื่ออยูในภาวะคับขันผูหญิงมักสูโดยการ
เอาชีวิตผูชายเชนกัน (นภาภรณ หะวานนท, 2555) กลุมศึกษาและกิจกรรม
ของกลุมผูหญิงขางตน ชวยขยับความคิดผูหญิงและสังคมไทยที่มักมองวา
ปญหาของผูหญิงเปนปญหาของปจเจก เปนปญหาสวนตัว รวมทั้งปรับทัศนะ
ผูห ญิงทีถ่ กู กระทําทีม่ องวาเปนปญหาสวนตัวทีต่ อ งเก็บงําไวตามลําพัง ซึง่ เปนการ
สมยอมใหผูชายควบคุมรางกาย ชีวิตและเพศวิถีอยางไมมีที่สิ้นสุด แตจะตอง
ลุกขึ้นสูเพื่อทําเรื่องสวนตัวเปนการเมือง (personal is political) กลุมศึกษา
ขางตน ยังไดความรูชุดใหมๆ ที่สามารถใชคัดงางกับความเชื่อที่ปลูกฝง
ดวยความรูซ งึ่ ประกอบสรางจากจักรวาลวิทยาผูช าย อาทิ การชีใ้ หเห็นวาผูข ม ขืน
มีทุกชนชั้น มิใชเฉพาะกรรมกรหรือคนชั้นตํ่าดังที่เคยเขาใจ และการขมขืน
ทําเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และเด็กมิไดนําพาตนไปอยูในที่สุมเสี่ยง
ทวาผูขมขืนเปนคนที่อยูใกลตัวเด็ก เด็กไววางใจ และมีอํานาจเหนือชีวิตเด็ก
เชน ครู พอ พอเลี้ยง นายจาง ที่นาสนใจคือ กลุมผูหญิงชนชั้นกลางนอกรั้ว
มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตรจัดการศึกษาเพื่อ ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’
อยางคอนขางเดนชัด การศึกษา ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ทํางานผาน
กลุมศึกษาเยียวยา การตั้งวงพูดคุย สานเสวนาในปญหาที่ผูหญิงตางประสบ
วงสานเสวนาไดบรรจงสรางขึ้นใหเปนพื้นที่ปลอดภัย เคารพเสียงที่เปลงและ
เสียงแหงความเงียบ ความกลัว และเปนพื้นที่ชวยคลี่ใหผูหญิงในแตละกรณี
มองเห็นความทุกขยากของปจเจกที่เชื่อมโยงกับโครงสรางระบบชายเปนใหญ
ที่มีระบบกฎหมายและวิธีคิดของคนในสังคมคอยคํ้าจุน ประเด็นและสาระ
เหลานี้กลุมเพื่อนหญิงไดสงความคิดสูพื้นที่สาธารณะผาน ‘สตรีทัศน’ วารสาร
รายสองเดือนที่ระบุไววาเปนสื่อกลางการเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและ
ความเสมอภาคสตรี สตรีทศั นออกสูส ายตาผูอ า นตัง้ ป พ.ศ. 2527 สวนศูนยขา ว
ผูห ญิง ปจจุบนั มีสถานะเปนมูลนิธผิ หู ญิง มีจลุ สารขาวผูห ญิงเปนกระบอกเสียง
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เชนกัน และใชแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกเชิงวิพากษแกกลุม
เปาหมายผูห ญิงหลายกลุม โดยเฉพาะกลุม ผูห ญิงทีต่ อ งตกเปนโสเภณี เปนเหยือ่
การคามนุษยและการคาหญิงขามแดน (ศิรพิ ร สะโครบาเน็ค และคณะ, 2540)
สวนการทํางานกับกรรมกรหญิง นอกจากยกระดับจิตสํานึกใหผูหญิง
จัดตัง้ กลุม ปกผูห ญิงในสหภาพแรงงานแลวยังหนุนพลังความคิดใหกรรมกรหญิง
สรางขอเรียกรองในวันแรงงานสากลประเด็นตนเองมากขึ้น เชน ในชวงป
พ.ศ. 2535 - 2536 มีขอ เสนอขอขยายสิทธิการลาคลอดจาก 60 วัน ไดรบั คาจาง
30 วัน เปนมีสิทธิการลาคลอด 90 วันและไดรับคาจางเต็ม 90 วัน แตสุดทาย
ของการตอสู ในชัน้ แรกรัฐบาลยอมรับใหจา ยคาจางเพียง 45 วันทํางาน นอกจาก
นี้ ยังมีประเด็นการจัดตัง้ ศูนยเด็กเล็ก การจัดสรรงานทีเ่ หมาะสมใหแรงงานหญิง
กําลังตั้งครรภเปนตน (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2538, น. 106; นภาพร อติวานิชย
พงศ, 2543) นอกจากการรวมตัวของผูหญิงชนชั้นกลางใหมในพระนคร กลุม
กรรมกรหญิง ขบวนสิทธิสตรีและกลุม ผูห ญิงรากหญายังเบงบานทัง้ ในพืน้ ทีเ่ มือง
และชนบท จนกระทั่งเกิดขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีประเด็นตางๆ อยางตอ
เนื่อง อาทิ สิทธิโอกาสทางการศึกษาอบรมความเปนผูนํา การเขาถึงความรู
เฉพาะประเด็น เชนกฎหมาย การเมือง การเขาถึงบริการคุมกําเนิด การทําแทง
การเขาถึงสัญชาติ การเขาถึงที่อยูอาศัย กองทุนประกอบอาชีพ และการเขาถึง
ระบบยุตธิ รรมทีใ่ สใจตอสิทธิผหู ญิง เนือ้ ตัวรางกาย และเพศสัมพันธ ความรุนแรง
ตอผูห ญิง ระบบโควตาในพืน้ ทีก่ ารเมือง เพือ่ ยกระดับสิทธิการมีสว นรวมทางการ
เมืองอยางมีความหมาย รวมทัง้ มีการผลักดันกฎหมายอีกหลายฉบับ (Nawarat,
1994; นงเยาว เนาวรัตน, 2540, 2554) นอกจากนี้ยังมีผูแสดงหนาใหม เชน
กลุม อัญจารี หญิงรักหญิง ในภาคเหนือมีเครือขายแมหญิงลานนา อาสาสมัคร
ผูหญิงทางกฎหมาย เครือขายสตรีชนเผาในประเทศไทย สวนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต เกิดกลุม อาทิ เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคมเพือ่ สันติภาพชายแดนใต เปนตน นอกจากนีย้ งั มีเครือขายสตรีทเี่ คลือ่ นไหว
เกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ ในหวงที่ประเทศมีความขัดแยง
ทางการเมือง เชนผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ
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หลังป พ.ศ. 2530 กลุมและเครือขายผูหญิงไดแตกตัวอยางหลากหลาย
ทั้งภาคเมืองและชนบท เฉพาะที่รวมตัวอยางเปนทางการ มีสถานะกฎหมาย
รองรับนับเปนรอยองคกร (ดูตารางที่ 4.1 ประกอบ) ในขณะเดียวกันการรวมตัว
ของผูหญิงในระดับชุมชน ซึ่งมีลักษณะหลวมๆ เปนกลุมอาสาเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง (self help group) ยังมีอีกจํานวนนับพัน กระจายอยูตามชุมชนหมูบาน
สวนใหญแลวทํางานเพื่อชวยเหลือผูหญิงเฉพาะหนาในลักษณะสงเคราะห
รวมทั้งเปนเครื่องมือของหนวยราชการที่ใชกลุมผูหญิงระดับหมูบานขับเคลื่อน
แกไขปญหาความยากจนของผูห ญิง ดังนัน้ กลุม และขบวนผูห ญิงชนชัน้ กลางใหม
และรากหญาที่ปรากฏตัวตั้งแต พ.ศ. 2510 ไดขยายตัวอยางตอเนื่อง (ดวงหทัย
บูรณเจริญกิจ, 2560) อยางไรก็ตามกลุมและขบวนผูหญิงมิไดนิยมทํางาน
ในระดับความคิดและทฤษฎีมากนัก การขับเคลือ่ นมักอยูใ นระบบคุณคา การสราง
ความเทาเทียมทางโอกาสระหวางคนสองเพศ ซึ่งเปนอุดมการณของสตรีนิยม
สายเสรีนิยม
ตารางที่ 4.1 จํานวนองคกรสตรีภาคเอกชนไทย (ไมรวมภาคธุรกิจ) ทีม่ สี ถานะ
ตามกฎหมายในประเทศไทยป พ.ศ. 2535
การกระจายตั้วขององคกรพัฒนาสตรีภาคเอกชนไทย
1. กรุงเทพมหานคร
2. ภาคกลาง
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต
5. ภาคเหนือ

จํานวนองคกร
84
19
28
28
40

ที่มา: องคกรสตรีภาคเอกชนไทย, โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะดานประสานระบบขอมูลและสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, 2535, สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี.

กลาวโดยสรุป ขบวนผูหญิงมีเสนทางยาวนาน ทวาขบวนผูหญิงไทย
ยังเปนขบวนที่ตอสูเรื่องปากทอง และมีสวนนอยที่ลุกขึ้นตอสูเรื่องสิทธิ อํานาจ
และความเสมอภาค ซึ่งอมรา (2548) ใหขอคิดวาอาจเปนเพราะประเทศไทย
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ยากจน ปญหาผูหญิงจึงหนีไมพนเรื่องเศรษฐกิจ สวนการตอสูเรื่องประเด็น
อํานาจนั้นในระยะที่ผานมามีอยูบางเชนกันคือ ตอสูเรื่องความรุนแรงทางเพศ
และสิทธิทางเนื้อตัวรางกาย เชนเรื่องสิทธิการทําแทง ประเด็นที่สอง การตอสู
ใหผหู ญิงเขาสูพ นื้ ทีท่ างการเมือง ประเด็นทีส่ าม เรือ่ งสิทธิเขาถึงการศึกษา ความรู
และการฝกอบรม ซึง่ เริม่ มาตัง้ แตยคุ อาณานิคมอําพราง จนประเทศไทยใหสตั ยาบัน
แกอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
สวนปานแด (Pandey, 2002 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 104)
วิเคราะหวา ขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห ญิงในสังคมไทยไมอาจไปไกลไดเนือ่ งจาก
ถูกสะกดดวยมนตดาํ ‘สถานะสูงของผูห ญิงไทย’ สวนนักวิชาการชายทีร่ ว มวงสนทนา
กับขบวนผูหญิงอยูบอยครั้ง คือ ธเนศ อาภรณสุวรรณ วิเคราะห เรื่องขอจํากัด
ในการตอสู ประเด็น ‘สิทธิ’ ผูหญิงในประวัติศาสตรที่ผานมาวา เกี่ยวพันกับราก
วัฒนธรรมไทย ซึ่งธเนศเชื่อวาโดยรากวัฒนธรรมแลว สังคมไทยไมเชื่อเรื่อง
ความเทาเทียม และไมคิดวาความไมเทาเทียมเปนเรื่องผิดปกติ การเคลื่อนไหว
ของกลุมผูหญิงและทุกกลุมพลังสังคมที่ลุกขึ้นเรียกรองเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ
ใหเทาเทียมเสมอหนาจึงถูกตานและมองวามีความผิดปกติ และที่ผานมานั้น
ขบวนผูหญิงในประเทศไทยไมไดตอสูในระดับทฤษฎีและอุดมการณเสรีนิยม
ซึง่ เปนทีม่ าของความคิด เสมอภาค ภารดรภาพ และเสรีภาพ อยางจริงจังมากนัก
(สินิทธ สิทธิรักษ, 2542, น. 263) จากเงื่อนไขปจจัยขอจํากัดตางๆ คําและ
ภาษาสตรีนิยมในสังคมไทยจึงมีสถานะเปนอื่น แมวากลุมและขบวนผูหญิง
ขยายตัวอยางตอเนื่องก็ตาม
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บทที่ 5
หญิงสยามสามัญชน
และความรูสมัยใหม
ยุคอาณานิคมอําพราง

บทนี้สํารวจและวิเคราะหขอถกเถียงเกี่ยวกับความรูสมัยใหม รวมทั้ง
โอกาสทางการศึกษาของทวยราษฎรสามัญชนของสยามประเทศ ที่มีนัยยะ
ทางชนชั้นและเพศภาวะ รวมทั้งไดเลือกหยิบความรูที่คาดการณวาเหมาะสม
ไมกอ ใหเกิดการตืน่ ตัวของพลเมืองทีย่ ากตอการจัดระบบสังคมและความมัน่ คง
ของรัฐ
5.1 การศึกษาเพื่อทวยราษฎร (สตรี)
ของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย
5.1.1 โครงการเพื่อทวยราษฎรชาย
การทําความเขาใจการศึกษาสมัยใหมที่ดําเนินการโดยรัฐสยามตอ
เด็กหญิงนั้น เลี่ยงไมพนที่ตองเขาใจทาทีและแผนงานจัดการศึกษาของรัฐ
ที่มีตอทวยราษฎรชาย ซึ่งเริ่มลงหลักปกฐานและขยายตัวไปสูสังคมวงกวาง
ตามหัวเมืองในหวงสมัยของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 โดยเปนที่รับรูกันวา
ในการครองราชยยาวนานถึง 42 ป (พ.ศ. 2411 - 2453) ของรัชกาลที่ 5 นั้น
พระองคทรงมีโครงการปฏิรูประบบความรูสมัยใหมหลายดานและจัดระบบ
การศึกษาของสยามหลายครั้ง เริ่มจากโครงการดานตางๆ เชน
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1. การผลิตกําลังคนเขาสูระบบราชการ
2. การสงเสริมพระศาสนา และ
3. การรูหนังสือไทยของทวยราษฎร
วารุณี โอสถารมย (2524) วิเคราะหวา บรรดาโครงการ ‘ปฏิรปู การศึกษา’
ในสมัยรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 5 โครงการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ทวยราษฎร
ไดรับความสําคัญในลําดับทายๆ อนุมานวาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2427 เมื่อทรง
มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อราษฎรขึ้นในอารามบอย ทั้งในเขตพระนคร
และตามหัวเมืองสําคัญๆ ทวาทรงใหงดเวนเด็กหญิงไวกอ น โอกาสทางการศึกษา
ของเด็กหญิงถูกชะลอไวและไมมีนโยบายชัดเจน เชนการผลิตครูสตรี การสราง
โรงเรียนสตรี และหลักสูตรความรูจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาประถมศึกษาปพุทธศักราช 2464 ประกาศใชทั่วราชอาณาจักร
เด็กหญิงลูกชาวบานจึงมีโอกาสไดเรียนรูหนังสือไทยชั้นปฐมภูมิ
โรงเรียนสามัญชนเด็กชายแหงแรกตั้งขึ้นในวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ
ป พ.ศ. 2427 รัฐบาลออกแบบการศึกษาสามัญชน โดยแบงออกเปน 2 ระดับ
หรือ 2 ระบบชวงชัน้ คือ มูลศึกษาชัน้ ตํา่ และมูลศึกษาชัน้ สูง เพือ่ การรูห นังสือไทย
พออานออกสื่อสารกับหนวยราชการได และเขาทํางานรับราชการในตําแหนง
เสมียนตรา โดยทรงดําริวาตองการใหราษฎรของสยามไดมีความรูเกี่ยวกับ
หนังสือไทยอยางถวนทั่ว และมีแบบแผนการศึกษาแบบสากลในมาตรฐาน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร เรียกกันวา ‘โรงเรียน ก.ข. นโม’ หรือมูลศึกษาชั้นตํ่า
ความหมายของการศึกษาในเบื้องตนคือการรูหนังสือไทยและมีระเบียบวินัย
โดยทรงมอบหมายใหวัดและทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดูแล เนนสอนพอให
อานหนังสือไทยไดตามพื้นฐานและมีความประพฤติดีตามทํานองคลองธรรม
การสอนในวัดถือเปนกุศโลบายที่มุงปลูกฝงใหเด็กและราษฎรมีระเบียบวินัย
มากขึ้น มีหลักธรรมประจําชีวิต การศึกษาเพื่อทวยราษฎรจึงแตกตางจาก
การศึกษาในโรงเรียนของลูกเจานายและขุนนางที่ผูเรียนไดรับการฝกระเบียบ
มาอยางดีแลวจากบาน การศึกษาจึงมุงใหรูหนังสือเปนสําคัญ และศึกษา
ศิลปวิทยาการตะวันตกเฉพาะทางใหเชี่ยวชาญจนสามารถชวยราชการใน
ตําแหนงสูงได
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ในการสนับสนุนโรงเรียนวัดและทองถิ่นนั้น ลนเกลารัชกาลที่ 5 ไดมี
พระประสงคใหกระทรวงแตงหนังสือตําราเรียนเขียนอานหนังสือไทยจํานวน
6 เลม ใหพระสงฆไดใชเปนคูมือสอนหนังสือไทย จนคนในชาติรูและใชสื่อสาร
กับหนวยราชการได คือ หนังสือ 1) มูลบทบรรพกิจ เปนหนังสือหัดอานเลมแรกสุด
ใหผูเรียนรูจักตัวสระและพยัญชนะที่จําเปน ฝกผสมคํา ฯลฯ 2) วาหนิติ์นิกร
เปนหนังสือวาดวยอักษรสูงนําอักษรตํ่า ฯลฯ 3) อักษรประโยค เปนหนังสือ
วาดวยการใชอักษรควบ ฯลฯ 4) สังโยคพิธาน เปนหนังสือรวบรวมตัวอักษร
ที่ใชสะกดในแม กน กก กด กบ ฯลฯ 5) ไวพจนพิจารณ เปนหนังสือวาดวย
ลักษณะคําที่ตัวเขียนตางกันแตอานออกเสียงเหมือนกัน ฯลฯ 6) พิศาลการันต
เปนพจนานุกรมวิธกี ารใชการันต ฯลฯ (มาดี ลิม่ สกุล, 2552, น. 338) สวนวิชาเลข
ใหครูฝรั่งเปนผูแตงตําราเรียน โดยทรงมีความเห็นวาวิชาหนังสือเปนตนธาร
ความรูทั้งปวง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนสวนใหญตองไดรับโอกาสศึกษา
วิชาหนังสือ ไมวา จะเปนเจานาย ขุนนาง ขาราชการและประชาชนทัว่ ไป และยังมี
พระดําริวา ถาโรงเรียนสามารถสอนใหไพรฟา ราษฎรไดรวู ชิ าหนังสืออยางดีแลว
จึงจะแกไขใหประเทศชาติผา นพนภยันตราย และบํารุงบานเมืองใหเจริญงอกงาม
ทวาโรงเรียนในวัดขยายตัวชามาก ดวยขาดงบประมาณสนับสนุน
สวนพระสงฆเองจํานวนมากอานหนังสือไทยไมแตกฉาน (วารุณี โอสถารมย,
2524)
ตอมาในพุทธทศวรรษ 2440 การขาดแคลนกําลังคนในหนวยราชการ
ตางๆ ยิ่งเดนชัด จึงเรงตั้งโรงเรียน ‘ที่พอหัดคนขึ้นใชใหไดทันเวลา’ โรงเรียน
มูลการศึกษาชัน้ สูงคาดหวังใหสามัญชนชายมีความรูว ทิ ยาการดานอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปน
สําหรับการเขารับราชการในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มากขึน้ ในขณะทีม่ กี ระทรวง
และหนวยงานตั้งขึ้นใหมจํานวนมาก แตขาดแคลนคนที่มีความรู โดยเฉพาะ
รูหนังสือไทยและระเบียบราชการเขาทํางาน (Wyatt, 2003) โรงเรียนตําหนัก
สวนกุหลาบ ซึ่งจัดการศึกษาใหชนชั้นสูงและผูที่จะไปรับราชการมีศักยภาพ
ผลิตคนปอนความตองการไมทัน โรงเรียนตําหนักสวนกุหลาบซึ่งเริ่มตนจัดตั้ง
เปนโรงเรียนฝกมหาดเล็กหลวง ผลิตกําลังคนไดประมาณปละ 10 คน เจานาย
และข า ราชการส ว นภู มิ ภ าคที่ ต  อ งส ง บุ ต รหลานเข า โรงเรี ย นเพื่ อ ฝ ก เรี ย น
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หนั ง สื อ ไทยและกลั บ ไปรั บ ราชการในพื้ น ที่ ส  ว นภู มิ ภ าคของแต ล ะมณฑล
ตองเบียดเสียดฝากลูกฝากหลานเขาโรงเรียน นอกจากนี้ ความรูส มัยใหมยงั เปน
ที่ตองการของชาวเมืองหลวง พวกคหบดีและชาวจีนซึ่งมีกําลังทางเศรษฐกิจ
ตางนิยมการศึกษาแบบใหม แมรฐั บาลไดสรางกําแพงกัน้ ไวหลายชัน้ แลวก็ตาม
เชน เก็บคาเลาเรียนทีค่ อ นขางแพง ทวาไมสามารถทัดทานเหลาขุนนาง ขาราชการ
และคหบดี ที่สนใจใหลูกหลานเขาถึงความรูแบบใหมได ประกอบกับจํานวน
ขาราชการขาดแคลนเปนอันมาก รัฐบาลจึงตองขยายโรงเรียนสามัญชนมูลศึกษา
สูโรงเรียนมูลศึกษาชั้นสูง เพิ่มวิชาเรียนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาหนังสือ
ขั้นมูลฐาน ยังสงผลใหวิทยาการใหมๆ ไหลเขาสูสังคมสามัญชนของคนสยาม
หลายๆ เรื่อง เชน วิชาการคิดเลข ระบบเวลาแบบสากล การดูแลสุขภาพแบบ
ตะวันตก วิชาเหลานี้ในระยะเริ่มตนมีฝรั่งเปนผูสอนและแตงตําราเรียน
โรงเรียนมูลศึกษาชัน้ สูง มุง คัดเด็กชายทีจ่ บชัน้ มูลแลวแตพอมีสติปญ
 ญา
ก็ใหเรียนในหลักสูตรระดับมูลศึกษาชั้นสูง การเรียนในระดับนี้ ผูเรียนจะไดรับ
การฝกฝนวิชาหนังสือขั้นสูงขึ้น จนพรอมที่จะเขาทํางานตามหนวยงานราชการ
ในตําแหนงเสมียนตราไดอยางดี ความรูที่จําเปนดานหนังสือไทยนั้น นอกจาก
เชี่ยวชาญการอาน เขียน และการสะกดลายหนังสือแลว ยังสอนการคัดสําเนา
หนังสือ การเขียนจดหมาย เครือ่ งหมายวรรคตอน ไวยากรณ ภาษาตางประเทศ
เลขคณิต (วุฒิชัย มูลศิลป, 2529) ประการตอมา เด็กชายสามัญชนที่เขาเรียน
ในระดับมูลศึกษาชั้นสูงยังไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรรัฐชาติจากวิชา
พงศาวดาร วิชาสรีรวิทยา ระเบียบราชการ และวิชากฎหมายเบือ้ งตน นอกจากนี้
ตองมีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมราชการ ซึ่งตองมีระเบียบวินัยเครงครัด
คําวา ‘ขาราชการ’ นัน้ สมเด็จกรมดํารงราชานุภาพไดทรงใหความหมายไวราวๆ
ป พ.ศ. 2445 วา “...ราชการแปลวา การของพระราชา คือ การอันเปนหนาทีข่ อง
พระเจาแผนดินที่จะตองทรงเปนพระราชธุระ ปกครองไพรฟาขาแผนดินและ
พระราชอาณาจักร ผูเปนขาราชการก็คือผูที่พระเจาแผนดินไดทรงเลือกยกยอง
ใหเปนผูชวยทําราชการ....” โรงเรียนจึงตองเตรียมใหผูที่จะไปเปนขาราชการ
ดํารงอยูอยางสุจริตยุติธรรมเปนที่ตั้ง และไมทําใหพระราชาทรงเสียพระเกียรติ
(สายชล สัตยานุรักษ, 2546, น. 200)
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5.1.2 การศึกษาสมัยใหมเพื่อทวยราษฎร: สรางพลเมือง
เสมียนตรา และชนชั้นกลาง
ความสําคัญของการศึกษาสมัยใหมและการสรางชาตินนั้ ไดมกี ารพูดถึง
ในหลายแงมุมดวยกัน อาทิ อเล็กซ อินเคลส (Alex Inkeles) (1974, as cited
in Keyes, 1991b, p. 10) นักวิชาการแนวเสรีนยิ ม เสนอแงคดิ เกีย่ วกับการศึกษา
สมัยใหมที่มีระบบโรงเรียนเปนศูนยกลางวา การศึกษาสมัยใหมเปรียบเสมือน
เสนเลือดใหญของรัฐชาติ รัฐชาติทหี่ วังความกาวหนาจึงตองเรงใหความสําคัญ
แกการศึกษาของราษฎร เสนเลือดใหญนี้มีหนาที่อยางนอย 4 ประการดังนี้
1. ทําใหคนในชาติมรี ะบบคิดเกีย่ วกับความสําเร็จและเปาหมายในชีวติ
รวมกัน และผูกโยงกับการทํางานในระบบการผลิตสมัยใหม ซึ่งหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม
2. เปดโลกทัศนสูโลกใหมที่มิไดจํากัดอยูเฉพาะระดับชุมชน หมูบาน
ที่พวกเขามีความคุนเคยและมีความสัมพันธแบบไมสลับซับซอนแตมีลําดับชั้น
สูงตํ่า
3. พัฒนาระบบคิดแบบปจเจกชนที่มีเจตจํานงอิสระ มองตนเองเปน
ผูมีความสามารถในการเปนผูกระทําการ และ
4. ปูทักษะเขาสูอาชีพสมัยใหม ซึ่งในสยามประเทศนั้น การเตรียมคน
จํานวนหนึง่ เขาขับเคลือ่ นระบบราชการทีข่ ยายตัวอยางรวดเร็ว นับวาเปนภาวะ
เรงดวน
สวน ชารลส คายส (Charles Keyes) (1991a) นักวิชาการดานอุษาคเนย
ชี้ใหเห็นฐานะของการศึกษาระบบโรงเรียนกับการสรางความเปนชาติใหเปน
ปกแผน คายสวเิ คราะหวา ผูป กครองสมัยใหมในแถบเอเชียแปซิฟก รวมทัง้ สยาม
สรางโรงเรียนแบบตะวันตกใหโอกาสทางการศึกษาสมัยใหมแกสามัญชน
มิใชเพียงการรูว ชิ าหนังสือไทย การอานออกเขียนได แตเปนผลมาจากความจําเปน
ในการอยูรอดของการประกอบสรางรัฐประชาชาติขึ้นมาใหม การสรางชุมชน
รัฐชาติขึ้นใหมใหอยูรอดไดนั้นจําเปนตองอาศัยความจงรักภักดีของผูคน
ในแผนดิน โรงเรียนจึงถูกกําหนดบทบาทใหเปนหนวยสังคมมีหนาที่บมเพาะ
ความคิดความเชือ่ เรือ่ งชาติ อุดมการณชาตินยิ ม และพัฒนาคนรวมรับรูป ระวัติ
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ความเปนมาของชาติ รัฐและชาติตางเปนหนวยสังคมการเมืองใหมที่เด็กๆ
ไมคนุ เคย หลักสูตรและตําราเรียนจึงเปนเครือ่ งมือกํากับชุดความรูแ ละความคิด
เกี่ยวกับชาติและที่ทางของพวกเขาในชาติ
ในแงนี้ การศึกษาสมัยใหมในสยามประเทศที่มีโรงเรียนเปนศูนยกลาง
การถายทอดความรู หนังสือไทย ระเบียบวินัย พงศาวดาร และวิทยาการจาก
ตะวันตกนั้น วิเคราะหไดวาอาจสงผลกระเทือนในสังคมสยามตอมาหลายดาน
อาทิ การผลิตหนอออนความรับรูการเปนปจเจกชนและพลเมืองของราษฎร
‘ชาย’ รุนใหม ซึ่งพวกเขาเติบโตในยุคหัวเลี้ยวหัวตอระหวางสังคมสยามแบบ
จารีตกับความศิวิไลซของสยาม แมการบมเพาะความเปนปจเจกชนอาจมิใช
เปนความประสงคหลักของรัฐบาลลนเกลารัชกาลที่ 5 ก็ตาม หรืออีกดานหนึ่ง
โรงเรียนสมัยใหมอาจมีสวนสําคัญในการสรางพลเมืองที่อยูในระเบียบวินัย
เชื่อฟงและเคารพในการอยูรวมกันแบบชวงชั้น เชื่อในความเปนชาติ และเปน
แรงงานที่มีทักษะฝมือปอนเขาสูระบบการผลิตสมัยใหมและราชการ
สําหรับประเภทของโรงเรียนที่เปนศูนยกลางการศึกษาสมัยใหมของ
สามัญชนนั้น จําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน
ประชาบาล และโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเชลยศักดิ์ โรงเรียนประเภทที่ 3
สวนใหญอยูใ นการดําเนินการของมิชชันนารีนกิ ายตางๆ โรงเรียนประเภทนี้ เริม่ มี
ความตอเนื่องมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 โรงเรียนกลุมนี้อาจรวมถึงโรงเรียนจีน
อยูด ว ย สวนโรงเรียนประชาบาลนัน้ จัดตัง้ ภายในวัด มีอยูจ าํ นวนมากและนับวา
เปนพื้นที่การศึกษาของเด็กสามัญชนโดยแท สวนโรงเรียนรัฐบาลนั้นสวนหนึ่ง
จัดตั้งในวัดเชนกัน เชน โรงเรียนเทพศิรินทร มีจํานวนคอนขางนอย ตั้งอยูใน
พระนครและตามหัวเมืองสําคัญ แตคุณภาพสูงกวาโรงเรียนประชาบาล และ
สอนถึงระดับมัธยมศึกษา
โครงการอารามบอยของรัฐบาลลนเกลารัชกาลที่ 5 ซึง่ สวนใหญมสี ถานะ
เปนโรงเรียนประชาบาล มีความกาวหนาอยางชาๆ ดังเชนในป พ.ศ. 2428
ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของนโยบายการศึกษาเพื่อทวยราษฎร โรงเรียนอารามบอย
มีอยู 29 แหงทีร่ ว มสนองพระราโชบาย มีนกั เรียนอยู 2,010 คน (วุฒชิ ยั มูลศิลป,
2529, น. 70) ทศวรรษถัดมา ในป พ.ศ. 2445 รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศกําหนด
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ใหเด็กชายทุกคนที่อยูในเกณฑอายุที่เลาเรียนได ใหเขาเรียนในโรงเรียนที่รัฐ
จัดให แตยงั คงละเวนเด็กผูห ญิง และเพือ่ สรางแรงจูงใจใหผปู กครองสงเด็กผูช าย
มาเรียน พระองคไดจัดทํานโยบายยกเวนการเกณฑทหารสําหรับเด็กชาย
ทีเ่ ขาเรียนในระดับมัธยม พรอมกับมีเงินอุดหนุนการเรียนแกลกู หลานทวยราษฎร
ตามสมควร ในป พ.ศ. 2454 ราวๆ 1 ปภายหลังจากทีร่ ชั กาลที่ 5 ไดเสด็จสวรรคต
สถิติโรงเรียนวัดและนักเรียนเพิ่มขึ้นหลายรอยเทา แมวาคุณภาพยังดอยและ
ไมทั่วถึง อาทิ มีโรงเรียนอารามบอยทั้งหมด 3,672 โรง มีนักเรียนทั้งหมด
133,444 คน โรงเรียนวัดสวนใหญกระจายอยูนอกเขตพระนคร (2553, น. 70)
และเมื่อกระทรวงธรรมการสํารวจอีกครั้งในพุทธศักราช 2461 ระบุวาเด็กชาย
รอยละ 28 จากจํานวนประชากรวัยเรียนที่สํารวจ 600,000 คนอยูในระบบ
การศึกษา สวนเด็กหญิงมีอยูเพียงรอยละ 2 ของเด็กวัยเรียนที่สํารวจ (สุนันทา
นิตยจินต, 2530, น. 124)
สั ด ส ว นที่ น  อ ยของเด็ ก หญิ ง นั้ น มิ อ าจปฏิ เ สธได ว  า เป น ผลต อ เนื่ อ ง
มาจากนโยบายของรัฐบาล ที่ยังไมประสงคจะลงทุนทางการศึกษาสมัยใหม
ใหแกเด็กหญิงสยาม ดังเชนมีพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงตอบ
ผูที่รับผิดชอบตอโครงการการศึกษาในกระทรวงธรรมการ ในทํานองวา
“… ตั้งโรงเรียนผูชาย เปนปลูกคนไวใชดีกวาตั้งโรงเรียนผูหญิง
ซึ่งเปนหนาที่ของตัวเอง ซึ่งจะตองหาวิชาใสตัวสําหรับจะไดไป
มีผัวเปนแมเรือน ควรจะออกทุนตัวเองบาง...”
(2530, น. 124)
การใหสวัสดิการทางการศึกษาแกลูกหลานทวยราษฎร นับเปนเรื่อง
ที่ คุ  น เคยที่ รั ฐ สมั ย ใหม ข องประเทศต า งๆ ในโลกใบนี้ มั ก ดํ า เนิ น การด ว ย
มีเปาหมายหลายๆ ประการ อาทิ ทําใหประเทศชาติกาวหนา ฝกฝนราษฎร
ใหเชือ่ ฟงและอยูใ นระเบียบวินยั และฝกหัดใหราษฎรทัว่ ไปฉลาดขึน้ ดังทีก่ ลาวมา
กอนหนานี้ ในกรณีของสยามประเทศ โครงการการศึกษาสําหรับสามัญชนชาย
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ไดตอบสนองพระราชดําริหลายประการดังทีก่ ลาวมาขางตน แตทโี่ ครงการศึกษา
เพื่ อ ทวยราษฎร เ ริ่ ม ต น ค อ นข า งช า และขยายตั ว แบบอื ด อาดนั้ น ได มี ก าร
วิเคราะหวา ชนชัน้ ปกครองแมเล็งเห็นความจําเปนทีจ่ ะตองทําใหราษฎรฉลาดขึน้
แตกร็ ะมัดระวังมิใหการศึกษากลายเปนปจจัยทีจ่ ะสรางผลกระทบตอศูนยกลาง
อํานาจทีม่ มี าแตเดิมและกําลังปรับตัวอยู ความกริง่ เกรงตอภัยทีอ่ าจจะเกิดจาก
ความฉลาดของราษฎรนั้นไมไดมีการถกเถียงกันอยางเปดเผย แตมักสราง
ขออางเมือ่ มีการถกเถียงเรือ่ งงบประมาณคาใชจา ยในการจัดการศึกษาเพือ่ คน
ทั้งชาติ ระบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และอื่นๆ สงผลใหการตอสูเรื่อง
พระราชบัญญัติประถมศึกษามีอันตองชะลอในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 5
(เสนห จามริก, 2526)
ขอสําคัญอีกประการหนึง่ ของการเขาถึงความรูส มัยใหมของทวยราษฎร
แมอาจมิไดเปนปณิธานสูงสุดของรัฐบาล คือ การเกิดชนชัน้ กลางและปญญาชน
ขึน้ ในสังคมสยามใหม การศึกษาที่ถูกกําหนดใหทําหนาที่ตบแตงนิสัยใหเด็กๆ
ไดเรียนรูความเปนชาติที่ประกอบดวยคนกลุมตางๆ และความสัมพันธระหวาง
คนกลุมตางๆ ในชาติที่มีลักษณะอํานาจรวมศูนย และเปนลําดับชั้นสูงตํ่านั้น
อาจมีผลใหเด็กผูชายมีจินตนาการยอมรับ เชื่อฟงและนิยมระเบียบวินัยในการ
ปกครองและการอยูรวมกันแบบลําดับชั้นของคนในสังคมโดยดุษฎี แตก็เกิดผล
ที่มิไดคาดหวังไวแตตน คือ เกิดกลุมปญญาชนที่ชอบวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ระบบการปกครองและความสัมพันธแบบสูงตํา่ คนกลุม นีส้ ว นหนึง่ ทํางานอยูใ น
ระบบราชการ เชน ครูและนักกฎหมาย อีกสวนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระ เชน
อาชีพทนายความ อาชีพหนังสือพิมพ
ดังนั้น การที่สังคมสยามใหมมีโรงเรียนสําหรับราษฎร 3 ประเภท และ
โรงเรี ย นป  น ยั ก ษ ป   น เทวดาอี ก หลายโรงเรี ย น และการเป ด การค า ขายกั บ
ตางประเทศอยางกวางขวางนั้น กอใหเกิดกลุมชนชั้นตางๆ ขึ้นใหม กลุมคน
กลุมใหมประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกไดวาชนชั้นกลางเปนคนกลุมเล็กๆ พํานักอยู
ในเมืองใหญ แตบทบาททางเศรษฐกิจและการคาขายรวมทัง้ ความคิดความอาน
ตอตัวเองและสังคมการเมืองของคนชนชั้นกลางมีพลังที่จับตองได ชวยเขยา
โครงสรางระบบคิดตอตัวเองและรัฐสยามใหมีพลวัต นครินทร เมฆไตรรัตน
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(2553, น. 20) จําแนกชนชั้นกลางในงานเขียน ชื่อ ‘ปฏิวัติสยาม 2475’ ไดเปน
2 กลุม คือ ขาราชการระดับกลาง ซึ่งเปนผูที่มีการศึกษาตามระบบการศึกษา
สมัยใหม และกลุมคนที่มีการศึกษาในระบบการศึกษาสมัยใหมเชนกัน แตมี
อาชีพอยูนอกระบบราชการหรือมีอาชีพอิสระ ซึ่งในหวงสมัยนั้นมีหลากหลาย
พอสมควร ตั้งแตเปนเสมียนในบริษัทของชาวตะวันตก เปนชางฝมือตางๆ
และผูที่เริ่มจัดทําธุรกิจใหม เชน การเดินเรือ คาขาว ทําเหมืองแร โรงสีไฟ
โรงงานฟอกหนัง เลี้ยงไหม ทอผา ทําหนังสือพิมพ ตั้งสํานักงานทนายความ
เปนตน ดังนั้น สังคมสยามใหม จึงประกอบดวยกลุมชนชั้นทางสังคมสําคัญๆ
อยู 5 ประเภท/ลําดับชัน้ ดวยกัน คือ 1) กลุม เจานาย 2) กลุม ขาราชการ 3) กลุม คน
ชนชัน้ กลางนอกระบบราชการ 4) กลุม ราษฎรสามัญชน และ 5) กลุม ปญญาชน
ซึ่งกลุมหลังสุดนับเปนผูนําทางความคิดของยุคสมัย (นครินทร เมฆไตรรัตน,
2553, น. 20)
ดังนั้น อานิสงสของการศึกษาเพื่อทวยราษฎรสําหรับเด็กชายที่อาจ
อยูนอกเหนือเจตนารมณของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย คือ การสราง
กลุมชนชั้นกลางที่ทํางานนอกและในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ชนชั้นกลาง
หัวกาวหนาที่ทํางานในระบบราชการมีความรูและฝปากกลา อาทิ ทนายความ
และขาราชการครู อาชีพขาราชการครูนี้ บังเกิดขึน้ อยางชัดเจนภายหลังทีร่ ฐั บาล
ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยตงั้ โรงเรียนฝกอาจารยขนึ้ ในป พ.ศ. 2437 ครูสว นใหญ
ไมไดรบั การศึกษาจากตางประเทศแตกม็ ภี มู หิ ลังมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะทาง
เศรษฐกิจดี และมีสายสัมพันธกับขุนนางอยูพอสมควร เนื่องจากการเขาเรียน
ในโรงเรียนฝกอาจารยจะตองมีขุนนางชั้นผูใหญรับรอง วารุณี โอสถารมย
(2524, น. 318) แจงวาจํานวนครูมไี มมากนักเมือ่ เทียบกับขาราชการอืน่ ระหวาง
ป พ.ศ. 2437 - 2475 มีครูทงั้ สิน้ ประมาณ 1,060 คน เปนผูห ญิงประมาณ 100 คน
ทวาจํานวนอาจมิใชสวนสําคัญเทาความคิดและการสอนนอกตําราเรียนของ
บรรดาครูหัวกาวหนาที่พบวามีพลานุภาพชี้นําตอศิษยที่มิอาจประมาณคาได
ครูหัวกาวหนากลุมนี้มีความเชื่อวาการศึกษามีคุณคาสูงสุด และเปนอาวุธ
ปลดคนใหหลุดพนจากความปาเถื่อนได อาทิ เชน เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ที่ใชนามแฝงวาครูเทพ ไดเขียนบทความและ
138

