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คํานิยม

รองศาสตราจารย ดร. นงเยาว เนาวรัตน เปนหน่ึงในเพชรเม็ดงาม
ทางวิชาการและผูเคล่ือนไหวปฏิบัติการทางสังคมแหงภาควิชาพ้ืนฐานและ
การพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เธอไมใช
มอืใหมหรอืมอืสมคัรเลนในประเดน็เร่ืองราวท่ีเธอไดบรรจงถายทอดผานออกมา
เปนตัวอักษรในหนังสือเลมนี้ ซึ่งตีพิมพครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2557 แตเธอคือ
ผูครํ่าหวอดในแวดวงวิชาการและการขับเคลื่อนประเด็นดานสตรีนิยมและ
เพศภาวะแนวหนาคนหน่ึงของสงัคมไทย ผูอานบางทานอาจจะคุนเคยกับบคุลิก 
ลีลา และน้ําเสียงในภาษาท่ีเธอใชในการสนทนา ถายทอดแนวคิดหรือเร่ืองราว
เก่ียวกับสตรีนิยมหลากกระแสทัศนหรือสายสกุลความคิดตางๆ โดยเน้ือหา
บางสวนของศาสตรการสอนสตรีนิยมและเพศภาวะ รวมถึงรองรอยแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีที่เธอไดนําเสนอในงานเขียนช้ินน้ีสะทอนถึงญาณวิทยาผูหญิง
ที่หลากหลาย ลุมลึก และบอยคร้ังก็มีสลับซับซอน การลองต้ังใจ ทําจิตใหน่ิง 
อานทุกถอยคําท่ีเธอนําเสนอต้ังแต คํานําผูเขียนคร้ังแรกจนจบบทสงทายน้ัน 
ก็จะไดอะไรตออะไรหลายๆ อยางติดกระเปาทางปญญาไปเปนอาหารสมอง 
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เพ่ือใชประโยชนในภายภาคหนาไดอยางแนนอน โดยเฉพาะความรูทีว่าดวยเร่ือง
เพศภาวะหญิงหรือการเรียนรูของผูหญิงที่คนท่ัวไปในสังคมไทยมักทึกทักกัน
เอาเองวาเปนเร่ืองที่ใครๆ ก็รูกันดีอยูแลว

ในฐานะทีเ่ปนอาจารยสอนหนงัสอืและเปนนกัปฏิบตักิารทางการศึกษา 
สังคม และการเมืองวาดวยเร่ืองเพศภาวะ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสถาบันการ
อุดมศึกษาและในพ้ืนท่ีสังคมไทยโดยรวมอยางแข็งขัน ทุมเท และจริงจัง โดยมี
แนวคิดทางวิชาการวาดวยสตรีนยิมเปนเคร่ืองมอืชีน้าํ กํากับบทบาทการขับเคล่ือน
ภารกิจตางๆ นงเยาวตองปฏิบัติการในโลกสถาบันอุดมศึกษาอนุรักษนิยม
ที่มีหนาท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ใหกับระบบการศึกษา 
ที่สวนใหญทั้งผูใหและผูรับบริการทางการศึกษาเปนเพศหญิง แตหากคงมี
จํานวนเล็กนอยเทาน้ันท่ีอาจจะเขาใจสิ่งท่ีนงเยาวนําเสนอและเคล่ือนไหว
มาตลอดช่ัวชวิีตการทํางานของเธอ และท่ีสาํคัญผูทีใ่หบริการน้ันอยูในวัฒนธรรม
ความเปนขาราชการมากกวาความเปนนักวิชาการท่ีมีความคิดอยางเสรีและ
มีใจที่เปดกวาง จึงอาจทําความเขาใจไดไมยากวา แมสิ่งทั้งหลายท้ังปวงที่เธอ
และมิตรสหายรวมอุดมการณไดทํา ประพฤติปฏิบัติมาในรอบหลายทศวรรษ 
จะเกิดคุณูปการอยางใหญหลวงตอ “การขับเคล่ือนงานการเมืองวาดวยเร่ือง
ขบวนการของผูหญิงในหลายระดับและสงผลตอการเขยาขยับชุมชนทาง
การเมืองกระแสหลัก ที่ถูกยึดถือครองโดยจักรวาลความรูและญาณวิทยาแบบ
ชายเปนใหญ” เองก็ตาม ทวาสมรภูมิดานการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
ที่เปนทางการโดยท่ัวไปนั้น “กลับไรพลังในการทาทายโครงสรางเพศภาวะ
ที่หย่ังรากลึกอยูในสังคมไทยและที่ยังคงอยูอยางแนบแนน ที่สําคัญไมอาจ
สรางการทาทาย หรือตั้งคําถามกับวัฒนธรรมของบุรุษเพศได” แมในภาพรวม 
สถานการณทางการเมืองเร่ืองเพศภาวะและโครงสรางเพศภาวะก็มคีวามกระเต้ือง
เฟองฟูขึ้นมาและแมสังคมไทยจะ “อุนหนาฝาค่ังไปดวยองคกรและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิง”

สวนใครก็ตามที่ยังคงหวังและเชื่อลมๆ แลงๆ อยูตอไปวา โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาท่ีเปนทางการ ซึ่งมีอยูเต็มบานเต็มเมืองน้ัน จะเปนทัพหนา
ทางอุดมการณที่จะสามารถเขยา ขยับ รื้อถอน ทุบทิ้ง ทําลายจักรวาลความรู
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และญาณวิทยาแบบ “ชายเปนใหญ” ได หลังจากอานงานช้ินน้ีจบแลว อาจจะ
ตองเปลีย่นใจและคิดวา อาจจะทําอะไรไมไดมากนัก นอกเสียจากปลอบประโลม
ใจตวัเองดวยเสียงดังๆ ใหผูอืน่ท้ังสงัคมไดยินพรอมกนัวา สถานการณผูหญิงไทย
ใน พ.ศ. นี้ ดีขึ้นกวาสมัยกอนหนาน้ีเยอะ อีกไมนานเกินรอ อะไรตออะไร
ในสมรภูมิดานน้ี ก็จะไมตางจากท่ีเปนอยูในอัสดงคตประเทศ ซึ่งเปนแหลง 
เปนตนตอของกระแสธาร/กระแสทัศน จิตทัศน มโนทัศน วิสัยทัศน โลกทัศน
และชีวทัศนสตรีนิยมสายสกุลตางๆ ที่เราตางสมาทาน หยิบยืม ดัดแปลงมาใช
ในการสอนและการขับเคลื่อนงานการเมืองของผูหญิงไทย

อยางไรก็ตาม เราตองไมลืมเชนกันวา ทั้งเร่ืองของประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ภราดรภาพ ฯลฯ ที่เราสมาทาน
มาสูสยามประเทศท้ังกอน พรอมๆ กับ และหลังแนวคิดเร่ืองสตรีนิยม แมวา
เราจะพยายามเพียงใด หรือไมวาเราจะคิดวา ไดทําดีเพียงใด ทายท่ีสุดเราก็ได
อยางท่ีเราเห็น เปนอยางท่ีเราเปน และหากจะชวยกันมองโลกในแงดี เราก็ควร
จะพร่ําบอกกับตัวเราเองวา หากเราท้ังในฐานะปจเจกและในฐานะกลุมชน 
จะพยายามกันใหมากกวาน้ี หนักกวาน้ี สรรพส่ิงก็จะดีมากข้ึนกวาน้ี ดงัท่ีนงเยาว
หวังไวในตอนทายสุดของหนังสือเลมนี้ วา “ทามกลางกระแสและทิศทาง
ความเคลื่อนไหวในแวดวงการปฏิรูปการศึกษา “มุมมองและศาสตรการสอน
สตรีนิยม” จะถูกหยิบใชเปนเคร่ืองมือหน่ึง ซึ่งอาจมีสวนชวยใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูบนฐานความเทาเทียมและความเปนธรรม... เพ่ือคนหา
กระบวนการวิจัยท่ีใหเด็กหญิงและผูหญิง และกลุมผูเรียนวัฒนธรรมรองตางๆ 
เปนผูกระทําการสรางความรูและจินตนาการอยางไมสิ้นสุด...” แต ณ เวลาน้ี 
ไมมีใครบอกไดวา จะมีใคร ที่ไหน จะหยิบ “มุมมองและศาสตรการสอน
สตรีนิยม” ใช

อยางไรก็ตาม หากไมนับศัพทสแลงที่นงเยาวใช หลายๆ คํา หลายๆ วลี 
ออกจะฟงแปรงหรอืแสลงตอการรบัรูของผูคนทัว่ไปอยูไมมากก็นอย ผูอานก็จะ
เห็นท้ังภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของวิวัฒนาการอันยาวนานของแนวคิดสตรี
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
อยางหน่ึงอยางใดเปนชั่วโมง เปนวัน เปนอาทิตย เปนเดือน เปนป เปนทศวรรษ 
แตหากมองผานเลนสของวิวัฒนาการของมนุษยชาติเมื่อแปดหมื่นกวาป
ที่ผานมา หรือเมื่อหลายลาน หลายรอยลาน หลายพันลานปกอนหนาน้ันแลว 
การเปล่ียนแปลงและความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงอยางหน่ึงอยางใด วัดกัน
เปนศตวรรษ หลายๆ ศตวรรษ สหัสวรรษ หลายๆ สหัสวรรษเลยทีเดียว

แตวา ไมวาจะนานหรือมากนอย ขอเท็จจริงในความเห็นของผูเขียน
คาํนิยม ก็คอื สิง่ท่ีนงเยาวและกัลยาณมิตรรวมอดุมการณทกุเพศภาวะ ทกุสํานัก 
ทุกสายสกุลของแตละกระแสทัศนสตรีนิยมและเพศภาวะ ไดรวมกันสรางไวนั้น 
เปนและมีคุณูปการเปนอยางย่ิงตอการถางและการขยายอินทรียแหงการรับรู 
รวมท้ังการสรางอุปาทานของนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและประชาชนคนไทย
ชั้นธรรมดาสามัญท่ัวไปเก่ียวกับเร่ือง “ธรรมดาท่ีไมธรรมดา” อันเปนแกนสาร
สาระของหนังสือเลมนี้ เพราะการรับรู ของคนทั่วไปในเรื่องน้ี เปนการรับรู 
ที่ไมตรงกับความเปนจริงท่ีดํารงอยูในสังคมหรือเปนเพียงเส้ียวสวนเล็กๆ หรือ
เปลอืกกระพ้ีของความเปนจรงิ มากไปกวาน้ัน อาจจะเปนภาพท่ีถูกทําใหบดิเบ้ียว
ไปจากความเปนจริง หรือถูกทําใหเปนเรื่องธรรมดา ดังนั้น ภาระในการแปลง
การรับรูที่วาน้ีใหกลายเปนความรู เปนองคความรูที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
ใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได จงึตกอยูบนบาของนักวิชาการและนักเคล่ือนไหว
สตรีนิยมรุ นใหมๆ ในทุกสายสกุล เพราะถึงแมวานงเยาวและมิตรสหาย
รวมอุดมการณยุคเดียวกับเธอ ยังคงตองมีพันธกรณีที่จะตองสานตอสิ่งท่ีได
ชวยกันขับเคล่ือนมาถึงวันน้ี เวลาน้ีอยู และอาจจะยังพร่ําบอกกับตัวเองและ
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คนรอบขางวา ยังไมเหน่ือยลาเทาใดนกัก็ตาม แตนงเยาวและเพ่ือนๆ ทกุเพศภาวะ
ในวัยน้ี จําเปนตองมีกองหนุนท้ังทางวิชาการและการเคล่ือนไหวทางการเมือง
และสังคมมากขึ้นกวาท่ีเปนอยู มีกําลังเสริมทั้งปริมาณและคุณภาพมากข้ึน
มาหนุนชวย เพราะภารกิจทัง้ท่ีคัง่คางและท่ีมเีพ่ิมเติมขึน้มาของยุคสมยัมีอกีมาก 
แตเวลาท่ีจะเดินตามฝนเม่ือพิจารณาอายุขัยของเราแตละคน ก็มีเหลืออีก
ไมมากนัก

คณูุปการเบ้ืองตน เปนเสมือนฐานรากท่ีแนนหนาและม่ันคงพอท่ีนกัวิชาการ
และนักเคล่ือนไหวสตรีนิยมและเพศภาวะรุนใหมๆ จะสามารถใชเปนผนังพิง 
เปนพ้ืนยืนและยันในการขับเคล่ือน ขยับเขยาท้ังชุมชนทางการเมืองเร่ือง
เพศภาวะ ยกระดับศาสตรการสอนสตรีนิยม เพ่ือนําไปสูการแกไข ปรับเปล่ียน 
ทบุทิง้ รือ้ปฏบิตักิารทางการศึกษาท้ังในและนอกร้ัวโรงเรียน สถาบันทางการศึกษา
ทีต่างพิจารณารวมกันแลววาเปนอปุสรรคขวางก้ัน เปนพิษเปนภัยตอการขยาย
พ้ืนท่ีความรูและการศึกษาของผูหญิง การบมเพาะอัตมโนทัศน พลังอํานาจ
แหงตัวตน และความไมเปนอ่ืน/ไมเปนรองของผูหญิงไทย เพ่ือหนุนชวยให
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
ใหกาวไปสู “THAILAND 4.0” ที่ดูเหมือนวากําลังดําเนินไปอยางเขมขน ขึงขัง 
จรงิจงัอยูในขณะน้ี ใหเขารอง เขารอย เปนไปในทศิทางท่ีควรจะเปนใหมากท่ีสดุ
เทาท่ีจะเปนไปได

ทายท่ีสุด ตองขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะของรองศาสตราจารย 
ดร. นงเยาว เนาวรัตน ที่ไดเพียรพยายามส่ังสมประสบการณทั้งทางวิชาการ
และทางการเคล่ือนไหวภาคประชาชน จนสามารถกาวขามอุปสรรคท้ังหลาย
ทั้งปวงเพ่ือมาผลิตผลงานดีๆ มีคุณคาใหมิตรสหายในแวดวงสตรีศึกษาและ
เพศภาวะ ตลอดจนพันธมิตรทุกหมูเหลาของแวดวงไดอาน ไดศึกษาเพ่ือ
ประเทืองปญญากันและกัน และเพ่ือหนุนชวยกันและกันในงานการขับเคล่ือน
ประเทศชาติของเราใหเดินไปขางหนา อยางนอยท่ีสุด นงเยาว ไดกาวพน 
การศึกษาในระบบโรงเรียน ที่เปนชื่อของงานชิ้นน้ีที่ตีพิมพในป 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 กิจกรรมที่เธอและกัลยาณมิตรรวมกันขับเคล่ือนตลอดไป

  รองศาสตราจารย ดร. อรรณพ พงษวาท
  อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  และอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  2561
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คํานําผูเขียนในการพิมพคร้ังแรก

การทําความเขาใจตอรูปแบบ วิธีคิดและภูมิปญญาของการศึกษา
ในสังคมไทยชวยร้ือถอนรหัสใหเห็นรองรอยการกอรูปความหมายของสิ่งตางๆ 
ในพ้ืนท่ีการศึกษาสาธารณะซ่ึงเปนปริมณฑลของการสงผาน ถายทอด 
สรางสรรคความรูและทักษะชีวิตตางๆ ของผูคนในสังคมสมัยใหม สําหรับ
มโนทัศนวาดวยการศึกษาในรูปแบบสถาบันก็เปนกลไกสําคัญในการจัดวาง
ตําแหนงแหงท่ีระบบความคิด วัฒนธรรม และเพศภาวะของผูคน ความรู
ในระบบการศึกษาจึงสงผลสําคัญอยางย่ิงในการหลอหลอม กลอมเกลา 
สรางทัศนคติ ความเช่ือ โลกทัศนและสะทอนออกมาตัวแบบทางวัฒนธรรม 
ระเบียบปฏิบัติและคานิยมอันเปนวิถีชีวิตประจําวัน การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการกําหนดและแบงแยกคุณลักษณะความรูตางๆ อยางเปนระบบ 
ความรูหรือสถานะอํานาจท่ีถูกผลิตสรางมักจะถูกประทับตราและมาพรอมกับ
การจัดวางตําแหนงแหงที่ใหคุณลักษณะของปจเจกชน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเด็นดานการเมืองวาดวยเร่ืองเพศภาวะในระบบการศึกษาซ่ึงถูกขับเคล่ือน
ดวยอํานาจนําในระบบสังคมวัฒนธรรมปตาธิปไตยก็เปนสวนสําคัญในการ
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กลอมเกลาคานิยมและสรางความคาดหวังตอบทบาทและสถานภาพทางเพศ
ของผูคนในสังคม

หนังสือ ‘การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและความเปนอื่น
ของผูหญิง’ เปนงานเขียนหน่ึงในโครงการตําราภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนา
การศึกษา ลําดับที่ 13 (สาขาสังคมศาสตรการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่พยายามจะสังเคราะหแนวความคิดทางการศึกษา
เพ่ือลดชองวางชดุความรูของ ‘ผูหญิง’ และกาวขามเงือ่นไขดานเพศภาวะท่ีเขามา
เปนสิ่งกีดก้ัน ผูเขียนไดสังเคราะห ประมวลทบทวนขอถกเถียงและประเด็น
วาดวยผูหญิงและเพศภาวะท่ีทยอยคืบคลานเขามาสูพ้ืนท่ีทางการศึกษาไทย 
งานช้ินน้ีเนนการนําเอาแนวความคิดทางวิชาการดานสตรีนยิมและเพศภาวะมาสู
การวิเคราะหปฏิบตักิารทางศึกษาจากโรงเรียน ตลอดจนความรูเชิงเน้ือหาในพ้ืนท่ี
สาธารณะในสังคม นับวาเปนการทาทายและเปดโอกาสใหประเด็นผูหญิงและ
เพศภาวะเขามาเปนตัวแสดง (Actor) ในพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาสาธารณะมากข้ึน

ผูเขียนขอขอบคุณทุกๆ ความอนุเคราะหของเหลาบรรดากัลยาณมิตร
ในแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางาน
ทีผ่านๆ ย่ิงไปกวาน้ันผูเขียนขอระลึกถึงทุกๆ ปฏิบตักิารแหงการขับเคล่ือนสังคม
ทัง้ในและตางประเทศท่ีมสีวนรวมสรางท่ีทางใหผูหญิงกาวข้ึนมามตีวัตน ขอมอบ
งานเขียนน้ีไวเปนพลังเพ่ือการทุบทิง้ทําลายทุกๆ ความเปนอืน่ท่ีคอยกีดกัน กักขัง
ผูหญิงไวในสถานะรอง รวมทั้งการกดข่ี การเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติ
บนฐานเพศสภาพ เพ่ือใหการศึกษาเปนแทงเทียนสองทางใหผูหญิงสามารถ
หยัดยืนอยูไดอยางมนุษยและเปนผูกระทําการท่ีกาวพนหลายๆ ขอจํากัด

  นงเยาว เนาวรัตน
  สาขาสังคมศาสตรการศึกษา
  ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การทําความเขาใจตอรูปแบบ วิธีคิดและภูมิปญญาของการศึกษา
ในสังคมไทยชวยร้ือถอนรหัสใหเห็นรองรอยการกอรูปความหมายของสิ่งตางๆ 
ในพืน้ท่ีการศึกษาสาธารณะซ่ึงเปนปรมิณฑลของการสงผาน ถายทอด สรางสรรค
ความรูและทักษะชีวิตตางๆ ของผูคนในสังคมสมัยใหม มโนทัศนวาดวยการ
ศึกษาในรูปแบบสถาบันก็เปนกลไกสําคัญในการจัดวางตําแหนงแหงท่ีระบบ
ความคิด วัฒนธรรมและเพศภาวะของผูคน ความรูในระบบการศึกษาจึงสงผล
สําคัญอยางย่ิงในการหลอหลอม กลอมเกลา สรางทัศนคติ ความเช่ือ โลกทัศน
และสะทอนออกมาตัวแบบทางวัฒนธรรม ระเบียบปฏิบัติและคานิยมอันเปน
วิถีชีวิตประจําวัน

การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมอืสาํคัญในการกําหนดและแบงแยกคุณลักษณะ
ความรูตางๆ อยางเปนระบบ ความรูหรือสถานะอํานาจท่ีถูกผลิตสรางก็มักจะ
ถูกประทับตราและมาพรอมกับการจัดวางตําแหนงแหงท่ีใหคุณลักษณะของ
ปจเจกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นดานการเมืองวาดวยเร่ืองเพศภาวะ
ในระบบการศึกษาซ่ึงถูกขับเคล่ือนดวยอํานาจนําในระบบสังคมท่ีมีเพศชาย
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เปนใหญก็เปนสวนสําคัญในการกลอมเกลาคานิยมและสรางความคาดหวัง
ตอบทบาทและสถานภาพทางเพศของผูคนในสังคม

หนังสือ “การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและความเปนอื่น
ของผูหญิง” เปนงานเขียนหน่ึงในโครงการตําราภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนา
การศึกษา ลําดับที่ 13  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่พยายาม
จะสังเคราะหแนวความคิดเพ่ือการ “เล็งทิศ แลทาง” มุงลดชองวางชุดความรู
ของ “ผูหญิง” และกาวขามเง่ือนไขดานเพศภาวะท่ีเขามาเปนสิ่งกีดก้ัน ผูเขียน
ไดสงัเคราะห ประมวลทบทวนขอถกเถียงและประเด็นวาดวยผูหญิงและเพศภาวะ
ที่ทยอยคืบคลานเขามาสูพ้ืนท่ีทางการศึกษาไทย งานชิ้นดังกลาวจึงมุงเนน
การนําเอาแนวความคิดทางวิชาการดานสตรีนยิมและเพศภาวะมาสูการวเิคราะห
ปฏบิตักิารทางศึกษาจากโรงเรียน ตลอดจนความรูเชงิเน้ือหาในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ในสังคม นับวาเปนการทาทายและเปดโอกาสใหประเด็นผูหญิงและเพศภาวะ
เขามาเปนตัวแสดง (Actor) ในพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาสาธารณะมากข้ึน

ผูเขียนขอขอบคุณทุกๆ ความอนุเคราะหของเหลาบรรดากัลยาณมิตร
ในแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางาน
ที่ผานๆ มา ย่ิงไปกวาน้ันผูเขียนขอระลึกถึงทุกๆ ปฏิบัติการแหงการขับเคล่ือน
สังคมทั้งในและตางประเทศที่มีสวนรวมสรางท่ีทางใหผูหญิงกาวข้ึนมามีตัวตน 
ขอมอบงานเขยีนน้ีไวเปนพลังเพ่ือการทุบทิง้ทาํลายทุกๆ ความเปนอ่ืนท่ีคอยกีดกัน 
กักขังผูหญิงไวในสถานะรอง รวมทัง้การกดข่ี การเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏบิตัิ
บนฐานเพศสภาพ เพ่ือใหการศึกษาเปนแทงเทียนสองทางใหผูหญิงสามารถ
หยัดยืนอยูไดอยางมนุษยและเปนผูกระทําการท่ีกาวพนหลายๆ ขอจํากัด

  นงเยาว เนาวรัตน
  สาขาสังคมศาสตรการศึกษา
  ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การสืบสาวไตรตรองตอวิธีคิดทางการศึกษาและศาสตรการเรียนรู
ในสังคมสมัยใหมเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยตรวจสอบและร้ือถอนรหัสหมาย
และสัญญะในพ้ืนท่ีการศึกษาสาธารณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูและศาสตร
การสอนในโรงเรียน ปฏิเสธมิไดวาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
เปนปริมณฑลของการผลิตซํ้า ย้ือแยง สรางสรรคความรูและมุมมองตอโลก
และชีวิตผูคนในสังคม ย่ิงไปกวาน้ัน มโนทัศนวาดวยการศึกษาท่ีเปนสถาบัน
ทางสังคมมักตอกย้ํา กํากับ และควบคุมปฏิบัติการการเรียนรูเก่ียวกับตําแหนง
แหงที่และความสัมพันธของมนุษยในแตละสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
บมเพาะอัตมโนทัศน พลังอํานาจในตนและความเปนอืน่ นอกจากน้ี การปฏิบตักิาร
ในพ้ืนท่ีการศึกษาและการเรียนรู คอยกลอมเกลาวิธีคิดผูคนในสังคมใหเปน
เน้ือเดียวกัน รวมถึงจัดวางผูคนในแตละตําแหนงแหงที่ ซึ่งไมเพียงแตจัดวาง
ตําแหนงที่สะทอนความแตกตางกันเทาน้ัน แตยังสะทอนความสัมพันธ
ทีเ่หลือ่มลํา้ สรางความเปนอืน่และสถานะรองใหผูคนบางกลุมบางพวกอยางยาก
ที่จะรื้อถอน
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สตรีนิยมหลากหลายกระแสธารความคิด ตั้งคําถามและเผยเน้ือนัย
อํานาจของการศึกษา และความรู ในการผลิตสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะ
ทีเ่ปนโครงสรางสังคมวฒันธรรม ระบบโครงสรางสัญลักษณนยิมและเพศภาวะ
ที่เปนคุณลักษณะพฤติกรรมปจเจกบุคคล ถาหากพิจารณาผานมุมมองทาง
การเมืองเรื่องเพศภาวะและศาสตรการสอนสตรีนิยมแลว ก็ย่ิงพบวาการศึกษา
เปนสวนสําคัญในการสรางสรรคคําอธิบายท่ีดําเนินไปภายใตอํานาจนําและ
วิธีคิดในระบบสังคมชายเปนใหญ สําหรับมุมมองสตรีนิยม ‘ชายเปนใหญ’ 
ไมไดมีความหมายเปน ‘ผูชาย’ โดยสรีระรางกายหรือหมายถึงผูชายในฐานะ
ปจเจกบคุคล หากแตหมายถงึระบบความคดิ ความเชือ่ทางสงัคมและวฒันธรรม
ที่คอยกํากับ จัดวาง ใหชนชั้นเพศชายมีอํานาจเหนือกวาชนช้ันเพศหญิง 
ระบบการศึกษาภายใตสังคมชายเปนใหญจึงสรางปฏิบัติการกลอมเกลาวิธีคิด
ใหฝงแนนติดตราอยูในความเชื่อและวิถีชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมและ
นาํมาสูการทําใหผูหญิงตกอยูในสถานะเปนรองทีไ่รสทิธิเสียง หนงัสอื ‘การศกึษา
ของผูหญิง : ตวัตนและพ้ืนท่ีความรู’ เปนงานเขียนในโครงการผลติตาํราวิชาการ 
ของภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ลําดับที่ 13 โดยท่ีในการจัดพิมพครั้งแรกและคร้ังท่ี 2 ในป พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2559 นั้น ชื่อ ‘การศึกษาในระบบโรงเรียน : การสรางตัวตนและ
ความเปนอืน่ของผูหญิง’ การจัดพิมพครัง้ท่ี 3 ไดปรบัปรงุตนฉบับและเพ่ิมเน้ือหา
อกี 3 บท คอืบทที ่3 บทที ่4 และบทสงทาย สงผลใหหนังสือมสีสีนัดานการชวงชิง
ความหมายของความรู และศาสตรการสอนสตรีนยิมเขมขนกวาในตนฉบบัเดิม
อยางมาก แตโดยภาพรวมแลว เปนงานเขียนท่ีพยายามสังเคราะหแนวความคิด
สตรีนิยม ศาสตรการสอนสตรีนิยม และประวัติการตอสูของขบวนผูหญิงไทย
และตางประเทศ เพ่ือ ‘เล็งทิศ แลทาง’ ทลายกําแพงและลดชองวางการเขาถึง
ปรมิณฑลทางอํานาจและชุดความรูบนญาณวิทยาผูหญิง ทีม่วัีฒนธรรมเพศภาวะ
เปนเคร่ืองกีดก้ัน ผูเขียนไดทําการสังเคราะห ประมวลและทบทวนประเด็นดาน 
“การศึกษาของผูหญิง” ผานสายธารความคิดอันหลากหลายภายใตจุดยืน 
‘สตรีนิยม’ เพ่ือต้ังคําถามทาทายตอเพดานความคิดและขอบฟาความรูดาน
สตรีนิยมใน ‘อาณาบริเวณทางการศึกษา’ ซึ่งญาณวิทยาความรูและศาสตร
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การสอนสตรีนยิมยังคงสถานะชายขอบ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนท่ีขาดความ
ยืดหยุนในเร่ืองแนวคิดศาสตรการสอนท่ีมุงเสริมพลังอํานาจใหผู เรียนเปน
ผูกระทําการสงเสียง ทบทวน ไตรตรองสถานะและตําแหนงแหงท่ีในความ
สมัพนัธทีเ่หลือ่มซอน มพีลวัต และบมเพาะคุณลกัษณะและจติสาํนึกท่ีตระหนกั
รูตอการอยูรวมกันบนฐานความเทาเทียมในความเปนมนุษย และพลเมืองโลก 
รวมท้ังการใหคุณคากับวิถีการเรียนรูอันมีปจจัยดานเพศภาวะเขามามีสวน
กํากับควบคุมระบบสังคมและวัฒนธรรมแหงการเรียนรู

ผูเขียนขอขอบคณุความอนเุคราะหทีม่คีณุคาย่ิงของบรรดากลัยาณมิตร
จากแวดวงวิชาการและขบวนผูหญิง ที่ผูเขียนไดรวมขับเคลื่อนการทํางานมา
นานนับ 4 ทศวรรษ ในการถกเถียงขบคิดรวมกับผูเขียนเสมอมาโดยเฉพาะ
ประเด็นการศึกษาและเพศภาวะ ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ที่เปดเสรีภาพทางวิชาการในการสรางสรรคและจัดวางท่ีทางศาสตร
การสอนแนววิพากษและศาสตรการสอนแนวใหม ขอขอบคณุผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ผองฉวี ไวยาวัจมัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพ่ือน
คณาจารยจากสถาบันอ่ืนผูประสงคจะนิรนาม ทีอ่นเุคราะหปรบัแกและใหความเห็น
ในการปรับปรุงตนฉบับการจัดพิมพครั้งท่ี 3 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย 
ดร. อรรณพ พงษวาท อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร และอดีตคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดใหความเมตตาเขียนคํานิยมในการ
จดัพิมพครัง้นี ้และบรรดาเหลาศิษยทีร่วมแรงแขง็ขนัจดัทาํตนฉบบัการจัดพิมพ
นี้ใหเสร็จสิ้นไดโดยสมบูรณ รวมทั้ง มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
มูลนิธิสัญชาติเยอรมันท่ีอนุเคราะหจัดพิมพหนังสือดวยเจตนารมณแรงกลา
จะใหหนังสือเลมนี้ไดเขาถึงผูอานในวงกวางและนักการศึกษารุนใหมที่ดิ้นรน
แสวงหาเสรีภาพท่ีจะกระทําการสอนบมเพาะศิษยใหมอีาํนาจในตนและอิสรภาพ
บินไปในขอบฟากวาง

ที่สําคัญย่ิงกวา คือผูจุดประกายใหผู เขียนไดเกิดการทบทวนศึกษา 
คนควาใหไดมาซึ่งหนังสือเลมดังกลาว ซึ่งเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2556 นั่นคือ 
ผูเรียนในกระบวนวิชา 054408 ‘การศึกษา เพศภาวะและอํานาจ’ ซึ่งเปน
หน่ึงในวิชาเลือกเสรีในคณะศึกษาศาสตร และวิชา 100102 ‘หลักปรัชญา
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การศึกษา’ ซึง่เปนวิชาบงัคับของคณะศึกษาศาสตร ทีไ่ดชวยสะทอนประสบการณ
การเปนผูรอคอย นิ่งเงียบ เปนผูดิ้นรนท่ีจะตระหนักรูตอตัวตนภายในและผูเห็น
คณุคาของการปฏบิตักิารเพ่ือแปรเปลีย่นพลังอาํนาจในการนาํตนเอง และสงัคม
รอบขาง สดุทายขอมอบงานเขยีนน้ีไวเพ่ือเปนแรงพลงัทีเ่สริมใหผูหญิงสามารถ
ยืนหยัดตอความเปนมนษุยผูทรงสทิธ์ิไดอยางเต็มภาคภูมแิละเปนผูกระทําการ
ที่จะกาวพนหลายๆ ขอจํากัด

  นงเยาว เนาวรัตน
  สาขาสังคมศาสตรการศึกษา  
  ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  2561
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คํายอ



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

3 R (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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บทท่ี 1
พัฒนาการความคิดสตรีนิยม



บทนี้นําเสนอประวัติศาสตรความคิดและศาสตรสตรีนิยมในโลก
ตะวันตก รวมท้ังการปรากฏตัวของความคิดและศาสตรสตรีนยิมในโลกวิชาการ
และการพัฒนาสังคมรวมสมัยในสังคมไทย

1.1 สตรีนิยม: คําและความคิด
งานศึกษาประวัติศาสตรความคิดสตรีนิยมในโลกตะวันตก เผยวา 

คํา ‘สตรีนิยม’ (Feminism) เปนท่ีรับรูอยางตอเน่ืองมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 
(วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545, น. 2; Weiner, 2004, p. 1) ทวาความหมายและ
นยัทางภาษาท่ีใชคอนขางแตกตางไปตามหวงเวลา นกัคิดสตรนียิมสายการศึกษา 
(Education Feminist) เผยวา ความหมาย ของ คํา ‘สตรีนิยม’ ที่ไหลเล่ือน
ชี้ถึงภาวะทุกขเข็ญและทาทีการรองทุกขของผูหญิงแตละยุค นักคิดกลุมนี้ 
อาทิ ไอเซนสไตน (Eisenstein) (1984) และวีเนอร (Weiner) (2004) เสนอวา
ภาษาสตรีนิยมท่ีรับรูในหวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา เร่ิมมีสีสันทาง
วิชาการสะทอนความเปนศาสตรมากข้ึน ตางจากกอนหนาน้ี มักเปนเร่ืองเลา
การรองทกุขของผูหญิงในลกัษณะปจเจก สตรนียิมทีเ่ปนศาสตรพัฒนาขอเสนอ
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ทางความคิด และมโนทัศนวิเคราะหสถานะความเปนรองของผูหญิงทีเ่ปนกลุม
ทางสังคม คนหาตนตอ และผลกระทบตางๆ

นอกจากน้ีศาสตรสตรีนิยม หรือศาสตรผู หญิงยังเปนการเมืองที่มุ ง
ขจัดสภาวะเง่ือนไขความเปนรองของกลุมทางสังคมผูหญิง ซึ่งโรมรันชีวิตจิตใจ
ผูหญิงทุกชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ และผิวพรรณ การเมืองผูหญิง ยังเนนวิพากษ
การจัดลาํดับชัน้ความสูงตํา่ของมนุษยบนฐานเพศภาวะความเกลียดชังท่ีบมเพาะ
โดยลัทธิเหยียดเพศ สวน วีเนอร (Weiner) (2004) และอีเวนส (Evans) (1982) 
(อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545, น. 4) มองวาอุดมการณ/จุดยืนของศาสตร
สตรีนิยม ตั้งอยูบนความเชื่อที่วาผูหญิงตองตกอยูในความยากลําบากเพราะ
ระบบสังคม - วัฒนธรรม และวาทกรรมการจัดประเภทและลําดับชั้นเพศภาวะ
หญิงชายแบบสูงตํ่า

ตอมานักวิชาการสตรีนิยมยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดทําการ
ประมวลภาษาและกิจกรรมการเคล่ือนไหวของผูหญิงท่ัวโลก จนนาํไปสูขอเสนอ 
สตรีนิยมท่ีเปนศาสตร ซึ่งมีจุดรวมกันอยางนอย 2 ประการ คือ 1) เปนระบบคิด
และอุดมการณ ที่ใชอธิบายสถานะไรตัวตนของผูหญิง และ 2) เปนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองประเภทหน่ึง

การเมืองสตรีนิยมปกหมุดสรางประวัติศาสตรและเง่ือนไขปลดปลอย
ผูหญิงออกจากความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจและไรตัวตน นอกจากนี้ศาสตร
ผูหญิงเริม่ขยบัมมุมองโดยการนาํเสนอผูหญิงเปนกลุมทางสงัคมอกีประเภทหน่ึง 
นอกเหนือจากกลุมสังคมกลุมอื่นๆ อาทิ ชนชั้น (class) เชื้อชาติ (race) ผูหญิง
ทีเ่ปนกลุมทางสงัคม (social category) ตางตองเผชญิกับภาวะเง่ือนไขความเปน 
ผูมีสถานะรอง ทั้งในพ้ืนท่ีสวนตัวหรือ ‘โลกในบาน’ (private sphere) และพ้ืนท่ี 
‘สาธารณะ’ (public sphere) (วารุณี ภูรสินิสทิธ์ิ, 2545; อมรา พงศาพิชญ, 2548; 
ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555)

ฉะน้ันสตรีนิยมท่ีเปนศาสตรและระบบคิด จึงประกอบดวยกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือรือ้สราง ประวัตศิาสตร ระบบความรูทีป่ระกอบสรางบนญาณวิทยา
ผูชาย และวิเคราะหตาํแหนงแหงท่ีของผูหญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชาย 
(gender relations) ตั้งแตแรกเกิดจนวายชนม กลาวใหเฉพาะ คือ การเมือง
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ทีว่าดวยการตอสูตอรอง ทวงคืนความเปนมนษุยและความเปนอ่ืนของเพศภาวะ
หญิง (female gender) และคนสถานะรองกลุมอื่นๆ อยางท่ี ฉลาดชาย 
รมิตานนท (2555, น. 57) ขยายความคิดวา สตรีนิยมตอตานการกดข่ีบนฐาน
การจัดประเภทผูคนบนฐานอ่ืนๆ ดวยนอกจากเพศภาวะ อาทิ การจัดประเภท
จําแนกแยกแยะของผูคนบนฐาน ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ อายุ ลักษณะทาง
กายภาพ เชน สวย ไมสวย ปกติ พิการ เพศวิถี และลีลาวิถีชีวิต

ดังน้ันในทางภาษา คํา ‘สตรีนิยม’ เปนภาษาท่ีขบวนผูหญิงจุดประกาย
ความหมาย สือ่ถงึประสบการณการตอสู อารมณ ความรูสกึ เง่ือนไขการดาํรงชวิีต
และสถานะไรตวัตนของสตรีเพศภายใต วิธีคดิ/มโนทัศนตางๆ อาทิ นกัสตรีนยิม
สายเสรีนิยม ในหวงคล่ืนลูกท่ี 1 นําเสนอภาษาและมโนทัศนความไมเสมอภาค 
(inequality) ความเปนรอง (subordination) และภาวะถูกบดบังกดทับเอารัด
เอาเปรียบ (oppression) โดยบุรุษเพศ ภาษาเปนกระบอกเสียงทางความคิด
ที่ชี้นําการตอสูและวิเคราะหสถานะรองของผูหญิง (Mitchell, 1971; Phillips, 
1987) ภาษาสตรีนิยมในประเทศไทย และบริบทอ่ืนๆ จึงกาวสูพ้ืนพิภพทาง
วิชาการวาดวยเร่ือง ความไมเสมอภาคทางสิทธิและโอกาส อํานาจ การชวงชิง
อํานาจ และการเขาถึงทรัพยากรท่ีทวิมาตรฐานระหวางพลเมือง/มิใชพลเมือง 
2 กลุมทางสังคมฐานเพศภาวะ (พริศรา แซกวย, 2544)

1.1.1 ภาษาสตรีนิยมและภาวะไรตัวตนของชนชั้นผูหญิง
แอน ฟลลิปส (Anne Phillips) (1987) นักสตรีนิยมชาวอังกฤษเสนอวา 

การทําความเขาใจกับสภาวะไรตวัตนของสตรีเพศ ควรสรางภาษาและความคิด
เชิงมโนทัศนทีแ่ฝงเรนอยูใน 3 มโนทัศนหลักๆ ทีน่บัวาเปนหัวใจของลัทธิเสรีนยิม 
(liberalism) คือ ความไมเสมอภาค ความเปนรอง และภาวะถูกบดบังกดทับ
เอารัดเอาเปรียบ ภาษา/มโนทัศนทัง้สาม บงบอกถึงความสัมพันธทีเ่ปนรองของ
ชนชัน้ผูหญิงตอชนชัน้ผูชายในภาวะเง่ือนไขตางๆ ซึง่ซอนทบัอยางสลบัซบัซอน 
(multiple inequalities) และไมสามารถแยกแยะไดโดยสามัญสํานึกท่ัวไป ภาษา/
มโนทัศน ทั้งสามเปนเครื่องมือทางความคิด และมีความหมายที่คลายคลึงกัน
อยูพอสมควร แตทวาสือ่ถงึนยัยะเฉพาะเจาะจงอยูดวย เชน ความไมเสมอภาค/
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ความเหลื่อมลํ้า (inequality) เปนภาษาและวิธิคิดที่ไดรับการประดิษฐขึ้น
เพ่ือสะทอนเง่ือนไขความไมเปนธรรม (injustice) การถูกกีดกัน (exclusion) 
และการถูกปฏิเสธสิทธิความเปนพลเมืองมิติตางๆ ที่รัฐไดหยิบย่ืนใหพลเมือง
บุรุษฝายเดียว

ประวัติศาสตรบันทึกวาผูหญิงในโลกตะวันตก อาทิ ประเทศอังกฤษ 
ถูกจํากัดสิทธิพลเมือง ในทางการเมือง (politcal rights) ซึ่งรวมถึงสิทธิและ
โอกาสในการเขาถึงอาํนาจและทรัพยากรตางๆ ทีจ่าํเปนตอชวิีต อาทิ สทิธิสมคัร
รบัเลือกต้ังและลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผูแทนระดับชาตหิลังบรุุษเปนเวลายาวนาน
นับรอยป ความเหลื่อมลํ้าขางตนกดทับลงในจิตใจและอารมณความรูสึกของ
ผูหญิงทุกชนช้ัน จนเกิดการลุกฮือของกลุมผูหญิงท้ังยุโรปและอเมริกา เพ่ือทวงถาม
สทิธิพลเมืองทางการเมืองของผูหญิงท่ีตอมารูจกักันในนาม ‘Women Suffrage 
Movement’ การตอสูเพ่ือเขาถึงสทิธิพลเมืองดานการเมือง เปนสัญลักษณและ
ประวัติศาสตรของการเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิงคล่ืนลูกท่ี 1 (the First Wave 
Feminism) ภาษาความไมเสมอภาค ในศตวรรษที ่19 จงึโยงใยกับการถูกกีดกัน
สิทธิทางการเมืองของผูหญิงในประเทศอังกฤษ เนเธอรแลนด และบางประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวีย ในประเทศเหลาน้ี ผูหญิงหลากหลายอาชีพและชนชั้น 
จดัตัง้กลุมรณรงคเรียกรองสทิธิทางการเมือง และออกมาเดินขบวนตามทองถนน 
มีการอดอาหารประทวงรัฐบาล และกอการจลาจลตามเมืองใหญๆ เพ่ือแลก
กับชัยชนะ คือ การสถาปนาสิทธิความเปนพลเมืองดานการเมืองของผูหญิง 
(Mitchell, 1971, p. 41-43)

5



ภาพที่ 1.1 บทบาทของผูหญิงสกอตแลนดในการประทวงเพ่ือสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 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 เหตุการณผูหญิงกําลังถูกเจาหนาท่ีจับกุมในการประทวงเพ่ือมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
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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วิธีคิดการเรียกรองพื้นท่ีทางการเมืองยุคนั้น การผลักดันตัวแทนสตรี
เขาไปน่ังในรัฐสภาอันทรงเกียรติเปนเร่ืองรอง หัวใจอยูที่เขยาโลกทัศนชุมชน
การเมือง ใหมองเห็นความยากจนขัดสนของผูหญิงเปนประเด็นการเมือง 
โดยเฉพาะผูหญิงชนชั้นแรงงานท่ีหาเชากินค่ํา ในหวงเวลาน้ัน รัฐสภาเปนพ้ืนท่ี
ชวิีตของบุรษุ ความยากจนของผูหญิงจงึมไิดเปนการเมือง มไิดเปนเร่ืองสาธารณะ 
อยางเชน ในประเทศสวีเดน กลุมผูหญิงรวมตัวเรียกรองเรื่องสถานที่เลี้ยงเด็ก 
กําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ียืดหยุน มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจของครอบครัว 
มีพ้ืนท่ีซักผา ทําครัวรวม และพ้ืนท่ีพบปะสังสรรคระหวางคนงาน (Mitchell, 
1971, p. 47) ในบางประเทศ ผูหญิงเรยีกรองเขาถึงสทิธิทางการเมืองระดบัชาติ 
ในประเทศฟนแลนด ไอซแลนด และสวีเดนพบวาผลพวงของการตอสูในชวงแรก 
รัฐใหสิทธิทางการเมืองแตเฉพาะสตรีที่เปนโสด อางวา หญิงที่แตงงานแลว
ไดใชสทิธิทางการเมืองผานชายสามี (United Nations, 1994 อางถึงใน นงเยาว 
เนาวรัตน, 2540, น. 17)

การเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิพลเมืองทางการเมืองของกลุมผู หญิง
ในประเทศพัฒนาแลว (Developed countries) ในศตวรรษท่ี 19 กินเวลา
ยาวนานขามศตวรรษ การตอสูที่เขมขนยืดเย้ือสังเวยดวยชีวิตผูหญิงจํานวน
ไมนอย จนเกิดประวัติศาสตรและสัญลักษณการเคล่ือนไหวของสตรีนิยม
ระลอกท่ี 1 มติเชลล (Mitchell, 1971, p. 21) วิเคราะหวาปญหารากฐานท่ีปลกุพลัง
ผูหญิงทุกชนชั้นจนปะทุลุกฮือขึ้นในคล่ืนลูกท่ี 1 นั้น อาจสรุปไดวา มีเง่ือนไข
ที่สุกงอมอยางนอย 2 ประการดวยกัน คือ

1.  ความยากไรทุกขยากของผูหญิงที่ตอสูเอาชีวิตรอดในสังคมที่มั่งคั่ง
รํ่ารวย เง่ือนไขชีวิตของผูหญิงผิวดํากรรมกรหญิง เปนตัวอยางที่ดีที่สุดของ
ความเหล่ือมลํ้าท่ีเกาะเก่ียวโยงใยระหวางตัวแปร เพศภาวะ ชนชั้น และสีผิว

2.  อารมณความรูสึกและอุดมการณเสรีนิยมท่ีบมเพาะจิตวิญญาณ
ผูคนเก่ียวกับคุณคาของความคิด วาดวยภาษาและมโนทัศน ‘ภราดรภาพ’ 
และ ‘ความยุติธรรม’ ที่เบงบานอบอวลในสังคมตะวันตก

เง่ือนไขประการหลังปะทุอบอวลอยูในหมูนกัศึกษาและปญญาชน พวกเขา
เปนตัวแทนชนช้ันกลาง ใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัยท่ีเต็มไปดวยกล่ินอาย
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ของเสรีภาพทางความคิดทวาลมหายใจของพวกเขาแวดลอมเนืองแนนดวย
กล่ินอายความยากจน และไรสทิธ์ิเสียงของพลเมือง โดยเฉพาะคนผิวดํา ซึง่เปน
พลเมืองแตมีสถานะคลายสัตวเล้ียงคนขาว สังคมมีการแบงแยกพ้ืนท่ี อํานาจ 
และทรัพยากร ระหวางคนขาว-คนดําอยางชัดเจนในแทบทุกอณูเน้ือ เง่ือนไข 
2 ดาน กอใหเกิดคําถามมากมายในมโนธรรมสํานึกของนักศึกษาปญญาชน 
ชนชัน้กลางและกลุมผูหญิง รวมทัง้สรางภาวะขัดแยงกัดเซาะอารมณความรูสกึ
ของปญญาชนและมหาชนคนทุกข จนทายท่ีสุด กลายเปนคบเพลิงและพลัง
เคล่ือนไหว เพ่ือแสวงหาคําตอบ และปฏิวัติเงียบของชนชั้นแหงเพศตอมา

1.1.2 ภาษาสตรีนิยม ภาวะไรตัวตนและการศึกษาของผูหญิง
การเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิงในศตวรรษที ่19 ยังคงชีน้าํดวยอุดมการณ

เสรีนิยม ซึ่งแนวคิดเสรีนิยม เปนท้ังลัทธิ อุดมการณและระบบคิด ที่ทรงอิทธิพล
ตอผูคนและศาสตรความรูทางสังคมทกุสาขาวิชา สตรีนยิมสายเสรีนิยม (Liberal 
feminism) มีแกนหลักการตอสูเพ่ือยกระดับความเปนพลเมืองที่สมบูรณของ
ผูหญิง พลเมอืงทีท่รงสทิธิพลเมอืงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ พวกเขาเรียกรอง
ใหรัฐและสังคมเปดโอกาสใหผูหญิงใชชีวิตสวนตัวและชีวิตสาธารณะในสังคม
การเมอืงทีเ่ทาเทียมกบัผูชาย สรางระบบการศกึษาของผูหญิงใหมเพ่ือบมเพาะ
ผูหญิงเปนมนุษยและปจเจกชนท่ีมีเหตุผลมีจิตวิญญาณและลมหายใจท่ีเปน
อิสระ และสามารถแสดงความปรารถนาภายในไดอยางเปดเผย สตรีนิยม
สายเสรีนิยม เรียกรองถามหา ‘การศึกษา’ ที่นําผูหญิงออกจากความหวาดกลัว 
นักเคล่ือนไหวและนักคิดคนสําคัญในหวงเวลาดังกลาว อาทิ จอหน สจวต มิลล 
(John Stuart Mill) แฮรเรียต เทเลอร (Harriet Taylor) (Tong, 1989, p. 17)

จูเลียต มิตเชลล (Juliet Mitchell) (1971) เผยวาในระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ดังกลาวโลกตะวันตกตางมีความใฝฝนสูงสุดที่จะใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิ
ความเปนพลเมืองถวนหนาเสมอภาค อุดมการณความเปนมนุษย/มนุษยนิยม 
เปนทีถ่กเถียงมาตัง้แตปลายศตวรรษที ่18 เมือ่ยางเขาฤดูกาลของศตวรรษที ่19 
สทิธิตามธรรมชาติ (natural rights) ความเปนธรรม (justice) และประชาธิปไตย 
(democracy) ไดรบัการสถาปนาเปนท้ังอดุมการณสงัคมและมโนทัศนยุทธศาสตร

8



ที่กลุมกระฎมพีชนชั้นกลางใชเปนกระบอกเสียง และอาวุธลับในการเรียกรอง
เพ่ือขยายสิทธิและยกระดับสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจของชนชั้นตน

กลาวอีกนัยหน่ึง การเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิงชนช้ันกลาง และชนช้ัน
ไรสมบัติ อาทิ ชนชั้นแรงงาน ชาวนาไรที่ทํากิน นายทุนรายยอย ปรากฏตัวข้ึน
ทามกลางบรรยากาศของการแสวงหากลิ่นอายสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย 
เน่ืองจากไมมปีระเทศใดท่ีผูหญิงไดเขาถึงสทิธิความเปนพลเมืองเทียบเคียงกับ
บุรุษเพศ สิทธิความเสมอภาคที่เปนมโนทัศนและเปนอุดมการณในสังคม
ประชาธิปไตยจึงหางไกลจากลมหายใจของผูหญิง ที่สําคัญระบบการศึกษา
ยังตอกย้ํากักขังพวกเธอใหอยูแบบไรตัวตน โดยปลูกฝงใหเด็กและผูหญิง
คุนเคยชีวิตโลกภายในบาน โรงเรียนและครูดัดจิตวิญญาณเด็กหญิงจนเกิด
ความภาคภูมใิจในตนผานตัวสามีและลูก โรงเรียนต้ังแตเร่ิมตน เปนพ้ืนท่ีตบแตง
ดัดตนใหผูหญิงแปลกแยกเปนอ่ืนในสังคมการเมืองและวิถีผลิตระบบทุนนิยม 
(Friedan, 1992)

มิลล และ เทเลอร มีความเช่ือวา การศึกษา ที่สรางความมีตรรกะเหตุผล
ในตวัผูหญิง หมายถึงการศึกษาท่ีบมเพาะผูหญิงใหเปนปจเจกชน เขาใจตนเอง
อยางถองแทและมีอิสระในการตัดสินใจกําหนดชีวิตตน มีความสามารถ
แสวงหาความสุขไดในระดับสูงสุดท่ีปจเจกชนหน่ึงๆ จะบรรลุได นักคิดกลุมนี้
เชื่อวา สังคมประชาธิปไตยจะปูฐานการเขาถึงภาวะขางตนหรืออยางนอยๆ 
สังคมประชาธิปไตยไมกีดก้ันเปนอุปสรรค สวน แมรี วอลสโตนคราฟท (Mary 
Wollstonecraft) นกัสตรีนยิมชาวอังกฤษท่ีมชีวิีตอยู ระหวาง ค.ศ. 1795 - 1799 
ชี้วา เมื่อสังคมพัฒนาไปถึงจุดท่ีเกิดความเทาเทียมระหวางหญิงชาย (sexual 
equality/gender justice) สังคมตองหยิบยื่นสิทธิใหผูหญิงท้ังดานการศึกษา 
และสิทธิอื่นๆ ที่เหนือกวาการศึกษา การศึกษาท่ีวอลสโตนคราฟทเรียกรอง
ใหผูหญิงมิใชการศึกษาของผูหญิงท่ีครอบครัวและโรงเรียนสมัยน้ันตางนิยม 
แตเปนการศึกษาที่สังคมจัดเตรียมใหผูชายชนชั้นสูงไดฝกฝนภาวะการนําตน 
ซึ่งเนนปลูกฝงและพัฒนาระบบคุณธรรม ศีลธรรม บนความมีเหตุมีผล มีความ
เปนอิสระ นอกเหนือจากการศึกษามิติใหมแลว ผูหญิงควรทรงสิทธ์ิความเปน
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พลเมืองดานการเมืองและเศรษฐกิจ วอลสโตนคราฟท นําเสนอความเปนหญิง
วาตองมีความเขมแข็ง ทั้งกายและจิตวิญญาณ ตองไมตกเปนทาสของสามี
และอยูในบวงความเปนหญิงท่ีสังคมปลูกฝง เธอย้ําวาหนาท่ีแรกของผูหญิง 
คือ 1) ตองนําตัวเองใหเปน 2) เปนมนุษยที่มีเหตุผล และ 3) นําตัวเองไปสู
ความเปนพลเมือง โดยเธอเช่ือมั่นวา 

“เหตุผลเปนสิ่งจําเปนอันสัมบูรณที่จะโอบอุมผูหญิงใหทําหนาท่ี
ตางๆ ไดอยางถูกตอง” 

(Tong, 1989, p. 17)

ดังน้ัน ภาษาและความคิดเร่ืองความไมเสมอภาค ยังใชอธิบายการถูก
กีดกันสิทธิผูหญิงดานการศึกษาและการมีงานทํา ‘งาน’ ที่หมายถึงการกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ถูกนับวามีมูลคาทางเศรษฐกิจ (Mitchell, 1987a) 
วีเนอร (Weiner, 2004) ใหความเห็นวาปจจุบันความไมเสมอภาคยังคงเปน
ทั้งอุดมการณและยุทธศาสตรที่ผูหญิงทั้งในประเทศโลกท่ีหน่ึงและซีกโลกอ่ืนๆ 
งัดมาใชเพ่ือตั้งคําถามและเรียกรองทวงคืนภาวะไรตัวตน ที่สตรีทุกกลุม
ชนชั้น สีผิว และเชื้อชาติ ตางยังเผชิญ เชน สตรีในชนชั้นแรงงานนําความคิด
ความไมเสมอภาคถามหาการเขาถึงคาจางท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกับบรุษุในงาน
ประเภทเดียวกัน ในดานการศึกษา มโนทัศนความไมเสมอภาค ชวยวิเคราะห
เผยใหเห็นอคติในระดับนโยบายการศึกษาท่ีกีดกันผูหญิงออกจากความรู
และทักษะฝมอืทีถู่กอางวาเปนความรูคูบรุษุ เชนในประเทศไทย เคยมีการกีดกัน
ผูหญิงเขาเรียนระดับอุดมศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ตอมาก็จํากัดสิทธิ
และโอกาสเขาเรียนในบางสาขาวิชา อาทิ วนศาสตร ประมง สวนการกีดกัน
ผูหญิงจากการเขาสูเพศบรรพชิตยังปรากฏจวบจนปจจบุนั ซึง่การกีดกันดังกลาว
สงัคมกระทําผานกลไกท้ังทางการเมืองและวัฒนธรรม ทัง้เปดเผยและซอนเรน

ภาษา/มโนทัศนการเอารัดเอาเปรียบ (oppression) นัน้ ฟลลปิส (Phillips, 
1987) ใหนํา้หนักไปท่ีการวิเคราะหสถานะของผูหญิงทีถู่กพรากความเปนมนษุย
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ดวยการครอบงําผานอุดมการณความเช่ือซึ่งโอบอุมสังคมและวัฒนธรรมชาย
เปนใหญ และแรงกดทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึง่จาํกัดพ้ืนท่ีและบทบาทผูหญิง
ใหอยูในสถานะเบ้ืองลางบุรษุ สวนความเปนรอง (subordination) มคีวามหมาย
ที่สื่อถึงกระบวนการท่ีผูหญิงถูกทําใหมีความเปนมนุษยนอยกวา มีสิทธ์ิมีเสียง
นอยกวาโดยผูมีอํานาจเหนือ ฟลลิปส (Phillips, 1987) ชี้วา เพศภาวะชาย
มีอํานาจเหนือ (power over) เพราะไดรับการโอบอุมคํ้าจุนโดยอุดมการณและ
โครงสรางสงัคมวฒันธรรมชายเปนใหญทีส่ถาปนาอาํนาจนํา (hegemony) ของ
ชนชั้นบุรุษเพศมาอยางยาวนาน ระยะตอมาสตรีนิยมสายรากเหงา ไดนําเสนอ 
มโนทัศนระบบชายเปนใหญ (patriarchy) เพศภาวะ (gender) สตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยม นําเสนอ มโนทัศน เร่ือง การแบงงานกันทํา
เชิงเพศภาวะ (gender division of labor) งานท่ีไดรับคาจาง (paid work) และ
งานท่ีไมมมีลูคาทางเศรษฐกิจ (non paid work) เพ่ือวเิคราะหความเปนรองของ
ผูหญิง เปนตน

1.2 พัฒนาการสตรีนิยมในตะวันตก
กลาวเฉพาะในโลกตะวันตก ดังท่ีกลาวมาขางตน อาทิ ประเทศอังกฤษ

และฝร่ังเศส มหีลกัฐานแสดงใหเห็นวา สตรนียิม (feminism) เปนคําท่ีมพัีฒนาการ
มายาวนาน อยางนอยๆ ในตนศตวรรษที่ 19 แมวาแตละชวงประวัติศาสตร 
คําสตรีนิยมมีความหมายตางกันก็ตาม ในฝงหมูเกาะอังกฤษตามรากศัพท 
คํา ‘feminism’ มาจากคํา ‘femina’ ในภาษาลาติน ซึ่งเทียบเคียงกับคําในภาษา
อังกฤษวา ‘women’ และคําวา สตรีนิยม (feminism) ไดปรากฏในหนังสือ 
ชื่อ ‘the Athenaeum’ ตั้งแต วันท่ี 27 เมษายน ค.ศ. 1825 ‘the Athenaeum’ 
ซึ่งเปนหนังสือประเภทวรรณกรรมปริทัศน (book review) รายสัปดาหที่ตีพิมพ
ในกรุงลอนดอน ไดรบัการตพิีมพเผยแพรในประเทศองักฤษราวๆ 100 ป ระหวาง 
ป ค.ศ. 1820 และ ค.ศ. 1923 เนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต การเมือง ศิลปะ 
วรรณกรรม สังคมและเศรษฐกิจ (Weiner, 1997, p. 144)

อนึง่ นกัวิชาการสตรีศกึษาอีกจาํนวนหน่ึง วิเคราะหวา คาํ และสภาวการณ
ทางสังคมที่นําไปสูการสรางภาษาและคําสตรีนิยมในสังคมตะวันตกน้ัน นาจะ
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มีประวัติศาสตรยาวนานมากอนหนาแลว อาทิ ในประเทศอังกฤษ เมื่อดู
การเคลื่อนไหวของผูหญิงที่ลุกข้ึนตอสูการถูกเบียดขับของผูชายในโลกความรู 
นาจะเร่ิมตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีการต้ังขอสังเกตวาในระยะเร่ิมแรก สตรีนิยม 
ถูกใชในความหมายท่ีเก่ียวของกับการลดทอนความทกุขยากของสตรี และตอมา 
ในราวๆ ป ค.ศ. 1890s ถูกนํามาใชในเชิงแนวคิดเพ่ือเรียกรองความเทาเทียม
ระหวางหญิงชาย (sexual equality) (Mitchell, 1971; Tong, 1989; Rossi, 
1974 as cited in Weiner, 2004, p. 1) 

รองรอยพัฒนาการ คํา ภาษา และความหมายของคําสตรีนิยมตะวันตก 
ในหมูเกาะอังกฤษมคีวามสอดคลองกับประสบการณในประเทศแถบยุโรปเหนือ 
โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส ดงัทีไ่ดถูกกลาวถึงในงานเขยีนของวารุณี ภูรสินิสทิธ์ิ 
(2545, น. 2) ‘สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษท่ี 20’ 
วารุณี อางงานของ คาเรน ออฟเฟน (Karen Offen) ทีไ่ดกลาววา คาํวาสตรีนยิม 
‘feminism’ มิใชแนวคิดท่ีปรากฏตัวในชวงระยะส้ันๆ ออฟเฟนไดอางหลักฐาน
จากงานเขียนในประเทศฝร่ังเศสท่ีพบวา คํา ‘feminisme’ ไดถูกนํามาใชอยาง
กวางขวางต้ังแตตนทศวรรษ 1890 และมีนัยยะความหมายวา ‘การปลดปลอย
สตรี’ คําขางตนยังมีการนํามาใชเชิงยุทธศาสตร การเคล่ือนไหวตอสูของผูหญิง
ในสังคมการเมือง เปดมานความคิดการเมืองใหคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ตัวตนของผูหญิงในฐานะพลเมือง หรือสมาชิกในสังคมการเมืองถวนหนา 
(Rossi, 1974 as cited in Weiner, 2004, p. 1)

ณ หวงเวลาน้ันผูหญิงชนชั้นกลางในโลกตะวันตก เร่ิมมีโอกาสไดรับ
การศึกษาเฉกเชนเดียวกับบรุษุ แตสทิธิและโอกาสในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและในสังคม
การเมืองยังถูกจํากัดขอบเขตเปนอยางมาก (Harding, 1986) ในศตวรรษท่ี 19 
จงึพบวามกีารใชคาํ ‘The Women’s Question’ อยูในขอเขียนตางๆ อยางแพรหลาย 
ที่ตางสะทอนถึงความสนใจเร่ืองเง่ือนไขการดํารงชีวิตท่ีทุกขยากลําเค็ญของ
ผูหญิง มีการต้ังขอสังเกตวา คําถามและวิธีคิดเหลาน้ีนาจะสะทอนลึกถึง
จติสาํนึกท่ีเกิดข้ึนในสังคมตางๆ กอนอดุมการณและจิตสาํนึกสตรีนยิมรวมสมยั
กอรูปขึ้น ซึ่งกระทําผานงานเขียนและการตอสูหลากหลายรูปแบบ อยางกรณี
ประเทศสยามท่ีรองรอยความทกุขยากของผูหญิง ปรากฏในหลกัฐานหลากหลาย

12



ประเภทท่ีเผยใหเห็นวาผูหญิงตองถกูบดิาและสามีจาํหนายจายแจกไปเปนทาส
นายเงิน วีเนอร (Weiner, 2004) แยกแยะวาอุดมการณและจิตสํานึกสตรีนิยม
รวมสมัยมีลักษณะเปนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง ตางจากในยุคกอน
หนาน้ัน คํา ‘สตรีนิยม’ เปนเพียงภาษาท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือชี้ใหเห็นถึงสภาวะ
ทุกขยากของผูหญิงรายปจเจก ที่ไมไดเชื่อมโยงกับความเปนชนชั้นแหงเพศ
แตอยางใด (sex class)

สวนงานของ เดล สเปนเดอร (Dale Spender) (1980) เสนอวารองรอย
การเรียกรองเพ่ือใหความสําคัญแกความทุกขยากของผูหญิงในปกทวีปยุโรป
เหนือ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนลมหายใจของระบบคิดสตรีนิยมในยุคตอมาอาจมี
ประวัตศิาสตรการกอเกิดท่ียอนหลังกลับไปจนถึงศตวรรษท่ี 13 ในงานเขียนของ
เธอช่ือ ‘There’s Always Been a Women’s Movement’ ซึง่ตพิีมพใน ค.ศ. 1983 
สเปนเดอรไดเขียนงานรวบรวมความรูตางๆ ของผูหญิงหลายแงมุมพรอม
นําเสนอแนวคิดทํานองวา ในทุกยุคทุกสมัยมีรองรอยการเคล่ือนไหวเรียกรอง
ของผูหญิงเพ่ือเลาขานประสบการณความสูญเสียตางๆ ในความสัมพันธกับ
บุรุษอยูเสมอๆ สเปนเดอรประมวลชี้ชัดวา รองรอยการตอสูเพ่ือปลดเปลื้อง
ความทุกขยากของผูหญิงสอเคาต้ังแตยุคกรกีโบราณ ยุคสมยัใหมและหลังสมยัใหม 
การปรากฏตัวของส่ิงท่ีเรียกวาสตรีนยิมจงึมมีาโดยตลอด แตกตางก็เฉพาะเร่ือง
รปูธรรมขอเรียกรอง และรูปแบบของการเคล่ือนไหวท่ีมคีวามเฉพาะและตางออกไป 
ตามเง่ือนไขทางประวัติศาสตรที่หอหุมสิ่งท่ีเรียกวาสตรีนิยมและอุดมการณ
สตรีนิยมในยุคน้ันๆ

สตรนียิมรวมสมยัมหีลายสายธารความคิด นยัยะความแตกตาง หมายถึง
ความแตกตางในจุดยืนทางการเมือง และกรอบคิดการวิเคราะหตําแหนงแหงท่ี
ของผูหญิง (positioning of women) บนฐานความสัมพันธเพศภาวะ (gender 
relations) ความแตกตางขางตนสงผลตอเปาหมายการเมืองของสตรีนิยม
ที่ไดแตกตัวแยกยอยมากมาย มีพลวัตสีสันอยางมาก การจัดประเภทสตรีนิยม
ออกเปนสายธารยอยๆ ที่มักใชอุดมการณทางการเมืองเปนกรอบคิดในแงหน่ึง
สรางภาวะความไมลงตัวเก่ียวกับการเมืองของขบวนผูหญิง มีการโตแยงขัดขืน
ภายในกลุมสตรนียิมดวยกันเอง ทวาการจัดแบงสตรนียิมออกเปนสายสกุลตางๆ 
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อยางหลวมๆ ยังคงปรากฏใหเห็นมาอยางตอเน่ือง (Tong, 1989, p. 7) อาทิ 
มกีารแบงสตรนียิมออกเปน สตรนียิมสายเสรีนยิม (Liberal feminism) สตรนียิม
สายมารกซิสต (Marxist feminism) สตรนียิมสายสังคมนิยม (Socialist feminism) 
และสตรีนิยมสายรากเหงา/กาวหนา (Radical feminism)

ตอมาในปลายศตวรรษท่ี 20 และตนศตวรรษท่ี 21 สตรีนิยมท่ีเปน
ทั้งแนวคิดวิชาการและการเมืองไดมีการแตกตัวเพ่ิมออกไปอีกหลายสายสกุล 
สตรีนิยมนองใหม อาทิ สตรีนิยมสายวัตถุนิยมประวัติศาสตร (Materialist 
feminism) สตรนียิมสายวัฒนธรรม (Cultural feminsim) สตรนียิมหลังสมยัใหม 
(Postmodern feminism) สตรีนิยมสายสีผิว (Black feminism) สตรีนิยม
สายรักรวมเพศและสตรีนยิมสายนิเวศวิทยา (Lesbian-eco-feminism) สตรนียิม
ประเทศโลกท่ีสาม (Third World feminism) สตรีนยิมอิสลาม (Islamic feminism) 
และสตรีนยิมแนวพุทธ (Buddhist feminism) (Tong, 1989; Weiner, 1997; วารุณี 
ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) และสตรีนิยมหลังอาณานิคม (Postcolonial feminism) 
(Tyagi, 2014) เปนตน

การปรากฏโฉมของสตรีนิยมสายสกุลใหมๆ ขึ้นในโลกใบน้ี สวนหน่ึง
สะทอนใหเห็นวากลุมผูหญิงทีเ่ปนผูกระทําการหนาใหมๆ  มหีลากหลายมากข้ึน 
พวกเธอเหลาน้ีไดเขารวมออกแบบการตอสูเพ่ือปลดปลอยตัวตนจากเง่ือนไข
ประวัติศาสตรที่ลอมคอกสตรีไวในท่ีแคบๆ ไรทางเลือกท่ีสรางสรรค รวมท้ัง
เผยใหเห็น ‘ผูหญิง’ ที่แตละสายธารความคิดวางเปนศูนยกลางของการศึกษา
มิไดเปนเอกพจนอีกตอไป ทวามีความหลากหลายซับซอนระหวางผูหญิง 
อีกนัยหน่ึง ชนชั้นผูหญิงมีความเหลื่อมซอน ซับซอนตางสถานะชนชั้น สีผิว 
เชือ้ชาต ิอายุ อยูภายใน นอกจากน้ีนกัวิชาการสตรนียิมเองก็มไิดหยุดนิง่ตอการ
ตั้งคําถามกับชีวิตของผูหญิงและความสัมพันธระหวางหญิงชายบนพ้ืนฐาน
การกดทับในลักษณะอํานาจทับซอน (intersectionality) กับอํานาจอ่ืนๆ 
เชนกัน

สําหรับการต้ังคําถามเร่ืองการศึกษาของผูหญิงน้ัน แกบี วีเนอร (Gaby 
Weiner) และ เมดเดอลีน อารนอ็ต (Madeleine Arnot) (Weiner, 1997, p. 144) 
ไดทําการศึกษาคนควาจนนํามาสูขอสรุปเบื้องตนวามีสตรีนิยมในทุกสายธาร
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ความคิด ไดตั้งคําถามอยางแหลมคม และสรางขอถกเถียงเก่ียวกับแกนแท
ของการศึกษาของผูหญิงเสมอมา พวกเขาแสวงหาการศึกษาท่ีเปนอาวุธลับ
เสริมพลังอํานาจตัวตนผูหญิง ขอถกเถียงของสตรีนิยมทุกสํานักคิด ชี้ชัดวา 
การศึกษาของผูหญิง มิใชเร่ืองการอานออกเขียนได และการตอสูเขาถึงความรู
ในโลกของผูชายอยางท่ือๆ แตเปนการเมืองวาดวยความรู และญาณวิทยาการ
สรางความรูบนฐานประสบการณผูหญิง จุดยืน วิธีคิดเก่ียวกับศาสตรการสอน
เพ่ือยกระดับความเปนมนุษยที่มีเหตุมีผล มีเจตจํานงอิสระ มีเสรีภาพและ
พลังอํานาจจากภายในตน และเขาถึงโอกาสทางเลือกในชีวิตอยางรอบดาน
กวางขวาง และบมผูหญิงเปนผูกระทําการ (female agency) เขยาโครงกรอบ
ที่กดทับชนชั้นแหงเพศและความเปนรองรูปแบบอื่นๆ

1.3 คําและภาษาสตรีนิยมในสังคมไทย
1.3.1 คําและภาษาสตรีนิยมในแวดวงวิชาการสตรีศึกษา
การสํารวจ คํา ภาษาและแนวคิดสตรีนิยม ในพ้ืนท่ีทางวิชาการนับวา

สําคัญ ชี้ใหเห็นถึงประวัติศาสตรการกอตัวทางความคิดของศาสตรสตรีนิยม/
ผูหญิงในพ้ืนท่ีความรูในสังคมไทย ซึ่งเปนท่ีเขาใจกันวาความรูเก่ียวกับผูหญิง
ถูกครอบงําจากการอธิบายดวยญาณวิทยาผูชายมาโดยตลอด สถานะผูหญิง
ในสังคมไทย จึงถูกวางเปน ‘ผูมีสถานะสูง’ แตมีคุณลักษณะระดับปจเจก
ทีอ่อนแอ ขาดภาวะผูนาํตน อยางไรกต็ามเมือ่ยอนมองประวตัศิาสตรการลกุข้ึน
มาตอสูกับสภาวะรองของผูหญิงสยาม อาจกลาวไดวาขบวนผูหญิงสามัญชน
เร่ิมปกหมุดสงเสียงรองทุกขมาต้ังแตยุคอาณานิคม หรือยุคท่ีสยามประเทศ
ปรับตนสูภาวะความทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 4 แมยังไมมีความชัดเจน เร่ือง 
การใชคํา ‘สตรีนิยม’ เปนภาษาในการตอสูก็ตาม

กลาวเฉพาะดานสงัคมวทิยาและสตรีศกึษา (Women’s Studies) พบวา
นาจะมีการใชคํา ‘feminism’ มากอนตนพุทธทศวรรษ 2520 ดังพบวา 
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 เศรษฐกิจและอ่ืนๆ” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2532, น. 149)

พจนานุกรมฯ ฉบับดังกลาว เปนการพิมพครั้งท่ี 2 คร้ังแรกพิมพเผยแพร 
ในป พ.ศ. 2524 ราชบัณฑิตฯ ไดเขียนช้ีแจงไวในคํานําพิมพคร้ังท่ี 2 ความวา
เปนการพิมพจากตนฉบับเดิม โดยแกไขคําท่ีผดิพลาดในการพิสจูนอกัษรเทาน้ัน 
แสดงวาคําแปล ‘feminism’ ดังความขางตนมีมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2524 
เมื่อพินิจคําแปลอนุโลมไดวาแมไมปรากฏ คํา ‘สตรีนิยม’ แตมีภาษาท่ีสื่อถึง 
ความคิดความเช่ือและอุดมการณสตรีนิยมอยูดวย อาทิ คําวา ‘คตินิยมสตรี’ 
‘ขบวนการเคล่ือนไหวของสตรี’ และ ‘เสมอเทาเทียมบุรุษ’ เปนตน ซึ่งสะทอนถึง
อุดมการณสตรีนิยมสายเสรีนิยมไมมากก็นอย

กอนพุทธทศวรรษ 2540 นักวิชาการในร้ัวมหาวิทยาลัยเร่ิมผนวกเน้ือหา
ดานผูหญิง อาทิ กฎหมาย การอบรมเลี้ยงดู สถานะและบทบาทในสถาบัน
ครอบครัว ผูหญิงกับแรงงานและการศึกษา เขาสูการเรียนการสอนบางรายวิชา
ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร สังคมวิทยา และสังคมวิทยาการศึกษา เชน 
ในงานของนงเยาว ธาราศรีสุทธิ ที่เขียนหนังสือชื่อ สตรีกับการศึกษา (2526) 
นงเยาวเปนอาจารยประจําท่ีภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในงานช้ินดังกลาว กลาวถึงประวัติศาสตรและการ
ใหการศึกษาผูหญิงไทยตั้งแตอดีต มีเน้ือหาเก่ียวกับสถาบันตางๆ ที่ทําหนาท่ี
อบรมบมเพาะสตรี จนผูหญิงกลายเปนคนดี และกุลสตรีทีพึ่งประสงคของสังคม
ในแตละหวงประวัติศาสตรไทย งานชิ้นขางตนไมมีการใช คํา ‘สตรีนิยม’ และ
ศาสตรผูหญิง ผูเขียนใชแนวคิดเชิงจารีตในสาขาวิชาสังคมวิทยาเปนกรอบ
การเดินเร่ือง สะทอนวางานวิชาการดานสตรีและการศึกษาจํานวนหน่ึงมิได
นําแนวคิดสตรีนิยมวิเคราะหทําความเขาใจ ขอถกเถียงระหวางผูหญิงกับ
การศกึษาแตอยางใด จากการคนควางานสตรศีกึษาใน ‘บรรณานกุรมการศกึษา
เก่ียวกับสตรใีนประเทศไทย’ ที ่ประจกัษ กองกรีติ นาํมาวิเคราะหในงานสมัมนา 
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‘สตรีศกึษา: พัฒนาการและองคความรู’ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2541 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ชีใ้นทาํนองเดียวกันวางานเขียนสวนใหญ มไิดใชศาสตรและจุดยืน
สตรีนิยมสายธารใดๆ มาทําความเขาใจเร่ืองผูหญิง (สินิทธ สิทธิรักษ, 2542, 
น. 275) ความรูเก่ียวกับผูหญิงจึงถูกนําเสนอผานมุมมองจักรวาลความรูแบบ
ผูชายเปนหลัก

ถัดมาในป พ.ศ. 2528 คาํ ‘สตรนียิม’ ปรากฏในงานของอมรา พงศาพิชญ 
(2528) ในบทความ เร่ือง “สตรีศึกษา” ในประเทศไทย ซึ่งเปนบทความ
ที่ไดทบทวนงานเขียนและงานวิจัยเร่ืองผูหญิงไวจํานวนมากทีเดียว ในงาน
ชิ้นดังกลาว อมราใชคํา ‘สตรีนิยม’ 1 ครั้ง มีความหมายวาเปนกรอบแนวคิด
การอธิบายความไมเทาเทียมระหวางหญิงชาย ที่สําคัญ อมรา เผยใหเห็นวา 
ในแวดวงวิชาการ ณ ขณะน้ัน สตรีเร่ิมเปนวัตถุศึกษาในงานวิชาการ ทั้งท่ีเปน
วิทยานิพนธ งานวิจัย งานแปล และบทความตางๆ จํานวนมากทีเดียว อาทิ 
รพีพรรณ หุนพาณิช (2520) (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 2528, น. 37) ไดศกึษา
เปรียบเทียบการทํางานของผูหญิงในเมืองและชนบท และอีกจํานวนหน่ึง
ทีศ่กึษาเร่ืองการถือครองทีด่นิของผูหญิง ลกัษณะและบทบาทผูหญิงในครอบครวั 
เชน งานของ นภาภรณ หะวานนท (2520) (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 
2528, น. 38-39) ที่ศึกษาเร่ืองสถานภาพและบทบาทของหญิงในครอบครัว
ชนชั้นกลาง การแบงงานกันทําระหวางหญิงชายท่ีทํางานในภาคการเกษตร 
โอกาสทางการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิง และสภาพการทํางานของผูหญิง
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ของ วิจิตร รวิวงศ (1978) (อางถึงใน อมรา 
พงศาพิชญ, 2528, น. 37) และของ มาลินี วงศพาณิช (1893) (อางถึงใน 
อมรา พงศาพิชญ, 2528, น. 37) รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยผูหญิงท่ีตกอยูในวังวน
การคาประเวณี เปนตน อมรา พงศาพิชญ (2528) ใหขอสังเกตเชนเดียวกับ
ประจักษ กองกีรติที่วา งานศึกษาเร่ืองผูหญิง มิไดนําแนวคิดสตรีนิยมศึกษา
ทั้งหมด จํานวนไมนอยท่ียังคงใชศาสตรผูชายศึกษาเร่ืองผูหญิง อยางไรก็ตาม 
นับต้ังแตตนพุทธทศวรรษ 2520 เปนตนมา สตรีนิยมที่หมายถึงศาสตรศึกษา
เร่ือง ผูหญิง ไดรับความสนใจในแวดวงวิชาการมากทีเดียว และเร่ิมเปนมุมมอง
ศึกษาผูหญิงมากข้ึน
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ทศวรรษถดัมาในป พ.ศ. 2533 ในตาํราวิชาสงัคมวทิยาการศึกษาท่ีเขียน
โดยนงเยาว เนาวรัตน มคีาํ ‘สตรนียิม’ ปรากฏอยูหลายคร้ัง นงเยาว เปนอาจารย
ประจําท่ีภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในงานดังกลาว นงเยาวไดเขียนเร่ืองแนวคิดสตรีนิยมและการศึกษาไว 1 บท 
มีสาระรายละเอียดต้ังแตการศึกษากับการครอบงําและการปลดปลอย แนวคิด
บทบาทหญิงชายและความไมเทาเทียม เปนตน มีการพูดถึงอุดมการณชาย
เปนใหญ (patriarchal ideology) มโนทัศนเพศภาวะ และความสัมพันธ
เพศภาวะ เปนเครื่องมือวิเคราะหความเหลื่อมลํ้าของผูหญิงในฐานะพลเมือง 
และความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของเด็กและผูหญิง (นงเยาว เนาวรัตน, 
2538) ในงานชิ้นดังกลาว นงเยาวใชคํา ‘สตรีนิยม’ โดยมิไดมีการถกเถียงเร่ือง
ความหมายในบริบทสังคมไทยแตอยางใด ทวาจากขอเขียน ชี้วาผูเขียนไดใช
ศาสตรผูหญิง นาํเสนอขอถกเถียงเก่ียวกับการศกึษาของผูหญิงในความสมัพนัธ
ระหวางหญิงชาย ที่เผยใหเห็นความจริงอีกชุดหน่ึง อาทิ ความเปนจริงวาดวย
ความรุนแรงทางเพศ ทาทีผูหญิงตอการศึกษาของผูหญิงภายใตอุดมการณ
ชุดตางๆ เปนตน

ในหวงเวลาเดียวกัน ศาสตรผูหญิงและขอถกเถียงเก่ียวกับการศึกษาของ
ผูหญิงเร่ิมเขาสูวิธีคิดของหนวยงานภาครัฐ และประชาสังคม ดูไดจากงานของ 
อมรา พงศาพิชญ (2548) เร่ือง ‘สตรนียิมและขบวนการผูหญิง: ความเคล่ือนไหว
ของเครือขายประชาสังคมขามชาติ และขบวนการสังคมแนวใหม’ และของ 
นิศา ชูโต และคณะ (2538) โดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาต ิสาํนักนายกรัฐมนตร ีซึง่ไดจดัสรรทนุวิจยัจาํนวนพอสมควร เพ่ือทบทวน
ความรูเกีย่วกับการศึกษาของผูหญิงในระบบโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
งานชดุนีเ้นนวิเคราะหทาํความเขาใจการบมเพาะบทบาทหญิงชายผานตําราเรียน
และหนังสืออานประกอบการเรียนของรัฐ ทั้งในวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร และวิชาสรางเสรมิประสบการณชวิีต และชิน้ท่ีสาํคัญ คอื งานวิจยั
ของนิศา ชูโตและคณะ ที่จัดทําในป พ.ศ. 2538 เร่ือง ‘การประเมินหนังสือเรียน
และหนังสอือานประกอบการเรียนเชิงถายทอดคานิยมเก่ียวกับบทบาทหญิงชาย’ 
คณะผูวิจัย เร่ิมใชแนวคิดสตรีนิยมแนวเสรีนิยมวิเคราะหบทบาทหญิงชาย 

18



แมในรายงานมิไดมคีาํ ‘สตรนียิม’ และทฤษฎีสตรนียิมอยูเลยก็ตาม ทวางานวิจยั
ไดหยิบยืมคาํ ‘gender’ ซึง่คณะผูวิจยัแปลเปนไทยวา ‘บทบาทหญิงชาย’ วิเคราะห
สถานะ/ภาพลักษณผูหญิงในความสมัพันธกับบคุคลอืน่ผานเน้ือหาและรูปภาพ
หรอืภาพประกอบในแบบเรียนและหนังสอืประกอบการเรียน อาทิ การวิเคราะห
รูปภาพจะเนนอยู 4 ดาน คือ ดานเปนผูกระทําการ (active) ดานท่ีเปนจุดสนใจ
ของบุคคลอ่ืน ดานท่ีมคีวามชัดเจนกวาบุคคลอ่ืนๆ ในภาพ และดานท่ีมกีารเนน
หรือใหความเดนชดัผานการใหสหีรือขนาดของภาพ งานวิจยัไดชีอ้ยางชัดเจนวา
เมือ่วเิคราะหรปูภาพและเน้ือหา ผูหญิงมใิชผูกระทําการและมิไดเปนองคประธาน
ของเร่ืองราวตางๆ นอกจากน้ี ผูหญิงถูกตอกย้ําใหวางชีวิตตนอยูในปริมณฑล
ครอบครัว จุดสําคัญอีกประการหน่ึงของงานวิจัยชิ้นขางตน คือ มีความเปน
การเมือง ซึ่งสะทอนอยูในวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ที่เนนนําเสนอแนวทาง
ขจัดอคติทางเพศและการพัฒนาคานิยมที่พึงประสงคเก่ียวกับเพศใหม (นิศา 
ชูโต และคณะ, 2538, น. 2)

ในป พ.ศ. 2541 พบวา คํา ‘สตรีนิยม’ ปรากฏอยูในงานหลายช้ิน อาทิ 
งานของ กาญจนา แกวเทพ เรื่อง ผูหญิงกับสิ่งแวดลอม กาญจนาถอดคํา 
‘สตรนียิม’ จากคํา ‘feminism’ แตปรากฏเพียงหน่ึงท่ีเทาน้ัน สวนใหญ กาญจนา
จะใชคําภาษาอังกฤษ ‘feminism’ แทนคําไทย (กาญจนา แกวเทพ, 2541, 
น.62, น. 107) ในหวงเดียวกัน พบวา ชลดิาภรณ สงสมัพนัธ ถอดคาํ ‘feminism’ 
เปนไทยวา ‘อิตถีศาสตรพินิจ’ (สินิทธ สิทธิรักษ, 2542, น. 277)

จากรองรอยดงักลาวอาจสันนิษฐานเบ้ืองตนไดวา คาํ ภาษา และแนวคิด 
สตรีนิยม เร่ิมเขาสูสังคมไทยผานการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ในบางสาขาวิชา มาตั้งแตพุทธทศวรรษ 2530 เชน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ 
จัดใหนักศึกษาอานและถกเถียงอิตถีศาสตรพินิจแนวตางๆ ใน วิชาสัมมนา
สตรีกับการเมือง ซึ่งเปดสอนในคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ที่คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธีรนาถ กาญจนอักษร พูดถึง
สตรีนิยมกับการพัฒนาในวิชาเศรษฐศาสตรและการพัฒนา (สินิทธ สิทธิรักษ, 
2542) สวนวิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน และการพัฒนาท่ีสอนโดย แล ดลิกวิทยรัตน 
ก็ไดนาํแนวคิดสตรนียิมเขาสูหองเรยีนเชนกัน แลเองไดเขียนบทความชิน้สําคญั
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เก่ียวกับผูหญิง เร่ือง ‘มดลูกก็เปนปจจัยการผลิต’ เผยแพรในป พ.ศ. 2524 
ซึง่นับเปนงานช้ินสาํคัญท่ีใชแนวคิดสตรีนยิมสายมารกซสิตมาวิเคราะหปญหา
ผูหญิงในสังคมไทย แลเสนอใหมีการทบทวนงานบานและการดูแลครอบครัว
ของผูหญิงวามีนัยยะทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมอยางไร และผูหญิงถูกเอารัด
เอาเปรียบผานกลไกการผลักงานบานออกจากการใหคุณคาและมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยางไร สวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาค อาทิ เชียงใหม มีคําและภาษา
สตรีนิยมในหลายๆ กระบวนวิชาดวยแลว อาทิ วิชากฎหมายครอบครัว ที่สอน
โดย วิระดา สมสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งวิชาเหลาน้ี
ตางเผยใหเห็นสภาวะเหล่ือมลํา้ระหวางหญิงชายในบริบทตางๆ ซึง่กําหนดโดย
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมแบบปตาธิปไตย รวมท้ังระบบทุนนิยม 
สตรนียิม ในฐานะท่ีเปนศาสตรผูหญิงจงึอนมุานวาเร่ิมมตีวัตนผานภาษาท่ีชดัเจน 
ภายหลังทีม่หาวิทยาลัยของรฐั 2 แหง ซึง่เปนสถาบันการศึกษาชัน้สงูไดเปดสอน
วิชาสตรีศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษาข้ึน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สังกัดสํานักบัณฑิตอาสา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม สังกัดคณะสังคมศาสตร 
ในตนป พ.ศ. 2540

