
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ทฤษฏีการเมือง ที่พยายามทําความเขาใจกับปญหาความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

 

ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เปนเปาหมายท่ียังไมไดบรรลุในสังคมปจจุบัน ซ่ึงดูไดจากสัดสวนของผูหญิงผูชาย
ท่ีไมเทาเทียมกัน ในตําแหนงสําคัญๆ ของสังคม เชน คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรอืในความไม
เทาเทียมระหวางรายไดของผูหญิงและผูชายเปนตน แตสําหรับผูหญิงสวนใหญในสังคม ประเด็นความเสมอภาคท่ี
สําคัญท่ีสุด เก่ียวของกับคานิยมในสังคม ท่ีมองวาผูหญิงควรมีบทบาทหลักในการดูแลครอบครัว  ซ่ึงทําใหกลายเปน
พลเมืองชั้นสองในสังคมนอกครัวเรือน และทําใหผูหญิงขาดสิทธิเสรีภาพเหนือเนื้อตัวรางกายตนเอง 

นอกจากนี้เม่ือเราพูดถึงปญหาความไมเทาเทียมระหวางเพศ เราตองรวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนรักเพศเดียวกัน ซ่ึง
ยังขาดตกบกพรองอยูมาก 

1. ทฤษฏีการเมือง ที่พยายามทําความเขาใจกับปญหาความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  
 
ทฤษฏีการเมืองท่ีพยายามอธิบายและแกไขประเด็น
เรื่องเพศ มีท้ังหมด 3 ทฤษฏีดวยกันคือ (ดู ใจ อ๊ึง
ภากรณ และคณะ (๒๕๔๕) "อะไรนะลัทธิมารคซ เลม
๒. " สํานักพิมพประชาธิปไตยแรงงาน บทท่ี3. และ ใจ 
อ๊ึงภากรณ และนุมนวล ยัพราช (๒๕๔๗) " รื้อฟนการ
ตอสู ซายเกาสูซายใหมไทย" สํานักพิมพประชาธิปไตย
แรงงาน บทท่ี 5&6.) 
 
1. ทฤษฏีเสรีนิยม (Liberalism) 
2. ทฤษฏีเฟมินิสม (Feminism) 
3. ทฤษฏีมารคซิสม (Marxism) 
 
แนวเสรีนิยม 
 
แนวคิดเสรีนิยมวาดวยปญหาสิทธิสตรี ถูกพัฒนาในชวงแรกโดยคนอยาง Mary Wollstonecraft ในหนงัสอื A 
Vindication of the Rights of Woman ท่ีออกมาในป 1792 ซ่ึงเปนชวงการปฏิวัติทุนนิยมอันยิ่งใหญใน
ฝรั่งเศส Wollstonecraft เนนหนักในเรื่องสิทธิปจเจกของหญิง ชวงนั้นกระแสท่ีมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนแรงมาก
ข้ึน แตมักมีการละเลยประเด็นของผูหญิง นอกจากนี้ Wollstonecraft จะพูดถึงเรื่องความรูสึกของสตรีใน
ความสัมพันธกับชาย และสิทธิและหนาท่ีของสตรีในครอบครัวอีกดวย 

ในยุคตอมา John Stuart Mill ในหนงัสอื The Subjection of Women ซ่ึงออกมาในป 1869 เสนอวาถา
เสรีภาพเปนเรื่องดีสําหรับชาย ก็ตองดีสําหรับหญิงดวย และพวกท่ีไมเห็นดวยกับจุดยืนนี้ เพราะมองวาธรรมชาติ



ของชายและหญิงตางกันจนตองมีสิทธิเสรีภาพตางกัน มักจะเปนพวกอนุรักษนิยมท่ีเชื่อในไสยศาสตร 

ในปจจุบันแนวเสรีนิยมมักจะเนนหนักในเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย ใหชายและหญิงเทาเทียมกัน และมีการรณรงคให
การศึกษาผานองคกรอยางสหประชาชาติ เชนจากการประชุมนานาชาติเรื่องสตรีครั้งท่ีสี่ท่ีประเทศจีน ซ่ึงประกาศ  
Beijing Platform for Action ในป 1995 รูปแบบการรณรงคใหมีความเทาเทียมทางเพศท่ีพบเห็นเปน
นโยบายขององคกรรัฐตางๆ คือ Gender Mainstreaming ซ่ึงเปนการพยายามนําความเทาเทียมทางเพศ เขามา
ปฏิรูปและกําหนด กฎหมายและระเบียบการทํางานในทุกหนวยงาน แนวทางนี้มีการนํามาใชในหนวยงานของรัฐ
ประเทศไทย และนําไปสูการแกกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมความเทาเทียมทางกฎหมายใหกับผูหญิง โดยเฉพาะในชวงท่ีใช
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เปนตน 

อยางไรก็ตาม แนวคิดเฟมินิสต และแนวคิดมารคซิสต มองวาการท่ีแนวเสรีนิยมมุงหนาสรางความเทาเทียมในดาน
กฎหมาย ผานการใหการศึกษา มักจะทําใหมีรูปแบบนามธรรม เปนการละเลยปญหาความเหลื่อมล้ําทางชนชั้น ท่ี
ทําใหสตรีสวนใหญในโลกขาดสิทธิเสรีภาพ และเปนการละเลยท่ีจะศึกษารากฐานปญหาของการกดข่ีทางเพศ  ผาน
ความคิดจารีตเก่ียวกับครอบครัวอีกดวย 

แนวสิทธิสตรีเสรีนิยมมองวา ผูหญิงควรมีบทบาทในสังคมเทากับผูชาย แตเปนมุมมองท่ีไมสนใจความเหลื่อมล้ําทาง
ชนชั้นและความเหลื่อมล้ําภายในประชากรเพศเดียวกัน เชนมีการสงเสริมใหผูหญิงข้ึนมาเปนผูบริหารมากข้ึน แตไม
ถามวาทําไมตองมีเจานายหรือผูบริหารแตแรก หรือมีการยินดีเม่ือผูหญิงข้ึนมาเปนผูนําประเทศ อยางในกรณี
ประธานาธิบดี คอรรี่ อคีโน หรือ กลอเรีย อะรอโย ในฟลิปปนส หรือประธานาธิบดี เมกะวะตี ในอินโดนีเซีย โดย
ไมสนใจวาสตรีเหลานั้นมาจากตระกูลชนชั้นนําหรือไม และไมสนใจความสามารถของเขาท่ีจะเปนผูแทนของหญิง
สวนใหญในสังคมอีกดวย 

แนวเฟมินิสม (Feminism) 
 
สาระสําคัญของแนวนี้มองวา ระบบปจจุบันเปนระบบ "พอเปนใหญ" 
(Patriarchy) ซ่ึงหมายถึงการกดข่ีท่ีเพศชายกระทําตอเพศหญิง ท้ังภายใน
ครอบครัวและในสถาบันตางๆ ของสังคม ตนกําเนิดของแนวความคิดนี้มีมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 19 แตในรูปแบบขบวนการปลดแอกสตรี (Women's Liberation 
Movement) เริ่มมีมาตั้งแตทศวรรษ 1960 เปนตนมา ในข้ันตอนแรก
ขบวนการนี้ใหความสําคัญกับชนชั้นและใกลชิดกับฝายซายและขบวนการ
แรงงานในตะวนัตก โดยเฉพาะในอังกฤษและยุโรป แตเม่ือการตอสูของแรงงาน
และกระแสซายออนลงในทศวรรษ 1970 เริ่มเปลี่ยนจากการตอตานระบบทุน
นิยมและการเนนชนชั้นเปนหลัก มาเปนตอตานเพศชายตามทฤษฎีพอเปนใหญ 
เพ่ือเนนผลประโยชนของผูหญิงชนชั้นกลาง  

ในยุคนี้แนว เฟมินิสต มองขบวนการสังคมนิยมวา "เนนแตมิติดานเศรษฐกิจ
และยังมีความลึกซ้ึงไมเพียงพอ" ซ่ึงสาเหตุของการมองขามภูมิปญญาและทฤษฏีของแนวมารคซิสตเก่ียวกับเพศ
แบบนี ้เปนเพราะแนวเฟมินิสตเขาใจผิดวาพรรคคอมมิวนิสตสายสตาลิน-เหมาใชแนวมารคซิสต 



นักคิดท่ีสําคัญ ๆ ใน แนวคิดนี้มี เคท มิลเล็ท (Kate Millet) ซ่ึงเขียนหนังสือ ชื่อ Sexual Politics ในป 1970 ท่ี
เสนอทางออกวา จะตองยกเลิกระบบถือชายเปนใหญ ท้ังท่ีปรากฏอยูในระดับสังคม  และท้ังท่ีอยูในระดับเล็กๆ เชน 
ในรูปแบบความสัมพันธสวนตัวอีกดวย และอีกคนหนึ่งท่ีถือวาไดวางพ้ืนฐานทางทฤษฎีใหแกขบวนการเฟมินิสต คือ 
ชูลามิช ไฟรสโตน ( Shulamith Firestone) ผานหนังสือชื่อ The Dialectic of Sex ในปเดียวกัน โดยอธิบาย
ปญหาความเหนือกวาของชาย วามาจากรูปแบบของหนวยครอบครัวท่ีจัดลําดับชั้นเปน ชาย/หญิง/เด็ก อันเปนบอ
เกิดของสภาวะการครอบงํา และท่ีสําคัญไฟรสโตน มองวาพัฒนาการของสังคมนั้น  เกิดจากความขัดแยงทางเพศ 
ไมใชการตอสูทางชนชั้น ดั้งนั้นทางออกก็คือการวิพากษวิจารณระบบครอบครัว ความรัก และเพศ  และการให
การศึกษากับคนในสังคมเปนหลัก 

จะเห็นไดวากรอบสําคัญของแนวนี้ใหความสําคัญในเรื่องเพศเทานั้น เชน เนนระบบครอบครัววาสงเสริมการ
ครอบงํา และเปนการกําเนิดลักษณะของอํานาจนิยม แตไมตั้งคําถามท่ีสําคัญวาระบบครอบครัวแบบนี้เกิดข้ึนได
อยางไร อะไรคือสิ่งผลักดันใหเกิดระบบครอบครัว ปจจุบันระบบครอบครัวถูกครอบงําดวยระบบอะไร  และท่ีสําคัญ
แนวความคิดนี้มองวาผูหญิงควรสมานฉันทสามัคคีกัน ไมวาจะรวยหรือจน หรืออยูชนชั้นใด ขอเรียกรองตางๆ จะ
คลายแนวเสรีนิยมตรงท่ีเรียกรองใหมีการปฏิรูปกฎหมาย รณรงคใหการศึกษา และสนับสนุนใหสตรีเขาไปมีบทบาท
นําในสังคม โดยถือตําแหนงผูบริหารมากข้ึน แตในอีกดานหนึ่ง แนว เฟมินิสต กลาท่ีจะวิจารณโครงสรางสังคม 
และแนวคิดจารีตของครอบครัว มากกวาแนวเสรีนิยม ซ่ึงเห็นไดจากการรณรงคเรื่องสิทธิเจริญพันธหรือการทําแทง 

แนวความคดิมารคซิสม (Marxism) 
 