บทกลอนแสดงการวิพากษวิจารณสังคมอยางกวางขวาง และในตําราเรียน
เลมหนึ่งที่ใชสอนเด็กยุคนั้นไดเขียนวา
“… เมื อ งต า งๆ ได ร วมกั น ขึ้ น เป น ประเทศ ตั้ ง หั ว หน า เมื อ ง
เรียกวาพระเจาแผนดินเปนประธานและมีอาญาสิทธิ์เด็ดขาด
ในราชการบานเมือง ตอมาในบางประเทศที่พลเมืองมีความรู
ดีแลวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองชนิดนี้ ใชวิธีการปกครอง
ที่ถือเอาเสียงประชาชนสวนใหญ…”
(อนุภาณสิศยานุสรรค, 2456
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 100)
สวนอาชีพนอกระบบราชการที่เปนอาชีพอิสระอื่นๆ เชน การคาขาย
การเปนนัก-หนังสือพิมพ และการเปนทนายความ ซึ่งอาชีพทั้ง 2 ประเภทหลัง
นับเปนอาชีพของกลุมปญญาชนโดยแท (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553)
ชนชั้นกลางที่อยูนอกระบบราชการสวนหนึ่งไดผานการเรียนจากโรงเรียนของ
กลุมมิชชันนารี
ในขณะเดียวกัน อาจวิเคราะหไดวา โครงการโรงเรียนสําหรับทวยราษฎร
ชาย ยังเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการผูกรอยความสัมพันธแบบใหมระหวาง
พลเมืองกับรัฐและชาติที่มีพระมหากษัตริยเปนองคอธิปตย เมื่อรัฐบาลของ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไดเขามาแบกรับภาระการศึกษา จัดตั้งโรงเรียน
ประเภทตางๆ และแตงตําราเรียนขึ้นจํานวนมาก จึงยอมบมเพาะอุดมการณ
และความเชื่อเกี่ยวกับหนาที่ของพลเมืองที่มีตอรัฐ และพันธกิจของรัฐที่มีตอ
ทวยราษฎรและพลเมืองเชนกัน ดูจากหนังสือพิมพและวารสารสตรีทตี่ า งเขามา
อางสิทธิความเปนพลเมืองของรัฐ พวกเขาชี้ใหเห็นวาพลเมืองของรัฐมีทั้ง
หญิงชาย มีทั้งผูลากมากดีและคนทุกขคนยากที่อยูในถิ่นชนบท ปญญาชน
สตรีเหลานี้ตางอางความเปนพลเมืองของรัฐและเรียกรองใหรัฐจัดการศึกษา
ใหหญิงสูงเทียมชาย และอางถึงภาระและบทบาทของผูหญิงในการรับใชชาติ
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บานเมืองดวยการแสวงหาความรูและวิทยาการใหมๆ รวมทั้งมีอาชีพเลี้ยงตน
ตามสมัยนิยม
5.1.3 โรงเรียนทวยราษฎรเด็กหญิงสามัญชน:
โรงเรียนเตรียมความรู ‘คนรับใช กรรมกร’
ในงานของ เดล สเปนเดอร ชื่อ Invisible Women the Schooling
Scandel (Spendel, 1982 ) สเปนเดอร สรางขอโตแยงในทํานองวาการศึกษา
สมัยใหมภายใตรัฐชาติถูกควบคุมบงการโดยผูชายผานการใชอํานาจกําหนด
ความรูแ ละประสบการณ สถาปนาความคิดและชีวติ ตนเปนเสาหลัก สวนในงาน
ของ มาดี ลิม่ สกุล (2552, น. 98) ซึง่ เปนการศึกษาแนวคิดเพศภาวะในแบบเรียน
ระดับประถมศึกษาในหลักสูตรพุทธศักราช 2544 มาดีวิเคราะหวาการศึกษา
ของผูห ญิงสยามชนชัน้ สูงทีส่ นับสนุนโดยรัฐนัน้ เปนการจัดการศึกษาเพือ่ ผูช าย
เชนกัน โดยฝกฝนใหเด็กหญิงเปนแมบานแมเรือนมากกวาการเตรียมผูหญิง
ใหมีความคิดความรูเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจเปดและสังคมยุคศิวิไลซ
มาดีชใี้ หเห็นวา ตัง้ แตยคุ หลังสนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ เปนตนมา การศึกษาของผูห ญิง
ไดรบั การอุปถัมภจากเจานายฝายหญิง และโรงเรียนสวนใหญกอ ตัง้ ขึน้ ในเขตบริเวณ
พระตําหนัก เชน โรงเรียนสุนันทาลัย ที่ตั้งในบริเวณวังกรมหมื่นอุดมรัตนราษี
โรงเรียนราชกุมารี ที่ตั้งอยูในพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เปนตน โรงเรียนเหลานี้
มีความกาวหนาในแงที่จัดการเรียนการสอนดานอักขรวิธี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ วิชาเลขคํานวณใหเด็กหญิง แตนอกเหนือจากนั้น โรงเรียนเนน
วิชาแมศรีเรือนชัน้ สูง ประกอบดวยวิชาชางศิลปะ งานเย็บปกถักรอย การประดิษฐ
ดอกไม การประกอบอาหาร งานบาน และการฝกกิริยามารยาท ความลํ้าหนา
ในวิชาแมบานของผูหญิงชนชั้นสูงนาจะเปนเพราะวาโรงเรียนเหลานี้ไดครูจาก
ตางประเทศทั้งฝรั่งและญี่ปุนมาฝกสอน สงผลใหวิชาแมบานสยามเทียบเคียง
ไดกับวิชาแมบานในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม มาดีอาจละเลยการวิเคราะห
วาวิชาชีพชางฝมือขางตน อาจมีสวนอยางสําคัญที่นําพาผูหญิงเขาสูอาชีพ
สมัยใหมนอกระบบราชการ นอกจากนี้ ความรูดังกลาวอาจมีพลังสรางตัวตน
และความเปนปจเจกชนของผูหญิง ทวาเด็กหญิงลูกชาวบานทั่วไปเขาไมถึง
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ประสบการณเหลานี้ เนื่องจากเด็กในโรงเรียนสตรีชนชั้นสูง เชนโรงเรียนราชินี
ลวนเปนลูกขุนนาง ขาราชการและคหบดีทั้งสิ้น จึงคาดการณวาเด็กหญิงและ
ผูหญิงสวนใหญยังคงเปนกลุมราษฎรที่ไมไดเรียนรูวิชาหนังสือไทยแตอยางใด
โลกทางสังคมการเมืองของเด็กผูห ญิงจึงยังเปนโลกระดับชุมชนหมูบ า น ความเชือ่
ทางศาสนาและคติพนื้ บานจึงนาจะเปนระบบคิดทีส่ รางโลก ตัวตนและจิตใจของ
เด็กหญิงสยาม
การกีดกันราษฎรเด็กหญิงออกจากพืน้ ทีก่ ารศึกษาของรัฐสยามทีก่ ลาวมา
ขางตนไดรบั การวิพากษวจิ ารณจากปญญาชนสยามทัง้ หญิงชายอยางตอเนือ่ ง
โดยเฉพาะเมื่อประจักษชัดแจงวา โครงการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับสามัญชนของ
พระองค ซึ่งเริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ. 2427 ไมมีพระดําริจะรับเด็กหญิงสามัญชน
เขาเรียน ดังที่มีพระราชดําริใหขยายการศึกษาใหแพรหลายสําหรับกุลบุตร
ใหเทาเทียมทุกกลุมชั้นชนวา
“...ตั้งแตลูกฉันลงไปตลอดจนถึงราษฏรตํ่าสุด จะใหโอกาส
เลาเรียนไดเสมอกัน ไมวาเจาวาขุนนางวาไพร”
(ยงยุทธ ชูแวน, 2526
อางถึงใน มาดี ลิ่มสกุล, 2552, น. 100)
แตรัฐบาลยังคงมองไมเห็นประโยชนโพดผลที่จะลงทุนการศึกษากับ
เด็กหญิง จึงมีกระแสเสียงคัดคานผานวารสารและหนังสือพิมพผูหญิงทั้งใน
กุลสตรีและบํารุงนารีซึ่งออกวางแผงจําหนายในสมัยลนกลารัชกาลที่ 5 โดยมี
ผู  เ ขี ย นบทความให ค วามเห็ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาของผู  ห ญิ ง จํ า นวนมาก
เทียนวรรณ (นามแฝง) เสนอความคิดในหนังสือ บํารุงนารี (2448) วา
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“...ขอใหรัฐจัดตั้งโรงเรียนฝกสอนใหสตรีใหรอบรูสรรพวิชาตางๆ
ใหเหมือนบุรุษ และใหรอบรูดานการปฏิบัติ ดานการเรือน และ
สามี ตลอดจนเลี้ยงดูบุตรของตน...”
(สงบ สงเมือง, 2510
อางถึงใน มาดี ลิ่มสกุล, 2552, น. 100)
จะดวยไมสามารถทนแรงวิพากษวิจารณของเหลาปญญาชนได หรือ
เพราะไดคิดถึงผลประโยชนตอชาติบานเมืองก็ตาม กระทรวงธรรมการเริ่มมี
นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนสตรีในป พ.ศ. 2435 เรียกวาทันทีที่มีการกอตั้ง
กระทรวงธรรมการขึ้น โดยการจัดตั้งโรงเรียนสตรีสุนันทาลัย แตอยูไดประมาณ
1 ป ก็ปดตัวลง อางวาขาดแคลนทุนทรัพย
ตอมารัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 5 ไดปรับปรุงโรงเรียนทวยราษฎร
ในป พ.ศ. 2441 และ พ.ศ. 2445 แตในประกาศการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ศึกษายังคงระบุวา สําหรับราษฎรชายทุกคน และใหงดเวนเด็กหญิงไวกอน
นอกจากนีย้ งั มีความเห็นตอขาราชการในกระทรวงธรรมการในทํานองวา การศึกษา
ของเด็กหญิงนั้นใหเตรียมการอยางดี โดยทรงมีความเห็นวา การวางหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนเด็กหญิงสามัญชนนัน้ ตองไมเปนการเรียนหนังสือทางดาน
ความรูส มัยใหมทจี่ ดั ใหเด็กผูช าย ทรงกําหนดวา นักเรียนหญิงของโรงเรียนหลวง
จะตองเรียนวิชาการบานการเรือน และทํากับขาวของกิน ฟอกซักเสือ้ ผา เย็บปก
ถักรอย และที่สําคัญตองฝกฝนใหนักเรียนหญิงสามารถทํามาหากินเลี้ยงชีพ
ครองตนเปนดวย อาชีพสมัยใหมที่ทรงเล็งเห็นวาเหมาะสมกับผูหญิงชาวบาน
สามัญชน ประกอบดวยงานรับจางในบานเรือนของผูดี ชนชั้นสูง อาทิ มีการ
ระบุวา เด็กหญิงตองเรียนเพื่อใหไปทํางาน
“...เปนพี่เลี้ยง เปนคนใช เปนตน ตามชั้นชนิดของตน...”
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 87)
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วิเคราะหไดวา รัฐบาลมิไดมีจินตนาการที่จะสงเสริมผูหญิงเปนกําลัง
ของเมือง ที่จะตองอานออกเขียนไดตัวหนังสือไทย ภาษาอังกฤษ เรียนรูวิชา
พงศาวดาร สรีรวิทยา และกฎหมาย เพือ่ เขาสูอ าชีพราชการและอาชีพอิสระตางๆ
สําหรับชนชั้นกลางที่เริ่มเปดกวางแตอยางใด อาชีพเด็กหญิงและผูหญิงที่ทรง
มองเห็นความเปนไปได คือ การขายแรงงานในบานของชนชัน้ สูง เมือ่ ระบบทาส
ไดสิ้นสุดลงในปลายรัชกาลหรือหลังจากนั้น
เมือ่ นโยบายจัดการศึกษาใหเด็กหญิงไมมคี วามชัดเจน กระทรวงธรรมการ
จึงไมมีโครงการการผลิตครูสตรี และสรางโรงเรียนสตรี การขยายโรงเรียนรัฐ
สําหรับสตรีเปนไปอยางลาชา ดังที่ วารุณี โอสถารมย (2524, น. 96) แจงวา
ตั้งแต พ.ศ. 2437 - 2480 มีครูสตรีอยูประมาณ 100 คนเทานั้น โรงเรียนสตรี
จึงติดขัดกําลังคน สงผลใหในพุทธศักราช 2461 เด็กหญิงอยูในระบบโรงเรียน
เพียงรอยละ 2 จากจํานวนประชากรวัยเรียนที่สํารวจ 600,000 คนสวนผูชาย
มีอยูรอยละ 28 ดังที่กลาวมาขางตน ยังไมพูดถึงความรูที่ยังเนนเพียงการ
รูห นังสือไทยเบือ้ งตน และฝกอาชีพระดับลาง จึงอาจสรุปไดวา เด็กหญิงชาวบาน
ถูกกําหนดใหเขาถึงความรูที่นําไปสูโอกาสในชีวิตที่จํากัดจําเขี่ยตั้งแตตนมือ
โอกาสเขาถึงความรูข องผูห ญิงในฐานะทวยราษฎรของสยาม อาทิ การรู
หนังสือไทย เริ่มเปดกวางในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่พระองคใชโอกาส
ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นเปน
ครั้งแรก โดยกําหนดวาเปนนโยบายการศึกษาเพื่อคนทั้งชาติและทุกเพศวัย
ซึ่งมีการเรียกรองขับเคี่ยวมาอยางยาวนาน พระราชบัญญัติขางตนกําหนด
ชัดเจนใหเด็กที่มีอายุ 7 - 14 ป ไมวาเพศ ศาสนา และวรรณะใด เขาเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ โดยไมตองเสียคาเลาเรียน และเพื่อใหสอดรับ
กับภูมิประเทศในบางอําเภอ เกณฑอายุของเด็กขยับไปเปน 8 หรือ 9 ป เมื่อเด็ก
ครบเกณฑอายุ 14 ป แตยังอานไมออกเขียนไมไดก็ใหอนุโลมเรียนจนกวา
จะอานเขียนได ปรากฏวาภายหลังประกาศใชพระราชบัญญัติขางตน จํานวน
เด็กหญิงไดเขาเรียนสูงขึน้ อยางนาอัศจรรย ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักเรียนหญิง
ในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 จํานวนเด็กหญิงเขาเรียนระหวาง พ.ศ. 2464 - 2475
ป พ.ศ.
2464
2465
2466
2473
2474
2475

คน
16,819
131,764
209,658
282,572
309,622
299,895

ที่มา: จํานวนเด็กหญิงเขาเรียนระหวาง พ.ศ. 2464 - 2475 ดัดแปลงจาก มานิจ ชุมสาย, ม.ล. (น. 57-58),
อางถึงใน นงเยาว ธาราศรีสุทธิ, 2526 (น. 26.) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

จํานวนนักเรียนหญิงทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางกาวกระโดดภายหลัง ป พ.ศ. 2464 นัน้
ไมอาจอนุมานเปนอยางอื่น นอกจากวาในระยะกอนหนานั้นเด็กหญิงมิไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐอยางจริงจัง นอกจากนี้ สะทอนวาสังคมสยามมีเจตคติที่ดี
ในการสงเสริมเด็กหญิงเขาเรียนเพือ่ รับความรูแ ละวิทยาการใหมๆ แบบตะวันตก
รวมทัง้ เพือ่ การรูห นังสือไทย ซึง่ รองรอยทัศนคติสว นนีม้ คี วามชัดเจนเมือ่ สัดสวน
ของเด็กหญิงในโรงเรียนกาวกระโดดและลํา้ หนาเด็กชายในปลายศตวรรษที่ 20
5.2 โรงเรียนมิชชันนารีสําหรับเด็กหญิงสามัญชน
ดังที่กลาวไวในตอนตน เด็กหญิงเขาถึงความรูและวิทยาการสมัยใหม
อยูบ า งจากกลุม มิชชันนารี โดยประมวลไววา การศึกษาในระบบสากล/สมัยใหม
ของสยามนั้น หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุงใหเกิดประโยชนแกความตองการ
ของประเทศและประชาชนทั่วไป โดยรัฐจะเปนผูเขามาควบคุมหนวยงานและ
จัดหาบริการทางดานการศึกษาให เชน มีสถานที่เรียน โดยเฉพาะมีครูสอน
ทําการสอนตามเวลาที่กําหนด และมีหลักสูตรเปนลําดับชั้น ซึ่งเปนการออกไป
จากขอบเขตการศึกษาตามธรรมเนียมไทยโบราณ การศึกษาแบบโบราณ
เปนการศึกษาที่รัฐไมไดเขาไปจัดการ แตเกิดขึ้นจากพระและราษฎรรวมมือกัน
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จัดใหเฉพาะกลุม เฉพาะพวก มิไดมจี ดุ มุง หมายไปในแนวเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ
เมื่อตรวจสอบโอกาสการเขาถึงความรูและการศึกษาสมัยใหมของเด็กหญิง
สยามสามัญชนแบบนอกระบบโรงเรียน พออนุมานไดวา เด็กหญิงทีเ่ ปนลูกหลาน
ของชนชั้นศักดินาตํ่ามีประสบการณเขาถึงความรูและวิทยาการแบบตะวันตก/
อาณานิคมมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 17 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
จากโรงเรียนที่ดําเนินการโดยกลุมมิชชันนารี
ในสมั ย นั้ น กลุ  ม มิ ช ชั น นารี ที่ เ ข า มายั ง อยุ ธ ยาได จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นขึ้ น
หลายประเภท รวมทั้งโรงเรียนที่ตั้งในชุมชนชาวคริสต สําหรับคนสยามและ
คนชนชาติอื่นๆ ที่เขารีต (Chaiwan, 2010, p. 70) จากบันทึกในจดหมายเหตุ
รายวันของบาทหลวง เดอ ชัวซี (De Choisy) ทีไ่ ดเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยา
พรอมกับราชทูตฝรั่งเศสคนแรก คือ เชอรวาเลียร เดอ โชมองต (Chevalier de
Chaumont) ผูเขามาเจริญสัมพันธไมตรีในแผนดินของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ป พ.ศ. 2228 มีใจความวา บาทหลวงไดกอตั้งโรงเรียนสําหรับเด็ก
ชาวบานไวจํานวนหลายแหงดวยกัน อาทิ โรงเรียนอยุธยา โรงเรียนมัสเฟรนด
โรงเรียนมหาพราหมณ วิทยาลัยคอนสแตนติน วิทยาลัยตางชาติ และโรงเรียน
สามเณร โรงเรียนสามเณรมีชื่อปรากฏเรื่อยมาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาในป
พ.ศ. 2310 ในบันทึกเดียวกัน กลาวในทํานองวาสมเด็จพระนารายณมหาราช
ทรงพระราชทานที่ดินและอนุญาตใหมิชชันนารีจัดตั้งโรงเรียนและเปดสอนได
ในวิชาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร แตมีขอหามวาตองไมทําการยุยงสงเสริม
ใหผูเรียนมีความกระดางกระเดื่องตอสถาบันพระมหากษัตริยและแผนดินของ
พระองค ดังความตอนหนึ่ง วา
“…สวนโรงเรียนของพวกเขารีตนัน้ ก็จะไดรบั การบํารุงและมีสทิ ธิ
เทาเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ ของบานเมือง...”
(วุฒิชัย มูลศิลป 2529, น. 56-57)

