บทนา
ความเป็นมา
ในปลายศตวรรษที่ 20 นักวิชาการสตรี ศึกษาจานวนไม่น้อยได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า การศึกษา
สมัยใหม่ใ นระบบโรงเรี ยนแม้ มี อ านิส งส์ อย่างอเนกอนัน ต์ต่อเด็กและสตรี เ พศ โดยเฉพาะเมื่ อ
พิ จ ารณาจากจ านวนปี ที่ อยู่ใ นระบบโรงเรี ยนและผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึก ษาที่ นับ วัน จะล า้ หน้ า
เด็กผู้ช าย ประเทศไทยเป็ นหนึ่ง ในจ านวนประเทศกาลัง พัฒ นาไม่กี่ประเทศที่ ความเหลื่ อมล า้
ทางการศึกษาระหว่างเด็กสองเพศในกลุ่มชนชันกลางเริ
้
่ มลดลงและไม่ปรากฏให้ เห็นชัดเจนตังแต่
้
ปลายทศวรรษ 1990 เช่นกัน (Knodel, 1997) แต่การศึกษาดังกล่าวไม่มีพลังอานาจปลดห่วงโซ่ที่
ตรึ งผู้หญิงไว้ กับความเป็ นรอง/ความเป็ นอื่น ทังในปริ
้
มณฑลการศึกษา การงานอาชีพ การเมือง
และในพื ้นที่สว่ นตัวเท่าที่ควร นักคิดสตรี นิยมด้ านศึกษาจึงเริ่ มสารวจตรวจสอบและทาความเข้ าใจ
กับแก่นของการศึกษาสาหรับเด็กและสตรี ใหม่ ที่ท้ายสุดกลับไม่มีพลังในการท้ าทายโครงสร้ าง
อานาจเพศภาวะที่หยัง่ รากลึกอยูใ่ นสังคม ที่สาคัญยังได้ มีการพุ่งเป้าการวิเคราะห์ไปที่ความเหลื่อม
ล ้าและภาวะไร้ ตวั ตนของผู้หญิงที่เป็ นประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่วิชาชีพการศึกษาด้ วย รวมทังได้
้
เคลื่อนตัวจากประเด็นสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาสู่ประเด็นห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนมากขึ ้น เช่น
การส ารวจตรวจสอบและสัง เคราะห์ แ บบเรี ย น หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางอานาจในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ รวมทัง้ เจาะลึกลงไปสู่การปฏิบตั ิการใน
ห้ องเรี ยนและเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ ความแตกต่างหลากหลาย (diversity) ของผู้เรี ยนบนฐาน
เพศภาวะและบนฐานพหุวฒ
ั นธรรม (multiculturalism) ความแตกต่างหลากหลายในห้ องเรี ยนที่
สตรี นิยมให้ ความสนใจจึงมีทงความแตกต่
ั้
างบนฐานเพศภาวะ ชาติพนั ธุ์ สีผิว เชื ้อชาติ และพิการ
นอกจากนี ้ยังได้ เสนอศาสตร์ การสอนแนวสตรี นิ ยม (feminist pedagogy) สู่การเรี ยนการสอนใน
ห้ องเรี ยน (Weiner, 2004; Stromquist, 2003) เพื่อสร้ างพลังอานาจให้ ผ้ เู รี ยนที่ถกู กดทับให้ มีพื ้นที่
ยืนและแปรเปลี่ยนความไม่เท่าเทียมสูค่ วามแตกต่างหลากหลาย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาระบบโรงเรี ยน: การสร้ างตัวตนและความเป็ นอื่ นของผู้หญิง จึงเป็ น
ความพยามทาความเข้ าใจกับมุมองทางทฤษฎีสตรี นิยมด้ านการศึกษาและโรงเรี ยนใหม่ รวมทัง้
สารวจตรวจสอบการเคลื่ อนตัว ของงานวิจัยในประเด็นการศึกษาของเด็กและผู้หญิ ง ในระบบ
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โรงเรี ยนในยุคบุกเบิกและปั จ จุบนั ในสัง คมไทยโดยสัง เขป จุดเน้ นสาคัญ คือ การศึกษาระบบ
โรงเรี ยนได้ ส่งทอดสู่การก่อรูปและสร้ างความหมาย ความเป็ นตัวตนทังความเป็
้
นตัวฉัน (self) และ
ความเป็ นคนอื่น (other) ในเด็กผู้หญิงอย่างไร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
รายงานวิจยั เรื่ องการศึกษาระบบโรงเรี ยน: การสร้ างตัวตนและความเป็ นอื่นของผู้หญิง มี
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสารวจและศึกษามโนทัศน์เพศภาวะ (gender) ที่เชื่อมโยงกับการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยนและการสร้ างตัวตนของผู้หญิง โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด และข้ อถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของสตรี นิ ย มทัง้ ในป ระเทศไทยและ
ต่างประเทศ
2. ศึกษาแนวคิดและข้ อถกเถียงเรื่ องสิทธิ ทางการศึกษาของสตรี สยามในยุคบุกเบิกการศึกษา
ระบบระบบโรงเรี ยน
3. วิเคราะห์การศึกษาระบบโรงเรี ยนกับการสร้ างตัวตนของเด็กและผู้หญิง

วิธีการวิจัยและวิธีการ
โครงการวิจยั เรื่ องการศึกษาระบบโรงเรี ยน: การสร้ างตัวตนและความเป็ นอื่นของผู้หญิง
เป็ นการวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) การจัดเก็บข้ อมูลหลักๆ ประกอบด้ วย
1.การส ารวจและศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องทัง้ จากหนัง สื อ และบทความ
วิชาการ ทังในและต่
้
างประเทศ ที่สามารถเข้ าถึงได้ ผ่านระบบห้ องสมุดของมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
และการสืบค้ นในระบบออนไลน์
2. ลงพื ้นที่ไปเยี่ยมชมชุมชนกุฎีจีน ซึ่งเป็ นชุมชนที่รัชกาลที่ 3 ได้ ทรงอนุญาตให้ คณะ
มิชชันนารี หลายนิกายรวมทังนิ
้ กาย
โปรเตสเต็นท์จากสหรัฐอเมริ กาที่มีบทบาทสาคัญในการ
บุกเบิกการศึกษาและการแพทย์สมัยใหม่ในสยามประเทศ คณะมิชชันนารี กลุ่มนีไ้ ด้ เดินทางมา
พานักในประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 2383 และได้ รับอนุเคราะห์ให้ เข้ าไปพักอาศัยในชุมชนกุฎีจีน
และชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง ชุ ม ชนกุ ฎี จี น ตัง้ อยู่ ริ ม แม่ น า้ เจ้ าพระยาฝั่ งธนบุ รี ตรงข้ ามกั บ ย่ า น
ปากคลองตลาด ซึ่งตังอยู
้ ่บนฝั่ งกรุ งเทพมหานคร ชุมชนกุฎีจีน สมัยต้ น-กลางรัตนโกสินทร์ เป็ น
แหล่งพานักและที่อยู่อาศัยของชาวจีนโพ้ นทะเล ชาวมุสลิม และชาวคริ สต์ รวมทังคณะมิ
้
ชชันนารี
ต่อมาไม่นาน นาง สตีเฟน แมทตูน (Mrs. Stephen Mattoom) ซึ่งเป็ นภรรยาของนายแพทย์ สตี
เฟน แมทตูน (Stephen Mattoom) ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนสาหรับเด็กชายขึ ้นเป็ นแห่งแรกๆ ซึ่งภายหลัง
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ได้ พฒ
ั นามาเป็ น“โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียน” ในปั จจุบนั นอกจากนี ้ได้ ไปเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเคย
เป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนสตรี วงั หลัง ภายหลังได้ พฒ
ั นามาเป็ น “โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย” โรงเรี ยนสตรี
วังหลังถูกบันทึกว่าเป็ นโรงเรี ยนสตรี แห่ งแรกในกรุ งสยาม ได้ รับการจัดตังในปี
้
พ.ศ. 2417 โดย
มิชชันนารี สตรี ชื่อ แฮเรี ยต เอ็ม เฮาส์ (Harriet M. House) หรื อที่ร้ ูจกั กันในนามนางเฮาส์ นางเฮาส์
เป็ นมิชชันนารี นิกายโปรเตสเต็นท์เช่นกัน เดินทางจากสหรัฐอเมริ กาพร้ อมสามีคือ หมอซามูเอล เรย์
โนลด์ เฮาส์ (Reynolds Samuel House) สถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนสตรี หวังปั จจุบนั เป็ นที่ตงของ
ั้
โรงพยาบาลศิริราช
3. สาหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ใช้ มมุ มองสตรี นิยมเป็ นกรอบคิดและ
ให้ ความหมายข้ อมูล

นิยามศัพท์
เพศภาวะ (gender)
หมายถึง เพศที่ถูกกาหนดและประดิษ ฐ์ สร้ างโดยสัง คมและ
วัฒนธรรมจึงสามารถเลือกและแปรเปลี่ยนได้ ส่วนคาว่า เพศ (sex) มีความหมายว่าเป็ นเพศเชิง
ชีววิทยาที่อาจหมายถึงเฉพาะโครโมโซมเท่านัน้
การศึกษาระบบโรงเรี ยน (schooling) หมายถึง หนึ่ง การศึกษาที่มีโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ในการจัดการเรี ยนการสอน สอง มีห ลักสูตรกลางที่เรี ยกว่าหลักสูตรชาติเป็ นแกนกลางของแบบ
แผนการเรี ยนรู้ ทงระบบ
ั้
และสาม รัฐมีอานาจค่อนข้ างเบ็ดเสร็ จในการจัดการศึกษาให้ กบั พลเมือง
ของรัฐ
การไร้ ตวั ตนและความเป็ นอื่นของผู้หญิง หมายถึง ตาแหน่งแห่งที่ความเป็ นรองของผู้หญิง
ในความสัมพันธ์บนฐานเพศภาวะ ทังในพื
้ ้นที่สว่ นตัวและและสาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ ชุดความรู้ทางการศึกษาในมุมมองสตรี นิยมซึ่งเป็ นแนวคิดที่สาคัญในการสร้ างข้ อถกเถียง
เรื่ องสิ ทธิ การศึกษากับพลเมืองชายขอบบนฐานเพศภาวะที่ มักถูกลิดรอนสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐาน
รวมทังสิ
้ ทธิการศึกษาตังแต่
้ ในยุคบุกเบิก
2. เข้ าใจวาทกรรมการศึกษาเพื่อการกดทับและสร้ างตัวตนความเป็ นอื่นให้ ผ้ เู รี ยนและการศึกษา
เพื่อเสริมสร้ างพลังอานาจ
3. มีชุดความรู้ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชา การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม วิชาชีพครู
และนโยบายการศึกษา
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การศึกษาในมุมมองสตรีนิยม
เนื ้อหาในส่วนนี ้กล่าวถึงพัฒนาการแนวคิดสตรี นิยมในโลกตะวันตกและในสังคมไทยพอ
สังเขป

สตรีนิยม: คาและความหมาย
คา สตรี นิยม (feminism) ในโลกตะวันตกเป็ นที่ กล่าวขานมาเป็ นเวลาช้ านาน และมี
ความหมายแตกต่างกันไปบ้ างตามยุคสมัยและเงื่อนไขสังคมวัฒนธรรม แต่ทว่า คา สตรี นิยมที่เป็ น
ระบบคิดมีจดุ ร่วมกันอย่างน้ อยสองประการ หนึ่ง เป็ นระบบคิดที่พยายามอธิบายสถานะความเป็ น
รอง/ความเป็ นอื่ น ของผู้หญิ ง และ สอง เป็ นขบวนการเคลื่ อนไหวทางสัง คมและการเมื องเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงและปลดปล่อยความเหลื่อมล ้าและไร้ ตวั ตนของผู้หญิงในความสัมพันธ์ บนฐานเพศ
ภาวะ (gender relations) (วารุณี, 2545, 2-5) ทังในพื
้
้นที่ส่วนตัว หรื อ‘โลกในบ้ าน’ (private
sphere) และในพื ้นที่ ‘สาธารณะ’ (public sphere) ฉะนันสตรี
้ นิยมที่เป็ นระบบคิด จึงมีจดุ มุ่งหมาย
มิใช่เพี ยงระบบความรู้ ทางวิชาการที่ ได้ รับการพัฒ นามาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อทาความเข้ าใจและ
วิเ คราะห์ ตาแหน่ง แห่งที่ ของผู้หญิ ง ในความสัม พันธ์ ระหว่างหญิ ง ชาย แต่ทว่ามี เป้าหมายทาง
การเมืองเพื่อทวงคืนความเป็ นมนุษย์ให้ เพศภาวะหญิงร่วมอยูด่ ้ วย สตรี นิยมจึงเป็ นคาที่ผ้ หู ญิงเลือก
สร้ างขึน้ เพื่ อ สื่ อ ความหมายถึ ง เงื่ อ นไขการด ารงชี วิ ต และสถานะตัว ตนที่ มี ค วามไม่เ สมอภาค
(inequality) กั บ ถูก กดทับ เอารั ด เอาเปรี ย บ (oppression)โดย และมี ค วามเป็ นรอง
(subordination) จากบุรุษเพศ (Phillips, 1987)
Anne Phillips (1987) เสนอว่า ความหมายของคาทัง้ สาม คือ ความไม่เสมอภาค
(inequality) การถูกกดทับเอารัดเอาเปรี ยบ (oppression)และมีความเป็ นรอง (subordination)
จากบุรุ ษ เพศ เคลื่ อ นไปตามยุ ค สมัย และแม้ ว่ า ค าทัง้ สามอมความหมายคล้ า ยคลึ ง กัน อยู่
พอสมควร แต่ทว่าแต่ละคาได้ สื่อความหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงอยู่ด้วย เช่น คา ความไม่
เสมอภาค/ความเหลื่อมล ้า(inequality) ได้ รับการประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อสะท้ อนเงื่อนไขความไม่เป็ นธรรม
(injustice) การถูกกีดกัน (exclusion) และการถูกปฏิเสธในการเข้ าถึงสิทธิความเป็ นพลเมืองในมิติ
ต่างๆที่รัฐได้ หยิบยื่นให้ บรุ ุ ษฝ่ ายเดียว ประวัติศาสตร์ บนั ทึกว่าผู้หญิงในโลกตะวันตก อาทิ ประเทศ
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อังกฤษ ถูกจากัดสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังหลั
้ งบุรุษมาเป็ นเวลายาวนานนับร้ อยปี จน
นาไปสูข่ บวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงในหลายประเทศเพื่อทวงสิทธิทางการเมืองที่ร้ ูจกั กัน ใน
นาม ‘Women Suffrage Movement’ คา ความไม่เสมอภาค ในศตวรรษที่ 19 จึงอิงอยู่กบั การเข้ า
ไม่ ถึ ง สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ผู้ หญิ ง ในประเทศอั ง กฤษ เนเธอแลนด์ และบางประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวีย ได้ มีการรณรงค์ เดินประท้ วงตามท้ องถนนในเมืองต่างๆ และรวมตัวกันอดอาหาร
ประท้ วงจึงได้ รับสิทธิการออกเสียงเลือกตัง้ ในบางประเทศ ผู้หญิงเข้ าถึงสิทธิทางการเมืองอย่าง
เป็ นขันเป็
้ นตอน เช่นได้ รับสิทธิการเลือกตังระดั
้ บท้ องถิ่นเป็ นเบื ้องแรก ต่อมาจึงขยับไปสู่การเมือง
ระดับชาติ ส่วนในประเทศ ฟิ นน์แลนด์ ไอส์แลนด์ และสวีเดนพบว่าผลพวงของการต่อสู้ในช่วงแรก
นัน้ รัฐให้ สิทธิทางการเมืองแต่เฉพาะสตรี ที่เป็ นโสด โดยอ้ างว่า หญิงที่แต่งงานแล้ วได้ ใช้ สิทธิทาง
การเมืองผ่านชายสามี (UN, 1994) ต่อมาการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิ การลงคะแนนเสียง
เลือกตังกลายเป็
้
นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวของสตรี นิยมในเคลื่อนลูกที่สอง ซึ่งอยู่ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 จูเลียต มิตเชลล์ (Juliet Mitchell) วิจารณ์ว่าในระยะดังกล่าวโลกตะวันตกต่างมี
ความใฝ่ ฝั นสูงสุดร่วมกันที่จะให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงสิทธิความเป็ นพลเมืองเสมอภาคถ้ วนหน้ า ด้ วย
ตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 18 และเมื่อย่างเข้ าฤดูกาลของศตวรรษที่ 19 สิทธิธรรมชาติ (natural rights)
ความเป็ นธรรม (justice) และประชาธิปไตย (democracy) เป็ นทังอุ
้ ดมการณ์สงั คมและมโนทัศน์
ยุทธศาสตร์ ที่กลุ่มชนชัน้ กลางใช้ เ ป็ นกระบอกเสียงในการเรี ยกร้ องเพื่ อยกระดับสิทธิ ความเป็ น
พลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงชนชันกลางจึ
้
ง
ปรากฏตัวขึ ้นภายในบรรยากาศของการแสวงหากลิ่นอายสิทธิเสรี ภาพและประชาธิปไตย ทังนี
้ ้ไม่มี
ประเทศใดที่ผ้ หู ญิงได้ เข้ าถึงสิทธิความเป็ นพลเมืองเทียบเคียงกับบุรุษเพศ สิทธิความเสมอภาคที่
เป็ นมโนทัศน์และเป็ นอุดมการณ์ในสังคมประชาธิปไตยจึงห่างไกลจากชีวิตของผู้หญิง
นอกจากสิทธิทางการเมือง คา ความไม่เสมอภาค ยังนามาใช้ เพื่ออธิบายการถูกกีดกันสิทธิ
ของผู้หญิ ง ในด้ านการศึกษาและการมีงานทา ซึ่งสิทธิ ดังกล่าวเปรี ยบประดุจ ลมหายใจของการ
เคลื่อนไหวของกลุม่ สตรี ชนชันกลางตั
้
งแต่
้ ในเคลื่อนลูกที่หนึง่ (Mitchell,1987) และก่อนหน้ านัน้
ปั จจุบนั ความไม่เสมอภาคยังคงเป็ นคายุทธศาสตร์ ที่สตรี หลายกลุ่มนามาใช้ เพื่อเรี ยกร้ อง
เพื่อคืนความเป็ นธรรมให้ สตรี เช่นให้ สตรี ได้ รับค่าจ้ างที่เท่าเที ยมกับบุรุษในงานประเภทเดียวกัน
การส่งเสริมโอกาสให้ ผ้ หู ญิงได้ รับการศึกษาและฝึ กอบรมในทักษะฝี มือที่ถกู อ้ างว่าเป็ นความรู้คบู่ รุ ุษ
เช่นการเป็ นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ในประเทศลาว สิทธิการเข้ าถึงปั จจัยการดารงชีพ เช่นที่ดิน แหล่ง
ทุน สวัสดิการและการเข้ าถึงสัญชาติเป็ นต้ น ส่วนคาการถูกกดทับเอารัดเอาเปรี ยบ (oppression)
ให้ น ้าหนักไปที่สถานะของผู้หญิงที่ถกู พรากความเป็ นมนุษย์ ด้วยการคลอบงาของอุดมการณ์ความ

6 การศึกษาระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง
เชื่ อที่ ห่อ หุ้ม สัง คมและวัฒ นธรรมที่ ผ้ ูหญิ ง เป็ นส่ว นหนึ่ง อยู่ ด้ วย และแรงกดทางเศรษฐกิ จ และ
การเมือง ซึ่งได้ สนธิ กาลังจากัดพืน้ ที่และบทบาทผู้หญิงให้ อยู่ในสถานะเบื ้องล่าง เบื ้องหลังบุรุษ
ส่วนความเป็ นรองความเป็ นอื่น (subordination) มีความหมายที่สื่อถึงกระบวนการที่ผ้ ูหญิงถูกทา
ให้ มีความเป็ นมนุษย์น้อยกว่า มีสิทธิ์มีเสียงน้ อยกว่าโดยผู้มีมีอานาจเหนือซึง่ หมายถึงเพศภาวะชาย
(Mitchell,1987)

