บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรือ่ ง กระบวนการขับเคลือ่ นของสังคมตอการแกไข ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 กับการสรางวาทกรรมเรือ่ งสิทธิเนือ้ ตัวรางกายของผูห ญิง ใชแนวคิดทฤษฎี ประกอบดวย
1. แนวคิดเรื่องวาทกรรมความรุนแรงทางเพศ (Gender Violence Discourse)
2. แนวคิดเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง (Women’s Body Right)
3. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movement)
แนวคิดเรื่องวาทกรรมความรุนแรงทางเพศ
(Gender Violence Discourse)
สูความเขาใจเรื่องความรุนแรง
โดยทั่วไปแลวความรุนแรง หมายถึง การที่ฝายหนึ่งใชกําลังอํานาจเขาทํารายอีกฝาย
หนึ่ง อันมีผลกระทบตอรางกายเปนสําคัญ แตความรุนแรงในครอบครัวไมไดหมายความเพียงเทา
นั้น แตรวมถึงการทํารายกันทางดานจิตใจและอารมณ (physically and psychologically) ของอีก
ฝายหนึ่งดวย การทํารายรางกายสวนใหญ อาจเริ่มจากการตี ตบหนา เตะ ตอย ซึ่งทําใหเกิดเพียง
แครอยฟกช้ําดําเขียวตามเนื้อตัวรางกายเทานั้น หรืออาจเปนการกระทําที่รุนแรงหนักหนวงขึ้นไป
อีกก็ได ไมวาจะกระทําโดยอวัยวะหรือโดยอาวุธจนถึงขั้นที่ผูถูกทํารายไดรับอันตรายสาหัสหรือ
ถึงแกชีวิตได... สวนการทํารายทางดานจิตใจ มักเปนการพูดจากาวราว การเพิกเฉยหรือละเลย
รวมทัง้ การกดขีข่ ม เหงจิตใจ อันทําใหอกี ฝายหนึง่ ตกอยูใ นภาวะของความหวัน่ ไหว ความหวาดระแวง
และความกลัวซึ่งกอใหเกิดการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (จิตฤดี วีระเวสส, 2543, น. 223-232)
ความรุนแรงมีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) มากกวาเปนผลของการกระทํา
แบบใดแบบหนึ่ง นั่นคือประกอบดวยที่มาของความรุนแรง เปาของความรุนแรง (Adeniran &
Alexander, 1983; ชัยวัฒน สถาอานันท, 2533 อางถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2542, น. 497)
นักวิชาการสันติศึกษา (peace studies) สวนใหญแบงความรุนแรงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความรุนแรงทางตรงหรือความรุนแรงสวนบุคคล (personal violence) เปนความ
รุนแรงที่มีผลในเชิงการทํารายรางกายและมีผูกระทํา ที่มาของความรุนแรงนี้อาจเกิดขึ้นโดยเจตนา
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หรือไมก็ได ซึ่งพิจารณาไดสองประการ กลาวคือ ประการแรกพิจารณาวาความรุนแรงนั้นกอขึ้น
โดยใคร อาจเริ่มจากตัวบุคคลหรือปจเจกไปสูกลุมบุคคลหรือฝูงชน (Mob) ประการที่สองใหความ
สนใจที่เครื่องมือที่ใชในการกอความรุนแรง โดยอาจเริ่มตนตั้งแตรางกายมนุษยเองไปจนถึงการใช
อาวุธและพิจารณาผลที่เกิดขึ้นตอรางกายของมนุษย ไดแก ผลในเชิงทํารายรางกาย และขัดขวาง
การทํางานของรางกาย
2. ความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) หมายถึง อะไรก็ตามที่มาทําให
เกิดชองวางระหวางศักยภาพของมนุษย (potentiality) กับสิ่งที่มนุษยเปนอยูจริง (actuality) ความ
รุนแรงเชิงโครงสรางจึงเปนแนวคิดที่กวางขวางครอบคลุมในมิติตาง ๆ ไดแก มิติในทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
ความแตกตางที่ชัดเจนระหว า งความรุ นแรงทางตรงกั บความรุนแรงเชิงโครงสราง
ดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาความรุนแรงเชิงโครงสราง ไมมีตัวตนของ “ผูกระทํา” หรือ “ผูราย” ตัวการ
หรือผูกระทําคือตัวโครงสรางนั่นเอง ชวงระยะเวลาที่เกิดความรุนแรงเชิงโครงสรางจึงมีความตอ
เนื่องและยาวนาน จนกระทั่งผูคนในสังคมเกิดความเคยชิน โดยไมไดรูสึกวาเปนความรุนแรง
เพราะโครงสรางที่วานี้ไดปลูกฝงอุดมการณทางความคิด ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน
รูปแบบของภาษา วรรณกรรมงานเขียนตาง ๆ ตลอดจนตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนตอเรื่องความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศ จึงอาจกลาวไดวาการอธิบายความรุนแรงในมุมมองของสตรีนิยมนั้น
ความรุนแรงตอผูหญิงมีรากเหงามาจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางความเปนหญิงและชาย
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผูหญิงถูกกระทํารุนแรงเพราะวาผูหญิงเปนผูหญิงนั่นเอง
การศึกษาเรื่องความรุนแรงในระยะแรก เปนการศึกษาที่มุงเนนไปยังความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นนอกบาน เชน การขมขืน การฆาตกรรมที่กระทําโดยคนแปลกหนา สิ่งเหลานี้ถูกมองวาเปน
อาชญากรรม ในขณะที่ความรุนแรงในครอบครัวไดรับการตระหนักถึงนอยมาก และความรุนแรงที่
เกิดขึ้นไมไดถูกมองวาเปนอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะสังคมยังมองครอบครัวในฐานะของจุดรวม
ความรัก ความสงบราบรื่น เปนสถานที่ที่ปกปองคุมครองคนในครอบครัว คนไมมีครอบครัว ไมมี
บาน บางครั้งก็ถูกตีตราจากสังคม ถูกบังคับใหกลับไปสูครอบครัว (Wexler 1982; Brown 1987
อางถึงใน วิลาสินี พนานครทรัพย, 2545, น. 7)
ในงานศึกษาเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว
ของ จุฑารัตน เอือ้ อํานวย ไดอธิบายถึงความหมายและขอบเขตของปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในมิติมุมมองของนักสังคมวิทยา ความรุนแรงในครอบครัวในมุมมองของนักสังคมวิทยา มองวา
เปนเรื่องของโครงสรางทางสังคมที่มีผลกระทบตอผูคนและพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมที่นิยม
ยกยองพอเปนใหญ (Patriarchal Society) คือสังคมที่กําหนดและควบคุมกฎเกณฑโดยผูชาย เชน
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สังคมชาวเอเชีย นั้นจะสรางสมาชิก “ผูชาย” ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาย
และหญิง โดยผูชายจะใชอํานาจอยูเหนือผูหญิง ในขณะที่สราง “ผูหญิง” ใหเปนฝายเก็บกดและ
ยอมตามมากกวาสังคมที่ถือวาแมเปนใหญ (Matriarchal Society) และสังคมที่ถือวาพอแมเปน
ใหญเทากัน (Egualitarian Society)
Merton นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียง (Julian & Kornblum, 1983, p. 82 อางถึงใน
จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2547, น. 5) กลาวไวในทฤษฎีอะโนมี (Merton’s Theory of Anomie) ของ
เขาวา
ที่ใดที่มีการติดตอสัมพันธระหวางคนตางเพศ ที่มีการใหคาแกเพศทั้งสองแตกตาง
กัน และการบรรลุถึงบทบาททางเพศดังกลาวถูกยับยั้งหรือประสบอุปสรรคที่นั่นก็
จะมีอัตราการเกิดความรุนแรงทางเพศสูง กลาวอีกนัยหนึ่งวา ถาสังคมใดสงเสริม
ใหเกิดความเทาเทียมทางเพศกันมากขึ้นเทาใด อัตราการเกิดความรุนแรงทาง
เพศในสังคมนั้นยอมจะลดลงเทานั้น
นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงอยาง Gell and Strauss ไดมีสวนทําใหนักสังคมวิทยาทั่วไป
เริ่มหันมาสนใจศึกษาความรุนแรงในครอบครัวในระดับที่กวางขึ้น ผลของการศึกษาสรางความ
แปลกใจใหกับขอคนพบที่วา ความรุนแรงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นมากกวาความรุนแรง
ที่ไดรับจากบุคคลภายนอกครอบครัว งานของ Gell and Strauss ไดชี้ใหเห็นวา ครอบครัวไมได
เปนสถานที่ที่สงบราบเรียบ แตครอบครัวเปนสถานที่มีแนวโนมในการเกิดความขัดแยงมากที่สุด
สถาบันหนึ่ง
ในขณะที่นักจิตวิทยามองปญหาความรุนแรงในครอบครัววาเปนปญหาที่ผูกระทําการ
รุนแรงมีลักษณะบุคลิกภาพที่ผิดปกติเฉพาะบุคคล โดยใหเหตุผลวา ผูเปนสามีในครอบครัวอื่น ๆ
ที่อยูภายใตโครงสรางสังคมในระดับชนชั้นเดียวกัน ไดรับการขัดเกลาจากวัฒนธรรมทางสังคม
แบบเดียวกัน มิใชจะกระทํารุนแรงตอภรรยาเชนเดียวกันทุกครอบครัว มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่
กระทําพฤติกรรมเชนนี้