145

จากบันทึกขางตน วุฒิชัย มูลศิลป ตั้งขอสังเกตวา ‘โรงเรียนอื่นๆ ของ
บานเมือง’ นาจะหมายถึงโรงเรียนของคนไทย ทีต่ งั้ อยูใ นวัด แตไมปรากฏหลักฐาน
วามีชอื่ มีแซวา อะไร ตัง้ อยูท ไี่ หน เคาลางประวัตศิ าสตรการศึกษาไทยแบบตะวันตก
จึงมีเพียงโรงเรียนของมิชชันนารี
ในงานอีกชิ้นหนึ่งที่ไดศึกษาบทบาททางการศึกษาของมิชชันนารี คือ
งานของสะอาด ไชยวัณณ (Saad Chaiwan) (Chaiwan, 2010) ที่ไดใหภาพ
บทบาทการศึกษาของมิชชันนารีในสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ สมัยพระนารายณ
มหาราช จนถึงยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทรวา โรงเรียนทีค่ ณะมิชชันนารีตงั้ ขึน้
ในสมัยพระนารายณมหาราชนั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแต
1. โรงเรียนสําหรับเตรียมคนทองถิ่นเขารีตและเตรียมสามเณรเปน
พระคาทอลิก และใหการศึกษาแกพระคาทอลิก กิจกรรมสวนนีด้ าํ เนินการเรือ่ ยมา
โดยโรงเรียนสามเณร และบันทึกวาโรงเรียนสามเณรตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1665
2. โรงเรียนสําหรับเด็กชายทีเ่ ปนลูกเจานาย พระมหากษัตริยห รือสมเด็จ
พระนารายณมหาราช เปนผูจ ดั หาผูเ รียนเพือ่ สงมาเรียนตามแบบแผนการศึกษา
ตะวันตกมีอยูนับ 10 พระองค และ
3. โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเด็กสามัญชนในชุมชนชาวคริสต ซึ่งมีทั้ง
คนสยามและคนชาติอนื่ ๆ ไชยวัณณใหความเห็นวา เด็กทีเ่ ปนลูกหลานชาวบาน
สามัญชนสวนใหญ เปนลูกหลานของเจานายที่ศักดินาตํ่ามากกวาบุตรหลาน
ชาวบานที่เปนไพรทาสจริงๆ ที่สําคัญ โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนชาวคริสต
เปดโอกาสใหเด็กหญิงเขาอยูใ นระบบดวยนับตัง้ แต ป ค.ศ. 1671 แตไมลงรายละเอียด
เรื่องตัวความรู (Chaiwan, 2010, น. 70)
ถัดมาในแผนดินของรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร มิชชันนารีหลายคณะ
หลายนิกายไดเดินทางเขามาอีกครั้ง เริ่มจากมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต
ที่ไดเขามาเปนคณะแรกในป พ.ศ. 2371 และไดทยอยเขามาอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2416 ในแผนดินของรัชกาลที่ 5 ประมาณวามีมิชชันนารี
พํานักอยูใ นกรุงสยาม 100 คน สังกัดคณะทีท่ าํ หนาทีป่ ระกาศศาสนา หลายคณะ
ดวยกัน อาทิ
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1. สมาคมมิชชันนารีลอนดอน (London Missionary Society) ซึ่งได
เขามาตั้งแตในสมัยพระนารายณมหาราช
2. คณะกรรมการผูแ ทนของอเมริกนั ทีท่ าํ หนาทีเ่ ผยแผศาสนาในตางประเทศ
(American Board of Commissioners for Foreign Missions)
3. คณะกรรมการอเมริกันแบบติสท (American Baptist Board)
มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเปนอยางมากในคณะนี้ คือ นายแพทย แดน บีช บรัดเลย
(Mr. Dan Beach Bradley) ทานผูน ไี้ ดมบี ทบาทสําคัญตอวงการจัดพิมพหนังสือ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวงการแพทยแผนใหม
4. คณะกรรมการอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian
Missions) (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2550, น. 46)
มิชชันนารีนกิ ายคาทอลิกจากฝรัง่ เศสและมิชชันนารีอเมริกนั เพรสไบทีเรียน
ที่อยูในนิกายโปรเตสแตนตไดมีสวนสําคัญอยางมากในการบุกเบิกการศึกษา
แผนใหมและบมเพาะตัวตนสตรีในสยามประเทศ ที่พํานักในเขตพระนครและ
ตามหัวเมืองทีส่ าํ คัญๆ ของแตละมณฑล รวมทัง้ มณฑลพายัพดวย โดยทีโ่ รงเรียน
สตรีของมิชชันนารีมีพัฒนาการแบบตอเนื่องเริ่มจากการสอนทักษะ 3 R ไดแก
(R)eading (อานออก), (W)riting (เขียนได) และ(A)rithmetics (คิดเลขเปน)
ในบานพักของหมอสอนศาสนามาสูก ารศึกษาในระบบโรงเรียนทีเ่ ปนทางการ
5.3 โรงเรียนเด็กหญิงในบานมิชชันนารี:
เรียนวิชาหนังสือไทย ขับรอง ทองพระคัมภีร
การศึ ก ษาของเด็ ก หญิ ง ในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ที่ ไ ม ไ ด จั ด โดยรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น อนุมานไดวาเริ่มขึ้นตั้งแตรัชสมัยของรัชกาลที่ 3
ทัง้ นี้ กลุม มิชชันนารีระลอกใหมทไี่ ดเดินทางสูส ยามในปลายรัชกาลที่ 3 ไดจดั ตัง้
โรงเรียนสําหรับเด็กหญิงและเด็กชายขึ้นจํานวนพอสมควร ทั้งในพระนคร
และปริมณฑล โครงการโรงเรียนสําหรับเด็กชาวบานในหวงเวลานั้น จะมีระยะ
สั้นๆ จัดในบานของมิชชันนารี มีเด็กจํานวนไมมากนัก อาทิ ในป พ.ศ. 2379
มีโรงเรียนที่อยูในความดูแลของมิชชันนารีสตรี ชื่อ โรงเรียนนางเดฟเวนพอรต
(Mrs. Devenport) ตอมาในป พ.ศ. 2383 ไดมีการกอตั้งโรงเรียน ชื่อ โรงเรียน
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นางพีซ (Mrs. Piece) แตไมมีหลักฐาน ทั้งถิ่นที่ตั้งและจํานวนเด็ก ตอมาใน
ป พ.ศ. 2395 ปรากฏชือ่ โรงเรียนนางแดน บีช บรัดเลย (Mrs. Dan Beach Bradley)
ซึ่งตั้งอยูละแวกวัดอรุณราชวราราม มีเด็กนักเรียนคราวละไมถึง 10 คน (วุฒิชัย
มูลศิลป, 2529, น. 58)
ในทํานองเดียวกัน ประวัตขิ องโรงเรียนกุลสตรีวงั หลังบันทึกวา การศึกษา
แผนใหมสําหรับเด็กหญิงสยามไดเริ่มขึ้นตั้งแตในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 หรือ
ในราว ค.ศ. 1836 มิชชันนารีสตรี ที่เปนกําลังสําคัญในการบุกเบิก คือ นางแดน
บีช บรัดเลย ทั้งนี้ นาง แดน บีช บรัดเลย ไดเริ่มเปดโรงเรียนสอนเด็กหญิงขึ้น
ที่บานของทานเองเปนเบื้องตน มีนักเรียนทั้งหมด 9 คน วาจางครูซึ่งเปน
ชาวตางประเทศมาทําการสอนวิชาเลข อานและเขียนหนังสือไทย สวนตัวทานเอง
สอนวิชาขับรองและทองพระคัมภีร ตอมาโรงเรียนเด็กหญิงในปกของมิชชันนารี
นิกายอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดพัฒนาจนกระทั่งเปนโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง
ในป พ.ศ. 2417 และไดเปลี่ยนชื่อเปนวัฒนาวิทยาลัย (นงเยาว เนาวรัตน,
2551)
นอกจากสอนหนังสือใหเด็กชาวบานในบานพักสวนตัวแลว นาง แดน บีช
บรัดเลย ถวายการสอนในโรงเรียนสตรีที่จัดตั้งในเขตพระบรมมหาราชวังดวย
นอกจากนางบรัดเลย นางแมททูน (Mrs. Mattoon) และนางโจนส (Mrs. Jones)
ที่มีโรงเรียนของตน ก็ไดเขาไปถวายการสอนในโรงเรียนสตรีภายในบริเวณ
พระบรมมหาราชวังดวย มิชชันนารีเขาไปถวายการสอนหนังสือแดเจานาย
ฝายในสัปดาหละ 6 วันผลัดเปลี่ยนกันสอนคนละ 2 วัน วิชาที่ถวายการสอน
มีตงั้ แต ภาษาอังกฤษ ภูมศิ าสตร ดาราศาสตร และมารยาทของเจานายตะวันตก
(วรรณพร บุญญาสถิต, 2549, น. 106) งานศึกษาของ วรรณพร บุญญาสถิต
(2549) สรางความรับรูถึงชั้นของความรูตะวันตกที่ไหลเขาสูสังคมสยามแตละ
ชนชั้น และระหวางผูหญิงในและนอกเขตพระบรมมหาราชวัง โดยที่ความรู
ที่มิชชันนารีจัดใหแกลูกหลานชาวบานที่มาเรียนตามบานของตน สวนใหญ
เนนสอนทักษะ 3R และการขับรอง ในบริบทสยาม ทักษะ 3R คือ การฝกหนังสือ
ไทย เพื่อไวอานพระคัมภีร การคิดเลข รวมทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องตน
แตสตรีชนชั้นสูงในพระราชวัง ไดเขาถึงความรูที่สามารถเขาใจโลกที่กวางขึ้น
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ผานความรูภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร และดาราศาสตร ประสบการณเขาถึง
ความรูและวิทยาการสมัยใหมของผูหญิงสยามจึงถูกกําหนดดวยชนชั้นทาง
สังคมมาแตตนมือ
โรงเรียนเด็กหญิงที่ดําเนินการโดยมิชชันนารีในพื้นที่นอกพระนคร อาทิ
เชียงใหมและเพชรบุรี ไดรบั การบันทึกในทํานองเดียวกันวา ประเภทความรูท สี่ อน
ในโรงเรียนเด็กผูหญิงสามัญชน มักผสมผสานระหวางทักษะ 3R กับการงาน
อาชีพ เชน การเย็บปกถักรอย มารยาทเขาสูสังคม และการทองพระคัมภีร
วิชาการเรือนเปนสิง่ ดึงดูดใจใหเด็กหญิงเขามาเรียนกับโรงเรียนมิชชันนารีมากกวา
วิชาอืน่ ๆ (มาดี ลิม่ สกุล, 2552) มาดี (2552) วิเคราะหความหมายของการศึกษา
ทีม่ ชิ ชันนารีสอดใสลงในตัวเด็กผูห ญิงวาเปนวิชาแมบา นแบบอาณานิคม แตงาน
ของมาดีและงานกอนหนานี้ละเลยไมคอยวิเคราะหคือ เด็กหญิงสยามในและ
นอกราชสํานักทีเ่ ริม่ คุน เคยกับการรูห นังสือภาษาชาติ การนับเลขและดูแลสุขภาพ
แบบตะวันตก ยอมนาจะมีผลเปดกวางตอโลกทัศนของเด็กหญิงที่นอกเหนือ
ไปจากประสบการณความเชือ่ ทองถิน่ ความรูช ดุ ใหมนา จะกอรูปวิธคี ดิ เด็กหญิง
ใหมองเห็นตนเองวาเปนปจเจกและพลเมืองที่เกาะเกี่ยวกับสังคมที่ใหญกวา
สังคมบาน ตลอดจนอุดมการณความเปนแมและเมียตามตํานานความเชื่อ
ทองถิน่ รองรอยการลุกขึน้ มาเรียกรองสิทธิผหู ญิงสามัญชน 2 คน คือ อําแดงจัน่
และอําแดงเหมือน ในปลายรัชกาลที่ 4 ทีไ่ ดกลาวไปกอนหนานีก้ ด็ ี ความคิดของ
ผูหญิงที่สะทอนผานหนังสือพิมพและวารสารผูหญิง อาทิ สตรีไทย ที่ออกสูโลก
นักอานในปลายรัชกาลที่ 4 เชนกันก็ดี การลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิตั้งนามสกุล
ของนางอิน ตนสกุล ทัศลีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ดี ยอมบงชี้ภาวะความตื่นตัว
เกีย่ วกับสิทธิปจ เจกบุคคลและคาความเปนมนุษยทไี่ มแตกตางระหวางหญิงชาย
รวมทั้งความเชื่อที่วามนุษยทั้งหญิงชายสามารถเขาถึงระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมขัน้ สูงไมแตกตางกัน นาจะเชือ่ มโยงรอยรัดกับการเขาถึงความรูส มัยใหม
ทั้งในระบบโรงเรียนและความรูความคิดที่กําลังไหลลูเขาสูสังคมสยามซึ่งกําลัง
ตกอยูภายใตอิทธิพลของวิธีคิดและวัฒนธรรมตะวันตก ชัยอนันต สมุทวณิช
(2540, น. 29) วิเคราะหวา การรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมตะวันตกของชนชัน้
ปกครองสยาม ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 อาทิ การเลิกประเพณีหมอบคลาน และ
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พระราชพิธโี บราณอีกหลายประเภท รวมทัง้ การใหสทิ ธิประชาชนถกเถียงการบาน
การเมืองผานหนังสือพิมพ สงผลใหสังคมสยามตื่นตัวรับเอาแนวความคิด
เรือ่ งเสรีภาพ ประชาธิปไตยรวมทัง้ ความคิดเรือ่ งชาติทกี่ าํ ลังงอกงามในประเทศ
ตะวันตกเขาสูประเทศไทย ราษฎรที่ตื่นตัวในสมัยนั้นออกหนังสือพิมพแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบานเมือง โดยเฉพาะนักคิดนักเขียนรวมสมัย
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เชน เทียนวรรณและ ก.ศ.ร. กุหลาบ ทีแ่ สดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบานเมืองและใหสถานะแกพลเมืองในการสรางชาติอยางชัดแจง เชน
เทียนวรรณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนชาติ วา
“…องคประกอบของชาติ คือ ผูนํา ขาราชการ และราษฎร หาใช
กลุมคนกลุมหนึ่งกลุมใดไม ราษฎรนี้เองที่มีความสําคัญอยาง
ที่สุด เพราะเปรียบเสมือนสายโลหิตของแผนดิน…”
(2540, น. 29)
นอกจากนี้พบวาวิธีคิดของผูหญิงที่เคลื่อนออกจากวิถีจารีต ปรากฏขึ้น
ในหลายๆ ภูมิภาคของโลก ผูหญิงที่ไดรับการศึกษาจากมิชชันนารีมักเขารวม
ในขบวนการกูชาติจากเจาอาณานิคม รวมทั้งใชวิชาการรูหนังสือเผยความรูสึก
ของตน และรวมขบวนการเรียกรองสิทธิผูหญิง อาทิ ในประเทศลาว ประเทศ
อินโดนีเซีย
เมื่อยอนทบทวนการกอตัวการศึกษาสมัยใหมของเด็กหญิงชาวบาน
ในบริบทประเทศที่ตกเปนอาณานิคมภูมิภาคอื่น มีประเด็นที่คลายคลึงกัน คือ
ประสบการณการเขาถึงความรูจากโลกภายนอกที่บมโดยโรงเรียนมิชชันนารี
มีสวนสําคัญในการสรางตัวตนใหมของผูหญิง เชน การมองตนเองเปนพลเมือง
และการตอสูในชุมชนการเมือง รวมทั้งลุกขึ้นตอสูกับเจาอาณานิคม (Mgadla,
1997)
พารต แทมบา กาดเลอ (Part Themba Mgadla) (1997) ซึ่งศึกษา
บทบาทของมิชชันนารีผหู ญิงกับการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศบอตสวานา
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(Botswana) ทวีปแอฟริกา ระหวาง ค.ศ. 1840 - 1937 ชี้วากลุมมิชชันนารีสตรี
ที่เดินทางรอนแรมมายังแอฟริกาซึ่งเปนโลกใหมอันไกลโพนดวยแรงศรัทธาใน
พระเจานัน้ คนพบวาอุปสรรคสําคัญของการเผยแผศาสนา คือ ภาษาทีแ่ ตกตางกัน
ระหวางผูมาเยือนและเจาบาน คนทองถิ่นเขารีตไมสามารถอานเขียนภาษา
อังกฤษได ทําใหพวกเขาเขาไมถึงพระผูเปนเจาและไมสามารถถายทอดเนื้อหา
คําสอนในคัมภีรไบเบิลสูผูอื่นได การศึกษาจึงเปนประดิษฐกรรมปรับเปลี่ยน
ชาวบอตสวานาที่เขารีตใหเปนตัวแทนพระเจาที่สมบูรณ
ระยะเริ่มตน โรงเรียนซึ่งมักใชสถานที่รวมกับที่พักอาศัย เนนการสอน
ทักษะ 3R ตอมาเพิม่ วิชาการขับรองและทองพระคัมภีร บาทหลวงมุง ทํางานกับ
ผูชายที่เปนหัวหนาเผา ถายโอนงานดานการศึกษา สุขภาพพื้นฐานและบริการ
ชุมชน ซึ่งถูกประเมินคาวามีความสําคัญนอยกวาการทํางานใกลชิดกับผูนํา
ชนเผาใหแกภรรยาและมิชชันนารีสตรีที่เปนโสด
กาดเลอ กลาววามิชชันนารีสตรี 9 คนที่เธอศึกษาทั้งหมดอยูในสังกัด
สมาคมมิชชันนารีลอนดอน มิชชันนารีสตรีที่ไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษา
สําหรับเด็กหญิงในระยะแรกๆ ไดขยายเนือ้ หา หรือบางพืน้ ทีล่ ดทอนเนือ้ หาวิชา
3R ไปสูวิชาวาดวยการตัดเย็บ การปกผา การวาดเขียน การประกอบอาหาร
อาจมีการฝกอานเขียนภาษาอังกฤษ และทองพระคัมภีรบาง ทั้งนี้ผูหญิงที่เปน
ผูใหญตองการความรูที่ใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน จนลวงเขาสูชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 การศึกษาแผนใหมระบบโรงเรียนแบบตะวันตกสําหรับเด็กหญิง
และผูห ญิงพืน้ เมืองจึงเริม่ มีความตอเนือ่ ง ครูเองมีแนวคิดประเด็นสิทธิสตรีและ
ความเปนมนุษยของผูหญิงที่เดนชัดขึ้น มิชชันนารีสตรีรุนใหมที่เขามาประเทศ
บอตสวานาในปลายศตวรรษที่ 19 บางคนมีประสบการณการเรียนระดับอุดมศึกษา
และประกาศนียบัตรดานการสอนจากประเทศแม บางคนพกพาความเชื่อเรื่อง
สิทธิสตรีและความเสมอภาคระหวางหญิงชายมาดวย มิชชันนารีสาวโสดรุน ใหม
ดิ้นรนสงผานความคิด สิทธิพื้นฐานของความเปนมนุษยและเปนสิทธิปฐมภูมิ
ในบรรดาสิทธิที่ผูหญิงพึงไดรับสูการศึกษาในทองถิ่น อาทิ มิชชันนารีชื่อ แมรี่
พารตริดจ (Mary Partridge) ที่เขาไปพํานักในบอตสวานา ในชวงป ค.ศ. 1890
ไดรับการมอบหมายใหจัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กหญิงลวน แตพารตริดจเห็นวา
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มิชชันนารีสตรีควรผลักดันใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเรียนรวมที่มีทั้งเด็กผูหญิง
และผูชาย (Co - Education) เธอและมิชชันนารีที่ชื่อนางสาว อลิส ยัง (Miss
Alice Young) ตางเห็นพองวา เด็กทั้งสองเพศควรเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดมีการปฏิสังสรรค และโรงเรียนควรชวยปรับเปลี่ยน
สถานภาพสตรีใหทัดเทียมบุรุษเพศ โรงเรียนเรียนรวมที่นําโดยพารตริดจ
ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนที่มุงใหเด็กทั้งสองเพศภาวะเขาถึง
ความรูวิชาการทัดเทียมกัน
พารตริดจและมิชชันนารีสตรีคนอื่นๆ ใช ‘โรงเรียนเรียนรวม’ เปนพื้นที่
ทบทวนและจัดวางบทบาทและความเปนหญิง - ชาย ใหม โรงเรียนฝกอบรม
เด็กผูช ายเปลีย่ นมุมมองตอผูห ญิงวาเปนเพศออนดอยกวา รวมทัง้ ฝกใหเด็กผูช าย
ชวยทํางานแบกหามและทํางานบาน สวนเด็กผูห ญิงไดรบั การบมเพาะความเปน
ผูนํา กาดเลอ (Mgadla, 1997) อางวาเด็กหญิงจากโรงเรียนมิชชันนารีสตรี
จํานวนหนึ่ง ตอมาไดกลายเปนหัวหอกสําคัญเรียกรองสิทธิสตรี พรอมๆ กับ
การเปนนักเคลื่อนไหวตอตานลัทธิอาณานิคม งานอีกชิ้นหนึ่งที่ศึกษาบทบาท
มิชชันนารีสตรีในประเทศจีนชวงปลายศตวรรษที่ 19 เอียน เวลช (Ian Welch)
(2005) ไดศึกษาวิถีชีวิตและบทบาทมิชชันนารีสตรีในจังหวัด ฟูเจียน (Fujian)
ประเทศจีน ชวงป ค.ศ. 1892 ถึงกลางป ค.ศ. 1895 เผยวามิชชันนารีผูหญิง
เริ่มบมเพาะอุดมการณเสรีนิยมและอุดมการณสตรีนิยมแบบเสรีนิยมเขาสู
การเรียนการสอนเชนกัน
ตัง้ แตกลางศตวรรษที่ 19 โอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กหญิงชนชัน้ กลาง
ในโลกตะวั น ตกเป ด กว า งอย า งมาก ผู  ห ญิ ง จํ า นวนไม น  อ ยได ลิ้ ม ลองชี วิ ต
ในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย แตถึงกระนั้น ผูหญิงชนชั้นกลางไมสามารถแทรกตัว
เขาสูตลาดแรงงานชนชั้นกลางหรือแรงงานคอปกขาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การมีอาชีพที่มีรายไดมั่นคงยังเปนเพียงความฝนที่เลือนรางสําหรับผูหญิง
(Standly, 1986; Friedan, 1993) การเขารวมทํางานกับคณะนักบวชเผยแผ
ศาสนาจึงเปนโลกใหมนอกบานที่นาเสนหา กิจกรรมการเปนตัวแทนพระเจา
สรางความชอบธรรมใหผหู ญิงประเทศตะวันตก ทัง้ โสดและแตงงานแลว ไดออก
จากบานมารอนแรมไปยังดินแดนใหมอีกดวย
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เรื่องที่กลาวมาขางตนเผยใหเห็นการเกาะเกี่ยวของแนวคิดสตรีนิยม
ในซีกโลกตะวันตก กับผูหญิงในอีกซีกโลกหนึ่งที่สงผานการศึกษาของผูหญิง
ดังที่รับรูกัน กระแสความคิดความเชื่อในเรื่องสิทธิของมนุษยและสิทธิสตรี
ในแนวเสรีนยิ มไดปรากฏตัวขึน้ มากอนแลวในสังคมตะวันตก กอนศตวรรษที่ 18
และในศตวรรษที่ 19 ไดกลายเปนอุดมการณทางสังคมและการเมืองใหม
ทีถ่ กู นํามาใชเปนพลังในการเรียกรองใหจาํ กัดสิทธิของกษัตริยแ ละบรรดาขุนนาง
และเรียกรองใหไดมาซึง่ สิทธิการเปนพลเมือง ประกอบดวยสิทธิในการถือครอง
ทรัพยสิน สิทธิการศึกษา สิทธิการมีงานทํา และสิทธิทางการเมือง เปนตน
การตืน่ ตัวเรือ่ งสิทธิความเปนมนุษย นําไปสูก ารเรียกรองเรือ่ งความเทาเทียมของ
ผูหญิงในฐานะมนุษยคนหนึ่งดวย ความคิดเหลานี้มีอิทธิพลตอนักสตรีนิยม
รุนแรกๆ เชน แมรี วอลสโตนคราฟท ในศตวรรษที่ 18 ตอมาเปนจอหน สจวต
มิลล และแฮรเรียต เทเลอร ในศตวรรษที่ 19 (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2547)
วอลสโตนคราฟท ทาทายความเชื่อความเปนชาย - หญิงที่มีมาแตเดิม
และปฏิเสธความเชือ่ เรือ่ งความดอยกวาของผูห ญิง รวมทัง้ ปฏิเสธวิธคี ดิ ทีเ่ ชือ่ วา
ผูห ญิงเปนเพศทีอ่ อ นแอไมมเี หตุผลและเจาอารมณ วอลสโตนคราฟท จึงเรียกรอง
ใหผูหญิงไดเขาถึงการศึกษาที่แทจริง ซึ่งหมายถึงการศึกษาที่ผูชายชนชั้นสูง
ไดรับอยูในขณะนั้น (Tong, 1989, น. 16-17)
เมื่อยอนทบทวนระบบการคิดแบบตะวันตกในสยาม ความใฝฝนที่จะ
ยกระดับสิทธิและเสรีภาพของเด็กหญิงนาจะเปนอุดมการณสว นหนึง่ ของมิชชันนารี
สตรีทอี่ ยูใ นสยามบางคนดวย อยางเชน มิสโคล (Miss Edna Sarah Cole) (1878 1923) แหงโรงเรียนสตรีวงั หลัง มิสโคลไดตอ สูอ ยางทรหดเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนใหมมี าตรฐานวิชาการระดับเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลเด็กชาย
รวมทัง้ มีกจิ กรรมเสริมสรางประสบการณนอกปริมณฑลบาน ภาคฤดูรอ น ภาวะ
ความเปนผูนํา และบริการสาธารณะใหนักเรียนหญิง กิจกรรมเหลานี้มุงเนน
การรูจ กั โลกนอกบานของเด็กหญิง นอกจากนี้ มิสโคลและมิชชันนารีสตรีคนอืน่ ๆ
อาทิ นางแฮเรียต เฮาส (Mrs. Harriet House) ยังมีสวนสําคัญในการจัดตั้ง
‘สโมสรสตรี’ (women club) ขึ้นในพระนคร แมสมาชิกเปนพระเจาลูกยาเธอ
พระเจานองยาเธอ และสตรีสงู ศักดิใ์ นพระบรมราชวังก็ตาม (เอ็ดนา บัลคลยี , 2550)
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ในยุคทีส่ งั คมสยามเริม่ ปรับตัวเขาสูเ ศรษฐกิจทุนนิยมนัน้ ไดมกี ลุม มิชชันนารี
เขาพํานักในกรุงสยามหลายนิกายดวยกัน และตางก็มบี ทบาทในการนําความรู
และวิทยาการแบบตะวันตกเขาสูสังคมสยาม ในป พ.ศ. 2397 คณะมิชชันนารี
นิกายคาทอลิกจากฝรัง่ เศสไดจดั ตัง้ โรงเรียนขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ และจันทบุรี และไดรบั
นักเรียนทั้งหญิงชายเขาเรียนโรงเรียนเปดสอนวิชาการสมัยใหมหลายวิชา อาทิ
สอนวิชาหนังสือไทย เลข การขับรอง และวิชาทางดานศาสนา ตอมาในป พ.ศ. 2408
ที่จังหวัดจันทบุรี นางแมค ฟารแลนด (Mrs. Mac Farland) ไดจัดตั้งโรงเรียน
อุตสาหกรรมหญิงขึ้นเพื่อฝกสอนวิชาการฝมือแกสตรีและเด็กหญิง แตตอง
ประสบกับปญหานักเรียนมักขาดเรียนเสมอๆ เพราะตองชวยเหลือครอบครัวทํานา
สวนโรงเรียนก็ประสบกับปญหาดานเงินทุน เนื่องจากเปนการเรียนที่ใหเปลา
สวนมิชชันนารีทพี่ าํ นักทีห่ วั เมืองทางเหนือ อาทิ เชียงใหม ชือ่ นางแม็คกิลวารี
(Mrs. McGilvary) ไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น และมีรายงานวามีเด็กหญิงเพียง 2 คน
ที่เรียนจนกระทั่งอานออกเขียนได ยุคนี้โรงเรียนสวนใหญกอตั้งขึ้นและดําเนิน
กิจการเพียงชวงสัน้ ๆ มิชชันนารีในนิกายเดียวกันทีพ่ าํ นักในกรุงเทพฯ ก็ไดจดั ตัง้
โรงเรียนสําหรับเด็กชายขึ้นหลายแหง โรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะมิชชันนารี
ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเชลยศักดิ์ ตอมามีสถานะเปนโรงเรียนเอกชน
อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (นงเยาว ธาราศรีสทุ ธิ, 2526)
จึงสรุปไดวาการศึกษาแบบตะวันตกสําหรับเด็กหญิงนอกราชสํานัก
ระยะตน ซึง่ มักเรียนอยูใ นบานของมิชชันนารี ไดเปดวิธคี ดิ การมองโลกทีก่ วางขึน้
ผานการรูหนังสือไทย การคิดคํานวณการดูแลสุขภาพเบื้องตน และความรู
ดานทักษะอาชีพ
5.4 โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง: พื้นที่ผูหญิงชนชั้นกลาง
5.4.1 ยุคนางเฮาส (Mrs. Harriet M. House)
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งเปนโรงเรียนสตรีแหงแรกในกรุงสยามเริ่ม
ก อ รู ป ขึ้ น ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยนาง แดน บีช บรัดเลย เมื่อนางบรัดเลย
ไดเดินทางกลับประเทศ มีบันทึกวานางเฮาส ไดเขารับชวงและสานปณิธาน
โครงการกอตั้งโรงเรียนเด็กหญิงนอกบานพักมิชชันนารี นอกจากนี้ยังมีการ
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ทบทวนความรู โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ และเย็บปกถักรอย นอกเหนือจาก
วิชาการพื้นฐานซึ่งไดแกทักษะ 3R และเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร วิชาภาษา
อังกฤษนั้น เปนวิชาที่สามัญชนทั่วไปเขาถึงยากเพราะมีการเรียนการสอนอยู
เฉพาะในราชสํานักและโรงเรียนชนชั้นสูงเทานั้น รวมทั้งวิชาชางเย็บปกถักรอย
ที่มักถายทอดอยูในหมูสตรีชนชั้นสูงเชนกัน วิทยาการความรูดังกลาวนับเปน
บันไดสําคัญสําหรับผูหญิงยุควัฒนธรรมศิวิไลซ ซึ่งมิใชเพียงเพิ่มคุณสมบัติ
ความเปนแมศรีเรือน ตามอุดมการณแมบานวิกธอเรีย ทวาเปนชองทางการ
ประกอบอาชีพอิสระหารายไดเลี้ยงตัว
ความเชื่อมโยงของขบวนสตรีนิยมตะวันตกกับการศึกษาของเด็กหญิง
สยามปรากฏอีกครั้งในการสถาปนาโรงเรียนสตรีใหเปนปกแผน แตติดขัดเรื่อง
เงินทุน ระยะแรกชาวสยามยังไมมีมโนทัศนเรื่องการศึกษาที่แยกเด็กขาดจาก
วิถที าํ มาหากินของครอบครัว มิชชันนารีตอ งจายเงินสรางแรงจูงใจใหมนี กั เรียน
(มาดี ลิม่ สกุล, 2552) นางเฮาสไดเดินทางกลับไปสหรัฐอเมริกา ทําการขอบริจาค
เงินทุนสําหรับโครงการจัดตั้งโรงเรียนเด็กหญิง และไดรับการสนับสนุนจาก
สมาคมสตรีแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา จํานวน 4,000 เหรียญสหรัฐภายใต
โครงการที่ฝรั่งเรียกวา ‘Harriet M. House School for Girls’ เพื่อซื้อที่ดิน
กอสรางโรงเรียน ณ บริเวณวังหลัง ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ปจจุบัน
เปนที่ตั้งสวนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อเปดสอนในป พ.ศ. 2417 โรงเรียน
รับนักเรียนประจํา เด็กๆ อยูก นิ และเลาเรียนโดยไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้
ขณะนัน้ มีนกั เรียนประจําจํานวน 6 คน ทีเ่ หลือเปนนักเรียนไปกลับ แตไมนานนัก
โรงเรียนตองประสบปญหาการเงิน ลมลุกคลุกคลานมาจนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2426
จึงไดมิสหรือแหมมโคล มาเปนผูดูแลและสานตอปณิธานโรงเรียน
5.4.2 ยุคมิสโคล (Miss. Edna S. Cole)
มิสโคลหรือแหมมโคลเปนชาวอเมริกนั และนับวาเปนผูบ กุ เบิกการศึกษา
สมัยใหมของผูหญิงสยามนอกราชสํานักยุคอาณานิคมอําพราง มิสโคลพํานัก
อยูในสยามระหวาง ค.ศ. 1878 - 1923 ในฐานะมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต
มิสโคลเริ่มตนชีวิตในสยามที่หัวเมืองเชียงใหม ไดมีสวนรับผิดชอบโรงเรียน
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สําหรับเด็กหญิงที่เชียงใหมในชวงสั้นๆ เมื่อมารับงานที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง
ปแรก มีนักเรียนหญิงอยูทั้งหมด 7 คน อยูประจํา 6 คน อีก 1 คน เปนนักเรียน
ไป - กลับ ปที่ 2 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 20 คน สวนใหญเปนเด็กที่คณะมิชชันนารี
สอนอยูที่บานตัวเอง (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) เอ็ดนา บัลคลีย ที่เปน
มิชชันนารีอกี คนหนึง่ ทีเ่ ขามายังสยามประเทศชวงปลายรัชกาลที่ 5 กลาวชืน่ ชม
ยกยองมิสโคลวา บุคลิกงดงามเฉลียวฉลาด สุภาพออนโยน เขมแข็ง อดทน
และเครงครัดในระเบียบวินัย ที่สําคัญรูจักวางตัวเปนที่ยอมรับและรูจักของ
คนทั่วไปนับตั้งแตสามัญชน ขาราชการ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ (เอ็ดนา
บัลคลีย, 2550) มิสโคลมีปรัชญาการศึกษาของเด็กหญิงวา “แสวงหาจริยธรรม
และถามหาความรู” (Seek beauty and pursue knowledge) ดังนั้นความรู
ในหลักสูตรของโรงเรียนไดรบั การปรับขนานใหญ นําพาเด็กหญิงเขาสูโ ลกความรู
ในจักรวาลวิทยาบุรุษตะวันตกและชนชั้นสูงสยามมากขึ้น อาทิ จัดสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ พงศาวดาร ภูมิศาสตร และวิชาวาดวยแมบานแมเรือนชั้นสูง
ไดแก วิชาชางเย็บปกถักรอย ดนตรี และการประกอบอาหาร ความรูส ว นแรกนัน้
สยามประเทศออกแบบใหเรียนเฉพาะในโรงเรียนเด็กชายชนชัน้ สูง จึงเปนทีน่ ยิ ม
ของผูป กครอง (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530; ตาด ประทีปะเสน, 2517 อางถึงใน
มาดี ลิ่มสกุล 2552, น. 17)
ในป พ.ศ. 2438 โรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง มีนกั เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
เปนครั้งแรก จํานวน 7 คน ตอมาในป พ.ศ. 2446 มิสโคลสงนักเรียนหญิง
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเขาสอบเทียบมาตรฐานในชั้นมัธยมบริบูรณ
(มัธยม 6) ตามหลักสูตรนักเรียนชายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูเ ขาสอบมี 4 คน
ไดแก แชม วิมุกตะนันทน ตาด ประทีปะเสน หมอมลิ้นจี่ จักรพันธุ ณ อยุธยา
และทองสุก พิศาลบุตร ทั้ง 4 คนสอบผานทั้งหมด (เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550,
น. 32) น.ส. ตาด ประทีปะเสน ไดรบั รางวัลวิชาไวยากรณไทยและภาษาอังกฤษ
จากกระทรวงศึกษาธิการดวย
หวงเวลาเดียวกัน นักเรียนหญิงเริม่ จบชัน้ มัธยมศึกษา มิสโคลไดตอ ยอด
เปดสอนวิชาครูขึ้นเปนครั้งแรก กอนหนาที่รัฐบาลจะจัดตั้งกระทรวงธรรมการ
และโรงเรียนฝกอาจารยเล็กนอย ครูสตรีที่ออกไปสอนในโรงเรียนรัฐบาล และ
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โรงเรียนของมิชชันนารีทไี่ ดเริม่ ขยายตัวไปตามหัวเมืองตางๆ ทัว่ ประเทศ สวนหนึง่
เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง
เมือ่ ดูภมู หิ ลังชนชัน้ ของนักเรียนหญิงทีไ่ หลเขาสูโ ครงการจัดตัง้ โรงเรียนสตรี
ของมิชชันนารี อาทิ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ปฏิเสธไมไดวา เด็กหญิงที่มีโอกาส
ยังคงอยูในแวดวงชนชั้นสูงและกลาง ทั้งที่เปนพุทธ และคริสต กลาวเฉพาะ
โรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง เด็กนักเรียนมีทงั้ ราชนิกลุ ลูกเจานายชัน้ สูง ลูกพอคาและ
คหบดีชาวจีน และลูกขาราชการที่ทํางานในหัวเมือง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
และมีลกู ชาวบานทีเ่ ปนเด็กกําพราอีกจํานวนหนึง่ ทีม่ ชิ ชันนารีรบั อุปถัมภ (เอ็ดนา
บัลคลีย, 2550) ลูกชาวบาน มูลนายระดับลาง ไพรและทาส คาดวายังเขาไมถึง
โรงเรียนที่ดําเนินการโดยมิสซังตางๆ ปจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญ
เนือ่ งจากโรงเรียนมีการเก็บคาใชจา ยทีค่ อ นขางสูง โอกาสของเด็กชนชัน้ สามัญชน
มีอยูในกรณีที่มิชชันนารีรับอุปถัมภ อาทิ เด็กที่ถูกพอแมขายใหเจาของซอง
นางโลมและมิชชันนารีไถถอนออกมา (Chaiwan, 2010) เด็กกําพรา เด็กลูกครึง่
ทั้งพอฝรั่ง - แมลาว พอฝรั่ง - แมไทย เด็กเหลานี้มีโอกาสไดเรียนหนังสือ
ในโรงเรียนทีจ่ ดั โดยมิสซังตางๆ รวมทัง้ ในโรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง แตไมปรากฏแจง
ชัดวามิสโคลเนนใหเด็กเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต แมจะมีการสอนวิชา
วาดวยศาสนาในวันอาทิตย ทวาคาดวาโรงเรียนไดตบแตงเจตคติและรสนิยม
ผูหญิงสมัยใหมตามแบบตะวันตกลงสูตัวเด็กไปมิใชนอย ในบันทึกของ เอ็ดนา
บัลคลยี่  ผูซ งึ่ เดินทางมาถึงสยามในป ค.ศ. 1903 ครูโรงเรียนสตรีวงั หลัง มีชาวสยาม
ทํางานคูกับมิสโคลอยูถึง 4 คน ครูทั้ง 4 เปนศิษยเกาของโรงเรียนซึ่งมีภูมิหลัง
ทั้งเปนชนชั้นสูงในวังและธิดาคหบดีจีนและขาราชการ
“…ครูทั้ง 4 แตงกายตามแฟชั่นชั้นสูงในราชสํานัก - เสื้อสีขาว
คอตั้งแขนยาวตัดดวยผามัสลินบางๆ สวนชายเสื้อรูดระบาย
และแขนเสื้อแตงดวยลูกไมหรือลายปก สวมทับผานุง สีชมพู ...
ซึ่งเปนสีที่ประกาศใหใชเปนสีประจําราชสํานัก...”
(เอ็ดนา บัลคลีย, 2550, น. 33)
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ทุกคนตัดผมสั้นแตมีฟนขาวแบบชาวยุโรป บัลคลียบันทึกอีกวา ครูและ
นักเรียนของมิสโคลเปนกลุมเดียวในประเทศที่มีฟนสีขาว เพราะมิสโคลเกลียด
การกินหมากเอามากๆ ทั้งๆ ที่ การทําใหฟนดําเปนเงาถือวาเปนแฟชั่นสวย
ชั้นเลิศของสยาม ครูทั้ง 4 คนจึงตองขัดฟนอยางรุนแรง แตฟนก็ยังมีรอยสีชมพู
จางๆ (เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550, น. 34) มิใชเพียงกายของครูและนักเรียนที่ไดรับ
การปรับแตงใหเขากับรสนิยมของมิสโคล แตยังรวมถึงวิธีคิดและจิตใจดวย
บัลคลีย (2550) เลาวา มิสโคลตองการใหเด็กนักเรียนที่เปนลูกเจานาย
และสามัญชนปฏิบตั ติ อ กันเยีย่ งมนุษยทเี่ ทาเทียม รักการทํางานทีใ่ ชแรงงานกาย
แตมอี ยูเ นืองๆ ทีล่ กู เจานายและราชนิกลุ นิยมวางตัวเหนือกวา และบีบบังคับให
เพื่อนที่ตํ่าศักดิ์กวาทํางานใชแรงกายแทน อาทิ ทําความสะอาดพื้นหองนอน
และจัดเก็บเครือ่ งนอน ตัง้ แตวนั แรกๆ ทีบ่ ลั คลยี เ ดินทางมาถึงสยามและไดรบั รูว า
มิสโคลขอใหเธอชวยบมเพาะอุดมการณเสรีนิยมลงสูตัวนักเรียน ดังที่มิสโคล
เปรยกับเธอวา
“...นักเรียนบางคนทีม่ าจากในวังมักจะชอบหนีงาน แลวใหนกั เรียน
คนอื่นซึ่งเขาถือวาเกิดมาเพื่อรับใชเขาทํางานแทน ฉันมีความ
ปรารถนาเต็มเปยมในหัวใจทีเดียวคะ ที่จะสอนเด็กๆ ที่อยูใน
ชนชั้นที่รังเกียจการทํางานดวยนํ้าพักนํ้าแรงของตัวเองใหเรียนรู
ที่จะรูสึกภูมิใจในแรงงานของตัวเองใหจงได คุณเองก็มีสวน
ชวยไดนะคะ โดยชวยกรุณาซักรีดเสื้อผาของคุณเอง”
(เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550, น. 44)
นอกจากนี้ รสนิยมความทันสมัยนาจะถายทอดสูตัวเด็กผานกิจกรรม
การเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนของมิสโคล เด็กหญิงไดรบั
ความรู ทั้งในดานอักขรวิธี ภาษาชาติ และวิทยาการสมัยใหม รวมทั้งภาษา
อังกฤษทีไ่ มดอ ยไปกวาเด็กผูช าย ในขณะเดียวกันเด็กผูห ญิงไดรบั โอกาสพัฒนา
ความเปนผูน าํ ฝกใสใจความเปนสาธารณะ อาทิ ทํากิจกรรมระดมทุนเพือ่ นําเงิน
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ไปบริจาคคนยากจน ฝกทักษะการพูดในทีส่ าธารณะและจัดทําวารสารโรงเรียน
ที่สําคัญโรงเรียนเตรียมทักษะทางวิชาชีพใหเด็กหญิงสยาม เชน วิชาชีพครู
(เอ็ดนา บัลคลยี , 2550) คุณสมบัตเิ หลานีค้ าดวาไดปรุงแตงอัตลักษณความเปน
ผูหญิงชนชั้นกลางขึ้นใหมในสังคมสยาม บมเพาะจินตนาการ และมุมมอง
ตอตัวเองและโลกใหมใหเด็กหญิงในฐานะปจเจกชนและพลเมือง หนังสือพิมพ
และวารสารสตรี สวนหนึง่ เปนผลงานของศิษยเกาโรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง พวกเธอ
ดิ้นรนหาพื้นที่แสดงตนในฐานะปจเจกชนและ ‘พลเมืองเต็มชั้น’ มากขึ้น
การศึกษาของผูหญิงในโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ยังเปนสะพานทอดยาว
นําพาเด็กและสตรีเขาสูป ริมณฑลเศรษฐกิจแบบใหมทกี่ าํ ลังแตกตัวทัง้ ในภาครัฐ
และเอกชน ในยุคปลายรัชกาลที่ 5 และตนรัชกาลที่ 6 อาชีพสมัยใหมที่ไดรับ
การบมเพาะวาเปนอาชีพของสตรีที่มีการศึกษา คือ อาชีพครู และพยาบาล
(วัลยา ชูประดิษฐ, 2526) ทวาพืน้ ทีท่ างอาชีพในระบบราชการของผูห ญิงคอนขาง
จํากัด ผูหญิงที่มีการศึกษามักประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว อยางเชน การทํา
หนังสือพิมพและวารสารสตรี และตัดเย็บเสือ้ ผา คาขาย ซึง่ เปดกวางเปนทางเลือก
มากขึ้น แนวคิดตอตัวตนของผูหญิงและตอสังคมการเมืองที่ปรากฏในวารสาร
กุลสตรี ในปลายรัชกาลที่ 5 และอีกหลายฉบับในยุคตอมาเผยการแตกตัว
ทางความคิดของสตรีไทยชนชั้นกลางไดเปนอยางดีทั้งในเชิงอาชีพ บทบาท
และนิยามความเปนผูหญิง แม และเมียที่สะทอนความหมายของนางแกว
ยุคใหม
5.5 สตรีชนชั้นสูง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชินี
การศึกษาของเด็กหญิงในยุครัชกาลที่ 5 อีกปกหนึ่งไดบุกเบิกจากสตรี
ฝายในหรือสตรีชนชั้นสูงในราชสํานักสยาม สตรีในชนชั้นสูงที่เปนผูนําและ
เปนกําลังสําคัญในการจัดตั้งโรงเรียนผูหญิงในแวดวงชนชั้นสูง คือ สมเด็จ
พระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 5 ทีท่ รงมีแนวพระราชดําริ มีใจความวา
แนวทางทีจ่ ะชวยใหสตรีสยามเจริญในความรูเ ทาสตรีในประเทศอืน่ ๆ คือ การตัง้
โรงเรียนเฉพาะสตรีขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนสามัญชน มักตั้งอยูในวัด สวนโรงเรียน
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ที่รัชกาลที่ 5 กอตั้งขึ้นเพื่อผลิตมันสมองของประเทศ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบ
เปดโอกาสใหแตเฉพาะเด็กชายในหมูชนชั้นสูง
กลาวกันวา พระองคไดริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนสตรีราชินีในป
พ.ศ. 2433 ทวาสามารถเปดสอนไดจริงในป พ.ศ. 2447 ภายหลังโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง 30 ป ความลาชาสวนหนึ่งเปนผลมาจากการขาดแคลนบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ เ ป น สตรี ช าวสยามโดยแท ห ว งเวลานั้ น โรงเรี ย นสตรี ข อง
คณะหมอสอนศาสนา อาศัยครูสตรีที่เปนชาวตางประเทศ สตรีชนชั้นสูงสยาม
มีขอจํากัดเรื่องความรูวิชาการสมัยใหมอยูมาก โครงการทุนหลวงที่สงนักเรียน
ไปศึกษายังตางประเทศไมครอบคลุมเด็กหญิง เด็กหญิงที่ศึกษาอยูในโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง บางคนที่สอบชิงทุนหลวงได ทวารัชกาลที่ 5 ประสงคใหเปน
เงินรางวัลแทนการไปเลาเรียนยังตางประเทศ ดังนั้นในป พ.ศ. 2447 สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงมีดําริสงขาหลวงของพระองคจํานวน 4 คน
ไปศึกษาวิชาการเรือนสมัยใหมที่ประเทศญี่ปุน คือ นางสาวขจร นางสาวพิศ
นางสาวนวล และนางสาวหลี ทั้งหมดไปศึกษาวิชาการเรือนที่วิทยาลัยครู
แหงโตเกียว ดวยทุนทรัพยสวนพระองค (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 49)
นักเรียนทุน 4 คนตอมาเปนกําลังหลักของโรงเรียนราชินี
วิชาการเรือนของโรงเรียนราชินี ถูกหลอหลอมจากความเปนตะวันออก
อยูไมนอย พบวาในระยะแรกเมื่อเปดสอน ไดทรงวาจางครูจากประเทศญี่ปุน
3 คน เปนเวลา 3 ป ทั้งหมดสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัดครูแหงโตเกียว
โดยที่ 1 ใน 3 ไดทําหนาที่เปนครูใหญดวย ชื่อ มิสเทตสุ (Miss Tetsu) มิสเทตสุ
เปนครูใหญและเปนผูสอนวิชาการสมัยใหมดวย อาทิ วิชา ภาษาอังกฤษ
การคํานวณ และวิทยาศาสตร สวนสตรีญี่ปุน อีก 2 คน ชื่อ มิสคิโย (Miss Kiya)
และ มิสโทมิ (Miss Tomi) สอนวิชาชางการเรือน ครูคิโย สอนวิชาวาดเขียนและ
เย็บปก สวนครูโทมิ สอนวิชาการประดิษฐดอกไมแหง มีการบันทึกทํานองวา
รัชกาลที่ 6 ในขณะที่ทรงดํารงพระยศเปนสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จเยือน
ประเทศญีป่ นุ เมือ่ เสด็จกลับมาประเทศไดทรงกราบทูลพระมารดาวา วิชาการเรือน
ของญีป่ นุ มีความกาวหนามาก พระองคทรงประทับใจทีป่ ระเทศญีป่ นุ มีการปฏิรปู
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ระบบสังคมจนมีความกาวหนาทัดเทียมชาติตะวันตก ในแงของการศึกษา
ไดกาวหนาไปมาก ญี่ปุนประกาศใหมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาตั้งแต
ป พ.ศ. 2415 ที่สําคัญกิริยามารยาทของครูสตรีญี่ปุนไมดูลํ้าหนาขัดหูขัดตา
ชาวสยาม (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530)
เมื่อวิเคราะหความรูในหลักสูตรของโรงเรียนราชินี กับหลักสูตรโรงเรียน
สตรีของแหมมโคล ดูเหมือนอยูในระบบคิดเดียวกัน ทั้งในสวนของเนื้อหาและ
กิจกรรมเสริมตางๆ โรงเรียนราชินไี ดผสมผสานระหวางวิชาการเรือนกับวิชาการ
ตะวันตกและการรูห นังสือไทย เพียงแตเนนวิชาการการเรือนแบบญีป่ นุ แทนแบบ
ฝรั่ง (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 วิ ช าที่ นั ก เรี ย นในแต ล ะชั้ น ศึ ก ษาของโรงเรี ย นราชิ นี ในช ว ง
พ.ศ. 2447 - 2449
ระดับ อังกฤษ ไทย เลข วาด ปก ทํา พงศาวดาร ภูมิศาสตร สรีรศาสตร ตัดเย็บ
เขียน สะดึง ดอกไม
มูล
•
• • • •
•
ชั้น 1 •
• • • •
•
•
•
ชั้น 2 •
• • • •
•
•
•
•
ชั้น
•
• • • •
•
•
•
•
3-4
ที่มา: การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินี แฟม 1 และแฟม 2 ดัดแปลงจากสํานักราชเลขาธิการ (57),
โดย ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เมื่ อ วิ เ คราะห วิ ธี คิ ด ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นและการออกแบบความรู 
ในหลักสูตร คาดวา โครงการโรงเรียนราชินี กําลังพิเคราะหความสัมพันธและ
ตําแหนงแหงที่ของผูหญิงในสังคมสยาม รวมถึงมองเห็นพลังของการศึกษา
ทีอ่ าจชวยเสริมพลังอํานาจความเปนกุลสตรีและพลเมืองผูห ญิงในคราเดียวกัน
มีความเชื่อวาการศึกษาสมัยใหมจะชวยเปดที่ทางใหผูหญิงจัดวางตนเองใหม
ทีไ่ มตอ งพึง่ พิงพึง่ พาผูช าย และเขาถึงจริยธรรมและคุณธรรม รวมทัง้ เปนพลเมือง
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ของรัฐที่ดีได การศึกษาของผูหญิง คือการศึกษาที่จะนําพาผูหญิงไปสูอิสรภาพ
ในตัวเอง ดังที่พระองคพินิจวาการศึกษาและการมีอาชีพที่สามารถยืนบนขา
ตัวเองเปนรากฐานสําคัญใหผูหญิงครองศักดิ์ศรีความเปนคนไวได โดยไมตอง
พึ่งพาสามี ดั่งมีใจความวา “…ความรูจะทําใหสตรีมีศักดิ์ศรีในความเปนคน
แมไมมีสามีหาเลี้ยงก็ตาม…” (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 53)
นอกจากนี้พระองคยังเนนยํ้าในทํานองวา เมื่อมีความรู สตรีจะไดรูจัก
หาเลีย้ งชีพในทางทีช่ อบ รูจ กั ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติบา นเมืองตามสมควร
แกหนาที่ของสตรี และที่สําคัญ พระองคยังมีพระประสงคใหการจัดการเรียน
ของโรงเรียนราชินีเปนแบบอยาง การศึกษาของสตรีในสยามตอมาจึงมุงให
โรงเรียนสตรีอื่นๆ ที่กําลังเปนที่เรียกรองตองการของสังคม เอาอยางโรงเรียน
ราชินี (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) โรงเรียนราชินีเบื้องตน เนนใหสตรีมีวิชา
เพือ่ การประกอบอาชีพตามฐานะตน จึงทรงวางแนวคิดวาเปาหมายของหลักสูตร
โรงเรียนราชินีตองผลิตนักเรียนใหมีทักษะความรูพื้นฐาน 4 ดาน คือ
1. ดานการชางฝมือ ตองฝกเด็กใหมีความรูระดับ
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได
2. ดานหนังสือไทย ใหรูขนาดเขียนใหคนอื่นอานเขาใจได
3. ดานภาษาอังกฤษ ใหมีความรูอานออกเขียนได
4. ดานอบรมจรรยามารยาทและศีลธรรมใหเปนสตรีทเี่ จริญดวยคุณธรรม
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 55)
ตอมาโรงเรียนราชินีไดขยายโครงการการศึกษาออกเปนหลายแผนก
อาทิ แผนกการชาง แผนกอนุบาล แผนกการเรือน และในป พ.ศ. 2447 ไดขยาย
การเรียนการสอนไปสูแผนกการประดิษฐดอกไมแหง
นอกจากวิชาแมบานและการชางชั้นสูงแลว โรงเรียนราชินีไดบมเพาะ
ใหเด็กผูหญิงรูจักการบํารุงบานเมืองผานแนวคิดการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์
สรางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยผานการทํางานเลี้ยงชีพดวยตนเอง ลดการพึ่งพิง
ผูชายทางเศรษฐกิจ
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อาจสันนิษฐานไดวาพระองคมองไมเห็นโอกาสที่ผูหญิงจะไดเขาสูพื้นที่
อาชีพใหมๆ ซึ่งเปดรับโดยกระทรวง ทบวง กรม ขณะนั้น จึงฝกทักษะตอยอด
การงานดานชางฝมือใหเด็กหญิงไวเลี้ยงชีพ หรืออีกนัยยะหนึ่งพระองคยังมี
วิธีคิดเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ของผูหญิงที่ตองโตแยงงานผูชาย
นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหมีเวทีการประพันธ โดยการออกวารสาร
โรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2456 ตอมาไดมีการตั้งหนวยกาชาดขึ้นในป พ.ศ. 2465
ตั้งสมาคมศิษยเกาโรงเรียนในป พ.ศ. 2484 กิจกรรมเสริมการเรียนเหลานี้
ไดฝกเด็กหญิงเรียนรูการเขาสังคมและบริการสาธารณะ ในโรงเรียนราชินี
จึงมีกิจกรรมเนตรนารี มีบันทึกวาทรงสั่งชุดเนตรนารีมาจากประเทศอังกฤษ
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) ในยุคนัน้ วิชากายบริหารและการบริการสาธารณะ
ยังเชื่อกันวาไมเหมาะสมสําหรับเด็กหญิง
โรงเรียนราชินี แมไดทรงดําริใหเปนแหลงศึกษาของเด็กหญิงทั่วไป
แตนกั เรียนสวนใหญกลับเปนลูกหลานของขาราชการและคหบดี เฉกเชนเดียวกับ
เด็กในโรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง จะเห็นไดจากทะเบียนนักเรียนในป พ.ศ. 2447 - 2449
(ดูรายละเอียดตารางที่ 5.3) ซึ่งมีทั้งหมด 104 คน พบวา 33 คน เปนบุตรีของ
ขาราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร อีก 48 คน ระบุวา สวนใหญเปนบุตรีของ
ชาวจีนที่เปนพอคาคหบดีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชี้วาคนจีนและผูซึ่งมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีทั่วไป นิยมสงลูกสาวเรียนหนังสือเพื่อใหเขาถึงวิชาการ
และการเลื่อนชั้นทางสังคมตอไป
การทีโ่ รงเรียนราชินไี มไดเปนแหลงการศึกษาของลูกหลานชาวบานทัว่ ไป
สวนหนึ่งนาจะเกิดจากโรงเรียนเก็บคาใชจายคอนขางสูงมากทีเดียว ทั้งนี้
คาเลาเรียนของนักเรียนแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนประเภทที่ 1
ไปเชาเย็นกลับ เก็บคาเลาเรียน เทอมละ 25 บาท อาหาร 5 บาท สวนนักเรียน
ประเภทที่ 2 เปนนักเรียนประจํา คาเลาเรียน 25 บาท อาหาร 15 บาท/เทอม
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 53) หรือเกิดจากพระประสงคที่ไมตองการ
ใหลูกไพรสามัญชนเขามาเรียนปะปนกับชนชั้นสูงก็อาจเปนได กลยุทธเก็บเงิน
คาเลาเรียนสูงมีการกลาวถึงในโรงเรียนชายสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ไมประสงค
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ใหลูกชาวบานเขาถึงการศึกษาระดับสูง ทวาคหบดีและชาวจีนที่มีอันจะกิน
ก็สงลูกหลานเขาเรียนจนได
ตารางที่ 5.3 ภูมิหลังนักเรียนโรงเรียนราชินีป พ.ศ. 2447 - 2449
ประเภทนักเรียน
บุตรีขาราชการในวัง
บุตรีขาราชการพลเรือนในกรุงเทพฯ
บุตรีขาราชการพลเรือนในตางจังหวัด
บุตรีทหาร
บุตรีตํารวจ
บุตรีชาวตางประเทศ
อื่นๆ (สวนใหญเปนลูกพอคาชาวจีน)