พัฒนาการสตรีนิยมในตะวันตกและการเมืองการศึกษาของสตรีนิยม
Gaby Weiner (1997) กล่าวว่าจากร่องรอยในประวัติศาสตร์ และจากหลักฐานบางส่วน
แสดงให้ เห็นว่า สตรี นิยม (feminism) เป็ นคาที่มีพฒ
ั นาการมายาวนาน อย่างน้ อยๆ ในต้ นศตวรรษ
ที่ 19 แม้ ว่าในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ คาสตรี นิยมมี ความหมายต่างกันก็ ตาม ในฝั่ ง หมู่เกาะ
อังกฤษ ตามรากศัพท์ คา feminism มาจากคา “femina” ในภาษาลาติน ซึ่งเทียบเคียงกับคาใน
ภาษาอังกฤษว่า “women” และคาว่า สตรี นิยม (feminism) ได้ ปรากฏในหนังสือ ชื่อ the
Athenaeum ซึง่ เป็ นหนังสือประเภทวรรณกรรมปริ ทศั น์ (book review) รายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ ณ กรุง
ลอนดอน ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน ค.ศ. 1825 หนังสือ the Athenaeum ได้ รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในประเทศอังกฤษราวๆ 100 ปี ระหว่าง ปี ค.ศ. 1828 และ ค.ศ. 1923 เนื ้อหาคลอบคลุม
ตังแต่
้ การเมือง ศิลปะ วรรณกรรม สังคมและเศรษฐกิจ (www. athenaeum.soi.city.ac.uk)
แต่นักวิชาการสตรี ศึกษาอีกจานวนหนึ่ง สันนิษฐานว่า คา และสภาวการณ์ ทางสังคมที่
นาไปสูก่ ารสร้ างภาษาและคาสตรี นิยมในสังคมตะวันตกนัน้ น่าจะมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาก่อน
หน้ านัน้ มีการตังข้
้ อสังเกตว่า ในระยะเริ่ มแรก สตรี นิยมถูกใช้ ในความหมายที่เกี่ ยวข้ องกับ การ
ลดทอนความทุกข์ยากของสตรี (having the quality of females) และต่อมา ในราวๆ ปี ค.ศ.
1890s ถูกนามาใช้ ในเชิงแนวคิดเพื่อเรี ยกร้ องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย (sexual equality)
(Rossi, 1974 อ้ างใน Weiner, 2004:1)
ร่องรอยพัฒนาการ คา และความหมายของคาสตรี นิยมตะวันตกในซีกหมู่เกาะอังกฤษมี
ความสอดคล้ องกับประสบการณ์ในประเทศแถบยุโรปเหนือ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ดังที่ได้ ถกู
กล่าวถึงในงานเขียนของวารุ ณี ภูริสินสิทธิ์ (2546) “สตรี นิยม:ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่ง
ศตวรรษที่ 20” วารุณี อ้ างงานของ คาร์ เรน ออฟเฟ่ น (Karen Offen) ที่ได้ กล่าวว่า คาว่าสตรี นิยม
‘feminism’ มิใช่แนวคิดที่ปรากฏตัวในช่วงระยะสันๆ
้ ทังนี
้ ้ ออฟเฟ่ น ได้ อ้างหลักฐานจากงานเขียน
ในประเทศฝรั่งเศสที่พบว่า คา ‘feminisme’ ได้ ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวางตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 1890
และมีความหมายว่า ‘การปลดปล่อยสตรี ’ คาข้ างต้ นยังมีการนามาใช้ เชิงยุทธศาสตร์ ในการ
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เคลื่อนไหวต่อสู้ของผู้หญิง เพื่อให้ สงั คมการเมื องคานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและตัวตนของผู้หญิงใน
ฐานะพลเมือง ซึ่งในขณะนันผู
้ ้ หญิงชนชันกลางในโลกตะวั
้
นตก ทังในทวี
้
ปยุโรปเหนือ ในหมู่เกาะ
อังกฤษ และในทวีปอเมริ กาเหนือ แม้ มีโอกาสได้ รับการศึกษาเฉกเช่นเดียวกับบุรุษจานวนมากขึ ้น
แต่สิทธิ และโอกาสในพื ้นที่เศรษฐกิจและในสังคมการเมือง ยังถูกจากัดเป็ นอย่างมาก (Harding,
1986) ในศตวรรษที่ 19 จึงพบว่ามีการใช้ คา ‘The Women’s Question’ อยู่ในข้ อเขียนต่างๆ
จานวนมาก ที่ตา่ งสะท้ อนถึงความสนใจเรื่ องเงื่อนไขการดารงชีวิตที่ทกุ ข์ยากลาเค็ญของผู้หญิง มี
การตังข้
้ อสังเกตว่า คาถามและวิธีคดิ เหล่านี ้น่าจะสะท้ อนอุดมการณ์และจิตสานึกที่เกิดขึ ้นในสังคม
ต่างๆก่อนอุดมการณ์และจิตสานึกสตรี นิยมร่ วมสมัยปรากฏขึ ้น Weiner (2004) แยกแยะว่า
อุดมการณ์ และจิตสานึกสตรี นิยมร่ วมสมัยนัน้ มีลักษณะเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในขณะที่ในยุคก่อนหน้ านัน้ คา สตรี นิยม เป็ นเพียงภาษาที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อชี ้ให้ เห็นถึงสภาวะทุกข์
ยากของผู้หญิง ที่ไม่ได้ เชื่อมโยงกับความเป็ นชนชันแห่
้ งเพศ (sex class)
ในงานของวารุ ณี (2546:2) ผู้เขียนเสนอว่าร่ องรอยการเรี ยกร้ องเพื่อให้ ความสาคัญกับ
ความทุกข์ยากของผู้หญิงในปี กของทวีปยุโรปเหนือ ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นลมหายใจของระบบคิด
สตรี นิยมในยุคต่อมานัน้ อาจมีประวัติศาสตร์ การก่อเกิดที่ย้อนหลังกลับไปจนถึงศตวรรษที่ 13 ใน
งานเขียนของนักวิชาการสตรี นิยมชาวอเมริ กา ชื่อ Dale Spender และในงานเขียนของเธอชื่อ
‘There’s Always Been a Women’s Movement’ ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.1983 นัน้ Spender ได้ เขียน
งานเพื่อรวบรวมความรู้ตา่ งๆของผู้หญิงมากมาย และนาเสนอแนวคิดทานองว่า ในทุกยุคทุกสมัย
ได้ มีการเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องเพื่อนาเสนอประสบการณ์ ความสูญเสียของผู้หญิ งในด้ านต่างๆใน
ความสัมพันธ์กบั บุรุษอยูเ่ สมอๆ และประมวลได้ ว่าภาพร่องรอยการต่อสู้เพื่อปลดเปลื ้องความทุกข์
ยากของผู้หญิ ง ส่อเค้ าตัง้ แต่ในยุคกรี กโบราณ จนกระทัง้ ถึง ยุคสมัยใหม่และหลัง สมัยใหม่ การ
ปรากฏตัวของสิ่งที่เรี ยกว่าสตรี นิยมจึงมีมาโดยตลอด จะแตกต่างก็เฉพาะเรื่ องข้ อเรี ยกร้ องรู ปแบบ
และลักษณะเฉพาะของการเคลื่ อนไหวที่ มี ความเฉพาะและต่า งออกไป ขึน้ อยู่กับเงื่ อนไขทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ห่อหุ้มสิ่งที่เรี ยกว่าสตรี นิยมและอุดมการณ์สตรี นิยมในยุคนัน่ ๆ (อ้ างใน วารุ ณี ,
2546:2)
ปั จ จุบัน สตรี นิ ย มร่ ว มสมัย มี ห ลายสายธารความคิด นัย ของความแตกต่า งที่ ก ล่า วถึ ง
หมายถึ ง ความแตกต่ า งในชุ ด ความรู้ และกรอบคิ ด การวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องผู้ หญิ ง
(positioning of women )บนฐานความสัมพันธ์ เพศภาวะ (gender relations) ส่งผลให้ การ
วางเป้าหมายการเมืองของสตรี นิยมที่เกาะเกี่ยวอยู่กับวิถีชีวิตผู้หญิงได้ แตกตัวแยกย่อยมากมาย
การจัดประเภทสตรี นิยมออกเป็ นสายธารย่อยๆ ที่ มักใช้ อุดมการณ์ ทางการเมื องเป็ นกรอบคิด
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นอกจากยังไม่มีความลงตัวแล้ ว ยัง มักถูกโต้ แย้ งจากภายในกลุ่มสตรี นิยมด้ วยกันเองเสมอๆ ด้ วย
ถึงกระนัน้ การจัดแบ่งสตรี นิยมออกเป็ นสายสกุลต่างๆ อย่างหลวมๆ ยังคงปรากฏให้ เห็น แม้ จะมี
ความยุ่งยากมากขึน้ ก็ตาม (Tong, 1989) อาทิ มีการแบ่งออกเป็ น สตรี นิยมเสรี นิยม (Liberal
feminism) สตรี นิ ย มสายมาร์ ก ซิ ส ต์ (Marxist feminism) สตรี นิ ย มสัง คมนิ ย ม ( Socialist
feminism) และสตรี นิยมสายรากเหง้ า/ก้ าวหน้ า (Radical feminism) ต่อมาในปลายทศวรรษที่
20 สตรี นิยมที่เป็ นทังแนวคิ
้
ดวิชาการและการเมืองได้ มีการแตกตัวเพิ่มออกไปอีกหลายสายสกุล จึง
มีสตรี นิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodern-feminism) สตรี นิยมสายสีผิว (Black feminism) สายวัตถุ
นิ ย มประวั ติ ศ าสตร์ (Materialist feminism) สายรั ก ร่ ว มเพศและนิ เ วศวิ ท ยา (lesbian-ecofeminism) และสตรี นิยมประเทศโลกที่สาม (Third-World feminism) การปรากฏโฉมของสตรี
นิ ย มสายสกุล ใหม่ ๆ ขึ น้ ในโลกใบนี ้ นอกจากสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การวางน า้ หนัก การต่อ สู้เ พื่ อ
ปลดปล่อยสตรี ที่แต่ละสายธารให้ ความสาคัญแล้ ว ยัง แสดงให้ เห็นการขับเคลื่อนทางการเมืองและ
วิชาการของระบบคิดที่พยายามตังค
้ าถามกับชีวิตผู้หญิงไม่หยุดนิ่ง แต่ละสายธารจึงมีพฒ
ั นาการ
อย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น (วารุณี, 2546; Weiner, 1997)
สาหรับการตังค
้ าถามเรื่ องการศึกษาของผู้หญิงนัน้ Weiner (1997) เสนอว่าผู้เขียน
Madeleine Arnotได้ ศกึ ษาและสรุปว่าสตรี นิยมสามสายสกุลที่ได้ สร้ างคุณูปการต่อการศึกษาของ
ผู้หญิง จนเกิดมักเกิดผลให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้ างขวางจนกระทัง้
ปั จจุบนั คือ สายเสรี นิยม(Liberal feminism) ซึ่งรู้จกั ในนามของการเคลื่อนไหวชูประเด็น ‘สิทธิ
ความเสมอภาคในการศึกษา’ (Equal Rights in Education) สตรี นิยมสายรากเหง้ า/ก้ าวหน้ า
(Radical feminism) เสนอให้ การศึกษาก้ าวพ้ นโครงการสร้ างความเสมอภาคทางโอกาสไปสู่การทา
ความเข้ าใจและต่อรองกับ ‘โครงสร้ างความสัมพันธ์ชายเป็ นใหญ่ ’ (Patriarchal relations) ส่วน
สตรี นินมสายมาร์ กซิตส์และสังคมนิยม (Marxist/socialist feminism) เสนอมุมมองการศึกษาที่อิง
การต่อสู้กบั โครงสร้ างและอุดมการณ์ชนชัน้ เชื ้อชาติ และเพศภาวะ (class, race and gender)
Weiner (1997) ได้ ทาการสรุ ปแนวคิดสตรี นิยมแต่ละสายธารหลักๆว่า ในสายเสรี นิยม
(Liberal feminism) ซึ่งเป็ นแนวคิดก่อตัวมาตังแต่
้ การเคลื่อนไหวในคลื่นลูกที่หนึ่งในศตวรรษที่ 18
ถูกให้ คาจากัดความว่าเป็ นระบบคิดที่ให้ ความสาคัญกับสิทธิของปั จเจกบุคคล และมีอุ ดมการณ์
หลักอยู่ที่ความเท่าเทียม ความยุติธรรมและความเสมอภาคทางโอกาสระหว่างหญิงชายนัน้ ความ
เป็ นรองของผู้หญิ งถูกนาเสนอให้ เป็ นภาพตัวแทนในทานองที่ว่า ผู้หญิ งในฐานะที่เป็ นปั จเจกชน
และเป็ นกลุม่ ทางสังคม (social category) ที่จาแนกบนฐานเพศภาวะ มีความไม่เสมอภาคกับบุรุษ
เพศ ซึง่ มีฐานะเป็ นกลุ่มทางสังคม (social category) อีกกลุ่มหนึ่ง แต่เป็ นขัวตรงข้
้
ามกัน แนวคิดนี ้
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ได้ เน้ นย ้าสถานะและปรากฏการณ์การถูกลิดรอนสิทธิ และโอกาสทังในฐานะมนุ
้
ษย์และพลเมือง
ของรัฐใดรัฐหนึ่งของผู้หญิ ง สตรี นิยมในกลุ่มนีใ้ ห้ ความสนใจกับ การเป็ นพลเมืองของรัฐ ของสตรี
ด้ วยการเป็ นพลเมือง(citizen)ของรัฐสมัยใหม่(modern state)รัฐใดหนึ่งในโลกใบนี ้ เป็ นที่มาของ
การมีเอกสิทธิ์ ที่จะได้ รับความคุ้มครองสิทธิ ความเป็ นคนและสิทธิ พลเมืองด้ านต่างๆจากรัฐที่ตน
สังกัดและรัฐอื่นๆ ที่ได้ ผูกพันตามข้ อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ปรากฏว่ารัฐมักให้
สถานะบุรุษเพศเป็ นพลเมืองของรัฐเหนือสตรี อยู่เสมอๆ บุรุษจึงได้ เข้ าถึงและครอบครองสิทธิความ
เป็ นพลเมือง(citizenship) ล ้าหน้ าสตรี เสมอมา เช่นในประเทศอังกฤษ ขบวนการผู้หญิงเรี ยกร้ อง
สิทธิทางการเมือง (political rights) ในระบบรัฐสภา สิทธิในการเป็ นนักบวชในนิกาย Church of
England สิทธิทางเศรษฐกิจ (economic rights) และสิทธิพลเมือง(civil rights) จุดสาคัญของการ
เรี ยกร้ อง คือ ให้ รัฐ และสังคม มองผู้หญิ ง ในฐานะที่เป็ นปั จเจกชนที่มีเจตจ านงเสรี และสามารถ
กาหนดชีวิตตัวเองได้ ทังในเรื
้ ่ องเจตจานงทางการเมือง สังคม และการศึกษา กฎหมายและจารี ต
ใดๆที่มีเนื ้อหาสาระลดทอนและจากัดสิทธิผ้ หู ญิงในฐานะปั จเจกจึงถูกตังค
้ าถามและเรี ยกร้ องให้ มี
การแก้ ไข ในต้ นศตวรรษที่ 19 ผู้หญิงไม่มีสิทธิที่แท้ จริ งใดๆ ทังสิ
้ ้น พวกเขาถูกปฏิบตั ิเยี่ยงสัตว์เลี ้ยง
ของพ่อและสามี ดัง่ ปรากฏว่า การสื บทอดอานาจการควบคุม แรงงาน ทรั พย์ สินและเกี ยรติยศ
ชื่อเสียง ซึ่งตามจารี ตแล้ วถูกกาหนดให้ ผ่านทางตระกูลฝ่ ายผู้ชาย ในขณะเดียวกัน บุรุษเพศได้ รับ
การวางบทบาทและที่ทางในโลกนอกบ้ านส่งผลให้ บรุ ุษนอกจากมีอานาจเหนือผู้หญิงในพื ้นที่บ้าน
แล้ ว ยังเป็ นเจ้ าของอานาจอธิปไตยในปริ มณฑลการเมืองสาธารณะด้ วย โครงการการปลดปล่อย
ผู้หญิงของกระแสธารความคิดสตรี นิยมแนวเสรี นิยมจึงเป็ นการปั กมุดไปที่ การเปลี่ยนแปลงในเชิง
สถาบัน โดยมีเป้าหมายที่เสริ มสร้ างพลังอานาจผู้หญิงให้ เข้ าถึงสิทธิและโอกาสในฐานะมนุษย์และ
พลเมืองเยี่ยงบุรุษ การขับเคลื่อนให้ เด็กและผู้หญิงมีสิทธิและการเข้ าถึงสิทธิทางการศึกษา การมี
งานทา และการเป็ นตัวแทนทางการเมือง ผ่านตัวบทกฎหมาย จึงกลายเป็ นจารี ต ของงานการเมือง
ในกลุม่ สตรี นิยมแนวเสรี นิยมตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั
โครงการทางการเมืองเพื่อสร้ างความเสมอภาคทางเพศภาวะ (gender equity) ในแนว
สตรี นิยมเสรี นิ ยมจึง ประกอบด้ วยข้ อเสนอที่ เฉพาะเจาะจงไปที่ การเปลี่ ยนแปลงในเชิ งสถาบัน
โดยเฉพาะการเปลี่ยนทางด้ านกฎหมาย เพื่อเปิ ดพรมแดนโลกของผู้ชายให้ มีที่ว่างสาหรับอีกเพศ
หนึง่ หรื อให้ หญิงชายในฐานะมนุษย์และพลเมืองของรัฐได้ รับการปฏิบตั บิ นฐานเดียวกัน อาทิ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงสิทธิทางการเมือง เช่นสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สิทธิการ
เป็ นผู้สมัครรับเลือกตัง้ สตรี นิยมสายเสรี นิยมมีความเชื่อว่าความเสมอภาคทางการเมือง
ของผู้หญิงเป็ นจริงได้ เมื่อระบบการเมืองเป็ นประชาธิปไตย การต่อสู้ของขบวนการสตรี นิยม
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ในประเทศอังกฤษและอเมริ กาจึงไม่ได้ แยกขาดจากขบวนการเรี ยกร้ องประชาธิปไตยและ
การสร้ างความเข้ มแข็งให้ พลเมือง รวมทังการต่
้
อต้ านสงครามเวียดนาม สิ่งเหล่านี ้จับต้ อง
ได้ จากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ‘the Women’s Liberation Movement’ ในสหรัฐอเมริ กาที่
แจ้ งเกิดในราวๆ ค.ศ. 1960s ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันกลุ่มผู้หญิงชนชันกลางจ
้
านวนไม่
น้ อยที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาวิถี สงั คมสมานุภาพและเป็ นประชาธิปไตยเริ่ มมองหาวิธีคิด
และแนวทางการจัดองค์กรทางการเมืองของผู้หญิงนอกรัฐสภาที่แยกออกมาจากองค์กรที่มี
ผู้ชายเป็ นแกนนา กลุ่มเหล่านี ้เริ่ มสร้ างจารี ตการรวมกลุ่มผู้หญิงในรูปแบบใหม่ ที่มีแกนนา
เป็ นผู้หญิงและจัดองค์กรในรูปแบบเครื อข่าย และเป็ นแนวนอนซึ่งถูกให้ ความหมายว่าการ
จัดองค์กรในแนวตังเป็
้ นการรวบอานาจการนาไว้ ที่คนหมู่น้อย จึงมีความเป็ นประชาธิปไตย
น้ อยกว่าการจัดองค์กรในแนวนอนซึ่งเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมในระดับเข้ มข้ นได้
มากกว่า องค์กรที่นาโดยผู้หญิงและมีสมาชิกเฉพาะผู้หญิงยังถูกให้ ความหมายว่ามีความ
เหมาะสมในการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์การต่อต้ านและต่อรองกั บระบบชายเป็ นใหญ่ใน
บรรดากลุม่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิผ้ หู ญิง
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงสิทธิการศึกษาและฝึ กอบรมในหลักสูตรเดียวกันกับบุรุษ
 ไม่มี ข้อกี ด กัน้ ในการเข้ าถึง ตลาดแรงงาน มี สิทธิ เสมอหน้ าในการรั บค่าจ้ างและเข้ าถึ ง
ทรัพยากรในการคารงชีพ เช่นที่ดิน แหล่งเงินทุน ผลประโยชน์จากการพัฒนาและนโยบาย
สาธารณะของรัฐ
 เปิ ดพืน้ ที่ ยืนให้ ผ้ ูหญิ ง ก้ าวเข้ าสู่โลกสัง คมการเมืองนอกระบบรั ฐสภา พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
และการเลือกคูค่ รอง เป็ นต้ น
ต้ นธารความคิดสตรี นิยมสายเสรี นิยมในคลื่นลูกที่หนึ่ง มีแนวคิดว่าการศึกษาเป็ นรากฐาน
ในการพัฒ นาความมี เ หตุมี ผ ลให้ ผ้ ู หญิ ง มี ค วามเป็ นมนุษ ย์ นอกจากนี ค้ วามมี เ หตุมี ผ ลเป็ น
คุณลักษณะของปั จเจกชน ส่วนในคลื่นลูกที่สอง สตรี นิยมสายเสรี นิยมให้ ความสาคัญกับการศึกษา
ทัง้ เรื่ องสิ ทธิ และโอกาสในการเข้ าถึง ความรู้ ที่ เ คยสงวนไว้ ว่าเป็ นความรู้ คู่บุรุษ พร้ อมเสนอให้
ทบทวนการศึกษาที่ส่อแววมีอคติเพศภาวะโดยยกย่องชายเหนือหญิง และปลูกฝั งวิธีคิดการแบ่ง
งานทางสังคมบนฐานเพศภาวะอย่างตายตัว ซึ่งมักตรึงผู้หญิงไว้ ในโลกของ ‘บ้ าน’ และงาน ‘บ้ าน’
หรื อบทบาทความเป็ นแม่และเมีย
แนวคิดสตรี นิยมสายรากเหง้ า/สายก้ าวหน้ า (Radical feminism) ปรากฏตัวขึ ้นในปลาย
ศตวรรษที่ 20 นักคิดคนสาคัญในกลุ่มนี ้ คือ Shulamith Firestone ผู้เขียนหนังสือชื่อ Dialectic of
Sex (1970) ในหนังสือ Dialectic of Sex Firestone ได้ เสนอแนวคิดวิเคราะห์สงั คมต่างไปจาก
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ทฤษฏีมาร์ กชิตส์ ที่ มีอิทธิพลทางความคิดอยู่ในโลกตะวันตกมากที่เดียว และเสนอแนววิเคราะห์
สังคมผ่านแว่นหรื อมโนทัศน์ ชนชัน้ (class) โครงสร้ างสังคมจึงถูกนาเสนอเป็ นระบบชนชัน้ (class
system) ที่อิงอยู่กับการควบคุมและครอบครองปั จจัยการผลิต เช่นที่ดิน ทุน แรงงาน เป็ นต้ น แต่
ทว่าในหนังสือ Dialectic of Sex Firestone เสนอมุมมองให้ มองสังคมที่เป็ นชนชันแห่
้ งเพศภาวะ
โครงการปฏิวตั ิของสตรี นิยมในสายรากเหง้ าจึงมุ่งไปที่การขจัดล้ มล้ างระบบสังคมชนชันแห่
้ งเพศ
ภาวะ และจุดนี ้เองที่ทาให้ สตรี นิยมสายรากเหง้ าต่างไปจากสตรี นิยมอีกสองกระแสที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดอย่างกว้ างขวางอยู่ในขณะนันและก่
้
อนหน้ านัน้ Weiner (1994) เสนอว่าสตรี นิยมสาย
รากเหง้ าได้ เสนอแนวการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้หญิงในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายใหม่ในสาม
ประเด็นด้ วยกัน
ประการแรก ได้ เ สนอมโนทัศ น์ ระบบชายเป็ นใหญ่ (patriarchy) เป็ นแกนหลักในการ
วิเคราะห์ การกดทับและเอารัดเอาเปรี ยบผู้หญิง (women’s oppression) ซึ่งตามรากศัพท์ เดิม
‘patriarchy’ มีความหมายว่าเป็ นกฎของผู้เป็ นพ่อ ‘ the rule of father’ และได้ ถกู นามาใช้ ใหม่เพื่อ
อธิ บายประวัติสาสตร์ การครอบงาและการมีอานาจเหนือกว่าของบุรุษเพศที่มีต่อ ชนชัน้ สตรี เพศ
และเป็ นระบบการครอบง าที่ มี ประวัติ ศ าสตร์ ต่อเนื่ อ งยาวนานและคู่ขนานไปพร้ อมๆกับระบบ
อานาจอื่นๆ เช่นระบบชนชัน้ Firestone ได้ วิเคราะห์ว่า ระบบชายเป็ นใหญ่ คือระบบความสัมพันธ์
ในสังคมที่เป็ นพื ้นฐานที่สุดและมีความเก่าแก่กว่าระบบอานาจครอบงาระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในแต่ละ
ช่วงประวัติศาสตร์ สงั คมมนุษย์ นอกจากนี ้ สาหรับ Firestone ระบบความสัมพันธ์ แบบครอบงา
อื่ น ๆได้ วิ วัฒ น์ ต่อ ยอดมาจากระบบชายเป็ นใหญ่ ระบบชายเป็ นใหญ่ จึง ได้ รั บ การนิ ย ามจาก
Firestone ว่า เป็ นระบบที่ผ้ ชู ายมีอานาจเหนือผู้หญิงผ่านการควบคุมการผลิตซ ้าทางสังคม (social
reproduction) ของผู้หญิง ซึง่ ได้ แก่การควบคุมผ่านกิจกรรมการสืบเผ่าพันธุ์ เช่นผลิตลูก เลี ้ยงดูเด็ก
ทารก การควบคุมเพศสัมพันธ์ การแต่งงาน และร่างกายของผู้หญิงเป็ นต้ น นักคิดสาคัญในกลุ่มนี ้
อีกคนหนึ่ง คือ Kate Millett (1971 อ้ างใน Weiner, 1994: 146) ที่ได้ วิเคราะห์ว่า ระบบชายเป็ น
ใหญ่ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตัวตนทีมีความเป็ นอิสระไม่ขึ ้นต่อกับระบบทุนนิยม นัยหนึ่ง คือ สังคมทุน
นิยมจะมีอยู่หรื อล่มสลายไปจากโลกใบนี ้ ระบบความสัมพันธ์ ชายเป็ นใหญ่ย่อมยังคงมีความสาม
รถในการดารงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ประการที่สอง สตรี นิยมสายรากเหง้ าได้ เสนอสมมุติฐานเชิงทฤษฏีที่เชื่อมโยงกับมโนทัศน์
ชายเป็ นใหญ่ ว่ า ‘การครอบง าของระบบชายเป็ นใหญ่ มี ลัก ษณะเป็ นสากล ‘universal of
oppression’ ด้ วยข้ อสมมุติฐานที่ว่าผู้ชายทุกคนครอบงากดทับผู้หญิง เพราะฉะนันผู
้ ้ หญิงทุกคน
จึงตกอยู่ในสถานะเดียวกัน คือเป็ นผู้ถูกกระทา หรื อผู้ถูกกดทับครอบงา ในระบบชายเป็ นใหญ่
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สัง คมจึง ประกอบไปด้ วยชนชัน้ ครอบง าซึ่ง ประกอบไปด้ วยเพศชายและชนชัน้ ที่ ถูกยึดถูกปล้ น
อานาจไปจากตน ประกอบด้ วยสตรี เ พศ สตรี นิยมในสายนี ้มีความเชื่อเรื่ องความเป็ นสากลข้ างต้ น
แม้ วา่ จะยอมรับว่าระบบชายเป็ นใหญ่ได้ วิวฒ
ั น์และสืบทอดในแต่ละบริ บทสังคมวัฒนธรรมและยุค
สมัยแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ Firestone ได้ เสนอว่า ประวัติสาสตร์ รากเหง้ าความเหลื่อมล ้าระหว่างหญิง
ชายเกาะเกี่ยวอยูก่ บั ปั จจัยทางสรี ระที่แตกต่างของหญิงชายโดยเฉพาะเมื่อวิเคราะห์ บทบาทของคน
สองกลุ่มชนชันแห่
้ งเพศในปริ มณฑลการผลิตซ ้าทางสังคม (social reproduction sphere) และ
ผลกระทบของความแตกต่างทางสรี ระและบทบาทข้ างต้ น ความคิดของ Firestone ได้ รับการโต้ แย้ ง
จากนักสตรี นิยมที่สาคัญอีกท่านหนึ่ง คือ Sherry Ortner (1974 อ้ างใน Weiner, 1994: 146 ) ที่
สร้ างแนววิเคราะห์เชิงโต้ แย้ งว่า การที่ผ้ หู ญิงถูกทาให้ เป็ นเพศตัวแทนในพื ้นที่การผลิตซ ้าทางสังคม
มิได้ เกิดจากปั จจัยทางสรี ระอย่างตรงไปตรงมา แต่เกิดจากกระบวนการตี ความของสังคมเกี่ยวกับ
สรี ระของผู้หญิงว่ามีสภาวะเป็ นธรรมชาติจึงมิอาจแปรเปลี่ยนได้ ในขณะที่สังคมให้ ความหมายว่า
สรี ระของผู้ชายเป็ นวัฒนธรรมและความมีเหตุมีผล (civilization)
ข้ อเสนอประการที่สามของสตรี นิยมสายรากเหง้ าต่อระบบชายเป็ นใหญ่ คือ การสร้ างระบบ
การศึกษาที่วางชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิง เป็ นแกนกลางของการจัดการศึกษา เพื่อให้ ผ้ หู ญิง
เกิดการตระหนักรู้ และเข้ าใจการดารงอยู่และการสืบทอดการครอบงาของระบบชายเป็ นใหญ่ อีก
นัยหนึ่ง คือ กระบวนการรื อ้ ถอนระบบการศึกษาแบบเก่าที่ทาหน้ าที่เป็ นสถาบันถ่ายทอดความรู้
และอุด มการณ์ ช ายเป็ นใหญ่ สู่ตัว ผู้ห ญิ ง และสัง คม การศึก ษาข้ า งต้ น ถูก กล่า วถึ ง ว่า เป็ น ‘จัด
การศึกษาเพื่อสร้ างการตระหนักรู้ ’ (consciences raising) ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นตังแต่
้ ทศวรรษ
1960s เป็ นต้ นมา ‘จัดการศึกษาเพื่อสร้ างการตระหนักรู้ ’ ในความหมายหนึ่ง คือ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และพื ้นฐานการดารงชีวิตของผู้หญิง และอีกความหมายหนึ่ง
คื อ การศึก ษาที่ ต้ อ งจัด ให้ ผ้ ูห ญิ ง ในห้ ว งเวลาที่ สัง คมขาดแคลนความรู้ เกี่ ย วกับ ผู้ห ญิ ง Alix
Shulman (1980) กล่าวว่า การศึกษาสาหรับผู้หญิง คือ กระบวนการที่ทาให้ เราได้ เข้ าถึงความจริ ง
เกี่ยวกับความรู้ สึกของผู้หญิง ผู้หญิงมองชีวิตตัวเองและมองโลกอย่างไร อะไรทาให้ เราเป็ นและ
ดารงอยูใ่ นสถานะเช่นนี ้ เราผู้หญิงได้ มีบทบาทต่อโลกที่เราอยู่อย่างไร การศึกษาต้ องทาให้ เรากล้ า
เผยว่าเรารู้ สึกต่อตัวเองอย่างไร ความรู้ เช่นนี ต้ ้ องได้ ม าจากการสารวจตรวจสอบประ สบการณ์
ส่วนตัวในส่วนลึกที่สดุ ของผู้หญิงอย่างซื่อสัตย์ มิใช่เข้ าใจว่าเราควรรู้สกึ อย่างไร การช่วยกันแบ่งปั น
ประสบการณ์ ส่วนลึก ย่อมนาไปสู่การหาทางออกร่ วมกันว่าจะสร้ างทางออกเพื่อเปลี่ ยนแปลง
ตาแหน่งแห่งที่ผ้ หู ญิงเสียใหม่อย่างไรในท้ ายที่สดุ