การอธิ บายความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวคิ ดสตรีนิย ม มี พื้นฐานความคิ ดวา
การทํารายภรรยาถูกทําใหเปนความถูกตองทางประวัติศาสตรเพื่อการกดขี่ ครอบงํา และควบคุม
ผูหญิงในโครงสรางครอบครัวแบบชายเปนใหญ
นักสตรีนิยม (Feminism) ชี้ใหเห็นวาความรุนแรงเปนเรื่องของ “เพศ” และ “อํานาจ” ที่
อยูเบื้องหลังการถายทอด ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมที่ใหคาความสําคัญและชื่นชมชายมากกวาหญิง
โดยนิยามความรุนแรงในครอบครัวในมุมมองของผูหญิงหมายรวมถึง การที่เหยื่อ (ภรรยา) สูญเสีย
พื้นที่แหงความเปนสวนตัว การถูกทํารายทางเพศ (ถูกขมขืน) สูญเสียความเชื่อมั่น ถูกทําให
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โดดเดี่ยว ถูกตามตื้อทํารายซ้ํา ๆ และรวมทั้งถูกขมขูคุกคามดวยวิเคราะหขอบเขตความหมายตาม
นัยของ “บุคคลผูกระทําหรือตกเปนเหยื่อการกระทํา”
หากยอนกลับไปศึกษาวา ความรุนแรงในครอบครัว ระหวางสามีและภรรยา เกิดขึ้น
ไดอยางไร อะไรคือปจจัยที่ทําใหความรุนแรงดํารงอยูคูกับระบบของครอบครัวที่มีสามีและภรรยา
นัน่ เพราะวาผูห ญิงตองตกอยูภ ายใตการครอบงําของอุดมการณแบบชายเปนใหญ และกระบวนการที่
หลอหลอมใหผหู ญิงตองตกอยูภ ายใตอดุ มการณนนั้ เกิดจากโครงสรางทางสังคมทีเ่ กีย่ วโยงแนนหนา
กับระบบความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ที่ใหผูชายมีอํานาจอยูเหนือผูหญิงตลอดมา
ซิโมน เดอ โบวัวร (Simone De Beauvoir) นักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงเจาของ
ประโยคทองในหนังสือ The Second Sex ที่วา “เรานั้นไมไดเกิดมาเปนผูหญิง แตเราถูกทําให
กลายเปนผูห ญิง” (One is not born, but other becomes a woman) จากคํากลาวของ ซิโมน เดอ โบ
วัวร สะทอนใหเห็นวา “ความเปนหญิง” และ “ความเปนชาย” เปนสิ่งที่สังคมไดสรางขึ้นมา และ
กําหนดความแตกตางระหวางเพศทั้งสอง ภายใตโครงสรางทางสังคมแบบ “ชายเปนใหญ”
(Patriarchy) เมือ่ เกิด “ความแตกตางระหวางเพศ” จึงทําใหเกิด “ความไมเทาเทียมระหวางเพศ” ขึ้น
กาญจนา แกวเทพ (2540, น. 68) อธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเพศหญิงและ
เพศชายวา เปนความสัมพันธที่มีลักษณะไมเทาเทียมกันมาตั้งแตสังคมในอดีตจนถึงปจจุบัน และ
ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแคไหน ความไมเทาเทียมกันระหวางเพศก็จะยังเปนปญหาคูกับโลก
ตอไป ถึงแมวาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาไปบาง แตทวาสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ก็คือ การเอารัดเอาเปรียบระหวางเพศ นั่นเอง
เอเดรียน ริช (Adrienne Rich) นักสตรีนิยมชาวอเมริกัน ไดกลาววา “การถือระบบชาย
เปนใหญ เปนอํานาจของผูชายในทางครอบครัว สังคม อุดมการณ ระบบการเมือง ซึ่งผูชาย โดย
การใชอํานาจ การกดดันโดยตรง หรือพิธีกรรม ประเพณี กฎหมาย ภาษา ขนบธรรมเนียม สํานวน
โวหาร การศึกษา การแบงงานกันทํา ไดมีสวนบังคับกําหนดบทบาทที่ผูหญิงควรทํา หรือไมควรทํา
ในลักษณะที่ผูหญิงตกอยูภายใตอํานาจผูชาย”
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“ขมขืน” คือความรุนแรงทางเพศ
การขมขืน คือ กิจกรรมทางเพศประเภทใดก็ตามที่กระทําการขืนใจตอเจตนารมณของ
ผูหญิง ไมวาผูขมขืนจะใชพละกําลัง หรือขูจะใชพละกําลัง ผูชายใชการบังคับหลายชนิดตอผูหญิง
จนถึงการยกเลิกการสนับสนุนทางเศรษฐกิจตอภรรยา ตลอดจนการใชอาวุธ การขมขืนนั้นเปน
ประสบการณที่เจ็บปวด (วิริยา นอยวงศนยางค, 2539, น. 103)
หากพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากการขมขืน เกิดจากความรุนแรงสองแบบคือ ความ
รุนแรงทางเพศชายที่ชายกระทําตอเพศหญิง และความรุนแรงที่เกิดจากระบบโครงสราง ทางสังคม
และวัฒนธรรมที่กระทําตอเพศหญิงและคนในสังคมรวมทั้ง “เพศชาย” ที่ตกเปน “เหยื่อ” ของ
ความรุนแรงในระบบโครงสรางทางสังคมแบบชายเปนใหญดวย โดยเพศชายที่เปนผูขมขืนจัดเปน
“เหยือ่ ชุดแรก” และเพศหญิงซึง่ ถูกขมขืนจัดเปน “เหยือ่ ชุดทีส่ อง” (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2533, น. 32)
เหยื่อชุดแรกเกิดขึ้นจากการกระทําของสังคมวัฒนธรรมที่ยกเพศชายไวเหนือเพศหญิง มายาคติที่
วาดวยเรือ่ งการขมขืนและการใชความรุนแรงทางเพศผานการใหความหมายของสือ่ มวลชน จึงทําให
เกิด “เหยื่อชุดที่สอง” หรือเพศหญิงผูถูกขมขืน จะถูกบีบคั้น ถูกกดดันจากคานิยมของสังคม ไมให
ผูห ญิงกลาเปดปากบอกเรือ่ งราวการถูกขมขืน เพราะสังคมเห็นวาการถูกขมขืนเปนเรือ่ งทีน่ า อับอาย
ขายหนา ไมควรนํามาเปดเผยเพราะการขมขืนคือการสูญเสียซึ่งความบริสุทธิ์ของความเปนหญิง
(ปภัสรา ศิวะพิรฬหเทพ, 2548, น. 14)
นักสตรีนิยมชี้ใหเห็นวา การขมขืนนั้นไมใช เรื่องของกิจกรรมทางเพศ ที่เปนธรรมชาติ
ของเพศชาย และการขมขืนไมไดเกิดจากความบกพรองทางกายภาพหรือการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศ หรือผิดปกติแตประการใด
นักสตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Feminism) เห็นวาระบบโครงสรางทางสังคม
และวัฒนธรรมแบบใหอํานาจชายเปนใหญ (Patriarchal Society) มีผลตอการกําหนดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของเพศหญิงใหรสู กึ ต่าํ ตอยกวาเพศชาย เพราะวาผูห ญิงอยูภ ายใตกรอบวัฒนธรรม
คานิยมของสังคม ที่ครอบงําผูหญิงไมใหปริปากพูดเรื่องการถูกขมขืน คานิยมเรื่องการรักษา
พรหมจรรยที่ผูหญิงทุกคนพึงรักษาไวจนกวาจะแตงงานหรือมีคู และการขมขืนไดทําใหผูหญิงปกติ
ธรรมคนหนึ่งกลายเปน “ผูหญิงไมดี” ในสายตาของสังคม
ในขณะที่นักสตรีนิยมแนว Radical Feminist มีความเห็นวา การขมขืนคือภาพสะทอน
ถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ โดยที่ผูชายไดสรางอาณาจักรแหงความ
กลัว (State of fear) ขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมและครอบงําผูหญิงไวในอํานาจ Susan
Brownmiller ไดวิเคราะหวาขมขืนไมใชปญหาพฤติกรรมทางเพศ (Sexual act) หากแตเปน
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พฤติกรรมเชิงอํานาจที่ตองการควบคุมอีกฝายหนึ่งมากกวา (An act of domination) และเธอยัง
เชื่อดวยวา การขมขืนไดถูกสรางโดยสํานึกของผูชายเพื่อควบคุมผูหญิงทั้งหลายไวดวยอาณาจักร
แหงความกลัว นั่นเอง
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการขมขืน
ปญหาของเรือ่ งขมขืน ไดถกู นิยามไวอยางแคบ ๆ โดยมุมมองของกฎหมายทีม่ องเฉพาะ
องคประกอบเรื่องการตอสู รอง ขัดขืน ตองมีรองรอยของการไดรับบาดเจ็บ หรือตาย เพราะเปน
สามัญสํานึกของสาธารณชนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในปญหาขมขืน คือความเชื่อผิด ๆ เนื่องจาก
กฎหมายสวนใหญเขียนขึน้ โดยมีขอ สมมุตฐิ านเกีย่ วกับเพศหญิงอันเปนผลมาจากความสัมพันธทาง
สังคมระหวางหญิง-ชาย ซึง่ ขอสมมุตฐิ านดังกลาวไดสรางภาพทีผ่ ดิ พลาดเกีย่ วกับเรือ่ งเพศของผูห ญิง
Diana Russell (1984 อางถึงใน สุชีลา ตันชัยนันท, 2535, น. 16) แสดงใหเห็นถึง
มายาคติในเรื่องของการขมขืน โดยคนทั่วไปในสังคมมักคิดวา หากผูหญิงไมตองการจะมีเพศ
สัมพันธ พวกเธอสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได ฉะนั้นจึงไมมีคําวา “การขมขืน หรือหากการ “ขมขืน”
ปรากฏวามีจริง ก็จะเปนสัดสวนที่นอยมาก กลาวคือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยาก การขมขืน คือ
“natural outcome of opportunity” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูหญิงเปนคนที่ใหโอกาสแกผูชาย
ในการขมขืนพวกเธอเอง ซึ่งผูชายก็สนองไปตามธรรมชาติ
John Stoltenberg (1989, p. 20 อางถึงใน สุชีลา ตันชัยนันท, 2535, น. 16)) กลาวถึง