ณ สาํนักเชียงใหม ฉลาดชาย รมติานนท ไดอรรถาธิบายวา การถอดความ 
คํา ‘feminism’ เปนไทยๆ ในภาษาบาลีและสันสกฤต วา สตรีนิยม นั้น ถาสรุป
ใหสั้นท่ีสุด อาจเปนอุดมการณ เปนลัทธิความเช่ือของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

“…ที่ระบุวาผูหญิงถูกกดข่ีอยางเปนระบบ …และมิใชวาเพศ
และการกดข่ีทางเพศจะเปล่ียนแปลงไมได ดังนั้นสตรีนิยม จึงมี
ความมุงมั่นหรือภารกิจ ทางการเมืองเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคม…” 

(ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555, น. 57)

ที่นาสนใจ ฉลาดชายขยายความคิดวา สตรีนิยม มีอุดมการณ ตอตาน
การกดข่ีบนฐานการจัดประเภทผูคนทุกรูปแบบ นอกเหนือจากเพศภาวะ อาทิ 
การจัดประเภทจําแนกแยกแยะของผูคนบนฐาน ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ อายุ 
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ลักษณะทางกายภาพ เชน สวย ไมสวย ปกติ พิการ เพศวิถีและลีลาวิถีชีวิต 
นอกจากน้ี ฉลาดชายชี้วา คําวา ‘ผู’ แปลวา ‘คน’ สวน ‘หญิง/สตรี’ แปลวา 
คนท่ีมีเพศตรงขามกับผูชาย นัยยะของคํา ตองมีผูชายกอนจึงมีผูหญิง และเม่ือ
ไมมีคนเพศชาย ยอมไมมี คนเพศหญิง (2555, น. 57) ดังนั้นความคิดของ
ฉลาดชาย ความเปนรองเปนอื่นของผูหญิงจึงฝงอยูในคําต้ังแตมีการประดิษฐ
ใชคํา ผูหญิงและสตรีในสังคมสยาม ในขณะท่ี ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2546, 
น. 10) ใหขอสังเกตวา คํา ‘สตรีนิยม’ ในภาษาไทย ซึ่งแทจริงเปนภาษาบาลีและ
สันสกฤตน้ันเปนคําท่ีไมสื่อถึงตนความในคําภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก เปนคํา
เอกพจน จงึไมคอยสะทอนความเปนพหุทศันของ ‘feminisms’ ซึง่เปนชดุความคิด
และวิธีการอธิบายสถานะความเปนอื่นของผูหญิงหลากหลายกระบวนทา

ดงัน้ัน อาจกลาวไดวา แมคาํ ‘สตรนียิม’ เร่ิมแจงเกิดในโลกความรูไมนาน 
นักวิชาการเช่ือวา กระแสทัศนสตรีนิยม (Feminist perspectives) ที่เปนวิธีคิด 
อดุมการณ และขบวนการเคลือ่นไหวของผูหญิง ทีเ่ปดมมุมองสองตวัตนผูหญิง
ในฐานะมนุษยและพลเมืองเต็มขัน้นาจะไดบมเพาะอยูในสังคมไทยมายาวนาน 
และเร่ิมเดนชัดมากข้ึน ในหวงรัชกาลท่ี 4 เมื่อสยามประเทศกาวเขาสูความ
ทนัสมยัหรือสงัคมอารยะ (ศริพิร สะโครบาเน็ค, 2526; อมรา พงศาพิชญ, 2537; 
จิตติมา พรอรุณ, 2538; นุมนวล ยัพราช, 2549)

1.3.2 คําและภาษาสตรีนิยมในแวดวงงานพัฒนาสตรีรวมสมัย
ดังที่เปนท่ีรับรูทั่วไป สตรีนิยมเปนศาสตรผูหญิงที่มีความเปนการเมือง 

มุงขจัดและลดทอนความเปนรอง ความเปนอ่ืนของผูหญิง และศาสตรผูหญิง
กอรปูจติสาํนึกและความรูจากประสบการณความทุกขยากและการเคล่ือนไหว
ของผูหญิง จนนําไปสูขบวนการเคล่ือนไหวระดับโลก

กลาวเฉพาะสังคมไทย เมื่อสํารวจคําและภาษาสตรีนิยมในพ้ืนท่ี
การเคล่ือนไหวทางสังคมและการพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมและรัฐ
ในปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีการริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาสตรีระยะยาว 

(พ.ศ. 2525 - 2544) หรือที่เรียกกันวาแผนผูหญิงฯ ขึ้น ในหวงป พ.ศ. 2523 
พบวาไมปรากฏวามีการใชคําประเภท สตรีนิยม สิทธิสตรี ขบวนผูหญิง ชนชั้น
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แหงเพศ อยางชัดเจนมากนัก ในแผนผูหญิงฯ มคีาํท่ีเก่ียวของกับ ‘การศึกษาและ
อบรมผูหญิง’ อยูจํานวนมาก แตไมปรากฏภาษาการศึกษาอบรมที่เนน ‘สราง
จิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ซึ่งเปนขอเสนอวาดวยการศึกษาของนักคิดสตรีนิยม
ทกุกระแสธารความคิด โดยเฉพาะสตรีนิยมสายรากเหงา (Radical feminism) 
แตอยางใด การศึกษาของผูหญิงท่ีเปนโจทยหลักของการพัฒนาประเทศ กลับเนน
ไปทีก่ารเขาถึงการศึกษาในระบบโรงเรียน เพ่ือการอานออกเขียนไดเปนสําคัญ

ผูยกรางแผนผูหญิงฯ ละเวนคําประเภท สตรีนิยม ขบวนผูหญิง ชนชั้น
แหงเพศ แตเลือกใชคําอื่น อยางเชนคํา ‘สตรี’ ‘ผูหญิงกลุมพิเศษ’ และจําแนก
ผูหญิงออกเปนกลุมตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร อาทิ ผูหญิง
ในเมือง/ชนบท หรือ กลุมแมบาน/แรงงานหญิง อยางไรก็ตาม มีการกําหนด
อยางคอนขางชัดเจนเก่ียวกับเปาหมายสําคัญของแผนผูหญิงฯ คอื ใหเกิดความ
เสมอภาคในสิทธิและโอกาสท่ีสตรรีายปจเจกจะไดรบับริการตางๆ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทวาไมเนนเร่ืองมโนทัศน เสรีภาพ เสมอภาค เทาเทียม 
การชวงชงิพ้ืนท่ีอาํนาจ และการเปนเจาของทรพัยากรรวมกนั ระหวางหญิงชาย 
และระหวางสตรีกลุมตางๆ

การไมมคีาํและภาษาสตรีนยิมแนวเสรีนยิมและแนวคิดอืน่ๆ อยางชัดเจน 
ใน ‘แผนผูหญิงฯ’ สะทอนอุดมการณและการเมืองของขบวนผูหญิงไทยท่ียัง
ไมตกผลกึเก่ียวกับจดุยืนทางการเมือง และแนวคิดทฤษฎีทีใ่ชอธิบายความเปนรอง
ความเปนอื่นของผูหญิงก็อาจเปนได ดังท่ี ธเนศ อาภรณสุวรรณ (อางถึงใน 
สนิทิธ สทิธิรกัษ, 2542, น. 276) ใหความเห็นวากลุมและขบวนผูหญิงในสงัคมไทย 
ไมนิยมถกเถียงระดับอุดมการณและทฤษฎีการเคล่ือนไหว ซึ่งอนุมานวาไดรับ
แรงบันดาลใจจากสตรีนิยมสายเสรีนิยม แตกลับไมมีขอถกเถียงถึงประเด็น 
สิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาคอยางจริงจังในบริบทของสังคมไทย ซึ่งมโนทัศน
เหลาน้ีเปนหัวใจของสตรีนิยมสายเสรีนิยม การท่ีสตรีนิยมไมมีภาษา และ
พ้ืนท่ีการถกเถียงอยางจริงจังมีการย้ําในงานของอมรา (2548) เชนกัน ผูเขียน
ใหความเห็นวา จุดพรองขางตน อาจมีตนสายปลายเหตุจากขบวนผูหญิง

ในสังคมไทยทุมพลังแกปญหาปากทองของผูหญิงจึงละเลยสรางความเขาใจ
ระดับแนวคิดทฤษฎี
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นอกจากความเปนชายขอบของพืน้ท่ีความรูในทางวชิาการและการพัฒนา
สังคม ความหลากหลายของอุดมการณภายในขบวนผูหญิงเองนาจะมีสวน
ไมนอย ที่ทําใหการเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิงเนนอุดมการณเมตตาธรรม 
มากกวาจะรวมถกเถียงในระดบัอดุมการณและรากเหงาความเปนรองความเปนอืน่
บนฐานคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมและสายอ่ืนๆ ซึ่งตองยกระดับจุดเนนไปที่
โครงสรางสังคมการเมือง อันเปนบอเกิดของสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาคของ
ผูหญิงและพลเมือง

ในยุคตนพุทธทศวรรษ 2510 นัน้ กลุมผูหญิงภายในขบวนผูหญิงดวยกัน
ประกอบสรางข้ึนจากผูหญิงหลากหลายชนช้ันและอุดมการณ แตละกลุม
มีคําถามตอสถานะผูหญิงและการเมืองขับเคล่ือนความเปนรองเปนอื่นของ
ผูหญิงในลกัษณะเฉพาะ อาทิ องคกรผูหญิงกลุมวชิาชพี ซึง่วิวัฒนมาตัง้แตสมยั
รัชกาลที่ 5 เนนเปลี่ยนแปลงสถานภาพและคุณภาพชีวิตผูหญิงผานระบบคิด
การทํางานเชิงสงเคราะห และไมไดมียุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง
มากนัก (ศิริพร สะโครบาเน็ค, 2526) บางองคกรมีจุดยืนแนวเสรีนิยมโนม
ไปทางอนุรกัษนิยม ใหความสําคัญแกการเมืองเชิงสถาบัน โดยเนนเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและกฎหมายเพ่ือยกระดับสถานภาพและบทบาทผูหญิงใหทัดเทียม
ผูชาย (นุมนวล ยัพราช, 2549) สวนขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมที่เพ่ิงกอเกิด
หลังพุทธทศวรรษ 2510 อนุมานวามีจุดยืนแนวสตรีนิยมแนวเสรีนิยมเปนหลัก 
ผสมผสานดวยแนวมารกซสิต - สงัคมนยิม และสายรากเหงาอยูบางประปรายน้ัน
ไมปรากฏวามีพ้ืนท่ีเขารวมในกระบวนการจัดทําแผนผูหญิงฯ กลุมผูหญิงท่ีรัฐ
ผนวกเขาสูกระบวนการทําแผนผูหญิงฯ คอื สภาสตร ีนอกเหนือจากนีเ้ปนผูหญิง
นักวิชาการ นักกฎหมาย และผูหญิงท่ีทํางานอยูในหนวยงานรัฐ

ขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมขับเคลื่อนบมเพาะพลังอํานาจผู หญิง
กลุมรากหญาและกลุมผูหญิงดอยโอกาสอันเปนผลมาจากถูกผลักออกจาก
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเน่ือง พวกเขาเนนต้ังคําถาม
กับโครงสรางความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทีม่องไมเห็นผูหญิงในฐานะหุนสวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ๆ ทีผู่หญิง
เปนกําลังของบาน รับบทบาทหนักท้ังงานการผลิตและงานผลิตซํ้าบางปกของ
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ขบวนผูหญิงชนชัน้กลางใหม วิเคราะหการกดข่ีผูหญิงทีถั่กทอกับระบบการเมือง
แบบเผดจ็การ ขบวนผูหญิงรุนใหมเรยีกรองใหจดัการศกึษาและฝกอบรมผูหญิง
เพ่ือยก ‘ระดับจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ผานเน้ืองาน ตั้งวงสานเสวนา ยกระดับ
ความรูเรื่องกฎหมายในหมูกรรมกรหญิง กระตุนการรวมกลุมและสรางภาวะ
ผูนําผูหญิงในหมูกรรมกร ผูหญิงชนบท ผูหญิงขายบริการทางเพศ และผูหญิง
ที่ตกเปนเหย่ือความรุนแรงทางเพศ เปนตน

แรงตานจากสังคมโดยเฉพาะระบบราชการ เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผล
ตอความเปนชายขอบของสตรนียิม และขบวนผูหญิง จนเกิดความกลัวท่ีจะสราง
ภาษา และคําใหมๆ ขึ้นในโลกชีวิตสังคมไทย อาทิ ความเสมอภาคหญิงชาย 
และสตรนียิม ปานแด (Pandey) (Pandey, 2002) (อางถึงใน วารุณี ภูรสินิสทิธ์ิ, 
2545, น. 104) ใหขอสังเกตวา ขบวนการเคล่ือนไหวของผูหญิงในสังคมไทย
ไมมีพลังเทาท่ีควร สวนหน่ึงเกิดจากแรงตานบนความน่ิงเฉยของระบบราชการ 
ที่สรางโลกความรู เก่ียวกับสถานภาพผู หญิงไทยที่ดูสูงกวาประเทศอื่นๆ 
สอดคลองกับ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2546) ที่ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับทาที
ของสังคมไทยตอการกอรูปทางอุดมการณและความคิดสตรีนิยมวาศาสตร
สตรนียิมยังคงอยูชายขอบของแวดวงวิชาการไทย กระแสตานมักสรางวาทกรรม
กลาวหาสตรีนยิมวาเปนแนวคิดนอกคอกและแปลกแยกจากวิถีชวิีตผูคนในสังคม 
รวมทั้งสตรีเพศดวย

ดงัน้ัน ‘แผนผูหญิงฯ’ จงึยังไมมภีาษาท่ีสะทอนอดุมการณสตรีนยิมชดัเจน 
และมองผูหญิงท่ีเปนชนชั้นแหงเพศอยางเดนชัด ‘แผนผูหญิงฯ’ ซึ่งสวนหน่ึง
ถูกผลักดันจากกระแสขบวนผูหญิงสากลจึงเลือกรับแนวคิดการพัฒนาสตรี
สายเสรีนิยมแนวจารีตมาเพียงบางสวนบางมิติ มีการเลือกใชคําท่ีไมแสลง
การรับรูของผูมีอํานาจ ซึ่งความคิดและจุดยืนการพัฒนาสตรีแบบ WID ผูหญิง
ในการพัฒนา (Women in Development - WID) นั้นนับวา เปนแนวคิด
การพัฒนาสตรีที่คอนขางลาหลังกวาแนวคิดอื่น อาทิ แนวคิด ‘ผูหญิงกับการ
พัฒนา’ (Women and Development - WAD) โดยท่ี WID เนนเพียงนําผูหญิง

ที่เปนวัตถุการผลิตตัวใหมเขาสูการผลิตในระบบตลาด แตขาดมิติตอสูตอรอง
เร่ืองความสัมพันธระหวางชนชั้นแหงเพศ
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1.3.3 งานพัฒนาสตรีรวมสมัยในระดับสากล - ไทย
การเคลือ่นไหวของขบวนผูหญิงสายมารกซสิตและสงัคมนยิมระดบัโลก

ไดผลักดันวาระ ‘ผูหญิงกับการพัฒนา’ (Women and Development - WAD) 
ระดับนานาชาติ ประสบความสาํเร็จอยางกาวกระโดด ในป พ.ศ. 2518 เมือ่สามารถ
รวมพลงัจดัการประชมุสตรโีลกคร้ังที ่1 ขึน้ไดสาํเร็จ ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซโิก 
นอกจากน้ียังไดใชโอกาสท่ีผูหญิงจากท่ัวทุกมุมโลกมาอยูรวมกัน สถาปนา 
‘วันสตรสีากล’ และกําหนด ‘ทศวรรษการพัฒนาสตรีระดับโลก’ ขึน้ (พ.ศ. 2518 - 
2528) ในคราเดียวกัน (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2550, น. 39) แนวคิด WAD 
วิเคราะหสถานะความเสียเปรียบของผูหญิงที่ถูกกดทับผานวิถีการผลิตแบบ
ทุนนิยมโลก สตรีนิยมสายมารกซิสตมองโครงสรางสังคมทุนนิยม เปนตนธาร
ของการกดข่ี วิเคราะหภาวะถูกกดทับของชนชัน้ผูหญิงผานโครงสรางความสัมพนัธ
ทางการผลิตและการผลิตซํา้ และการเอารัดเอาเปรียบของระบบทนุนิยมระหวาง
ประเทศศูนยกลางและชายขอบ (กรวิภา บุญซื่อ, 2538, น. 12)

นอกจากน้ี WAD เสนอมุมมองใหมตอสถาบันครอบครัวท่ีวิวัฒนมาสู
ยุคทุนนิยม มุมมองใหมวิเคราะหสถาบันครอบครัว วาเปนหลุมดําท่ีคอยกดทับ
บงการผูหญิงใหอยูในสถานะ

เปนรองเปนอืน่ หนังสอื เร่ือง The Origin of the Family, Private Property 
and the State (1845) ของ ฟรีดริช เองเกิลส (Friederich Engles) เปนหนังสือ
ทีส่รางภูมปิญญาการวิเคราะหสงัคมและตําแหนงแหงท่ีของผูหญิงใหขบวนผูหญิง
ชนชัน้กลางใหม โดยเฉพาะกลุมผูหญิงในรัว้สถาบันการศึกษายุคประชาธิปไตย
เบงบาน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ยอนกลับไปสูบทบาทของขบวนผูหญิงไทยในการประชุมสตรีระดับโลก
ครั้งที่ 1 ปรากฏวามีผูแทนสตรีภาครัฐไปรวมประชุมสตรีโลกดวยจํานวนหน่ึง 
นําโดยคุณหญิง อัมพร มีสุขซึ่งขณะน้ันทํางานอยูในกระทรวงศึกษาธิการ 
ตอมารัฐไทยตอบสนองตอวาระสตรีโลกและวาระการพัฒนาผูหญิงโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ มายกรางแผนพัฒนาสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2525 - 2544) 

หรือแผนผูหญิงฯ ขึ้นเปนคร้ังแรก อานไดวาคณะผูกอการผูหญิงท่ีผลักดันให
รัฐบาลยุคน้ันมีแผนพัฒนาสตรีฉบับพิเศษ คือ การทอนความเปนชายขอบของ
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พ้ืนท่ีการพัฒนาผูหญิง และผนวกผูหญิงเขาสูศนูยกลาง วางผูหญิงเปนผูกระทํา
การหนาใหมในงานพัฒนา ตัวตนผูหญิงมีความเดนชัดมากข้ึน กอนหนาน้ันรัฐ
มองเห็นผูหญิงเปนเพียงผูอนุบาลครอบครัว และใหกําเนิดบุตร แผนผูหญิงฯ 
ประกบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 และฉบับถัดมา 
รวมแลว 20 ป ศรสีวาง พ่ัววงศแพทย ผูมบีทบาทโดดเดนในการรางแผนดังกลาว
สรุปวา ระยะกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 รัฐไมมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีเฉพาะและชัดเจน เชน ในแผนฯ ฉบับที่ 1 และ 2 
(พ.ศ. 2503 - 2514) ไมมีคําสตรี/ผูหญิงปรากฏ และระบุปญหาสตรีแตอยางใด
ในแผนฯ ฉบบัที ่3 คาํสตรปีรากฏ แตแฝงอยูกับยทุธศาสตรการพัฒนาดานอนามัย 
แมและเด็ก รวมทั้งสตรีถูกพูดถึงเก่ียวกับการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด 
(ศรีสวาง พ่ัววงศแพทย, 2543, น. 11)

กลาวเฉพาะการศึกษาของผูหญิง ที่เร่ิมเปนท่ีสนใจของรัฐบาลในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524) นัน้ อนมุานวาเปนการศึกษาภายใต
ความรูที่ผูชายเปนศูนยกลาง ผูหญิงถูกจินตนาการและคาดหวัง ดวยมโนทัศน
การแตงงาน การครองเรือน เปนแมศรีเรือน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เนนให
การศึกษาผูหญิง เร่ือง ความสะอาด สุขภาพอนามัยของครอบครัว การดูแล
บานเรือนใหถูกสุขอนามัย สวนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ภายใตการกํากับของ
แผนผูหญิง มคีวามแปลกใหม สาระสําคัญ คอื มกีารมองผูหญิงท่ีเปนทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เปนพลเมืองของรัฐที่นอกเหนือจากความเปนแมและเมีย ผูหญิง
ในจนิตนาการใหมของรฐัเสรนียิมและทฤษฎีความทันสมยั เปนทรัพยากรมนุษย 
เปนแรงงาน เปนฟนเฟองทางเศรษฐกจิซึง่กอนหนาน้ี ทรัพยากรมนษุยเพศภาวะ
หญิง ไมไดถูกดูดซบัใชประโยชนอยางเต็มที ่ยุทธศาสตรการศึกษาและฝกอบรม 
ทั้งที่อยูในวัยเรียนและวัยทํางาน จึงเปนยุทธศาสตร ที่เรียกวา ‘ผูหญิงในการ
พัฒนา’ (WID) ซึ่งเปนวิธีคิดการพัฒนาผูหญิงระดับโลกท่ีใชมากอนหนาวิธีคิด 
ผูหญิงกับการพัฒนา (WAD)

ดังที่กลาวมาแลวพอสังเขป วิธีคิด ‘ผูหญิงในการพัฒนา’ มุงประสงค

ดงึผูหญิงเขาสูพ้ืนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ แตไมทาทายอํานาจระบบชายเปนใหญ 
เล่ียงท่ีจะใชคาํแสลงหู อาทิ การกีดกันทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สทิธิผูหญิง 
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เปนตน WID วิเคราะหปญหาความยากจนของผูหญิงวามรีากเหงาท่ีไมมากไปกวา
การถูกกันออกจากพื้นท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเกิดจากคุณลักษณะ
ที่ดอยของผูหญิงรายกรณี โดยเฉพาะการไมรู หนังสือและไรการศึกษาของ
ผูหญิงที่อยูในพ้ืนท่ีหางไกล เจตคติที่ผิดๆ ของสังคมตอการศึกษาของผูหญิง 
เปนตน ศรีสวาง พ่ัววงศแพทย (2543, น. 13) ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ยกรางแผนผูหญิงฯ ขางตน เนนวา คําสิทธิสตรี ความเสมอภาคทางเพศและ
การพัฒนาสตรี เร่ิมมภีาษาและระบบคิดท่ีคอนขางครบถวนมีจติวิญญาณจริงๆ 
และเช่ือมโยงกับการเขาถึงทรัพยากร และสิทธิความเปนพลเมืองและความเปน
มนุษยของผูหญิง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2550 - 2554)

การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหผูหญิงท่ัวไปและผูหญิงกลุมเฉพาะตางๆ 
ถูกจัดวางเปนกลยุทธเรงดวน ในแผนผูหญิงฯ มีงานศึกษาผูหญิงหลายแงมุม 
ผูหญิงบางกลุมไดรบัการพูดถึงเปนกลุมพิเศษทางสังคม กําหนดใหรฐัมยุีทธศาสตร
สงเสริม การฝกอบรมและการจัดต้ังกลุมสตรี ซึ่งตอมารูจัก ในชื่อ ‘กลุมแมบาน’ 
ของกระทรวงตางๆ ในระยะตอมา กระทรวงเร่ิมใชกลุมสตรเีปนฐานเรียนรูปญหา
และความตองการ แตจากภาษาวิเคราะหไดวา กลุมสตรีถูกพูดถึงในฐานะ
ที่เปนกลุมพลเมืองที่ถูกละเลยจากการพัฒนามากกวาท่ีจะเปนกลุมทางสังคม 
ที่มีจิตสํานึกทางชนช้ันแหงเพศ มีอุดมการณ และการเมืองของตน

สมาชิกเองยังมองกลุมเปนสวนหน่ึงของรัฐ ยุทธศาสตรสงเสริมการรวม
กลุมสตรขีองกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มไิดบมเพาะแนวคิดและจดุยืนสตรนียิม
แตอยางใด รัฐมองผูหญิงเปนกลุมที่ควรไดรับผลประโยชนขั้นพ้ืนฐาน จึงเนน
ใหผู หญิงยากจนรวมตัวเปนกลุมกอนเขารับประโยชนจากการพัฒนาท่ีรัฐ
กําหนดข้ึน ดานการเมืองและในระบบราชการ มีการต้ังเปาหมายเพ่ิมสัดสวน
ผูหญิงใหไดไมนอยกวารอยละ 30 ภายใน 20 ป ทั้งระดับชาติและทองถ่ิน

การพัฒนาสตรีประเด็นการศึกษาและฝกอบสตรี จึงคอนขางเดนชัดวา
รัฐมุงหวังรวบผูหญิงที่กระจัดกระจายอยูในบานและไรนา ทั้งในหมูบานชนบท 
ชนชั้นแรงงาน และชาวนา เขาสู โรงเรียนในหมูบาน แลวสงตอไปยังโรงงาน

ในเมือง ตามแนวคิดการพัฒนาสตรรีะดับสากลท่ีเรียกวา ‘WID’ ความพิเศษของ
แผนผูหญิงฯ ดานการศึกษา คือ มีการสรางแผนการศึกษาเพ่ือลดทอนอคติ
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ทางเพศ การพัฒนาความเปนผูนํา และหยิบยกปญหาการถูกกีดกันการเปน
นักบวชในพุทธศาสนาของเด็กและผูหญิง ไมปรากฏวิธีคิดเก่ียวกับการศึกษา
เพ่ือ ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ การต้ังคําถามกับความรู และศาสตรการสอน
ผูหญิงแตอยางใด ระบบคิดรวบยอด คือการผลักผูหญิงเขาสูโรงเรียนทุกระดับ 
เนนลดจํานวนผูหญิงอานไมออกเขียนไมได จุดสําคัญอีกประการของแผน
ผูหญิงฯ คอื มแีผนงานเรงดวนจัดต้ังองคกรสตรีระดับชาต ิไดแก ‘คณะกรรมการ
สงเสรมิและประสานงานสตรแีหงชาต’ิ เพ่ือยกสถานะกลไกภาครัฐระดบัชาตถิาวร 
มีหนาท่ีวางแผนการพัฒนาสตรีอยางตอเน่ือง ปูพ้ืนฐานรัฐบาลไทยเขารวมเปน
ภาคีของ ‘อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ’ (The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW), ค.ศ. 1979) ในวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2528

ดงัน้ันสรปุและวิเคราะหไดวา สตรนียิมและประวัตศิาสตรความคิดสตรนียิม
ในโลกตะวันตก เปนภูมิปญญาของหลายกลุมสังคมวัฒนธรรม เปนระบบคิด
และภูมิปญญาท่ีมิไดปรากฏตัวในระยะส้ันๆ ทวา เปนท่ีรับรูอยางตอเนื่อง 
อยางนอยตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 แมจะมีภาษาและความหมายแตกตาง
ไหลเลือ่นไปตามหวงประวัตศิาสตรบางก็ตาม บางสงัคมวฒันธรรม อาทิ ประเทศ
ฝรั่งเศส ความหมายและภาษาท่ีสะทอนความคิด การรองทุกขของผูหญิง 
และการปลดปลอยสตรี เร่ิมเปนท่ีรับรูมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 สวนในสังคมไทย 
การถกเถียงเร่ืองสทิธิความเปนคนของหญิงสามญัชน รวมท้ังบนัทึกการตอสูดิน้รน
ของผูหญิงชนชัน้ลางในการปกครองตนและมีอสิระควบคุมเพศวิถี การแตงงาน 
และแรงงาน มรีองรอยมาตัง้แต ศตวรรษที ่18 เชนกัน ตอมาในหวงศตวรรษท่ี 20 
สตรีนิยม เร่ิมมีสถานะท้ังเปนศาสตรความรูและการเมืองใหม ที่มุงอธิบายและ
ปลดปลอยผูหญิงออกจากผูมีสถานะรองในสังคม หลักสูตรสตรีศึกษาและ
วิชาสอนเก่ียวกับสตรีศึกษาแจงเกิดในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ 
ทั้งในศูนยกลางอํานาจและภูมิภาค ที่สําคัญภูมิปญญาของศาสตรสตรีนิยม 
แมถูกเบียดขับใหอยูชายขอบของโลกวิชาการและการพัฒนาประเทศ ทวาได

คอย  ๆซมึซบัและเขาไปจดุประกาย และเปนกระจกสองนําทางวิธีคดิและกระบวนการ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมระดบัชาต ิตัง้แตแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
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ฉบับที่ 5 การเมืองภาคประชาสังคม ก็อุนหนาฝาค่ังไปดวยองคกรและขบวน
ผูหญิง ซึง่ตางหยิบยืมอดุมการณและวิธีคดิสตรนียิมสายธารตางๆ มาขับเคล่ือน
งานการเมืองผูหญิงหลายระดับหลายระนาบและหลายภาคสวน การศึกษา
ของผูหญิงที่เนนบมเพาะโครงครอบอุดมการณ ความเปนหญิงความเปนชาย 

เจตคต ิและความคาดหวังตอบทบาทผูหญิงในสถานะรอง อยางขาดความยืดหยุน 
ถูกต้ังคําถามอยางแหลมคมจากขบวนผูหญิง ที่นาสนใจคือศาสตรสตรีนิยม
ถูกหยิบใชมาตรวจสอบความรูในโรงเรียน ทีส่ถาปนาอํานาจการอธิบายสถานะ พ้ืนท่ี 
และความสัมพันธหญิงชายผาน ‘ภาพ’ (picture) ‘บท’ (text) ซึ่งปรากฏอยูใน
บทเรียน ตาํราเรียน และหนังสอือานประกอบการเรียนมาต้ังแตตนพุทธทศวรรษ 
2520
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บทท่ี 2
การศึกษาของผูหญิง
ในสายธารความคิดสตรีนิยม



บทนี้นําเสนอวิธีคิดและการสรางขอเสนอ ‘การศึกษาของผูหญิง’ ใน 
3 สายธารความคิด คือ สตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสายรากเหงา และ
สตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม

2.1 สตรีนิยมสายเสรีนิยม: ความเสมอภาคทางโอกาส
และลดทอนอคติทางเพศ
สตรีนยิมสายเสรีนยิม (Liberal feminism) ไดจดุประกาย สรางขอถกเถียง

เร่ือง ‘สิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษา’ (Equal Rights in Education) 
ของผูหญิงอยางเผ็ดรอน ตั้งแตศตวรรษที่ 18 จุดเร่ิมตน คือ ปญหาเขาไมถึง
การศึกษาของพลเมืองหญิงชนชั้นกลาง แตทายท่ีสุด อุดมการณสิทธิและ
ความเสมอภาคในพื้นที่การศึกษาไดขามพรมแดนชนชั้นไปขยับขยายสิทธิ
การศึกษาของเด็กและผูหญิงกลุมยากจน กลุมแรงงาน กลุมสีผิว และกลุมอื่นๆ 
(Khattak, 2011)

วีเนอร (Weiner, 1997; 2004) ประมวลแนวคิดสตรีนิยมแตละสายธาร

หลักๆ ที่ตั้งคําถามและสรางขอถกเถียงวาระ ‘การศึกษาของผูหญิง’ วา เร่ิมจาก
สตรีนิยมสายเสรีนิยม ซึ่งเปนแนวคิดท่ีกอตัวมาต้ังแตกอนการเคล่ือนไหว
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คลื่นลูกท่ี 1 ในศตวรรษท่ี 18 สตรีนิยมสายเสรีนิยมเปนท่ีรับรูวาเปนระบบคิด
ที่ตอสู ยกระดับสิทธิของปจเจกบุคคล ภายใตโครงสรางอํานาจท่ีดํารงอยู 
อุดมการณหลัก คือ ความเทาเทียม ความยุติธรรม และความเสมอภาคทาง
โอกาสระหวางหญิงชาย ที่เปนพลเมือง แตเปนผูมีสถานะรอง (Acker, 1987; 
Khattak, 2011) วีเนอร (Weiner, 1997; 2004) อธิบายวา ผูหญิงเปนกลุม
ทางสังคม ทีถู่กระบบอํานาจจําแนกแยกแยะบนฐานเพศภาวะระหวางหญิงชาย 
ผูหญิงถูกวางเปนเพียงองคประกอบ และดอยกวาชาย ซึ่งมีฐานะเปนกลุมทาง
สงัคม (social category) อกีกลุมหนึง่ แนวคิดนีไ้ดเนนย้ําสถานะและปรากฏการณ
การถูกลิดรอนสิทธิและโอกาสของผูหญิง ทัง้ในฐานะมนุษยและพลเมืองของรัฐ 
ทั้งในพ้ืนท่ีสวนตัวและพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมท้ังวิเคราะหสถาบันครอบครัว และ
โรงเรียนซ่ึงเปนหนวยทางสังคมที่พรากความเปนมนุษยของผูหญิง

กระแสความคิดความเช่ือในเรื่องสิทธิของมนุษยและสิทธิสตรีในแนว
เสรีนิยมไดปรากฏตัวข้ึนในสังคมตะวันตกมาอยางยาวนาน สิทธิของมนุษย 
ซึง่เปนท้ังอดุมการณและแนวความคิดไดกอโครงตัง้เคาข้ึนในโลกตะวันตก ตัง้แต
ชวงกอนศตวรรษที่ 18 และในศตวรรษท่ี 19 ไดกลายเปนอุดมการณทางสังคม
และการเมืองใหมที่ถูกนํามาใชเปนพลังในการเรียกรองกําจัดสิทธิของกษัตริย
และบรรดาขุนนางและเรียกรองใหไดมาซึ่งสิทธิการเปนพลเมือง ประกอบดวย
สิทธิในการถือครองทรัพยสิน สิทธิการศึกษา สิทธิการมีงานทํา และสิทธิทาง
การเมือง เปนตน การต่ืนตัวเร่ืองสิทธิความเปนมนุษย นําไปสูการเรียกรอง
เร่ืองความเทาเทียมของผูหญิงในฐานะมนุษยคนหน่ึงดวย

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
เปนแรงบันดาลใจสําคัญใหผูหญิงที่ทํางานในขบวนการเคล่ือนไหว ในยุคน้ัน

และตอมา (วารุณี ภูริสนิสิทธ์ิ, 2545) ‘A Vindication of the Rights of Woman’ 
เปนหนังสือเลมแรกที่ทาทายความเหนือกวาของผูชายทั้งระบบ และความเปน
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ชนชัน้แหงเพศ (sex class) ของผูหญิง (Tong, 1989) วอลสโตนคราฟท ทาทาย
ตอความเช่ือความเปนชาย - หญิงท่ีมีมาแตเดิม และปฏิเสธความเช่ือเร่ือง
ความดอยกวาของผูหญิง เธอทาทายความคิดท่ีวาผูหญิงเปนเพศท่ีชวยเหลือ
ตัวเองไมได เปนเพศท่ีไมมีเหตุผลและเจาอารมณ วาเปนความคิดที่ผู ชาย
สรางข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง วอลสโตนคราฟท เรียกรอง
ใหผูหญิงปลดปลอยตัวเองจากการเปนของเลนประเทืองอารมณผูชาย เขาถึง
การศึกษาท่ีแทจริง (Real Education) ซึ่งหมายถึงการศึกษาท่ีผูชายชนช้ันสูง
ไดรับอยูในขณะน้ัน (Tong, 1989, p. 16-17) 

นอกจากน้ี วอลสโตนคราฟท ยังเสนอวาความแตกตางระหวางหญิงชาย
มาจากส่ิงแวดลอมทางสงัคม มใิชเปนเร่ืองธรรมชาตดิงัท่ีนกัปรัชญาผูชายตะวันตก 
อาทิ เพลโต เสนอมา ย่ิงไปกวาน้ีเธอยังทาทายความเช่ือและคานิยมสมัยน้ัน 
ทีเ่ชือ่วาหญิงชายมคีณุธรรมแตกตางกัน รวมทัง้ความเช่ือทีว่า คณุธรรมอยูคูกับ
เพศทางกายภาพ คุณธรรมท่ีดีของผูหญิงคือ ความเปนคนวานอนสอนงาย 
เรียบรอย ออนหวาน ในขณะท่ีผูชาย คอื ความเปนอสิระ เขมแข็ง และความเปน
ผูนํา เปนตน วอลสโตนคราฟท ปฏิเสธความเปนหญิงท่ีสังคมกําหนดข้ึน และ
เสนอวา ความเขมแข็งท่ีผู ชายอาจเหนือกวาผูหญิง คือความเขมแข็งทาง
สรีระเทาน้ัน นอกเหนือจากสภาพทางกายภาพ ทั้งสองเพศมีความเสมอกัน 
รวมทั้งคุณธรรม และความรู คุณธรรมของมนุษยที่วอลสโตนคราฟท มองวา
มคีวามสําคัญมากคือ อสิรภาพ (liberty) และความมีเหตุผล (rational) อสิรภาพ
เปนพ้ืนฐานของคุณธรรมชุดอ่ืนๆ และท่ีสําคัญไปไมนอยกวากันคือ ความมี
เหตุผล เพราะส่ิงน้ีทาํใหมนษุยอยูเหนือสตัว มอีสิระจากส่ิงตางๆ ความมเีหตุผล
เปนพลังกาวหนา นาํมนุษยสูการปรับปรงุเปล่ียนแปลงไปสูสิง่ท่ีดขีึน้ เพราะฉะน้ัน
สาํหรับผูหญิงสิง่แรกท่ีสาํคัญท่ีสดุคือ การทําใหเปนสิง่มชีวิีตท่ีมเีหตุผล (rational 
agent) และตอไปคือการเปนพลเมือง (citizen) ความมีเหตุผลจะทําใหผูหญิง
ทาํงานในหนาท่ีตางๆ ไดอยางถูกตองในกรอบของสงัคม อยางไรกต็าม เธอยอมรบั
วาผูหญิงยังไมคอยมีเหตุผล เปนคนท่ีไมรูจักใชสมอง จุกจิก เหลวไหลและ

สนใจแตเร่ืองความสวยความงามของรางกาย และหมกมุนในเรือ่งของความรกั 
แตสิ่งเหลาน้ีเปนผลมาจากการอบรมเล้ียงดู การฝกฝน หรือการศึกษาท่ีผูหญิง
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ไดรบัในสมยัน้ัน (วารุณี ภูรสินิสทิธ์ิ, 2545) การเคล่ือนไหว เพ่ือสรางความเทาเทียม
ระหวางหญิงชายในยุคของวอลสโตนคราฟท คอื การเปดโอกาสใหผูหญิงเขาถึง
การศึกษาท่ีแทจริง เพ่ือบมเพาะใหผูหญิงเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ มีเหตุผล
และมีศกัยภาพกําหนดชีวิตตัวเอง อยางไรก็ตาม ความสัมพันธทีส่มดลุท่ีแทจรงิ
ระหวางหญิงชาย ตองเปดโอกาสใหผูหญิงเขาถึงสิทธิพลเมืองดานการศึกษา
และมิติอื่นๆ ดวย อาทิ สิทธิทางเศรษฐกิจ (การมีงานทํา) และการเมือง มฉิะน้ัน
อิสรภาพและศักยภาพท่ีไดรับการบมเพาะจากระบบการศึกษายอมไมมีพ้ืนท่ี
ใหแสดง เน่ืองดวยผูหญิงยังคงถูกกํากับกักขังอยูในปริมณฑลบาน (private 
sphere) ดังเดิมมิเปลี่ยนแปลง (Tong, 1989)

2.1.2 เบ็ตตี ไฟรเดน
นักสตรีนิยมสายเสรีนิยมคนสําคัญในคล่ืนลูกท่ี 2 ที่สนใจใชการศึกษา

เปนพ้ืนท่ีการเมือง ตอรองเรื่องความเสมอภาคเทาเทียมและสิทธิพลเมืองของ
ผูหญิงดานสังคม (social rights) คือ เบ็ตตี ไฟรเดน (Betty Friedan) (1921 - 
2006) ไฟรเดนเปนชาวอเมริกัน ที่เปนท้ังนักหนังสือพิมพ นักเคล่ือนไหว และ
นักสตรีนิยม ไฟรเดน เขียนหนังสือเก่ียวกับความคิดความเสมอภาคและ
สิทธิพลเมอืงของผูหญิงดานสงัคม นาํเสนอความคดิเก่ียวกับการทาํแทงทีถู่กมอง
วาผิดและเปนบาป วาเปนสิทธิและทางเลือกของผูหญิง รวมทั้งการคุมกําเนิด
ที่ผูหญิงเขาถึง ควบคุมและตัดสินใจได เบ็ตตีเรียกรองใหรัฐและมลรัฐสราง
ศูนยเล้ียงเด็กออนใหเพียงพอ เพ่ือเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขารวมสรางชาติและ
พัฒนาประเทศอยางไรขอจํากัด สําหรับงานท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด คือ 
งานเขียนหนังสือ ชื่อ ‘The Feminine Mystique’ (1963) เลากันวา ‘The 
Feminine Mystique’ เปรียบเสมือนคัมภีรการเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิง
กลางศตวรรษท่ี 20 หรือในคลื่นลูกท่ี 2 ที่เนนภราดรภาพและความเสมอภาค
ระหวางพลเมือง สาระสําคัญสวนหน่ึงของหนังสือไดเปดโปงชีวิตของผูหญิง
ชนชั้นกลางยานชานเมืองท่ีละท้ิงชีวิตในมหาวิทยาลัยเดินเขาสูการแตงงาน 

มีลูก จมตัวเองอยูในบาน ขณะท่ีผูชายศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีการงาน
ทีม่ัน่คงในโลกอตุสาหกรรม วิถีชวิีตของผูหญิงชนชัน้กลางซึง่ดสูวยงามตามวธีิคดิ
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แนวจารีต กดทับผูหญิงอยูกับปญหาการเปนโรคซึมเศรา โดดเด่ียว ขาดความ
เชื่อมั่นและความมั่นคงในชีวิตในวัยกลางคน เมื่อตองเผชิญกับชีวิตครอบครัว
ที่ลมเหลว ไมมีงานทํา และตองปรับตัวสูตลาดแรงงานท่ีเปรียบเสมือนโลกใหม
ทีไ่มคุนเคย ไฟรเดนจงึใหความสนใจการยกระดับสทิธิพลเมืองสมบรูณของผูหญิง
โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองในดานสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ของประเทศบัญญัติหลักการพ้ืนฐาน ตามท่ีตราไวในคําประกาศอิสรภาพ
แหงสหรัฐฯ ขณะท่ีประกาศตนเปนอิสระจากการปกครองของอังกฤษในป 
ค.ศ. 1776 นั้นเนนย้ําวา มนุษยทุกคนถูกสรางใหเสมอภาคเทาเทียม ‘All men 
are created equal’ ประโยคทองขางตนเปรียบเสมือนอดุมการณและหลักประกัน
การอยูรวมกันของพลเมอืงทัง้ประเทศ ทวารฐัธรรมนญูไมไดสบืทอดเจตนารมณ
ของคําประกาศ สิทธิพลเมืองของผูหญิง ของคนผิวดํา และของชนชั้นแรงงาน 
ถูกละเมิดขามศตวรรษ ไฟรเดนและขบวนผูหญิงกอตัง้องคกรผูหญิง ชือ่ National 
Organization for Women (NOW) และ NOW เปนองคกรนําในการรณรงค
ชี้ชวนใหผู หญิงทั่วประเทศออกมาประทวงและแสดงจุดยืนในวันดีเดย คือ 
วันครบรอบ 50 ป ทีผู่หญิงไดรบัสทิธิทางการเมือง เชน ไมทาํอาหาร เขียนจดหมาย
ถึงผูมีอํานาจ รวมท้ังออกมาแสดงพลังบนทองถนนรวมกัน เรียกรองใหแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือความเสมอภาคที่สมบูรณของพลเมืองอเมริกัน ในป 
ค.ศ. 1970 ซึ่งประสบความสําเร็จอยางทวมทน

ในป ค.ศ. 1971 NOW รณรงคย่ืนรางการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาท้ัง 2 ระดับ
อยางขาดลอย ดานการศึกษาไฟรเดนเขียนหนังสือและรณรงคใหผูหญิงละท้ิง
ความคิด วาการแตงงานและการเปนเมียและแม คือธงชัยในชีวิต รวมทั้ง
เรียกรองใหผูหญิงหันกลับมาอยูในรั้วมหาวิทยาลัย ศึกษาหาความรู พัฒนา
ความเปนวิชาชพี เสนอใหรฐัจดัระบบสวัสดิการใหผูหญิงเขาถึงสถานท่ีเล้ียงเด็ก
และการคุมกําเนิด เพ่ือเปดทางใหผูหญิงไดใชความรูอยูในโลกชีวิตการทํางาน
และสังคมเย่ียงอยางพลเมืองเพศชาย (Fridan, 1992; Tong, 1989)

การเปนพลเมืองของรัฐสมัยใหมในโลกใบนี้ เปนท่ีมาของเอกสิทธ์ิตางๆ 
ที่พลเมืองจะไดรับความคุมครองสิทธิจากรัฐที่ตนสังกัด และจากรัฐภาคีที่ได
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ผูกพันตามขอตกลงระหวางประเทศ ทวารัฐในระบอบปตาธิปไตยมักกําหนด
สถานะบุรุษเพศเปนพลเมืองของรัฐเหนือสตรีอยู ทั่วไป บุรุษจึงเขาถึงและ
ครอบครองสิทธิความเปนพลเมือง ลํา้หนาสตรีทกุยุคสมยั เชนในประเทศอังกฤษ 
ขบวนการผูหญิงเรียกรองสิทธิทางการเมืองในระบบรัฐสภา สิทธิในการเปน
นักบวชในนิกาย Church of England สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิพลเมือง
ดานอ่ืนๆ รวมท้ังสิทธิเหนือเน้ือตัวรางกายตน จุดสําคัญของการเรียกรอง คือ 
ใหรัฐและสังคม มองผูหญิงเปนปจเจกชนที่มีเจตจํานงเสรีและสามารถกําหนด
ชีวิตตัวเองได ทั้งในเร่ืองเจตจํานงทางการเมือง สังคม และการศึกษา ดังน้ัน 
กฎหมายและจารีตใดๆ ที่มีเน้ือหาสาระลดทอนและจํากัดสิทธิผูหญิงในฐานะ
ปจเจก พึงไดรับการทาทาย และเรียกรองใหมีการตรวจสอบร้ือถอน

ในตนศตวรรษท่ี 19 มีบันทึกวาผูหญิงอังกฤษมีสภาพตัวเปลาไมมีสิทธิ
ทีแ่ทจรงิใดๆ ทัง้สิน้ พวกเธอถูกปฏิบตัเิย่ียงสัตวเล้ียงของพอและสามี ดงัปรากฏ
วาการสืบทอดอํานาจภายในครอบครัว ผานการควบคุมแรงงาน ทรัพยสิน 
และเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งถูกกําหนดใหผานทางตระกูลฝายชาย (Mitchell, 
1987b; Duplatre, 1922) ในขณะเดียวกัน บุรุษเพศมีบทบาทและท่ีทางในโลก
นอกบานอยางเปนระบบ สงผลใหบรุษุเพศสามารถสถาปนาอํานาจเหนือผูหญิง
ในพ้ืนท่ีบาน และเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในปรมิณฑลเศรษฐกิจและการเมือง
สาธารณะ อํานาจของผูชายจึงแผกวางไพศาล โครงการปลดปลอยผูหญิง
ของสตรีนิยมสายเสรีนิยมจึงปกหมุดสรางขอเสนอเปล่ียนแปลงโครงกรอบ
เชิงสถาบัน ทัง้ระบบคิด ทศันะ และกฎหมาย นกัคิดกลุมนีเ้ช่ือวาโครงสรางสังคม
ที่ออนตัวยอมมีทาทีตอนรับผูมาเยือนมากข้ึน เปดพรมแดนโลกของผูชายใหมี
ที่วางสําหรับอีกเพศหน่ึง ใหหญิงชายในฐานะมนุษยและพลเมืองของรัฐไดรับ
การปฏิบัติในการเขาถึงโอกาสและมีหลักประกันบนระบบคิดเดียวกัน

การขบัเคลือ่นใหเด็กและผูหญิงมสีทิธิและการเขาถึงสทิธิทางการศกึษา 
การมีงานทํา และการเปนตัวแทนทางการเมืองผานตัวบทกฎหมาย จงึกลายเปน
จารีตงานการเมืองในกลุมสตรีนิยมสายเสรีนิยมตั้งแตอดีตจนปจจุบัน (Acker, 

1987; Tong, 1989; Stromquist, 2003) การขยายพ้ืนท่ีการเขาถึงความรูและ
เปดโอกาสใหผูหญิงเขาถึงสิทธิการศึกษาระดับสูงและฝกอบรมในหลักสูตร
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เดียวกันกับบรุษุนัน้เปนเรือ่งสาํคัญ นกัสตรนียิมสายเสรนียิม อาทเิบต็ต ีไฟรเดน 
(Friedan, 1963) เช่ือวา ความเปนรองความเปนอ่ืนของผูหญิงถูกตอกย้ําจาก
การท่ีผูหญิงขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีจะปลุกใหผูหญิงต่ืนจากภวังคหลงใหล
กับโลกภายในบาน ผูหญิงชนชั้นกลางถูกเรียกรองใหโบกมืออําลาการกักขัง
ตวัเองไวกับอาณาบริเวณโลกในบาน ทีก่ลอมใหผูหญิงลุมหลงอยูกับบทบาทแม
และเมีย ผูหญิงรุนหนุมสาวถูกช้ีชวนใหเดินทางเขาไปใชชวิีตในร้ัวมหาวิทยาลัย 
ทดแทนความใฝฝนหน่ึงเดียว คือ การเปนเจาสาว แม และเมีย ในหวง
ศตวรรษท่ี 20 สถาบันการศึกษาช้ันสูงจํานวนหน่ึงเร่ิมเปดประตูรั้วรับผูหญิง
เขาศึกษาในบางสาขาวิชา อยางกรณีของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล แมดิสัน 
ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1848 ไดเปดใหผูหญิงเขาเรียนในวิทยาลัยการฝกหัดครู 
ในป ค.ศ. 1960 (Myers, 2002, p. 148)

อยางไรกต็าม โครงการการเมอืงของผูหญิงในสายเสรนียิม ทีเ่นนผลกัดัน
ผูหญิงเขาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะรวมกับบุรุษไดรับการวิจารณอยางตอเน่ือง
จากนักคิดสตรนียิมสายธารอ่ืน ขอวิจารณสาํคัญ คอื การวิเคราะหการปลดปลอย
ผูหญิงเชิงโอกาส มีจุดออน และมีความไมสมจริง อาทิ งานของ คิม โธมัส 
(Kim Thomas) (1990) (as cited in Khattak, 2011, p. 73) ไดโตแยงวา 
นักคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม มักเช่ือวาเมื่อผูหญิงอําลาชีวิตการเปนแมศรีเรือน 
และเร่ิมตนใชชีวิตประกอบอาชีพ เชน เปนนักกฎหมาย หรือ เปนแพทย สภาวะ
การถูกกดทับจะหลุดพนไปในคราเดียวกัน จุดออนสําคัญของการวิเคราะห
ปญหาผูหญิงของสตรีนิยมสายเสรีนิยมขางตน คือ การละเลยโครงสรางและ
อดุมการณเพศภาวะท่ีครอบงาํฝงลกึอยูในระบบสังคมชายเปนใหญ ซึง่สงอาํนาจ
ผานระบบสัญญะ ภาษา การจัดแบงพ้ืนท่ีและบทบาทระหวางหญิงชายท่ีขาด
ความยืดหยุน ที่ลวนรัดรึงโลกทัศนผูหญิงไวกับพ้ืนท่ีจําเพาะในบาน

ระยะตอมาพ้ืนท่ีโรงเรียนในความคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยมเริ่ม
ขยับขยาย และมีจุดรวมกับสตรีนิยมสายอ่ืนๆ มากข้ึน ซึ่งวิเคราะหโรงเรียน
เปนสถาบันค้ําจุนระบบความไมเทาเทียมใหดํารงอยู โดยเฉพาะการเติมวิธีคิด

และเจตคติแบบเหยียดเพศลงสูตวัเด็ก โรงเรียนพัฒนาและตอกย้ํา การแบงแยก
กีดกันพลเมืองบนฐานเพศภาวะ สรางภาพตายตัวฝงแนน และรวมไปถึง
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การเลือกปฏิบัติตางๆ นานา ซึ่งกีดก้ัน และสรางภาพดานลบตอบทบาทของ
เพศภาวะหญิง นักการศึกษาแนวสตรีนิยมสายเสรีนิยมเร่ิมศึกษาคนควา
ตาํราเรียน ชวิีตประจําวันของนักเรียนและการปฏิสมัพนัธระหวางครูและนักเรียน
แตละเพศ และตอมาจึงเร่ิมโจมตีโรงเรียนในฐานะหนวยผลิตซํ้าวิธีคิดชาย
เปนใหญ (Khattak, 2011) สอดคลองกับงานแซนดรา แอ็กเคอรที่ชี้วาการเมือง
ของสตรีนิยมสายเสรีนิยม ในประเด็นการศึกษาของผู หญิงน้ันไดทาทาย 
3 ประเด็นใหญๆ ดวยกัน 1) ความไมเทาเทียมทางโอกาส 2) การจัดการศึกษา
เพ่ือตอกย้ําภาพตัวแทนผิดๆ และ 3) การเลือกปฏิบัติและอคติของครูตอเด็ก
และผูหญิงในโรงเรียน (Acker, 1987, p. 423)

เม่ือทบทวนพฒันาการตนธารความคดิสตรนียิมสายเสรนียิมในแตละยุค 
กลาวไดวาการตอสูในยุคกอนและในคลืน่ลกูท่ี 1 สตรนียิมแนวเสรีนยิม มแีนวคิด
วาการศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาความมีเหตุผลในตัวผูหญิง ความมี
เหตุผลทําใหผูหญิงมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากน้ีความมีเหตุผลเปน
คุณลักษณะใจกลางของปจเจกชน สวนในคล่ืนลูกท่ี 2 สตรีนิยมสายเสรีนิยม
ใหความสําคัญกับการศึกษาท้ังเร่ืองสิทธิและโอกาสในการเขาถึงความรูที่เคย
สงวนไววาเปนความรูคูบุรุษ พรอมเสนอใหทบทวนการศึกษาที่สอแววมีอคติ
เพศภาวะโดยยกยองชายเหนือหญิง และการกลอมเกลาและปลูกฝงวิธีคิด
การแบงงานทางสังคมบนฐานเพศภาวะอยางตายตัว ซึง่มกัตรึงผูหญิงไวในโลก
ของ ‘บาน’ และ ‘งานบาน’ หรอืการสรางโลกและวิธีคดิกํากับใหผูหญิงรัดรึงตัวตน
และจิตวิญญาณไวกับความเปนแมและเมีย

นอกจากประเด็นการศึกษา สตรีนิยมสายเสรีนิยม ไดสรางขอถกเถียง
ที่เปดพ้ืนท่ียืนใหผูหญิงกาวเขาสูโลกสังคมการเมืองนอกระบบรัฐสภา พิธีกรรม
ศกัด์ิสทิธ์ิ และในพ้ืนท่ีสวนตัว เชน การเลือกคูครอง การหยาและสิทธิในการเล้ียงดู
บตุรธิดา ขจดัขอกีดก้ันในการเขาถึงตลาดแรงงาน มสีทิธิเสมอหนาในการรับคาจาง
และเขาถึงทรัพยากรในการดํารงชพี เชน อาชพี ทีด่นิ แหลงเงินทุน ระบบสวัสดกิาร 
และผลประโยชนจากการพัฒนาและนโยบายสาธารณะของรัฐ เปนตน

หัวใจของสตรีนิยมสายเสรีนิยมท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การเมือง
ในสงัคมพลเมือง ระบบคิดของสตรีนยิมสายเสรีนยิม ซึง่องิแอบอยูกับอดุมการณ

39



เสรนียิม เชือ่วาความเสมอภาคทางโอกาส ทัง้ในพ้ืนท่ีการเมือง เศรษฐกจิ ความรู 
และการศึกษา ของผูหญิงเปนจริงไดในระบบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตย 
ซึ่งเปนการเมืองที่มีหลักประกันตอความเปนมนุษยและพลเมืองของผูหญิง
สูงสุด การตอสูของขบวนการสตรีนิยมในประเทศอังกฤษและอเมริกาจึงแทบ
เปนเน้ือเดียวกันกับขบวนการเรียกรองสรางความเขมแข็งใหสังคมพลเมือง 
พวกเขาตอตานการครอบครอง และการทําสงครามทีน่าํมาสูการสูญเสียในชวิีต
ของเยาวชน รวมทั้งการตอตานสงครามเวียดนาม การเมืองเหลาน้ีจับตองได
จากการเคลื่อนไหวของกลุม ‘the Women’s Liberation Movement’ ใน
สหรฐัอเมรกิาท่ีแจงเกิดในราวๆ ทศวรรษ 1960s ในชวงเวลาใกลเคียงกัน มกีลุม
ผูหญิงชนชั้นกลางจํานวนไมนอยท่ีรวมตัวกันเพ่ือแสวงหาวิถีสังคมสมานุภาพ
และเปนประชาธิปไตย ใฝสันติภาพ ภราดรภาพ

นกัเคล่ือนไหวในปกสตรีนยิม เริม่มองหาวธีิคดิและแนวทางการจัดองคกร
ทางการเมืองของผูหญิงนอกรัฐสภา การเมืองบนทองถนนของกลุมผูหญิงจาํนวน
ไมนอยจัดตั้งข้ึนมาใหม โดยแยกออกมาจากองคกรท่ีมีผู ชายเปนแกนนํา 
กลุมเหลาน้ีเริ่มสรางจารีตการรวมกลุมดวยวัฒนธรรมองคกรใหมๆ สรางจารีต
ที่มีแกนนําเปนผูหญิงและจัดองคกรในรูปแบบเครือขายแนวนอน เนนการ
ไมผกูขาดอํานาจไวทีศ่นูยกลาง มกีารวิพากษวิจารณโครงสรางองคกรแนวจารตี
วาเปนการจัดองคกรแบบรวบอํานาจการนําไวที่คนหมูนอย ตางจากองคกร
แนวนอนซ่ึงเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมระดับเขมขนไดมากกวา องคกร
ที่นําโดยผูหญิงและมีสมาชิกเฉพาะผูหญิงยังถูกใหความหมายวาเปนพ้ืนท่ี
เฉพาะท่ีปลกุใหผูหญิงต่ืนรู สรางภาวะผูนาํ และจดัการศึกษาเพ่ือปลกูจติสํานึก
เชิงวิพากษ เปนการหวานเพาะเมล็ดพันธุการตอตานและตอรองกบัระบบอาํนาจ
นาํ สรางวาทกรรมการไมผกูขาดอาํนาจไวทีค่นหมูนอย ทาทีตอการเมอืงขางตน
นาํไปสูการจัดตัง้กลุมผูหญิงขึน้ในพ้ืนท่ีตางๆ จาํนวนมาก ทัง้ในโรงงาน ในโบสถ 
ในรั้วมหาวิทยาลัย (Mitchell, 1971; Myers, 2002)
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2.2 สตรีนิยมสายรากเหงา: ระบบชายเปนใหญ
และการตระหนักรูเชิงวิพากษ
แนวคิดสตรีนิยมสายรากเหงา (Radical feminism) ปรากฏตัวข้ึน

ในปลายศตวรรษท่ี 20 นักคิดคนสําคัญในกลุมนี้ อาทิ ซูลามิต ไฟรสโตน 
(Shulamith Firestone) ผูเขียนหนังสือชื่อ ‘Dialectic of Sex’ (1970) ไฟรสโตน 
(Firestone, 1970) เปนชาวแคนาดา แตเติบโตทางวิชาการและงานเคล่ือนไหว
ในสหรัฐอเมริกา ไฟรสโตนไดเสนอแนวคิดวิเคราะหสังคมตางไปจากทฤษฎี

มารกซสิต ทีม่อีทิธิพลทางความคิดอยูในโลกตะวันตกมากทีเดียว ในหวงเวลาน้ัน 
ทฤษฎีมารกซิสตเสนอแนววิเคราะหสังคมการเมืองผานแวนหรือมโนทัศน
ชนชั้น (class) โครงสรางสังคมจึงถูกนําเสนอเปนระบบชนช้ันท่ีอิงอยูกับ
การควบคุมและครอบครองปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน ทุน แรงงาน แตทวา
ในหนังสือ ‘Dialectic of Sex’ ไฟรสโตนเสนอใหวิเคราะหสังคมท่ีเปนชนชั้นแหง
เพศภาวะ โครงการปฏิวัตขิองสตรีนยิมในสายรากเหงาจงึมุงไปทีก่ารขจัดลมลาง
ระบบสังคมชนชั้นแหงเพศภาวะ และจุดน้ีเองท่ีทําใหสตรีนิยมสายรากเหงา
ตางไปจากสตรีนิยมอีก 2 กระแสธารท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอยางกวางขวาง
อยูในขณะน้ันและกอนหนาน้ัน

2.2.1 มโนทัศนระบบชายเปนใหญ
วีเนอร (Weiner, 1994, p. 145) เสนอวาสตรีนิยมสายรากเหงาไดเสนอ

การวิเคราะหตําแหนงของผูหญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชายใหม ดังน้ี
1.  ระบบชายเปนใหญ เปนแกนหลักในการวิเคราะหการกดทับและ

เอารัดเอาเปรียบผูหญิง ตามรากศัพทเดิม ระบบชายเปนใหญ มีความหมายวา 
‘เปนกฎของผูเปนพอ’ (the rule of father) นักคิดสตรีนิยมไดนํา ‘ระบบชาย
เปนใหญ’ มาปดฝุนใชใหมเพ่ืออธิบายประวัติศาสตรการครอบงําและการมี
อาํนาจเหนือกวาของชนช้ันบรุษุเพศท่ีมตีอชนชัน้สตรีเพศ ไฟรสโตนวิเคราะหวา 
ระบบชายเปนใหญเปนระบบการครอบงําท่ีมีประวัติศาสตรตอเน่ืองยาวนาน

และคูขนานไปพรอมๆ กับระบบอํานาจอ่ืนๆ เชน ระบบชนชั้นนักสตรีนิยม
สายรากเหงา คอื ไฟรสโตน (Firestone, 1970) ไดวิเคราะหวา ระบบชายเปนใหญ 
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คือ ระบบความสัมพันธในสังคมที่เปนพ้ืนฐานท่ีสุด มีความเกาแกเปนปฐมบท
กวาระบบอํานาจนําระบบอ่ืนๆ ที่มีอยูในแตละชวงประวัติศาสตรสังคมมนุษย 
ไฟรสโตน มองวาระบบความสัมพันธแบบครอบงําอื่นๆ ไดวิวัฒนตอยอด
มาจากระบบชายเปนใหญ ระบบชายเปนใหญ ไดรบัการขนานนามวาเปนระบบ
ที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงผานการควบคุมการผลิตซ้ําทางสังคม (social 
reproduction) ของผูหญิง ซึ่งไดแก การควบคุมผานกิจกรรมการสืบเผาพันธุ 
เชน ผลติลกู เล้ียงดูเด็กทารก การควบคุมเพศสัมพนัธ การแตงงาน และรางกาย
ของผูหญิง นักคิดสําคัญในกลุมนี้อีกคนหน่ึง คือ เคต มิลเล็ตต (Kate Millett) 
ที่ไดวิเคราะหวา ระบบชายเปนใหญดํารงอยูและสืบทอดตัวตนอยางเปนอิสระ
ไมขึน้ตอกบัระบบทนุนยิม หรอืกลาวอีกนัยหน่ึงสงัคมทนุนยิมจะมอียูหรอืลมสลาย
ไปจากโลกใบนี้ ระบบความสัมพันธชายเปนใหญยอมยังคงมีความสามารถ
ในการผลิตซํ้าตัวเองใหดํารงอยูอยางตอเน่ือง (Millett, 2016)

2.  สตรีนิยมสายรากเหงาไดเสนอสมมุติฐานเชิงทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับ
มโนทศันชายเปนใหญวา ‘การครอบงาํของระบบชายเปนใหญมลีกัษณะเปนสากล 
(universal oppression) ดวยขอสมมุติฐานที่วาผูชายทุกคนครอบงํากดทับ
ผูหญิง เพราะฉะน้ันผูหญิงท้ังชนชัน้ ตกอยูในสถานะเดียวกัน คอืเปนผูถูกกระทํา 
หรือผูถูกกดทับครอบงําโดยระบบชายเปนใหญ สังคมประกอบสรางดวยชนช้ัน
ครอบงํา ซึ่งคือ เพศชายและชนช้ันท่ีถูกยึดและถูกปลนอํานาจไปจากตน ไดแก 
สตรีเพศ สตรีนิยมสายน้ีมีความเช่ือเร่ืองความเปนสารัตถะขางตน แมวา
จะยอมรับวาระบบชายเปนใหญไดวิวัฒนและสรางระบบสบืทอดในแตละบรบิท
สังคมวัฒนธรรมและยุคสมัยท่ีแตกตางกันของประวัติศาสตร รากเหงา
ความเหล่ือมลํา้ระหวางหญิงชายเกาะเก่ียวอยูกับปจจยัทางสรีระท่ีแตกตางของ
หญิงชาย โดยเฉพาะเม่ือวเิคราะหบทบาทการแบงงานและความคาดหวังทีส่งัคม
มีตอคนสองกลุมชนชั้นแหงเพศในปริมณฑลการผลิตซํ้าทางสังคม (social 
reproduction sphere) และผลกระทบของความแตกตางทางสรรีะและบทบาท
ขางตน

ความคิดของไฟรสโตนไดรับการโตแยงจากนักสตรีนิยมสายรากเหงา
ที่สําคัญอีกคนหน่ึง คือ เชอรรี ออรตเนอร (Sherry Ortner) (1974) ที่สราง
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แนววิเคราะหเชิงโตแยงวา การท่ีผู หญิงถูกทําใหเปนเพศตัวแทนในพ้ืนท่ี
การผลิตซํา้ทางสังคมมไิดเกิดจากปจจยัทางสรีระอยางตรงไปตรงมา แตเกิดจาก
กระบวนการตีความของสงัคมเกีย่วกับสรรีะของผูหญิงวามสีภาวะเปนธรรมชาติ 
จงึมอิาจแปรเปล่ียนได ในขณะท่ีสงัคมใหความหมายวาสรีระของผูชายเปนเร่ือง
ของวัฒนธรรมและความมีเหตุมีผล ทําใหสรีระของชายไดรับการตีความและ
ใหความหมายอยางพลวัตมากกวา

ออรตเนอร (Ortner, 1974, p. 69) ขยายความการปฏิบัติการกดผูหญิง
ไปสูสถานะรอง ซึง่ปรากฏในแตละวัฒนธรรมวาสามารถสบืเสาะไดใน 3 รปูแบบ
ดวยกัน ไดแก 1) องคประกอบทางดานอุดมการณและภาษาท่ีมักตอกย้ํา
ความไรคาของผูหญิงผานตัวบทบาท ชวิีตประจาํวัน และงานท่ีผูหญิงรบัผดิชอบ 
เชน การทําใหงานบานดูดอยคากวางานท่ีมีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับมูลคา
ทางตัวเงินได 2) องคประกอบดานสัญญะ และ 3) สุดทาย เปนการจัดระบบ
ทางสังคมที่ไดผลักผูหญิงออกจากพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดรับการ
ใหคุณคาสูง ในประเทศไทย บทความเรื่อง ผาขาวมากับผาซิ่นและกางเกงใน 
ที่เขียนโดยนักคิดสยามยุคปจจุบัน คือ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538) สะทอน
ความเปนรองของผูหญิงสยามและไทย ผานสญัญะทางวัฒนธรรมไดกระจางชดั
ที่วา ตราบใดที่ผาขาวมายังตากอยูบนราวตากผาบน/เหนือกางเกงในผูหญิง
ทัว่ท้ังเมืองไทย ตราบน้ันปญหาสังคมท่ีเกิดจากการกดทับผูหญิงยังตองดาํรงอยู
ตอไป

2.2.2 การศึกษาเพื่อปลูกการตระหนักรูเชิงวิพากษ
ขอเสนอที่สําคัญของสตรีนิยมสายรากเหงาตอการคัดงางระบบชาย

เปนใหญ คือ การสรางระบบการศึกษาท่ีวางชีวิตและประสบการณการตอสู
ของผูหญิง เปนแกนกลางของการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูหญิงเกิดการตระหนักรู
และเขาใจการดํารงอยูและการสืบทอดการครอบงําของระบบชายเปนใหญ 
อีกนัยหน่ึง คือ การศึกษาของผูหญิง เปนกระบวนการร้ือถอนระบบการศึกษา

แบบเกาท่ีทําหนาท่ีเปนสถาบันถายทอดความรูและอุดมการณชายเปนใหญ
สูตัวผูหญิงและสังคมโดยรวม
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สตรีนิยมสายรากเหงาชี้วา การศึกษาท่ีดําเนินอยูในสังคม เปนสถาบัน
สบืทอดความรูของผูชาย ทีส่กัดตอยอดมาจากประสบการณและชีวิตของผูชาย 
ทีอ่นัตรายท่ีสดุก็ตรงทีส่งัคมเชือ่วาความรู ประสบการณ และวิถีชวิีตผูชาย เปนกลาง
และเปนประสบการณรวมของทุกๆ คน สเปนเดอร โตแยงอยางเผ็ดรอนวา 
หมูผูชายไดสรางมโนทัศนปลอมๆ ใหพวกเราหรือผูหญิงมองโลกไมรอบดาน 
บิดเบ้ียวไปจากความเปนจริง ความพรองของวิธีคิดตลอดจนการมองโลกและ
ชีวิตเกิดขึ้น เพราะผูชายมีมุมมองการทําความเขาใจโลกอิงกับชนชั้นบุรุษเพศ
อยางตายตัว ที่สําคัญกวาน้ัน ชนชั้นบุรุษเพศไดผสานพลังอํานาจนําท่ีตน
ครอบครองทัง้ในพ้ืนท่ีสวนตัว และสาธารณะ สถาปนาขอสรปุรวบยอดใหสงัคม
เชื่อวา มุมมองที่ไมสมประกอบพิกลพิการท่ีผู ชายสรางข้ึนมาอธิบายโลก 
คอื เครือ่งมอืการเขาถึงความจริงท่ีสมบรูณสงูสดุปราศจากขอสงสัย (Spender, 
1982 as cited in Khattak, 2011, p. 73)

สตรีนิยมสายรากเหงา ไดสรางระบบคิดเก่ียวกับการศึกษาใหม เปนการ
ศึกษาท่ีวางอยูบนมวลประสบการณชีวิตผูหญิง มีเจตนารมณใหการศึกษา
ตั้งคําถาม และสราง ‘การตระหนักรูเชิงวิพากษ’ อยางแทจริงขึ้นในมโนธรรม
สํานึกของบรรดาผูหญิง การศึกษาเพ่ือ ‘การตระหนักรูเชิงวิพากษ’ ไดรับการ
พัฒนาข้ึนต้ังแต ทศวรรษ 1960s นยัหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ ‘ปลกูการตระหนักรู
เชิงวิพากษ’ คือ การสานเสวนาแลกเปล่ียนแบงปนขอมูลประสบการณดานลึก
ที่ผูหญิงเผชิญอยูดานใน ซึ่งมักถูกเก็บซอนไวอยางมิดชิด ทั้งดานท่ีทุกขยาก
เสียเปรียบ ซึมเศรา หวาดกลัว ไรคุณคา และดานท่ีสะทอนพลังภายใน
ทีป่รารถนาตอตาน ดิน้รน มคีวามหวงัและจนิตนาการใหมๆ  ตอตวัเองและสงัคม
รอบขาง (Mitchell, 1971) อเล็กซ ซูลมาน (Alex Shulman) (1980) กลาววา 
การศึกษาของผูหญิง โดยเน้ือแท คือ กระบวนการท่ีทําใหเราไดเขาถึงความจริง
เก่ียวกับความรูสกึนึกคิดของผูหญิง เขาใจในตวัผูหญิงวาผูหญิงมองชวิีตตวัเอง
และมองโลกอยางไร เง่ือนไขอะไรที่ผลักใหผูหญิงเปนและดํารงอยูในสถานะ
เชนน้ี เราผูหญิงไดมีบทบาทตอโลกท่ีเราอยูอยางไร การศึกษาตองทําใหผูหญิง

กลาเผยความรูสึกดานลึกตอตัวเอง โดยปราศจากความหวาดกลัว
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ซูลมาน (Shulman, 1980) ย้ําวาความรูเชนน้ีตองไดมาจากการสํารวจ
ตรวจสอบประสบการณสวนตัวในสวนลึกท่ีสุดของผูหญิงอยางซื่อสัตย มิใช
เขาใจวาเราควรรูสึกตอความรู สึกของตัวเองอยางไร การชวยกันแบงปน
ประสบการณสวนลึกของผูหญิงในสถานการณตางๆ ยังเปนการเมือง เนือ่งจาก
การแบงปนอารมณความรูสึก และเง่ือนไขตางๆ ที่ตอกย้ําใหผูหญิงจมปลัก
อยูกับสภาพปญหา ยอมผลกัผูหญิงท่ีมปีระสบการณรวมกันไปสูการหาทางออก
ในลกัษณะกลุมกอน กาวขามภาวะโดดเด่ียว การศึกษาเพ่ือสราง ‘การตระหนักรู
เชงิวิพากษ’ จงึเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีทีผู่หญิงมาสมุหวัประดิษฐสรางวาระการเมือง 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงตําแหนงแหงท่ีผูหญิงเองเสียใหม

ดงันัน้โจทยการเมอืงการศกึษาทีส่าํคัญย่ิงของสตรนียิมสายรากเหงาคอื 
เร่ืองความรู แมรี โอเบรียน (Mary O’Brien) (1983) โตวา เปาหมายการศึกษา
แนวสตรีนยิม มใิชเพียงเร่ืองของการตอบโตเพ่ือการเขาถึงความรูประเภทเดียวกับ
บุรุษเพศ และมิใชเร่ืองการเขาถึงอํานาจ และความม่ังคั่งอยูดีกินดี ทวา คือการ
ยึดพ้ืนท่ีหวัหาดสรางความรูบนญาณวิทยาใหม และใชความรูชดุใหมไปท่ิมแทง/
โครงสรางเพศภาวะ ที่เปนวิถีทางวัฒนธรรมแบบครอบงําใหสั่นคลอนและ
สลายตัวไปในที่สุด

ในปลายศตวรรษ 1970s ขอเสนอทางทฤษฎีของสตรีนิยมสายรากเหงา
ไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวาง และมคีวามโดดเดนท่ีสดุของหวงการเคล่ือนไหว
ของสตรีนิยมในคลื่นลูกท่ี 2 ในสังคมอเมริกันและอังกฤษ มีการบันทึกวา
เกือบทุกเมืองใหญในประเทศอังกฤษ ผูหญิงไดรวมตัวเปนกลุมเล็กๆ มีการ
จัดองคกรแบบหลวมๆ และพบปะกันในเวทีสัมมนาระดับชาติ จนนําไปสูการ
เคล่ือนไหวเร่ืองการทําแทงเสรีบนความพึงปรารถนาและจําเปนของผูหญิง 
ตอมาการเคล่ือนไหวขยายประเด็นสูเพศวิถี สทิธิอนามยัเจริญพันธุ ความรุนแรง
จากผูชาย การเขาถึงการจางงานและเง่ือนไขที่เลวรายในการทํางาน รวมถึง
การเรียกรองใหมีการจัดต้ังสถานเล้ียงเด็กเปนตน (Shulman, 1980)

ในพ้ืนท่ีการศึกษา ผูหญิงกลุมเล็กกลุมนอยไดจัดการศึกษา ‘สรางการ

ตระหนักรูเชิงวิพากษ’ โดยตนเองข้ึนนอกรั้วโรงเรียน สวนการศึกษาในระบบ
โรงเรียน สตรีนิยมสายรากเหงาทาทายชุดความรูและความเช่ือเดิม พรอมกับ
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นาํเสนอความรูบนญาณวิทยาผูหญิง เชน ชีใ้หเห็นวาภาวะท่ีเด็กหญิงไมสามารถ
เรียนรูในวิชาวิทย - คณิตศาสตรไดดี ไมไดเกิดจากสติปญญาบกพรอง แตเปน 
ผลพวงจากอคติที่ฝงอยูในตัวครู ซึ่งครูไดรับการปลูกฝงเร่ืองบทบาทและพ้ืนท่ี
ของผูหญิงตามแนวจารีต ครูเหลาน้ีจึงมีจินตนาการตอผูเรียน ที่เปนเด็กหญิง 
คือ การเรียนเพ่ือเปนเมียและแมที่ดี ครูมีแนวโนมความคาดหวังใหเด็กหญิง
สนใจวชิาการดานวิชาวิทย - คณิตศาสตรนอย ครขูาดการทุมเท และไรความหวัง
ทีป่ลกุปนเด็กหญิงใหหลงใหลตอวชิาการดานวิทย - คณิตศาสตร นกัการศึกษา
ทีไ่ดรบัอทิธิพลทางความคดิในสตรนียิมสายรากเหงา ชีใ้หเห็นตวัแบบความคดิ 
ความสัมพันธทางอํานาจในหองเรียน ระหวางครูและนักเรียน และตําราเรียน
อยางนาสนใจวา มกัเนนไปทีก่ารถายทอดจารีตการแบงงานกันทํา (social/gender 
division of labour) ในสังคมบนฐานเพศภาวะอยางตายตัว เนนปลูกฝง
อุดมการณความเปนหญิงท่ีเกาะเก่ียวกับความเปนแมศรีเรือน ผูตาม และ
การเช่ือฟงผูปกครอง (Khattak, 2011)

สตรีนิยมสายรากเหงามองขามโจทยการศึกษาท่ีเปนขอเสนอของ
สตรนียิมแนวเสรีนยิมทีเ่นนความเสมอภาคทางโอกาส และเขาไปชวงชงิความรู
กระแสหลักเพ่ือแทรกตัวเขาสูอาณาบริเวณเศรษฐกิจ และการเมือง ทวานักคิด
กลุมนี้ มุงตรวจสอบ รื้อถอนความรูเร่ืองเพศภาวะในโรงเรียน ความรูที่ผลิตซํ้า 
อุดมการณ ภาษา และวิธีคิด ซึ่งใหผูหญิงอยูอยางหวาดกลัว จนไมอาจเขาถึง
ความรูที่เปนพลังความหวัง กระตุนเจตจํานงเสรี และการอยูโดยปราศจาก
ความกลัวได

สรุปไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาไดสรางคุณูปการตองานทางทฤษฎี
และการเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิงและสตรีนิยมในระยะตอมา การศึกษาเพ่ือ 
‘สรางการตระหนักรูเชิงวิพากษ’ และญาณวิทยาความรูใหม ที่ตั้งคําถามกับ
จกัรวาลความรูของระบบชายเปนใหญ มบีทบาทสาํคัญในการบมเพาะความคิด
ในการมองตน และมองประเด็นปญหาท่ีรุมเราผูหญิงกลุมตางๆ การเมืองของ
ผูหญิงจึงขยายประเด็นจากการเรียกรองสิทธิความเปนมนุษยและพลเมืองของ

รัฐสมัยใหมภายในกรอบอํานาจและโครงสรางเดิม มาสูการเรียกรองขยาย
มโนทัศนสทิธิเพ่ือปรบัปรงุเง่ือนไขและวิถีชวิีตของผูหญิงในมติใิหม คอืการทําให
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ปญหาและความปรารถนาของผูหญิงในพ้ืนท่ีสวนตัวเปนการเมือง (personal 
is political) เชน เร่ืองเพศวิถี สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ความรุนแรงจากผูชาย 
และสถานเล้ียงเด็ก ซึง่กอนหนาน้ีไดรบัการจดัวางใหเปนประเด็นสวนตัวเทาน้ัน

2.3 สตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม: 
โรงเรยีนและการผลิตซํ้าความสัมพันธเพศภาวะ
แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม (Marxist - socialist 

feminism) อธิบาย การถูกเอารัดเอาเปรียบและการกดข่ีผูหญิง เช่ือมโยงกับ
รปูแบบการเอารัดเอาเปรียบของระบบทนุนิยมตอชนชัน้แรงงาน มโนทศันชนชัน้ 
เปนการจําแนกกลุมทางสังคม บนฐานสิทธิและอํานาจ เหนือปจจยัทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยมเสนอ มโนทัศน ‘งาน’ (work) 
ที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง เปนทุนทางทฤษฎีและความรู ตลอดจน
วิเคราะหการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผูหญิง วิเคราะหตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง
ในความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และอธิบายอิทธิพลของระบบคิดการจําแนกพ้ืนท่ี
ทางสงัคมออกเปน 2 ปรมิณฑล อยางตายตัว คอื ในบานและนอกบาน (private 
and public spheres) ในมุมมองของทฤษฎีมารกซิสตและสังคมนิยมนั้น 
โลกในบานและนอกบาน คือ ปริมณฑลการผลิตและการผลิตซํ้า (production 
and reproduction spheres) โลกในบานคือ โลกชีวิตผูหญิง เปนปริมณฑล
การผลิตซํ้า

แนวคิดการแยกข้ัวพ้ืนท่ีทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบคูตรงขาม 
สงผลตอมาแกอํานาจในการกําหนดชีวิตตัวตนและพ้ืนท่ีทางสังคมของผูหญิง 
โดยการกันผูหญิงอยูนอกพ้ืนทีส่าธารณะและกิจกรรมทางเศรษฐกจิทีส่รางมลูคา
แลกเปล่ียน ผูหญิงกลายเปนสวนเกินอยูนอกเหนือความสัมพันธทางการผลิต
ระหวางทุนและแรงงาน สถานะของผูหญิงท่ีถูกรัดรงึไวในโลกของงานการผลิตซํา้ 
มฐีานะเปนผูกระทําการทางเศรษฐกิจหรอืทาํงานท่ีไมไดรบัคาจาง เง่ือนไขพ้ืนท่ี
ของผูหญิง กระทําใหผูหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบเชิงซอนเมื่อระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมเกิดการขยายตัว (Acker, 1987; Weiner, 1994) ดังน้ันสตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยม วิเคราะหภาวะไรตัวตนของผูหญิงในตําแหนง
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แหงที่ของผูหญิงในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา และในบทบาทการผลิตซํ้า
และการกดทับผูหญิงในสถาบันครอบครัว

มเิชล บารเร็ตต (Michele Barrett) (1980) ทีเ่ปนนักคิดคนสําคัญยุคตนๆ 
ในกลุมนี้ไดผลิตงานเขียน ชื่อ ‘Women’s Oppression Today’ งานช้ินน้ีไดตีโต
การศึกษาระบบโรงเรียนคอนขางรุนแรง เธอวิเคราะห โรงเรียนสาธารณะ ซึ่งรัฐ
เขามามีอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งกําหนดระบบความรู ออกแบบทุนมนษุย และสราง
วัฒนธรรมองคกรราชการ วาเปนสถาบนัและกลไกของรฐัอยางเบด็เสรจ็เดด็ขาด 
โรงเรียนเปนตัวแสดงท่ีมีบทบาทไมมากไปกวา โรงบมอุดมการณอํานาจนํา 
และภูมิปญญาท่ีคอยกลอมเกลาผูเรียนจนจํายอมตอการดํารงอยูของชนชั้น
กระฎมพี และระบบสังคมชนชั้นท้ังระบบ บาน คือ หมอนรองกระดูกชั้นดีของ
ระบบทุนนิยม เปนโรงงานผลิตแรงงาน และแรงงานสํารอง และผลิตซํ้าแรงงาน
รุนใหมเขาสูระบบโดยปราศจากตนทุนทางเศรษฐกิจ ตําแหนงผูหญิงในพ้ืนที่
สวนตัวเปนตัวแสดงท่ีอยูเบื้องหลัง คอยหนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ใหเคล่ือนไปขางหนา โดยไมสะดุดขาตัวเองหกลมหัวท่ิม ในแงนี้ระบบทุนนิยม
ไดประโยชนจากผูหญิง โดยการวางผูหญิงไวเปนแรงงานสํารอง สถานะแรงงาน
สํารองจะถูกดึงเขาสูระบบการผลิตเพ่ือสรางมูลคาแลกเปล่ียนในยามจําเปน 
เชน ในภาวะสงคราม เมือ่แรงงานชายถกูสงไปทาํสงครามอยูในสนามรบแนวหนา 
ระบบเศรษฐกิจจะดึงแรงงานสํารองออกจากพ้ืนท่ีบานไปอยูในโรงงาน แตเมื่อ
สงครามจบสิ้น แรงงานสํารองจะถูกผลักกลับเขาคอกตามเดิม

การวิเคราะหขางตน เปนการนําประสบการณจากการท่ีผูหญิงถูกจัดการ
ในภาวะสงครามโลกท้ัง 2 ครั้งท่ีผานมา ซึ่งผูหญิงท้ังในประเทศตะวันตก และ
ในแถบเอเชีย เชน เกาหลี ญ่ีปุน ตางถูกกระทําใหอยูในฐานะแรงงานสํารอง 
อยางไรก็ตาม ตัง้แตหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา แรงงานหญิงกลายเปน
พลังหลักในการผลิตของประเทศกําลังพัฒนา ทวานักคิดกลุมนี้ชี้วา ความเช่ือ
วาผูหญิงเปนแรงงานสํารองไดถูกทําใหเปนอุดมการณและวาทกรรมหลัก
ไปเรียบรอยแลว ระบบทุนนิยมสถาปนาอุดมการณดังกลาวข้ึน เพื่อหอหุม