สําหรับการการวิเคราะหเรื่องของการกดข่ีทางเพศนั้น  แนวมารคซิสตมองวาเราไมสามารถแยกเรื่องการกดข่ีทาง
เพศออกจากปญหาท่ีมาจากสังคมชนชั้นได เพราะพัฒนาการของสังคมมนุษยท่ีผานมา ในแตละระบบหลังยุคบุพ
การ ลวนแตเปนสังคมแหงความขัดแยงทางชนชั้นท่ีมีพลังผลักดันทางดานเศรษฐกิจและสังคม  มวลชนคนสวนใหญ
ของโลกถูกคนจํานวนนอยท่ีครอบครองสวนเกินจากการผลิต กดข่ีขูดรีด ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย และใน
ขณะเดียวกันมีการจัดระเบียบความสัมพันธระหวางชายกับหญิง ท่ีนําไปสูการกดข่ีทางเพศ 

แนว มารคซิสต มองวาการกดข่ีทางเพศท่ีทําใหหญิงเปนพลเมืองชั้นสอง ไมใชเรื่องธรรมชาติ และไมใชนิสัยใจคอ
แทของชายอีกดวย การกดข่ีทางเพศเก่ียวของกับการครอบครองทรัพยสิน และการ
ถายทอดมรดกของชนชั้นปกครอง และเก่ียวกับการทําใหภาระงานบานเปนภาระ
ปจเจกภายในครอบครัว เครื่องมือสําคัญของชนชั้นปกครองคือความคิดจารีตเก่ียวกับ
เพศและครอบครวั แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว "ชาย - หญิง" นี้เอง เนนวาบทบาท
หลักของหญิงอยูในบาน และยังเปนผลใหคนรักเพศเดียวกันกลายเปนพลเมืองชั้นสาม
อีกดวย ดังนั้นการแกปญหา ตองอาศัยท้ังการรณรงคเพ่ือเปลี่ยนคานิยมคับแคบ และ
การตอสูกับโครงสรางอํานาจในสังคม ซ่ึงรวมท้ังรัฐ ระบบชนชั้น และสถาบัน
ครอบครัว 

ในหนงัสอื "กําเนิดครอบครอบครัว ทรัพยสินสวนตัว และรัฐ" ของ เองเกิลส 
(กุหลาบ สายประดิษฐ (๒๕๒๔) "กําเนิดครอบครัวของมนุษยชาติ ระเบียบสังคมของ
มนุษย" สํานักพิมพกอไผ กรุงเทพฯ Frederick Engels (1978) The Origin of the 



Family Private Property and the State. Foreign Language Press, Peking) ซ่ึงตีพิมพครั้งแรกในป 1884 
มีการอาศัยการคนควาขอมูลจากการศึกษาของนักมานุษวิทยาเชน มอรแกน  มีการเสนอวาฐานะของสตรีนั้นมีจุดตั้ง
ตนและคลี่คลายออกมาจากระบบการผลิตและฐานะทางครอบครัว  ในยุคแรกๆ มนุษยอยูกันเปนเผาพันธุ ไมมี
ทรัพยสินสวนตัวและไมมีคูสมรสถาวรแบบผัวเดียวเมียเดียว บุตรในเผาเปนบุตรของท้ังเผาท่ีไมมีวันทราบวาใครเปน
พอ จึงตองสืบทอดสายเลือดทางแม แตท่ีสําคัญคือการสืบทอดสายเลือดทางแมกระทําไปเพ่ือปองกันไมใหลูกจาก
แมเดียวกันมีเพศสัมพันธกันเทานั้น ไมใชเพ่ือกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจหรืออํานาจในสังคมแตอยางใด  

เม่ือมนุษยพัฒนาการเลี้ยงชีพ คนพบวิธีการเกษตร แทนการเก็บของปา จึงเกิด  "สวนเกิน" จากความตองการวันตอ
วัน ทรัพยสินสวนตัวก็เกิดข้ึนไดในสถานการณแบบนี้ เพราะการท่ีชายถืออาวุธในการลาสัตวอยูในมือ มีกําลังทาง
กายเหนือหญิง และมีบทบาทในการรวบรวมสวนเกิน โดยเฉพาะจากการเลี้ยงสัตวในยุคแรกๆ ทําใหชายบางคนตั้ง
ตัวเปนใหญข้ึนในสังคมได ซ่ึงนําไปสูกําเนิดสังคมชนชั้น การปกปองมรดก และการใชสถาบันครอบรัวและรัฐในการ
รองรับอํานาจใหมดังกลาว 

ขอเสนอของเองเกิลสเปนสาเหตุท่ีชาว มารคซิสต มองวาการกดข่ีทางเพศ  สังคมชนชั้น ระบบครอบครัว และรัฐ 
แยกออกจากกันไมได และเราพอจะสรุปหลักการใหญๆ  ไดดังนี้ 
1) การกดข่ีทางเพศไมใชเรื่องธรรมชาติท่ีมาจากสรีระ 
2) การกดข่ีทางเพศเกิดข้ึนพรอมๆ กับการแบงมนุษยท้ังชายและหญิงออกเปนชนชั้น  ภายใตการปกครองของคน
สวนนอย 
3) ครอบครัวคือสถาบันสําคัญในการกําหนดและกลอมเกลาความคิดแบบกดข่ีทางเพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม  แตรูปแบบ
ครอบครัวปจจุบันไมใชรูปแบบที่มาจากธรรมชาติ รูปแบบครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามยุคของระบบการ
ผลิต 
4) วิธีแกปญหาการกดข่ีทางเพศในระยะยาวตองประกอบไปดวยการจัดการเปลี่ยนสังคมไมใหมีชนชั้น  และการ
เปลี่ยนรูปแบบของครอบครัวจากที่เปนอยูทุกวันนี้ เพ่ือใหสตรีม่ันใจในสิทธิ์ของตนเองมากข้ึน พรอมๆ กับการ
รณรงคแกไขความคิดอีกดวย 

การปลดแอกผูหญิง จะเริ่มเปนไปได ในข้ันตอนแรกก็ตอเม่ือผูหญิงไดรับโอกาสเขาไปมีสวนในการผลิต และมี
รายไดของตนเอง ดั้งนั้นตองหาทางท่ีจะแปรเปลี่ยนงานบานตางๆ ใหเปนงานสาธารณะ ซ่ึงหมายถึงการสรางรัฐ
สวัสดิการเต็มรูปแบบ 
 
ภาวะเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมปจจุบัน มีการดึงสตรีเขามามีสวนในการทํางานมากข้ึน ซ่ึงสรางความอิสระใหสตรี
ระดับหนึ่ง และสงเสริมใหเกิดขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีมากข้ึน แตในมุมกลับ ชนชั้นนายทุนไมพรอมและไม
สามารถจะสละกําไรเพ่ือสรางระบบสังคมท่ี "ภาระบาน" ท้ังหมดกลายเปนภาระของสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงมีการ
รณรงคจากรัฐในกระแสความคิดท่ีเชิดชูสถาบันครอบครัวและคานิยมอนุรักษเก่ียวกับบทบาทสตรี  สิ่งนี้ทําใหมี
ความขัดแยงดํารงอยูในสังคมสมัยใหมตลอดเวลา ( Lindsey German (1989) Sex class and socialism. 
Bookmarks, London. Celia Petty, Deborah Roberts & Sharon Smith (1987) Women's liberation 
and socialism. Bookmarks, London & Chicago. Lindsey German (2007) Material Girls. Women, 
men and work. Bookmarks, London.) 



Tony Cliff (Tony Cliff(1984) Class Struggle and Women's Liberation. Bookmarks, London) นัก
มารคซิสตอังกฤษ เคยอธิบายวาขบวนการสิทธิสตรีในรอบรอยกวาปท่ีผานมา มีสองแนวคือ เฟมินิสต กับมารคซิสต 
และสองแนวนี้ถึงแมวามีเปาหมายรวมเพ่ือปลดแอกสตรี แตจะมีความขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง แนวเฟมินิสต เปน
แนวคิดของชนชั้นกลาง ท่ีมองวาปญหาการกดข่ีทางเพศมาจากสังคมชายเปนใหญ ซ่ึงเปนคนละเรื่องกับปญหาชน
ชั้น ดังนั้นผูหญิงทุกชนชั้นตองรวมตัวกันตอสูกับอิทธิพลชาย แตแนว มารคซิสต ซ่ึงเปนแนวของชนชั้นกรรมาชีพ (ดู 
ใจ อ๊ึงภากรณและคณะ (๒๕๔๙) "ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในไทย" สํานักพิมพประชาธิปไตยแรงงาน บทท่ี 
3, 4 และ 5) มองวาการกดข่ีทางเพศแยกออกจากเรื่องชนชั้นและการขูดรีดแรงงานไมได  และไมมีเรื่องใดท่ีสําคัญ
มากนอยกวากัน นักมารคซิสตอยาง Alexandra Kollontai ซ่ึงเปนผูนํา บอลเชวิค ในการปฏิวัติรัสเซีย 1917 
มองวาหญิงกรรมาชีพไดประโยชนจากการเขาใจวาสังคมชนชั้นเปนแหลงกําเนิดของการกดข่ีทางเพศ  และหญิง
กรรมาชีพจะไดประโยชนจากการรวมตอสูกับชายในการลมลางสังคมดังกลาว และในการยกเลิกสถาบันครอบครัว
แบบจารีต (Alexandra Kollontai เขียนบทความสําคัญเชน The social basis of the woman question 
(1909), Sexual relations and the class struggle (1911) และ Communism and the family (1918) 
อานไดใน Alexandra Kollontai (1998) On Women's Liberation. Chanie Rosenberg (Ed.) Bookmarks, 
London. หรือใน ใจ อ๊ึงภากรณและคณะ (๒๕๔๕) อางแลว) 

ในประเทศไทย การรณรงคเพ่ือใหเกิดสิทธิลาคลอด เปนผลงานท่ีสําคัญของสตรีในขบวนการแรงงานไทย ท่ีจัดตั้ง
ในองคกร "กลุมบูรณการสตรี" และการรณรงครอบตอไปของขบวนการแรงงานในปจจุบัน คือการตอสูเพ่ือสิทธิทํา
แทง ซ่ึงมีสหพันธแรงงานสิ่งทอเปนหัวหอก 

2. ขอถกเถียงทางวิชาการเกียวกับสถานภาพผูหญิงในไทย 
 
เม่ือเราพิจารณาสถานภาพของสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เราจะพบประเด็นขอถกเถียงใหญๆ ในหมูนัก
รัฐศาสตรและนักมานุษวิทยาสองขอคือ (1) ลักษณะความเทาเทียมในเชิงเปรียบเทียบระหวางหญิงและชายใน
ภูมิภาคนี้ อันเนื่องมาจากทําเนียมประเพณีการสืบทอดสายเลือดคูขนาน  (V.T. King & W.D. Wilder (2003) 
The Modern Anthropology of South-east Asia. Routledge.) บทท่ี 8 (2) ผลกระทบของการพัฒนาทุน
นิยมโลกาภิวัตนตอสถานภาพสตรี  

2.1 ความเทาเทียมเชิงเปรยีบเทียบระหวางหญิงและชาย 
 
นักมานุษวิทยาหลายคนชี้ใหเห็นวา ถาเปรียบเทียบสังคมเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตกับสังคมจีนหรืออินเดีย สตรีในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีฐานะเทาเทียมกับผูชายมากกวา ซ่ึงมาจากลักษณะของการให
ความสําคัญกับสายเลือดพอและแมเทากัน (Bilateral Kinship) 
นอกจากนี้การท่ีผูหญิงมีบทบาทสูงทางเศรษฐกิจในการเปนแมคาราย
ยอยตามทองตลาด มีผลในการสรางฐานะท่ีดีกับผูหญิง  

