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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงทางเพศนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากสังคมถูกครอบง�ำด้วยระบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) บทความนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการทางสังคมทีซ่ บั ซ้อนในการจัดวางให้เป็นผูห้ ญิงเป็นผูท้ อี่ อ่ นแอ
กว่า เป็นชนชั้นสองในสังคม และกลายเป็นเหยื่อในความรุนแรงทางเพศ
อย่างไรก็ดกี ารลงโทษผูก้ อ่ ความรุนแรงทางเพศหรือการข่มขืนโดยการประหาร
ชีวิตตามกระแสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากแต่
สังคมต้องหันมาให้ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการให้การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและเปลีย่ นทัศนคติของสมาชิกในสังคมเสียใหม่
เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและเอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : การศึกษา ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ความรุนแรงทางเพศ

Abstract
Currently, the problem of sexual violence (gender-based violence) has
become increasingly frequent and violent because society is dominated by
patriarchy. This article reveals that the social process is complicated by the
definition of women as weaklings and second-class citizens; therefore, women
easily become victims of sexual violence.
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บทนำ�
ปรากฏการณ์ความรุนแรงในสังคมทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิงทีก่ ระท�ำโดยผูช้ าย ไม่วา่
จะเป็นผู้ชายที่คุ้นเคยใกล้ชิดในครอบครัวหรือผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักในพื้นที่สาธารณะ
ทัว่ ไป สะท้อนให้เห็นถึงผูห้ ญิงตกเป็นเหยือ่ ในเหตุการณ์ความรุนแรงทีห่ ลากหลาย
รูปแบบ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็นธรรมทางเพศ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวว่าจากสถิตพิ บว่า 35% ของผูห้ ญิงทัว่ โลกเคยพบเจอกับความรุนแรงในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งของช่วงชีวิต แต่ในประเทศไทยกลับสูงถึง 44% (หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์, 17 สิงหาคม 2557) อย่างไรก็ดีสถิติจากการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “ผู้หญิง
ถูกท�ำร้ายทีช่ อื่ ‘ภรรยา’ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะอนุกรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ นสิทธิเด็ก สตรี
และความเสมอภาคของบุคคล ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
พบว่าตั้งแต่ปี 2550 – 2556 ประเทศไทยมีผู้หญิงและเด็กถูกกระท�ำความรุนแรง
มากขึ้นสูงถึง 87 รายต่อวัน ในจ�ำนวนนี้เป็นหญิงร้อยละ 40 และเด็กร้อยละ 60
และความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง มักเกิดจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่
เรียกว่าสามี (www.nhrc.or.th. : 10 มิถนุ ายน 2557) ซึง่ การกระท�ำความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการกระท�ำความรุนแรงของผู้ชาย
ไม่ได้รับการแก้ไขจากต้นเหตุ ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำยังอายที่จะแสดงให้สังคมรับรู้
ในขณะเดียวกันปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเฉพาะปัญหาการข่มขืน สังคม
มักมีเพียงประเด็นพิจารณาจากผูห้ ญิงผูซ้ งึ่ เป็นเหยือ่ มากกว่าผูช้ ายทีเ่ ป็นต้นเหตุ เช่น
ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว เป็นต้น มุมมองการแก้ปัญหาจึงห้ามมิให้

บทที่ 1

However, punishing sexual violence perpetrators by a death penalty as
currently called for by the public is not a sustainable solution. To create a truly
peaceful and caring society, Thai society should give priority to solving the
problem by focusing on the root causes and providing an educational opportunity
for changing the public’s attitude.
Keywords: Education, Gender Equality, Sexual Violence
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ผูห้ ญิงกระท�ำพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเป็นสาเหตุเหล่านัน้ มากกว่าจะแก้ปญ
ั หาทีผ่ ชู้ ายซึง่
เป็นผู้กระท�ำปัญหา

เพศภาวะในฐานะที่เป็นวาทกรรม (Gender as Discourse)
การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงที่กระท�ำโดยผู้ชาย หากวิเคราะห์ใน
มุมมองกระแสหลักทัว่ ไป ก็จะมุง่ ไปทีก่ ารปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรม กระบวนการ
ทางกฎหมาย เช่น การเพิม่ โทษให้การข่มขืนมีโทษด้วยการประหารชีวติ หรือการฝึก
อบรมต�ำรวจ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ อัยการ ผู้พิพากษา ให้มีความ
เข้าใจในเรื่องความรุนแรง เข้าใจปัญหา รวมทั้งวิธีการให้ความยุติธรรมกับผู้ที่
ถูกกระท�ำ หากแต่การวิเคราะห์เพศภาวะหรือความเป็นหญิงและความเป็นชายใน
สังคม (gender) ในฐานะที่เป็นวาทกรรม การวิเคราะห์ในแนวนี้แตกต่างไปจากการ
วิเคราะห์แบบทีเ่ น้นทฤษฎีหรืออุดมการณ์ กล่าวคือ การวิเคราะห์วาทกรรมมิได้แยก
อย่างเด็ดขาดระหว่างสิ่งที่เรียกว่า “ทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง ระหว่าง
อุดมการณ์กับความจริง หรือระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม” แต่
การวิเคราะห์วาทกรรมช่วยให้เราสามารถจับภาพทัง้ สองนีไ้ ด้พร้อมๆ กัน นอกจากนี้
การวิเคราะห์วาทกรรมช่วยให้เราตระหนักว่า เรื่องของจุดยืน ความคิด ความเห็น
ความเชื่อ ความรู้ ความหมาย ฯลฯ ของคนในสังคมนั้น มิใช่เป็นเรื่องของการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หรือเป็นการตกผลึกทางความคิด หรือเป็นผลมาจากการ
โต้แย้งถกเถียงในเชิงเหตุผล หรือตรรกะล้วนๆ แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นผลมาจากการ
ก�ำหนดแนวคิดขึ้นมาของวาทกรรมชุดหนึ่งที่บุคคลนั้นรับมาและถือไว้ นั่นคือ
วาทกรรมเป็นตัวก�ำหนดจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู้ ความหมาย
ฯลฯ ของเรามากกว่าตัวเราเองเป็นผู้ก�ำหนดสิ่งเหล่านี้ดังที่เข้าใจกัน และที่ส�ำคัญยังมี
ภาคปฏิบัติจริงของวาทกรรมในเรื่องนั้นๆ ด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549 : 6)
ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนี้จึงล้วนแล้วแต่เป็น “วาทกรรม” ซึ่งเป็นสิ่งที่
สังคมสร้างขึน้ มาและกลายเป็นจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชือ่ ความรู้ ความหมาย
ฯลฯ เมื่อเป็นเช่นนี้การวิเคราะห์ “เพศภาวะ” หรือ “ความเป็นหญิง ความเป็นชาย”
ในสังคม ในฐานะที่เป็นวาทกรรม ซึ่งมีวาทกรรม “ชายเป็นใหญ่” (patriarchy) เป็น
วาทกรรมหลักจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น เพราะจะช่วยให้เราเห็นว่าเพศภาวะใน
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ฐานะทีเ่ ป็นวาทกรรม ก็คอื ระบบ กฎเกณฑ์ และกระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์
และความหมายชนิดหนึ่งขึ้นมา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545 : 43) นอกจากนี้
การวิเคราะห์วาทกรรมยังช่วยให้เรามอง “อุดมการณ์ หรือความเชือ่ ” ในฐานะทีเ่ ป็น
ทัศนะหนึ่ง (perspective) เท่านั้น ไม่ใช่ความจริงสูงสุดหรือสัจธรรมความเข้าใจนี้
ท�ำให้เราเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของวาทกรรม “เพศภาวะ” โดยมีระบบชาย
เป็นใหญ่เป็นวาทกรรมหลักได้เด่นชัดขึ้น เพราะเมื่ออุดมการณ์หรือความเชื่อมิได้มี
ฐานะเป็นความจริงสูงสุดอีกต่อไป แต่มสี ถานภาพเพียงทัศนะหนึง่ เท่านัน้ ดังนัน้ การ
ที่จะท�ำให้ทัศนะใดกลายสภาพเป็นอุดมการณ์หรือความเชื่อ อันเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในวงกว้าง จนกลายเป็น “ความจริง” ขึ้นมาได้นั้น (“ความจริง”(truth)ในที่นี้
หมายถึงความจริงทีเ่ ป็นวาทกรรมทีส่ งั คมสร้างขึน้ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสภาพ
สังคมไม่ใช่ “ข้อเท็จจริง” (fact) : ผูเ้ ขียน) ย่อมหลีกเลีย่ งมิได้ทจี่ ะต้องใช้ความรุนแรง
และอ�ำนาจในรูปแบบต่างๆเข้าบังคับยัดเยียดให้เป็น ในท�ำนองเดียวกันอุดมการณ์
หรือความเชื่อเกี่ยวกับชายเป็นใหญ่ ก็มิใช่ความจริงสูงสุดแต่เป็นเพียงทัศนะหนึ่ง
และมิได้มีความเป็นสากลหรือเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น หากแต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การวิเคราะห์เพศภาวะในสังคมในฐานะทีเ่ ป็นวาทกรรม จึงอยูท่ กี่ ารชีช้ วน หรือ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้าง หรือสถาปนาความเป็นเจ้า (hegemony)
ของเพศภาวะชุดหนึ่งในสังคม จนกลายเป็นวาทกรรมหลัก (dominant discourse)
ซึ่งวาทกรรมชุดนั้นก็คือ วาทกรรมชายเป็นใหญ่ ว่ามีรายละเอียดขั้นตอน ความสลับ
ซับซ้อน และความเป็นมาอย่างไรบ้าง ประการทีส่ อง ได้แก่การชีช้ วนให้เห็นถึงความ
แยบยลของอ�ำนาจและการครอบง�ำทีแ่ ฝงเร้นเข้ามาในรูปแบบของ “อุดมการณ์ หรือ
ความเชื่อ” และ “ความจริง” เกี่ยวกับวาทกรรมหลักชุดนั้น นั่นคือหัวใจของการ
วิเคราะห์เพศภาวะในฐานะทีเ่ ป็นวาทกรรมอยูท่ กี่ ารแสดงให้เห็นรายละเอียด ขัน้ ตอน
ความสลับซับซ้อน และความเป็นมาของบรรดาเงื่อนไขต่างๆ ที่นำ� ไปสู่การก่อตัว/
การเกิด และภาคปฏิบตั กิ ารจริงของวาทกรรมเพศภาวะชุดหนึง่ โดยผ่านสถาบันทาง
สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง และประการที่สาม เป็นการชี้ชวนให้เห็นถึง
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการกระท�ำของภาคปฏิบตั กิ ารของวาทกรรมและ
ผลกระทบจากภาคปฏิบัติการของวาทกรรมโดยผ่านสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะ

บทที่ 1

6

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน ซึง่ เป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญในการ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานทางสังคม รวมถึงจารีตปฏิบัติ และสถาบันอื่นๆ ทั้งใน
ด้านศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองว่าส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไร
นั่นก็คือการวิเคราะห์เพศภาวะในฐานะที่เป็นวาทกรรม ช่วยให้สามารถปะทะ
กับสิง่ ทีเ่ รียกว่า “เพศภาวะ” ได้โดยตรงเพราะทีผ่ า่ นมาแม้จะมีความพยายาม พูดถึง
เขียนถึง ขบคิด หรือวิเคราะห์เพศภาวะในแง่มุมต่างๆ ที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังไม่มี
ความพยายามใดที่สามารถตั้งค�ำถามกับตัวเพศภาวะได้ตรงอย่างเป็นระบบและ
จริงจัง แม้แต่ความพยายามที่ได้รับความชื่นชมและยกย่องอย่างมากในแวดวงการ
ศึกษาในเรื่องเพศภาวะ คือการคิดค้นแนวคิดสตรีนิยมในแนวต่างๆ ก็ยังมิอาจ
จัดได้ว่าเป็นการตั้งค�ำถามกับความหมาย/ค�ำนิยาม ของสิ่งที่เรียกว่า “เพศภาวะ”
อย่างถอนรากถอนโคน ประการที่สอง เพศภาวะในระบบชายเป็นใหญ่ ได้ก�ำหนด
ให้สิ่งที่สร้างขึ้นในตัวมันเองเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดที่ต้องบรรลุให้ถึง เนื่องจาก
เพศภาวะในระบบชายเป็นใหญ่ที่ด�ำรงอยู่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรม คือความเชื่อ คือ
อุดมการณ์ หรือความจริงสูงสุด ทีผ่ หู้ ญิงต้องไขว่คว้ามาให้ได้ เช่น ผูห้ ญิงต้องแต่งงาน
เพื่อหาคนดูแล และเมื่อแต่งงานผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าตนมีเจ้าของ ผู้หญิงต้องท�ำงาน
บ้าน ต้องดูแลลูกและสามี ต้องเป็นแม่บ้านที่ดี เป็นต้น
นอกจากนีส้ งั คมกระแสหลักไม่เคยตัง้ ค�ำถามกับค�ำนิยาม หรือความหมายของ
สิ่งที่เรียกว่า “เพศภาวะ” หรือความเป็นหญิง ความเป็นชายในสังคม ดังนั้นบรรดา
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผน นโยบาย โครงการพัฒนาสตรีตา่ งๆ ก็จบลงด้วยการตอกย�ำ้
ขยาย หรือสานต่อค�ำนิยามหรือความหมายเดิมของเพศภาวะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แทนที่จะล้มล้างหรือท�ำลายความศักดิ์สิทธิ์ “ความจริง” ของสิ่งที่เรียกว่า “ชายเป็น
ใหญ่” ลง เช่นนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ (battered women) ซึ่งแท้จริงแล้ว ผู้ชายเป็นผู้ก่อปัญหาดังกล่าวมากกว่า
ผู้หญิง แต่วิธีคิดในการก�ำหนดนโยบายกลับมุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และเป็นการ
จัดบริการรองรับปัญหา เช่น การสร้างบ้านพักเพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือ
ผูห้ ญิงทีถ่ กู กระท�ำทารุณกรรม โดยมิได้มงุ่ แก้ไขพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทีผ่ ชู้ าย
กระท�ำต่อผูห้ ญิงอย่างจริงจัง ซึง่ นโยบายดังกล่าวยังคงกระท�ำภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์
กติกา ภาษา หรือ “วาทกรรม” ของเพศภาวะ การวิเคราะห์เพศภาวะในฐานะที่เป็น
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วาทกรรม ต้องการช่วยให้เราข้ามพ้นไปจากเรื่องเพศภาวะในสังคม สู่มิติอื่นๆ ที่ไม่
จ�ำเป็นต้องแยกหญิงชาย แต่ทุกคนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า
การวิเคราะห์เพศภาวะในสังคมในฐานะที่เป็นวาทกรรม สามารถช่วยให้เราข้ามพ้น
ไปจากเรือ่ งของวาทกรรมเพศภาวะสูเ่ รือ่ งของการพัฒนาวาทกรรม เพือ่ สร้างค�ำนิยาม
หรือความหมายชุดใหม่เกี่ยวกับคนที่เกิดมาต่างเพศกัน (sex) ในสังคมนี้ นั่นคือ
หากพิจารณาเพศภาวะในฐานะที่เป็นวาทกรรมแล้ว เราจะสามารถตั้งค�ำถามที่พื้น
ฐานที่สุดแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สุดด้วยว่า “ท�ำไมผู้ชายซึ่งเป็นเพศหนึ่งในสังคมที่
มีดว้ ยกันสองเพศนีจ้ งึ สามารถกลายสภาพเป็นผูค้ วบคุม มีความเหนือกว่าผูห้ ญิงซึง่
เป็นอีกเพศหนึง่ ไปได้” การทีจ่ ะตอบค�ำถามทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ แต่มกั ถูกมองข้ามไป
อย่างน่าเสียดายนี้ได้ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหันกลับไปตรวจสอบ สืบค้น หรือ
แกะรอยกระบวนการในการสร้าง หรือสถาปนาความเป็นเจ้าของวาทกรรมหลักชาย
เป็นใหญ่ ว่ามีรายละเอียด ขั้นตอน ความสลับซับซ้อนและความเป็นมาอย่างไรบ้าง
จึงสามารถท�ำให้ค�ำนิยาม หรือความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “ชายเป็นใหญ่” กลาย
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และการที่จะสามารถตรวจสอบ สืบค้น หรือแกะรอย
กระบวนการดังกล่าว เรามีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องน�ำวิธกี ารวิเคราะห์วาทกรรม
มาใช้ เพราะวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมในแบบที่มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) นัก
คิดชาวฝรั่งเศสในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) เสนอนั้น มิได้ให้ความสนใจกับ
เอกลักษณ์ หรือตัวตนของสิ่งที่ศึกษาโดยตรง แต่ให้ความสนใจกับวาทกรรมที่สร้าง
เอกลักษณ์ หรือตัวตนของสิ่งนั้นมากกว่า เช่น มิเชล ฟูโก (Michel Foucault)
ไม่สนใจว่าอะไรคือความจริง แต่สนใจศึกษากฎเกณฑ์ที่เป็นตัวก�ำหนด สร้าง
ความหมาย และความเป็นไปได้ในการพูดถึง “ความจริง” นั่นคือ มิได้สนใจศึกษา
ความจริง (truth) แต่สนใจศึกษาวาทกรรมว่าด้วยความจริง (a discourse of truth)
มากกว่า (Michel Foucault, 1980 : 131-133) นั่นก็คือ การก�ำหนด “ความจริง”
ทีม่ ใิ ช่ขอ้ เท็จจริงเชิงประจักษ์แต่อย่างใด แต่คอื การก�ำหนดแนวคิดชุดหนึง่ ทีเ่ ป็นตัว
ก�ำกับว่าอะไรจริง หรืออะไรไม่จริง
กระบวนการท�ำให้วาทกรรมชายเป็นใหญ่กลายเป็น “ความเชื่อ” และ “ความ
จริง” ในรูปของค�ำสอน ความดีงามที่ดูเป็นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ ท�ำให้ “ชายเป็นใหญ่” กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา กล่าวคือแปรสภาพจาก
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ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