ปฏบิตักิารการเอารัดเอาเปรียบแรงงานหญิง ใหอยูแบบจาํยอม ขาดความม่ันคง
ในการทํางานและไรอํานาจตอรอง อุดมการณสรางผูหญิงเปนแรงงานสํารอง 
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ควบคุมผูหญิง ใหทํางานในสายการผลิตอยางไรตัวตน มีตําแหนงระดับลางสุด
ขององคกรการผลิตสมยัใหม และในสายพานการผลิตแบบยืดหยุน ซึง่แผกระจาย
ตามใตถุนบานในประเทศกําลังพัฒนา

ในงานน้ี บารเร็ตต (Barrett, 1980 as cited in Khattak, 2011, p. 75-76) 
ยังไดนาํเสนอการผลติซํา้ความสมัพันธเพศภาวะท่ีกระทําผานโรงเรียน 4 ระนาบ
ดวยกันคือ

1. โรงเรียนผลิตและตอกย้ําอุดมการณชายเปนใหญจนกลายเปน
อุดมคติของผูคนในสังคม การกลอมเกลาเด็กหญิงชายใหมีพฤติกรรมและ
คณุลักษณะอันพึงประสงคจนมคีวามเปนหญิงและชายตามอุดมคติอยางพรอม
สมบูรณ

2. โรงเรียนเปนตัวแบบจําลองโครงสรางสังคมบุรุษเพศนิยม โรงเรียน
มีชนชั้นปกครองหรือผูนําองคกร เชน ครูใหญ ผูอํานวยการ และอธิการบดี 
เปนบรุษุเพศ มคีรใูนปกครองจาํนวนมากท่ีเปนผูหญิง ครูผูหญิงไดรบัการวาจาง
มาทํางานดานวิชาชีพการสอน และไดรับการจัดสรรงานการสอนในระดับชั้น
เด็กเล็ก ที่เนนสาระทางวิชาการนอย

3. โรงเรียนเปนองคาพยพท่ีสรางลูว่ิงใหเด็กๆ แตละเพศว่ิงไปตามลู
ที่สังคมชายเปนใหญไดออกแบบไวอยางขาดความยืดหยุน โนมนาวเด็กผูหญิง
เขาเรียนในสายวิชาการเรือน ศิลปะ ภาษา สวนเด็กผูชายจะถูกผลักเขาไปสู
ชองทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือเตรยีมเขาสูแรงงาน
ในภาคการผลิตตอไป

4. โรงเรียนโอบอุมความรูบนญาณวิทยาผูชายจนมีอาํนาจเหนือความรู
ชดุอืน่ๆ ผานการปฏิบตักิารท้ังในระบบโรงเรยีน โลกทํางาน และในวถีิชวิีตประจาํวัน 
การท่ีความรูที่วางผูชายเปนศูนยกลางมีอํานาจนําในโรงเรียนน้ัน ยอมสอนให
เด็กๆ เขาใจวา ความรูและมุมมองตอโลกและตอตัวเอง ที่ถายทอดอยูใน
หองเรยีนมีความเปนกลาง ปราศจากอคตแิละมสีภาพเปนวัตถุวิสยั ซึง่ บารเรต็ต 
โตแยงวาในความเปนจริงการสอนท่ีเปรียบเสมือนพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ินั้น

ไดพรางความเปนจริงแทของความรู ที่เต็มไปดวยการหลงอยูในความยิ่งใหญ
ของผูชาย มีอคติและแฝงดวยลัทธิเหยียดเพศหญิง
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สวนอารน็อต (Arnot, 1981) ไดเขารวมถกเถียงในทํานองเดียวกันวา 
โรงเรียนผลิตซํ้า การแบงงานทางสังคมและเพศภาวะใหมีความสืบเน่ือง 
เพ่ือจรรโลงคํ้ายันโครงสรางเพศภาวะท้ังในโลกของงานและโลกในบาน เชน
โรงเรียนในประเทศอังกฤษเนนสอนใหเด็กหญิงมีระบบคิด ความรู และทักษะ
ความเปนแม ตั้งแตในระดับชั้นเรียนตนๆ ทักษะท่ีเด็กหญิงไดรับจากโรงเรียน
จึงเปนทักษะไรฝมือ สอดรับกับระบบโรงงานท่ีตองการจางผูหญิงไปทํางาน
ในสายพานการผลิตระดับลาง ผูหญิงเปนแรงงานสํารอง กลายเปนฟนเฟอง
ที่ไรอํานาจการตอรองในระบบทุนนิยมในทายท่ีสุด

โดยสรุป การสํารวจแนวคิดสตรีนิยมทั้ง 3 กระแสหลัก ประมวลไดวา
ขอถกเถียงเร่ืองการศึกษาของผูหญิงในสตรีนิยม 3 สายธารความคิดขางตน 
มีคุณูปการทั้งตอการเมืองของผูหญิงดานการศึกษา และตอการสรางความรู
ทางวิชาการบนญาณวิทยาผูหญิง และการศึกษาเพ่ือสรางจติสาํนึกเชิงวิพากษ 
ทีว่างผูหญิงเปนศูนยกลางและเปนผูกระทําการ นอกจากน้ี ในชวงหลังมกีระแส
ทีช่วนใหคดิวา การประยุกตใชสตรนียิมหลายๆ แนวคดิ เพ่ือวเิคราะหความเปน
รองของผูหญิง ทั้งในพื้นท่ีการศึกษาและปริมณฑลชีวิตอื่นๆ เปนเร่ืองจําเปน
ที่กอใหเกิดคําถามและการเมืองใหมๆ สตรีนิยมรุนหลัง อาทิ Black feminism, 
Islamic feminism, Third World feminism และงานวิชาการยุคตอมาเผยวา 
การวิเคราะหที่ใชจุดยืนและแนวคิดหลากสายธารความคิด ทําใหเห็นประเด็น
เพศภาวะ และความสัมพันธเพศภาวะ มคีวามซบัซอน หลากหลายรูปแบบมากข้ึน 
มีความไมหยุดนิ่งของความคิดที่ปรารถนาจะทําความเขาใจความสัมพันธ
ทางอํานาจระหวางเพศภาวะ วิธีคดิใหมโนมเอยีงท่ีจะไดรบัอทิธิพลจากแนวคิด
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern feminism) นักสตรีนิยมสายหลัง
สมัยใหมสนใจเรื่องการใชภาษา วัฒนธรรม และวรรณกรรมตางๆ ปฏิเสธ
ความเปนสากลของผูหญิง และท่ีมาของความรู ที่สกัดมาจากประสบการณ 
อารมณความรูสึกของผูหญิงชนชั้นกลางผิวขาว นักสตรีนิยมหลังสมัยใหม
ยังเสนอใหตรวจสอบ ‘ความแตกตาง’ ของผูหญิงในแตละตําแหนงแหงท่ีอยางจริงจัง

เพ่ือเชือ่มโยงกับประสบการณและความรูของผูหญิง ทีจ่าํเพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน 
นกัคิดกลุมนีป้ฏเิสธแกนแทของผูหญิงในลกัษณะหน่ึงเดียว เสมอมมุมองใหเห็น
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ความหลากหลายและการมีพลวัตในความเปนหญิง เน่ืองจากผูหญิงเปน
สิ่งประดิษฐทางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณผูหญิงจึงเลื่อนไหล ไมคงรูป และ
เกาะเก่ียวอยูกับอัตลักษณอื่นๆ นอกจากน้ียังมีขอเสนอเก่ียวกับการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของผูหญิงทีน่าสนใจหลายๆ ประเด็นเชน การมุงเปาการปลดปลอย
ความเปนรอง ความเปนอืน่ ทีเ่นนการทํางานผานวาทกรรม และภาษา การร้ือถอน
ทําลายลางอัตลักษณของปจเจกบุคคล ตอมาแนวคิดหลังสมัยใหม ยังสงผล
ใหความขลังของ ‘ผูหญิง’ ในฐานะที่เปนกลุมและเปนชนชั้นบนฐานเพศภาวะ 
ถูกตรวจสอบมากข้ึน แนวคิดสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม สรางขอเสนอวา 
‘ผูหญิง’ มีอัตลักษณกระจัดกระจาย เล่ือนไหล เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ความเปนสากลของผูหญิง และประสบการณรวมแบบสากลของผูหญิงจึงถูก
ทาทายอยางหนัก จากผูกระทําการหนาใหมๆ  ในขบวนการเคล่ือนไหวสตรีนยิม
ยุคปลายศตวรรษท่ี 20 (Tong, 1989; Weiner, 1997; 2004; Khattak, 2011)
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บทท่ี 3
เพศภาวะ 
และศาสตรการสอนสตรีนิยม 



บทนีน้าํเสนอแนวคดิและมโนทศันเพศภาวะท้ังทีเ่ปนโครงสรางวัฒนธรรม 
ระบบสัญญะและคุณลักษณะสวนบุคคล และศาสตรการสอนสตรีนิยม 
ซึ่งเก่ียวโยงกับชุดคําถามสําคัญวาดวย ‘ความรู’ ‘อํานาจ’ และ ‘การปฏิบัติการ
ทางการเมือง’ ของสตรีนิยมและขบวนผูหญิง ในบริบทสากลและสังคมไทย 
ทั้งปริมณฑลการศึกษาและการพัฒนาสังคม

3.1 เพศภาวะ
เพศภาวะ (Gender) ในโลกตะวนัตกแรกเริม่เปนคาํท่ีใชแยกเพศหญิง/ชาย 

สามัญท่ัวๆ ไปจนกระท่ังราวๆ ทศวรรษ 1960 คํา ‘เพศภาวะ’ มีความหมาย
ในทางสังคมศาสตร คือเพศทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมบทบาท
ทีแ่ตละเพศถูกคาดหวัง และการกระทําใหเกิดความตอเน่ืองในแตละเพศ ตางจาก 
คํา ‘เพศ’ ที่หมายถึง เพศทางดานสรีระ (sex) ปจจุบัน คาํ ‘gender’ ไดรับการ
ถอดความเปนคําไทยอยูหลายคําดวยกัน อาทิ เพศภาวะ เพศสภาพ เพศสภาวะ 
บทบาทหญิงชายในงานช้ินน้ีใชคํา ‘เพศภาวะ’ นัยยะของคําไทยท่ีกลาวถึง 

ลวนเปนการสรางภาษาท่ีใหเกิดการรับรูความหมายกวางๆ เก่ียวกับความหมายของ 
คาํ ‘gender’ วา คอื เพศท่ีถูกกําหนดและประดิษฐสรางโดยสังคมและวัฒนธรรม
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โจแอน สกอตต (Joan Scott) (1986, p. 1054) เขียนไวในงานชื่อ 
‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’ วา นกัสตรนียิมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใชคํา ‘เพศภาวะ’ คอนขางแพรหลายมากอน ป ค.ศ. 1986 หัวใจ
ของการนําคํา ‘เพศภาวะ’ มาใช ใน 2 บริบท คือ 1) เพ่ือยืนยันคุณลักษณะ
ทางสังคมของคนแตละเพศ นักสตรีนิยมตองการปฏิเสธความเช่ือและแนวคิด
ที่ว าปจจัยทางกายภาพเปนตัวกําหนดความแตกตางของคนแตละเพศ
อยางเบ็ดเสร็จ พวกเขาตองการนําเสนอวา สังคมคือผูกระทําการประดิษฐ
สรางความหมายข้ึนมา เพ่ือจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวางคนสองเพศ
สรรีะในดานตางๆ อาทิ คณุสมบตั ิคณุลักษณะ บทบาท พ้ืนท่ี และความคาดหวัง 
และ 2) นําคํา ‘เพศภาวะ’ มาใชเพ่ือเนนมิติความสัมพันธความเปนหญิง/ชาย 
ซึง่ปจจบุนั มกีารยอมรับกันวา ‘gender’ มมีากกวาสองเพศภาวะ สงัคมไทยเอง
ยอมรับสถานะขางตนในระดับสถาบัน อาทิในรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 
และในพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

สวนในแวดวงของสตรีศึกษา มีการใชคํา ‘เพศภาวะ’ ที่เฉพาะมากข้ึน 
คือ เปนมโนทัศนวิเคราะหความสัมพันธหญิงชาย ที่ผู หญิงและผูชายถูก
ใหความหมายเก่ียวของแบบคูสัมพันธ จนทําใหไมอาจเขาใจเพศใดเพศหน่ึงได 
โดยท่ีไมศกึษาเร่ืองราวของคนท้ังสองเพศภาวะ สกอตต (Scott, 1986, p. 1054) 
อางวา นักสตรีนิยมสายประวัติศาสตร โตวา เราควรสนใจศึกษาประวัติศาสตร
ของคนท้ังสองเพศภาวะ เพ่ือเขาใจความสมัพันธของกันและกัน เฉกเชนเดียวกับ
ที่นักประวัติศาสตรสนใจมโนทัศนชนชั้น และนํามโนทัศนชนชั้นมาศึกษาทั้ง
ชนชั้นชาวนา และชนชั้นกระฎมพี ดังนั้นเปาหมายการศึกษา คือ ความเขาใจ
ชีวิตของคนทุกเพศภาวะ เขาใจความหมายท่ีพวกเขามีตอตัวเอง ตอสังคม 
และความปรารถนาภายในของแตละเพศภาวะท่ีจะเห็นความเปล่ียนแปลง 
สวนนักทฤษฎีสตรีนิยมหลังสมัยใหม อาทิ บัตเลอร (Butler) (Butler, 1990 
as cited in Maynard, 2000, p. 120) ไดสรางขอวิพากษวา เม่ือเพศภาวะ
ถูกประดิษฐสรางจากวาทกรรม ซึง่ในสงัคมหนึง่ๆ วาทกรรมมีการชวงชิงการสราง

อยูตลอดเวลา อตัลกัษณทางเพศภาวะจึงไมคงท่ีถาวร มหีน่ึงเดียวอยางตอเน่ือง 
แตเพศภาวะสามารถถูกประกอบสรางไดอยางเล่ือนไหลสลับไปมา
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ในแวดวงวิชาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา พบวา นักสตรีนิยม
สายการศึกษา มกีารใชคาํเพศภาวะในเชิงมโนทัศนในการวิเคราะหความสัมพันธ
ของกลุมคนหญิงชาย เชนเดียวกับมโนทัศนอืน่ๆ ทีน่กัสังคมศาสตรใชมากอนหนา 
อาทิ มโนทัศนชนชั้น ที่ใชจําแนกและวิเคราะหความสัมพันธของกลุมคน
ในปรมิณฑลทางเศรษฐกิจ มโนทัศนเพศภาวะ เนนทําความเขาใจกับความสัมพนัธ
หญิงชาย การใหความหมายเร่ืองอํานาจ ตําแหนงแหงที่ และลักษณะชวงชั้น 
(gender hierarchy) ระหวางคนในแตละเพศภาวะ ทวาความสัมพันธขางตน
เกาะเก่ียวและถูกกําหนดจากเง่ือนไขความสัมพันธชุดอื่นๆ ดวย อาทิ ชนชั้น 
เชื้อชาติ/ชาติพันธุ อายุ เปนตน

นอกจากน้ีมโนทัศนเพศภาวะถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือวิเคราะหความ
เหล่ือมลํ้า ในพ้ืนท่ีการศึกษาและเศรษฐกิจ เชน ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
และการจางงาน นกัวิชาการอ่ืนๆ ใหความสนใจวิเคราะหความเหล่ือมลํา้ในพ้ืนท่ี
บาน สถานะของผูหญิง บทบาทและอาํนาจการตัดสนิใจ และการเขาถึงสวสัดกิาร
สังคม (Brannen and Wilson, 1978; Rees, 1992; Drew et al., 1988 
as cited in Maynard, 2000, p. 122) งานวิชาการอีกสวนหน่ึงนํามโนทัศน
เพศภาวะวิเคราะหความรุนแรงตอผูหญิง ทัง้ในพ้ืนท่ีบานและสาธารณะ งานวิจยั
อีกจํานวนหน่ึง พูดถึงปฏิสัมพันธในหองเรียน และการเลือกปฏิบัติในหองเรียน
และตําราเรียน (Acker, 1993; Skelton, 1997 as cited in Maynard, 2000, 
p. 122)

3.2 เพศภาวะในสังคมไทย
มโนทัศนเพศภาวะมีการนํามาใช ในพ้ืนท่ีการศึกษา อาทิ สาขาวิชา

สตรศีกึษา สงัคมวิทยา การศึกษา และสาขาอ่ืนๆ ระดับอดุมศกึษาและการศึกษา
ผูใหญบางแลว ในพุทธทศวรรษ 2540 เริม่แรกคาํ ‘gender’ มกีารถอดความหมาย
เปนไทยหลายคําดวยกัน อาทิ ‘บทบาทหญิงชาย’ ‘ความเปนหญิงความเปนชาย’ 
‘ความสมัพนัธระหวางบทบาทหญงิ - ชาย’ ตอมาขยายเปน ‘เพศสภาพ’ ‘เพศสภาวะ’ 

‘เพศสัมพัทธ’ ‘เพศภาวะ’ ‘เพศวิถี’ ‘เพศวัฒนธรรม’ ดรุณี ตันติวิรมานนท (2541, 
น. 14) ผูถอดความ ‘gender’ เปนไทยวา ‘เพศสัมพัทธ’ อรรถาธิบายวาท่ีผานมา 
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ในประเทศไทยมีผูแปล ‘gender’ วา ‘ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิง - ชาย’ 
แตดรณีุคดิวาไมครอบคลุมความหมายของคําในภาษาตางประเทศจึงขอแปลใหม
วา ‘สัมพัทธ’ “...โดยนัยยะ คือ ความนึกคิดเขาใจในเร่ืองบทบาทหญิงชาย 
ซึ่งถูกกําหนดโดยกรอบความคิดของสังคม บทบาทและความสัมพันธดังกลาว 
ขึ้นอยูกับปจจัยเง่ือนไขเวลาและสถานท่ี” ตอมาในป พ.ศ. 2545 พริศรา แซกวย 
ไดคนคิดคําแปล ‘gender’ ในภาษาไทยวา ‘เพศภาวะ’ พริศราช้ีวาคําแปล
ที่ผานมาไมไดสะทอนประเด็นอํานาจ และพลวัตของอํานาจในความสัมพันธ
ตางๆ ดังคําอธิบายท่ีวา 

“…เพศภาวะจะไมใชเปนเพียงบทบาทหญิงชาย แตเพศภาวะ 
คือ สถานะแหงเพศท่ีมีพลวัตกับระบบอํานาจในชนช้ัน ชาติพันธุ 
และความแตกตางอ่ืนๆ ทีม่นียัยะสําคัญภายใตเง่ือนไขทางการเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และหรือประวัติศาสตรในระยะเวลาหน่ึง 
ทีม่ผีลตอการจดัสรรและการเขาถึงอาํนาจและทรัพยากรในสังคม
ในแตละหวงเวลา...” 

(พริศรา แซกวย, 2545, 
อางถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547, น. 15)

คําแปลของดรุณีและพริศราขางตน อาจประมวลไดวา ‘gender’ 
เปนโครงสรางระบบคดิ ระบบสญัญะ ทีกํ่าหนดบทบาท จติสาํนึก ความคาดหวงั
ตอความเปนหญิงเปนชาย และความสัมพันธทางอํานาจระหวางหญิงชาย 
ซึ่งมีผลตอการเขาถึงทรัพยากร พ้ืนท่ี อํานาจ สถานภาพ แตความสัมพันธ
ดังกลาวมิไดเปนสากล อาจเลื่อนไหล และมีความไมตอเน่ือง

อทิธิพลของเพศภาวะและเพศภาวะศึกษา (Gender studies) ในประเทศไทย 
สอแววเขมแข็งในหวงพุทธทศวรรษ 2550 - 2560 จะเห็นไดวาหลักสูตร

สาขาวิชาสตรีศึกษาท้ัง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรวิชาสตรีศึกษามาต้ังแต พ.ศ. 2540 
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เร่ิมขยับปรับเปล่ียนช่ือจาก ‘สตรีศึกษา’ ไปสู ‘สตรีศึกษาและเพศภาวะ’ ในกรณี
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดปรับไปสู ‘สตรี 
เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา’ ดร. ชนิดา ชิตบัณฑิตย หน่ึงในกรรมการยกราง
หลักสูตร ‘สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา’ อธิบายวา เบ้ืองหลังการปรับชื่อ
หลักสูตรก็เพ่ือเปดพื้นท่ีสาขาวิชาสตรีศึกษา ไปศึกษาเร่ืองบุรุษ เพศวิถี และ
ตัวแสดงหนาใหมๆ เชน กลุมหลากหลายทางเพศ ใหเฉพาะมากข้ึน (กฤตยา 
เชื่อมวราศาสตร, 2559)

วากันตามจริง วิทยานิพนธสาขาวิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
นับตั้งแตเปดหลักสูตรในป พ.ศ. 2540 มีการนําแนวคิด เพศภาวะและ
ความสัมพันธเพศภาวะ เปนกรอบคิดทําความเขาใจ และศึกษาเจาะลึกเร่ืองราว
ของผูหญิงและผูชายมาอยางตอเน่ือง งานวิทยานิพนธที่ใชแนวคิด เพศภาวะ 
และความสัมพนัธเพศภาวะยังปรากฏในสาขาการศึกษานอกระบบ และวิชาการ
สอนภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกดวย อาทิ 
งานของ ธันยพร เมืองนาง (2548) ที่ศึกษาบทบาทหญิงชายในการเขาถึง
และควบคุมทรพัยากรในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน เปนตน ในหวงปจจบุนั 
มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหน่ึง ที่ไดเปดสอนกระบวนวิชาเก่ียวกับสตรีศึกษา 
เพศภาวะ และการพัฒนา เปนวิชาเลือก ทัง้ระดับปรญิญาตรีและหลังปรญิญาตรี 
อาทิ ในคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดสอน
กระบวนวิชาในระดับปรญิญาตรีชือ่ เพศภาวะกับการพัฒนาสังคมโลก (Gender 
and World Society Development) เน้ือหาครอบคลุมตั้งแต การกอเกิดและ
พัฒนาการทางแนวคิดเพศสภาพ แนวคิดและการวิเคราะหความสัมพันธ
หญิงชาย การพัฒนาสตรีและการสงเสริมเพศภาวะในสังคมโลกและสังคมไทย 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2560) นอกจากนีก้ระบวนวิชา เพศภาวะและการพัฒนา
ยังไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และอ่ืนๆ 
อกีหลายสถาบัน รวมท้ังคณะท่ีมกีารผลิตครู เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหมเปดสอนวิชาการศึกษาเพศภาวะและอํานาจ อยางไรก็ตามไมปรากฏวา

วิชาสตรีศึกษา หรือ เพศภาวะศึกษา มีสถานะเปนวิชาบังคับสําหรับผูเรียน
ในระดับชั้นปริญญาตรีแตอยางใด 
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สวนในระดับกอนอดุมศกึษา แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะเขาสูหลักสูตร
วิชาเรียนสาระการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในราวๆ ป พ.ศ. 2551 และเปนวิชาเรียน 1 กระบวนวิชาในอาชีวศึกษา ราวๆ ป 
พ.ศ. 2548 ทวาหลักสูตรดังกลาว ยังมีสภาพเปนโครงการนํารอง ในหลักสูตร
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหีนวยเน้ือหาเก่ียวกับเพศศึกษา (Sex Education) 
มาตั้งแตป พ.ศ. 2521 (Thaweesit & Boonmongkon, 2012 อางถึงใน 
พิมพวลัย บญุมงคล และคณะ, 2559, น. 1) อยางไรกต็าม กระทรวงศึกษาธิการ
เร่ิมเปดกวางเพ่ือใหนําแนวคิดเพศภาวะเปนฐานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อไมนาน เริ่มราวๆ พุทธทศวรรษ 2550 คือในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โครงการขางตน เกิดจากการผลักดันขององคการ
ยูเนสโก และตอมากระทรวงสาธารณสุขไดเขามาเปนภาคีรวม นอกจากน้ี
ยังมีองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ที่รวมผลักดัน อาทิ มูลนิธิแพทธูเฮล ในกรณี
ของมูลนิธิแพทธูเฮลนั้น ไดริเริ่มสรางความรวมมือกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จดัทําโครงการนํารอง ชือ่ โครงการ ‘กาวยางอยางเขาใจ’ มากอนหนาแลว ปรากฏวา
ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโก หลังป พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
ยินยอมใหมีการปรับชื่อหนวยการเรียนจากเพศศึกษา เปนเพศวิถีศึกษา 
(Sexuality Education) อกีดวย ชือ่ใหมถูกปรบัใหรองรบัแนวคดิและเน้ือหาใหม 
ซึ่งกอนหนาน้ีมักสอนเฉพาะดานสรีระ โดยละเลยการนําประสบการณจริง
ของผูเรียนเขาสูการพูดคุยถกเถียงเพ่ือยกระดับการรับรูของผูเรียนเกี่ยวกับ
เพศวิถีของตนเองและคนรอบขางอยางรูเทาทัน รวมทั้งเพ่ิมมุมมองเรื่องความ
เทาเทียมระหวางเพศภาวะ และอํานาจการตัดสินใจ การยินยอมและปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธของเด็กและวัยรุนหญิง ทั้งนี้เปาประสงคเพ่ือสรางตนทุน
ความรูและเจตคติใหเทาทันตอปญหาตางๆ ทีเ่ยาวชนกําลังเผชิญ ตัง้แตปญหา
ทองวัยเรียน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย และการปองกันเช้ือ HIV และ
โรคเอดส รวมทั้งเพ่ือปรับความสัมพันธทางอํานาจระหวางเยาวชนชายหญิง 
เน้ือหาของหลกัสูตรเพศวิถีศกึษาประกอบไปดวย หนวยเน้ือหา 6 หวัขอดวยกัน 

คือ 1) การปองกันการต้ังครรภในวัยรุน 2) โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส 
3) สรีระ รวมถึงพัฒนาการทางเพศ 4) เพศภาวะ สิทธิทางเพศและความเปน
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พลเมือง 5) ความหลากหลายทางเพศ ความไมเทาเทียมทางเพศ การทําแทง
ที่ปลอดภัย การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยระหวางคูที่เปนเพศเดียวกัน และ 
6) การรังแกและกล่ันแกลงบุคคลอื่น

จากผลงานวิจยัท่ีศกึษาทบทวนโครงการการเรียนการสอนเพศวิถีศกึษา 
ในสถานศึกษาไทย (พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, 2559, น. 1) ซึ่งมีการ
เก็บขอมลูทัง้จากเด็ก คร ูผูปกครอง และผูนาํสถานศึกษา พบวา เน้ือหาการสอน
ยังคงเนนแตเฉพาะ 3 หัวขอแรก ครูผูสอนยังคงลังเลท่ีจะสอนใน 3 หัวขอหลัง 
เพราะเกรงวาความรูทีเ่ก่ียวของจะกระตุนใหเยาวชนมองเห็นวาการมีเพศสัมพันธ
เปนเร่ืองปกต ิอกีประการ ครผููสอนมไิดมคีวามเขาใจแนวคดิเร่ืองเพศภาวะและ
เพศวิถีในแนวคิดสตรีนิยมมากนัก สงผลใหการผลักดันการสอนเพศวิถีศึกษา
ยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะเร่ืองศาสตรการสอน ที่พบวายังคงเปนแบบ
ทําใหเด็กกลัวท่ีจะมีเพศสัมพันธ มากกวาการสรางระบบขอมูลเพ่ือใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหไตรตรองเก่ียวกับการมี
เพศสัมพันธ แตอาจกลาวไดวาการเรียนการสอนเร่ืองน้ีไดจดุประกายให เยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และครูผูสอนรับรูเร่ืองแนวคิดเพศภาวะและ
สตรีนิยมบางแลว

อีกความพยายามหน่ึงที่ควรกลาวถึงในที่นี้ คือ ไดมีโครงการท่ีเกิดจาก
ความรวมมอืระหวางสํานักการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
และสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี  ชื่อ โครงการ ‘โลกหมุนไดดวยมือฉัน’ 
ซึ่งมีเปาประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต และเพศศึกษาสําหรับนักเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการนํารองเร่ิมระหวางป พ.ศ. 2547 - 2552 
และหลังจากนั้นมีแนวโนมวาสํานักการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานครจะขยายหลักสูตรดังกลาวเต็มพื้นท่ีที่รับผิดชอบ ในโครงการน้ี 
ไดนําแนวคิดสตรีนิยมและมโนทัศนเพศภาวะเปนฐานในการเสริมสรางวิธีคิด
และเจตคติของผูเรียนในเร่ืองเพศวิถี ความแตกตางระหวาง เพศ และเพศภาวะ 
และความสัมพันธที่เสมอภาคเทาเทียมระหวางหญิงและชายเชนกัน (สมาคม

สงเสริมสถานภาพสตรี, 2554, อางถึงใน พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, 2559, 
น. 1) กระบวนวิชาและการปรับหลักสูตรที่กลาวถึงแมยังมีสภาพเปนโครงการ
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นาํรอง แตชีช้ดัวาสงัคมไทยเริม่ใชประโยชนจากแนวคิดเพศภาวะและสตรีนยิม
สรางฐานความรูใหม รวมท้ังขบวนผูหญิงในสงัคมไทยเร่ิมใชการศึกษาเปนพ้ืนท่ี
ตอสูตอรองเพ่ือขยับขยายปรับเปลีย่นและแกไขปญหาสังคม และสุขภาพบนฐาน
เพศภาวะมากข้ึน

ในแวดวงงานการศึกษาผูใหญนั้น สตรีและบุรุษรับรูแนวคิดเพศภาวะ 
และความสัมพันธทางเพศภาวะ ผานงานพัฒนาสังคมและการพัฒนาสตรีของ
องคกรพัฒนาเอกชนสตร ีอาท ิกลุมเพ่ือนหญงิ ศนูยขาวผูหญิง มโีครงการจดักลุม
ศึกษาเพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับบทบาทหญิงชายใหกลุมผูหญิง ตั้งแต
กลุมกรรมกรหญงิ และกลุมผูหญิงในชนบท รวมทัง้นกัพัฒนาสังคมบรุษุ มาตัง้แต 
ป พ.ศ. 2535 การนําเขาคําวาเพศภาวะ ที่เปนความคิดและกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมไปสูแวดวงผูทํางานพัฒนาสังคมและกลุมผูหญิงรากหญา 
สวนหน่ึงเกิดจากขบวนผูหญิงระดับสากลสายมารกซสิตและสงัคมนยิม ทีม่ปีฏิกิรยิา
ไมเห็นดวยกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกดานสตรีตามแนวทาง
เสรีนิยม งานของกรวิภาช้ีใหเห็นวา ขบวนผูหญิงระดับสากลเร่ิมตั้งคําถาม
กับการพัฒนาสตรีในกรอบคิด ‘WID’ และ ‘WAD’ มาตามลําดับ จนนําไปสู
การผลักดันแนวคิด GAD สูพ้ืนท่ีการพัฒนาทางสังคม ซึ่งแนวคิด GAD ผลักดัน
โดยกลุมสตรีนิยมสายมารกซิสตและสังคมนิยม ดังน้ัน GAD ไดเขาสูวิธีคิด
การพัฒนาโลกราวๆ ค.ศ. 1980 - 1990 ขบวนผูหญิงกลุมใหมสายมารกซิสต
และสังคมนิยม ไดวิพากษจุดออนการพัฒนาสตรีในระยะกอนหนาวาไดแยก
ผูหญิงใหเปนเพียงกลุมเปาหมายพิเศษในการพัฒนา ปญหาของสตรีจงึถูกแยก
ออกจากกิจกรรมการพัฒนากระแสหลัก นอกจากน้ีเปนการพัฒนาท่ีมองขาม
บทบาทผูชาย ผลกัผูชายออกจากกิจกรรมการผลิตซํา้ เชน ภาระงานบาน ผูหญิง
ทีม่บีทบาททางเศรษฐกิจสงูจงึยังคงถูกตรึงไวกับบทบาทของผูหญิงในฐานะแม
และเมีย โดยสรุปมีการวิเคราะหวิจารณ การพัฒนาสตรีในกรอบคิด WID และ 
WAD ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดตอรัฐประเทศและองคการพัฒนานานาชาติ
อยางมาก แนวคิด GAD สรางขอถกเถียงใหมที่โครงการพัฒนาสตรีในฐานะ
งานการเมือง ตองแสดงพลังอํานาจแปรเปลี่ยนความสัมพันธทางเพศภาวะ 
ซึ่งกอรูปภายใตระบบคิดและอุดมการณชายเปนใหญ จนผูหญิงตองตกอยู
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ในสถานะรอง นักวิชาการสตรีนิยมสายน้ี อาทิ เคท ยัง (Kate Young) ไดให
ความหมาย ‘GAD’ วา คือ วิธีคิดที่ตองวิเคราะหบทบาทหญิงชายและ
ความสมัพนัธทางสังคม วัฒนธรรม และจติวิทยา ซึง่มคีานิยมและกฎเกณฑของ
สงัคมเปนตวักําหนด และควบคมุสมาชกิใหยดึถือปฏบิตั ิ(Young, 1987 อางถึง
ใน กรวิภา บุญซื่อ, 2538, น. 13) งานอีกชิ้นหน่ึงของ เคท ยัง (Kate Young) 
(1993, p. 51) ไดระบุองคประกอบสําคัญ ของการพัฒนาสตรีในแนว GAD 
ซึ่งอาจประมวลไดเปน 6 ประเด็น ดวยกัน คือ

1.  การพัฒนาผูหญิง ตองเนนการแปรเปล่ียนความสัมพันธเพศภาวะ 
ในสภาวะเง่ือนไขตางๆ และตองวิเคราะหความสัมพันธเพศภาวะท่ีเชื่อมโยง
ซอนทับกับความสัมพันธทางสังคมรปูแบบอืน่ๆ อาทิ ซอนทับกับประเด็นรายได 
เชื้อชาติ วรรณะ และชาติพันธุ 

2.  การพัฒนาตองมองผูหญิงเปนผูกระทําการ (active agent) ถึงแมวา
ผูหญิงจะยังไมมีชุดความรูและสามารถอธิบายเช่ือมโยงรากเหงาของการถูก
เลือกปฏิบัตแิละความเปนผูมีสถานะรองไดอยางกระจางแจง

3.  ฐานคิดการพัฒนาตองมีลักษณะเปนแบบองครวม และสรางแกน
การพัฒนาท้ังในปริมณฑลการผลิตซํ้า (reproduction) ทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคม และปริมณฑลการผลิต (production) และการกระจาย (distribution) 
ทรัพยากรและสวัสดิการ

4.  การพัฒนาตองไมมองแบบแยกสวน แตเปนระบบคิดท่ีมองเห็นเปน
กระบวนการแปรเปล่ียนเง่ือนไขท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ที่จะนําไปสูการสรางทางเลือก เพ่ิมศักยภาพ อิสรภาพและการดํารงชีพท่ีดีขึ้น
ทั้งของปจเจกและสังคมโดยรวม 

5.  การบรรลุเปาหมายความเสมอภาคเทาเทียมระหวางเพศสภาวะ 
และการเสริมพลังอํานาจผูหญิง จําเปนตองเปดระบบคิดคนหาวิธีการและ
กลยุทธที่หลากหลายซ่ึงมักถูกกําหนดดวยบริบทเง่ือนไขท่ีแตกตางกัน

6.  สาํหรับบทบาทขององคกรและกลุมเครอืขายผูหญิงตองเปนแกนกลาง

ในการขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุเปาหมายความเสมอภาคเทาเทียมระหวางเพศภาวะ 
และการเสริมพลังอํานาจผูหญิง ในประเทศไทย องคกรผูหญิง อาทิ มูลนิธิ
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เพ่ือนหญิง ซึ่งเดิมมีสถานะเปนโครงการกลุมเพ่ือนหญิง ไดริเร่ิมโครงการช่ือ 
‘บทบาทหญงิชายในการพฒันา’ (Gender and Development) ตัง้แตป พ.ศ. 2536 
เปาประสงคหลักๆ คือ การเพ่ิมเติมเครื่องมือการวิเคราะหงานพัฒนาในชนบท
ใหมีลักษณะออนไหวตอสิทธิ โอกาส และความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจระหวาง
หญิงชาย โครงการดังกลาว นอกจากจะใชมโนทัศนเพศและเพศภาวะแลว ยังนํา
มโนทัศนอื่นๆ เขามาประกอบเปนชุดเคร่ืองมือการวิเคราะหงานพัฒนาในมิติ
หญิงชายอีกดวย อาทิ เง่ือนไขของผูหญิง (women’s condition) ตาํแหนงแหงท่ี
ของผูหญิง (women’s position) การแบงงานเชิงเพศภาวะ (gender division 
of labour) ประเภทของงาน (type of work) ที่ถูกนับวามีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
(paid work) และไมถูกนับวามมีูลคาทางเศรษฐกิจ (non paid work) (นงเยาว 
เนาวรัตน, 2541, น. 16) เม่ือพิจารณาดูจากภาษาท่ีใชแสดงวา ‘เพศภาวะศึกษา’ 
ในงานพัฒนา และการศึกษาผูใหญ มีกลิ่นอายของสตรีนิยมสายมารกซิสต
และสังคมนิยมอยูมากทีเดียว

เม่ือวิเคราะหรายงานการประเมินโครงการสงเสริมบทบาทหญิงชาย
ในการพัฒนา ของมูลนิธิเพ่ือนหญิง เพ่ือดูความเปล่ียนแปลงของกิจกรรม
การพัฒนาในพ้ืนท่ีชนบทและเมือง ในป พ.ศ. 2541 ปรากฏวา ผูนํากลุมสตรี
และบุรุษที่ผานการอบรมชุดเคร่ืองมือ การวิเคราะหงานพัฒนาในมิติหญิงชาย 
เขาใจความหมายคําเพศภาวะวา หมายถึงพฤติกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
และความคาดหวังของสังคมที่อิงอยูกับเพศภาวะใดเพศภาวะหน่ึงที่คอนขาง
ชัดเจน และมีลกัษณะม่ันคงติดตวัไปต้ังแตเกิดจนตาย แตมใิชสิง่ท่ีเปนธรรมชาติ
ที่ติดตัวมา แตกําเนิด จึงสามารถร้ือถอนและสรางใหม

ความเขาใจดังกลาว แมขาดมิติอํานาจและความสัมพันธที่เหล่ือมลํ้า
ระหวางหญิงชาย ดงัทีเ่ขาใจในแวดวงวชิาการ แตวิธีคดิบทบาทหญงิชาย ทาํให
ผูหญิงมีชีวิตชีวา เปดโลกทางความคิด นักพัฒนาสตรี กลุมผูหญิง และแรงงาน
หญิงใหเห็นวาเพศทางสรีระ และเพศทางสังคม ไมไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
และเปนประเด็นการพัฒนาท่ีตองใสใจและออนไหว ทีส่าํคัญคือ ความเปนหญิง
และชาย มิใชเรื่องธรรมชาติ จึงแปรเปลี่ยนได รายงานขางตนประมวลวา 
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กรอบวิธีคิดการพัฒนาในมิติหญิงชายไดสรางความตระหนักใหผูรวมโครงการ 
3 มิติ สําคัญๆ ดวยกัน คือ (นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 6)

1.  การพัฒนาท่ีดีที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนของคนท้ังสองเพศอยาง
เทาเทียม 

2.  การพัฒนาท่ีดตีองเปดโอกาสใหหญิงและชายเขารวมในกระบวนการ
พัฒนาทุกข้ันตอนอยางเทาเทียม มองเห็นผูหญิงเปนผูกระทําการมากกวา
ผูรับผลประโยชนจากงานพัฒนาดังท่ีเคยเขาใจกัน 

3.  การพัฒนาท่ีดีตองมีเปาหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงความสัมพันธในเชิง
อํานาจระหวาง หญิง - ชาย ทั้งในปริมณฑลสวนตัวและพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ซึ่งประเด็นสุดทายคอนขางมีแรงตานจากผูเขารวมอบรมที่เปนบุรุษอยูมาก

การประมวลภาพขางตน ชี้ใหเห็นวา คําและมโนทัศนเพศภาวะเขาสู
พ้ืนท่ีการศึกษาในสังคมไทย 2 บริบทดวยกัน คือ ผานการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิชาสตรีศึกษา และสาขาท่ีเก่ียวของ อาทิ สาขา
การพัฒนาสงัคม การศึกษานอกระบบ งานศึกษาสวนใหญวิเคราะหความสมัพนัธ
เพศภาวะตามแนวคิดสตรีนิยม ทั้งสายเสรีนิยม สังคมนิยมสายรากเหงา และ
หลังสมัยใหม สวนผูหญิงและผูชายในสังคมไทยอีกจํานวนหน่ึง เรียนรูวิธีคิด
และความหมายของคํา ‘เพศภาวะ’ ผานการศึกษาอบรม ในเน้ืองานการพัฒนา
สตรี กลุมผูหญิงที่มีโอกาสไดเรียนรูคอนขางมาก คือ กลุมที่องคกรพัฒนา
เอกชนสตรีสงเสริมใหรวมกลุม เพ่ือศึกษาชีวิตตน ผานการจัดการศึกษา ‘สราง
จิตสํานึกเชิงวิพากษ’ หรือ ‘เสริมพลังอํานาจ’ การศึกษาขางตน ชี้ใหเห็นนัยยะ
ของการพัฒนาสังคมที่เอ้ือผลประโยชนตอคนท้ัง หญิง ชาย อยางเสมอภาค
มากข้ึน แมความคิดความเสมอภาคยังเปนท่ีถกเถียงและมีขอโตแยงวาเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย และกลุมวัฒนธรรมรองหรือไม อยางไร ผูเขารวมอบรม
โดยเฉพาะบุรษุเพศคอนขางเชือ่มัน่วาเพศภาวะสัมพนัธในสงัคมไทยและสงัคม
กลุมวัฒนธรรมรอง มีลักษณะพ่ึงพาพ่ึงพิง เก้ือกูล และอยูในสภาวะปกติสุข
อยูแลว แมวาจินตนาการความสัมพันธขางตนมีความยุงยากในการอธิบาย

ภาวะชายขอบของผูหญิงในหลายๆ ปริมณฑลชีวิตก็ตาม แตผูเขารวมอธิบาย
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สภาวะขางตนวามิใชเร่ืองโครงสรางการกดทับครอบงํา แตเปนลักษณะของ
ปญหาระดับปจเจก ทีเ่กิดขึน้เฉพาะบุคคล เชนความรุนแรงท่ีผูหญิงถูกกระทํา

3.3 โครงสรางเพศภาวะ
แสตนเลย ฮารดดิง (Stanley Harding) (Harding, 1986, p. 52-53) 

ไดแยกแยะเพศภาวะในเชิงแนวคิดออกเปน 3 รูปแบบ โดยท่ีผูเขียนอธิบายวา
เพศภาวะทัง้ 3 รปูแบบมคีวามเชือ่มโยง เหลือ่มซอนและซอนทบักนั คอื เพศภาวะ
ท่ีเปนโครงสรางสงัคมวฒันธรรม เพศภาวะทีเ่ปนระบบโครงสรางสญัลกัษณ
นิยม และเพศภาวะที่เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล

3.3.1 เพศภาวะที่เปนโครงสรางสังคมวัฒนธรรม
เพศภาวะท่ีเปนโครงสรางสังคมวฒันธรรม (gender structure) หมายถึง

โครงสรางความคดิความเชือ่ทีใ่ชในการจาํแนกแบงงานทางสังคมเชงิเพศภาวะ 
(gender division of labour) รูปธรรมที่สะทอนความคิดความเช่ือ การแบงงาน
เชงิเพศภาวะมักเช่ือมโยงกับการจัดแบงพ้ืนท่ีทางสังคม ซึง่วิธีคดิในโลกตะวันตก
ไดจัดแบงพ้ืนท่ีทางความคิดในลักษณะเปนทวิและเปนคูตรงขาม ไดแก พ้ืนท่ี
สวนตัว/ในบาน (private sphere) และพ้ืนท่ีสาธารณะ (public sphere) พ้ืนท่ี
สวนตัวถูกกําหนดใหเปนโลกของผูหญิง ในโลกสวนตัว/ในบาน ผูหญิงถูกจัดแบง
บทบาทและคาดหวังใหทําหนาท่ี แมและเมีย ถูกคาดหวังใหคํ้าจุนบาน อนุบาล
สาม ีเลีย้งดูอบรมบมเพาะสมาชกิรุนเยาว แมโลกสงัคมจะมพีลวัต แตโครงสราง
ทางวัฒนธรรมยงับมเพาะความเช่ือ ความคาดหวังใหงานการผลิตซํา้มวลมนษุย
ขางตนเปนงานของผูหญิงอยางคอนขางตายตัว

สวนงานในพ้ืนท่ีสาธารณะ ทั้งในโลกเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมทัง้ในพืน้ท่ีศกัด์ิสทิธ์ิไดรบัการจดัแบงใหเปนงานและพ้ืนท่ีของผูชาย ฮารดดิง 
(Harding, 1986) ชี้วาการจัดแบงพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวันและงานผูหญิง/
ผูชายเปนเพียงรูปธรรมท่ีแตกหนอออกมาจากเคาเง่ือนโครงสรางเพศภาวะ 

ที่มีความเชื่อเรื่องพ้ืนท่ีและตําแหนงของหญิงชายในแตละพ้ืนท่ีอยางฝงลึก 
การสลับสับเปลี่ยนพ้ืนท่ีและบทบาทระหวางปจเจกในแตละเพศภาวะเปนไป
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อยางยากลําบาก การตอตานทาทายตอระบบคิดดังกลาวมักถูกจองจําลงโทษ
อยางรุนแรง หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการลงโทษผานทางภาษาและ
สัญญะตางๆ ผูตอตานทาทายจึงมักออนแรงไปในที่สุด สังคมเองไดเฝาจับจอง
ผูตอตานทาทายระบบคิดโครงสรางเพศภาวะอยางหวาดหว่ันเชนกัน รวมทั้ง
คอยตอกยํ้าความเชื่อจนเกิดสํานึกวาการจัดแบงพ้ืนท่ีของแตละเพศภาวะ
เปนกฎธรรมชาติ กรณีประเทศไทย การตอสูในพ้ืนท่ีการศึกษาทางธรรม ของผูหญิง
ถูกสังคมลงโทษคาดโทษตลอดมา อาทิ กรณีทีน่ายนรินทร กลึง ไดดิน้รนทาทาย
อํานาจท้ังของคณะสงฆและรัฐใหบุตรสาวเขาสูเพศบรรพชิต สมัยรัชกาลท่ี 7 
ทายท่ีสุดนายนรินทรถูกจับเขาคุก ในขอหา ‘บอนทําลายศาสนา’ สวนบุตรสาว
ทั้ง 2 คน เจาหนาท่ีเรือนจําจับเปลื้องผาเหลืองเพ่ือใสชุดนักโทษแทน (ศักดินา 
ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2536) การตอสูเร่ืองการศึกษาในทางธรรมของผูหญิง 
ทั้งในสถานะสามเณรีและพระภิกษุณีในประวัติศาสตรไทย จึงดูประหลาด
ผิดปกติ เชนเดียวกับความฝนของเด็กผูชายท่ีจะเขาสูบทบาทแม อนุบาลบุตร 
ยอมถูกสังคมมองวาผิดเพ้ียน และกลายเปนเรื่องตลกขบขันและมักถูกตอกย้ํา
ผานรายการโชวตลกทางสถานีโทรทัศนไทยตลอดมา

การกักขังท่ีทางของผูหญิงในพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิดานพุทธศาสนายังปรากฏ
เดนชัดจนปจจุบัน ที่สํานักพระพุทธศาสนาปฏิเสธการมีอยูของภิกษุณี โดย
กลาวอางวาไมมีการสืบทอดมานานแลว สวนในอดีต ปรากฏในหลักฐานจารึก
และตํานานทองถิ่น อาทิ ในจารึกสุโขทัย ผูหญิงถูกวางใหเปนเพียงผูอุปถัมภ
พระศาสนาผานการทําบุญ ถวายทาน และปฏิบัติธรรมโดยไมตองบวชเรียน 
ผูหญิงสมยัสุโขทัย ภายหลังการถวายทานมักมีคาํอธิษฐานวาขอใหเกิดเปนผูชาย
ในโลกหนา จะไดมีโอกาสอยูใกลชิดพระโพธิสัตวและพุทธศาสนา คําสอนดาน
พุทธศาสนาในระดับโลกียธรรม ซึง่มอีทิธิพลตอความเช่ือเก่ียวกับพุทธศาสนิกชนน้ัน 
ยังตคีาผูหญิงตํา่กวาผูชาย ใหคาผูหญิงวาเปนแค ‘หนีชาติ’ คอื คนท่ีตํา่ตอยกวา
ผูชาย อนัเน่ืองมาจากการประกอบกุศลกรรมมาแตครัง้อดตีกาล (จริานุช โสภา, 
2542, น. 59) ในงานชิน้เดียวกันจริานุช อางงานประพันธ ของ เสฐียรโกเศศ ‘ประเพณี

เก่ียวกับชีวิต: เกิด - ตาย’ (2505) ซึ่งสะทอนโลกคติที่พร่ําสอนสถานะไรคุณคา
ของหญิงในสังคมสยาม มีใจความวา “ถาผูชายไปผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน ตายไป
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ตองตกนรกขุมโลหะสิวพลีพรอมหญงิชูผูนัน้ ครัน้ใชโทษกรรมในนรกเสร็จสิน้แลว 
จะตองไปเกดิเปนหญิงอีก 500 ชาต ิถัดจากน้ันตองไปเกดิเปนกะเทยอีก 500 ชาติ 
แลวไปเกิดเปนสัตวที่เขาตอนอีก 500 ชาติ แลวจึงไปเกิดเปนผูชายได”

โครงสรางเพศภาวะท่ีฝงลึกอยูในระบบคิดของครู มักสะทอนออกมา
อยางไมรูตวั เมือ่ครแูนะแนวนักเรียน ครมูกัแนะแนวใหนกัเรียนผูหญิงเลือกเรียน
ในวชิาทีเ่หมาะสมกับความคาดหวังของสงัคม คอื การเขาสูอาชพีครูและพยาบาล 
พนักงานบัญชี พนักงานตอนรบั ระบบคดิชดุเดียวกัน กลอมใหครูเช่ือวา วิชาดาน
รฐัศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร นติศิาสตร ศาสตรนกัการทูต เปนสาระ
อาชีพท่ีคูควรกับเด็กผูชาย โครงสรางเพศภาวะยังทํางานผาน ตําราเรียน และ
หลักสูตรแฝง ตําราเรียนทุกระดับชั้นในหลายๆ ประเทศจึงบมเพาะ ตอกย้ํา
ความเปนหญิงคูกับการเปนแมบานแมเรือน ควบคูไปกับการทํางานรับใชระบบ
ทนุนิยมอยางเขมแขง็ (Acker, 1993; Skelton, 1997 อางถึงใน Maynard, 2000: 
122; นงเยาว เนาวรัตน, 2551; มาดี ลิ่มสกุล, 2552; วิสันต สุขวิสิทธ์ิ, 2554)

สวนบทบาทพอถูกวางเปนผูหาเล้ียงครอบครัว ทํางานนอกบานหรือ
ในพื้นท่ีสาธารณะ โดยแยกขาดจากความรับผิดชอบภาระงานในบาน หรือ
เขารวมรับผิดชอบเพียงเล็กนอย งานศึกษาเปรียบเทียบเวลาการทํางานบาน
และงานอ่ืนๆ ที่ไมไดรับคาจางซึ่งปจจุบันนักสตรีนิยมเรียกวางานเก้ือกูล 
(care work) นั้น พบวาผูหญิงทํางานเก้ือกูลมากกวาผูชายใน 1 วัน ตั้งแต 
2 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง 53 นาที ประเทศท่ีผูหญิงและผูชายทํางานบานตางกัน
นอยท่ีสุด คือ ประเทศฝร่ังเศส ประมาณ 2 ชั่วโมง สวนประเทศเม็กซิโกผูหญิง
ทาํงานบานมากกวาผูชายเกือบ 5 ชัว่โมงตอวนั (Antonopoulos, 2009, p. 3)

ในสงัคมไทย เวลาทํางานบานของผูหญิงท่ีทาํงานนอกบานยาวนานกวา
ผูชายน้ัน เปนปรากฏการณปกติ ที่สําคัญมีงานศึกษาท่ีบงบอกวา โรงเรียน
ยังคงเปนพ้ืนท่ีการผลิตซํ้าเพศภาวะระดับตางๆ อยางเขมขนตอเน่ือง และ
หลบซอนอยูในการใชภาษา งานศึกษาของ วิสนัต สขุวิสทิธ์ิ (2554, น. 178-181) 
ที่ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2505 - 

2544 นําเสนอผลการศึกษาท่ีนาสนใจวาหนังสือรายวิชาภาษาไทย เปนพ้ืนท่ี
ที่คอยย้ําความแตกตางและเหล่ือมลํ้าระหวางหญิงชายผานเคร่ืองมือการสอน
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ภาษาหลายรูปแบบ เชน เมื่อใชคํากริยาท่ีแสดงการกระทํา กริยาท่ีจะใชคูกับ
เพศหญิงท่ีพบบอย คอื ทาํครัว ทาํงาน สวนผูชาย กระทําผานคําอานหนังสอืพิมพ 
เลนฟุตบอล เตะฟุตบอล สวน กลุมคาํศัพททีใ่ชกับตวัละครชายเผยใหเห็นบทบาท
ในหลายพ้ืนท่ี เชน ซอมบาน ทาสี สอนหนังสือ สูรบ ปองกันเมือง เรียนหนังสือ 
สวนผูหญิงทําขนม ทํากับขาว ทํากระทง ซอมเสื้อผา สําหรับคําศัพทแสดง
คณุลักษณะของแตละเพศ หนังสอืประกอบรายวิชาภาษาไทย ประดิษฐคาํแสดง
ลักษณะความเปนหญิงผานคําประเภท ขี้ตกใจ ขวัญออน รองไห โอบออมอารี 
มีเมตตา สงบเสงี่ยม สวนผูชาย เขมแข็ง ใจเด็ดเด่ียว อดทน ใฝรู ขอคนพบของ
วิสันต สอดคลองกับงานของ นงเยาว เนาวรัตน (2551) มาดี ลิ่มสกุล (2552) 
กอนหนาน้ีที่ชี้วา ตําราเรียนในหลักสูตรการศึกษาเกือบทุกรายวิชามักตอกย้ํา
ความคิดความเช่ือเก่ียวกับพ้ืนท่ี บทบาท สญัญะ บคุลิกภาพ การตอกย้ําเพศภาวะ
มคีวามแยบยล โดยใชภาพและภาษา งานของมาดี ชีว้า ภาพของแม ในตําราเรียน
ตรึงอยูกับพ้ืนท่ีในบานและบทบาทการผลิตซํ้ามาทุกยุคทุกสมัย สตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยมชี้วา ภาษาและภาพตัวแทนท่ีกระทําผานพ้ืนท่ี
ความรูที่เปนทางการดังกลาวเปนท่ีมาของความเปนรองและเปนอื่นของผูหญิง 
โดยท่ีตาํราเรียนรายวิชายุคเกามภีาพแมกวาดบานโดยใชไมกวาด ตอมาตาํราเรียน
ยุคปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 แมและลูกสาวใชเคร่ืองดดูฝุนทําความสะอาดบาน 
สวนภาพลักษณของพอถูกตรึงกับความเช่ือเร่ืองความเปนผูนํา คือ ผูหาเล้ียง
ครอบครัว พอออกไปทํางานนอกบาน และภาพในบานของพอยังคงน่ังอาน
หนังสือพิมพ ลางรถยนต

3.3.2 เพศภาวะที่เปนระบบโครงสรางสัญลักษณนิยม
เพศภาวะท่ีเปนระบบโครงสรางสัญลักษณนิยม (gender symbolism) 

หมายถึง ระบบคิดและการรับรูเร่ืองราว การประดิษฐ ตบแตงสัญญะและ
รหัสหมายในแบบขั้วตรงขามตามเพศภาวะหญิงและชาย เชน ความออนแอ 
ความออนหวาน และความเปนแมเปนเมีย มักถูกหมายรูวาเปนสัญญะของ

เพศภาวะหญิง สวนสัญญะท่ีเปนข้ัวตรงขาม ไดแก ความเขมแข็ง กาวราวและ
กลาหาญ ถูกรับรูวาเปนรหัสหมายความเปนชายชาญ
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ในงานของอวยพร พานิช ‘ผูหญิงกับภาษา’ มีการวิเคราะหวาภาษา
ในสงัคมไทยตัง้แตยุคโบราณถูกสรางดวยผูชาย เน่ืองจากเปนผูปกครอง มอีาํนาจ
และไดรบัการศกึษาเลาเรียนรอบรูหลายดาน ความเปนผูชายสะทอนผานภาษา
จึงมีความแข็งแกรง เปนผู นํา เปนนักรบซึ่งมีหลักฐานจากหลักศิลาจารึก 
หลักท่ี 1 สมัยสุโขทัย ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ความวา

“…กูไปตีวังชางได กูเอามาแกพอกู กูไปตีบานตีเมือง ไดชาง
ไดงวง ไดปวไดนาง ไดเงินไดทอง กูเอามาเวนแกพอกู…” 

(อวยพร พานิช, 2541, น. 252-254)

สวนผูหญิง ภาษาของผูชายกลอมใหเปนเพศท่ีออนแอไมไดเปนเจาของ
ชีวิตและเพศวิถีตน เชน ในสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู

“เปนสตรีสุดดีแตเพียงผัว  จะดีชั่วก็แตยังกําลังสาว
ลงจนสองสามจืดไมยืดยาว  จะกลับยังสาวสิเต็มตรอง
เมือ่สกุงอมหอมหวานจึงควรลน  อยูกับตนอยาใหพรากไปจากท่ี
อยาชงิสกุกอนหามไมงามดี เมือ่บญุมีคงจะมาอยาปรารมภ”

(อวยพร พานิช, 2541, น. 252-254)

นอกจากสุภาษิตสอนหญิง อวยพร (2541) ชีว้าวรรณคดีไทยท่ีกลอมหญิง
ใหอยูในสภาพเปนรอง ไรอาํนาจปกครองตนเองน้ัน ยังปรากฏในงานวรรณกรรม
สําคัญๆ ชิ้นอื่นๆ อีกจํานวนมาก อาทิ กฤษณาสอนนองคําฉันท ที่มีผูประพันธ
หลายคน ทัง้ปราชญ พระภิกษสุงฆ และขุนนางใกลชิดพระมหากษตัริย การควบคุม
เพศวิถี พ้ืนท่ี และสถานะของผูหญิงนั้นนอกจากผานภาษา เร่ืองเลาแลว

ยังกระทําผานจารีตประเพณีและกฎหมายอีกดวย การใชอํานาจของผูชาย
ควบคุมรางกาย เพศวิถีและโอกาสในชีวิตของผูหญิง ยังมกีารบันทึกในงานตางๆ 
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จนปจจุบันกาล (ดูใน Duplatre, 1922; ธิดา สาระยา, 2544; ปราณี วงศเทศ, 
2549; มาล ีพฤกษพงศาวลี, 2551; เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558) การสืบเน่ือง
ของความคิดการควบคุมผูหญิง ใหมีคุณลักษณะ ‘ผูหญิงดี/กุลสตรี’ ผานการ
ควบคุมเพศวิถี และพ้ืนท่ี ปรากฏชัดเจนในงานระยะตอมา อาทิ ในของวิสันต 
(2555, น. 181) ที่เผยวาเน้ือหาในหนังสือ ตําราในรายวิชาภาษาไทย ตอกย้ํา
อยางแยบยลผาน กลวิธีนํามาใชซํ้า เชนมีการบรรยายวา ‘…พวกเธอดูชีวิตของ
นางวันทองสองใจนะ...’

3.3.3 เพศภาวะที่เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล
เพศภาวะท่ีเปนคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล (individual gender) 

คือ การควบคุมและกลอมเกลาของสถาบันทางสังคมเพ่ือสรางบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมความเปนเพศภาวะของแตละปจเจกในแตละวัฒนธรรมใหมลีกัษณะ
ความเปนเฉพาะในแตละเพศภาวะท่ีองิแอบกับเพศสรีระ อาทิ การต้ังชือ่ การให
ความหมายตอสวนตางๆ ของรางกาย การใชภาษาท่ีจาํเพาะสําหรับเด็กแตละเพศ 
การแยกของเลนและการละเลนของเด็กออกเปนสองเพศ การกําหนดรูปแบบ
และสีของเส้ือผา การกํากับพ้ืนท่ีและเสนแบงพฤติกรรม และการกระทําทาง
สังคมออกเปน 2 ประเภท ท้ังหมดนี้เพ่ือใหเกิดการหมายรูความเปนเพศเฉพาะ
ในแตบุคคลในระดับบุคลิกภาพ และการแสดงออกภายนอก

ดังนั้น วิเคราะหไดวาการศึกษาเพ่ือแปรเปลี่ยนอํานาจระหวางหญิงชาย
ตองไมหยุดนิ่งอยูที่การทําความเขาใจระดับพ้ืนผิวนอกสุด ซึ่งก็คือรูปแบบที่ 3 
ดวยการจัดการศึกษาท่ีเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของปจเจก อาทิ การรณรงค
ใหผูหญิงกาวขามธรณีบานไปสูโลกการเมือง โดยไมตระหนักถึงโครงสราง
การแบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ และระบบสัญลักษณที่เปนรหัสหมาย
คอยตอกยํ้าท่ีทางและบทบาทของหญิงชายในสังคม การศึกษาและรณรงค
ในระดับดังกลาวมักบรรลุผลอยางจํากัดและไมย่ังยืน ดวยผูหญิงเองและสังคม
สวนใหญยังถูกตรึงอยูกับแนวคิดการแบงงานกันทําเชิงเพศภาวะซ้ําแลวซ้ําเลา

ผานหนาสื่อ ละครทีวี และในวิถีชีวิตประจําวัน ตําราเรียนและหลักสูตรแฝง
ในโรงเรียนไดทําหนาท่ีตอกย้ําและตรึงความคิดความเช่ือขางตน

70



3.4 ศาสตรการสอนสตรีนิยม
ในโลกตะวันตก ศาสตรการสอนสตรีนิยม/ศาสตรการสอนผูหญิง 

(Feminist pedagogy) นั้น เปนท่ีรับรู พรอมๆ กับการกอเกิดของหลักสูตร
สตรีศึกษาในสถาบันชั้นสูง แตทวาศาสตรการสอนสตรีนิยม/ผูหญิงไมแตกตาง
จากวิธีคดิและมโนทัศนอืน่ท่ียังมขีอถกเถียงอยูหลายประเด็น ทีส่าํคัญคือคาํถาม
ทีว่า อะไรคอืศาสตรการสอนสตรนียิม และมลีกัษณะอยางไร เปนศาสตรการสอน
หรือศาสตรการเรียนรูเฉพาะตัวหรือไมอยางไร (Shrewsbury, 1993; Weiler, 
1995; Scering, 1997) ชรูสเบอรรี (Shrewsbury, 1993, p. 8) ใหความเห็นวา 
ขอถกเถียงและคําถามขางตน หนีไมพนตัวตนของศาสตรผู หญิงที่มีความ
ไมลงรอยทางความคิด ทั้งระบบความคิด ศาสตร และขบวนการเคล่ือนไหว 
ซึ่งประกอบสรางจากหลายสายธารความคิด และมีผูแสดงหนาใหมเกิดข้ึน
ตลอดประวัตศิาสตรอนัยาวนาน อยางไรก็ตาม ความหมายของศาสตรการสอน
ผู หญิงที่เปนท่ียอมรับรวมกันไดระดับหนึ่งก็คือ เปนทฤษฎีการสอนและ
การจดัการเรียนรูทีป่ระกอบสรางดวยชุดญาณวิทยา ความคดิ และการปฏิบตักิาร
ในหองเรียนบนฐานมุมมองสตรีนิยมหน่ึงๆ ซึ่งสรางทางเลือกในการกําหนด
ผลลัพธตอผูเรียน และการศึกษาท่ีตางไปจากแนวจารีต การศึกษาแนวจารีต
หนีไมพนการศึกษาท่ีวางอยูบนญาณวิทยาระบบเหตุผลความเปนวัตถุวิสัย
ของความรูและโลกทัศนการมองโลกแบบผูชาย (Shrewsbury, 1993: Scering, 
1997; Webb, Allen & Walker, 2002)

ชรูสเบอรรี (Shrewsbury, 1993) ใหความเห็นอีกวา สตรีนิยมยังโจมตี
ศาสตรการสอนท่ัวไปวาเปนแนวการสอนท่ีถูกครอบงําโดยระบบความรูที่วาง
ผูชายเปนศูนยกลางจักรวาลความรู สวนศาสตรการสอนสตรีนิยมอิงอยูกับ
ญาณวิทยาประสบการณ อารมณความรู สึกของผู หญิงในตําแหนงแหงท่ี
อนัหลากหลาย วางการสอนเปนการปฏิบตักิารทางการเมือง เพ่ือการปลดปลอย
ผูเรียนจากภาวะไรตัวตน แปลกแยก และไมมีเจตจํานงอิสระ แกนของศาสตร
การสอนสตรีนยิมจงึเนนกระบวนการสรางความรูแบบรวมมอืและพ่ึงพาระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ลดทอนอํานาจครู (decentering the power) ปรับเปลี่ยน
บทบาทครจูากผูรูมาสูนกัเรียนและนักศึกษา ผูเรยีนมฐีานะผูสรางความรูและครู
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เปนผูฟงและเรียนรูสิง่ใหมๆ  จากศิษยมากข้ึน นาํประสบการณผูเรียนท้ังในเชิงลึก
และวิถีชีวิตประจําวันเขาสูการปฏิบัติการการเรียนรูในหองเรียน และเปาหมาย
การสอนเพ่ือการเปล่ียนแปลงภาวะแปลกแยกและไรตัวตนของผูเรียนและ
โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกดทับ

ในงานของ แคทลีน วีเลอร (Kathleen Weiler) (1991, 1995) เร่ือง 
‘Freire and a Feminist Pedagogy of Difference’ เผยใหเห็นการกอตัว
ของศาสตรการสอนผูหญิงในบริบทเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา วีเลอร เผยวา 
ศาสตรการสอนผูหญิง เร่ิมภายหลังจากท่ีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปดสอน
วิชาสาขาสตรีศึกษาราวๆ ค.ศ. 1970 นักสตรีนิยมการศึกษา ซึ่งมีสถานะเปน
นักวิชาการชายขอบ แสวงหาวิธีการสอนแนวใหม ความคิดที่สงอิทธิพลตอ
ศาสตรการสอนผูหญิงมาจาก 2 กลุมความคิด คือ ความคิดสายทฤษฎีวิพากษ 
(Critical theory) โดยเฉพาะจากงานของ เปาโล เฟรเร (Paulo Freire) ที่สนใจ
ศาสตรการสอนเพ่ือปลดปลอยผูถูกกดข่ี (Liberation pedagogy) จากงานของ
เฟรเร ชื่อ ‘the Pedagogy of the Oppressed’ อีกดานหน่ึงตอยอดมาจาก
การจัดการศกึษาเพ่ือ ‘การสรางจติสาํนึกเชิงวิพากษ’ (Consciousness raising) 
ของกลุมผูหญิงในยุคคลื่นลูกท่ี 2 ที่เนนการต้ังวงเสวนา สํารวจตรวจสอบ
ภาวการณถูกกดทับ ผานอารมณความรูสกึและประสบการณเชิงลกึของผูหญิง
รายบุคคล ขบวนการผูหญิงเผยวาการเสวนาท่ีกระทําๆ ขุดและร้ือสิ่งท่ีเก็บซอน
อยูในจิตไรสํานึก เปนวิธีการตรงท่ีไดสืบคนปจจัยเง่ือนไขที่ผลัก/ตรึงผูหญิง
ไวในความสัมพันธที่เหลื่อมลํ้า ซึ่งกลุมผูหญิงที่ขับเคลื่อนการเมืองของผูหญิง
ในยุคคลื่นลูกท่ี 2 ตางชี้ใหเห็นวา กระบวนการขางตน คือ การศึกษาเพ่ือสราง
ความรูอยางถองแทและยกระดับจิตสํานึกผูหญิงท่ีรับรูตัวตน เปนการศึกษา
ทีเ่ปดโลกผูหญิงจากดานใน มองเหน็ปญหาระดับปจเจกเช่ือมโยงเกาะเก่ียวกับ
โครงสรางสังคมวัฒนธรรมท่ีกําหนด คือ โครงสรางเพศภาวะ การตระหนักรู
เชงิวิพากษ ทาํใหเกิดอาํนาจภายในตัวเอง (power within) นาํไปสูการปฏิบตักิาร
ทางการเมือง คือการนําพาผูหญิงออกจากภาวะแปลกแยกเปนอื่น ทั้งระดับ
ปจเจกและกลุม ดงัเชนท่ี บรอนวิน เดวิส (Bronwyn Davies) ระบุในงานทบทวน
เรื่องทฤษฎีเพศภาวะและการศึกษาในทํานองวา เด็กเรียนรูปฏิบัติการทาง
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วาทกรรมท่ีกระทําซ้ําๆ ในชีวิตทางสังคม เพ่ือที่จะสรางความเปนหญิงและชาย
ใหถูกตองสมบูรณ เพราะพวกเขาจะไดรับการยอมรับในอัตลักษณดังกลาว 
การศึกษาจึงตองเขาใจโลกท่ีเปนเพศภาวะและทําอยางไรใหนักศึกษาเขาใจ
สิง่เหลาน้ี ความเขาใจขางตนมเิพียงเปนเร่ืองของความรูและสติปญญา แตรวมถงึ
การเขาใจการถูกกําหนด การฝกหัดรางกาย จนความเปนหญิงและชายปรากฏข้ึน
ในตัวเด็ก (Davies, 1989, as cited in Taylor, 1995, p. 4)

3.4.1 องคประกอบของศาสตรการสอนสตรีนิยม
ศาสตรการสอนสตรีนิยมเก่ียวดองกับชุดคําถามสําคัญวาดวย ‘ความรู’ 

‘อํานาจ’ และ ‘การปฏิบัติการทางการเมือง’ กระบวนการสอนและเรียนรู จึงเปน
สวนหน่ึงของการจดัวางและบมเพาะภาวะผูนาํนักสตรนียิมรุนใหมใหบงัเกิดขึน้
ในอาณาบริเวณร้ัวมหาวิทยาลัย ในหวงเวลาน้ันเปนท่ีรับรูกันวามหาวิทยาลัย 
เปนพ้ืนท่ีปลกุปนปญญาชนประเภทตางๆ วีเลอร (Weiler, 1991, 1995; Hooks, 
1994) เผยวาศาสตรการสอนสตรีนิยมจุดประกายคําถามตองานการสอน
ของบรรดาครูผูหญิงท่ีสามารถสรุปได 3 ประการดวยกันคือ

1.  คําถามตอบทบาทและอํานาจของครู
งานเขียนของวีเลอร ‘Freire and a Feminist Pedagogy of Difference’ 

(1991, 1995) มีคําถามตอบทบาทและอํานาจของครู สองมิติดวยกัน มิติแรก 
คล่ีใหเห็นอาํนาจของครใูนสถาบนัการศึกษาซึง่มคีวามรู มอีาํนาจตามตาํแหนง 
และประสบการณ มิติที่สอง ทบทวนอํานาจของครูในองคกรท่ีเกาะเก่ียวอยูกับ
เพศภาวะ สีผิว เชื้อชาติ ชาติพันธุ และความเปนประเทศท่ีสาม/ชายขอบของ
ระบบทุนนิยมโลก คําถามมิติแรก มุงตรวจสอบและคล่ีเน้ือนัยใหเห็นอํานาจ
ของครทูีม่กัไปกดทบัเสยีงและประสบการณของผูเรยีน การตัง้คาํถามกับอาํนาจ
และบทบาทของครูในหองเรียน คําถามมิติที่สอง เร่ิมขึ้นเมื่อนักสตรีนิยม
การศึกษามองเห็นครูทีเ่ปนสตรเีพศมักอยูในสถานะชายขอบไรอาํนาจ ขาดตนทุน

ที่จะตอรองกับระบบวัฒนธรรมองคกรการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตาม
แนวจารีต นักการศึกษาสตรีนิยมมักเผชิญกับความตึงเครียดในการนําแนวคิด
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สตรีนิยมเขาสูพ้ืนท่ีวัฒนธรรมองคกรชายเปนใหญ ในสถาบันการศึกษาช้ันสูง 
ทามกลางขอจาํกัดดังกลาว คาํถามท่ีเกาะกินจติวิญญาณครู คอื ครูจะสรรสราง
อํานาจอยางไรเพ่ือนําพาศิษยไปสูการปลดปลอยภาวะไรตัวตน และตระหนักรู
ในอํานาจตน โดยท่ีอํานาจของครูมิใชเปนอํานาจประเภทเพ่ือการครอบครอง
บงการผูอื่น (power over/power to) อยางท่ีเหลาทรราชและเผด็จการกระทํา
ตอผูอยูใตการปกครอง แตเปนอาํนาจท่ีสงพลังบวกใหแกกัน เปนศักยภาพ และเปน
สมรรถนะ (energy capability and potentiality) ในการนําพาตัวครูเองไปสู
ภาวะใหม การต้ังคาํถามกับอาํนาจและบทบาทของครูในหองเรียนท้ัง 2 ระนาบ 
จึงเปนการเบิกโรงศาสตรการสอนสตรีนิยม/ผูหญิงตอแวดวงวิชาการ (Weiler, 
1991, 1995; hooks, 1994)

2.  คําถามตอญาณวิทยาวาดวยความรู
แหลงที่มาของความรู และความรูที่เปนความจริงแทคืออะไร สตรีนิยม

ทาทายการสรางความรูในแนวจารีตและคล่ีใหเห็นถึงแหลงความรูที่มาจาก
ประสบการณและอารมณความรูสึก โดยการอางงานของเปาโล เฟรเร ที่ชี้วา 
การศึกษาของผูถูกกดข่ี คือ การศึกษาท่ีตองผูกพันกับการปลดปลอยหรือ
ความมอีสิรภาพ จงึตองสบืคนลวงลกึเขาสูประสบการณภายในดานลกึในระดบั
จิตใตสํานึก ตองกระทําซํ้าแลวซํ้าอีก จนเจาของประสบการณมองเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางประสบการณและอารมณความรูสึกของตนและของคนอื่น 
และมองเห็นผูกระทําการกดทับระดับโครงสรางท่ีครอบอยูอยางชัดแจง ในยุค
อาณานิคมผูกระทําการระดับโครงสรางหนีไมพนเจาอาณานิคม และชนชั้น
กระฎมพีจากชาติเจาอาณานิคม ที่มุงสรางการศึกษาและใชศาสตรการสอน
แบบฝากธนาคาร (Banking Education) ตอผูคนใตปกครอง ศาสตรการสอน
ดงักลาวเนนกลอมผูเรียนใหเชือ่ฟงครซูึง่เปนตัวแทนผูมอีาํนาจเหนือ สอนใหเชือ่
ในความรูปราศจากการไตรตรอง และท่ีสาํคัญคือ สรางวัฒนธรรมปดปากเงียบ 
ลุมหลงความเหนือกวาของวัฒนธรรมเจาผูปกครองและดูแคลนภาษาและ

ภูมปิญญาตน ผูเรียนทองจาํความรูแตไมสามารถใชความรูอธิบาย และแปรเปล่ียน
สถานะและตําแหนงแหงท่ีของตน สิ่งท่ีเฟรเรสนใจ คือ วัฒนธรรมปดปากเงียบ
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ของคนจน ที่ไมกลาเปลงเสียง ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความกลัว 
รวมทั้งความกลัวในการมีอิสรภาพ การนําตนหรือการกําหนดเจตจํานงแหงตน 
สตรีนิยมจึงเร่ิมสนใจความคิดของเฟรเรและมโนทัศน ‘วัฒนธรรมปดปากเงียบ’ 
ของผูหญิง (Weiler, 1991, 1995; Hooks, 1994) สตรอมควิสต (Stromquist, 
2003) อางวาสตรีนิยมสายรากเหงายังหยิบยืมความคิดของ หลุยส อัลธูแซร 
(Louis Althusser) นักคิดชาวฝรั่งเศสสายมารกซิสต ที่วิเคราะหการศึกษาและ
โรงเรียนในสังคมทุนนิยมวาเปนแหลงกดทับผลิตซํ้าอํานาจของชนช้ันนายทุน 
โรงเรียนและความรูเปรียบเสมือนอํานาจออนท่ีคอยหวานลอมกลอมเกลา
ใหผูเรียนในชนช้ันแรงงานออนแรง จาํยอมตอระบบทุนนิยมอยางภักดี สตรนียิม
สายรากเหงาจึงจองมองโรงเรยีนอยางไมไววางใจและไมศรทัธา โรงเรียนเปนพ้ืนท่ี
สรางโอกาสและปลดปลอยผูหญิงจากสถานะรอง อยางทีส่ตรนียิมสายเสรนียิม
เชื่อมั่น

3. คําถามวาดวยเรื่องความแตกตางระหวางผูหญิง
ท่ีเปนกลุมทางสังคม
เบอรนซิ ฟชเชอร (Berenice Fisher) (1987) ไดจดุประกายสรางขอโตแยงวา 

แมวาประสบการณและอารมณความรูสกึเปนการประดิษฐสรางโดยสังคมและ
วัฒนธรรม แตหาใชวาประสบการณและอารมณความรูสกึท้ังหมดท้ังมวลจะถูก
มอมเมาอยางเบ็ดเสร็จเดด็ขาดโดยสังคมและวฒันธรรมนัน้ๆ ดงันัน้ประสบการณ
และอารมณความรูสกึยอมถกูสรางข้ึนไดใหม ผานการสานเสวนา ซํา้แลวซํา้เลา 
เพ่ือยกระดับจิตสํานึกการรับรูเร่ืองราวแหงตน การศึกษาทําหนาท่ีสําคัญ คือ 
การสํารวจ เผยคล่ี และไตรตรองถึงท่ีมาของประสบการณและโครงครอบตางๆ 
อนัเปนบอเกิดของประสบการณ ดงันัน้ การสรางความรู คอื 1) การเขาใจการประดษิฐ
สรางความรู 2) โครงสรางระบบคดิการผลติสรางความรูโดยการเชือ่มโยงความจรงิ
ทีฝ่งภายในตนและโลกภายนอก รวมทัง้อดุมการณทีก่อรปูความเปนตัวตนและ
คนอื่นในตัวผูหญิง อารมณความรูสึก แมดูเหมือนวาไมมีสภาวะเปนวัตถุวิสัย 

ตามหลักการวิทยาศาสตรที่ญาณวิทยาผูชายยึดถือเปนดั่งคัมภีร แตสตรีนิยม
สรางรากฐานใหเชื่อวาอารมณความรูสึก เปนความรูโดยตัวของมันเอง
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ในปลายศตวรรษที ่20 สตรนียิมสายสีผวิ (Black feminism) สายวัฒนธรรม 
(Cultural feminism) และหลังสมัยใหม (Postfeminism) ไดสรางขอโตแยงเร่ือง
ความแตกตางระหวางผูหญิง (question of differences) ที่เปนกลุมทางสังคม 
และมโนทศันความเปนสากลของประสบการณผูหญิง (a concept of universal 
of women’s experience) สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมโตแยงขอสมมติฐาน
ความคิดที่วาดวยเร่ือง ‘ความเปนหน่ึงเดียวของผูหญิงในลักษณะสากล’ และ
สรางขอโตแยงท่ีพึงรบัฟงวาอุดมการณ วาทกรรม และภาษาของเพศภาวะทํางาน
ผานระบบชนช้ัน สีผิว เชื้อชาติ อายุ และอ่ืนๆ สตรีนิยมกลุมใหมไมปฏิเสธ
เร่ืองขอถกเถียงเก่ียวกับความรูและท่ีมาของความรูวาตองสังเคราะหมาจาก
โลกของผูหญิง ทวาพวกเขาเสนอใหกาวขามการสรางความรูของผูหญิงแบบเปน
สารัตถะ และใหมองความรูที่เกาะเก่ียวกับตําแหนงแหงท่ี (positionality) ของ
ผูหญิงระดับปจเจกและกลุมทีป่ระกอบสรางผูหญิงเฉพาะราย ประสบการณผูหญิง
จึงมิไดมีชุดเดียวเปนสากล แตแตกตางหลายหลาก และมีพลวัตกับโครงสราง
อํานาจชุดอื่น (Fuss, 1989 as cited in Weiler, 1991, p. 37) นอกจากนี้ 
สตรนียิมหลงัสมยัใหมยังสรางขอโตแยงเก่ียวกับตวัตนและอัตลกัษณเพศภาวะ
ทีท่ฤษฎีสมยัใหมเชือ่วามคีวามสมบรูณมัน่คง ไมมพีลวัต (stable self/subjectivity) 
พวกเขานําเสนอวาตัวตน และอัตลักษณมีลักษณะผันแปรปรับเปล่ียน สราง
และสรางใหมไดไมรูจบ (unstable self) ความเล่ือนไหลเปนผลตกทอดมาจาก
ตัวตน และอัตลักษณเพศภาวะท่ีกอเกิดจากการตอสูตอรองของปจเจกกับ
โครงครอบ อีกนัยหน่ึง อัตลักษณที่ไมคงที่ มาจากผูหญิงเองที่คอยดิ้นรนตอสู
เพ่ือสรางตัวตนข้ึนมาใหม ไมหยุดนิ่ง นักคิดกลุมนี้ เสนอวา ความเปนอื่นของ
ผูหญิงจึงไมคงที่ และสามารถผลักออกไปไดจากกระบวนการ ‘จัดการศึกษา
โดยศาสตรการสอนสตรีนิยม’

3.4.2 หลักการพื้นฐาน 6 ประการของศาสตรการสอนสตรีนิยม
ในตนทศวรรษท่ี 21 มีงานเขียนช้ินสําคัญท่ีสรางขอถกเถียงเก่ียวกับ

หลักการพ้ืนฐานของศาสตรการสอนสตรีนิยม ชื่อ ‘Feminist Pedagogy: 
Identifying Basic Principles’ (Webb, Allen & Walker, 2002) คณะผูเขียน
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ไดรวมกันทบทวนหลักการพ้ืนฐานศาสตรการสอนสตรีนิยมรวมสมัย ซึ่งมีราย
ละเอียดท้ังหมด 6 มิติดวยกัน เน้ือหาหลายประการพองกับสิ่งท่ี วีเลอร ไดเสนอ
ไวกอนหนาแลว แตมีหลักสําคัญอีกบางประการท่ีนาสนใจ และมีลักษณะ
เปนการปฏิบัติการในหองเรียนมากข้ึน หลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ

1. การปรับเปลีย่นความสัมพันธระหวางอาจารยและศิษย (Reformation 
of the relationship of professor and student)

2.  การเพ่ิมพลังอํานาจ (Empowerment)
3.  สรางชุมชนการเรียนรู (Building community)
4.  ใหเอกสิทธ์ิกับเสียงของปจเจกเปนวิธีการสรางการรู (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 เร่ิมมอีิทธิพลทางความคิดตอผูสอน
ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาชั้นสูงบรรดาครูที่เร่ิมสนุกกับศาสตรใหม
ไดนําความรูศาสตรการสอนผูหญิงไปประยุกตจัดการเรียนการสอนนอกร้ัว
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยฝกครู และอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีการฝกอบรมวชิาชพีบางสถาบัน รวมทัง้ในหองทดลองวชิาคอมพวิเตอร
ก็ไดนําวิธีคิดและหลักการสําคัญของศาสตรการสอนผูหญิงไปประยุกตใช
เชนกัน

บทความ ‘Feminist Pedagogy: Identifying Basic Principles’ ดงักลาว 
ใหรายละเอียดเก่ียวกับจดุยืนหรอืมโนทศันยอยๆ มคีวามนาสนใจหลายประการ
ดังน้ี 

ดานท่ี 1 นําเสนอคุณคาการแบงปนอํานาจ (sharing power) ในการคิด
และตีความหมายสัญญะและความรู ระหวางครู - นักเรียน ผูเรียนและครู คือ 
กัลยาณมิตรทางปญญา รวมแสวงหากระบวนการสรางความรูอยางเทาเทียม 
ครพูลิกกลับบทบาทจากการเปนผูปอนมาเปนผูเรียนอยางต้ังใจ และพลิกบทบาท
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ไปเปนผูคนคิดตั้งคําถามเพ่ือใหหองเรียนมีพลวัตมากข้ึน อาทิ ในงานของ 
เซริง (Scering, 1997 อางถึงใน Webb, Allen & Walker, 2002, p. 68) ชี้วา
การสอน คือ การสรางจารีต การสํารวจตรวจสอบความอยากรูและสงสัยอยาง
กระตือรอืรนของผูเรยีน สรางเง่ือนไขใหหองเรยีนปราศจากความกลวั และจาํยอม
ตอคําอธิบายกระแสหลัก ยึดหลักการเสวนาท่ีลุมลึก มุงตรวจสอบความรูจาก
ประสบการณสวนตัวเบ้ืองลึกรายปจเจก รวมทั้งสรางส่ิงแวดลอมการเรียนรู
ใหสมาชกิทุกคนรูสกึปลอดภัยจากการคิดตาง การโตแยง และใหคณุคาการเปน
ผูกระทําการ และมีอิสรภาพในการเปนผูกระทําการ

ดานท่ี 2 ใหคุณคาแกการเสริมพลังอํานาจทั้งครูและผูเรียน ผานการ
ใหคาแกอุดมการณประชาธิปไตยและการแบงปนอํานาจ หลักการสําคัญ
อีกประการขององคประกอบที่ 2 คือ การปฏิเสธความเช่ือที่วา การศึกษา 
คือ กระบวนการสรางปญญาแบบธรรมชาติและเปนกลาง

ครูที่เห็นคุณคาของศาสตรการสอนผูหญิงไดแสวงหาวิธีการจัดการ
หองเรียนในบรรยากาศประชาธิปไตยและการแบงปนอาํนาจ การสรางบทเรียน
ทีเ่ขาถึงเบ้ืองลกึของอารมณความรูสกึของการกดทับความกลัว สถานะเปนรอง
ของผูหญิงในบริบทเง่ือนไขเฉพาะหน่ึงๆ สรางส่ิงแวดลอม และต้ังคําถาม
กับความรูทีเ่ชือ่วาเปนกลาง/ปราศจากอคติ สถาปนาหองเรียนเสมือนปฏิบตักิาร
ของการเขาถึงความมีอิสรภาพและปราศจากความหวาดกลัว (the practice 
of freedom)