การสืบสายเลือด "คูขนาน" แบบนี้ตางจากจีนและอินเดีย และมีผลใน
เรื่องของการแบงมรดกกันระหวางหญิงและชาย นอกจากนี้จะมีการใหคุณคากับลูกสาวเทากับลูกชาย และเม่ือลูก



สาวแตงงานมักจะอยูบานของพอแมตนเอง แทนท่ีจะยายไปอยูกับฝายชาย  ซ่ึงมีผลทําใหผูหญิงมีอํานาจตอรองสูง
กวาในจีนหรืออินเดีย และในสังคมไทยโบราณ ชื่อ การแตงกาย และการไวผม ไมคอยแตกตางกันระหวางเพศ 

อยางไรก็ตาม ระบบการสืบสายเลือดคูขนาน ไมไดเปนหลักประกันอะไรวาผูหญิงจะไมถูกกดข่ี หรือไมถูกทําใหเปน
พลเมืองชั้นสองในหลายๆ เรื่อง ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีผูชายผูกขาดอํานาจทางการเมือง ผูหญิงถูกกีดกันออกจาก
บทบาทการเปนพระในศาสนา และการท่ีผูหญิงอาจขาดโอกาสในการศึกษาเปนตน แตท่ีชัดเจนท่ีสุดคือเรื่องภาระ
ในครอบครัวและคานิยมจารีตเรื่องเพศสัมพันธท่ีกดทับผูหญิงในยุคปจจุบัน  

นักวิชาการบางคนมองวา การท่ีชายผูกขาดอํานาจทางการเมืองในสังคม  ไมไดพิสูจนวาผูหญิงถูกกดข่ีแตอยางใด 
เพราะพวกนี้เชื่อวาในสังคมมักมีการแบงงานและหนาท่ีระหวางเพศ  ซ่ึงไมไดบงบอกวาใครเหนือกวาใคร แตในมุม
กลับ เราอาจคานวา การอางเรื่องบทบาทท่ีแตกตางกันในการเมืองหรือครัวเรือน  เปนเพียงการพยายามปกปด
ความไมเทาเทียมทางอํานาจระหวางหญิงกับชาย 

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตอสถานภาพสตรี เห็นไดชัดในประเทศท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว ผูหญิง
มักจะมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ซ่ึงมาจากการออกไปทํางาน แตในมุมกลับรางผูหญิงอาจกลายเปนสินคามาก
ข้ึน  

2.2 สตรีถูกขูดรีดหนักข้ึน และกลายเปนพลเมืองชายขอบในระบบทุนนิยมสมัยใหม? 
 
นักวิชาการหลายคนชอบเนนลักษณะ "ความเปนเหยื่อ" ของผูหญิง โดยเฉพาะในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน บาง
คนอยาง สินิทธ สิทธิรักษ (Sinith Sittirak (1996) Daughters of development. The stories of women 
and the changing environment in Thailand. Women and Environment Research Network in 
Thailand, Bangkok.) หรอื Charles Keyes (Charles F. Keyes (1984) Mother or mistress but never a 
monk: Buddhist notions of female gender in rural Thailand. American Anthropologist, 11(2), 
165-184.) เขียนเหมือนกับวาผูหญิงไทยท่ีไมเปนแมบาน สวนใหญทํางานในภาคบริการเพศซ่ึงถูกสงเสริมโดย
อุตสาหกรรมทองเท่ียว และความคิดบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน แตเม่ือพิจารณาขอมูลเก่ียวกับการทํางานของ
สตรีไทยนอกบานแลว จะเห็นวาขอเสนอนี้ไมสอดคลองกับความจริงแตอยางใด (W. Boonchalaksi & P. Guest 
(1994) Prostitution in Thailand. Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 
Bangkok.) 

ในกรณี Peter Bell ( Peter Bell (1996) Thailand's economic miracle: built on the backs of 
women. Paper presented at 6th International Conference on Thai Studies, Chiang Mai, 14-17 
October 1996) ซ่ึงสนับสนุนสิทธิสตรีและยกยองการตอสูของผูหญิง มีการมองวาคนงานหญิงเปนหัวหอกในการ
ตอสูกับระบบทุนนิยม แตเปนเหยื่อเพราะไดรับคาจางต่ํากวาระดับท่ีสามารถครองชีพได   

ในความเปนจริงอัตราคาแรงของคนงานหญิงในเอเซียตะวันออกเฉียงใตต่ําเกินไป  เพราะนอยจนทําใหชีวิต
ยากลําบาก และถือวาเปนการรับสวนแบงของมูลคาท่ีตนเองผลิตข้ึนนอยมาก นอกจากนี้โดยเฉลี่ย  เงินเดือนของ
ผูหญิงต่ํากวาของชาย 20% แตนั้นไมไดแปลวาคาแรงของคนงานหญิงในโรงงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สวน



ใหญต่ํากวาระดับการยังชีพ 

บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ กับ จะเด็จ เชาวนวิไล (Bundit Thanachaisethavut & Jaded Chouwilai (1998) 
Women workers in export processing zones: a case study of the northern region industrial estate 
in Thailand. In: We in the zone. Women workers in Asia's export processing zones. Asia Monitor 
Resources Center, Hong Kong) เสนอวานายจางชอบจางคนงานหญิงในโรงงาน เพราะผูหญิงเชื่องและควบคุม 
บริหาร งายกวาชาย แตในความเปนจริง คนงานหญิงมีประวัติศาสตรการตั้งสหภาพและเคลื่อนไหว นําการตอสูกับ
นายจางอยางดุเดือดพอๆ กับผูชาย (D. V. Porpora, M. H. Lim & Usanee Prommas (1989) The role of 
women in the International Division of Labour: The case of Thailand. Development and Change 
20, 269-294. Ji Giles Ungpakorn (1999) Thailand: Class struggle in an era of economic crisis. 
AMRC & Workers' Democracy) สวนองคกร Asia Monitor Resources Centre (AMRC (1998) We in the 
zone. Women workers in Asia's export processing zones. Asia Monitor Resources Center, Hong 
Kong.) และนักวิชาการบางคน ชี้ใหเห็นวาคนงานหญิงถูกตอนเขาไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และถูกบังคับใหทํางานเกินแปดชั่วโมงตอวันในสภาพการจางงานท่ีอันตราย (S. Theobald 
(2002) Gendered Bodies: Recruitment, management and occupational health in northern 
Thailand's electronic factories. In: A. Whittaker (Ed.) Women's health in mainland Southeast Asia. 
Haworth Medical Press, Binghamton, U.S.A.) ซ่ึงเปนความจริง แตไมใชความจริงท้ังหมด เพราะในนิคม
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มมีการตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือตอรองกับนายจาง หลังจากท่ีคนงานรุนแรกๆ  
ท่ีอาจถูกดึงมาจากภาคเกษตร หายปลื้มกับเงินเดือนและสภาพการจางท่ีไดในโรงงาน  ตัวอยางท่ีดีคือท่ีนิคม
อุตสาหกรรมลําพูนทางเหนือของประเทศไทย  

2.3 สตรีเปนผูกระทํา ไมใชผูถูกกระทําหรือเหย่ือ ในทุนนยิมสมัยใหม 
 
ผูหญิงเปนพลเมืองชั้นสอง และผูหญิงสวนใหญไดคาจางต่ําเกินไปในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต แตเราควรสํารวจภาพรวมของผลกระทบท่ีมาจากการพัฒนาทุนนิยม เพราะ
ปญหาของนักวิชาการท่ีเนนวาสตรีเปนเหยื่อของทุนนิยม คือการมองดานเดียว ซ่ึง
นําไปสูการมองวาผูหญิงออนแอเกินไปท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคมไดเอง  

นักวิชาการอยาง Mary Beth Mills (Mary Beth Mills (1999) Thai women in 
the global labor force. Consuming desires, contested selves. Rutgers 
University Press.) หรอื Ford & Kittisuksathit (N. Ford & S. Kittisuksathit 
(1996) Youth sexuality: The sexual awareness, lifestyles and related-
health service needs of young, single, factory workers in Thailand. Institute for Population and 
Social Research, Mahidol University, Bangkok.) ชี้ใหเห็นวาการออกไปทํางานนอกบานในภาคอุตสาหกรรม 
บริการ หรือพาณิชย นําไปสูรายไดของตนเองของผูหญิง ซ่ึงสรางความม่ันใจในหลายๆ ดาน Mills เสนอวาการมี
รายไดทําใหสาวโรงงานมีเงินพอท่ีจะแตงตัวดีในเวลาวาง และรูสึกวาตนเอง "ทันสมัย" นอกจากนี้การเปนผูนําของ
ผูหญิงเหลานี้ เชนในงานสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการทอดผาปา เกิดข้ึนงายกวากรณีของหญิงชาวบานใน



ชนบทท่ีมีอายุเทากัน 

ความม่ันใจของสาวโรงงานในไทย และการท่ีเขายายท่ีอยูออกหางไกลจากการควบคุมของผูใหญในหมูบาน  บวกกับ
ระดับการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลตอความคิดเก่ียวกับการมีคู การแตงงาน  และความคิดจารีตเก่ียวกับครอบครัวอีก
ดวย ในหลายกรณีคนงานหญิงจะมองวาการแตงงานกับผูชายในรูปแบบทางการ มีขอเสียเพราะตองไปแบงรายของ
ตนเองกับผูชาย "ท่ีไมรับผิดชอบ" แถมยังตองทํางานบานใหผูชายอีกดวย และอาจตอง "ขอวิซา" จากผูชาย เพ่ือ
ออกไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ ซ่ึงท้ังหมดนี้สงผลตออัตราการแตงงานของสาวโรงงาน  แตไมไดแปลวาคนงานหญิงจะไมมี
แฟนหรือไมมีเพศสัมพันธ (A. Cherlin & A. Chamratrithirong (1986) Variations in marriage patterns in 
central Thailand. Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Bangkok. G. H. 
C. Foo & L. Y. C. Lim (1989) Poverty, ideology and women export factory workers in Southeast 
Asia. In: H. Afshar & B. Agarwal (Eds) Women, poverty and ideology in Asia. MacMillan Press. และ 
King & Wilder (2003) อางแลว) 
 
ยิ่งกวานั้น การท่ีคนงานหญิงจํานวนมากพักอาศัยในหอพักใกลโรงงาน หรือในยานโรงงาน ทําใหมีการรวมตัวกัน
ของคนงานในสหภาพแรงงานงายข้ึน และทําใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกันในเรื่องวิธีการตอสู 

3. ความขัดแยงระหวางจารีตนิยมในเรื่องครอบครัว กับการตอสูเพ่ือสิทธิเสรีภาพ 
 
ในความเปนจริงสถานภาพของสตรีในระบบทุนนิยมสมัยใหม ซับซอนและสองดานเสมอ เพราะสะทอนความ
ขัดแยงระหวางสิทธิเสรีภาพท่ีมาจากการรวมตัวกันตอสู และความม่ันใจในตนเองของผูหญิงและกลุมอ่ืนๆ เชนคน
รักเพศเดียวกัน กับการสงเสริมคานิยมจารีตเก่ียวกับครอบครัว การขูดรีดแรงงานเพ่ือเพ่ิมกําไร  และการทําใหทุก
อยาง แมแตรางกายมนุษย กลายเปนสินคา ดังนั้นเราจะเขาใจไดวาผูหญิงไมใชแคเหยื่อเทานั้น เปนผูกระทําท่ี
เปลี่ยนแปลงสังคมได และในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตางๆ ในภูมิภาคนี้ เชนสหภาพแรงงาน และเครือขาย
เอ็นจีโอ มีผูหญิงจํานวนมากท่ีเปนแกนนําหรือนักเคลื่อนไหว ซ่ึงเปนผลพวงมาจากท้ังประเพณีสืบทอดสายเลือด
คูขนานแบบดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผูหญิงในยุคโลกาภิวัตนของทุนนิยมดวย 