จํานวนนักเรียน
8
33
2
8
1
4
48

ที่มา: การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินี แฟม 1 และแฟม 2 ดัดแปลงจากสํานักราชเลขาธิการ (60),
โดย ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

กลาวโดยสรุป บทนีส้ าํ รวจและวิเคราะหขอ ถกเถียงเกีย่ วกับความรูส มัยใหม
รวมทัง้ โอกาสทางการศึกษาของทวยราษฎรหญิงชัน้ สามัญชนของสยามประเทศ
ซึ่งมีนัยยะทางชนชั้นและเพศภาวะ ยุคอาณานิคมอําพรางนั้น ชนชั้นนําสยาม
กําลังปรับเปลีย่ นระบบคิดการปกครองนําพาสังคมสูย คุ ความทันสมัย การศึกษา
ระบบโรงเรียนและความรูว ทิ ยาการสมัยใหมจงึ เริม่ ไหลเขาสูส งั คมสยามอยางมิอาจ
ทัดทาน ทวารัฐบาลของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยยงั มีระบบคิดเล็งเห็นประโยชน
ของการลงทุนทางการศึกษาสมัยใหมใหทวยราษฎรที่จําเพาะผูชาย รวมทั้ง
ไดเลือกหยิบความรูท คี่ าดการณวา เหมาะสม ไมกอ ใหเกิดการตืน่ ตัวของพลเมือง
ทีย่ ากตอการจัดระบบสังคมและความมัน่ คงของรัฐ อาทิ ใหงดเวนการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตรยคุ รัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 6 และการชะลอเด็กหญิงเขาเรียน
ในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 5 อยางไรก็ตาม ในภาวะที่สังคมเริ่มเปดกวาง
เด็กหญิงสยามไดมีประสบการณเรียนรูศิลปวิทยาการสมัยใหม ภาษาไทย
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อังกฤษ และทักษะฝมือการชางจากหมอสอนศาสนาและสตรีสยามชนชั้นสูง
ตามสมควร วิชาการเหลานี้นัยหนึ่งไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนวิชาความรู
เพือ่ ควบคุมผูห ญิงใหลมุ หลงอยูก บั อุดมการณความเปนแมศรีเรือน ทวาอีกนัยหนึง่
อาจชีช้ ดั ไดวา การศึกษาสมัยใหมไดมผี ลสรางตัวตนสตรีสยามใหเปนปจเจกชน
และพลเมืองที่เขมแข็งทั้งในหนวยครอบครัว และปริมณฑลสาธารณะในเวลา
ตอมา
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บทที่ 6
ประเทศกําลังพัฒนา
และขอทาทายการศึกษา
ของผูหญิงในศตวรรษที่ 21

ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ขบวนผูหญิงระดับสากล ทองถิ่นไดสรางพื้นที่สื่อสารหลายระนาบ จนความไมเปนธรรมทางการศึกษา
ทีผ่ หู ญิงหลากหลายชนชัน้ ชาติพนั ธุ เชือ้ ชาติ เผชิญอยู เปนทีร่ บั รูร ะดับนานาชาติ
รัฐชาติตางๆ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหเด็กและผูหญิงชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่เปนโจทยสําคัญของประเทศยากจน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา บทนี้ทบทวนและวิเคราะห
โอกาสและขอทาทายทางการศึกษาเชิงเพศภาวะในประเทศกําลังพัฒนา รวมทัง้
ประเทศไทย ทั้งกอนและหลังทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
6.1 ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศกําลังพัฒนา เปนคําที่ประดิษฐขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ใชเรียกเหมารวมประเทศนับรอยประเทศ ทีม่ รี ะดับรายไดและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดอยกวาประเทศมหาอํานาจ ป ค.ศ. 2017 ธนาคารโลก
จําแนกประเทศตางๆ เปน 4 กลุม อิงกับระดับรายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross
National Income - GNI) คือ
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• กลุ  ม ประเทศยากจนสุ ด ระดั บ รายได ม วลรวมประชาชาติ ต  อ หั ว
ประมาณ 975 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือตํ่ากวา
• กลุมประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง รายไดมวลรวมประชาชาติ
ตอหัวระหวาง 976 และ 3,855 เหรียญสหรัฐอเมริกา
• กลุมประเทศที่มีระดับรายไดสูงกวาระดับปานกลาง รายไดมวลรวม
ประชาชาติตอหัวระหวาง 3,856 และ 11,905 เหรียญสหรัฐอเมริกา
• กลุม ประเทศทีม่ รี ะดับรายไดสงู รายไดมวลรวมประชาชาติตอ หัวเทากับ
หรือสูงกวา 11,906 เหรียญสหรัฐอเมริกา (World Bank, 2017. p. 1)
นอกจากเกณฑรายไดมวลรวมประชาชาติ ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่มัก
นํามาพิจารณาจําแนกแยกแยะประเทศมหาอํานาจออกจากกลุม ประเทศกําลัง
พัฒนา (Hobden and Jones, 2001) คุณลักษณะอื่นๆ อาทิ ระบบโครงสราง
พื้นฐานที่ไดมาตรฐาน ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบสวัสดิการ
และหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมถวนหนา ประเทศมหาอํานาจนอกจากจะมี
รายไดสงู และความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจแลว ยังเนนในเรือ่ งความมัน่ คงของมนุษย
และคุณภาพชีวติ ทีด่ แี บบถวนหนาของประชาชนดวย ในเชิงภูมศิ าสตร ประเทศ
มหาอํานาจกระจุกตัวอยูใ นทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก รวมทัง้ หมูเ กาะ
อังกฤษและญี่ปุน ประเทศซึ่งนิยามตัวเองวาเปนประเทศพัฒนาแลวเหลานี้
สวนหนึง่ เคยเปนเจาอาณานิคม และมักเปนจุดกําเนิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในแนวอุตสาหกรรมและทุนนิยมเสรี ตอมาไดวางตัวเองเปนตนแบบการพัฒนา
ประเทศแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ประเทศอืน่ ๆ ทีม่ รี ะดับรายไดประชาชาติและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่แตกตางและออนดอยกวาประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมถูกจําแนกวาเปน
‘ประเทศยากจน’ ‘ประเทศดอยพัฒนา’ ‘ประเทศกําลังพัฒนา’ โดยใชรูปแบบ
การพั ฒ นาของชาติ ต ะวั น ตก ทั้ ง การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมเป น
แบบอยาง หลังชุมชนโลกกาวพนจากยุคสงครามเย็นในทศวรรษ 1990 ประเทศ
คายสังคมนิยมที่เคยเปนสหายรวมอุดมการณทางการเมืองกับสหภาพโซเวียต
ไดหนั เหทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากแนวสังคมนิยมรวมศูนยสแู นวทุนนิยม
เสรีมากขึน้ เชน จีน เวียดนาม ลาว และอีกหลายๆ ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก
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และทวีปอื่นๆ ประเทศเหลานี้กลายเปนสมาชิกใหมในระบบทุนนิยมและไดถูก
จัดรวมอยูใ นกลุม ประเทศกําลังพัฒนา ทําใหโลกในซีกกําลังพัฒนามีขนาดใหญขนึ้
มีประชากรและทรัพยากรอยูเปนจํานวนมาก ความสําคัญของประเทศกําลัง
พัฒนาตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกจึงโดดเดนกลายเปนทีต่ งั้
โรงงานอุตสาหกรรมสงออก เพราะมีแรงงานราคาถูกจํานวนมหาศาล เปนตลาด
ระบายสินคา เปนแหลงผลิตอาหาร และเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ของโลก
ปจจุบนั คํานิยามและการจัดแบงโลกออกเปน ‘พัฒนาแลว’ ‘กําลังพัฒนา’
‘ดอยพัฒนา’ รวมทั้งใชชาติตะวันตกเปนตัวแบบ ถูกทาทายและตอตานมากขึ้น
โดยเฉพาะการนํารายไดมวลรวมประชาชาติมาเปนกุญแจจัดระดับคุณภาพชีวติ
และความมั่นคงของมนุษย นอกจากนี้ กระแสปฏิเสธแนวคิดเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีถ่ กู นําเสนอเสมือนวามีเพียงรูปแบบเดียว คือทุนนิยม
อุตสาหกรรม เริ่มสงเสียงดังมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนําปญหาตางๆ ที่ประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวเผชิญอยูม าพิจารณา เชน ความเหลือ่ มลํา้
ทางรายได คุณภาพชีวติ ของคนฐานราก และอัตราการบริโภคสินคาและพลังงาน
ลนเกิน ที่สําคัญ ประเทศเหลานี้ยังเปนจําเลยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ชัน้ บรรยากาศของโลกและภาวะโลกรอนอีกดวย บางประเทศ เชน ประเทศภูฏาน
และคิวบา ที่ไมยอมจํานนตอคํานิยามและวาทกรรมการพัฒนาที่ประดิษฐขึ้น
จากประเทศมหาอํานาจไดดนิ้ รนสรางแนวคิดและตัวชีว้ ดั ระดับการพัฒนาใหม
ทีเ่ คลือ่ นตัวจากการวัด ‘รายไดมวลรวมประชาชาติ’ มาเปนการวัด ‘ระดับความสุข
มวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH) แทน (Ura, 2005)
เปนตน
ในงานเขียน ‘วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ
และความเปนอืน่ ’ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543) วิเคราะหในทิศทางเดียวกันวา
สิง่ ทีร่ บั รูว า ‘การพัฒนา’ เปนคูต รงขามกับ ‘ความดอยพัฒนา’ หรือ ‘ความเปนอืน่
ของการพัฒนา’ นัน้ เปนวาทกรรมทีส่ รางขึน้ โดยประเทศตะวันตกหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไชยรัตนชี้อีกวา ความหมายของการพัฒนามิใชสิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว
แตมลี กั ษณะเปนพลวัตและมิไดเปนแนวดิง่ อยางทีเ่ ขาใจกัน ในยุคแรกการพัฒนา
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หมายถึง การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ภายใตกรอบคิด
ทฤษฎีความทันสมัย (Modernisation Theory) ตอมาขบวนประชาชน นักวิชาการ
และปญญาชนคนพบวาการพัฒนาสูความทันสมัยตามภูมิปญญาตะวันตก
สงผลกระทบมากมายตอประเทศยากจนและกําลังพัฒนารวมทั้งตอชุมชนโลก
โดยรวม จึงเกิดแนวคิดตอตานทฤษฎีความทันสมัยขึน้ อาทิ แนวคิดทฤษฎีพงึ่ พา
(Dependency Theory) ทฤษฎีระบบโลก (World-systems theory) และทฤษฎี
ความดอยพัฒนาของนักคิดสายมารกซิสตใหม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,
2543, น. 17) แนวคิดและภูมปิ ญ
 ญาใหมๆ ไดเขามาทาทายภูมปิ ญ
 ญาตะวันตก
โดยเฉพาะทฤษฎีความทันสมัย นักคิดกลุมใหมตางชวงชิงนําเสนอภูมิปญญา
วาดวยการพัฒนาและการถูกทําใหเปนอื่น รวมทั้งภาวะที่ตองตกอยูในสถานะ
ดอยพัฒนาและยากจนของประเทศเกิดใหม ผลพวงจากภาวะการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากประเทศพัฒนาแลว ปลายศตวรรษที่ 20 วาทกรรมการพัฒนา
ภายใตจักรวาลวิทยาชุดใหมหรือทางเลือกปรากฏตัวขึ้นมากมาย เชน แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดวนเกษตร รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีใหมที่รับรูในสังคมไทย
6.2 รัฐชาติสมัยใหมและสิทธิการศึกษาของผูหญิง
การกําเนิดรัฐชาติในประเทศกําลังพัฒนา ปรากฏใน 2 รูปแบบหลักๆ คือ
รัฐชาติที่พัฒนาจากรัฐโบราณ และรัฐชาติกอกําเนิดขึ้นหลังการลาถอยของ
จักรวรรดินิยม ซึ่งตั้งเคาตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 แอนโธนี กิดเดนส (Anthony
Giddens) (1994) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ตัง้ ขอสังเกตวา ประเทศโลกทีส่ าม
สวนใหญเปนดินแดนทีเ่ คยอยูใ ตอาณัตขิ องอาณานิคมชาติตา งๆ ในซีกโลกตะวันตก
มากอน และกําเนิดขึ้นหลังการเสื่อมถอยของจักรวรรดินิยมโพนทะเลเหลานั้น
ไฮติ นับเปนประเทศคนผิวสีประเทศแรกที่ไดรับชัยชนะและประกาศอิสรภาพ
จากการตกเปนเมืองขึ้นของเจาอาณานิคมสเปนในป ค.ศ. 1804 ตามมาดวย
บางประเทศในทวีปอเมริกาใต ซึ่งอยูภายใตอาณานิคมของสเปนเชนกัน
สวนประเทศบราซิล สามารถขับไลจกั รวรรดินยิ มโปรตุเกสไดสาํ เร็จในป ค.ศ. 1822
อยางไรก็ตาม รัฐเกิดใหมสวนใหญแจงเกิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
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ในละแวกเอเชียใตและแปซิฟก หลายรัฐชาติพัฒนามาจากรัฐโบราณ
ซึ่งมีอํานาจเหนือผูคนและดินแดนอันเปนที่รับรูอยูกอนหนาการเขามาของ
มหาอํานาจตะวันตก อาทิ จีน ญีป่ นุ และสยาม สวนรัฐชาติทสี่ ถาปนาขึน้ ภายหลัง
การตอสูจนไดรับอิสรภาพจากเจาอาณานิคมโพนทะเลมีอยูจํานวนพอสมควร
เชนกัน รัฐในกลุมนี้ บางกอกําเนิดขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กนอยบาง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เชน อินเดียและพมาไดรับอิสรภาพจาก
อังกฤษราวๆ ป ค.ศ. 1948 สวนประเทศมาเลเซีย อนุมานไดวาไดรับอิสรภาพ
ในป ค.ศ. 1956 แมวาประเทศมาเลเซียในขณะนั้น ไดเรียกตัวเองวา ‘สหพันธ
มลายา’ (The Federation of Malaya) และมีดินแดนในครอบครองนอยกวา
ประเทศมาเลเซียปจจุบัน (พัชรินทร สวนฐิตะปญญา, 2541) ลาวไดตอสูกับ
เจาอาณานิคมยุคสุดทาย คือ สหรัฐอเมริกาและสถาปนาเปนรัฐอิสระภายใตชอื่
‘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ หรือที่เรียกวา ‘ส.ป.ป. ลาว’ ในป
ค.ศ. 1975 (Evans, 2002) กัมพูชา ซึ่งตกเปนสวนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีน
ฝรั่งเศสอยูถึง 90 ป ไดประกาศอิสรภาพในป ค.ศ. 1953 ไลเลี่ยกับประเทศ
เวียดนาม
ประเทศเกิ ด ใหม ล ะแวกเอเชี ย ใต แ ละแปซิ ฟ  ก มั ก มี ข อบเขตดิ น แดน
ที่ขีดเสนโดยเจา อาณานิคมโพนทะเล ในขณะที่เขตแดนของประเทศที่พัฒนา
มาจากรัฐโบราณ เชน สยาม กอรูปมาจากการตอสูระหวางรัฐโบราณดวยกัน
ทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันเปนเจาอาณานิคมระดับทองถิน่ (Castles and Davidson, 2000)
และผลัดเปลี่ยนกันครอบครองดินแดนและผูคนมาเปนยุคๆ กอนหนานั้น
6.2.1 ความเหลื่อมลํ้าดานสิทธิการศึกษาของเด็ก
และผูหญิงในประเทศกําลังพัฒนา
เมื่ อ ทบทวนสิ ท ธิ ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู  ห ญิ ง ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา
ผูปกครองรัฐประเทศเกิดใหมบางประเทศเทานั้น ที่ไดเปดโอกาสใหเด็กและ
ผูหญิงเขาถึงสิทธิความเปนพลเมืองพรอมๆ กับบุรุษเพศ รวมทั้งสิทธิการศึกษา
สิทธิการมีทํางาน และสิทธิทางการเมือง โธมัส มารแชล (Thomas Marshall)
(1950) จําแนกสิทธิพลเมืองเปน 3 ดาน คือ ‘civil rights’ ‘political rights’ และ
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‘social rights’ ในเรื่องสิทธิพลเมืองหรือ ‘civil rights’ นั้น ไดกลาวไปบางแลว
กอนหนานี้ ผูห ญิงในแตละสังคมมักไดรบั สิทธิพลเมืองหลังผูช าย และมีววิ ฒ
ั นาการ
การเขาถึงสิทธิพลเมืองตางจากผูชาย เชน ในสังคมตะวันตก สิทธิทางการเมือง
ของผูช ายไดรบั การวิวฒ
ั นกอ นผูห ญิง สวนในประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมวา
สิทธิทางการเมืองไดสงผานสูประชาชนทั้งสองเพศในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ
สิทธิการลงคะแนนเสียง
มีการใหขอ สังเกตจากนักวิชาการในประเทศเจาอาณานิคมวา กลุม ผูน าํ
การตอสูเพื่อปลดปลอยตนเองจากเจาอาณานิคมมักเปนผูมีความคิดกาวหนา
และไดรับการศึกษาระดับสูงจากประเทศเจาอาณานิคม จึงซึมซับอุดมการณ
เสรี นิ ย มและค า นิ ย มใหม ที่ ใ ห คุ ณ ค า แก ค วามเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชาย
ตามจารีตตะวันตก รวมทัง้ ผูป กครองรุน ใหมอาจตระหนักถึงความแตกตางและ
ดอยกวาของประเทศตนในดานระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสิทธิ
พลเมือง (Giddens, 1994) จึงหยิบยื่นการศึกษาสมัยใหมสูมวลชนเพื่อเรง
สรางจิตสํานึกความเปนชาติ ซึ่งเปนชุมชนการเมืองรูปแบบใหมที่คนสวนใหญ
ไมคุนเคย และพัฒนาประเทศตนเทียบเคียงกับประเทศผูปกครองเกา
อยางไรก็ตาม แมการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับปวงชนไดรับการเอาใจใส
ตามสมควรจากชนชั้นผูปกครองใหมตั้งแตมีการกอตั้งประเทศ การเขาถึงสิทธิ
ความเปนพลเมืองดานการศึกษาของเด็กและผูห ญิงยังคงกาวหนาเพียงเล็กนอย
สวนที่กาวหนาไดแก กลุมเด็กและผูหญิงชนชั้นกลางที่อยูในเขตเมืองใหญ
ของประเทศเกิดใหม สวนที่ลาหลังประกอบดวยกลุมเด็กและผูหญิงที่มีฐานะ
ยากจน อยูใ นถิน่ ทุรกันดาร และประชากรทีเ่ กาะกลุม อยูใ นชนชัน้ ลางของสังคม
อาทิ เด็กกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยในประเทศเกิดใหม และเด็กไรรัฐ
ในรูปแบบตางๆ บางประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน เด็กหญิงถูกปฏิเสธสิทธิ
การศึกษาจากรัฐในบางชวงเวลาอยางสิน้ เชิง บางประเทศมีการละเวนมิใหสตรี
เขาเรียนในบางสาขาวิชา อุปสรรคเหลานี้ สวนหนึง่ เปนผลพวงของความไมมนั่ คง
ทางการเมืองและความออนแอของปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐชาติ
(political and economic factors) อีกสวนหนึ่งเปนปจจัยเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม (social and cultural factors) ตามแบบวัฒนธรรมชายเปนใหญ
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ซึ่งแฝงอยูในรูปจารีตประเพณี ตัวบทกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และวิถีการ
แบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ อุดมการณความเชื่อเหลานี้ลวนตรึงผูหญิง
ไวกับพื้นที่บาน (private sphere) ความเปนแมและเมียแบบขาดพลวัตตามยุค
ตามสมัย (Hawkins & Su, 2012)
สวนชนชั้นปกครองใหมที่ยังถูกตรึงดวยความคิดและอุดมการณชาย
เปนใหญ มักปฏิเสธสิทธิพลเมืองของผูห ญิง ทัง้ ดานการมีสว นรวมทางการเมือง
การมีงานทํา และการศึกษา สงผลใหการศึกษาระบบโรงเรียนที่รัฐสมัยใหม
คาดหวั ง ให เ ป น ทุ น ทางทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละทุ น ทางวั ฒ นธรรม ตลอดจน
เตรียมคนเขาสูระบบการเมืองและตลาดแรงงานภาคเศรษฐกิจสมัยใหมนั้น
เปนพืน้ ทีป่ ด สําหรับเด็กและผูห ญิง การศึกษาทีเ่ ปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของพลเมือง
ในรัฐสมัยใหมจึงมีเพศภาวะเขามากํากับอยางเลี่ยงไมพน โดยที่เพศภาวะหนึ่ง
เขาถึงสิทธิพลเมืองในทุกมิตไิ ดอยางครอบคลุมมากกวา ดังนัน้ กลาวไดวา สําหรับ
การศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งในเอเชียอาคเนย
คําถามที่สําคัญนับแตกอเกิดความเปนรัฐชาติในดานความเทาเทียมทางการ
ศึกษานั้น ก็คือ ใครควรเขาถึงและเขาถึงในระดับใด (who shall get education
and in what level) คําถามนี้ยังคงเปนขอทาทาย แมการศึกษาจะมีเปาหมาย
ทางการเมืองที่สําคัญยิ่งยวด คือการสรางจิตสํานึกความเปนชาติ การเปน
ทุนมนุษยเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชาติ รวมทัง้ การตอบสนองตอระบบเศรษฐกิจโลก
ในยุคปจจุบัน ก็ตาม (Hawkins and Su, 2012)
ในกรณีการศึกษาของผูหญิง คําถามเหลานี้ยังสะทอนถึงปญหาที่ไป
เกาะเกี่ยวกับความหลากหลายของชนชั้น ภาษา และชาติพันธุ และยังไมนับถึง
การศึกษาทีต่ อ งมีพลังในการสรางตัวตนทางภาษาและชาติพนั ธุ และการศึกษา
ที่เผยใหเห็นเนื้อนัยของโครงกรอบที่กดทับหลายระนาบตอตัวตนของผูหญิง
ในประเทศกําลังพัฒนา (Hawkins and Su, 2012) ดวยเหตุนอี้ ตั ราการไมรหู นังสือ
ของผูหญิงจึงยังคงมีสัดสวนคอนขางสูงและมากกวาผูชายในหลายๆ ประเทศ
ของทุกภูมิภาค จนโลกยางเขาสูตนทศวรรษ 1990 ประมาณการวาประชากร
ในประเทศกําลังพัฒนาราวๆ 28% มีสถานะเปนผูไมรูหนังสือ ในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก ซึ่งมีประชากรอยู 1 ใน 3 ของโลก ปรากฏวามีผูไมรูหนังสืออยูราวๆ
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889 ลานคน โดยที่ 2 ใน 3 ของผูที่ไมรูหนังสือเปนผูหญิง (Giddens, 1994,
p. 444)
หากยอนกลับไปเล็กนอย ในป ค.ศ. 1986 เด็กหญิงในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกบางประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน เนปาล และปากีสถาน มีโอกาส
เขาสูระบบโรงเรียนขั้นพื้นฐานนอยกวา 1 ใน 3 ของประชากรเด็กหญิงวัยเรียน
(UNESCO, 1989, p. 18) สวนเด็กและผูหญิงอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่สามารถ
อานออกเขียนไดใน 3 ประเทศขางตนมีไมถึง 1 ใน 5
สําหรับประเทศอัฟกานิสถาน อัตราสวนทีเ่ ด็กและผูห ญิงอายุ 15 ปขนึ้ ไป
อานออกเขียนไดมีเพียง 8% เนปาลมี 12% สวนปากีสถานมี 19% สําหรับ
ลาว พมา อัตราสวนดังกลาวอยูในระหวาง 66 - 76% ในประเทศไทย อัตราสวน
การอานออกเขียนไดของเด็กและผูห ญิงขยับสูงกวาประเทศเพือ่ นบานเล็กนอย
คือ 86% ในขณะทีอ่ ตั ราเด็กและผูห ญิงทีอ่ า นออกเขียนไดในประเทศออสเตรเลีย
คือ 100% สวน ญี่ปุน เกาหลี และจีนไตหวัน มีผูรูหนังสือทั้งหญิงชายใกลเคียง
กับประเทศออสเตรเลีย คือ 100% (UNESCO, 1989, p. 36)
ความดอยในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงและผูหญิง
แมมีความเดนชัดในประเทศกําลังพัฒนาและยากจน แตยังคงปรากฏใหเห็น
ในประเทศที่พัฒนาแลวเชนกัน ดังเชนในป ค.ศ. 2002 สหรัฐอเมริกามีเด็ก
วัยเรียนประมาณ 3 แสนคนที่มีสถานะเปนแรงงานเด็กขามชาติ/ตางดาว
ในภาคเกษตร พวกเขาหลุดออกจากระบบโรงเรียนดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจ
และวิถีการหาเลี้ยงชีพของบุพการีที่หาเลี้ยงชีพดวยการเปนแรงงานรับจาง
ตามฤดูกาลในภาคเกษตร เชนรับจางเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม นับตั้งแตแอปเปล
แคนตาลูป แตงโม พริกและพืชผักตางๆ แรงงานเหลานี้เคลื่อนยายไปตาม
แหลงงานภาคเกษตรทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งป ที่สําคัญมักไมมีสัญชาติ
(สหรัฐอเมริกา) พอแมลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน
เชนจากเม็กซิโก ในสหรัฐอเมริกานั้น มีกฎหมายเกือบทุกมลรัฐกําหนดวา
เด็กตองไดรับการปกปองจากแรงบีบบังคับทางเศรษฐกิจและสภาพการทํางาน
ที่เปนอันตราย และตองไดรับการศึกษาโดยไมคํานึงถึงสัญชาติ ทวาในความ
เปนจริง มีกลุมเด็กที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจจํานวนไมนอยในแตละ
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มลรัฐที่เขาไมถึงสิทธิทางการศึกษา มีรายงานวานอกจากลูกหลานผูอพยพ
เขามาใหม ลูกหลานกลุม ชาติพนั ธุท เี่ ขามาพํานักในสหรัฐอเมริกาเปนเวลานาน
เชน อัฟริกันอเมริกัน ไฮติ เอเชีย เวสตอินเดีย และอเมริกันที่เปนชนพื้นเมือง
อีกจํานวนไมนอยที่อยูนอกระบบโรงเรียน เด็กกลุมนี้สวนใหญพูดและใชภาษา
อังกฤษไดเพียงเล็กนอยหรือไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเลย ที่สําคัญคือ
สวนใหญเปนเด็กหญิง (Nawarat, 2006) มีการประมาณการวาในป ค.ศ. 1996
ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรที่เปนชาวตางชาติถึง 25 ลานคนหรือคิดเปน
ประมาณ 9.3 % ของประชากรทั้งหมด (Castles and Davidson, 2000, p. 68)
แนนอนวาในจํานวนนีส้ ว นหนึง่ ตองรอนแรมไปทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกาพรอมๆ
กับบุพการีที่ตองทํามาหาเลี้ยงชีพในภาคเกษตร
สภาพทีย่ งั ลาหลังทางการศึกษาของเด็กและผูห ญิงในประเทศพัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา ชี้ใหเห็นวาสิทธิทางการศึกษาของเด็กและผูหญิงที่ขับเคลื่อน
ดวยสํานักคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 ยังคงเปนประเด็น
ทาทายในดานนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความออนแอทาง
เศรษฐกิจ ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ผสมผสานกับจารีตเพศชายนิยม
เชน อนุภูมิภาคซับ - ซาฮารา แอฟริกา และเอเชียใตบางประเทศ ดวยเหตุนี้
รัฐบาลประเทศยากจนและกําลังพัฒนา และองคกรระหวางประเทศ อาทิ
ธนาคารโลก และยูเนสโก ตางถูกเรียกรองมากขึ้นตามลําดับจากประชาคมโลก
และองคกรสตรีทงั้ ในระดับทองถิน่ และสากล ใหแสดงความหวงใยตอการศึกษา
ของเด็กและผูหญิงอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังเชนเวทีประชุมโลกวาดวยสตรี
ครัง้ ที่ 4 ณ นครหลวงปกกิง่ ในป ค.ศ. 1995 (the 4th World Women’s Conference
in Beijing) ซึ่งยกระดับความยากจนของผูหญิง (Feminization of poverty)
ใหเปน 1 ใน 12 ประเด็นหลักของการประชุม ในปเดียวกัน ความยากจนของ
ผูห ญิงถูกหยิบยกเขาสูเ วทีการประชุมระดับโลกอีกครัง้ ในการประชุมสุดยอดโลก
เพื่อการพัฒนาสังคม (the 1995 World Summit for Social Development)
ณ กรุงโคเปนเฮเกน การศึกษาไดรบั การพิจารณาใหเปนกลไกหลักในการลดทอน
และขจัดความยากจนในกลุม เด็กและผูห ญิงอีกเชนกัน ในปถดั มา (ป ค.ศ. 1996)
องคกรเหนือรัฐดานการพัฒนาที่โดดเดน 4 องคกร คือ ธนาคารโลก ยูเนสโก
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ยูนิเซฟ และยูเอ็นดีพี ไดรวมมือสนับสนุนการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษา
เพือ่ ปวงชน (a World Conference on Education for All) ขึน้ ณ หาดจอมเทียน
เมืองพัทยา อันนําไปสูก ารประกาศใหมที ศวรรษแหงการศึกษาเพือ่ ปวงชน (an Era
of Education for All) ขึน้ ระหวางป ค.ศ. 1997 - 2006 (พ.ศ. 2540 - 2549)
การประชุมสุดยอดโลกดานการศึกษาเพือ่ ปวงชน ณ หาดจอมเทียน มีผแู ทน
จากรัฐภาคีของสหประชาชาติ ผูแทนองคการระหวางประเทศ นักวิชาการ และ
ผูแ ทนองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมมากกวา 3,000 คน องคกรสตรีทงั้ ระดับโลก
และทองถิน่ สงผูน าํ ระดับตางๆ เขารวมประชุมอยางอุน หนาฝาคัง่ โดยทีเ่ ด็กและ
ผูหญิงไดรับการยกระดับใหเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายเรงดวนของทศวรรษ
การศึกษาเพือ่ ปวงชน รัฐภาคีตา งๆ ถูกเรียกรองแสดงความหวงใยตอการศึกษา
ของเด็กหญิงและผูห ญิงอยางเปนรูปธรรม นอกจากการศึกษาของเด็กและผูห ญิง
การประชุมสุดยอดโลกดานการศึกษาเพื่อปวงชน ณ หาดจอมเทียน ยังแสดง
ความหวงใยตอสิทธิการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเด็กกลุม อืน่ ๆ ดวย อาทิ การศึกษา
ของเด็กกลุมพิเศษ เด็กกลุมชาติพันธุ และเด็กในคายอพยพและศูนยพักพิง
ชั่วคราวตางๆ ดังนั้น เปาหมายสําคัญที่สุดของทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
คือการทําใหเด็กทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาอยางนอยในระดับประถมศึกษา
คูขนานกับทศวรรษแหงการลดทอนความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาระหวาง
เด็ ก หญิ ง ชายทุ ก ระดั บ นอกจากนี้ ยั ง เน น เรื่ อ งการเพิ่ ม โอกาสให ส ตรี ที่ อ ยู 
นอกระบบโรงเรียนไดเขาถึงขอมูลขาวสารและการอานออกเขียนได (UNESCO,
1994; 2000)
6.2.2 การเขาถึงการศึกษาของเด็กและผูหญิงในภูมิภาคตางๆ
กอนทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
อั ต ราการเข า สู  ชั้ น เรี ย นของเด็ ก หญิ ง เพิ่ ม ขึ้ น ในสั ด ส ว นที่ น  า พอใจ
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม ประชากรเด็กหญิงในชวงวัยเดียวกันกอนหนาสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 แตแนวโนมทีส่ ดใสกระจุกตัวอยูใ นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว สวนในประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหมทมี่ คี วามออนแอทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองนัน้
ความกาวหนามีอยูพ อสมควรในกลุม สตรีชนชัน้ กลางโดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบ
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กับ 20 ปกอ นหนาทศวรรษ 1997 ทวาความดอยโอกาสทางการศึกษาของผูห ญิง
ยังปรากฏใหเห็นชัดเจนในหลายอนุภูมิภาคและหลายประเทศ ไมยกเวนแม
แตในประเทศที่พัฒนาแลวดังที่ไดกลาวขางตน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เด็กผูช ายจะพบวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงยังคงลาหลังอยูห ลายกาว
ทีเดียว
ขอมูลในตารางที่ 6.1 แสดงใหเห็นภาวะการเขาถึงโรงเรียนของเด็กทั้ง
สองเพศใน 5 อนุภูมิภาค ไดแก (1) ซับ-ซาฮารา แอฟริกา (2) ลาตินอเมริกาและ
คาริบเบียน (3) เอเชียตะวันออกและโอเซียเนีย (4) เอเชียใต (5) กลุมประเทศ
อาหรับ ตัวเลขทางสถิตทิ เี่ ปนความใฝฝน สูงทีส่ ดุ คือ 1 ซึง่ หมายความวา สัดสวน
ของเด็กหญิงตอเด็กชายในการเขาโรงเรียนไมปรากฏความเหลื่อมลํ้าตํ่าสูง
ตัวเลขทางสถิติที่นําเสนอในตารางที่ 6.1 สามารถวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง
โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงในระยะเวลา 3 ทศวรรษดวยกัน คือ ระหวาง
ป ค.ศ. 1970 ถึงป ค.ศ. 1997 ซึง่ เปนชวงเวลากอนทีท่ ศวรรษการศึกษาเพือ่ ปวงชน
จะถูกกําหนดขึ้น เห็นไดวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงเมื่อเปรียบเทียบ
กับเด็กชายขยับสูงขึ้นในทุกอนุภูมิภาคและทุกระดับชั้นตั้งแตประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตความไมเสมอภาคยังมีความรุนแรงในระดับมัธยม
ปลาย โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาหรับ เอเชียใต และซับ-ซาฮารา อัฟริกา
ที่ชองวางทางโอกาสของเด็กหญิงตํ่ากวาเด็กชายมากกวาในอนุภูมิภาคอื่นๆ
เชน ในระดับมัธยมปลายในเอเชียใต ที่โอกาสของเด็กหญิงเทียบกับเด็กชาย
มีเพียง 0.52 เทานั้น
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ตารางที่ 6.1 การเขาถึงโรงเรียนของเด็กหญิงเมือ่ เทียบกับเด็กชายใน 5 อนุภมู ภิ าค
ในป ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1997 (ตัวเลข 1 หมายถึงโอกาส
เทาเทียมกัน)
อนุภูมิภาค
(Sub-regions)
1. ซับ-ซาฮารา อัฟริกา
(Sub-Saharan Africa)
2. ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
(Latin America and
Caribbean)
3. เอเชียตะวันออกและโอเซียเนีย
(Eastern Asia and Oceania)
4. เอเชียใต
(Southern Asia)
5. กลุมประเทศอาหรับ
(Arab States)

ป
ค.ศ.
1970
1997
1970
1997
1970
1997
1970
1997
1970
1997

ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ศึกษา ตอนตน ตอนปลาย
0.69
0.49
0.25
0.82
0.80
0.55
0.95
0.93
0.55
0.91
1.07
0.92
0.83
0.92
0.61
0.73
0.57
0.80

0.70
0.85
0.47
0.62
0.45
0.82

0.56
0.68
0.34
0.52
0.31
0.69

ที่มา: Adapted from “Women’s Education in the Twenty-first Century: Balance and Prospects,”
Stromquist (p. 183), by N. Stromquist, 2003, Toronto, Oxford: Rowman and Littlefield
publishers.