ดานท่ี 3 พลิกชุมชนสถานศึกษาไปสูชุมชนการเรียนรูที่บมเพาะท้ังมิติ
ดานนอกและดานใน มโนทัศนและวิธีคิดที่สําคัญของมิติที่ 3 คือ การเก้ือกูล 
(caring) และการสรางความไววางใจ (trust) ใหสมาชิกทุกคนม่ันใจวาจะไดรับ
ความเคารพและมีโอกาสในการเสวนาแสวงหาความรู อยางไมถูกกีดกัน
และสรางความเปนอื่น ชุมชนการเรียนรูในลักษณะน้ีตอมามีสวนสําคัญในการ
สรางทักษะการวิพากษวิจารณ ภาวะผูนํา การจัดองคกรแนวระนาบ และ
การทํางานรวมกัน (connectedness) อยางสรางสรรค ทัง้ในหองเรียนและชุมชน
ภายนอก เชื่อมโยงความรูกับบริบทจริง ศาสตรการสอนผูหญิงจึงชวยคลี่โจทย
รวมสมัยท่ีนกัการศึกษามักถูกทาทาย คอื การศึกษาสมัยใหมมกัทอนประวัตศิาสตร
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ตัวตนของชุมชน โดยการนําปจเจกเรียนรูตนเองผานโครงครอบประวัติศาสตร 
สังคมและวัฒนธรรม 

ดานท่ี 4 ใหเอกสิทธ์ิการเปนผูรูแกผูอื่นท่ีมิใชครู ซึ่งไดแกสมาชิกทุกคน
ในหองเรียน คอืการใหคณุคาแกวิธีคดิเร่ืองความรู และกระบวนการสรางความรู 
ความรูมิใชธรรมชาติและเปนสารัตถะ แตเปนสิ่งท่ีถูกประดิษฐสรางโดยสังคม
และวฒันธรรม ความรูจงึรือ้สรางใหมได ตัง้คาํถามและตรวจสอบฐานคดิในการ
เลือกหยิบความรูชุดหน่ึงและปฏิเสธการมีอยูของความรูชุดอื่นได รวมท้ังการ
รบัฟงการเปลงเสียง เร่ืองเลา และอารมณของผูเรียน ทัง้หมดทัง้มวล คอืวธีิการรู
อีกแบบหน่ึงท่ีสําคัญ 

ดานท่ี 5 ใหคุณคาของความรูที่ประกอบสรางมาจากประสบการณ
สวนตัวเบ้ืองลึกและบริบทประจําวันของผูเรียนท่ีหลากหลาย ชี้ใหเห็นสัจจะ
ความรูที่มีความซับซอน มิไดเปนหน่ึงเดียว และระบบคุณคาลักษณะพหุทัศน 
อกีนัยหน่ึง คอืการนําความหลากหลาย และตําแหนงแหงท่ีทางสังคมของผูหญิง
ทีเ่ปนปจเจก มาเปนแกนกลางการวิเคราะหประสบการณของผูหญิง (Scering, 
1997)

สุดทายดานท่ี 6 คือ การทาทายขนบ ที่เชื่อวา ‘ความรู’ และ ‘วิธีการสอน’ 
มคีวามเปนกลางมเีหตุมผีล ปราศจากความเชือ่และอดุมการณแฝง (value free) 
ชุมชนการเรียนรูบนฐานคิดศาสตรการสอนผูหญิง ตองการเผยสถานะโรงเรียน
และบทบาทผลิตซํ้าและค้ํายันโครงสรางเพศภาวะผานวิธีคิดแบบแบงขั้ว อาทิ 
คณุลักษณะจํายอม/การมีเจตจาํนงอิสระ พ้ืนท่ีสาธารณะ/สวนตัว ความเปนหญิง/
ความเปนชาย ในขณะเดียวกัน ชีใ้หชมุชนการเรียนรูตองตระหนัก และตรวจสอบ
วิธีคิดและตรรกะระดับปรัชญาดังกลาว รวมถึงอานิสงสของวิธีคิด วาไดกอผล
ตอกย้ําพ้ืนท่ีและคุณลักษณะของผูหญิงอยางไร ทั้งความแตกตางและความ
ออนดอย ทั้งดานคุณคา อํานาจ และโอกาสในชีวิต ที่กลาวมาท้ังหมดท้ังมวล
ชี้ใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางศาสตรสตรีนิยมและศาสตรการสอนสตรีนิยม
นั่นเอง

อีกดานหน่ึง เมื่อทบทวนศาสตรการสอนผูหญิงที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดเชิงวิพากษของ เปาโล เฟรเร นั้น ปรากฏวา แนวคิดเชิงวิพากษ
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มีสวนอยางสําคัญในการปลุกเราหองเรียนเปนพ้ืนท่ีสรางผูเรียนมีคุณลักษณะ
เปนผูตื่นรู (active knower) มีจิตสํานึก ใครครวญ วิพากษวิจารณ รื้อถอน
ความกลัวในเสรีภาพ และมองเห็นตัวเองเปนเมล็ดพันธุของการเปล่ียนแปลง 
วิธีการเรียนรู นอกจากการสานเสวนา และการรวมมือ ศาสตรการสอนผูหญิง 
มีโครงงานสรางนักกิจกรรม (Activist project) เชน การกระตุนใหผูเรียนช้ีเปา
ปญหาการกดทับเพศภาวะท่ีดาํรงอยูในชวิีตประจาํวัน รวมทัง้มองเห็นศกัยภาพ
ของสตรีนิยมในการนําพาปจเจกออกจากปญหา โครงการดังกลาวประสงค
ใหผูเรียนพัฒนาการรับรูถึงภาวะไรตัวตนของผูหญิงในขั้นลึก กระตุนใหผูเรียน
เปนผูกระทําการ และมีทักษะการเปนผูกระทําการ อาทิ การพูด การรณรงค 
การเขียนแถลงการณ การรวมกลุม และการเจรจาตอรองกับกลุมอํานาจนํา 
ทวาโครงการดังกลาวอาจสงผลใหผูเรียนบางคนท่ีไมตองการจะวางตัวเอง
เปนผูอยูในความขัดแยงเกิดความยุงยากใจ

นอกจากนี้ ศาสตรการสอนสตรีนิยมปฏิเสธการประเมินผลท่ีเนน
การสอบวัดผลที่ประเมินไดวาวิธีการดังกลาวไมอาจเผยเน้ือนัยของการเรียนรู
เบ้ืองลกึได มกีารนําเสนอใหครทูดลองใชการประเมินแบบมสีวนรวม เพ่ือคนหา
ความเปล่ียนแปลงจากภายในผูเรียน งานศึกษาบางช้ินชี้วาการใชบันทึก
หลงัสอนเปนพ้ืนท่ีสะทอนของผูเรียนเปนวิธีการท่ีนาสนใจ (Weiler, 1991; 1995; 
hooks, 1994)

ในสังคมไทยงานเขียนศาสตรการสอนผูหญิง/สตรีนิยมนับเปนเร่ืองใหม 
ยังไมเปนท่ีคุนเคยมากนักสําหรับนักการศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบัน
ฝกครูชั้นสูง เร่ืองที่คุนเคยอยูบางคือ ศาสตรการวิจัยสตรีนิยม อาทิ การวิจัย
แบบมีสวนรวมแนวสตรีนิยม (Feminist participatory research) ซึ่งนักวิจัย
สตรีนิยมไดคนหากระบวนการวิจัยท่ีใหผูหญิงที่ถูกวิจัยเปนผูสรางพลังภายใน
และความรู เพ่ือเขาใจตัวตนและสงเสียงสูผูอื่นท่ีมีอํานาจเหนือ ศาสตรวิจัย
สตรีนิยม มาพรอมกับหลักสูตรสตรีศึกษา ซึ่งเริ่มมีพ้ืนท่ีปฏิบัติการต้ังแต
ตนทศวรรษ 2540 และมหีลกัสูตรฝกอบรมแนวสตรนียิมจาํนวนไมนอยท่ีเร่ิมลงสู

ชมุชน โดยการผลักดันขององคกรสตรภีาคประชาสังคม จนในราวๆ ป พ.ศ. 2550 
ศาสตรการเรียนการสอนสตรีนิยม ปรากฏในงานของ กิติพัฒน นนทปทมะดุล 
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เร่ือง ‘ทฤษฎีวิพากษในนโยบายและการวางแผนสังคม’ ผูเขียน แปลคาํ ‘Feminist 
pedagogy’ เปนไทยวา ‘วิชาครูสตรีนิยม’ และใหรายละเอียดเก่ียวกับมูลเหตุ
ที่ตองมีวิชาครูสตรีนิยมในทํานองวาการใหการศึกษาฝกอบรมและการนิเทศ
ผูหญิงมอีปุสรรคหลายประการดวยกัน สงผลใหนกัการศึกษาสตรีนยิม ซึง่รวมทัง้
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหศาสตร ผูที่ตองจัดการศึกษาเพ่ือเสริม
พลังอํานาจผูหญิง คนหาตนทุนทางวิชาการมาเปนเคร่ืองมือปลดปลอยและ
นําพาผูหญิงกาวขามปมปญหาตางๆ ทวา การเยียวยา การศึกษาอบรม และ
การนิเทศ ลวนพบแตอุปสรรค

นักปฏิบัติการวิชาชีพคนพบวา ผูหญิงไมอาจคนพบปมปญหาและ
เสรมิพลงัตนไดดวยวิธีการเยียวยา ศกึษาอบรม และการนิเทศแบบเดิม เน่ืองจาก
ศาสตรขางตนพัฒนาจากประสบการณโลกชีวิตของผูชาย ผูหญิงมคีวามเปนอ่ืน
จากความรูในญาณวิทยาแบบเกา ทําใหผูหญิงขลาดกลัวในการเขาถึงความรู 
โดยมแีกนแกนรวมกนั คอื 1) อปุสรรคทีเ่กิดจากความไมมัน่ใจในความสามารถ
เรียนรูไดของผูหญิง คณุลักษณะทางจิตวิทยาขางตนไดรบัการอธิบายวาบมเพาะ
จากประสบการณวัยเด็ก ที่ครูมักกลาวตําหนิในชั้นเรียน การมีภาพจํารับรูวา
ตนเรียนไมเกง 2) อุปสรรคดานจริยธรรมและคานิยมความเช่ือ กลาวคือ 
ผูหญิงเชื่อวาเพศภาวะผูหญิงเปนเพศท่ีดอยคา จึงมีบุคลิกขาดความเช่ือมั่น 
และทอถอยที่จะเรียนรูสิ่งใหมที่ตนไมคุนเคย 3) อุปสรรคดานความสามารถ
ในการวิพากษวิจารณ และการใชตรรกวิทยา ขอจํากัดสวนน้ีพัฒนามาจาก
ผูหญิงถูกเล้ียงดใูนวัฒนธรรมอาํนาจนิยมและชายเปนใหญ สงผลใหหวาดกลัว
ที่จะคิดแบบโตแยง คนหาตรรกะอันเปนท่ีมาของความรูและความเชื่อตางๆ 
ดวยคุณลักษณะทางจิตวิทยาดังกลาว เด็กและผูหญิงกลายเปนผูเรียนท่ีมลีกัษณะ
นิง่เงยีบ ดงัน้ันศาสตรทีว่าดวยวิชาครสูตรนียิมจงึปกธงการอบรมและการนเิทศ
ดวยจุดยืนที่จะเห็นผลลัพธอยางนอย 3 ประการ คือ 1) เพ่ือสรางพลังอํานาจ
ใหแกผูเขารวมในกระบวนการฝกอบรมและกระบวนการเรียนรู 2) เพ่ือพัฒนา
จิตสํานึกแหงความเปนชุมชน ที่สามารถแบงปนการเรียนรูอยางเทาเทียม และ 

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหงความเปนผูนํา และสามารถนําตนและผูอื่นสูการ
เรียนรูในขั้นอื่นตอไป (กิติพัฒน นนทปทมะดุล, 2549, น. 153-157)
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สําหรับโจทยที่วาผูหญิงขลาดกลัวในการเรียนรูและไมมีทักษะและ
ระบบคิดวิพากษวิจารณเง่ือนไขท่ีกดทับตัวเองน้ัน มงีานศึกษาท่ีสาํคัญอีกชิน้หน่ึง 
ชื่อ Women’s Way of  Knowing ที่ไดรับการกลาวถึงอยางมาก หนังสือเลมนี้
ไดเสนอวิธีการเรียนรูของผูหญิง วามีลักษณะคอนขางเฉพาะตัว และแตกตาง
จากผูชาย หนังสือไดรับความนิยมจนมีการตีพิมพติดตอกันถึง 10 คร้ัง ระหวาง
ป ค.ศ. 1986 และ ค.ศ. 1997 ผูเขียนประกอบดวย แมร ีเบเลนกี (Mary Belenky) 
บลายธ คลินชี (Blythe Clinchy) แนนซี โกลดเบอเกอร (Nancy Goldberger) 
จิล ทรูล (Jill Tarule) คณะผูเขียนเปนนักจิตวิทยา และเปนอาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไดทํางานเก่ียวของกับการสอน
และการพัฒนาผูเรียนท้ังดานสติปญญาและจริยธรรม พวกเขาสรางกระบวนการ
เรยีนรูผานกลุมสนทนา การออกคายเพ่ือฝกฝนภาวการณนาํตนใหผูเรยีนท่ีเปน
นักศึกษาหญิง คณะผูเขียนไดอธิบายเปาหมายของการวิจัยและเขียนหนังสือ
อยางนาสนใจวา การเรียนรูของผูหญิง และมุมมองที่ผูหญิงใชในการเขาใจ
ความเปนจริงและหาขอสรุปตอสัจจะความจริง ความรู และอํานาจน้ันแตกตาง
จากผูชาย และมีอยู 5 ลกัษณะดวยกัน ความแตกตางน้ี สวนหน่ึงข้ึนอยูกับตวัตน
และการมองตนของผูหญิง กลาวคือ ตัวตนหรืออัตมโนทัศน (self-concept) 
ของผูหญิงสัมพันธกับวิถีการรูของผูหญิงอยางแยกไมออก วิถีการรูของผูหญิง
ทัง้ 5 มติ ิไดแก 1) การน่ิงเงียบ 2) การรับความรูคนอ่ืนเขาสูตน: การฟงเสียงของ
คนอื่น (Received Knowledge: listening to the voices of the Others) 
3) ความรูแบบอัตวิสัย: เพ่ือคนหาตัวตน (Subjective Knowledge: The Quest 
for the Self) 4) การผลิตความรู: การรูแบบเฉพาะและเช่ือมโยง (Procedural 
Knowledge: Separate and Connected Knowing) 5) สรางความรูไดเอง: 
เปลงเสียงตัวเองคูกับเสียงคนอื่น (Constructed Knowledge: Integrating 
the Voices)

วิถีการรูในมติแิรก คอื การน่ิงเงียบ เปนวิถีการรูของกลุมผูหญิงชายขอบ 
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อาทิ เด็กและเยาวชนหญิง พวกเขา

รูสึกถึงภาวะท่ีตนเองตกอยูในสถานะหูหนวกและเปนใบเพราะตระหนักวา
ไมสามารถเรียนรูและเขาใจโลกจากคําและความรูที่คนอ่ืนสรางและยัดเยียด
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ใหคิดได และเปนใบเพราะเสียงท่ีเปลงออกไปมักไมมีใครสนใจและไดยิน 
ในงานวิจัยพบวากอนท่ีวิถีการรูของผูหญิงจะตกอยูในสภาพหูหนวกและ
เปนใบ พวกเธอมักมีประสบการณที่ถูกกระทําความรุนแรงจากครอบครัวและ
คนรอบขาง จึงหวาดกลัวท่ีจะเปลงเสียงและไดยินหรือรับรูเสียงจากภายนอก 
เชน “ฉันไมอยากพูดกับสามี ถาพูด และพูดวาไมนะ เขาจะทุบตีฉันทันที” 
“ไมมีใครฟงฉัน ฉันตองดื่มจนเมา และตะโกนเสียงดัง คนถึงจะหยุดฟงฉัน” 
(Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule. (1997, p. 24-25) เด็กและผูหญิง
เรียนรูวา การน่ิงเงียบ คือ การประนีประนอมใหตัวเองอยูรอดทามกลางอํานาจ
เหนือกวา ทวาการนําตัวเองออกหางจากการส่ือสารกับโลกภายนอก จํายอม
อยูในโลกแคบๆ และอยูแบบน่ิงเงียบจะย่ิงเพ่ิมความรูสึกไมมั่นคงในใจ และ
ไมมั่นใจในสติปญญาตนวาสามารถท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมไดและพ่ึงตนเองได 
นอกจากน้ีการน่ิงเงียบยังพัฒนาจิตสํานึกถึงท่ีทางของผูหญิงแบบจํายอม คือ 
บาน การเปนเมีย เปนผูออนแอ ผูตาม และไรปากเสียง

วิธีการรูในมิติที่ 2 และ 3 คือ การรับรูถึงเสียงของคนอ่ืน รับรูชุดสัจจะ
ความรูที่เปน/ที่มีอยูในโลกรอบขางผูหญิง อัตลักษณตัวตนของผูหญิงสรางข้ึน
และเล่ือนไหลอยูกับการใหความหมายของโลกภายนอก พวกเขาจะปรับตัว
ฟงเสียงและความรูของโลกภายนอก พวกเขาจะยึดเหน่ียวอยูกับโครงสราง
และสัญญะทางเพศภาวะท่ีสังคมภายนอกกําหนด อํานาจในตัวไดมาจาก
การท่ีตวัเองเปนสวนหน่ึงของกลุมและชุมชนใหญ ผูหญิงใชความรูแบบวัตถุวิสยั
และระบบเหตุผลในญาณวิทยาผูชายเพ่ือไตเตาเขาสูโอกาส ที่ทาง และอํานาจ
ที่สังคมกําหนด พวกเธอเรียนรูที่จะแขงขันเขาสูอํานาจและพ้ืนท่ีใหม แมวา
ในความเปนจริงจะมีเพดานแกวคอยกดทับอยูก็ตาม

มิติที่ 4 ความรูแบบอัตวิสัย และใชความรูแบบอัตวิสัยเพ่ือตั้งคําถาม
กับตัวเองและปกปองพื้นท่ีในการพัฒนาตัวตนภายในใหเติบโต การรูในขั้นนี้
จะนําพาผูหญิงออกจากความรูและอํานาจในการอธิบาย และวิธีการรูในมิติ
กอนหนาน้ี ผูหญิงเริ่มมองหาสัจจะที่ไมมีความเปนสากล มองหาคําอธิบาย

ที่อิงกับประสบการณความเปนสวนตัวรายปจเจกมากขึ้น เริ่มมองเห็นอํานาจ
ทีเ่กิดจากการรูจากภายในตน ฟงเสียงตนเองมากข้ึน แตยังไมสามารถหากลวิธี
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ในการสื่อสารถึงการรูและโนมนาวใหคนอื่นฟงเสียงตนได วิธีมองโลกและชีวิต
ของผูหญิงจึงมีลักษณะเฉพาะตัว มีภาวะอัตวิสัย

สดุทาย การรูทีส่รางชดุความรูใหมได คอืภาวะท่ีเกิดจากการคนหาตัวเอง
และสรางเสียงของตัวเองท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึนได ทามกลางเสียงและความรู
ของคนอ่ืน ผูหญิงเร่ิมมีความเขาใจระบบการสรางความรูและหย่ังรูวาความรู
ทัง้หมดท้ังมวลคือการประดิษฐสรางข้ึนมา ความรูจงึสามารถถูกต้ังคําถามและ
สรางข้ึนใหมได ภาวการณรูเก่ียวกับตัวเองเร่ิมมีระบบ จนกลายเปนเคร่ืองมือ
รูคนอื่นและรูโลกรอบขาง การรูของผูหญิงในมิตินี้ โดยรวมแลว เชื่อวามโนทัศน
เก่ียวกับความรู และสัจจะความรูซึง่เปนท่ียอมรบัและนาํมาใชในการอธิบายโลก 
และสถานะของผูหญิง/ชายในประวัตศิาสตรนัน้ ถูกควบคุมและปรุงแตงมาจาก
ประวตัศิาสตรทีวั่ฒนธรรมผูชายมอีาํนาจเหนอื ดงันัน้การสรางทฤษฎ ีการเขียน
ประวัติศาสตร และการเลือกสรรระบบคุณคาในสังคม ยอมตกอยูภายใตวิธีคิด
และมุมมองโลกของผูชาย ซึ่งยอมแตกตางจากอีกเพศภาวะหน่ึง ซึ่งถูกกําหนด
ใหมีสถานะตําแหนงท่ีตางออกไป (Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule. 
(1997, p. 134-137)

กลาวสรุปโดยสังเขปไดวา แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะและศาสตร
การสอนสตรีนยิมเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพ่ือปลดปลอยผูหญิงออกจาก
สถานะรอง และมีพลังกําหนดอํานาจภายในตน แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะ
เปนท้ังระบบคิดและเคร่ืองมอืวิเคราะหสถานะตัวตนของผูหญิงในความสัมพันธ
กับผูชายท่ีเปนกลุมทางสังคม มองเห็นโครงครอบที่คอยกํากับความเปนหญิง
และชายท้ังในโครงสรางอุดมการณ การแบงงานทางสังคม พ้ืนท่ี สัญญะ และ
คุณลักษณะของปจเจก สวนศาสตรการสอนสตรีนิยม คือ ญาณวิทยาวาดวย 
ความรู การสรางความรู  อํานาจ และยุทธวิธีการปลดปลอยวัฒนธรรม
ปดปากเงียบ ไรเสียงของผูหญิง ซึ่งชี้ใหเห็นวา การศึกษาคือการชวงชิงตอสู
ในการทําความเขาใจโลกและชีวิตตนจากญาณวิทยาของผูอยูในสถานะตาง
และเปนรอง และในหลายตําแหนงแหงท่ีในความสัมพันธกับคนอื่น

งานเขียนเกี่ยวกับศาสตรการสอนสตรีนิยมจํานวนหลายช้ินในหวงเวลา
หลายทศวรรษท่ีกลาวถึงขางตน ชีว้าศาสตรการสอนสตรีนยิมใหคณุคาการศึกษา
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ของผูหญิงท่ีมรีวมกันอยูหลายเร่ือง โดยเฉพาะดานการต้ังคาํถามตอญาณวิทยา
ความรู การตรวจสอบตัวตนผูหญิงท่ีหลากหลายอันเปนท่ีมาของความรู 
การต้ังคาํถามแกการแบงปนอาํนาจ การสรางจติสาํนึกความเปนชมุชน การเปน
ผูนาํ และพลังอาํนาจในการนาํตนสูทางเลือกใหมๆ  และเมือ่พนิจิยอนถงึศาสตร
สตรีนิยมแลว ปฏิเสธมิไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาและสายหลังสมัยใหม
มีอิทธิพลทางความคิดอยางลุมลึกตอศาสตรการสอนผูหญิง
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บทท่ี 4
ขบวนผูหญิง
และการชวงชิงพื้นท่ีความรู 



บทนี้สํารวจและวิเคราะหทาที ความคิด และการเคล่ือนไหวของขบวน
ผูหญิงในสยามยุคอาณานิคมอาํพรางและสมัยใหม ทีม่ตีอการศึกษาของผูหญิง
ในชนชัน้สามัญชนและความรูสมยัใหม วิเคราะหการเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิง
ในหวงยุคอาณานิคมอําพราง ซึ่งมีการปฏิบัติการผานวารสารและหนังสือพิมพ
ผูหญิง ชีใ้หเห็นขอถกเถียงเร่ืองการศึกษาและความรูทีผู่หญิงถูกกีดกัน เปรียบเทียบ
การเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิงยุคสมัยปจจุบันและการสรางพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือยกระดับจิตสํานึกเชิงวิพากษของผูหญิง

4.1 การตอสูของหญิงสามัญชนสยามยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย:
อํานาจปกครองตนและเพศวิถี
ในประเทศไทย หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญแกวิถีชีวิต

ผูหญิงผูชายสามญัชนมคีอนขางจาํกัด ดงัน้ันประวัตศิาสตรตวัตนของสตรนียิม
และการเคล่ือนไหวของขบวนผูหญิง ทัง้ทีเ่ปนปจเจกและกลุมในยคุกอนรฐัสมยัใหม 
มีภาพท่ีไมกระจางชัดมากนัก งานวิชาการสตรีศึกษาในสังคมไทย เลี่ยงไมได

ทีต่องอธบิายขบวนการเคลือ่นไหวของผูหญิงรวมสมยัองิกับประวตัศิาสตรวีรกรรม
ของสตรีชาวบาน 2 นางท่ีไดกระทําการกลาหาญล้ํายุคสมัย คือ อําแดงเหมือน 
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และอําแดงจ่ัน อําแดงสยามท้ัง 2 นางตางลุกข้ึนมาทวงคืนสิทธิความเปนคน
ใหตนเองในยุครัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย จนกระท่ังสามารถมีอํานาจในการ
ควบคุมรางกาย แรงงาน เพศวิถี และศักด์ิศรีความเปนมนุษยไดคอนขางสําเร็จ
อยางนาอัศจรรยใจ ซึ่งไดรับการวิเคราะหวาสวนหน่ึงนาจะเปนการสมยอม
ของผูปกครองสยามที่จะทําใหชาติตะวันตกมองเห็นความคิดของผูปกครอง
ที่มองคนและทวยราษฎร โดยเฉพาะผูหญิงเปนมนุษยและพลเมือง

หญิงชาวบานนักตอสู เร่ิมจากอําแดงเหมือน ซึง่ตอมาไดรบัการสันนิษฐาน
วาเปนผูหญิงเช้ือสายมอญ อยูบานบางมวง ปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ีทาํหนังสอื
ถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัในรชักาลท่ี 4 มใีจความวา 
ตนเองถูกพอแมทุบตีกักขังและบังคับขืนใจใหเปนภรรยานายภู ผูกวางขวาง 
มีฐานะเปนลูกคหบดีในละแวกน้ัน ตนไมสมัครใจ เพราะไดรักอยูกับนายริด
จนถึงข้ันไดเสียเปนเมียผัวแลว จึงรองขอใหรัชกาลท่ี 4 ทรงเห็นใจและคืนสิทธิ
การเลือกคูครองดวยตนเองใหนาง สวนอําแดงจ่ัน ไดทําหนังสือถวายฎีกาตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 4 เชนกัน มีใจความวา
ถูกนายเอ่ียมสามนีาํชือ่ไปขายใหผูอืน่ ซึง่จะทาํใหตนตองตกไปเปนเมยีทาสของ
ชายอ่ืนโดยไมสมัครใจ เหตุการณทั้ง 2 กรณีเกิดขึ้นในชวงปลายของรัชกาลท่ี 4 
ซึ่งตามกฎหมายท่ียึดถือเปนขนบอยูในขณะน้ันลูกสาวเปนสิทธิขาดของพอ 
และสามีสามารถขายภรรยาได

ฎีกาท้ัง 2 ฉบับ มีผลใหสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 4 
ประกาศยกเลิกประเพณีคลุมถุงชนแกผูหญิงท่ีอายุเลยวัยเบญจเพสโดยการ
ออกประกาศพระราชบญัญัตลิกัพา พ.ศ. 2408 และตอมาไดมกีารแกไขเพ่ิมเตมิ 
เปนพระราชบัญญัติลักพา พ.ศ. 2411 กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ไดแกไขกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียเดิม เพ่ือใหสิทธิหญิงในการเลือกคูครอง ตามมาดวยการ
ตราพระราชบญัญัตเิร่ืองผวัขายเมีย บดิามารดาขายบุตรในป พ.ศ. 2410 ซึง่เปน
กฎหมายท่ีวาดวยสิทธิของหญิงมีสามี (จิตติมา พรอรุณ, 2538) มีเน้ือหาวา 
ผัวจะขายเมียท่ีมิใชเมียทาสไดก็ตอเมื่อเมียยินยอมพรอมใจใหขาย โดยตอง

ลงลายมือชื่อเมียไวเปนพยานหลักฐาน แสดงการรับรูยินยอมและตองมีพยาน
รูเห็นดวย ทั้งน้ีเพ่ือปองกันมิใหหญิงถูกบังคับฝนใจแสดงความยินยอม
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มาลี พฤกษพงศาวลี (2551, น. 18) อางวา วลี ‘ผูหญิงเปนควาย ผูชาย
เปนคน’ เปนคําท่ีรชักาลท่ี 4 แหงกรุงสยามไดทรงใชเม่ือมพีระบรมพระราชวินจิฉยั
ตอกฎหมายโบราณของไทยขางตน ซึ่งไดใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนลวง
เขาสูรชัสมยัของพระองค มสีาระสําคัญวา ผวัและพอ มอํีานาจเด็ดขาดเหนือชวิีต
และรางกายของเมียและลูก อาํนาจน้ีเรียกวา ‘อาํนาจอิสระ’ หรือ ‘อาํนาจอิศระภาพ’ 
(เขียนตามภาษาโบราณ) อาํนาจ ‘อสิระ’ ทีว่า คอื อาํนาจทีส่ามารถนาํตวัลกูเมีย
ไปขาย หรอืนาํไปตีใชหน้ีใหนายเงิน โดยไมตองถามความสมัครใจของลูกเมียกอน 
ทวาลูกเมียมิไดมีอํานาจ ‘อิสระ’ เหนือพอและผัวแตประการใด

การชําระกฎหมายท้ัง 2 ฉบบัไดเกิดขึน้ในชวงปลายรัชสมยัของรัชกาลท่ี 4 
แตสันนิษฐานวา ผูหญิงสยามนาจะตกทุกขไดยากคับของไมพอใจกับความ
อยุติธรรม ที่ตองตกเปนเบ้ียลางของผูชายในครอบครัวมากอนหนาน้ีแลว ทวา
การดิ้นรนตอสูไมเปนท่ีประจักษจนกระทั่งสังคมสยามเดินมาสูยุคเปดประเทศ
ในรชักาลท่ี 4 ซึง่พระองคไดทรงเปดรบัแนวคิดตะวันตกมากข้ึน จงึมพีระประสงค
สรางนโยบายยกระดับสถานภาพสตรีใหประจักษตอโลกภายนอก อันเปน
สวนหน่ึงในการปรับปรงุภูมทิศันการเมืองของประเทศใหทนัสมัย สอดคลองกับ
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเผยแพรแนวคิดการปฏิบัติที่ใหเกียรติและยกยองสตรี
ในรูปแบบใหม

ตอมามีงานบางช้ิน อาทิ งานของ วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ (2545) ที่วิเคราะห
ลกึลงไปถึงโครงสรางความคิดของผูนาํรฐัสยามในยคุทนัสมยัตอการชาํระแกไข
กฎหมายขางตน ที่ชี้วาอาจมิไดมีพลังปรับโลกทัศนของสังคมสยามมากนัก 
เน่ืองจากลวงเขาสู สมัยของรัชกาลที่ 5 ผู หญิงที่เปนเมียทาสยังไรตัวตน
ขาดอํานาจอิสระ สามยัีงคงมอีาํนาจในการจําหนายจายแจกภรรยาท่ีเปนทาสได 
ดัง่หลกัฐานจาก งานเขียนของ ธิดา สาระยา (2544) เร่ือง ชาวบางสรอยขายเมียไป 
จํานวน 9 ตําลึง เพ่ือเอาเงินมาซื้อที่นา นอกจากน้ี ผูนําประเทศ ยังมีเจตจํานง
ใหกฎหมายขางตน มีผลเฉพาะบางชนช้ัน ดวยรัชกาลท่ี 4 ไมทรงอนุโลมให
บงัคบัใชกับสตรใีนชนชัน้สงูโดยเฉพาะสิทธิการเลือกคูครอง (วารุณี ภูรสินิสิทธ์ิ, 

2545) วารุณี ชี้วาขนบใหมที่ทรงกําหนดข้ึนมิไดคืนสิทธิความเปนคนใหหญิง
ชาวสยามทุกคน ทั้งนี้เน่ืองจากในคําประกาศของ พ.ร.บ.ลักพา พ.ศ. 2408 
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ระบุวาสิทธิในการเลือกคูเองตามความสมัครใจใหถือปฏิบัติแตเฉพาะ “หญิง
ในตระกูลตํา่” ทวาไมรวมหญิงท่ีอยูในชนชัน้ทาส เก่ียวกับคนตระกูลตํา่มรีะบุวา 
“วิสยัคนตระกูลตํา่มแีตคดิหาเงินหาทองยอมขมขนืบตุรหลานแลวเอาไปขาย... 
ใหไปทนทุกขยากอยูในทีท่ีต่วัจะไดเงินไดทองมาก” ในขณะเดียวกัน ไมทรงอนญุาต
ใหสตรีในแวดวงช้ันสูงเลือกคูตามสมัครใจ ดวยทรงเกรงวาอาจไปเลือกไพร
มาเปนคูครอง นําความเส่ือมเสียมาสูวงศตระกูลจนเปนท่ีอับอายขายหนาบิดา
มารดาและวงศวานสาแหรก วารุณีวิเคราะหวา การวินิจฉัยของพระองค
แสดงใหเห็นวา สทิธิของปจเจกบุคคลหรือสทิธิในความเปนมนษุยของหญิงชาย
ในขณะน้ัน ยังถูกบดบังดวยสิทธิชุมชนเครือญาติ หรือสิทธิของชนชั้น (วารุณี 
ภูรสินสิทธ์ิ, 2545) การวินิจฉัยขององคประมุข เผยวาผูหญิงชนชั้นสูงสยามเอง 
แมอยูในสถานะท่ีสูงสง ทวาไรอํานาจปกครองตนดานเพศวิถี และการเลือก
คูครอง ไมตางจากหญิงในชนชั้นทาส

อยางไรก็ตาม การตอสูของหญิงสามัญชน 2 นาง และการตอสูในระยะ
ตอมา อาทิ การตอสูของนายนรินทร ภาษิต เรียกรองใหบุตรสาวบวชเปนเพศ
บรรพชิตในสมัยรัชกาลท่ี 7 ชี้ใหเห็นสถานะรองของผูหญิง ในชนชั้นตางๆ 
โดยเฉพาะชนช้ันลาง แมวาจะไมมรีปูแบบเดยีวกันก็ตาม ทวาอกีดานหน่ึง บงชีว้า
สังคมสยามเริ่มเปดกวางและรับเอาเสียงสามัญชนไวในการเมืองการปกครอง 
การตรากฎหมายใหมทัง้ 2 ฉบบั คาดวานาจะสงผลสะเทือนตอความรูสกึนึกคิด
และอุดมการณสตรีนิยมในระยะตอมา โดยเฉพาะชวยเปดพ้ืนท่ีใหสตรีเพศ
ไดแสดงออกถึงความตองการสิทธิมิติอื่นๆ ที่ถูกกดทับบดบังมายาวนาน 
โดยเฉพาะสิทธิเขาถึงการศึกษาสมัยใหม สิทธิเปนตนนามสกุลในสมัย
รัชกาลท่ี 6 ดังจะเห็นวาในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงชวงปลายของรัชกาลท่ี 5 
และหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเคล่ือนไหวของขบวน
ผู หญิงผานส่ือส่ิงพิมพประเภทวารสารและหนังสือพิมพสตรีเกิดขึ้นอยาง
แพรหลาย ความต่ืนตัวไดตอเน่ืองมาจนปจจุบัน (อมรา พงศาพิชญ, 2548)
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4.2 หนังสือพิมพผูหญิง เสียงของพลเมือง 
และขอเสนอการศึกษาของผูหญิง
4.2.1 มิชชันนารีและเทคโนโลยีการพิมพในสยาม
การเรียนรูภาษาไทยและวัฒนธรรมรัฐชาติสยามสะดวกกวางขวาง

มากข้ึน เมือ่เทคโนโลยีการพิมพภาษาไทยใชงานไดแพรหลายและเร่ิมเปนธุรกิจ 
ผูบกุเบิกกิจการการพิมพในสยามชือ่ (Dan Beach Bradley) ทานผูนีเ้ปนมิชชนันารี
ชาวอเมริกัน และไดเดินทางเขามาพํานักในกรุงสยามต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3 
คูคาสําคัญของธุรกิจหมอบรัดเลยคือ รัฐบาล อาทิ ป พ.ศ. 2382 รัฐบาลของ
สมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัววาจางโรงพิมพหมอบรัดเลย พิมพหมายประกาศ
หามสบูฝน จาํนวน 9,000 ฉบบั ยุคน้ี รฐับาลของพระเจาแผนดิน เร่ิมปรบั/ผอนปรน
การบริหารประเทศใหเขาสูวัฒนธรรมการเมืองสมยัใหม ซึง่มีรปูแบบการปกครอง
ของชาติตะวันตกเปนตนแบบวัฒนธรรมการเมืองสมัยใหมนั้นมีองคประกอบ
หลักๆ คือ 1) การมีเหตุมีผลของอํานาจ/การใชอํานาจ (Rationalizazation of 
Authority) 2) การจําแนกแยกแยะและทําหนาท่ีตามความชํานาญเฉพาะอยาง 
(Differentiation and Speacialization) และ 3) เนนการมสีวนรวมของประชาชน
กลุมตางๆ (Political participation) ในสังคม (Huntington, 1968, p. 34-35) 
นอกจากน้ีภาวะทันสมัยจุดประกายนําเขาแนวคิดและอุดมการณ เสมอภาค 
อิสรภาพและเสรีภาพ ในสังคมพลเมืองและในรัฐอีกดวย ดังน้ัน การประกาศ
ขาวสารของรัฐบาลและกฎหมายตางๆ คาดวาเปนทาทีใหมของชนชั้นปกครอง
ในการสรางความรับรูถึงการบริหารบานเมืองรวมกับราษฎร

ตอมาโรงพมิพหมอบรดัเลย จดัพิมพปฏทินิตามหลกัสรุยิคตเิปนภาษาไทย
จําหนาย และในป พ.ศ. 2387 หมอบรัดเลยจัดทําหนังสือพิมพขึ้นครั้งแรก
ในสยามชื่อ ‘บางกอกรีคอรเดอร’ (Bangkok Recorder) ยุคนั้นเรียกวา 
จดหมายเหตุอยางส้ัน เมื่อออกครั้งแรก ‘บางกอกรีคอรเดอร’ วางจําหนาย
ทกุ 2 สปัดาห เน้ือหาครบทุกรส มทีัง้สารคดี โฆษณาสินคา และขาวสารเหตุการณ
บานเมืองทัง้ในและนอกประเทศ รวมท้ังประกาศของหนวยราชการ คาดวาผูอาน

มีจํานวนจํากัด ‘บางกอกรีคอรเดอร’ จึงเผยแพรคร้ังละ 200 ฉบับ ถัดมาอีก 2 ป 
ลดการพิมพเปนราย 2 เดือน และปดตัวไปในทายท่ีสดุ (บานจอมยุทธ, 2558) 
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แมยุติการออกหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรแลว สํานักพิมพหมอบรัดเลย 
ยังพิมพหนังสือประเภทอื่นออกจําหนายอยางแพรหลาย ตั้งแต วรรณกรรม 
อยางเชน ‘นริาศลอนดอน’ ของหมอมราโชทยั (หมอมราชวงศกระตาย อศิรางกูร) 
‘ราชาธิราช’ ‘สามกก’ หนังสือสาระทางการเมืองก็มีเชนกัน อาทิ รัฐธรรมนูญ
อเมรกิา หนังสอืกฎหมายสยาม และความรูดานสขุภาพผูหญิง อยางเชนหนังสอื 
‘ครรภมารดา’ นอกจากน้ี ยังรับพิมพตําราเรียนภาษาไทย เชน ประถม ก กา 
จนิดามณ ีมบีนัทกึวา นอกจากหมอบรัดเลยแลว มชิชนันารีชาวฝร่ังและคนไทย
กลุมราชนิกุลเริ่มดําเนินกิจการการพิมพอีกหลายบริษัท เชน โรงพิมพของ
หมอสมิท ไดจัดพิมพวรรณกรรมยอดนิยมสมัยน้ัน คือ พระอภัยมณี สวนกลุม
ราชนิกุล ทําหนังสือพิมพ ชื่อ The ‘Court’ (ชื่อเปนไทยวา ขาวราชการ) เร่ิมออก
ในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2418

การเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพสะทอนอัตราการอานออกเขียนไดของ
พลเมือง การเติบโตของชนช้ันกลาง และการเคล่ือนตัวสังคมการเมืองสยาม
เขาสูความทันสมัยซ่ึงความรูเก่ียวกับกฎหมาย การเมืองการปกครอง ขาวสาร
รอบโลก วิถีชีวิตสมัยใหม และความคิดความอาน เร่ิมเปนท่ีสนใจของพลเมอืง 
เชนเดียวกับงานวรรณกรรมท่ีนาํเสนอประสบการณและวัฒนธรรมอ่ืน สวนการ
พิมพหนังสือตําราเรียนไทยน้ัน มีรองรอยวาเร่ิมตั้งแตยุคสมเด็จพระนารายณ
มหาราช มชิชนันารีชาวฝร่ังเศสไดจดัพิมพตาํราเรียนเปนภาษาไทยอยูหลายเลม 
ใชอักษรโรมัน แตอานออกเสียงเปนภาษาไทย เมื่อยางเขาสูรัชสมัยของ
รชักาลท่ี 4 - 6 ปรากฏวา กิจการการพิมพและการทําหนังสอืพิมพขยายตัวอยาง
รวดเร็ว หนังสือพิมพในหวงเวลาน้ันมีทั้งภาษาไทย จีนและอังกฤษ รวมท้ัง
หนังสือพิมพและวารสารผูหญิง ที่จะกลาวถึงในบทนี้ ผูจัดทําและนักเขียน 
นักประพันธบางคายเปนคนในบังคับของอังกฤษ จึงฝปากกลา ผลิตผลงาน
ทาทายพระราชอํานาจและรัฐบาลอยางออกรสออกชาติ (นครนิทร เมฆไตรรตัน, 
2553)
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4.2.2 ธุรกิจการพิมพ และกิจการทําหนังสือพิมพ
ในประเทศเพื่อนบาน
เม่ือมองลอดออกไปสูสงัคมเพ่ือนบานในหวงเวลาศตวรรษท่ี 19 การต่ืนตัว

เรือ่งการอานของชนชัน้กลาง และอตัราคนอานออกเขยีนได ทัง้ในภาษาชาตพัินธุ 
ภาษาชาต ิและภาษาของเจาอาณานิคม กวางขวางกวาสยามหลายเทาตัว ธุรกิจ
การพิมพ และกิจการทําหนังสือพิมพจึงมีสีสันมากทีเดียว เชน ในสังคมพมา
เมื่อครั้งยังตกเปนอาณานิคมของอังกฤษสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 ในเมืองใหญ
อยางกรุงยางกุง ผูชายมากกวารอยละ 50 รู หนังสือ สวนผูหญิง 1 ใน 3 
เขาโรงเรียน (Ikeya, 2006, p. 24-26) จงึปรากฏวาในป ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) 
พมามหีนังสอืพิมพถึง 15 ฉบบั โดยท่ี 10 ฉบบัพิมพเปนภาษาอังกฤษยอดจําหนาย 
3,720 เลม อีก 2 ฉบับเปนหนังสือพิมพภาษาพมา มียอดจําหนายไมมากนัก 
เพียง 480 เลม ถัดมาเปนหนังสอืพิมพภาษากะเหร่ียง ซึง่มถึีง 3 ฉบบั ยอดจาํหนาย
สูงถึง 1,110 เลม

ชวงตนศตวรรษที่ 20 ความกาวหนาของธุรกิจการพิมพเติบโตอยาง
กาวกระโดดในสังคมพมา ในป ค.ศ. 1911 จาํนวนหนังสือพิมพเพ่ิมขึน้เปน 4 เทา 
คอื 44 ฉบบั ยอดพมิพ 28,413 เลม ถัดมาอกี 1 ทศวรรษ คอื ป ค.ศ. 1921 กิจการ
หนังสือพิมพในพมา ขยายตัวถึง 103 ฉบับ ยอดจําหนาย 145,920 เลมตอวัน 
ทวายุคน้ีหนังสือพิมพภาษาพมา กลับมียอดจําหนายมากท่ีสุด คือ 70,773 เลม 
รองลงมาเปนภาษาอังกฤษ และภาษากะเหร่ียง ภาษากะเหร่ียงมี 10 ฉบับ 
เผยแพร 25,000 เลมตอวัน หนังสือพิมพภาษาจีนเร่ิมปรากฏสูโลกคนอาน
ในพมาเชนกัน (Ikeya, 2006, p. 26)

เน้ือหาของหนังสือพิมพพมามีทั้งสารคดี การบานการเมือง แฟช่ัน 
ภาพลอเลียน วิพากษวิจารณภาพลักษณลํ้าหนาของผูหญิงยุคอาณานิคม 
ซึ่งแตงกายแบบผูหญิงทันสมัยคลายผูหญิงตะวันตก อาทิ ใสรองเทาสนสูง 
กระโปรงส้ัน ปากแดง คาบบุหรี่ และจูงสุนัข มีภาพลอเลียนชีวิตในบานและ
นอกบานของชนช้ันกลาง ซึ่งเปนชนช้ันใหม ที่นิยมใชชีวิตแบบตะวันตก 
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ดื่มนํ้าชาตามวัฒนธรรมฝรั่งพรอมใสนมขนหวาน หนังสือพิมพยังรับใชระบบ
การผลิตแบบทุนนิยม คือมีพ้ืนที่สําหรับโฆษณาสินคาใหมๆ ซึ่งมักนําเสนอ
รปูแบบการใชชวิีตของคนเมืองตามแบบวฒันธรรมฝร่ัง เชน โฆษณาจาํหนายชา 
นมขนหวาน สบู ที่สําคัญหนังสือพิมพในพมาหลายฉบับเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
รายงานปญหาสังคม สรางขอถกเถียงเก่ียวกับสภาพบานเมือง รวมทั้งนําเสนอ
ความคิดตอตานเจาอาณานิคมอีกดวย (Ikeya, 2006, p. 26) โลกตะวันตก
อยางในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชหนังสือพิมพและวารสารตางๆ ซึ่งเร่ิมเปน
ทีน่ยิมแพรหลายตัง้แตตนศตวรรษที ่20 เชนกัน พบวา บทบาทของหนงัสอืพมิพ
มิใชเพ่ือความบันเทิงอยางเดียว แตเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชสื่อสารความรู
ความคิดในสังคมพลเมืองและของกลุมชาติพันธุตางๆ เชน ชาวเยอรมันไดเร่ิม
ทําหนังสือพิมพสื่อสารแลกเปล่ียนความคิดในหมูตน (Giddens, 1994)

4.2.3 เทคโนโลยีการพิมพและเสียงผูหญิงชนชั้นกลาง
ยอนสูสงัคมสยาม เทคโนโลยีการพิมพเปนเคร่ืองมอืสาํคัญย่ิงยวดในการ

บมเพาะความคิดทางการเมืองของผูหญิงชนชั้นกลาง (ศิริพร สะโครบาเน็ค, 
2526) ปญญาชนหญิงชายและสตรีชนชั้นสูง - กลางท่ีมีโอกาสไดรับการศึกษา
สมยัใหมจากโรงเรียนมชิชนันารี โรงเรียนในเขตพระราชวัง และจากตางประเทศ 
ใชหนังสือพิมพและวารสารสตรีเปนพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
ทั้งในเร่ืองสิทธิและความทุกขยากของผูหญิง ปญหาเศรษฐกิจ การเมือง 
บันเทิง สุขภาพและสถานการณบานเมือง ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
วารสาร ‘กุลสตรี’ ซึ่งออกพิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2449 อันเปนชวงปลาย
รชักาลท่ี 5 สะทอนความต่ืนตัวเร่ืองการอานของผูหญิงสยามในเมืองใหญอยาง
พระนครอยางปฏิเสธมิได นอกจากน้ี การอาน การเปนนักหนังสือพิมพและ
การทําหนังสือพิมพเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมพลเมืองหัวกาวหนา พลเมือง
กลุมนี้ใชวิชาชีพและหนังสือพิมพเพื่อประดิษฐวัฒนธรรมอารยะทางการเมือง 
คอยทักทวงการทํางานของรัฐบาลของรัชกาลท่ี 5 ซึ่งพระองคทรงเปดโอกาส

ใหกลุมปญญาชนและนักธุรกิจจัดทําหนังสือพิมพ จุลสาร และวารสาร ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยุคน้ีมีหนังสือพิมพประเภทตางๆ ถึง 17 ฉบับ 
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ใน 2 รชักาลถัดมา คอื รชักาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 เพ่ิมเปน 22 และ 35 ฉบบั โดยท่ี
หนังสอืพมิพจาํนวนหน่ึงไดรบัการอุดหนุนจากรฐับาลเอง รฐับาลใชหนังสอืพมิพ
ทีต่นอดุหนุนทําหนาท่ีแกขาวและใหขาวสารแกประชาชนท่ีคดิวาจะเปนประโยชน
ตอรัฐบาล (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 142) ทวาหนังสือพิมพจากทุกคาย
ในยุคน้ันสวนใหญมักมีอายุสั้นๆ บางฉบับถูกรัฐบาลสั่งปด หนังสือพิมพ
ที่จัดทําโดยปญญาชนชาย อาทิ เทียนวรรณ มีการส่ังปดบอยคร้ัง เทียนวรรณ
ใชหนังสือพิมพเปนพ้ืนท่ีเสนอความคิดเห็นวิพากษวิจารณการบานการเมือง 
สิทธิผู หญิง การแกกฎหมายรองรับความคิดระบบผัวเดียวเมียเดียว และ
การทํางานของรัฐบาล อาทิ หนังสอืพิมพรายปกษ ชือ่ “ตลุวิภาคพจนกิจ” ระหวาง 
พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2449 และ “ศิริพจนภาค” เมื่อ พ.ศ. 2451

‘เทียนวรรณ’ เปนนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ เปนปญญาชน
สมัยรัชกาลท่ี 4 และท่ี 5 เทียนวรรณมักถูกกลาวถึงอยูบอยคร้ังในฐานะท่ีได
เขียนงานวิพากษวิจารณสถานภาพสตรีในสังคมยุคปฏิรูปสู ความทันสมัย
ของสยามประเทศ (อมรา พงศาพิชญ, 2548) เทียนวรรณใชหนังสือพิมพ 
เสนอแนะรัฐบาลและสังคมสยาม ปลดเปล้ืองความเหล่ือมลํ้าของผูหญิง
โดยการใหการศึกษาสมยัใหมแกสตรเีพศ และแกไขคานิยมของสงัคมเรือ่งระบบ
ผัวเดียวหลายเมีย ดังมีใจความวา 

“...พวกเราชาวสยาม จะมีนํ้าใจพรอมกัน มีมานะคิดและจัดการ
บํารุงนารีในประเทศสยามของเราใหมีความเจริญรุงเรืองดวย
วิชาความรู แลคุณวุฒิ เปนครุภาลังการเคร่ืองประดับกายใจ 
ใหเทาเทียมแกบุรุษย ทุกส่ิงทุกอยางจึงจะชอบ...” 

(เทียนวรรณ ร.ศ. 123 
อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 20)

งานสายสตรีนิยมตอมา อาทิ ในงานของจิตติมา (2536) วิจารณทัศนะ
ของเทียนวรรณวา มองไมเห็นโครงสรางทางวัฒนธรรม จึงเช่ือวา หากสตรี
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มีโอกาสเขาถึงความรูสมัยใหมก็สามารถหลุดพนจากความดอยคา ตํ่าศักด์ิ 
และถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุรุษไดอยางงายดาย จนลืมโครงครอบวัฒนธรรม 
ชายเปนใหญที่ฝงลึกอยูในระบบความเช่ือ เทียนวรรณไดพรรณนาวา

“... หากสตรีมคีวามรูเทากับชายแลว …บรุษุกค็งไมดถููก แลขมเหง
ผูหญิงไดนัก เหมือนเมื่อพวกผูหญิงยังไมมีวิชาเทาแกบุรุษย…”

(เทียนวรรณ ร.ศ. 123 
อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 20-21)

เทียนวรรณเล็งเห็นวาการศึกษาของสตรีจะยังประโยชนตอครอบครัว 
จงึมคีวามคิดวา สตรีทีม่คีวามรูจะสามารถชวยใหกิจการงานของสามีไดรดุหนา 
ทําการงานแทนสามีไดหลายส่ิงหลายอยางท่ีสตรีสยามยังทําไมไดเน่ืองจาก
เขาไมถึงความรูและวิทยาการตะวันตก

“…แลสามารถทาํกิจแทนบรุษุยผูสามใีนการบาญช ีอขายจายใช 
แลการฝายลิขิตเรียบเรียงรอยกลอง กาฬกลอน โครงฉันท คัดทูล
กระทงแถลง... แลรายงานการโตตอบจดหมายสือ่สารโดยไปรเวศ
หรือราชการในกรมแลกระทรวง ตามภูมของสามี คือชาติตระกูล
อันเปนชาวพระนครแลบานนอกหัวเมืองไกล...” 

นอกจากวิพากษวิจารณสถานะทีต่ํา่ตอยของผูหญิง เทียนวรรณไดเขียน
วิจารณเร่ือง การรับสินบนของผูมีอํานาจ และเสนอแนะใหรัฐบาลใชการศึกษา
สมัยใหมเปนคานงัดปรับปรุงพัฒนาประเทศ โดยการเสนอใหตั้งโรงเรียน
สอนวิชาแพทย วิชาชาง สําหรับสามัญชน ตั้งศาลยุติธรรมที่ใหชาวสยาม
ชนชั้นลางไดพ่ึงพาเขาถึง และตัดถนนหนทาง ทัศนะวิพากษของเทียนวรรณ

เปนที่ระคายเคืองของชนชั้นปกครองไมนอย สงผลใหปญญาชนสยามผูนี้
ตองถูกจองจาํอยูในคกุหลายคร้ังและคร้ังสดุทายในสมัยรัชกาลท่ี 5 เทียนวรรณ
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ถูกขังลืมนานนับ 10 ป เปนท่ีรับรูวาสยามประเทศในหวงเวลาน้ันประชาชน
เร่ิมสนใจปญหาบานเมือง คอยเฝาวิพากษวิจารณ การทํางานของรัฐบาล 
ประกอบกับความเหล่ือมลํา้ในสงัคมระหวางชนกลุมตางๆ ถูกต้ังคาํถามมากข้ึน 
ในขณะเดียวกัน วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไดเรงใหสังคมสยามแตกตัวอยาง
รวดเร็วท้ังในเชงิความคิดและเศรษฐกจิ นายทุนจนีเขามามบีทบาททางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ที่ดินเร่ิมกลายเปนสินคาและถูกจับจองโดยผูมีอํานาจ อาทิ เจานาย 
ขุนนางและพอคาจีน ชนชั้นไพร และทาสท่ีไดรับการคืนสิทธิความเปนมนุษย
หลังจากการเลิกทาสส้ินสุดลง ตางตองด้ินรนแสวงหาพ้ืนท่ีทํากิน ซึ่งสวนใหญ
ไดรับการจับจองไปกอนหนาแลว การเร่ิมตนชีวิตใหมของทาสจํานวนไมนอย
จึงเล่ียงไมพนการเปนแรงงานรับจางในท่ีดินผูอื่น (ธิดา สาระยา, 2544)

ตอมาในรชัสมยัของรชักาลที ่6 มหีนังสอืพมิพและวารสารผูหญิง เกิดข้ึน
อีกหลายฉบับ ตั้งแต นารีเชวง (2455) สตรีนิพนธ (2457) สตรีศัพท (2465) 
นารีศัพท (2465) ในรัชกาลท่ี 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)

วารสารและหนังสือพิมพผูหญิงท่ีกลาวถึงไดสรางขอถกเถียงประเด็น
การศึกษาของผูหญิง และความรูอยางกวางขวาง รวมทั้งวิพากษพ้ืนที่ของ
ผูหญิงในสังคมสยามใหม ที่ยังคงถูกจองจําอยูในพ้ืนท่ีบาน สงผลใหผูหญิง
ลาหลังในพื้นที่เศรษฐกิจ การงานอาชีพ ขอเสนอการศึกษาของผูหญิงที่เสนอ
ผานวารสารและหนังสือพิมพผูหญิงวางอยูบนจุดยืนที่หลากหลาย ทั้งแนว
อนุรักษนิยม เสรีนิยม มารกซิสตและสังคมนิยม ซึ่งในการวิเคราะหขอถกเถียง
การศกึษาของผูหญิง จะนาํเสนอจากงานเขยีนในกุลสตร ีสตรไีทย และหญิงไทย 
ตามลําดับ

4.2.4 กุลสตรี (พ.ศ. 2449)
หนังสอืพมิพผูหญิงไมตางจากหนังสอืพิมพสวนมากในขณะน้ันท่ีปรากฏ

ตัวเพียงระยะส้ันๆ อายุโดยเฉล่ียประมาณ 2 ป ถึงกระน้ัน นับวาเปนพ้ืนท่ี
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สาธารณะท่ีเปดถายทอดความคิดความอานของปญญาชนผูหญิงและสตรี
ชนชั้นกลางอยางมีพลัง เผยเน้ือนัยความรูสึกนึกคิดของผูหญิงที่มีตอตนเอง 
ตอผูหญิงในกลุมชนชั้นชายขอบ และตอสังคมการเมืองซึ่งกําลังอยูในระยะ
เปลี่ยนผาน เร่ิมตน ‘กุลสตรี’ ที่ปรากฏตัวในปลายรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2449) 
คณะผูจดัทํา ‘กุลสตร’ี ไดแจงเจตจาํนงของการจัดทําหนังสอืพิมพวา เพ่ือนาํเสนอ
ทศันะวิพากษวิจารณตอประเด็นปญหาบานเมืองและความไรตวัตนของผูหญิง
ในสายตาของชนช้ันผูปกครอง รวมทั้งคณะผูกอตั้งหนังสือพิมพ ตองการ
เห็นการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกสตรีอยางกวางขวางมากข้ึน

กุลสตรีกอเกิดในบริบทท่ีลนเกลารัชกาลท่ี 5 ไดจัดตั้งโครงการโรงเรียน
หลวงสําหรับราษฎรชาย ทั้งในพระนครและหัวเมืองสําคัญๆ แตทรงมี
พระประสงคใหงดเวนรับเด็กหญิงเขาเรียน กุลสตรีสรางขอถกเถียงประเด็น
การศึกษาของผูหญิงอยางตอเน่ืองเขมขน นับต้ังแตฉบับปฐมฤกษเลยทีเดียว 
เชน คํานํา ของฉบับปฐมฤกษ เขียนวากุลสตรีเกิดขึ้นเพ่ือ

“…ตองการชวยเขยาใหความเจริญในการเลาเรียนถีบขึ้นและ
ใหหญิงไทยไดสติวาการเลาเรียนก็เปนการจําเปนแกพวกหญิง
เหมือนกันในเวลาภายหนา ไมเฉพาะแตชายสวนเดียว...”

(กุลสตรี, 125 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 31)

อีกบทความ ชื่อ ‘หนาท่ีหญิง’ ผูเขียนท่ีใชนามแฝงวา ‘สังวาลเพชร’ 
เขียนเรียกรองใหผู หญิงเขาถึงการศึกษาสมัยใหมและความรูที่จัดสอนให
เด็กผูชาย วา

“การศึกษาของผูหญิงท่ีบางคนทานเห็นวาไมเปนการจําเปน
อะไรนัก แตดิฉันมาพิเคราะหเห็นตรงกันขาม คือผูหญิงมีหนาท่ี
สําคัญในการปกครองรักษา ถาผูหญิงเหลวไหลแลว ผูชาย
จะเดือดรอนสักเพียงใด ...เพราะฉะน้ันดิฉันจึงเห็นวา การศึกษา
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เลาเรียนเพ่ือพยุงใหมคีวามรูรอบคอบยอมเปนขอสําคัญของหญิง
สวนหน่ึงเหมือนกัน” 

(กุลสตรี, 125 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 31)

บทความเดียวกันเสนอใหหลกัสูตรการศึกษาของผูหญิงเนนทางวิชาการ
มากขึ้นจนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษา แลวคอยมาเรียนวิชาผูหญิง เชนวิชา เย็บปก
ถักรอย ศิลปะ วาดรูป และวรรณศิลป ประเภทรอยแกวรอยกรอง ซึ่งวิชาเหลาน้ี 
‘สงัวาลเพชร’ พิเคราะหวาเรียนไปเพ่ือเพ่ิมความเปนกุลสตรใีนตวัผูเรยีน ทีจ่าํเปน
นอยกวาวิชาความรู ที่สังคมกําลังหยิบยื่นใหผู ชายชนชั้นกลาง นอกจากน้ี 
‘สงัวาลเพชร’ ยังมกีารนาํเสนอใหรฐับาลเปดหลักสูตรการพยาบาลใหผูหญิงเรียน 
ในป พ.ศ. 2431 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนแพทยศิริราช
พยาบาลข้ึน แตไมมีผูหญิง ‘สังวาลเพชร’ มีความเห็นวาสตรีควรไดมีสิทธิเรียน
วิชาการแพทยพยาบาล แตมิกลากาวลวงเรียกรองใหผูหญิงไปแยงงานผูชาย 
ดานการแพทย เนนวาควรใหสิทธิผู หญิงไดเรียนเก่ียวกับ การพยาบาล 
การผดุงครรภ และความรูที่จําเปนสําหรับแมของบาน อาทิ ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตรสากล จริยธรรม ศาสนา รูจักการใชสมุนไพรรักษาโรค ‘สังวาลเพชร’ 
ไมไดคาดหวังวาผูหญิงจะใชความรูขางตนเพ่ือการประกอบอาชีพ หวังเพียงวา
ความรูขัน้สงูจะหนุนใหผูหญิงเปนแมศรเีรือนทีม่คีณุภาพ สวนภาษาอังกฤษน้ัน 
เสนอแนะวา ถาจบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภแลวมีความสนใจ
และมีเวลาจึงคอยไปเรียนภาษาอังกฤษ

นอกจากบทความ ‘หนาท่ีหญิง’ ยังมีบทความอ่ืนๆ ที่นําเสนอความคิด
ความอานทาทายจารีตสงัคมสยาม อาทิ บทความของครูเผือก เร่ือง ‘ความชอกช้ํา
ของสตรีไทย’ เร่ือง ‘ในสมัยท่ีโลกเจริญ’ เร่ือง ‘กฎหมายกับสตรี’ เปนตน 
การด้ินรนของผูหญิงในฐานะท่ีเปนพลเมืองรัฐตามแนวคิดและอุดมการณ
เสรีนิยมในยุคทันสมัยน้ันไดรับแรงเสียดทานเปนระลอกๆ ผูหญิงและผูชาย

ที่ลุกข้ึนมาแสดงความคิดเห็นในยุคสมัยน้ันยังไมกลาเผยตัวนิยมใชนามแฝง
อาทิ ‘สังวาลเพชร’ ‘ครูเผือก’ จิตติมา พรอรุณ (2538) บรรยายวา ขณะท่ีกุลสตรี
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เรียกรองใหเด็กหญิงเขาถึงการศึกษาในโรงเรียน และมี ‘ความรู’ เสมอหนากับ
เด็กชาย กรมหมืน่ไชยนาทนเรนทร ผูมหีนาท่ีรบัผดิชอบในเรือ่งการศกึษาภายหลัง
จากท่ีลนเกลารัชกาลท่ี 5 ทรงจัดตั้งกระทรวงธรรมการข้ึน ไดแสดงความคิด
เชิงปรามอยูในทีวา ผูหญิงควรไดรับโอกาสการศึกษาสูงเทียมชายแตตอง
ไมเรียนวิชาที่เปนอาชีพของชาย เพราะการบริหารบานเมืองมิใชเร่ืองของสตรี 
พรอมทรงยํ้าวา ตองพึงระวังอยาใหผูหญิงแยงงานผูชาย ที่สําคัญตองยอม
ไมตีตนเสมอชาย อาทิ “…อยาใหอวดดีและวิวาทกับผูชาย... ถึงจะใหเรียน
เทาผูชาย และตองสอนใหเปนผูหญิงและใหรูสึกตัววาเปนผูหญิงอยูเสมอ...” 
(สตรีนิพนธ, 2447 อางถึงใน จิตติมา พรอรุณ, 2538, น. 30)

โดยสรุปความรูและทัศนะท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในกุลสตรี นอกจาก
ขาวสารรอบโลก บนัเทิง บทความวพิากษวิจารณสถานภาพสตร ีและสถานการณ
บานเมืองโดยรวมแลว ลมหายใจของกลุสตรเีต็มไปดวยการเรียกรองสทิธิผูหญิง 
โดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาและอาชีพ ทวาการศึกษาในโลกทัศนของกุลสตรี 
คือ การศึกษาท่ีเปดโลกผูหญิงเขาสูจักรวาลความรูของผูชาย กุลสตรีเสนอให
ลดทอนการศึกษาที่ตอกยํ้าความเปนแมและเมีย รวมทั้งวิเคราะหบทบาท
และภาวะกดทับของผูหญิงและผูชาย ทั้งในชนชั้นกลางและชนช้ันแรงงาน 
นอกจากน้ี ยังเปนกองหนุนเรียกรองผูหญิงเองเห็นความสําคัญของการศึกษา
สมัยใหม สนใจการบานการเมือง ผูเขียนบทความทาทายผูหญิงใหเลิกลุมหลง
อยูกับบทบาทปรนนิบัติสามีและลูก

4.2.5 สตรีไทย (พ.ศ. 2468)
ถัดมาในป พ.ศ. 2468 สมยัของลนเกลารชักาลที ่6 กลุมผูหญิงในพระนคร

ทีไ่ดรบัการศึกษาไดกอต้ังหนังสอืพิมพ ชือ่ ‘สตรไีทย’ ขึน้ โดยในบทบรรณาธิการ
ไดแจงเจตนารมณวา สตรไีทยอุบตัขิึน้เพราะคําสบประมาทเหยียบย่ําความสามารถ
ของเพศหญิง ดังน้ัน จึงตองการใชหนังสือพิมพเปนปากเปนเสียงแทนสตรีอื่นๆ 
สตรีไทยเขียนเชียรคณะผูหญิงอีกกลุมหนึ่งที่คิดดําริจะกอตั้งสมาคมผูหญิง 

ชือ่ ‘อปุถัมภนารี’ ใหเรงมอืดาํเนินการ รวมท้ังต้ังความหวังให สมาคมผูหญิงใหม 
เขาไปชวยเหลือหญิงที่ตกทุกขไดยาก จนตองตกมาเปนโสเภณี อยางไรก็ตาม 
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สมาคม ‘อปุถมัภนาร’ี ไมสามารถเกิดขึน้ได จนถงึป พ.ศ. 2475 (นงเยาว เนาวรัตน, 
2541, น. 33) สตรีไทยเรียกรองใหผูหญิงเขาถึงสิทธิทางการศึกษาข้ันสูง คือ 
ระดับมธัยมปลายและอุดมศกึษา และช้ีแนะใหผูหญิงสงเสียงชักจูงรัฐบาลใหมา
สนใจปญหาของผูหญิงใหจงได ในป พ.ศ. 2460 สยามประเทศจดัตัง้จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แตผูหญิงไมไดรับสิทธิเขาเรียน ‘ครูเผือก’ จึงไดเรียกรองผาน
บทความ ‘สนทนากับเอกะสตรี’ ในทํานองวา

“…ราว 8 หรือ 9 ปมาแลว ขาพเจาพบวามีสตรีชนชั้นสูง 3 คน 
ย่ืนใบสมัครขอเขาเปนนักเรียนกฎหมายตอเนติบัณฑิตยสภา 
แตไมเปนผลสําเร็จ เพราะขัดของดวยสถานท่ีเรียน คราน้ี
จงชักชวนเพ่ือนท่ีสอบไลไดจบหลักสูตรแลว รวมช่ือหลายๆ คน
ลองขออนุญาตใหม ถาขัดของเร่ืองสถานท่ีเรียน ก็จงขออนุญาต
เขาสอบไลทีเดียว... สอบไดแลวถารัฐบาลไมยินยอมใหเปน
ผูพิพากษา ก็คงเปนทนายความได... ถาสตรีไทยเราทําดังที่
ขาพเจากลาว ผลอยางนอยก็เทากับจงูมอืรฐับาล ใหหนัมาดําริห
ใหความชวยเหลือสตรีอยูในตัวแลว”

(ครูเผือก, 2468, น. 7)

นอกจากน้ี ครูเผือกยังมีความเห็นวาโรงเรียนกฎหมายก็เปนโรงเรียน
ของรัฐบาลเหมือนกัน ทําไมจึงไมใหความเสมอภาคแกผูหญิง เชนเดียวกับ
โรงเรียนฝกหัดแพทยและพยาบาลและโรงเรียนฝกหัดคร ูซึง่ไดเปดโอกาสใหผูหญิง
เขาเรียนมากอนแลว สวนบทความของ ‘โกศล’ (นามแฝง) เร่ืองสตรกัีบกฎหมาย 
เรียกรองใหรฐับาลสยามเปดโอกาสใหผูหญิงเขามารบัใชชาตบิานเมืองโดยการ
ใหผูหญิงเขาเรียนเนติบณัฑิตยและเปนผูพิพากษาเฉกเชนประเทศท่ีเปนอารยะ
อื่นๆ (สภาสตรีแหงชาติ, 2518) 
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ขอเรียกรองผานหนังสือพิมพสตรี สะทอนบริบทสังคมการเมืองสยาม
ทีไ่ดรบัการปรับเปล่ียนสูแบบวิถีตะวันตกอยางตอเน่ืองมาต้ังแตสมยัรัชกาลท่ี 3 
ทั้งในดานภาษา การแตงกาย ถนนหนทาง อาคารบานเรือน ที่สําคัญคือระบบ
การศึกษาสมัยใหมที่จัดโดยกลุมมิชชันนารี มีขอมูลชี้วาในป พ.ศ. 2439 
ชวงรชักาลที ่5 นัน้มโีรงเรยีนสตรทีีอ่ยูในความดแูลของมชิชนันารีนกิายคาทอลิก
จากฝร่ังเศส จํานวน 23 แหงท่ัวประเทศ 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 ของเด็กชายเทาน้ัน ป พ.ศ. 2454 
มเีด็กชายในระบบการศึกษา 133,444 คน (วุฒชิยั มลูศลิป, 2529, น. 56-57)

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของรัชกาลท่ี 5 ไดเปดพ้ืนท่ีการเรียนความรู
และวิทยาการใหมๆ  ขัน้สงูสาํหรบัผูชาย เชนตัง้โรงเรยีนคะเด็ดทหารมา ฝกวิชาชพี
การทหาร ผูเรียนมีเงินเดือน เคร่ืองแบบและอาชีพราชการรองรับ (นครินทร 
เมฆไตรรัตน, 2553) นอกจากน้ียังมโีรงเรียนฝกอาจารย ฝกแพทย และขาราชการ
พลเรือน รวมทั้งมีทุนพระราชทานไปศึกษายังตางประเทศ ดวยบริบทขางตน 
ขอเสนอการศกึษาของผูหญิงจงึเริม่ขยบัไปสูการเขาถึงความรูขัน้สงูของประเทศ 
รวมทั้งการศึกษาท่ีเปนตนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งจะนําผูหญิงสูอาชีพสมัยใหม
ทีม่เีกียรติ มอีาํนาจและบารม ีความรูทีกํ่าลังอยูในสมยันิยม เชน การเรียนกฎหมาย 
และการเขาสูอาชีพผูพิพากษา ขาราชการ และแพทย เปนตน ซึง่ขอเรยีกรองของ
สตรไีทยแมยังใหคาแกความรูแบบผูชาย ทวาชดุความรูเหลาน้ีเปนเคร่ืองหมาย
และสัญญะใหผูหญิงนาํพาตนออกจากปรมิณฑลบาน ไปสูพ้ืนท่ีสาธารณะทาง
เศรษฐกิจ และตัวตนในพ้ืนท่ีใหมของสังคมยุคทันสมัย ซึ่งนับวาเปนภูมิปญญา
การชวงชิงตําแหนงแหงที่และใหมุมมองแกโลกและชีวิตที่กาวขามภูมิปญญา
แนวจารีตท่ีสังคมสยามใหคุณคาแกสตรีมากอนหนาน้ี

ผู หญิงและความเปนหญิงในสังคมสยามดั้งเดิมนั้น แมว ามิไดมี
ชุดความหมายเปนหน่ึงเดียว หากมักสังกัดชนชั้น แตลักษณะรวมของความ

เปนหญิงก็ปรากฏใหเปนท่ีรับรูเชนกัน สงผานงานวรรณกรรม รัฐ - ราษฎร และ
คติคําสอนในทองถ่ิน เชน มีการสรางสัญญะ ภาพแทนใหผูหญิงเปนนางแกว
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ของพระเจาแผนดินในตํานานความเช่ือพุทธศาสนา คุณสมบัติของ ‘นางแกว’ 
ไมเพียงแตมีความสวยงาม หากแตตองพรอมไปดวยคุณสมบัติอื่นๆ เพ่ือความ
สมบูรณสูงสุดของผูที่ตองทําหนาท่ี แม เมีย และลูกสาว ในจักรวาลของผูชาย 
คุณสมบัติอื่นๆ คือ การปรนนิบัติรับใช ความกตัญู ซื่อสัตยสุจริตสวามิภักด์ิ
ตอพระสวามี เสียสละตนเพ่ือพระสวามี นางแกวนอกจากจะเปนคูบารมีของ
พระสวามีแลว ยังตองใหกําเนิดบุตร และอบรมบุตรใหเปนกษัตริยที่ดีและ
มคีวามสามารถในการปกครองบานเมอืงในอนาคตอกีดวย ในยามมศีกึสงคราม 
นางแกวตองกลาหาญออกรบ เชน เร่ืองราวของพระนางศรีสรุโิยทัย สวนเร่ืองราว
ของผูหญิงท่ีแสวงหาอํานาจในการปกครองบานเมือง อยางทาวศรีสุดาจันทร
กลับถูกถายทอดในลักษณะตรงกันขามวาเหลิงอํานาจ คบชู และไมรักลูก 
ซึง่การเหลิงอํานาจและคบชูหลายเมียเปนเร่ืองราวปกติของคนในราชวงศฝายชาย 
สวนมโนทัศนนางแกวในชนช้ันไพรและทาสน้ัน ยังตองใชแรงงานเพ่ือบํารุง
ครอบครัวและศาสนาอีกดวย (จิรานุช โสภา , 2542)

โลกทัศนความเปนหญิงในหนังสือพิมพกุลสตรีและสตรีไทยสะทอนวา 
ผูหญิงสยามไดมองตวัตนใหม มกีารต้ังคําถามและทบทวนโลกของผูหญิงสยาม
ที่ผูกโยงไวในพ้ืนท่ีบานและแสดงบทเปนแมและเมียมาสูโลกนอกบาน มีท้ัง

โรงเรียน ที่ทํางาน และสังคมการเมืองสยาม ซึ่งเปนจักรวาลท่ีผูชายครอบครอง 
การเรียนรูเพ่ือปกครองโลกในบานก็ปรับเปลี่ยนไปเชนกัน ภาพนางแกวยุคใหม
สวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากอํานาจของผูชายในยุคหลังสนธิสัญญาเบาวริง
ที่ไดขยับนิยามความหมายกุลสตรีเคล่ือนไปจากนางแกวในตํานานความเช่ือ
พุทธศาสนาด้ังเดิม ชายสยามยุคทันสมัยเร่ิมปรับเปล่ียนโลกคติเก่ียวกับ
ความหมาย ‘เมีย’ ที่ตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน เพียบพรอมดวยเรือนสามนํ้าสี่ 
มาใหคณุคาแกความรูชดุใหมมากขึน้ ความรูชดุใหมทีเ่ปรยีบประดจุดัง่อาภรณ
แพรพรรณล้ําคา ชวยเชิดชสูถานภาพผูหญิงและสามีใหมศีกัค์ิสงูขึน้ ประกอบดวย 
ความสามารถอานออกเขียนไดทั้งหนังสือไทยและอังกฤษ รูจักมารยาทสังคม
ตามจารีตตะวันตก ในบันทึกของมิชชันนารีสตรี เอ็ดนา บัลคลีย เร่ือง ‘สยามคือ

บานเรา’ ที่เขามาเปนครูในโรงเรียนสตรีวังหลังตอนปลายรัชกาลท่ี 5 ไดบันทึก
ในทํานองวาพอคาชาวจีนสงเสริมการศึกษาของลูกสาว ก็เพ่ือใหมีโอกาส
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แตงงานกับชายไทยขาราชการ ซึ่งกําลังนิยมเมียท่ีมีความรูและเขาสังคมแบบ
สมัยใหมไดคลองแคลว (เอ็ดนา บัลคลีย, 2550)

สวนยุค ‘สตรีไทย’ เร่ิมมีความคิดความอานท่ีจะใหผูหญิงไดใชความรู
สมัยใหมประกอบอาชีพเล้ียงตัว บทความหลายช้ินสรางวาทกรรม ‘การเล้ียง
ตัวเองได’ ของผูหญิง นับเปนการรับใชชาติบานเมืองในฐานะพลังของเมือง 
ซึง่สงัคมจารตีมกัมีเร่ืองเลากํากับใหผูหญิงรบัใชชาติบานเมืองผานการปรนนิบตัิ
สามีและอบรมสั่งสอนลูก นอกจากนี้ หนังสือพิมพผูหญิง ยังเสนอภูมิปญญา
วิธีคิดมองตนในฐานะเปนปจเจกชนและพลเมืองของรัฐมากข้ึน

ภาพที่ 4.1 ปกวารสารสตรีไทย วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469
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ภาพที่ 4.2 สารบัญวารสารสตรีไทย วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469
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ภาพที่ 4.3 โฆษณาเคร่ืองประดับผูหญิงในวารสารสตรีไทย 
วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469

ภาพท่ี 4.4 โฆษณาจักรเย็บผาในวารสารสตรีไทย 
วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2469
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4.2.6 หญิงไทย (พ.ศ. 2475)
ถัดมาในป พ.ศ. 2475 มหีนังสอืพิมพผูหญิงสายกาวหนา นาม ‘หญิงไทย’ 

ปรากฏโฉมในบรรณพิภพ ‘หญิงไทย’ มีจุดยืนการวิเคราะหสังคมแบบชนช้ัน
คอนขางเดนชัดท้ังชนชั้นทางเศรษฐกิจและชนช้ันแหงเพศ (นุมนวล ยัพราช, 
2549) ขอเรียกรองของหญิงไทยเปนประเด็นปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและ
สทิธิการเมืองของสตรชีนชัน้กลางและชนช้ันลางท่ียังคงเขาไมถึงอาํนาจการเมือง
อยางแทจรงิ แมประเทศกําลงัเปลีย่นแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธปิไตย 
ขอเรียกรองเร่ืองของสตรีสามัญชนชั้นลางน้ัน หญิงไทยเรียกรองรัฐบาลใหเปด
โอกาสทางการศึกษาใหผูหญิงเรียนหนังสือในหลักสูตรการศึกษาเชนเดียวกับ
ผูชาย ยุคขางตน ความรูในหลักสูตรโรงเรียนสตรีถูกรัฐกําหนดเนนเรื่องความ
เปนแมศรเีรือนคอนขางมาก และเปนความรูทีม่กีารประเมินคาวาดอยศักด์ิกวา
ความรูในโรงเรียนชาย เด็กนักเรียนหญิงท่ีสาํเร็จชัน้มธัยมปลายในโรงเรียนสตรี
ตองมาสอบวัดความรูในชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนชายอีกคร้ัง ถาสอบผาน
จึงนับวาสําเร็จชั้นมัธยมปลายสมบูรณ

ในหนงัสอืพิมพหญิงไทย มบีทความทีก่ระตุนผูหญิงใสใจใฝรูในการศกึษา
และการเมือง ปลุกเราผูปกครองสงเสริมการศึกษาแกธิดามากกวาท่ีเปนอยู 
สวนในทางการเมืองนั้น หญิงไทยแสดงจุดยืนคัดคานสังคมที่สนับสนุนผูหญิง
ชนชั้นสูงเปนผูนําทางการเมืองโดยไมอินังขังขอบกับสิทธิพลเมืองของผูหญิง
ชั้นลางของสังคม ดังท่ีไดสรางขอโตแยงวา รัฐบาลท่ีมีความคิดความอาน
เพียงใหสทิธิผูหญิงจาํนวนหยิบมอืเขาถึงอาํนาจการเมืองเพ่ือเปนเกียรติเปนศรี
ของบานเมืองโดยปลอยผูหญิงสวนใหญไวกับความไมประสาตอโลกภายนอก
ที่กําลังขับเคลื่อนไปขางหนา จะมีประโยชนอันใด ดังความวา

“…ประโยชนอันใดที่จะใฝฝนเพียงเกียรติยศของหญิงคนหน่ึง
สองคนที่จะเขาไปน่ังในรัฐสภาแลวปลอยใหผูหญิงอีก 7 ลานคน
ตองลําบาก ...การพูดวาหญิงของเราออนแอกวาชายน้ัน เรามิได
ดหูมิน่พวกเราเอง เราออนกวาเขาในเชิงการเมือง ในเชิงการบาน
เราหายอมไม ผูหญิงของเราตองตกัน้ํา ตาํขาว เล้ียงลูก หงุหาอาหาร 
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นําผักหญาไปขายท่ีตลาด หาบคอนแจวถอ สารพัดจะทํางาน 
เมื่อเราพูดถึงผูหญิง เราตองเพงเล็งถึงผูหญิงท่ีตองทํางานเชนวา
นั้น มิใชผูหญิงผูดีในกรุงเทพ 2 - 3 คน ที่อยากดีกับผูชาย...” 