นงเยาว์ เนาวรัตน์ 13

ในปลายศตวรรษ 1970 ข้ อเสนอทางทฤษฏีของสตรี นิยมสายรากเหง้ าได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง และอาจกล่าวว่ามีความโดดเด่นที่สดุ ในการเคลื่อนไหวของสตรี นิยมในเคลื่อนลูกที่สอง
ในสังคมตะวันตก มีการบันทึกว่าในเกือบทุกเมืองใหญ่ในประเทศอังกฤษ ผู้หญิงได้ รวมกลุ่มกัน
เป็ นกลุ่มเล็กๆ มีการจัดองค์กรแบบหลวมๆ และพบปะกันในเวทีสมั มนาระดับชาติ จนนาไปสู่การ
เคลื่อนไหวเรื่ องการทาแท้ ง ต่อมาการเคลื่อนไหวขยายไปประเด็น เพศวิถี สิทธิอนามัยเจริ ญพันธ์
ความรุ นแรงจากผู้ช าย การเข้ าถึง การจ้ างงานและเงื่ อนไขที่ เลวร้ ายในการทางาน รวมถึง การ
เรี ยกร้ องให้ มีการจัดตังสถานเลี
้
้ยงเด็กสาหรับผู้หญิงเป็ นต้ น (Shulman, 1980)
จึงอาจสรุ ปได้ ว่าสตรี นิยมสายรากเหง้ าได้ ขยายประเด็นสาธารณะของกลุ่มผู้หญิงจากการ
เรี ยกร้ องสิทธิเข้ าสู่พื ้นที่สาธารณะมาสู่การเรี ยกร้ องสิทธิเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและวิถีชีวิตของผู้หญิง
ในพื ้นที่ส่วนตัวและบทบาทดัง่ เดิม เช่นเรื่ องเพศวิถี สิทธิอนามัยเจริ ญพันธ์ ความรุ นแรงจากผู้ชาย
และสถานเลี ้ยงเด็ก ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ได้ รับการจัดวางให้ เป็ นประเด็นส่วนตัวเท่านัน้
แนวคิดสตรี นิยมสายมาร์ กซิสต์และสังคมนิยม (Marxist-socialist feminism) อธิบายการ
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและการถูกกดขี่ของผู้หญิงว่ามีความเชื่อมโยงกับรู ปแบบการเอารัดเอาเปรี ย บ
ของระบบทุนนิยมต่อชนชันแรงงาน
้
ชนชันแรงงาน
้
เป็ นกลุ่มทางสังคมเช่นกัน แต่เป็ นการจาแนก
กลุม่ ทางสังคม บนฐานสิทธิและอานาจ เหนือปั จจัยทางเศรษฐกิจ แนวคิด สตรี นิยมสายมาร์ กซิสต์
และสังคมนิยมเสนอ มโนทัศน์ ‘งาน’ (work) ที่ได้ รับค่าจ้ างและไม่ได้ รับค่าจ้ าง มาเป็ นกรอบ
วิเคราะห์ โดยการนามโนทัศน์ ‘งาน’ (work) ที่ได้ รับค่าจ้ างและไม่ได้ รับค่าจ้ างมาวิเคราะห์ตาแหน่ง
แห่งที่ของผู้หญิงในความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ และอธิ บายว่าอิทธิพลของระบบคิดการจาแนก
พื ้นที่ทางสังคมออกเป็ นสองปริ มณฑล อย่างตายตัว คือ ในบ้ านและนอกบ้ าน ได้ กระทาให้ ผ้ หู ญิง
ถูกเอารัดเปรี ยบเชิงช้ อนจากเพศภาวะชาย เมื่อเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
นอกจากนี ใ้ นช่วงหลัง มีกระแสที่ชวนให้ คิดว่า การประยุกต์ใช้ สตรี นิยมหลายๆ แนวคิด
เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นรองของผู้หญิงเป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจกว่า และยังทาให้ เห็นว่าประเด็นเพศภาวะ
(gender) และความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างเพศภาวะ (gender relations) มีความซับซ้ อน
เคลื่อนที่และมีวิวฒ
ั นาการไม่หยุดนิ่ง วิธีคิดใหม่มีแนวโน้ มที่จะได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดสตรี นิยม
สายหลังสมัยใหม่ (Postmodern-feminism) นักสตรี นิยมสายหลังสมัยใหม่สนใจเรื่ องการใช้ ภาษา
วัฒนธรรม และวรรณกรรมต่างๆมากขึน้ มี การตรวจสอบความหมายของคาว่า ความแตกต่าง
(difference) ของผู้หญิงให้ เชื่อมโยงกับความแตกต่างหลากหลายของประสบการณ์ของผู้หญิงใน
ภูมิหลังต่างกัน นอกจากนี ้ยังมีข้อเสนอที่หลายคนสนใจ คือการมุง่ เป้าการปลดปล่อยความเป็ นรอง
ความเป็ นอื่นไปที่การรื อ้ ถอนทาลายล้ างอัตลักษณ์ของปั จเจกบุคคล ต่อมาแนวคิดนี ้ ยังส่งผลให้
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ความขลังของ “ผู้หญิง” ในฐานะที่เป็ นกลุ่มและเป็ นชนชันทางเพศ
้
(sex class) ลดลงด้ วย ด้ วย
ข้ อเสนอที่ว่า “ผู้หญิง” มีเอกลักษณ์กระจัดกระจาย หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา
(Weiner, 1997)

สตรีนิยมในสังคมไทยและการเมืองการศึกษาของสตรีนิยม
ในสังคมไทย นักวิชาการสตรี ศกึ ษาอาวุโส (ดูในงานของ อมรา, 2548 และวารุ ณี, 2546)
เชื่ อว่ากระแสสตรี นิยม ทัง้ ที่ เ ป็ นระบบคิดและขบวนการเคลื่ อนไหวเป็ นที่ รับรู้ ในวงกว้ าง ราวๆ
ทศวรรษที่ 2520 ทว่า คงปฏิเสธไม่ได้ ว่า ความทุกข์ยากของผู้หญิง และการเคลื่อนไหวของสตรี ชน
ชันกลางและปั
้
ญญาชนชาย เพื่อให้ สงั คมและชนชัน้ การปกครองเห็นความสาคัญเกี่ ยวกับความ
ทุกข์ยากลาเค็ญของผู้หญิงและการถูกเลือกปฏิบตั มิ ิใช่เยี่ยงคนได้ ปรากฏร่องรอยมาก่อนหน้ านันอยู
้ ่
นับร้ อยปี อย่างน้ อยๆ ก็ ในปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อผู้หญิ งสยามสามัญชนสองคนได้ เปิ ดหน้ า
ประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของผู้หญิงต่อจารี ตชายเป็ นใหญ่ และได้ รับการกล่าวถึงจนกระทังปั
้ จจุบนั
คือ อาแดงเหมือนและอาแดงจัน่ ถึงกระนัน้ เมื่อ สตรี นิยมเดินทางท่องเที่ยวเข้ าสู่สงั คมไทย พบว่า
เป็ นคาที่มีทงคนรั
ั ้ กและคนชัง สตรี นิยมในชุมชนวิชาการ ในพื ้นที่หน้ าสื่อ และในแวดวงการพัฒนา
สัง คมจึ ง อมความหมายสองขัว้ ที่ มี ลัก ษณะเป็ นคู่ต รงข้ าม ในด้ า นหนึ่ ง มี พ ลัง ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์การกดทับผู้หญิงในหลายๆปริ มณฑลชีวิต แม้ ว่าที่ผ่านมาสังคมไทยมักเชื่อว่าสตรี มี
‘สถานภาพสูง’ ก็ตาม แต่ความเหลื่อมล ้าระหว่างหญิงชายที่อิงอยู่บนฐานเพศภาวะก็สามารถจับ
ต้ องได้ ทงระดั
ั ้ บพื ้นผิวและที่เป็ นสัญญะและอุดมการณ์ วลี ‘ผู้หญิงเป็ นควาย ผู้ชายเป็ นคน’ ก็ดี
‘ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ นช้ างเท้ าหลัง ’ ก็ดี จึงสะท้ อนความเป็ นจริ ง ยิ่งกว่าจริ ง ที่ผ้ หู ญิง
จ านวนไม่ น้ อ ยและในทุก ชนชัน้ ต่า งมี ป ระสบการณ์ ร่ ว ม ตัว อย่ า งเช่น ปั ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครั ว จากการศึกษาเชิ ง สารวจโดยมูลนิธิผ้ ูหญิ ง ร่ วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2543 พบว่า 44% ของหญิงที่มีคหู่ รื อเคยมีค่เู คยถูกทาร้ ายทางกาย
หรื อทางเพศจากสามีหรื อคนรัก และใน ‘รายงานสถานการณ์ของผู้หญิงชนเผ่าในพื ้นที่ภาคเหนือ
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ ต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ’ ในปี 2554 มีการบันทึกว่า
ความรุ นแรงต่อผู้หญิงชนเผ่าที่ได้ รับการบอกเล่าผ่านกรณี ศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ ความรุนแรงภายในครอบครัว หรื อความรุนแรงที่ภรรยาถูกสามีกระทาในลักษณะ
ต่างๆ แม้ รายงานนี ้ไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลเชิงสถิติ ที่จะยืนยันถึงสถานการณ์ดงั กล่าวได้ ชดั เจน
ทว่าอาจอนุมานได้ จาก การบอกเล่าถึงปั ญหาความรุ นแรงที่แฝงเร้ นอยู่ภายในพืน้ ที่ ‘บ้ าน’ ผ่าน
กรณี ศึกษาเผ่าคะฉิ่ น ใจความว่า “…ความรุ นแรงภายในครอบครัวผู้หญิ งชนเผ่าคะฉิ่ นนัน้ มีทงั ้
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ทางตรงและทางอ้ อม ทางตรงเป็ นเรื่ องที่ผ้ ูหญิ งในฐานะภรรยาถูกสามีทาร้ ายร่ างกายหลังจากที่
สามีกลับจากดื่มและเมาสุรากลับบ้ าน...ความรุนแรงในครอบครัว แต่ละบ้ าน แต่ละหลังคาเรื อนคง
มีปัญหาแตกต่างกัน แต่เรื่ องที่นบั ว่าเป็ นปั ญหาที่ปกติที่สดุ คือ สามีเมาเหล้ ากลับมาตบตีลกู เมีย …
ส่วนทางอ้ อม คือการที่จารี ตประเพณีให้ อานาจผู้ชายเป็ นหัวหน้ าครอบครัว และผู้หญิงมีหน้ าที่ทา
ตามหัวหน้ าครอบครัวสัง่ รวมทังให้
้ อยู่แต่ในครัวเรื อน จึงไม่มีโอกาสรับรู้ โลกภายนอกใดๆ …” ไม่
ต่างจากเผ่าคะฉิ่ น กรณีศึก ษาอื่นๆ ต่างเน้ นยา้ ว่า ประสบการณ์ร่วมของผู้หญิ งชนเผ่าในหลายๆ
เผ่า คือ การถูกสามีทาร้ ายร่ างกาย อารมณ์ความรู้ สึก และศักดิ์ศรี ความเป็ นคน มีการบันทึกว่า
การกระทาทารุณกรรมทางกายภาพนัน้ มีทงตบตี
ั้
เตะถีบ และบังคับ ให้ ร่วมหลับนอน ความรุนแรง
ในลักษณะนี ้มักดาเนินควบคู่ไปกับความรุ นแรงทางเศรษฐกิจ ที่ผ้ หู ญิงถูกผลักใสให้ เป็ นผู้แบกรับ
การหาเลี ้ยงครอบครัวตามลาพัง ในบางราย สามีที่ติดยาบ้ า ทาร้ ายทุบตีภรรยาและบังคับเพื่อให้
หาเงิ นทองมาให้ ส ามี เ สพยา และท้ ายที่ สุดภรรยาต้ องก้ าวเข้ า สู่วงการค้ ายาบ้ าและยาเสพติด
ประเภทอื่ นๆ อาทิ ยาอี เพื่อหาเงินมาเลี ย้ งดูสามีและลูกๆ ผู้หญิ งที่ อยู่ในสถานคุมขัง ที่ จัง หวัด
เชียงใหม่ จานวนไม่น้อยเดินเข้ าสู่ตงั เกด้ วยคดียาเสพติด ซึ่งที่ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอธิบายว่ามักมี
จุดเริ่ มต้ นจากสามีติดยา และต้ องการเงินมาเสพจึงบีบบังคับให้ ภรรยาค้ ายาบ้ า กรณีศึกษาของ
เผ่ าคะฉิ่น ย ้าว่าผู้ชายที่ทาร้ ายภรรยามักพัวพันกับสิ่งเสพติดอื่นๆ ด้ วย เช่น การติดสุรา เสพยาบ้ า
เล่นการพนัน และติดสาว (นงเยาว์ และคณะ, 2554: 54-55)
สตรี นิยมจึงกลายเป็ นมโนทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ที่เปิ ดพื ้นที่ให้ สตรี ทงชนชั
ั ้ นกลางและชนชั
้
นราก
้
หญ้ าหยิบยืมมาเป็ นอุดมการณ์ และกระบอกเสียงในการต่อสู้ต่อรองกับระบบคิดที่วางผู้หญิ งไว้
เบื ้องหลังบ้ าง มองไม่เห็นผู้หญิงเยี่ยงมนุษย์บ้าง ในแง่นี ้ สตรี นิยมจึงมีพลังในการอธิบายถึงสถานะ
ที่ด้อยกว่าของผู้หญิง ทังในปริ
้
มณฑลส่วนตัว การเมืองและเศรษฐกิจ รวมทังชี
้ ้นาและก่อให้ เกิดการ
รวมตัวในกลุม่ สตรี ทงในเมื
ั้
องและชนบท ทังในหมู
้
่ชนชันกลางและชนชั
้
นฐานรากของสั
้
งคมไทย จน
กระทังเกิ
้ ดขบวนการเรี ยกร้ องสิทธิสตรี ประเด็นต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง สิทธิทางการศึกษา สิทธิการมี
งานทาและสิทธิ ในการควบคุมเนือ้ ตัวร่ างกายและเพศสัมพันธ์ เป็ นเรื่ องแรกๆที่ขบวนการสตรี ใน
สังคมไทยให้ ความสาคัญมาตังแต่
้ ยคุ ปฏิรูปประเทศเพื่อก้ าวสู่ความทันสมัยในช่วงรอยต่อระหว่าง
รัฐกาลที่ 4 และ5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อย่างเข้ าสูร่ ัชสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ เกิดจุดเปลี่ยนที่สาคัญคือ
กฎหมายลักษณะผัวเมียเดิมได้ ถูกยกเลิกไปในที่สดุ นามาสู่การสถาปนาระบบครอบครัว ‘แบบผัว
เดียวเมียเดียว’ ขึ ้น กฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขเรื่ องสิทธิและหน้ าที่ระหว่างสามี
ภรรยา บิดามารดากับบุตรใหม่ (มาลี, 2551) แต่อีกด้ านหนึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ ว่าสตรี นิยมถูกต่อต้ าน
ท้ าทาย และมี ความหมายเชิ งลบ กระแสต้ านมัก สร้ างวาทกรรมหรื อ กล่าวหาสตรี นิยมว่า เป็ น
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แนวคิดนอกคอกและแปลกแยกจากวิถีชีวิตผู้คนในสังคม รวมทังสตรี
้ เพศด้ วย ทัง้ นีม้ ักได้ รับการ
ตอกย ้าว่าเป็ นกระแสคิดและอุดมการณ์ที่ได้ รั บอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกในยุคอาณานิคม
การต่อสู้เคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี ทังในยุ
้ คอาณานิคมและหลังอาณานิคมมักถูกเยาะหยัน ว่าเป็ น
เรื่ องของสตรี ที่ใคร่ มีหนวด ต้ องการใช้ ชีวิตย่าราตรี ตีผ้ ชู าย และสาส่อนทางเพศ เป็ นต้ น (มาลี ,
2551; วารุณี, 2546)
ปราณี วงศ์เทศ (2549: 3) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตข้ อขัดแย้ งทางความคิดเกี่ยวกับกระแสสตรี นิยมใน
สยามอย่างน่าสนใจว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้ าใจที่ว่า ผู้หญิงในประเทศแถบอุษาคเนย์ ทังที
้ ่อยู่
ในแผ่นดินใหญ่ เช่น พม่า สยาม ลาว เขมร เวี ยดนาม และในหมู่เกาะ เช่น มาเลเชีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน ต่างมีบทบาทในการช่วยเหลือเกื ้อกูลในการทางาน และสถานภาพ
สูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับตาแหน่งแห่งที่ของผู้หญิงในประเทศอาณานิคมและในสังคมเพื่อน
บ้ าน อย่างเช่น ในสัง คมอินเดียและจี น ซึ่ง มี ประเพณี ขลิบอวัยวะเพศและมัดเท้ าเด็กเพศหญิ ง
ผู้หญิงมักไม่มีสิทธิในการครอบครองปั จจัยการผลิต มรดกตกทอดมั กดาเนินการสืบทอดภายใต้ ขน
บจากบิดาสู่บตุ รชายฝ่ ายเดียว มีระบบการแต่งงานที่เจ้ าสาวต้ องอพยพไปอยู่บ้านฝ่ ายชาย รวมทัง้
จารี ตการนับถือวงศ์วานคณาญาติสายพ่อทางเดียว ในขณะที่ผ้ หู ญิงในสังคมสยามและในประเทศ
เพื่อนบ้ าน ละแวกคาบสมุทรอินโดจีน แม้ มีข้อแตกต่างอยู่บ้าง แต่จดั ได้ ว่าอยู่ในขนบที่ตา่ งออกไป
ผู้หญิ งส่วนใหญ่อยู่ในระบบการแต่งงานที่ฝ่ายหญิ งไม่ต้องอพยพโยกย้ ายไปอยู่ในบ้ านฝ่ ายชาย
ประเพณีการสืบทอดมรดกที่พ่อแม่แบ่งสรรทรัพย์สมบัติให้ ผ้ สู ืบสกุล ทังบุ
้ ตรสาวและบุตรชาย การ
สื บทอดมรดกที่ พ่อแม่ใ ห้ ทัง้ ลูก สาวและลูกชาย ยัง ปรากฏในสัง คมชาวมาเลย์ แ ละชาวชวาใน
ประเทศมาเลเชียและอินโดนีเชีย แต่ที่สาคัญอันเป็ นข้ อสังเกตของปราณี คือ เมื่อพิจารณาให้ ลึกลง
ไปถึงที่มาของข้ อสรุปข้ างต้ น กลับพบว่าตานานบทบาทและสถานภาพสูงของผู้หญิง ไทยที่กล่าวถึง
แทบไม่มีงานวิจยั และหลักฐานรองรับ ส่วนหนึ่ง ในสังคมไทย งานทางวิชาการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ให้ ความสาคัญกับวิถีชีวิตผู้หญิง มีอยู่อย่างจากัด ในทานองเดียวกันมีงานศึกษา
น้ อยมากที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องราวของผู้ชายสามัญชน ซึ่งการทาความเข้ าใจกับวิถีชีวิตและ
สถานะของผู้หญิงในด้ านหนึ่ง ย่อมต้ องเกี่ยวพันหนีไม่พ้นที่ต้องอ่านและทาความเข้ าใจกับวิถีชีวิต
และสถานะของผู้ชายด้ วย แต่ปรากฏว่างานวิชาการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของสามัญชน
เพศสภาวะชายมีอย่างจากัดเช่นกัน แหล่งอ้ างอิงที่สาคัญอันเป็ นที่มาของสถานภาพสูงของสตรี
สยามจึงมักอิงอยู่กบั งานทางด้ านมานุษยวิทยาของศาสตรจารย์ ยอร์ ช เซเดย์ (George Coedes)
นักวิชาการด้ านมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสที่เข้ ามาทางานในดินแดนแถบนี ้รุ่นแรกๆ และเป็ นผู้นาทาง
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ความคิดเรื่ อง ความสาคัญของผู้หญิง และความสัมพันธ์ของการสืบสายวงค์ษาคณาญาติทางฝ่ าย
แม่ ของผู้คนในดินแดนแถบนี ้
แหล่งอ้ างอิงอีกส่วนหนึ่งที่มกั นามาอธิบายถึงสถานะที่ไม่เป็ นรองของผู้หญิงในดินแดนแถบ
อุษาคเนย์ โดยเฉพาะผู้หญิงไทย คือ ข้ อมูลที่เป็ นบันทึกของชาวต่างประเทศในยุคต้ นรัตนโกสินทร์
ในบันทึกเหล่านันมั
้ กบรรยายวิถีชีวิตหญิงชาวบ้ าน ในทานองว่ามีอิ สระในการเลือกคูค่ รองและการ
ทามาหากิน สามารถเดินทางไปทามาค้ าขายเล็กๆน้ อยๆได้ อย่างอิสระ อิสรภาพในส่วนนี ้เป็ นเรื่ อง
ที่สตรี ในสังคมอินเดียและจีนไม่อาจมีประสบการณ์ร่วมได้ แต่ปราณี วงศ์เทศ(2549) ย ้าว่า ตานาน
ข้ างต้ นนอกจากแทบไม่มีหลักฐานใดๆ ที่สามารถอธิบายสถานะของผู้หญิงไทยได้ อย่างกระจ่างชัด
แล้ วยังขัดแย้ งกับข้ อมูลในส่วนอื่นๆ อาทิ ขนบและกฎหมายที่มกั ให้ อานาจกับผู้ชาย ทังที
้ ่เป็ นพ่อ
และสามี อยู่เหนือผู้หญิง และขนบเหล่านี ้ก็มีให้ เห็นในรูปแบบต่างๆ มากมายอีกด้ วย ตัวอย่างเช่น
จารี ต และกฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจสามี แ ละพ่อ ขายลูก สาวจนต้ อ งตกไปเป็ นทาสผู้อื่ น ขนบและ
กฎหมายที่ให้ อานาจผู้ชายมีภรรยาได้ หลายคน รวมทังกฎหมายครอบครั
้
วและมรดก ที่ให้ อานาจ
ผู้ชายเป็ นผู้จดั การมรดกและทรัพย์สินฝ่ ายเดียว กฎหมายหย่าร้ าง ก็ให้ สิทธิในการหย่าร้ างกับฝ่ าย
ชายเหนือฝ่ ายหญิง เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสัญลักษณ์ข องระบบชายเป็ นใหญ่ที่ตอ่ มากลายเป็ น
ประเด็นการต่อสู้ของขบวนผู้หญิง ตังแต่
้ ปลายสมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา
ความทุกข์ยากและไร้ สิทธิ์ความเป็ นมนุษย์ของผู้หญิงในกรุ งสยามมีตวั อย่างสะท้ อนชัดเจน
ในหนังสือประวัตศิ าสตร์ ชาวนาสยาม ของธิดา สาระยา ซึ่งผู้เขียนบรรยายว่า มีบันทึกอยู่ในหนังสือ
ไซแอมรี โพซิตอรี (Siam Repository) ความว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบ้ านบางปลาสร้ อย ทาหนังสือ
ถึงกรมธรรม์ ว่า ตนเองได้ ขายเมียเป็ นเงิน 9 ตาลึง เพื่อนาไปซื ้อที่นา และที่อยู่อาศัย พอลงมือปลูก
บ้ าน ญาติเจ้ าของที่ดินเดิมเข้ ารื อ้ บ้ าน แล้ วฟ้องขับไล่ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ร้ ูจะตัดสินคดีอย่างไร
จึงส่งเรื่ องมาให้ รัชกาลที่ 5 พิจารณา (ธิดา, 2544 :65 )
ด้ วยงานทางวิชาการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ให้ ความสาคัญกับวิถีชีวิตผู้หญิง และ
ผู้ช ายสามัญ ชนมี ค่อ นข้ า งจ ากัด ดัง นัน้ ประวัติส าสตร์ ค วามเป็ นตัว ตนของสตรี นิ ย มและการ
เคลื่อนไหวของสตรี ทัง้ ที่เป็ นปั จเจกและกลุ่มจึงมีภาพที่ไม่กระจ่างชัด ด้ วยเหตุที่มีข้อจากัดด้ าน
หลักฐานมิตติ า่ งๆ งานวิชาการในสังคมไทย จึงมักอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี ร่วมสมัยอิง
กับประวัติศาสตร์ วีรกรรมของสตรี ชาวบ้ านสองนางที่ได้ รุกรบกระทาการกล้ าหาญล ้ายุ คสมัย คือ
อาแดงเหมือนและอาแดงจั่น สองอาแดงต่างลุกขึ ้นมาเรี ยกร้ องและทวงคืนสิทธิความเป็ นคนให้
ตนเอง จนกระทังสามารถมี
้
อานาจในการควบคุมสิทธิ ทางร่ างกาย เพศวิถี และศักศิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ได้ ระดับหนึง่