การทีเ่ ด็กชายมีโอกาสทางการศึกษาสูงกวาเด็กหญิง โดยเฉพาะในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนชวงรอยตอในการเขาไปสูการศึกษาระดับ
อุดมศึกษานัน้ บงชีว้ า การสะสมทุนทรัพยากรมนุษยในประชากรเพศหญิงยังคง
ไมไดรับความสนใจอยางแทจริงจากรัฐของประเทศตางๆ การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้การเขาถึงโอกาสทางอาชีพขั้นสูง ความมั่นคงทาง
รายไดและการเปดกวางของทางเลือกในชีวิต ยังเปนพื้นที่เขาถึงยากสําหรับ
ประชากรเพศหญิง และปฏิเสธมิไดวา ความเหลื่อมลํ้าในสวนนี้ยอมสงผล
ตอโอกาสในชีวติ ของเด็กหญิงและผูห ญิงในปริมณฑลอืน่ ๆ อยางเปนลูกโซ อาทิ
ในโลกการทํางาน พื้นที่การเมือง และสิทธิในการดํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีความเปน
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มนุษย ทั้งนี้ แมไมจริงทั้งหมดแตไมอาจละเลยไดวา การศึกษาระบบโรงเรียน
เปนปราการดานแรกที่เสริมพลังอํานาจเชิงโอกาสใหผูหญิงมีทางเลือกที่จะ
ก า วเข า สู  พื้ น ที่ ส าธารณะในปริ ม ณฑลอื่ น ๆ ต อ ไป งานศึ ก ษาชิ้ น หนึ่ ง ของ
ประเทศปาปวนิวกินี ชี้วาสาเหตุสําคัญที่รัฐบาลลังเลที่จะลงทุนทางการศึกษา
ใหเด็กหญิงนัน้ เกาะเกีย่ วกับวัฒนธรรมชายเปนใหญซงึ่ ทําใหสงั คมปาปวนิวกินี
ปฏิเสธแนวคิดความเปนธรรมและเสมอภาคทางการศึกษาทีต่ กผลึกอยูใ นสังคม
ตะวันตก (Fox, 2012)
6.2.3 โครงการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของเด็กหญิง
ในทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
มารติน บรอนเฟนเบรนเนอร (Martin Bronfenbrenner) (2017) ไดให
ความหมายแก ‘equity’ (เสมอภาค) และ ‘equality’ (เทาเทียม) วา ‘equity’
มีความหมายครอบคลุมถึงความเปนธรรมทางสังคม (social justice) การปฏิบตั ิ
ตอกันบนฐานความยุติธรรมถวนหนา ความไมลําเอียง (fairness) ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวของกับศีลธรรมและระบบคุณคาที่บมเพาะการรับรูอยูในสังคมหนึ่งๆ
จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมและอัตวิสัย ในขณะที่คํา ‘equality’ มีลักษณะ
เชิงวัตถุวสิ ยั ทีส่ ามารถวัดและจับตองได มีลกั ษณะเปนมาตรการ ดังนัน้ ขอถกเถียง
ความเหลือ่ มลํา้ ทางการศึกษาในความหมายกวางจึงเนนไปทีโ่ อกาสทีเ่ ทาเทียม
ในการเขาถึงการศึกษา (equality of access) และจํานวนปที่เด็กหญิงอยูใน
ระบบโรงเรียน (equality of survival) (Farrell, 2012) อยางไรก็ตาม นักการศึกษา
สตรีนิยม อาทิ เนลลี สตรอมควิสต (Nelly Stromquist) สรางขอโตแยงโดยชี้วา
ความเปนธรรมทางการศึกษามีความหมายทีน่ อกเหนือไปจากโอกาสการเขาถึง
แตหมายรวมถึงการที่เด็กหญิงและผูหญิงไดเรียนรูในหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรียน มีตําราเรียนที่เสริมพลังอํานาจภายในตน สามารถประกอบสราง
อัตลักษณและความเปนผูน าํ ในตน มีสถานะเปนผูก ระทําการ (female agency)
และมีอํานาจแปรเปลี่ยนระบบโครงสรางอุดมการณและอํานาจที่กดทับโอกาส
ในชีวิตผูหญิงได (Stromquist, 2012, p. 178) ที่สําคัญความเสมอภาคไมอาจ
แยกขาดจากการทรงสิทธิ์ความเปนพลเมือง การตอสูเพื่อความเสมอภาคของ
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ผูห ญิงในทุกมิตริ วมทัง้ ดานการศึกษา จึงลอเปนเนือ้ เดียวกับการตอสูเ พือ่ ขยาย
สิทธิพลเมืองดานตางๆ ภาวะไรสัญชาติของเด็กและผูหญิงในยุคโลกาภิวัตน
จึงเปนหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานที่สะทอนถึงภาวะความไมเสมอภาคในดานอื่นๆ
รวมทั้งการศึกษาดวย (นงเยาว เนาวรัตน, 2556)
เปาหมายของทศวรรษการศึกษาเพือ่ ปวงชน คือการกระตุน และเรียกรอง
ใหรฐั ในประเทศกําลังพัฒนาและองคกรเหนือรัฐ/องคกรระหวางประเทศ เรงกําหนด
นโยบายและมาตรการรูปธรรมหนุนเสริมเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางนอยในระดับประถมศึกษา เปาหมายดังกลาวถือวาเปนเรื่องเรงดวน
สําหรับประเทศยากจนในอนุภูมิภาคซับ-ซาฮารา แอฟริกา และในอนุภูมิภาค
เอเชียใต ที่ประชากรเด็กวัยเรียนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน อยางไรก็ตาม
เด็กทัง้ สองเพศภาวะอาจมีโอกาสแตกตางกัน ดังขอมูลทีป่ รากฏในตารางที่ 6.1
ดวยเหตุนี้ องคกรระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก ยูนิเซฟ รวมทั้งรัฐบาลของ
ประเทศพัฒนาแลว จึงมีโครงการสนับสนุนและรณรงคการเพิม่ สัดสวนประชากร
เด็กหญิงวัยเรียนที่อยูในโรงเรียน
ในป ค.ศ. 2000 ธนาคารโลกรายงานวา ความพยายามทีจ่ ะเพิม่ โอกาสเด็ก
ทัง้ สองเพศภาวะ และลดชองวางทางโอกาสระหวางประชากรเด็กทัง้ สองเพศภาวะ
มีขึ้นอยางกวางขวางหลังการประกาศใหมีทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น
รัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาไดอาศัยเงินกูและเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลว และจากองคกรระหวางประเทศ เพื่อกําหนด
นโยบายและสรางมาตรการรูปธรรมรองรับเด็กดอยโอกาสทางชนชัน้ เพศภาวะ
และที่อยูในถิ่นทุรกันดาร (Kane, 2004, p. 9) อาทิ ระหวางป ค.ศ. 1996 และ
ค.ศ. 1998 ประเทศนอรเวย สนับสนุนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเด็กในอนุภมู ภิ าค
ซับ-ซาฮารา แอฟริกาประมาณ 230 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จํานวน 30 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาผานองคกรยูนิเซฟ อีก 50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
เปนความชวยเหลือแบบทวิภาคีรัฐตอรัฐ ผานหนวยงานของประเทศนอรเวย
ทีเ่ รียกวา NORAD อีก 150 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนการใหความชวยเหลือ
แบบพหุภาคีรวมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ ผานองคการยูนิเซฟที่มีเปาหมาย
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กหญิงโดยเฉพาะ
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สวนรัฐบาลบางประเทศที่ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินขางตน
แมไมไดออกแบบโครงการที่ระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับเด็กหญิง แตเมื่อรัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายการขยายจํานวนโรงเรียนไปสูพื้นที่หางไกล และเพิ่มทุน
การศึกษาสําหรับเด็กบางกลุม จึงมีผลทางออมตอเด็กหญิง เนื่องจากเมื่อ
โรงเรียนเขาถึงงายและตนทุนการศึกษาไมเปนภาระแกครอบครัวจนไมอาจ
แบกรับได ครอบครัวจะมีแนวโนมลงทุนทางการศึกษาใหเด็กหญิงมากขึ้น
(Brock-Utne, 2000)
มีงานศึกษาจํานวนหนึ่ง (Mason and Khandker, 1996; Mingat,
1999; as cited in Kane, 2004, p. 10) ที่ชี้วากลุมครัวเรือนยากจน แบกรับ
ตนทุนทางการศึกษาของเด็กสูงเกินกวาจะสามารถลงทุนได ในกรณีของ
เด็กหญิง ครอบครัวแบกรับตนทุนในสัดสวนสูงกวาเด็กชาย ทั้งนี้ เด็กหญิง
มักเปนแรงงานที่สําคัญของหนวยครัวเรือน ทั้งในภาคการผลิตและการผลิตซํ้า
แรงงาน การผลิตซํ้าหมายถึงการใชแรงงานเด็กหญิงของหนวยครัวเรือน อาทิ
ทํางานบาน เลี้ยงดูนอง เปนตน การปลอยเด็กหญิงอยูในระบบโรงเรียน สงผล
ใหครอบครัวมีแนวโนมสูญเสียรายไดและกําลังแรงงานทีส่ าํ คัญ นอกจากปจจัย
ทางเศรษฐกิจแลว เด็กหญิงยังตองเผชิญกับแรงกดดันทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในประเทศทีม่ จี ารีตการแบงแยกพืน้ ทีท่ างสังคมระหวางประชากรสองเพศภาวะ
คอนขางเครงครัด อาทิ ประเทศอินเดีย อัฟกานิสถาน ปากีสถานและบังกลาเทศ
ในประเทศเหลานี้ การเพิ่มจํานวนเด็กหญิงในหองเรียน เลี่ยงไมพนที่จะตอง
อาศั ย มาตรการอื่ น ๆ เสริ ม ด ว ย ตั้ ง แต เ พิ่ ม จํ า นวนครู ส ตรี ใ นระดั บ อนุ บ าล
ประถมศึกษา เพิ่มหองเรียนที่แยกหญิงชาย จัดตั้งและขยายโรงเรียนชุมชน
ใกลบา นใหเปนแหลงการศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน ดานเวลาและมีความปลอดภัย
สําหรับเด็กหญิงระหวางบานและไปโรงเรียน
นอกจากนี้ มีรายงานวาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของเด็กหญิง
ซอนทับกับชองวางระหวางเมืองชนบท ความหลากหลายทางภาษาและชาติพนั ธุ
ดังนั้น โครงการสอนแบบทวิภาษา และโครงการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาทางเลือก จึงเปนสวนสําคัญในการเปดพื้นที่การศึกษาใหเด็กหญิง
นับลานๆ คน ประเทศมาลี กัวเตมาลา และอีกหลายประเทศแถบแอฟริกา
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ไดจัดทําโครงการการสอนแบบทวิภาษา ซึ่งหมายถึงการกําหนดใหใชภาษา
ทีห่ นึง่ ของผูเ รียนหรือภาษาทองถิน่ เปนภาษาการสือ่ สารและภาษาทีใ่ ชในตํารา
เรียนแทนภาษาเจาอาณานิคมที่มักไดรับการสถาปนาใหเปนภาษาราชการ/
ภาษาประจําชาติภายหลังจากทีป่ ระเทศนัน้ ๆ ไดประกาศอิสรภาพแลว เชนภาษา
อังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส (Brock-Utne, 2010) จากการประเมินโครงการ
ทวิภาษา พบวาโครงการฯ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหเด็กคอนขางมาก
ทีเดียว ตั้งแตชวยลดจํานวนการเรียนซํ้าชั้นและการออกกลางคันของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กหญิงที่โอกาสเรียนรูภาษานอกชุมชนมีนอย ในขณะเดียวกัน
การสอนแบบทวิภาษายังชวยใหเด็กมีความกระตือรือรนในการมาโรงเรียน
เพิม่ การมีสว นรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึน้ (Kane, 2004; Brock-Utne,
2010) งานของ เฮเก โกรฟ (Hege Grov) (1999) ที่ไดเขาไปรวมสังเกตการณ
หองเรียนประเทศยูกานดาภายใตการสนับสนุนของยูนิเซฟ ชื่อโครงการ COPE
(Complementary Opportunities for Primary Education) ชีว้ า เด็กทีเ่ รียนแบบ
ทวิภาษาสามารถตอบคําถามที่ใชการคิดแทนการตอบคําถามจากความจํา
ไดมากขึน้ ยังผลใหผลสัมฤทธิท์ างการศึกษากระเตือ้ งขึน้ และโรงเรียนทวิภาษา
สามารถดึงเด็กหญิงใหอยูในโรงเรียนจนสําเร็จการศึกษาไดมากกวาโรงเรียน
ที่ไมใชการสอนแบบทวิภาษา นอกจากโรงเรียนที่สอนแบบทวิภาษาสามารถ
ลดการออกกลางคันไดในสัดสวนที่นาพอใจแลว ในงานชิ้นเดียวกัน ผูเขียน
ไดสอบถามไปที่ครู พบวาครูเองมีความพึงพอใจกับการสอนดวยภาษาทองถิ่น
มากกว า ภาษาเจ า อาณานิ ค ม ครู ส ะท อ นว า การเรี ย นการสอนด ว ยภาษา
เจาอาณานิคม มีความตึงเครียดทั้งผูสอนและผูเรียน ครูจํานวนมากไมสันทัด
ในภาษาเจาอาณานิคม นอกจากนี้ผูเขียนยังตั้งขอสังเกตวา ทฤษฎีการศึกษา
ชี้วาการสอนดวยภาษาที่มิใชภาษาที่หนึ่งของผูเรียน จัดวาผิดวัตถุประสงค
ของวิธีการเรียนรู ที่ตองเริ่มตนการเรียนรูจากสิ่งที่เด็กรูและเขาใจไดโดยงาย
และมีประสบการณตรงไปสูสิ่งไกลตัวและตองใชจินตนาการ การเรียนโดยใช
ภาษาเจาอาณานิคมกับเด็กบางกลุม จึงแยงกับทฤษฎีการศึกษาและการเรียนรู
ของเด็ก (Grov, 1999)
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สวนโครงการจัดการศึกษานอกระบบและแบบทางเลือกนัน้ มีหลายรูปแบบ
มาก วัตถุประสงคหลักคือการดึงเด็กและผูใ หญทอี่ อกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
และสําหรับผูที่ยังไมมีโอกาสเขาสูระบบโรงเรียนแตอยางใดใหกลับเขาสูระบบ
การศึกษาระยะสั้น ประมาณ 1-3 ป เพื่อการอานออกเขียนไดและใหสามารถ
สรางงานเองไดในอนาคต ในการแสดงความหวงใยตอเด็กหญิง
โครงการฯ ไดออกแบบเปนพิเศษเพื่อตอบโตกับขอจํากัดดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีตอเด็กหญิง อาทิ
• มีเวลาเรียนนอยดวยตองแบกรับภาระงานบานหรืองานผลิตซํ้าใน
ครัวเรือน ตั้งแตตองหุงหาอาหาร เลี้ยงนองและเลี้ยงสัตว
• มักมีความไมปลอดภัยเมื่อตองการเดินทางมาโรงเรียนที่อยูหางไกล
จากชุมชน
• ตองคํานึงถึงความหมายเรื่องศักดิ์ศรีในความเปนผูหญิง ที่ตองไมอยู
ใกลชิดกับเพศตรงขาม ในแงนี้ครูสอนตองเปนเพศเดียวกันเทานั้น โครงการ
โรงเรียนทางเลือกในหลายประเทศจึงเนนทีก่ ารเพิม่ จํานวนครูสตรี สรางหองเรียน
แยกเพศ สรางโรงเรียนชุมชน และการผสมผสานระหวางการงานบานของ
เด็กหญิงกับการเรียน ในบางพืน้ ทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กหญิงสามารถพานองมาดูแล
ในโรงเรียนดวย มีรายงานวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จในบางประเทศ
เชน ชิลี มาลี บังกลาเทศ และปากีสถาน (Kane, 2002)
สําหรับในประเทศแถบซับ-ซาฮารา แอฟริกานั้น โรงเรียนทางเลือก
ที่มีเปาหมายเพื่อฝกฝนทักษะอาชีพประสบผลสําเร็จในการดึงดูดเด็กหญิง
มากกวาโครงการที่เนนเรื่องการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะอาชีพที่เด็กหญิง
ไดรับการฝกฝนมีตั้งแต การตัดเย็บ การทําผาบาติก การยอมสีผา การทําสบู
การปนอิฐ และการเปนชางไม เพื่อสรางบานที่อยูอาศัย มีรายงานวา เด็กหญิง
ในประเทศกีนี แถบแอฟริกา กระตือรือรนในการฝกเรียนทําสบู และคาดหวังวา
เมื่อเรียนจบแลวจะสามารถหางานทําในรานผลิตสบูในชุมชน หรือมิฉะนั้น
อาจสรางรายไดจากการผลิตสบูแ ละจัดจําหนายเอง (Brock-Utne, 2000) ความรู
และทักษะการปนอิฐเปนที่นิยมในหมูเด็กหญิงและผูหญิงเชนกัน นักเรียนหญิง
เหลานี้ไดตั้งความหวังวาจะสามารถสรางบานเองได ศูนยการเรียนที่ตอบโจทย
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การศึกษาเพือ่ การอยูร อดมากกวาเพียงการอานออกเขียนไดเหลานี้ จะเปดสอน
เวลา 9 โมงเชา และปดเวลาบายโมงและเรียนเพียง 4 วันตอสัปดาห ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
เด็กหญิงมีเวลาในการทํางานบานและรับผิดชอบงานบานอื่นๆ ไดดวยในเวลา
เดียวกัน
อยางไรก็ตาม แมรฐั บาลของประเทศกําลังพัฒนา องคกรระหวางประเทศ
และชุมชนทองถิน่ ไดรว มมือสรางมาตรการทีห่ ลากหลายในการดึงเด็กหญิงเขาสู
โรงเรียน แตมนี อ ยประเทศทีส่ ามารถบรรลุผลในเวลาอันสัน้ ดังเชนมีรายงานวา
ในระยะกึ่งกลางของทศวรรษการศึกษาเพื่อ ปวงชน มีประเทศในอนุภูมิภาค
ซับ-ซาฮารา แอฟริกา เพียง 4 จาก 23 ประเทศที่มีขอมูลแสดงวารัฐบาล
สามารถสนับสนุนใหเด็กหญิงที่เขาเรียนอยูในโรงเรียน สามารถเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 ถึง 92% ไดแก ประเทศบอตสวานา มอริเชียส
แคเมอรูน และสาธารณรัฐแหงคองโก ทั้งนี้ ประเทศเหลานี้จัดวามีโอกาสทาง
เศรษฐกิจดีกวาหลายๆ ประเทศในอนุภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความ
มั่นคงทางการเมืองคอนขางสูงดวย สวนในประเทศยากจน พบวา จํานวน
นักเรียนหญิงในระดับประถมศึกษาลดนอยลงดวยซํ้า ดวยปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง ความยากจนทางเศรษฐกิจ และการระบาดของโรค AIDS/HIV
(Kane, 2004, p. 8)
นอกจากเปาหมายเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
ระหวางเด็กสองเพศภาวะในระดับประถมศึกษาแลว ความพยายามขางตน
ยังรวมถึงเด็กในระดับมัธยมศึกษาดวย ตัวเลขสถิติในตารางที่ 6.2 ชี้วายังมีอีก
หลายประเทศที่สัดสวนของเด็กหญิงมีเพียง 3 ใน 4 ของเด็กชายในวัยเดียวกัน
ที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา ประเทศ 15 ประเทศที่ระบุในตารางที่ 6.2
เปนกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงในระดับ
มัธยมศึกษามีสัดสวนไมถึง 0.75 คนในกรณีที่เด็กชายมีโอกาส 1 คน ในจํานวน
15 ประเทศขางตน มีประเทศเพือ่ นบานของไทยรวมอยูด ว ย คือ ลาวและกัมพูชา
ที่ถัดออกไป คือ อินเดีย สวนที่เหลือเปนประเทศในกลุมอนุภูมิภาค ซับ-ซาฮารา
แอฟริกา
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ตารางที่ 6.2 ประเทศที่อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเด็กหญิง
นอยกวาเด็กชายมากกวา 25% ป ค.ศ. 2001/2002
อนุภูมิภาค

ประเทศ

สัดสวนเด็กหญิงตอเด็กชาย
1 คน ในระดับมัธยม
(Gender parity index
in secondary education)
ในแตละประเทศ
0.46
ซับ-ซาฮารา แอฟริกา
Benin
0.57
(Sub-Saharan Africa) Equatorial Guinea
0.62
Djibouti
0.62
Ethiopia
0.65
Burkina Faso
0.71
Congo
0.65
Niger
0.65
Eritrea
0.66
Mozambique
0.67
Senegal
0.71
Gambia
0.73
Burundi
เอเชียใต
India
0.74
(Southern Asia)
0.60
Cambodia
เอเชียตะวันออก
0.73
Lao People’s
และโอเชียเนีย
Democratic
(Eastern Asia
Republic
and Oceania)
ที่มา: United Nations Statistics Division “World and Regional Trends”, by Millennium Indicators
Database, 2013.

โดยสรุปแลว การคาดการณวา โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงทุกระดับ
นาจะขยายตัวอยางกาวกระโดดภายหลังทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งเริ่ม
ในป ค.ศ. 1997 และสิ้นสุดในป ค.ศ. 2006 นั้น อาจไมประสบผลสําเร็จมากนัก
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แมองคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศทองถิ่นที่ไดใหการรับรองกับ
คําประกาศขางตน ตางเรงสรางมาตรการและกลไกขจัดอุปสรรคการเขาสูร ะบบ
การศึกษาของเด็กหญิงและเด็กในกลุมดอยโอกาสอื่นๆ อยางเปนรูปธรรม
มากขึ้น สําหรับในหลายประเทศที่ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิง
มีผลนอย มีสาเหตุที่ผสมผสานซอนทับของหลายๆ ปจจัย อาทิ
1. ปจจัยเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และ
ความเปนประชาธิปไตย ซึง่ พบวาความยากจนและความออนแอทางการเมืองของ
ประเทศกําลังพัฒนามีผลอยางสําคัญตอโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง
2. โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอคติทางเพศอันซอนรูปอยูในการ
แบงงานเชิงเพศภาวะ ความคาดหวังเรือ่ งการแตงงานในวัยเยาว และการแยกพืน้ ที่
ทางสังคมทีต่ รึงเด็กหญิงไวกบั ชุมชนบานอยางเครงครัด งานวิจยั ในประเทศกินี
และเอธิโอเปยยืนยันวา อุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาของเด็กหญิงทีเ่ กิดจาก
ปจจัยดานวัฒนธรรมมีความสําคัญพอๆ กับปจจัยเรือ่ งความยากจนของครัวเรือน
ในขณะเดียวกัน หนวยโรงเรียนยังสรางขอจํากัดเชิงสถาบันหลายประการ
อาทิ การจํากัดเรื่องอายุผูเรียน จํานวนหนวยเวลาเรียน ภาษาที่ใชสอน และ
จํานวนหนวยบริการที่ยังไมทั่วถึง (Kane, 2004)
3. หน ว ยครั ว เรื อ นในหลายๆ สั ง คมมี ค วามอ อ นแอทางเศรษฐกิ จ
จนไมสามารถแบกรับตนทุนทางการศึกษาระบบโรงเรียนไดเทาทีค่ วร โดยเฉพาะ
ในประเทศทีป่ ระชากรสวนใหญมรี ายไดตาํ่ กวาเสนความยากจน มีประมาณการ
ว า ต น ทุ น การศึ ก ษาระดั บ พื้ น ฐานมี สั ด ส ว นไม น  อ ยกว า 60% ของรายได
ครัวเรือนทีย่ ากจน ครัวเรือนเหลานีต้ อ งเลือกสงบุตรชายเขาสูร ะบบโรงเรียนและ
เก็บบุตรสาวไวเปนแรงงานชวยเหลือเศรษฐกิจครอบครัว (Kane, 2004, p. 9)
4. ในยุคโลกาภิวัตน ปญหาการโยกยายถิ่นฐานขามพรมแดนรัฐชาติ
เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการศึกษาของเด็กและผูหญิงในหลายๆ อนุภูมิภาค
ทั้งนี้ การเปดเสรีทางการคาสงผลใหกลุมแรงงานยายถิ่น/แรงงานขามชาติ
ถูกผลักใหเปนกองทัพแรงงานราคาถูกตามบริเวณชายแดนของประเทศตางๆ
ที่โอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีมากนอยตางกัน สวนใหญเปนกองทัพ
แรงงานสํารองทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย สงผลใหเด็กจํานวนมากทีเ่ กิดและติดตาม
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ผูป กครองมาอยูใ นประเทศปลายทางมีสถานะเปนเด็กไรสญ
ั ชาติทมี่ คี วามเปราะ
บางในการเขาถึงสิทธิทางการศึกษาทุกระดับ (Nawarat, 2556; 2012)
อยางไรก็ตาม ปรากฏวามีปจจัยเชิงโครงสรางที่กันเด็กและผูหญิงออก
จากพืน้ ทีก่ ารศึกษาในระบบโรงเรียน บางปจจัยทีไ่ ดรบั การเขยาและขจัดไปบาง
ในบางประเทศ สงผลใหอคติทางเพศที่สังคมมีตอเด็กหญิงและผูหญิงเบาบาง
ลง ขบวนการสิทธิสตรีทเี่ รียกรองสิทธิทางการศึกษาและสิทธิพลเมืองใหเด็กและ
ผูหญิงในภูมิภาคตางๆ มีอิทธิพลมิใชนอยในการสรางบรรทัดฐานใหม แตมิใช
ปจจัยดังกลาวเพียงลําพัง ยังมีปจจัยอื่นที่ไดรับการบันทึกไว เชน การเปดพื้นที่
ใหผหู ญิงเขาสูภ าคการผลิตสมัยใหม ครัวเรือนยินยอมลงทุนทางการศึกษาเมือ่
มองเห็นตลาดแรงงานและรายไดจากลูกสาว
ธนาคารโลก (World Bank, 2002; as cited in Weiner 2004. p 16)
อางงานวิจัยจากหลายประเทศและชี้วาโอกาสเขาถึงตลาดแรงงานของผูหญิง
เปนปจจัยหนึ่งที่เขามาเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง และมีสวน
อยางสําคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครัวเรือนตอการศึกษาของเด็กหญิง
ในหลายๆ สังคม ครัวเรือนมีแนวโนมสงเสริมการศึกษาในเด็กหญิงมากขึ้น
เมื่อตลาดแรงงานเปดกวางสําหรับแรงงานหญิง อยางไรก็ตามโอกาสดังกลาว
พบไดในประเทศที่ภาคเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มมีบทบาทสําคัญ และเขาไป
แทนที่ภาคการผลิตแนวจารีตในพื้นที่ชนบท
6.3 โอกาสทางการศึกษาของเด็กและผูหญิงในประเทศไทย
6.3.1 โครงสรางการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยเริ่มในป พ.ศ. 2468 ทวาโอกาส
ทางการศึกษาของสามัญชนเริ่มขยับขยายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ป พ.ศ. 2475 เนื่องจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนขยายออกไปตั้ง
ในชุมชนหมูบานจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้ ในหวงเวลาขางตน อนุมานวาประชากร
ชาวไทยมีอยูประมาณ 12 - 14 ลานคน (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2557, น. 4)
ผูที่ไดมีโอกาสเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาตอนตน คือ 4 ป มีอยูประมาณ
40% ของประชากรที่มีอายุไมเกิน 15 ป สวนประชากรทั้งหมดที่จบการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณการวามีอยูประมาณ 3% โอกาสยิ่งลดลง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหลือประมาณ 2% สวนระดับอุดมศึกษานั้น
มีผูเรียนจํานวนนอยมาก (London, 1939: 96-104; as cited in Knodel, 1997,
p. 63) ขอจํากัดสวนหนึง่ เกิดจากความขาดแคลนของสถานศึกษาและจํานวนครู
สวนเด็กผูชายไดอาศัยการบวชเรียนเปนชองทางเพิ่มจํานวนปการศึกษา
เมื่อพิจารณาโครงสรางการศึกษาของรัฐไทย หลังป พ.ศ. 2475 พบวา
การศึกษากอนอุดมศึกษาของประเทศไทยเริ่มปรับเขาสูระบบสากลใชเวลา
ทั้งหมด 12 ป แบงเปนระดับประถมศึกษา 7 ป และหลังประถมศึกษา 5 ป
แตละระดับแบงยอยเปนประถมศึกษาตอนตน 4 ป และอีก 3 ป เปนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย สวนระดับหลังประถมศึกษาแบงออกเปน 2 ระดับยอย
เชนกัน คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ป (วนิดา พูนศิริวงศ, นิศา ชูโต และอาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา, 2522)
สําหรับระดับอุดมศึกษาใชเวลาจนจบหลักสูตร 4 ป ยกเวนในบางสาขา
วิชา อาทิ วิชาทางดานแพทยศาสตร ที่หลักสูตรใชเวลา 6 ป และบางสาขาวิชา
อาทิ วนศาสตร สัตวแพทย ใชเวลา 5 ป กอนป พ.ศ. 2475 รัฐบาลมักตั้งโรงเรียน
ฝกกําลังคนใหมคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางอยูต ามกระทรวงตางๆ เชน มีโรงเรียน
กฎหมายอยูในกระทรวงยุติธรรม สวนโรงเรียนแพทยและพยาบาล โรงเรียน
ฝกอาจารย และโรงเรียนเกษตรตั้งอยูในกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลยกฐานะโรงเรียนฝกขาราชการตามกระทรวง
ตางๆ เปนมหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยที่จัดวาเปนพื้นที่ที่สามัญชนเขาไป
ศึกษาหาความรูแหงแรก คือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถัดมาคือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและการเมือง
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นากํ า ลั ง คนในสยามตั้ ง แต ส มั ย
รัชกาลที่ 5 ถูกกําหนดดวยเปาประสงคหลัก 2 ประการคือ ความมั่นคงทาง
การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ เปาประสงคนไี้ ดรบั การปรับเปลีย่ นครัง้ สําคัญ
ในตนทศวรรษ 2500 ยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในหวงเวลาดังกลาว
ประเทศไทยเริ่มลดทอนเปาประสงคการจัดการศึกษาเพื่อสรางความมั่นคง
ทางการเมืองลง และหันมาสูการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งทาง
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เศรษฐกิจมากขึน้ สวนหนึง่ เพือ่ ตอตานภัยการเมืองยุคสงครามเย็น จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชตไดรับการชวยเหลือทางความคิด กําลังคน และทรัพยากรเงินกูจาก
พันธมิตรคายเสรีนิยม อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภายใตกรอบคิดเสรีนยิ ม กลาวเฉพาะการศึกษา สหรัฐอเมริกา
ใหความชวยเหลือดานเงินทุนผลิตกําลังคนระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
รวมทั้ ง จั ด ส ง ผู  เ ชี่ ย วชาญมาช ว ยออกแบบหลั ก สู ต ร ธนาคารโลกได จั ด ทํ า
ขอเสนอดานการพัฒนาการศึกษาไทยเพือ่ เตรียมกําลังคนสูร ะบบเศรษฐกิจใหม
สาระสําคัญที่ผูเชี่ยวชาญของธนาคารโลกไดจัดทําไวมีตั้งแตการขยายโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาใหทั่วถึงระดับหมูบาน เพื่อลดทอนอัตราการไมรูหนังสือ
เรงจัดตัง้ โรงเรียนมัธยมตนและปลายในทองถิน่ ระดับอําเภอใหทวั่ ถึง เพือ่ เตรียม
กําลังคนทีม่ วี ธิ คี ดิ พฤติกรรม และทักษะฝมอื ทีส่ อดคลองกับการผลิตอุตสาหกรรม
ซึง่ ตองปรับตัวเขาสูร ะบบเวลาแบบอุตสาหกรรม ทีม่ กั ตางไปจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
หรือการผลิตภาคเกษตรกรรมซึง่ มักยืดหยุน และถูกปรับใหสอดคลองกับวิถที าง
วัฒนธรรมมายาวนาน โรงเรียนตองเตรียมเด็กใหมีเจตคติและมองเห็นคุณคา
ของความอดทน มีวินัย เชื่อฟงผูบังคับบัญชา และนิยมการทํางานบนสายพาน
การผลิต โจทยการศึกษาดังกลาวยังถูกพูดถึงในกรอบของการขยายการศึกษา
สายวิชาชีพ/อาชีวศึกษา เชนกัน
ภายใตกรอบคิดทฤษฎีทุนมนุษย ที่มองการศึกษาเปนการลงทุนพัฒนา
คนและแรงงานระดั บ ต า งๆ ป อ นสู  ร ะบบเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มและทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรม รัฐบาลในยุคดังกลาวและถัดมา ไดดําเนินการอยางชาๆ ทวา
ไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร ทัง้ การเขาถึงและคุณภาพการศึกษาเพือ่ ตอบสนอง
ตอระบบเศรษฐกิจใหม คนสวนใหญยังคงอยูนอกระบบโรงเรียน อาทิ ในพุทธทศวรรษ 2530 หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ซึ่งเปนชวงที่
ระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ตอป
แตปรากฏวาแผนการขยายโรงเรียน ครู และทรัพยากรอื่นๆ ในระดับมัธยมตน
และปลายยังเปนคอขวด แรงงานสวนใหญยังจบการศึกษาเพียงภาคบังคับ
ประกอบกับประชาชนไมนอยกวา 65% อาศัยอยูในชนบท ซึ่งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลมีจํานวนนอย
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การวิเคราะหพบวามีแนวโนมการขาดแคลนฝมือแรงงาน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการขาดศักยภาพแขงขันกับโลกภายนอก โดยที่ในป พ.ศ. 2529
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คนไทยมีการศึกษาโดยเฉลีย่ จํานวน 5.31 ปเทานัน้
จํานวนปการศึกษาที่นอยของประชากรและแรงงาน สงผลใหรัฐบาลไดรับ
แรงกดดันจากภาคธุรกิจจนนําไปสูการตัดสินใจครั้งสําคัญในสมัยนายชวน
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีในชวงป พ.ศ. 2533 - 2537 จนเปนที่มาของการ
ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป และคาดการณวา นโยบาย
ขางตนมีสวนอยางสําคัญในการเพิ่มจํานวนปการอยูในระบบการศึกษาของ
ประชากร ทีข่ ยับขึน้ เปน 8.15 ป ในป พ.ศ. 2552 (นิพนธ พัวพงศกรและคณะ, 2555)
ทวาโจทยความเหลื่อมลํ้ายังคงเดนชัด โดยเฉพาะระหวางเมือง - ชนบทและ
ระหวางชนชัน้ แหงเพศ ชนชัน้ ทางเศรษฐกิจ และชาติพนั ธุ (เสนห จามริก, 2533)
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู
ในชุมชนหมูบานเกือบทุกชุมชน อาทิ ในป พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอยูท งั้ หมด 28,358 และ 2,361 โรงเรียนตามลําดับ ทวาโรงเรียน
จํานวนไมนอยขาดคุณภาพเพราะมีครูไมครบชั้น นอกจากนี้ รัฐไทยยังไดสราง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสาํ หรับชาวไทยภูเขาและเด็กกลุม พิเศษ อาทิ เด็กพิการ
ทางสายตาและการไดยินอีกจํานวนหนึ่ง
ตอมาในปลายศตวรรษที่ 20 สังคมไทยไดปรับเปลี่ยนวิธีคิดครั้งสําคัญ
อีกระลอกหนึ่ง คือในหวงพุทธทศวรรษ 2540 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติ
เศรษฐกิจตมยํากุง การศึกษาระบบโรงเรียนถูกทาทายอยางหนัก และมีสถานะ
เปนสมรภูมิทางการเมือง เปนพื้นที่ถกเถียงและชวงชิงทางอุดมการณ วิธีคิด
ความรู และทักษะ ระหวางกลุมพลังตางๆ ในสังคม กลุมพลังหลัก คือทุน
และรัฐ ซึ่งใชอิทธิพลและอํานาจเพื่อปรับสถานะโรงเรียน หลักสูตร ความรู และ
เจตคติ ใหตอบสนองตอวัฒนธรรมรัฐชาติ และการผลิตทรัพยากรกําลังคน
กาวเขาสูโ ลกยุคโลกาภิวตั น ในระยะทีผ่ า นมา ผลิตภาพของแรงงานไทยตํา่ กวา
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ มาเลเซียและสิงคโปร ในปจจุบันขอทาทายขางตน
ยังคงโดดเดน แมแรงงานมีจํานวนปในระบบการศึกษาสูงขึ้นก็ตาม งานเขียน
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(Mounier & Tangchuang, 2010) และรายงานการวิจัย เรื่อง ‘การศึกษา
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ การรองรั บ
การเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ (นิพนธ
พัวพงศกร และคณะ, 2555) ชี้วาการศึกษาไทยคอนขางลมเหลวในการผลิต
แรงงานทีม่ คี วามรู ระบบคิด และทักษะทีส่ อดคลองกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม
ในการปฏิรูปการศึกษา กลุมทุนและรัฐไทย เนนความสําคัญดานภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนกลุมพลัง
ทางสังคมภาคประชาสังคม สรางมโนทัศนการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ฟน อัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่นไทย ที่จะเปนพลังและทางเลือกใหชนบท ยกระดับ
ความเปนธรรมทางสังคม เนนการปลูกฝงจิตวิญญาณแกผูเรียนสูอิสรภาพ
รวมทั้งเรียกรองใหมหาวิทยาลัยมีอุดมการณสรางงานวิจัยเปนฐานความรู
ที่เหมาะสมกับบริบทไทย (วิทยา วองกุล, 2543) แมกลุมพลังตางๆ จะมีความ
คาดหวังตอระบบการศึกษาที่คอนขางแตกตางกัน แตสิ่งที่เห็นรวมกันคือ
การขยายสิทธิพลเมืองดานการศึกษา การเปดโอกาสทางการศึกษาระดับกอน
และระดับอุดมศึกษาไปสูกลุมเด็กชายขอบ อาทิ เด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กไรสญ
ั ชาติ และดอยโอกาสลักษณะอืน่ ๆ สวนหนึง่ ของการถกเถียงทางวิธคี ดิ
เหลานี้ ตอมาไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2540 และ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการขยายสิทธิ
พลเมืองดานการศึกษาพื้นฐานแบบใหเปลาเปน 12 ป รวมทั้งนโยบายเงินกู
เพื่อการศึกษา สาระสําคัญของระบบคิดใหมที่เกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาแบบ
ใหเปลานัน้ ยอมสงผลตอความคิดเกีย่ วกับสิทธิดา นสังคมและการขยายโอกาส
ของผูเรียนอยางปฏิเสธมิได
1. ขยายมโนทัศนสิทธิดานสังคมในมิติการศึกษาใหมีความสมบูรณขึ้น
สูความเสมอภาคและเปนธรรมถวนหนา คือรัฐตองจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
ถวนหนา มีคุณภาพ และใหเปลาไมนอยกวา 12 ป แมการนําแนวคิดสิทธิ
ดานสังคมในรัฐธรรมนูญมาบังคับใชจะยังมีปญหาอยูมากก็ตาม แตนับวา
สังคมการเมืองไทยไดขยับวิธีคิดเรื่องสิทธิดานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งยอมเปนการปูทางสรางทุนทางความรูและวัฒนธรรมลงในตัวผูเรียนที่จะใช
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ตอยอดไปสูพ นื้ ทีส่ รางตัวตนภายใน และกอรูปความเปนธรรมในพืน้ ทีท่ างสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองในศตวรรษที่ 21
2. การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใหเปลาจํานวน 12 ป สรางโอกาสทางการ
ศึกษาแกเด็กในครัวเรือนยากจน และเด็กชายขอบกลุมตางๆ รวมทั้งเด็กหญิง
ในชนชั้นชายขอบทางเศรษฐกิจ ภาษา และวัฒนธรรม ใหสามารถคงสถานะ
อยูในระบบการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากรัฐไดถายโอนภาระ
ความรับผิดชอบการลงทุนทางการศึกษาจากครอบครัวมาสูรัฐมากขึ้น แตเดิม
ครัวเรือนยากจนแบกรับตนทุนทางการศึกษาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายได
ความไมมั่นคงทางรายไดของหนวยครัวเรือนสงผลอยางสําคัญตออัตราการ
คงสถานะของผูเ รียนระดับมัธยมศึกษาซึง่ อัตราคอนขางตํา่ การขยายสิทธิเรียนฟรี
และทุนกูย มื ทางการศึกษายังไดเพิม่ โอกาสการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาดวย
งานที่ศึกษาในหมูบานแหงหนึ่งของภาคอีสาน เผยวาเด็กที่เกิดหลัง พ.ศ. 2510
มีโอกาสเรียนในระดับมัธยมปลายมากขึน้ หลายเทาตัว โดยเฉพาะลูกคนสุดทอง
และเด็กหญิงดวย ผลสําเร็จนี้สวนหนึ่งเปนผลของการคุมกําเนิดที่ทําใหหนวย
ครัวเรือนมีบตุ รนอยลง นอกจากนี้ การอพยพของแรงงานจากชนบทสูเ มืองใหญ
ของผูห ญิงมีสว นอยางสําคัญในการสนับสนุนคาใชจา ยสมาชิกครอบครัวทีเ่ ปน
ลูกคนสุดทองใหไดเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (Curran,
Cadge, Varangrat, & Chung., 2001)
6.3.2 โอกาสทางการศึกษาและเพศภาวะระดับกอนอุดมศึกษา
ในหวงเวลาทีก่ ารศึกษาของราษฎรไดมกี ารปฏิรปู เพือ่ เตรียมกําลังคนเขาสู
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
และหลังจากนัน้ เด็กสวนใหญยงั คงอยูน อกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กหญิง
งานศึกษาของเสนห จามริก (2533) ชี้ใหเห็นความไมลงรอยระหวาง
นโยบายการศึกษากับการปฏิบัติของภาครัฐในหวงเวลาดังกลาวอยางชัดเจน
ป พ.ศ. 2526 เปนชวงเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 แผนดังกลาวไดระบุ
ชัดเจนถึงการพัฒนาทีผ่ า นมาวามีความลมเหลวทีเ่ นนรูปแบบการพัฒนาภาคเมือง
โครงสรางพืน้ ฐาน และระบบอุตสาหกรรม จนเกิดความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจ
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และการดอยโอกาสในชีวิตตางๆ มากมายระหวางคนเมืองและชนบท ผูคน
ในชนบทตองหลั่งไหลเขาเมือง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปรับระบบคิดโดยวาง
ศูนยกลางของการพัฒนาไวทกี่ ารพัฒนาคนแบบองครวม และลดความเหลือ่ มลํา้
ทางรายไดระหวางชนบทและเมือง และระหวางคนกลุมตางๆ
งานของเสนห (2533) ไมไดวิเคราะหโอกาสทางการศึกษาเชิงเพศภาวะ
แตสะทอนโครงสรางการศึกษาไทยโดยรวม โดยชี้วาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 4
มีปญ
 หาคอนขางมากในเรือ่ งการศึกษา ดังนัน้ ลวงเขาสูต น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525 - 2529) มีเพียงการศึกษาภาคบังคับเทานั้นที่ประชาชนสวนใหญ
เขาถึงถวนหนา (ดูตารางที่ 6.3 ประกอบ) แตโอกาสของเด็กหลังการศึกษา
ภาคบังคับกลับขยายตัวนอยมาก สําหรับเด็กอายุระหวาง 12 - 14 ป มีเพียง
รอยละ 34.5 ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีเพียงรอยละ 24.5
ของประชากรวัย 15 - 17 ปที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ
ประชากรวัย 18 - 23 ป มีเพียงรอยละ 13.8 ทีอ่ ยูใ นสถาบันอุดมศึกษา งานศึกษานี้
ชี้ใหเห็นวานโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 เปน 9 ป และการปรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป รวมทัง้ ตองเปนการศึกษาใหเปลานัน้ มีความสําคัญ
อยางมากในฐานะยุทธศาสตรเนนทุนมนุษยสูตลาดแรงงานภาคกาวหนาและ
ยุทธศาสตรทเี่ นนปรับลดความเหลือ่ มลํา้ และไมเปนธรรมระหวางคนกลุม ตางๆ
ตารางที่ 6.3 รอยละของจํานวนนักเรียนตอประชากรกลุมอายุตางๆ ในป
พ.ศ. 2526
ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา
มัธยมปลาย
มัธยมตน
ประถมศึกษา
กอนประถมศึกษา