สิ่งที่สร้างขึ้นสู่การเป็นความเชื่อ ความจริง เป็นธรรมชาติ หรือเป็นจารีตปฏิบัติของ
คนในสังคม ส�ำหรับเครือ่ งมือหรือเทคนิควิธกี ารทีว่ าทกรรมหลักชายเป็นใหญ่นำ� มา
ใช้ในการจัดระเบียบสังคม ให้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา หรือบางคนอาจเข้าใจว่า
เป็นธรรมชาติ ประกอบไปด้วยการส่งวาทกรรมผ่านสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว
โรงเรียน สถาบันทางศาสนา เช่นวัด สถาบันทางเศรษฐกิจ/อาชีพ และสถาบัน
การเมือง ซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนถูกก�ำหนดและควบคุมโดยผู้ชายทั้งสิ้น ดังนั้น ผล
กระทบทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อผูห้ ญิงจากกระบวนการก�ำหนดวาทกรรมเพศภาวะดังกล่าว
ได้แก่ การเปลีย่ นสถานะของผูห้ ญิงจากการเป็นมนุษย์ทมี่ สี ทิ ธิม์ เี สียง สูก่ ารเป็นวัตถุ
ที่ไร้ชีวิตวิญญาณ โดยวาทกรรมชายเป็นใหญ่ที่เป็นวาทกรรมหลักจะตอกย�้ำให้เห็น
ว่า “ผู้หญิง” นั้นอ่อนแอ ไม่มีศักยภาพ และไม่มีความเหมาะสม จ�ำเป็นต้องได้รับ
“การดูแล” นัน่ ก็คอื การควบคุม/จัดระเบียบ ผ่านเทคนิควิธกี ารต่างๆ ภายใต้ฉลาก
หรือป้ายที่สวยหรู เช่น การแต่งงาน ความเป็นแม่ การท�ำงานบ้านที่เรียบร้อย
ความสวย โดยมีสถาบันต่างๆ ท�ำหน้าทีน่ ี้ เช่น สถาบันอบรมผูห้ ญิงในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงสถาบันความงาม ให้ผหู้ ญิงกลายสภาพเป็น “วัตถุ” ในลักษณะทีผ่ ชู้ ายต้องการ เช่น
การเป็นผู้หญิงที่สวยในสายตาของผู้ชาย การเป็นเมียที่ดี การเป็นแม่ที่ดี สิ่งเหล่านี้
นับเป็นการตอกย�ำ้ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกันให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ และ
ความส�ำคัญของเทคนิค/กระบวนการจัดระเบียบ “ผู้หญิง” ของวาทกรรมหลักชาย
เป็นใหญ่อยูท่ กี่ ารเบีย่ งเบนปัญหาต่างๆ ทีผ่ หู้ ญิงเผชิญ เช่น ปัญหาการกระท�ำรุนแรง
ต่อผูห้ ญิง จากค�ำอธิบายเชิงโครงสร้าง สูก่ ารอธิบายแบบประณามหยามเหยียดผูห้ ญิง
(blaming the victims) ด้วยการชีใ้ ห้เห็นว่าปัญหาทีผ่ หู้ ญิงเผชิญนัน้ เป็นปัญหาส่วน
ตัว/ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้หญิงเป็นตัวสร้างปัญหาเอง เช่น ผู้หญิงแต่งตัวโป๊จึงถูก
ข่มขืน ผู้หญิงไม่ได้ท�ำหน้าที่ภรรยาที่ดีสามีจึงมีเมียน้อย เป็นต้น
นัน่ คือเพศภาวะ ในฐานะทีเ่ ป็นวาทกรรม โดยมีระบบชายเป็นใหญ่เป็นวาทกรรม
หลัก แสดงให้เราเห็นว่า เพศภาวะหรือความเป็นหญิงความเป็นชายในสังคมนั้น
เต็มไปด้วยเรื่องราวของการควบคุม การจัดระเบียบ การใช้อ�ำนาจ และความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ การเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้ย่อมกระทบกระเทือนต่อชีวิตของผู้หญิง
อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยในเนื้อตัวร่างกาย แบบแผนการ
ด�ำเนินชีวิต รสนิยม วิธีคิด ฯลฯ นอกจากนี้กระบวนการจัดระเบียบของวาทกรรม
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ภาคปฏิบตั กิ ารวาทกรรม : การส่งผ่านวาทกรรมเพศภาวะในสังคม
การศึกษาเพื่อให้เห็นถึงการสร้างหรือก�ำหนด ความคิดเห็น ความหมาย
ตลอดจนกรอบคิดต่อเพศภาวะในระบบชายเป็นใหญ่ตามแนวทางการวิเคราะห์
วาทกรรม ก็คอื การวิเคราะห์ภาคปฏิบตั กิ ารวาทกรรม ซึง่ ก็คอื การสืบค้นเพือ่ ให้เห็น
ว่าความคิดเห็น ความหมาย ของเพศภาวะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีอะไรที่เข้ามาก�ำหนด หรือสร้างความหมายให้กับ
เพศภาวะ โดยการส่งผ่านทางสถาบันทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง โดย
สถาบันครอบครัวนับเป็นสถาบันแรกในสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือสมาชิกในสังคม และ
เป็นสถาบันทีผ่ หู้ ญิงได้รบั ความรุนแรงมากทีส่ ดุ โดยทัว่ ไปสังคมไทยเลีย้ งดู ปลูกฝัง
ให้ผหู้ ญิงเป็นผูเ้ สียสละ ดูแลผูอ้ นื่ สอนให้ลกู สาวพึง่ พิง แม้ในสังคมหมูบ่ า้ นทีผ่ หู้ ญิง
ดูเหมือนจะมีหน้าที่และแรงงานส�ำคัญในครอบครัวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้หญิง
ท�ำงานมากกว่าผู้ชายทั้งในบ้านและไร่นา และการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจยัง
ยืนยันถึงปัจจุบัน เมื่อผู้หญิงต้องออกจากหมู่บ้านไปท�ำงานก็จะน�ำเงินกลับมาให้
ครอบครัวต่างจากผู้ชาย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2535 และ วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545)
หรือแม้กระทั่งการยกย่องผู้หญิงให้เป็นเทพ เช่น แม่พระโพสพ แม่พระธรณี เจ้าแม่
กวนอิม เจ้าแม่อมุ าเทวี หรือแม้แต่รปู สลักของแม่พระกับเด็ก ซึง่ น่าสังเกตว่าพระเจ้า
ที่เป็นผู้หญิงจะถ่ายทอดลักษณะของการเป็นแม่คือ “การให้” ซึ่งต่างจากพระเจ้าที่
เป็นผู้ชายซึ่งจะใช้เงื่อนไขเป็นตัวก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
นอกจากนี้ยังมีมิติการสอนหลากหลายรูปแบบที่ให้เด็กผู้หญิงต้องท�ำตัวเรียบร้อย
อยู่ในกรอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ในขณะที่เด็กผู้ชายได้รับเสรีภาพในความ
เป็นอยู่มากกว่า อันส่งผลถึงบุคลิกภาพ วิธีคิด เป็นต้น และสุดท้ายผู้หญิงก็ถูกสอน
ให้ต้องแต่งงานเพื่อจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา พึ่งพาสามีแทนพ่อต่อไป ต่อมาเมื่อผู้หญิง
ต้องเข้าสูส่ ถาบันการศึกษาวิถกี ารปลูกฝัง ความคาดหวังในบทบาทของเพศหญิง และ
เพศชายในโรงเรียนก็ไม่ตา่ งกับทีบ่ า้ น รวมถึงถูกหล่อหลอมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้
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ช่วยให้เราตระหนักว่าเพศภาวะในฐานะทีเ่ ป็นวาทกรรมไม่วา่ จะมาในรูปแบบใด ล้วน
เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และเป็นเทคนิควิธีการในการครอบง�ำทั้งสิ้น เช่น เป็น
เรื่องของความเหนือกว่า/ต�่ำกว่า ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในสังคม
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เลือกเรียนในสายที่เหมาะสมกับผู้หญิง เช่น สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ครุศาสตร์
พยาบาล เป็นต้น มองอีกทางหนึง่ นัน้ เท่ากับผูห้ ญิงเปิดโอกาสให้ผชู้ ายได้เลือกเรียน
ในสายทางศาสตร์ทแี่ ข็งกว่า รวมถึงมีโอกาสได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่า ในทีส่ ดุ ผูห้ ญิง
ก็ต้องพึ่งพาผู้ชาย เมื่อมองผ่านทางสถาบันศาสนาผู้หญิงก็กลายเป็น “ชนชั้นสอง”
ทีช่ ดั เจนมากขึน้ โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของสังคมไทย กล่าวคือผูห้ ญิงไม่มโี อกาส
บวชพระ ไม่มีโอกาสจะเข้าถึงค�ำสอนได้ลึกซึ้งเท่าผู้ชาย นอกจากนี้ผู้หญิงยังถูกมอง
ว่าเป็นผู้ขัดขวางการเข้าถึงศาสนาของผู้ชาย เป็นต้น