(หนังสือพิมพหญิงไทย, 2475 
อางถึงใน นุมนวล ยัพราช, 2549, น. 97)

จุดยืนทาทีของหญิงไทยเร่ือง สนับสนุนชนชั้นผูเสียเปรียบในสังคม มิใช
มีแตเฉพาะประเด็นผูหญิงแตยังรวมประเด็นแรงงาน หนังสือพิมพหญิงไทย
ไดสนบัสนนุการประทวงของกรรมกรรถรางซึง่นดัหยุดงาน นอกจากน้ีหนังสือพิมพ
หญิงไทยยังเปนกระบอกเสียงของเหลากรรมกรหญิงเรียกรองคาจางและ
สวัสดิการทํางาน สนับสนุนใหจัดต้ังสหภาพแรงงาน เสนอใหรัฐบาลแกปญหา
การวางงานของผูหญิงโดยการเปดโรงงาน และพัฒนาระบบการเพาะปลูกของ
เกษตรกร จดุเดือดท่ีสงผลใหหญิงไทยถูกปดในเวลาตอมา คอื เปดหนาขาวสาร
ใหความรูเก่ียวกับแนวคดิทางการเมืองฝายซาย เชน ลทัธิคอมมวินิสต บอลเชวสิต 
และอนาคิสต (นุมนวล ยัพราช, 2549, น. 107)

4.2.7 ผูหญิงยุคทันสมัยและความรู
ทัศนะเก่ียวกับความเปนหญิง ที่ทางและการศึกษาของผูหญิงท่ีสะทอน

ผานกุลสตรแีละสตรีไทย ซึง่มอีดุมการณแนวเสรีนยิม และหญิงไทยหนังสือพิมพ
สตรีฝายซายน้ัน สะทอนใหเห็นพลวัตทางจุดยืนและวิธีคิดของผูหญิงสยาม
ในระยะเปล่ียนผานขามหลายทศวรรษ ดงัท่ีกลาวมาแลวกอนหนาน้ี ความปรารถนา
ของผูหญิงสามัญชนเร่ิมเปนประเด็นการเมืองในสมัยปลายรัชกาลท่ี 4 เมื่อการ
ถวายฎีกาของอําแดงจั่นและอําแดงเหมือน มีผลใหรัชกาลที่ 4 มีพระกรุณา
ปรับแกกฎหมายโบราณท่ีเก่ียวของถึง 2 ครั้ง 2 ครา ‘กุลสตรี’ และ ‘สตรีไทย’ 
เสนอจุดยืนแนวเสรีนิยม ซึ่งเปนจุดยืนของขบวนผู หญิงซีกโลกตะวันตก

ในศตวรรษที่ 19 ที่ใหคุณคาแกโลกในบานและบทบาทการผลิตซํ้าแตมีสายตา
มองเห็นผูหญิงและผูชายเปนมนุษยและพลเมืองท่ีเทาเทียม การศึกษาและ

109



ความรูของผูชายชวยเปดโลกกวางใหผูหญิง และแสดงนัยยะของความเทาเทียม
และทันสมัย สังคมใชความรูสมัยใหมเติมรสนิยมกุลสตรียุคทันสมัยลงสูสังคม
สยาม รวมทั้งคาดหวังใหผูหญิงใชความรูจากโลกภายนอกอนุเคราะหบุตรธิดา
อยูรวมกับโลกใบใหม ตั้งแตยุคหลังสนธิสัญญาเบาวริง ระบบเศรษฐกิจของ
สยามมีการปรับตัวสูทุนนิยมมากข้ึน ผูคนเร่ิมถกเถียงเร่ืองสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง และความเปนมนุษยทีไ่มแบงชัน้วรรณะ (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553) 
สวน ‘สตรีไทย’ เรียกรองใหผูหญิงกาวเขามาอยูในโลกของผูชาย ผานอาชีพ
ชนชั้นกลางท่ีมีคุณคาในตัว อาทิ ผูพิพากษา ซึ่งเปนอาชีพท่ีปดตายสําหรับ
ผูหญิง จนลวงเขาพุทธทศวรรษ 2530 กระทรวงยุติธรรมจึงไดปรับเปล่ียนวิธีคิด
ในเรื่องนี้

โรงเรียนสตรีที่บุกเบิกโดยมิชชันนารีสตรี ซึ่งมีจํานวนหลายสิบแหง 
คาดวามสีวนสาํคญัในการบมเพาะจนิตนาการและมมุมองตอตวัเองและโลกใหม
ใหเด็กหญิงในฐานะปจเจกชนและพลเมือง หนังสือพิมพและวารสารสตรี 
ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลงานของศิษยเกาโรงเรียนมิชชันนารี จึงดิ้นรนหาพ้ืนท่ี
แสดงตนในฐานะปจเจกชน และ ‘พลเมืองเต็มชั้น’ ในยุคปลายรัชกาลท่ี 5 
และตนรัชกาลท่ี 6 อาชีพสมัยใหมที่ไดรับการบมเพาะวาเปนอาชีพของสตรี
ที่มีการศึกษา คือ อาชีพครูและพยาบาล (วัลยา ชูประดิษฐ, 2526) เทาน้ัน 
วัฒนธรรมชายเปนใหญ กีดกันผูหญิงออกจากงานชนชั้นกลางสมัยใหมอยาง
สิ้นเชิง กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่สรางตําแหนงงานหลายหม่ืนตําแหนง 
รับแตเฉพาะผูชาย ผู หญิงที่มีการศึกษาตองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
อยางเชน ตดัเย็บเสือ้ผา คาขาย และอาชพีแมบาน อรรถจกัร สตัยานุรกัษ (2532 
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 13) วิเคราะหวา ความคิดและสํานึก
ความเปนปจเจกชนและพลเมืองของคนในสยามไดถือกําเนิดข้ึนในชวงกอตัว
ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งรัฐสยามเองไดพยายามปลูกฝงแนวคิด
ความเปนพลเมืองลงสูพสกนิกรทุกลําดับชัน้ในสงัคม โดยท่ีแบบจาํลองความเปน
ปจเจกชนและพลเมืองที่ผูปกครองสยามคาดหวังใหบังเกิดผล คือ การสราง

ความเปนระเบียบเรยีบรอยในสงัคมการเมอืง แตในความเปนจรงิกลบัมผีลปลกุให
ราษฎรบางกลุมเกิดความสํานึกในศักยภาพตน มองตนเองวามีความสามารถ
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ทําใหชาติบานเมืองกาวรุดหนาได โดยมิใชมีหนาท่ีจํากัดเพียงแคปฏิบัติงาน
ตามท่ีกําหนดมาจากรัฐเทาน้ัน แตสามารถสรางจินตนาการเก่ียวกับตัวตน
ในสังคมการเมืองใหม

ในแงของผูหญิง สาระและขอเสนอเก่ียวกับการศึกษาและมุมมองตอโลก
สังคมการเมือง คือการไดทบทวนความหมายของการศึกษาและความรูซึ่งมี
สถานะเปนท้ังระบบคิด ทนุสัญญะและวัฒนธรรม นาํตัวตนผูหญิงเขาสูตาํแหนง
แหงท่ีใหม เปนผูหญิงท่ีมจีติสาํนึกเปนปจเจกชน เปนพลเมืองของรัฐและสมาชิก
หนาใหมในชุมชนการเมือง การเขาถึงความรูในโลกของผูชายยังไดกําหนด
ความเปนอิสระจากการพ่ึงพิงผูอื่น สรางภาวะความเปนผูนําและตําแหนง
แหงท่ีของผูหญิงในความสัมพันธระหวางหญิงชายและระหวางผูหญิงกับรัฐ 
ในสังคมจารีตนั้นผูหญิงมิไดมีสถานะเปนพลเมือง แตผูหญิงบํารุงบานเมือง
ผานอนุบาลสามีและลูก การวิเคราะหหนังสือพิมพผู หญิงที่กลาวิพากษ
วิจารณชนชัน้ปกครองนัน้ อาจตองทาํความเขาใจกบัอาํนาจของรฐัสยามในยคุ
เปล่ียนผาน นครินทร เมฆไตรรัตน (2553) ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
รฐัสมบรูณาญาสิทธิราชยสยามกับรฐัในท่ีอืน่ๆ ทีส่งผลใหสยามมีพ้ืนท่ีการถกเถียง
ทางการเมืองของผูอยูใตปกครอง ซึง่มไิดหมายความวาราษฎรไมมคีวามจงรักภักดี 
นครินทร (2553) อธิบายวาปจจยัสําคัญคือ รฐัสยามเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ใหแกชาตเิจาอาณานิคม ทาํใหมกีลุมคนบางกลุมไดอภสิทิธ์ิในทางศาลซ่ึงรวมทัง้
คนไทยท่ีประสงคจะเขาไปอยูในสังกัดเปนคนอังกฤษและชาติอื่นๆ สามารถ
ดําเนินกิจการหนังสือพิมพและเขียนบทความ ตางๆ อยางรุนแรงเกินกวา
ทีร่าษฎรสยามโดยท่ัวไปพึงกระทําได ทีส่าํคัญหนังสอืพิมพจาํนวนหน่ึงมองตนเอง
วามีความสําคัญในการชวยชาติใหมีความเจริญข้ึน และมีความเปนอารยะ 
คอืเปนตวัแทนของราษฎรในขณะทีป่ระเทศยังไมม ี‘ปาลเิมนต’ อาท ิหนังสือพมิพ
บางกอกการเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 6 เสนอวา ความคิดเห็นของพลเมืองท่ีจะ
เสนอตอรัฐบาลนั้น มีทั้งทางตรงและทางออม ทางออมไดแกปากเสียงของ
หนังสือพิมพ ย่ิงในประเทศท่ีไมมีสภาผูแทนราษฎร เชน ประเทศสยามของเรา

ดวยแลว หนังสือพิมพเปนท่ีรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน (บางกอก
การเมือง, 2466 อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 147) หนังสือพิมพ
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และวารสารผูหญิงจึงเปนพ้ืนท่ีแพรกระจายแนวความคิดทางสังคมการเมือง
และสถานะผูหญิงผานขอเขียนตางๆ ไดอยางแหลมคม ลุมลึก

ประการตอมาโครงสรางภายในของสังคมสยามมกีารแตกตัวเปนชวงชัน้
และเปนกลุมสังคมชั้นตางๆ แตละกลุมสังคมไดวิวัฒนวัฒนธรรม ความคิด 
คานิยม ประสบการณ และความรูสกึนึกคิดของตนเอง ซึง่ นครนิทรเรียกรวมกนั
วา ‘ภูมปิญญา’ และแตละกลุมสงัคมมอีงคประกอบ กิจกรรม และการเคล่ือนไหว
ไปตามภูมิปญญาของกลุมสังคมตน แตมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ในระดับทีก่วางใหญ สสีนัและปฏิกิรยิากลุมหนังสอืพิมพผูหญิงไดเผยโครงสราง
สังคมใหมของสยาม ที่คลี่คลายจากสังคมจารีต คือคลี่คลายมาจากสังคมแบบ
มูลนาย - ไพร เพราะนอกจากมูลนาย - ไพร สังคมสยามมีคนกลุมอื่นๆ อยูดวย 
รวมทั้งกลุมผูหญิง กลุมตามลักษณะการประกอบอาชีพ กลุมคนสถานภาพอ่ืน 
อาทิ ไพรกระฎมพี ทนายความ นักหนังสือพิมพ พอคาวาณิช ขาราชการ และ
ชางฝมือ ที่รวมถึงชางฝมือผู หญิง ที่ทํางานอิสระตัดเสื้อผา ทําหัตถกรรม
ในบานเรือน เปนตน

‘หญิงไทย’ ซึง่เติบโตในบรบิทการเมืองสยามทีม่ขีัว้อาํนาจและภูมปิญญา
หลากหลายกลุม รวมท้ังกลุมฝายซาย เรงเผยระบบโครงสรางสังคมการเมือง
ขณะน้ัน ซึ่งมีการแยกชนช้ันใหเห็นระหวางหญิงกับชาย ระหวางหญิงในชนชั้น
ผูดกัีบหญิงชาวบานสามัญชนท่ีตองหาเชากินคํา่ ‘หญิงไทย’ เสนอทัศนะตอสงัคม
และผูปกครองวาควรเปดโอกาสใหเด็กหญิงชาวบานเขาถึงการศึกษาและการมี
งานทํา แสดงทัศนะในทํานองวา การศึกษาจะยังประโยชนอนัใด ถารัฐและสังคม
ยังกีดกันไมใหผูหญิงทุกชนช้ันเขาถึงอาชีพชนช้ันกลางสมัยใหมอยางเทาเทียม
บรุษุเพศ ดงัปรากฏในบทความช่ือ ‘หนาท่ีและสิทธิของหญิงท่ีควรไดรบั’ เสนอให
ผูหญิงมีสิทธิในการประกอบอาชีพใหมๆ ที่มิใชอยูในปริมณฑลบานอีกตอไป 
เชน แพทย พยาบาล เนติบัณฑิต บรรณาธิการิณี นักนิพนธ ครู คนทํางานศิลปะ 
วาดเขียน (หญิงไทย, 2475 อางถึงใน จติตมิา พรอรณุ, 2538, น. 44) นอกจากน้ี
หญิงไทยยังสนบัสนนุการรวมตวัของผูหญิงชนชัน้กลางใหทาํงานรวมกบัชนชัน้
เพศหญิงดวยกัน ดังท่ีหนังสือพิมพหญิงไทย ฉบับวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
ขึ้นขาวหนา 1 ความวา
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“…เราไดทราบเปนท่ีนายินดีวา สุภาพสตรีไทยคณะหน่ึงไดย่ืน
จํานงตอทางการ เพ่ือขอตั้งเปนสมาคม ใหชื่อวาสมาคมสตรี
แหงกรงุสยาม โดยมวัีตถุประสงคเปนสวนใหญในการทีจ่ะสมาน
ความสามัคคีของเพศหญิง ตองการที่จะใหเปนมหาวิทยาลัย 
ที่รวมแหงคุณความดีของหญิงไทย ในชั้นตนน้ีมีกรรมการ
อํานวยการ 9 คน ...ในฐานะท่ีเราเปนเพศเดียวกัน ...รูสึกยินดี
ในผลท่ีคณะสุภาพ-สตรีนี้ไดทําตอไป และจะย่ิงทวีความยินดี
พรอมความเต็มใจที่จะชวยเหลือทุกทาง...’ 

(นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 34)

สมาคมสตรีแหงกรุงสยาม นับเปนองคกรสตรีองคกรแรกท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล มีผูกอตั้งท้ังหมด 38 คน ลวนเปนสตรีที่มีโอกาสไดรับการศึกษา
ขัน้สูงสดุและบางคนจบการศึกษาจากตางประเทศ มอีาชพีเปนแพทย นกักฎหมาย 
พยาบาล กรรมการอํานวยการ 9 คน อาทิ นายกสมาคมฯ น.ส.ใหญ คุณะดิลก 
สาํเร็จปรญิญาตรี จากฟลปิปนส และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยแหงนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา เปนตน หลังการกอต้ัง สมาคมฯ มีกิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห
ชวยเหลือหญิงท่ีถูกบังคับใหเปนโสเภณี และทํางานรณรงคใหผูหญิงมีสิทธิ
ทํางานนอกบาน การทํางานความคิดเร่ืองโครงสรางวัฒนธรรมเพศภาวะ พ้ืนท่ี 
และบทบาทความเปนแมของผูหญิงนาจะมีพลังทาทายความเช่ือของผูคน
ทั้งหญิงชายในพระนครพอควร หญิงไทยจึงไดรับการตอบโตจากผูอาน อาทิ 
ไดรับจดหมายจากผูที่แสดงตนวาเปนหญิงท่ีรูสึกระคายเคืองกับลัทธิ ‘แยงงาน
ผูชายของผูหญิง’ ความวา ‘หญิงเปนมรดกของโลก ปจจุบันกาลหญิงพากัน
ละท้ิงหนาท่ีของตน ซึง่ธรรมชาติไดมอบหมายไว ปลอยใหเปนหนาทีข่องพ่ีเล้ียง
นางนม ซึ่งเปนท่ีแนนอนวาความรักก็ดี ความประพฤติก็ดี อันจะเพาะใหเด็ก
เปนคนดีตอไปในเบื้องหนา อาจต่ําตอยลงเปนอันมาก และอีก 300 ปขางหนา

ลทัธิแยงหนาท่ีผูชายเจรญิงอกงามย่ิงขึน้แลว โลกจะตองดาํเนินไปสูความหายนะ 
และฉันขอยืนยันวา พวกเราเหลาสตรีนี่แหละเปนตนเหตุแหงความเส่ือมเสีย
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และทรดุโทรมของมนษุยในอนาคต” (นงเยาว เนาวรัตน, 2541, น. 35) นอกจาก
ประเด็นสิทธิการศึกษา ความรู และการกาวเขาสูโลกทางเศรษฐกิจ หนังสอืพิมพ
ผูหญิงท้ัง 3 ฉบับ และฉบับอื่นๆ ยังเปนพ้ืนท่ี เรียกรองความเสมอภาคผานทาง
กฎหมายอยางเขมขน โดยเฉพาะขอเรียกรองใหปรับแกกฎหมายลักษณะ
ผัวเมีย ที่ใชอยูมาจนถึงในสมัยรัชกาลท่ี 7 เพ่ือใหผู ชายมีภรรยาท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายไดเพียงคนเดียว อาทิ บทความท่ีลงในสตรีศัพท เขียนทํานองวา 
การแกกฎหมายใหชายมภีรรยาท่ีชอบดวยกฎหมายไดคนเดียวน้ัน มใิชเพียงแต
อนุเคราะหใหผูหญิงไดรับความเปนธรรม แตเปนการชวยราชการบานเมือง 
เน่ืองจากขาราชการชายท่ีมีภรรยาหลายคนตองเสียเวลาไปพะนอเอาอกเอาใจ
ภรรยาท่ีมีอยูจํานวนมาก ถาเอาเวลาท่ีเสียไปมาขบคิดตริตรองปฏิบัติราชการ 
ซึง่พระผูเปนเจาไดทรงมอบหมายให ราชการงานเมืองก็จะเจรญิรุดหนา ไมเฉ่ือยชา 
และฉุดชาติใหเส่ือมลง (จิตติมา พรอรุณ, 2538)

ขอถกเถียงตางๆ ที่สะทอนความต่ืนตัวของผูหญิงชนชั้นกลาง จึงปฏิเสธ
มิไดวา ผูหญิงใชหนังสือพิมพ เปนพ้ืนท่ีประลองความรู มุมทัศนะ และความคิด
ของสตรสียามยคุใหม ทัง้ตอตวัเองและสงัคมการเมอืงของสยามในหวงเวลาน้ัน 
สาระและมุมทัศนะท่ีสะทอนผานบทความในหนังสือพิมพสตรี ชี้วาสตรีสยาม
กําลังทบทวนและแสวงหานิยามความเปนกุลสตรหีรือนางแกว ทีผ่ดิแผกไปจาก

ขนบเดิม มีมุมทัศนะใหมๆ ตอความสัมพันธระหวางตนเองกับผูชายและรัฐ 
พวกเขาเรียกรองใหสงัคมสยามจดัความสมัพนัธระหวางพลเมืองหญิงทีต่างไปจาก
ขนบสยาม ทัง้ในเร่ืองการเขาถึงความรูสมยัใหม ประเภทของความรู ศกัด์ิความรู 
และท่ีทางของผูหญิงท่ีเคยเปนกําลังของบาน มาสูการเปนพลังของบานและเมือง 
มีการเรียกรองพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจสําหรับผูหญิงชนชั้นกลางและสามัญชน
ใหกวางขวางทัดเทียมบรุษุ สรางจนิตนาการโลกของผูหญิงท่ีเคล่ือนตวัออกจาก
ยุคนางแกวในตํานานพ้ืนบานและวรรณกรรมช้ันสูง โลกใหมของผูหญิงจึงมีทั้ง
ปริมณฑลบาน โรงเรียน ที่ทํางาน และสังคมการเมือง ผูหญิงเร่ิมตั้งกลุมกอน
ในพ้ืนท่ีนอกบานมากข้ึน ทัง้ผานตัวหนังสอืพิมพ วารสาร การเขียน และการกอตัง้

สมาคมผูหญิง
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กลาวโดยสรุปในหวงเวลาน้ัน ระบบทุนนิยมและรัฐชาติแบบใหมไดเปด
ภูมิทัศนกวางขวางใหบุรุษเพศท่ีมีการศึกษาไดรับใชชาติบานเมืองผานอาชีพ
ใหมๆ  บางคนไดรบัการบรรจเุปนขาราชการตามศักด์ิชัน้ของตน ลกูเจานายช้ันสูง
เขาสูตําแหนงขาราชการช้ันสูง ลูกขุนนางปลายแถวและชาวบานเขาสูตําแหนง
เสมียนในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รวมทั้งเปนครูและนายชาง บางทํางาน
ในภาคการผลิตและธุรกิจการคาสมัยใหม แตปริมณฑลเศรษฐกิจสมัยใหม
ยังคงถูกแชแข็งในดานเพศภาวะ ผูหญิงที่มีโอกาสไดรับความรูสมัยใหมจึงยัง
ตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน ชวยเหลือครอบครัวและสามีทําธุรกิจคาขาย อาทิ 
ธุรกิจคาขาวในครอบครัวคนจีนหรือประกอบอาชีพสวนตัวในงานเก่ียวกับ
ความเปนหญิง อาทิ เปดรานตัดเย็บเสื้อผา คาขายเล็กๆ นอยๆ

หนังสอืพิมพและวารสารสตรีจงึมใิชเพียงพ้ืนท่ีการส่ือสารระหวางความคิด
ของผูหญิงกับสงัคมรอบขางท่ัวไป แตเปนการสรางโลกใหมใหแกกลุมและชนชัน้
ผูหญิงไดใชการเขียนเปนอาวุธตอสูทางความคิดเร่ืองตวัตนและท่ีทางของผูหญิง 
และความใฝฝนถึงสงัคมทีเ่ทาเทียมเปนธรรม ในขณะเดียวกัน ก็เปนเวทีใหนกักวี 
นักประพันธ ไดฝกฝนการเปนนักธุรกิจสิ่งพิมพ หนังสือพิมพและวารสารสตรี
ทุกฉบับมีผูหญิงเปนแกนนําสําคัญในการจัดทํา เชน สตรีศัพท มีนางสาวผอบ 
พงศศรีจันทร เปนเจาของและบรรณาธิการิณี สตรีไทย มีนางสาว แฉลม จิรสุข 
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี นารีเขษม มีหมอมหลวงศิริสวาสด์ิ ชุมสาย 
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี สวน สยามยุพดี มีนางสาว กังกุย หลิมมงคล 
เปนเจาของและบรรณาธิการิณี เปนตน (จิตติมา พรอรุณ, 2538)

จากรายช่ือผูจัดทําและการเปนเจาของหนังสือพิมพและวารสารขางตน 
แสดงวาเวทีประลองความคิดเหลาน้ีนับเปนท่ีทางเฉพาะของสตรีที่มีความ
พรั่งพรอมทั้งการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจและชาติตระกูล อุดมการณและ
ภาพลักษณผูหญิงสยามยุคใหมที่ตองเคลื่อนตัวกาวขามโลกในบาน สนใจ
ความเปนไปของสงัคมการเมอืง มทีศันะวิพากษวิจารณ นาจะไดรบัการบมเพาะ
มาจากอุดมการณและภาพลักษณ ‘กุลสตรี/นางแกว’ ยุคใหม ที่ประดิษฐสราง
ผานวาทกรรมปญญาชนชายและหญิงปกกาวหนา รวมทั้งการศึกษาสมัยใหม 
ในป พ.ศ. 2457 ตนรัชกาลท่ี 6 โรงเรียนสตรีที่อยูในอุปถัมภของมิชชันนารี
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มีนักเรียนนับหมื่นคน หนังสือพิมพและวารสารสตรีปกกาวหนาในกลุมนี้ไดแก 
กุลสตรี สตรีไทย สตรีศัพทและหญิงไทย ปวงปราชญผูหญิง ในปกกาวหนา
เหลาน้ี แมทําหนาท่ีสรางอุดมการณและวางท่ีทางผูหญิงใหม แตมิไดปฏิเสธ
อุดมการณแมบานแมเรือนตามจารีตด้ังเดิมเสียทีเดียว

แตทวาหนังสือพิมพและวารสารสตรีที่มีอิทธิพลตอผูหญิงในหวงเวลา
ดังกลาวมิไดมีอุดมการณหน่ึงเดียว หนังสือพิมพและวารสารสตรีอีกกลุมหนึ่ง 
อาทิ นารีเขษม (2469) นารีนิเทศ (2469) ซึ่งอยูในปกแนวอนุรักษมากกวา 
มุงเนนสรางความบันเทิง เนนผลิตซํ้าถายทอดอุดมการณความเปนนางแกว
ลงสูสังคมสยาม บมผูหญิงชนชั้นกลางใหเปนกําลังของบาน เปนแมของบาน 
หนังสือพิมพและวารสารกลุมนี้เนนปลูกฝงความเปนกุลสตรดีานความเปนเลิศ
การทําอาหาร การเย็บปกถักรอย การปรนนิบัติสามีและลูก ดูแลปรุงแตง
ความงามในกายตน และสงเสริมใหผูหญิงยึดโยงอยูกับขนบเดิมที่มีบานเปน
แกนหลัก บางฉบับตอตานแนวคิดที่วา ผูหญิงยุคใหมควรเขาไปใสใจการบาน
การเมือง (นุมนวล ยัพราช, 2549) อุดมการณและภาพลักษณความเปนผูหญิง 
พ้ืนท่ีของผูหญิง รวมทั้งที่ทางความสัมพันธของหญิงกับชาย จึงมีการชวงชิง
การใหความหมายและสัญญะอยางเขมขนผานเทคโนโลยีการพิมพ ผูกระทําการ
มีทั้งชนชั้นผูปกครอง ปวงปราชญ และพลเมืองสยามรุนใหมที่มีการศึกษา 
ผูมบีทบาทสําคัญ คอื กลุมผูหญิงท่ีมกีารศึกษาแบบตะวันตกท่ีตางใชหนังสือพิมพ
และวารสารสตรผีลติซํา้ โตเถียง และโตแยงจนิตภาพความเปนนางแกว/กุลสตรี 
และสรางตวัตนข้ึนใหมในสงัคมสยาม ทีส่าํคัญสยามยุคใหม มใิชมเีพียงกุลสตร/ี
นางแกวแบบฉบับสามญัชนและสตรีผูสงูศักด์ิ แตเร่ิมปรากฏตัวตนของนางแกว
ชนชั้นกลาง ซึ่งกําลังแสวงหาท่ีทางและอัตลักษณความเปนผูหญิงยุคใหม
ที่มีทัศนะวาโลกของผูชายตองมีพ้ืนท่ีใหผูหญิง

4.3 ขบวนผูหญิงสมัยใหม 
4.3.1 ขบวนผูหญิงในสถาบนัการศึกษาชัน้สงู (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 เร่ิมตั้งคําถามกับปญหา
ปากทองของคนสวนใหญในประเทศ รวมทั้งปญหาการรวมศูนยอํานาจไวที่
รัฐบาลทหาร การฉอราษฎรบังหลวง ความเหลื่อมลํ้า และความยากจนของ
ชาวนากรรมกร มกีารจัดตัง้กลุมศกึษาปญหาสังคมไทยหลากหลายรูปแบบทัง้ใน
และนอกร้ัวมหาวิทยาลัย ตอมา กลุมฯ ตัง้คําถามสิทธิพลเมืองในวถีิประชาธิปไตย 
ทัง้ดานเศรษฐกจิและการเมอืงการปกครอง มกีารเรียกรองกดดนัรัฐบาลใหแกปญหา
ปากทองของชนช้ันลางในสังคม เชนเรียกรองใหรัฐบาลควบคุมราคาขาวสาร 
นํา้ตาล คาเชาท่ีนา ในเดือนมถุินายน พ.ศ. 2517 กรรมกรหญิงจากโรงงานทอผา
ยานพระนครรวมตัวท่ีทองสนามหลวงนับหมื่นคน คาแรงกรรมกรหญิงโรงงาน
ทอผาและปนดายในป พ.ศ. 2514 ประมาณ 10 บาทตอวันและไดเพ่ิมเปน 
16 บาทตอวัน ในป พ.ศ. 2517 การชุมนุมมีจุดประสงคขอข้ึนคาแรงงานรายวัน
เปน 20 บาท ขณะน้ันกรรมกรไมมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 กลุมกรรมกรเคล่ือนตวัมาปกหลักท่ีทองสนามหลวง
อีกคร้ัง เพ่ือขอใหรัฐบาลควบคุมราคาขาวสารและน้ําตาล ครั้งน้ีมีคนมารวม
ชุมนุมมากกวา 20,000 คน ขบวนนํามีทั้งกลุมสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย 
ศนูยกลางนิสตินักศึกษาแหงประเทศไทย ศนูยกลางนักศึกษาครูแหงประเทศไทย 
และสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2543, 
น. 151) และขบวนนักศึกษาหญิงหลายสถาบัน วารุณี (2543) ชีว้าการเคล่ือนไหว
ของขบวนการผูหญิงสยามนับแตอดีตเกาะเก่ียวแนบแนนกับขบวนการทาง
การเมืองท่ีตองการพลิกฟนสังคมไปสูหวงประวัติศาสตรหนาใหมทั้งสิ้น อาทิ 
การตอสูอยางแหลมคมของปญญาชนหญิงกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ป พ.ศ. 2475 สวนสุนี ไชยรส (2554) เลาวา ในหวงป พ.ศ. 2514 - 2519 
กลุมนักศึกษาหญิงธรรมศาสตรไดเกาะติดอยูกับขนวนการกรรมกร ชาวนา 
และประชาชนผูทกุขยาก มกีารจัดกลุมศกึษาเพ่ือวเิคราะหปญหาสังคม ปญหา

ชาวนา ปญหากรรมกร จนเกิดความเขาใจสังคมการเมืองขณะน้ัน การศึกษา
อยางเขมขนและการรวมเปนสวนหน่ึงของขบวนการเคล่ือนไหวไดบมจิตสํานึก
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รักความเปนธรรมและรับรู ปญหาทุกขยากของผู หญิงจนรู สึกเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน

งานของสนุ ีไชยรส ‘เฟมินสิต ประชาธปิไตย และสิทธิมนษุยชน: การตอสู
บนเสนทางความเสมอภาค’ (2554) ซึ่งเปนวิทยานิพนธสาขาวิชาสตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสะทอนภาพฟนเฟองเล็กๆ ของผูหญิงในรั้ว
มหาวทิยาลัยรวมทัง้ตวัสนุเีองดวยท่ีถูกบมใหมองปญหาผูหญิงวามลีกัษณะเฉพาะ
ที่ตางระนาบกับปญหาชนช้ัน สุนีเขาเรียนเปนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2518 เปนนักกิจกรรมแนวหนาเขารวมกับ
ขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตอมาตัดสินใจเขารวมตอสูเพ่ือความ
เสมอภาคและเปนธรรมกับขบวนการประชาชนในปาหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519

สุนีเผยความรูสึกนึกคิดของตัวเองและเพ่ือนๆ ถึงบริบทแวดลอมที่บม
จิตสํานึกมนุษยนิยม/สตรีนิยมแบบเฉพาะตัวข้ึนในหวงเวลากอนเหตุการณ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อยางนาสนใจวา เพ่ือนผูหญิงในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีตื่นตัว
และตอสูเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย มิไดมีชุดวิธีคิดแบบสิทธิสตรี 
หรือเรียกรองความเทาเทียมเสมอภาคประเภท ‘ชายทําได หญิงทําได’ หรือ
เลียนแบบจุดยืนสตรีนิยมตะวันตกสายรากเหงาท่ีวิเคราะหวาผูหญิงเปนชนชั้น
แหงเพศ ทวาจิตสํานึกไดบมเพาะจากประสบการณสวนตัวท่ีหลากหลาย
เฉพาะตน จนนาํมาสูความสนใจปญหาผูหญิง อาทิ ประสบความรนุแรงในครอบครวั
ในวัยเด็ก เรียนรูรวมกับประสบการณของแม บางคนมาจากครอบครัวชาวจีน
ที่ลูกชายเปนคนพิเศษของบาน บางคนเร่ิมอานและศึกษาประสบการณ
ขบวนผูหญิงตะวันตก พัฒนาไปสูการต่ืนตัวทางการเมืองเร่ืองประชาธิปไตย 
เขารวมศึกษาและทํางานกับผูดอยโอกาส เชน กลุมชาวนากรรมกร แลวคอย
มาสนใจเรื่องปญหาผูหญิง (สุนี ไชยรส, 2554, น. 28)

จากงานของสุนีพอประมวลไดวา กลุมผูหญิงธรรมศาสตร และกลุม
ผูหญิง 10 สถาบัน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาหญิงสถาบันตางๆ ราวป 

พ.ศ. 2516 นั้น สนใจจัดกลุมศึกษาวิเคราะหชนชั้นแหงเพศ เน่ืองจากเห็นวา 
มโนทัศนชนชัน้และการนําทฤษฎีมารกซสิตมาอธบิายปญหาสังคมไทยท่ีละเลย
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การทําความเขาใจการกดข่ีขดูรดีผูหญิงในบรบิทเง่ือนไขระบบชายเปนใหญ รวมทัง้
ไมมีการอธิบายอยางกระจางชัดเร่ืองปญหาเพศวิถี วาเหตุใด ทั้งสังคมศักดินา
และทุนนิยมจึงตองควบคุมเพศวิถีและรางกายของผูหญิง (สุชีลา ตันชัยนันท, 
2531) การเมืองของกลุมผูหญิงจึงแตกตางจากกลุมขบวนนักศึกษาชายท่ีใช
แนวคิดทฤษฎีมารกซิสตวิเคราะหปญหาสังคมไทย ซึ่งเชื่อวาการปลดปลอย
ชนชั้นแหงเพศเปนสวนหน่ึงของการตอสูทางชนช้ัน ผูที่สนใจประวัติศาสตร
การเมืองไทย ไมอาจปฏเิสธไดวา ในหวงเวลาน้ันแนวคิดมารกซิสตและสังคมนยิม
มีอิทธิพลตอการคิดและการวิเคราะหสังคมการเมืองของกลุมปญญาชนไทย
คอนขางมาก (สุชีลา ตันชัยนันท, 2531; นุมนวล ยัพราช, 2549)

กลุมผู หญิงในร้ัวมหาวิทยาลัย ผนวกการเมืองเร่ืองเพศภาวะเขาสู
ขบวนการตอสูประชาธิปไตย เชน ใหความสนใจแกปญหากรรมกรหญิง ปญหา
โสเภณี (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) คัดคานพฤติกรรมและทัศนะผูชายนักตอสู
ที่เหยียดเพศกดข่ีผูหญิง จัดกลุมการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกเชิงวิพากษในหมู
นักศึกษาหญิงเพ่ือปลดปลอยทัศนะผิดๆ ที่ถูกปลูกฝงเก่ียวกับตัวเอง ทําให
มองตัวเองและผูหญิงอ่ืนเปนเพศออนแอ มีการจัดตั้งกลุมศึกษายอนรอย
ประวัตศิาสตรรากเหงาการกดข่ีในสงัคมชายเปนใหญ เชน อานงานของ กุหลาบ 
สายประดิษฐ ใน ‘กําเนิดครอบครัวของมนุษยชาติและระเบียบสังคมของ
มนุษย’ ศึกษางานของจิตร ภูมิศักด์ิ ‘อดีต ปจจุบัน และอนาคตสตรีไทย’ 
‘บทวิเคราะหวรรณกรรมยุคศักดินา’ รวมทั้งวรรณกรรมตางประเทศฝายซาย 
เปนตน (สุนี ไชยรส, 2554, น. 29) ดังน้ัน ในหวงเวลากอน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
ขบวนผูหญิงคอนขางมีชีวิตชีวา สรางสีสันทาทายในขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมการเมืองไทยในระดับหน่ึง งานช้ินสําคัญท่ีชี้ถึงพลังความคิดและ
การวิเคราะหปญหาผูหญิงยุคน้ัน คือ งานของ จิระนันท พิตรปรีชา เร่ือง 
‘โลกท่ีสี่’

จิระนันทเกิดท่ีจังหวัดตรัง เขาเรียนระดับมัธยมปลายท่ีโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา เร่ิมใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2515 ที่คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมท้ังไดรับเลือกใหเปนดาวจุฬาฯ ป พ.ศ. 2515 
ขณะท่ีเปนดาวจุฬาฯ จิระนันท แหวกจารีตเขารวมเปนนักเคล่ือนไหวแถวหนา
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เพ่ือตอตานผูปกครองเผด็จการ นิสิตนักศึกษาผูหญิงหลายสถาบันจัดต้ังกลุม
เคลื่อนไหวในปกผูหญิงฝายซายข้ึน จิระนันท เปนหน่ึงในกลุมผูหญิงจุฬาฯ 
ทํางานอยูในฝายวิชาการและมีผลงานออกมาหลายช้ินท่ีมุงสรางแนววิเคราะห
ชนช้ันแหงเพศและช้ีนําการเคล่ือนไหวเพ่ือปลดปลอยพลังผูหญิง จิระนันท 
ไดเขาไปใชชีวิตในปาหลังจากป พ.ศ. 2519 เม่ือรัฐบาลเผด็จการทหารไดใช
กองกําลังลอมปราบและจับกุมนิสิตนักศึกษาอยางไรความปรานี  

ในหนังสือชื่อ ‘โลกท่ีสี่’ ซึ่งจัดพิมพโดยกลุมผูหญิงจุฬาฯ เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2518 และมคีวามยาวกวา 250 หนา แมไมปรากฏคําวา สตรนียิม แตมคีาํวา
ขบวนผูหญิง จิระนันทเร่ิมตน ‘โลกท่ีสี่’ โดยการตอบโตประวัติศาสตรสังคมไทย
อยางรอนแรงวาเปนสังคมมือถือสาก ปากถือศีลในเร่ืองเพศ ที่ดานหน่ึงพูดถึง
ความเสมอภาคเทาเทียม แตอกีดานหน่ึงกดข่ีผูหญิงใหมสีถานะเพียงนางบาํเรอ 
ปลอยใหมซีองโสเภณีเกล่ือนเมอืง และชีใ้หเห็นวาปญหาความเหล่ือมลํา้ทางเพศ
มิไดเปนภาวะธรรมชาติ แตเกิดการจัดระเบียบสังคมชายเปนใหญ ในบทถัดไป
ไดวิเคราะหปญหาผูหญิงในประเทศโลกทีส่าม และชีใ้หเห็นขอจาํกัดของทฤษฎี
มารกซสิต โดยวิเคราะหวา ทามกลางความยากจนของคนในประเทศดอยพัฒนา
ในโลกท่ีสามนั้น ผูหญิงคือคนท่ีอยูใน ‘โลกท่ีสี่’ หรือ กนบึ้งของโลกท่ีสาม ในโลก
ที่สี่นั้น ผูหญิงเปนมนุษยที่ตองประสบกับความสูญเสียอันซับซอน 2 ระนาบ 
บนสุดเกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบผานการใชแรงงาน ซึ่งระบบทุนนิยม
เปนตัวกระทําการตอผูหญิงผานการจายคาแรงท่ีนอยนิด มีชั่วโมงการทํางาน
และสภาพแวดลอมการทํางานท่ีย่ําแย ชนชั้นผูหญิงยังตองเผชิญกับการกดข่ี
ทางเพศอีกช้ันหนึ่งดวย ตั้งแตตองรับบทบาทแสนหนักในพื้นที่การผลิตซํ้า 
และการตกอยูในความคิดที่วาตองเปนผูหญิงของผูชาย ผูหญิงจึงเปนชนชั้น
ตํ่าตอยดอยคาท่ีสุดของเหลาบรรดาผูแรนแคน (จิระนันท พิตรปรีชา, 2518, 
น. 22) บทสดุทายไดนาํเสนอชุดความคิดวาดวย การเมืองเร่ืองเพศ ทีม่เีปาหมาย
เพ่ือตอสูทวงคืนความเปนมนุษย หรือ ‘คําประกาศเพ่ือความเปนมนุษย’ ของ
ผูหญิง จิระนันท วิเคราะหปญหาผูหญิง วาเปนปญหาทางชนช้ัน คือ ชนชั้น

แหงเพศ โดยเสนอวาผูหญิงในฐานะกลุมชนชั้นทางสังคม ตองสรางขบวนการ
ปฏิวัติโลกดวยวิธีคิดและมือของผูหญิงเอง ที่วางอยูบนระบบคุณคาพ้ืนฐาน 
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คือ ตองอาศัยความมีเหตุมีผล สติปญญา จิตสํานึก และมนุษยธรรม กลาวได
วาขอเสนอของจิระนันทนั้น เก่ียวของกับระบบคุณธรรมพ้ืนฐานของผูหญิง 
และอยูในทํานองเดียวกับขอเสนอของ แมรี วอลสโตนคราฟท ที่เสนอใหผูหญิง
ลุกข้ึนปฏิวัติสังคมดวยคุณธรรม ความมีเหตุมีผล อิสรภาพ และมนุษยธรรม 
อยางไรก็ตาม จิระนันท ไมไดกลาวถึงเร่ืองอิสรภาพมากนัก

กลาวเฉพาะการศึกษา จริะนนัทวิพากษการศกึษาทีม่อียูวาไดกลอมเกลา
ใหผูหญิงทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจหลงใหลในตน เชน สอนใหชื่นชมในรูปโฉม 
มัวเมาแขงขันความไรสาระตางๆ กันเอง จนขาดความกาวหนาทางความคิด 
ชื่นชมกับการสรรเสริญถึงความออนแอ นุมนวล ดังน้ัน โอกาสท่ีผูหญิงจะเปด
ประตูโลกใหมจึงมีนอยเพราะถูกทําลายพลัง ถูกกีดกัน และถูกมอมเมา
อยูตลอดเวลา จนผูหญิงเองเกิดความเชื่อวาตนน้ันดอยกวาผูชายในทุกทาง 
จึงตองมีหนาท่ีเปนสมบัติของผูชายกอนอยางอ่ืน (จิระนันท พิตรปรีชา, 2518, 
น. 245) นอกจากงานเขียนเร่ือง ‘โลกท่ีสี่’ จิระนันทยังมีผลงานเขียนท่ีเปน
กวีนิพนธอีกหลายช้ิน และชิ้นหน่ึงท่ียังคงไดรับการกลาวขานในหมูปญญาชน
และกลุมนักเคล่ือนไหวดานผูหญิงจนเขาสูยุคปจจุบัน คือ บทกวี ชื่อ ‘อหังการ
ของดอกไม’ ไดรับการตีพิมพครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 
มีเน้ือหาตอนหน่ึงดังน้ี

สตรีมีดวงตา
เพ่ือเสาะหาชีวิตใหม
มองโลกอยางกวางไกล
มิใชคอยชมอยชวน

(จิระนันท พิตรปรีชา, 2534, น. 10)

งานของจิระนันทเผยคอนขางชัดเจนวามีวิธีคิดการเคลื่อนไหวของ
กลุมผูหญิงฝายซายข้ึนในสงัคมไทยในพุทธทศวรรษ 2510 - 2520 ซึง่เปนแนวคิด
ที่กลุมผูหญิงสยามในนามหนังสือพิมพ ‘หญิงไทย’ ในป พ.ศ. 2475 ไดใช
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วิเคราะหปญหาผูหญิงท่ีเปนกรรมกรและชาวนามากอนแลว แนวคิดสตรีนิยม
สายมารกซิสตและสังคมนิยมใหความสําคัญแกการวิเคราะหการถูกขูดรีด
ผานระบบความสัมพันธทางการผลิตและผลิตซํ้า แรงงานหญิงถูกผนวกรวม
เขาสูการผลิตในระบบทุนนิยมในตําแหนงท่ี ไรอํานาจการตอรองมากท่ีสุด 
เปนมนุษยที่ไดรับคาจางต่ําจนแทบไมเพียงพอตอการยังชีพ นอกจากน้ียังมี
บทบาทสําคัญในการรักษาระบบทุนนิยมผานการเปนแรงงานสํารอง และเปน
ฟนเฟองสาํคญัในการผลติซํา้กําลงัแรงงานผานการทํางานบานท่ีไมไดถูกนับวา
มีมูลคาทางเศรษฐกิจ เม่ือพินิจคาแรงและสวัสดิการอันนอยนิด ตลอดจน
สภาพเง่ือนไขการจางงานท่ีเปราะบางของกรรมกรหญิงซึ่งสวนใหญกระจุกตัว
อยูในโรงงานทอผาและปนดายในหวงเวลาน้ัน จงึปฏเิสธมิไดวา หนังสือ ‘โลกท่ีสี’่ 
มีพลังในการอธิบายอยางแจมชัด รวมทั้งมีกลิ่นอายของแนวคิดสายรากเหงา
อยูดวย สังเกตจากการวิเคราะหเร่ืองการควบคุมเพศวิถี การควบคุมกาย
ใหสวยงามออนหวานออนชอย และระบบชายเปนใหญ ดงันัน้ ‘โลกท่ีสี’่ เปนงาน
ที่นําเสนอวิธีคิดใหผู หญิงสรางขบวนการปฏิวัติสังคมของผู หญิงเอง ทวา
นาเสียดาย ที่ชีวิตของขบวนผูหญิงฝายซาย มีอายุสั้นแค 2 - 3 ป ก็สะดุดลง
หลังถูกลอมปราบ ในเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

4.3.2 ขบวนผูหญิงชนชั้นกลางใหมและขบวนผูหญิงรากหญา
นอกจากลุมผูหญิงในรัว้สถาบันการศึกษา ซึง่ออนพลังลงหลัง 6 ตลุาคม 

พ.ศ. 2519 ยังมีขบวนสิทธิสตรีภาคประชาสังคม ซึ่งเร่ิมขยายตัวเปนวงกวาง
หลังป พ.ศ. 2520 เปนตนมา สงผลใหขบวนผูหญิงสืบทอดความคิดและ
การทํางานสืบเน่ืองจนปจจุบัน

กอนป พ.ศ. 2520 สังคมไทยมีกลุมผูหญิงชนชั้นกลางและชนช้ันสูง
จํานวนไมนอย สวนหน่ึงกอตั้งกอนป พ.ศ. 2475 อาทิ สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ (2470) ถัดมาราวๆ ป พ.ศ. 2500 
มีองคกรสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สมาคมนักสังคมสงเคราะห

แหงประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย สมาคม
ผูบาํเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย เปนตน (The Information Services Section, 
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Thai Volunteer Service, 1987) กลุมเหลาน้ีเกิดจากการรวมตัวของผูหญิง
ในแตละวิชาชีพท่ีสวนหน่ึงมุงมาดจะใชความรูวิชาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต
และสถานภาพสตรีไทยใหสงูขึน้ตามแนวทางทีไ่มปะทะกับโครงสรางอาํนาจนาํ 
มุงการสงเคราะหใหสตรีรายบุคคลและกลุมเล็กๆ มีทางเลือกมากข้ึน (ศิริพร 
สะโครบาเน็ค, 2526; อมรา พงศาพิชญ, 2537; นุมนวล ยัพราช, 2549)

หลังป พ.ศ. 2520 มีกลุมผูหญิงชนชั้นกลางเกิดขึ้นใหม กลุมเหลาน้ี
มีความคิดความอานจะทํางานรวมกับผู หญิงรากหญาและผูดอยโอกาส 
กลุมผูหญิงชนชั้นกลางใหม มีผูกอต้ังจํานวนหน่ึงไดผานประสบการณการตอสู
ในยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เชนกลุมเพ่ือนหญิง 
ซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2523 ถัดมาเปนศูนยขาวผูหญิงและกลุมเอ็มพาวเวอร 
ทั้ง 3 กลุมทํางานรวมกับกลุมผูหญิงทุกชนช้ัน รวมท้ังรากหญาเพ่ือชวยเหลือ
และแกไขปญหาเฉพาะหนา พรอมๆ กับเนนการเสริมพลังอํานาจ จิตสํานึก
เชิงวิพากษ การรวมกลุม และการสรางโอกาสในชีวิตใหผูหญิง เชน ทํางาน
รวมกับผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวรวมกับโสเภณีและกรรมกร
หญิง อยางเชนกลุมเอม็พาวเวอรทีป่กหลักทํางานกับผูหญิงขายบริการทางเพศ
ยานถนนพัฒนพงษ ใจกลางกรุงเทพมหานครมาจนถึงปจจุบัน ศูนยขาวผูหญิง 
และกลุมเพ่ือนหญิงสนใจปญหาความรุนแรงในครอบครัว กรรมกรหญิง และ
การเคล่ือนยายผูหญิงขามชาติ เมื่อวิเคราะหจารีตการทํางาน ประมวลไดวา 
แนวคดิและอดุมการณของกลุมผูหญิงขางตนนําดวยสายเสรีนยิม แตผสมผสาน
ดวยแนวคิดสายมารกซสิต และสายรากเหงา กิจกรรมมตีัง้แตการใหความชวยเหลือ
เรงดวน จดัตัง้กลุมใหการศึกษาและใหความรูดานกฎหมาย ดานแนวคิดสตรนียิม 
รณรงคแกไขกฎหมายและระเบียบราชการตางๆ สื่อสารสาธารณะเร่ืองความ
เหลื่อมลํ้าทางอํานาจระหวางหญิงชาย และโอกาสในชีวิตของผูหญิง อาทิ 
บานถนอมรัก กลุมเพ่ือนหญิง ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือและเยียวยาเด็กและ
ผูหญิงท่ีไดรบัความรุนแรงจากครอบครัว บานถนอมรักไดจดักลุมศกึษาเยียวยา 
เนนเสริมพลังอํานาจและปลดปลอยเด็กและผูหญิงจากความรูสึกไรคุณคา

เมื่อตกเปนเหย่ือความรุนแรงทางเพศ มีการชวนวิเคราะหสะทอนยอนถึง
รากเหงาความคิดท่ีบมใหผูหญิงทนยอมรับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ
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โดยไมปรปิากบน สวนหน่ึงพบวาผูหญิงตองถูกจองจาํดวยอุดมการณความเปน
แมและเมีย จึงตองอดทน เพ่ือลูก เพ่ือครอบครัว แตอีกดานหน่ึงเกิดจากการ
ถูกควบคุมทางกายภาพจนเกิดความหวาดกลัวท่ีจะตีตนออกหาง มีงานศึกษา
ที่ชี้วาผูชายจะทํารายผูหญิงท่ีพยายามหนีออกหางดวยวิธีที่รุนแรงมากข้ึน 
และอาจถึงการพรากเอาชีวิต และเม่ืออยูในภาวะคับขันผูหญิงมักสูโดยการ
เอาชีวิตผูชายเชนกัน (นภาภรณ หะวานนท, 2555) กลุมศึกษาและกิจกรรม
ของกลุมผูหญิงขางตน ชวยขยับความคิดผูหญิงและสังคมไทยท่ีมักมองวา
ปญหาของผูหญิงเปนปญหาของปจเจก เปนปญหาสวนตัว รวมท้ังปรับทัศนะ
ผูหญิงท่ีถูกกระทําท่ีมองวาเปนปญหาสวนตัวท่ีตองเก็บงาํไวตามลําพัง ซึง่เปนการ
สมยอมใหผูชายควบคุมรางกาย ชีวิตและเพศวิถีอยางไมมีที่สิ้นสุด แตจะตอง
ลุกข้ึนสูเพ่ือทําเร่ืองสวนตัวเปนการเมือง (personal is political) กลุมศึกษา
ขางตน ยังไดความรูชุดใหมๆ ที่สามารถใชคัดงางกับความเช่ือที่ปลูกฝง
ดวยความรูซ่ึงประกอบสรางจากจักรวาลวิทยาผูชาย อาทิ การช้ีใหเห็นวาผูขมขืน
มีทุกชนชั้น มิใชเฉพาะกรรมกรหรือคนชั้นต่ําดังท่ีเคยเขาใจ และการขมขืน
ทําเม่ือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และเด็กมิไดนําพาตนไปอยูในที่สุ มเส่ียง 
ทวาผูขมขืนเปนคนท่ีอยูใกลตัวเด็ก เด็กไววางใจ และมีอํานาจเหนือชีวิตเด็ก 
เชน ครู พอ พอเล้ียง นายจาง ที่นาสนใจคือ กลุมผูหญิงชนชั้นกลางนอกร้ัว
มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตรจัดการศึกษาเพ่ือ ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ 
อยางคอนขางเดนชัด การศึกษา ‘สรางจิตสํานึกเชิงวิพากษ’ ทํางานผาน
กลุมศึกษาเยียวยา การต้ังวงพูดคุย สานเสวนาในปญหาท่ีผูหญิงตางประสบ 
วงสานเสวนาไดบรรจงสรางข้ึนใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย เคารพเสียงท่ีเปลงและ
เสียงแหงความเงียบ ความกลัว และเปนพ้ืนท่ีชวยคล่ีใหผูหญิงในแตละกรณี
มองเห็นความทุกขยากของปจเจกที่เชื่อมโยงกับโครงสรางระบบชายเปนใหญ
ที่มีระบบกฎหมายและวิธีคิดของคนในสังคมคอยค้ําจุน ประเด็นและสาระ
เหลาน้ีกลุมเพ่ือนหญิงไดสงความคิดสูพ้ืนท่ีสาธารณะผาน ‘สตรีทัศน’ วารสาร
รายสองเดือนท่ีระบุไววาเปนส่ือกลางการเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับสิทธิและ

ความเสมอภาคสตร ีสตรทีศันออกสูสายตาผูอานต้ังป พ.ศ. 2527 สวนศูนยขาว
ผูหญิง ปจจบุนัมสีถานะเปนมลูนธิผิูหญิง มจีลุสารขาวผูหญิงเปนกระบอกเสียง
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เชนกัน และใชแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกเชิงวิพากษแกกลุม
เปาหมายผูหญิงหลายกลุม โดยเฉพาะกลุมผูหญิงท่ีตองตกเปนโสเภณี เปนเหย่ือ
การคามนษุยและการคาหญิงขามแดน (ศริพิร สะโครบาเน็ค และคณะ, 2540)

สวนการทํางานกับกรรมกรหญิง นอกจากยกระดับจิตสํานึกใหผูหญิง
จดัตัง้กลุมปกผูหญิงในสหภาพแรงงานแลวยังหนุนพลังความคิดใหกรรมกรหญิง
สรางขอเรียกรองในวันแรงงานสากลประเด็นตนเองมากข้ึน เชน ในชวงป 
พ.ศ. 2535 - 2536 มขีอเสนอขอขยายสิทธิการลาคลอดจาก 60 วัน ไดรบัคาจาง 
30 วัน เปนมีสิทธิการลาคลอด 90 วันและไดรับคาจางเต็ม 90 วัน แตสุดทาย
ของการตอสู ในช้ันแรกรัฐบาลยอมรับใหจายคาจางเพียง 45 วันทํางาน นอกจาก
นี ้ยังมปีระเดน็การจดัตัง้ศนูยเด็กเล็ก การจัดสรรงานทีเ่หมาะสมใหแรงงานหญิง
กําลังตั้งครรภเปนตน (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2538, น. 106; นภาพร อติวานิชย
พงศ, 2543) นอกจากการรวมตัวของผูหญิงชนชั้นกลางใหมในพระนคร กลุม
กรรมกรหญิง ขบวนสทิธิสตรแีละกลุมผูหญิงรากหญายังเบงบานท้ังในพ้ืนท่ีเมอืง
และชนบท จนกระท่ังเกิดขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีประเด็นตางๆ อยางตอ
เน่ือง อาทิ สิทธิโอกาสทางการศึกษาอบรมความเปนผูนํา การเขาถึงความรู
เฉพาะประเด็น เชนกฎหมาย การเมือง การเขาถึงบริการคุมกําเนิด การทําแทง 
การเขาถึงสัญชาติ การเขาถึงท่ีอยูอาศัย กองทุนประกอบอาชีพ และการเขาถึง
ระบบยุตธิรรมทีใ่สใจตอสทิธิผูหญิง เน้ือตัวรางกาย และเพศสัมพนัธ ความรุนแรง
ตอผูหญิง ระบบโควตาในพ้ืนท่ีการเมือง เพ่ือยกระดับสทิธิการมีสวนรวมทางการ
เมอืงอยางมีความหมาย รวมท้ังมกีารผลักดันกฎหมายอีกหลายฉบับ (Nawarat, 
1994; นงเยาว เนาวรัตน, 2540, 2554) นอกจากน้ียังมีผูแสดงหนาใหม เชน 
กลุม อัญจารี หญิงรักหญิง ในภาคเหนือมีเครือขายแมหญิงลานนา อาสาสมัคร
ผูหญิงทางกฎหมาย เครือขายสตรีชนเผาในประเทศไทย สวนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ภาคใต เกิดกลุม อาทิ เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขายผูหญิงภาคประชา
สงัคมเพ่ือสนัติภาพชายแดนใต เปนตน นอกจากน้ียังมเีครือขายสตรีทีเ่คล่ือนไหว
เก่ียวกับการรางรัฐธรรมนูญท่ีเกิดขึ้นเฉพาะกิจ ในหวงท่ีประเทศมีความขัดแยง
ทางการเมือง เชนผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ
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หลังป พ.ศ. 2530 กลุมและเครือขายผูหญิงไดแตกตัวอยางหลากหลาย
ทั้งภาคเมืองและชนบท เฉพาะท่ีรวมตัวอยางเปนทางการ มีสถานะกฎหมาย
รองรับนับเปนรอยองคกร (ดูตารางท่ี 4.1 ประกอบ) ในขณะเดียวกันการรวมตัว
ของผูหญิงในระดับชุมชน ซึ่งมีลักษณะหลวมๆ เปนกลุมอาสาเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง (self help group) ยังมีอีกจํานวนนับพัน กระจายอยูตามชุมชนหมูบาน 
สวนใหญแลวทํางานเพ่ือชวยเหลือผูหญิงเฉพาะหนาในลักษณะสงเคราะห 
รวมทั้งเปนเคร่ืองมือของหนวยราชการที่ใชกลุมผูหญิงระดับหมูบานขับเคลื่อน
แกไขปญหาความยากจนของผูหญิง ดงันัน้กลุมและขบวนผูหญิงชนชัน้กลางใหม
และรากหญาท่ีปรากฏตัวต้ังแต พ.ศ. 2510 ไดขยายตัวอยางตอเน่ือง (ดวงหทัย 
บูรณเจริญกิจ, 2560) อยางไรก็ตามกลุมและขบวนผูหญิงมิไดนิยมทํางาน
ในระดบัความคดิและทฤษฎมีากนกั การขับเคลือ่นมกัอยูในระบบคณุคา การสราง
ความเทาเทียมทางโอกาสระหวางคนสองเพศ ซึ่งเปนอุดมการณของสตรีนิยม
สายเสรีนิยม

ตารางที่ 4.1  จาํนวนองคกรสตรีภาคเอกชนไทย (ไมรวมภาคธุรกิจ) ทีม่สีถานะ
 ตามกฎหมายในประเทศไทยป พ.ศ. 2535 

กลาวโดยสรุป ขบวนผูหญิงมีเสนทางยาวนาน ทวาขบวนผูหญิงไทย
ยังเปนขบวนท่ีตอสูเร่ืองปากทอง และมีสวนนอยท่ีลุกข้ึนตอสูเร่ืองสิทธิ อํานาจ 
และความเสมอภาค ซึ่งอมรา (2548) ใหขอคิดวาอาจเปนเพราะประเทศไทย

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

การกระจายต้ัวขององคกรพัฒนาสตรีภาคเอกชนไทย จํานวนองคกร

1. กรุงเทพมหานคร 84

2. ภาคกลาง 19

3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 28

4. ภาคใต 28

5. ภาคเหนือ 40

126



ยากจน ปญหาผูหญิงจึงหนีไมพนเรื่องเศรษฐกิจ สวนการตอสูเรื่องประเด็น
อํานาจน้ันในระยะท่ีผานมามีอยูบางเชนกันคือ ตอสูเร่ืองความรุนแรงทางเพศ 
และสิทธิทางเน้ือตัวรางกาย เชนเร่ืองสิทธิการทําแทง ประเด็นท่ีสอง การตอสู
ใหผูหญิงเขาสูพ้ืนท่ีทางการเมือง ประเด็นท่ีสาม เรือ่งสทิธิเขาถึงการศึกษา ความรู 
และการฝกอบรม ซึง่เริม่มาตัง้แตยุคอาณานิคมอาํพราง จนประเทศไทยใหสตัยาบัน
แกอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
สวนปานแด (Pandey, 2002 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545, น. 104) 
วิเคราะหวา ขบวนการเคล่ือนไหวของผูหญิงในสงัคมไทยไมอาจไปไกลไดเน่ืองจาก
ถูกสะกดดวยมนตดาํ ‘สถานะสูงของผูหญิงไทย’ สวนนักวิชาการชายท่ีรวมวงสนทนา
กับขบวนผูหญิงอยูบอยคร้ัง คือ ธเนศ อาภรณสุวรรณ วิเคราะห เร่ืองขอจํากัด
ในการตอสู ประเด็น ‘สิทธิ’ ผูหญิงในประวัติศาสตรที่ผานมาวา เก่ียวพันกับราก
วัฒนธรรมไทย ซึ่งธเนศเช่ือวาโดยรากวัฒนธรรมแลว สังคมไทยไมเช่ือเร่ือง
ความเทาเทียม และไมคิดวาความไมเทาเทียมเปนเร่ืองผิดปกติ การเคล่ือนไหว
ของกลุมผูหญิงและทุกกลุมพลังสังคมที่ลุกข้ึนเรียกรองเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ 
ใหเทาเทียมเสมอหนาจึงถูกตานและมองวามีความผิดปกติ และที่ผานมานั้น
ขบวนผูหญิงในประเทศไทยไมไดตอสูในระดับทฤษฎีและอุดมการณเสรีนิยม 
ซึง่เปนท่ีมาของความคิด เสมอภาค ภารดรภาพ และเสรีภาพ อยางจรงิจงัมากนัก 

(สินิทธ สิทธิรักษ, 2542, น. 263) จากเง่ือนไขปจจัยขอจํากัดตางๆ คําและ
ภาษาสตรีนิยมในสังคมไทยจึงมีสถานะเปนอื่น แมวากลุมและขบวนผูหญิง
ขยายตัวอยางตอเน่ืองก็ตาม
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บทท่ี 5
หญิงสยามสามัญชน
และความรูสมัยใหม
ยุคอาณานิคมอําพราง



บทน้ีสํารวจและวิเคราะหขอถกเถียงเก่ียวกับความรูสมัยใหม รวมท้ัง
โอกาสทางการศึกษาของทวยราษฎรสามัญชนของสยามประเทศ ที่มีนัยยะ
ทางชนชั้นและเพศภาวะ รวมทั้งไดเลือกหยิบความรูที่คาดการณวาเหมาะสม 
ไมกอใหเกิดการต่ืนตัวของพลเมืองท่ียากตอการจัดระบบสังคมและความม่ันคง
ของรัฐ 

5.1 การศึกษาเพื่อทวยราษฎร (สตรี) 
ของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย
5.1.1 โครงการเพื่อทวยราษฎรชาย
การทําความเขาใจการศึกษาสมัยใหมที่ดําเนินการโดยรัฐสยามตอ

เด็กหญิงน้ัน เล่ียงไมพนท่ีตองเขาใจทาทีและแผนงานจัดการศึกษาของรัฐ
ที่มีตอทวยราษฎรชาย ซึ่งเร่ิมลงหลักปกฐานและขยายตัวไปสูสังคมวงกวาง
ตามหัวเมืองในหวงสมัยของรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 โดยเปนท่ีรับรูกันวา 
ในการครองราชยยาวนานถึง 42 ป (พ.ศ. 2411 - 2453) ของรัชกาลท่ี 5 นั้น 

พระองคทรงมีโครงการปฏิรูประบบความรูสมัยใหมหลายดานและจัดระบบ
การศึกษาของสยามหลายคร้ัง เร่ิมจากโครงการดานตางๆ เชน
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1.  การผลิตกําลังคนเขาสูระบบราชการ 
2.  การสงเสริมพระศาสนา และ
3.  การรูหนังสือไทยของทวยราษฎร 
วารุณี โอสถารมย (2524) วิเคราะหวา บรรดาโครงการ ‘ปฏริปูการศึกษา’ 

ในสมยัรัฐบาลของลนเกลารชักาลท่ี 5 โครงการปฏิรปูการศึกษาเพ่ือทวยราษฎร
ไดรับความสําคัญในลําดับทายๆ อนุมานวาเร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2427 เมื่อทรง
มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนหลวงเพ่ือราษฎรขึ้นในอารามบอย ทั้งในเขตพระนคร
และตามหัวเมืองสาํคัญๆ ทวาทรงใหงดเวนเด็กหญิงไวกอน โอกาสทางการศึกษา
ของเด็กหญิงถูกชะลอไวและไมมีนโยบายชัดเจน เชนการผลิตครูสตรี การสราง
โรงเรียนสตรี และหลักสูตรความรูจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาประถมศึกษาปพุทธศักราช 2464 ประกาศใชทั่วราชอาณาจักร 
เด็กหญิงลูกชาวบานจึงมีโอกาสไดเรียนรูหนังสือไทยชั้นปฐมภูมิ

โรงเรียนสามัญชนเด็กชายแหงแรกต้ังขึ้นในวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 
ป พ.ศ. 2427 รัฐบาลออกแบบการศึกษาสามัญชน โดยแบงออกเปน 2 ระดับ
หรอื 2 ระบบชวงชัน้ คอื มลูศึกษาช้ันต่ําและมูลศึกษาช้ันสูง เพ่ือการรูหนังสือไทย 
พออานออกส่ือสารกับหนวยราชการได และเขาทํางานรับราชการในตําแหนง
เสมียนตรา โดยทรงดําริวาตองการใหราษฎรของสยามไดมีความรูเก่ียวกับ
หนังสือไทยอยางถวนท่ัว และมีแบบแผนการศึกษาแบบสากลในมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวราชอาณาจักร เรียกกันวา ‘โรงเรียน ก.ข. นโม’ หรือมูลศึกษาชั้นต่ํา 
ความหมายของการศึกษาในเบื้องตนคือการรูหนังสือไทยและมีระเบียบวินัย 
โดยทรงมอบหมายใหวัดและทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบดูแล เนนสอนพอให
อานหนังสือไทยไดตามพื้นฐานและมีความประพฤติดีตามทํานองคลองธรรม 
การสอนในวัดถือเปนกุศโลบายท่ีมุงปลูกฝงใหเด็กและราษฎรมีระเบียบวินัย
มากข้ึน มีหลักธรรมประจําชีวิต การศึกษาเพ่ือทวยราษฎรจึงแตกตางจาก
การศึกษาในโรงเรียนของลูกเจานายและขุนนางท่ีผูเรียนไดรับการฝกระเบียบ
มาอยางดีแลวจากบาน การศึกษาจึงมุงใหรู หนังสือเปนสําคัญ และศึกษา

ศิลปวิทยาการตะวันตกเฉพาะทางใหเชี่ยวชาญจนสามารถชวยราชการใน
ตําแหนงสูงได
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ในการสนับสนุนโรงเรียนวัดและทองถ่ินน้ัน ลนเกลารัชกาลท่ี 5 ไดมี
พระประสงคใหกระทรวงแตงหนังสือตําราเรียนเขียนอานหนังสือไทยจํานวน 
6 เลม ใหพระสงฆไดใชเปนคูมือสอนหนังสือไทย จนคนในชาติรูและใชสื่อสาร
กับหนวยราชการได คอื หนังสอื 1) มลูบทบรรพกิจ เปนหนังสือหดัอานเลมแรกสดุ 
ใหผูเรียนรูจักตัวสระและพยัญชนะท่ีจําเปน ฝกผสมคํา ฯลฯ 2) วาหนิติ์นิกร 
เปนหนังสือวาดวยอักษรสูงนําอักษรตํ่า ฯลฯ 3) อักษรประโยค เปนหนังสือ
วาดวยการใชอักษรควบ ฯลฯ 4) สังโยคพิธาน  เปนหนังสือรวบรวมตัวอักษร
ที่ใชสะกดในแม กน กก กด กบ ฯลฯ 5) ไวพจนพิจารณ เปนหนังสือวาดวย
ลักษณะคําท่ีตัวเขียนตางกันแตอานออกเสียงเหมือนกัน ฯลฯ 6) พิศาลการันต 
เปนพจนานุกรมวิธีการใชการันต ฯลฯ (มาด ีลิม่สกลุ, 2552, น. 338) สวนวิชาเลข
ใหครูฝรั่งเปนผูแตงตําราเรียน โดยทรงมีความเห็นวาวิชาหนังสือเปนตนธาร
ความรูทั้งปวง จึงจําเปนอยางย่ิงที่ประชาชนสวนใหญตองไดรับโอกาสศึกษา
วิชาหนังสอื ไมวาจะเปนเจานาย ขนุนาง ขาราชการและประชาชนท่ัวไป และยังมี
พระดํารวิา ถาโรงเรียนสามารถสอนใหไพรฟาราษฎรไดรูวิชาหนงัสอือยางดแีลว 
จงึจะแกไขใหประเทศชาติผานพนภยันตราย และบํารุงบานเมืองใหเจริญงอกงาม

ทวาโรงเรียนในวัดขยายตัวชามาก ดวยขาดงบประมาณสนับสนุน 
สวนพระสงฆเองจํานวนมากอานหนังสือไทยไมแตกฉาน (วารุณี โอสถารมย, 
2524)

ตอมาในพุทธทศวรรษ 2440 การขาดแคลนกําลังคนในหนวยราชการ
ตางๆ ย่ิงเดนชัด จึงเรงตั้งโรงเรียน ‘ที่พอหัดคนขึ้นใชใหไดทันเวลา’ โรงเรียน
มลูการศึกษาชัน้สงูคาดหวังใหสามญัชนชายมคีวามรูวิทยาการดานอืน่ๆ ทีจ่าํเปน
สาํหรับการเขารบัราชการในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มากข้ึน ในขณะท่ีมกีระทรวง
และหนวยงานต้ังขึ้นใหมจํานวนมาก แตขาดแคลนคนท่ีมีความรู โดยเฉพาะ
รูหนังสือไทยและระเบียบราชการเขาทํางาน (Wyatt, 2003) โรงเรียนตําหนัก
สวนกุหลาบ ซึ่งจัดการศึกษาใหชนชั้นสูงและผูที่จะไปรับราชการมีศักยภาพ
ผลิตคนปอนความตองการไมทัน โรงเรียนตําหนักสวนกุหลาบซ่ึงเร่ิมตนจัดต้ัง

เปนโรงเรียนฝกมหาดเล็กหลวง ผลิตกําลังคนไดประมาณปละ 10 คน เจานาย
และขาราชการสวนภูมิภาคท่ีตองสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเพ่ือฝกเรียน
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หนังสือไทยและกลับไปรับราชการในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาคของแตละมณฑล 
ตองเบยีดเสียดฝากลูกฝากหลานเขาโรงเรียน นอกจากน้ี ความรูสมยัใหมยังเปน
ที่ตองการของชาวเมืองหลวง พวกคหบดีและชาวจีนซึ่งมีกําลังทางเศรษฐกิจ 
ตางนิยมการศึกษาแบบใหม แมรฐับาลไดสรางกําแพงก้ันไวหลายชัน้แลวก็ตาม 
เชน เก็บคาเลาเรียนท่ีคอนขางแพง ทวาไมสามารถทดัทานเหลาขุนนาง ขาราชการ 
และคหบดี ที่สนใจใหลูกหลานเขาถึงความรูแบบใหมได ประกอบกับจํานวน
ขาราชการขาดแคลนเปนอนัมาก รฐับาลจงึตองขยายโรงเรียนสามัญชนมลูศกึษา
สูโรงเรียนมูลศึกษาชั้นสูง เพ่ิมวิชาเรียนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากวิชาหนังสือ
ขั้นมูลฐาน ยังสงผลใหวิทยาการใหมๆ ไหลเขาสูสังคมสามัญชนของคนสยาม
หลายๆ เร่ือง เชน วิชาการคิดเลข ระบบเวลาแบบสากล การดูแลสุขภาพแบบ
ตะวันตก วิชาเหลาน้ีในระยะเร่ิมตนมีฝรั่งเปนผูสอนและแตงตําราเรียน

โรงเรียนมูลศกึษาช้ันสูง มุงคัดเด็กชายท่ีจบชัน้มลูแลวแตพอมีสตปิญญา 
ก็ใหเรียนในหลักสูตรระดับมูลศึกษาช้ันสูง การเรียนในระดับนี้ ผูเรียนจะไดรับ
การฝกฝนวิชาหนังสือขั้นสูงขึ้น จนพรอมที่จะเขาทํางานตามหนวยงานราชการ
ในตําแหนงเสมียนตราไดอยางดี ความรูที่จําเปนดานหนังสือไทยน้ัน นอกจาก
เชี่ยวชาญการอาน เขียน และการสะกดลายหนังสือแลว ยังสอนการคัดสําเนา
หนังสอื การเขียนจดหมาย เคร่ืองหมายวรรคตอน ไวยากรณ ภาษาตางประเทศ 
เลขคณิต (วุฒิชัย มูลศิลป, 2529) ประการตอมา เด็กชายสามัญชนท่ีเขาเรียน
ในระดับมูลศึกษาชั้นสูงยังไดรับความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรรัฐชาติจากวิชา
พงศาวดาร วิชาสรรีวิทยา ระเบียบราชการ และวิชากฎหมายเบ้ืองตน นอกจากน้ี 
ตองมีความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมราชการ ซึ่งตองมีระเบียบวินัยเครงครัด 
คาํวา ‘ขาราชการ’ นัน้ สมเดจ็กรมดาํรงราชานุภาพไดทรงใหความหมายไวราวๆ 
ป พ.ศ. 2445 วา “...ราชการแปลวา การของพระราชา คอื การอันเปนหนาท่ีของ
พระเจาแผนดินที่จะตองทรงเปนพระราชธุระ ปกครองไพรฟาขาแผนดินและ
พระราชอาณาจักร ผูเปนขาราชการก็คือผูที่พระเจาแผนดินไดทรงเลือกยกยอง
ใหเปนผูชวยทําราชการ....” โรงเรียนจึงตองเตรียมใหผูที่จะไปเปนขาราชการ
ดํารงอยูอยางสุจริตยุติธรรมเปนท่ีตั้ง และไมทําใหพระราชาทรงเสียพระเกียรติ 
(สายชล สัตยานุรักษ, 2546, น. 200)
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5.1.2 การศึกษาสมัยใหมเพื่อทวยราษฎร: สรางพลเมือง 
เสมียนตรา และชนชั้นกลาง
ความสําคัญของการศึกษาสมัยใหมและการสรางชาตินัน้ไดมกีารพูดถึง

ในหลายแงมุมดวยกัน อาทิ อเล็กซ อินเคลส (Alex Inkeles) (1974, as cited 
in Keyes, 1991b, p. 10) นกัวิชาการแนวเสรีนยิม เสนอแงคดิเก่ียวกับการศึกษา
สมัยใหมที่มีระบบโรงเรียนเปนศูนยกลางวา การศึกษาสมัยใหมเปรียบเสมือน
เสนเลือดใหญของรัฐชาต ิรฐัชาตทิีห่วังความกาวหนาจงึตองเรงใหความสําคัญ
แกการศึกษาของราษฎร เสนเลือดใหญนี้มีหนาท่ีอยางนอย 4 ประการดังน้ี 

1.  ทาํใหคนในชาตมิรีะบบคดิเก่ียวกับความสาํเร็จและเปาหมายในชวิีต
รวมกัน และผูกโยงกับการทํางานในระบบการผลิตสมัยใหม ซึ่งหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม

2.  เปดโลกทัศนสูโลกใหมที่มิไดจํากัดอยูเฉพาะระดับชุมชน หมูบาน 
ที่พวกเขามีความคุนเคยและมีความสัมพันธแบบไมสลับซับซอนแตมีลําดับชั้น
สูงตํ่า

3.  พัฒนาระบบคิดแบบปจเจกชนที่มีเจตจํานงอิสระ มองตนเองเปน
ผูมีความสามารถในการเปนผูกระทําการ และ

4.  ปูทักษะเขาสูอาชีพสมัยใหม ซึ่งในสยามประเทศนั้น การเตรียมคน
จาํนวนหน่ึงเขาขับเคล่ือนระบบราชการท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว นบัวาเปนภาวะ
เรงดวน

สวน ชารลส คายส (Charles Keyes) (1991a) นกัวิชาการดานอุษาคเนย
ชี้ใหเห็นฐานะของการศึกษาระบบโรงเรียนกับการสรางความเปนชาติใหเปน
ปกแผน คายสวิเคราะหวา ผูปกครองสมัยใหมในแถบเอเชียแปซิฟกรวมท้ังสยาม 
สรางโรงเรียนแบบตะวันตกใหโอกาสทางการศึกษาสมัยใหมแกสามัญชน 
มใิชเพียงการรูวิชาหนังสอืไทย การอานออกเขียนได แตเปนผลมาจากความจําเปน
ในการอยูรอดของการประกอบสรางรัฐประชาชาติขึ้นมาใหม การสรางชุมชน
รัฐชาติขึ้นใหมใหอยูรอดไดนั้นจําเปนตองอาศัยความจงรักภักดีของผูคน

ในแผนดิน โรงเรียนจึงถูกกําหนดบทบาทใหเปนหนวยสังคมมีหนาท่ีบมเพาะ
ความคิดความเช่ือเรือ่งชาต ิอดุมการณชาตินยิม และพัฒนาคนรวมรับรูประวัติ

134



ความเปนมาของชาติ รัฐและชาติตางเปนหนวยสังคมการเมืองใหมที่เด็กๆ 
ไมคุนเคย หลกัสูตรและตําราเรียนจึงเปนเคร่ืองมอืกํากับชดุความรูและความคิด
เก่ียวกับชาติและท่ีทางของพวกเขาในชาติ

ในแงนี้ การศึกษาสมัยใหมในสยามประเทศท่ีมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง
การถายทอดความรู หนังสือไทย ระเบียบวินัย พงศาวดาร และวิทยาการจาก
ตะวันตกน้ัน วิเคราะหไดวาอาจสงผลกระเทือนในสังคมสยามตอมาหลายดาน 
อาทิ การผลิตหนอออนความรับรูการเปนปจเจกชนและพลเมืองของราษฎร 
‘ชาย’ รุนใหม ซึ่งพวกเขาเติบโตในยุคหัวเล้ียวหัวตอระหวางสังคมสยามแบบ
จารีตกับความศิวิไลซของสยาม แมการบมเพาะความเปนปจเจกชนอาจมิใช
เปนความประสงคหลักของรัฐบาลลนเกลารัชกาลท่ี 5 ก็ตาม หรืออีกดานหน่ึง 
โรงเรียนสมัยใหมอาจมีสวนสําคัญในการสรางพลเมืองที่อยูในระเบียบวินัย 
เชื่อฟงและเคารพในการอยูรวมกันแบบชวงชั้น เชื่อในความเปนชาติ และเปน
แรงงานท่ีมีทักษะฝมือปอนเขาสูระบบการผลิตสมัยใหมและราชการ

สําหรับประเภทของโรงเรียนท่ีเปนศูนยกลางการศึกษาสมัยใหมของ
สามัญชนน้ัน จําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน
ประชาบาล และโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเชลยศักด์ิ โรงเรียนประเภทท่ี 3 
สวนใหญอยูในการดําเนินการของมิชชนันารีนกิายตางๆ โรงเรยีนประเภทน้ี เร่ิมมี
ความตอเน่ืองมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 โรงเรียนกลุมนี้อาจรวมถึงโรงเรียนจีน
อยูดวย สวนโรงเรียนประชาบาลน้ันจดัตัง้ภายในวัด มอียูจาํนวนมากและนับวา
เปนพ้ืนท่ีการศึกษาของเด็กสามัญชนโดยแท สวนโรงเรียนรัฐบาลน้ันสวนหน่ึง
จัดต้ังในวัดเชนกัน เชน โรงเรียนเทพศิรินทร มีจํานวนคอนขางนอย ตั้งอยูใน
พระนครและตามหัวเมืองสําคัญ แตคุณภาพสูงกวาโรงเรียนประชาบาล และ
สอนถึงระดับมัธยมศึกษา

โครงการอารามบอยของรัฐบาลลนเกลารัชกาลท่ี 5 ซึง่สวนใหญมสีถานะ
เปนโรงเรียนประชาบาล มีความกาวหนาอยางชาๆ ดังเชนในป พ.ศ. 2428 
ซึ่งเปนชวงเร่ิมตนของนโยบายการศึกษาเพ่ือทวยราษฎร โรงเรียนอารามบอย

มอียู 29 แหงท่ีรวมสนองพระราโชบาย มนีกัเรียนอยู 2,010 คน (วุฒชิยั มลูศลิป, 
2529, น. 70) ทศวรรษถัดมา ในป พ.ศ. 2445 รัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศกําหนด
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ใหเด็กชายทุกคนท่ีอยูในเกณฑอายุที่เลาเรียนได ใหเขาเรียนในโรงเรียนท่ีรัฐ
จดัให แตยังคงละเวนเด็กผูหญิง และเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูปกครองสงเด็กผูชาย
มาเรียน พระองคไดจัดทํานโยบายยกเวนการเกณฑทหารสําหรับเด็กชาย
ทีเ่ขาเรยีนในระดบัมธัยม พรอมกบัมเีงินอดุหนนุการเรยีนแกลกูหลานทวยราษฎร
ตามสมควร ในป พ.ศ. 2454 ราวๆ 1 ปภายหลังจากท่ีรชักาลท่ี 5 ไดเสดจ็สวรรคต 
สถิติโรงเรียนวัดและนักเรียนเพ่ิมขึ้นหลายรอยเทา แมวาคุณภาพยังดอยและ
ไมทั่วถึง อาทิ มีโรงเรียนอารามบอยทั้งหมด 3,672 โรง มีนักเรียนท้ังหมด 
133,444 คน โรงเรียนวัดสวนใหญกระจายอยูนอกเขตพระนคร (2553, น. 70) 
และเมื่อกระทรวงธรรมการสํารวจอีกครั้งในพุทธศักราช 2461 ระบุวาเด็กชาย
รอยละ 28 จากจํานวนประชากรวัยเรียนท่ีสํารวจ 600,000 คนอยูในระบบ
การศึกษา สวนเด็กหญิงมีอยูเพียงรอยละ 2 ของเด็กวัยเรียนท่ีสํารวจ (สุนันทา 
นิตยจินต, 2530, น. 124)

สัดสวนท่ีนอยของเด็กหญิงนั้น มิอาจปฏิเสธไดวาเปนผลตอเน่ือง
มาจากนโยบายของรัฐบาล ที่ยังไมประสงคจะลงทุนทางการศึกษาสมัยใหม
ใหแกเด็กหญิงสยาม ดังเชนมีพระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 5 ที่ทรงตอบ
ผูที่รับผิดชอบตอโครงการการศึกษาในกระทรวงธรรมการ ในทํานองวา

“… ตั้งโรงเรียนผูชาย เปนปลูกคนไวใชดีกวาต้ังโรงเรียนผูหญิง 
ซึ่งเปนหนาท่ีของตัวเอง ซึ่งจะตองหาวิชาใสตัวสําหรับจะไดไป
มีผัวเปนแมเรือน ควรจะออกทุนตัวเองบาง...”

(2530, น. 124)

การใหสวัสดิการทางการศึกษาแกลูกหลานทวยราษฎร นับเปนเร่ือง
ที่คุ นเคยท่ีรัฐสมัยใหมของประเทศตางๆ ในโลกใบนี้ มักดําเนินการดวย
มีเปาหมายหลายๆ ประการ อาทิ ทําใหประเทศชาติกาวหนา ฝกฝนราษฎร

ใหเชือ่ฟงและอยูในระเบียบวินยั และฝกหัดใหราษฎรท่ัวไปฉลาดข้ึนดังท่ีกลาวมา
กอนหนาน้ี ในกรณีของสยามประเทศ โครงการการศึกษาสาํหรับสามญัชนชาย
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ไดตอบสนองพระราชดําริหลายประการดังท่ีกลาวมาขางตน แตทีโ่ครงการศึกษา
เพ่ือทวยราษฎรเร่ิมตนคอนขางชาและขยายตัวแบบอืดอาดน้ัน ไดมีการ
วิเคราะหวา ชนชัน้ปกครองแมเลง็เห็นความจาํเปนท่ีจะตองทาํใหราษฎรฉลาดขึน้ 
แตก็ระมัดระวังมใิหการศึกษากลายเปนปจจยัท่ีจะสรางผลกระทบตอศูนยกลาง
อาํนาจท่ีมมีาแตเดิมและกําลังปรบัตัวอยู ความกร่ิงเกรงตอภยัท่ีอาจจะเกิดจาก
ความฉลาดของราษฎรนั้นไมไดมีการถกเถียงกันอยางเปดเผย แตมักสราง
ขออางเม่ือมกีารถกเถียงเร่ืองงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือคน
ทั้งชาติ ระบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม และอื่นๆ สงผลใหการตอสูเร่ือง
พระราชบัญญัติประถมศึกษามีอันตองชะลอในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลที่ 5 
(เสนห จามริก, 2526)

ขอสาํคัญอกีประการหน่ึงของการเขาถึงความรูสมยัใหมของทวยราษฎร 
แมอาจมไิดเปนปณิธานสูงสดุของรฐับาล คอื การเกิดชนชัน้กลางและปญญาชน
ขึน้ในสังคมสยามใหม การศึกษาที่ถูกกําหนดใหทําหนาท่ีตบแตงนิสัยใหเด็กๆ 
ไดเรียนรูความเปนชาติที่ประกอบดวยคนกลุมตางๆ และความสัมพันธระหวาง
คนกลุมตางๆ ในชาติที่มีลักษณะอํานาจรวมศูนย และเปนลําดับชั้นสูงตํ่าน้ัน 
อาจมีผลใหเด็กผูชายมีจินตนาการยอมรับ เชื่อฟงและนิยมระเบียบวินัยในการ
ปกครองและการอยูรวมกันแบบลําดับชั้นของคนในสังคมโดยดุษฎี แตก็เกิดผล
ที่มิไดคาดหวังไวแตตน คือ เกิดกลุมปญญาชนท่ีชอบวิพากษวิจารณเก่ียวกับ
ระบบการปกครองและความสัมพันธแบบสูงต่ํา คนกลุมนีส้วนหน่ึงทํางานอยูใน
ระบบราชการ เชน ครูและนักกฎหมาย อีกสวนหน่ึงประกอบอาชีพอิสระ เชน 
อาชีพทนายความ อาชีพหนังสือพิมพ

ดังนั้น การท่ีสังคมสยามใหมมีโรงเรียนสําหรับราษฎร 3 ประเภท และ
โรงเรียนป นยักษป นเทวดาอีกหลายโรงเรียน และการเปดการคาขายกับ
ตางประเทศอยางกวางขวางน้ัน กอใหเกิดกลุมชนชั้นตางๆ ขึ้นใหม กลุมคน
กลุมใหมประเภทหน่ึง ซึ่งอาจเรียกไดวาชนชั้นกลางเปนคนกลุมเล็กๆ พํานักอยู
ในเมอืงใหญ แตบทบาททางเศรษฐกิจและการคาขายรวมท้ังความคิดความอาน

ตอตัวเองและสังคมการเมืองของคนชนชั้นกลางมีพลังที่จับตองได ชวยเขยา
โครงสรางระบบคิดตอตัวเองและรัฐสยามใหมีพลวัต นครินทร เมฆไตรรัตน 
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(2553, น. 20) จําแนกชนช้ันกลางในงานเขียน ชื่อ ‘ปฏิวัติสยาม 2475’ ไดเปน 
2 กลุม คือ ขาราชการระดับกลาง ซึ่งเปนผูที่มีการศึกษาตามระบบการศึกษา
สมัยใหม และกลุมคนท่ีมีการศึกษาในระบบการศึกษาสมัยใหมเชนกัน แตมี
อาชีพอยูนอกระบบราชการหรือมีอาชีพอิสระ ซึ่งในหวงสมัยน้ันมีหลากหลาย
พอสมควร ตั้งแตเปนเสมียนในบริษัทของชาวตะวันตก เปนชางฝมือตางๆ 
และผูที่เร่ิมจัดทําธุรกิจใหม เชน การเดินเรือ คาขาว ทําเหมืองแร โรงสีไฟ 
โรงงานฟอกหนัง เลี้ยงไหม ทอผา ทําหนังสือพิมพ ตั้งสํานักงานทนายความ 
เปนตน ดังน้ัน สังคมสยามใหม จึงประกอบดวยกลุมชนชั้นทางสังคมสําคัญๆ 
อยู 5 ประเภท/ลาํดับชัน้ดวยกัน คอื 1) กลุมเจานาย 2) กลุมขาราชการ 3) กลุมคน
ชนชัน้กลางนอกระบบราชการ 4) กลุมราษฎรสามญัชน และ 5) กลุมปญญาชน 
ซึ่งกลุมหลังสุดนับเปนผูนําทางความคิดของยุคสมัย (นครินทร เมฆไตรรัตน, 
2553, น. 20)

ดังน้ัน อานิสงสของการศึกษาเพ่ือทวยราษฎรสําหรับเด็กชายท่ีอาจ
อยูนอกเหนือเจตนารมณของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย คือ การสราง
กลุมชนชั้นกลางท่ีทํางานนอกและในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ชนชั้นกลาง
หัวกาวหนาท่ีทํางานในระบบราชการมีความรูและฝปากกลา อาทิ ทนายความ
และขาราชการครู อาชพีขาราชการครูนี ้บงัเกิดขึน้อยางชดัเจนภายหลังทีร่ฐับาล
ของรฐัสมบรูณาญาสิทธิราชยตัง้โรงเรยีนฝกอาจารยขึน้ในป พ.ศ. 2437 ครูสวนใหญ
ไมไดรบัการศึกษาจากตางประเทศแตก็มภูีมหิลงัมาจากครอบครัวท่ีมฐีานะทาง
เศรษฐกิจดี และมีสายสัมพันธกับขุนนางอยูพอสมควร เน่ืองจากการเขาเรียน
ในโรงเรียนฝกอาจารยจะตองมีขุนนางช้ันผูใหญรับรอง วารุณี โอสถารมย 
(2524, น. 318) แจงวาจาํนวนครูมไีมมากนักเม่ือเทียบกับขาราชการอ่ืน ระหวาง
ป พ.ศ. 2437 - 2475 มคีรทูัง้สิน้ประมาณ 1,060 คน เปนผูหญิงประมาณ 100 คน 
ทวาจํานวนอาจมิใชสวนสําคัญเทาความคิดและการสอนนอกตําราเรียนของ
บรรดาครูหัวกาวหนาท่ีพบวามีพลานุภาพช้ีนําตอศิษยที่มิอาจประมาณคาได 
ครูหัวกาวหนากลุมนี้มีความเช่ือวาการศึกษามีคุณคาสูงสุด และเปนอาวุธ

ปลดคนใหหลุดพนจากความปาเถ่ือนได อาทิ เชน เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี 
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ที่ใชนามแฝงวาครูเทพ ไดเขียนบทความและ
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บทกลอนแสดงการวิพากษวิจารณสังคมอยางกวางขวาง และในตําราเรียน
เลมหนึ่งท่ีใชสอนเด็กยุคน้ันไดเขียนวา

“… เมืองตางๆ ไดรวมกันข้ึนเปนประเทศ ตั้งหัวหนาเมือง
เรียกวาพระเจาแผนดินเปนประธานและมีอาญาสิทธ์ิเด็ดขาด
ในราชการบานเมือง ตอมาในบางประเทศท่ีพลเมืองมีความรู
ดีแลวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองชนิดนี้ ใชวิธีการปกครอง
ที่ถือเอาเสียงประชาชนสวนใหญ…”

(อนุภาณสิศยานุสรรค, 2456 
อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553, น. 100)

สวนอาชีพนอกระบบราชการท่ีเปนอาชีพอิสระอ่ืนๆ เชน การคาขาย 
การเปนนัก-หนังสือพิมพ และการเปนทนายความ ซึ่งอาชีพท้ัง 2 ประเภทหลัง
นับเปนอาชีพของกลุมปญญาชนโดยแท (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2553) 
ชนชั้นกลางท่ีอยูนอกระบบราชการสวนหน่ึงไดผานการเรียนจากโรงเรียนของ
กลุมมิชชันนารี

ในขณะเดียวกัน อาจวเิคราะหไดวาโครงการโรงเรียนสาํหรบัทวยราษฎร
ชาย ยังเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของการผูกรอยความสัมพันธแบบใหมระหวาง
พลเมืองกับรัฐและชาติที่มีพระมหากษัตริยเปนองคอธิปตย เม่ือรัฐบาลของ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไดเขามาแบกรับภาระการศึกษา จัดตั้งโรงเรียน
ประเภทตางๆ และแตงตําราเรียนข้ึนจํานวนมาก จึงยอมบมเพาะอุดมการณ
และความเช่ือเก่ียวกับหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอรัฐ และพันธกิจของรัฐที่มีตอ
ทวยราษฎรและพลเมืองเชนกัน ดจูากหนงัสอืพิมพและวารสารสตรทีีต่างเขามา
อางสิทธิความเปนพลเมืองของรัฐ พวกเขาช้ีใหเห็นวาพลเมืองของรัฐมีทั้ง
หญิงชาย มีทั้งผูลากมากดีและคนทุกขคนยากท่ีอยูในถ่ินชนบท ปญญาชน
สตรีเหลาน้ีตางอางความเปนพลเมืองของรัฐและเรียกรองใหรัฐจัดการศึกษา
ใหหญิงสูงเทียมชาย และอางถึงภาระและบทบาทของผูหญิงในการรับใชชาติ
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บานเมืองดวยการแสวงหาความรูและวิทยาการใหมๆ รวมท้ังมีอาชีพเล้ียงตน
ตามสมัยนิยม 

5.1.3 โรงเรียนทวยราษฎรเด็กหญิงสามัญชน: 
โรงเรียนเตรียมความรู ‘คนรับใช กรรมกร’ 
ในงานของ เดล สเปนเดอร ชื่อ Invisible Women the Schooling 

Scandel (Spendel, 1982 ) สเปนเดอร สรางขอโตแยงในทํานองวาการศึกษา
สมัยใหมภายใตรัฐชาติถูกควบคุมบงการโดยผูชายผานการใชอํานาจกําหนด
ความรูและประสบการณ สถาปนาความคดิและชวิีตตนเปนเสาหลัก สวนในงาน
ของ มาด ีลิม่สกลุ (2552, น. 98) ซึง่เปนการศึกษาแนวคิดเพศภาวะในแบบเรียน
ระดับประถมศึกษาในหลักสูตรพุทธศักราช 2544 มาดีวิเคราะหวาการศึกษา
ของผูหญิงสยามชนช้ันสูงท่ีสนับสนนุโดยรัฐนัน้ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือผูชาย
เชนกัน โดยฝกฝนใหเด็กหญิงเปนแมบานแมเรือนมากกวาการเตรียมผูหญิง
ใหมีความคิดความรูเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจเปดและสังคมยุคศิวิไลซ 
มาดีชีใ้หเห็นวา ตัง้แตยุคหลังสนธิสญัญาเบาวรงิเปนตนมา การศึกษาของผูหญิง
ไดรบัการอุปถัมภจากเจานายฝายหญิง และโรงเรียนสวนใหญกอตัง้ข้ึนในเขตบริเวณ
พระตําหนัก เชน โรงเรียนสุนันทาลัย ที่ตั้งในบริเวณวังกรมหมื่นอุดมรัตนราษี 
โรงเรียนราชกุมารี ที่ตั้งอยูในพระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย เปนตน โรงเรียนเหลาน้ี
มีความกาวหนาในแงที่จัดการเรียนการสอนดานอักขรวิธี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ วิชาเลขคํานวณใหเด็กหญิง แตนอกเหนือจากนั้น โรงเรียนเนน
วิชาแมศรเีรือนช้ันสูง ประกอบดวยวิชาชางศิลปะ งานเย็บปกถักรอย การประดิษฐ
ดอกไม การประกอบอาหาร งานบาน และการฝกกิริยามารยาท ความลํ้าหนา
ในวิชาแมบานของผูหญิงชนชั้นสูงนาจะเปนเพราะวาโรงเรียนเหลาน้ีไดครูจาก
ตางประเทศท้ังฝรั่งและญ่ีปุนมาฝกสอน สงผลใหวิชาแมบานสยามเทียบเคียง
ไดกับวิชาแมบานในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม มาดีอาจละเลยการวิเคราะห
วาวิชาชีพชางฝมือขางตน อาจมีสวนอยางสําคัญท่ีนําพาผูหญิงเขาสูอาชีพ

สมัยใหมนอกระบบราชการ นอกจากน้ี ความรูดังกลาวอาจมีพลังสรางตัวตน
และความเปนปจเจกชนของผูหญิง ทวาเด็กหญิงลูกชาวบานท่ัวไปเขาไมถึง
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ประสบการณเหลาน้ี เน่ืองจากเด็กในโรงเรียนสตรีชนชั้นสูง เชนโรงเรียนราชินี 
ลวนเปนลูกขุนนาง ขาราชการและคหบดีทั้งสิ้น จึงคาดการณวาเด็กหญิงและ
ผูหญิงสวนใหญยังคงเปนกลุมราษฎรที่ไมไดเรียนรูวิชาหนังสือไทยแตอยางใด 
โลกทางสังคมการเมอืงของเดก็ผูหญิงจงึยังเปนโลกระดับชมุชนหมูบาน ความเชือ่
ทางศาสนาและคติพ้ืนบานจงึนาจะเปนระบบคดิทีส่รางโลก ตวัตนและจิตใจของ
เด็กหญิงสยาม

การกีดกันราษฎรเดก็หญิงออกจากพืน้ทีก่ารศกึษาของรฐัสยามทีก่ลาวมา
ขางตนไดรบัการวิพากษวิจารณจากปญญาชนสยามทัง้หญิงชายอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะเม่ือประจักษชัดแจงวา โครงการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสามัญชนของ
พระองค ซึ่งเร่ิมมาตั้งแต ป พ.ศ. 2427 ไมมีพระดําริจะรับเด็กหญิงสามัญชน
เขาเรียน ดังท่ีมีพระราชดําริใหขยายการศึกษาใหแพรหลายสําหรับกุลบุตร
ใหเทาเทียมทุกกลุมชั้นชนวา 

“...ตั้งแตลูกฉันลงไปตลอดจนถึงราษฏรต่ําสุด จะใหโอกาส
เลาเรียนไดเสมอกัน ไมวาเจาวาขุนนางวาไพร” 

(ยงยุทธ ชูแวน, 2526
อางถึงใน มาดี ลิ่มสกุล, 2552, น. 100)

แตรัฐบาลยังคงมองไมเห็นประโยชนโพดผลท่ีจะลงทุนการศึกษากับ
เด็กหญิง จึงมีกระแสเสียงคัดคานผานวารสารและหนังสือพิมพผูหญิงทั้งใน
กุลสตรีและบํารุงนารีซึ่งออกวางแผงจําหนายในสมัยลนกลารัชกาลท่ี 5 โดยมี
ผู เขียนบทความใหความเห็นสนับสนุนการศึกษาของผูหญิงจํานวนมาก 
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 กระทรวงธรรมการเร่ิมมี
นโยบายเก่ียวกับโรงเรียนสตรีในป พ.ศ. 2435 เรียกวาทันทีที่มีการกอตั้ง
กระทรวงธรรมการข้ึน โดยการจัดต้ังโรงเรียนสตรีสุนันทาลัย แตอยูไดประมาณ 
1 ป ก็ปดตัวลง อางวาขาดแคลนทุนทรัพย

ตอมารัฐบาลของลนเกลารัชกาลท่ี 5 ไดปรับปรุงโรงเรียนทวยราษฎร
ในป พ.ศ. 2441 และ พ.ศ. 2445 แตในประกาศการเปล่ียนแปลงการจัดการ
ศึกษายังคงระบุวา สําหรับราษฎรชายทุกคน และใหงดเวนเด็กหญิงไวกอน 
นอกจากน้ียังมคีวามเห็นตอขาราชการในกระทรวงธรรมการในทํานองวา การศึกษา
ของเด็กหญิงน้ันใหเตรียมการอยางดี โดยทรงมีความเห็นวา การวางหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนเด็กหญิงสามัญชนน้ัน ตองไมเปนการเรียนหนังสือทางดาน
ความรูสมยัใหมทีจ่ดัใหเด็กผูชาย ทรงกําหนดวา นกัเรียนหญิงของโรงเรียนหลวง
จะตองเรยีนวิชาการบานการเรือน และทํากับขาวของกิน ฟอกซักเส้ือผา เย็บปก
ถักรอย และท่ีสําคัญตองฝกฝนใหนักเรียนหญิงสามารถทํามาหากินเล้ียงชีพ
ครองตนเปนดวย อาชีพสมัยใหมที่ทรงเล็งเห็นวาเหมาะสมกับผูหญิงชาวบาน
สามัญชน ประกอบดวยงานรับจางในบานเรือนของผูดี ชนชั้นสูง อาทิ มีการ
ระบุวา เด็กหญิงตองเรียนเพ่ือใหไปทํางาน 

“...เปนพ่ีเล้ียง เปนคนใช เปนตน ตามชั้นชนิดของตน...” 