รอยละ
13.8
24.5
34.5
95.3
26.5

กลุมอายุ (ป)
18 - 23
15 - 17
12 - 14
6 - 11
3-5

ที่มา: แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: บทวิเคราะหเบื้องตน, น. 12. โดย เสนห จามริก, 2533, กรุงเทพฯ:
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา.
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ในสวนของเด็กหญิงในแงของการศึกษามวลชนนั้น รัฐเริ่มมองเห็น
ความสําคัญตามลําดับ เมื่อแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจไดรับการเนนยํ้ามากขึ้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 การศึกษาของเด็ก
และผูห ญิงยังไมไดมกี ารระบุใหเปนกลุม เปาหมายทีร่ ฐั จําเปนตองใสใจเปนพิเศษ
จนกระทั่งลวงเขาถึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ที่การศึกษาของผูหญิงเริ่มไดรับ
การพูดถึงในแผนพัฒนาฯ อยางชัดเจน แตเปนการผูกโยงการศึกษาของผูหญิง
ไวกับการควบคุมจํานวนประชากร การลดทอนอัตราการเสียชีวิตของเด็ก
และแม และการยํ้าบทบาทความเปนแมและเมียที่ดี ผูหญิงเปนกลุมเปาหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการของครอบครัว
รวมทัง้ เปนกลุม เปาหมายของนโยบายการควบคุมและสงเสริมอนามัยเจริญพันธุ
ยุคนี้ รัฐเริ่มมีนโยบายการคุมกําเนิด และรางกายของผูหญิงถูกวางตําแหนง
ใหเปนกลไกการคุมกําเนิดตามกรอบคิดของรัฐ มีการเผยวาในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 การคุมกําเนิดมุงไปที่การใหความรูและการใหผูหญิงเปนผูคุมกําเนิด
ตั้งแตเริ่มตน นโยบายการคุมกําเนิดจึงกระทําผานรางกายผูหญิง
ดวยเหตุนี้ ถากลาวใหชัดเจน การศึกษาของเด็กและผูหญิงที่มุงพัฒนา
การอานออกเขียนไดของผูหญิงชนบทและชนชั้นลางในสังคม และเปนกําลัง
ทางเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมเสรีนิยม ไดรับความสําคัญอยางจริงจังในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ดังจะพบวาไดมกี ารจัดทําแผนพัฒนา
สตรีระยะยาวขึ้น (พ.ศ. 2525 - 2544) เปนครั้งแรก และเริ่มใชเปนกรอบแนว
นโยบายการพัฒนาสตรีระดับชาติคูขนานไปกับแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
และถัดมา แผนพัฒนาสตรีระยะยาว 20 ป ยกรางขึ้นโดยความรวมมือจาก
ตัวแทนองคกรสตรีทั้งในภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการที่ทํางานดานสตรี
และเยาวชนศึกษา หนวยงานหลักภาครัฐ คือสํานักงานกิจการสตรีและเยาวชน
ทีส่ งั กัดสํานักนายกรัฐมนตรีในสมัยนัน้ แผนพัฒนาสตรีฯ จัดวางการศึกษาระบบ
โรงเรียนเปนเครือ่ งมือแกปญ
 หาความยากจนและยกระดับสิทธิความเปนมนุษย
อยางรอบดานของผูหญิง อาทิ ไมมีงานที่มีรายได ไมรูหนังสือไทย ถูกชักจูง
ใหคาประเวณี อยางไรก็ดี ผูหญิงถูกรับรูจากรัฐในแงที่เปนทรัพยากรที่มีคาของ
สังคมทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน มีการวิเคราะหโอกาสทางการศึกษา
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ของผูหญิงกลุมตางๆ ผูหญิงเริ่มถูกนิยามวามีความหลากหลายในเชิงโอกาส
และภูมิศาสตร คือผูหญิงเมือง/ชนบท และยังระบุถึงความเปนกลุมพิเศษตางๆ
อาทิ เปนนักบวช เปนแรงงาน และกลุม ดอยโอกาสอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุม ขายบริการ
ทางเพศ เด็กผูห ญิงก็เชนกัน มีการระบุถงึ เด็กหญิงทีเ่ ปนกลุม เสีย่ งตางๆ อยูด ว ย
ซึ่งกลุมเปาหมายเหลานี้ถูกกําหนดใหรัฐปกปองเปนพิเศษ และในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 สตรีถกู ใหนาํ้ หนักเปนหนึง่ ในหาของกลุม เปาหมายพิเศษในการพัฒนาฯ
กลุมเปาหมายพิเศษอื่นๆ มีอาทิ เด็ก เยาวชน และชาวเขา
นอกจากนี้มีการทบทวนสรางชุดความรูที่จะชวยปรับเปลี่ยนโครงสราง
วิธคี ดิ ทางวัฒนธรรมทีม่ อี คติทางเพศอีกดวย เชน อคติทนี่ าํ ไปสูก ารปดกัน้ ผูห ญิง
ในการเขาสูพื้นที่การพัฒนา และผลักผูหญิงไปสูโลกคาประเวณี อยางไรก็ตาม
มีงานอีกหลายชิ้นตอมา ที่ไดมีการตั้งขอสังเกตวา แนวคิดและกรอบนโยบาย
ที่ระบุในแผนพัฒนาสตรีฯ ตามแนวคิด WID แปรไปสูภาคปฏิบัติอยางจํากัด
โดยเฉพาะการศึกษาเพือ่ ลดทอนอคติทางเพศ และการทาทายโครงสรางเพศภาวะ
(UNESCO Bangkok, 2010) นอกจากนี้ โอกาสที่เปดกวางนาจะมีแตเด็กที่อยู
ในสังคมเมืองและมีสถานะทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาโครงสราง
ทางชนชั้นที่การศึกษากระจุกตัวในพื้นที่เมือง ดังจะเห็นไดจากงานเขียนของ
ศาสตราจารยเสนห จามริก (2533) ทวางานดังกลาวไมไดวิเคราะหชองวางเชิง
เพศภาวะ
ในหวงเวลาตอมา มีงานชิน้ สําคัญหลายชิน้ ทีส่ นใจศึกษาชองวางระหวาง
เด็กหญิง-ชายในประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงกอนเขาทศวรรษการศึกษา
เพื่อปวงชน รวมทั้งการประเมินศักยภาพงานพัฒนาสตรีที่รัฐไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว สําหรับงานชิ้นสําคัญที่เปดประเด็นการศึกษาเชิง
เพศภาวะ คืองานของศาสตราจารย จอหน โนเดล (John Knodel) แหงศูนย
ประชากรศึ ก ษา (Population Studies Center) มหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน
สหรัฐอเมริกา โนเดลมีผลงานวิจยั ดานการศึกษาของประเทศไทยอยางตอเนือ่ ง
และไดตีพิมพบทความชื่อ ‘The Closing of the Gender Gap in Schooling:
The case of Thailand’ ลงในวารสาร Comparative Education ฉบับที่ 35 เลม
ที่ 1 ป ค.ศ. 1997 โนเดลวิเคราะหแนวโนมทางการศึกษาของเด็กหญิง-ชาย
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และชีใ้ หเห็นวา ความเหลือ่ มลํา้ ระหวางเด็กสองเพศภาวะทีอ่ ยูใ นระบบโรงเรียน
นับตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนไดปดตัวลงแลว ทั้งนี้ โดยอาศัยขอมูลสํามะโน
ประชากรในป พ.ศ. 2533 ดังขอมูลที่ปรากฏอยูในตาราง 6.4
ตารางที่ 6.4 ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิงตอเด็กชายในชวง
อายุตางๆ จากขอมูลสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2533
ระดับ
การศึกษา
มัธยมตน (1)
มัธยมปลาย (2)
สูงกวามัธยมปลาย (3)

คาสัดสวนหญิงตอชาย ในชวงอายุ (ป)
20 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ขึ้นไป
0.94
0.80
0.67
0.56
0.34
0.98
0.90
0.77
0.61
0.35
1.38
1.08
0.86
0.70
0.43

ที่มา: 1990 Census (1.2 sample) original tabulations as cited in Knodel, 1997, p. 68.

เมื่อวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 6.4 วงเล็บ 1 พบวาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงตอเด็กชายในกลุม ประชากรทีม่ อี ายุ
50 ปขึ้นไป มีสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 อนุมานวาผูเรียนนาจะเกิดหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เล็กนอย หรือในชวงป พ.ศ. 2475 ซึ่งเด็ก
ที่ไดเรียนในระดับมัธยมตนและปลายยุคนั้นมีราวๆ 2% และ 3% ของประชากร
เพศหญิงเทานั้น จึงคาดวาตองเปนประชากรที่อยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ
และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เปนคนกลุม นอยในสังคม ทวาราวปาฏิหาริย ในกลุม
ประชากรทีม่ อี ายุ 20 - 24 ป โอกาสของเด็กหญิง-ชายเริม่ มีสดั สวนใกลเคียงกัน
ขอมูลในตารางเดียวกันชี้วาเด็กหญิงในชวงอายุดังกลาวสามารถชวงชิงพื้นที่
การศึกษาใกลเคียงกับเด็กชายในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมปลาย
และเด็กหญิงลํ้าหนาเด็กชายในระดับสูงกวามัธยมปลาย ในงานศึกษาอื่นๆ
ทีส่ นใจโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง ตางชีใ้ หเห็นโอกาสทีเ่ ด็กหญิงไดกา ว
ลํ้าหนาเด็กชายไปเล็กนอย ในระดับสูงกวามัธยมปลายเชนกัน แมชวงเวลา
อาจแตกตางไปบางเล็กนอย (Praparpun, 2009; Sinnathambu, 2013) สวน
ตัวเลขสถิตขิ องธนาคารโลกระหวางป พ.ศ. 2547 - 2556 ก็ยนื ยันเชนเดียวกันวา
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ใน 2 ทศวรรษขางตน โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงทุกระดับชั้นสูงกวา
เด็กชายในกลุมอายุเดียวกัน (World Bank, 2017) อยางไรก็ตามขอเสนอ
นโยบายของโนเดลและงานชิ้นอื่นๆ มีความหมายนอยมาก เมื่อวิเคราะหในเชิง
โครงสรางระดับมหภาค โอกาสของเด็กหญิงทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจอนุโลมวายังคงเปนเพียง
โอกาสของเด็กหญิงชนชัน้ สูงและกลางในเมืองเทานัน้ เนือ่ งจากในป พ.ศ. 2519
มีผูหญิงที่สําเร็จเปนบัณฑิตใน 17 สถาบันการศึกษา เพียงหมื่นกวาคนเทานั้น
คิดเปน 45.5% ของบัณฑิตทั้งหมด ตอมาในป พ.ศ. 2526 งานของเสนหขางตน
ชี้วา เด็กที่อยูในชวงวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย
และตนนั้น อยูในระบบการศึกษา 13.8% 24.5% และ 34.5% ของประชากร
ในชวงวัยเรียนตามลําดับ ซึง่ สะทอนวาเด็กหญิงมากกวาครึง่ หนึง่ ของแตละชวง
วัยเรียน ถูกคัดออกจากระบบการศึกษาดวยปญหาทางเศรษฐกิจ ไมมสี ถานศึกษา
ตั้งในชุมชน และปญหาดานภาษา วัฒนธรรม และสถานะบุคคล สวนใน
พุทธทศวรรษ 2547 - 2556 ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิง อาจชี้ถึง
โอกาสของเด็กหญิงในชนชั้นกลางระดับลาง รวมทั้งเด็กในเมืองเล็กและชนบท
หางไกลมากขึ้น ในป พ.ศ. 2547 ประชากรเด็กหญิงวัยเรียนชั้นมัธยมปลาย
และอุดมศึกษา มีอยูประมาณ 66.9% และ 50.9% ตามลําดับ สัดสวนของ
เด็กวัยเรียนในแตละระดับสูงวาชวงป พ.ศ. 2526 คอนขางมาก อยางไรก็ตาม
ตัวเลขสถิติดังกลาว เผยวาเด็กหญิงในชวงวัยเรียนทุกระดับขางตน แมขยับ
สูงขึ้นมากกวาหนึ่งเทาตัว แตเพียงครึ่งเดียวของกลุมประชากรเด็กหญิงที่มี
โอกาสใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมากกวาครึ่งเล็กนอยที่ยังเกาะติดอยูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหลืออาจเขาสูตลาดแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ บางสวนอาจมีสถานะเปนคุณแมวัยใส และอีกจํานวนไมนอย
มีสถานภาพเปนผูตองขังหญิง อีกหนึ่งทศวรรษถัดมา ขอมูลจากธนาคารโลก
(Worls Bank, 2017) ชีว้ า ในป พ.ศ. 2556 โอกาสของกลุม ประชากรอายุวยั เรียน
เด็กหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นจาก 66.9% เปน 86.2% ทวา
โอกาสทางการศึกษาระดับสูงกวามัธยมปลายแทบไมกระเตื้องขึ้น อาจชี้ไดวา
นโยบายลดความเหลื่อมลํ้าระดับอุดมศึกษายังมีขอจํากัดอยูมาก
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6.3.3 ความรูและเพศภาวะระดับอุดมศึกษา
ผูหญิงสยามในกลุมชนชั้นสูงและกลางเขาถึงอุดมศึกษาในตางประเทศ
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 สวนในประเทศนั้นเริ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2467 เมื่อรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 6 ไดทบทวนและอนุญาตใหมี
นิสิตหญิงเขาเรียนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปแรกที่นโยบายปรับเปลี่ยน
มีนิสิตหญิงสามารถสอบเขาเรียนได 7 คน โดยกระจายอยูทั้งใน 2 คณะ คือ
คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาศาสตรในขั้นเตรียมแพทย รายชื่อนิสิตหญิง
ทั้ง 7 คือ
1. น.ส.ฉลอง ไกรจิตติ
2. น.ส.ชด นิธิประภา
3. น.ส.เมดวง บุญนาค
4. น.ส.ไทยเชียง อรุณลักษณ
5. น.ส.อําภา ยุกตะนันท
6. ม.ร.ว.หญิงนันทา ทองแถม
7. ม.ร.ว.หญิงสงศรี เกษมศรี
(นงเยาว ธาราศรีสุทธิ, 2526, น. 26)
และ 5 ปถดั มาบัณฑิตหญิงรุน บุกเบิก 3 ใน 7 คนไดสาํ เร็จการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา จึงอาจกลาววาในราวป พ.ศ. 2471 จากผูห ญิงประมาณ 6 - 7 ลานคน
ทั่วประเทศ มีสตรีชนชั้นสูงและกลางเพียง 7 คนที่เริ่มมีโอกาสใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และมีผูสําเร็จการศึกษาเพียง 3 คน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาขยายกวางขวางออกจากหนวยราชการ
มากขึน้ หลังป พ.ศ. 2476 เมือ่ รัฐบาลคณะราษฎรไดกอ ตัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมืองขึ้นเพื่อใหเปนตลาดวิชาระดับอุดมศึกษาแกคนทั่วไป ระหวาง
ป พ.ศ. 2476 - 2519 รัฐบาลไดทยอยจัดตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 10 แหง แตสวนใหญยังกระจุกตัวอยูเฉพาะกรุงเทพมหานคร อาทิ
ยกระดับโรงเรียนเกษตรเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486 และ
ยกระดับโรงเรียนชางเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในปเดียวกัน
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กว า การอุ ด มศึ ก ษาจะเริ่ ม ขยายตั ว ไปยั ง ส ว นภู มิ ภ าคได ก็ ย  า งเข า
พุทธทศวรรษ 2510 ยุคนี้รัฐบาลเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคอีก
3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มีการเปดตลาดวิชาในระดับอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในป พ.ศ. 2517 ทีส่ าํ คัญคือ ในทศวรรษนี้ รัฐบาลเริม่ ใหอาํ นาจเอกชน
จัดตั้งวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง ทวาอยูในกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด อาทิ มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ มหาวิทยาลัยศรีประทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
(วนิดา พูนศิรวิ งศ, นิศา ชูโต และ อาภา ศิรวิ งศ ณ อยุธยา, 2522) โอกาสในระดับ
อุดมศึกษาที่เปดกวางมากขึ้นหลังพุทธทศวรรษ 2490 สงผลใหในป พ.ศ. 2490
จํานวนนิสิตและนักศึกษาหญิงที่สําเร็จการศึกษามี 146 คน คิดเปน 22% ของ
ผูส าํ เร็จทัง้ หมด (วนิดา พูนศิรวิ งศ, นิศา ชูโต และอาภา ศิรวิ งศ ณ อยุธยา, 2522,
น. 23) สถาบันอุดมศึกษาในหวงกอนป พ.ศ. 2490 ประกอบดวย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทวา 2 มหาวิทยาลัยสุดทายเริ่มรับ
นักศึกษาในป พ.ศ. 2486 และทั้ง 2 สถาบันยังไมเปดใหผูหญิงเขาศึกษา
ตารางที่ 6.5 จํานวนบัณฑิตหญิงที่สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2490 และ
พ.ศ. 2519
ชื่อสถาบัน
(ปพุทธศักราช
ปกอตั้ง)
1. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(2459)
2. มหาวิทยาลัย
มหิดล (2459)

พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2519
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
และหญิง
และหญิง
75 (39.7 %) 189 (100 %) 1,444 (50.5 %) 2,861 (100 %)
51 (52.0 %)

93 (100 %)

383 (43.3 %)

885 (100 %)
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ชื่อสถาบัน
(ปพุทธศักราช
ปกอตั้ง)
3. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
(2476)
4. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
(2486)

พ.ศ. 2490
จํานวน
จํานวน
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
และหญิง
20 (5.7 %)
351 (100 %)
0 (0 %)

0 (0 %)
5. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2486)
ไมจบกอน 2497
0 (0 %)
6. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(2497)
7. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (2506)
เริ่มสําเร็จการ
ศึกษาป 2510
8. มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (2507)
9. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
(2513)
0 (0 %)
10. สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
(2513)
11. มหาวิทยาลัย 187 (57.9 %)
กรุงเทพ (2514)
12. วิทยาลัย
การคา (2513)
เริ่มสําเร็จการ
ศึกษาป 2515
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พ.ศ. 2519
จํานวน
จํานวน
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
และหญิง
740 (48 %) 1,542 (100 %)

8 (100 %)

434 (48 %)

1,086 (100 %)

1 (100 %)

447 (61.4 %)

728 (100 %)

30 (100 %)

3,065 (46.7 %) 7719 (100 %)

-

783 (46.8 %)

1673 (100 %)

-

196 (38.4 %)

510 (100 %)

-

137 (34.9 %)

392 (100 %)

125 (100 %)

25 (3.9 %)

642 (100 %)

323 (100 %)

186 (57.2 %)

325 (100 %)

-

247 (56.5 %)

437 (100 %)

ชื่อสถาบัน
(ปพุทธศักราช
ปกอตั้ง)

พ.ศ. 2490
จํานวน
จํานวน
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
และหญิง
-

13. วิทยาลัยเกริก
(2513)
เริ่มสําเร็จการ
ศึกษาป 2516
14. วิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
(2516)
15. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
(2517)
16. มหาวิทยาลัย
ศรีประทุม
(2517)
17. มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ
(2517)
รวม
146 (22.6 %)
รวม 30 ป

พ.ศ. 2519
จํานวน
จํานวน
นิสิตหญิง
รวมนิสิตชาย
และหญิง
59 (73.7 %)
80 (100 %)

-

37 (66.1 %)

56 (100 %)

-

2,122 (43 %)

4,938 (100 %)

-

1 (100 %)

1 (100 %)

-

95 (56.9 %)

167 (100 %)

646 (100 %)

10, 940
(45.5 %)
77,840
(43.7 %)

24,042
(100 %)
178,132
(100 %)

ที่มา: ตารางจํานวนบัณฑิตหญิง ปรับปรุงจาก วนิดา พูนศิริวงศ, นิศา ชูโต, และอาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา
(น. 23), 2522.

สถาบันที่มีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษามากที่สุด คือมหาวิทยาลัย
มหิดล ในป พ.ศ. 2490 มีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหิดลถึง 52% สวนใหญกระจุกตัวอยูในคณะแพทยศาสตร วิทยาศาสตร และ
เภสัชศาสตร สวนสัตวแพทยมีแตเฉพาะผูชาย สภาวะกระจุกตัวในศาสตรดาน
แพทยศาสตรและวิทยาศาสตรของผูหญิง ปรากฏในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เชนกัน ชีว้ า อุดมศึกษาไทยในสายวิทยาศาสตรและการแพทยเปดกวางรับผูห ญิง
เขาเรียนแตเริม่ ตน สวนความรูใ นศาสตรพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนพืน้ ที่
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รองรับนักศึกษาทั้งสองเพศภาวะในสัดสวนใกลเคียงกัน แตคณะอักษรศาสตร
ไมมผี ชู ายสําเร็จการศึกษาแตอยางใด สวนคณะทีไ่ มมผี หู ญิง คือวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร และอีก 2 สถาบันที่ไมรับผูหญิงเขาเรียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองไดเปดเปนตลาดวิชา และในหวง
เวลาขางตนมีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษาเพียง 20 คน หรือ 5.7% วิชา
ที่เปดเรียนคือวิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร และการเมือง เปนไปไดวาความรู
ขางตนยังไมเปนที่นิยมในหมูผูหญิง หรือไมมีตลาดแรงงานรองรับ อาทิ ดาน
นิติศาสตร ซึ่งเปนที่ถกเถียงมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องการกีดกันผูหญิง
เขาเรียนโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลมองวาการทํางาน
ดานตุลาการตองอาศัยความรอบรู ความมีเหตุผล และจิตใจที่เขมแข็ง ผูหญิง
นาจะออนโยน ออนแอเกินกวาจะทํางานประเภทนีไ้ ด นอกจากนีผ้ เู รียนในระยะแรก
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง คือผูที่จบโรงเรียนกฎหมายจาก
กระทรวงยุติธรรมซึ่งไมไดรับผูหญิงเขาเรียนและทํางานแตเบื้องตน นักศึกษา
กลุมอื่น ประกอบดวย ขาราชการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทนายความ ครู
และผูแทนทองถิ่น (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559) ซึ่งเปนอาชีพที่กีดกัน
ผูหญิงตั้งแตตนมือดวยเชนกัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จ 8 คน เปนผูชายลวน เนื่องจาก
สาขาวนศาสตร กระทรวงไมมีนโยบายรับผูหญิงเขาเรียนและทํางานราชการ
ตอมาเมือ่ มีการขยายสาขาอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ อาทิ ประมง ปาไม และปรับสถานะจาก
โรงเรียนเตรียมขาราชการของกระทรวงเปนตลาดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ก็ยังคงยึดจารีตเดิม ไมมีนโยบายรับผูหญิงเขาเรียน จนกระทั่งมีการปรับตัว
ขยายสาขาวิชาใหมๆ จึงมีนิสิตหญิงเขาเรียนในสถาบัน
เมื่อลวงถึงป พ.ศ. 2519 สถาบันอุดมศึกษาไดเพิ่มขึ้นรวมแลวเปน
17 สถาบัน มีผูหญิงสําเร็จการศึกษาทั้งหมดรวมแลว 10,940 คน คิดเปน
45.5% เมื่อรวมระยะ 30 ป คือระหวางป พ.ศ. 2490 - 2519 มีผูหญิงเพียง
77,840 คนเทานั้นที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเปน 43.7% ของ
ทัง้ หมด ซึง่ ชีว้ า สัดสวนของผูห ญิงในระดับอุดมศึกษาใกลเคียงกับผูช ายนับตัง้ แต
ปลายพุทธทศวรรษ 2510 ทวาผูสําเร็จอุดมศึกษาเปนคนกลุมนอยในสังคม
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เมื่อวิเคราะหธรรมชาติของความรู พบวาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร
สัตวแพทยศาสตร วนศาสตร เปนพื้นที่ของผูชายมาจนปจจุบัน ในกรณีของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2519 คณะวิศวกรรมศาสตรไมมีนักศึกษา
หญิงแตอยางใด (วนิดา พูนศิริวงศ, นิศา ชูโต และอาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา,
2522, น. 17) ตอมาอีก 4 ทศวรรษคือในป พ.ศ. 2559 มีผูหญิงแทรกตัวเขามา
สูโลกความรูดานเครื่องยนตกลไกมากขึ้น แตยังนับวาเปนชนกลุมนอย ผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะวิศวกรรมศาสตรรวมแลว
799 คน เปนผูหญิง 231 คน คิดเปน 28.9% เมื่อจําแนกเปนระดับชั้น ระดับ
ปริญญาเอก มีผูหญิง 2 คน คิดเปน 20% ระดับปริญญาโทมีผูหญิง 84 คน
คิดเปน 42.2% สวนระดับปริญญาตรีมีผูหญิง 145 คน คิดเปน 33.0%
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559)
สําหรับสาขาวิชาที่มีพลวัตสูง คือวิชาชีพครูและอาจารย ในระยะแรก
ไมเปดรับผูห ญิงเชนกัน กลาวกันวาครูบางคนตองไปประจําโรงเรียนตางจังหวัด
ซึ่งสังคมไทยยังไมนิยมใหผูหญิงไปทํางานหางไกลบาน จึงขาดแคลนผูที่จะ
เขาเรียน สวนศาสตรที่เปดกวางในระยะหลัง และมีความยืดหยุนตอนักศึกษา
ทุกเพศภาวะ ไดแกรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่มีการเปดใหเรียน
หลังพุทธศตวรรษ 2500 จึงอาจวิเคราะหไดวา โอกาสเขาถึงความรูสมัยใหม
ของผูห ญิงทีถ่ กู กําหนดดวยตลาดแรงงานในภาคราชการ สงผลใหสดั สวนผูห ญิง
ในตําแหนงสูงในภาคราชการระยะตอมามีสัดสวนนอยมาก อาทิ ตําแหนง
ในระดับเจากระทรวง ปลัดกระทรวงและอัตราตําแหนงผูบริหารหนวยงาน
ระดับ ซี 10 - 11 และอาจอธิบายถึงตนสายปลายเหตุของสถานะชายขอบ
ของผูหญิงในชุมชนการเมือง และเศรษฐกิจ ณ หวงเวลาตอมา
ในขณะเดียวกันวิเคราะหไดวา ปจจัยทางวัฒนธรรมมิไดมีอิทธิพลตอ
การกดทับและกีดกันผูหญิงมากนักในการเขาถึงความรูสมัยใหมและโรงเรียน
อยางที่เขาใจกัน ดังปรากฏวาเมื่อรัฐมีนโยบายเปดกวาง สัดสวนของผูหญิง
ก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งโนเดล (John Knodel, 1997) ชี้วา การที่สัดสวน
เด็กหญิงตีตื้นและอาจกาวขามเด็กชายทุกระดับในทศวรรษ 1990 นั้น มิได
เกิดจากประชากรเด็กหญิงเขาสูร ะบบการศึกษาเบือ้ งตนคือระดับประถมศึกษา
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มากกวาเด็กชาย ทวาเปนผลจากปจจัยเชิงวัฒนธรรม ที่กําหนดพฤติกรรมการ
เรียนของเด็กหญิงใหมีระเบียบวินัยคอนขางมาก เด็กหญิงจึงเกาะระบบการ
ศึกษาไดมนั่ คงกวาและไตเตาอยูใ นระบบการศึกษาไดตอ เนือ่ งมากกวาเด็กชาย
งานของโนเดล (Knodel) (1997, p. 68) ชี้วาสัดสวนการสอบเลื่อนชั้น หรือ
ความสามารถทางวิชาการของเด็กหญิงในการสอบวัดผลและเลือ่ นระดับชัน้ สูง
กวาเด็กชายในทุกกลุมอายุ ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีสวนสําคัญคอยโอบอุม
และกดดันเด็กผูหญิงใหอยูในระเบียบวินัย คือความคาดหวังของครอบครัว
และสังคมและความกตัญูตอ บุพการี ปจจัยขางตนคอยกํากับเด็กผูห ญิงใหอยู
ในลูใ นทางมากกวาเด็กชาย กลาวอีกนัยหนึง่ อุดมการณชายเปนใหญทปี่ ลูกฝง
ความเชื่อเรื่องลูกสาวและผูหญิงดีในอุดมคติคอยกํากับเด็กหญิงใหมีความ
มุงมั่นและอดทนกับระบบการศึกษาไดสูงกวาเด็กชาย สังคมไทยมักเลี้ยงดู
เด็กผูช ายใหมคี วามอิสระในการใชชวี ติ และไมไดคาดหวังเรือ่ งความกตัญูตอ
บุพการีในเชิงเศรษฐกิจ และความประพฤติที่ตองอยูในกรอบจารีต แตคาดหวัง
ผานการบวชเรียน
นอกจากนี้ ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิงยังเชื่อมโยงกับ
ตัวแปรเรือ่ งระบบเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัวเขามาใชพนื้ ทีใ่ นประเทศกําลังพัฒนา
เปนฐานการผลิตสินคานานาชนิด ประเทศไทยเองไดจัดทําเขตการผลิตสินคา
สงออก อาทิ เขตนิคมอุตสาหกรรม ที่จังหวัดลําพูน จังหวัดอยุธยา และจังหวัด
สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลานี้เปนแหลงจางงานของผูหญิงที่ผาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและปลาย รวมทั้งตลาดแรงงานระดับ
อุดมศึกษา โอกาสตลาดงานที่เปดกวางสงผลตอการปรับตัวของครัวเรือนที่อยู
ในพืน้ ทีใ่ กลนคิ มอุตสาหกรรมคอนขางชัดเจน ในหมูบ า นแถวปาซาง จังหวัดลําพูน
และสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวาครัวเรือนยากจนหรือคอนขางยากจน ตางทุม เท
ทรัพยากรของครัวเรือนเพือ่ สงเสียบุตรสาวเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดวยคาดหวังจะใหเขาสูตลาดแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน และเปน
เสาหลักของครอบครัวในระยะยาว สวนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ตางทุมเทใหบุตรสาวและบุตรชาย เขาสูอุดมศึกษา เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
ทีม่ นั่ คงกวา คนในหมูบ า นมองการศึกษาเด็กหญิงในเชิงการลงทุนและมองเห็น
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ชองทางตลาดแรงงานและรายได กลาวไดวาภาพความมั่นคงของครอบครัว
ในอนาคตเกาะเกีย่ วกับการลงทุนทางการศึกษาในตัวเด็กหญิงมากขึน้ (Nawarat,
2004, 2006a) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของธนาคารโลกที่กลาวมากอนหนานี้
ที่ไดวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางการขยายตัวของตลาดแรงงานระดับลางและ
กลางกับการลงทุนทางการศึกษาในตัวเด็กหญิงของครอบครัว
การเคลือ่ นไหวของสตรีนยิ มเปนอีกปจจัยหนึง่ ทีส่ ง อิทธิพลทางความคิด
ตอการศึกษาของเด็กหญิงอยางไมอาจปฏิเสธได โดยผานประชาคมโลกทีก่ ดดัน
ใหรัฐบาลมีการวางแผนหนุนใหเด็กหญิงเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาและ
พัฒนา ซึ่งปรากฏชัดเจนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นอกจากนี้ กลุมองคกร
ผูหญิงในระดับชุมชนมักมีโครงการเฝาระวังเด็กหญิงกลุมดอยโอกาส และมี
ความเสี่ยงตอการคามนุษย โดยการอุดหนุนทุนการศึกษา มีการสรางงาน
ในระหวางการเรียน รวมทั้งมีสวนอยางสําคัญในการขับเคลื่อนเรียกรองเรื่อง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนฟรี รวมทั้งทุนอุดหนุนตางๆ ผูนําสตรีระดับ
ชุมชน ซึ่งสวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา ไดหันกลับมาใชชีวิตนักเรียน
นักศึกษา โดยการเขาเรียนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสรางตัวแบบ
จูงใจตอเยาวชน และเพิ่มตนทุนทางวัฒนธรรมใหตน (Nawarat, 2004)
การมีสถานศึกษาใกลชมุ ชนเปนปจจัยเชิงบวกคอนขางมาก รวมทัง้ ขนาด
จํานวนบุตร ครอบครัวที่มีบุตรนอยลง ซึ่งสวนใหญมีบุตร 2 คน มักเปดโอกาส
แกลูกทั้งหญิงชายอยูในระบบโรงเรียนในระดับที่สูง
6.4 ขอทาทายความกาวหนาทางการศึกษาของผูหญิง
ในระบบโรงเรียน
6.4.1 อคติเพศภาวะและความเหลื่อมซอน
ของเพศภาวะกับอัตลักษณอื่น
ทฤษฎี ส ตรี นิ ย มในกลุ  ม วิ พ ากษ แ ละหลั ง สมั ย ใหม ไ ด นํ า แนวคิ ด
‘Intersectionality’ ซึง่ ในประเทศไทยยังไมมคี าํ แปลทีล่ งตัว แตมผี รู เิ ริม่ ถอดความ
เปนไทย เชน ‘อํานาจทับซอน’ ปฏิภาคภาวะ (สมัคร กอเซ็ม, 2553, น. 14)
แนวคิด ‘Intersectionality’ สรางระบบคิดการวิเคราะหระบบอํานาจกดทับ
206