ความรู้ : อำ�นาจในการกำ�หนดความจริงในสังคม
การก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละเพศซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนา
โดยรวมในสังคม กล่าวคือผู้หญิงยังไม่ได้มีโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ใน
ทุกระดับของสังคม ในการประชุมทัง้ ระดับชาติและระดับนานาชาติได้มกี ารหยิบยก
ประเด็นนีม้ าอภิปรายมาตลอดช่วงเวลานานเกือบห้าทศวรรษ แต่กย็ งั ไม่ได้รบั ความ
สนใจเท่าทีค่ วร ผูห้ ญิงยังไม่ได้มโี อกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เนือ่ งจากค่านิยม
ทัศนคติและประเพณีปฏิบตั ิ รวมทัง้ เงือ่ นไขของสังคม ท�ำให้เกิดข้อล�ำเอียงต่อผูห้ ญิง
เกือบทุกด้าน ผู้หญิงถูกก�ำหนดให้มีบทบาทด้อยกว่าชาย โดยทั่วไปงานของผู้หญิง
คืองานในบ้านทีไ่ ม่มบี ทบาทใดๆ ต่างกับผูช้ ายทีท่ ำ� งานนอกบ้าน ซึง่ การกระท�ำด�ำเนิน
การตามบทบาทเช่นว่านี้ได้รับการยอมรับ และส่งผลถึงผู้หญิงอย่างกว้างขวาง
ในสังคม หากมองจากมุมมองของฟูโกดังที่กล่าวแล้ว แหล่งที่สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ
ในสังคม ได้แก่อ�ำนาจ (power) นั่นเอง แต่มิใช่อ�ำนาจในรูปที่ดิบและหยาบแบบใช้
ก�ำลังเข้าบังคับ แต่เป็นอ�ำนาจที่ขัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ “ความรู้”
(knowledge) ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และก็มิใช่ความรู้ทั่วๆ ไป แต่เป็นความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เช่น แพทยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อาชญาวิทยา ความรู้เรื่องเพศ เป็นต้น (Michel Foucault, 1979 :
15-16) แม้ฟูโกมิได้พูดถึงการศึกษาโดยตรงแต่เขาก็ให้ความส�ำคัญของความรู้
เป็นอย่างมาก และการศึกษาก็เป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้กลไกที่
ส�ำคัญในการท�ำงานของอ�ำนาจก็มใิ ช่กฎหมายอย่างทีเ่ ข้าใจกัน แต่เป็นกฎเกณฑ์จารีต
ปฏิบัติต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะกฎเกณฑ์และจารีตปฏิบัติ หรือการพร�่ำบอกของ
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ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในรูปของความรู้ทางวิชาการว่าด้วยเรื่องนั้นๆ หรือเป็นแนวคิด
ว่าด้วย “หลักสูตร” ในการศึกษาซึง่ จะประคับประคองผูท้ ศี่ กึ ษานัน้ จนสิน้ สุดของการ
อบรมสั่งสอน และอิงกับการฝึกฝนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ (ทองกร โภคธรรม, 2547
: 58) นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการก�ำหนดบรรทัดฐานโดยการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานและการปฏิบตั ติ นของผูร้ บั การศึกษา
และเนือ่ งจากสถาบันการศึกษามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพ
และคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ สั ง คมต้ อ งการ บรรทั ด ฐานที่ ส ถานศึ ก ษาก� ำ หนดจึ ง เป็ น
บรรทัดฐานของสังคมด้วย ซึ่งบรรทัดฐานนี้ นับเป็นอุปกรณ์ที่ส�ำคัญที่จะก�ำกับให้
คนในสังคมอยูใ่ นบรรทัดฐานเดียวกันโดยการควบคุมนีเ้ ป็นไปในระดับรายละเอียด
ของชีวติ ประจ�ำวัน หรือระดับจุลภาค จนถึงขัน้ แผ่ซมึ เข้าไปในวัตรปฏิบตั ขิ องร่างกาย
มนุษย์ แต่ฟโู กมิได้ใช้คำ� ว่า “บรรทัดฐาน” หรือ “ระเบียบวินยั ” ในความหมายทีช่ วน
ให้นึกถึงเรื่องที่ดีงาม เช่น การเข้าคิวซื้อตั๋ว หรือรอลิฟต์ ซึ่งเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่
สร้างขึน้ ในขอบเขตของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเสมอหน้ากัน แต่ใช้คำ� ค�ำนีก้ บั
กระบวนการฝึกฝนมนุษย์ขนานใหญ่เพื่อให้รับใช้ผลประโยชน์ของผู้ได้เปรียบ
จากระบบสังคม (ทองกร โภคธรรม, 2547 : 14) ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงมี
อ�ำนาจเนื่องจากมีความรู้รวมถึงความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนั้นๆ เช่น แพทย์
มีอำ� นาจและความชอบธรรมในการพูดถึงความเจ็บป่วย และสุขภาพอนามัยของผูค้ น
นักเศรษฐศาสตร์มีอ�ำนาจและความชอบธรรมในการพูดถึงเศรษฐกิจ แต่นั่นก็มิได้
หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นพูดอะไรก็ได้ แต่ต้องพูดตามที่ตนได้รับความรู้ในรูป
ของการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าความรู้ คืออ�ำนาจ โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากการศึกษา
จนเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ สามารถก�ำหนดกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในสังคม รวมถึงการ
ก�ำหนดเพศภาวะในสังคมด้วย ซึ่งการศึกษาที่มาของความรู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น
3 รูปแบบ ด้วยกันคือ การศึกษาในระบบ (formal education) เป็นการจัดระบบการ
ศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นล�ำดับขั้น แบ่งระดับการศึกษาตามวัยของผู้เรียน เป็นการ
เรียนตามหลักสูตรของรัฐหรือที่รัฐรับรอง โดยมีการวัดและประเมินผลผู้ที่อยู่ใน
สถาบันอย่างเป็นระบบ การศึกษานอกระบบ (non-formal education) เป็นกิจกรรม
การศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบแบบทางการ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและ
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ความสนใจของผูท้ ศี่ กึ ษา และการศึกษาแบบธรรมดาวิสยั หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(informal education) เป็นการศึกษาที่เป็นธรรมชาติที่สุด หรืออาจเรียกว่าเป็นการ
เรียนรู้แบบสัญชาตญาณ เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตท�ำให้แต่ละคนได้รับ
และสะสมทัศนคติ ค่านิยม ทักษะและความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านครอบครัว
และเพื่อนบ้าน การท�ำงานและการเล่น ห้องสมุดและสื่อมวลชน ดังนั้นการศึกษา
จึงเป็นแหล่งอ�ำนาจที่ส�ำคัญในการก�ำหนดสิ่งต่างๆ ในสังคม ผู้ที่มีความรู้มากกว่า
ก็มีอ�ำนาจเหนือผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า โดยเฉพาะในสังคมที่เชื่อในความทันสมัย
ตามแบบอย่างสังคมอุตสาหกรรมจากประเทศตะวันตก การศึกษาก็ยิ่งจะมีอ�ำนาจ
ผู้ที่มีการศึกษาก็คือผู้รู้หรือผู้มีความรู้ จึงมีอ�ำนาจควบคุมเหนือผู้อื่นในสังคม
นอกจากนีย้ งั สามารถมองผ่านแนวคิดเรือ่ งการครองความเป็นเจ้าและครอบครอง
(hegemony) ของอันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการ
การครองอ�ำนาจความเป็นเจ้าและการครอบครองนี้ จะด�ำเนินไปด้วยการสร้าง
อุดมการณ์รว่ ม ซึง่ สามารถกระท�ำได้ในรูปของการจัดการศึกษา โดยเป็นตัวแทนของ
ทุกฝ่ายในสังคมทั้งฝ่ายที่ได้รับและเสียประโยชน์ รวมถึงการสอดแทรกอุดมการณ์
ผ่านทางหลักศีลธรรม การเมืองและผลประโยชน์ร่วม เพื่อให้ผู้คนเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรในการเข้าไปก�ำหนดโลกทัศน์ให้กบั ทุกฝ่าย โดยโลกทัศน์นจี้ ะท�ำหน้าทีช่ นี้ ำ�
ก�ำหนดความต้องการ ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถูกครอบครองให้สอดคล้องกับผล