18 การศึกษาระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง
สองอ าแดงหญิ ง ชาวบ้ า นที่ เ ปิ ดโลกประวัติ ศ าสตร์ ก ารต่อ สู้ข องสตรี ช าวบ้ า นแห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ให้ เป็ นที่รับรู้และประจักษ์จวบจนปั จจุบนั นันตามหลั
้
กฐานกล่าวกันว่า เริ่ มจาก อาแดง
เหมื อนได้ ทาหนังสื อ ถวายฎี กาต่อพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในรัช กาลที่ 4 โดยมี
ใจความว่า ตนเองถูกพ่อแม่ทบุ ตีกกั ขังและบังคับขืนใจให้ เป็ นภรรยานายภู ทัง้ ที่ไม่สมัครใจเพราะได้
รักอยู่กับนายชิดจนถึงขันได้
้ เสียเป็ นเมียผัวแล้ ว จึงเรี ยกร้ องให้ รัชกาลที่ 4 เห็นใจและคืนสิทธิการ
เลือกคู่ครองด้ วยตนเองให้ นาง ส่วนในกรณีอาแดงจัน่ ได้ ทาหนังสือถวายฎี กาต่อพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในรัชกาลที่ 4 เช่นกัน มีใจความว่า ถูกนายเอี่ยมสามีนาชื่อไปขายให้ ผ้ อู ื่นซึ่ง
จะทาให้ ตนต้ องตกไปเป็ นเมียทาสของชายอื่นโดยไม่สมัครใจ จากบันทึก เหตุการณ์ทงสองกรณี
ั้
ได้
เกิดขึ ้นในช่วงปลายของรัชกาลที่ 4 ซึ่งตามกฎหมายที่ยึดถือเป็ นขนบอยู่ในขณะนัน้ สามีสามารถ
ขายภรรยาที่ มี ส ถานะเป็ นเมี ยทาสได้ ฏี กาทัง้ สองฉบับมี ผลให้ สมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ประกาศยกเลิกประเพณีคลุมถุงชน โดยการออกประกาศพระราชบัญญัติลกั พา พ.ศ.
2408 ขึ ้นและต่อมา ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ นพระราชบัญญัติลกั พา พ.ศ. 2411 ทังสองฉบั
้
บเป็ น
การ แก้ ไขกฎหมายลักษณะผัวเมียเดิม เพื่อให้ สิทธิ หญิงในการเลือกคู่ครอง ตามมาด้ วยการตรา
พระราชบัญญัติเรื่ องผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตรในปี พ.ศ.2410 เป็ นกฎหมายที่ว่าด้ วย สิทธิ
ของหญิงมีสามี (จิตติมา, 2538) ซึง่ มีเนื ้อหาว่า ผัวจะขายเมียที่มิใช่เมียทาสได้ ก็ตอ่ เมื่อเมียยินยอม
พร้ อมใจให้ ขาย โดยต้ องลงลายมือชื่อเมียไว้ เป็ นพยานหลักฐาน เพื่อแสดงการรับรู้ยินยอมและต้ อง
มีพยานรู้เห็นด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้ หญิงถูกบังคับฝื นใจแสดงความยินยอม มาลี (2551:18) อ้ าง
ว่า วลี ‘ผู้หญิงเป็ นความ ผู้ชายเป็ นคน’ เป็ นคา ที่รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงสยาม ได้ ทรงใช้ เมื่อทรงมีพระ
บรมพระราชวินิจต่อกฎหมายโบราณของไทยซึ่งได้ ใช้ มาตังสมั
้ ยกรุ งศรี อยุธยาจนล่วงเข้ าสู่รัชสมัย
ของพระองค์ ซึง่ มีสาระสาคัญว่า ผัวและพ่อ มีอานาจเด็ดขาดเหนือชีวิตและร่างกายของเมี ยและลูก
อานาจนี ้เรี ยกว่า ‘อานาจอิศระ’ หรื อ ‘อานาจอิศระภาพ’ (เขียนตามภาษาโบราณ) อานาจ ‘อิศระ’
ที่ว่า คือ อานาจที่สามารถนาตัวลูกเมียไปขาย หรื อนาไปตีใช้ หนีให้ นายเงิน โดยไม่ต้องถามความ
สมัครใจของลูกเมียก่อน ทว่าลูกเมียมิได้ มี อานาจ ‘อิศระ’ เหนือ พ่อและผัวแต่ประการใด
การชาระกฎหมายทังสองฉบั
้
บได้ เกิดขึ ้นในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 มีการสันนิษฐาน
ว่า ผู้หญิงในสมัยนัน้ น่าจะคับข้ องและไม่พอใจกับความยุติธรรมที่ต้องตกเป็ นเบี ้ยล่างของผู้ชายมา
ก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ทว่าการดิ ้นรนต่อสู้ไม่เป็ นที่ประจักษ์จนกระทังสั
้ งคมสยามเดินมาสู่ในยุคการเปิ ด
ประเทศในรัชกาลที่ 4 จึงอาจเป็ นไปได้ ว่า พระองค์ได้ ทรงเปิ ดรับแนวคิดตะวันตก จึงได้ มีนโยบาย
ที่จะยกระดับสถานภาพสตรี ให้ ประจักษ์ตอ่ โลกภายนอก อันเป็ นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัย สอดคล้ องกับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเผยแพร่แนวคิดการปฏิบตั ิ ที่ให้ เกียรติและยกย่องสตรี
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ในรู ปแบบใหม่ จึงมีหลักฐานปรากฏในบันทึกการประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394-2404
(อ้ างใน จิตติมา, 2538 : 9) และมีผลต่อการแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังสองฉบั
้
บในเวลาต่อมา
การแก้ ไขกฎหมายข้ างต้ นน่าจะได้ ช่วยลดทอนความทุกข์ยากและเสียเปรี ยบให้ ผ้ หู ญิงในยุคนันได้
้
จานวนมากทีเดียว (วารุณี, 2546; จิตติมา, 2538) โดยเฉพาะหญิงสามัญชน ที่อยู่ในชนชันไพร่
้ และ
ทาส ทังนี
้ ้จะเห็นว่าก่อนหน้ าที่จะแก้ กฎหมาย สามียงั คงมีอานาจในการจาหน่ายจ่ายแจกภรรยาที่
เป็ นทาสได้ แต่จากหลักฐานที่ปรากฏในงานของธิดา สาระยา ที่ชาวบางสร้ อยขายเมียไป จานวน 9
ตาลึง เพื่อเอาเงินมาซื ้อที่นา แสดงว่า แม้ ย่างเข้ าสู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ขนบขายเมียของชายไทย
ยังคงเป็ นวิถีปฏิบตั ิ ไม่มากก็น้อย นอกจากนี ้ กฎหมายข้ างต้ นยังไม่มีผลเป็ นสากลทัว่ ประเทศสยาม
ด้ วยรัชกาลที่ 4ไม่ทรงอนุโลมให้ บงั คับใช้ กับสตรี ในชนชันสู
้ ง โดยเฉพาะสิทธิการเลือกคู่ครอง
(วารุ ณี, 2546) ดังที่ วารุ ณี ชี ้ว่า ขนบใหม่ที่ทรงกาหนดขึ ้นมิได้ คืนสิทธิ์ ความเป็ นคนให้ หญิ งชาว
สยามทุกคน ทังนี
้ ้เนื่องจากในคาประกาศของ พ.ร.บ.ลักพา พ.ศ. 2408 ระบุว่าสิทธิในการเลือกคู่
เองตามความสมัค ใจให้ ถื อปฏิ บัติแต่เฉพาะ “หญิ ง ในตระกูลต่ า ” ด้ ว ยทรงวินิจ ฉัยว่า “วิศัยคน
ตระกูลต่ามีแต่คิดหาเงินหาทองย่อมข่มขืนบุตรหลานแล้ วเอาไปขาย...ให้ ไปทนยากอยู่ในที่ๆ ตัวจะ
ได้ เงินได้ ทองมาก” สาหรับเหตุผลที่ไม่ทรงอนุญาตให้ สตรี ในแวดวงชัน้ สูงเลือกคู่ตามสมัครใจนัน้
ด้ วยทรงเกรงว่าอาจไปเลือกไพร่มาเป็ นคูค่ รอง ซึง่ จะนาความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูลเป็ นที่อบั อาย
ขายหน้ าบิดามารดาและวงศ์ษาคณาญาติ จึงแสดงให้ เห็นว่า สิทธิ ของปั จเจกบุคคลหรื อสิทธิ ใน
ความเป็ นมนุษย์ของหญิงชายในขณะนันยั
้ งถูกบดบังด้ วยสิทธิชมุ ชนเครื อญาติ หรื อสิทธิของชนชัน้
(วารุณี, 2546: 183)
เหตุการณ์ตอ่ สู้ของสตรี สามัญชน ทังสองครั
้
ง้ สองครา นอกจากส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในเชิงสถาบันที่กล่าวมาแล้ ว น่าจะส่งผลสะเทือนในด้ านอื่นๆด้ วย โดยเฉพาะช่วยเปิ ดพื ้นที่
ให้ สตรี เพศได้ แสดงออกถึงความต้ องการการเข้ าถึงสิทธิในมิติอื่นๆ ที่ถกู กดทับบดบังมายาวนาน ให้
เป็ นที่รับรู้ของสังคมมากขึ ้น และได้ พฒ
ั นาสู่ขบวนการทางสังคมในเวลาต่อมา ดังจะเห็นว่า ในช่วง
รัชสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงช่วงปลายของรัชกาลที่ 5 มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทวารสารสตรี เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย ความตื่นตัวได้ ตอ่ เนื่องมาจนกระทัง่ มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาสู่ระบบประชาธิปไตย อมรา พงศาพิชย์ ตังข้
้ อสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวของสตรี
ในช่วงรอยต่อดังกล่าวน่าจะจัดได้ ว่าเป็ นการเคลื่อนไหวของสตรี ในคลื่นลูกที่หนึ่ง (อมรา, 2548)
จุดสาคัญของการเรี ยกร้ องต่อรองและต่อต้ านของผู้หญิงในยุคนี ้ มีทงให้
ั ้ ปรับแก้ กฎหมายเพื่อคืน
สิทธิความเป็ นคนให้ ผ้ หู ญิงชาวบ้ านแล้ ว ให้ เปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึง สิทธิ ใหม่ๆ อาทิ สิทธิ ทางการ
ศึกษาและสิ ทธิ ในการประกอบอาชี พ แบบใหม่ ที่ เกิ ดขึน้ พร้ อมกับยุคสมัย ในปลายรั ช กาลที่ 5
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ผู้หญิงจึงเริ่มเข้ าสูอ่ าชีพพยาบาล ครู และอาชีพอิสระประเภทเจ้ าของหนังสือพิมพ์ วารสารสตรี และ
คอลัมนิสต์ อย่างไรก็ตามอาชีพข้ าราชการที่ก่อตัวในรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีหลากหลายประเภทนัน้ มิได้
เปิ ดกว้ างให้ ผ้ หู ญิงแต่อย่างใด
ส าหรั บ สิ ท ธิ ก ารศึก ษาและการฝึ กอบรมของหญิ ง นัน้ อมรา(2548) ให้ ข้ อ สัง เกตว่ า การ
เคลื่อนไหวขบวนการสตรี ในทุกช่วงประวัติศาสตร์ นับตังแต่
้ ยคุ รัตนโกสินทร์ ตอนกลางจนปั จจุบนั มี
ประเด็นการศึกษาอยูด่ ้ วยทังสิ
้ ้น แม้ วา่ ประเด็นข้ อเรี ยกร้ องจะมีธรรมชาติแตกต่างออกไปก็ตาม
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การศึกษาของสตรีสยามในระบบโรงเรียนยุคบุกเบิก
ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงการศึกษาของสตรี สยามในระบบโรงเรี ยนยุคบุกเบิก ที่ดาเนินการโดย
มิชชันนารี สตรี ชนชันสู
้ ง และรัฐ ตามลาดับ

อุดมการณ์เสรีนิยมในหมู่ชนชั้นปกครอง
ในห้ วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 42 ปี นัน้ (พ.ศ. 2411- 2453)
(ค.ศ. 1868-1910) พระองค์ทรงมีโครงการปฏิรูปการศึกษาหลายด้ านด้ วยกัน วุฒิชยั มูลศิลป์ (อ้ าง
ใน เจื อจันทร์ และคณะ, ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ : 4) ได้ สรุ ปพระประสงค์และจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในรัชสมัยของพระองค์ไว้ 3 ประการ ดังนี ้
 การศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนเข้ าสูร่ ะบบราชการ
 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพระศาสนา และ
 การจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์
ในบรรดาโครงการการปฏิรูปการศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ ได้ รับ
ความส าคัญ ในลาดับท้ ายๆ 1(วารุ ณี, 2524) จึง อนุม านว่าเริ่ ม ขึน้ ในปี พ.ศ. 2427 เมื่ อทรงมี
โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนหลวงเพื่อราษฎรขึ ้นในอาราม ทังในเขตพระนครและตามหั
้
วเมืองสาคัญๆ
โครงการข้ า งต้ น เป็ นการเปิ ดพื น้ ที่ ก ารศึกษาแผนใหม่ใ ห้ กับเด็กชายได้ จ านวนพอสมควร เมื่ อ

1

โครงการปฏิรูปการศึกษาของรัชกาลที่ 5 เริ่ มจากจัดตังโครงการทุ
้
นหลวงผลิตปั ญญาชนและกาลังคนในต่างประเทศ

เพื่อมาเป็ นมันสมองสร้ างชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2423 พระองค์ทรงมีโครงการโรงสกูลหลวงสาหรับเด็กชายในชนชันสู
้ งขึ ้นตามแบบ
ตะวันตกเพื่อผลิตราชการสาหรับกรมทหารมหาดเล็ก ต่อมาได้ ตงโรงเรี
ั้
ยนหลวง อื่นๆ ขึ ้น อาทิ โรงเรียนจัดทาแผนที่ ในปี 2425 ในปี
เดียวกัน ได้ เริ่มโครงการโรงเรียนในระดับมัธยมขึ ้นโดยโปรดเกล้ าฯให้ ตงโรงเรี
ั้
ยน “พระตาหนักสวนกุหลาบ” อันเป็ นโรงเรียนหลวง
แห่งแรกสาหรับลูกหลานของพระบรมวงศานุวงศ์และข้ าราชการขึ ้นในพระบรมมหาราชวัง

ทังนี
้ ้เพื่อเตรียมไปศึกษาต่อ

ณ.