ความคิดจารีตเก่ียวกับสถาบันครอบครัวในระบบทุนนิยม มีประโยชนสําหรับชนชั้นปกครองและนายทุน เพราะเปน
ความคิดท่ีปฏิเสธการกระจายภาระงานบาน การเลี้ยงดูบุตร และการเลี้ยงดูคนชรา ไปสูสังคมโดยรวม เพราะมีการ
เนนหนาท่ีปจเจกของผูหญิงในครัวเรือนแทน จะเห็นไดวาถาจะมีการกระจายภาระแบบนี้ไปสูสังคมโดยรวม ใน
รูปแบบรัฐสวัสดิการกาวหนา จะตองมีการเก็บภาษีจากคนรวยและนายทุน เพ่ือมาจัดระบบรัฐสวัสดิการดังกลาว 
ซ่ึงทุกวันนี้มีการถกเถียงกันระหวางแนวเสรีนิยมกลไกตลาด กับแนวสังคมนิยมประชาธิปไตย ในเรื่องการบริการ
สงัคม โดยท่ีแนวเสรีนิยมเสนอใหคาเลาเรียน การเลี้ยงดูบุตร และการเลี้ยงดูคนชรา เปนภาระสวนตัวของแตละ
ครอบครัว แทนท่ีจะเปนหนาท่ีของรัฐและสังคม 

การสงเสริมแนวคิดจารีตเรื่องครอบครัว เปนสิ่งจําเปนสําหรับชนชั้นปกครองในระบบทุนนิยม แตผลของแนวคิดนี้
ในรูปธรรม จะถูกดับแปลงและคาน จากการตอสูเพ่ือสิทธิเสรีภาพ ของสตรี สหภาพแรงงาน ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมตางๆ และพรรคฝายซาย ในลักษณะวิภาษวิธี ดังนั้นไมมีอะไรขาวดํา และแชแข็งหยุดนิ่งเลย 



เริ่มแรกถาไมมีการตอสูของขบวนการทางสังคมเหลานี้ กฎหมายและความคิดกระแสหลักในสังคมจะเนนหนักไป
ทางจารีตอนุรักษนิยม มีการออกกฎหมายหามทําแทง หามคนรักเพศเดียวกัน  และมีการกีดกันความรูเก่ียวกับการ
คุมกําเนิดในหมูวัยรุนภายใตความคิดเรื่องการรักนวลสงวนตัวกอนแตงงาน แตเม่ือเริ่มมีการตอสูของขบวนการ
ตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับการขยายตัวของความม่ันใจทามกลางการออกไปทํางานนอกบานหรือนอกชุมชน  รัฐจะตอง
เริ่มถอย เริ่มยอมในบางเรื่อง เชนยอมยกเลิกกฎหมายหามคนรักเพศเดียวกัน  หรือยอมใหมีการทําแทงเสรี เปนตน 
แตชัยชนะตางๆ ของฝายสิทธิเสรีภาพไมเคยถาวร มีการพยายามยอนยุคกลับไปสูสังคมจารีตผานการแกกฎหมาย
เสมอ และไมเคยมีการยกเลิกการรณรงคเรื่องครอบครัวเลย 

4. การเมืองของคนรักเพศเดียวกัน (G.L.B.T. Politics) 

นักมานุษวิทยาอยาง Morris (Rosalind C. Morris (1994) Three sexes and 
four sexualities: redressing the discourses on gender and sexuality in 
contemporary Thailand. Positions 2, 15-43.) อางวาสังคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเดิม เปนสังคมท่ีมีความยืดหยุนทางเพศ คือไมไดมีการระบุ
อยางชัดเจนวามีแคสองเพศ "ชายกบัหญิง" บางครั้งมีการมองวาสังคมมีเพศท่ี
สาม  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาของระบบทุนนิยมสมัยใหม ท่ีมากับการลาอาณานิคม  
การสรางรัฐชาติ และการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว จากครอบครัวขยายใน
ชนบท ไปเปนครอบครัวเดี่ยวในเมืองท่ีมีแคพอแมกับลูก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ในคานิยม และการสงเสริมแนวคิดจารีตใหมเรื่อง "ชาย" กับ "หญิง" ซ่ึง
สอดคลองกับการโยนภาระในการเลี้ยงลูกเพ่ือเปนแรงงานรุนใหม ไปสูครอบครัว
ปจเจก ในกรณีไทย ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และ จอมพล ป. มีการจํากัดอยางชัดเจนมากข้ึน วาชายและหญิงควรมีชื่อ
แบบไหน แตงตัวอยางไร และไวทรงผมแบบไหน (ใจ อ๊ึงภากรณ และคณะ (๒๕๔๙) "ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมในไทย" สํานักพิมพประชาธิปไตยแรงงาน บทท่ี 3 เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา "การชวงชิงอัตลักษณ 
"กะเทย" ในงานคาบาเรตโชว" (๒๕๔๖) วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และมีการแยกหนาท่ีการงานในสังคมเมือง มากกวาท่ีเคยเปนในสังคมเกษตรเดิม  ท้ังหมดนี้
สงผลใหมีการเปลี่ยนคานิยมเรื่องสถานะทางเพศในความคิดกระแสหลัก และทําใหพ้ืนท่ีของกะเทย หรือคนรักเพศ
เดียวกันในสังคมลดนอยลง (Han Ten Brummelhuis (2000) Transformation of transgender: The case 
of the Thai Kathoey.. In: P. Jackson & G. Sullivan (Eds) Lady Boys, Tom Boys, Rent Boys. Male 
and female homosexualities in Contemporary Thailand. Silkworm Books.) 

นักวิชาการอยาง Peter Jackson (Peter A. Jackson (1999) Tolerant but unaccepting: the myth of a 
Thai "Gay Paradise" In P.A. Jackson & N.M. Cook (Eds) Genders and Sexualities in modern 
Thailand". Silkworm Books.) ตั้งคําถามวาในยุคปจจุบัน สังคมไทยยอมรับชายรักชายหรือไม เพราะถาดูภาพผิว
เผินของสังคม ท่ีกะเทยมีตัวตนและบทบาท โดยท่ีไมมีกฎหมายหามพฤติกรรมแบบนี้ และไมมีจุดยืนชัดเจนตอเรื่อง
นี้ในศาสนาพุทธ เราอาจมองวาสังคมไทยยอมรับชายรักชาย แตถาเราพิจารณาลึกลงไป  จะพบวากะเทยถูกรังแก
และเกลียดชัง มีการสรางภาพไมดีสําหรับคนกลุมนี้ในสื่อ และชายรักชายท่ีไมมีพฤติกรรมของการเปนกะเทย  (ชาย



ท่ีเปนเกย) ถูกมองวาผิดเพ้ียนและไมมีการยอมรับเทาไร 

สาเหตุท่ีกะเทยไดรับการยอมรับมากกวาชายท่ีเปนเกย ก็เพราะในแงหนึ่งการเลือกเปนกะเทย เปนการเลือกภายใน
กรอบจารตีของสองเพศ "ชาย-หญิง" คือกะเทยเปน "ผูหญิง" ท่ีเกิดมาในรางชาย ดังนั้นเขาจึงทําตัวเปนผูหญิง ท่ี
ตองการรักชาย แตสําหรับเกย เขาแหกกรอบอันนี้ เพราะประกาศชัดเจนวาเปนชายแทท่ีรักชายแทดวยกัน 
นอกจากนี้การท่ีกะเทยจะไดรับการยอมรับ ข้ึนอยูกับเง่ือนไขตางๆ  เชนการทําตัวเองเปนตัวตะลก การ "ว้ีดวาย
กระตูวู" หรือการท่ีเขาเปนศิลปนเปนตน 

ในกรณีหญิงรักหญิง (Lesbians) Megan Sinnott (Megan Sinnott (1999) Masculinity and Tom identity 
in Thailand. In P.A. Jackson & G. Sullivan (eds) Lady Boys, Tom Boys, Rent Boys. Silkworm books.) 
อธิบายวา หญิงรักหญิงก็ถูกตอนเขากรอบสองเพศ (binary sex role) เหมือนกรณีกะเทย คือมีหญิงรักหญิงท่ีเลน
บทเปน "ชาย" คือ "ทอม" และท่ีเลนบทเปน "หญิง" คือ "ดี้" ซ่ึงลักษณะแบบนี้ของหญิงรักหญิงพ่ึงจะเกิดข้ึน
ในชวง 20 ปกอนหนานี้ เพราะสมัยกอนคําวา "กะเทย" ครอบคลุมท้ังชายรักชาย และหญิงรักหญิง และในกรณี
หลัง สังคมจะมองวาเปน แคการ "เลนเพ่ือน" เทานั้น... "เดี๋ยวก็จะเลิก แลวไปแตงงาน" 

Sinnot ชี้ใหเห็นวากรอบคิดจารีตเรื่องครอบครัว มีผลตอสภาพความเปนอยูของหญิงรักหญิงในหลายๆ ดาน เชน 
มันสรางเสรีภาพสําหรับหญิงรักหญิงหลายคน เพราะพอแมไมคอยเปนหวงเม่ือลูกสาวไปคางคืนกับเพ่ือนผูหญิง  ซ่ึง
จะตางกับกรณีเพ่ือนผูชาย นอกจากนี้มันสรางพฤติกรรมในการเลนบทของ  "ทอม" ซ่ึงมีสวนคลายๆ "ชายแท" คือ 
เจาชู พูดจาหยาบคาย สูบบุหรี่ และกินเหลา ซ่ึงทําใหสังคมปลอยเสรีกับทอมมากกวา "ดี้" นอกจากนี้ "ทอม" 
หลายคนจะมองวา "ดี้" เปน "ผูหญิงแท" ท่ีไมไดรักเพศเดียวกัน เพราะ "ทอม" เปนชาย และในอนาคต "ดี้" อาจ
ไปหาแฟนเปนผูชายก็ได ซ่ึงอาจเปนความเชื่อท่ีไมตรงกับความจริงก็ได   

5. ประเด็นเรื่องสิทธิทําแทงของสตรี 
 
ถาพิจารณาประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะพบวามีแคสองประเทศเทานั้นท่ียอมใหผูหญิงมีสิทธิเหนือ
เนื้อตัวรางกายตนเอง โดยยอมใหมีสิทธิทําแทงเสรี สองประเทศนั้นคือสิงคโปร และเวียดนาม อยางไรก็ตามคาดวา
ในประวัติศาสตร ยุคกอนการคนพบวิธีคุมกําเนิดสมัยใหม การทําแทงเปน "วิธีการปกติ" ของผูหญิงในการจํากัด
จํานวนบุตร ( Andrea Whittaker (2004) Abortion, sin and the state in Thailand. RoutledgeCurzon) 