ประโยชน์ของผูค้ รอบครองเพือ่ ให้มองว่าเป็นความถูกต้องชอบธรรม และก่อให้เกิด
การยินยอมและยอมรับการครอบครอง ด้วยคุณลักษณะของการครองอ�ำนาจความ
เป็นเจ้าดังกล่าว จะเห็นได้วา่ อ�ำนาจทีค่ รองอ�ำนาจความเป็นเจ้านีม้ ลี กั ษณะทีต่ า่ งจาก
อ�ำนาจในการบีบบังคับทั่วไป แต่เป็นอ�ำนาจที่มีรูปแบบแยบยล แอบแฝง ภายใต้
อุดมการณ์เพื่อให้เกิดการยินยอมและยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟูโกที่
เห็นว่าอ�ำนาจที่ก่อให้เกิดการยินยอมและยอมรับรูปแบบหนึ่งที่มีความส�ำคัญคือ
อ�ำนาจของความรู้ ความรู้จะมีอ�ำนาจมากเมื่อสามารถที่จะแสดงถึงสภาพของความ
จริง โดยเฉพาะความรูท้ สี่ ง่ ผ่านระบบการศึกษา หรือการปฏิบตั กิ ารศึกษาทีต่ งั้ อยูบ่ น
หลักการ และวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
ว่าเป็นวิธีค้นหาความจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ และด้วยการมองเช่นนี้ ความรู้จึงมี
ลักษณะเหมือนความจริง ที่ถูกท�ำให้มีอ�ำนาจ เพราะเป็นวิธีการที่ปลดปล่อยคนสู่
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ความอิสระ (the truth will make you free) ท�ำให้คนสามารถแสดงออกถึงความเป็น
ตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ด้วยคุณลักษณะของความรู้ ความจริงที่ก�ำหนดให้นี้ ท�ำให้
ความรู้ ความจริงกลายเป็นสิง่ ทีม่ อี ำ� นาจมาก เพราะสามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ นการมอง
สิง่ ต่างๆ ได้ ในทัศนะของฟูโกนัน้ เชือ่ ว่าความจริงหรือความรูก้ บั อ�ำนาจเป็นสิง่ ทีถ่ กู
รวมเข้าด้วยกัน ไม่สามารถบอกได้วา่ เริม่ ทีจ่ ดุ ไหน เวลาใด ความรูแ้ ละอ�ำนาจจึงเป็น
สิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในกันและกัน แต่ละฝ่ายต่างก็มีเงื่อนไขที่เป็น
ไปที่จะก่อให้เกิดอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอ�ำนาจต้องการความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น เพื่อที่จะ
บริหารอ�ำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ความรู้นั้นก็ต้องการอ�ำนาจเพื่อกล่าว
อ้างและประกาศถึงความถูกต้องของความรู้หรือความจริงนั้น ดังนั้นทั้งสองจึงมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมักจะพบด้วยกันเสมอในสังคมความจริง
ความรู้ หรือ ความจริงที่ถูกก�ำหนดด้วยคุณลักษณ์ของอ�ำนาจดังกล่าว จึงเป็น
ฐานในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิถขี องการส่งผ่านวาทกรรมทีถ่ กู สร้างผ่านความรูโ้ ดย
ระบบการศึกษาและสถาบันทางสังคมดังกล่าว วิธคี ดิ แบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy)
ท�ำหน้าที่สร้างความรู้และความจริง เพื่อถ่ายทอดให้กับสมาชิกในสังคม และด้วย
ความรู้ /อ�ำนาจนี้เพศภาวะจึงสามารถที่จะเข้ามาจัดระเบียบให้กับการด�ำเนินการ
และก�ำหนดพฤติกรรมของผูห้ ญิงในสังคม ตัง้ แต่การจัดระเบียบร่างกายด้วยการออก
กฎ ระเบียบมาตรฐาน ความประพฤติ วิธีคิด ที่เข้ามาก�ำหนดตั้งแต่กิริยามารยาท
ความประพฤติ การแต่งกาย การพูดจา ฯลฯ เพื่อแบ่งผู้ชายออกจากกลุ่มผู้หญิง
โดยการด�ำเนินการทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมภายใต้การท�ำให้เป็นเรื่องปกติ และเป็น
เรือ่ งทีถ่ กู ต้อง การด�ำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำ� นาจเข้ามาเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ชีวติ ของผูห้ ญิง ด้วยเหตุนกี้ ารมองเพศภาวะ ในทัศนะของฟูโก จึงเป็นการปฏิบตั เิ พือ่
ควบคุมผู้หญิงไม่ให้มีอิสระ กล่าวคือเพศภาวะเป็นเทคโนโลยีของอ�ำนาจที่ถูกท�ำให้
สละสลวย ประณีต บนพื้นฐานของความรู้เป็นตัวสร้างและก�ำกับให้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่
ถูกต้องและสามารถบริหารภายใต้รูปแบบที่มีลักษณะของสิ่งที่เป็นธรรมดา เป็น
ธรรมชาติแต่มีความละเอียดซับซ้อนไม่เปิดเผย ซึ่งมีอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเป็น
ไปอย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นเพศภาวะจึงมิใช่สิ่งธรรมดาที่ด�ำเนินไปในวิถีชีวิตของผู้หญิง
แต่เป็นส่วนส�ำคัญของการปกครองที่มีอ�ำนาจเข้ามาจัดการควบคุมในรูปของความ
รู้ความจริงที่เข้ามาแทนที่รูปแบบอ�ำนาจ การบีบบังคับในยุคสังคมโบราณ
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ผลกระทบต่อผู้หญิงจากปฏิบัติการของวาทกรรมเพศภาวะ
ความส�ำคัญของกระบวนการสร้างวาทกรรมโดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมหลัก
หรือการก�ำหนดอัตลักษณ์ให้กับสิ่งใดอยู่ที่การสร้างความเป็นอื่น (the otherness)
ให้กบั สิง่ ทีม่ ลี กั ษณะต่างไป ดังนัน้ วาทกรรมทีเ่ ข้ามาก�ำหนดอัตลักษณ์และความส�ำคัญ
ให้กบั เพศภาวะด้วยมุมมองของชายเป็นใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกผูห้ ญิงและ
ผูช้ าย เช่น การกล่อมเกลาให้สมาชิกในสังคมทีเ่ ป็นผูห้ ญิงและผูช้ ายมีวธิ คี ดิ การกระท�ำ
ความถนัด ทักษะ วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่แตกต่างกันไป ผู้ชายจะถูกก�ำหนดให้มี
คุณลักษณะที่เหนือกว่า ด้วยคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ที่ก�ำหนดให้นี้ท�ำให้ผู้หญิง
ถูกกันออกนอกกรอบ และสิทธิอ�ำนาจในการเข้ามาก�ำหนดเพศภาวะของผู้หญิงถูก
ละเลย ผู้หญิงกลายเป็น “ผู้ด้อยโอกาส” “ชนชั้นสอง” ในสังคมโดยการให้คุณค่านี้
แพร่กระจายไปทั่วทุกสถาบันทางสังคม การแบ่งแยกและการจัดประเภทความ
แตกต่างให้กับผู้หญิง ถูกท�ำให้สมจริงและตอกย�้ำมากขึ้นโดยส่งผ่านสถาบันทาง
สังคมต่างๆ ซึ่งเป็นสถาบันที่ปลูกฝังความรู้ ความจริงเกี่ยวกับเพศภาวะให้สมาชิก
ตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยได้สร้างผลกระทบให้กับผู้หญิงได้อย่างสอดคล้อง
กล่าวคือ ผู้ชายได้รับการปลูกฝังในเรื่องการเป็นผู้น�ำ การละเล่นที่ท้าทายความ
สามารถในพืน้ ทีส่ าธารณะ ความมีเหตุ มีผล การใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ รวมถึงการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เหมาะสม เช่น สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ต่างจากเด็กผู้หญิงที่ครูมัก
คาดหวังให้เป็นเด็กที่เรียบร้อย เชื่อฟัง เป็นผู้ตามที่ดี มักเรียนในสาขาทางด้าน
สังคมศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นสาขาวิชาของผู้หญิง รวมถึงวิชาการท�ำอาหาร การเรือน
ตัดเย็บเสื้อผ้า การพยาบาล ด้วยบทบาทและหน้าที่ของสถาบันการศึกษาดังกล่าว
จึงเป็นการแบ่งแยกและสร้างความไม่เท่าเทียมให้กบั ผูห้ ญิงและผูช้ ายในสังคม การ
แบ่งแยกและการจัดประเภทความแตกต่างให้ผู้หญิงกับผู้ชายในสังคมนี้ถูกท�ำให้
สมจริงด้วยการผูกโยงวุฒิการศึกษา เข้ากับเงินเดือน ลักษณะของงานและฐานะทาง
สังคมโดยการตีค่าคุณวุฒิต่างๆ ออกมาเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนซึ่งส่งผลให้
ผู้ชายซึ่งมีวุฒิการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้หญิง และ
สามารถเข้าสู่งานอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม ส่วนผู้หญิงที่มี
คุณวุฒติ ำ�่ ก็ถกู จัดให้อยูใ่ นกลุม่ ของผูใ้ ช้แรงงานหรือกรรมกรไร้ฝมี อื รายได้ตำ�่ เป็นต้น

การศึกษาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม : ทางออกของความรุนแรงทางเพศ
Education for Equality : Solution for Sexual Violence

15

ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
หากพิจารณาผลกระทบจากการก�ำหนดวาทกรรมหลักชายเป็นใหญ่แล้ว
แนวทางการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง เช่น ให้ลงโทษผูช้ ายทีข่ ม่ ขืนผูห้ ญิงด้วย

บทที่ 1

ด้วยฐานการมองเพศภาวะ ทีม่ องว่าเพศภาวะเป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ เป็นกลไก
ในการด�ำรงอยูข่ องวิธคี ดิ แบบชายเป็นใหญ่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ในสังคมโดยการกล่อมเกลา
สมาชิกของสังคมในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ ขณะเดียวกันก็ปิดกั้น กีดกัน
ละเลย วิธีคิดและมุมมองของผู้หญิง มีการปรับเปลี่ยนเพศภาวะจากข้อบังคับไปสู่
ความสมัครใจในรูปของการก�ำหนดคุณลักษณะของผู้หญิงที่ดี การอยู่ในกรอบของ
วาทกรรมและก�ำหนดคุณลักษณะของผู้ชายให้เหนือกว่าผู้หญิง ดังนั้นเพศภาวะใน
ระบบชายเป็นใหญ่จึงมิได้เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความสามารถที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของหญิงชายที่แท้จริง และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสมอภาค แต่กลับท�ำให้
ผูห้ ญิงถูกบัน่ ทอนศักยภาพรวมถึงไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วร แม้วา่ จะมีการโต้แย้ง
ว่ามีผู้หญิงบางคนสามารถมีบทบาทที่เท่าเทียมหรือเหนือกว่าผู้ชาย ซึ่งควรเป็น
ประเด็นทีถ่ ามต่อไปว่าเป็นจ�ำนวนเท่าไรทีฝ่ า่ ฟันต่อสูผ้ า่ นวาทกรรมเพศภาวะกระแส
หลักขึน้ มาได้ ซึง่ เมือ่ พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับปริมาณของประชากรผูห้ ญิงแล้ว
จะเห็นว่าเป็นจ�ำนวนเพียงน้อยนิดที่อาจกล่าวได้ว่าน่าจะยกประโยชน์ให้กับความ
สามารถพิเศษในการต่อสูฟ้ นั ฝ่าเป็นเฉพาะรายมากกว่าทีจ่ ะเป็นเพราะช่องทางทีเ่ พศ
ภาวะได้ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับสมาชิกในสังคม นอกจากนั้นฐานะต�ำแหน่งของผู้หญิงก็
ถูกลดทอนความสัมพันธ์ ด้วยการก�ำหนดอัตลักษณ์ให้กบั ผูช้ ายในฐานะผูท้ เี่ หนือกว่า
มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่ารวมถึงสามารถตัดสินใจในทุกระดับได้ดีกว่า
ด้วยมุมมองนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลดทอนความส�ำคัญของผู้หญิงเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการปิดกั้นศักยภาพ โอกาสในการพัฒนาของผู้หญิงลงด้วย พลังของผู้หญิงจึง
อ่อนแอลง การด�ำรงอยูจ่ งึ มีสภาพกลายเป็นส่วนชายขอบของสังคมทีอ่ อ่ นแอ ถูกกดขี่
เมื่อไม่มีความเท่าเทียม ผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ย่อมจะกลายเป็นผู้ถูกกระท�ำและตกเป็น
เหยือ่ ในความรุนแรง ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างเพศหญิงและชาย จึงเป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญ
ในการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ถูกมองว่าอ่อนแอกว่า ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในรูปแบบต่างๆ
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การประหารชีวติ หรือการห้ามมิให้ผหู้ ญิงแต่งตัวโป๊ หรือเดินในทีเ่ ปลีย่ วจึงไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและปัญหาก็ยังคงมีอยู่หากผู้ชายยังคิดว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่อ่อนแอ
กว่าหรือเป็นสมบัติของตนซึ่งแนวคิดนี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม ดร.มาเรีย
ดุมาร์ เพไรรา คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยวอวิค ผู้เข้าไปคลุกคลีกับหมู่นักเรียน
หญิงพบว่าพวกเด็กหนุ่มวัย 14 ปี มีความคิดว่าเด็กสาววัยขนาดเดียวกันควรมีสติ
ปัญญาต�ำ่ กว่า แนวคิดนีม้ ไิ ด้เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ หากแต่ถกู จ�ำกัดโดยบรรทัดฐาน
นับเป็นภัยกับเด็กทัง้ สองเพศ ความเชือ่ ทีว่ า่ เด็กผูช้ ายต้องเหนือกว่าเด็กผูห้ ญิง ท�ำให้
เด็กผู้ชายวิตกกังวล และถูกกดดันให้พิสูจน์ให้เห็นด้วย อย่างเช่น การชกต่อย
ดืม่ เหล้าและกดขีท่ างเพศ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,14 สิงหาคม 2557) ดังนัน้ ทางออก
ของปั ญ หาจึ ง น่ า จะอยู ่ ที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละให้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเชื่อและมีทัศนคติด้านความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางเพศ เนื่องจาก
เพศภาวะในสั ง คมไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ แ น่ น อนตายตั ว หากแต่ มี ลั ก ษณะเลื่ อ นไหล
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปรากฏให้เห็นในสิ่งที่ผู้คนกระท�ำในสังคม มากกว่าจะปรากฏใน
สิ่งที่เป็น (Judith Butler อ้างถึงใน เชษฐา พวงหัตถ์, 2549 : 54) และไม่ว่ามนุษย์
บนโลกนี้จะเกิดมาเป็นเพศใดทุกคนเท่าเทียมกัน ล้วนแต่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน สิทธิผู้หญิงก็คือสิทธิมนุษยชน ดังนั้นแนวทางการให้การ
ศึกษาหญิงชายเพื่อสร้างทัศนคติชุดใหม่สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีดังนี้
1. การจัดการศึกษาในสถาบันครอบครัว เมือ่ พิจารณาครอบครัวในด้านความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ มีผเู้ สียเปรียบและได้เปรียบในระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว
ในแง่นี้แก่นแท้ของการถูกกดขี่ของผู้หญิงก็คือครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็น
พื้นที่แรกสุดที่ผู้หญิงเข้าสู่ระบบสังคม การถ่ายทอดระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่จึง
แทรกอยูแ่ ละฝังรากลึกอยูใ่ นระบบครอบครัว ผูห้ ญิงได้เรียนรูก้ ารแบ่งงานกันท�ำตาม
เพศจากในครอบครัว และเรียนรูค้ วามสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจจากจากครอบครัวในการ
เป็นพ่อ แม่ ลูก อย่างไรก็ตามหากน�ำวิธกี ารศึกษาเพือ่ ส่งเสริมคุณค่าในตัวบุคคลและ
การสร้างพลังอ�ำนาจในตนเองเข้ามาปรับใช้ ครอบครัวจะกลายเป็นหน่วยพื้นฐาน
ทางสังคมที่จะช่วยลดปัญหาการถูกกดขี่ของผู้หญิงได้เช่นกัน ทั้งนี้ครอบครัวควร
ตระหนักและปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย
มีดังนี้
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1.1 ครอบครัวต้องปลูกฝังความเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายโดยไม่ก�ำหนด
ด้วยเพศที่ถือก�ำเนิด กล่าวคือหากลูกๆ ถนัดในทางไหนก็ส่งเสริมไปในทางที่ถนัด
ไม่ยัดเยียดบทบาทเดิมๆ เช่น ลูกผู้หญิงต้องช่วยแม่ท�ำงานบ้าน ต้องเรียบร้อย
ไม่โลดโผน โดยพ่อแม่ต้องพร้อมให้ลูกสามารถท�ำในสิ่งที่ชอบหรือสนใจอย่าง
เต็มศักยภาพไม่ว่าบุตรหลานจะเป็นเพศใดก็ตาม เด็กผู้ชายอาจจะชอบท�ำอาหาร
รวมถึงการสอนให้ลูกเห็นคุณค่าในงานทุกงานอย่างเท่าเทียม
1.2 ครอบครัวต้องตระหนักว่า ผูห้ ญิงหรือผูช้ ายนัน้ ไม่ได้มคี วามแตกต่าง
กันในทางสังคม มีความเหมือนกัน หรือมีส่วนร่วมกันมากกว่าแตกต่างกัน
1.3 กรณีทลี่ กู เกิดปัญหาพ่อแม่ตอ้ งให้คำ� ปรึกษาได้ พ่อแม่อาจต้องศึกษา
หาความรู้ในเรื่องเพศภาวะในสังคม สามารถหาทางออกที่เหมาะสมที่เป็นได้
การที่พ่อแม่เฉยเมยไม่ใส่ใจในประเด็นเพศภาวะในระดับครอบครัวก็เท่ากับว่า
ครอบครัวนั้นส่งเสริมสังคมในระบบชายเป็นใหญ่ โดยการผลิตซ�้ำในวิธีคิดแบบ
ชายเป็นใหญ่โดยอาจไม่ตั้งใจ เนื่องจากพ่อแม่เองก็ถูกครอบง�ำด้วยวาทกรรมชาย
เป็นใหญ่โดยไม่รู้ตัว
1.4 เมื่อลูกโตเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม
ในทางชู้สาว พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการพูดคุยอย่าง
เปิดเผยในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร ความรับผิดชอบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ สุขภาพอนามัยส่วนตัว การเคารพสิทธิของอีกเพศหนึ่ง ไม่แก้ปัญหา
ด้วยความรุนแรงที่คิดว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไป
1.5 พ่อแม่ต้องปลูกฝังทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคู่ของลูกโดยเฉพาะ
ลูกผู้ชายเห็นคุณค่าของผู้หญิง รักเดียวใจเดียว มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
ลูกผูห้ ญิงหรือผูช้ าย ไม่เอาเปรียบอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้ ในการกระท�ำทีเ่ ปิดเผย และในความ
รู้สึก
2. การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน เป็นรูปแบบการ
จัดการศึกษาในระบบทีม่ คี วามส�ำคัญในการสอนและหล่อหลอมเด็กต่อจากสถาบัน
ครอบครัว นับเป็นสถาบันที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการให้ความรู้แก่สมาชิกใน
สังคมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู อาจารย์ เป็น
บุคคลที่ส�ำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้ง
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การประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างกับสมาชิก หรือนักเรียนในสถาบันการศึกษา
ครูต้องมีความจริงใจในสิ่งที่ตนคิดและเชื่อ เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้อง ต้องไม่พูด
อย่างหนึ่งท�ำอีกอย่างหนึ่ง ครูต้องตระหนักในฐานะของตนเองอยู่เสมอว่าครูเป็น
องค์ ป ระกอบและเป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมความ
เสมอภาคหญิงชายในสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดนี กั เรียนบางคนอาจไม่ได้รบั การ
ปลูกฝังอย่างถูกต้องจากครอบครัว โรงเรียนก็จะเป็นทีป่ ลูกฝังความคิดในเพศภาวะ
ทีเ่ ท่าเทียมให้กบั นักเรียนได้ รวมถึงสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศความเสมอภาค
หญิงชายให้เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติในโรงเรียน ดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียนในประเด็นเพศภาวะ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ปรับทัศนคติของนักเรียน
และเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกัน เน้นให้นักเรียนเกิดการคิด เช่น การจัดกลุ่มเพื่อรู้จัก
ตัวเอง (self awareness training) การจัดค่ายพักแรมโดยเน้นให้นักเรียนผู้หญิงและ