มายาคติการขมขืนวา “..มายาคติของการขมขืนเปนสิ่งที่ผูกติดมากับมายาคติของความรุนแรงตอ
ผูห ญิง วาผูห ญิงตองการถูกขมขืน, ผูห ญิงสมควรทีจ่ ะถูกขมขืน, ผูห ญิงเปนตัวกระตุน ใหมกี ารขมขืน,
ผูหญิงจําเปนที่จะตองถูกขมขืน และผูหญิงรูสึกสนุกเมื่อถูกขมขืน”
Mildred Pagelow (1981, p. 54 อางถึงใน สุชีลา ตันชัยนันท, 2535, น. 16) ไดกลาว
ถึงมายาคติที่แสดงใหเห็นวาอํานาจกับความรุนแรงทางเพศที่ผูชายกระทํา ไมสามารถแยกออก
จากกันได คือ การทํารายรางกายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ความผิดปกติ” เพราะผูหญิงเปนฝายที่
ชอบใหทําราย สวนผูชายซึ่งเปนผูกระทําคือคนปวย, ผูหญิงเปนฝายกระตุนใหผูชายตองเปน
ผูกระทํา, การทํารายรางกายผูห ญิงไมเคยถูกกลาวหา จากสื่อมวลชน, การทํารายรางกาย จํากัดอยู
แค “ชนชั้นลาง” เทานั้น
ไพโรจน ปญจประทีป (อางถึงใน สุชีลา ตันชัยนันท, 2535, น. 16) ศึกษาเรือ่ งปจจัยทีม่ ี
ผลตอลักษณะการกระทําผิดในคดีขมขืนกระทําชําเราของผูตองขังในเรือนจํา ไดสรุปการขมขืน คือ
การที่เพศชายใชอํานาจกระทําตอเพศหญิง เพราะการขมขืนไมใชเพื่อสนองความตองการทางเพศ
แตเปนผลจากความตองการแสดงอํานาจและการระบายความโกรธ เพือ่ จะชวยสงเสริมความมัน่ คง
ทางใจของผูก ระทําเอง
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สตรีนิยมไดนิยามความหมายใหมของการขมขืนวา แทจริงแลวการขมขืนคือการ “ดํารง
สถานภาพ” ของเพศหญิงในสถาบันทางสังคม และ “ทําหนาที่” ดํารงรักษาไวซึ่งความเปนใหญ
ของเพศชาย (Patriarchy) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง “การขมขืน” เปนรูปแบบหนึ่งของการคุกคามที่เพศ
ชายกระทําอยางตั้งใจ โดยที่เพศชายทุกคน ทําใหเพศหญิงทุกคนตกอยูในสภาวะของความหวาด
กลัวอยูตลอดเวลา ไมวาหลับหรือตื่น ในบานหรือนอกบาน (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2542, น. 3)
ความเชื่อที่คนสวนใหญมีตอเรื่องการขมขืน ซึ่งเปนผลใหผูหญิงถูกครอบงําภายใตชุด
ความรูหรือวาทกรรมที่มีตอเรื่องนี้
การขมขืนเปนเรื่องของความตองการทางเพศ
การขมขืนตองเกิดการตอสู มีรองรอยของบาดแผล
ผูหญิงที่ถูกขมขืน จะตองปกปดไว ไมควรพูด เพราะเปนเรื่องนาละอาย
ผูหญิงที่มีสามีจะไมถูกขมขืนโดยสามี
วาทกรรมทางเพศที่มีตอผูหญิง
มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault 1926-1984) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เสนอมุมมอง
เกี่ยวกับความรูและความจริง โดยพยายามคนหาความจริงในมิติเชิงอํานาจ
ฟูโกต เห็นวา อํานาจไมไดมีรากฐานหรือมาจากเศรษฐกิจ การเมือง อํานาจดํารงอยูใน
เครือขายอันสลับซับซอน สิ่งที่อํานาจมีสวนสรางใหบังเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือ ความจริง หรือสัจจะ
(Truth) ขณะเดียวกันอํานาจไมไดมีแคดานของการกดขี่ แตยังมีดานที่สรางสรรคดวย
ฟูโกต เห็นวา หนาที่ของนักประวัติศาสตรคือ การตระหนักวา อํานาจมีหนาที่ผลิต
ความจริง (truth production as a function of power) ถาความจริงคือสิ่งที่ถูกตอง ความจริงก็ไม
ตางอะไรจากวัตถุ เรียกวา “เปนการทําใหวัตถุกลายเปนวัตถุ” (The objection of objectivities)
วาทกรรมวาดวยความจริง ความเท็จ สาระสําคัญจึงอยูที่การทําหนาที่เพื่อบอกวาอะไรถูก (ศิโรตน
คลามไพบูลย, 2544, น. 164-165)
วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ชุดของความหมายที่เปนระบบที่ปรากฏทั้งในรูป
ขอความ ภาพ สัญลักษณ แบบแผนปฏิบัติ รวมไปถึงคานิยม ความเชื่อ อัตลักษณที่มีการสื่อเพื่อ
ใหเกิดความหมาย คุณคากฎเกณฑเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการควบคุมสังคม สถาบัน ปจเจก รวมไปถึง
มีผลตอการสรางชุดของความจริงขึ้นในสังคมในชวงเวลาเฉพาะ เชน วาทกรรมเรื่องเพศในยุคหนึ่ง
เปนเรื่องที่ตองปกปด แตปจจุบันความหมายและความจริงนี้กําลังถูกทาทาย และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงได (วิลาสินี พิพิธกุล, 2546, น. 21)
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ใน Discipline and Punish (1995) ฟูโกต กลาวถึง ความรูที่ถูกถือวาเปนสัจจะ ไมได
หมายถึงวา ไมมีความรูชุดอื่น หรือความรูชุดอื่นจะถูกทําลายไป แตถูกความรูกระแสหลักปดบัง
อําพรางไว เพื่อใหสัจจะหรือความรูชุดนั้นไดดํารงไว (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2543, น. 2)
ฟูโกต ชี้ใหเห็นวา นักวิชาการไมไดแสวงหาความจริงอยางแทจริง อยางเปนกลาง และ
อยางเปนอิสระ แตกลับถูกจํากัดอยูในระบอบอํานาจของความจริง (Regime of Truth) ความจริง
แท ไมไดเปนสิ่งที่ลองลอยอยูเพื่อจะถูกคนพบ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยการจํากัด บังคับ
หลายรูปแบบโดยระบอบอํานาจความจริง ซึ่งประกอบดวยวาทกรรมที่กําหนดวาอะไรบางที่ถูกผิด
(ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546, น. 8)
อํานาจเปนความหมายเชิงนามธรรม หมายถึง ความสามารถหรือปฏิบตั ิการทางสังคม
ในการควบคุมหรือการอยูเหนือกวาคนอื่น หรือสถาบันอื่นในสังคม อํานาจไมใชสิ่งติดตัวมาแต
กําเนิด แตเปนสิ่งที่ไดรับจากปจจัยแวดลอมที่สังคมประกอบสรางขึ้น
ฟูโกต ไดเสนอแนวคิด “ความรูคืออํานาจ” (Power of Knowledge) วา อํานาจเปนสิ่ง
ที่ผลิตความรู สรางความจริง รวมไปถึงสรางความชอบธรรม ใหกับกฎเกณฑตาง ๆ ในการควบคุม
ปจเจกและสังคมใหอยูในระบบ เชน ในกฎหมายอาญา มาตรา 276 ที่บัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทํา
ชําเราหญิง ซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญ ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิง
อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น…จึงเทากับวา
กฎหมายไดใหสิทธิโดยชอบธรรมกับสามีที่สามารถขมขืนภรรยาของคนไดโดยไมมีความผิด จะเห็น
ไดวาอํานาจไดแฝงรูปมาอยางแนบเนียนเปนความรูจนปจเจกหรือสังคมไมอาจตระหนักไดวา
ผูหญิงตกอยูในอํานาจ (โดยเฉพาะผูหญิงที่เปนภรรยา) ของความรูนั้นแลว และเชื่อโดยสนิทใจวา
ความรูนั้นเปนความจริง
ความจริงในเรื่องตาง ๆ ทางสังคมไดเปดเผยตัวตนใหผูคนในสังคมเห็น แตความจริง
บางอยางกลับถูกอํานาจบางอยางจัดการกับความจริงนั้น โดยการปดกั้น ทําลาย ใชความเท็จ
ผลักสิ่งที่ไมชอบใหเขาไปอยูที่ชายขอบ หรือตอบรับความจริงนั้น ๆ ดวยความเงียบ (สายพิณ
ศุพุทธมงคล, 2543, น. 47)
สังคมไทยมีการจัดการกับความจริงที่ไมพึงประสงค ในรูปแบบการใชอํานาจ กฎหมาย
หลักสูตรการศึกษา เพื่อกดทับความจริง ผลักความจริงบางชุดออกไปจากการรับรูของคนในสังคม
สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือ การเปดโอกาสใหความจริงที่ถูกเบียดบังไดแสดงตัวตน เปดชองทางใหเสียงเล็ก
ๆ ของความจริงทางวิชาการไดปรากฏ เพื่อบอกความจริงกับสังคมไทย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
การจัดการกับความจริงของคนในทุก ๆ กลุม (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2541, น. 52-55)
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เนื่องจากการใชอํานาจขึ้นอยูกับความรู ระดับความรูจึงสัมพันธโดยตรงกับความ
สามารถในการควบคุมสิ่งที่อํานาจสรางและสะสม เมื่อใชอํานาจผานกลไกตาง ๆ ทางสังคม
อํานาจจะพัฒนาตัวเองตอไป ดวยการสรางความรูขึ้นรองรับและอธิบาย ความรูจึงมีอํานาจ
สนับสนุนตอการดํารงอยูของอํานาจเอง ฉะนั้น อํานาจของวาทกรรม ความรู ความจริง จึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงได และไมมีความจริงอันใดที่เปนความจริงที่เปนสากล
สําหรับความรูในเรื่องเพศนั้น ฟูโกต ชี้ใหเห็นวา มีความล้ําลึกและหลากหลาย ทุกคน
ในสังคมสามารถเปนไดทั้งผูควบคุมและผูถูกควบคุม...