(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 87)
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วิเคราะหไดวา รัฐบาลมิไดมีจินตนาการท่ีจะสงเสริมผูหญิงเปนกําลัง
ของเมือง ที่จะตองอานออกเขียนไดตัวหนังสือไทย ภาษาอังกฤษ เรียนรูวิชา
พงศาวดาร สรรีวิทยา และกฎหมาย เพ่ือเขาสูอาชพีราชการและอาชีพอิสระตางๆ 
สําหรับชนชั้นกลางท่ีเร่ิมเปดกวางแตอยางใด อาชีพเด็กหญิงและผูหญิงที่ทรง
มองเหน็ความเปนไปได คอื การขายแรงงานในบานของชนชัน้สูง เม่ือระบบทาส
ไดสิ้นสุดลงในปลายรัชกาลหรือหลังจากน้ัน

เม่ือนโยบายจัดการศึกษาใหเด็กหญิงไมมคีวามชดัเจน กระทรวงธรรมการ
จึงไมมีโครงการการผลิตครูสตรี และสรางโรงเรียนสตรี การขยายโรงเรียนรัฐ
สําหรับสตรีเปนไปอยางลาชา ดังท่ี วารุณี โอสถารมย (2524, น. 96) แจงวา
ตั้งแต พ.ศ. 2437 - 2480 มีครูสตรีอยูประมาณ 100 คนเทาน้ัน โรงเรียนสตรี
จึงติดขัดกําลังคน สงผลใหในพุทธศักราช 2461 เด็กหญิงอยูในระบบโรงเรียน
เพียงรอยละ 2 จากจํานวนประชากรวัยเรียนท่ีสํารวจ 600,000 คนสวนผูชาย
มีอยูรอยละ 28 ดังท่ีกลาวมาขางตน ยังไมพูดถึงความรูที่ยังเนนเพียงการ
รูหนังสอืไทยเบือ้งตน และฝกอาชพีระดับลาง จงึอาจสรปุไดวาเด็กหญิงชาวบาน
ถูกกําหนดใหเขาถึงความรูที่นําไปสูโอกาสในชีวิตท่ีจํากัดจําเข่ียต้ังแตตนมือ

โอกาสเขาถึงความรูของผูหญิงในฐานะทวยราษฎรของสยาม อาทิ การรู
หนังสือไทย เร่ิมเปดกวางในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ที่พระองคใชโอกาส
ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนเปน
ครั้งแรก โดยกําหนดวาเปนนโยบายการศึกษาเพ่ือคนทั้งชาติและทุกเพศวัย 
ซึ่งมีการเรียกรองขับเค่ียวมาอยางยาวนาน พระราชบัญญัติขางตนกําหนด
ชัดเจนใหเด็กท่ีมีอายุ 7 - 14 ป ไมวาเพศ ศาสนา และวรรณะใด เขาเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ โดยไมตองเสียคาเลาเรียน และเพ่ือใหสอดรับ
กับภูมิประเทศในบางอําเภอ เกณฑอายุของเด็กขยับไปเปน 8 หรือ 9 ป เมื่อเด็ก
ครบเกณฑอายุ 14 ป แตยังอานไมออกเขียนไมไดก็ใหอนุโลมเรียนจนกวา
จะอานเขียนได ปรากฏวาภายหลังประกาศใชพระราชบัญญัติขางตน จํานวน
เด็กหญิงไดเขาเรียนสูงขึน้อยางนาอศัจรรย ดงัจะเห็นไดจากจาํนวนนักเรียนหญิง

ในตารางท่ี 5.1
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ตารางที่ 5.1  จํานวนเด็กหญิงเขาเรียนระหวาง พ.ศ. 2464 - 2475

จาํนวนนักเรียนหญิงทีเ่พ่ิมขึน้อยางกาวกระโดดภายหลัง ป พ.ศ. 2464 นัน้ 
ไมอาจอนุมานเปนอยางอื่น นอกจากวาในระยะกอนหนาน้ันเด็กหญิงมิไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐอยางจริงจัง นอกจากน้ี สะทอนวาสังคมสยามมีเจตคติที่ดี
ในการสงเสริมเดก็หญิงเขาเรียนเพ่ือรบัความรูและวิทยาการใหมๆ  แบบตะวันตก 
รวมท้ังเพ่ือการรูหนังสอืไทย ซึง่รองรอยทัศนคติสวนน้ีมคีวามชัดเจนเม่ือสดัสวน
ของเด็กหญิงในโรงเรียนกาวกระโดดและล้ําหนาเด็กชายในปลายศตวรรษท่ี 20

5.2 โรงเรียนมิชชันนารีสําหรับเด็กหญิงสามัญชน
ดังท่ีกลาวไวในตอนตน เด็กหญิงเขาถึงความรูและวิทยาการสมัยใหม

อยูบางจากกลุมมชิชนันารี โดยประมวลไววาการศึกษาในระบบสากล/สมยัใหม
ของสยามน้ัน หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงใหเกิดประโยชนแกความตองการ
ของประเทศและประชาชนท่ัวไป โดยรัฐจะเปนผูเขามาควบคุมหนวยงานและ
จัดหาบริการทางดานการศึกษาให เชน มีสถานท่ีเรียน โดยเฉพาะมีครูสอน 
ทําการสอนตามเวลาท่ีกําหนด และมีหลักสูตรเปนลําดับชั้น ซึ่งเปนการออกไป
จากขอบเขตการศึกษาตามธรรมเนียมไทยโบราณ การศึกษาแบบโบราณ

เปนการศึกษาท่ีรัฐไมไดเขาไปจัดการ แตเกิดขึ้นจากพระและราษฎรรวมมือกัน

ป พ.ศ. คน

2464 16,819

2465 131,764

2466 209,658

2473 282,572

2474 309,622

2475 299,895

ท่ีมา:  จํานวนเด็กหญิงเขาเรียนระหวาง พ.ศ. 2464 - 2475 ดัดแปลงจาก มานิจ ชุมสาย, ม.ล. (น. 57-58), 
 อางถึงใน นงเยาว ธาราศรีสุทธิ, 2526 (น. 26.) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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จดัใหเฉพาะกลุม เฉพาะพวก มไิดมจีดุมุงหมายไปในแนวเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 
เมื่อตรวจสอบโอกาสการเขาถึงความรูและการศึกษาสมัยใหมของเด็กหญิง
สยามสามัญชนแบบนอกระบบโรงเรียน พออนุมานไดวาเด็กหญิงท่ีเปนลูกหลาน
ของชนชั้นศักดินาต่ํามีประสบการณเขาถึงความรูและวิทยาการแบบตะวันตก/
อาณานิคมมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 17 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
จากโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยกลุมมิชชันนารี

ในสมัยน้ัน กลุมมิชชันนารีที่เขามายังอยุธยาไดจัดตั้งโรงเรียนข้ึน
หลายประเภท รวมท้ังโรงเรียนท่ีตั้งในชุมชนชาวคริสต สําหรับคนสยามและ
คนชนชาติอื่นๆ ที่เขารีต (Chaiwan, 2010, p. 70) จากบันทึกในจดหมายเหตุ
รายวันของบาทหลวง เดอ ชัวซ ี(De Choisy) ทีไ่ดเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยา
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 โรงเรียนสามเณรมีชื่อปรากฏเร่ือยมาจนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาในป 
พ.ศ. 2310 ในบันทึกเดียวกัน กลาวในทํานองวาสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ทรงพระราชทานที่ดินและอนุญาตใหมิชชันนารีจัดต้ังโรงเรียนและเปดสอนได
ในวิชาหรือเน้ือหาเกี่ยวกับพระคัมภีร แตมีขอหามวาตองไมทําการยุยงสงเสริม
ใหผูเรียนมีความกระดางกระเด่ืองตอสถาบันพระมหากษัตริยและแผนดินของ
พระองค ดังความตอนหน่ึง วา 

“…สวนโรงเรียนของพวกเขารตีนัน้ก็จะไดรบัการบาํรงุและมสีทิธิ
เทาเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ ของบานเมือง...” 

(วุฒิชัย มูลศิลป 2529, น. 56-57)
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จากบันทึกขางตน วุฒิชัย มูลศิลป ตั้งขอสังเกตวา ‘โรงเรียนอ่ืนๆ ของ
บานเมือง’ นาจะหมายถึงโรงเรียนของคนไทย ทีต่ัง้อยูในวัด แตไมปรากฏหลักฐาน
วามชีือ่มแีซวาอะไร ตัง้อยูทีไ่หน เคาลางประวัตศิาสตรการศึกษาไทยแบบตะวันตก
จึงมีเพียงโรงเรียนของมิชชันนารี

ในงานอีกชิ้นหน่ึงท่ีไดศึกษาบทบาททางการศึกษาของมิชชันนารี คือ 
งานของสะอาด ไชยวัณณ (Saad Chaiwan) (Chaiwan, 2010) ที่ไดใหภาพ
บทบาทการศึกษาของมิชชนันารีในสมยัอยุธยาตอนกลาง คอื สมยัพระนารายณ
มหาราช จนถึงยุคกลางของกรุงรตันโกสินทรวา โรงเรียนท่ีคณะมิชชนันารีตัง้ขึน้
ในสมัยพระนารายณมหาราชน้ันมีหลายรูปแบบ ตั้งแต

1.  โรงเรียนสําหรับเตรียมคนทองถ่ินเขารีตและเตรียมสามเณรเปน
พระคาทอลิก และใหการศึกษาแกพระคาทอลิก กิจกรรมสวนน้ีดาํเนินการเร่ือยมา
โดยโรงเรียนสามเณร และบันทึกวาโรงเรียนสามเณรต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1665 

2.  โรงเรียนสําหรับเด็กชายท่ีเปนลกูเจานาย พระมหากษัตรยิหรอืสมเดจ็
พระนารายณมหาราช เปนผูจดัหาผูเรยีนเพ่ือสงมาเรยีนตามแบบแผนการศกึษา
ตะวันตกมีอยูนับ 10 พระองค และ

3.  โรงเรียนท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือเด็กสามัญชนในชุมชนชาวคริสต ซึ่งมีทั้ง
คนสยามและคนชาติอืน่ๆ ไชยวัณณใหความเห็นวา เด็กท่ีเปนลกูหลานชาวบาน
สามัญชนสวนใหญ เปนลูกหลานของเจานายท่ีศักดินาต่ํามากกวาบุตรหลาน
ชาวบานท่ีเปนไพรทาสจริงๆ ที่สําคัญ โรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนในชุมชนชาวคริสต
เปดโอกาสใหเด็กหญิงเขาอยูในระบบดวยนับตัง้แต ป ค.ศ. 1671 แตไมลงรายละเอยีด
เร่ืองตัวความรู (Chaiwan, 2010, น. 70)

ถัดมาในแผนดนิของรชักาลที ่3 แหงกรงุรตันโกสินทร มชิชนันารีหลายคณะ
หลายนิกายไดเดินทางเขามาอีกครั้ง เริ่มจากมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต 
ที่ไดเขามาเปนคณะแรกในป พ.ศ. 2371 และไดทยอยเขามาอยางตอเน่ือง 
จนกระท่ังในป พ.ศ. 2416 ในแผนดินของรัชกาลท่ี 5 ประมาณวามีมิชชันนารี
พํานักอยูในกรงุสยาม 100 คน สงักัดคณะท่ีทาํหนาท่ีประกาศศาสนา หลายคณะ
ดวยกัน อาทิ
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1.  สมาคมมิชชันนารีลอนดอน (London Missionary Society) ซึ่งได
เขามาต้ังแตในสมัยพระนารายณมหาราช

2.  คณะกรรมการผูแทนของอเมรกัินท่ีทาํหนาท่ีเผยแผศาสนาในตางประเทศ 
(American Board of Commissioners for Foreign Missions)

3.  คณะกรรมการอเมริกันแบบติสท (American Baptist Board) 
มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเปนอยางมากในคณะน้ี คือ นายแพทย แดน บีช บรัดเลย 
(Mr. Dan Beach Bradley) ทานผูนีไ้ดมบีทบาทสาํคญัตอวงการจดัพิมพหนงัสอื
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวงการแพทยแผนใหม  

4.  คณะกรรมการอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian 
Missions) (ขวัญชีวัน  บัวแดง, 2550, น. 46) 

มชิชนันารีนกิายคาทอลิกจากฝรัง่เศสและมชิชนันารีอเมรกัินเพรสไบทเีรยีน
ที่อยูในนิกายโปรเตสแตนตไดมีสวนสําคัญอยางมากในการบุกเบิกการศึกษา
แผนใหมและบมเพาะตัวตนสตรีในสยามประเทศ ที่พํานักในเขตพระนครและ
ตามหวัเมืองทีส่าํคัญๆ ของแตละมณฑล รวมทัง้มณฑลพายัพดวย โดยท่ีโรงเรียน
สตรีของมิชชันนารีมีพัฒนาการแบบตอเน่ืองเริ่มจากการสอนทักษะ 3 R ไดแก 
(R)eading (อานออก), (W)riting (เขียนได) และ(A)rithmetics (คิดเลขเปน) 
ในบานพักของหมอสอนศาสนามาสูการศึกษาในระบบโรงเรียนท่ีเปนทางการ

5.3 โรงเรียนเด็กหญิงในบานมิชชันนารี: 
เรียนวิชาหนังสือไทย ขับรอง ทองพระคัมภีร
การศึกษาของเด็กหญิงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ไมไดจัดโดยรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น อนุมานไดวาเร่ิมขึ้นต้ังแตรัชสมัยของรัชกาลท่ี 3 
ทัง้น้ี กลุมมชิชนันารีระลอกใหมทีไ่ดเดินทางสูสยามในปลายรัชกาลท่ี 3 ไดจดัต้ัง
โรงเรียนสําหรับเด็กหญิงและเด็กชายข้ึนจํานวนพอสมควร ทั้งในพระนคร
และปริมณฑล โครงการโรงเรียนสําหรับเด็กชาวบานในหวงเวลาน้ัน จะมีระยะ
สั้นๆ จัดในบานของมิชชันนารี มีเด็กจํานวนไมมากนัก อาทิ ในป พ.ศ. 2379 
มีโรงเรียนท่ีอยูในความดูแลของมิชชันนารีสตรี ชื่อ โรงเรียนนางเดฟเวนพอรต 
(Mrs. Devenport) ตอมาในป พ.ศ. 2383 ไดมีการกอตั้งโรงเรียน ชื่อ โรงเรียน

147



นางพีซ (Mrs. Piece) แตไมมีหลักฐาน ทั้งถ่ินท่ีตั้งและจํานวนเด็ก ตอมาใน
ป พ.ศ. 2395 ปรากฏชือ่โรงเรยีนนางแดน บชี บรดัเลย (Mrs. Dan Beach Bradley) 
ซึ่งตั้งอยูละแวกวัดอรุณราชวราราม มีเด็กนักเรียนคราวละไมถึง 10 คน (วุฒิชัย 
มูลศิลป, 2529, น. 58)

ในทาํนองเดยีวกัน ประวตัขิองโรงเรยีนกุลสตรวัีงหลงับนัทกึวา การศกึษา
แผนใหมสําหรับเด็กหญิงสยามไดเร่ิมขึ้นต้ังแตในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 3 หรือ
ในราว ค.ศ. 1836 มิชชันนารีสตรี ที่เปนกําลังสําคัญในการบุกเบิก คือ นางแดน 
บีช บรัดเลย ทั้งน้ี นาง แดน บีช บรัดเลย ไดเร่ิมเปดโรงเรียนสอนเด็กหญิงข้ึน
ที่บานของทานเองเปนเบ้ืองตน มีนักเรียนท้ังหมด 9 คน วาจางครูซึ่งเปน
ชาวตางประเทศมาทําการสอนวิชาเลข อานและเขียนหนังสอืไทย สวนตัวทานเอง 
สอนวิชาขบัรองและทองพระคัมภรี ตอมาโรงเรยีนเด็กหญิงในปกของมชิชนันารี
นิกายอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดพัฒนาจนกระท่ังเปนโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 
ในป พ.ศ. 2417 และไดเปลี่ยนช่ือเปนวัฒนาวิทยาลัย (นงเยาว เนาวรัตน, 
2551)

นอกจากสอนหนงัสอืใหเด็กชาวบานในบานพักสวนตวัแลว นาง แดน บชี 
บรัดเลย ถวายการสอนในโรงเรียนสตรีที่จัดต้ังในเขตพระบรมมหาราชวังดวย 
นอกจากนางบรัดเลย นางแมททูน (Mrs. Mattoon) และนางโจนส (Mrs. Jones) 
ที่มีโรงเรียนของตน ก็ไดเขาไปถวายการสอนในโรงเรียนสตรีภายในบริเวณ
พระบรมมหาราชวังดวย มิชชันนารีเขาไปถวายการสอนหนังสือแดเจานาย
ฝายในสัปดาหละ 6 วันผลัดเปล่ียนกันสอนคนละ 2 วัน วิชาท่ีถวายการสอน
มตีัง้แต ภาษาอังกฤษ ภูมศิาสตร ดาราศาสตร และมารยาทของเจานายตะวันตก 
(วรรณพร บุญญาสถิต, 2549, น. 106) งานศึกษาของ วรรณพร บุญญาสถิต 
(2549) สรางความรับรูถึงชั้นของความรูตะวันตกท่ีไหลเขาสูสังคมสยามแตละ
ชนชั้น และระหวางผูหญิงในและนอกเขตพระบรมมหาราชวัง โดยท่ีความรู
ที่มิชชันนารีจัดใหแกลูกหลานชาวบานท่ีมาเรียนตามบานของตน สวนใหญ
เนนสอนทกัษะ 3R และการขับรอง ในบรบิทสยาม ทกัษะ 3R คอื การฝกหนังสือ
ไทย เพ่ือไวอานพระคัมภีร การคิดเลข รวมท้ังเร่ืองการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 
แตสตรีชนชั้นสูงในพระราชวัง ไดเขาถึงความรูที่สามารถเขาใจโลกท่ีกวางข้ึน

148



ผานความรูภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร และดาราศาสตร ประสบการณเขาถึง
ความรูและวิทยาการสมัยใหมของผูหญิงสยามจึงถูกกําหนดดวยชนช้ันทาง
สังคมมาแตตนมือ

โรงเรียนเด็กหญิงที่ดําเนินการโดยมิชชันนารีในพ้ืนท่ีนอกพระนคร อาทิ 
เชยีงใหมและเพชรบรุ ีไดรบัการบนัทึกในทาํนองเดยีวกันวา ประเภทความรูทีส่อน
ในโรงเรียนเด็กผูหญิงสามัญชน มักผสมผสานระหวางทักษะ 3R กับการงาน
อาชีพ เชน การเย็บปกถักรอย มารยาทเขาสูสังคม และการทองพระคัมภีร 
วิชาการเรือนเปนสิง่ดงึดดูใจใหเด็กหญิงเขามาเรียนกับโรงเรียนมิชชนันารีมากกวา
วิชาอืน่ๆ (มาด ีลิม่สกลุ, 2552) มาด ี(2552) วิเคราะหความหมายของการศึกษา
ทีม่ชิชนันารีสอดใสลงในตวัเด็กผูหญิงวาเปนวิชาแมบานแบบอาณานิคม แตงาน
ของมาดีและงานกอนหนาน้ีละเลยไมคอยวิเคราะหคือ เด็กหญิงสยามในและ
นอกราชสาํนักท่ีเริม่คุนเคยกับการรูหนังสอืภาษาชาต ิการนับเลขและดแูลสขุภาพ
แบบตะวันตก ยอมนาจะมีผลเปดกวางตอโลกทัศนของเด็กหญิงที่นอกเหนือ
ไปจากประสบการณความเช่ือทองถ่ิน ความรูชดุใหมนาจะกอรปูวิธีคดิเด็กหญิง
ใหมองเห็นตนเองวาเปนปจเจกและพลเมืองท่ีเกาะเก่ียวกับสังคมท่ีใหญกวา
สังคมบาน ตลอดจนอุดมการณความเปนแมและเมียตามตํานานความเช่ือ
ทองถิน่ รองรอยการลกุข้ึนมาเรียกรองสทิธิผูหญิงสามญัชน 2 คน คอื อาํแดงจัน่
และอาํแดงเหมอืน ในปลายรชักาลท่ี 4 ทีไ่ดกลาวไปกอนหนาน้ีก็ด ีความคดิของ
ผูหญิงท่ีสะทอนผานหนังสือพิมพและวารสารผูหญิง อาทิ สตรีไทย ที่ออกสูโลก
นักอานในปลายรัชกาลท่ี 4 เชนกันก็ดี การลุกข้ึนมาเรียกรองสิทธิตั้งนามสกุล
ของนางอิน ตนสกุล ทัศลีมา ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ก็ดี ยอมบงชี้ภาวะความต่ืนตัว
เก่ียวกับสทิธิปจเจกบคุคลและคาความเปนมนษุยทีไ่มแตกตางระหวางหญิงชาย 
รวมท้ังความเช่ือที่วามนุษยทั้งหญิงชายสามารถเขาถึงระบบคุณธรรมและ
จรยิธรรมขัน้สงูไมแตกตางกัน นาจะเชือ่มโยงรอยรดักับการเขาถึงความรูสมยัใหม
ทั้งในระบบโรงเรียนและความรูความคิดที่กําลังไหลลูเขาสูสังคมสยามซึ่งกําลัง
ตกอยูภายใตอิทธิพลของวิธีคิดและวัฒนธรรมตะวันตก ชัยอนันต สมุทวณิช 
(2540, น. 29) วิเคราะหวา การรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมตะวันตกของชนชัน้
ปกครองสยาม ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 อาทิ การเลิกประเพณีหมอบคลาน และ
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พระราชพิธีโบราณอีกหลายประเภท รวมท้ังการใหสทิธิประชาชนถกเถียงการบาน
การเมืองผานหนังสือพิมพ สงผลใหสังคมสยามต่ืนตัวรับเอาแนวความคิด
เร่ืองเสรีภาพ ประชาธิปไตยรวมท้ังความคิดเร่ืองชาติทีกํ่าลังงอกงามในประเทศ
ตะวันตกเขาสูประเทศไทย ราษฎรที่ตื่นตัวในสมัยน้ันออกหนังสือพิมพแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารบานเมือง โดยเฉพาะนักคิดนักเขียนรวมสมัย
รชักาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 เชน เทียนวรรณและ ก.ศ.ร. กุหลาบ ทีแ่สดงความคิดเห็น
เก่ียวกับบานเมืองและใหสถานะแกพลเมืองในการสรางชาติอยางชัดแจง เชน 
เทียนวรรณไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนชาติ วา 

“…องคประกอบของชาติ คือ ผูนํา ขาราชการ และราษฎร หาใช
กลุมคนกลุมหนึ่งกลุมใดไม ราษฎรนี้เองท่ีมีความสําคัญอยาง
ที่สุด เพราะเปรียบเสมือนสายโลหิตของแผนดิน…” 

(2540, น. 29)

นอกจากนี้พบวาวิธีคิดของผูหญิงที่เคลื่อนออกจากวิถีจารีต ปรากฏขึ้น
ในหลายๆ ภูมิภาคของโลก ผูหญิงท่ีไดรับการศึกษาจากมิชชันนารีมักเขารวม
ในขบวนการกูชาติจากเจาอาณานิคม รวมทั้งใชวิชาการรูหนังสือเผยความรูสึก
ของตน และรวมขบวนการเรียกรองสิทธิผูหญิง อาทิ ในประเทศลาว ประเทศ
อินโดนีเซีย

เม่ือยอนทบทวนการกอตัวการศึกษาสมัยใหมของเด็กหญิงชาวบาน
ในบริบทประเทศท่ีตกเปนอาณานิคมภูมิภาคอ่ืน มีประเด็นท่ีคลายคลึงกัน คือ 
ประสบการณการเขาถึงความรูจากโลกภายนอกท่ีบมโดยโรงเรียนมิชชันนารี 
มีสวนสําคัญในการสรางตัวตนใหมของผูหญิง เชน การมองตนเองเปนพลเมือง 
และการตอสูในชุมชนการเมือง รวมทั้งลุกข้ึนตอสูกับเจาอาณานิคม (Mgadla, 
1997)

พารต แทมบา กาดเลอ (Part Themba Mgadla) (1997) ซึ่งศึกษา
บทบาทของมิชชันนารีผูหญิงกับการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศบอตสวานา 
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(Botswana) ทวีปแอฟริกา ระหวาง ค.ศ. 1840 - 1937 ชี้วากลุมมิชชันนารีสตรี
ที่เดินทางรอนแรมมายังแอฟริกาซ่ึงเปนโลกใหมอันไกลโพนดวยแรงศรัทธาใน
พระเจาน้ัน คนพบวาอปุสรรคสาํคัญของการเผยแผศาสนา คอื ภาษาท่ีแตกตางกัน
ระหวางผูมาเยือนและเจาบาน คนทองถิ่นเขารีตไมสามารถอานเขียนภาษา
อังกฤษได ทําใหพวกเขาเขาไมถึงพระผูเปนเจาและไมสามารถถายทอดเน้ือหา
คําสอนในคัมภีรไบเบิลสูผูอื่นได การศึกษาจึงเปนประดิษฐกรรมปรับเปลี่ยน
ชาวบอตสวานาท่ีเขารีตใหเปนตัวแทนพระเจาท่ีสมบูรณ

ระยะเร่ิมตน โรงเรียนซ่ึงมักใชสถานท่ีรวมกับที่พักอาศัย เนนการสอน
ทกัษะ 3R ตอมาเพิม่วิชาการขบัรองและทองพระคมัภรี บาทหลวงมุงทาํงานกับ
ผูชายท่ีเปนหัวหนาเผา ถายโอนงานดานการศึกษา สุขภาพพ้ืนฐานและบริการ
ชุมชน ซึ่งถูกประเมินคาวามีความสําคัญนอยกวาการทํางานใกลชิดกับผูนํา
ชนเผาใหแกภรรยาและมิชชันนารีสตรีที่เปนโสด 

กาดเลอ กลาววามิชชันนารีสตรี 9 คนท่ีเธอศึกษาท้ังหมดอยูในสังกัด
สมาคมมิชชันนารีลอนดอน มิชชันนารีสตรีที่ไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กหญิงในระยะแรกๆ ไดขยายเน้ือหา หรอืบางพ้ืนท่ีลดทอนเน้ือหาวิชา 
3R ไปสูวิชาวาดวยการตัดเย็บ การปกผา การวาดเขียน การประกอบอาหาร 
อาจมีการฝกอานเขียนภาษาอังกฤษ และทองพระคัมภีรบาง ทั้งน้ีผูหญิงท่ีเปน
ผูใหญตองการความรูที่ใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน จนลวงเขาสูชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19  การศึกษาแผนใหมระบบโรงเรียนแบบตะวันตกสําหรับเด็กหญิง
และผูหญิงพ้ืนเมืองจงึเร่ิมมคีวามตอเน่ือง ครเูองมแีนวคิดประเด็นสทิธิสตรีและ
ความเปนมนุษยของผูหญิงท่ีเดนชัดขึ้น มิชชันนารีสตรีรุนใหมที่เขามาประเทศ
บอตสวานาในปลายศตวรรษท่ี 19 บางคนมีประสบการณการเรียนระดับอดุมศกึษา
และประกาศนียบัตรดานการสอนจากประเทศแม บางคนพกพาความเช่ือเร่ือง
สทิธิสตรแีละความเสมอภาคระหวางหญิงชายมาดวย มชิชนันารีสาวโสดรุนใหม
ดิ้นรนสงผานความคิด สิทธิพ้ืนฐานของความเปนมนุษยและเปนสิทธิปฐมภูมิ
ในบรรดาสิทธิที่ผูหญิงพึงไดรับสูการศึกษาในทองถ่ิน อาทิ มิชชันนารีชื่อ แมร่ี 
พารตริดจ (Mary Partridge) ที่เขาไปพํานักในบอตสวานา ในชวงป ค.ศ. 1890 
ไดรับการมอบหมายใหจัดต้ังโรงเรียนสําหรับเด็กหญิงลวน แตพารตริดจเห็นวา 
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มิชชันนารีสตรีควรผลักดันใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเรียนรวมที่มีทั้งเด็กผูหญิง
และผูชาย (Co - Education) เธอและมิชชันนารีที่ชื่อนางสาว อลิส ยัง (Miss 
Alice Young) ตางเห็นพองวา เด็กท้ังสองเพศควรเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดมีการปฏิสังสรรค และโรงเรียนควรชวยปรับเปล่ียน
สถานภาพสตรีใหทัดเทียมบุรุษเพศ โรงเรียนเรียนรวมท่ีนําโดยพารตริดจ
ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนท่ีมุงใหเด็กท้ังสองเพศภาวะเขาถึง
ความรูวิชาการทัดเทียมกัน

พารตริดจและมิชชันนารีสตรีคนอื่นๆ ใช ‘โรงเรียนเรียนรวม’ เปนพ้ืนท่ี
ทบทวนและจัดวางบทบาทและความเปนหญิง - ชาย ใหม โรงเรียนฝกอบรม
เด็กผูชายเปลีย่นมมุมองตอผูหญิงวาเปนเพศออนดอยกวา รวมทัง้ฝกใหเด็กผูชาย
ชวยทํางานแบกหามและทํางานบาน สวนเด็กผูหญิงไดรบัการบมเพาะความเปน
ผูนํา กาดเลอ (Mgadla, 1997) อางวาเด็กหญิงจากโรงเรียนมิชชันนารีสตรี
จํานวนหน่ึง ตอมาไดกลายเปนหัวหอกสําคัญเรียกรองสิทธิสตรี พรอมๆ กับ
การเปนนักเคล่ือนไหวตอตานลัทธิอาณานิคม งานอีกชิ้นหน่ึงท่ีศึกษาบทบาท
มิชชันนารีสตรีในประเทศจีนชวงปลายศตวรรษท่ี 19 เอียน เวลช (Ian Welch) 
(2005) ไดศึกษาวิถีชีวิตและบทบาทมิชชันนารีสตรีในจังหวัด ฟูเจียน (Fujian) 
ประเทศจีน ชวงป ค.ศ. 1892 ถึงกลางป ค.ศ. 1895 เผยวามิชชันนารีผูหญิง
เร่ิมบมเพาะอุดมการณเสรีนิยมและอุดมการณสตรีนิยมแบบเสรีนิยมเขาสู
การเรียนการสอนเชนกัน

ตัง้แตกลางศตวรรษท่ี 19 โอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กหญิงชนชัน้กลาง
ในโลกตะวันตกเปดกวางอยางมาก ผู หญิงจํานวนไมนอยไดลิ้มลองชีวิต
ในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย แตถึงกระน้ัน ผูหญิงชนชั้นกลางไมสามารถแทรกตัว
เขาสูตลาดแรงงานชนช้ันกลางหรือแรงงานคอปกขาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การมีอาชีพท่ีมีรายไดมั่นคงยังเปนเพียงความฝนท่ีเลือนรางสําหรับผูหญิง 
(Standly, 1986; Friedan, 1993) การเขารวมทํางานกับคณะนักบวชเผยแผ
ศาสนาจึงเปนโลกใหมนอกบานท่ีนาเสนหา กิจกรรมการเปนตัวแทนพระเจา 
สรางความชอบธรรมใหผูหญิงประเทศตะวันตก ทัง้โสดและแตงงานแลว ไดออก
จากบานมารอนแรมไปยังดินแดนใหมอีกดวย
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เร่ืองท่ีกลาวมาขางตนเผยใหเห็นการเกาะเก่ียวของแนวคิดสตรีนิยม
ในซีกโลกตะวันตก กับผูหญิงในอีกซีกโลกหน่ึงที่สงผานการศึกษาของผูหญิง 
ดังท่ีรับรูกัน กระแสความคิดความเช่ือในเร่ืองสิทธิของมนุษยและสิทธิสตรี
ในแนวเสรนียิมไดปรากฏตวัข้ึนมากอนแลวในสงัคมตะวนัตก กอนศตวรรษที ่18 
และในศตวรรษท่ี 19 ไดกลายเปนอุดมการณทางสังคมและการเมืองใหม 
ทีถู่กนํามาใชเปนพลังในการเรียกรองใหจาํกัดสทิธิของกษัตรยิและบรรดาขุนนาง 
และเรียกรองใหไดมาซึง่สทิธิการเปนพลเมือง ประกอบดวยสิทธิในการถือครอง
ทรัพยสิน สิทธิการศึกษา สิทธิการมีงานทํา และสิทธิทางการเมือง เปนตน 
การต่ืนตัวเรือ่งสทิธิความเปนมนุษย นาํไปสูการเรียกรองเรือ่งความเทาเทียมของ
ผูหญิงในฐานะมนุษยคนหน่ึงดวย ความคิดเหลาน้ีมีอิทธิพลตอนักสตรีนิยม
รุนแรกๆ เชน แมรี วอลสโตนคราฟท ในศตวรรษที่ 18 ตอมาเปนจอหน สจวต 
มิลล และแฮรเรียต เทเลอร ในศตวรรษที่ 19 (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2547)

วอลสโตนคราฟท ทาทายความเช่ือความเปนชาย - หญิงท่ีมีมาแตเดิม 
และปฏิเสธความเช่ือเรือ่งความดอยกวาของผูหญิง รวมทัง้ปฏเิสธวิธีคดิทีเ่ช่ือวา
ผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอไมมเีหตุผลและเจาอารมณ วอลสโตนคราฟท จงึเรียกรอง
ใหผูหญิงไดเขาถึงการศึกษาท่ีแทจริง ซึ่งหมายถึงการศึกษาท่ีผูชายชนช้ันสูง
ไดรับอยูในขณะน้ัน (Tong, 1989, น. 16-17)

เม่ือยอนทบทวนระบบการคิดแบบตะวันตกในสยาม ความใฝฝนท่ีจะ
ยกระดับสทิธิและเสรีภาพของเด็กหญิงนาจะเปนอดุมการณสวนหน่ึงของมชิชนันารี
สตรีทีอ่ยูในสยามบางคนดวย อยางเชน มสิโคล (Miss Edna Sarah Cole) (1878 - 
1923) แหงโรงเรยีนสตรวัีงหลงั มสิโคลไดตอสูอยางทรหดเพือ่ปรบัปรงุหลกัสตูร
การศึกษาของโรงเรียนใหมมีาตรฐานวิชาการระดับเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลเดก็ชาย 
รวมท้ังมีกิจกรรมเสริมสรางประสบการณนอกปริมณฑลบาน ภาคฤดูรอน ภาวะ
ความเปนผูนํา และบริการสาธารณะใหนักเรียนหญิง กิจกรรมเหลาน้ีมุงเนน
การรูจกัโลกนอกบานของเด็กหญิง นอกจากน้ี มสิโคลและมิชชนันารีสตรคีนอืน่ๆ 
อาทิ นางแฮเรียต เฮาส (Mrs. Harriet House) ยังมีสวนสําคัญในการจัดต้ัง 
‘สโมสรสตรี’ (women club) ขึ้นในพระนคร แมสมาชิกเปนพระเจาลูกยาเธอ 
พระเจานองยาเธอ และสตรีสงูศกัด์ิในพระบรมราชวังก็ตาม (เอ็ดนา บลัคลยี, 2550)
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ในยุคทีส่งัคมสยามเร่ิมปรบัตัวเขาสูเศรษฐกิจทนุนิยมนัน้ไดมกีลุมมชิชนันารี
เขาพํานักในกรงุสยามหลายนกิายดวยกัน และตางก็มบีทบาทในการนาํความรู
และวิทยาการแบบตะวันตกเขาสูสังคมสยาม ในป พ.ศ. 2397 คณะมิชชันนารี
นกิายคาทอลิกจากฝร่ังเศสไดจดัตัง้โรงเรียนข้ึนท่ีกรงุเทพฯ และจนัทบรุ ีและไดรบั
นักเรียนท้ังหญิงชายเขาเรียนโรงเรียนเปดสอนวิชาการสมัยใหมหลายวิชา อาทิ 
สอนวิชาหนังสอืไทย เลข การขับรอง และวิชาทางดานศาสนา ตอมาในป พ.ศ. 2408 
ที่จังหวัดจันทบุรี นางแมค ฟารแลนด (Mrs. Mac Farland) ไดจัดตั้งโรงเรียน
อุตสาหกรรมหญิงขึ้นเพ่ือฝกสอนวิชาการฝมือแกสตรีและเด็กหญิง แตตอง
ประสบกบัปญหานักเรียนมกัขาดเรียนเสมอๆ เพราะตองชวยเหลือครอบครวัทํานา 
สวนโรงเรียนก็ประสบกับปญหาดานเงินทุน เน่ืองจากเปนการเรียนท่ีใหเปลา 

สวนมิชชนันารีทีพํ่านักท่ีหวัเมืองทางเหนือ อาทิ เชยีงใหม ชือ่นางแม็คกิลวารี 
(Mrs. McGilvary) ไดจัดต้ังโรงเรียนข้ึน และมีรายงานวามีเด็กหญิงเพียง 2 คน
ที่เรียนจนกระท่ังอานออกเขียนได ยุคน้ีโรงเรียนสวนใหญกอตั้งข้ึนและดําเนิน
กิจการเพียงชวงส้ันๆ มชิชนันารีในนิกายเดียวกันท่ีพํานักในกรุงเทพฯ ก็ไดจดัตัง้
โรงเรียนสําหรับเด็กชายข้ึนหลายแหง โรงเรียนท่ีดําเนินการโดยคณะมิชชันนารี
ไดมีการเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนเชลยศักด์ิ ตอมามีสถานะเปนโรงเรียนเอกชน 
อาทิ โรงเรียนอัสสมัชญั โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (นงเยาว ธาราศรีสทุธิ, 2526)

จึงสรุปไดวาการศึกษาแบบตะวันตกสําหรับเด็กหญิงนอกราชสํานัก
ระยะตน ซึง่มกัเรียนอยูในบานของมชิชนันารี ไดเปดวิธีคดิการมองโลกท่ีกวางข้ึน 
ผานการรูหนังสือไทย การคิดคํานวณการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน และความรู
ดานทักษะอาชีพ

5.4 โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง: พื้นท่ีผูหญิงชนชั้นกลาง
5.4.1 ยุคนางเฮาส (Mrs. Harriet M. House)
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งเปนโรงเรียนสตรีแหงแรกในกรุงสยามเร่ิม

กอรูปขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยนาง แดน บีช บรัดเลย เมื่อนางบรัดเลย
ไดเดินทางกลับประเทศ มีบันทึกวานางเฮาส ไดเขารับชวงและสานปณิธาน
โครงการกอตั้งโรงเรียนเด็กหญิงนอกบานพักมิชชันนารี นอกจากน้ียังมีการ
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ทบทวนความรู โดยเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ และเย็บปกถักรอย นอกเหนือจาก
วิชาการพ้ืนฐานซ่ึงไดแกทักษะ 3R และเน้ือหาเก่ียวกับพระคัมภีร วิชาภาษา
อังกฤษน้ัน เปนวิชาที่สามัญชนทั่วไปเขาถึงยากเพราะมีการเรียนการสอนอยู
เฉพาะในราชสํานักและโรงเรียนชนชั้นสูงเทาน้ัน รวมทั้งวิชาชางเย็บปกถักรอย 
ที่มักถายทอดอยูในหมูสตรีชนชั้นสูงเชนกัน วิทยาการความรูดังกลาวนับเปน
บันไดสําคัญสําหรับผูหญิงยุควัฒนธรรมศิวิไลซ ซึ่งมิใชเพียงเพ่ิมคุณสมบัติ
ความเปนแมศรีเรือน ตามอุดมการณแมบานวิกธอเรีย ทวาเปนชองทางการ
ประกอบอาชีพอิสระหารายไดเล้ียงตัว

ความเช่ือมโยงของขบวนสตรีนิยมตะวันตกกับการศึกษาของเด็กหญิง
สยามปรากฏอีกคร้ังในการสถาปนาโรงเรียนสตรีใหเปนปกแผน แตติดขัดเร่ือง
เงินทุน ระยะแรกชาวสยามยังไมมีมโนทัศนเรื่องการศึกษาท่ีแยกเด็กขาดจาก
วิถีทาํมาหากินของครอบครวั มชิชนันารตีองจายเงินสรางแรงจงูใจใหมนีกัเรียน 
(มาด ีลิม่สกลุ, 2552) นางเฮาสไดเดินทางกลับไปสหรฐัอเมรกิา ทาํการขอบริจาค
เงินทุนสําหรับโครงการจัดตั้งโรงเรียนเด็กหญิง และไดรับการสนับสนุนจาก
สมาคมสตรีแหงหน่ึงในสหรัฐอเมริกา จํานวน 4,000 เหรียญสหรัฐภายใต
โครงการท่ีฝรั่งเรียกวา ‘Harriet M. House School for Girls’ เพ่ือซื้อท่ีดิน
กอสรางโรงเรียน ณ บริเวณวังหลัง ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ปจจุบัน
เปนท่ีตั้งสวนหน่ึงของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อเปดสอนในป พ.ศ. 2417 โรงเรียน
รบันักเรียนประจํา เด็กๆ อยูกินและเลาเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 
ขณะน้ันมนีกัเรียนประจําจาํนวน 6 คน ทีเ่หลือเปนนักเรียนไปกลับ แตไมนานนัก 
โรงเรยีนตองประสบปญหาการเงิน ลมลกุคลกุคลานมาจนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2426 
จึงไดมิสหรือแหมมโคล มาเปนผูดูแลและสานตอปณิธานโรงเรียน 

5.4.2 ยุคมิสโคล (Miss. Edna S. Cole)
มสิโคลหรือแหมมโคลเปนชาวอเมริกันและนับวาเปนผูบกุเบิกการศึกษา

สมัยใหมของผูหญิงสยามนอกราชสํานักยุคอาณานิคมอําพราง มิสโคลพํานัก
อยูในสยามระหวาง ค.ศ. 1878 - 1923 ในฐานะมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต 
มิสโคลเริ่มตนชีวิตในสยามที่หัวเมืองเชียงใหม ไดมีสวนรับผิดชอบโรงเรียน
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สําหรับเด็กหญิงท่ีเชียงใหมในชวงส้ันๆ เม่ือมารับงานท่ีโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 
ปแรก มีนักเรียนหญิงอยูทั้งหมด 7 คน อยูประจํา 6 คน อีก 1 คน เปนนักเรียน
ไป - กลับ ปที่ 2 มีนักเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 20 คน สวนใหญเปนเด็กท่ีคณะมิชชันนารี
สอนอยูที่บานตัวเอง (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) เอ็ดนา บัลคลีย ที่เปน
มชิชนันารีอกีคนหน่ึงท่ีเขามายังสยามประเทศชวงปลายรัชกาลท่ี 5 กลาวช่ืนชม
ยกยองมิสโคลวา บุคลิกงดงามเฉลียวฉลาด สุภาพออนโยน เขมแข็ง อดทน 
และเครงครัดในระเบียบวินัย ที่สําคัญรูจักวางตัวเปนท่ียอมรับและรูจักของ
คนท่ัวไปนับตั้งแตสามัญชน ขาราชการ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ (เอ็ดนา 
บัลคลีย, 2550) มิสโคลมีปรัชญาการศึกษาของเด็กหญิงวา “แสวงหาจริยธรรม 
และถามหาความรู” (Seek beauty and pursue knowledge) ดังน้ันความรู
ในหลกัสูตรของโรงเรียนไดรบัการปรบัขนานใหญ นาํพาเด็กหญิงเขาสูโลกความรู
ในจักรวาลวิทยาบุรุษตะวันตกและชนชั้นสูงสยามมากข้ึน อาทิ จัดสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ พงศาวดาร ภูมิศาสตร และวิชาวาดวยแมบานแมเรือนชั้นสูง 
ไดแก วิชาชางเย็บปกถักรอย ดนตรี และการประกอบอาหาร ความรูสวนแรกน้ัน 
สยามประเทศออกแบบใหเรยีนเฉพาะในโรงเรยีนเด็กชายชนชัน้สูง จงึเปนทีน่ยิม
ของผูปกครอง (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530; ตาด ประทีปะเสน, 2517 อางถึงใน 
มาดี ลิ่มสกุล 2552, น. 17)

ในป พ.ศ. 2438 โรงเรียนกุลสตรวัีงหลงั มนีกัเรียนจบหลักสูตรมธัยมศึกษา
เปนครั้งแรก จํานวน 7 คน ตอมาในป พ.ศ. 2446 มิสโคลสงนักเรียนหญิง
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเขาสอบเทียบมาตรฐานในช้ันมัธยมบริบูรณ 
(มธัยม 6) ตามหลักสูตรนักเรียนชายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูเขาสอบม ี4 คน 
ไดแก แชม วิมุกตะนันทน ตาด ประทีปะเสน หมอมลิ้นจี่ จักรพันธุ ณ อยุธยา 
และทองสุก พิศาลบุตร ทั้ง 4 คนสอบผานท้ังหมด (เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550, 
น. 32) น.ส. ตาด ประทปีะเสน ไดรบัรางวลัวชิาไวยากรณไทยและภาษาอังกฤษ
จากกระทรวงศึกษาธิการดวย 

หวงเวลาเดียวกัน นกัเรียนหญิงเร่ิมจบชัน้มธัยมศึกษา มสิโคลไดตอยอด
เปดสอนวิชาครูขึ้นเปนครั้งแรก กอนหนาท่ีรัฐบาลจะจัดตั้งกระทรวงธรรมการ
และโรงเรียนฝกอาจารยเล็กนอย ครูสตรีที่ออกไปสอนในโรงเรียนรัฐบาล และ
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โรงเรียนของมิชชนันารีทีไ่ดเร่ิมขยายตัวไปตามหัวเมืองตางๆ ทัว่ประเทศ สวนหน่ึง
เปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

เม่ือดภููมหิลงัชนชัน้ของนักเรียนหญิงท่ีไหลเขาสูโครงการจัดตัง้โรงเรียนสตรี
ของมิชชันนารี อาทิ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ปฏิเสธไมไดวา เด็กหญิงท่ีมีโอกาส
ยังคงอยูในแวดวงชนช้ันสูงและกลาง ทั้งท่ีเปนพุทธ และคริสต กลาวเฉพาะ
โรงเรยีนกุลสตรวัีงหลงั เด็กนักเรียนมทีัง้ราชนกุิล ลกูเจานายช้ันสูง ลกูพอคาและ
คหบดีชาวจีน และลูกขาราชการท่ีทํางานในหัวเมือง ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 
และมลีกูชาวบานท่ีเปนเด็กกําพราอกีจาํนวนหน่ึงท่ีมชิชนันารีรบัอปุถัมภ (เอ็ดนา 
บัลคลีย, 2550) ลูกชาวบาน มูลนายระดับลาง ไพรและทาส คาดวายังเขาไมถึง
โรงเรียนท่ีดําเนินการโดยมิสซังตางๆ ปจจัยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญ 
เน่ืองจากโรงเรียนมีการเก็บคาใชจายท่ีคอนขางสูง โอกาสของเด็กชนช้ันสามัญชน
มีอยูในกรณีที่มิชชันนารีรับอุปถัมภ อาทิ เด็กท่ีถูกพอแมขายใหเจาของซอง
นางโลมและมิชชนันารีไถถอนออกมา (Chaiwan, 2010) เด็กกําพรา เด็กลูกคร่ึง 
ทั้งพอฝรั่ง - แมลาว พอฝรั่ง - แมไทย เด็กเหลาน้ีมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
ในโรงเรยีนท่ีจดัโดยมิสซงัตางๆ รวมทัง้ในโรงเรยีนกุลสตรวัีงหลงั แตไมปรากฏแจง
ชัดวามิสโคลเนนใหเด็กเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต แมจะมีการสอนวิชา
วาดวยศาสนาในวันอาทิตย ทวาคาดวาโรงเรียนไดตบแตงเจตคติและรสนิยม
ผูหญิงสมัยใหมตามแบบตะวันตกลงสูตัวเด็กไปมิใชนอย ในบันทึกของ เอ็ดนา 
บลัคลีย่ ผูซึง่เดินทางมาถึงสยามในป ค.ศ. 1903 ครโูรงเรียนสตรีวังหลงั มชีาวสยาม
ทํางานคูกับมิสโคลอยูถึง 4 คน ครูทั้ง 4 เปนศิษยเกาของโรงเรียนซ่ึงมีภูมิหลัง
ทั้งเปนชนชั้นสูงในวังและธิดาคหบดีจีนและขาราชการ 

“…ครูทั้ง 4 แตงกายตามแฟช่ันชั้นสูงในราชสํานัก - เส้ือสีขาว
คอตั้งแขนยาวตัดดวยผามัสลินบางๆ สวนชายเส้ือรูดระบาย
และแขนเส้ือแตงดวยลูกไมหรือลายปก สวมทับผานุง สีชมพู ...
ซึ่งเปนสีที่ประกาศใหใชเปนสีประจําราชสํานัก...” 

(เอ็ดนา บัลคลีย, 2550, น. 33)
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ทุกคนตัดผมสั้นแตมีฟนขาวแบบชาวยุโรป บัลคลียบันทึกอีกวา ครูและ
นักเรียนของมิสโคลเปนกลุมเดียวในประเทศท่ีมีฟนสีขาว เพราะมิสโคลเกลียด
การกินหมากเอามากๆ ทั้งๆ ที่ การทําใหฟนดําเปนเงาถือวาเปนแฟช่ันสวย
ชั้นเลิศของสยาม ครูทั้ง 4 คนจึงตองขัดฟนอยางรุนแรง แตฟนก็ยังมีรอยสีชมพู
จางๆ (เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550, น. 34) มิใชเพียงกายของครูและนักเรียนท่ีไดรับ
การปรับแตงใหเขากับรสนิยมของมิสโคล แตยังรวมถึงวิธีคิดและจิตใจดวย

บัลคลีย (2550) เลาวา มิสโคลตองการใหเด็กนักเรียนท่ีเปนลูกเจานาย
และสามัญชนปฏิบตัติอกันเย่ียงมนุษยทีเ่ทาเทียม รกัการทํางานท่ีใชแรงงานกาย 
แตมีอยูเนืองๆ ทีล่กูเจานายและราชนิกุลนยิมวางตัวเหนือกวา และบีบบงัคบัให
เพ่ือนท่ีตํ่าศักด์ิกวาทํางานใชแรงกายแทน อาทิ ทําความสะอาดพ้ืนหองนอน 
และจัดเก็บเครือ่งนอน ตัง้แตวันแรกๆ ทีบ่ลัคลยีเดินทางมาถึงสยามและไดรบัรูวา
มิสโคลขอใหเธอชวยบมเพาะอุดมการณเสรีนิยมลงสูตัวนักเรียน ดังท่ีมิสโคล
เปรยกับเธอวา

“...นกัเรียนบางคนทีม่าจากในวงัมกัจะชอบหนงีาน แลวใหนกัเรียน
คนอื่นซึ่งเขาถือวาเกิดมาเพ่ือรับใชเขาทํางานแทน ฉันมีความ
ปรารถนาเต็มเปยมในหัวใจทีเดียวคะ ที่จะสอนเด็กๆ ที่อยูใน
ชนชั้นท่ีรังเกียจการทํางานดวยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองใหเรียนรู
ที่จะรู สึกภูมิใจในแรงงานของตัวเองใหจงได คุณเองก็มีสวน
ชวยไดนะคะ โดยชวยกรุณาซักรีดเส้ือผาของคุณเอง”

(เอ็ดนา บัลคลี่ย, 2550, น. 44)

นอกจากน้ี รสนิยมความทันสมัยนาจะถายทอดสูตัวเด็กผานกิจกรรม
การเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนของมสิโคล เด็กหญิงไดรบั
ความรู ทั้งในดานอักขรวิธี ภาษาชาติ และวิทยาการสมัยใหม รวมทั้งภาษา
องักฤษท่ีไมดอยไปกวาเด็กผูชาย ในขณะเดียวกันเด็กผูหญิงไดรบัโอกาสพัฒนา
ความเปนผูนาํ ฝกใสใจความเปนสาธารณะ อาทิ ทาํกิจกรรมระดมทนุเพ่ือนาํเงิน
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ไปบรจิาคคนยากจน ฝกทักษะการพูดในท่ีสาธารณะและจัดทําวารสารโรงเรียน 
ที่สําคัญโรงเรียนเตรียมทักษะทางวิชาชีพใหเด็กหญิงสยาม เชน วิชาชีพครู 
(เอด็นา บลัคลยี, 2550) คณุสมบตัเิหลาน้ีคาดวาไดปรงุแตงอตัลักษณความเปน
ผูหญิงชนชั้นกลางข้ึนใหมในสังคมสยาม บมเพาะจินตนาการ และมุมมอง
ตอตัวเองและโลกใหมใหเด็กหญิงในฐานะปจเจกชนและพลเมือง หนังสือพิมพ
และวารสารสตรี สวนหน่ึงเปนผลงานของศิษยเกาโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง พวกเธอ
ดิ้นรนหาพ้ืนท่ีแสดงตนในฐานะปจเจกชนและ ‘พลเมืองเต็มชั้น’ มากข้ึน

การศึกษาของผูหญิงในโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ยังเปนสะพานทอดยาว
นาํพาเด็กและสตรีเขาสูปรมิณฑลเศรษฐกิจแบบใหมทีกํ่าลังแตกตัวท้ังในภาครัฐ
และเอกชน ในยุคปลายรัชกาลท่ี 5 และตนรัชกาลท่ี 6 อาชีพสมัยใหมที่ไดรับ
การบมเพาะวาเปนอาชีพของสตรีที่มีการศึกษา คือ อาชีพครู และพยาบาล 
(วัลยา ชปูระดษิฐ, 2526) ทวาพ้ืนท่ีทางอาชพีในระบบราชการของผูหญิงคอนขาง
จํากัด ผูหญิงท่ีมีการศึกษามักประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว อยางเชน การทํา
หนังสอืพิมพและวารสารสตรี และตัดเย็บเสือ้ผา คาขาย ซึง่เปดกวางเปนทางเลือก
มากข้ึน แนวคิดตอตัวตนของผูหญิงและตอสังคมการเมืองท่ีปรากฏในวารสาร
กุลสตรี ในปลายรัชกาลท่ี 5 และอีกหลายฉบับในยุคตอมาเผยการแตกตัว
ทางความคิดของสตรีไทยชนชั้นกลางไดเปนอยางดีทั้งในเชิงอาชีพ บทบาท
และนิยามความเปนผูหญิง แม และเมียท่ีสะทอนความหมายของนางแกว
ยุคใหม

5.5 สตรีชนชั้นสูง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชินี
การศึกษาของเด็กหญิงในยุครัชกาลท่ี 5 อีกปกหน่ึงไดบุกเบิกจากสตรี

ฝายในหรือสตรีชนชั้นสูงในราชสํานักสยาม สตรีในชนชั้นสูงที่เปนผูนําและ
เปนกําลังสําคัญในการจัดต้ังโรงเรียนผูหญิงในแวดวงชนช้ันสูง คือ สมเด็จ
พระศรีพัชรนิทราบรมราชนินีาถ ในรัชกาลท่ี 5 ทีท่รงมแีนวพระราชดําริ มใีจความวา 
แนวทางท่ีจะชวยใหสตรสียามเจริญในความรูเทาสตรใีนประเทศอ่ืนๆ คอื การต้ัง
โรงเรียนเฉพาะสตรีขึ้น ทั้งน้ีโรงเรียนสามัญชน มักต้ังอยูในวัด สวนโรงเรียน

159



ที่รัชกาลท่ี 5 กอตั้งขึ้นเพ่ือผลิตมันสมองของประเทศ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบ
เปดโอกาสใหแตเฉพาะเด็กชายในหมูชนชั้นสูง

กลาวกันวา พระองคไดริเร่ิมแนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนสตรีราชินีในป 
พ.ศ. 2433 ทวาสามารถเปดสอนไดจริงในป พ.ศ. 2447 ภายหลังโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง 30 ป ความลาชาสวนหน่ึงเปนผลมาจากการขาดแคลนบุคลากร
ทางการศึกษาที่เปนสตรีชาวสยามโดยแท หวงเวลาน้ันโรงเรียนสตรีของ
คณะหมอสอนศาสนา อาศัยครูสตรีที่เปนชาวตางประเทศ สตรีชนชั้นสูงสยาม
มีขอจํากัดเร่ืองความรูวิชาการสมัยใหมอยูมาก โครงการทุนหลวงท่ีสงนักเรียน
ไปศึกษายังตางประเทศไมครอบคลุมเด็กหญิง เด็กหญิงท่ีศึกษาอยูในโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง บางคนท่ีสอบชิงทุนหลวงได ทวารัชกาลที่ 5 ประสงคใหเปน
เงินรางวัลแทนการไปเลาเรียนยังตางประเทศ ดังนั้นในป พ.ศ. 2447 สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงมีดําริสงขาหลวงของพระองคจํานวน 4 คน 
ไปศึกษาวิชาการเรือนสมัยใหมที่ประเทศญ่ีปุน คือ นางสาวขจร นางสาวพิศ 
นางสาวนวล และนางสาวหลี ทั้งหมดไปศึกษาวิชาการเรือนท่ีวิทยาลัยครู
แหงโตเกียว ดวยทุนทรัพยสวนพระองค (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 49) 
นักเรียนทุน 4 คนตอมาเปนกําลังหลักของโรงเรียนราชินี

วิชาการเรือนของโรงเรียนราชินี ถูกหลอหลอมจากความเปนตะวันออก
อยูไมนอย พบวาในระยะแรกเมื่อเปดสอน ไดทรงวาจางครูจากประเทศญี่ปุน 
3 คน เปนเวลา 3 ป ทั้งหมดสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัดครูแหงโตเกียว 
โดยท่ี 1 ใน 3 ไดทําหนาท่ีเปนครูใหญดวย ชื่อ มิสเทตสุ (Miss Tetsu) มิสเทตสุ
เปนครูใหญและเปนผูสอนวิชาการสมัยใหมดวย อาทิ วิชา ภาษาอังกฤษ 
การคํานวณ และวิทยาศาสตร สวนสตรีญ่ีปุน อีก 2 คน ชื่อ มิสคิโย (Miss Kiya) 
และ มิสโทมิ (Miss Tomi) สอนวิชาชางการเรือน ครูคิโย สอนวิชาวาดเขียนและ
เย็บปก สวนครูโทมิ สอนวิชาการประดิษฐดอกไมแหง มีการบันทึกทํานองวา
รัชกาลที่ 6 ในขณะท่ีทรงดํารงพระยศเปนสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จเยือน
ประเทศญ่ีปุน เม่ือเสด็จกลับมาประเทศไดทรงกราบทูลพระมารดาวา วิชาการเรือน
ของญีปุ่นมคีวามกาวหนามาก พระองคทรงประทบัใจทีป่ระเทศญ่ีปุนมกีารปฏิรปู
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ระบบสังคมจนมีความกาวหนาทัดเทียมชาติตะวันตก ในแงของการศึกษา
ไดกาวหนาไปมาก ญ่ีปุนประกาศใหมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาต้ังแต 
ป พ.ศ. 2415 ที่สําคัญกิริยามารยาทของครูสตรีญ่ีปุนไมดูลํ้าหนาขัดหูขัดตา
ชาวสยาม (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530)

เมื่อวิเคราะหความรูในหลักสูตรของโรงเรียนราชินี กับหลักสูตรโรงเรียน
สตรีของแหมมโคล ดูเหมือนอยูในระบบคิดเดียวกัน ทั้งในสวนของเน้ือหาและ
กิจกรรมเสรมิตางๆ โรงเรยีนราชนิไีดผสมผสานระหวางวิชาการเรือนกับวชิาการ
ตะวันตกและการรูหนังสอืไทย เพียงแตเนนวิชาการการเรือนแบบญ่ีปุนแทนแบบ
ฝรั่ง (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 5.2) 

ตารางที่ 5.2  วิชาที่นักเรียนในแตละชั้นศึกษาของโรงเรียนราชินี ในชวง 
 พ.ศ. 2447 - 2449

เมื่อวิเคราะหวิธีคิดในการจัดตั้งโรงเรียนและการออกแบบความรู
ในหลักสูตร คาดวา โครงการโรงเรียนราชินี กําลังพิเคราะหความสัมพันธและ
ตําแหนงแหงท่ีของผูหญิงในสังคมสยาม รวมถึงมองเห็นพลังของการศึกษา 
ทีอ่าจชวยเสริมพลงัอาํนาจความเปนกุลสตรแีละพลเมืองผูหญิงในคราเดียวกัน 
มีความเช่ือวาการศึกษาสมัยใหมจะชวยเปดที่ทางใหผูหญิงจัดวางตนเองใหม
ทีไ่มตองพ่ึงพิงพ่ึงพาผูชาย และเขาถึงจรยิธรรมและคุณธรรม รวมทัง้เปนพลเมือง

ระดับ อังกฤษ ไทย เลข วาด
เขยีน

ปก
สะดึง

ทํา
ดอกไม

พงศาวดาร ภูมิศาสตร สรรีศาสตร ตัดเย็บ

มูล • • • • • •

ชั้น 1 • • • • • • • •

ชั้น 2 • • • • • • • • •

ชั้น 
3 - 4

• • • • • • • • •

ท่ีมา:  การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินี แฟม 1 และแฟม 2 ดัดแปลงจากสํานักราชเลขาธิการ (57), 
 โดย ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ของรัฐที่ดีได การศึกษาของผูหญิง คือการศึกษาท่ีจะนําพาผูหญิงไปสูอิสรภาพ
ในตัวเอง ดังท่ีพระองคพินิจวาการศึกษาและการมีอาชีพท่ีสามารถยืนบนขา
ตัวเองเปนรากฐานสําคัญใหผูหญิงครองศักด์ิศรีความเปนคนไวได โดยไมตอง
พ่ึงพาสามี ดั่งมีใจความวา “…ความรูจะทําใหสตรีมีศักด์ิศรีในความเปนคน
แมไมมีสามีหาเล้ียงก็ตาม…” (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 53)

นอกจากน้ีพระองคยังเนนย้ําในทํานองวา เมื่อมีความรู สตรีจะไดรูจัก
หาเล้ียงชพีในทางท่ีชอบ รูจกัทําคุณประโยชนแกประเทศชาติบานเมืองตามสมควร
แกหนาท่ีของสตรี และท่ีสําคัญ พระองคยังมีพระประสงคใหการจัดการเรียน
ของโรงเรียนราชินีเปนแบบอยาง การศึกษาของสตรีในสยามตอมาจึงมุงให
โรงเรียนสตรีอื่นๆ ที่กําลังเปนท่ีเรียกรองตองการของสังคม เอาอยางโรงเรียน
ราชินี (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) โรงเรียนราชินีเบ้ืองตน เนนใหสตรีมีวิชา
เพ่ือการประกอบอาชีพตามฐานะตน จงึทรงวางแนวคิดวาเปาหมายของหลักสูตร
โรงเรียนราชินีตองผลิตนักเรียนใหมีทักษะความรูพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ

1.  ดานการชางฝมือ ตองฝกเด็กใหมีความรูระดับ
 สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได
2.  ดานหนังสือไทย ใหรูขนาดเขียนใหคนอื่นอานเขาใจได
3.  ดานภาษาอังกฤษ ใหมีความรูอานออกเขียนได 
4.  ดานอบรมจรรยามารยาทและศีลธรรมใหเปนสตรทีีเ่จริญดวยคุณธรรม
 (ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 55) 

ตอมาโรงเรียนราชินีไดขยายโครงการการศึกษาออกเปนหลายแผนก 
อาทิ แผนกการชาง แผนกอนุบาล แผนกการเรือน และในป พ.ศ. 2447 ไดขยาย
การเรียนการสอนไปสูแผนกการประดิษฐดอกไมแหง

นอกจากวิชาแมบานและการชางชั้นสูงแลว โรงเรียนราชินีไดบมเพาะ
ใหเด็กผูหญิงรูจักการบํารุงบานเมืองผานแนวคิดการประกอบอาชีพท่ีบริสุทธ์ิ 
สรางศักด์ิศรีความเปนมนุษยผานการทํางานเล้ียงชีพดวยตนเอง ลดการพ่ึงพิง
ผูชายทางเศรษฐกิจ
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อาจสันนิษฐานไดวาพระองคมองไมเห็นโอกาสท่ีผูหญิงจะไดเขาสูพ้ืนท่ี
อาชีพใหมๆ ซึ่งเปดรับโดยกระทรวง ทบวง กรม ขณะน้ัน จึงฝกทักษะตอยอด
การงานดานชางฝมือใหเด็กหญิงไวเลี้ยงชีพ หรืออีกนัยยะหน่ึงพระองคยังมี
วิธีคิดเก่ียวกับตําแหนงแหงท่ีของผูหญิงท่ีตองโตแยงงานผูชาย

นอกจากน้ี ยังมีการสงเสริมใหมีเวทีการประพันธ โดยการออกวารสาร
โรงเรียนต้ังแตป พ.ศ. 2456 ตอมาไดมีการต้ังหนวยกาชาดข้ึนในป พ.ศ. 2465 
ตั้งสมาคมศิษยเกาโรงเรียนในป พ.ศ. 2484 กิจกรรมเสริมการเรียนเหลาน้ี
ไดฝกเด็กหญิงเรียนรูการเขาสังคมและบริการสาธารณะ ในโรงเรียนราชินี
จึงมีกิจกรรมเนตรนารี มีบันทึกวาทรงส่ังชุดเนตรนารีมาจากประเทศอังกฤษ 
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530) ในยุคน้ันวิชากายบริหารและการบริการสาธารณะ
ยังเชื่อกันวาไมเหมาะสมสําหรับเด็กหญิง 

โรงเรียนราชินี แมไดทรงดําริใหเปนแหลงศึกษาของเด็กหญิงท่ัวไป 
แตนกัเรียนสวนใหญกลับเปนลกูหลานของขาราชการและคหบด ีเฉกเชนเดียวกับ
เด็กในโรงเรยีนกุลสตรวัีงหลงั จะเห็นไดจากทะเบียนนักเรียนในป พ.ศ. 2447 - 2449 
(ดูรายละเอียดตารางท่ี 5.3) ซึ่งมีทั้งหมด 104 คน พบวา 33 คน เปนบุตรีของ
ขาราชการพลเรอืนในกรงุเทพมหานคร อกี 48 คน ระบวุาสวนใหญเปนบตุรขีอง
ชาวจีนท่ีเปนพอคาคหบดีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชี้วาคนจีนและผูซึ่งมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีทั่วไป นิยมสงลูกสาวเรียนหนังสือเพ่ือใหเขาถึงวิชาการ
และการเล่ือนชั้นทางสังคมตอไป

การท่ีโรงเรยีนราชนิไีมไดเปนแหลงการศึกษาของลกูหลานชาวบานท่ัวไป 
สวนหน่ึงนาจะเกิดจากโรงเรียนเก็บคาใชจายคอนขางสูงมากทีเดียว ทั้งน้ี
คาเลาเรียนของนักเรียนแตละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี นักเรียนประเภทท่ี 1 
ไปเชาเย็นกลับ เก็บคาเลาเรียน เทอมละ 25 บาท อาหาร 5 บาท สวนนักเรียน
ประเภทท่ี 2 เปนนักเรียนประจํา คาเลาเรียน 25 บาท อาหาร 15 บาท/เทอม 
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, น. 53) หรือเกิดจากพระประสงคที่ไมตองการ
ใหลูกไพรสามัญชนเขามาเรียนปะปนกับชนชั้นสูงก็อาจเปนได กลยุทธเก็บเงิน
คาเลาเรียนสูงมีการกลาวถึงในโรงเรียนชายสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ไมประสงค
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ใหลูกชาวบานเขาถึงการศึกษาระดับสูง ทวาคหบดีและชาวจีนท่ีมีอันจะกิน
ก็สงลูกหลานเขาเรียนจนได

ตารางที่ 5.3  ภูมิหลังนักเรียนโรงเรียนราชินีป พ.ศ. 2447 - 2449

กลาวโดยสรุป บทน้ีสาํรวจและวิเคราะหขอถกเถียงเก่ียวกับความรูสมยัใหม 
รวมท้ังโอกาสทางการศึกษาของทวยราษฎรหญิงชัน้สามัญชนของสยามประเทศ 
ซ่ึงมีนัยยะทางชนช้ันและเพศภาวะ ยุคอาณานิคมอําพรางน้ัน ชนชั้นนําสยาม
กําลังปรบัเปลีย่นระบบคิดการปกครองนําพาสังคมสูยุคความทันสมยั การศึกษา
ระบบโรงเรียนและความรูวิทยาการสมัยใหมจงึเร่ิมไหลเขาสูสงัคมสยามอยางมิอาจ
ทดัทาน ทวารัฐบาลของรฐัสมบรูณาญาสิทธิราชยยังมีระบบคิดเล็งเห็นประโยชน
ของการลงทุนทางการศึกษาสมัยใหมใหทวยราษฎรที่จําเพาะผูชาย รวมทั้ง
ไดเลือกหยิบความรูทีค่าดการณวาเหมาะสม ไมกอใหเกิดการต่ืนตัวของพลเมือง
ทีย่ากตอการจัดระบบสังคมและความม่ันคงของรัฐ อาทิ ใหงดเวนการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตรยุครฐับาลของลนเกลารัชกาลท่ี 6 และการชะลอเด็กหญิงเขาเรียน
ในรัฐบาลของลนเกลารัชกาลท่ี 5 อยางไรก็ตาม ในภาวะท่ีสังคมเร่ิมเปดกวาง 
เด็กหญิงสยามไดมีประสบการณเรียนรูศิลปวิทยาการสมัยใหม ภาษาไทย 

ประเภทนักเรียน จํานวนนักเรียน

บุตรีขาราชการในวัง 8

บุตรีขาราชการพลเรือนในกรุงเทพฯ 33

บุตรีขาราชการพลเรือนในตางจังหวัด 2

บุตรีทหาร 8

บุตรีตํารวจ 1

บุตรีชาวตางประเทศ 4

อื่นๆ (สวนใหญเปนลูกพอคาชาวจีน) 48

ท่ีมา:  การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินี แฟม 1 และแฟม 2 ดัดแปลงจากสํานักราชเลขาธิการ (60), 
 โดย ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, 2530, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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อังกฤษ และทักษะฝมือการชางจากหมอสอนศาสนาและสตรีสยามชนช้ันสูง
ตามสมควร วิชาการเหลาน้ีนัยหน่ึงไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนวิชาความรู
เพ่ือควบคุมผูหญิงใหลุมหลงอยูกับอดุมการณความเปนแมศรเีรือน ทวาอีกนัยหน่ึง 
อาจชีช้ดัไดวาการศึกษาสมัยใหมไดมผีลสรางตัวตนสตรีสยามใหเปนปจเจกชน
และพลเมืองที่เขมแข็งทั้งในหนวยครอบครัว และปริมณฑลสาธารณะในเวลา
ตอมา
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บทท่ี 6
ประเทศกําลังพัฒนา
และขอทาทายการศึกษา
ของผูหญิงในศตวรรษที่ 21



ตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา ขบวนผูหญิงระดับสากล - 
ทองถิ่นไดสรางพ้ืนท่ีสื่อสารหลายระนาบ จนความไมเปนธรรมทางการศึกษา
ทีผู่หญิงหลากหลายชนช้ัน ชาตพัินธุ เชือ้ชาต ิเผชญิอยู เปนท่ีรบัรูระดับนานาชาติ 
รัฐชาติตางๆ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหเด็กและผูหญิงชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะการศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีเปนโจทยสําคัญของประเทศยากจน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา บทน้ีทบทวนและวิเคราะห
โอกาสและขอทาทายทางการศึกษาเชิงเพศภาวะในประเทศกําลังพัฒนา รวมทัง้
ประเทศไทย ทั้งกอนและหลังทศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชน

6.1 ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศกําลังพัฒนา เปนคําท่ีประดิษฐขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ใชเรยีกเหมารวมประเทศนบัรอยประเทศ ทีม่รีะดบัรายไดและขดีความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดอยกวาประเทศมหาอํานาจ ป ค.ศ. 2017 ธนาคารโลก
จาํแนกประเทศตางๆ เปน 4 กลุม องิกับระดบัรายไดมวลรวมประชาชาต ิ(Gross 
National Income - GNI) คือ
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• กลุ มประเทศยากจนสุด ระดับรายไดมวลรวมประชาชาติตอหัว
ประมาณ 975 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือต่ํากวา 

•  กลุมประเทศท่ีมีระดับรายไดปานกลาง รายไดมวลรวมประชาชาติ
ตอหัวระหวาง 976 และ 3,855 เหรียญสหรัฐอเมริกา

• กลุมประเทศท่ีมีระดับรายไดสูงกวาระดับปานกลาง รายไดมวลรวม
ประชาชาติตอหัวระหวาง 3,856 และ 11,905 เหรียญสหรัฐอเมริกา

•  กลุมประเทศท่ีมรีะดับรายไดสงู รายไดมวลรวมประชาชาตติอหวัเทากับ
หรือสูงกวา 11,906 เหรียญสหรัฐอเมริกา (World Bank, 2017. p. 1)

นอกจากเกณฑรายไดมวลรวมประชาชาติ ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มัก
นาํมาพิจารณาจําแนกแยกแยะประเทศมหาอํานาจออกจากกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา (Hobden and Jones, 2001) คุณลักษณะอ่ืนๆ อาทิ ระบบโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบสวัสดิการ
และหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมถวนหนา ประเทศมหาอํานาจนอกจากจะมี
รายไดสงูและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจแลว ยังเนนในเร่ืองความม่ันคงของมนุษย
และคุณภาพชีวิตท่ีดแีบบถวนหนาของประชาชนดวย ในเชิงภูมศิาสตร ประเทศ
มหาอํานาจกระจุกตัวอยูในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก รวมท้ังหมูเกาะ
อังกฤษและญ่ีปุน ประเทศซ่ึงนิยามตัวเองวาเปนประเทศพัฒนาแลวเหลาน้ี 
สวนหน่ึงเคยเปนเจาอาณานิคม และมักเปนจดุกําเนิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในแนวอุตสาหกรรมและทุนนิยมเสรี ตอมาไดวางตัวเองเปนตนแบบการพัฒนา
ประเทศแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม

ประเทศอ่ืนๆ ทีม่รีะดับรายไดประชาชาติและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่แตกตางและออนดอยกวาประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมถูกจําแนกวาเปน 
‘ประเทศยากจน’ ‘ประเทศดอยพัฒนา’ ‘ประเทศกําลังพัฒนา’ โดยใชรูปแบบ
การพัฒนาของชาติตะวันตก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปน
แบบอยาง หลงัชมุชนโลกกาวพนจากยุคสงครามเย็นในทศวรรษ 1990 ประเทศ
คายสังคมนิยมท่ีเคยเปนสหายรวมอุดมการณทางการเมืองกับสหภาพโซเวียต
ไดหนัเหทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิจากแนวสงัคมนยิมรวมศนูยสูแนวทุนนิยม
เสรมีากขึน้ เชน จนี เวียดนาม ลาว และอกีหลายๆ ประเทศในแถบยโุรปตะวนัออก
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และทวีปอื่นๆ ประเทศเหลาน้ีกลายเปนสมาชิกใหมในระบบทุนนิยมและไดถูก
จดัรวมอยูในกลุมประเทศกําลงัพัฒนา ทาํใหโลกในซกีกําลงัพัฒนามีขนาดใหญขึน้ 
มีประชากรและทรัพยากรอยูเปนจํานวนมาก ความสําคัญของประเทศกําลัง
พัฒนาตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกจิทนุนิยมโลกจงึโดดเดนกลายเปนท่ีตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมสงออก เพราะมีแรงงานราคาถูกจาํนวนมหาศาล เปนตลาด
ระบายสินคา เปนแหลงผลิตอาหาร และเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ของโลก

ปจจบุนั คาํนิยามและการจัดแบงโลกออกเปน ‘พัฒนาแลว’ ‘กําลงัพัฒนา’ 
‘ดอยพัฒนา’ รวมทั้งใชชาติตะวันตกเปนตัวแบบ ถูกทาทายและตอตานมากข้ึน 
โดยเฉพาะการนํารายไดมวลรวมประชาชาตมิาเปนกุญแจจดัระดับคณุภาพชีวิต
และความม่ันคงของมนุษย นอกจากน้ี กระแสปฏิเสธแนวคิดเร่ืองรูปแบบ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีถู่กนําเสนอเสมือนวามเีพียงรูปแบบเดียว คอืทนุนิยม
อุตสาหกรรม เริ่มสงเสียงดังมากขึ้น โดยเฉพาะเม่ือนําปญหาตางๆ ที่ประเทศ
กําลงัพัฒนาและประเทศพฒันาแลวเผชญิอยูมาพจิารณา เชน ความเหลือ่มลํา้
ทางรายได คณุภาพชีวิตของคนฐานราก และอัตราการบริโภคสินคาและพลังงาน
ลนเกิน ที่สําคัญ ประเทศเหลาน้ียังเปนจําเลยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ชัน้บรรยากาศของโลกและภาวะโลกรอนอกีดวย บางประเทศ เชน ประเทศภูฏาน
และคิวบา ที่ไมยอมจํานนตอคํานิยามและวาทกรรมการพัฒนาท่ีประดิษฐขึ้น
จากประเทศมหาอํานาจไดดิน้รนสรางแนวคิดและตัวชีวั้ดระดับการพัฒนาใหม
ทีเ่คลือ่นตวัจากการวัด ‘รายไดมวลรวมประชาชาต’ิ มาเปนการวัด ‘ระดับความสขุ
มวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH) แทน (Ura, 2005) 
เปนตน