เชิงซอนในวิถีชีวิตผูหญิง เริ่มจากการวิเคราะหผูหญิงสีผิวในอเมริกา นักคิด
กลุม นี้ อาทิ คิมเบรอเล วิลเลีย่ ม ครินชอว (Kimberlé Williams Crenshaw, 1989)
(as cited in Carastathis, 2014. p. 59) ชี้วาความสัมพันธระหวางระบบ
โครงสรางอํานาจทางชนชั้น เชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ เพศวิถี และศาสนา/
ความเชื่อ ตางสงอิทธิพลซึ่งกันและกันในการบมเพาะอัตลักษณ และจัดวาง
ตําแหนงแหงทีข่ องผูห ญิง การวิเคราะหวถิ ชี วี ติ ผูห ญิงในฐานะคนทีม่ สี ถานะรอง
จึงตองวิเคราะหผา นระบบอํานาจดังกลาวไปดวยกัน เปรียบเสมือนการวิเคราะห
สมการหลายชั้น และการวิเคราะหแบบตัดขวางในหลายๆ พื้นที่ หลายๆ บริบท
ทีซ่ อ นทับโดยไมละทิง้ ระบบโครงสรางอํานาจใด แตเผยใหเห็นวาระบบอํานาจตางๆ
ไดสง อิทธิพลซึง่ กันและกันในการจัดวางตําแหนงแหงทีข่ องผูห ญิง การวิเคราะห
จึงตองกระทําผานระบบอํานาจหลายระบบ โดยคํานึงถึงความซับซอน การไม
แยกขาด และไมลดรูปการวิเคราะห เปนตน
ความกาวหนาทางโอกาสเขาถึงความรูใ นระบบโรงเรียนของเด็กและผูห ญิง
ทีก่ ลาวมาขางตน ทัง้ ในประเทศกําลังพัฒนาในบางอนุภมู ภิ าค และในประเทศไทย
ดานหนึ่งปฏิเสธมิไดวา เด็กและผูหญิงในกลุมชนชั้นกลางและลางมีทุนมนุษย
และทุนทางวัฒนธรรมสะสมในตัวตนเพิ่มมากขึ้นนานัปการ อาทิ การเปด
โอกาสทางเศรษฐกิจ และการที่ผูหญิงชนชั้นกลางพัฒนาตนเปนนักวิชาชีพ
ในหลากหลายสาขาอาชีพ เปนผูนําองคกรทางธุรกิจ กระนั้น ผูหญิงสวนใหญ
ยังคงกระจุกตัวอยูในตลาดแรงงานระดับลางที่ขาดความมั่นคงในการทํางาน
รายได และสวัสดิการ ยังทํางานในสายพานการผลิตตามโรงงานตางๆ และ
งานนอกระบบตามใตถุนบาน (piece work) นอกจากนี้ คาจางของผูหญิง
ที่ทํางานประเภทเดียวกันกับผูชายมักตํ่ากวาอีกดวย ผกผันกับสัดสวนรายได
ของผูห ญิงในหนวยครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ (สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2550) ในงานของสตรอมควิสต (Stromquist, 2012) ชี้วาในหลายประเทศ
เชน อินเดีย การศึกษาระบบโรงเรียนชวยชะลอเด็กหญิงในเรื่องความคาดหวัง
การแตงงานในวัยเยาว เปดโอกาสใหผูหญิงตัดสินใจเรื่องการคุมกําเนิดและ
จํานวนบุตร และชวยพัฒนาความเปนผูนําในชุมชนทองถิ่น เปนตน
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ทวาในอีกดานหนึ่ง นักสตรีนิยมที่สนใจการศึกษาของเด็กหญิงและ
ผูหญิงจํานวนไมนอย (Unterhalter, 2005; Wiener, 2004; Stromquist,
2003; Stone, 1994; Connell, 1987) โตแยงมุมมองของรัฐและภาคีหุนสวน
การพัฒนาทัง้ ระดับโลกและทองถิน่ ทีใ่ หความสําคัญแกตวั เลขสถิตขิ องเด็กหญิง
ในระบบโรงเรียน และมองวาจํานวนทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ การทีเ่ ด็กหญิงอยูใ นระบบ
การศึกษาในจํานวนปที่ยาวนานมากขึ้น คือความสําเร็จ และเปนภาพสะทอน
ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึ ก ษาของเด็ ก หญิ ง นั ก คิ ด กลุ  ม นี้ ชี้ ว  า
ความกาวหนาทางตัวเลขอาจไมไดแสดงถึงโอกาสทีด่ กี วาสําหรับเด็กและผูห ญิง
ในความหมายที่วาอคติทางเพศภาวะและโครงสรางเพศภาวะยังคงบมเพาะ
ความเปนอื่นตอเด็กหญิงและผูหญิงอยูตอไป หาไดเบาบางลงจนครอบครัว
มองเห็นคุณคาของเด็กหญิงในฐานะมนุษยที่เทาเทียมไม และระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นของผูหญิงก็ไมอาจชี้ชัดถึงการมีอํานาจในตัวเองของผูหญิงในทุกมิติ
สังคมเองยังคงคาดหวังผูหญิงตามระบบคิดโครงสรางเพศภาวะแนวจารีต
สตรอมควิสต (Stromquist, 2012) เผยวา งานวิจัยที่ศึกษาในประเทศแถบ
อนุภมู ภิ าคแอฟริกา ชีว้ า ในบางประเทศทีผ่ ชู ายรวมทัง้ เด็กชายถูกเกณฑไปเปน
ทหารในสถานการณการสูรบที่ยืดเยื้อนั้น ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ถูกถายโอนไปอยูที่ผูหญิง เพื่อความอยูรอด ครอบครัวจึงเริ่มลงทุนใหเด็กหญิง
เขาถึงการเรียนในระดับสูงมากขึ้น ดวยหวังวาเด็กหญิงจะสามารถเขาสูตลาด
แรงงานที่มีผลตอบแทนดี สงผลใหครอบครัวมีความมั่นคงในยามที่ไมมีผูชาย
เปนเสาหลัก งานวิจัยอีกกลุมหนึ่งที่สะทอนถึงการไมเคลื่อนตัวเทาที่ควรของ
อคติทางเพศภาวะ คือการเบียดขับเด็กหญิงและผูหญิงจากการเขาถึงความรู
ในสาขาวิชาที่โดยจารีตสงวนไวสําหรับเพศภาวะชาย ซู โรสเซอ (Sue Rosser,
2011) ชี้วานับตั้งแตตนทศวรรษ 2000 สัดสวนของนักศึกษาหญิงในวิชาดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีกลับมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาวิชาคอมพิวเตอรศาสตร (Computer
Science) ซึ่งเคยมีสัดสวนนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีเพิ่มเปน 10%
ในป ค.ศ. 1971 และพุงสูงถึง 27% ในป ค.ศ. 1981 นั้น กลับลดลงสูตัวเลข
หลักเดียวหลังทศวรรษ 2000 ปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาหญิงสนใจในวิชา
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ดังกลาวนอยลง เกิดจากพืน้ ทีใ่ นโลกการงานอาชีพ ซึง่ ยังคงมองไมเห็นศักยภาพ
สตรีเพศ ตําแหนงผูน าํ องคกรทีท่ าํ งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) ยังถูกยึดครองอยางเบ็ดเสร็จโดยบุรษุ เพศ ยิง่ ไปกวานี้ เนือ้ หาความรูไ มมกี าร
ปรับเปลี่ยนเพื่อดึงความสนใจจากตัวผูเรียนอีกเพศหนึ่ง มีการใหความเห็นวา
ประสบการณและความรูข องผูห ญิงไมมพี นื้ ทีย่ นื ในหลักสูตรแตอยางใด นอกจากนี้
นักศึกษาหญิงที่เขาเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ซึ่งมีจํานวนนอยมักถูกปลอยใหอยูอยางโดดเดี่ยว สถาบันการศึกษาขาดกลไก
สนับสนุนนักศึกษาหญิง ซึ่งเปนชนกลุมนอยทั้งในเชิงเพศภาวะและชาติพันธุ
พวกเขาจึงขาดความมั่นใจ และละทิ้งความสนใจในสาขาวิชาที่เรียนไปในที่สุด
หลังจากจบชั้นปริญญาตรี
สวนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเทศแถบอนุภมู ภิ าคลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
ซึง่ เปนซีกโลกทีเ่ ด็กและผูห ญิงไดรบั การสงเสริมใหมโี อกาสทางการศึกษาสูงกวา
ในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ กลับเผยตัวเลขโอกาสทางการศึกษาของ
ผูเ รียนทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหวางตัวแปรทางชนชัน้ เพศภาวะ และความเปน
ชาติพนั ธุอ ยางนาสนใจ อาทิ งานศึกษาในประเทศบราซิล (Rosemburge, 1997
as cited in Stromquist, 2012, p. 184) ที่ไดเผยวาจํานวนปในโรงเรียนผูหญิง
ผิวดําที่อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนชนบท
และเปนแหลงที่อยูของผูคนที่ถูกกวาดตอนมาเปนทาสจากทวีปแอฟริกาตั้งแต
อดีตจนถึงศตวรรษที่ 19 นัน้ มีเพียง 2.1 ป เปรียบเทียบกับผูห ญิงในภาคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศบราซิลอันเปนพื้นที่อุตสาหกรรมและประชากรสวนใหญ
เปนคนผิวขาวมีจํานวนปในโรงเรียน 5.7 ป ในงานชิ้นเดียวกัน ผูเขียนศึกษา
สถานะและขอทาทายของการศึกษาระดับกอนประถมวัย (preschool level)
ใน 7 รัฐของประเทศบราซิล ซึ่งเผยวาเด็กผิวดําอายุ 7 ขวบ แตยังคงเรียนระดับ
กอนประถมวัยมีเปนจํานวนมาก แสดงวาเด็กเหลานีถ้ กู ทอดทิง้ ไมไดรบั การพัฒนา
ความพรอมเพื่อเขาเรียนระดับประถมศึกษา พวกเขาจึงเรียนซํ้าชั้นตั้งแตระดับ
อนุบาล เพือ่ ใหเกิดความเขาใจมากขึน้ เกีย่ วกับคุณภาพการศึกษาของเด็กผิวดํา
กอนวัยเรียน ผูเ ขียนไดศกึ ษาวิเคราะหเพิม่ เติมไปทีค่ รู พบวาครูทสี่ อนชัน้ อนุบาล
เด็กผิวดําเปนผูหญิงผิวดําที่ราว 85% ไมไดรับการศึกษาอบรมดานการสอน
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เด็กอนุบาล ยิ่งไปกวานี้ 79% ของครูเหลานี้สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับชั้น
ประถมศึกษา ขอคนพบนีช้ วี้ า เด็กผิวดําถูกจัดวางไวในกลุม ทีข่ าดโอกาสการศึกษา
ตั้งแตเริ่มตน ซึ่งก็คือในระยะกอนวัยเรียนหรือในระดับอนุบาลนั่นเอง ดังนั้น
โอกาสเขาโรงเรียนในระดับประถมศึกษาของเด็กกลุมนี้ยอมมีนอยหรือชากวา
เด็กผิวขาว ในงานชิ้นเดียวกันนี้ ผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวา การดอยโอกาสของเด็ก
วัยอนุบาลผิวดํา สงทอดมาจากความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของคนผิวดํา
โดยเฉพาะผูหญิงที่เคยเปนกลุมดอยโอกาสทางการศึกษามากอน และเปน
ผลจากการที่ครูผิวดํา 79% อยูในโรงเรียนเพียงเวลาสั้นๆ และจบการศึกษา
ในระดับตํา่ งานวิจยั นีย้ าํ้ วา การทําความเขาใจกับการเขาถึงการศึกษาของเด็กหญิง
และผูห ญิง ไมอาจละเลยตัวแปรดานชาติพนั ธุ อายุ และเพศภาวะซึง่ ตองนําเขา
มาวิเคราะหดวยเสมอ นอกจากนี้ คุณภาพและคุณวุฒิของครูนาจะบงบอกถึง
คุณภาพการศึกษาที่เด็กไดรับในปจจุบันและโอกาสของเด็กในอนาคตดวย
งานวิจัยในประเทศไทย (Knodel, 1997) และในภูมิภาคลาตินอเมริกา
(Stromquist, 2012) ตางชี้วาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ทุกระดับ ซึ่งแทบจะสังเกตไมเห็นนับตั้งแตปลายทศวรรษ 1990 นั้น อาจมิได
สะทอนวาโอกาสดังกลาวไดชวยเขยาโครงสรางเพศภาวะที่กําหนดพื้นที่ และ
สัญญะการแบงงานทางเพศภาวะมากนัก เชน มีรายงานที่ระบุวา สหพันธและ
องคกรครูนาํ โดยบุรษุ เพศแทบทัง้ สิน้ (Stromquist, 2012) ในประเทศไทย ตําแหนง
ผูอํานวยการเขตการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาภาครัฐซึ่งมีอยูประมาณ
74,000 แหงทั่วประเทศถูกครอบครองแบบเกือบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยบุรุษเพศ
เชนกัน ประมาณการวาผูหญิงมีโอกาสแทรกตัวอยูไมถึง 10% ภาวะไรตัวตน
ของผูหญิงในโลกวิชาชีพการศึกษาจึงยํ่าแยไมนอยหรืออาจยิ่งกวาในพื้นที่
การเมืองและเศรษฐกิจ ในงานของมาดี ลิม่ สกุล (2552) งานของนงเยาว เนาวรัตน
(2551) และงานชิ้นอื่นๆ เชน งานของนิศา ชูโต และคณะ (2538) ตางวิเคราะห
ใหเห็นวาความเหนือกวาของบุรุษเพศยังถูกผลิตชํ้าอยางตอเนื่องในตําราเรียน
แมวาระบบเศรษฐกิจและโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงไดลํ้าหนาเด็กชาย
ไปแลวโดยภาพรวม แตตําราเรียนในระยะชวง 2 - 3 ทศวรรษที่ผานมา ยังคง
นําเสนอภาพลักษณบทบาทหญิงชายที่ผูกโยงผูหญิงไวกับอาณาบริเวณบาน
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อยางขาดพลวัต ทั้งๆ ที่สัดสวนกําลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย
ครึ่งหนึ่งเปนผูหญิง

ภาพที่ 6.1 ตั้งวงลอมรับประทานอาหาร

ภาพที่ 6.2 กิจกรรมดานวิทยาศาสตรของนักเรียน
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ภาพที่ 6.3 ผูใหญบานกําลังนําประชุมลูกบาน

ภาพที่ 6.4 โรงเรียนสีเขียว

นอกจากนี้ในชวงครึ่งทศวรรษที่ผานมา ครูที่รับผิดชอบวิชาเพศศึกษา
ยังคงปฏิเสธทีจ่ ะนําแนวคิดเพศภาวะสูก ารเรียนรูใ นหองเรียน แมวา องคกรสตรี
และองคกรพัฒนาสังคม รวมทั้งภาครัฐไดริเริ่มนํารองสรางหลักสูตรเขยาวิธีคิด
เพศวิถีในแนวจารีตไปบางก็ตาม ทวาแรงเสียดทานก็มีพลังตานมิใชนอย เชน
เดียวกัน เนือ้ หาวิชาในสายศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ แทบไมมพี นื้ ที่
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ใหนาํ เสนอภาพตัวแทนผูห ญิงในฐานะผูร แู ละปราชญชาวบาน เนือ้ หาตําราเรียน
และการนําเสนอภาพตัวแทนผูหญิงไวใน ‘พื้นที่บาน’ เหลานี้อาจจุดประกาย
เยาวชนรุนเยาวทั้งสองเพศภาวะใหขาดจินตนาการตอพื้นที่และบทบาทหญิง
ชายที่ยืดหยุนและมีทางเลือกมากขึ้นก็เปนได แมวาหลักสูตรและตําราเรียน
อาจมิไดมีพลังกอรูปความคิดฝงลึกในตัวผูเรียนไดทั้งหมด ดวยความสัมพันธ
หญิงชายในสังคมไทยไดวิวัฒนไปอยางมาก ดวยอิทธิพลของระบบคิดเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ ที่ไดปรับบทบาทผูหญิงเปนผูกระทําการทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ปรากฏการณทชี่ วี้ า โรงเรียนยังไมมศี กั ยภาพเปนสถาบันนําการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ทาทายกับโครงสรางอํานาจเพศภาวะแบบดัง้ เดิมไมยกเวนแมแตในประเทศ
ที่พัฒนาแลว และมีสตรีเปนนักการเมืองสัดสวนที่สูง โรเบิรต คอนเนลล
(Robert Connell) (1987) เสนอวา ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย การเปลี่ยน
โครงสรางอํานาจเพศภาวะมักไดรับการตอตานจากบุรุษเพศอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะการตอตานในวิถชี วี ติ ประจําวัน การตอตานทาทายแมวา อยูใ นลักษณะ
ไมโจงแจง อาทิ ผาน สายตา ทาทาง และผานทางภาษา แตมีผลใหการริเริ่ม
และการดําเนินนโยบายที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและผูหญิง
กาวหนาอยางลาชา ดวยเหตุนี้ คอนเนลล (Connell, 1982) ชี้วาความเทาเทียม
ระหวางเพศที่ตั้งอยูบนฐานเชิงปริมาณนั้นไมเพียงพอ การประเมินผลสําเร็จ
ความกาวหนาทางการศึกษาจึงไมควรเนนเฉพาะสัดสวนของเด็กหญิงที่เขาไป
แทนที่ นั ก เรี ย นชายเพียงเท านั้ น หากควรกาวไปสูการประเมิ น/ตรวจสอบ
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและในชีวิตประจําวันของเด็กทั้งสองเพศภาวะ
วามีอคติและการเหยียดหยามทางเพศมากนอยเพียงใด งานของสตรอมควิสต
(Stromquist, 2012) ก็ไดตั้งขอสังเกตในทํานองเดียวกันวา โรงเรียนมีแนวโนม
จัดการศึกษาตามแนวจารีต เด็กและผูหญิงที่ผานระบบโรงเรียนจึงไมไดรับ
การบมเพาะหนอออนทางความคิดเพือ่ ตอรองกับระบบชายเปนใหญ นอกจากนี้
ผูเขียนยังอางวา มีงานวิจัยและประสบการณที่สกัดจากการทํางานขององคกร
สตรีในหลายภูมิภาคที่ระบุวา การศึกษาเพื่อฟนฟูศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สรางความเปนตัวตนและการมีอํานาจในตัวเองเกิดขึ้นในพื้นที่นอกระบบ
โรงเรียน งานของ วีเนอร (Weiner, 2004) ไดตอกยํ้าวานักวางแผนทั้งระดับโลก
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และทองถิน่ ทีน่ ยิ มกลาวถึงความสําเร็จของนโยบายทางการศึกษาของเด็กหญิง
ในเชิงตัวเลขซึ่งไมเพียงพอ
โดยสรุปนักสตรีนิยมเหลานี้เนนยํ้าวา การประเมินความสําเร็จของ
การศึกษา ควรเปนการสํารวจตรวจสอบวาโรงเรียนไดบมเพาะ/สรางจิตสํานึก/
ความเปนตัวตนในเด็กหญิง/ชาย และความกาวหนาในโลกของงานอาชีพและ
ตําแหนงแหงที่ของแตละเพศในพื้นที่การตัดสินใจและสวนตัวอยางไร
ดังนัน้ สําหรับสตรีนยิ มการศึกษาสําหรับเด็กและผูห ญิงยังคงเปนประเด็น
ทางการเมืองที่ทาทายทั้งสิทธิการเขาถึงและการกาวใหพนจากการเขาถึงไปสู
การเสริมพลังอํานาจ (beyond access to empowerment)
6.4.2 ความเทาเทียมทางการศึกษาและเพศภาวะ
ในปริมณฑลอํานาจ
ภาพสะทอนความไมเทาเทียมระหวางคนสองเพศในปริมณฑลอํานาจ
และในตําแหนงการตัดสินใจ อาทิ สัดสวนของผูห ญิงทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนผูนําระดับสูงในองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทํางาน
ในแวดวงวิชาชีพ ถูกนํามาใชในการวิเคราะหความสําเร็จของการศึกษาของเด็ก
และผูหญิงมากขึ้น พื้นที่การเมืองไดรับการวิเคราะหวาเปนหัวใจของการแสดง
ความเทาเทียมในสังคมของหญิงชาย จนกระทัง่ มีการพัฒนาคาดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ รียกวา
‘Gender Empowerment Measure - GEM’ ตอมา GEM ไดรับการยอมรับ
ใหเปนตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในรายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human
Development Report) ของ UNDP ใน Human Development Report
ป 2007/2008 มีรายงานวาประเทศทีม่ ี GEM สูงสุดคือประเทศนอรเวย รองลงมา
เปนประเทศสวีเดน ซึ่งมีคาดัชนี GEM ที่ 0.910 และ 0.906 ตามลําดับ ในสอง
ประเทศนี้ ผูห ญิงมีทนี่ งั่ ในสภาผูแ ทนราษฎร 40% และ 47% ตามลําดับ รายงาน
ฉบับดังกลาวแสดง GEM ในประเทศทัง้ หมด 103 ประเทศ เมือ่ พิจารณาตําแหนง
ของประเทศไทยจากตัวชี้วัด GEM ปรากฏวาไทยอยูในตําแหนงที่ 73 ดอยกวา
ประเทศเกาหลีใตและมาเลเซีย ซึง่ อยูใ นอันดับที่ 64 และ 65 ตามลําดับ (UNDP,
2007)
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จากการที่จํานวนปในโรงเรียนมีผลนอยมากตอการมีสวนรวมและ
การเขาสูตําแหนงทางอํานาจของผูหญิง รวมทั้งตําแหนงในทางการเมือง
ภาคประชาชน อาทิ ในสหกรณครู สวนบทบาททางการเมืองของนักศึกษาหญิง
ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ไมเปลงประกายชัดเจน ยิ่งกวานี้ พบวาการศึกษาในระบบ
ละเลยการถายทอดบทบาทผูหญิงในฐานะพลเมืองที่แข็งขันสูผูเรียน อาทิ
ไมมกี ารฉายภาพบทบาทของครูผหู ญิงในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ทางการศึกษา
ไมมีประวัติศาสตรการตอสูของครูและองคกรสตรีที่ผลักดันใหผนวกประเด็น
เพศภาวะและชาติพนั ธุเ ขาสูห ลักสูตรและการบรรจุในตําราเรียน ไมมปี ระวัตศิ าสตร
การตอสูเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาและบรรจุประเด็นใหมๆ เขาสูกระบวนการ
ทางการศึกษา อาทิ เรื่องเพศศึกษาในหลักสูตรเปนตน (Stromquist, 2012)
บทวิเคราะหขา งตนไดรบั การกลาวถึงในงานวิจยั ในสังคมไทยเชนกัน (UNESCO;
Praparpun, 2009; มาดี ลิ่มสกุล, 2552)
6.4.3 ปฏิบัติการรื้อสรางเพศภาวะในหองเรียนสูศตวรรษใหม
ในโลกตะวันตก อาทิ อเมริกาและอังกฤษ นับตั้งแตทศวรรษ 1980
เปนตนมา นักสตรีนิยม โดยเฉพาะกลุมนักคิดที่เรียกตัวเองวา ‘นักสตรีนิยม
การศึกษา’ (Education feminists) ซึ่งไดรับอิทธิพลความคิดจากสตรีนิยม
สายรากเหงา หนุนใหบรรจุระบบคิด ‘การศึกษาของผูหญิง’ ไวในระบบโรงเรียน
ในหลายระนาบดวยกัน เริ่มตั้งแต
1. ใชงานศึกษาวิจยั ซึง่ เปนความรูท สี่ กัดจากญาณวิทยาชุดใหม เพือ่ เผย
และวิพากษปฏิสัมพันธในหองเรียน ทัศนะและความคาดหวังของครูตอผูเรียน
สถานะรอง และตําราเรียนที่ยังคงเปนกระบอกเสียงในการถายทอดและคํ้ายัน
ระบบชายเปนใหญ
2. นักสตรีนยิ มการศึกษาไดพฒ
ั นาจุดยืนทางคุณคาของการปฏิบตั กิ าร
ในหองเรียน (praxis) ที่เกาะเกี่ยวกับโจทยและคําถามของสังคมใหญ ความรู
และขอถกเถียงในหองเรียนจึงไมเปนอืน่ และไมแปลกแยกจากโจทยและคําถาม
ที่โลกแหงชีวิตในสังคมใหญกําลังถกเถียงและแสวงหา
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3. ริเริ่มศาสตรการสอนแนวใหม ที่กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมแบบ
ประชาธิปไตย การคิดเชิงวิพากษ การเปดใจรับฟงเสียงตางๆ (voices) อยางมี
ขันติธรรม การเรียนรูแบบสานเสวนา (dialogue) และนําประสบการณสวนตัว
ของเด็กผูหญิงเปนบทเรียน ประเด็นเหลานี้สวนหนึ่งที่มักถูกนําเสนอในคํา
‘ศาสตรการสอนสตรีนิยม’ (Feminist pedagogy)
ขอถกเถียงเชิงคุณคาที่นักสตรีนิยมการศึกษานําเสนอขางตน เกิดจาก
การประเมินวาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับตางๆ มักมีรูปแบบ
การปฏิสมั พันธทงั้ ในและนอกหองเรียนทีไ่ ปกดทับตัวตน ลดโอกาส และสิทธิ/์ เสียง
ของเด็กหญิง (Stone, 1994) งานของสตรอมควิสต (Stromquist, 2012) ชีใ้ หเห็น
ความกาวหนาของการปฏิรูปโรงเรียนในแนวสตรีนิยมที่ยึดหองเรียน หลักสูตร
และตําราเรียน เปนพื้นที่ปฏิบัติการ (praxis) งานขางตนเผยวานักการศึกษา
ครู และนักสตรีนยิ มทีม่ เี จตจํานงใชพนื้ ทีก่ ารศึกษาและหองเรียน เขยาโครงสราง
เพศภาวะแนวจารีต พึงรวมมือกันเพื่อใหความรูแกครูและนักเรียน เกี่ยวกับ
แนวคิดเพศภาวะและกระบวนวิธสี รางชุดวิธคี ดิ และกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปดทางเลือก
การประกอบสรางอัตลักษณทางเพศภาวะใหมีความยืดหยุน สตรอมควิสต
รายงานวาในบางประเทศ ความรวมมือระหวางนักการศึกษา ครู และนักสตรีนยิ ม
ขางตน ไดรับเลือกเปนพื้นที่นํารอง ในโครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อลดทอน
หรือขจัดตําราเรียนที่แอบอิงอยูกับจารีตดั้งเดิมออกจากหลักสูตรและหองเรียน
ประเทศทีบ่ กุ เบิกสรางตําราเรียนใหม ไดแกประเทศปากีสถาน มาลาวี บังกลาเทศ
เม็กซิโก และศรีลังกา
สตรอมควิสต (Stromquist, 2012, p. 213) ประมวลความคิดเบื้องตน
เกี่ยวกับเปาหมายการเปลี่ยนแปลงตําราเรียน โดยจําแนกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. สืบเนือ่ งจากโครงสรางเพศภาวะทีม่ หี ลายระดับ ในวิธคี ดิ ของฮารดดิง
(Harding, 1986) การศึกษาของผูห ญิงเพือ่ แปรเปลีย่ นอํานาจระหวางหญิงชาย
ตองไมหยุดนิ่งอยูที่การทําความเขาใจระดับพื้นผิวนอกสุด ซึ่งก็คือในระดับ
พฤติกรรม ดวยการจัดการศึกษาที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปจเจก
อาทิ เปดโอกาสใหเด็กหญิงเลนกีฬาฟุตบอล รณรงคใหผหู ญิงกาวขามธรณีบา น
ไปสูโ ลกการเมืองโดยไมตระหนักถึงโครงสรางการแบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ
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และไม ต ระหนั ก ถึ ง ระบบสั ญ ลั ก ษณ ที่ เ ป น รหั ส หมายในการตอกยํ้ า ที่ ท าง
และบทบาทของหญิงชายในสังคม การศึกษาและรณรงคในระดับดังกลาว
มักบรรลุผลอยางจํากัดและไมยั่งยืน
แผนงานในสวนนี้พึงประกอบดวยความพยายามทั้งหลายทั้งปวง ในอัน
ที่จะขจัดภาษาและสัญญะซึ่งสะทอนอคติทางเพศ ทั้งที่เปดเผยและที่ซอนเรน
ใหมีนอยที่สุด เนื้อหาที่เปนเปาของการรื้อสรางไดแกการไมใหความสําคัญ
หรือการไมเนนจุดเดนของความเปนชายเกินความจําเปน รวมถึงการยกตัวอยาง
ทีเ่ ทนํา้ หนักไปทีก่ ารใหผชู ายเปนผูแ สดงหรือเปนผูก ระทําอยางไมสมดุล ในขณะที่
หองเรียนมีองคประกอบของเด็กอยางนอยสองเพศภาวะ
2. ลดและขจัดการใหความสําคัญแกภาพลักษณตายตัวในความเปนผูห ญิง
และผูชาย รวมทั้งภาพลักษณที่นําไปสูการแบงงานทางเพศภาวะ ขจัดเนื้อหา
ในตําราอันเปนทีส่ งั เกตไดวา มีแนวโนมทีจ่ ะจรรโลงภาพลักษณขา งตน อาทิ บทบาท
ทีผ่ หู ญิงและผูช ายแสดงในแวดวงสังคม ในชีวติ ประจําวัน และในโลกการทํางาน
ซึ่งสะทอนบุคลิกภาพที่คาดหวังวาเปนของแตละเพศอยางไมยืดหยุน
3. สรางตนแบบทีท่ า ทายและตรวจสอบลัทธิเหยียดผิวและอคติทางเพศ
การปฏิรปู นีว้ างนํา้ หนักทีก่ ารสรางพืน้ ทีใ่ หมในตําราเรียน พืน้ ทีใ่ หมจะแสดงใหเห็น
ภาพลักษณของผูห ญิงและผูช ายในเชิงทางเลือก ซึง่ จะทาทายภาพลักษณบทบาท
ตายตัว ในขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธกี ารสรางวัฒนธรรมองคกรทางสังคมใหม
ในงานชิ้นเดียวกัน สตรอมควิสต (Stromquist, 2012, p. 214) นําเสนอ
ปฏิบตั กิ ารเขยาโครงสรางเพศภาวะในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาวา ไดเคลือ่ นตัว
จากการตั้งคําถามเรื่องตําราเรียนไปสูการสืบสานความเปนประชาธิปไตย
ในหองเรียน อาทิ มีโครงการวิจัยที่เนนการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่องดวยกัน ไดแก
1. การสํารวจตรวจสอบและการปะทะสังสรรคในหองเรียน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู และระหวางนักศึกษาดวยกันเอง งานวิจยั
ในสวนนี้จํานวนหนึ่งไดกาวขามจากการแสวงหาความรูไปสูปฏิบัติการจําลอง
ทีส่ รางหองเรียนใหมทสี่ ลายอํานาจในหองเรียนทีม่ คี รูเปนศูนยกลางไปสูผ เู รียน
และระหวางผูเรียน กระตุนใหครูเปดพื้นที่ใหผูเรียนทุกกลุมไดมีสวนรวมในการ
สรางความรูไดอยางปลอดภัยและเทาเทียม
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2. การทดลองสรางสถานการณจาํ ลองโดยใหความสัมพันธทางเพศภาวะ
แนวจารีตสามารถถูกตั้งคําถามและทาทายได หลีกเลี่ยงได และแทนที่ไดดวย
ความสัมพันธทเี่ สมอภาคกวา งานวิจยั ประเภทนีเ้ ลือกวิธกี ารสอนและการเรียนรู
ในแนวศาสตรการสอนสตรีนิยม การเรียนรูในกระแสธารดังกลาวเนนการ
ผสมผสานระหวางประสบการณของนักเรียน มาตรการสงเสริมการสรางตัวตน
ของปจเจกและศักยภาพการเปนผูกระทําการของเด็กหญิง รวมทั้งลดบทบาท
ของครูในหองเรียน
โดยสรุปขอถกเถียงในบทนี้ หัวใจและแกนกลางของการเรียนการสอน
สตรีนยิ มในประเทศกําลังพัฒนาในหลายอนุภมู ภิ าคเอเชียไดมกี ารเขยาโครงสราง
ความรูตามแนวจารีตพอสมควร กรณีประเทศไทย แนวคิดสตรีนิยมหยั่งราก
มายาวนานและไดจุดประกายในแวดวงวิชาการดานการศึกษาไมนอย ในป
พ.ศ. 2522 สํานักงานประสานงานกิจการสตรีและครอบครัวไดมนี โยบายสนับสนุน
งานวิจยั ทีส่ าํ รวจแบบเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในหลายกระบวนวิชา เชน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งพบวา
ตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนในแตละสาระวิชาไดสรางภาพแทน
กําหนดบทบาท และพืน้ ทีส่ าํ หรับหญิงชายแตกตางกันคอนขางตายตัว และมีอคติ
ทางเพศแฝงอยู เชน สรางภาพผูหญิงเปนเพียงผูอยูในสถานะรอง ไมมีลักษณะ
เปนผูกระทําการ สัญญะเหลานี้ กระทําผานทั้งภาพประกอบ การใหบทบาท
ตัวละคร และในเนื้อหาของหนวยสาระการสอนและตําราเรียน อคติดังกลาว
สรางระบบคิดทีก่ าํ กับผูห ญิงไวกบั พืน้ ทีบ่ า น ใหหวาดกลัวตอการตัดสินใจ ยอมรับ
วาตนออนแอและขาดภาวการณเปนผูนํา ในงานวิจัยระยะตอมาจนปจจุบัน
ก็ยังปรากฏการผลิตซํ้าภาพลักษณขางตน แมจะมีลักษณะที่ออนแรงลงบาง
ก็ตาม ทวา อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมก็เริ่มที่จะขับเคลื่อนไป เมื่อมีการสราง
หลักสูตรสตรีศึกษาจนสําเร็จในตนพุทธทศวรรษ 2540 และแนวคิดสตรีนิยม
และมโนทัศนเพศภาวะเริม่ มีพนื้ ทีใ่ นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
กลุมและเครือขายสตรีชนชั้นกลางเองก็มีสวนสําคัญในการผลักดันประเด็น
การพัฒนาสตรีที่เกี่ยวของกับการศึกษาและฝกอบรมผูหญิง ซึ่งเริ่มชัดเจน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ 5 สวนประเทศอืน่ อาทิ ประเทศปาปวนิวกินี
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ซึ่งวัฒนธรรมชายเปนใหญคอนขางจะมีอํานาจควบคุมสังคม ทวา ครูสตรีและ
แมชีในกลุมโรงเรียนคาทอลิกก็ยังสามารถสอดใสความรูในตัวเด็กหญิงใหมี
ภาวะกลาตัดสินใจ มีทัศนะวิพากษวิจารณ มีอิสระในตน ตระหนักรูถึงความ
จําเปนที่จะตองกระทําการเพื่อลดทอนการถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรงตอ
ผูหญิง เปนตน
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บทที่ 7
บทสรุปสงทาย