ต่างประเทศ วุฒิชยั (วุฒิชยั , กู้: 20 กรกฎาคม, 2553) กล่าวว่าค่านิยมของชนชันสู
้ งเรื่องส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
น่าจะเริ่มต้ นในยุคนี ้ และโรงเรียนฝึ กอาจารย์เพื่อเตรียมบุคลากรสาหรับการขยายการศึกษาสูส่ ามัญชนปี พ.ศ. 2535

โรงเรียน

เตรียมทหาร พ.ศ. 2439 ก่อนหน้ านันได้
้ โปรดเกล้ าฯ ตังโรงเรี
้
ยนฝึ กหัดวิชาแพทย์ และผดุงครรภ์ ขึ ้น พ.ศ. 2415 (สุนนั ทา, 2530)
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พิจารณาจากจานวนโรงเรี ยนที่เปิ ดให้ บริ การในวัดต่างๆ ดังเช่นในปี 2428 ซึ่งเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของ
นโยบายการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ นนั ้ มีโรงเรี ยนวัดอยู่เพียง 29 แห่งที่ร่วมสนองพระนโยบาย แต่มี
นักเรี ยนถึง 2010 คน (วุฒิชยั , กู้ 20 กรกฎาคม 2553: 70) แสดงว่าการศึกษาสมัยใหม่เริ่ มเป็ นที่
คุ้นเคยและอาจกลายเป็ นความต้ องการของผู้คนในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ขึ ้นแล้ ว ด้ วยในจานวน
นี ้ มีโรงเรี ยนถึง 19 โรงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพระนคร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 พระองค์ได้ กาหนดให้ เด็กชายทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์อายุที่เล่าเรี ยนได้
ให้ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนที่รัฐจัดให้ และยังเป็ นการเรี ยนแบบให้ เปล่าด้ วย ซึ่งนับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่
สาคัญ ประการหนึ่ง ของการผูกร้ อยความสัม พันธ์ แบบใหม่ระหว่างรั ฐ หรื อพระมหากษัตริ ย์ กับ
ประชาชน ที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชประดิษฐ์ ขึ ้น โดยการเข้ ามาแบกรับภาระการศึกษาของทวย
ราษฎร์ นัยหนึ่งสิทธิการศึกษาของปวงชนได้ ถูกผนวกให้ เป็ นส่วนหนึ่งของอุด มการณ์การเมืองของ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในยุคต่อต้ านการล่าอาณานิคมและเตรี ยมสร้ างรัฐชาติให้ เป็ นปึ กแผ่นและ
ทันสมัย แม้ ทวยราษฎร์ ในที่นี่ยงั ไม่นบั รวมเด็กหญิงก็ตาม นโยบายเรี ยนฟรี ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ
ราชน่าจะต้ องใจประชาชนอยูไ่ ม่น้อย ในปี พ.ศ. 2454 หนึ่งปี ภายหลังที่รัชกาลที่ 5 ได้ เสด็จสวรรคต
สถิติโรงเรี ยนวัด และนักเรี ยนเพิ่มขึน้ หลายร้ อยเท่า มี โรงเรี ยนอารามบอยทัง้ หมด 3,672 โรง มี
นักเรี ยนทังหมด
้
133,444 คน ที่สาคัญโรงเรี ยนส่วนใหญ่กระจายอยู่นอกเขตพระนคร ทังนี
้ ้ มีเพียง
437 โรงเรี ยนเท่านัน้ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพระนคร (วุฒิชยั , กู้ 20 กรกฎาคม 2553: 70)
ตัวอย่าง การขยายตัวของโรงเรี ยนสาหรับทวยราษฎรออกไปสู่หัวเมืองในระยะดังกล่าว
อาจสังเกตได้ จากสถิติการขยายตัวของโรงเรี ยนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งเป็ นหัวเมืองทาง
ภาคใต้ ที่มีโรงเรี ยนตังอยู
้ ค่ อ่ นข้ างมาก ในปี 2436 มีโรงเรี ยนตังขึ
้ ้นในวัดในเขตเมืองชันในอยู
้
่ 2 วัด
ด้ วยกัน คือ วัดโพธิ์ และวัดพระนคร และในปี เดียวกันนัน้ ในเขตเมืองชันในจั
้ งหวัดนครศรี ธรรมราช
มีคณะมิชชันนารี ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนขึ ้นอี ก 2 แห่ง ชื่อ โรงเรี ยนศึกษากุมารี และ โรงเรี ยนศรี ธรรมราช
ศึกษา สันนิฐานว่าโรงเรี ยนศึกษากุมารี นา่ จะเป็ นโรงเรี ยนสาหรับเด็กหญิง ส่วนโรงเรี ยนศรี ธรรมราช
ศึกษาเป็ นโรงเรี ยนเด็กชาย ต่อมาในปี 2442 มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนที่ปากพนังเป็ นแห่งแรก ทว่าใน
15 ปี ถัดมา (ปี 2456) ซึ่งเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของรัชกาลที่ 6 พบว่า มีโรงเรี ยนตังขึ
้ ้นในเขตลุ่มน ้าปาก
พนัง ส่วนใหญ่กระจายไปตามลาน ้าแม่นา้ ปากพนังถึง 29 จุด2 (วุฒิชัย, กู้ 20 กรกฎาคม 2553,
31-65)
2

รายชื่อโรงเรียนในประเทศไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ –พ.ศ. 2468 :200 ปี การศึกษาไทย ลาดับเหตุการณ์สาคัญ (กฤษณา สินไชย, ,
2525) กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงธรรมาธิการ รัชกาลที่ 5และ6
(อ้ างใน วุฒิชยั , กู้ 20 กรกฎาคม 2553: 31-65)
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แม้ มีนโยบายการขยายจานวนโรงเรี ยนวัดออกไปในพื ้นที่หา่ งไกลมากขึ ้น และเป็ นการเรี ยน
แบบให้ เปล่าอีกด้ วย เด็กหญิงยังคงถูกกันออกจากพื ้นที่ทางการศึกษา ส่วนหนึ่งพระองค์ในฐานะที่
ทรงเป็ นรัฐประมุข ได้ ทรงมีพระประสงค์ให้ งดเว้ นเด็กหญิงไว้ ก่อน ดังเช่นมีพระราชหัตถเลขาตอบผู้
ที่รับผิดชอบต่อโครงการการศึกษาในกระทรวงธรรมการ ในทานองว่า
“… ตังโรงเรี
้
ยนผู้ชาย เปนปลูกคนใว้ ใช้ ดีกว่าตังโรงเรี
้
ยนผู้หญิง ซึ่งเปนหน้ าที่ของตัวเอง ซึ่ง
จะต้ องหาวิชาใส่ ตวั สาหรับจะได้ ไปมีผัวเปนแม่เรื อน ควรจะออกทุนตัวเองบ้ าง...” (สุนันทา,
2530:124, อ้ างใน มาดี , 2552:4-3) ประกอบกับการที่โรงเรี ยนได้ จดั ขึ ้นในอาณาบริ เวณวัดและมี
พระภิ กษุ ส งฆ์ เ ป็ นผู้ส อน ทาให้ ผ้ ูปกครองส่วนใหญ่ ลัง เลที่ จ ะส่งลูกหลานที่ เป็ นกุลธิ ดามาเรี ยน
เนื่องจากเกรงว่าจะเป็ นการไม่เหมาะสมที่จะให้ พระภิกษุสงฆ์คลุกคลีใกล้ ชิดกับฆราวาสที่เป็ นสตรี
และยุวสตรี (มาดี, 2552) การขาดแคลนครูสตรี เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ การขยายโรงเรี ยนสาหรับ
เด็กหญิงของภาครัฐทาได้ คอ่ นข้ างช้ า (Costa, 1997 )
เด็กหญิงในชนชันสามั
้
ญชนจึงเริ่ มมีประสบการณ์กับการศึกษาแผนใหม่ที่จดั ขึ ้นในระบบ
โรงเรี ยนรัฐอย่างเป็ นรู ปธรรมในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 เมื่อพระองค์ทรงโปรดเกล้ าให้ มีการขยาย
การศึกษาในระดับมูลฐาน ที่พฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ในปี พ.ศ. 2427 และปรับปรุงครัง้ สาคัญในปี พ.ศ.
2445 โดยทรงประกาศเป็ นพระราชบัญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษาขึ น้ เรี ย กว่ า พระราชบัญ ญั ติ
ประถมศึก ษา พุท ธศัก ราช 2464 ซึ่ง เป็ นพ.ร.บ. ประถมศึก ษาฉบับ แรกของประเทศ และได้
กาหนดให้ เด็ก ทัง้ หญิ งชาย ทุกศาสนาและวรรณ ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 7 ปี บริ บูรณ์ เข้ าเรี ยนหนังสือใน
โรงเรี ยนของรัฐบาลกลางและส่วนท้ องถิ่น (ประชาบาล)ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรี ยน (สภาสตรี ,
2519 อ้ างใน จิตติมา, 2538: 13)
อย่างไรก็ ตาม ก่อนหน้ าพุทธศักราช 2464 การศึกษาแผนใหม่ของเด็กหญิ ง ได้ รับการ
บุกเบิกมาพอสมควรจากสตรี ชาวต่างประเทศที่เป็ นมิชชันนารี นิกายต่างๆ และจากสตรี ชนชันสู
้ งใน
พระราชสานัก แต่อนุมานว่าเป็ นโอกาสที่เอื ้อสาหรับเด็กหญิงชนชันกลาง
้
ในครอบครัวของขุนนาง
ข้ าราชการ และคหบดีชาวจีน เป็ นส่วนใหญ่
งานศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาโทและเอกจานวนหนึ่ง (อาทิ งานของ
มาดี, 2552: จิตติมา, 2538; ยุพาภรณ์, 2530) เกี่ยวกับสิทธิสตรี ในยุคหลังสนธิสญ
ั ญาเบาริ่ ง ทาให้
พอสันนิษฐานได้ ว่า การที่สยามประเทศเปิ ดประตูให้ กลุ่มมิชชันนารี เข้ ามาพานักอยู่ในเมืองหลวง
และตามหัว เมื อ งต่า งๆ ส่ ง ผลให้ ก ารศึก ษาของสตรี ช นชัน้ กลางมี ก ารไหวตัว ขึ น้ แท้ จ ริ ง กลุ่ม
มิชชันนารี ได้ มีอิทธิพลต่อการศึกษาของสตรี ในพระราชสานักและในแวดวงชนชั น้ สูงมาก่อนหน้ า
แล้ ว และเริ่มเข้ มข้ นมากขึ ้นตลอดรัฐสมัยของรัชกาลที่ 4 ความสนใจในการศึกษาสมัยใหม่ของสตรี

24 การศึกษาระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง
ชันสู
้ งและความตื่นตัวของปั ญญาชนไทยต่อกระแสวัฒนธรรมตะวันตก รวมทังวิ
้ ถีเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมที่ถาโถมเข้ าสู่สงั คมสยาม ภายหลังสนธิสญ
ั ญาเบาริ่ ง น่าจะมีผลอย่างสาคัญต่ อโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กหญิงชนชันกลางและสามั
้
ญชนในระยะหัวเลีย้ วหัวต่อดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ สิทธิ
และปั ญหาของสตรี ชาวบ้ านได้ รับการพูดถึงอย่างจริ งจังในพื ้นที่การเมืองแล้ วด้ วย ดังที่ได้ กล่าวมา
ก่อนหน้ าแล้ วว่า ในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 พระองค์ท่านได้ ปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ 2 ฉบับ
เพื่อลดทอนความเหลื่อมล ้าระหว่างหญิงชายและยกระดับสถานภาพของสตรี สยามให้ สงู ทัดเทียม
กับอารยะประเทศ ภายหลังจากที่ได้ รับฎีกาจากอาแดงเหมือนและอาแดงจัน่ การปรับแก้ กฎหมาย
ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ เปรี ยบเสมือนการโยกคลอนอานาจบุรุษเพศ ในความสัมพันธ์หญิงชาย เผยให้ เห็นว่า
ความคิดและอุด มการณ์ เ สรี นิยมแบบตะวันตกได้ ก่อตัว และเคลื่ อ นไหวอยู่ในวิถีคิดของชนชัน้
ปกครองสยามประเทศไม่มากก็น้อย นอกจากนี ้อุดมการณ์เสรี นิยมดังกล่าวยังเข้ าไปตีกินพื ้นที่ทาง
ความคิดและวิถีปฏิบตั ใิ นหมูป่ วงปราชญ์และปั ญญาชนสยามด้ วย

อุดมการณ์เสรีนิยมในหมู่ปัญญาชน
เทียนวรรณ (2385-2458) เป็ นปั ญญาชนคนสาคัญที่มกั ถูกกล่าวอยู่บอ่ ยครัง้ ในฐานะที่ได้
เขียนงานวิพากษ์ วิจารณ์สถานภาพสตรี ในสังคมยุคปฏิรูปสู่ความทันสมัย เทียนวรรณเสนอแนะให้
ปลดเปลื ้องความเหลื่อมล ้าของสตรี โดยการให้ การศึกษาแก่สตรี เพศและแก้ ไขค่านิยมของสังคม
เรื่ องชายมีภรรยาหลายคน ดังมีใจความว่า “...พวกเราชาวสยาม จะมีน ้าใจพร้ อมกัน มีมานะคิด
และจัดการบารุงนารี ในประเทศสยามของเราให้ มีความเจริญรุ่งเรื องด้ วยวิชาความรู้ แลคุณวุฒิ เป็ น
ครุภาลังการเครื่ องประดับกายใจ ให้ เท่าเทียมแก่บรุ ุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะชอบ ...” (เทียนวรรณ ร.
ศ. 123 อ้ างในจิตติมา, 2538: 20) ในทัศนะของเทียนวรรณ สตรี สยามถูกวางในที่ด้อยกว่า และ
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบเนื่องมาจากการ สตรี ไม่มีโอกาสเข้ าถึงความรู้สมัยใหม่ ดังที่กล่าวว่า
“. . .
หากสตรี มีความรู้ เท่ากับชายแล้ ว …บุรุษก็คงไม่ไม่ดูถูก แลข่มเหงผู้หญิ งได้ นัก เหมือนเมื่อพวก
ผู้หญิงยังไม่มีวิชาเท่าแก่บรุ ุษย์ …” (เทียนวรรณ ร.ศ. 123 อ้ างในจิตติมา, 2538: 20) นิยามความ
เป็ นผู้หญิงในทัศนะของเทียนวรรณ ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นปราชญ์ของกรุ งรัตนโกสินทร์ นนั ้ แม้
เป็ นความคิดที่ล ้าหน้ าสังคมในขณะนัน่ แต่ยงั คงเรี ยกร้ องสิทธิของผู้หญิงที่อิงกับบทบาทเมียและแม่
มากกว่าอิงกับความเป็ นปั จเจกชนคนหนึง่ ที่ควรได้ รับสิทธิการศึกษา การศึกษาสาหรับสตรี ในทัศนะ
เทียนวรรณจึงเป็ นการเติมแต่งผู้หญิงให้ มีความครบเครื่ องสามารถเสริ มอานาจและบารมีชายสามี
ได้ สงู ยิ่งขึ ้น ดังที่ เทียนวรรณให้ เหตุผลในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของสตรี ที่ว่า ย่อมเป็ น
ผลดี แ ก่ ช าย เพราะสตรี ที่ มี ค วามรู้ จะช่ ว ยอบรมบุต รหลานให้ เ ป็ นคนดี เป็ นก าลัง ส าคัญ ของ
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บ้ านเมือง ส่งเสริ มการประกอบอาชีพของสามีให้ ก้าวหน้ ารุ่งเรื องขึ ้น เนื่องจากสยามที่เป็ นอารยะ
ประเทศเริ่ มคาดหวังสตรี ที่มีความรู้ความสามารถ นอกเหนือจากการปรนนิบตั ิสามี อบรมบ่มเพาะ
กุลบุตรกุลธิดา ดูแลครอบครัว ทว่าสตรี สยามต้ องสามารถหนุนช่วยสามีทางานนอกบ้ านและออก
งานสังคมด้ วย (จิตติมา, 2538: 20; มาดี, 2551)
นอกจากเป็ นหัวหอกในการวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่ องสถานภาพของสตรี เทียนวรรณ ยังได้ ออก
หนังสือพิมพ์รายปั กษ์ ชื่อ "ตุลวิภาคพจนกิจ" ระหว่าง พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2449 และ "ศิริพจนภาค"
เมื่อ พ.ศ. 2451 เพื่อเป็ นปากเสียงในการวิจารณ์สงั คมไทยในยุคนัน้ โดยเฉพาะ เรื่ อง การรับสินบน
ของผู้มีอานาจ เขาเสนอแนะให้ รัฐปรับปรุงพัฒนาประเทศ โดยการตังโรงเรี
้
ยนสอนวิชาแพทย์ วิชา
ช่าง ตังศาลยุ
้
ตธิ รรม และตัดถนน เป็ นต้ น
ในยุคนันความเหลื
้
่อมล ้าในสังคมระหว่างชนกลุม่ ต่างๆ เริ่มถูกตังค
้ าถามมากขึ ้น ประกอบกับ
วีถีการผลิตแบบทุนนิยมได้ เ ร่ งให้ สังคมสยามแตกตัวอย่างรวดเร็ ว นายทุนจีนเริ่ มมีบทบาททาง
เศรษฐกิจมากขึ ้น ที่ดินเริ่ มกลายเป็ นสินค้ าและถูกจับจองโดยผู้มีอานาจ อาทิ ขุนนางและพ่อค้ าจีน
ชนชันไพร่
้
และทาสที่ได้ รับการคืนสิทธิความเป็ นมนุษย์ต่างต้ องดิ ้นรนแสวงหาพื ้นที่ทากินซึ่งส่วน
ใหญ่ได้ รับการจับจองไปก่อนหน้ าแล้ ว การเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ของทาสจานวนไม่น้อยจึงเลี่ยงไม่พ้น
การเป็ นแรงงานรับจ้ างในที่ดนิ ผู้อื่น (ธิดา, 2544 )

เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่งได้ รับการบุกเบิกโดยมิชชันนารี คนสาคัญ คือ แดน บีช บรัดเล่ย์
(Dan Beach Bradley) ตังแต่
้ ในสมัยรัช กาลที่ 3 นัน้ มักถูกกล่าวถึงว่าเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการก่อร่ างความคิดสิทธิ การศึกษา และสิทธิ ความเป็ นมนุษย์ของสตรี
สยาม ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีการพิมพ์สง่ ผลให้ กลุม่ ปั ญญาชนและสตรี ชนชันสู
้ งที่มีโอกาสได้ รับการศึกษา
สมัยใหม่ ทังจากโรงเรี
้
ยนในเขตพระราชวังและจากต่างประเทศ มีเสรี ภาพและพื ้นที่ในการแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างกว้ างขวาง ทัง้ ในเรื่ องสิทธิ สตรี เศรษฐกิจ และสถานการณ์ การเมือง ผ่าน
หนังสือพิมพ์วารสารสตรี ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ กุลสตรี ซึ่งออกพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2449 ซึ่ง
เป็ นช่วงปลายรัชกาลที่ 5
ต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 มีวารสารสตรี เกิดขึ ้นอีกหลายฉบับ ตังแต่
้ นารี เชวง (2455)
สตรี นิพนธ์ (2457) สตรี ศพั ท์ (2465) นารี ศพั ท์ (2465) ในรัชการที่ 7 มี สตรี ไทย (2468) นารี เกษม
(2469) นารี นิเทศ (2469) สยามยุพดี (2471) หญิ งสยาม (2473) สุภาพนารี (2473) นารี นารถ
(2473) เนตร์ นารี (2475) หญิงไทย ( 2575) และสวนอักษร (2485) เป็ นต้ น
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หนังสือพิมพ์เหล่านี ้ ส่วนมากปรากฏตัวเพียงระยะสันๆ
้ อายุโดยเฉลี่ย ประมาณ 2 ปี ถึง
กระนัน้ นับว่าเป็ นเวทีที่มีอิทธิ ทางความคิดความอ่านของปั ญญาชนสตรี ในขณะนั่นอยู่ไ ม่น้อย
โดยเฉพาะวารสาร กุลสตรี ที่ปรากฏตัวในปลายรัชกาลที่ 5 และมักได้ รับการกล่าวถึงว่าได้ เปิ ดพื ้นที่
ใหม่ให้ สตรี ชนชันมี
้ กินมีใช้ รังสรรค์เป็ นเวที จัดการศึกษาเสวนาระหว่างผู้หญิงกับสังคมวงกว้ างและ
เพื่อต่อสู้ตอ่ รองกับอุดมการณ์ความเชื่อ ‘ผู้หญิงเป็ นควาย ผู้ชายเป็ นคน’ เนื ้อหาสาระที่มีการ
ตีพิมพ์ในกุลสตรี มีทงข่
ั ้ าวสารรอบโลก บทความวิพากษ์ วิจารณ์ สถานภาพสตรี และสถานการณ์
บ้ านเมืองโดยรวม มีการพูดถึงผู้หญิงในบทบาทแม่และเมียที่ดีในรูปแบบใหม่ พร้ อมๆ กับมีเนื ้อหา
ที่เต็มไปด้ วยการเรี ยกร้ องสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะในเรื่ องการศึกษา และอาชีพ มีการวิเคราะห์
บทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย ทังในชนชั
้
นกลาง
้
และชนชันแรงงาน
้
(จิตติมา, 2538; ศิริพร, 2536)
แสดงว่ากุลสตรี ได้ เริ่มเปิ ดโลกผู้หญิงสยามให้ กว้ างขึ ้น จากที่เคยผูกโยงไว้ ในพื ้นที่บ้านและแสดงบท
เป็ นแม่และเมีย มาสู่ โลกนอกบ้ าน ซึง่ มีทงั ้ โรงเรี ยน ที่ทางาน และสังคมการเมืองสยาม การเรี ยนรู้
เพื่อมีอาชีพเป็ นเมียและแม่ก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ด้ วยผู้ชายยุคทุนนิยมบุกเบิกต้ องการเมียที่อ่าน
ออกเขี ย นได้ ทัง้ ไทยและอัง กฤษ รวมทัง้ รู้ จัก มารยาทสัง คมในวิ ถี ต ะวัน ตกด้ วย ในบัน ทึก ของ
มิชชันนารี เอ็ดนา บรู เนอร์ เรื่ อง ‘ สยาม คือ บ้ านเรา’ ที่เข้ ามาเป็ นครูในโรงเรี ยนสตรี วงั หลังตอน
ปลายรัชกาลที่ 5 เผยให้ เห็นภาพว่าพ่อค้ าชาวจีนส่งเสริ มการศึกษาของลูกสาว ก็เพื่อให้ มีโอกาส
แต่งงานกับข้ าราชการ ซึง่ กาลังนิยมเมียที่มีความรู้และเข้ าสังคมแบบสมัยใหม่ได้ คล่องแคล้ ว (บัลค์
ลีย์, 2550)
วารสารสตรี นอกจากเป็ นพื ้นที่ประลองความรู้ความคิดของสตรี สยามยุคใหม่ ที่เริ่ มนิยาม
ความเป็ นกุลสตรี ผิดแผกไปจากขนบเดิม ภายหลัง ที่ไ ด้ มี โอกาสก้ าวเข้ าสู่โลกทางความคิดและ
ความรู้ที่เคยสงวนไว้ สาหรับบุรุษเพศผ่านการศึกษาสมัยใหม่แล้ ว อาจเป็ นพื ้นที่ ชิมลาง อาชีพนอก
บ้ านด้ วย ในขณะนัน้ ระบบทุนนิยมและรัฐชาติแบบใหม่ได้ สร้ างช่องทางที่กว้ างขวางให้ บรุ ุษเพศที่มี
การศึกษา บ้ างได้ รับการบรรจุเป็ นข้ าราชการ ลูกเจ้ านายชันสู
้ งเข้ าสูต่ าแหน่งข้ าราชการชันสู
้ ง ลูกขุน
นางปลายแถวและชาวบ้ านเข้ าสู่ตาแหน่งเสมียนในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ รวมทังเป็
้ นครู และ
นายช่าง บ้ างทางานในภาคการผลิตและธุรกิจการค้ าสมัยใหม่ แต่ตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ยงั คง
เป็ นพื น้ ที่ปิดสาหรับผู้หญิ ง การประกอบอาชีพส่วนตัวในงานเกี่ ยวกับความเป็ นหญิ ง อาทิ ช่วย
ครอบครัวทาธุรกิจค้ าข้ าว เปิ ดร้ านตัดเย็บเสื ้อผ้ า ค้ าขายและทาวารสารสตรี น่าจะเป็ นที่ว่างที่สตรี
พอจะแทรกตัวเข้ าไปได้ วารสารสตรี ทุกฉบับ จึงมีผ้ หู ญิง เป็ นแกนนาสาคัญในการจัดทา แม้ จะมี
ผู้ชายร่ วมอยู่ด้วย เช่น สตรี ศพั ท์ มีนางสาวผอบ พงศ์ศรี จันทร์ เป็ นเจ้ าของและบรรณาธิ การิ ณี
สตรี ไ ทย มีนางสาว แฉล้ ม จิรสุข เป็ นเจ้ าของและบรรณาธิ การิ ณี นารี เขษม มี หม่อมหลวงศิ ริ
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สวาสดิ์ ชุมสาย เป็ นเจ้ าของและบรรณาธิการิ ณี ส่วน สยามยุพดี มีนางสาว กังกุ่ย หลิมมงคล เป็ น
เจ้ าของและบรรณาธิการิณี (จิตติมา, 2538)
จากรายชื่อผู้จดั ทาและการเป็ นเจ้ าของของวารสารข้ างต้ น แสดงว่า วารสารเหล่านี ้นับเป็ น
ที่ทางเฉพาะของสตรี ที่มีความพรั่งพร้ อม ทังการศึ
้
กษา ฐานะเศรษฐกิจและชาติตระกูล
แรงจูง ใจในการลงทุน ดาเนิน ธุ รกิ จ สิ่ ง พิม พ์ มี ทัง้ ผู้ที่มี เจตนารมณ์ แน่วแน่ในการผลิ ต
หนังสือ เพื่อให้ เป็ นแหล่งการศึกษาหาความรู้ของปั ญญาชนทัว่ ไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่อยู่ในแวดวง
ชนชันใกล้
้ เดียงกัน และผู้ซึ่งต้ องการแสวงหากาไรจากธุรกิจข้ างต้ น เนื ้อหาของวารสารประเภทที่
หนึ่ง จึง เข้ มข้ นด้ วยเนือ้ หาสาระและส่ง เสริ มให้ ผ้ ูหญิ ง เข้ าไปมี ส่วนแสดงความคิดเห็นต่อสัง คม
การเมือง วารสารในกลุ่มนี ้ได้ แก่ กุลสตรี สตรี ไทย สตรี ศพั ท์ และหญิงไทย ปวงปราชญ์ที่เป็ นแกน
นาในการรังสรรค์วารสารในปี กก้ าวหน้ าเหล่านี ้ แม้ ทาหน้ าที่สร้ างอุดมการณ์และวางที่ทางผู้หญิง
ใหม่ แต่มไิ ด้ ปฏิเสธอุดมการณ์แม่บ้านแม่เรื อนตามจารี ตดัง่ เดิมเสียทีเดียว
ส่วนวารสารในกลุ่ม ที่ ส อง อาทิ นารี เขษม (2469) นารี นิ เทศ (2469) ซึ่ง อยู่ในปี กแนว
อนุรักษ์ มากกว่า มุ่งเน้ นสร้ างความบันเทิง และถ่ายทอดความรู้ การทาอาหาร และการเย็บปั กถัก
ร้ อย และส่งเสริมให้ ผ้ หู ญิงยึดโยงอยูก่ บั ขนบเดิมที่มีบ้านเป็ นแกนหลัก บางฉบับต่อต้ านแนวคิดที่ว่า
ผู้หญิงยุคใหม่ ควรเข้ าไปใส่ใจการบ้ านการเมือง (นุ่มนวล, 2549) แสดงว่าอุดมการณ์ความเป็ น
ผู้หญิง เริ่ มปริ แตกในกลุ่มสตรี ที่มีการศึกษาแบบตะวันตก วารสารสตรี แต่ละฉบับจึงกลายเป็ นเวที
ตัวแทน เล่นบทสร้ างจินตภาพความเป็ นผู้หญิง และตัวตนผู้หญิงขึ ้นใหม่ ในสังคมสยาม