ในงานเขยีน ‘วาทกรรมการพฒันา : อาํนาจ ความรู ความจรงิ เอกลกัษณ 
และความเปนอืน่’ ไชยรตัน เจรญิสนิโอฬาร (2543) วิเคราะหในทศิทางเดียวกันวา 
สิง่ท่ีรบัรูวา ‘การพัฒนา’ เปนคูตรงขามกับ ‘ความดอยพัฒนา’ หรือ ‘ความเปนอืน่
ของการพฒันา’ นัน้ เปนวาทกรรมทีส่รางขึน้โดยประเทศตะวันตกหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไชยรัตนชี้อีกวา ความหมายของการพัฒนามิใชสิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว 
แตมลีกัษณะเปนพลวัตและมไิดเปนแนวด่ิงอยางท่ีเขาใจกัน ในยุคแรกการพัฒนา
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หมายถึง การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ภายใตกรอบคิด
ทฤษฎีความทันสมยั (Modernisation Theory) ตอมาขบวนประชาชน นกัวิชาการ 
และปญญาชนคนพบวาการพัฒนาสูความทันสมัยตามภูมิปญญาตะวันตก 
สงผลกระทบมากมายตอประเทศยากจนและกําลังพัฒนารวมทั้งตอชุมชนโลก
โดยรวม จงึเกิดแนวคดิตอตานทฤษฎคีวามทนัสมยัข้ึน อาท ิแนวคดิทฤษฎพ่ึีงพา 
(Dependency Theory) ทฤษฎีระบบโลก (World-systems theory) และทฤษฎี
ความดอยพัฒนาของนักคิดสายมารกซิสตใหม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 
2543, น. 17) แนวคิดและภูมปิญญาใหมๆ  ไดเขามาทาทายภูมปิญญาตะวันตก 
โดยเฉพาะทฤษฎีความทันสมัย นักคิดกลุมใหมตางชวงชิงนําเสนอภูมิปญญา
วาดวยการพัฒนาและการถูกทําใหเปนอื่น รวมท้ังภาวะท่ีตองตกอยูในสถานะ
ดอยพัฒนาและยากจนของประเทศเกิดใหม ผลพวงจากภาวะการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากประเทศพัฒนาแลว ปลายศตวรรษที่ 20 วาทกรรมการพัฒนา
ภายใตจักรวาลวิทยาชุดใหมหรือทางเลือกปรากฏตัวข้ึนมากมาย เชน แนวคิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดวนเกษตร รวมท้ังแนวคิด
ทฤษฎีใหมที่รับรูในสังคมไทย

6.2 รัฐชาติสมัยใหมและสิทธิการศึกษาของผูหญิง
การกําเนิดรฐัชาตใินประเทศกําลังพัฒนา ปรากฏใน 2 รปูแบบหลกัๆ คอื 

รัฐชาติที่พัฒนาจากรัฐโบราณ และรัฐชาติกอกําเนิดข้ึนหลังการลาถอยของ
จักรวรรดินิยม ซึ่งตั้งเคาตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 แอนโธนี กิดเดนส (Anthony 
Giddens) (1994) นกัสังคมวทิยาชาวอังกฤษ ตัง้ขอสงัเกตวา ประเทศโลกท่ีสาม
สวนใหญเปนดนิแดนทีเ่คยอยูใตอาณตัขิองอาณานคิมชาตติางๆ ในซกีโลกตะวันตก
มากอน และกําเนิดขึ้นหลังการเส่ือมถอยของจักรวรรดินิยมโพนทะเลเหลาน้ัน 
ไฮติ นับเปนประเทศคนผิวสีประเทศแรกท่ีไดรับชัยชนะและประกาศอิสรภาพ
จากการตกเปนเมืองขึ้นของเจาอาณานิคมสเปนในป ค.ศ. 1804 ตามมาดวย
บางประเทศในทวีปอเมริกาใต ซึ่งอยู ภายใตอาณานิคมของสเปนเชนกัน 
สวนประเทศบราซิล สามารถขับไลจกัรวรรดินยิมโปรตุเกสไดสาํเร็จในป ค.ศ. 1822 
อยางไรก็ตาม รัฐเกิดใหมสวนใหญแจงเกิดภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2
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ในละแวกเอเชียใตและแปซิฟก หลายรัฐชาติพัฒนามาจากรัฐโบราณ
ซึ่งมีอํานาจเหนือผูคนและดินแดนอันเปนที่รับรูอยูกอนหนาการเขามาของ
มหาอํานาจตะวันตก อาทิ จนี ญ่ีปุน และสยาม สวนรัฐชาตทิีส่ถาปนาข้ึนภายหลัง
การตอสูจนไดรับอิสรภาพจากเจาอาณานิคมโพนทะเลมีอยูจํานวนพอสมควร
เชนกัน รัฐในกลุมนี้ บางกอกําเนิดขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กนอยบาง 
หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สิ้นสุดลง เชน อินเดียและพมาไดรับอิสรภาพจาก
อังกฤษราวๆ ป ค.ศ. 1948 สวนประเทศมาเลเซีย อนุมานไดวาไดรับอสิรภาพ
ในป ค.ศ. 1956 แมวาประเทศมาเลเซียในขณะน้ัน ไดเรียกตัวเองวา ‘สหพันธ
มลายา’ (The Federation of Malaya) และมีดินแดนในครอบครองนอยกวา
ประเทศมาเลเซียปจจุบัน (พัชรินทร สวนฐิตะปญญา, 2541) ลาวไดตอสูกับ
เจาอาณานิคมยคุสดุทาย คอื สหรฐัอเมรกิาและสถาปนาเปนรัฐอสิระภายใตชือ่ 
‘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ หรือที่เรียกวา ‘ส.ป.ป. ลาว’ ในป 
ค.ศ. 1975 (Evans, 2002) กัมพูชา ซึ่งตกเปนสวนหน่ึงของอาณานิคมอินโดจีน
ฝรั่งเศสอยูถึง 90 ป ไดประกาศอิสรภาพในป ค.ศ. 1953 ไลเล่ียกับประเทศ
เวียดนาม

ประเทศเกิดใหมละแวกเอเชียใตและแปซิฟกมักมีขอบเขตดินแดน
ที่ขีดเสนโดยเจา อาณานิคมโพนทะเล ในขณะท่ีเขตแดนของประเทศท่ีพัฒนา
มาจากรัฐโบราณ เชน สยาม กอรูปมาจากการตอสูระหวางรัฐโบราณดวยกัน
ทีผ่ลดัเปลีย่นกันเปนเจาอาณานิคมระดับทองถิน่ (Castles and Davidson, 2000) 
และผลัดเปลี่ยนกันครอบครองดินแดนและผูคนมาเปนยุคๆ กอนหนาน้ัน

6.2.1 ความเหลื่อมล้ําดานสิทธิการศึกษาของเด็ก
และผูหญิงในประเทศกําลังพัฒนา
เมื่อทบทวนสิทธิการศึกษาสําหรับผู หญิงในประเทศกําลังพัฒนา 

ผูปกครองรัฐประเทศเกิดใหมบางประเทศเทาน้ัน 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
กอนหนาน้ี ผูหญิงในแตละสังคมมกัไดรบัสทิธิพลเมืองหลังผูชาย และมีวิวัฒนาการ
การเขาถึงสิทธิพลเมืองตางจากผูชาย เชน ในสังคมตะวันตก สิทธิทางการเมือง
ของผูชายไดรบัการวิวัฒนกอนผูหญิง สวนในประเทศกําลงัพัฒนามแีนวโนมวา
สิทธิทางการเมืองไดสงผานสูประชาชนท้ังสองเพศในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ
สิทธิการลงคะแนนเสียง

มกีารใหขอสงัเกตจากนักวิชาการในประเทศเจาอาณานิคมวา กลุมผูนาํ
การตอสูเพ่ือปลดปลอยตนเองจากเจาอาณานิคมมักเปนผูมีความคิดกาวหนา
และไดรับการศึกษาระดับสูงจากประเทศเจาอาณานิคม จึงซึมซับอุดมการณ
เสรีนิยมและคานิยมใหมที่ใหคุณคาแกความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ตามจารตีตะวันตก รวมทัง้ผูปกครองรุนใหมอาจตระหนักถึงความแตกตางและ
ดอยกวาของประเทศตนในดานระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสิทธิ
พลเมือง (Giddens, 1994) จึงหยิบย่ืนการศึกษาสมัยใหมสูมวลชนเพ่ือเรง
สรางจิตสํานึกความเปนชาติ ซึ่งเปนชุมชนการเมืองรูปแบบใหมที่คนสวนใหญ
ไมคุนเคย และพัฒนาประเทศตนเทียบเคียงกับประเทศผูปกครองเกา

อยางไรก็ตาม แมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับปวงชนไดรับการเอาใจใส
ตามสมควรจากชนช้ันผูปกครองใหมตั้งแตมีการกอต้ังประเทศ การเขาถึงสิทธิ
ความเปนพลเมืองดานการศึกษาของเด็กและผูหญิงยังคงกาวหนาเพียงเล็กนอย 
สวนท่ีกาวหนาไดแก กลุมเด็กและผูหญิงชนชั้นกลางท่ีอยูในเขตเมืองใหญ
ของประเทศเกิดใหม สวนท่ีลาหลังประกอบดวยกลุมเด็กและผูหญิงท่ีมีฐานะ
ยากจน อยูในถ่ินทุรกันดาร และประชากรท่ีเกาะกลุมอยูในชนชัน้ลางของสังคม 
อาทิ เด็กกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยในประเทศเกิดใหม และเด็กไรรัฐ
ในรูปแบบตางๆ บางประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน เด็กหญิงถูกปฏิเสธสิทธิ
การศึกษาจากรัฐในบางชวงเวลาอยางส้ินเชิง บางประเทศมีการละเวนมใิหสตรี
เขาเรียนในบางสาขาวิชา อปุสรรคเหลาน้ี สวนหน่ึงเปนผลพวงของความไมมัน่คง
ทางการเมืองและความออนแอของปจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐชาติ 
(political and economic factors) อีกสวนหน่ึงเปนปจจัยเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม (social and cultural factors) ตามแบบวัฒนธรรมชายเปนใหญ 
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ซึ่งแฝงอยูในรูปจารีตประเพณี ตัวบทกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และวิถีการ
แบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ อุดมการณความเช่ือเหลาน้ีลวนตรึงผูหญิง
ไวกับพ้ืนท่ีบาน (private sphere) ความเปนแมและเมียแบบขาดพลวัตตามยุค
ตามสมัย (Hawkins & Su, 2012)

สวนชนช้ันปกครองใหมที่ยังถูกตรึงดวยความคิดและอุดมการณชาย
เปนใหญ มกัปฏิเสธสิทธิพลเมืองของผูหญิง ทัง้ดานการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีงานทํา และการศึกษา สงผลใหการศึกษาระบบโรงเรียนท่ีรัฐสมัยใหม
คาดหวังใหเปนทุนทางทรัพยากรมนุษยและทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจน
เตรียมคนเขาสูระบบการเมืองและตลาดแรงงานภาคเศรษฐกิจสมัยใหมนั้น 
เปนพ้ืนท่ีปดสาํหรับเด็กและผูหญิง การศึกษาท่ีเปนสทิธิขัน้พ้ืนฐานของพลเมือง
ในรัฐสมัยใหมจึงมีเพศภาวะเขามากํากับอยางเล่ียงไมพน โดยท่ีเพศภาวะหน่ึง
เขาถึงสทิธิพลเมืองในทกุมติไิดอยางครอบคลมุมากกวา ดงันัน้กลาวไดวา สาํหรับ
การศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตางๆ รวมท้ังในเอเชียอาคเนย 
คําถามท่ีสําคัญนับแตกอเกิดความเปนรัฐชาติในดานความเทาเทียมทางการ
ศึกษาน้ัน ก็คือ ใครควรเขาถึงและเขาถึงในระดับใด (who shall get education 
and in what level) คําถามน้ียังคงเปนขอทาทาย แมการศึกษาจะมีเปาหมาย
ทางการเมืองที่สําคัญย่ิงยวด คือการสรางจิตสํานึกความเปนชาติ การเปน
ทนุมนษุยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชาติ รวมท้ังการตอบสนองตอระบบเศรษฐกิจโลก
ในยุคปจจุบัน ก็ตาม (Hawkins and Su, 2012)

ในกรณีการศึกษาของผูหญิง คําถามเหลาน้ียังสะทอนถึงปญหาท่ีไป
เกาะเก่ียวกับความหลากหลายของชนช้ัน ภาษา และชาติพันธุ และยังไมนับถึง
การศึกษาท่ีตองมพีลังในการสรางตัวตนทางภาษาและชาติพันธุ และการศึกษา
ที่เผยใหเห็นเน้ือนัยของโครงกรอบที่กดทับหลายระนาบตอตัวตนของผูหญิง
ในประเทศกําลังพัฒนา (Hawkins and Su, 2012) ดวยเหตุนีอ้ตัราการไมรูหนังสอื
ของผูหญิงจึงยังคงมีสัดสวนคอนขางสูงและมากกวาผูชายในหลายๆ ประเทศ
ของทุกภูมิภาค จนโลกยางเขาสูตนทศวรรษ 1990 ประมาณการวาประชากร
ในประเทศกําลังพัฒนาราวๆ 28% มีสถานะเปนผูไมรูหนังสือ ในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก ซึ่งมีประชากรอยู 1 ใน 3 ของโลก ปรากฏวามีผูไมรูหนังสืออยูราวๆ 
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889 ลานคน โดยท่ี 2 ใน 3 ของผูที่ไมรูหนังสือเปนผูหญิง (Giddens, 1994, 
p. 444)

 หากยอนกลับไปเล็กนอย ในป ค.ศ. 1986 เด็กหญิงในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกบางประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน เนปาล และปากีสถาน มีโอกาส
เขาสูระบบโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานนอยกวา 1 ใน 3 ของประชากรเด็กหญิงวัยเรียน 
(UNESCO, 1989, p. 18) สวนเด็กและผูหญิงอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่สามารถ
อานออกเขียนไดใน 3 ประเทศขางตนมีไมถึง 1 ใน 5

สาํหรบัประเทศอฟักานิสถาน อตัราสวนท่ีเด็กและผูหญิงอาย ุ15 ปขึน้ไป
อานออกเขียนไดมีเพียง 8% เนปาลมี 12% สวนปากีสถานมี 19% สําหรับ 
ลาว พมา อัตราสวนดังกลาวอยูในระหวาง 66 - 76% ในประเทศไทย อัตราสวน
การอานออกเขียนไดของเด็กและผูหญิงขยับสงูกวาประเทศเพ่ือนบานเล็กนอย 
คอื 86% ในขณะท่ีอตัราเดก็และผูหญิงทีอ่านออกเขยีนไดในประเทศออสเตรเลยี
คือ 100% สวน ญ่ีปุน เกาหลี และจีนไตหวัน มีผูรูหนังสือทั้งหญิงชายใกลเคียง
กับประเทศออสเตรเลีย คือ 100% (UNESCO, 1989, p. 36) 

ความดอยในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงและผูหญิง 
แมมีความเดนชัดในประเทศกําลังพัฒนาและยากจน แตยังคงปรากฏใหเห็น
ในประเทศท่ีพัฒนาแลวเชนกัน ดังเชนในป ค.ศ. 2002 สหรัฐอเมริกามีเด็ก
วัยเรียนประมาณ 3 แสนคนท่ีมีสถานะเปนแรงงานเด็กขามชาติ/ตางดาว
ในภาคเกษตร พวกเขาหลุดออกจากระบบโรงเรียนดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจ
และวิถีการหาเล้ียงชีพของบุพการีที่หาเล้ียงชีพดวยการเปนแรงงานรับจาง
ตามฤดูกาลในภาคเกษตร เชนรับจางเก็บเก่ียวพืชผักผลไม นับตั้งแตแอปเปล 
แคนตาลูป แตงโม พริกและพืชผักตางๆ แรงงานเหลาน้ีเคลื่อนยายไปตาม
แหลงงานภาคเกษตรท่ัวสหรัฐอเมริกาตลอดท้ังป ที่สําคัญมักไมมีสัญชาติ 
(สหรัฐอเมริกา) พอแมลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบาน 
เชนจากเม็กซิโก ในสหรัฐอเมริกาน้ัน มีกฎหมายเกือบทุกมลรัฐกําหนดวา
เด็กตองไดรับการปกปองจากแรงบีบบังคับทางเศรษฐกิจและสภาพการทํางาน
ที่เปนอันตราย และตองไดรับการศึกษาโดยไมคํานึงถึงสัญชาติ ทวาในความ
เปนจริง มีกลุมเด็กท่ีมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจจํานวนไมนอยในแตละ
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มลรัฐที่เขาไมถึงสิทธิทางการศึกษา มีรายงานวานอกจากลูกหลานผูอพยพ
เขามาใหม ลกูหลานกลุมชาตพัินธุทีเ่ขามาพํานักในสหรฐัอเมรกิาเปนเวลานาน 
เชน อัฟริกันอเมริกัน ไฮติ เอเชีย เวสตอินเดีย และอเมริกันท่ีเปนชนพ้ืนเมือง
อีกจํานวนไมนอยท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน เด็กกลุมนี้สวนใหญพูดและใชภาษา
อังกฤษไดเพียงเล็กนอยหรือไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเลย ที่สําคัญคือ 
สวนใหญเปนเด็กหญิง (Nawarat, 2006) มกีารประมาณการวาในป ค.ศ. 1996 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรที่เปนชาวตางชาติถึง 25 ลานคนหรือคิดเปน
ประมาณ 9.3 % ของประชากรท้ังหมด (Castles and Davidson, 2000, p. 68) 
แนนอนวาในจํานวนน้ีสวนหน่ึงตองรอนแรมไปท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาพรอมๆ 
กับบุพการีที่ตองทํามาหาเล้ียงชีพในภาคเกษตร

สภาพท่ียังลาหลงัทางการศึกษาของเดก็และผูหญิงในประเทศพฒันาแลว
และกําลังพัฒนา ชี้ใหเห็นวาสิทธิทางการศึกษาของเด็กและผูหญิงท่ีขับเคล่ือน
ดวยสํานักคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 ยังคงเปนประเด็น
ทาทายในดานนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมีความออนแอทาง
เศรษฐกิจ ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ผสมผสานกับจารีตเพศชายนิยม 
เชน อนุภูมิภาคซับ - ซาฮารา แอฟริกา และเอเชียใตบางประเทศ ดวยเหตุนี้ 
รัฐบาลประเทศยากจนและกําลังพัฒนา และองคกรระหวางประเทศ อาทิ 
ธนาคารโลก และยูเนสโก ตางถูกเรียกรองมากข้ึนตามลําดับจากประชาคมโลก 
และองคกรสตรีทัง้ในระดับทองถ่ินและสากล ใหแสดงความหวงใยตอการศึกษา
ของเด็กและผูหญิงอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังเชนเวทีประชุมโลกวาดวยสตรี 
ครัง้ท่ี 4 ณ นครหลวงปกก่ิง ในป ค.ศ. 1995 (the 4th World Women’s Conference 
in Beijing) ซึ่งยกระดับความยากจนของผูหญิง (Feminization of poverty) 
ใหเปน 1 ใน 12 ประเด็นหลักของการประชุม ในปเดียวกัน ความยากจนของ
ผูหญิงถูกหยิบยกเขาสูเวทีการประชมุระดบัโลกอกีคร้ังในการประชมุสดุยอดโลก
เพ่ือการพัฒนาสังคม (the 1995 World Summit for Social Development) 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน การศึกษาไดรบัการพิจารณาใหเปนกลไกหลักในการลดทอน
และขจดัความยากจนในกลุมเดก็และผูหญิงอกีเชนกัน ในปถัดมา (ป ค.ศ. 1996) 
องคกรเหนือรัฐดานการพัฒนาท่ีโดดเดน 4 องคกร คือ ธนาคารโลก ยูเนสโก 
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ยูนิเซฟ และยูเอ็นดีพี ไดรวมมือสนับสนุนการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษา
เพ่ือปวงชน (a World Conference on Education for All) ขึน้ ณ หาดจอมเทยีน 
เมอืงพทัยา อนันําไปสูการประกาศใหมทีศวรรษแหงการศกึษาเพ่ือปวงชน (an Era 
of Education for All) ขึน้ ระหวางป ค.ศ. 1997 - 2006 (พ.ศ. 2540 - 2549)

การประชุมสดุยอดโลกดานการศึกษาเพือ่ปวงชน ณ หาดจอมเทียน มผีูแทน
จากรัฐภาคีของสหประชาชาติ ผูแทนองคการระหวางประเทศ นักวิชาการ และ
ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมมากกวา 3,000 คน องคกรสตรทีัง้ระดับโลก
และทองถิน่ สงผูนาํระดับตางๆ เขารวมประชมุอยางอุนหนาฝาค่ัง โดยท่ีเด็กและ
ผูหญิงไดรับการยกระดับใหเปนหน่ึงในกลุมเปาหมายเรงดวนของทศวรรษ
การศึกษาเพ่ือปวงชน รฐัภาคีตางๆ ถูกเรียกรองแสดงความหวงใยตอการศึกษา
ของเด็กหญิงและผูหญิงอยางเปนรปูธรรม นอกจากการศึกษาของเด็กและผูหญิง 
การประชุมสุดยอดโลกดานการศึกษาเพ่ือปวงชน ณ หาดจอมเทียน ยังแสดง
ความหวงใยตอสทิธิการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กกลุมอืน่ๆ ดวย อาทิ การศึกษา
ของเด็กกลุมพิเศษ เด็กกลุมชาติพันธุ และเด็กในคายอพยพและศูนยพักพิง
ชั่วคราวตางๆ ดังนั้น เปาหมายสําคัญท่ีสุดของทศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชน 
คอืการทาํใหเด็กทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาอยางนอยในระดบัประถมศกึษา 
คูขนานกับทศวรรษแหงการลดทอนความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาระหวาง
เด็กหญิงชายทุกระดับ นอกจากน้ียังเนนเร่ืองการเพ่ิมโอกาสใหสตรีที่อยู 
นอกระบบโรงเรียนไดเขาถึงขอมลูขาวสารและการอานออกเขียนได (UNESCO, 
1994; 2000)

6.2.2 การเขาถึงการศึกษาของเด็กและผูหญิงในภูมิภาคตางๆ 
กอนทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
อัตราการเขาสู ชั้นเรียนของเด็กหญิงเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีนาพอใจ

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประชากรเด็กหญิงในชวงวัยเดียวกันกอนหนาสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 แตแนวโนมทีส่ดใสกระจกุตัวอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว สวนในประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหมทีม่คีวามออนแอท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองน้ัน 
ความกาวหนามีอยูพอสมควรในกลุมสตรชีนชัน้กลางโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบ

177



กับ 20 ปกอนหนาทศวรรษ 1997 ทวาความดอยโอกาสทางการศกึษาของผูหญิง
ยังปรากฏใหเห็นชัดเจนในหลายอนุภูมิภาคและหลายประเทศ ไมยกเวนแม
แตในประเทศท่ีพัฒนาแลวดังท่ีไดกลาวขางตน นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับ
เด็กผูชายจะพบวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงยังคงลาหลังอยูหลายกาว
ทีเดียว 

ขอมูลในตารางที่ 6.1 แสดงใหเห็นภาวะการเขาถึงโรงเรียนของเด็กท้ัง
สองเพศใน 5 อนุภูมิภาค ไดแก (1) ซับ-ซาฮารา แอฟริกา (2) ลาตินอเมริกาและ
คาริบเบียน (3) เอเชียตะวันออกและโอเซียเนีย (4) เอเชียใต (5) กลุมประเทศ
อาหรบั ตวัเลขทางสถิตทิีเ่ปนความใฝฝนสงูท่ีสดุ คอื 1 ซึง่หมายความวา สดัสวน
ของเด็กหญิงตอเด็กชายในการเขาโรงเรียนไมปรากฏความเหลื่อมลํ้าต่ําสูง 
ตัวเลขทางสถิติที่นําเสนอในตารางท่ี 6.1 สามารถวิเคราะหความเปล่ียนแปลง
โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงในระยะเวลา 3 ทศวรรษดวยกัน คือ ระหวาง
ป ค.ศ. 1970 ถึงป ค.ศ. 1997 ซึง่เปนชวงเวลากอนทีท่ศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชน
จะถูกกําหนดขึ้น เห็นไดวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงเมื่อเปรียบเทียบ
กับเด็กชายขยับสูงข้ึนในทุกอนุภูมิภาคและทุกระดับชั้นต้ังแตประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตความไมเสมอภาคยังมีความรุนแรงในระดับมัธยม
ปลาย โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาหรับ เอเชียใต และซับ-ซาฮารา อัฟริกา 
ที่ชองวางทางโอกาสของเด็กหญิงตํ่ากวาเด็กชายมากกวาในอนุภูมิภาคอ่ืนๆ 
เชน ในระดับมัธยมปลายในเอเชียใต ที่โอกาสของเด็กหญิงเทียบกับเด็กชาย
มีเพียง 0.52 เทาน้ัน
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ตารางที ่6.1 การเขาถึงโรงเรียนของเด็กหญิงเมือ่เทียบกับเด็กชายใน 5 อนภูุมภิาค
 ในป ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1997 (ตัวเลข 1 หมายถึงโอกาส
 เทาเทียมกัน)

การท่ีเด็กชายมีโอกาสทางการศึกษาสูงกวาเด็กหญิง โดยเฉพาะในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนชวงรอยตอในการเขาไปสูการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาน้ัน บงชีว้าการสะสมทุนทรพัยากรมนุษยในประชากรเพศหญิงยังคง
ไมไดรับความสนใจอยางแทจริงจากรัฐของประเทศตางๆ การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้การเขาถึงโอกาสทางอาชีพข้ันสูง ความม่ันคงทาง
รายไดและการเปดกวางของทางเลือกในชีวิต ยังเปนพื้นท่ีเขาถึงยากสําหรับ
ประชากรเพศหญิง และปฏิเสธมิไดวา ความเหล่ือมลํ้าในสวนน้ียอมสงผล
ตอโอกาสในชีวิตของเด็กหญิงและผูหญิงในปรมิณฑลอ่ืนๆ อยางเปนลกูโซ อาทิ 
ในโลกการทํางาน พ้ืนท่ีการเมือง และสิทธิในการดํารงไวซึ่งศักด์ิศรีความเปน

อนุภูมิภาค
(Sub-regions)

ป 
ค.ศ.

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1. ซับ-ซาฮารา อัฟริกา 
 (Sub-Saharan Africa)

1970
1997

0.69
0.82

0.49
0.80

0.25
0.55

2. ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน 
 (Latin America and 
 Caribbean)

1970
1997

0.95
0.91

0.93
1.07

0.55
0.92

3. เอเชียตะวันออกและโอเซียเนีย
 (Eastern Asia and Oceania)

1970
1997

0.83
0.92

0.70
0.85

0.56
0.68

4. เอเชียใต 
 (Southern Asia)

1970
1997

0.61
0.73

0.47
0.62

0.34
0.52

5. กลุมประเทศอาหรับ 
 (Arab States)

1970
1997

0.57
0.80

0.45
0.82

0.31
0.69

ท่ีมา:  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.
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มนุษย ทั้งนี้ แมไมจริงทั้งหมดแตไมอาจละเลยไดวา การศึกษาระบบโรงเรียน
เปนปราการดานแรกท่ีเสริมพลังอํานาจเชิงโอกาสใหผูหญิงมีทางเลือกท่ีจะ
กาวเขาสูพ้ืนท่ีสาธารณะในปริมณฑลอ่ืนๆ ตอไป งานศึกษาช้ินหน่ึงของ
ประเทศปาปวนิวกินี ชี้วาสาเหตุสําคัญท่ีรัฐบาลลังเลท่ีจะลงทุนทางการศึกษา
ใหเด็กหญิงน้ัน เกาะเก่ียวกับวัฒนธรรมชายเปนใหญซึง่ทําใหสงัคมปาปวนิวกินี
ปฏเิสธแนวคิดความเปนธรรมและเสมอภาคทางการศึกษาท่ีตกผลึกอยูในสงัคม
ตะวันตก (Fox, 2012)

6.2.3 โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของเด็กหญิง
ในทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน
มารติน บรอนเฟนเบรนเนอร (Martin Bronfenbrenner) (2017) ไดให

ความหมายแก ‘equity’ (เสมอภาค) และ ‘equality’ (เทาเทียม) วา ‘equity’ 
มคีวามหมายครอบคลุมถงึความเปนธรรมทางสังคม (social justice) การปฏิบตัิ
ตอกันบนฐานความยุติธรรมถวนหนา ความไมลําเอียง (fairness) ซึ่งเปนเร่ือง
เก่ียวของกับศีลธรรมและระบบคุณคาท่ีบมเพาะการรับรูอยูในสังคมหน่ึงๆ 
จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมและอัตวิสัย ในขณะท่ีคํา ‘equality’ มีลักษณะ
เชิงวัตถุวิสยัท่ีสามารถวัดและจับตองได มลีกัษณะเปนมาตรการ ดงัน้ัน ขอถกเถียง
ความเหล่ือมลํา้ทางการศึกษาในความหมายกวางจงึเนนไปท่ีโอกาสท่ีเทาเทียม
ในการเขาถึงการศึกษา (equality of access) และจํานวนปที่เด็กหญิงอยูใน
ระบบโรงเรียน (equality of survival) (Farrell, 2012) อยางไรก็ตาม นกัการศึกษา
สตรีนิยม อาทิ เนลลี สตรอมควิสต (Nelly Stromquist) สรางขอโตแยงโดยช้ีวา
ความเปนธรรมทางการศกึษามคีวามหมายทีน่อกเหนือไปจากโอกาสการเขาถึง 
แตหมายรวมถึงการท่ีเด็กหญิงและผูหญิงไดเรียนรูในหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรียน มีตําราเรียนท่ีเสริมพลังอํานาจภายในตน สามารถประกอบสราง
อตัลกัษณและความเปนผูนาํในตน มสีถานะเปนผูกระทําการ (female agency) 
และมีอํานาจแปรเปลี่ยนระบบโครงสรางอุดมการณและอํานาจท่ีกดทับโอกาส
ในชีวิตผูหญิงได (Stromquist, 2012, p. 178) ที่สําคัญความเสมอภาคไมอาจ
แยกขาดจากการทรงสิทธ์ิความเปนพลเมือง การตอสูเพ่ือความเสมอภาคของ
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ผูหญิงในทกุมติริวมทัง้ดานการศึกษา จงึลอเปนเน้ือเดียวกับการตอสูเพ่ือขยาย
สิทธิพลเมืองดานตางๆ ภาวะไรสัญชาติของเด็กและผูหญิงในยุคโลกาภิวัตน
จึงเปนหน่ึงในเง่ือนไขพื้นฐานที่สะทอนถึงภาวะความไมเสมอภาคในดานอื่นๆ 
รวมทั้งการศึกษาดวย (นงเยาว เนาวรัตน, 2556)

เปาหมายของทศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชน คอืการกระตุนและเรียกรอง
ใหรฐัในประเทศกําลงัพัฒนาและองคกรเหนือรฐั/องคกรระหวางประเทศ เรงกําหนด
นโยบายและมาตรการรูปธรรมหนุนเสริมเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางนอยในระดับประถมศึกษา เปาหมายดังกลาวถือวาเปนเร่ืองเรงดวน
สําหรับประเทศยากจนในอนุภูมิภาคซับ-ซาฮารา แอฟริกา และในอนุภูมิภาค
เอเชียใต ที่ประชากรเด็กวัยเรียนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน อยางไรก็ตาม 
เด็กท้ังสองเพศภาวะอาจมีโอกาสแตกตางกัน ดงัขอมลูทีป่รากฏในตารางท่ี 6.1 
ดวยเหตุนี้ องคกรระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก ยูนิเซฟ รวมทั้งรัฐบาลของ
ประเทศพัฒนาแลว จงึมโีครงการสนับสนนุและรณรงคการเพ่ิมสดัสวนประชากร
เด็กหญิงวัยเรียนท่ีอยูในโรงเรียน

ในป ค.ศ. 2000 ธนาคารโลกรายงานวา ความพยายามท่ีจะเพ่ิมโอกาสเด็ก
ทัง้สองเพศภาวะ และลดชองวางทางโอกาสระหวางประชากรเด็กท้ังสองเพศภาวะ
มีขึ้นอยางกวางขวางหลังการประกาศใหมีทศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชนขึ้น 
รัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาไดอาศัยเงินกูและเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลว และจากองคกรระหวางประเทศ เพ่ือกําหนด
นโยบายและสรางมาตรการรูปธรรมรองรับเด็กดอยโอกาสทางชนช้ัน เพศภาวะ 
และท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร (Kane, 2004, p. 9) อาทิ ระหวางป ค.ศ. 1996 และ 
ค.ศ. 1998 ประเทศนอรเวย สนบัสนนุการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กในอนุภูมภิาค
ซับ-ซาฮารา แอฟริกาประมาณ 230 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จํานวน 30 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาผานองคกรยูนิเซฟ อีก 50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
เปนความชวยเหลือแบบทวิภาคีรัฐตอรัฐ ผานหนวยงานของประเทศนอรเวย
ทีเ่รียกวา NORAD อกี 150 ลานเหรียญสหรัฐอเมรกิา เปนการใหความชวยเหลือ
แบบพหุภาคีรวมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ ผานองคการยูนิเซฟท่ีมีเปาหมาย
ยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กหญิงโดยเฉพาะ
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สวนรัฐบาลบางประเทศท่ีไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินขางตน 
แมไมไดออกแบบโครงการท่ีระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับเด็กหญิง แตเมื่อรัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายการขยายจํานวนโรงเรียนไปสูพ้ืนท่ีหางไกล และเพ่ิมทุน
การศึกษาสําหรับเด็กบางกลุม จึงมีผลทางออมตอเด็กหญิง เน่ืองจากเมื่อ
โรงเรียนเขาถึงงายและตนทุนการศึกษาไมเปนภาระแกครอบครัวจนไมอาจ
แบกรับได ครอบครัวจะมีแนวโนมลงทุนทางการศึกษาใหเด็กหญิงมากขึ้น 
(Brock-Utne, 2000) 

มีงานศึกษาจํานวนหน่ึง (Mason and Khandker, 1996; Mingat, 
1999; as cited in Kane, 2004, p. 10) ที่ชี้วากลุมครัวเรือนยากจน แบกรับ
ตนทุนทางการศึกษาของเด็กสูงเกินกวาจะสามารถลงทุนได ในกรณีของ
เด็กหญิง ครอบครัวแบกรับตนทุนในสัดสวนสูงกวาเด็กชาย ทั้งน้ี เด็กหญิง
มักเปนแรงงานท่ีสําคัญของหนวยครัวเรือน ทั้งในภาคการผลิตและการผลิตซํ้า
แรงงาน การผลิตซํ้าหมายถึงการใชแรงงานเด็กหญิงของหนวยครัวเรือน อาทิ 
ทํางานบาน เล้ียงดูนอง เปนตน การปลอยเด็กหญิงอยูในระบบโรงเรียน สงผล
ใหครอบครวัมีแนวโนมสญูเสียรายไดและกําลังแรงงานท่ีสาํคัญ นอกจากปจจยั
ทางเศรษฐกิจแลว เด็กหญิงยังตองเผชิญกับแรงกดดันทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในประเทศท่ีมจีารตีการแบงแยกพ้ืนท่ีทางสังคมระหวางประชากรสองเพศภาวะ
คอนขางเครงครัด อาทิ ประเทศอินเดีย อฟักานิสถาน ปากีสถานและบังกลาเทศ 
ในประเทศเหลาน้ี การเพ่ิมจํานวนเด็กหญิงในหองเรียน เลี่ยงไมพนท่ีจะตอง
อาศัยมาตรการอ่ืนๆ เสริมดวย ตั้งแตเพ่ิมจํานวนครูสตรีในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา เพ่ิมหองเรียนท่ีแยกหญิงชาย จัดตั้งและขยายโรงเรียนชุมชน
ใกลบานใหเปนแหลงการศึกษาทีม่คีวามยดืหยุนดานเวลาและมคีวามปลอดภยั
สําหรับเด็กหญิงระหวางบานและไปโรงเรียน

นอกจากน้ี มีรายงานวาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของเด็กหญิง
ซอนทบักบัชองวางระหวางเมอืงชนบท ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ 
ดังน้ัน โครงการสอนแบบทวิภาษา และโครงการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาทางเลือก จึงเปนสวนสําคัญในการเปดพ้ืนท่ีการศึกษาใหเด็กหญิง
นับลานๆ คน ประเทศมาลี กัวเตมาลา และอีกหลายประเทศแถบแอฟริกา 
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ไดจัดทําโครงการการสอนแบบทวิภาษา ซึ่งหมายถึงการกําหนดใหใชภาษา
ทีห่นึง่ของผูเรยีนหรอืภาษาทองถิน่เปนภาษาการส่ือสารและภาษาทีใ่ชในตาํรา
เรียนแทนภาษาเจาอาณานิคมที่มักไดรับการสถาปนาใหเปนภาษาราชการ/
ภาษาประจําชาติภายหลังจากท่ีประเทศน้ันๆ ไดประกาศอิสรภาพแลว เชนภาษา
อังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส (Brock-Utne, 2010) จากการประเมินโครงการ

ทวิภาษา พบวาโครงการฯ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใหเด็กคอนขางมาก
ทีเดียว ตั้งแตชวยลดจํานวนการเรียนซ้ําชั้นและการออกกลางคันของเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กหญิงท่ีโอกาสเรียนรูภาษานอกชุมชนมีนอย ในขณะเดียวกัน 
การสอนแบบทวิภาษายังชวยใหเด็กมีความกระตือรือรนในการมาโรงเรียน 
เพ่ิมการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากข้ึน (Kane, 2004; Brock-Utne, 
2010) งานของ เฮเก โกรฟ (Hege Grov) (1999) ที่ไดเขาไปรวมสังเกตการณ
หองเรียนประเทศยูกานดาภายใตการสนับสนุนของยูนิเซฟ ชื่อโครงการ COPE 
(Complementary Opportunities for Primary Education) ชีว้าเด็กท่ีเรียนแบบ
ทวิภาษาสามารถตอบคําถามท่ีใชการคิดแทนการตอบคําถามจากความจํา
ไดมากข้ึน ยังผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษากระเต้ืองข้ึน และโรงเรียนทวิภาษา
สามารถดึงเด็กหญิงใหอยูในโรงเรียนจนสําเร็จการศึกษาไดมากกวาโรงเรียน
ที่ไมใชการสอนแบบทวิภาษา นอกจากโรงเรียนท่ีสอนแบบทวิภาษาสามารถ
ลดการออกกลางคันไดในสัดสวนท่ีนาพอใจแลว ในงานชิ้นเดียวกัน ผูเขียน
ไดสอบถามไปที่ครู พบวาครูเองมีความพึงพอใจกับการสอนดวยภาษาทองถิ่น
มากกวาภาษาเจาอาณานิคม ครูสะทอนวาการเรียนการสอนดวยภาษา
เจาอาณานิคม มีความตึงเครียดท้ังผูสอนและผูเรียน ครูจํานวนมากไมสันทัด
ในภาษาเจาอาณานิคม นอกจากน้ีผูเขียนยังต้ังขอสังเกตวา ทฤษฎีการศึกษา 
ชี้วาการสอนดวยภาษาท่ีมิใชภาษาท่ีหน่ึงของผูเรียน จัดวาผิดวัตถุประสงค
ของวิธีการเรียนรู ที่ตองเร่ิมตนการเรียนรูจากส่ิงท่ีเด็กรูและเขาใจไดโดยงาย
และมีประสบการณตรงไปสูสิ่งไกลตัวและตองใชจินตนาการ การเรียนโดยใช
ภาษาเจาอาณานิคมกับเด็กบางกลุมจงึแยงกับทฤษฎีการศึกษาและการเรียนรู
ของเด็ก (Grov, 1999) 
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สวนโครงการจัดการศึกษานอกระบบและแบบทางเลือกน้ันมหีลายรูปแบบ
มาก วัตถุประสงคหลกัคือการดึงเด็กและผูใหญทีอ่อกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
และสําหรับผูที่ยังไมมีโอกาสเขาสูระบบโรงเรียนแตอยางใดใหกลับเขาสูระบบ
การศึกษาระยะส้ัน ประมาณ 1-3 ป เพ่ือการอานออกเขียนไดและใหสามารถ

สรางงานเองไดในอนาคต ในการแสดงความหวงใยตอเด็กหญิง
โครงการฯ ไดออกแบบเปนพิเศษเพ่ือตอบโตกับขอจํากัดดานสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีมีตอเด็กหญิง อาทิ 
•  มีเวลาเรียนนอยดวยตองแบกรับภาระงานบานหรืองานผลิตซํ้าใน

ครัวเรือน ตั้งแตตองหุงหาอาหาร เล้ียงนองและเล้ียงสัตว
•  มักมีความไมปลอดภัยเม่ือตองการเดินทางมาโรงเรียนท่ีอยูหางไกล

จากชุมชน 
•  ตองคํานึงถึงความหมายเร่ืองศักด์ิศรีในความเปนผูหญิง ที่ตองไมอยู

ใกลชิดกับเพศตรงขาม ในแงนี้ครูสอนตองเปนเพศเดียวกันเทาน้ัน โครงการ
โรงเรยีนทางเลือกในหลายประเทศจงึเนนทีก่ารเพ่ิมจาํนวนครูสตร ีสรางหองเรยีน
แยกเพศ สรางโรงเรียนชุมชน และการผสมผสานระหวางการงานบานของ
เด็กหญิงกับการเรยีน ในบางพืน้ทีเ่ปดโอกาสใหเด็กหญิงสามารถพานองมาดแูล
ในโรงเรียนดวย มรีายงานวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จในบางประเทศ 
เชน ชิลี มาลี บังกลาเทศ และปากีสถาน (Kane, 2002)

สําหรับในประเทศแถบซับ-ซาฮารา แอฟริกาน้ัน โรงเรียนทางเลือก
ที่มีเปาหมายเพ่ือฝกฝนทักษะอาชีพประสบผลสําเร็จในการดึงดูดเด็กหญิง
มากกวาโครงการที่เนนเร่ืองการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะอาชีพท่ีเด็กหญิง
ไดรับการฝกฝนมีตั้งแต การตัดเย็บ การทําผาบาติก การยอมสีผา การทําสบู 
การปนอิฐ และการเปนชางไม เพ่ือสรางบานท่ีอยูอาศัย มีรายงานวา เด็กหญิง
ในประเทศกีนี แถบแอฟริกา กระตือรือรนในการฝกเรียนทําสบู และคาดหวังวา
เมื่อเรียนจบแลวจะสามารถหางานทําในรานผลิตสบูในชุมชน หรือมิฉะน้ัน
อาจสรางรายไดจากการผลิตสบูและจดัจาํหนายเอง (Brock-Utne, 2000) ความรู
และทักษะการปนอิฐเปนท่ีนิยมในหมูเด็กหญิงและผูหญิงเชนกัน นักเรียนหญิง
เหลาน้ีไดตั้งความหวังวาจะสามารถสรางบานเองได ศูนยการเรียนท่ีตอบโจทย
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การศึกษาเพ่ือการอยูรอดมากกวาเพียงการอานออกเขียนไดเหลาน้ี จะเปดสอน
เวลา 9 โมงเชา และปดเวลาบายโมงและเรียนเพียง 4 วันตอสปัดาห ทัง้น้ีเพ่ือให
เด็กหญิงมีเวลาในการทํางานบานและรับผิดชอบงานบานอ่ืนๆ ไดดวยในเวลา
เดียวกัน

อยางไรกต็าม แมรฐับาลของประเทศกาํลงัพัฒนา องคกรระหวางประเทศ 
และชมุชนทองถิน่ไดรวมมอืสรางมาตรการท่ีหลากหลายในการดึงเด็กหญิงเขาสู
โรงเรยีน แตมนีอยประเทศท่ีสามารถบรรลผุลในเวลาอนัส้ัน ดงัเชนมรีายงานวา
ในระยะก่ึงกลางของทศวรรษการศึกษาเพ่ือ ปวงชน มีประเทศในอนุภูมิภาค 
ซับ-ซาฮารา แอฟริกา เพียง 4 จาก 23 ประเทศท่ีมีขอมูลแสดงวารัฐบาล
สามารถสนับสนุนใหเด็กหญิงที่เขาเรียนอยูในโรงเรียน สามารถเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศกึษาปที ่6 ถึง 92% ไดแก ประเทศบอตสวานา มอรเิชยีส 
แคเมอรูน และสาธารณรัฐแหงคองโก ทั้งนี้ ประเทศเหลาน้ีจัดวามีโอกาสทาง
เศรษฐกิจดีกวาหลายๆ ประเทศในอนุภูมิภาคเดียวกัน นอกจากน้ียังมีความ
มั่นคงทางการเมืองคอนขางสูงดวย สวนในประเทศยากจน พบวา จํานวน
นักเรียนหญิงในระดับประถมศึกษาลดนอยลงดวยซ้ํา ดวยปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง ความยากจนทางเศรษฐกิจ และการระบาดของโรค AIDS/HIV 
(Kane, 2004, p. 8)

นอกจากเปาหมายเพ่ิมโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
ระหวางเด็กสองเพศภาวะในระดับประถมศึกษาแลว ความพยายามขางตน
ยังรวมถึงเด็กในระดับมัธยมศึกษาดวย ตัวเลขสถิติในตารางท่ี 6.2 ชี้วายังมีอีก
หลายประเทศท่ีสัดสวนของเด็กหญิงมีเพียง 3 ใน 4 ของเด็กชายในวัยเดียวกัน
ที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา ประเทศ 15 ประเทศท่ีระบุในตารางท่ี 6.2 
เปนกรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวาโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงในระดับ
มัธยมศึกษามีสัดสวนไมถึง 0.75 คนในกรณีที่เด็กชายมีโอกาส 1 คน ในจํานวน 
15 ประเทศขางตน มปีระเทศเพ่ือนบานของไทยรวมอยูดวย คอื ลาวและกัมพชูา 
ที่ถัดออกไป คือ อินเดีย สวนท่ีเหลือเปนประเทศในกลุมอนุภูมิภาค ซับ-ซาฮารา 
แอฟริกา
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ตารางที่ 6.2  ประเทศที่อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเด็กหญิง
 นอยกวาเด็กชายมากกวา 25% ป ค.ศ. 2001/2002

โดยสรปุแลว การคาดการณวาโอกาสทางการศกึษาของเดก็หญิงทกุระดับ
นาจะขยายตัวอยางกาวกระโดดภายหลังทศวรรษการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งเร่ิม
ในป ค.ศ. 1997 และส้ินสุดในป ค.ศ. 2006 นั้น อาจไมประสบผลสําเร็จมากนัก 

อนุภูมิภาค ประเทศ สัดสวนเด็กหญิงตอเด็กชาย 
1 คน ในระดับมัธยม 
(Gender parity index 

in secondary education)
ในแตละประเทศ

ซับ-ซาฮารา แอฟริกา
(Sub-Saharan Africa)

Benin
Equatorial Guinea

Djibouti
Ethiopia

Burkina Faso
Congo
Niger
Eritrea

Mozambique
Senegal
Gambia
Burundi

0.46
0.57
0.62
0.62
0.65
0.71
0.65
0.65
0.66
0.67
0.71
0.73

เอเชียใต
(Southern Asia)

India 0.74

เอเชียตะวันออก
และโอเชียเนีย 
(Eastern Asia 
and Oceania)

Cambodia
Lao People’s 
Democratic 

Republic

0.60
0.73

ท่ีมา:  United Nations Statistics Division “World and Regional Trends”, by Millennium Indicators 
 Database, 2013.
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แมองคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศทองถ่ินท่ีไดใหการรับรองกับ
คาํประกาศขางตน ตางเรงสรางมาตรการและกลไกขจัดอปุสรรคการเขาสูระบบ
การศึกษาของเด็กหญิงและเด็กในกลุมดอยโอกาสอ่ืนๆ อยางเปนรูปธรรม
มากข้ึน สําหรับในหลายประเทศท่ีความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิง
มีผลนอย มีสาเหตุที่ผสมผสานซอนทับของหลายๆ ปจจัย อาทิ

1.  ปจจัยเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และ
ความเปนประชาธิปไตย ซึง่พบวาความยากจนและความออนแอทางการเมืองของ
ประเทศกําลังพัฒนามีผลอยางสําคัญตอโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง

2.  โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอคติทางเพศอันซอนรูปอยูในการ
แบงงานเชิงเพศภาวะ ความคาดหวังเร่ืองการแตงงานในวัยเยาว และการแยกพ้ืนท่ี
ทางสังคมทีต่รงึเด็กหญิงไวกับชมุชนบานอยางเครงครดั งานวิจยัในประเทศกินี
และเอธิโอเปยยืนยันวา อปุสรรคในการเขาถึงการศึกษาของเด็กหญิงท่ีเกิดจาก
ปจจยัดานวัฒนธรรมมคีวามสําคัญพอๆ กับปจจยัเร่ืองความยากจนของครัวเรือน 
ในขณะเดียวกัน หนวยโรงเรียนยังสรางขอจํากัดเชิงสถาบันหลายประการ 
อาทิ การจํากัดเร่ืองอายุผูเรียน จํานวนหนวยเวลาเรียน ภาษาท่ีใชสอน และ
จํานวนหนวยบริการท่ียังไมทั่วถึง (Kane, 2004) 

3.  หนวยครัวเรือนในหลายๆ สังคมมีความออนแอทางเศรษฐกิจ
จนไมสามารถแบกรับตนทุนทางการศึกษาระบบโรงเรียนไดเทาท่ีควร โดยเฉพาะ
ในประเทศทีป่ระชากรสวนใหญมรีายไดตํา่กวาเสนความยากจน มปีระมาณการ
วาตนทุนการศึกษาระดับพ้ืนฐานมีสัดสวนไมนอยกวา 60% ของรายได
ครวัเรือนทีย่ากจน ครวัเรือนเหลาน้ีตองเลอืกสงบตุรชายเขาสูระบบโรงเรยีนและ
เก็บบตุรสาวไวเปนแรงงานชวยเหลือเศรษฐกิจครอบครวั (Kane, 2004, p. 9)

4.  ในยุคโลกาภิวัตน ปญหาการโยกยายถ่ินฐานขามพรมแดนรัฐชาติ
เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการศึกษาของเด็กและผูหญิงในหลายๆ อนุภูมิภาค 
ทั้งนี้ การเปดเสรีทางการคาสงผลใหกลุมแรงงานยายถ่ิน/แรงงานขามชาติ
ถูกผลักใหเปนกองทัพแรงงานราคาถูกตามบริเวณชายแดนของประเทศตางๆ 
ที่โอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีมากนอยตางกัน สวนใหญเปนกองทัพ
แรงงานสาํรองทีม่ชิอบดวยกฎหมาย สงผลใหเด็กจาํนวนมากท่ีเกิดและตดิตาม
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ผูปกครองมาอยูในประเทศปลายทางมสีถานะเปนเด็กไรสญัชาตทิีม่คีวามเปราะ
บางในการเขาถึงสิทธิทางการศึกษาทุกระดับ (Nawarat, 2556; 2012)

อยางไรก็ตาม ปรากฏวามีปจจัยเชิงโครงสรางท่ีกันเด็กและผูหญิงออก
จากพ้ืนท่ีการศึกษาในระบบโรงเรียน บางปจจยัท่ีไดรบัการเขยาและขจัดไปบาง
ในบางประเทศ สงผลใหอคติทางเพศท่ีสังคมมีตอเด็กหญิงและผูหญิงเบาบาง
ลง ขบวนการสิทธิสตรทีีเ่รียกรองสทิธิทางการศึกษาและสิทธิพลเมืองใหเด็กและ
ผูหญิงในภูมิภาคตางๆ มีอิทธิพลมิใชนอยในการสรางบรรทัดฐานใหม แตมิใช
ปจจัยดังกลาวเพียงลําพัง ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีไดรับการบันทึกไว เชน การเปดพ้ืนท่ี
ใหผูหญิงเขาสูภาคการผลติสมยัใหม ครวัเรือนยนิยอมลงทนุทางการศกึษาเมือ่
มองเห็นตลาดแรงงานและรายไดจากลูกสาว

ธนาคารโลก (World Bank, 2002; as cited in Weiner 2004. p 16) 
อางงานวิจัยจากหลายประเทศและช้ีวาโอกาสเขาถึงตลาดแรงงานของผูหญิง
เปนปจจัยหน่ึงท่ีเขามาเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง และมีสวน
อยางสําคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครัวเรือนตอการศึกษาของเด็กหญิง
ในหลายๆ สังคม ครัวเรือนมีแนวโนมสงเสริมการศึกษาในเด็กหญิงมากข้ึน 
เม่ือตลาดแรงงานเปดกวางสําหรับแรงงานหญิง อยางไรก็ตามโอกาสดังกลาว
พบไดในประเทศที่ภาคเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มมีบทบาทสําคัญ และเขาไป
แทนท่ีภาคการผลิตแนวจารีตในพ้ืนท่ีชนบท

6.3 โอกาสทางการศึกษาของเด็กและผูหญิงในประเทศไทย
6.3.1 โครงสรางการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยเร่ิมในป พ.ศ. 2468 ทวาโอกาส

ทางการศึกษาของสามัญชนเร่ิมขยับขยายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ป พ.ศ. 2475 เน่ืองจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนขยายออกไปตั้ง
ในชุมชนหมูบานจํานวนมากข้ึน ทั้งน้ี ในหวงเวลาขางตน อนุมานวาประชากร
ชาวไทยมีอยูประมาณ 12 - 14 ลานคน (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2557, น. 4) 
ผูที่ไดมีโอกาสเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาตอนตน คือ 4 ป มีอยูประมาณ 
40% ของประชากรท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป สวนประชากรท้ังหมดที่จบการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณการวามีอยูประมาณ 3% โอกาสย่ิงลดลง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหลือประมาณ 2% สวนระดับอุดมศึกษาน้ัน 
มีผูเรียนจํานวนนอยมาก (London, 1939: 96-104; as cited in Knodel, 1997, 
p. 63) ขอจาํกัดสวนหน่ึงเกิดจากความขาดแคลนของสถานศึกษาและจํานวนครู 
สวนเด็กผูชายไดอาศัยการบวชเรียนเปนชองทางเพ่ิมจํานวนปการศึกษา

เมื่อพิจารณาโครงสรางการศึกษาของรัฐไทย หลังป พ.ศ. 2475 พบวา 
การศึกษากอนอุดมศึกษาของประเทศไทยเร่ิมปรับเขาสูระบบสากลใชเวลา
ทั้งหมด 12 ป แบงเปนระดับประถมศึกษา 7 ป และหลังประถมศึกษา 5 ป 
แตละระดับแบงยอยเปนประถมศึกษาตอนตน 4 ป และอีก 3 ป เปนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย สวนระดับหลงัประถมศึกษาแบงออกเปน 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 รัฐบาลมักต้ังโรงเรียน
ฝกกําลงัคนใหมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางอยูตามกระทรวงตางๆ เชน มโีรงเรยีน
กฎหมายอยูในกระทรวงยุติธรรม สวนโรงเรียนแพทยและพยาบาล โรงเรียน
ฝกอาจารย และโรงเรียนเกษตรต้ังอยูในกระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลยกฐานะโรงเรียนฝกขาราชการตามกระทรวง
ตางๆ เปนมหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยท่ีจัดวาเปนพ้ืนท่ีที่สามัญชนเขาไป
ศึกษาหาความรูแหงแรก คือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถัดมาคือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและการเมือง

แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนากําลังคนในสยามต้ังแตสมัย
รัชกาลท่ี 5 ถูกกําหนดดวยเปาประสงคหลัก 2 ประการคือ ความม่ันคงทาง
การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ เปาประสงคนีไ้ดรบัการปรับเปล่ียนคร้ังสาํคัญ
ในตนทศวรรษ 2500 ยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในหวงเวลาดังกลาว 
ประเทศไทยเร่ิมลดทอนเปาประสงคการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นคง
ทางการเมืองลง และหันมาสูการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและม่ังคั่งทาง
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เศรษฐกิจมากข้ึน สวนหน่ึงเพ่ือตอตานภัยการเมืองยุคสงครามเย็น จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชตไดรับการชวยเหลือทางความคิด กําลังคน และทรัพยากรเงินกูจาก
พันธมิตรคายเสรีนิยม อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภายใตกรอบคิดเสรีนยิม กลาวเฉพาะการศึกษา สหรัฐอเมรกิา
ใหความชวยเหลือดานเงินทุนผลิตกําลังคนระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังจัดสงผู เช่ียวชาญมาชวยออกแบบหลักสูตร ธนาคารโลกไดจัดทํา
ขอเสนอดานการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมกําลังคนสูระบบเศรษฐกิจใหม 
สาระสําคัญท่ีผูเชี่ยวชาญของธนาคารโลกไดจัดทําไวมีตั้งแตการขยายโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาใหทั่วถึงระดับหมูบาน เพ่ือลดทอนอัตราการไมรูหนังสือ 
เรงจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมตนและปลายในทองถิน่ระดบัอาํเภอใหทัว่ถึง เพ่ือเตรยีม
กําลังคนท่ีมวิีธีคดิ พฤติกรรม และทักษะฝมอืทีส่อดคลองกับการผลิตอตุสาหกรรม 
ซึง่ตองปรบัตวัเขาสูระบบเวลาแบบอตุสาหกรรม ทีม่กัตางไปจากวิถีชวิีตดัง้เดิม 
หรอืการผลติภาคเกษตรกรรมซึง่มกัยืดหยุนและถูกปรบัใหสอดคลองกบัวถีิทาง
วัฒนธรรมมายาวนาน โรงเรียนตองเตรียมเด็กใหมีเจตคติและมองเห็นคุณคา
ของความอดทน มีวินัย เชื่อฟงผูบังคับบัญชา และนิยมการทํางานบนสายพาน
การผลิต โจทยการศึกษาดังกลาวยังถูกพูดถึงในกรอบของการขยายการศึกษา
สายวิชาชีพ/อาชีวศึกษา เชนกัน

ภายใตกรอบคิดทฤษฎีทุนมนุษย ที่มองการศึกษาเปนการลงทุนพัฒนา
คนและแรงงานระดับตางๆ ปอนสู ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมและทุนนิยม
อุตสาหกรรม รัฐบาลในยุคดังกลาวและถัดมา ไดดําเนินการอยางชาๆ ทวา
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ทัง้การเขาถึงและคุณภาพการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ตอระบบเศรษฐกิจใหม คนสวนใหญยังคงอยูนอกระบบโรงเรียน อาทิ ในพุทธ-
ทศวรรษ 2530 หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ซึ่งเปนชวงท่ี
ระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ตอป 
แตปรากฏวาแผนการขยายโรงเรียน ครู และทรัพยากรอ่ืนๆ ในระดับมัธยมตน
และปลายยังเปนคอขวด แรงงานสวนใหญยังจบการศึกษาเพียงภาคบังคับ 
ประกอบกับประชาชนไมนอยกวา 65% อาศัยอยูในชนบท ซึ่งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกลมีจํานวนนอย
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การวิเคราะหพบวามีแนวโนมการขาดแคลนฝมือแรงงาน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการขาดศักยภาพแขงขันกับโลกภายนอก โดยท่ีในป พ.ศ. 2529 
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่5 คนไทยมีการศึกษาโดยเฉล่ียจํานวน 5.31 ปเทาน้ัน 
จํานวนปการศึกษาที่นอยของประชากรและแรงงาน สงผลใหรัฐบาลไดรับ
แรงกดดันจากภาคธุรกิจจนนําไปสูการตัดสินใจครั้งสําคัญในสมัยนายชวน 
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีในชวงป พ.ศ. 2533 - 2537 จนเปนท่ีมาของการ
ประกาศขยายการศึกษาภาคบงัคบัจาก 6 ป เปน 9 ป และคาดการณวานโยบาย
ขางตนมีสวนอยางสําคัญในการเพ่ิมจํานวนปการอยูในระบบการศึกษาของ
ประชากร ทีข่ยับขึน้เปน 8.15 ป ในป พ.ศ. 2552 (นพินธ พัวพงศกรและคณะ, 2555) 
ทวาโจทยความเหลื่อมลํ้ายังคงเดนชัด โดยเฉพาะระหวางเมือง - ชนบทและ
ระหวางชนชัน้แหงเพศ ชนชัน้ทางเศรษฐกิจ และชาติพันธุ (เสนห จามรกิ, 2533)

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีอยู
ในชุมชนหมูบานเกือบทุกชุมชน อาทิ ในป พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาอยูทัง้หมด 28,358 และ 2,361 โรงเรียนตามลาํดับ ทวาโรงเรียน
จํานวนไมนอยขาดคุณภาพเพราะมีครูไมครบชั้น นอกจากน้ี รัฐไทยยังไดสราง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสาํหรับชาวไทยภูเขาและเด็กกลุมพิเศษ อาทิ เด็กพิการ
ทางสายตาและการไดยินอีกจํานวนหน่ึง

ตอมาในปลายศตวรรษที่ 20 สังคมไทยไดปรับเปลี่ยนวิธีคิดครั้งสําคัญ
อีกระลอกหนึ่ง คือในหวงพุทธทศวรรษ 2540 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติ
เศรษฐกิจตมยํากุง การศึกษาระบบโรงเรียนถูกทาทายอยางหนัก และมีสถานะ
เปนสมรภูมิทางการเมือง เปนพ้ืนท่ีถกเถียงและชวงชิงทางอุดมการณ วิธีคิด 
ความรู และทักษะ ระหวางกลุมพลังตางๆ ในสังคม กลุมพลังหลัก คือทุน
และรัฐ ซึ่งใชอิทธิพลและอํานาจเพ่ือปรับสถานะโรงเรียน หลักสูตร ความรู และ
เจตคติ ใหตอบสนองตอวัฒนธรรมรัฐชาติ และการผลิตทรัพยากรกําลังคน
กาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัตน ในระยะท่ีผานมา ผลติภาพของแรงงานไทยต่ํากวา
ประเทศเพ่ือนบาน อาทิ มาเลเซียและสิงคโปร ในปจจุบันขอทาทายขางตน
ยังคงโดดเดน แมแรงงานมีจํานวนปในระบบการศึกษาสูงข้ึนก็ตาม งานเขียน 
‘Education and knowledge in Thailand: The quality controversy’ 
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(Mounier & Tangchuang, 2010) และรายงานการวิจัย เร่ือง ‘การศึกษา
เพ่ือเตรียมความพรอมดานการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือการรองรับ
การเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ (นิพนธ 
พัวพงศกร และคณะ, 2555) ชี้วาการศึกษาไทยคอนขางลมเหลวในการผลิต
แรงงานท่ีมคีวามรู ระบบคิด และทักษะท่ีสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจสมยัใหม 
ในการปฏิรูปการศึกษา กลุมทุนและรัฐไทย เนนความสําคัญดานภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนกลุมพลัง
ทางสังคมภาคประชาสังคม สรางมโนทัศนการปฏิรปูการศึกษาเพ่ือฟนอตัลักษณ
และภูมิปญญาทองถ่ินไทย ที่จะเปนพลังและทางเลือกใหชนบท ยกระดับ
ความเปนธรรมทางสังคม เนนการปลูกฝงจิตวิญญาณแกผูเรียนสูอิสรภาพ 
รวมทั้งเรียกรองใหมหาวิทยาลัยมีอุดมการณสรางงานวิจัยเปนฐานความรู
ที่เหมาะสมกับบริบทไทย (วิทยา วองกุล, 2543) แมกลุมพลังตางๆ จะมีความ
คาดหวังตอระบบการศึกษาท่ีคอนขางแตกตางกัน แตสิ่งที่เห็นรวมกันคือ 
การขยายสิทธิพลเมืองดานการศึกษา การเปดโอกาสทางการศึกษาระดับกอน
และระดับอุดมศึกษาไปสูกลุมเด็กชายขอบ อาทิ เด็กยากจน เด็กถูกทอดท้ิง 
เด็กไรสญัชาต ิและดอยโอกาสลกัษณะอืน่ๆ สวนหน่ึงของการถกเถียงทางวิธีคดิ
เหลาน้ี ตอมาไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2540 และ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการขยายสิทธิ
พลเมืองดานการศึกษาพ้ืนฐานแบบใหเปลาเปน 12 ป รวมทั้งนโยบายเงินกู
เพ่ือการศึกษา สาระสําคัญของระบบคิดใหมที่เก่ียวกับสิทธิทางการศึกษาแบบ
ใหเปลาน้ัน ยอมสงผลตอความคดิเก่ียวกับสทิธิดานสังคมและการขยายโอกาส
ของผูเรียนอยางปฏิเสธมิได

1.  ขยายมโนทัศนสิทธิดานสังคมในมิติการศึกษาใหมีความสมบูรณขึ้น 
สูความเสมอภาคและเปนธรรมถวนหนา คือรัฐตองจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
ถวนหนา มีคุณภาพ และใหเปลาไมนอยกวา 12 ป แมการนําแนวคิดสิทธิ
ดานสังคมในรัฐธรรมนูญมาบังคับใชจะยังมีปญหาอยูมากก็ตาม แตนับวา
สังคมการเมืองไทยไดขยับวิธีคิดเร่ืองสิทธิดานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งยอมเปนการปูทางสรางทุนทางความรูและวัฒนธรรมลงในตัวผูเรียนท่ีจะใช
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ตอยอดไปสูพ้ืนท่ีสรางตัวตนภายใน และกอรปูความเปนธรรมในพ้ืนท่ีทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองในศตวรรษที่ 21

2.  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีใหเปลาจํานวน 12 ป สรางโอกาสทางการ
ศึกษาแกเด็กในครัวเรือนยากจน และเด็กชายขอบกลุมตางๆ รวมท้ังเด็กหญิง
ในชนชั้นชายขอบทางเศรษฐกิจ ภาษา และวัฒนธรรม ใหสามารถคงสถานะ

อยูในระบบการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ เน่ืองจากรัฐไดถายโอนภาระ
ความรับผิดชอบการลงทุนทางการศึกษาจากครอบครัวมาสูรัฐมากข้ึน แตเดิม 
ครัวเรือนยากจนแบกรับตนทุนทางการศึกษาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายได 
ความไมมั่นคงทางรายไดของหนวยครัวเรือนสงผลอยางสําคัญตออัตราการ
คงสถานะของผูเรียนระดับมธัยมศึกษาซ่ึงอตัราคอนขางต่ํา การขยายสิทธิเรียนฟรี
และทุนกูยืมทางการศกึษายังไดเพ่ิมโอกาสการเรียนตอในระดบัอดุมศกึษาดวย 
งานท่ีศึกษาในหมูบานแหงหน่ึงของภาคอีสาน เผยวาเด็กท่ีเกิดหลัง พ.ศ. 2510 
มโีอกาสเรียนในระดับมธัยมปลายมากข้ึนหลายเทาตัว โดยเฉพาะลูกคนสุดทอง
และเด็กหญิงดวย ผลสําเร็จนี้สวนหน่ึงเปนผลของการคุมกําเนิดที่ทําใหหนวย
ครวัเรือนมบีตุรนอยลง นอกจากน้ี การอพยพของแรงงานจากชนบทสูเมอืงใหญ
ของผูหญิงมสีวนอยางสาํคญัในการสนบัสนนุคาใชจายสมาชกิครอบครวัท่ีเปน
ลูกคนสุดทองใหไดเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (Curran, 
Cadge, Varangrat, & Chung., 2001)

6.3.2 โอกาสทางการศึกษาและเพศภาวะระดับกอนอุดมศึกษา
ในหวงเวลาท่ีการศึกษาของราษฎรไดมกีารปฏิรปูเพ่ือเตรียมกําลังคนเขาสู

ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
และหลังจากน้ัน เด็กสวนใหญยังคงอยูนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กหญิง

งานศึกษาของเสนห จามริก (2533) ชี้ใหเห็นความไมลงรอยระหวาง
นโยบายการศึกษากับการปฏิบัติของภาครัฐในหวงเวลาดังกลาวอยางชัดเจน 
ป พ.ศ. 2526 เปนชวงเร่ิมตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 แผนดังกลาวไดระบุ
ชดัเจนถึงการพัฒนาท่ีผานมาวามคีวามลมเหลวท่ีเนนรูปแบบการพัฒนาภาคเมือง 
โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบอุตสาหกรรม จนเกิดความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ
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และการดอยโอกาสในชีวิตตางๆ มากมายระหวางคนเมืองและชนบท ผูคน
ในชนบทตองหล่ังไหลเขาเมือง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปรับระบบคิดโดยวาง
ศนูยกลางของการพัฒนาไวทีก่ารพัฒนาคนแบบองครวม และลดความเหลือ่มลํา้
ทางรายไดระหวางชนบทและเมือง และระหวางคนกลุมตางๆ

งานของเสนห (2533) ไมไดวิเคราะหโอกาสทางการศึกษาเชิงเพศภาวะ 
แตสะทอนโครงสรางการศึกษาไทยโดยรวม โดยช้ีวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 4 
มปีญหาคอนขางมากในเร่ืองการศึกษา ดงัน้ันลวงเขาสูตนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่5 
(พ.ศ. 2525 - 2529) มีเพียงการศึกษาภาคบังคับเทาน้ันท่ีประชาชนสวนใหญ
เขาถึงถวนหนา (ดูตารางท่ี 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 มเีพียงรอยละ 13.8 ทีอ่ยูในสถาบันอดุมศกึษา งานศึกษาน้ี
ชี้ใหเห็นวานโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 เปน 9 ป และการปรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป รวมทัง้ตองเปนการศึกษาใหเปลาน้ัน มคีวามสําคัญ
อยางมากในฐานะยุทธศาสตรเนนทุนมนุษยสูตลาดแรงงานภาคกาวหนาและ
ยุทธศาสตรทีเ่นนปรบัลดความเหล่ือมลํา้และไมเปนธรรมระหวางคนกลุมตางๆ

ตารางที่ 6.3  รอยละของจํานวนนักเรียนตอประชากรกลุมอายุตางๆ ในป 
 พ.ศ. 2526

ระดับการศึกษา รอยละ กลุมอายุ (ป)

อุดมศึกษา 13.8 18 - 23

มัธยมปลาย 24.5 15 - 17

มัธยมตน 34.5 12 - 14

ประถมศึกษา 95.3 6 - 11

กอนประถมศึกษา 26.5 3 - 5

ท่ีมา:  แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: บทวิเคราะหเบื้องตน, น. 12. โดย เสนห จามริก, 2533, กรุงเทพฯ: 
 สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา.
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ในสวนของเด็กหญิงในแงของการศึกษามวลชนนั้น รัฐเริ่มมองเห็น
ความสําคัญตามลําดับ เมื่อแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจไดรับการเนนย้ํามากข้ึน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 การศึกษาของเด็ก
และผูหญิงยังไมไดมกีารระบุใหเปนกลุมเปาหมายท่ีรฐัจาํเปนตองใสใจเปนพิเศษ 
จนกระท่ังลวงเขาถึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ที่การศึกษาของผูหญิงเร่ิมไดรับ
การพูดถึงในแผนพัฒนาฯ อยางชัดเจน แตเปนการผูกโยงการศึกษาของผูหญิง
ไวกับการควบคุมจํานวนประชากร การลดทอนอัตราการเสียชีวิตของเด็ก
และแม และการย้ําบทบาทความเปนแมและเมียท่ีดี ผูหญิงเปนกลุมเปาหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการของครอบครัว 
รวมทัง้เปนกลุมเปาหมายของนโยบายการควบคุมและสงเสริมอนามยัเจริญพันธุ 
ยุคน้ี รัฐเร่ิมมีนโยบายการคุมกําเนิด และรางกายของผูหญิงถูกวางตําแหนง
ใหเปนกลไกการคุมกาํเนิดตามกรอบคดิของรฐั มกีารเผยวาในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 4 การคุมกําเนิดมุงไปที่การใหความรูและการใหผูหญิงเปนผูคุมกําเนิด
ตั้งแตเร่ิมตน นโยบายการคุมกําเนิดจึงกระทําผานรางกายผูหญิง

ดวยเหตุนี้ ถากลาวใหชัดเจน การศึกษาของเด็กและผูหญิงที่มุงพัฒนา
การอานออกเขียนไดของผูหญิงชนบทและชนชั้นลางในสังคม และเปนกําลัง
ทางเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมเสรีนิยม ไดรับความสําคัญอยางจริงจังในชวง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ดงัจะพบวาไดมกีารจดัทาํแผนพัฒนา
สตรีระยะยาวข้ึน (พ.ศ. 2525 - 2544) เปนครั้งแรก และเร่ิมใชเปนกรอบแนว
นโยบายการพัฒนาสตรีระดับชาติคูขนานไปกับแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 
และถัดมา แผนพัฒนาสตรีระยะยาว 20 ป ยกรางข้ึนโดยความรวมมือจาก
ตัวแทนองคกรสตรีทั้งในภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการท่ีทํางานดานสตรี
และเยาวชนศกึษา หนวยงานหลักภาครฐั คอืสาํนักงานกิจการสตรแีละเยาวชน
ทีส่งักัดสาํนักนายกรัฐมนตรใีนสมยัน้ัน แผนพัฒนาสตรีฯ จดัวางการศึกษาระบบ
โรงเรยีนเปนเครือ่งมอืแกปญหาความยากจนและยกระดับสทิธิความเปนมนษุย
อยางรอบดานของผูหญิง อาทิ ไมมีงานท่ีมีรายได ไมรูหนังสือไทย ถูกชักจูง
ใหคาประเวณี อยางไรก็ดี ผูหญิงถูกรับรูจากรัฐในแงที่เปนทรัพยากรท่ีมีคาของ
สงัคมทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมครวัเรือน มกีารวิเคราะหโอกาสทางการศึกษา
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ของผูหญิงกลุมตางๆ ผูหญิงเร่ิมถูกนิยามวามีความหลากหลายในเชิงโอกาส
และภูมิศาสตร คือผูหญิงเมือง/ชนบท และยังระบุถึงความเปนกลุมพิเศษตางๆ 
อาท ิเปนนักบวช เปนแรงงาน และกลุมดอยโอกาสอืน่ๆ โดยเฉพาะกลุมขายบรกิาร
ทางเพศ เด็กผูหญิงก็เชนกัน มกีารระบุถึงเด็กหญิงท่ีเปนกลุมเสีย่งตางๆ อยูดวย 
ซึ่งกลุมเปาหมายเหลาน้ีถูกกําหนดใหรัฐปกปองเปนพิเศษ และในแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่5 สตรีถูกใหนํา้หนักเปนหน่ึงในหาของกลุมเปาหมายพิเศษในการพัฒนาฯ 
กลุมเปาหมายพิเศษอื่นๆ มีอาทิ เด็ก เยาวชน และชาวเขา

นอกจากน้ีมีการทบทวนสรางชุดความรูท่ีจะชวยปรับเปล่ียนโครงสราง
วิธีคดิทางวัฒนธรรมทีม่อีคตทิางเพศอีกดวย เชน อคตทิีน่าํไปสูการปดก้ันผูหญิง
ในการเขาสูพ้ืนท่ีการพัฒนา และผลักผูหญิงไปสูโลกคาประเวณี อยางไรก็ตาม 
มีงานอีกหลายช้ินตอมา ที่ไดมีการต้ังขอสังเกตวา แนวคิดและกรอบนโยบาย
ท่ีระบุในแผนพัฒนาสตรีฯ ตามแนวคิด WID แปรไปสูภาคปฏิบัติอยางจํากัด 
โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือลดทอนอคตทิางเพศ และการทาทายโครงสรางเพศภาวะ 
(UNESCO Bangkok, 2010) นอกจากน้ี โอกาสท่ีเปดกวางนาจะมีแตเด็กท่ีอยู
ในสังคมเมืองและมีสถานะทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งสวนหน่ึงเปนปญหาโครงสราง
ทางชนชั้นท่ีการศึกษากระจุกตัวในพื้นท่ีเมือง ดังจะเห็นไดจากงานเขียนของ
ศาสตราจารยเสนห จามริก (2533) ทวางานดังกลาวไมไดวิเคราะหชองวางเชิง
เพศภาวะ

ในหวงเวลาตอมา มงีานช้ินสาํคัญหลายช้ินท่ีสนใจศกึษาชองวางระหวาง
เด็กหญิง-ชายในประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงกอนเขาทศวรรษการศึกษา
เพ่ือปวงชน รวมทั้งการประเมินศักยภาพงานพัฒนาสตรีที่รัฐไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว สําหรับงานชิ้นสําคัญท่ีเปดประเด็นการศึกษาเชิง
เพศภาวะ คืองานของศาสตราจารย จอหน โนเดล (John Knodel) แหงศูนย
ประชากรศึกษา (Population Studies Center) มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
สหรฐัอเมรกิา โนเดลมีผลงานวิจยัดานการศึกษาของประเทศไทยอยางตอเน่ือง 
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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และชีใ้หเห็นวา ความเหลือ่มลํา้ระหวางเด็กสองเพศภาวะท่ีอยูในระบบโรงเรยีน
นับตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนไดปดตัวลงแลว ทั้งนี้ โดยอาศัยขอมูลสํามะโน
ประชากรในป พ.ศ. 2533 ดังขอมูลที่ปรากฏอยูในตาราง 6.4

ตารางที่ 6.4  ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิงตอเด็กชายในชวง
 อายุตางๆ จากขอมูลสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2533

เมื่อวิเคราะหขอมูลในตารางท่ี 6.4 วงเล็บ 1 พบวาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงตอเด็กชายในกลุมประชากรท่ีมอีายุ 
50 ปขึ้นไป มีสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 อนุมานวาผูเรียนนาจะเกิดหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เล็กนอย หรือในชวงป พ.ศ. 2475 ซึ่งเด็ก
ที่ไดเรียนในระดับมัธยมตนและปลายยุคน้ันมีราวๆ 2% และ 3% ของประชากร
เพศหญิงเทาน้ัน จึงคาดวาตองเปนประชากรที่อยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ 
และมีฐานะทางเศรษฐกิจด ีเปนคนกลุมนอยในสังคม ทวาราวปาฏิหาริย ในกลุม
ประชากรท่ีมอีายุ 20 - 24 ป โอกาสของเด็กหญิง-ชายเร่ิมมสีดัสวนใกลเคียงกัน 
ขอมูลในตารางเดียวกันชี้วาเด็กหญิงในชวงอายุดังกลาวสามารถชวงชิงพ้ืนท่ี
การศึกษาใกลเคียงกับเด็กชายในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมปลาย 
และเด็กหญิงลํ้าหนาเด็กชายในระดับสูงกวามัธยมปลาย ในงานศึกษาอื่นๆ 
ทีส่นใจโอกาสทางการศกึษาของเดก็หญิง ตางชีใ้หเห็นโอกาสท่ีเด็กหญิงไดกาว
ลํ้าหนาเด็กชายไปเล็กนอย ในระดับสูงกวามัธยมปลายเชนกัน แมชวงเวลา
อาจแตกตางไปบางเล็กนอย (Praparpun, 2009; Sinnathambu, 2013) สวน
ตวัเลขสถิตขิองธนาคารโลกระหวางป พ.ศ. 2547 - 2556 ก็ยืนยันเชนเดียวกันวา 

ระดับ
การศึกษา

คาสัดสวนหญิงตอชาย ในชวงอายุ (ป)

20 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ขึ้นไป

มัธยมตน (1) 0.94 0.80 0.67 0.56 0.34

มัธยมปลาย (2) 0.98 0.90 0.77 0.61 0.35

สูงกวามัธยมปลาย (3) 1.38 1.08 0.86 0.70 0.43

ท่ีมา:  1990 Census (1.2 sample) original tabulations as cited in Knodel, 1997, p. 68.
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ใน 2 ทศวรรษขางตน โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงทุกระดับชั้นสูงกวา
เด็กชายในกลุมอายุเดียวกัน (World Bank, 2017) อยางไรก็ตามขอเสนอ
นโยบายของโนเดลและงานช้ินอื่นๆ มีความหมายนอยมาก เมื่อวิเคราะหในเชิง
โครงสรางระดับมหภาค โอกาสของเด็กหญิงท่ีเพ่ิมขึน้อาจอนโุลมวายังคงเปนเพียง
โอกาสของเดก็หญิงชนชัน้สงูและกลางในเมอืงเทาน้ัน เน่ืองจากในป พ.ศ. 2519 
มีผูหญิงท่ีสําเร็จเปนบัณฑิตใน 17 สถาบันการศึกษา เพียงหม่ืนกวาคนเทาน้ัน 
คิดเปน 45.5% ของบัณฑิตท้ังหมด ตอมาในป พ.ศ. 2526 งานของเสนหขางตน
ชี้วา เด็กท่ีอยูในชวงวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย 
และตนนั้น อยูในระบบการศึกษา 13.8% 24.5% และ 34.5% ของประชากร
ในชวงวัยเรียนตามลาํดับ ซึง่สะทอนวาเด็กหญิงมากกวาครึง่หนึง่ของแตละชวง
วัยเรียน ถูกคัดออกจากระบบการศึกษาดวยปญหาทางเศรษฐกิจ ไมมสีถานศึกษา
ตั้งในชุมชน และปญหาดานภาษา วัฒนธรรม และสถานะบุคคล สวนใน
พุทธทศวรรษ 2547 - 2556 ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิง อาจชี้ถึง
โอกาสของเด็กหญิงในชนชั้นกลางระดับลาง รวมทั้งเด็กในเมืองเล็กและชนบท
หางไกลมากข้ึน ในป พ.ศ. 2547 ประชากรเด็กหญิงวัยเรียนช้ันมัธยมปลาย
และอุดมศึกษา มีอยูประมาณ 66.9% และ 50.9% ตามลําดับ สัดสวนของ
เด็กวัยเรียนในแตละระดับสูงวาชวงป พ.ศ. 2526 คอนขางมาก อยางไรก็ตาม 
ตัวเลขสถิติดังกลาว เผยวาเด็กหญิงในชวงวัยเรียนทุกระดับขางตน แมขยับ
สูงขึ้นมากกวาหน่ึงเทาตัว แตเพียงคร่ึงเดียวของกลุมประชากรเด็กหญิงท่ีมี
โอกาสใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมากกวาครึ่งเล็กนอยท่ียังเกาะติดอยูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหลืออาจเขาสูตลาดแรงงานท้ังในและ
นอกระบบ บางสวนอาจมีสถานะเปนคุณแมวัยใส และอีกจํานวนไมนอย
มีสถานภาพเปนผูตองขังหญิง อีกหน่ึงทศวรรษถัดมา ขอมูลจากธนาคารโลก 
(Worls Bank, 2017) ชีว้าในป พ.ศ. 2556 โอกาสของกลุมประชากรอายวัุยเรียน
เด็กหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมขึ้นจาก 66.9% เปน 86.2% ทวา
โอกาสทางการศึกษาระดับสูงกวามัธยมปลายแทบไมกระเต้ืองข้ึน อาจชี้ไดวา
นโยบายลดความเหล่ือมลํ้าระดับอุดมศึกษายังมีขอจํากัดอยูมาก
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6.3.3 ความรูและเพศภาวะระดับอุดมศึกษา
ผูหญิงสยามในกลุมชนชั้นสูงและกลางเขาถึงอุดมศึกษาในตางประเทศ

กอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 สวนในประเทศน้ันเร่ิมข้ึน
ในป พ.ศ. 2467 เมื่อรัฐบาลของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ไดทบทวนและอนุญาตใหมี
นิสิตหญิงเขาเรียนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปแรกท่ีนโยบายปรับเปลี่ยน 
มีนิสิตหญิงสามารถสอบเขาเรียนได 7 คน โดยกระจายอยูทั้งใน 2 คณะ คือ 
คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาศาสตรในขั้นเตรียมแพทย รายช่ือนิสิตหญิง
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 ปถัดมาบณัฑิตหญิงรุนบกุเบิก 3 ใน 7 คนไดสาํเร็จการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา จงึอาจกลาววาในราวป พ.ศ. 2471 จากผูหญิงประมาณ 6 - 7 ลานคน
ทั่วประเทศ มีสตรีชนชั้นสูงและกลางเพียง 7 คนท่ีเร่ิมมีโอกาสใชชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย และมีผูสําเร็จการศึกษาเพียง 3 คน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาขยายกวางขวางออกจากหนวยราชการ
มากข้ึนหลังป พ.ศ. 2476 เมือ่รฐับาลคณะราษฎรไดกอตัง้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมืองขึ้นเพ่ือใหเปนตลาดวิชาระดับอุดมศึกษาแกคนท่ัวไป ระหวาง
ป พ.ศ. 2476 - 2519 รัฐบาลไดทยอยจัดต้ังสถาบันระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณ 10 แหง แตสวนใหญยังกระจุกตัวอยูเฉพาะกรุงเทพมหานคร อาทิ 
ยกระดับโรงเรียนเกษตรเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486 และ
ยกระดับโรงเรียนชางเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในปเดียวกัน
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กวาการอุดมศึกษาจะเร่ิมขยายตัวไปยังสวนภูมิภาคไดก็ยางเขา
พุทธทศวรรษ 2510 ยุคน้ีรัฐบาลเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคอีก 
3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มีการเปดตลาดวิชาในระดับอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในป พ.ศ. 2517 ทีส่าํคัญคือ ในทศวรรษนี ้รฐับาลเร่ิมใหอาํนาจเอกชน
จัดต้ังวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยข้ึนอีกจํานวนหน่ึง ทวาอยูในกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด อาทิ มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยอชัสมัชญั มหาวทิยาลัยศรปีระทมุ และมหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิต 
(วนิดา พูนศิรวิงศ, นศิา ชโูต และ อาภา ศริวิงศ ณ อยุธยา, 2522) โอกาสในระดับ
อุดมศึกษาท่ีเปดกวางมากข้ึนหลังพุทธทศวรรษ 2490 สงผลใหในป พ.ศ. 2490 
จํานวนนิสิตและนักศึกษาหญิงท่ีสําเร็จการศึกษามี 146 คน คิดเปน 22% ของ
ผูสาํเร็จทัง้หมด (วนิดา พูนศิรวิงศ, นศิา ชโูต และอาภา ศริวิงศ ณ อยุธยา, 2522, 
น. 23) สถาบันอุดมศึกษาในหวงกอนป พ.ศ. 2490 ประกอบดวย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทวา 2 มหาวิทยาลัยสุดทายเร่ิมรับ
นักศึกษาในป พ.ศ. 2486 และท้ัง 2 สถาบันยังไมเปดใหผูหญิงเขาศึกษา

ตารางที่ 6.5  จํานวนบัณฑิตหญิงที่สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2490 และ 
 พ.ศ. 2519

ชื่อสถาบัน 
(ปพุทธศักราช

ปกอต้ัง)

พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2519

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

1. จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย 
 (2459)

75 (39.7 %) 189 (100 %) 1,444 (50.5 %) 2,861 (100 %)

2. มหาวิทยาลัย
 มหิดล (2459)

51 (52.0 %) 93 (100 %) 383 (43.3 %) 885 (100 %)
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ชื่อสถาบัน 
(ปพุทธศักราช

ปกอต้ัง)

พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2519

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

3. มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร 
 (2476)

20 (5.7 %) 351 (100 %) 740 (48 %) 1,542 (100 %)

4. มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร 
 (2486)

0 (0 %) 8 (100 %) 434 (48 %) 1,086 (100 %)

5. มหาวิทยาลัย
 ศลิปากร (2486) 
 ไมจบกอน 2497

0 (0 %) 1 (100 %) 447 (61.4 %) 728 (100 %)