สตรีนิยมในโลกตะวันตก เปนทั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ
กระแสธารความคิดทีม่ งุ อรรถาธิบายตัวตนของผูห ญิงวา ไมไดมสี ถานะเปนเพียง
แควัตถุในการศึกษา ดวยการใชศาสตรสตรีนิยมเปนเครื่องมือนําทางความคิด
คอยกระตุน เราใหเกิดการสรางองคความรูบ นญาณวิทยาของผูห ญิงใหปรากฏขึน้
ขามผานเวลานานนับศตวรรษมาอยางตอเนือ่ ง ความรูข องผูห ญิง โดยเสียง (Voice)
ของผูหญิงและเพื่อผูหญิงจึงมีความโดดเดน ทาทาย ทั้งยังไดผลิตขอเสนอและ
คําถามทีแ่ หลมคมตอความมีตวั ตนของผูห ญิงในสถานะตางๆ ครอบคลุมถึงสถานะ
ของคนชายขอบหรือสถานะคนเล็กคนนอยผูดอยอํานาจ ผูดอยสิทธิและเสียง
ในสังคมการเมืองอีกดวย งานเขียนนี้ไดนําเสนอแนวความคิดวาดวย “ศาสตร
สตรีนยิ ม” ในหลากหลายกระแสทีส่ มั พันธกบั ประเด็นวาดวยการศึกษาในแบบเสรี
(Liberal education) เพือ่ มุง สูก ารมีอสิ รภาพผานการสรางประสบการณการเรียนรู
และซึมซับความรูใหนําไปสูการ “ยื้อ แยง ยึด” ตําแหนงแหงที่ความรูของผูหญิง
จากทัง้ วงวิชาการโลกตะวันตกและประเทศไทย โดยไดมองถึงชุดความสัมพันธ
ดังกลาววาเปนสิ่งสืบเนื่องในหลายๆ หวงเวลาของประวัติศาสตรสังคมและ
ประวัติศาสตรภูมิปญญา ดังที่ โอเบรียน (O’Brien, 1983) ไดอรรถาธิบายถึง
เปาหมายการศึกษาของผูหญิงในวิธีคิดสตรีนิยม วามิไดเปนเพียงแตเรื่อง
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การตอบโตเพื่อใหเกิดการเขาถึงความรูประเภทเดียวกับบุรุษเพศ และมิใชเรื่อง
การเขาถึงอํานาจ รวมทั้งความมั่งคั่งอยูดีกินดี ทวามีลักษณะของความเปน
การเมืองวาดวยเรื่อง “ยื้อ แยง ยึด” พื้นที่หัวหาดสําคัญในการสรางความรู
บนญาณวิทยาแบบใหม เพือ่ ใหผหู ญิงไดมพี ลังอํานาจและสามารถสงเสียงเพือ่ ตีแผ
ภาวะความทุกขรอนแหงตนใหดังกองขึ้น
การสงเสียงเรียกรองของผูหญิงนั้น จึงนับวาไดมีการคลี่คลายและสราง
การขยับขับเคลือ่ นตัวเขามาสูพ นื้ ทีข่ องปฏิบตั กิ ารทางการเมืองทีม่ งุ จัดวางเปาหมาย
ในตัวเองใหเกิดการจัดสภาวะความเปนรองของผูหญิงในฐานะกลุมทางสังคม
หรือชนชั้นแหงเพศ
ปฏิบตั กิ ารทางการเมืองและปฏิบตั กิ ารในชีวติ ประจําวันผานแนวความคิด
แบบสตรีนยิ ม จึงนับไดวา มีการลงหลักปกฐาน แลวสรางการปลุกกระตุน เราพลัง
ของสตรีเพศใหลกุ ขึน้ ยืน ทาทาย เปลีย่ นเสียงแหงการรองรํา่ ครํา่ ครวญใหกลาย
มาเปนขอเสนอและตัวบทใหม คอยขีดเขียน แตงแตมและบอกเลาเรื่องราว
พรอมกับสรางประวัติศาสตรผานจิตสํานึกใหมของตนเองที่นําไปสูเงื่อนไข
การปลดปลอยผูห ญิงออกจากความเหลือ่ มลํา้ ทางอํานาจ อัตลักษณทแี่ ปลกแยก
และเปนอื่น รวมทั้งสภาวะที่ไรสิทธิ์เสียงและตัวตนบนพื้นที่ทางสังคม
อยางไรก็ตาม การปรากฏตัวของภาษา ระบบคิดและภูมปิ ญ
 ญาในศาสตร
สตรีนิยม ลวนเปนความพยายามในการผสานความหมาย ทาทีและปฏิบัติการ
ทางสังคมไวบนจุดรวมของผูห ญิงและผูค นทัว่ ไปทีต่ า งก็มคี วามมุง มาดปรารถนา
อยากจะกาวขามไปใหพนจากสภาวะของการออนดอยนอยอํานาจในการ
ปกครองตนเอง แตทวาความรับรูท่ีมีตอขอเสนอและปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ดังกลาวนั้น ลวนมีความหมายที่แตกตางกันตามแตละหวงเวลาและบริบท
ทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม ตลอดถึงปรัชญาสังคมและการเมือง
อันเปนแมบทของแตละกระแสธารและระนาบความคิด สงผลใหกลุมกอน
ทางความคิดของสตรีนิยมเองนั้นมีการแตกขนบและแขนงออกไปกวางขวาง
อยางมากมาย
สังคมสมัยใหมมีรากฐานการกอตัวขึ้น ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในโลกตะวันตกโดยสงผลกระทบแพรขยายไปทัว่ ทุกมุมโลกผานระบบอาณานิคม
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การคาพาณิชย และระบบทุนนิยม สงผลใหสงั คมยุคสมัยถัดมาในหลายๆ มุมโลก
ไดเริ่มแผวถางพรอมทั้งขยับขยายสถานะและบทบาทของผูหญิงใหกวางขวาง
มากกวาความเปนแมและเมีย มิหนําซํ้ายังดูดซับใหผูหญิงกาวออกมาสูพื้นที่
สาธารณะโดยเฉพาะพืน้ ทีซ่ งึ่ ถูกหอมลอมไปดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แรงงาน
ในภาคการผลิตและการบริการ รวมทั้งพื้นที่ความเปนพลเมืองเฉกเชนเดียวกัน
กับผูชาย การไถถามหาอิสระในการดําเนินชีวิต การปกครองตนเอง เพื่อใหมี
ทางเลือกในชีวิตของตนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดสรรปนแบงผลประโยชน
เชน คาจางในการทํางานที่เปนธรรมหรือแมกระทั่งการเลือกที่จะมีชีวิตและ
เพศวิถีตามที่ใจของตนปรารถนา ทําใหสถานะของผูหญิงในสังคมแบบใหมนั้น
ลวนเปนสิ่งที่นํามาซึ่งคําถามและสรางขอทาทายใหปรากฏตอพื้นที่สาธารณะ
อยางเดนชัดมากขึ้น ยิ่งไปกวานี้ แนวโนมและทาทีของความรูซึ่งไดเคยถูก
จัดระบบระเบียบใหเปนศาสตรผานญาณวิทยาแบบชายเปนใหญจึงยอมถูก
ตั้งคําถาม ทาทายใหเกิดการสั่นคลอน ดวยพลังและทิศทางของปฏิบัติการ
ทางการเมืองของผูห ญิงในฐานะชนชัน้ แหงเพศและกลุม ทางสังคมในโลกสมัยใหม
อยางมีนัยยะสําคัญ
ปริมณฑลของความรูมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่สาธารณะทั่วไป
รวมทัง้ มีอทิ ธิพลตอพืน้ ทีส่ ว นตัว ระบบการศึกษาสมัยใหม หรือโรงเรียนเอง ก็เปน
อีกหนึ่งพื้นที่ในการผนวกนําเอาบางสวนของขอทาทายตางๆ อันเปนผลผลิต
ของกระแสธารการเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารทางสังคมและการเมืองวาดวย
เรื่องผูหญิงเขาไปเปนโจทยหรือขอคําถามแฝงไวในระบบการศึกษาสาธารณะ
(public education) ทั้งยังไดสงผลสั่นคลอนและทาทายตอญาณวิทยาวาดวย
การสรางองคความรูแ ละศาสตรการสอนในภาคปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาทีส่ ะทอน
ผานตําราเรียน เนื้อหาสาระความรู การเขาถึงและการประเมินผล ซึ่งตางก็ได
สรางการควบคุมและสรางการถายทอดวัฒนธรรมเพศภาวะสัมพันธ (gender
relations) ผานระบบการศึกษา จนยากที่จะหลบหลีกเลี่ยงได สําหรับคําตอบ
ทีจ่ ะไดรบั การสนองตอบ ไดยนิ หรือสามารถสรางการรับรูไ ดหรือไมนนั้ ก็กลับกลาย
วาตองเปนขอทาทายของเหลาบรรดาผูสงเสียงเรียกรองมากกวา วาจะตอง
มีการกําหนดทิศทางของการทํางานและการเคลือ่ นไหวในลักษณะใด เพือ่ นําไป
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สูการตีแผปญหา การดิ้นรนทนตอสู การชวงชิงพื้นที่และทําสงครามจุดยืน
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ์ เสียงและอํานาจใน “ปริมณฑลและปฏิบัติการ” (sphere
and praxis) เพือ่ กําหนดตําแหนงแหงทีแ่ ละอนาคตของผูห ญิงเอง หาใชเพียงแค
นัง่ รอการหยิบยืน่ จากผูอ นื่ หรือผูม อี าํ นาจ ซึง่ เมือ่ มองยอนกลับไปในประวัตศิ าสตร
แทบทุกๆ สิทธิ์ ทุกๆ เสียง และอํานาจของผูหญิงลวนแลวแตไดรับมาจาก
ทุกๆ สายธารการเคลือ่ นไหวในยุคสมัยหวงประวัตศิ าสตรทผี่ า นๆ มาแทบทัง้ สิน้
สังคมไทยในรอบหลายสิบปที่ผานมา อุนหนาฝาคั่งไปดวยองคกรและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิง ที่ตางก็ไดหยิบยืมนําเอาอุดมการณ
วิธคี ดิ และปฏิบตั กิ ารของสตรีนยิ มในสายธารตางๆ เขามาเปนสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานการเมืองของผูหญิงในหลายระดับ โดยไดสงผลตอการเขยา
และขยับชุมชนทางการเมืองกระแสหลักที่ถูกยึดถือครองดวยจักรวาลความรู
และญาณวิทยาแบบ “ชายเปนใหญ” มากอยูไ มนอ ย นอกจากนีก้ ารโหมกระหนํา่
ดวยคําถามทีแ่ หลมคมของขอเสนอและการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของผูห ญิง
ก็ไดทาํ หนาทีท่ า ทายขนบหรือระบบระเบียบทีค่ รัง้ หนึง่ ไดเคยสถาปนาอํานาจนํา
ในการอธิบายสถานะ พืน้ ทีแ่ ละความสัมพันธหญิงชายทีเ่ นนใหเกิดการบมเพาะ
โครงสรางการครอบงําทางอุดมการณความเปนหญิง - ชาย รวมทั้งเจตคติและ
ความคาดหวังทีม่ ตี อ บทบาทและสถานภาพผูห ญิงใหตกอยูภ ายใตความเปนรอง
อยางขาดความยืดหยุน ขอคําถามและความทาทายเหลานี้ อาจยังไมรวมถึง
การถกเถียงเกี่ยวกับปญหาความกาวหนาทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ซึง่ ทายสุดกลับไรพลังในการทาทายโครงสรางอํานาจเพศภาวะ (gender order)
ที่หยั่งรากลึกอยูในสังคมไทยที่คงอยูอยางแนบแนน ที่สําคัญไมอาจสราง
การทาทายหรือตั้งคําถามกับวัฒนธรรมของบุรุษเพศ อันเปนแกนแกนในชุมชน
ทางการเมืองและเปนวัฒนธรรมแกนหลักในสถาบันการศึกษา รวมทัง้ การบริหาร
องคกรและขนบธรรมเนียมการสรางองคความรูตลอดจนศาสตรการสอนและ
วิทยาการเรียนรูจากทั้งในและนอกหองเรียน ทั้งยังคอยสรางการกีดกั้นและ
ลดทอนศักยภาพของผูห ญิงในการรวมเรียนรู มิหนําซํา้ หนังสือแบบเรียนทีไ่ ดรบั
การผลิตขึน้ ก็ยงั เปนเพียงแคการมุง สืบทอดธํารงอุดมการณชาตินยิ มและความ
เหนือกวาของบุรษุ เพศซึง่ ก็ยงั ไดรบั การผลิตซํา้ มาอยางตอเนือ่ ง ดวยหนังสือแบบ
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เรียนในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา มักเสนอภาพลักษณบทบาทหญิงชาย
ที่ผูกโยงอยูกับบริเวณบาน (private sphere) รวมทั้งตรึงบทบาทผูหญิงไวกับ
ความเปนแมและเมียอยางขาดพลวัต ทั้งๆ ที่ สัดสวนกําลังแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจประเทศไทยเกินครึ่งหนึ่งเปนผูหญิง รวมทั้งผูนําระดับชุมชนจํานวน
ไมนอยก็มีผูหญิงเปนแกนนําสําคัญและหลายๆ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ทางการเมืองเองก็ผูหญิงเปนพลังสําคัญ
การยอนสืบคนกลับไปยังตนทางของการสงเสียงเรียกรองและตัง้ คําถาม
ตอสถานะทางการศึกษาของพลเมือง ความรู ตําแหนงแหงที่ของผูหญิง ไดชี้
ใหเห็นวาปรากฏการณดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการเมืองของผูหญิงมาตั้งแต
ยุคการไลลาอาณานิคมของชาติตะวันตก จนลวงเวลาเขามาสูยุคปจจุบัน
ในงานชิ้นนี้ ผูเขียนไดพยายามเนนและเผยใหเห็นถึงความเขาใจที่มีตอระบบ
การศึกษาสาธารณะของผูห ญิงในสังคมไทย โดยสวนหนึง่ ไดอา นและสังเคราะห
ผานงานดวยชีวิตทางสังคมและการศึกษาของชนชั้นบุรุษและสตรีชนชั้นสูง
ทั้งนี้จึงไมอาจละเลยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรในชวง
ยุคใกลเมื่อรวมรอยกวาปที่ผานมา
นอกจากนี้ แ ล ว ผู  เ ขี ย นยั ง ได สื บ สาวย อ นกลั บ ไปในพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตรสังคมไทยและทาทีของการเคลื่อนไหวเพื่อสรางพื้นที่ความรูของ
ผูหญิงผานวารสาร งานเขียนและหนังสือพิมพ โดยไดชี้ใหเห็นวา ประเด็น
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผานมานั้น สามารถสรางการ “ยื้อ แยง ยึด” หัวหาด
หรือมีที่ทางในปริมณฑลสาธารณะไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามยังมีผูหญิง
สวนหนึ่งตองทิ้งตัวลงไปกับความลมเหลวและทับถมความผิดหวังของตน
ใหกลายมาเปนผลสัมฤทธิ์ของขอเรียกรองทางการเมืองของผูใหญในหมูคน
รุนหลัง ซึ่งสิ่งเหลานั้นไดชี้ใหเห็นถึงการวางจุดหมายและฉายภาพใหเห็น
การเดินทางที่ยาวนาน การเมืองวาดวยเรื่องของผูหญิงในประวัติศาสตรสังคม
และภูมิปญญาไทยจึงมีความครอบคลุมตั้งแตประเด็นปญหาปากทองและ
เศรษฐกิจ ประเด็นเรื่องอํานาจ เชน การตอสูเรื่องความรุนแรงทางเพศและ
สิทธิทางเนื้อตัวรางกาย การตอสูใหผูหญิงเขาสูพื้นที่ทางการเมือง รวมทั้งสิทธิ
เขาถึงการศึกษา ความรูและการฝกอบรม ในอีกแงมุมหนึ่งก็เปนที่ทราบกันดีวา
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‘สถานะสูงของผูหญิงไทย’ นั้นเปนขอจํากัดในการตอสู ประเด็น ‘สิทธิ’ และ
สะทอนใหเห็นวาที่ผานมารากฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยผูกติดอยูกับ
การไมเชื่อเรื่องความเทาเทียม และไมคิดวาความไมเทาเทียมเปนเรื่องผิดปกติ
การเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิงและทุกกลุมพลังสังคมที่ลุกขึ้นเรียกรองเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ ใหเทาเทียม เสมอหนาจึงถูกตานและมองวามีความผิดปกติ
และที่ผานมานั้นขบวนผูหญิงในประเทศไทยไมไดตอสูในระดับทฤษฎีและ
อุดมการณเสรีนยิ ม ซึง่ เปนทีม่ าของความคิด เสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ
อยางจริงจังมากนัก
การสํารวจและวิเคราะหขอถกเถียงเกี่ยวกับความรูและโอกาสทาง
การศึกษาของทวยราษฎรหญิงชั้นสามัญชนที่กอรางสรางตัวมานับตั้งแตยุค
กึง่ อาณานิคม จึงนับวาเปนตัวสะทอนวาชนชัน้ นําสยามกําลังปรับเปลีย่ นระบบ
คิดการปกครองนําพาสังคมสูยุคความทันสมัย การศึกษาสาธารณะในระบบ
โรงเรียนที่ผานมายังคงจําเพาะอยูกับการเลือกหยิบความรูที่ ‘คาดการณวา
เหมาะสม’ เพื่อไมกอใหเกิดการตื่นตัวของพลเมืองที่ยากตอการจัดระบบสังคม
และความมั่นคงของรัฐ ความเปนสมัยใหมอยางอิหลักอิเหลื่อของสังคมไทย
ก็ไดกลายมาเปนขอถกเถียงสําคัญของวิชาการรวมสมัยในยุคปจจุบนั ครอบคลุม
มายังประเด็นการศึกษาของผูหญิง พื้นที่ความรูในสังคมไทยที่มีสวนในการ
หลอหลอมตัวตนและสรางความเปนอื่นแกผูหญิง
สิ่ ง เหล า นี้ ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การที่ ส ยามประเทศก า วเข า สู  สั ง คมแบบ
รัฐประชาชาติ จึงยอมตองอาศัยระบบการศึกษาทําหนาทีเ่ ปนกลไกทางการเมือง
ในการตระเตรียมเหลาทวยราษฎรใหมีความคุนชินกับอานออกเขียนไดหรือ
การรูจ กั หนังสือและอยูใ นระเบียบวินยั ของพลเมืองทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ ระบบ
การเมืองแบบใหม รวมถึงการผลิตสรางทรัพยากรมนุษยใหสามารถเขาสูร ะบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดทีม่ กี ารกาวกระโดดไกลไปมากยิง่ กวาเศรษฐกิจแบบยังชีพ
ของผูคนในยุคสมัยกอนหนา บทบาทของผูหญิงก็จึงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ในราวครึ่งคอนศตวรรษที่ผานมาบนพื้นที่ของการผลิตสินคาและบริการภายใต
ระบบสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม
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ปรากฏการณทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของสังคมไทยในลักษณะ
ดังกลาวนี้ไดกลายมาเปนขอทาทายและคําถามตอระบบการศึกษาสาธารณะ
และการเรียนรูซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งยวด
ฉะนั้นคําถามที่มีตอประเด็นการเมืองวาดวยเรื่องการศึกษาของผูหญิง
จึงมุงเผยใหเห็นวาที่ผานมานั้นเสียงของผูหญิงไดสงสารออกสูพื้นที่สาธารณะ
และชนชั้นปกครอง ทั้งผานการทวงถามถวายฎีกา วารสารและสิ่งพิมพ และ
เดินขบวน หรือมีการกาวขยับออกมาเรียกรองที่ทางของตนมากนอยเพียงใด
รวมถึงประเด็นที่มีผูหญิงซึ่งผานกระบวนการทางการศึกษาไดถูกหลอหลอม
กลอมเกลามาอยางไร มีการปลูกฝงบทบาทหนาทีใ่ หกบั ผูห ญิงในสังคมอยางไร
มีการจัดวางผูหญิงใหเปนศูนยกลางและเปนผูกระทําการตางๆ หรือไม อยางไร
ทามกลางความจํากัดจําเขี่ย ทั้งในเรื่องอํานาจและปริมณฑลการแสดงออก
ความเขาอกเขาใจของผูคนในสังคมที่อาจถูกกลบบังดวยอคติทางเพศหรือ
ระบบความรูและญาณวิทยาแบบชายเปนใหญ ซึ่งตางก็ไดประโคมเสียงแหง
อํานาจสนั่นกลบเกลื่อนเสียงบอกเลาเรื่องราวอันเปนทุกขภาวะของผูหญิง
ใหเงียบงันลงอยางบางเบา ซึง่ นักการศึกษาแนวสตรีนยิ ม (Feminist educator)
ควรตอบขอคําถามเหลานี้ผานประเด็นการศึกษาของผูหญิงแทบทั้งสิ้น
นอกจากนี้ การกลาวถึงความเปนไปไดของการสรางสรรคความรูทาง
วิชาการบนญาณวิทยาผูห ญิง รวมทัง้ การเมืองวาดวยเรือ่ งการศึกษาของผูห ญิง
และการดีดดิ้นเพื่อกาวไปใหพนสภาวะความเปนรองและความเปนอื่น เหลานี้
ลวนเปนกรอบแนวคิดที่ปูทางไปสูการสรางเครื่องมือและแนวปฏิบัติการสําคัญ
อันจะนําไปสูการพัฒนาและสามารถใชทักษะการจัดการศึกษา ตลอดทั้ง
การออกแบบกระบวนการเรียนรูอยางชัดแจงเพื่อมุงเสริมพลังอํานาจผูเรียน
เพือ่ สามารถประยุกตการเรียนรูใ หเขากับปฏิบตั กิ ารทางสังคมและเปลีย่ นรูปแบบ
ของการเรียนรูที่นําไปสูการตระหนักในความสามารถของตน ในการเปน
ผูกระทําการและรวมสรางระเบียบทางสังคมใหมที่เปนธรรม มีความเปน
ประชาธิปไตยอันสมบูรณ
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ทามกลางการปฏิบัติการทางเมืองวาดวยการศึกษาของผูหญิงและตอย
อดสูการศึกษากลุมผูคนที่ถูกกีดกันใหเปนเปนอื่น สตรีนิยมสายรากเหงาก็ได
สรางภูมปิ ญ
 ญาเพือ่ ชวงชิงพืน้ ทีก่ ารศึกษาสาธารณะทีม่ คี วามสําคัญ โดยนักคิด
ในกลุมนี้ ไดเผยและชี้ชวนใหเห็นปฏิบัติการจัดการศึกษาสาธารณะในสังคมนี้
ซึง่ ตางทําหนาทีเ่ ปนสถาบันสืบทอดความรู อุดมการณ ตลอดจนมุมมองตอชีวติ
และสังคมทีส่ กัดตอยอดมาจากประสบการณชวี ติ ของผูช ายในระบบปตาธิปไตย
ยิ่งไปกวานั้นสเปนเดอร ยังไดชี้วา ชนชั้นบุรุษเพศไดผสานพลังอํานาจนําที่ตน
ครอบครองไวทงั้ ในพืน้ ทีส่ ว นตัวและพืน้ ทีส่ าธารณะ สถาปนาเปนขอสรุปรวบยอด
ใหสงั คมเชือ่ อยางสนิทใจวามุมมองทีผ่ ชู ายสรางขึน้ มาอธิบายโลก คือ เครือ่ งมือ
เขาถึงความจริงทีส่ มบูรณสงู สุด โดยปราศจากสิน้ ซึง่ ขอสงสัย (Spender, 1982
as cited in Khattak, 2011: 73)
ขอถกเถียงเรื่องการศึกษาและความรู จึงไดขยับขยายขามพรมแดน
จากการกาวขามพนอคติหรือการกีดกันทางเพศ มาสูการวิเคราะหและมุงสราง
ปฏิบัติการเพื่อตอตานการผลิตซํ้าทางความคิดในเรื่องเพศภาวะที่มุงตอกยํ้า
โครงสรางความคิดชายเปนใหญ ซึง่ เกาะเกีย่ วกันกับระบบทุนนิยมทีแ่ ตเดิมทีนน้ั
เปนวาทกรรมหลักของสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่ไดเริ่มตนวางรากฐานระบบคิด
เกี่ยวกับการศึกษาที่สรางความเปนอื่นใหผูหญิง ทั้งนี้สตรีนิยมสายรากเหงา
เปดมุมมองตอประเด็นการจัดการศึกษาสาธารณะ ความรูและศาสตรการสอน
กลาวคือ การศึกษาเปนพืน้ ทีก่ ารตอสูต อ รอง เปนสมรภูมทิ างการเมืองวัฒนธรรม
เพื่อการกาวไปสูอิสรภาพ และยังไดใหคุณคาตอการศึกษาที่วางอยูบนมวล
ประสบการณชีวิตผูหญิง มีเจตนารมณใหการศึกษาตั้งคําถาม และสราง
“การตระหนักรูเชิงวิพากษ” ขึ้นในมโนธรรมสํานึกของบรรดาผูหญิง แนวคิด
การศึกษาเพื่อการตระหนักรูเชิงวิพากษจึงนับไดวามีอิทธิพลตอขบวนการ
เคลือ่ นไหวของผูห ญิงทัว่ โลก ในประเทศไทย ซึง่ ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ของผูห ญิงไดเริม่ นําแนวคิดขางตนมาปรับใชเพือ่ ยกระดับจิตสํานึกผูก ระทําการ
ของผูห ญิงหลากหลายกลุม ตัง้ แตพทุ ธทศวรรษ 2510 โดยเนนศาสตรสานเสวนา
การสืบสาวขุดคนประสบการณ การเผชิญอารมณและตัวตนภายในของผูหญิง
ซึ่งมักถูกเก็บซอนไวอยางมิดชิด ทั้งในดานที่ทุกขยากเสียเปรียบ ซึมเศรา
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หวาดกลัว ไรคณ
ุ คาและดานทีส่ ะทอนใหเห็นถึงพลังภายในทีป่ รารถนา อยากทีจ่ ะ
ตอตาน ดิ้นรน มีความหวังและมีจินตนาการใหมๆ ตอตัวเองและสังคมรอบขาง
อเล็กซ ซูลมาน (1980) กลาววา การศึกษาของผูห ญิงโดยเนือ้ แท คือ กระบวนการ
ที่ทําใหเราไดเขาถึงความจริงเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดของตน เขาใจในวิธีคิด
มองชีวิตตัวเองและมองโลก เขาใจเงื่อนไขที่ผลักใหผูหญิงเปนและดํารงอยูใน
สถานะเชนนี้ ที่สําคัญการศึกษาตองทําใหผูหญิงกลาเผยความรูสึกดานลึก
ตอตัวเอง โดยปราศจากความหวาดกลัว และที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ซูลมาน (Shulman, 1980) ยํา้ วาความรูเ ชนนีต้ อ งไดมาจากการสํารวจตรวจสอบ
ประสบการณสวนตัวลึกสุดของผูหญิงอยางซื่อสัตย กาวขามภาวะโดดเดี่ยว
หองเรียน คือ พื้นที่ปลุกเราวาระการเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงตําแหนงแหงที่
ผูหญิงเองเสียใหม
นอกเหนือจากนี้ นักคิดกลุมนี้ยังไดมีการขยับขยายนําแนวคิดและ
มโนทัศนเพศภาวะในฐานะที่เปนทั้งระบบคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห
สถานะตัวตนของผูห ญิงในความสัมพันธกบั ผูช ายทีเ่ ปนกลุม ทางสังคม มาสูพ นื้ ที่
การศึกษาสาธารณะ การจัดการศึกษาเพื่อผูหญิงจึงตองแสวงหายุทธวิธีการ
ปลดปลอยวัฒนธรรมปดปากเงียบ ภาวะไรเสียงของผูหญิง สิ่งดังกลาวนี้
ชี้ใหเห็นวา การศึกษามีนัยยะของการชวงชิงตอสูพื้นที่ของการทําความเขาใจ
โลกและชีวติ ของตนผานญาณวิทยาของผูห ญิงทีส่ รางการตระหนักรูแ นววิพากษ
ทั้งการปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางอาจารยและศิษย เพื่อสรางชุมชน
การเรี ย นรู  ที่ ม อบเอกสิ ท ธิ์ ใ ห กั บ เสี ย งของป จ เจกเป น วิ ธี ก ารสร า งการรั บ รู 
การทาทายมุมมองแนวจารีต บนพื้นฐานของการเคารพประสบการณสวนตัว
ที่ตั้งอยูบนฐานความแตกตางหลากหลายของผูหญิง โดยสิ่งเหลานี้เปนกุญแจ
สําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมใหมีการหนุนเสริม เพิ่มตําแหนงแหงที่
หรือทีท่ างใหผหู ญิงไดมอี าํ นาจในการเปนองคประธาน (subject) เพราะมันทําให
เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองจากการเปนวัตถุแหงการศึกษา
(object of studies) มาเปนองคประธานทีแ่ ข็งขัน (active subject) ในการเรียนรู
ทีส่ ามารถกาวขามขอจํากัดทางเรือนรางของตนเอง มาสรางเปนพลังทีจ่ ะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงโครงสรางตอไป จึงเห็นไดวาศาสตรการสอน
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สตรีนิยมนั้นเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อปลดปลอยผูหญิงออกจาก
สถานะรอง และมีพลังอํานาจในการกําหนดตัวตนภายใน
แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะ เปนทั้งระบบคิดและเครื่องมือวิเคราะห
สถานะตัวตนของผูหญิงและ เมื่อพินิจยอนถึงศาสตรสตรีนิยมแลว ก็ปฏิเสธ
มิไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาและสายหลังสมัยใหมทรงอิทธิพลทางความคิด
อยางลุมลึกตอศาสตรการสอนผูหญิง ซึ่งประกอบสรางจากหลายสายธาร
ความคิดผูหญิงในความสัมพันธกับผูชายในฐานะที่เปนกลุมทางสังคม รวมถึง
ประเด็นญาณวิทยาวาดวย ความรู การสรางความรู อํานาจ และยุทธวิธีการ
ปลดปลอยตนเองใหขามพนจากวัฒนธรรมปดปากเงียบ รวมถึงการตั้งคําถาม
แก ก ารแบ ง ป น อํ า นาจ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ความเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู 
ที่มีพลังอํานาจในการนําตนสูทางเลือกใหมๆ
ขอเสนอวาดวยการศึกษาของสตรีขางตน ลวนเปนขอสรุปความรูและ
ประสบการณที่ไดสั่งสมจากขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงหรือสตรีนิยม
ในหลายมุมโลกที่เติบโตขึ้นมาเพื่อตอบโตกับโครงสรางของสังคมแหงความ
อยุตธิ รรม เฉกเชนเดียวกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองเชิงอัตลักษณอนื่ ๆ
แตสําหรับเปาหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิงนั้น คือการ
ตอสูก บั โครงสรางสังคมชายเปนใหญและครอบครองอํานาจนํา (hegemony) อืน่ ๆ
โดยมิใชการลากเสนแบงระหวางชาย - หญิง หรือระหวางเรา - เขา ในลักษณะ
คูตรงขามของความขัดแยง แตในทางกลับกันสิ่งที่ขบวนการเคลื่อนไหวของ
ผูหญิงดังกลาวเรียกรอง คือ การปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ
เพื่อหนุนเสริมใหผูหญิงไดมีสถานะความเปนพลเมืองและมนุษยอยางเต็มขั้น
ทัง้ นีป้ ระเด็นเรือ่ งการเรียกรองใหผหู ญิงมีความเสมอภาคกับผูช ายและกลุม เพศ
ภาวะอื่นๆ ในสังคม ผานการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจนั้น จะตองอาศัย
การปรับทัศนะของผูค นในสังคม ทัง้ ทีเ่ ปนผูไ ดเปรียบและออนลาจากโครงสราง
ความสัมพันธเชิงอํานาจดวย
ในแง มุ ม ของข อ เรี ย กร อ งและยุ ท ธศาสตร ใ นการเคลื่ อ นไหว ระบบ
การศึกษาและกระบวนทัศน การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็เปนกลยุทธ
สําคัญอยางหนึ่งในการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวในสังคมผานการ
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สรางการตระหนักรูและรวมกันแกไขปญหาโครงสรางทางสังคมที่มีความ
อยุติธรรมผานปฏิบัติการดานการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดการ
สรางจารีตของการสํารวจ ตรวจสอบ ความอยากรูและสงสัยอยางกระตือรือรน
ของผูเรียน การสรางเงื่อนไขใหหองเรียนปราศจากความหวาดกลัว และ
ไมจํายอมตอคําอธิบายกระแสหลัก ยึดหลักการเสวนาที่ลุมลึก เนนฐานคิด
เรื่องอารมณและประสบการณของผูหญิง รวมทั้งผูคนรวมบทสนทนา รวมทั้ง
การมุง ตรวจสอบความรูจ ากประสบการณสว นตัวเบือ้ งลึกรายปจเจกเพือ่ รอยเรียง
เรือ่ งราวเปนชุดความรูภ ายใตกระบวนทัศนศาสตรการสอนสตรีนยิ ม (Feminist
pedagogy) และศาสตรการสอนเชิงวิพากษ (Critical pedagogy) นอกจากนี้
ยังตองสรางสิง่ แวดลอมการเรียนรูใ หสมาชิกทุกคนรูส กึ ปลอดภัยจากการคิดตาง
การโตแยง และปฏิเสธใหคุณคาแกการเปนผูกระทําการและมีอิสรภาพในการ
เปนผูกระทําการ
ทายทีส่ ดุ ขอสาระสําคัญของงานเขียนชิน้ นี้ มุง เผยใหเห็นความเปนไปได
“เพียงสวนหนึง่ โดยเบือ้ งตน” ของพืน้ ทีค่ วามรูแ ละการจัดการศึกษาดวยมุมมอง
ของศาสตรสตรีนิยม ในบริบทของสังคมไทยและแวดวงวิชาการสตรีศึกษา
ตลอดจนแวดวงครุศาสตร/ศึกษาศาสตรไทย ซึ่งผูเขียนหวังวาทามกลางกระแส
และทิศทางความเคลื่อนไหวในแวดวงปฏิรูปการศึกษา “มุมมองและศาสตร
การสอนสตรีนยิ ม” จะถูกหยิบใชเปนเครือ่ งมือหนึง่ ซึง่ อาจมีสว นชวยใหเกิดการ
ปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรูบ นฐานความเทาเทียมและเปนธรรมโดยประยุกต
ใชการวิจัยสตรีนิยมแบบมีสวนรวม (Feminist participatory research) เขามา
ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา เพื่อคนหากระบวนการวิจัย
ทีใ่ หเด็กหญิงและผูห ญิง และกลุม ทีผ่ เู รียนวัฒนธรรมรองตางๆ เปนผูก ระทําการ
สรางความรูและจินตนาการอยางไมสิ้นสุด เพื่ออรรถาธิบายเรื่องราวแหงตน
และโลกภายนอกอันสลับซับซอน ไรขอบเขตพรมแดนรัฐชาติและสงเสียง
สูผูอื่นที่มีอํานาจเหนือผานปฏิบัติการทางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและ
มีความหมายอยางลุมลึก
เมื่อกลาวใหถึงที่สุดแลว งานชิ้นนี้มุงสรางพื้นที่ถกเถียงเปดมุมมอง
ถามทางถึงสถานะการศึกษาที่เปนสินคาสาธารณะ (public good) หองเรียน
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และปฏิบัติการทางการศึกษาที่ครูกระทําการสอนและสรางกระบวนการเรียนรู
ว า ควรเป น พิ ธี ก รรมราชการที่ แ ปลกแยกเป น อื่ น จากขบวนการเคลื่ อ นไหว
ทางสังคมรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ ตางมีจนิ ตภาพตอภราดรภาพ อิสรภาพของมวลมนุษย
และสังคมที่เปนธรรม (justice society) หรือไมอยางไร
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• อดีตรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
• อดี ต หั ว หน า ภาคพื้ น ฐานและการพั ฒ นาการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• อดีตหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
งานพัฒนาสังคมและบริการวิชาการ
• ประธานมูลนิธิประกายแสง
• อุปนายกมูลนิธิ ผูห ญิง กฎหมาย และการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
• กรรมการมูลนิธิผูหญิงและกฎหมาย
• คณะกรรมการวินิจฉัยความเสมอภาคระหวางเพศ ตาม พรบ. สงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ พ.ศ. 2558
• อดีตคณะกรรมการเฉพาะดานเพศสภาพ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย
• อดีตผูประสานงานและกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง
• อดีตกรรมการและเลขานุการองคกรกลางภาคเหนือแหงประเทศไทย
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เล็ ง ทิ ศ แลทาง
สอดส อ งตั ว ตนและช อ งว า งในพื ้ น ที ่ ค วามรู 
เพื ่ อ ก า วข า มเงื ่ อ นไขทางเพศซึ ่ ง กี ด กั ้ น
การเข า ถึ ง อํ า นาจและชุ ด ความรู 
บนญานวิ ท ยาของผู  ห ญิ ง

”

การศึกษาของผูหญิง ตัวตนและพื้นที่ความรู

“

การศึ ก ษาของ

ผูหญิง
ตั ว ต น แ ล ะ พื้ น ที่ ค ว า ม รู 
ทํ า ความเข า ใจ

นงเยาว เนาวรั ต น

รู ป แบบวิ ธ ี ค ิ ด และ
ภู ม ิ ป  ญ ญาของการศึ ก ษา
ในสั ง คม เป ด เผย
ร อ งรอยการก อ รู ป
สร า งตั ว ตนและ

นงเยาว เนาวรัตน

ความรู  ข องผู  ห ญิ ง