การจํากัดสิทธิของผูหญิงท่ีจะเลือกทําแทง เปนผลจากความคิดจารีตเรื่องครอบครัว  ท่ีพยายามควบคุมแงตางๆ 
ของเพศสัมพันธในสังคม ความคิดอนุรักษนิยมมองวาชายกับหญิง แตโดยเฉพาะผูหญิง ตองแตงงานกอนมี
เพศสัมพันธ ซ่ึงหมายความวาการมีเพศสัมพันธมีไวเพ่ือมีลูกเปนหลัก และผูหญิงจะมีบทบาทหลักในการดูแลลูก
ภายใตกรอบจารีตของครอบครัว การท่ีผูหญิงจะมีเพศสัมพันธตามอารมณความตองการทางเพศธรรมชาติ  ถูกมอง
วาเปนเรื่องท่ีผิดอับอายขายหนา ดังนั้นการปองกันตัวเองจากการตั้งครรภดวยการคุมกําเนิด ยอมเปนสิ่งตองหาม
ในวัยรุนท่ียังไมแตงงาน และการทําแทงถูกทําใหกลายเปนสิ่งตองหามเชนกัน 

การอางถึงเรื่องศีลธรรม หรือการปฏิเสธการฆาสัตวตัดชีวิต ของคนท่ีตอตานการเลือกทําแทงเสรี เปนขออางเท็จ 
เพราะสถาบันศาสนาคริสต อิสลาม และพุทธ ไมเคยออกมาหามไมใหประเทศใดมีกองทัพ ไมเคยหามการทํา



สงคราม และเกือบทุกสถาบันไมเคยตอตานโทษประหารชีวิต ดังนั้นเราตองมองวาประเด็นหลักไมใชศาสนา ท้ังๆ ท่ี
ถูกอางมาตลอด ประเด็นหลักคือการพยายามควบคุมผูหญิงและเพศสัมพันธ (Andrea Whittaker (2004) พ่ึง
อาง) 
 
อยางไรก็ตาม ในประเทศท่ีรัฐบาลสงเสริมสุขภาพของพลเมือง หรือในประเทศท่ีรัฐถูกกดดันโดยขบวนการสิทธิสตรี 
เริ่มมีการยอมรับสิทธิในการเลือกทําแทง เชนในตะวันตก หรือในสิงคโปรและเวียดนาม  เปนตน 

กรณีเวียดนาม ท่ีมีเสรีภาพในการทําแทง เปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ เพราะเวียดนามเปนประเทศท่ีคอนขางจะ
ยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตสถานภาพของผูหญิงในเรื่องสุขภาพเจริญพันธคอนขางดี เม่ือเทียบกับ
ประเทศไทย 

จากการสํารวจความเห็นและประสบการณของพนักงานสาธารณะสุขในหลายประเทศของเอเชีย  Susheela 
Singh, Deirdre Wulf และ Heidi Jones (Susheela Singh, Deirdre Wulf & Heidi Jones (1997) Health 
Professionals' Perceptions About Induced Abortion in South Central and Southeast Asia. 
International Family Planning Perspectives, 23, 59-67 & 72.) คนพบวาผูหญิงในทุกประเทศจะไปทํา
แทง ไมวาจะถูกหรือผิดกฎหมาย อัตราการทําแทงเฉลี่ยในเอเชียคือ 3% ของประชากรตอป ซ่ึงเทากับการทําแทง
ท้ังหมด 4.2 ลานรายตอป (Susheela Singh, Deirdre Wulf & Heidi Jones (1997) พ่ึงอาง - ตัวเลขจาก
องคกรอนามัยโลก) ซ่ึงในตัวเลขดังกลาวมีอัตราการทําแทงผิดกฎหมายประมาณ 3 ลานรายตอป 

ในประเทศท่ีมีสิทธิ์ทําแทงเสรี ผูหญิงจะสามารถทําแทงในโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงสรางความปลอดภัยกับ
ผูหญิง สวนในประเทศท่ีการทําแทงเปนเรื่องผิดกกหมาย ผูหญิงตองไปเสี่ยงกับการทําแทงเถ่ือนท่ีอันตรายตอชีวิต 
สําหรับผูหญิงท่ีมีรายไดสูง เขาสามารถใชเงินเพ่ือซ้ือความปลอดภัยในการทําแทงได  แมแตในประเทศท่ีหามทําแทง 
ดังนั้นผูท่ีเสี่ยงภัยมากท่ีสุดคือผูหญิงยากจน โดยเฉพาะในชนบท ในกลุมผูหญิงท่ีไปทําแทงเถ่ือน ประมาณ หนึ่งใน
สาม เกิดปญหาสุขภาพ และประมาณครึ่งหนึ่งในจํานวนนี้ตองเขาโรงพยาบาล  

จากสองตารางขางลาง (จาก Susheela Singh, Deirdre Wulf & Heidi Jones (1997) พ่ึงอาง) จะเห็นวาผูหญิง
ฟลิปปนสเสี่ยงภัยในการทําแทงมากท่ีสุด และผูหญิงเวียดนามเสี่ยงนอยท่ีสุด เพราะผูหญิงเวียดนามสวนใหญจะทํา
แทงถูกกฎหมายปลอดภัยในโรงพยาบาล ไมวาจะจนหรือรวย หรืออยูในชนบทหรือในเมือง ในกรณีไทย ซ่ึงพัฒนา
มากท่ีสุดในกลุมประเทศท่ีมาเปรียบเทียบกัน สตรีไทยยังเสี่ยงภัยมากกวาสตรีเวียดนาม  

สัดสวน (%) ผูหญิงท่ีไปทําแทงแลวมีปญหาสุขภาพ   

 ท้ังประเทศ ฐานะดีในเมือง ฐานะดีในชนบท ยากจนในเมือง ยากจนในชนบท 

อินโดนีเซีย  13 14 18  14 11 

พมา,ลาว,เขมร 27 15 20 26 29 

ฟลิปปนส  27 22 29 30 30 

ไทย 22 9 20 19 24 



เวียดนาม 5 2 3 2 5 

 

สัดสวน (%) ของการทําแทงกับ หมอ พยาบาล คนสามัญ  และกรณีการทําแทงเอง  

  

คนเมือง  คนชนบท  

รวม 
หมอ พยาบาล  คนสามัญ  ทําเอง  หมอ พยาบาล  

คน
สามัญ  

ทํา
เอง  

ผูหญิงฐานะดี 

อินโดนีเซีย  57  16 9 18 26 26 31 17 100 

พมา,ลาว
,เขมร 

34  25 24 17 11 32 40 17 100 

ฟลิปปนส  32  20  20  28  14  23  37  27  100 

ไทย 83  9  2  6  50  26  13  11  100 

เวียดนาม 89  11 0  1  77  18  4 2 100 

ผูหญิงยากจน 

 
อินโดนีเซีย  

24  28  25  24  13  18  47  22  100 

พมา,ลาว
,เขมร 

9  24  43  24  6  27  46  21  100 

ฟลิปปนส  7  23  42  28  5  19  51 24  100 

ไทย 37  25 23  16  22  27  33  18  100 

เวียดนาม 82  16  1  1  64  30  5  1  100 

สรุปแลวการทําแทงเปนประเด็นชนช้ันในสองมิติคือ 
 
1. ในมติความคิดทางการเมือง แนวคิดจารีตเรื่องครอบครัวของชนชั้นนายทุน จะจํากัดการทําแทง และเปน
แนวคิดที่ใหประโยชนกับชนชั้นปกครองในประเด็นภาระงานบาน ท้ังๆ ท่ีทําใหผูหญิงตองเสี่ยงภัย 
2. ในมิติรูปธรรมของการทําแทง คนจนมักตองเสี่ยงภัยมากกวาคนรวยเสมอ เพราะใชเงินซ้ือการทําแทงปลอดภัย
ในประเทศท่ีหามทําแทงไมได 
 
6. ประวัติการพัฒนาสิทธิเสรีภาพของสตรีในไทย (ใจ อ๊ึงภากรณ และนุมนวล ยัพราช (๒๕๔๗) อางแลว) 
 



งานท่ีฉายภาพรวมของขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีในสังคมไทยท่ีถือ
วาเปนงานบุกเบิก และสํารวจบทบาทการตอสูของสิทธิสตรีท่ีหลน
หายไปจากประวัติศาสตรการเมืองของไทย คืองานของ ศิริพร สะ
โครบาเน็ค (ศิริพร สะโครบาเน็ค (๒๕๒๖) "การเรียกรองสิทธิสตรีของ
หญงิไทย (๒๓๙๖ - ๒๔๙๕)"วารสารสตรีทัศน ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 เดือน
สิงหาคม-ตุลาคม กลุมเพ่ือนหญิง) ซ่ึงเปนบทความขนาดสั้นแตเปน
บทความท่ีสําคัญ ในแงการตอยอดทางความคิดและการคนควาการ
ตอสูของผูหญิง งานชิ้นดังกลาวไดสะทอนขบวนการเพ่ือสิทธิสตรีของ
ไทยในอดีต พ.ศ. ๒๓๙๘ จนถึงชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ซ่ึงเต็มไปดวยชีวิตชีวา มีสสีนังดงามชวนให
ตกตะลึง ทําใหเห็นวาประวัติศาสตรการตอสูอันยิ่งใหญของผูหญิงไทยผูมากอนเรา ถูกทําใหเลือนหายไปใน
ประวัติศาสตรอยางนาตําหนิ 
 
งานอีกชิ้นท่ีมีการคนควาอยางเปนระบบ คืองานของ จิตติมา พรอรุณ (จิตติมา พรอรุณ (๒๕๓๘) "การเรียกรอง
สทิธสิตรใีนสงัคมไทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๑๙" วิทยานิพนธภาคประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เปน
วิทยานิพนธท่ีมีความสมบูรณในแงการฉายภาพรวมใหเห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของขบวนการสิทธิสตรี  ท้ังในแง
การกําเนิดแนวความคิดสิทธิสตรีท่ีไดรับอิทธิพลจากแนวเสรีนิยมและแนวสังคมนิยม รวมถึงการฉายภาพใหเห็น
ขบวนการสิทธิสตรีภายใตสถานการณทางการเมืองในยุคตางๆ อีกดวย 

เวทิน ชาติกุล (เวทิน ชาติกุล (๒๕๔๒) "แนวคิดสตรีนิยม Marxist ในประเทศไทย" บทความเพ่ือการสัมมนา
วิชาการ "พ้ืนฐานความคิดสตรีศึกษาไทย" คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน วันท่ี ๓๐-๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๒) เสนอวา แนวสตรีนิยมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไมสามารถแยกออกไดจากประวัติศาสตรการเมืองโดยรวม  
และเสนอวานักคิดของสตรีนิยมสายมารคซิสตไทย แบงออกเปนสองยุคคือ  ยุคกอนวิกฤตศรัทราพรรคคอมมิวนิสต 
นักคิดท่ีสําคัญ คือ กุหลาบ สายประดิษฐ จิตร ภูมิศักดิ์ จิรนันท พิตรปรีชา และฤดี เริงชัย สวนยุคหลังวิกฤติศรัทรา 
นับตั้งแต ๒๕๒๓ มีงานเขียนท่ีกระจุกตัวอยูท่ีกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองจุฬาฯ เชน กาญจนา แกวเทพ จีรติ ติงศ
ภัทิย แล ดิลกวิทยารัตน และ สุชีลา ตันชัยอนันทร  