6. มหาวิทยาลัย
 ศรนีครินทรวิโรฒ
 (2497)

0 (0 %) 30 (100 %) 3,065 (46.7 %) 7719 (100 %)

7. มหาวิทยาลัย
 เชยีงใหม (2506)
 เร่ิมสําเร็จการ
 ศึกษาป 2510

- - 783 (46.8 %) 1673 (100 %)

8. มหาวิทยาลัย
 ขอนแกน (2507)

- - 196 (38.4 %) 510 (100 %)

9. มหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร 
 (2513)

- - 137 (34.9 %) 392 (100 %)

10. สถาบัน
 เทคโนโลยี
 พระจอมเกลา 
 (2513)

0 (0 %) 125 (100 %) 25 (3.9 %) 642 (100 %)

11. มหาวิทยาลัย
 กรุงเทพ (2514)

187 (57.9 %) 323 (100 %) 186 (57.2 %) 325 (100 %)

12. วิทยาลัย
 การคา (2513) 
 เร่ิมสําเร็จการ
 ศึกษาป 2515

- - 247 (56.5 %) 437 (100 %)
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สถาบันท่ีมีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คือมหาวิทยาลัย
มหิดล ในป พ.ศ. 2490 มีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหิดลถึง 52% สวนใหญกระจุกตัวอยูในคณะแพทยศาสตร วิทยาศาสตร และ
เภสัชศาสตร สวนสัตวแพทยมีแตเฉพาะผูชาย สภาวะกระจุกตัวในศาสตรดาน 
แพทยศาสตรและวิทยาศาสตรของผูหญิง ปรากฏในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เชนกัน ชีว้าอุดมศกึษาไทยในสายวิทยาศาสตรและการแพทยเปดกวางรับผูหญิง
เขาเรียนแตเริม่ตน สวนความรูในศาสตรพาณิชยศาสตรและการบญัชี เปนพ้ืนท่ี

ชื่อสถาบัน 
(ปพุทธศักราช

ปกอต้ัง)

พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2519

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

จํานวน
นิสิตหญิง

จํานวน
รวมนิสิตชาย
และหญิง

13.  วิทยาลัยเกริก 
 (2513) 
 เร่ิมสําเร็จการ
 ศึกษาป 2516

- - 59 (73.7 %) 80 (100 %)

14. วิทยาลัย
 ธุรกิจบัณฑิตย 
 (2516)

- - 37 (66.1 %) 56 (100 %)

15. มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง 
 (2517)

- - 2,122 (43 %) 4,938 (100 %)

16. มหาวิทยาลัย
 ศรีประทุม 
 (2517)

- - 1 (100 %) 1 (100 %)

17. มหาวิทยาลัย
 อัสสัมชัญ
 บริหารธุรกิจ 
 (2517)

- - 95 (56.9 %) 167 (100 %)

รวม 146 (22.6 %) 646 (100 %) 10, 940 
(45.5 %)

24,042 
(100 %)

รวม 30 ป 77,840 
(43.7 %)

178,132
(100 %)

ท่ีมา:  ตารางจํานวนบัณฑิตหญิง ปรับปรุงจาก วนิดา พูนศิริวงศ, นิศา ชูโต, และอาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา 
 (น. 23), 2522.
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รองรับนักศึกษาท้ังสองเพศภาวะในสัดสวนใกลเคียงกัน แตคณะอักษรศาสตร
ไมมผีูชายสําเร็จการศึกษาแตอยางใด สวนคณะท่ีไมมผีูหญิง คอืวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร และอีก 2 สถาบันท่ีไมรับผูหญิงเขาเรียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองไดเปดเปนตลาดวิชา และในหวง
เวลาขางตนมีนักศึกษาหญิงสําเร็จการศึกษาเพียง 20 คน หรือ 5.7% วิชา
ที่เปดเรียนคือวิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร และการเมือง เปนไปไดวาความรู
ขางตนยังไมเปนท่ีนิยมในหมูผูหญิง หรือไมมีตลาดแรงงานรองรับ อาทิ ดาน
นิติศาสตร ซึ่งเปนท่ีถกเถียงมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ืองการกีดกันผูหญิง
เขาเรียนโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลมองวาการทํางาน
ดานตุลาการตองอาศัยความรอบรู ความมีเหตุผล และจิตใจที่เขมแข็ง ผูหญิง
นาจะออนโยน ออนแอเกินกวาจะทํางานประเภทน้ีได นอกจากน้ีผูเรียนในระยะแรก
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง คือผูที่จบโรงเรียนกฎหมายจาก
กระทรวงยุติธรรมซึ่งไมไดรับผูหญิงเขาเรียนและทํางานแตเบื้องตน นักศึกษา
กลุมอื่น ประกอบดวย ขาราชการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทนายความ ครู 
และผูแทนทองถ่ิน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559) ซึ่งเปนอาชีพท่ีกีดกัน
ผูหญิงตั้งแตตนมือดวยเชนกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จ 8 คน เปนผูชายลวน เน่ืองจาก
สาขาวนศาสตร กระทรวงไมมีนโยบายรับผูหญิงเขาเรียนและทํางานราชการ 
ตอมาเมือ่มกีารขยายสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ อาท ิประมง ปาไม และปรับสถานะจาก
โรงเรียนเตรียมขาราชการของกระทรวงเปนตลาดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ก็ยังคงยึดจารีตเดิม ไมมีนโยบายรับผูหญิงเขาเรียน จนกระท่ังมีการปรับตัว
ขยายสาขาวิชาใหมๆ จึงมีนิสิตหญิงเขาเรียนในสถาบัน

เมื่อลวงถึงป พ.ศ. 2519  สถาบันอุดมศึกษาไดเพ่ิมขึ้นรวมแลวเปน 
17 สถาบัน มีผูหญิงสําเร็จการศึกษาทั้งหมดรวมแลว 10,940 คน คิดเปน 
45.5% เม่ือรวมระยะ 30 ป คือระหวางป พ.ศ. 2490 - 2519 มีผูหญิงเพียง 
77,840 คนเทาน้ันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเปน 43.7% ของ
ทัง้หมด ซึง่ชีว้าสัดสวนของผูหญิงในระดับอดุมศึกษาใกลเคียงกับผูชายนับตัง้แต
ปลายพุทธทศวรรษ 2510 ทวาผูสําเร็จอุดมศึกษาเปนคนกลุมนอยในสังคม
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เม่ือวิเคราะหธรรมชาติของความรู พบวาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร วนศาสตร เปนพ้ืนที่ของผูชายมาจนปจจุบัน 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
สูโลกความรูดานเคร่ืองยนตกลไกมากข้ึน แตยังนับวาเปนชนกลุมนอย ผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี 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% สวนระดับปริญญาตรีมีผู หญิง 145 คน คิดเปน 33.0% 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559)

สําหรับสาขาวิชาท่ีมีพลวัตสูง คือวิชาชีพครูและอาจารย ในระยะแรก
ไมเปดรบัผูหญิงเชนกัน กลาวกันวาครูบางคนตองไปประจําโรงเรียนตางจงัหวัด 
ซึ่งสังคมไทยยังไมนิยมใหผูหญิงไปทํางานหางไกลบาน จึงขาดแคลนผูที่จะ
เขาเรียน สวนศาสตรที่เปดกวางในระยะหลัง และมีความยืดหยุนตอนักศึกษา
ทุกเพศภาวะ ไดแกรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเปนวิชาท่ีมีการเปดใหเรียน
หลังพุทธศตวรรษ 2500 จึงอาจวิเคราะหไดวา โอกาสเขาถึงความรูสมัยใหม
ของผูหญิงท่ีถูกกําหนดดวยตลาดแรงงานในภาคราชการ สงผลใหสดัสวนผูหญิง
ในตําแหนงสูงในภาคราชการระยะตอมามีสัดสวนนอยมาก อาทิ ตําแหนง
ในระดับเจากระทรวง ปลัดกระทรวงและอัตราตําแหนงผูบริหารหนวยงาน
ระดับ ซี 10 - 11 และอาจอธิบายถึงตนสายปลายเหตุของสถานะชายขอบ
ของผูหญิงในชุมชนการเมือง และเศรษฐกิจ ณ หวงเวลาตอมา

ในขณะเดียวกันวิเคราะหไดวา ปจจัยทางวัฒนธรรมมิไดมีอิทธิพลตอ
การกดทับและกีดกันผูหญิงมากนักในการเขาถึงความรูสมัยใหมและโรงเรียน
อยางท่ีเขาใจกัน ดังปรากฏวาเมื่อรัฐมีนโยบายเปดกวาง สัดสวนของผูหญิง
ก็เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งโนเดล (John Knodel, 1997) ชี้วา การท่ีสัดสวน
เด็กหญิงตีตื้นและอาจกาวขามเด็กชายทุกระดับในทศวรรษ 1990 นั้น มิได
เกิดจากประชากรเด็กหญิงเขาสูระบบการศึกษาเบ้ืองตนคอืระดบัประถมศกึษา
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มากกวาเด็กชาย ทวาเปนผลจากปจจัยเชิงวัฒนธรรม ที่กําหนดพฤติกรรมการ
เรียนของเด็กหญิงใหมีระเบียบวินัยคอนขางมาก เด็กหญิงจึงเกาะระบบการ
ศกึษาไดมัน่คงกวาและไตเตาอยูในระบบการศกึษาไดตอเน่ืองมากกวาเด็กชาย 
งานของโนเดล (Knodel) (1997, p. 68) ชี้วาสัดสวนการสอบเล่ือนชั้น หรือ
ความสามารถทางวชิาการของเดก็หญิงในการสอบวดัผลและเล่ือนระดับชัน้สูง
กวาเด็กชายในทุกกลุมอายุ ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีสวนสําคัญคอยโอบอุม
และกดดันเด็กผูหญิงใหอยูในระเบียบวินัย คือความคาดหวังของครอบครัว
และสงัคมและความกตญัูตอบพุการี ปจจยัขางตนคอยกํากับเดก็ผูหญิงใหอยู
ในลูในทางมากกวาเด็กชาย กลาวอีกนัยหน่ึง อดุมการณชายเปนใหญทีป่ลกูฝง
ความเชื่อเร่ืองลูกสาวและผูหญิงดีในอุดมคติคอยกํากับเด็กหญิงใหมีความ
มุงมั่นและอดทนกับระบบการศึกษาไดสูงกวาเด็กชาย สังคมไทยมักเล้ียงดู
เด็กผูชายใหมคีวามอิสระในการใชชวิีต และไมไดคาดหวังเร่ืองความกตัญูตอ
บุพการีในเชิงเศรษฐกิจ และความประพฤติที่ตองอยูในกรอบจารีต แตคาดหวัง
ผานการบวชเรียน 

นอกจากน้ี ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กหญิงยังเชื่อมโยงกับ
ตวัแปรเร่ืองระบบเศรษฐกจิโลกทีข่ยายตัวเขามาใชพ้ืนท่ีในประเทศกําลงัพัฒนา
เปนฐานการผลิตสินคานานาชนิด ประเทศไทยเองไดจัดทําเขตการผลิตสินคา
สงออก อาทิ เขตนิคมอุตสาหกรรม ที่จังหวัดลําพูน จังหวัดอยุธยา และจังหวัด
สงขลา พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเหลาน้ีเปนแหลงจางงานของผูหญิงท่ีผาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและปลาย รวมท้ังตลาดแรงงานระดับ
อุดมศึกษา โอกาสตลาดงานท่ีเปดกวางสงผลตอการปรับตัวของครัวเรือนที่อยู
ในพ้ืนท่ีใกลนคิมอตุสาหกรรมคอนขางชัดเจน ในหมูบานแถวปาซาง จงัหวัดลาํพูน
และสารภี จงัหวัดเชยีงใหม พบวาครัวเรือนยากจนหรือคอนขางยากจน ตางทุมเท
ทรพัยากรของครัวเรือนเพ่ือสงเสยีบุตรสาวเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ดวยคาดหวังจะใหเขาสูตลาดแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน และเปน
เสาหลักของครอบครัวในระยะยาว สวนครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
ตางทุมเทใหบุตรสาวและบุตรชาย เขาสูอุดมศึกษา เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน
ทีม่ัน่คงกวา คนในหมูบานมองการศึกษาเด็กหญิงในเชิงการลงทุนและมองเห็น
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ชองทางตลาดแรงงานและรายได กลาวไดวาภาพความม่ันคงของครอบครัว
ในอนาคตเกาะเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษาในตัวเด็กหญิงมากข้ึน (Nawarat, 
2004, 2006a) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของธนาคารโลกท่ีกลาวมากอนหนาน้ี 
ที่ไดวิเคราะหเช่ือมโยงระหวางการขยายตัวของตลาดแรงงานระดับลางและ
กลางกับการลงทุนทางการศึกษาในตัวเด็กหญิงของครอบครัว

การเคล่ือนไหวของสตรีนยิมเปนอกีปจจยัหน่ึงท่ีสงอิทธิพลทางความคิด
ตอการศึกษาของเด็กหญิงอยางไมอาจปฏิเสธได โดยผานประชาคมโลกท่ีกดดัน
ใหรัฐบาลมีการวางแผนหนุนใหเด็กหญิงเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาและ
พัฒนา ซึ่งปรากฏชัดเจนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นอกจากน้ี กลุมองคกร
ผูหญิงในระดับชุมชนมักมีโครงการเฝาระวังเด็กหญิงกลุมดอยโอกาส และมี
ความเส่ียงตอการคามนุษย โดยการอุดหนุนทุนการศึกษา มีการสรางงาน
ในระหวางการเรียน รวมท้ังมีสวนอยางสําคัญในการขับเคล่ือนเรียกรองเร่ือง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนฟรี รวมทั้งทุนอุดหนุนตางๆ ผูนําสตรีระดับ
ชุมชน ซึ่งสวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา ไดหันกลับมาใชชีวิตนักเรียน
นักศึกษา โดยการเขาเรียนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือสรางตัวแบบ
จูงใจตอเยาวชน และเพ่ิมตนทุนทางวัฒนธรรมใหตน (Nawarat, 2004)

การมีสถานศึกษาใกลชมุชนเปนปจจยัเชิงบวกคอนขางมาก รวมท้ังขนาด
จํานวนบุตร ครอบครัวท่ีมีบุตรนอยลง ซึ่งสวนใหญมีบุตร 2 คน มักเปดโอกาส
แกลูกท้ังหญิงชายอยูในระบบโรงเรียนในระดับที่สูง

6.4 ขอทาทายความกาวหนาทางการศึกษาของผูหญิง
ในระบบโรงเรียน
6.4.1 อคติเพศภาวะและความเหลื่อมซอน
ของเพศภาวะกับอัตลักษณอ่ืน 
ทฤษฎีสตรีนิยมในกลุ มวิพากษและหลังสมัยใหมได นําแนวคิด 

‘Intersectionality’ ซึง่ในประเทศไทยยงัไมมคีาํแปลทีล่งตวั แตมผีูรเิริม่ถอดความ
เปนไทย เชน ‘อํานาจทับซอน’ ปฏิภาคภาวะ (สมัคร กอเซ็ม, 2553, น. 14) 
แนวคิด ‘Intersectionality’ สรางระบบคิดการวิเคราะหระบบอํานาจกดทับ
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เชิงซอนในวิถีชีวิตผูหญิง เริ่มจากการวิเคราะหผูหญิงสีผิวในอเมริกา นักคิด
กลุมนี ้อาทิ คมิเบรอเล วิลเลีย่ม ครนิชอว (Kimberlé Williams Crenshaw, 1989) 
(as cited in Carastathis, 2014. p. 59) ชี้วาความสัมพันธระหวางระบบ
โครงสรางอํานาจทางชนช้ัน เช้ือชาติ สีผิว เพศภาวะ เพศวิถี และศาสนา/
ความเช่ือ ตางสงอิทธิพลซ่ึงกันและกันในการบมเพาะอัตลักษณ และจัดวาง
ตาํแหนงแหงท่ีของผูหญิง การวิเคราะหวิถีชวิีตผูหญิงในฐานะคนท่ีมสีถานะรอง
จงึตองวิเคราะหผานระบบอํานาจดังกลาวไปดวยกัน เปรียบเสมือนการวิเคราะห
สมการหลายช้ัน และการวิเคราะหแบบตัดขวางในหลายๆ พ้ืนท่ี หลายๆ บริบท
ทีซ่อนทับโดยไมละท้ิงระบบโครงสรางอํานาจใด แตเผยใหเห็นวาระบบอํานาจตางๆ 
ไดสงอทิธิพลซ่ึงกันและกันในการจัดวางตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง การวิเคราะห
จึงตองกระทําผานระบบอํานาจหลายระบบ โดยคํานึงถึงความซับซอน การไม
แยกขาด และไมลดรูปการวิเคราะห เปนตน

ความกาวหนาทางโอกาสเขาถึงความรูในระบบโรงเรียนของเด็กและผูหญิง
ทีก่ลาวมาขางตน ทัง้ในประเทศกําลงัพัฒนาในบางอนุภูมภิาค และในประเทศไทย 
ดานหน่ึงปฏิเสธมิไดวา เด็กและผูหญิงในกลุมชนชั้นกลางและลางมีทุนมนุษย
และทุนทางวัฒนธรรมสะสมในตัวตนเพ่ิมมากขึ้นนานัปการ อาทิ การเปด
โอกาสทางเศรษฐกิจ และการท่ีผูหญิงชนชั้นกลางพัฒนาตนเปนนักวิชาชีพ
ในหลากหลายสาขาอาชีพ เปนผูนําองคกรทางธุรกิจ กระน้ัน ผูหญิงสวนใหญ
ยังคงกระจุกตัวอยูในตลาดแรงงานระดับลางท่ีขาดความมั่นคงในการทํางาน 
รายได และสวัสดิการ ยังทํางานในสายพานการผลิตตามโรงงานตางๆ และ
งานนอกระบบตามใตถุนบาน (piece work) นอกจากนี้ คาจางของผูหญิง
ที่ทํางานประเภทเดียวกันกับผูชายมักต่ํากวาอีกดวย ผกผันกับสัดสวนรายได
ของผูหญิงในหนวยครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึน้ (สถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2550) ในงานของสตรอมควิสต (Stromquist, 2012) ชี้วาในหลายประเทศ 
เชน อินเดีย การศึกษาระบบโรงเรียนชวยชะลอเด็กหญิงในเร่ืองความคาดหวัง
การแตงงานในวัยเยาว เปดโอกาสใหผูหญิงตัดสินใจเรื่องการคุมกําเนิดและ
จํานวนบุตร และชวยพัฒนาความเปนผูนําในชุมชนทองถ่ิน เปนตน
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ทวาในอีกดานหน่ึง นักสตรีนิยมที่สนใจการศึกษาของเด็กหญิงและ
ผูหญิงจํานวนไมนอย (Unterhalter, 2005; Wiener, 2004; Stromquist, 
2003; Stone, 1994; Connell, 1987) โตแยงมุมมองของรัฐและภาคีหุนสวน
การพัฒนาท้ังระดบัโลกและทองถิน่ท่ีใหความสาํคัญแกตวัเลขสถิตขิองเด็กหญิง
ในระบบโรงเรยีน และมองวาจาํนวนท่ีมากข้ึน รวมทัง้การท่ีเด็กหญิงอยูในระบบ
การศึกษาในจํานวนปที่ยาวนานมากข้ึน คือความสําเร็จ และเปนภาพสะทอน
ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง นักคิดกลุมนี้ชี้ว า 
ความกาวหนาทางตัวเลขอาจไมไดแสดงถึงโอกาสท่ีดกีวาสําหรับเด็กและผูหญิง
ในความหมายที่วาอคติทางเพศภาวะและโครงสรางเพศภาวะยังคงบมเพาะ
ความเปนอื่นตอเด็กหญิงและผูหญิงอยูตอไป หาไดเบาบางลงจนครอบครัว
มองเห็นคุณคาของเด็กหญิงในฐานะมนุษยที่เทาเทียมไม และระดับการศึกษา
ที่สูงข้ึนของผูหญิงก็ไมอาจชี้ชัดถึงการมีอํานาจในตัวเองของผูหญิงในทุกมิติ 
สังคมเองยังคงคาดหวังผูหญิงตามระบบคิดโครงสรางเพศภาวะแนวจารีต 
สตรอมควิสต (Stromquist, 2012) เผยวา งานวิจัยท่ีศึกษาในประเทศแถบ
อนภูุมภิาคแอฟริกา ชีว้า ในบางประเทศท่ีผูชายรวมท้ังเด็กชายถูกเกณฑไปเปน
ทหารในสถานการณการสูรบท่ียืดเย้ือนั้น ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ถูกถายโอนไปอยูที่ผูหญิง เพ่ือความอยูรอด ครอบครัวจึงเร่ิมลงทุนใหเด็กหญิง
เขาถึงการเรียนในระดับสูงมากข้ึน ดวยหวังวาเด็กหญิงจะสามารถเขาสูตลาด
แรงงานท่ีมีผลตอบแทนดี สงผลใหครอบครัวมีความม่ันคงในยามท่ีไมมีผูชาย
เปนเสาหลัก งานวิจัยอีกกลุมหนึ่งท่ีสะทอนถึงการไมเคล่ือนตัวเทาท่ีควรของ
อคติทางเพศภาวะ คือการเบียดขับเด็กหญิงและผูหญิงจากการเขาถึงความรู
ในสาขาวิชาที่โดยจารีตสงวนไวสําหรับเพศภาวะชาย ซู โรสเซอ (Sue Rosser, 
2011) ชี้วานับตั้งแตตนทศวรรษ 2000 สัดสวนของนักศึกษาหญิงในวิชาดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีกลบัมแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง 
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาวิชาคอมพิวเตอรศาสตร (Computer 
Science) ซึ่งเคยมีสัดสวนนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีเพ่ิมเปน 10% 
ในป ค.ศ. 1971 และพุงสูงถึง 27% ในป ค.ศ. 1981 นั้น กลับลดลงสูตัวเลข
หลักเดียวหลังทศวรรษ 2000 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาหญิงสนใจในวิชา
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ดงักลาวนอยลง เกิดจากพ้ืนท่ีในโลกการงานอาชีพ ซึง่ยังคงมองไมเห็นศักยภาพ
สตรีเพศ ตาํแหนงผูนาํองคกรทีท่าํงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ยังถูกยึดครองอยางเบ็ดเสร็จโดยบุรษุเพศ ย่ิงไปกวาน้ี เน้ือหาความรูไมมกีาร
ปรับเปลี่ยนเพ่ือดึงความสนใจจากตัวผูเรียนอีกเพศหน่ึง มีการใหความเห็นวา
ประสบการณและความรูของผูหญิงไมมพ้ืีนท่ียืนในหลกัสตูรแตอยางใด นอกจากน้ี
นักศึกษาหญิงที่เขาเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ซึ่งมีจํานวนนอยมักถูกปลอยใหอยูอยางโดดเด่ียว สถาบันการศึกษาขาดกลไก
สนับสนุนนักศึกษาหญิง ซึ่งเปนชนกลุมนอยท้ังในเชิงเพศภาวะและชาติพันธุ 
พวกเขาจึงขาดความม่ันใจ และละท้ิงความสนใจในสาขาวิชาที่เรียนไปในท่ีสุด
หลังจากจบชั้นปริญญาตรี 

สวนงานวิจยัท่ีศกึษาในประเทศแถบอนภูุมภิาคลาตนิอเมรกิาและคารบิเบยีน 
ซึง่เปนซกีโลกท่ีเด็กและผูหญิงไดรบัการสงเสริมใหมโีอกาสทางการศึกษาสงูกวา
ในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ กลับเผยตัวเลขโอกาสทางการศึกษาของ
ผูเรียนท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวางตัวแปรทางชนชัน้ เพศภาวะ และความเปน
ชาตพัินธุอยางนาสนใจ อาทิ งานศึกษาในประเทศบราซิล (Rosemburge, 1997 
as cited in Stromquist, 2012, p. 184) ที่ไดเผยวาจํานวนปในโรงเรียนผูหญิง
ผิวดําท่ีอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งพ้ืนที่สวนใหญเปนชนบท
และเปนแหลงท่ีอยูของผูคนท่ีถูกกวาดตอนมาเปนทาสจากทวีปแอฟริกาต้ังแต
อดีตจนถึงศตวรรษที ่19 นัน้ มเีพียง 2.1 ป เปรยีบเทียบกับผูหญิงในภาคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศบราซิลอันเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและประชากรสวนใหญ
เปนคนผิวขาวมีจํานวนปในโรงเรียน 5.7 ป ในงานช้ินเดียวกัน ผูเขียนศึกษา
สถานะและขอทาทายของการศึกษาระดับกอนประถมวัย (preschool level) 
ใน 7 รัฐของประเทศบราซิล ซึ่งเผยวาเด็กผิวดําอายุ 7 ขวบ แตยังคงเรียนระดับ
กอนประถมวัยมเีปนจาํนวนมาก แสดงวาเด็กเหลาน้ีถูกทอดท้ิงไมไดรบัการพัฒนา
ความพรอมเพ่ือเขาเรียนระดับประถมศึกษา พวกเขาจึงเรียนซ้ําชั้นตั้งแตระดับ
อนุบาล เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึนเก่ียวกับคณุภาพการศึกษาของเด็กผิวดํา
กอนวยัเรียน ผูเขียนไดศกึษาวิเคราะหเพ่ิมเตมิไปทีค่ร ูพบวาครทูีส่อนชัน้อนบุาล
เด็กผิวดําเปนผูหญิงผิวดําท่ีราว 85% ไมไดรับการศึกษาอบรมดานการสอน
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เด็กอนุบาล ย่ิงไปกวาน้ี 79% ของครูเหลาน้ีสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับชั้น
ประถมศกึษา ขอคนพบน้ีชีว้า เด็กผวิดําถูกจดัวางไวในกลุมทีข่าดโอกาสการศึกษา
ตั้งแตเร่ิมตน ซึ่งก็คือในระยะกอนวัยเรียนหรือในระดับอนุบาลน่ันเอง ดังน้ัน
โอกาสเขาโรงเรียนในระดับประถมศึกษาของเด็กกลุมนี้ยอมมีนอยหรือชากวา
เด็กผิวขาว ในงานชิ้นเดียวกันน้ี ผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวา การดอยโอกาสของเด็ก
วัยอนุบาลผิวดํา สงทอดมาจากความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาของคนผิวดํา 
โดยเฉพาะผูหญิงที่เคยเปนกลุมดอยโอกาสทางการศึกษามากอน และเปน
ผลจากการที่ครูผิวดํา 79% อยูในโรงเรียนเพียงเวลาส้ันๆ และจบการศึกษา
ในระดับตํา่ งานวิจยัน้ีย้ําวา การทําความเขาใจกบัการเขาถึงการศึกษาของเด็กหญิง
และผูหญิง ไมอาจละเลยตัวแปรดานชาติพันธุ อายุ และเพศภาวะซ่ึงตองนาํเขา
มาวิเคราะหดวยเสมอ นอกจากน้ี คุณภาพและคุณวุฒิของครูนาจะบงบอกถึง
คุณภาพการศึกษาท่ีเด็กไดรับในปจจุบันและโอกาสของเด็กในอนาคตดวย 

งานวิจัยในประเทศไทย (Knodel, 1997) และในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(Stromquist, 2012) ตางชี้วาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ทุกระดับ ซึ่งแทบจะสังเกตไมเห็นนับตั้งแตปลายทศวรรษ 1990 นั้น อาจมิได
สะทอนวาโอกาสดังกลาวไดชวยเขยาโครงสรางเพศภาวะท่ีกําหนดพ้ืนท่ี และ
สัญญะการแบงงานทางเพศภาวะมากนัก เชน มีรายงานท่ีระบุวา สหพันธและ
องคกรครูนาํโดยบุรษุเพศแทบท้ังสิน้ (Stromquist, 2012) ในประเทศไทย ตาํแหนง
ผูอํานวยการเขตการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาภาครัฐซึ่งมีอยูประมาณ 
74,000 แหงท่ัวประเทศถูกครอบครองแบบเกือบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยบุรุษเพศ
เชนกัน ประมาณการวาผูหญิงมีโอกาสแทรกตัวอยูไมถึง 10% ภาวะไรตัวตน
ของผูหญิงในโลกวิชาชีพการศึกษาจึงย่ําแยไมนอยหรืออาจย่ิงกวาในพ้ืนท่ี
การเมืองและเศรษฐกจิ ในงานของมาด ีลิม่สกลุ (2552) งานของนงเยาว เนาวรัตน 
(2551) และงานช้ินอื่นๆ เชน งานของนิศา ชูโต และคณะ (2538) ตางวิเคราะห
ใหเห็นวาความเหนือกวาของบุรุษเพศยังถูกผลิตช้ําอยางตอเน่ืองในตําราเรียน 
แมวาระบบเศรษฐกิจและโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงไดลํ้าหนาเด็กชาย
ไปแลวโดยภาพรวม แตตําราเรียนในระยะชวง 2 - 3 ทศวรรษท่ีผานมา ยังคง
นําเสนอภาพลักษณบทบาทหญิงชายท่ีผูกโยงผูหญิงไวกับอาณาบริเวณบาน
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อยางขาดพลวัต ทั้งๆ ที่สัดสวนกําลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย
ครึ่งหน่ึงเปนผูหญิง

ภาพที่ 6.1 ตั้งวงลอมรับประทานอาหาร

ภาพท่ี 6.2 กิจกรรมดานวิทยาศาสตรของนักเรียน
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ภาพที่ 6.3 ผูใหญบานกําลังนําประชุมลูกบาน

ภาพท่ี 6.4 โรงเรียนสีเขียว

นอกจากน้ีในชวงคร่ึงทศวรรษท่ีผานมา ครูที่รับผิดชอบวิชาเพศศึกษา
ยังคงปฏเิสธท่ีจะนาํแนวคิดเพศภาวะสูการเรียนรูในหองเรียน แมวาองคกรสตรี
และองคกรพัฒนาสังคม รวมทั้งภาครัฐไดริเร่ิมนํารองสรางหลักสูตรเขยาวิธีคิด
เพศวิถีในแนวจารีตไปบางก็ตาม ทวาแรงเสียดทานก็มีพลังตานมิใชนอย เชน
เดียวกัน เน้ือหาวิชาในสายศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินแทบไมมพ้ืีนท่ี
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ใหนาํเสนอภาพตัวแทนผูหญิงในฐานะผูรูและปราชญชาวบาน เน้ือหาตําราเรียน
และการนําเสนอภาพตัวแทนผูหญิงไวใน ‘พ้ืนท่ีบาน’ เหลาน้ีอาจจุดประกาย
เยาวชนรุนเยาวทั้งสองเพศภาวะใหขาดจินตนาการตอพ้ืนท่ีและบทบาทหญิง
ชายท่ียืดหยุนและมีทางเลือกมากข้ึนก็เปนได แมวาหลักสูตรและตําราเรียน
อาจมิไดมีพลังกอรูปความคิดฝงลึกในตัวผูเรียนไดทั้งหมด ดวยความสัมพันธ
หญิงชายในสังคมไทยไดวิวัฒนไปอยางมาก ดวยอิทธิพลของระบบคิดเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ ที่ไดปรับบทบาทผูหญิงเปนผูกระทําการทางเศรษฐกิจมากข้ึน

ปรากฏการณทีช่ีว้าโรงเรียนยังไมมศีกัยภาพเปนสถาบันนําการเปล่ียนแปลง
เพ่ือทาทายกับโครงสรางอาํนาจเพศภาวะแบบด้ังเดิมไมยกเวนแมแตในประเทศ
ที่พัฒนาแลว และมีสตรีเปนนักการเมืองสัดสวนท่ีสูง โรเบิรต คอนเนลล 
(Robert Connell) (1987) เสนอวา ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย การเปล่ียน
โครงสรางอํานาจเพศภาวะมักไดรับการตอตานจากบุรุษเพศอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะการตอตานในวิถีชวิีตประจาํวัน การตอตานทาทายแมวาอยูในลกัษณะ
ไมโจงแจง อาทิ ผาน สายตา ทาทาง และผานทางภาษา แตมีผลใหการริเร่ิม
และการดําเนินนโยบายท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและผูหญิง
กาวหนาอยางลาชา ดวยเหตุนี้ คอนเนลล (Connell, 1982) ชี้วาความเทาเทียม
ระหวางเพศท่ีตั้งอยูบนฐานเชิงปริมาณน้ันไมเพียงพอ การประเมินผลสําเร็จ
ความกาวหนาทางการศึกษาจึงไมควรเนนเฉพาะสัดสวนของเด็กหญิงที่เขาไป
แทนท่ีนักเรียนชายเพียงเทาน้ัน หากควรกาวไปสู การประเมิน/ตรวจสอบ
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและในชีวิตประจําวันของเด็กท้ังสองเพศภาวะ 
วามีอคติและการเหยียดหยามทางเพศมากนอยเพียงใด งานของสตรอมควิสต 
(Stromquist, 2012) ก็ไดตั้งขอสังเกตในทํานองเดียวกันวา โรงเรียนมีแนวโนม
จัดการศึกษาตามแนวจารีต เด็กและผูหญิงที่ผานระบบโรงเรียนจึงไมไดรับ
การบมเพาะหนอออนทางความคิดเพ่ือตอรองกับระบบชายเปนใหญ นอกจากน้ี
ผูเขียนยังอางวา มีงานวิจัยและประสบการณที่สกัดจากการทํางานขององคกร
สตรีในหลายภูมิภาคท่ีระบุวา การศึกษาเพ่ือฟนฟูศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
สรางความเปนตัวตนและการมีอํานาจในตัวเองเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนอกระบบ
โรงเรียน งานของ วีเนอร (Weiner, 2004) ไดตอกย้ําวานักวางแผนท้ังระดับโลก
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และทองถิน่ท่ีนยิมกลาวถึงความสาํเร็จของนโยบายทางการศึกษาของเดก็หญิง
ในเชิงตัวเลขซ่ึงไมเพียงพอ

โดยสรุปนักสตรีนิยมเหลาน้ีเนนย้ําวา การประเมินความสําเร็จของ
การศึกษา ควรเปนการสํารวจตรวจสอบวาโรงเรียนไดบมเพาะ/สรางจิตสํานึก/
ความเปนตัวตนในเด็กหญิง/ชาย และความกาวหนาในโลกของงานอาชีพและ
ตําแหนงแหงท่ีของแตละเพศในพ้ืนท่ีการตัดสินใจและสวนตัวอยางไร 

ดงัน้ันสําหรับสตรีนยิมการศึกษาสําหรับเด็กและผูหญิงยังคงเปนประเด็น
ทางการเมืองที่ทาทายท้ังสิทธิการเขาถึงและการกาวใหพนจากการเขาถึงไปสู
การเสริมพลังอํานาจ (beyond access to empowerment) 

6.4.2 ความเทาเทียมทางการศึกษาและเพศภาวะ
ในปริมณฑลอํานาจ
ภาพสะทอนความไมเทาเทียมระหวางคนสองเพศในปริมณฑลอํานาจ 

และในตําแหนงการตัดสนิใจ อาทิ สดัสวนของผูหญิงท่ีไดรบัเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนผูนําระดับสูงในองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทํางาน
ในแวดวงวิชาชพี ถูกนํามาใชในการวิเคราะหความสําเร็จของการศึกษาของเด็ก
และผูหญิงมากข้ึน พ้ืนท่ีการเมืองไดรับการวิเคราะหวาเปนหัวใจของการแสดง
ความเทาเทียมในสงัคมของหญงิชาย จนกระทัง่มกีารพัฒนาคาดชันชีีวั้ดทีเ่รียกวา 
‘Gender Empowerment Measure - GEM’ ตอมา GEM ไดรับการยอมรับ
ใหเปนตัวชี้วัดที่สําคัญท่ีใชในรายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Development Report) ของ UNDP ใน Human Development Report 
ป 2007/2008 มรีายงานวาประเทศท่ีม ีGEM สงูสดุคือประเทศนอรเวย รองลงมา
เปนประเทศสวีเดน ซึ่งมีคาดัชนี GEM ที่ 0.910 และ 0.906 ตามลําดับ ในสอง
ประเทศนี ้ผูหญิงมทีีน่ัง่ในสภาผูแทนราษฎร 40% และ 47% ตามลาํดับ รายงาน
ฉบบัดงักลาวแสดง GEM ในประเทศท้ังหมด 103 ประเทศ เมือ่พิจารณาตําแหนง
ของประเทศไทยจากตัวชี้วัด GEM ปรากฏวาไทยอยูในตําแหนงท่ี 73 ดอยกวา
ประเทศเกาหลีใตและมาเลเซีย ซึง่อยูในอันดับที ่64 และ 65 ตามลําดับ (UNDP, 
2007)
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จากการท่ีจํานวนปในโรงเรียนมีผลนอยมากตอการมีสวนรวมและ
การเขาสู ตําแหนงทางอํานาจของผูหญิง รวมทั้งตําแหนงในทางการเมือง
ภาคประชาชน อาทิ ในสหกรณคร ูสวนบทบาททางการเมืองของนักศึกษาหญิง
ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ไมเปลงประกายชัดเจน ย่ิงกวาน้ี พบวาการศึกษาในระบบ
ละเลยการถายทอดบทบาทผูหญิงในฐานะพลเมืองที่แข็งขันสูผู เรียน อาทิ 
ไมมกีารฉายภาพบทบาทของครผููหญิงในการขบัเคลือ่นการปฏริปูทางการศกึษา 
ไมมีประวัติศาสตรการตอสูของครูและองคกรสตรีที่ผลักดันใหผนวกประเด็น
เพศภาวะและชาติพันธุเขาสูหลกัสูตรและการบรรจุในตําราเรียน ไมมปีระวัตศิาสตร
การตอสูเพ่ือปรับปรุงเน้ือหาวิชาและบรรจุประเด็นใหมๆ เขาสูกระบวนการ
ทางการศึกษา อาทิ เร่ืองเพศศึกษาในหลักสูตรเปนตน (Stromquist, 2012) 
บทวิเคราะหขางตนไดรบัการกลาวถึงในงานวิจยัในสังคมไทยเชนกัน (UNESCO; 
Praparpun, 2009; มาดี ลิ่มสกุล, 2552)

6.4.3 ปฏิบัติการรื้อสรางเพศภาวะในหองเรียนสูศตวรรษใหม
ในโลกตะวันตก อาทิ อเมริกาและอังกฤษ นับต้ังแตทศวรรษ 1980 

เปนตนมา นักสตรีนิยม โดยเฉพาะกลุมนักคิดท่ีเรียกตัวเองวา ‘นักสตรีนิยม
การศึกษา’ (Education feminists) ซึ่งไดรับอิทธิพลความคิดจากสตรีนิยม
สายรากเหงา หนุนใหบรรจุระบบคิด ‘การศึกษาของผูหญิง’ ไวในระบบโรงเรียน
ในหลายระนาบดวยกัน เร่ิมตั้งแต

1. ใชงานศึกษาวิจยั ซึง่เปนความรูทีส่กัดจากญาณวิทยาชุดใหม เพ่ือเผย
และวิพากษปฏิสัมพันธในหองเรียน ทัศนะและความคาดหวังของครูตอผูเรียน
สถานะรอง และตําราเรียนท่ียังคงเปนกระบอกเสียงในการถายทอดและค้ํายัน
ระบบชายเปนใหญ

2.  นกัสตรีนยิมการศึกษาไดพัฒนาจดุยืนทางคุณคาของการปฏบิตักิาร
ในหองเรียน (praxis) ที่เกาะเก่ียวกับโจทยและคําถามของสังคมใหญ ความรู
และขอถกเถียงในหองเรยีนจงึไมเปนอืน่ และไมแปลกแยกจากโจทยและคําถาม
ที่โลกแหงชีวิตในสังคมใหญกําลังถกเถียงและแสวงหา 
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3.  ริเริ่มศาสตรการสอนแนวใหม ที่กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมแบบ
ประชาธิปไตย การคิดเชิงวิพากษ การเปดใจรับฟงเสียงตางๆ (voices) อยางมี
ขันติธรรม การเรียนรูแบบสานเสวนา (dialogue) และนําประสบการณสวนตัว
ของเด็กผูหญิงเปนบทเรียน ประเด็นเหลาน้ีสวนหน่ึงท่ีมักถูกนําเสนอในคํา 
‘ศาสตรการสอนสตรีนิยม’ (Feminist pedagogy) 

ขอถกเถียงเชิงคุณคาท่ีนักสตรีนิยมการศึกษานําเสนอขางตน เกิดจาก
การประเมินวาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับตางๆ มักมีรูปแบบ
การปฏิสมัพนัธทัง้ในและนอกหองเรยีนท่ีไปกดทบัตวัตน ลดโอกาส และสิทธ์ิ/เสยีง
ของเด็กหญิง (Stone, 1994) งานของสตรอมควสิต (Stromquist, 2012) ชีใ้หเห็น
ความกาวหนาของการปฏิรูปโรงเรียนในแนวสตรีนิยมที่ยึดหองเรียน หลักสูตร
และตําราเรียน เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการ (praxis) งานขางตนเผยวานักการศึกษา 
คร ูและนักสตรนียิมทีม่เีจตจาํนงใชพ้ืนท่ีการศึกษาและหองเรยีน เขยาโครงสราง
เพศภาวะแนวจารีต พึงรวมมือกันเพ่ือใหความรูแกครูและนักเรียน เก่ียวกับ
แนวคิดเพศภาวะและกระบวนวิธีสรางชุดวิธีคดิ และกิจกรรมตางๆ ทีเ่ปดทางเลือก
การประกอบสรางอัตลักษณทางเพศภาวะใหมีความยืดหยุน สตรอมควิสต
รายงานวาในบางประเทศ ความรวมมอืระหวางนักการศึกษา ครู และนักสตรีนยิม
ขางตน ไดรับเลือกเปนพ้ืนที่นํารอง ในโครงการพัฒนาและวิจัยเพ่ือลดทอน
หรือขจัดตําราเรียนท่ีแอบอิงอยูกับจารีตดั้งเดิมออกจากหลักสูตรและหองเรียน 
ประเทศท่ีบกุเบิกสรางตําราเรียนใหม ไดแกประเทศปากีสถาน มาลาวี บงักลาเทศ 
เม็กซิโก และศรีลังกา 

สตรอมควิสต (Stromquist, 2012, p. 213) ประมวลความคิดเบ้ืองตน
เก่ียวกับเปาหมายการเปล่ียนแปลงตําราเรียน โดยจําแนกเปน 3 ระดับ ดังน้ี

1.  สบืเนือ่งจากโครงสรางเพศภาวะท่ีมหีลายระดับ ในวธีิคดิของฮารดดิง 
(Harding, 1986) การศึกษาของผูหญิงเพ่ือแปรเปล่ียนอํานาจระหวางหญิงชาย
ตองไมหยุดน่ิงอยูที่การทําความเขาใจระดับพื้นผิวนอกสุด ซึ่งก็คือในระดับ
พฤติกรรม ดวยการจัดการศึกษาที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปจเจก 
อาท ิเปดโอกาสใหเด็กหญิงเลนกีฬาฟุตบอล รณรงคใหผูหญิงกาวขามธรณบีาน
ไปสูโลกการเมืองโดยไมตระหนักถึงโครงสรางการแบงงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ 
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และไมตระหนักถึงระบบสัญลักษณที่เปนรหัสหมายในการตอกย้ําท่ีทาง
และบทบาทของหญิงชายในสังคม การศึกษาและรณรงคในระดับดังกลาว
มักบรรลุผลอยางจํากัดและไมย่ังยืน

แผนงานในสวนน้ีพึงประกอบดวยความพยายามท้ังหลายท้ังปวง ในอัน
ที่จะขจัดภาษาและสัญญะซ่ึงสะทอนอคติทางเพศ ทั้งท่ีเปดเผยและท่ีซอนเรน
ใหมีนอยท่ีสุด เน้ือหาท่ีเปนเปาของการร้ือสรางไดแกการไมใหความสําคัญ
หรอืการไมเนนจุดเดนของความเปนชายเกินความจาํเปน รวมถงึการยกตัวอยาง
ทีเ่ทน้ําหนักไปท่ีการใหผูชายเปนผูแสดงหรือเปนผูกระทําอยางไมสมดลุ ในขณะท่ี
หองเรียนมีองคประกอบของเด็กอยางนอยสองเพศภาวะ

2.  ลดและขจัดการใหความสําคัญแกภาพลักษณตายตัวในความเปนผูหญิง
และผูชาย รวมทั้งภาพลักษณที่นําไปสูการแบงงานทางเพศภาวะ ขจัดเน้ือหา
ในตาํราอนัเปนท่ีสงัเกตไดวามแีนวโนมทีจ่ะจรรโลงภาพลกัษณขางตน อาท ิบทบาท
ทีผู่หญิงและผูชายแสดงในแวดวงสังคม ในชวิีตประจําวัน และในโลกการทํางาน 
ซึ่งสะทอนบุคลิกภาพท่ีคาดหวังวาเปนของแตละเพศอยางไมยืดหยุน

3. สรางตนแบบท่ีทาทายและตรวจสอบลัทธิเหยียดผิวและอคติทางเพศ 
การปฏิรปูนีว้างน้ําหนักท่ีการสรางพ้ืนท่ีใหมในตําราเรียน พ้ืนท่ีใหมจะแสดงใหเห็น
ภาพลักษณของผูหญิงและผูชายในเชงิทางเลอืก ซึง่จะทาทายภาพลักษณบทบาท
ตายตัว ในขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีการสรางวัฒนธรรมองคกรทางสังคมใหม

ในงานชิ้นเดียวกัน สตรอมควิสต (Stromquist, 2012, p. 214) นําเสนอ
ปฏบิตักิารเขยาโครงสรางเพศภาวะในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาวา ไดเคล่ือนตัว
จากการต้ังคําถามเร่ืองตําราเรียนไปสูการสืบสานความเปนประชาธิปไตย
ในหองเรียน อาทิ มีโครงการวิจัยท่ีเนนการเปล่ียนแปลง 2 เร่ืองดวยกัน ไดแก

1.  การสํารวจตรวจสอบและการปะทะสังสรรคในหองเรียน โดยเฉพาะ
ความสมัพนัธระหวางนักศึกษากับคร ูและระหวางนักศึกษาดวยกันเอง งานวิจยั
ในสวนน้ีจํานวนหน่ึงไดกาวขามจากการแสวงหาความรูไปสูปฏิบัติการจําลอง
ทีส่รางหองเรยีนใหมทีส่ลายอาํนาจในหองเรยีนท่ีมคีรเูปนศนูยกลางไปสูผูเรียน
และระหวางผูเรียน กระตุนใหครูเปดพ้ืนท่ีใหผูเรียนทุกกลุมไดมีสวนรวมในการ
สรางความรูไดอยางปลอดภัยและเทาเทียม  
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2.  การทดลองสรางสถานการณจาํลองโดยใหความสัมพนัธทางเพศภาวะ
แนวจารีตสามารถถูกต้ังคําถามและทาทายได หลีกเล่ียงได และแทนท่ีไดดวย
ความสัมพันธทีเ่สมอภาคกวา งานวิจยัประเภทน้ีเลือกวิธีการสอนและการเรียนรู
ในแนวศาสตรการสอนสตรีนิยม การเรียนรูในกระแสธารดังกลาวเนนการ
ผสมผสานระหวางประสบการณของนักเรียน มาตรการสงเสริมการสรางตัวตน
ของปจเจกและศักยภาพการเปนผูกระทําการของเด็กหญิง รวมท้ังลดบทบาท
ของครูในหองเรียน

โดยสรุปขอถกเถียงในบทน้ี หัวใจและแกนกลางของการเรียนการสอน
สตรนียิมในประเทศกําลงัพัฒนาในหลายอนุภูมภิาคเอเชียไดมกีารเขยาโครงสราง
ความรูตามแนวจารีตพอสมควร กรณีประเทศไทย แนวคิดสตรีนิยมหย่ังราก
มายาวนานและไดจุดประกายในแวดวงวิชาการดานการศึกษาไมนอย ในป 
พ.ศ. 2522 สาํนักงานประสานงานกิจการสตรแีละครอบครัวไดมนีโยบายสนับสนนุ
งานวิจยัท่ีสาํรวจแบบเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในหลายกระบวนวิชา เชน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งพบวา
ตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนในแตละสาระวิชาไดสรางภาพแทน 
กําหนดบทบาท และพ้ืนท่ีสาํหรับหญิงชายแตกตางกันคอนขางตายตัว และมีอคติ
ทางเพศแฝงอยู เชน สรางภาพผูหญิงเปนเพียงผูอยูในสถานะรอง ไมมีลักษณะ
เปนผูกระทําการ สัญญะเหลาน้ี กระทําผานท้ังภาพประกอบ การใหบทบาท
ตัวละคร และในเน้ือหาของหนวยสาระการสอนและตําราเรียน อคติดังกลาว
สรางระบบคดิทีกํ่ากับผูหญิงไวกับพ้ืนทีบ่าน ใหหวาดกลัวตอการตดัสนิใจ ยอมรบั
วาตนออนแอและขาดภาวการณเปนผูนํา ในงานวิจัยระยะตอมาจนปจจุบัน
ก็ยังปรากฏการผลิตซํ้าภาพลักษณขางตน แมจะมีลักษณะท่ีออนแรงลงบาง
ก็ตาม ทวา อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมก็เร่ิมที่จะขับเคล่ือนไป เมื่อมีการสราง
หลักสูตรสตรีศึกษาจนสําเร็จในตนพุทธทศวรรษ 2540 และแนวคิดสตรีนิยม
และมโนทัศนเพศภาวะเร่ิมมพ้ืีนท่ีในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
กลุมและเครือขายสตรีชนชั้นกลางเองก็มีสวนสําคัญในการผลักดันประเด็น
การพัฒนาสตรีที่เก่ียวของกับการศึกษาและฝกอบรมผูหญิง ซึ่งเร่ิมชัดเจน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมฉบบัที ่5 สวนประเทศอ่ืน อาทิ ประเทศปาปวนิวกินี 
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ซึ่งวัฒนธรรมชายเปนใหญคอนขางจะมีอํานาจควบคุมสังคม ทวา ครูสตรีและ
แมชีในกลุมโรงเรียนคาทอลิกก็ยังสามารถสอดใสความรูในตัวเด็กหญิงใหมี
ภาวะกลาตัดสินใจ มีทัศนะวิพากษวิจารณ มีอิสระในตน ตระหนักรูถึงความ
จําเปนท่ีจะตองกระทําการเพ่ือลดทอนการถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรงตอ
ผูหญิง เปนตน
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บทท่ี 7
บทสรุปสงทาย



สตรีนิยมในโลกตะวันตก เปนท้ังขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและ
กระแสธารความคิดท่ีมุงอรรถาธิบายตัวตนของผูหญิงวา ไมไดมสีถานะเปนเพียง
แควัตถุในการศึกษา ดวยการใชศาสตรสตรีนิยมเปนเคร่ืองมือนําทางความคิด 
คอยกระตุนเราใหเกิดการสรางองคความรูบนญาณวิทยาของผูหญิงใหปรากฏขึน้
ขามผานเวลานานนับศตวรรษมาอยางตอเน่ือง ความรูของผูหญิง โดยเสียง (Voice) 
ของผูหญิงและเพ่ือผูหญิงจึงมีความโดดเดน ทาทาย ทั้งยังไดผลิตขอเสนอและ
คาํถามท่ีแหลมคมตอความมตีวัตนของผูหญิงในสถานะตางๆ ครอบคลมุถงึสถานะ
ของคนชายขอบหรือสถานะคนเล็กคนนอยผูดอยอํานาจ ผูดอยสิทธิและเสียง
ในสังคมการเมืองอีกดวย งานเขียนน้ีไดนําเสนอแนวความคิดวาดวย “ศาสตร
สตรนียิม” ในหลากหลายกระแสท่ีสมัพันธกับประเด็นวาดวยการศึกษาในแบบเสรี 
(Liberal education) เพ่ือมุงสูการมีอสิรภาพผานการสรางประสบการณการเรียนรู
และซึมซับความรูใหนําไปสูการ “ย้ือ แยง ยึด” ตาํแหนงแหงท่ีความรูของผูหญิง 
จากท้ังวงวิชาการโลกตะวันตกและประเทศไทย โดยไดมองถึงชุดความสัมพันธ
ดังกลาววาเปนสิ่งสืบเน่ืองในหลายๆ หวงเวลาของประวัติศาสตรสังคมและ
ประวัติศาสตรภูมิปญญา ดังที่ โอเบรียน (O’Brien, 1983) ไดอรรถาธิบายถึง
เปาหมายการศึกษาของผูหญิงในวิธีคิดสตรีนิยม วามิไดเปนเพียงแตเร่ือง
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การตอบโตเพ่ือใหเกิดการเขาถึงความรูประเภทเดียวกับบุรุษเพศ และมิใชเร่ือง
การเขาถึงอํานาจ รวมทั้งความมั่งคั่งอยูดีกินดี ทวามีลักษณะของความเปน
การเมืองวาดวยเร่ือง “ย้ือ แยง ยึด” พ้ืนท่ีหัวหาดสําคัญในการสรางความรู
บนญาณวิทยาแบบใหม เพ่ือใหผูหญิงไดมพีลังอาํนาจและสามารถสงเสียงเพ่ือตีแผ
ภาวะความทุกขรอนแหงตนใหดังกองขึ้น

การสงเสียงเรียกรองของผูหญิงนั้น จึงนับวาไดมีการคลี่คลายและสราง
การขยับขบัเคลือ่นตวัเขามาสูพ้ืนท่ีของปฏบิตักิารทางการเมืองทีมุ่งจดัวางเปาหมาย
ในตัวเองใหเกิดการจัดสภาวะความเปนรองของผูหญิงในฐานะกลุมทางสังคม
หรือชนชั้นแหงเพศ

ปฏิบตักิารทางการเมืองและปฏิบตักิารในชีวิตประจําวันผานแนวความคิด
แบบสตรีนยิม จงึนับไดวามกีารลงหลักปกฐาน แลวสรางการปลุกกระตุนเราพลัง
ของสตรเีพศใหลกุข้ึนยืน ทาทาย เปลีย่นเสียงแหงการรองรํา่คร่ําครวญใหกลาย
มาเปนขอเสนอและตัวบทใหม คอยขีดเขียน แตงแตมและบอกเลาเร่ืองราว
พรอมกับสรางประวัติศาสตรผานจิตสํานึกใหมของตนเองท่ีนําไปสูเง่ือนไข
การปลดปลอยผูหญิงออกจากความเหล่ือมลํา้ทางอํานาจ อตัลกัษณทีแ่ปลกแยก
และเปนอื่น รวมทั้งสภาวะท่ีไรสิทธ์ิเสียงและตัวตนบนพ้ืนท่ีทางสังคม

อยางไรก็ตาม การปรากฏตัวของภาษา ระบบคิดและภูมปิญญาในศาสตร
สตรีนิยม ลวนเปนความพยายามในการผสานความหมาย ทาทีและปฏิบัติการ
ทางสังคมไวบนจดุรวมของผูหญิงและผูคนท่ัวไปท่ีตางก็มคีวามมุงมาดปรารถนา 
อยากจะกาวขามไปใหพนจากสภาวะของการออนดอยนอยอํานาจในการ
ปกครองตนเอง แตทวาความรับรูที่มีตอขอเสนอและปฏิบัติการเคล่ือนไหว
ดังกลาวน้ัน ลวนมีความหมายท่ีแตกตางกันตามแตละหวงเวลาและบริบท
ทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม ตลอดถึงปรัชญาสังคมและการเมือง
อันเปนแมบทของแตละกระแสธารและระนาบความคิด สงผลใหกลุมกอน
ทางความคิดของสตรีนิยมเองน้ันมีการแตกขนบและแขนงออกไปกวางขวาง
อยางมากมาย

สังคมสมัยใหมมีรากฐานการกอตัวข้ึน ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในโลกตะวันตกโดยสงผลกระทบแพรขยายไปท่ัวทุกมมุโลกผานระบบอาณานิคม 
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การคาพาณิชย และระบบทนุนยิม สงผลใหสงัคมยคุสมยัถัดมาในหลายๆ มมุโลก
ไดเร่ิมแผวถางพรอมทั้งขยับขยายสถานะและบทบาทของผูหญิงใหกวางขวาง
มากกวาความเปนแมและเมีย มิหนําซํ้ายังดูดซับใหผูหญิงกาวออกมาสูพ้ืนที่
สาธารณะโดยเฉพาะพ้ืนท่ีซึง่ถูกหอมลอมไปดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แรงงาน
ในภาคการผลิตและการบริการ รวมทั้งพ้ืนท่ีความเปนพลเมืองเฉกเชนเดียวกัน
กับผูชาย การไถถามหาอิสระในการดําเนินชีวิต การปกครองตนเอง เพ่ือใหมี
ทางเลือกในชีวิตของตนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการจัดสรรปนแบงผลประโยชน 
เชน คาจางในการทํางานท่ีเปนธรรมหรือแมกระท่ังการเลือกท่ีจะมีชีวิตและ
เพศวิถีตามที่ใจของตนปรารถนา ทําใหสถานะของผูหญิงในสังคมแบบใหมนั้น
ลวนเปนสิ่งท่ีนํามาซึ่งคําถามและสรางขอทาทายใหปรากฏตอพ้ืนท่ีสาธารณะ
อยางเดนชัดมากข้ึน ย่ิงไปกวาน้ี แนวโนมและทาทีของความรูซึ่งไดเคยถูก
จัดระบบระเบียบใหเปนศาสตรผานญาณวิทยาแบบชายเปนใหญจึงยอมถูก
ตั้งคําถาม ทาทายใหเกิดการส่ันคลอน ดวยพลังและทิศทางของปฏิบัติการ
ทางการเมืองของผูหญิงในฐานะชนช้ันแหงเพศและกลุมทางสังคมในโลกสมัยใหม
อยางมีนัยยะสําคัญ

ปริมณฑลของความรูมีอาณาบริเวณครอบคลุมพ้ืนท่ีสาธารณะท่ัวไป 
รวมทัง้มอีทิธิพลตอพ้ืนท่ีสวนตัว ระบบการศึกษาสมัยใหม หรือโรงเรียนเอง ก็เปน
อีกหน่ึงพ้ืนท่ีในการผนวกนําเอาบางสวนของขอทาทายตางๆ อันเปนผลผลิต
ของกระแสธารการเคล่ือนไหว รวมทัง้ปฏบิตักิารทางสังคมและการเมืองวาดวย
เรื่องผูหญิงเขาไปเปนโจทยหรือขอคําถามแฝงไวในระบบการศึกษาสาธารณะ 
(public education) ทั้งยังไดสงผลสั่นคลอนและทาทายตอญาณวิทยาวาดวย
การสรางองคความรูและศาสตรการสอนในภาคปฏิบตักิารจัดการศึกษาท่ีสะทอน
ผานตําราเรียน เน้ือหาสาระความรู การเขาถึงและการประเมินผล ซึ่งตางก็ได
สรางการควบคุมและสรางการถายทอดวัฒนธรรมเพศภาวะสัมพันธ (gender 
relations) ผานระบบการศึกษา จนยากท่ีจะหลบหลีกเล่ียงได สําหรับคําตอบ
ทีจ่ะไดรบัการสนองตอบ ไดยินหรือสามารถสรางการรับรูไดหรือไมนัน้ก็กลับกลาย
วาตองเปนขอทาทายของเหลาบรรดาผูสงเสียงเรียกรองมากกวา วาจะตอง
มกีารกําหนดทิศทางของการทาํงานและการเคล่ือนไหวในลกัษณะใด เพ่ือนาํไป
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สูการตีแผปญหา การด้ินรนทนตอสู การชวงชิงพ้ืนท่ีและทําสงครามจุดยืน
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธ์ิ เสียงและอํานาจใน “ปริมณฑลและปฏิบัติการ” (sphere 
and praxis) เพ่ือกําหนดตําแหนงแหงท่ีและอนาคตของผูหญิงเอง หาใชเพียงแค
นัง่รอการหยิบย่ืนจากผูอืน่หรือผูมอีาํนาจ ซึง่เมือ่มองยอนกลับไปในประวัตศิาสตร 
แทบทุกๆ สิทธ์ิ ทุกๆ เสียง และอํานาจของผูหญิงลวนแลวแตไดรับมาจาก
ทกุๆ สายธารการเคล่ือนไหวในยุคสมยัหวงประวัตศิาสตรทีผ่านๆ มาแทบท้ังสิน้

สังคมไทยในรอบหลายสิบปที่ผานมา อุนหนาฝาค่ังไปดวยองคกรและ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของผูหญิง ที่ตางก็ไดหยิบยืมนําเอาอุดมการณ 
วิธีคดิและปฏิบตักิารของสตรนียิมในสายธารตางๆ เขามาเปนสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานการเมืองของผูหญิงในหลายระดับ โดยไดสงผลตอการเขยา
และขยับชุมชนทางการเมืองกระแสหลักท่ีถูกยึดถือครองดวยจักรวาลความรู
และญาณวิทยาแบบ “ชายเปนใหญ” มากอยูไมนอย นอกจากนีก้ารโหมกระหนํา่
ดวยคําถามทีแ่หลมคมของขอเสนอและการเคลือ่นไหวทางการเมอืงของผูหญิง
ก็ไดทาํหนาท่ีทาทายขนบหรือระบบระเบียบท่ีครัง้หน่ึงไดเคยสถาปนาอํานาจนํา
ในการอธิบายสถานะ พ้ืนท่ีและความสัมพันธหญิงชายท่ีเนนใหเกิดการบมเพาะ
โครงสรางการครอบงําทางอุดมการณความเปนหญิง - ชาย รวมทั้งเจตคติและ
ความคาดหวังทีม่ตีอบทบาทและสถานภาพผูหญิงใหตกอยูภายใตความเปนรอง
อยางขาดความยืดหยุน ขอคําถามและความทาทายเหลาน้ี อาจยังไมรวมถึง
การถกเถียงเก่ียวกับปญหาความกาวหนาทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ซึง่ทายสุดกลับไรพลังในการทาทายโครงสรางอาํนาจเพศภาวะ (gender order) 
ที่หย่ังรากลึกอยูในสังคมไทยท่ีคงอยูอยางแนบแนน ที่สําคัญไมอาจสราง
การทาทายหรือตั้งคําถามกับวัฒนธรรมของบุรุษเพศ อันเปนแกนแกนในชุมชน
ทางการเมืองและเปนวัฒนธรรมแกนหลักในสถาบันการศึกษา รวมท้ังการบริหาร
องคกรและขนบธรรมเนียมการสรางองคความรูตลอดจนศาสตรการสอนและ
วิทยาการเรียนรูจากทั้งในและนอกหองเรียน ทั้งยังคอยสรางการกีดก้ันและ
ลดทอนศกัยภาพของผูหญิงในการรวมเรียนรู มหินําซํา้หนังสอืแบบเรยีนท่ีไดรบั
การผลิตข้ึนก็ยังเปนเพียงแคการมุงสบืทอดธํารงอุดมการณชาตินยิมและความ
เหนือกวาของบรุษุเพศซึง่ก็ยังไดรบัการผลติซํา้มาอยางตอเนือ่ง ดวยหนังสอืแบบ
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เรียนในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา มักเสนอภาพลักษณบทบาทหญิงชาย
ที่ผูกโยงอยูกับบริเวณบาน (private sphere) รวมท้ังตรึงบทบาทผูหญิงไวกับ
ความเปนแมและเมียอยางขาดพลวัต ทั้งๆ ที่ สัดสวนกําลังแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจประเทศไทยเกินครึ่งหน่ึงเปนผูหญิง รวมทั้งผูนําระดับชุมชนจํานวน
ไมนอยก็มีผู หญิงเปนแกนนําสําคัญและหลายๆ การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน
ทางการเมืองเองก็ผูหญิงเปนพลังสําคัญ

การยอนสบืคนกลับไปยงัตนทางของการสงเสยีงเรียกรองและตัง้คาํถาม
ตอสถานะทางการศึกษาของพลเมือง ความรู ตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง ไดชี้
ใหเห็นวาปรากฏการณดังกลาวเปนสวนหน่ึงของการเมืองของผูหญิงมาต้ังแต
ยุคการไลลาอาณานิคมของชาติตะวันตก จนลวงเวลาเขามาสูยุคปจจุบัน 
ในงานชิ้นน้ี ผูเขียนไดพยายามเนนและเผยใหเห็นถึงความเขาใจที่มีตอระบบ
การศึกษาสาธารณะของผูหญิงในสงัคมไทย โดยสวนหน่ึงไดอานและสงัเคราะห
ผานงานดวยชีวิตทางสังคมและการศึกษาของชนชั้นบุรุษและสตรีชนชั้นสูง 
ทั้งน้ีจึงไมอาจละเลยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรในชวง
ยุคใกลเมื่อรวมรอยกวาปที่ผานมา

นอกจากน้ีแลว ผู เขียนยังไดสืบสาวยอนกลับไปในพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรสังคมไทยและทาทีของการเคล่ือนไหวเพ่ือสรางพ้ืนท่ีความรูของ
ผูหญิงผานวารสาร งานเขียนและหนังสือพิมพ โดยไดชี้ใหเห็นวา ประเด็น
การเคล่ือนไหวทางสังคมที่ผานมาน้ัน สามารถสรางการ “ย้ือ แยง ยึด” หัวหาด
หรือมีที่ทางในปริมณฑลสาธารณะไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามยังมีผูหญิง
สวนหน่ึงตองทิ้งตัวลงไปกับความลมเหลวและทับถมความผิดหวังของตน
ใหกลายมาเปนผลสัมฤทธ์ิของขอเรียกรองทางการเมืองของผูใหญในหมูคน
รุ นหลัง ซึ่งสิ่งเหลาน้ันไดชี้ใหเห็นถึงการวางจุดหมายและฉายภาพใหเห็น
การเดินทางท่ียาวนาน การเมืองวาดวยเร่ืองของผูหญิงในประวัติศาสตรสังคม
และภูมิปญญาไทยจึงมีความครอบคลุมตั้งแตประเด็นปญหาปากทองและ
เศรษฐกิจ ประเด็นเร่ืองอํานาจ เชน การตอสูเร่ืองความรุนแรงทางเพศและ
สิทธิทางเน้ือตัวรางกาย การตอสูใหผูหญิงเขาสูพ้ืนท่ีทางการเมือง รวมทั้งสิทธิ
เขาถึงการศึกษา ความรูและการฝกอบรม ในอีกแงมุมหนึ่งก็เปนที่ทราบกันดีวา 
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‘สถานะสูงของผูหญิงไทย’ นั้นเปนขอจํากัดในการตอสู ประเด็น ‘สิทธิ’ และ
สะทอนใหเห็นวาท่ีผานมารากฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยผูกติดอยูกับ
การไมเชื่อเรื่องความเทาเทียม และไมคิดวาความไมเทาเทียมเปนเร่ืองผิดปกติ 
การเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิงและทุกกลุมพลังสังคมที่ลุกข้ึนเรียกรองเร่ือง 
สิทธิ เสรีภาพ ใหเทาเทียม เสมอหนาจึงถูกตานและมองวามีความผิดปกติ 
และท่ีผานมานั้นขบวนผูหญิงในประเทศไทยไมไดตอสูในระดับทฤษฎีและ
อดุมการณเสรีนยิม ซึง่เปนท่ีมาของความคิด เสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ 
อยางจริงจังมากนัก

การสํารวจและวิเคราะหขอถกเถียงเก่ียวกับความรู และโอกาสทาง
การศึกษาของทวยราษฎรหญิงชั้นสามัญชนท่ีกอรางสรางตัวมานับต้ังแตยุค
ก่ึงอาณานิคม จงึนับวาเปนตวัสะทอนวาชนชัน้นําสยามกําลังปรบัเปลีย่นระบบ
คิดการปกครองนําพาสังคมสูยุคความทันสมัย การศึกษาสาธารณะในระบบ
โรงเรียนท่ีผานมายังคงจําเพาะอยูกับการเลือกหยิบความรูที่ ‘คาดการณวา
เหมาะสม’ เพ่ือไมกอใหเกิดการต่ืนตัวของพลเมืองที่ยากตอการจัดระบบสังคม
และความม่ันคงของรัฐ ความเปนสมัยใหมอยางอิหลักอิเหล่ือของสังคมไทย
ก็ไดกลายมาเปนขอถกเถียงสําคัญของวิชาการรวมสมยัในยุคปจจบุนั ครอบคลุม
มายังประเด็นการศึกษาของผูหญิง พ้ืนท่ีความรูในสังคมไทยที่มีสวนในการ
หลอหลอมตัวตนและสรางความเปนอื่นแกผูหญิง

สิ่งเหลาน้ีไดชี้ใหเห็นวา การท่ีสยามประเทศกาวเขาสู สังคมแบบ
รฐัประชาชาต ิจงึยอมตองอาศยัระบบการศึกษาทําหนาท่ีเปนกลไกทางการเมือง
ในการตระเตรียมเหลาทวยราษฎรใหมีความคุนชินกับอานออกเขียนไดหรือ
การรูจกัหนังสอืและอยูในระเบียบวินยัของพลเมืองท่ีมคีวามจงรักภักดีตอระบบ
การเมืองแบบใหม  รวมถึงการผลิตสรางทรัพยากรมนุษยใหสามารถเขาสูระบบ
เศรษฐกจิแบบตลาดทีม่กีารกาวกระโดดไกลไปมากย่ิงกวาเศรษฐกจิแบบยงัชพี
ของผูคนในยุคสมัยกอนหนา บทบาทของผูหญิงก็จึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
ในราวครึ่งคอนศตวรรษที่ผานมาบนพื้นที่ของการผลิตสินคาและบริการภายใต
ระบบสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม
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ปรากฏการณทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของสังคมไทยในลักษณะ
ดังกลาวน้ีไดกลายมาเปนขอทาทายและคําถามตอระบบการศึกษาสาธารณะ
และการเรียนรูซึ่งมีสวนสําคัญอยางย่ิงยวด

ฉะน้ันคําถามท่ีมีตอประเด็นการเมืองวาดวยเร่ืองการศึกษาของผูหญิง 
จึงมุงเผยใหเห็นวาท่ีผานมาน้ันเสียงของผูหญิงไดสงสารออกสูพ้ืนท่ีสาธารณะ 
และชนชั้นปกครอง ทั้งผานการทวงถามถวายฎีกา วารสารและสิ่งพิมพ และ
เดินขบวน หรือมีการกาวขยับออกมาเรียกรองที่ทางของตนมากนอยเพียงใด 
รวมถึงประเด็นท่ีมีผูหญิงซึ่งผานกระบวนการทางการศึกษาไดถูกหลอหลอม
กลอมเกลามาอยางไร มกีารปลูกฝงบทบาทหนาท่ีใหกับผูหญิงในสงัคมอยางไร 
มีการจัดวางผูหญิงใหเปนศูนยกลางและเปนผูกระทําการตางๆ หรือไม อยางไร  
ทามกลางความจํากัดจําเข่ีย ทั้งในเร่ืองอํานาจและปริมณฑลการแสดงออก 
ความเขาอกเขาใจของผูคนในสังคมที่อาจถูกกลบบังดวยอคติทางเพศหรือ
ระบบความรูและญาณวิทยาแบบชายเปนใหญ ซึ่งตางก็ไดประโคมเสียงแหง
อํานาจสน่ันกลบเกล่ือนเสียงบอกเลาเร่ืองราวอันเปนทุกขภาวะของผูหญิง
ใหเงียบงันลงอยางบางเบา ซึง่นักการศึกษาแนวสตรีนยิม (Feminist educator) 
ควรตอบขอคําถามเหลาน้ีผานประเด็นการศึกษาของผูหญิงแทบท้ังส้ิน

นอกจากน้ี การกลาวถึงความเปนไปไดของการสรางสรรคความรูทาง
วิชาการบนญาณวิทยาผูหญิง รวมท้ังการเมืองวาดวยเร่ืองการศึกษาของผูหญิง
และการดีดด้ินเพ่ือกาวไปใหพนสภาวะความเปนรองและความเปนอื่น เหลาน้ี
ลวนเปนกรอบแนวคิดท่ีปูทางไปสูการสรางเคร่ืองมือและแนวปฏิบัติการสําคัญ
อันจะนําไปสูการพัฒนาและสามารถใชทักษะการจัดการศึกษา ตลอดทั้ง
การออกแบบกระบวนการเรียนรูอยางชัดแจงเพ่ือมุงเสริมพลังอํานาจผูเรียน 
เพ่ือสามารถประยุกตการเรยีนรูใหเขากับปฏบิตักิารทางสังคมและเปล่ียนรูปแบบ
ของการเรียนรู ที่นําไปสู การตระหนักในความสามารถของตน ในการเปน
ผู กระทําการและรวมสรางระเบียบทางสังคมใหมที่เปนธรรม มีความเปน
ประชาธิปไตยอันสมบูรณ
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ทามกลางการปฏิบัติการทางเมืองวาดวยการศึกษาของผูหญิงและตอย
อดสูการศึกษากลุมผูคนท่ีถูกกีดกันใหเปนเปนอื่น สตรีนิยมสายรากเหงาก็ได
สรางภูมปิญญาเพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีการศึกษาสาธารณะท่ีมคีวามสําคัญ โดยนักคิด
ในกลุมนี้ ไดเผยและช้ีชวนใหเห็นปฏิบัติการจัดการศึกษาสาธารณะในสังคมน้ี 
ซึง่ตางทําหนาท่ีเปนสถาบันสบืทอดความรู อดุมการณ ตลอดจนมุมมองตอชวิีต
และสงัคมทีส่กดัตอยอดมาจากประสบการณชวิีตของผูชายในระบบปตาธิปไตย 
ย่ิงไปกวาน้ันสเปนเดอร ยังไดชี้วา ชนชั้นบุรุษเพศไดผสานพลังอํานาจนําท่ีตน
ครอบครองไวทัง้ในพ้ืนท่ีสวนตัวและพ้ืนท่ีสาธารณะ สถาปนาเปนขอสรุปรวบยอด
ใหสงัคมเชือ่อยางสนิทใจวามมุมองทีผู่ชายสรางข้ึนมาอธิบายโลก คอื เคร่ืองมอื
เขาถึงความจรงิท่ีสมบรูณสงูสดุ โดยปราศจากส้ินซึง่ขอสงสยั (Spender, 1982 
as cited in Khattak, 2011: 73) 

ขอถกเถียงเร่ืองการศึกษาและความรู จึงไดขยับขยายขามพรมแดน
จากการกาวขามพนอคติหรือการกีดกันทางเพศ มาสูการวิเคราะหและมุงสราง
ปฏิบัติการเพ่ือตอตานการผลิตซํ้าทางความคิดในเร่ืองเพศภาวะท่ีมุงตอกย้ํา
โครงสรางความคิดชายเปนใหญ ซึง่เกาะเก่ียวกันกับระบบทนุนิยมทีแ่ตเดิมทนีัน้
เปนวาทกรรมหลักของสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่ไดเริ่มตนวางรากฐานระบบคิด
เก่ียวกับการศึกษาท่ีสรางความเปนอื่นใหผูหญิง ทั้งน้ีสตรีนิยมสายรากเหงา
เปดมุมมองตอประเด็นการจัดการศึกษาสาธารณะ ความรูและศาสตรการสอน 
กลาวคือ การศึกษาเปนพ้ืนท่ีการตอสูตอรอง เปนสมรภมูทิางการเมืองวฒันธรรม
เพ่ือการกาวไปสูอิสรภาพ และยังไดใหคุณคาตอการศึกษาที่วางอยูบนมวล
ประสบการณชีวิตผู หญิง มีเจตนารมณใหการศึกษาต้ังคําถาม และสราง 
“การตระหนักรูเชิงวิพากษ” ขึ้นในมโนธรรมสํานึกของบรรดาผูหญิง แนวคิด
การศึกษาเพ่ือการตระหนักรูเชิงวิพากษจึงนับไดวามีอิทธิพลตอขบวนการ
เคลือ่นไหวของผูหญิงทัว่โลก ในประเทศไทย ซึง่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
ของผูหญิงไดเร่ิมนาํแนวคิดขางตนมาปรับใชเพ่ือยกระดับจติสาํนึกผูกระทําการ
ของผูหญิงหลากหลายกลุม ตัง้แตพุทธทศวรรษ 2510 โดยเนนศาสตรสานเสวนา 
การสืบสาวขุดคนประสบการณ การเผชิญอารมณและตัวตนภายในของผูหญิง
ซึ่งมักถูกเก็บซอนไวอยางมิดชิด ทั้งในดานท่ีทุกขยากเสียเปรียบ ซึมเศรา 
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หวาดกลัว ไรคณุคาและดานท่ีสะทอนใหเห็นถึงพลังภายในท่ีปรารถนา อยากท่ีจะ
ตอตาน ดิ้นรน มีความหวังและมีจินตนาการใหมๆ ตอตัวเองและสังคมรอบขาง 
อเลก็ซ ซลูมาน (1980) กลาววา การศกึษาของผูหญิงโดยเน้ือแท คอื กระบวนการ
ที่ทําใหเราไดเขาถึงความจริงเก่ียวกับความรูสึกนึกคิดของตน  เขาใจในวิธีคิด
มองชีวิตตัวเองและมองโลก เขาใจเง่ือนไขท่ีผลักใหผูหญิงเปนและดํารงอยูใน
สถานะเชนน้ี ที่สําคัญการศึกษาตองทําใหผูหญิงกลาเผยความรูสึกดานลึก
ตอตัวเอง โดยปราศจากความหวาดกลัว และท่ีสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน 
ซลูมาน (Shulman, 1980) ย้ําวาความรูเชนนีต้องไดมาจากการสาํรวจตรวจสอบ
ประสบการณสวนตัวลึกสุดของผูหญิงอยางซ่ือสัตย กาวขามภาวะโดดเด่ียว 
หองเรียน คือ พ้ืนท่ีปลุกเราวาระการเมือง เพ่ือเปล่ียนแปลงตําแหนงแหงท่ี
ผูหญิงเองเสียใหม

นอกเหนือจากน้ี นักคิดกลุมนี้ยังไดมีการขยับขยายนําแนวคิดและ
มโนทัศนเพศภาวะในฐานะท่ีเปนท้ังระบบคิดและเคร่ืองมือในการวิเคราะห
สถานะตัวตนของผูหญิงในความสมัพนัธกับผูชายท่ีเปนกลุมทางสงัคม มาสูพ้ืนท่ี
การศึกษาสาธารณะ การจัดการศึกษาเพ่ือผูหญิงจึงตองแสวงหายุทธวิธีการ
ปลดปลอยวัฒนธรรมปดปากเงียบ ภาวะไรเสียงของผูหญิง สิ่งดังกลาวน้ี
ชี้ใหเห็นวา การศึกษามีนัยยะของการชวงชิงตอสูพ้ืนที่ของการทําความเขาใจ
โลกและชีวิตของตนผานญาณวิทยาของผูหญิงท่ีสรางการตระหนักรูแนววิพากษ 
ทั้งการปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางอาจารยและศิษย เพ่ือสรางชุมชน
การเรียนรูที่มอบเอกสิทธ์ิใหกับเสียงของปจเจกเปนวิธีการสรางการรับรู  
การทาทายมุมมองแนวจารีต บนพ้ืนฐานของการเคารพประสบการณสวนตัว
ที่ตั้งอยูบนฐานความแตกตางหลากหลายของผูหญิง โดยส่ิงเหลานี้เปนกุญแจ
สําคัญท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงสังคมใหมีการหนุนเสริม เพ่ิมตําแหนงแหงท่ี
หรอืทีท่างใหผูหญิงไดมอีาํนาจในการเปนองคประธาน (subject) เพราะมันทําให
เขาสามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพของตนเองจากการเปนวัตถุแหงการศึกษา 
(object of studies) มาเปนองคประธานท่ีแขง็ขนั (active subject) ในการเรียนรู 
ทีส่ามารถกาวขามขอจาํกัดทางเรอืนรางของตนเอง มาสรางเปนพลงัทีจ่ะนาํไปสู
การเปล่ียนแปลงความสัมพันธเชิงโครงสรางตอไป จึงเห็นไดวาศาสตรการสอน
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สตรีนิยมนั้นเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพ่ือปลดปลอยผูหญิงออกจาก
สถานะรอง และมีพลังอํานาจในการกําหนดตัวตนภายใน

แนวคิดและมโนทัศนเพศภาวะ เปนทั้งระบบคิดและเครื่องมือวิเคราะห
สถานะตัวตนของผูหญิงและ เมื่อพินิจยอนถึงศาสตรสตรีนิยมแลว ก็ปฏิเสธ
มิไดวา สตรีนิยมสายรากเหงาและสายหลังสมัยใหมทรงอิทธิพลทางความคิด
อยางลุมลึกตอศาสตรการสอนผูหญิง ซึ่งประกอบสรางจากหลายสายธาร
ความคิดผูหญิงในความสัมพันธกับผูชายในฐานะที่เปนกลุมทางสังคม รวมถึง
ประเด็นญาณวิทยาวาดวย ความรู การสรางความรู อํานาจ และยุทธวิธีการ
ปลดปลอยตนเองใหขามพนจากวัฒนธรรมปดปากเงียบ รวมถึงการต้ังคําถาม
แกการแบงปนอํานาจ การสรางจิตสํานึกความเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ที่มีพลังอํานาจในการนําตนสูทางเลือกใหมๆ

ขอเสนอวาดวยการศึกษาของสตรีขางตน ลวนเปนขอสรุปความรูและ
ประสบการณที่ไดสั่งสมจากขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงหรือสตรีนิยม
ในหลายมุมโลกท่ีเติบโตข้ึนมาเพ่ือตอบโตกับโครงสรางของสังคมแหงความ
อยุตธิรรม เฉกเชนเดียวกับขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองเชิงอตัลกัษณอืน่ๆ 
แตสําหรับเปาหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิงนั้น คือการ
ตอสูกับโครงสรางสังคมชายเปนใหญและครอบครองอํานาจนํา (hegemony) อืน่ๆ 
โดยมิใชการลากเสนแบงระหวางชาย - หญิง หรือระหวางเรา - เขา ในลักษณะ
คูตรงขามของความขัดแยง แตในทางกลับกันสิ่งท่ีขบวนการเคล่ือนไหวของ
ผูหญิงดังกลาวเรียกรอง คือ การปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ
เพ่ือหนุนเสริมใหผูหญิงไดมีสถานะความเปนพลเมืองและมนุษยอยางเต็มข้ัน 
ทัง้นีป้ระเด็นเร่ืองการเรียกรองใหผูหญิงมคีวามเสมอภาคกับผูชายและกลุมเพศ
ภาวะอ่ืนๆ ในสังคม ผานการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจน้ัน จะตองอาศัย
การปรบัทศันะของผูคนในสงัคม ทัง้ทีเ่ปนผูไดเปรยีบและออนลาจากโครงสราง
ความสัมพันธเชิงอํานาจดวย 

ในแงมุมของขอเรียกรองและยุทธศาสตรในการเคล่ือนไหว ระบบ
การศึกษาและกระบวนทัศน การเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลงก็เปนกลยุทธ
สําคัญอยางหน่ึงในการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวในสังคมผานการ
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สรางการตระหนักรูและรวมกันแกไขปญหาโครงสรางทางสังคมที่มีความ
อยุติธรรมผานปฏิบัติการดานการศึกษาและการเรียนรูที่มุ งเนนใหเกิดการ
สรางจารีตของการสํารวจ ตรวจสอบ ความอยากรูและสงสัยอยางกระตือรือรน
ของผู เรียน การสรางเง่ือนไขใหหองเรียนปราศจากความหวาดกลัว และ
ไมจํายอมตอคําอธิบายกระแสหลัก ยึดหลักการเสวนาท่ีลุมลึก เนนฐานคิด
เร่ืองอารมณและประสบการณของผูหญิง รวมท้ังผูคนรวมบทสนทนา รวมท้ัง
การมุงตรวจสอบความรูจากประสบการณสวนตัวเบ้ืองลกึรายปจเจกเพ่ือรอยเรยีง
เร่ืองราวเปนชุดความรูภายใตกระบวนทัศนศาสตรการสอนสตรีนยิม (Feminist 
pedagogy) และศาสตรการสอนเชิงวิพากษ (Critical pedagogy) นอกจากน้ี
ยังตองสรางส่ิงแวดลอมการเรียนรูใหสมาชกิทุกคนรูสกึปลอดภัยจากการคิดตาง 
การโตแยง และปฏิเสธใหคุณคาแกการเปนผูกระทําการและมีอิสรภาพในการ
เปนผูกระทําการ

ทายท่ีสดุ ขอสาระสาํคญัของงานเขยีนชิน้นี ้มุงเผยใหเห็นความเปนไปได 
“เพียงสวนหน่ึงโดยเบ้ืองตน” ของพ้ืนท่ีความรูและการจัดการศึกษาดวยมุมมอง
ของศาสตรสตรีนิยม ในบริบทของสังคมไทยและแวดวงวิชาการสตรีศึกษา 
ตลอดจนแวดวงครุศาสตร/ศึกษาศาสตรไทย ซึ่งผูเขียนหวังวาทามกลางกระแส
และทิศทางความเคล่ือนไหวในแวดวงปฏิรูปการศึกษา “มุมมองและศาสตร
การสอนสตรีนยิม” จะถูกหยิบใชเปนเคร่ืองมอืหน่ึง ซึง่อาจมีสวนชวยใหเกิดการ
ปฏริปูการศกึษาและการเรียนรูบนฐานความเทาเทียมและเปนธรรมโดยประยุกต 
ใชการวิจัยสตรีนิยมแบบมีสวนรวม (Feminist participatory research) เขามา
ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา เพ่ือคนหากระบวนการวิจัย
ทีใ่หเด็กหญิงและผูหญิง และกลุมทีผู่เรียนวัฒนธรรมรองตางๆ เปนผูกระทําการ
สรางความรูและจินตนาการอยางไมสิ้นสุด เพ่ืออรรถาธิบายเร่ืองราวแหงตน
และโลกภายนอกอันสลับซับซอน ไรขอบเขตพรมแดนรัฐชาติและสงเสียง
สูผูอื่นท่ีมีอํานาจเหนือผานปฏิบัติการทางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและ
มีความหมายอยางลุมลึก 

เมื่อกลาวใหถึงที่สุดแลว งานชิ้นน้ีมุงสรางพ้ืนท่ีถกเถียงเปดมุมมอง 
ถามทางถึงสถานะการศึกษาท่ีเปนสินคาสาธารณะ (public good) หองเรียน 
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และปฏิบัติการทางการศึกษาที่ครูกระทําการสอนและสรางกระบวนการเรียนรู 
วาควรเปนพิธีกรรมราชการท่ีแปลกแยกเปนอื่นจากขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมรปูแบบอืน่ๆ ซึง่ตางมจีนิตภาพตอภราดรภาพ อสิรภาพของมวลมนษุย 
และสังคมที่เปนธรรม (justice society) หรือไมอยางไร
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