เมื่อกลาวถึง วาทกรรมที่ปรากฏอยูในสังคม และการปฏิบัติการเพื่อชวงชิงพื้นที่ในเรื่อง
เพศ วาดวยความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิง ไมวาจะอยูในความสัมพันธของสามีและภรรยา
หรือไมก็ตาม จึงพบวา นับแตมีการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย ก็เกิดการ
กําหนดความเปนเพศ (gender) บทบาท หนาที่ การแบงงานหรือการจัดระเบียบสรรพสิ่ง (The
order of things) จนกระทั่งเกิดความไมเสมอภาคทางเพศ ความจริงเรื่องเพศนั้นมีหลากหลาย
และเปนวาทกรรมในชุดตาง ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแยงชิงความมีอํานาจใหตนมากที่สุด วิธีการที่ใช
เชนการออกขอบังคับ ขอหาม โดยสรางความรูผาน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือศาสตร
ตาง ๆ ทั้งดานสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย สื่อมวลชน เพื่อเนนความสําคัญ และบทบาทหนาที่
ของผูหญิงในสถานะตาง ๆ ที่สังคมคาดหวัง และสังคมวัฒนธรรมสวนใหญจะเปนสังคมที่มีความ
เชื่อวา เพศชายควรเปนผูนําหรือเปนใหญ เมื่อมีความเชื่อเชนนั้นก็ทําใหเกิดคานิยมเชิงซอน
(Double Standard) ในเรื่องเพศที่เห็นไดชัด 3 ประการ คือ (นงลักษณ เอมประดิษฐ, 2546, น. 7)
1. ความเขมงวดในเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ของเพศหญิงมากกวาเพศชาย
2. ความเขมงวดในเรื่องพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทางเพศกอนสมรสของเพศหญิง
มากกวาเพศชาย
3. ความเขมงวดในเรื่องพฤติกรรมการนอกใจคูสมรสของเพศหญิงมากกวาเพศชาย
ความจริงในเรื่องเพศ จึงเปนการตอสูแยงชิงของวาทกรรมที่หลากหลาย และพยายาม
ปดบังฐานะของตัวเองไวในรูปของความรู ความจริง ความเปนธรรมชาติ หรือความปกติ ธรรมดา
การวิเคราะหวาทกรรม หรือความจริงเรื่องเพศ ก็คือการพยายามเผยใหเห็นถึงฐานะที่แทจริงของ
วาทกรรมนั้น ๆ (ไชยรัตน เจริญโอฬาร, 2543, น. 5)
สตรีนิยมพยายามตั้งคําถาม กับชุดคําอธิบาย และมาตรฐานความถูกตองที่แทจริง
เพียงชุดเดียว ตั้งคําถามกับความจริงและจักรวาลของผูชาย โดยเสนอวา สิ่งที่ผูชายบอกวาเปน
ความจริงแทนั้น ไมไดหมายรวมถึงสถานการณของผูหญิงดวย (Simone de Beauvior, 1974
อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2547, น. 67)

17
แนวคิดสตรีนิยมแนวสุดขั้ว (Radical Feminist) มีฐานความเชื่อวา ความเปนเพศไมได
เปนสิ่งที่ติดตัวมา และไดเสนอวาการกดขี่ผูหญิงเกิดขึ้นเพราะวาเธอเปนผูหญิง กลาวคือ ผูหญิง
ถูกกดขี่เพราะเพศของเธอ การกดขี่ทางเพศเปนรูปแบบพื้นฐานและเปนการกดขี่แรกของการกดขี่
ตาง ๆ ในสังคม (Beasley อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2543, น. 68) ตอมาแนวคิดของสํานักนี้ได
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด จากขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิโดยชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยน
แปลงไมไดหมายถึงโครงสรางของสังคมเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการทําความเขาใจและตอสู
ภายในตัวของผูห ญิง และถอนตัวจากความพยายามทีจ่ ะเขาไปอยูใ นโครงสรางสังคมชายเปนใหญใน
ทุก ๆ ดาน
เคต มิลเล็ต (Kate Millet) ถือเปนบุคคลสําคัญของแนวคิดสายสุดขั้วหรือถอนรากถอน
โคน งานเขียนของเธอชื่อ Sexual Politics (1971) ถูกกลาวถึงอยางกวางขวาง โดยเชื่อมโยงใหเห็น
วาการเมืองหมายถึงความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ การที่คนกลุมหนึ่งถูกควบคุมจากคนอีก
กลุมหนึ่ง เพราะฉะนั้นการเมืองเรื่องเพศ (sexual politics) คือการที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง
และสามารถควบคุมใหอยูภายใตความตองการของผูชาย ทุก ๆ เสนทางของอํานาจภายในสังคม
อยูในมือของผูชายอยางสมบูรณ และนั้นคือระบบชายเปนใหญ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 90)
ความรุนแรงในชีวิตคู มีวาทกรรมที่เกี่ยวของหลายชุดที่ครอบงําระบบวิธีคิดของคน
สวนใหญในสังคม ซึง่ มีความซับซอน ทัง้ ทีม่ องเห็นและไมสามารถมองเห็นไดชดั เจน โดยอธิบายไว
ภายใตกรอบแนวคิดสตรีนิยม ดังนี้
วาทกรรมความรุนแรงตอ ”ผูหญิง” และ “ภรรยา”
เรื่องราวของความรุนแรงตอผูหญิงที่ปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ ไมวาจะเปน
การทํารายรางกาย การซอม ตบตี การบังคับ ขมขู ใหเกิดความอับอาย หรือกระทั่งรุนแรงที่สุดคือ
การฆาตกรรมผูหญิง ลวนเปนความสะเทือนใจที่ผูไดรับรูมีตอเหตุการณที่เกิดขึ้นตอผูหญิงที่มี
สถานภาพเปน “ภรรยา” เปนผูถูกกระทําโดยผูชายที่ไดชื่อวาเปน “สามี” ความเขาใจวาคูสามี
ภรรยาหรือชายหญิงที่ใชชีวิตอยูดวยกันที่สังคมหรือใคร ๆ เขาใจวา เปนครอบครัว นั้นยอมเกิดจาก
ความรักความเขาใจซึ่งกันและกัน คําสอนโบราณที่ไดยินอยูเสมอในเรื่องการใชชีวิตคูวาใหถอยที
ถอยอาศัยกัน รวมทุกขรวมสุขกัน หนักนิดเบาหนอยใหอภัยซึ่งกันและกัน แลวเหตุใดเมื่อความรัก
ความเขาใจที่คูสามีและภรรยาที่มีตอกัน กลับกลายเปนการใชความรุนแรงตัดสินการใชชีวิตคูรวม
กัน ไมวาสาเหตุของปญหาจะเกิดจากปจจัยใดก็ตาม

18
การกระทํารุนแรง ในระบบสังคมแบบอํานาจชายเปนใหญ จะมีทัศนคติหรืออคติเพศที่
เรียกวา “เพศนิยม” (sexist) ซึ่งเปนความเชื่อที่วาเพศบางเพศมีความเหนือกวา หรือดอยกวาอีก
เพศหนึ่ง และไดใชเปนเกณฑพื้นฐานในการตัดสินวินิจฉัยทุกสิ่งทุกอยาง (มณฑกานต เชื่อมชิต,
2545, น. 13)
เดล มารติน (Del Martin quoted in Yllo, 1993, p. 49) อธิบายความหมายของ
ความรุนแรงตอภรรยาวา ความรุนแรงเปนวิธีการรักษาอํานาจของผูชายภายในชีวิตแตงงาน
อาจกลาวไดวา ความรุนแรงที่ตอ ผูหญิงที่เปนภรรยาในมุมมองของสตรีนิยม หมายถึง
พฤติกรรมตาง ๆ ทีผ่ ชู ายกระทําในความสัมพันธระหวางเขาและภรรยา โดยมีเปาหมายเพือ่ ควบคุม
และกดขี่ รวมทั้งการคงไวซึ่งอํานาจของผูชายในชีวิตครอบครัว ความรุนแรงจึงถูกวิเคราะหในฐานะ
ของวิธกี ารควบคุมทางสังคมทีผ่ ชู ายกระทําตอคูร กั ของตนเอง (Dobash and Dobash, 1979)
เวอรจิเนีย วูลฟ (Virginia Woolf อางถึงใน มณฑกานติ์ เชื่อมชิต, 2534, น. 9)
นักเขียนชาวอังกฤษ ไดสะทอนวาทกรรมของผูหญิงที่ตกอยูใตอํานาจของ “ผูชายเปนผูสราง สังคม
เปนผูกําหนด” ในนวนิยายเรื่อง A Room of one’s own (1929)
…ในจินตนาการ เธอคือบุคคลที่สําคัญที่สุด แตในความเปนจริง เธอไรคา
ไรความหมาย เธอปรากฏกายโลดแลนไปในโลกวรรณกรรมบนหนากระดาษ
หนาแลวหนาเลา เธอคือทุกสิ่งทุกอยาง แตในโลกความเปนจริง เธอคือทาสของ
เด็กผูชายคนไหนก็ไดที่พอแมของเขายัดเยียดแหวนใสไวบนนิ้วของเธอถอยคํา
แสนหวานเสนาะเพราะพริ้งและความคิดลุมลึกในวรรณคดีไหลหลั่งพรั่งพรูออก
จากริมฝปากของเธอ แตในชีวิตจริง ๆ เธอเกือบอานไมออกสะกดไมไดและเปน
เพียงสมบัติชิ้นหนึ่งของสามี…
สถานภาพและบทบาทของผูหญิ ง ไทย ไมตางอะไรไปจากผูหญิงในนวนิยายของ