6.1 การเคล่ือนไหวยุค ๒๔๗๕ 
 
บรรยากาศทางการเมืองยุคนี้มีความรอนแรงอยางยิ่ง ปญญาชนหัวกาวหนาไดพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองจากระบบรวมศูนยของกษัตริย ท่ีไรประสิทธิภาพ ทามกลางบรรยากาศดังกลาว นักคิดปญญาชนฝายหญิง
ก็รวมอยูในขบวนการเคลื่อนไหว เห็นไดจากหนังสือท่ีตีพิมพออกมาในชวงขณะนั้น  จุดเริ่มตนของขบวนการสิทธิ
สตรีในยุคนี้ ศิริพร สะโครบาเน็ค เสนอวา เริ่มข้ึนเม่ือระบบทุนนิยมไดเขามาในสังคมสยาม (ศิริพร สะโครบาเน็ค 
(๒๕๒๖) อางแลว) โดยท่ีกระแสดังกลาวเปนกระแสเดียวกันกับกระแสท่ีเกิดข้ึนกับประเทศรอบขางไทย  เชน จีน 
เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา แตความแตกตางของสังคมไทยและสังคมเพ่ือนบานคือ  ประเทศเหลานั้นอยูภายใตการ
ปกครองของเจาอาณานิคม และประเด็นท่ีมีความสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ลักษณะเสรีนิยม  (Liberalism) ของ
ชายชนชั้นปกครองไทยในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซ่ึงขบวนการเรียกรองสิทธิของผูหญิงก็ไดใชบรรยากาศท่ีมี
เสรีภาพทางการเมืองอันนี้ เพ่ือเรียกรองการแกไขกฎเกณฑท่ีไมเปนธรรมสําหรับสตรี  ในฐานะผูหญิงท่ีตองการการ



พัฒนาและตื่นตัวตอสิ่งใหมๆ  
 
การเคลื่อนไหวและความตื่นตัวสะทอนออกมาตามวารสารของสตรีท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีจุดยืนท่ีแตกตางกัน และแบง
ออกเปนสองแนวทาง แนวทางแรกมีความคิดแบบเกา มองวาสตรีไมควรยุงการเมืองและไมควรวิพากษวิจารณ
ผูปกครองใดๆ พวกนี้จัดเปนพวกหวังผลทางธุรกิจไมสนใจเปนปากเสียงใหกับสตรีท่ัวไป สนใจเฉพาะความบันเทิง 
เนื้อหาเนนการบานการเรือน วารสารดังกลาว เชน นารีนิเทศ หรือ นารีเขษม อีกกลุมหนึ่งคือกลุมกาวหนา กลุมนี้
เรียกรองความเปนธรรมใหกับสตรี มองวาแมสตรีจะมีโอกาสในการศึกษามีงานทํามากกวาเดิม  แตยังเสียเปรียบ
ผูชายในหลายเรื่อง ไมวาจะเปนสิทธิทางการศึกษาและสิทธิทางกฎหมาย เนื้อหาท่ีสะทอนออกมามีประเด็น ขาว
จากท่ัวโลก ความรูท่ัวไป ปญหาตางๆ ของสตรี หนังสือพิมพกลุมนี้ไดแก สตรีศัพท สตรีไทย และ สยามยุพดี แต
หนังสือเหลานี้มีอายุเฉลี่ยเพียง 2 ป  
 
การตอสูทางการเมืองของผูหญิงชนชั้นลางบอยครั้งเริ่มตนดวย ขอเรียกรองของการมีสิทธิเหนือรางกายตนเอง จาก
หลักฐานท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เชน ขอเรียกรองของอําแดงเหมือนท่ีเรียกรองสิทธิท่ีจะเลือกคูครอง
ตามปรารถนา ขอเรียกรองของอําแดงจั่นเรียกรองสิทธิท่ีจะไมถูกขายจากสามีและพอ  ซ่ึงการตอสูในครั้งนี้เกิดข้ึนใน
สมัยรัชกาลท่ี ๔ และไดรับชัยชนะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในป พ.ศ. ๒๔๐๘ เพ่ือใหสิทธิแกผูหญิงในการ
เลือกคูครอง และเพ่ือยกเลิกกฎหมายผัวขายเมีย (ศิริพร สะโครบาเน็ค (๒๕๒๖) อางแลว) ความตองการแรงงาน
ของระบบทุนนิยมเปนอีกปจจัยสําคัญท่ีทําใหสังคมสยามตองจัดใหมีระบบการศึกษาสําหรับผูหญิง  กลุมพอคาชาว
จีนเริ่มมีอํานาจในทางเศรษฐกิจ และมีผูหญิงในกลุมดังกลาวท่ีเขารับการศึกษา และกลายเปนกลุมยุคตนๆ  ท่ีเปน
หัวหอกและเปนนักคิดของการเรียกรองสิทธิสตรี  
 
แนวความคิดท่ีจะจัดตั้งองคกรของผูหญิงเริ่มข้ึนในชวงป พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยกลุมผูหญิงท่ีทําหนังสือชื่อ สตรีไทย ซ่ึง
จะออกไปในแนวสงัคมสงเคราะห พยายามผลักดันจัดตั้งสมาคม "อุปถัมภนารี" เนนการใหความชวยเหลือกับ
ผูหญิงท่ีทํางานบริการทางเพศและกลุมผูหญิงยากจน แตก็ไมสามารถท่ีจะจัดตั้งองคกรข้ึนมาในยุคนั้นได การจัดตั้ง
องคกรประสบความสําเร็จข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ชื่อวา "สมาคมสตรีไทยแหงกรุงสยาม" ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยกลุมผูหญิง
ชนชั้นกลางท่ีมีการศึกษา ผูนําท่ีมีบทบาทคือ แรม พรหโมบล ซ่ึงเปนเนติบัณฑิตหญิงคนแรกของไทย และ ใหญ 
คุณะดิลก ซ่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประเทศฟลิปปนสและปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาสาขาเวชศาสตร  
องคกรนี้ไดรับความชวยเหลือจากกลุมบรรณาธิการิณีของหนังสือพิมพ  หญงิไทย 
 
ลกัษณะขององคกร "สมาคมสตรีไทยแหงกรุงสยาม" นั้นตองการท่ีจะทํางานรวมกับกลุมกรรมกรหญิง รวมถึงมี
แผนท่ีจะจัดตั้งตั้งสมาคมกรรมกรหญิง และเปดกวางรับผูหญิงท่ีทํางานในอาชีพบริการทางเพศดวย องคกรสมาคม
สตรีไทยแหงกรุงสยามมีสํานักงานอยูท่ีสมาคมกรรมกรรถราง ซ่ึงเปนสวนสําคัญของขบวนการแรงงานไทยในยุคนั้น 

ในชวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองป ๒๔๗๕ ขอเรียกรองหลักเพ่ิมจากเรื่องการศึกษา และเสรีภาพในการ
เลือกคู เปนเรื่องสิทธิในการเขาทํางาน ในเวลาดังกลาวขบวนการสิทธิสตรีไดผลิตวารสารออกมามากกวา 10 ฉบับ 
เชน วารสาร กุลสตรี เนื้อหามีความหลากหลาย มีท้ังการพูดถึงบทบาทของเมียและแมท่ีดี  แตขณะเดียวกันก็มี
เนื้อหาท่ีเต็มไปดวยการเรียกรองสิทธิของผูหญิง จนกระท่ังนํามาสูการวิเคราะหบทบาทผูหญิงผูชายรวมถึงแรงงาน
หญิงชายดวย 



เนื้อหาสาระของ หญิงไทย มิไดมุงโจมตีแตระบบชายเปนใหญเพียงอยางเดียว  แตไดมองปญหาเศรษฐกิจการเมืองท่ี
ผูหญิงและชนชั้นลางกําลังประสบอยู ไมวาจะเปนปญหาการวางงานท่ี หญิงไทย ไดเรียกรองใหรัฐบาลตั้งโรงงาน
ข้ึนมาเพ่ือแกปญหา หรือเรียกรองใหมีการพัฒนาระบบการเพราะปลูกในภาคเกษตร ในดานการเมืองนั้น หญิงไทย  
ทําหนาท่ีรณรงคใหผูหญิงหันมาสนใจการเมือง เพ่ือทําลายความเชื่อท่ีวาการเมืองเปนเรื่องของผูชาย นอกจากนี้ 
หญงิไทย ไดสนับสนุนการประทวงของกรรมกรรถราง 
 
หญิงไทย ภายใตการนําของ นวลฉวี เทพวัลย ไดเพ่ิมความรอนแรงของหนังสือโดยพุงเปาไปท่ีการเมือง  และให
ความรูเก่ียวกับแนวความคิดทางการเมือง เชน ลัทธิ คอมมิวนิสต บอลเชวิสต และอนาคิสต รวมถึงมีการ
เปลี่ยนแปลง หญิงไทย ใหกลายเปนกระบอกเสียงของเหลากรรมกรหญิง ไมวาจะเปนเรื่องคาจาง  หรือสภาพการ
ทํางาน ลักษณะการวิเคราะหท่ีไมเกรงกลัวใครในสังคมทําให หญิงไทย ถูกปด  1 อาทิตย โดยโดนขอหาหม่ินพระ
บรมเดชานุภาพ (นี่คือวัฒนธรรมการวิจารณสังคมของฝายซายไทยท่ีนายกยอง!)  
 
หญิงไทย ไดเรียกรองใหคิดถึงผลประโยชนของผูหญิงสวนใหญในสังคม และมองวาสถานภาพและผลสําเร็จของ
ผูหญิง "ผูดี" ไมไดเปนเครื่องบงชี้ถึงสถานภาพท่ีแทจริงของผูหญิงโดยสวนใหญ หญิงไทย ไดเรียกรองใหมีการจัดตั้ง
องคกรท่ีใหผูหญิงสวนลางของสังคมมีสวนรวม และเนนการเรียกรองสิทธิสตรีรวมไปกับขบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมและการเมือง แต หญิงไทย ถูกปดในป พ.ศ. ๒๔๗๕ และหลังจากชวงนี้เปนตนมาสถานการณทางการเมือง
ของสังคมสยามมีลักษณะผันแปรอยูเกือบตลอดเวลา ผลสุดทายท่ีเกิดข้ึนกับขบวนการสิทธิสตรีซีกกาวหนาคือการ
เดินทางเขาสูยุคมืดชั่วคราว แนวความคิดเก่ียวกับสิทธิสตรีจึงถูกผูกขาดโดยกลุมผูหญิงชนชั้นสูงซ่ึงมีอุดมการณสิทธิ
สตรีในเชิงสังคมสงเคราะห หรือท่ี ศิริพร เรียกวาเปน "กิจกรรมเพ่ือฆาเวลาวางของหญิงชนช้ันกลางและชน
ช้ันสูง" 

6.2 ขบวนการสิทธิสตรีในยุคจอมพล ป. 
 