ผู้ชายได้ใช้ชีวิตด้วยกัน เรียนรู้การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ท�ำงานร่วมกันมีกิจกรรม
ทีน่ กั เรียนสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์กนั หลากหลายและทัว่ ถึง หรือในลักษณะแผ่กระจาย
(divergent) ด้วยภาษาง่ายๆ ของนักเรียน นักเรียนซึ่งเคยเป็นแต่ผู้ฟังก็จะเริ่ม
ตระหนั ก และมองเห็ น ปั ญ หา เป็ น การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจที่ ต ้ อ งการการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
2.2 การส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ซึง่ เป็นทีม่ าทีส่ ำ� คัญในการหาความรู้
การอ่านนั้นเป็นที่มาของความรู้ ท�ำให้ผู้หญิงไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจของมายาคติต่างๆ
ที่กดขี่ผู้หญิงอยู่ ครูจึงจ�ำเป็นต้องฝึกให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยใดรักการอ่าน และ
การเขียน ซึง่ เป็นการปูพนื้ ฐานชีวติ ของผูห้ ญิงทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จ�ำเป็นต้องเรียนรูอ้ ยูต่ ลอด
ชีวิตและครูต้องตระหนักเสมอว่าการศึกษา คือการท�ำให้เห็นหรือการค้นพบหรือ
การที่เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และที่ส�ำคัญต้องเข้าใจความสัมพันธ์ในสิ่งที่
ศึกษากับสิ่งอื่นๆ โดยรอบ
2.3 สถาบันการศึกษาควรจัดสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเชิญ
ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานในด้านเพศภาวะ เช่น องค์การพัฒนาเอกชน หรือหน่วย
งานภาครัฐ เพือ่ สร้างเครือข่ายการเรียนรูใ้ นเรือ่ งเพศภาวะ รวมถึงการขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ออกไป เพื่อสร้างความเข้าใจและแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
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3. การจัดการศึกษาใน
การสร้างความเข้าใจอันดีในเรือ่ งความเสมอภาค
หญิงชายในสังคมนั้นควรเริ่มมาจากการมีความรู้ที่ถูกต้องและเข้าใจ ตลอดจน
ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายระหว่างหญิงชาย ซึ่งเป็นที่มาของ
ชุมชนและสังคมที่มีความสุข การจัดการศึกษาในระดับชุมชน เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
และจะสามารถท�ำให้สมาชิกเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ (lifelong education) โดยมีแนวทาง
ดังนี้
3.1 การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเรื่อง
ความเสมอภาคหญิงชาย โอกาสทางสังคมของผูห้ ญิงและผูช้ าย รวมถึงให้การยอมรับ
และยกย่องบุคคลทีท่ ำ� ความดี มีความเอือ้ อาทร มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมโดยไม่เลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
3.2 ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ห ญิ ง ในทุ ก ระดั บ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ เ ท่ า เที ย มกั น
สิทธิของผู้หญิงก็คือสิทธิมนุษยชน ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศใดล้วนมีโอกาสที่
จะเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมอย่างเท่าเทียม
3.3 สือ่ ต่างๆ ในสังคมต้องตระหนักในการเสนอภาพของผูห้ ญิงและผูช้ าย
ที่เสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข่าว โฆษณา หรือละคร ซึ่งค่อนข้างมีอิทธิพล
ต่อความคิดของสมาชิกในสังคม
นอกจากนี้ ชุมชนสามารถร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์และ
มีความรู้ในประเด็นเพศภาวะในชุมชนหรือสังคมเป็นอย่างดี เช่น การให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การอภิปราย การเสวนา การสัมมนา การฝึก
อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ การผลิตเอกสารสิ่งตีพิมพ์ การจัดรายการวิทยุ
หรือการจัดห้องสมุดหรือศูนย์เอกสารเป็นรูปแบบกิจกรรมการศึกษา การจัดค่ายพัก
แรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ประเด็นเพศภาวะใน
ชุมชน เช่น สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และชุมชน ความปลอดภัยของ
ผู้หญิง ดังนี้
1) การรณรงค์ด้วยสื่อ โดยใช้วิธีการแจกเอกสารและคู่มือต่างๆ แก่ชาวบ้าน
การติดแผ่นโปสเตอร์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการใช้สื่อวิทยุชุมชน อาจ
เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน เช่น การรณรงค์การงดเหล้า
เพื่อลดความรุนแรง การช่วยกันท�ำงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ การได้รับค่าจ้างที่
เท่าเทียมกัน เป็นต้น			
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2) การจัดโรงเรียนทางเลือกในชุมชนที่เน้นเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย เพือ่ ให้เด็กในชุมชนได้มโี อกาสเรียนรูใ้ นประเด็นเพศภาวะอย่างธรรมชาติดว้ ย
วิถีชีวิต
3) ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมผลงานขององค์กรและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคหญิงชาย
4) การจัดกิจกรรมโดยเชิญครอบครัวที่มีมุมมองในเรื่องความเสมอภาคมา
แลกเปลี่ยน พูดคุย เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเห็นและเข้าใจอย่างใกล้ชิด โดยจัดเป็น
กิจกรรมร่วมของหมู่บ้าน รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงที่ถูกกดขี่ หรือถูก
เอาเปรียบจากผู้ชายโดยไม่มีทางเลือก
5) การฝึกอบรม อาจจะจัดเป็นการให้ความรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง โดยเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มาให้ความรู้โดยตรงในชุมชน หรือการส่งตัวแทนชาวบ้านหรือ
ผูส้ นใจไปรับการอบรมกับโครงการอืน่ ๆ นอกพืน้ ที่ เช่น การอบรมเรือ่ งการลดเหล้า
เพื่อลดความรุนแรงในชุมชนของมูลนิธิต่างๆ ที่ประสบผลส�ำเร็จ และก�ำลังขยาย
โครงการสู่พื้นที่อื่นๆ โดยการให้แนวความคิดและความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาค
หญิงชาย การประสานงานกับหน่วยงานและการสร้างเครือข่าย การใช้หลักพุทธธรรม
มาใช้บูรณาการการจัดการความรุนแรง ด้วยการหมั่นเจริญในทาน ศีล ภาวนา
อันเป็นตัวจักรสาํ คัญในการนาํ มาช่วยจัดการกับความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พูนสุข มาสรังสรรค์, 2554 : 225) รวมถึงการเชื่อมโยง
เครือข่ายของภาคประชาชนให้เข้มแข็งและมีพลังมากขึ้น การจัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่กลุม่ ผูน้ ำ� ในประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย นอกจากการมุง่ พัฒนาผูน้ ำ� แล้วยัง
คาดหวังให้ผู้น�ำได้น�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไปด้วย ซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การสร้างผู้น�ำที่เข้มแข็ง และองค์กรชาวบ้านที่เข้มแข็งต่อไป
6) การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา โดยจัดให้สมาชิกในชุมชนไปดูตวั อย่างงาน
พัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคหญิงชาย เช่น โครงการรณรงค์ชมุ ชนปลอดภัยส�ำหรับผูห้ ญิงทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เคยท�ำหรือก�ำลังท�ำกิจกรรมนั้นๆ
ให้มีการเห็นตัวอย่างจริงและได้แลกเปลี่ยนกันในระดับบุคคลและกลุ่ม สร้างแรง
บันดาลใจและความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ท�ำให้ได้บทเรียน ข้อคิด และความรู้ต่างๆ
แก่ผู้มาดูงาน
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7) การสัมมนา สามารถจัดได้ทั้งในระดับผู้น�ำและระดับสมาชิกชุมชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างผู้น�ำในพื้นที่ หรือระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ
รวมถึงสมาชิกในชุมชน
8) การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ และประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่
จัดทัง้ ในระดับของผูน้ ำ� และสมาชิก การค้นหาผูร้ ทู้ เี่ ป็นปราชญ์เชิญชวนให้มาพบเพือ่
รู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันประสานให้เกิดความรู้ใหม่ ท�ำโดยการจัด
กลุม่ พูดคุยแลกเปลีย่ นกันเองระหว่างชาวบ้านกับผูน้ ำ� หรือระหว่างผูน้ ำ� กันเอง หรือ
ระหว่างผู้น�ำกับเจ้าหน้าที่โครงการ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท�ำงาน และ
วิเคราะห์ร่วมกัน
9) การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ มวลชน เนือ่ งจากสือ่ มวลชนเป็นกลไกใน
การแพร่กระจายข่าวสารข้อมูลในวงกว้างและมีบทบาทอย่างส�ำคัญในการให้การ
ศึกษาแก่สาธารณชนได้เป็นอย่างดี การน�ำเสนอข่าวไม่เพียงแต่สะท้อนสภาพความ
เป็นจริงเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการชี้น�ำสังคมอีกด้วย นอกจากนี้สื่อมวลชนยัง
สามารถสร้างแรงกดดันเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ สื่อมวลชนจึงเป็นอีกสถาบัน
หนึ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน
และใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
10) การจัดเวทีหรืองานมหกรรมเพือ่ การรณรงค์ เป็นแนวทางการท�ำงานซึง่ ยก
ระดับจากการน�ำเสนอสภาพปัญหาไปสู่การเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาผู้หญิงใน
ระดับนโยบายอย่างจริงจัง งานรณรงค์ในรูปของการจัดเวทีหรืองานมหกรรมอาจจัด
ขึ้นในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการปลุกเร้าให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิดกับผูห้ ญิงทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ทัง้
ในเชิงปริมาณและวิธกี ารกระท�ำความรุนแรง และมีสว่ นร่วมในการผลักดันให้รฐั บาล
แก้ไข งานรณรงค์นี้สามารถผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ยังมีความเหลื่อมล�้ำระหว่างหญิงชาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นต้น โดยมุ่ง
รณรงค์ผลักดัน ทั้งในเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงและการเผยแพร่สภาพ
ปัญหาและแนวทาง ตลอดจนทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเน้นให้ชุมชน
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มีส่วนร่วม งานรณรงค์ยังเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้ทุกฝ่าย
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และระดับสังคมโดยรวม