เวอรจิเนีย วูลฟ แมแตนอย สังคมไทยมีกระบวนการอบรมบมเพาะและขัดเกลาผูหญิงใหมีการ
ประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนไปตามการคาดหวังของสังคม เชน มีสุภาษิตสอนหญิง การปฏิบัติตนให
เป น กุ ล สตรี โดยกระบวนการอบรมบ ม เพาะนี้ ก็ เ พื่ อ ให ผู ห ญิ ง มี ส ถานภาพและบทบาทตาม
ความหมายของสังคม
ภาพความเปนหญิงทีไ่ มเทาเทียมในทางกฎหมาย หากพิจารณาจากกฎหมายตราสามดวง
สถานะหรือภาพของผูหญิงดูตอยต่ําเปนอยางยิ่ง และไมมีความเทาเทียมอยางเห็นไดชัดเจน
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูหญิงเปนสิทธิของพอแม และเปนสิทธิของสามีเมื่อแตงงานไปแลว ดังนั้น
พอแมและสามีมีสิทธิขายลูกและเมียตัวเองได (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, ออนไลน, 2548) งานดังกลาว
สะทอนตัวอยางสุภาษิตสอนหญิงที่ปลูกฝงความเปน “เมีย” ใหกบั ผูหญิง ราวกับวาผูหญิงเปน
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สมบัติหรือสิ่งของ ประการสําคัญที่สุดคือการปลูกฝงความเปนเมียที่ดี คือการเคารพสามีและรับใช
สามีดุจดังทาส โดยใหความสําคัญกับความเปนผูชายที่เปนผูนําและเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของ
ผูหญิง เชน
- ผูหญิงไทยคือเมีย ควรจําธรรมดานาไร จักไมรับคันไถใชที่ ฉันใดชาดานารี พึงมี
สามีแนบกาย... หรือ หญิงไมอยากมีสามี หาในโลกนี้หาไหน (สุนทรภู: เรื่องกนกเรขา)
- เมียดีดุจทาสรู การเรือน รอบแฮ อายแกสามีเสมือน ดั่งนอง (โคลงโลกนิติ)
- ถึงแมนภัสดาเขาไสยาสน จงกราบบาททุกครั้งอยาพลั้งหลง (สุภาษิตสอนหญิง)
- อยาถือองคนงลักษณวาอัคเรศ แมดวงเนตรนึกวาเหมือนทาสี ตองซื่อตรงจงรักดวย
ภักดี ถึงราตรีกราบเทาอยาขาดวัน (พระอภัยมณี)
การใหความสําคัญกับการที่ผูหญิงซึ่งเปนภรรยาตองเคารพสามีเพียงฝายเดียวนั้น
คงเปนผลจากการที่สุภาษิตสอนหญิงทั้งหลายที่เขียนขึ้นในอดีตนั้นลวนแลวแตเขียนขึ้นโดยผูชาย
ทั้งสิ้น ซิโมน เดอ โบวัวร ไดกลาวไววา ไดมีการสรางมายาคติมากมายผานวรรณกรรมตาง ๆ เพื่อ
บอกวาผูห ญิงในอุดมคติควรจะอยูใ นฐานะทีเ่ ปนรอง เปนผูท ตี่ อ งเสียสละตัวเองใหกบั ผูช าย เสียสละ
ความตองการของตนเองเพื่อผูชายจะไดทําตามความตองการของเขา มายาคติเหลานี้สวนใหญถูก
อธิบายจากความเปนประโยชนตอผูชาย ที่นากลัวคือ ผูหญิงไดรับเอามายาคติเหลานี้มาเปนความ
เชื่อของตัวเอง
แนวคิดเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
(Women’s Body Right)
คนสวนใหญจะเขาใจวา Sexuality (เปนเรื่องธรรมชาติ ลักษณะทางเพศของคนมีเรื่อง
ชีวปจจัยเปนตัวกําหนด และรวมถึงการกําหนดบุคลิกภาพความเปนเพศที่เปนธรรมชาติของแตละ
เพศ เชน เพศชายตองมีลักษณะความเปนชาย (Masculine) และเพศหญิงตองมีความเปนหญิง
(Feminine) เชื่อวาความเปนหญิงและความเปนชาย (Gender) นั้นไมวาจะอยูในสังคมไหน
ประวัตศิ าสตรใด ก็จะมีสงิ่ ทีป่ รากฏดํารงอยู จะไมสามารถหายไปได เปนปรากฏการณตามธรรมชาติ
(วิลาสินี พิพิธกุล, 2546, น. 28)
จากความเชือ่ ดังกลาว นํามาสูก ารอธิบายความหมายในแนวสตรีนยิ มในเรือ่ ง เพศสภาวะ
(gender) ซึ่งมีผลทั้ง “อํานาจตอ” (power to) และ “อํานาจเหนือ” (power over) คําวาอํานาจตอ
หมายถึงความสามารถที่จะกระทํา สวน อํานาจเหนือ หมายถึงความสามารถที่จะยืนยันความ
ตองการและเปาหมายตาง ๆ ของตนเอง แมแตในภาวะที่ตองเผชิญกับฝายตรงขาม อํานาจ ที่
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หมายถึง ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบระหวางคูหญิงชายที่จะทําอะไรก็ไดอยางเปนอิสระจาก
อีกฝายหนึง่ หรือทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีฝ่ น ความตองการของอีกฝายหนึง่ หรือแมกระทัง่ ทีจ่ ะควบคุม
การกระทําของอีกฝายหนึ่ง (Pulerwitz, Gortmaker and Dejong, 2000, pp. 637-660 อางถึงใน
กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547, น. 201)
การที่ผูหญิงที่ตกอยูในเพศภาวะที่อยูภายใตอํานาจที่เหนือกวา Gupta ไดชี้ชัดถึง
อํานาจของฝายหญิงและฝายชาย โดยอธิบายวาอํานาจที่มีฐานจากเพศภาวะ (gender-base
power) ไดมาจากชุดความหมายทีส่ งั คมอธิบายถึงความแตกตางทางชีวภาพระหวางผูช ายและผูห ญิง
โดยทั่วไปคําวาเพศภาวะ (gender) จะหมายรวมถึงความคาดหวังและบรรทัดฐานที่สังคมหนึ่ง ๆ
มีรวมกันตอพฤติกรรมที่คิดวาเหมาะสมตอคุณลักษณะตาง ๆ ตอบทบาทของหญิงและชาย สมมติ
ในที่นี้ก็คือ อํานาจที่มีฐานจากเพศภาวะในความสัมพันธระหวางคูนั้นสวนใหญไมเทาเทียมกัน
โดยที่ผูหญิงมักจะเปนฝายที่มีอํานาจนอยกวาผูชาย ยิ่งไปกวานั้นความไมเทาเทียมกันนี้ยังเกิดขึ้น
ในบริบทของมาตรฐานซอนทางเพศที่ดูเกือบจะเปนสากลไปแลว นั่นก็คือผูชายมีเสรีภาพทางเพศ
มากกวาผูหญิง และมีสิทธิที่จะกําหนดการมีเพศสัมพันธดวยตนเอง (Mason, 1994, pp. 217240; Riley 1997 อางถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547, น. 202)
การอธิ บายเรื่องการใชอํานาจที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา
จอหน สจวต มิล (John Stuart Mill) นักปรัชญาชาวอังกฤษไดกลาวถึงใน The Subjection of
Women โดยเขาวิจารณความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาที่เปนอยู มีสภาพไมตางจากความ
สัมพันธของนายกับทาส หรือนายกับบาว การแตงงานทําใหผูหญิงมีสถานะที่แยลง เพราะทําให
สามีมีสิทธิทางกฎหมายในการควบคุมรางกายและทรัพยสินของภรรยา (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545,
น. 41)
หากกลาวถึงประเด็นเรือ่ งสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง คอนขางเปนเรื่องที่ใหมสาํ หรับ
การทําความเขาใจของคนในสังคม และโดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับตัวผูห ญิงเอง นักสตรีนิยมชื่อชาร
ล็อตต บันช (Charlotte Bunch 1990) กลาวไววา ขอบเขตทางรูปธรรม หรือขอบเขตทางกายภาพ
ทีม่ องเห็นชัดเจนทีส่ ดุ ในการตอสูท างการเมืองเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูห ญิง ก็คอื รางกายของผูห ญิง
เอง บนเหตุผลที่วาสิทธิและบทบาทที่กําหนดชีวิตผูหญิงอยูทุกวันนี้ลวนถูกสรางขึ้น และอยูภายใต
เงื่อนไขของระบบคิดที่วา สิทธิและบทบาทเหลานั้นคือสิ่งที่สอดคลองมากที่สุดตอสรีระของผูหญิง
ซึ่งบทบาทที่เราไดยินไดฟงอยูเสมอวาบทบาทที่สําคัญที่สุดของผูหญิงทุกสังคมคือ การเปนเมีย
และแม (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547, น. 5)
ในหนังสือ รางกายของเรา ตัวตนของเรา (Our Bodies, Ourselves) ตีพิมพครั้งแรกใน
ป 2514 ไดรบั การกลาวขานในกลุม นักสตรีนยิ ม ประเด็นสําคัญคือการเคลือ่ นไหวในเรือ่ งสิทธิเนือ้ ตัว
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รางกายของผูหญิงในกิจกรรมของนักเคลื่อนไหวเพื่อปกปองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง โดย