สถานการณทางการเมืองในชวงจอมพล ป. นั้นคือ รัฐไทยตองการท่ีจะพัฒนาตัวเองไปสูลักษณะของรัฐสมัยใหม สิ่ง
ท่ีตามมาคือ ตองมีการปรับปรุงลักษณะความสัมพันธของรัฐไทยกับชุมชนนานาประเทศ ทําใหรัฐบาลจอมพล  ป. 
ตองใหความสําคัญกับสถานภาพของสตรี และอีกท้ังเนื่องจากรัฐบาลไทยไดไปลงนามใน  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. ๒๔๙๑ (Universal Declaration of Human Rights,1948) และไทยรวมรับรองอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี พ.ศ. ๒๔๙๕ (Convention on the Political Rights of Women,1952 ) ทาน
ผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดรับเลือกใหเปนประธานสหพันธสหประชาชาติท่ีกรุงเจนีวา (เอกสารสรุปภาพรวม
และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาสตรีแหงชาติ  (กสส.) สืบคนไดท่ี 
http://www.women_family.go.th/women2/ (คน 26/09/05) ) และการเขารวมเปนสมาชิกของ
สหประชาชาติทําใหรัฐไทยตองพยายามปฏิบัติตามพันธะสัญญาตาง ๆ ท่ีลงนามไว  

แมวาประเทศไทยจะมีบทบาทเขารวมกับองคกรสหประชาชาติ แตการเขารวมดังกลาวก็ไมสามารถท่ีจะกอใหเกิด
ผลสะเทือน และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงอยางชัดเจน ยุคสมัยในชวงจอมพล ป. เปนยุคหนึ่งท่ีสรางการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบทบาทในเรื่องเพศในสังคม มีการปรับบทบาทลักษณะหญิงชายใหตางกันมากข้ึน เชนการ
เปลี่ยนชื่อคนใหสอดคลองกับเพศใดเพศหนึ่ง และมีความพยายามท่ีจะดึงผูหญิงเขามามีสวนรวมในโครงสรางทาง

http://www.women_family.go.th/women2/�


การเมืองระดับสูง ลักษณะการเคลื่อนไหวในยุคนี้ท่ีเปนการผลักดันโดยหนวยงานของภาครัฐ จะเนนประเด็นท่ีมีการ
พูดถึงบทบาทการเปนเมีย แม และการเปนแมพิมพของชาติ 
 
ลักษณะการเคลื่อนไหวในยุคนี้ในแงของการรณรงคสิทธิสตรีมักจะไดรับอิทธิพลจากรัฐ  ซ่ึงนํามาสูรูปแบบการจัดตั้ง
องคกรสตรีโดยภาครัฐท่ีเนนการรวมกลุมของสตรีตามอาชีพของสามี นันทิรา ขําภิบาล (นันทิรา ขําภิบาล (๒๕๓๒) 
"นโยบายเก่ียวกับผูหญิงไทยในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๗" วิทยานิพนธ 
สาขาประวัติศาสตร คณะศิปละศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 214) เสนอวาในยุคจอมพล ป. มีการ
กอตั้งองคกรของผูหญิงท่ีสําคัญข้ึนคือ สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง กอตั้งข้ึนมาในป พ.ศ. ๒๔๘๖ ซ่ึงเปนการฟนฟู
สํานักวัฒนธรรมฝายหญิงท่ีเคยกอตั้งมากอนหนานี้ องคกรนี้ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการรวบรวมสตรีไทย
ท่ีมีการศึกษา เปนภรรยาของขาราชการ ภรรยาพอคา อาจารย ทหารหญิง มีจุดมุงหมายเพ่ือดูแลวางโครงการ และ
ควบคุมใหสตรีดําเนินบทบาทตามท่ีรัฐไดกําหนด องคกรนี้พยายามเผยแพรแนวความคิดการเปนมารดาและแมบาน 
บทบาทเดนคือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลผานการเผยแพรวัฒนธรรม และเนนงานสังคมสงเคราะหดวย สํานัก
วัฒนธรรมฝายหญิงไดแกไขกฎหมาย เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสหประชาชาติอีกดวย (สุภัทรา สงิหล
กะ (๒๕๓๕) "เครื่องหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี" เรือนแกวการพิมพ หนา 275)  
 
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ประกอบไปดวยกลุมผูหญิงท่ีเขาเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาธรรมศาสตร ขอ
เรียกรองของกลุมนี้เนนท่ีกฎหมาย เพราะมองวากฎหมายท่ีเปนอยูนั้นทําใหผูหญิงเสียเปรียบ ผูนําเดน ๆ ไดแก 
คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ สมาคมนี้กอนตั้งในป พ.ศ. ๒๔๙๐ กิจกรรมหลักของกลุมนี้คือ เผยแพรความรูทางดาน
กฎหมายและบําเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน ในครั้งแรกมีชื่อวา "คณะเนติบัณฑิตและธรรมศาสตรบัณฑิต
หญิง" เม่ือเปนสมาคมจึงเปลี่ยนชื่อเปน "สมาคมธรรมศาสตรบณัฑิตหญิงแหงประเทศไทย" และเม่ือมีสมาชิก
ท่ีมาจากภายนอกธรรมศาสตร สมาคมดังกลาวจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน "สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหง
ประเทศไทย" เพ่ือสรางใหสมาคมดังกลาวสามารถเปนท่ีรวมนักกฎหมายจากทุกมหาวิทยาลัย 
 
ลักษณะการทํางานของกลุมนี้ ไดมีการกระตุนใหผูหญิงในสังคมมีความสนใจตอสิทธิสตรี โดยเนนการให
ความสําคัญผานกฎหมาย กลุมนี้มองวาประชาชนยังไมรับรูถึงความกาวหนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล และขอเรียกรองทางกฎหมายมักเปนขอเรียกรองผาน
กฎหมายครอบครัว ใหผูหญิงมีอํานาจเทาเทียมกับผูชายโดยเฉพาะในดานการจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน 

นอกจากนี้มีการเรียกรองใหมีการยกเลิกกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงจํากัดสิทธิในการเขา
รับราชการ รวมถึงมีการเสนอใหมีการยกเลิกคุณสมบัติของผูสมัครสอบเปนผูชวยผูพิพากษา  จากท่ีกําหนดใหเปน
ผูชายอายุไมต่ํากวา 25 ป ใหผูหญิงสามารถสมัครไดดัวย ขอเรียกรองทางดานกฎหมายอ่ืน ๆ เชน การแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับครอบครัว ผูนําในการยื่นขอเรียกรองครั้งนี้คือ ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม และ
ขอเสนอดังกลาวไดรับการตอบสนองดวยดี 

6.3 ฝายซายฟนตัว  
 
ในขณะท่ีฝายรัฐผลักดันเรื่องสิทธิสตรี กระแสสังคมนิยมก็มีการเผยแพรอยางกวางขวางในฝายภาคประชาชน เริ่มมี



การนําแนวความคิดสังคมนิยมเขามาใชวิเคราะหอยางเปนระบบ เชนในงานของกุหลาบ สายประดิษฐ และในงาน
ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ภายหลัง แมท้ังสองทานจะมีแนวความคิดท่ีแตกตางกัน แตก็เปนการนําเอาการเมืองชนชั้นเขา
มาในเรื่องสิทธิสตรีอีกครั้ง เครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการเผยแพรแนวคิดสังคมนิยมคือนิตยสาร อักษรสาสน  (๒๔๙๒ - 
๒๔๙๕) ในป พ.ศ.๒๔๙๓ มีการเผยแพรบทความของ อรัญญ พรหมชมพู เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมไทย และ
ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ มีการตีพิมพหนังสือ เคบิตะลิสม ของ สุภา ศิริมานนท  
 
งานท่ีสําคัญของฝายซายเรื่องการเมืองเพศ คือขอเขียนของ กุหลาบ สายประดิษฐ ท่ีวิพากษระบบครอบครัว และ
ระบบหลายเมียของชนชั้นสูง กลาวถึงความรักของคนหนุมสาวท่ีตองการเปลี่ยนแปลงกรอบประเพณีลาหลัง  และ
ตองการมีเสรีภาพทางความรัก 

จิตร ภูมิศักดิ์ เปนปญญาชนชายอีกคนหนึ่งท่ีสนใจประเด็นสตรี และมีบทบาทเปนนักคิดท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทย 
โดยเฉพาะชวงหลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สุชีลา ตันชัยนันท (สุชีลา ตันชัยนันท (๒๕๔๐) "ผูหญิงในทัศนะจิตร ภูมิ
ศักดิ์ และแนวคิดสตรีศึกษา" ,สํานักพิมพผลึก) อดีตผูนํานักศึกษาผูหญิง 10 สถาบัน (วิภา ดาวมณี มองวา
นักศึกษาผูหญิง 10 สถาบันมีความสําคัญในการดึงนักศึกษาหญิงเขามารวมกิจกรรมตางๆ ในชวง ๑๔ ตุลา ถึง ๖ 
ตุลา โดยท่ีผูหญิงมักจะกระตือรือรนในการทํากิจกรรมมาก เชนทีมติดโปสเตอรมีผูหญิงมากกวาผูชาย และในท่ีสดุมี
ผลทําใหนักศึกษาผูหญิงเขาปาในจํานวนมากกวาผูชายในบางเขตของ พ.ค.ท. สาเหตุสําคัญของปรากฏการณนี้คือ
ผูหญิงรูสึกวาการทํากิจกรรมชวยใหเขาปลดแอกตนเองจากสังคมและครอบครัวท่ีคับแคบ)  เลาวามีการศึกษา
แนวความคิดของ จิตร ภูมิศักดิ์ สุชีลา เสนอวา จิตร ภูมิศักดิ์ เริ่มตนสัมผัสปญหาของสตรีโดยการตั้งคําถามกับ
บทบาทการเปนแม จิตรประณามพฤติกรรมของผูหญิงท่ีทําแทงเพราะมองวานั่นคือพฤติกรรมของหญิงท่ีรักสนุกไม
มีความรับผิดชอบ (จุดยืนแบบนี้ในแวดวงนักสตรีนิยมฝายซายถือวาอนุรักษนิยมและปฏิกิริยา) ทัศนะนี้สะทอน
ออกมาในบทกวีท่ีชื่อ เธอคือผูหญิงรับจางแทใชแมคน ท่ีเขียนโดยใชนามปากกาวา "ศูลภูวดล" สุชีลา กลาววา
ประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับผูหญิงท่ีสะทอนออกมาในยุคนี้ มีสองประเด็นดวยกันคือ ปญหาทางจริยธรรมของผูหญิง
และบทบาทการเปนแม (สุชิลา (๒๕๔๐) อางแลว หนา 126-127) ในแงของปญหาจริยธรรม จิตร ตองการ
วิพากษระบบสองมาตรฐานในสังคม คือคานิยมท่ียกยองชาย และใหโอกาสผูชายในการมีสิทธิท่ีจะมีเพศสัมพันธ
นอกกรอบได จิตร มองวาลักษณะดังกลาวคือสาเหตุของปญหาสังคม 

การละเลยแนวคิดและงานมารคซิสตเก่ียวกับเพศของ เองเกลส คอลอนไท หรือกุหลาบ  สายประดิษฐ ทําให จิตร 
ภูมิศักดิ์ ไมเห็นดวยกับเสรีภาพทางเพศของผูหญิง เชิดชูครอบครัว และประณามผูหญิงท่ีทําแทง ซ่ึงเปนจุดยืน
เดียวกับพวกอนุรักษนิยมในสังคมและพวกเฟมินิสตแบบเสรีนิยม แตเราควรเขาใจขีดจํากัดของ จิตร ท่ีถูกกําหนด
มาจากยุคสมัยท่ีแนวมารคซิสตดั้งเดิมถูกปกปดกดทับดวยแนวสตาลิน-เหมาของพรรคคอมมิวนิสต  และเราไมมีวัน
ทราบวาถา จิตร มีอายุยืนนาน แทนท่ีจะถูกรัฐไทยฆาตาย เขาจะพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับเพศตอไปในทิศทางใด 

6.4 ขบวนการสิทธิสตรีในยุค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
 
บรรยากาศประชาธิปไตยหลังการโคนลมอํานาจเผด็จการทหาร คือ ปุยชั้นดีท่ีทําใหขบวนการนักศึกษาเติบโตอยาง
รวดเร็ว กิจกรรมในชวงป ๒๕๑๔ เริ่มตนอยางคึกคักในรั้วมหาวิทยาลัย เริ่มมีการตั้งหลายกลุมกิจกรรมข้ึนมาใน
มหาวิทยาลัย ท้ังกลุมอิสระ และกลุมท่ีเปนพรรคการเมืองของนักศึกษา  ขบวนการเคลือ่นไหวของนกัศึกษาในยคุนี้