สรุป
การวิเคราะห์วาทกรรมเพศภาวะ โดยมีระบบชายเป็นใหญ่เป็นวาทกรรมหลัก
ช่วยให้เราเห็นว่าสุดยอดของอ�ำนาจวาทกรรมอยู่ที่การสร้างเอกลักษณ์ หรือตัวตน
ให้กับสิ่งต่างๆ ในกรณีของวาทกรรมเพศภาวะ เอกลักษณ์นี้ได้แก่ จินตภาพ
(imagination) และภาพลักษณ์ (image) เรื่องความเป็นใหญ่ของผู้ชาย และความ
ด้อยกว่าของผูห้ ญิง ถึงแม้วา่ ภาพลักษณ์ทสี่ ร้างขึน้ มานี้ จะเป็นเพียงประดิษฐกรรมที่
ว่างเปล่าในระยะแรก แต่ด้วยภาคปฏิบัติการต่างๆ ของวาทกรรมดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ท�ำให้ภาพลักษณ์ทสี่ ร้างขึน้ กลายเป็น “ความจริง” ในทีส่ ดุ สิง่ เหล่านีด้ จู ะสอดรับ
กับข้อสังเกตของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ที่ว่า “ความจริง” นั้นเป็นเรื่องของ
แนวคิดที่สร้างขึ้นมาชุดหนึ่งที่ท�ำให้อะไรจริงหรือไม่จริง ยิ่งไปกว่านั้น อ�ำนาจของ
วาทกรรมเพศภาวะทีม่ วี ธิ คี ดิ แบบชายเป็นใหญ่ทนี่ า่ สนใจยังอยูท่ กี่ ารเข้าไปนัง่ อยูใ่ น
ระดับความรู้สึกนึกคิด หรือระดับจิตส�ำนึกทั้งของผู้หญิงและผู้ชายอย่างสอดคล้อง
สามารถท�ำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความมีอ�ำนาจเหนือกว่า เข้มแข็งกว่า ในขณะที่ผู้หญิง
ผู้หญิงรู้สึกยอมรับ และซาบซึ้งในความด้อยกว่าของตัวเอง มองว่าตัวเองต�่ำกว่า
อ่อนแอกว่าผู้ชาย จนบางครั้งท�ำให้มองข้ามคุณค่าและความสามารถของตัวเองไป
เกิดผลกระทบมากมายหลายประการต่อทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย โดยเฉพาะความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิงทัง้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวและพืน้ ทีส่ าธารณะมาอย่างต่อเนือ่ งและนับวัน
จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงเวลาหรือยังทีส่ งั คมต้องหันมาให้ความส�ำคัญใน
การแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุดว้ ยการให้การศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้สมาชิกในสังคม
ทั้งหญิงและชายเรียนรู้และเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกในสังคมเสียใหม่ เพื่อสร้าง
สังคมที่สงบสุขและเอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริง
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