แนวรวมสุขภาพผูหญิงบอสตัน โดยมุงเนนที่ผลประโยชนของผูหญิงที่มีศูนยกลางอยูที่สุขภาพของ
ผูหญิง
การรณรงคเคลื่อนไหวใหเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิง เพื่อยกเลิกสิทธิ
สามีขมขืนภรรยา ผูหญิงจึงตองมีสิทธิในเนื้อตัวรางกายของตนเอง (สุนี ไชยรส, 2547, น. 13)
ดวยเหตุนี้ การทําความเขาใจในเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ผานประเด็นการแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 ซึ่งมีประเด็นหลักที่ผูหญิงซึ่งเปนเจาของรางกาย มีสิทธิที่จะปฏิเสธ
ความสัมพันธทางเพศตอสามีเมื่อ มีสภาวะรางกายและจิตใจไมพรอม
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม
(New Social Movement)
การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) เปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความ
ซับซอนแบบหนึ่งที่เขาใจไดยาก เพราะมีความเกี่ยวของกับปจจัยที่หลากหลายและถูกผสมผสาน
ใหบูรณาการกับการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายของบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน และมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ (ภัทรพร ออนไสว, 2548, น. 49)
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543, น. 116-121) กลาวถึง ภาพรวม ความแตกตาง
ระหวางการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเกาและแบบใหม (New Social Movement) ปรากฏ ในทาง
การเมือง มี 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การเมืองแบบเกา จะเนนระบบการปกครองของรัฐ มากกวาที่จะใหประชาชน หรือ
คนดอยโอกาสเขาไปมีพื้นที่ และเปนการเคลื่อนไหวในรูปสถาบัน ที่ใชความรุนแรงกับประชาชนใน
รูปแบบตาง ๆ เชน รัฐประชาชาติ รัฐบาล ระบบราชการ พรรคการเมือง นักการเมือง กลุม ผลประโยชน
รวมตลอดถึงนักเทคนิคและนักวิชาการ ผูเ ชีย่ วชาญทัง้ หลายมากกวาทีจ่ ะเปนการเมืองของประชาชน
แตการเมืองแบบใหมเปนวิธคี ดิ แบบคูต รงขามนีห้ วั ใจของการเมืองแบบใหม อยูท กี่ ารสรางการเมือง
แบบที่ใหประชาชนธรรมดา มีบทบาทอยางแข็งขันในรูปของ ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน
แบบตาง ๆ มากกวาการเมือง (แบบเกา) แบบรัฐประชาชาติที่มุงเนนการชวงชิงอํานาจรัฐ (state
power) หัวใจของการเมืองแบบใหมอยูท กี่ ารสรางการเมืองแบบทีใ่ หประชาชนธรรมดามีบทบาทอยาง
แข็งขันในรูปของขบวนการเคลือ่ นไหวของประชาชนแบบตาง ๆ มากกวาการเมืองแบบรัฐประชาชาติ
ที่มุงเนนการชวงชิงอํานาจรัฐ ปริมณฑลหรืออาณาบริเวณของการเคลื่อนไหวของการเมืองแบบใหม
มิไดจาํ กัดตัวเองอยูท ขี่ วั้ ใดขัว้ หนึง่ เชนทีร่ ฐั หรือ เอกชนแตกลับอยูท ตี่ ะเข็บ หรือ รอยตอของสองขั้วนี้
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มากกวา เชน เรื่องของสุขภาพอนามัย เรื่องเพศ ความรู ภาษา วัฒนธรรม สิทธิของคนกลุมนอย
และผูดอยโอกาส ฯลฯ ซึ่งถือเปนประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวแบบใหมแตกลับไมถือเปน
“ประเด็นทางการเมือง”ในการเมืองแบบเกา
2. การเมืองแบบใหมสนใจการเมืองในบริบททีก่ วางไกลกวาพรมแดนของรัฐประชาชาติ
และอํานาจอธิปไตย คือ การเมืองทีม่ โี ลกทัศนในระดับโลก (the global perspective) แตเคลือ่ นไหว
ในระดับทองถิ่น โดยเชื่อมโยงปญหาในระดับยอยไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
ภูมิภาควาเกี่ยวของสัมพันธกันในระดับโลกดวย “think globally, Act locally” หรือที่ Sheth
(1983, p. 23) เรียกวา “micro-practice and macro-thinking”
3. กลุมคนที่สนับสนุน หรือ เปนฐานใหกับการเมืองแบบใหม คือ “ชนชั้นกลางใหม”
(the new middle class) ซึ่งลักษณะเดนอยูที่การมีการศึกษาสูง รายไดดี อาศัยอยูในเมืองและ
เปนมืออาชีพในแขนงวิชาตาง ๆ เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย นักบริหาร เปนตน
ซึง่ คนกลุม นีไ้ มพอใจกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีด่ าํ รงอยูใ นสังคมเพราะทําใหคณ
ุ ภาพ
ชีวิตตกต่ําลงจึงตองการเปลี่ยนแปลง และคนกลุมนี้มี “ความตระหนักรูในชนชั้น” (class-aware)
เทานั้นที่ชวยเรียกรองเพื่อสังคมวงกวางโดยมีขอ เรียกรองที่สอดรับกับวิถีชีวิตและรสนิยมของชนชั้น
ตนดวย จึงเขาไปมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกรอง
4. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม มิใชการเคลื่อนไหวเพื่อประทวง หรือ
ตอตานโดด ๆ อยางแบบเกา แตมีเปาหมายเดนชัดอยูที่ การชวงชิงการนําในการสรางคํานิยาม
หรือ ความหมายชุดใหมใหกับสิ่งที่เรียกรอง/ตอสูเคลื่อนไหวโดยไมตกอยูภายใตเงื่อนไข หรือ กติกา
ของการเมืองแบบเกา ดังตัวอยางของ ขบวนการสิทธิสตรี “ใหม” (the new feminism) ซึ่งมี
เปาหมายในการเคลือ่ นไหวการปลดปลอยตัวเองออกจากการครอบงําของเพศชายดวยการเรียกรอง
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับชาย แตอยูที่การโคนลมคํานิยามแบบเกา ๆ ที่เปนตัวกําหนด
ความสัมพันธระหวางเพศชายกับหญิงในสังคมลง ดวยการสรางคํานิยามใหมที่สตรีเปนผูกําหนด
ทั้งรูปแบบและวิถีชีวิตของตัวเอง เปนการตอสูเพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางเพศชายกับ
เพศหญิง
การเมืองแบบใหมไมหยุดนิ่งตายตัวและเปนการเมืองที่ไมใหอภิสิทธิ์กับการตอสูแก
ชนชั้นใดเปนการเฉพาะแตเปนเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจมากกวา กลาวคือ เปนการชวงชิง
การนํา (hegemony) ในการกําหนด หรือ สรางนิยามความหมายชุดใหมใหกับสิ่งตาง ๆ ในสังคม
ไมวาจะเปนเรื่องของเอกลักษณ คุณคา ความจริง ความรู ฯลฯ ในรูปของวาทกรรม (discourse)
วาดวยเรื่องนั้น ๆ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมในที่สุด เชน วาทกรรมวา
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ดวยความเปนผูหญิง ผูชาย วาทกรรมวาดวยความรู วาทกรรมวาดวยการพัฒนา รัฐ ประชาสังคม
ภาครัฐ ภาคเอกชน เปนตน
เมือ่ เปนเชนนี้ การตอสูข องการเมืองแบบใหม อยูท กี่ ารชวงชิงการนําในการสรางวาทกรรม
วาดวยเรื่องนั้น ๆ มากกวา จึงเปนการเมืองแบบชนิดถอนรากถอนโคน (radical politics) หรือ
การเมืองแบบเหนือการเมือง (metapolitics) เพราะเปนการเมืองที่เนนความแตกตางหลากหลาย
แตในฐานะที่เทาเทียมกันของเอกลักษณตาง ๆ (identity politics) สิ่งสําคัญในการเมืองแบบใหม
คือ ยุทธศาสตร หรือ มรรควิธที ใี่ ชในการตอสูม ใิ ชการประนีประนอมตอรอง หรือ การประสานประโยชน
อยางการเมืองแบบเกาแตเนน ปะทะ เผชิญ หรือ แตกหัก ภาษาที่ใช เชน เลิกเอารัดเอาเปรียบสตรี
เลิกสรางเขื่อนขนาดใหญ (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542, น. 124)
นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวคิ ด ที่ สําคั ญ ในการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดแก “แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” โดยศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี ไดใหหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากจะ
ตองดําเนินการ 3 เรื่องไปพรอม ๆ กัน คือ การสรางความรู การนําความรูไปเคลื่อนไหวสังคม และ
เชื่อมโยงความรูและการเคลื่อนไหวสังคมกับการดําเนินการทางการเมืองเพื่อเคลื่อนในเชิงระบบ
เชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสราง ในสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขานัน้ มุมบนสุด ซึง่ สําคัญทีส่ ุด
และเปนพลังหลัก แตดาํ เนินการยากทีส่ ดุ คือ การสรางความรู สังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพือ่ เปนพลังขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง และเปนการเปลีย่ นแปลง
ในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้งสังคม สังคมไทย
จึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” หมายถึง 3 องคประกอบ (ประเวศ วะสี, 2545, น. 11-12)
1) การสรางความรูจริง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ไดแก ยุทธศาสตรทางปญญา ตองมีการวิจัย
สรางความรูในลักษณะที่จะนําไปแกปญหาได เหลี่ยมทางปญญา ความรู (wisdom) ไดแก ความรู
จริงในเรื่องที่จะแกไข ถือเปนเหลี่ยมเบื้องแรกที่สําคัญที่สุด
2) การเคลื่อนไหวทางสังคม หรือ พลังสังคม พลังแผนดิน เปนพลังอํานาจเกิดจากการ
รวมตัวรวมคิด รวมทําของคนไทยในทุกพืน้ ทีใ่ นทุกองคกรทําเปนประชาสังคม โดยมีพลัง 3 ประการ
มาผนวก คือ (1) พลังธรรมะ หรือ พลังทางจิตวิญญาณ (2) พลังแหงการเรียนรู และ (3) พลังแหง
การจัดการจะเกิดเปนพลังแผนดินสังคมไทยจะเขมแข็งและแกไขปญหาไดทุกชนิด สังคมตอง
เคลื่อนดวยความรูจึงจะมีพลังนําไปสูการแกไขปญหายาก ๆ ได ไดแก การมีสวนรวม การรวมแรง
รวมใจในการเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาแบบลางสูบน (Bottom up)
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3) การเชื่อมโยงกับการเมือง การเมืองถึงจะมีอํานาจ ก็แกปญหายาก ๆ ไมได ถาไม
เชื่อมโยงกับ 2 องคประกอบแรก แตการเมืองก็เปนองคประกอบที่สําคัญของโครงสรางที่ขาดไมได
(เหลี่ยมทางการเมือง หรือ อํานาจรัฐ เจตจํานงทางการเมือง ไดแก การตัดสินใจทางการเมือง
การตัดสินใจเชิงนโยบายในการแกไขปญหานั้น ๆ)
เหลีย่ มทัง้ สามนีเ้ กือ้ และเสริมซึง่ กันและกันกอใหเกิดการแกไขปญหาทีเ่ ปนจริง เนือ่ งจาก
ปญหาบางปญหาในสังคมไทย แมจะมีการศึกษามาอยางลึกซึ้งจนกระจางแตหากมีการรับรูอยูใน
กลุมคนจํานวนไมมาก จะไมเกิดแรงเคลื่อนไหวทางสังคม หรือ การตัดสินใจเชิงนโยบายจากทาง
การเมืองที่จะทําใหเกิดการแกไขปญหา องคความรูเหลานี้จะไมถูกนํามาใชอยางแทจริง การแกไข
ปญหาจึงไมเกิดขึ้น (ภัทรพร ออนไสว, 2548, น. 52)
หลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” จึงเปนองคประกอบสําคัญของการขับเคลื่อนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 กฎหมายวาดวยความเปนเพศ ที่องคกรผูหญิงใน
ฐานะผูขับเคลื่อนสังคม นํามาเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนโดยสรางองคความรู รวมพลังของ
แนวรวมผสมผสานกับการเมืองในแตละสถานการณทางสังคม
ฉลาดชาย รมิตานนท (2545, น. 9) กลาวไววา สตรีนิยม เปนทฤษฎีทางการเมืองและ
การปฏิบัติในการปลดปลอยผูหญิงทั้งปวง ไมวาจะเปนผูหญิงผิวสี ชนชั้นแรงงาน ผูหญิงยากจน
ผูหญิงชาติพันธุ ผูหญิงที่รางกายไมสมประกอบ หญิงรักหญิง ผูหญิงสูงอายุ รวมทั้งผูหญิงผิวขาวที่
ไดเปรียบทางเศรษฐกิจ ผูหญิงที่รักตางเพศ หากไมใชทั้งหมดนี้แลวไมใชสตรีนิยม หากแตเปน
การสรางความยิ่งใหญแกตนเองของผูหญิง (Self-aggrandizement)
สตรีนิยมเปนขบวนการที่ แ สวงหาการจั ด ระบบของโลกเสี ย ใหม ใ ห มี พื้ น ฐานของ
ความเสมอภาคระหวางเพศในความสัมพันธระหวางเพศในความสัมพันธทกุ ดานของมนุษย เปน
ขบวนการปฏิเสธการใหความแตกตางบนพื้นฐานของเพศ จะยกเลิกสิทธิพิเศษและภาระที่มาจาก
เพศ และจะตอสูเพื่อใหมีการยอมรับความเปนมนุษยชาติที่เทาเทียมกันของหญิงชายในฐานะที่
เปนรากฐานของกฎหมายและจารีตประเพณีและสตรีนิยมเปนพลังกดดันสังคมใหยอมรับ และ
รองรับความเปนผูหญิงในฐานะที่เสมอภาคแมวาจะมีการใหเหตุผลที่แตกตางกัน สตรีนิยมจะเปน
วิถีวิเคราะหของชีวิตและการเมือง เปนวิธีการในการตั้งคําถาม และแสวงหาคําตอบ มากกวาจะ
เปนขอสรุปทางการเมือง ของการกดขี่ผูหญิง (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2545, น. 7-8)
ภัทรพร ออนไสว (2548, น. 32) เสนอมุมมองวา สตรีนยิ ม เปนการไมแบงแยกทางชนชั้น
ไมมีผูอยูเหนือกวาและไมมีผูอยูเบื้องลาง ทุกคนไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันไมวาหญิงหรือชาย
และสตรีนยิ มเปนแนวทางการวิพากษทมี่ งุ ใหเกิดความเขาใจความสัมพันธทขี่ ดั แยงที่ พบวา ผูหญิง
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เปนฝายเสียเปรียบในสังคมและสตรีนิยมจะคนหาและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ทาง สงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหญิง-ชาย เพื่อใหเห็นคุณคาความเปนมนุษย
สังคมไทยยังมีขอวิพากษคานิยมความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายและเปนคานิยม
เชิงซอน ขบวนการเคลือ่ นไหวของผูห ญิงในประเทศไทย ถูกมองวามียทุ ธศาสตรหลักของการตอสูอ ยูท ี่
การสงเสริมสถานภาพของผูห ญิงเปนสวนใหญผา นการเรียกรองใหมกี ารแกไขกฎหมาย การสนับสนุน
การทํางานนอกบานของผูหญิงและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนการตอสูที่มีฐาน
ความคิดแนวเสรีนิยมคือ ตอสูในระดับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
การเคลื่อนไหวของผูหญิงในสังคมไทยยังถือวาอยูในแวดวงที่จํากัด ดังที่ ปานเด
(Pandey, 2002 อางถึงใน วารุณี ภูรสิ นิ สิทธ, 2545, น. 196) ไดอธิบายการเคลือ่ นไหวของกลุม ผูห ญิงที่
ไมสามารถขยายวงใหกวางขึน้ ได วาเปนผลจากความไมสนใจของขาราชการไทย บนขออางทีว่ า ผูห ญิง
ไทยมีสภาพดีกวาผูหญิงในสังคมอื่นอยูแลว และการพูดเรื่องความเทาเทียมกันทางเพศเปนเรื่อง
ของตะวันตก แมวามีองคกรผูหญิงอยูไมนอยแตไมมีองคกรใดที่ถือวาเปนองคกรหลักและไมมีการ
ประสานงานระดับชาติอยางเปนจริงเปนจังที่จะรวมการตอสูของผูหญิงเขาดวยกัน ดังนั้น จึงไมได
เห็นการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวกับผูหญิงในระดับชาติที่มีผูหญิงสวนใหญเขารวมในการตอสู
ทําใหการเคลื่อนไหวเรียกรองในหลาย ๆ เรื่องที่เปนประโยชนตอผูหญิงนั้นไมประสบความสําเร็จ
ไมมีพลัง ไมสามารถดึงผูหญิงจํานวนมากใหเขารวมในการเรียกรองได
หรืออาจกลาวไดวาสังคมไทยยังไมรับรู และไมมีคําถามตอเรื่องความรุนแรงทางเพศ