มิชชันนารีกับการบุกเบิกการศึกษาเด็กหญิงในสังคมสยาม
บทบาททางการศึกษาของมิชชันนารีสตรียุคก่อนสนธิสัญญาเบาริ่ง (พ.ศ.2398)
มีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่พออนุมานได้ ว่าการศึกษาแบบตะวันตกในสังคม
สยามโบราณเข้ ามาพร้ อมกับกลุ่มมิชชันนารี นิกายคาทอลิกตังแต่
้ สมัยพระนารายณ์มหาราช จาก
บันทึกในจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เดอ ซัว ลี ที่ได้ เดินทางเข้ ามายังกรุงศรี อยุธยา พร้ อม
กับ ราชทูตฝรั่งเศสคนแรก คือ Chevalier de Chaumont ที่เข้ ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในแผ่นดิน
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 1685) มีใจความว่า บาทหลวงได้ ก่อตัง้
โรงเรี ยนสาหรับเด็กชาวบ้ านไว้ จานวนหลายแห่งด้ วยกัน อาทิ โรงเรี ยนอยุธยา โรงเรี ยนมัสเฟรนด์
โรงเรี ย นมหาพราหมณ์ วิ ทยาลัย คอนสแตนติน และวิท ยาลัย ต่า งชาติ และโรงเรี ย นสามเณร
โรงเรี ยนสามเณรมีชื่อปรากฏเรื่ อยมาจนกระทัง่ เสียกรุ งศรี อยุธยาในปี พ.ศ. 2310 (วุฒิชยั , กู้ 20
กรกฎาคม 2553:56-57) ทังนี
้ ้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินและอนุญาตให้
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มิชชันนารี จดั ตังโรงเรี
้
ยนและเปิ ดสอนได้ ในวิชาหรื อเนื ้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แต่มีข้อห้ ามว่าต้ องไม่
ทาการยุยงส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระด้ างกระเดื่องต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์และแผ่นดินของ
พระองค์ ดังความตอนหนึ่งที่ปรากฏในบันทึก “Relations de la France et du Royaume de
Siam de 1662 a 1703” ของ Lanier ที่เข้ ามาพานักในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า
“…ส่วนโรงเรี ยนของพวกเข้ ารี ตนันก็
้ จะได้ รับความบารุ งและมีสิทธิเท่าเทียมกับโรงเรี ยนอื่นๆ ของ
บ้ านเมือง...” (วุฒิชยั , กู้ 20 กรกฎาคม 2553: 56-57) จากบันทึกข้ างต้ น วุฒิชยั มูลศิลป์ (กู้ 20
กรกฎาคม 2553) ตังข้
้ อสังเกตว่า ‘โรงเรี ยนอื่นๆ ของบ้ านเมือง’ น่าจะหมายถึงโรงเรี ยนของคนไทย
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีชื่อมีแซ่ว่าอะไร ตังอยู
้ ่ที่ไหน เค้ าลางประวัติศาสตร์ การศึกษาไทยจึงมี
เพียงโรงเรี ยนของมิชชันนารี ในงานอีกชิ ้นหนึ่งที่ได้ ศกึ ษาบทบาททางการศึกษาของมิชชันนารี คือ
งานของ Saad Chiwan (Chiawan, retrieved 14 November, 2010) ได้ ให้ ภาพบทบาทการศึกษา
ของ มิ ช ชันนารี ในสมัยอยุธ ยาตอนกลาง คือ สมัยพระนารายมหาราช จนถึง ยุคกลางของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ที่มีรายละเอียดมากขึ ้นว่า โรงเรี ยนที่คณะมิชชันนารี ตงขึ
ั ้ ้นในสมัยพระนารายมหาราช
นัน้ มีหลายรูปแบบ ตังแต่
้
1. โรงเรี ยนสาหรับเตรี ยมคนท้ องถิ่นเข้ ารี ตและเตรี ยมสามเณรเป็ นพระคาทอลิก และให้
การศึกษากับพระคาทอลิก กิจกรรมส่วนนี ้ดาเนินการโดยโรงเรี ยนสามเณร และบันทึกว่าโรงเรี ยน
สามเณรตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1665
2. โรงเรี ยนสาหรับเด็กชายที่เป็ นเจ้ าเจ้ าแผ่นดิน พระมหากษัตริ ย์หรื อสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็ นผู้จดั ส่งมาให้ เรี ยนตามแบบแผนตะวันตกมีอยูน่ บั 10 พระองค์ และ
3. โรงเรี ยนที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อเด็กในชุมชนชาวคริสต์ ซึ่งมีทงคนสยามและคนชาติ
ั้
อื่นๆ ที่พานัก
อยูใ่ นกรุงศรี อยุธยา
ในขณะนันกรุ
้ งศรี อยุธยามีบาทหลวงและแม่ชีอยูจ่ านวนหลายสิบคน การศึกษาซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญของการเผยแพร่ ศาสนาจึงขยายตัวไปสู่พื ้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ ว ที่สาคัญโรงเรี ยนที่จดั ตังขึ
้ ้น
ได้ เปิ ดโอกาสให้ เด็กหญิงเข้ าอยู่ในระบบโรงเรี ยนด้ วยนับตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1671 เป็ นต้ นมา (Chiwan,
retrieved 14 November, 2010: 70) ทว่า ในทัศนะของ Chiwan เด็กที่เป็ นลูกหลานชาวบ้ าน
สามัญชน (commoner) ที่กล่าวถึงส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของเจ้ านายที่ศกั ดินาต่ามากกว่าบุตร
หลานชาวบ้ านที่เป็ นไพร่ทาส
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บทบาทมิชชันนารีสตรีในยุคสนธิสัญญาเบาริ่ง (พ.ศ.2398) และหลังยุคสนธิสัญญาเบาริ่ง
ในแผ่นดินของรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มิชชันนารี รีหลายคณะหลายนิกายได้ เดิน
ทางเข้ ามาอีกครัง้ เริ่ มจากมิชชันนารี นิกายโปรเตสแตนท์ ที่ได้ เข้ ามาเป็ นคณะแรกในปี พ.ศ. 2371
และได้ ทยอยเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทังในปี
้
พ.ศ. 2416 ในแผ่นดินของรัชกาลที่ 5 ประมาณ
ว่ามีมิชชันนารี พานักอยู่ในกรุ งสยามถึง 100 คน สังกัดคณะที่ทาหน้ าที่ประกาศศาสนา 5 คณะ
ด้ วยกัน ได้ แก่ 1. สมาคมมิชชันนารี ลอนดอน (London Missionary Society) ซึ่งได้ เข้ ามาตังแต่
้ ใน
สมัยพระนารายณ์ มหาราช 2. คณะกรรมการผู้แทนของอเมริ กันที่ทาหน้ าที่เผยแผร่ ศาสนาใน
ต่างประเทศ (American Board of Commissioners for Foreign Missions) 3. คณะกรรมการ
อเมริ กนั แบบติสท์ (American Baptist Board) มิชชันนารี ที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมากในคณะนี ้ คือ
นายแพทย์ แดน บีช บรัดเล่ย์ (Mr. Dan Beach Bradley) ท่านผู้นี ้ได้ มีบทบาท สาคัญต่อวงการ
จัดพิม พ์ หนัง สื อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และวงการแพทย์ แผนใหม่ 4. คณะกรรมการ
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน (American Presbyterian Missions) (ขวัญชีวนั , 2549) โดยที่มิชชันนารี
นิกายคาทอลิกจากฝรั่งเศสและมิชชันนารี อเมริ กันเพรสไบทีเรี ยน ที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนท์ได้ มี
ส่วนสาคัญอย่างมากในการบุกเบิกการศึกษาแผนใหม่สาหรับสตรี ในสยามประเทศ ทังในเขตพระ
้
นครและตามหัวเมืองที่สาคัญๆ ของแต่ละมณฑล รวมทัง้ มณฑลพายัพด้ วย (Chiawan, 2010)
ดังนันการศึ
้
กษาของเด็กหญิงยุคสนธิสญ
ั ญาเบาริ่ ง ที่ไม่ได้ จดั โดยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช
น่าจะอนุมานได้ วา่ เริ่มขึ ้นก่อนรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394.-2411) (ค.ศ. 1851-1868) ทังนี
้ ้
กลุ่ม มิ ช ชันนารี ละลอกใหม่ที่ ไ ด้ เ ดิน ทางสู่ส ยามในปลายรั ช กาลที่ 3 ได้ จัดตัง้ โรงเรี ย นส าหรั บ
เด็กหญิ ง และเด็กชายขึน้ จ านวนพอสมควร ทัง้ ในพระนครและปริ มณฑล แม้ โครงการโรงเรี ยน
สาหรับเด็กชาวบ้ าน ส่วนใหญ่ในขณะนัน้ จะมีระยะสันๆ
้ และมีเด็กจานวนไม่มากนักก็ตาม อาทิ
ในปี 2379 มีโรงเรี ยนที่อยู่ในความดูแลของมิชชันนารี สตรี ชื่อ โรงเรี ยน Mrs. Devenport ต่อมา ใน
ปี 2383 ได้ มีการก่อตังโรงเรี
้
ยน ชื่อ โรงเรี ยน Mrs. Piece แต่ไม่มีหลักฐาน ทังถิ
้ ่นที่ตงและจ
ั้
านวน
เด็ก ต่อมา ในปี 2395 จึงได้ ปรากฏชื่อโรงเรี ยน Mrs. Bladley ซึ่งตังอยู
้ ่ในละแวกวัดอรุ ณราราม
(วุฒิชยั , กู้ 20 กรกฎาคม, 2553: 58)
ประวัติศ าสตร์ โรงเรี ย นส าหรั บ เด็กหญิ ง เริ่ ม ชัด เจนภายหลัง ปี 2379 มี ก ารบัน ทึก ไว้ ใ น
ประวัติของโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง ซึ่งก่อตังในกรุ
้
งรัตนโกสินทร์ ในทานองว่า การศึกษาแผนใหม่
สาหรับเด็กหญิงในสยามได้ เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 หรื อในราว ปี ค.ศ. 1836 (พ.ศ.
2379) มิชชันนารี สตรี ที่เป็ นกาลังสาคัญในการบุกเบิก คือ นาง แดน บีช บรัดเล่ย์ (Mrs. Dan
Beach Bradley) ท่านเป็ นภรรยาของหมอบรัดเล่ย์ ทัง้ สองสามี ภรรยาเป็ นมิชชันนารี จาก
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สหรัฐอเมริกา สังกัดนิกายโปรเตสแตนท์ ซึง่ เดิมทีเป็ นนักบวชอยู่ในนิกายอเมริ กนั แบบติสท์ ต่อมา
เปลี่ยนเป็ นอเมริกนั เพรสไบเรี ยน ทังนี
้ ้ นาง แดน บีช บรัดเล่ย์ ได้ เริ่ มเปิ ดโรงเรี ยนสอนเด็กหญิงขึ ้นที่
บ้ านของท่านเองเป็ นเบื ้องต้ น มีนกั เรี ยนทังหมด
้
9 คน มีการว่าจ้ างครู ซึ่งเป็ นชาวต่างประเทศ มา
ทาการสอนวิชาเลข อ่านและเขียน ส่วนตัวท่านเอง สอนวิชาขับร้ องและพระคัมภีร์ ต่อมาโรงเรี ยน
สาหรั บเด็กหญิ ง ในปี กของมิ ช ชันนารี นิกายอเมริ กันเพรสไบที เรี ยน ได้ พัฒ นาจนกระทัง้ เป็ น
โรงเรี ยนกุลสตรี วังหลัง ในปี พ.ศ. 2417 และเป็ นต้ นกาเนิดของโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ณ
ปั จจุบนั (กู้ 17 เมษายน 2553: www.sakulthai.com)
ในขณะที่ทาการสอนหนังสือให้ เด็กชาวบ้ านที่บ้านพักส่วนตัวนัน้ นาง แดน บีช บรัดเล่ย์
ได้ ถวายการสอนในโรงเรี ยนสตรี ในเขตพระบรมมหาราชวังด้ วย นอกจาก นาง Bradley นาง
Mattoom) ซึ่งเป็ นภรรยาของ หมอ Stephen Mattoom ที่ได้ เดินทางเข้ ามายังกรุงสยามในปลาย
รัชกาลที่ 3 และนาง Jones ก็ได้ รับโอกาสจากรัชกาลที่ 4 ให้ เข้ าไปถวายการสอนหนังสือแด่
เจ้ านายฝ่ ายใน ในเขตพระบรมมหาราชวัง ถึงสัปดาห์ละ 6 วัน โดยผลัดเปลี่ยนกันสอน คนละ 2 วัน
วิชาที่จดั ให้ เรี ยนมีตงแต่
ั ้ ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และมารยาทของเจ้ านายตะวันตก
(วรรณพร, 2549:106) จึงพบว่าในช่วงเดียวกันนัน้ (พ.ศ. 2494) ได้ ปรากฏ ชื่อ โรงเรี ยนสอนสตรี ใน
วัง โดย และ นาง Bradley และนาง Leonowens อยู่ด้วย กล่าวกันว่ามิชชันนารี ต้องพยายาม
จัดสรรเวลาอย่างมีศิลปะในการเผยแผ่ศาสนา บริ การชุมชน และถวายการสอนวิชาการสมัยใหม่
ให้ กับลูกหลานชนชันผู
้ ้ ปกครอง ด้ วยมิชชันนารี บางคนมีแนวคิดว่าการศึกษาต้ องให้ กับเด็กทุกชน
ชัน้ และการไม่เปิ ดโอกาสการศึกษาสู่บุตรหลานชาวบ้ านสามัญชนนับเป็ นเรื่ องที่ผิดพระประสงค์
ของพระผู้เป็ นเจ้ า (Chiwan, 2010:71)
Part Themba Mgadla (1997) ศึกษาบทบาทมิชชันนารี สตรี กบั การศึกษาของเด็กและ
ผู้หญิงในประเทศ Botswana ทวีปอัฟริกา ระหว่าง ค.ศ. 1840-1937 (พ.ศ. 2383-2480) ชี ้ว่ากลุ่ม
มิชชันนารี เดินทางรอนแรมมายังโลกใหม่อนั ไกลโพ้ นสู่ทวีปอัฟริ กา ส่วนหนึ่งด้ วยแรงศรัทธาในพระ
เจ้ า แต่ในที่สุดพบว่าอุปสรรคสาคัญของการเผยแผ่ศาสนา คือ ภาษาและความเชื่อที่แตกต่างกัน
ระหว่างผู้มาเยือนและเจ้ าบ้ าน การที่คนท้ องถิ่นเข้ ารี ต แต่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ทา
ให้ พวกเขาเข้ าไม่ถึงพระเจ้ าและไม่สามารถถ่ายทอดเนื ้อหาคาสอนในคัมภีร์ใ บเบิล สู่ผ้ อู ื่นได้ การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทชาว Batswana ที่เข้ ารี ตให้ เป็ นตัวแทนพระเจ้ าที่สมบูรณ์จึงเป็ นที่มาของการ
บุกเบิกการศึกษาแบบตะวันตกให้ คนท้ องถิ่น ในระยะเริ่ มต้ นโรงเรี ยนซึ่งมักใช้ สถานที่ร่วมกับที่พกั
อาศัย เน้ นการสอนทักษะ 3 R คือ อ่าน (reading) เขียน (writing) และเลขคณิต ((a)rithmetic)
ต่อมาเพิ่มวิชาการขับร้ องและท่องพระคัมภีร์ บาทหลวงส่วนใหญ่ มุ่งทางานกับผู้ชายที่เป็ นหัวหน้ า
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เผ่ า จึ ง ถ่ า ยโอนงานด้ า นการศึก ษา สุข ภาพพื น้ ฐานและบริ ก ารชุม ชน ซึ่ ง ถูก ประเมิ น ค่า ว่ า มี
ความสาคัญน้ อยกว่าการทางานใกล้ ชิดกับผู้นาชนเผ่า ให้ กับภรรยาและมิชชันนารี สตรี ที่เ ป็ นโสด
Mgadla กล่าวว่า มิชชันนารี สตรี 9 คนที่เธอศึกษาทังหมดอยู
้
่ในสังกัดสมาคมมิชันนารี ลอนดอน
มิชชันนารี สตรี ที่ได้ รับมอบหมายให้ จัดการศึกษาสาหรับเด็กหญิงในระยะแรกๆ ได้ ขยายเนื ้อหา
หรื อบางพืน้ ที่ลดทอนเนื ้อหาวิชา 3 R ไปสู่ วิชาว่าด้ วยการตัดเย็บ การปั กผ้ า การวาดเขียน การ
ประกอบอาหาร และอาจมีการฝึ กอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และท่องพระคัมภีร์บ้าง ทังนี
้ ้ผู้หญิงที่เป็ น
ผู้ใหญ่ต้องการความรู้ที่ใช้ ประโยชน์ได้ ในชีวิตประจาวัน
ในช่วง 1890 การศึกษาแผนใหม่แบบตะวันตกสาหรับเด็กพื ้นเมืองทังหญิ
้ งและชายเริ่ มเป็ น
ที่ต้องการมากขึน้ ส่ ง ผลให้ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนมีความต่อเนื่ อง มิ ชชันนารี สตรี ที่เข้ ามา
Botswana ในยุคนี ้ บ้ างผ่านการฝึ กอบรมและมีประกาศนียบัตรด้ านการสอนมาจากประเทศต้ น
ทาง บ้ างได้ พกความเชื่อ เรื่ องสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และพินิจว่าการศึกษา
เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในจานวนสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ ของสตรี อาทิ มิชชันนารี ชื่อ Mary Partridge ที่
เข้ าไปพานักใน Botswana ช่วง ปี ค.ศ. 1890 เธอได้ รับการมอบหมายให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนที่เป็ น
ระบบสาหรับเด็กหญิง แต่ Miss Partridge เห็นว่า มิชชันนารี สตรี ควรจัดตังและดู
้
แลโรงเรี ยนที่มีทงั ้
เด็กผู้หญิงและผู้ชาย เธอและมิชชันนารี ที่ชื่อ Alice Young ต่างมีความเห็นว่า การศึกษาสมัยใหม่
จะช่วยปรับเปลี่ยนสถานภาพเด็กและสตรี ให้ ทดั เทียมบุรุษเพศ Miss Partridge สร้ างหลักสูตร และ
กิ จ กรรมการเรี ย นที่ มุ่ ง ให้ เด็ ก ทัง้ สองเพศสามารถเข้ าถึ ง ความรู้ ในเชิ ง วิ ช าการทัด เที ย มกั น
นอกจากนี ้เธอเห็นว่า‘โรงเรี ยนเรี ยนร่วม’ สร้ างโอกาสที่เหมาะสมสาหรับการฝึ กเด็กผู้ชายให้ เปลี่ยน
มุมมองต่อผู้หญิ งว่าเป็ นเพศที่อ่อนด้ อยกว่า รวมทังสามารถฝึ
้
กให้ เด็กผู้ชายช่วยทางานแบกหาม
และทางานบ้ าน อาทิ การเช็ดถูพื ้นและทาความสะอาดห้ องเรี ยน Mgadla (1997) อ้ างว่าเด็กหญิง
จากโรงเรี ยนมิชชันนารี จานวนหนึ่งต่อมา ได้ กลายเป็ นหัวหอกสาคัญในการเป็ นผู้นาเรี ยกร้ องสิทธิ
สตรี พร้ อมๆ กับการเป็ นนักเคลื่อนไหวต่อต้ านลัทธิอาณานิคม ในงานของ Ian Welch (2005) ที่
ได้ ศึกษาวิถีชีวิตและบทบาทมิชชันนารี สตรี ในจังหวัด Fujian ประเทศจีน ใน ช่วง ปลาย 1892 ถึง
กลาง 1895
ได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็นอุดมการณ์ เสรี นิย มและอุด มการณ์ สตรี นิยมแบบเสรี นิย มในกลุ่ม
มิชชันนารี สตรี ที่เข้ าไปทางานในประเทศจีน ซึง่ ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ของสยามเช่นกัน
แรงจูงใจของมิชชันนารี กบั การศึกษาในสยาม ได้ รับการสันนิษฐานเบื ้องต้ นจากนักวิชาการ
ไทยว่า มิ ช ชันนารี อาจต้ องการให้ คนสนใจศาสนาและเข้ ารี ต รวมทัง้ ต้ อ งการเพาะเมล็ดพัน ธุ์
ค่านิยมและความทันสมัยสู่คนท้ องถิ่น จึงเริ่ มให้ การศึกษาวิชาการสมัยใหม่แก่ลูกหลานชาวบ้ าน
(ยุพาภรณ์, 2530) อย่างไรก็ตาม จากบันทึกของ เอ็ดน่า บรูเนอร์ บัลด์ลีย์ มิชชันนารี สตรี สาวโสดที่
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เดินทางรอนแรมจากสหรัฐอเมริ กาสู่สยามในปลายรัชกาลที่ 5 เผยให้ เห็นว่า นอกจากศรัทธาในตัว
พระเจ้ าแล้ ว เธอพกพาความใฝ่ ฝั นส่วนตัว ตังแต่
้ ปรารถนาจะลิ ้มลองกลิ่นอายเสรี ภาพ การผจญภัย
ในดินแดนที่ไม่ค้ นุ เคย และการมีอาชีพและชีวิตในพื ้นที่น อกบ้ านทัดเทียมบุรุษ (บัลด์ลีย์, 2550)
ทังนี
้ ้ในโลกตะวันตก ตังแต่
้ กลางทศวรรษที่ 19 โอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็กหญิงชนชันกลางได้
้
เปิ ดกว้ างอย่างมาก และจานวนไม่น้อยได้ ลิ ้มลองชีวิตในวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย แต่ถึงกระนันการ
้
แทรกตัวเข้ าสู่ตลาดแรงงาน และมีอาชีพที่มีรายได้ ยงั เป็ นเพียงความฝั นที่เลือนราง (Standly,1986
) การเข้ าร่วมทางานกับคณะนักบวชเผยแผ่ศาสนาจึงเป็ นพื ้นที่นอกบ้ านที่ปลอดโปร่งโล่งพอสมควร
กิจกรรมการเป็ นตัวแทนพระเจ้ ายังสร้ างความชอบธรรมให้ ผ้ หู ญิงในประเทศตะวันตก ทังโสดและ
้
แต่งงานได้ ออกจากบ้ านมารอนแรมไปยังดินแดนใหม่อีกด้ วย (Bartlett, 2010; บัลด์ลีย์, 2550;
Welch, 2005; Mgadla, 1997)
เช่นเดียวกัน ความใฝ่ ฝั นในเรื่ องการยกระดับสิทธิและเสรี ภาพของเพื่อนมนุษย์น่าจะเป็ น
อุดมการณ์สว่ นหนึง่ ของมิชชันนารี สตรี ที่อยูใ่ นสยามบางคนด้ วย อย่างเช่น แหม่มโคล (Miss. Edna
Sarah Cole (1878-1923) แห่งโรงเรี ยนสตรี วงั หลังได้ พยายามปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ
โรงเรี ยนให้ มีมาตรฐานวิชาการ เฉกเช่นโรงเรี ยนรัฐบาลสาหรับเด็กชาย รวมทังมี
้ กิจกรรมเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ ความเป็ นผู้นาและบริ การสาธารณะให้ นกั เรี ยน นอกจากนี ้ แหม่มโคล และมิชนั นา
สตรี คนอื่นๆ อาทิ Mrs. Harriet House ยังมีส่วนสาคัญในการจัดตัง้ สโมสรสตรี กรุ งสยาม
‘women club’ ขึ ้นในพระนคร แม้ สมาชิกเป็ นพระเจ้ าลูกยาเธอ พระเจ้ าน้ องยาเธอ และสตรี สงู ศักดิ์
ในพระบรมราชวังก็ตาม (บัลด์ลีย์, 2550;) ทังนี
้ ้ กระแสความคิดความเชื่อในเรื่ องสิทธิของมนุษย์
และสิทธิสตรี ในแนวเสรี นิยมได้ ปรากฏตัวขึ ้นมาก่อนแล้ วในสังคมตะวันตก สิทธิของมนุษย์ ซึ่งเป็ น
ทังอุ
้ ดมการณ์และแนวความคิดได้ ก่อโครงตังเค้
้ าขึ ้นในโลกตะวันตก ตังแต่
้ ช่วงก่อนศตวรรษที่ ค.ศ.
17 และ ค.ศ.18 ได้ กลายเป็ นอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองใหม่ที่ถกู นามาใช้ เป็ นพลังในการ
เรี ยกร้ องเพื่อการกาจัดสิทธิของกษัตริ ย์และบรรดาขุนนางและเรี ยกร้ องให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในการเป็ น
พลเมือง สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน และสิทธิการศึกษา สิทธิการมีงานทา และสิทธิทางการเมือง
โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตัง้ เป็ นต้ น การเรี ยกร้ องนี ้นาไปสู่การเรี ยกร้ องเรื่ องความเท่าเทียมของ
ผู้หญิงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้ วย ความคิดเหล่านี ้ได้ มีอิทธิ พลต่อนักสตรี นิยมรุ่นแรกๆ เช่น Marry
Wolstonecraft ในศตวรรษที่ 18 ต่อมาเป็ นจอห์น John stuart Mill Harriet Taylor ในศตวรรษที่
19 (วารุณี, 2547)
Marry Wolstonecraft เป็ นชาวอังกฤษ และมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1759-1799 ได้ เขียน
หนังสือที่เปรี ยบเสมือนคัมภีร์ของขบวนสตรี นิยม ชื่อ A Vindication of the rights of women
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ตีพิมพ์ในปี 1792 เป็ นหนังสือที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแรงบันดาลใจสาคัญให้ ผ้ หู ญิงที่ทางานใน
ขบวนการเคลื่อนไหว ในยุคนัน่ และต่อมา (วารุณี, 2547) กล่าวกันว่า A Vindication of the rights
of women เป็ นหนังสือเล่มแรกที่ท้าทายต่อความเหนือกว่าของผู้ชายทังระบบ
้
ผู้หญิงได้ รับการ
วางเป็ นนัยๆให้ เป็ นชนชันแห่
้ งเพศ (sex class) (Tong, 1989) Wolstonecraft ท้ าทายต่อความ
เชื่อความเป็ นชาย-หญิงที่มีมาแต่เดิม และปฏิเสธความเชื่อเรื่ องความด้ อยกว่าของผู้หญิง เธอท้ า
ทายความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็ นเพศที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็ นเพศไม่มีเหตุผลและเจ้ าอารมณ์ ว่า
เป็ นความคิดที่ผ้ ชู ายสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง Wolstonecraft จึงเรี ยกร้ อง
ให้ ผ้ ูหญิ ง ปลดปล่อยตัวเองจากการเป็ นของเล่นประเทืองอารมณ์ ผู้ชาย นอกจากนี ้ ยังเสนอว่า
ความแตกต่างระหว่างหญิ ง ชายมาจากสิ่ ง แวดล้ อ มทางสัง คม มิ ใช่เป็ นเรื่ อ งธรรมชาติดัง ที่ นัก
ปรัชญาผู้ชายทังหลายเสนอมา
้
ยิ่งไปกว่านี ้เธอยังท้ าทายความเชื่อและค่านิยมสมัยนัน้ ที่เชื่อว่า
หญิงชายมีคณ
ุ ธรรมแตกต่างกัน รวมทังความเชื
้
่อที่ว่า คุณธรรมอยู่คกู่ บั เพศทางกายภาพ คุณธรรม
ที่ดีของผู้หญิงคือ ความเป็ นคนว่านอนสอนง่าย เรี ยบร้ อย อ่อนหวาน ในขณะที่ผ้ ชู าย คือ ความเป็ น
อิสระ เข้ มแข็ง และความเป็ นผู้นา เป็ นต้ น Wolstonecraft ปฏิเสธความเป็ นหญิงที่สงั คมกาหนดขึน้
และเสนอว่า ความเข้ มแข็งที่ผ้ ูชายอาจเหนือกว่าผู้หญิง และเป็ นเรื่ องทางธรรมชาตินนั ้ คือความ
เข้ มแข็งตามสรี ระเท่านัน่ นอกจากนี ้แล้ วทังสองเพศมี
้
ความเหมือนกัน รวมทังคุ
้ ณธรรม ความรู้
และการศึกษา
คุณธรรมของมนุษย์ที่ Wolstonecraft มองว่ามีความสาคัญมากคือ อิสรภาพ (liberty)
และความมีเหตุผล (rational) อิสรภาพเป็ นพื ้นฐานของคุณธรรมชุดอื่นๆ และที่สาคัญไปไม่น้อย
กว่ากันคือ ความมีเหตุมี ผล เพราะสิ่งนีท้ าให้ ม นุษย์ อยู่เหนื อสัตว์ มี อิสระจากสิ่ง ต่างๆ ความมี
เหตุผลเป็ นพลังก้ าวหน้ า นามนุษย์ส่กู ารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ ดีขึ ้น เพราะฉะนันส
้ าหรับ
ผู้หญิงสิ่งแรกที่สาคัญที่สดุ คือ การทาให้ เป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุมีผล (rational agent) และต่อไปคือ
การเป็ นพลเมือง (citizen) ความมีเหตุผลจะทาให้ ผ้ หู ญิงทางานในหน้ าที่ตา่ งๆได้ อย่างถูกต้ องใน
กรอบของบุรุษเพศ อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าผู้หญิงยังไม่คอ่ ยมีเหตุผล เป็ นคนที่ไม่ร้ ูจกั ใช้ สมอง
จุกจิก เหลาะแหละและสนใจแต่เรื่ อง ความสวยความงามของร่ างกาย และหมกมุ่นในเรื่ องของ
ความรัก แต่สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นผลมาจากการอบรมเลี ้ยงดู การฝึ กฝน หรื อการศึกษาที่ผ้ หู ญิ งได้ รับใน
สมัยนัน(วารุ
้
ณี, 2547) เพราะฉะนัน้ ผู้หญิงต้ องเข้ าถึงการศึกษาที่แท้ จริง (real education) ซึ่ง
หมายถึงการศึกษาที่ผ้ ูชายได้ รับอยู่ในขณะนัน้ (Tong, 1989: 16-17) การเคลื่อนไหว เพื่อสร้ าง
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในยุคของ Wolstonecraft คือ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึง
การศึกษาที่แท้ จริ ง เพื่อบ่มเพาะผู้หญิงเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือ มีเหตุมีผลและมีศกั ยภาพกาหนด
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ชีวิตตัวเอง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่สมดุลที่แท้ จริ งระหว่างหญิงชาย ต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิง
เข้ าถึงสิทธิ พลเมืองมิ ติอื่นๆ ด้ วย อาทิ สิทธิ ทางเศรษฐกิจ (การมี งานทา)และการเมื อง มิ ฉะนัน้
อิสรภาพและศักยภาพที่ได้ รับการบ่มเพาะจากระบบการศึกษาก็ไม่มีพื ้นที่ให้ แสดง ด้ วยผู้หญิงยังคง
ถูกกากับกักขังอยูใ่ นปริมณฑลบ้ าน (private sphere) ดัง่ เดิมมิเปลี่ยนแปลง (Tong, 1989)
เมื่อนางแดน บีช บรัดเล่ย์ ได้ เดินทางกลับสหรัฐอเมริ กา หมอสอนศาสนากลุ่มใหม่ซึ่งได้
เดินทางเข้ ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยในระยะต่อมาได้ สานต่อภารกิจทางการศึกษา อาทิ ใน
ปี พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 หมอสอน
ศาสนานิ ก ายโปรเตสแตนท์ ที่มี บ ทบาทสาคั ญในวงการแพทย์ และการศึก ษาสมั ยใหม่
ประกอบด้ วย หมอสตีเฟน แมทตูน (Stephen Mattoom) คนไทยเรี ยกท่านว่า หมอมะตูม และ
ภริ ยา (Mrs. Mattoom) และ หมอซามูเอล เรย์โนลด์ เฮาส์ (Reynolds Samuel House) หรื อ คน
ไทยเรี ยกท่านว่า หมอเฮาส์ และภริยา ในวันที่ 13 กันยายน 2395 นางแมทตูน ได้ ก่อตัง้ โรงเรี ยน
เด็กชาย แบบไปกลับขึน้ ที่ชมุ ชนกุฎีจีน ทังนี
้ ้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าฯ ทรงโปรดให้
คณะมิชชันนารี กลุ่มดังกล่าวอยู่รวมกับชาวต่างชาติชาติอื่น ๆ ที่ชมุ ชนกุฎีจีน3 ต่อมาได้ ขยับขยาย
ไปอยู่ ณ ที่หมู่บ้านมอญ ซึ่งตังอยู
้ ่ใกล้ ๆกับวัดแจ้ ง หรื อวัดอรุ ณราชวรารามปั จจุบนั วัดแจ้ งตังอยู
้ ่
ด้ านทิศตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยา หรื อฝั่ งธนบุรี ตรงเข้ ากับวัดโพธิ์(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม)ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นฝั่ งกรุงเทพมหานคร
เมื่อเปิ ดสอนครัง้ แรก โรงเรี ยนของนางแมตตูนได้ สอนเป็ นภาษาไทย และได้ จ้างนักเรี ยนมา
เรี ยนวันละ 1 เฟื่ อง เมื่อแรกตังมี
้ นกั เรี ยน 8 คน อีก 2 เดือนต่อมามีนกั เรี ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 27 คน ใน
ปลายเดือนกันยายน ปี เดียวกัน ซินแส คีเอ็ง ก๊ วยเซียน บาทหลวงชาวจีนได้ เปิ ดโรงเรี ยนที่ข้างวัด
อรุณราชวรารามอีกหนึง่ แห่ง เป็ นโรงเรี ยนประจาสาหรับเด็กชาวจีนและสอนเป็ นภาษาจีน โรงเรี ยน
ของซิ น แส คีเ อ็ง ก๊ ว ยเซี ยน ถูก บัน ทึ กว่าเป็ นโรงเรี ย นประจ าแห่ง แรกในประเทศไทย และในปี
เดียวกันนันเอง
้ มีการหลอมรวมโรงเรี ยนของนางแมตตูนกับโรงเรี ยนของซินแส คีเอ็ง ก๊ วยเซียนเข้ า
ด้ วยกัน ทาให้ กิจการของโรงเรี ยนมีความก้ าวหน้ ามาก เนื่องจากได้ รับการสนับสนุนทังจากพระเจ้
้
า
แผ่นดิน ขุนนาง และข้ าราชการชันสู
้ ง ต่อมาในปี 2405 จึงได้ รับเด็กหญิงเข้ าร่วมเรี ยนด้ วย แต่ต้อง
ยุตกิ ารรับในเวลาต่อมา
ในระยะถัดมาไม่นาน โรงเรี ยนดังกล่าวได้ ย้ายไปอยู่ที่ ชุมชนสาเหร่ เริ่ มทาการสอนเป็ น
ภาษาไทย มีวิชาเรี ยนที่เป็ นระบบแบบตะวันตกมากขึ ้น ประกอบด้ วย วิชาปรัชญา เลข ภูมิศาสตร์
3