เริ่มตนข้ึนดวยหัวใจท่ีรักความเปนธรรม ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมใหมีความเสมอภาค กลาวงายๆ คือ ตองการ
โลกใหมท่ียุติธรรมสําหรับทุกคน 
 
ในขณะท่ีมีการรวมเคลื่อนไหวกับสังคมภายนอก ภายในมหาวิทยาลัยเองกลุมนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวเรียกรอง
เก่ียวกับสิทธิทางเพศ เชนการเรียกรองใหผูหญิงสามารถท่ีจะใสกางเกงเขาเรียนได (สุนี ไชยรส (๒๕๔๗) "การ
หลอมรวมอุดมการณ เฟมินิสต ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผานประสบการณ สุนี ไชยรส" 
วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (สตรศีกึษา) สํานักบันฑิตอสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ประเด็น
ปญหาสังคมของผูหญิง ท่ีมีการพูดถึงกันอยางกวางขวาง คือ ปญหาหญิงบริการทางเพศ  ชวงขณะนั้นรัฐไดเสนอให
มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย แตผูหญิงจากสถาบันตางๆ ไดมีการรวมกลุมกันและวิจารณ กลุมผูหญิงจุฬา อธิบาย
วาปญหาหญิงบริการทางเพศมาจากสังคมท่ีมีการกดข่ี ดังนั้นมีการเสนอวาการแกปญหาจะตองแกท่ีตนเหตุเทานั้น 
คือแกปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ การเมืองโดยมีการเนนการเมือง กลุมผูหญิงธรรมศาสตรก็นําเสนอทัศนะท่ีมี
ความคลายคลึงกัน มองวาปญหาความไมเทาเทียมทางเพศของผูหญิง มาจากสังคมท่ีมีการกดข่ีตั้งแตโบราณ  และ
ระบบทุนนิยมก็สรางการซ้ือขายเพศข้ึนมา ซ่ึงเปนหนทางหนึ่งท่ีทําใหผูชายเอาเปรียบผูหญิงได  

นอกจากนี้มีการมองวาผูหญิงสามารถเขารวมในระบบการผลิตและสามารถกําหนดอนาคตของสังคมได  การ
เคลื่อนไหวเหตุการณหนึ่งท่ีสรางความฮือฮาใหกับสังคม คือการคัดคานการประกวดนางงาม กลุมท่ีเขารวมในการ
คัดคานมีอยูหลายกลุม ไมจํากัดเฉพาะกลุมนักศึกษาหญิงเทานั้น เชน กลุมสภาหนาโดม กลุมเศรษฐธรรม  ชมรมนติิ
ศึกษา สภากาแฟ กลุมฟนฟูโซตัสใหม และกลุมยุวชนสยาม โดยขบวนการเคลื่อนไหวตอตานการประกวดนางมอง
วากิจกรรมดังกลาวคือกิจกรรมท่ีลดคุณคาความเปนมนุษยของผูหญิง  

การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีในยุคนี้หยุดชะงักไปพรอมกับเหตุการณท่ีเปนอาชญากรรมของรัฐไทย  ในวันท่ี ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ และเม่ือมีการฟนตัวของขบวนการทางสังคมตางๆ มรดกการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตมีสวน
สําคัญท่ีทําใหขบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวกับเพศ หางเหินและแปลกแยกจากขบวนการของภาคประชาชนกระแส
หลัก 

6.5 ขบวนการสิทธิสตรีหลังปาแตก ยุคเอ็นจีโอ 
 
หลังจากเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ บรรยากาศทางการเมืองไดถอยหลังเขาสูยุคมืดชั่วคราว รัฐบาลฝายขวาท่ี
ข้ึนมามีอํานาจในตอนนั้นไดควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมือง อีกท้ังมีการตั้งขอสงสัยกับคนธรรมดาตาง ๆ นานา 
สถานการณเชนนี้ บวกกับวิกฤตแหงศรัทธาในพรรคคอมมิวนิสตท่ัวโลกในภายหลัง นําไปสูการสรางองคกรพัฒนา
เอกชนหรือเอ็นจีโอ โดยอดีตฝายซาย  

มูลนิธิเพ่ือนหญิง เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีกอตั้งข้ึนเม่ือปลายป พ.ศ. ๒๕๒๓ ภายใตชื่อ "กลุมเพ่ือนหญิง" ตอมา
ไดรับการจดทะเบียนโดยกรุงเทพมหานคร เปน "มูลนิธิเพ่ือนหญิง" และมีฐานะเปนนิติบุคคลจาก
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๓๔ องคกรนี้มีบทบาทพิทักษสิทธิและใหความชวยเหลือกับสตรีท่ีตก
อยูในภาวะวิกฤติ อาทิ จากภัยคุกคามทางเพศ การตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาสามีทอดท้ิงหรือทําราย ทุบตี  
ปญหาการถูกลอลวงและบังคับคาประเวณี การถูกเลิกจางโดยไมเปนธรรม และการถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของ
อาชีพ เพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ มูลนิธิฯ ไดนําขอมูลเผยแพรตอสาธารณชนและตอภาครัฐ เพ่ือผลักดันให



กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปนจริงในการคุมครอง พิทักษสิทธิ รวมถึงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของสตรี
โดยรวม 
 
มูลนิธิเพ่ือนหญิง มีบทบาทและภารกิจในการสงเสริมแนวคิด และความเขาใจในมิติบทบาทหญิงชายบนพ้ืนฐาน
ท่ีวาหญิงชายยอมมีความเสมอภาคมาแตกําเนิด สังคมจึงควรใชมาตรฐานเดียวกันในการคุมครอง พิทักษสิทธิ 
สงเสริมคุณภาพชีวิตหญิงชายตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยมูลนิธิฯ ใชยุทธศาสตรการเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูใหผูหญิงเขาใจในบทบาท หนาท่ี และสิทธิของสตรี ซ่ึงหวังวาจะนําไปสูความเขมแข็งและการมี
อํานาจตอรองเชิงโครงสรางในระดับปจเจกและเครือขาย ดวยเหตุท่ีมูลนิธิฯ เปนองคกรเล็ก การทํางานจึงมีลักษณะ
เลือกบางประเด็นข้ึนมาศึกษาทํางาน ในบางพ้ืนท่ี (http://www.friendsofwomen.net/ สืบคนเมือวันท่ี 21 
/11/05) 
 
มูลนิธิผูหญิง เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสตรีอีกองคกรหนึ่ง ( http://www.womenthai.org/ คนเม่ือวันท่ี 
29/11/05) ท่ีใหความชวยเหลือแกผูหญิง และเด็กท่ีประสบปญหา ตลอดจนรณรงคใหสังคมตระหนักถึงปญหาท่ี
ผูหญิงเผชิญอยูในสังคมปจจุบัน เชนปญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศในรูปแบบตางๆ 
มูลนิธิผูหญิง สงเสริมและสนับสนุนใหผูหญิงไดรับสิทธิเสมอภาค เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน และ
รณรงคเผยแพรเพ่ือสรางคานิยมใหม ของหญิงชายในสังคม เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ โครงการเลก็ๆ สําหรับ
ผูหญิงไดถือกําเนิดข้ึนโดยมีชื่อวา "ศูนยขาวผูหญิง" ซ่ึงใหขอมูลแกผูหญิงท่ีตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
เพ่ือปองกันมิใหผูหญิงตองถูกลอลวงสูการคาประเวณี นอกจากนี้ยังผลิตสื่อการศึกษาสําหรับผูหญิงในสาขาอาชีพ
ตางๆ ในป พ.ศ.๒๕๒๘ ไดจัดทําโครงการบานพักผูหญิงเพ่ือใหความชวยเหลือแกผูหญิงท่ีประสบปญหาถูกสามีทุบตี
และมีการรณรงคเผยแพรปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ลักษณะการทํางานของท้ัง มูลนิธิเพ่ือนหญิง และมูลนิธิผูหญิง เนนการชวยเหลือผูหญิงท่ีไดประสบกับปญหา ซ่ึง
เปนเรื่องท่ีดีและมีความจําเปน แตเปนกระบวนการทํางานภายใตกรอบการปฏิรูปภายในระบบในลักษณะสังคม
สงเคราะห จึงไมสามารถท่ีจะกอใหเกิดขบวนการเพ่ือสิทธิสตรีข้ึนมาได  และทําใหความสามารถในการเสนอ
แนวทางการเมืองท่ีนอกกรอบเปนไปไดยาก ดังนั้นจะหลีกเลี่ยงจุดยืนในเรื่องสําคัญท่ีมีการถกเถียง เชนสิทธิทําแทง 
อยางไรก็ตาม มูลนิธิเพ่ือนหญิง มีแนวโนมท่ีจะสนใจปญหาของผูหญิงพ้ืนฐานมากกวาแคการปฏิรูปกฎหมาย เพราะ
เขาไปทํางานกับหญิงโรงงานในสหภาพแรงงาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชวยผลักดันใหมองปญหาสตรีในกรอบชนชั้นมากกวา 
มูลนิธิผูหญิง 

Empower เปนอีกองคกรหนึ่งท่ีทํางานกับผูหญิง แตจะเลือกทํางานกับหญิงบริการ
เพศ โดยเนนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิงดังกลาว และรณรงคสิทธิในการตั้ง
สหภาพแรงงาน ซ่ึงสะทอนมุมมองบางสวนของคนอยาง จรินนัท พิตรปรีชา ท่ีเคยถูก
เสนอในยุคหลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

ชวงนี้เปนชวงท่ีมีการพัฒนาการศึกษาสิทธิสตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งศูนยสตรี
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางไรก็ตามกลุม
นักวิชาการหลักๆ ในสถาบันดังกลาวจะใชแนวคิดเฟมินิสต แนวคิดเสรีนิยม และ
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แนวคิดโพสธโมเดอรนเปนหลัก ซ่ึงไมคอยชวยในการสรางขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีเทาไร  

6.6 ยุคปฏิรูป และรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 
 
ยุคปฏิรูป ซ่ึงนําไปสูการใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เกิดจากการตอสูกับเผด็จการทหารในป ๒๕๓๕ และปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจป ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญท่ีเกิดจากการมีสวนรวมโดยภาคประชาชน อยางท่ีไมเคย
เกิดในอดีต และนําไปสูรัฐธรรมนูญท่ีหามการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานเพศ อยางไรก็ตาม มาตรฐานทางกฎหมาย
ดังกลาวยังไมสามารถนํามาใชในการแกปญหาความไมเทาเทียมระหวางหญิงชายเทาท่ีควร  และยังไมเปดพ้ืนท่ี
ใหกับคนรักเพศเดียวกัน  

การทํารัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เปนการถอยหลังเขาคลองในหลายๆ ดาน แตอยางไรก็ตาม การเรียกรอง
ของกลุมสตรีอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีมาตราท่ีใหความเทาเทียมทางเพศไมแพรัฐธรรมนูญป ๔๐ 
เชนมาตรา 80, 81, 84, 87, 97, 114 และ 152 เพียงแตวาปญหายังอยูท่ีการทําเรื่องกฎหมายนามธรรมเปน
การแกปญหาเชิงรูปธรรม และสิทธิเสรีภาพของคนรักเพศเดียวกัน และสิทธิทําแทง ก็ยังไมไดรับการยอมรับแต
อยางใด  

 

  

 

 