ดังที่ สุนี ไชยรส (2547, น. 294) ไดช้ใี หเห็นขอแตกตางของการเคลื่อนไหวทางสังคมไววา สังคม
สามารถมองเห็นและทําความเขาใจไดงายตอกระบวนการและวิธีการเคลื่อนไหว ในประเด็นตาม
อุดมการณประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเปนการกดขี่ เอารัดเปรียบที่เห็นเปนรูปธรรม
ในขณะที่การเคลื่อนไหวแบบอุดมการณเฟมินิสต จะกระทบระหวางความคิดที่อยูในทุกคนทั้งหญิง
และชาย ทั้งรูตัวและไมรูตัววาเปนการกดขี่ทางเพศ ซึ่งอาจแสดงออกอยางซอนเรนในความ
สัมพันธที่ละเอียดออน ในชีวิตครอบครัว
ในประเทศไทยการเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิความเสมอภาคทางเพศในระบบกฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขกฎหมายที่สะทอนความรุนแรงที่มีตอเพศหญิง เปน
สิ่งทาทายตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สถาปนาความเปนชายที่อยูเหนือกวาเพศหญิง ในโครงสราง
ของระบบกฎหมาย ปรากฏการณที่ชี้ชัดใหเห็นวาสตรีนิยมมีสวนในการเปดมุมมอง การวิเคราะห
และทําความเขาใจกับกฎหมายผานสายตาทางดานเพศ (gender) เรียกวา แนวคิดนิติปรัชญาแนว
อิตถีศาสตร (Feminist Jurisprudence) โดยมีการเคลื่อนไหวของแนวคิดนี้ และกอตัวเปนกระแส
ความคิดสําคัญนับตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 ในสหรัฐอเมริกา ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
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ในการประชุมของกลุมนิติศาสตรแนววิพากษ (Critical Legal Studies: CLS) เมื่อ ค.ศ. 1983 และ
มี ผลใหเ กิดการเคลื่อนไหวอย างกวางขวางจนกอเปนกลุมความคิดทางกฎหมายรูปแบบหนึ่ง
ภายใตชื่อ Feminist Jurisprudence หรือ Feminist Legal Theory (พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน,
2544, น. 22)
แนวคิดนิตปิ รัชญาแนวอิตถีศาสตรเปนการตัง้ คําถามตอรากฐานความคิด และมายาคติที่
ถูกครอบงําไวดว ยความคิดแบบเพศชายไมวา ตระหนักรูห รือไมกต็ าม การเคลือ่ นไหวทางความคิดของ
นิตปิ รัชญาแนวอิตถีศาสตร จึงตองการสรางทฤษฎีทางกฎหมายทีไ่ มไดกดี กัน หรือทําใหประสบการณ
ความคิด และสถานการณกลายเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจ (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล,
ออนไลน, 2549)
สมชาย ปรีชาศิลปะกุล ไดขยายความในทรรศนะของนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร ซึ่ง
วิพากษสังคมปตาธิปไตย หรือสังคมแบบชายเปนใหญวาเปนเงื่อนไขของการสรางหลักการและ
แนวทางปฏิบัติที่เพศชายมีสถานะสูงกวา และรวมถึงการสรางระบบกฎหมายขึ้นมาเพื่อสรางความ
ชอบธรรมและความชอบด ว ยกฎหมายของการกระทํานี้ กฎหมายในสั ง คมป ต าธิ ป ไตยเปน
สัญลักษณที่มีอํานาจและเปนเครื่องมือในการดํารงความชอบธรรมไวภายใตคําวา “ความเปน
ธรรมชาติ” (nature) จารีตประเพณี (tradition) หรือความเปนจริงแบบภาวะวิสัย (objective
reality) เพราะฉะนั้นแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร จึงมองวากฎหมาย
หรือระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ไมมีความเปนกลางดังที่เขาใจกัน หากทําการวิเคราะหเขาไปก็จะพบ
ถึงอคติที่ดํารงอยูในระบบ ซึ่งสอดคลองกับนักสตรีนิยม Catherine Mackinnon ที่กลาวไววา
กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายในสังคมปตาธิปไตย จะชักจูงใหประชาชนยอมรับสถานะที่เปน
อยูของเพศวาเปนสิ่งที่เปนธรรม
ภายใตการเคลื่อนไหวของกระแสนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรไดมีการพัฒนาวิธีการ
ศึกษาและการวิเคราะหที่สามารถกลาวไดวาเปนลักษณะเฉพาะ ที่สําคัญ 3 ประเด็น คือ
1. การยกระดับจิตสํานึก (Consciousness raising / unsilencing women) ประเด็น
สําคัญของการเคลือ่ นไหวจะเปนการยกระดับของการตระหนักรูข องผูห ญิง เปนกระบวนการทีผ่ หู ญิง
จะไดตระหนักถึงสถานะและสภาพที่ดอยกวา ที่ถูกกําหนดไวโดยสังคมและกฎหมาย ซึ่งจะบังเกิด
ขึ้นไดก็ดวยการโตแยงและวิวาทะทั้งกับตนเองและผูอื่น เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงในสิ่งที่เคยถูก
เขาใจ และยอมรับวาเปนธรรมชาติวา แทที่จริงแลวเปนผลผลิตจากสังคม เพื่อที่จะนําไปสูความ
เปลี่ยนแปลง เสียงของผูหญิงตองถูกรับฟง ประสบการณของผูหญิงตองถูกนํามาขบคิดใหม การ
ตระหนักรูใ นสถานะของผูห ญิงเปนกระบวนการทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระดับปจเจก แตตอ งสรางความเขาใจ
ใหเกิดขึ้นวาสิ่งที่เกิดในระดับปรากฏการณนั้นเปนกลไกในระดับสถาบัน
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จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกลาวพยายามสรางความรูความเขาใจใหกับ
กลุมผูหญิงที่เปนผูไดรับผลกระทบจากระบบของกฎหมาย และใชการสะทอนประสบการณตรง
ของผูหญิงจํานวนหนึ่งที่มีความหลากหลายของประสบการณนํามาพิจารณารวมกัน เพื่อยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงความไมเสมอภาคในทางกฎหมาย ดังเชน Leslie Bender ไดอธิบายถึงกระบวนการ
นี้ไววา “การตระหนักถึงสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นจากการสํารวจถึงประสบการณรวม และรูปแบบที่มา
จากการแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณในชีวิต สิ่งที่เปนประสบการณความเจ็บปวดของปจเจกจะแสดง
ถึงประสบการณการถูกกดขี่รวมกัน (Bender Leslie, 1988, p. 9)
2. การตั้งคําถามจากเพศหญิง (Asking the women question) การตั้งคําถามของผู
หญิง เพื่อตองการคําอธิบายสําหรับการถูกกีดกันผูหญิงออกไปจากทุกพื้นที่ และตองการตัดสินถึง
ความเหมาะสมในการกีดกันเพศหญิงออกไป เชน ทําไมผูหญิงในฐานะภรรยาจึงถูกสามีขมขืนได
โดยไมผิดกฎหมาย กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกเขาใจวามีความเปนกลางและเปน
ธรรมจริงหรือ หากกําหนดใหความผิดชายขมขืนกระทําชําเรา จะเปนความผิดก็ตอ เมือ่ กระทําตอหญิง
ที่ไมใชภรรยาของตน แตสามารถกระทําตอภรรยาของตนไมเปนความผิดแตอยางใด ดวยคําถาม
ของเพศหญิงที่ตองการจะรื้อสราง (Deconstruction) กฎหมายเพื่อสถานะ และการคุมครองของ
เพศหญิงจึงถูกเปดเผยออกมา การตัดสินและใหเหตุผลเปนสิ่งที่เพศหญิงตองการ เพื่อใหการเลือก
ปฏิบัติและการจํากัดสิทธิของผูหญิงถูกยกเลิก
3. การใหเหตุผลเชิงกระบวนการของสตรีนิยม (Feminist practical reasoning) ใน
ประเด็ น นี้ นิติ ปรั ชญาแนวอิตถีศาสตรไมเชื่อวาการบังคับใชกฎหมาย หรือการใหเหตุผลทาง
กฎหมาย จะกระทําไปภายใตความวางเปลา แตกฎหมายจะอยูภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ของสังคม ถา
บริบททางสังคมอยูภายใตการครอบงําของเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งก็คือเพศชายกฎหมายก็จะเปนไปใน
ลักษณะของการกีดกันอีกเพศหนึ่ง นั่นเอง