ชุมชนกุฏีจีน ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าเจ้ าพระยาฝั่ งธนบุรี ตรงข้ ามกับปากคลองตลาดซึง่ ตัง่ อยูฝ่ ั่ งกรุงเทพมหานคร ชุมชนกุฏีจีน สมัยต้ น กลางรัตนโกสินทร์ เป็ นแหล่งพานักและที่อยูอ่ าศัยของชาวจีน มุสลิม และคณะมิชชันนารี
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เรี ยงความ และดาราศาสตร์ และในปี เดียวกันนัน้ คณะมิชชันนารี นิกาย โปรเตสแตนท์ ได้ ก่อตัง้
คริสตจักรเพรสไบที่เรี ยนที่ 1 ขึ ้น ที่สาเหร่ พร้ อมๆกับได้ ก่อตังโรงเรี
้
ยนสาหรับเด็กชายขึ ้นอีกหนึ่งแห่ง
แต่ท้ายที่สุดได้ มีการหลอมรวม 2 โรงเรี ยนเข้ าด้ วยกัน ภายใต้ ชื่อใหม่ว่า ‘สาเหร่บอยส์คริ สเตียนไฮ
สคูล’ ซึ่งต่อมาได้ พฒ
ั นามาเป็ น“โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียน” ในปั จจุบนั (พรรณศรี , 2500; วารุณี
,2523)
ในยุคทุนนิยมบุกเบิก ได้ มีกลุ่มมิชชันนารี เข้ าพานักในกรุงสยามหลายนิกายด้ วยกัน และ
ต่างก็มีบทบาทในการนาความรู้และวิทยาการแบบตะวันตกเข้ าสู่สงั คมสยาม มีหลักฐานว่า ในปี
พ.ศ. 2397 คณะมิชชันนารี นิกายคาทอลิกจากฝรั่งเศส ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนขึ ้นที่กรุงเทพและที่จนั ทร์
บุรีได้ รับนักเรี ยนทังหญิ
้ งชายเข้ าเรี ยนและสอนวิชาการสมัยใหม่หลายวิชา อาทิ สอนการอ่านและ
เขียน วิชาการขับร้ อง เลขและวิชาทางด้ านศาสนา ต่อมา ในปี 2408 ที่จงั หวัดจันทร์ บุรี นางแมค
ฟาแลนด์ (Mrs. Mac Farland) ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนอุตสาหกรรมหญิงขึ ้นเพื่อฝึ กสอนวิชาการฝี มือแก่
สตรี และเด็กหญิง แต่ต้องประสบกับปั ญหาเนื่องจากนักเรี ยนมักขาดเสมอๆ เพราะต้ องช่วยเหลือ
ครอบครั วทานา ส่วนโรงเรี ยนก็ ประสบกับปั ญหาด้ านเงิ น ทุน เนื่ องจากเป็ นการเรี ยนที่ ให้ เปล่า
ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันนัน้ มิชชันนารี ที่พานักที่หวั เมืองทางเหนือ คือ เชียงใหม่ ชื่อนางแม็ค จิววารี
ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนขึ ้น และมีรายงานว่ามีเด็กหญิงเพียง 2 คนที่เรี ยนจนกระทังอ่
้ านออกเขียนได้ ยุคนี ้
โรงเรี ยนส่วนใหญ่ตอ่ ตังขึ
้ น้ และดาเนินเพียงในช่วงสันๆ
้ เท่านัน้ มิชชันนารี ในนิกายเดียวกันที่พานัก
ในกรุงเทพก็ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนสาหรับเด็กชายขึ ้นหลายแห่ง ซึ่งต่อมาโรงเรี ยนที่ดาเนินการโดยคณะ
มิ ช ชัน นารี ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เป็ นโรงเรี ย นเชลยศัก ดิ์ ต่อ มามี ส ถานะเป็ นโรงเรี ย นเอกชนอาทิ
โรงเรี ยน อัสสัมชัญ โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียน (นงเยาว์, 2526)
ย้ อนกลับมาในส่วนของมิชชังนิกายโปรเตสเต็นท์ จากสหรัฐอเมริ กานัน้ โรงเรี ยนเด็กหญิง
ได้ รับการสานต่อจากมิชชันนารี สตรี ที่คนไทยเรี ยกว่านางเฮาส์ (Mrs. Harriet M. House) ภรรยา
หมอซามูเอล เรย์โนลด์ เฮาส์ มีบนั ทึกว่านางเฮาส์ ได้ สานต่อปณิธานของนาง แดน บีช บรัดเล่ย์
และมีการสอนภาษาอังกฤษและเย็บปั กถักร้ อยเพิ่มขึน้ จากวิชาการพืน้ ฐานซึ่งได้ แก่ ทักษะ 3 R
และเนื ้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ในขณะเดียวกัน ตัวท่านเองยังได้ รับเชิญไปสอนสตรี สงู ศักดิ์ในวังอีก
ด้ วย ส่วนสามีของท่าน คือ หมอเฮาส์ มีบทบาทในการบุกเบิกความรู้ด้านแพทย์สมัยใหม่ รวมทัง้
ได้ รับการไว้ วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจอมเล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นอย่างสูง พระองค์ทรง
รับหมอเฮาส์ไว้ เป็ นแพทย์หลวง (กู้ 17 เมษายน 2553: www.wanglangwattana.org)
ด้ วยมีปณิธานแรงกล้ าที่จะสถาปนาโรงเรี ยนสตรี ให้ เป็ นปึ กแผ่นขึ ้นในสยามประเทศ นาง
เฮาส์ได้ เดินทางกลับไปสหรัฐอเมริ กา เพื่อทาการขอบริ จาคเงินทุนสาหรับโครงการจัดตังโรงเรี
้
ยน

36 การศึกษาระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง
เด็กหญิงขึ ้น และได้ รับการสนับสนุนจากสมาคมสตรี แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กา โครงการฯของท่าน
จึงได้ รับเงินบริ จาคมาจานวน 4,000 เหรี ยญสหรัฐ ภายใต้ โครงการที่ฝรั่งเรี ยกว่า ‘Harriet M.
House School for Girls’ แต่คนไทยเรี ยกว่า โครงการ ‘โรงเรี ยนสตรี วงั หลัง’ นางเฮาส์ นาเงินก้ อน
ดังกล่าวมาชื อ้ ที่ดินเพื่อก่อสร้ างโรงเรี ยน ณ. บริ เวณวังหลัง ฝั่ งตะวันตกของแม่นา้ เจ้ าพระยา
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของโรงพยาบาลศิ
ั้
ริราช เมื่อเปิ ดสอนในปี พ.ศ. 2417 โรงเรี ยนรับนักเรี ยน ทัง้
ประจาและไปกลับ ให้ เด็กๆ อยู่ กิน และเล่าเรี ยนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่า ยใดๆ ทัง้ สิ ้น ขณะนันมี
้
นักเรี ยนประจา จานวน6 คน ที่เหลือเป็ นนักเรี ยนไปกลับ แต่ไม่นานนัก โรงเรี ยนต้ องประสบกับ
ปั ญหาการเงิน จึงล้ มลุกคลุกคลานมาจนกระทัง้ ในปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) จึงได้ แหม่มโคลมา
เป็ นผู้ดแู ลและสานต่อปณิธานโรงเรี ยน จึงอาจสรุปได้ ว่าการศึกษาสมั ยใหม่ที่จดั ขึ ้นนอกราชสานัก
สาหรับเด็กหญิงในยุคหลังสนธิสญ
ั ญาเบาริ งนัน้ มีเค้ าลางตังแต่
้ ปลายรัชสมัยของพระเจ้ าอยู่หวั ใน
รัชกาลที่ 3 และตลอดในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 แต่ขาดความต่อเนื่อง เนื ้อหาการเรี ยนการสอนส่วน
ใหญ่ยงั เป็ นทักษะ 3 R และพระคัมภีร์
มิสโคล หรื อ แหม่มโคล สมัครมาเป็ นมิชชันนารี นิกายโปรเตสเต็นท์ ในพ.ศ. 2421 (ค.ศ.
1878) แต่ได้ ไปพานักประจาเชียงใหม่ แหม่มโคลได้ มีส่วนรับผิดชอบโรงเรี ยนสาหรับเด็กหญิงที่
เชียงใหม่มาก่อนหน้ าแล้ วช่วงสันๆ
้ เมื่อมารับงานโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง ในปี แรก มีนกั เรี ยนหญิง
อยู่ทงหมด
ั้
7 คน อยู่ประจา 6 คน อีก 1 คนเป็ นนักเรี ยนไป-กลับ ในปี ที่ 2 มีนกั เรี ยนเพิ่มขึ ้นอีก 20
คน ส่วนใหญ่เป็ นเด็กที่คณะมิชชันนารี สอนอยู่ที่บ้านตัวเอง (ยุพาภรณ์, 2530 ) มีการยกย่องว่า
มิสโคล มีรูปร่างระหง (ดูภาพที่ 1. ประกอบ) งดงาม เฉลียวฉลาด สุภาพอ่อนโยน เข้ มแข็ง อดทน
และเคร่งครัดในระเบียบวินยั ที่สาคัญมิสโคลเป็ นสตรี ชาวต่างประเทศรู้จกั วางตัวอย่างกุลสตรี ไทย
จึงเป็ นที่ยอมรับและรู้จกั ของคนทัว่ ไปนับตังแต่
้ สามัญชน ข้ าราชการ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
(บัลค์ลีย์,2550)
เมื่อมิสโคลมารับงานท่านมีปรัชญาในการศึกษาของเด็กหญิงว่า “แสวงหาจริ ยธรรม และ
ถามหาความรู้ (Seek beauty and pursue knowledge)” ไปพร้ อมๆกัน หลักสูตรของโรงเรี ยน
นอกจากสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการด้ าน ภาษาอังกฤษ การเย็บปั กถักร้ อย เล่นดนตรี และ
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ภาพงานวันเกิดมิสโคล (สวมหมวก) ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ( retrieved 17 เมษายน 2553: ประวัติโรงเรี ยนกุลสตรี
วังหลัง-วัฒนาฯ อย่างสังเขป , www.wanglangwattana.org)

การประกอบอาหาร อันเป็ นวิชายกกระดับความเป็ นกุลสตรี แบบวิกธอเรี ย แล้ ว เธอยังปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ ส อดคล้ องกับหลักสูตรที่ ใช้ เรี ยนในโรงเรี ยนส าหรั บเด็กชายด้ วย จึง เป็ นที่ นิยมของ
ผู้ปกครอง โรงเรี ยนริ เริ่ มเก็บค่าเล่าเรี ยนและค่าเลีย้ งดูคนละ 5 บาทต่อเดือน ทาให้ ผ้ ปู กครอง
บางส่วนไม่พอใจเพราะเงิน 5 บาทไม่ใช่จานวนเล็กน้ อยในสมัยนัน้ จึงมาลานักเรี ยนออกจาก
โรงเรี ยนเสียหลายคน ทว่า ไม่นาน จานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นมากกว่าเดิม มิสโคล เช่นเดียวกับนาง
เฮาส์ เริ่มหาเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กหญิงอย่างต่อเนื่อง และได้ ขยายจนกระทังเปิ
้ ด
สอนในระดับชันมั
้ ธยมต่อมา ในปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) โรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลังมีนกั เรี ยนจบ
หลักสูตรมัธยมเป็ นครัง้ แรก จานวน 7 คน ขณะนัน้ กระทรวงธรรมการได้ กาหนดให้ นกั เรี ยนหญิง
เรี ยนหลักสูตรที่ต่างไปจากนักเรี ยนชายในโรงเรี ยนของรัฐ เพื่อประลองความรู้ ทางวิชาการของ
นักเรี ยนสตรี วงั หลัง ในปี 2446 มิสโคลจึงส่งนักเรี ยนหญิงที่จบชันมั
้ ธยมของโรงเรี ยนเข้ าสอบเทียบ
มาตรฐานในชันมั
้ ธยมบริ บูรณ์ (มัธยม 6) ตามหลักสูตรนักเรี ยนชายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จานวนผู้เข้ าท้ าชิงสอบได้ 4 คน มี น.ส. ตาด ประทีปะเสน ที่ได้ รับรางวัลวิชาไวยากรณ์ไทย และ
ภาษาอังกฤษจากกระทรวงศึกษาธิการด้ วย
เมื่อนักเรี ยนหญิ งเริ่ มจบชันมั
้ ธยม มิสโคล ได้ เปิ ดสอนวิชาครูขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่ โรงเรี ยนกุล
สตรี วงั หลัง ใน ปี พ. ศ. 2432 ดังนันเมื
้ ่อรัฐบาลเริ่มให้ คณ
ุ ค่าการศึกษาสาหรับเด็กหญิง จนกระทัง้
ได้ จัดตังโรงเรี
้
ยนสตรี ขึ ้นในเวลาต่อมา ครู สตรี ที่ออกไปสอนในโรงเรี ยนรัฐบาล 13 แห่ง และ
โรงเรี ยนของมิชชันนารี ที่ได้ เริ่ มขยายตัวไปตามหัวเมืองต่างๆ ทัว่ ประเทศ เป็ นนักเรี ยนที่สาเร็ จ
การศึ ก ษาจากโรงเรี ยนกุ ล สตรี วั ง หลั ง แทบทั ง้ สิ น้
(กู้
17เมษายน 2553:
www.wanglangwattana.org) ในปี พ. ศ. 2439 มีโรงเรี ยนสตรี ที่อยู่ในความดูแลของมิชชันนารี
นิกายคาทอลิกจากฝรั่งเลศจานวน 23 แห่งทัว่ ประเทศ มีนกั เรี ยนสตรี ทงหมด
ั้
1381 คน (ยุพาภรณ์,
2530) ต่อมาเพิ่มเป็ น 11,400 คนในปี 2457 (ศิริพร, 2526)
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อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสตรี ของกลุม่ มิชชันนารี อาทิ โรงเรี ยนกุลสตรี วงั
หลัง มีความมัน่ คงมากขึ ้น แต่ส่วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยู่ในเขตพระนคร และตามหัวเมืองสาคัญที่
มิชชันนารี ได้ พานักอย่างต่อเนื่อง และที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ เด็กหญิงที่มีโอกาสยังคงอยู่ในแวดวงชน
ชันกลาง
้
ทังเป็
้ นพุทธ และเป็ นคริ สต์เตียน กล่าวเฉพาะโรงเรี ยนกุลสตรี วงั เด็กนักเรี ยนมีทงั ้ รัชนิกลุ
ลูกเจ้ านายชันสู
้ ง ลูกพ่อค้ าและคหบดีชาวจีน และลูกข้ าราชการระดับล่าง ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
(บัลค์ลีย์, 2550) เด็กชาวบ้ านยังเข้ าไม่ถึงโรงเรี ยนที่ดาเนินการโดยมิชซังต่างๆ ส่วนหนึ่ง เนื่องจากมี
การเก็บค่าใช้ จา่ ยที่คอ่ นข้ างสูง ส่วนลูกหลานของทาสยังไม่ได้ รับสิทธิการศึกษา จนกระทังกาลล่
้
วง
เข้ าถึงปลายรัฐกาลที่ 5 อย่างไรก็ตาม มิชชันนารี บางคน รับอุปถัมภ์เด็ก ที่จดั ว่าอยู่ในกลุ่มด้ อย
โอกาสสมัยนัน้ อาทิ เด็กที่ ถูกพ่อแม่ขายให้ เจ้ าของซ่องนางโลมและมิ ช ชันนารี ไ ถ่ถอนออกมา
(Chiwan , 2010) เด็กกาพร้ า เด็กลูกครึ่ง ทังพ่
้ อฝรั่ง -แม่ลาว พ่อฝรั่ง-แม่ไทย เด็กเหล่านี ้มีโอกาสได้
เรี ยนหนังสือในโรงเรี ยนที่จดั โดยมิชชังต่างๆ รวมทังในโรงเรี
้
ยนกุลสตรี วงั หลัง ในบันทึกของเอ็ดนา
(บัลค์ลีย์, 2550) เรื่ องโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง เธอเล่าว่า มิสโคลต้ องการให้ เด็กนักเรี ยนที่เป็ นลูก
เจ้ านายและสามัญชนปฏิบตั ิต่อกันเยื่องมนุษย์ที่เท่าเทียม แต่ปรากฏว่าลูกเจ้ านายและรัชนิกุล
ยังคงวางตัวเหนือกว่าและบีบบังคับให้ เพื่อนที่ต่าศักดิ์กว่าทางานที่ใช้ แรงกาย อาทิ ทาความสะอาด
พื ้นห้ องนอน และจัดเก็บเครื่ องนอนแทน
ปรากฏการณ์ที่ว่าโรงเรี ยนสตรี ที่จดั ตังโดยมิ
้
ชชันนารี เป็ นพื ้นที่สาคัญสาหรับเด็กในชนชัน้
กลางใหม่ของสยามประเทศอีกส่วนหนึ่งอาจพิจารณาได้ จากรายชื่อโรงเรี ยนที่กระทรวงธรรมการ
ประกาศรับรองวิทยาฐานะ เมื่อพระบาทสมเด็จในรัชกาลที่ 5 ได้ ทรงจัดตังกระทรวงธรรมการขึ
้
้น ใน
ปี พ.ศ. 2435 นัน้ บทบาทที่สาคัญประการหนึ่งของกระทรวงธรรมการคือ การออกประกาศรับรอง
วิทยาฐานะโรงเรี ยนราษฏร์ สตรี ที่อยู่ในความดูแลของหมอสอนศาสนานิกายต่างๆ และที่อยู่ใน
อุปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรี พชั รินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลของพระองค์ด้วย ที่ได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยน
สาหรับสตรี ขึ ้นด้ วยเช่นกันในปี พ.ศ. 2447 คือโรงเรี ยนราชินี พบว่าในระหว่างปี พ.ศ.2468-2486
กระทรวงธรรมการได้ ประกาศรับรองวิทยาฐานะโรงเรี ยนราษฏร์ สตรี จานวน 7 แห่ง เท่านัน้ ทังหมด
้
ตังอยู
้ ใ่ นเขตพระนคร ซึง่ นอกจากโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรี ยนราชินีแล้ ว ยังรวมถึง โรงเรี ยน
มาแตร์ เดบีวทิ ยาลัย โรงเรี ยบเซนต์โยเซพคอนแวนต์ เป็ นต้ น (ยุพาภรณ์ แจ้ งเจนกิจ , 2530: 139 )
โรงเรี ยนสตรี มิชชันนารี ของมิสโคล ไม่ปรากฏว่า เน้ นให้ เด็กเปลี่ยนศาสนา แต่ถึงกระนัน้
คาดว่าได้ ตบแต่งเจตคติและรสนิยมแบบอาณานิคมลงสู่ตวั เด็กไปมิใช่น้อย อย่างเข้ มแข็ง พิจารณา
จากกิ จกรรมของโรงเรี ยน แบบแผนการใช้ ชี วิตที่ห่างไปจากรากสัง คมเดิม รวมทัง้ การบ่ม เพาะ
ความคิดและทักษะความเป็ นแม่และเมียภายใต้ อุดมการณ์วิกตอเรี ย ที่นอกจากจะเชี่ยวชาญใน
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งานบ้ านงานเรื อนตามวิถีตะวันตกแล้ ว ยังต้ องมีความรู้ ในด้ านอักขระวิธีและวิทยาการสมัยใหม่
รวมทังภาษาอั
้
งกฤษ และมารยาทในการเข้ าสมาคมแบบชาติตะวันตก แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ โครงการ
โรงเรี ยนสตรี ที่บกุ เบิกด้ วยสตรี มิชชันนารี ได้ เปิ ดพื ้นที่และมุมมองต่อตัวเองและโลกใหม่ ให้ เด็กหญิง
ที่เริ่ มมีกรอบคิดในการมองตัวเองเป็ น ‘คน และพลเมืองเต็มชัน’้ มากขึ ้น พร้ อมๆ กับ เป็ นสะพาน
ทอดยาวนาพาเด็ก และสตรี เ ข้ าสู่ปริ ม ลฑลเศรษฐกิ จ แบบทุน นิย ม ในยุค ต้ น รั ช กาลที่ 6 อาชี พ
สมัยใหม่ที่ได้ รับการบ่มเพาะว่าเป็ นอาชีพของสตรี ที่มีการศึกษา คือ อาชีพครู และพยาบาล (วัลยา,
2526) ธุรกิจส่วนตัว อย่างเช่น การทาวารสารสตรี และตัดเย็บเสือ้ ผ้ า ก็เปิ ดกว้ างเป็ นทางเลื อก
มากขึ ้น แนวคิดต่อตัวตนของผู้หญิงและต่อสังคมการเมืองที่ปรากฏในวารสาร กุลสตรี ในปลาย
รัชกาลที่ 5 และอีกหลายฉบับในยุคต่อมาเผยให้ การแตกตัวทางความคิดของสตรี ไทยชนชันกลาง
้
ได้ เป็ นอย่างดี ทังในเชิ
้ งอาชีพ บทบาทและนิยามความเป็ นผู้หญิง แม่และเมีย

บทบาทของสตรีราชสานักกับการศึกษาของเด็กหญิงสามัญชน
การจัดตั้งโรงเรียนราชินี
การศึกษาของเด็กหญิ ง ในยุคปฏิ รูปประเทศ นอกจากได้ รับการสนับสนุนจากสตรี ช าว
ต่างประเทศที่เป็ นหมอสอนศาสนาแล้ ว พบว่ายังได้ บุกเบิกจากสตรี ฝ่ายในหรื อสตรี ชนชันสู
้ ง อีก
ด้ วย สาหรับสตรี ในชนชันสู
้ ง ที่เป็ นผู้นาและเป็ นกาลังสาคัญในการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาหรับเด็กหญิง
แม้ ว่ายังอยู่ในแวดวงชนชันสู
้ ง คือ สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมี
แนวพระราชดาริ มีใจความว่า แนวทางที่จะช่วยให้ สตรี สยามเจริ ญในความรู้ เท่าสตรี ในประเทศ
อื่นๆ คือ การตังโรงเรี
้
ยนเฉพาะสตรี ขึ ้น ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนที่ได้ จดั ตังส
้ าหรับเด็กสามัญชนมาก่อนหน้ านัน่
มักตังอยู
้ ใ่ นวัด ผู้ปกครองจึงไม่นิยมส่งลูกที่เป็ นหญิงเข้ ามาเรี ยน ส่วนโรงเรี ยนที่รัชกาลที่ 5 ก่อตังขึ
้ ้น
เพื่อผลิตมันสมองของประเทศ อาทิ โรงเรี ยนสวนกุหลาบก็เปิ ดโอกาสให้ แต่เฉพาะเด็ กชายในหมู่ชน
ชันสู
้ ง ด้ วยเหตุนี ้ สมเด็จพระศรี พชั รินทราบรมราชินีนาถ จึงได้ ริเริ่มโครงการ โรงเรี ยนราชินีขึ ้น
โดยที่พระองค์ได้ ริเริ่มแนวคิดการจัดตังโรงเรี
้
ยนสตรี ราชินีในปี พ.ศ. 2433 และได้ ก่อตังขึ
้ ้น
ในปี พ.ศ. 2441 แต่สามารถเปิ ดสอนได้ จริ งในปี พ.ศ. 2447 ภายหลังโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง 30 ปี
การเปิ ดสอนล่าช้ าส่วนหนึ่ง เป็ นผลมาจากการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่ เป็ นสตรี ชาว
สยามโดยแท้ ทังนี
้ ้ในช่วงนันโรงเรี
้
ยนสตรี ที่เปิ ดบริ การโดยคณะสอนศาสนา อาศัยครูสตรี ที่เป็ นชาว
ต่างประเทศเป็ นหลัก สตรี ชนชันสู
้ งเองยังมีข้อจากัดเรื่ องความรู้วิชาการสมัยใหม่อยู่มาก โครงการ
ทุนหลวงที่ส่งนักเรี ยนไปศึกษายังต่างประเทศ ไม่คลอบคลุมเด็กหญิง บางคนที่สอบได้ ก็จะได้ รับ
เป็ นเงินรางวัลแทน เพื่อเตรี ยมบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นสตรี สยาม ในปี พ.ศ. 2347 พระองค์จึง
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ได้ ส่ง ข้ า หลวงจ านวน 4 คนไปศึก ษาวิ ช าการเรื อ นสมัย ใหม่ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น คื อ นางสาวขจร
นางสาวพิศ นางสาวนวล และนางสาวหลี ทังหมดไปศึ
้
กษาวิชาการเรื อนที่วิทยาลัยครูแห่งโตเกียว
ด้ วยทุนทรัพย์สว่ นพระองค์ (ยุพาภรณ์ , 2530:49)
ในขณะเดียวกัน ในระยะแรกที่บคุ ลากรยังไม่พร้ อมพระองค์ได้ ทรง ว่าจ้ างครูจากประเทศ
ญี่ปนุ่ 3 คน เป็ นเวลา 3 ปี ทังหมดส
้
าเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครูแห่งโตเกียว โดยที่ 1 ใน
3 ได้ ทาหน้ าที่เป็ นครูใหญ่ด้วย ชื่อ มิสเทตสุ ยาชุอิ ( Miss Tetsu Yasui) นอกจากทาหน้ าที่บริ หาร
โรงเรี ยน มิสเทตสุ ยังเป็ นผู้สอนวิชาการสมัยใหม่ด้วย อาทิ วิชา ภาษาอังกฤษ การคานวณ และ
วิทยาศาสตร์ ส่วนสตรี ญี่ปนุ่ อีก 2 คน ชื่อ มิสคิโย (Miss Kiya Kono) และ มิสโทมิ (Miss Tomi
Kokajima) ครู คิโย สอนวิชา วาดเขียนและเย็บปั ก ส่วนครูโทมิ สอนวิชาการประดิษฐ์ ดอกไม้ แห้ ง
มี ก ารบัน ทึก ว่า รั ช กาลที่ 6 ในขณะที่ ทรงด ารงพระยศเป็ นสยามมกุฎ ราชกุม าร ได้ เสด็จ เยื อ น
ประเทศญี่ ปนุ่ เมื่อเสด็จกลับมาประเทศได้ ทรงกราบทูลพระมารดาว่า วิชาการเรื อนของญี่ ปนมี
ุ่
ความก้ าวหน้ ามาก นอกจากนี ้ พระองค์ทรงประทับใจที่ประเทศญี่ ปนมี
ุ่ การปฏิรูประบบสังคมจนมี
ความก้ าวหน้ าทัดเทียบได้ กบั ชาติตะวันตก ในแง่ของการศึกษาก็ได้ ก้าวหน้ าไปมาก จึ งได้ ประกาศ
ให้ มีพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2415 (ค.ศ.1872) กิริยามารยาทของครูสตรี ญี่ปนุ่
ก็ไม่ดลู ้าหน้ า ขัดหูขดั ตาชาวสยามแต่อย่างได อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากเนื ้อหาหลักสูตรของ
โรงเรี ยนราชินี กับหลักสูตรโรงเรี ยนสตรี ของแหม่มโคล ดูเหมือนไม่แตกต่างกันมากนัก ทังในส่
้ วน
ของเนื ้อหาและกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยที่ โรงเรี ยนราชินีได้ ผสมผสานระหว่างวิชาการสมัยใหม่แบบ
ตะวันตก กับวิชาการเรื อน เพียงแต่เน้ นวิชาการการเรื อน แบบญี่ ปนุ่ แทนแบบฝรั่งตาน ้าข้ าว (ดู
รายละเอียดในกล่องที่ 1)
กล่ องที่ 1. วิชาที่นกั เรี ยนในแต่ละชันศึ
้ กษาของโรงเรี ยนราชินี ในช่วง 2447-2449
ระดับ

อังกฤ
ไทย
ษ

เลข

วาด ปั ก
ทา
เขียน สะดึง ดอกไม้

มูล













ชัน1
้













ชัน2
้













ชั น้ 34













พงศาว
ตัด
ภูมิศาสตร์ สรี รศาสตร์
ดาร
เย็บ















ที่มา: ยุพาภรณ์ แจ้ งเจนกิจ , 2530: 57, ดัดแปลงจากสานักราชเลขาธิการ, การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนราชินี
แฟ้ ม 1. และแฟ้ ม 2.
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สาหรับพระราชประสงค์ในการจัดตังโรงเรี
้
ยนนัน้ มีพระราชประสงค์ทงต้
ั ้ องการให้ สตรี เป็ นผู้
มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีความรู้ สมกับการเป็ นแม่บ้านแม่เรื อนยุคสยามใหม่ รวมทังมองเห็
้
นการณ์
ไกลว่า สตรี สยามรุ่นใหม่ต้องมีความรู้ในการเลี ้ยงชีพด้ วย ยิ่งไปกว่านี ้พระองค์ยงั พินิจว่าการศึกษา
และการมีอาชีพที่สามารถยืนบนขาตัวเองเป็ นรากฐานสาคัญให้ ผ้ หู ญิงครองศักดิ์ศรี ความเป็ นคนไว้
ได้ ตามสมควรแก่ฐานะ โดยมีใจความว่า ความรู้ จะทาให้ สตรี มีศกั ดิ์ศรี ในความเป็ นคนแม้ ไม่มีสามี
หาเลี ้ยงก็ตาม ดังปรากฏในหลักฐานที่มีใจความว่า เมื่อมีความรู้สตรี จะได้ ร้ ูจักหาเลี ้ยงชีพในทางที่
ชอบ และรู้จกั ทาคุณประโยชน์ให้ กบั ประเทศชาติบ้านเมืองตามสมควรแก่หน้ าที่ของสตรี นอกจากนี ้
ยังมีพระประสงค์ให้ การจัดการเรี ยนของโรงเรี ยนราชินีเป็ นต้ นแบบแก่โรงเรี ยนสตรี อื่นๆ ที่กาลังเป็ น
ที่เรี ยกร้ องต้ องการของสังคม เพื่อให้ การศึกษาของสตรี ประสบความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนประเทศ
ต่างๆ ที่เจริญแล้ ว (ยุพาภรณ์ , 2530: 53)
ด้ วยทรงเน้ นให้ สตรี มีวิชาเพื่อการประกอบอาชีพเบื ้องต้ น จึงทรงวางแนวคิดว่าเป้าหมาย
ของหลักสูตรโรงเรี ยนราชินีต้องผลิตนักเรี ยนให้ มีทกั ษะความรู้พื ้นฐาน 4 ด้ าน คือ
1. ด้ านการช่างฝี มือ ต้ องฝึ กเด็กให้ มีความรู้ระดับสามารถประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเองได้
2. ด้ านหนังสือไทยให้ ร้ ูขนาดเขียนให้ คนอื่นอ่านเข้ าใจได้
3. ด้ านภาษาอังกฤษให้ มีความรู้อา่ นออกเขียนได้
4. ด้ านอบรมจรรยามารยาทและศีลธรรมให้ เป็ นสตรี ที่เจริ ญด้ วยคุณธรรม (ยุพาภรณ์ ,
2530: 55)
ต่อมาโรงเรี ยนราชินีได้ ขยายโครงการการศึกษาออกเป็ นหลายแผนก อาทิ แผนกการช่าง
แผนกอนุบาล แผนกการเรื อน และปี พ.ศ. 2447ได้ ขยายการเรี ยนการสอนไปสู่แผนกการประดิษฐ์
ดอกไม้ แห้ ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มให้ มีเวทีการเขียนให้ นกั เรี ยนด้ วย โดยการออกวารสาร
โรงเรี ยนขึ ้นตังแต่
้ ในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาได้ มีการตังหน่
้ วยกาชาดขึ ้นในปี พ.ศ. 2465 ตังสมาคม
้
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนในปี พ.ศ. 2484 กิจกรรมเสริ มการเรี ยนเหล่านี ้ได้ ฝึกให้ เด็กหญิงเรี ยนรู้ในการเข้ า
สัง คมและบริ การสาธารณะ ในโรงเรี ยนราชิ นีจึง มี กิจกรรมเนตรนารี ทัง้ นีเ้ พื่ อให้ เด็กนักเรี ยนมี
ประสบการณ์การบริ การสาธารณะด้ วยตัวเอง มีบนั ทึกว่าถึงกับทรงสัง่ ชุดเนตรนารี มาจากประเทศ
อัง กฤษ ในยุคนัน้ จึง เกิ ดค่านิยมใหม่ส าหรั บสตรี ที่เป็ นบุตรหลานชนชัน้ สูง คือต้ องเป็ นผู้ที่มี ทัง้
คุณธรรมความประพฤติและกิริยามารยาทที่ดีงาม เข้ าสังคมในแบบตะวันตกเป็ น และควรรู้หนังสือ
ด้ วยเพื่อเป็ นเครื่ องมือค้ นคว้ าหาความรู้จริ ยธรรมคุณธรรม ส่วนความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ จะได้
ช่ว ยเหลื อ สามี แ ละอบรมบุต รหลานให้ เจริ ญ ยิ่ ง ขึน้ จึง สัน นิ ษฐานว่า พระองค์ ไ ด้ ท รงสอดใส่
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อุดมการณ์ชาตินิยมลงในตัวเด็กโรงเรี ยนราชินีด้วยทังนี
้ ้เนื่องจากการรับใช้ ประเทศชาติโดยการเข้ า
รับราชการตาม (ยุพาภรณ์, 2530)
กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ยังไม่เปิ ดกว้ าง การรับใช้ ชาติของผู้หญิงจึงต้ องทาผ่านการอบรม
บุตรและช่วยเหลือสามี
โรงเรี ยนราชินี แม้ ได้ ทรงดาริ ให้ เป็ นแหล่งศึกษาของเด็กหญิงทั่วไปแต่นักเรี ยนส่วนใหญ่
กลับเป็ นลูกหลานของข้ าราชการและคหบดี เฉกเช่นเดียวกับเด็กในโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หวัง จะเห็นได้
จากทะเบียนนักเรี ยนในปี พ.ศ. 2447-2449 (ดูรายละเอียด กล่อง 2.) ซึ่งมีทงหมด
ั้
104 คน พบว่า
33 คน บุตรี ของข้ าราชการพลเรื อนในกรุงเทพ มหานคร อีก 48 คน ส่วนใหญ่เป็ นบุตรี ของชาวจีนที่
เป็ นพ่อค้ าคหบดี ทังในกรุ
้
งเทพและปริ มณฑลทล การที่โรงเรี ยนราชินีไม่ได้ เป็ นแหล่งการศึกษาของ
ลูกหลานชาวบ้ าน ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่โรงเรี ยนได้ เก็บค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงมากที่เดียว
ทังนี
้ ้ค่าเล่าเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้ นักเรี ยนประเภท ที่ 1 ไปเช้ าเย็บกลับ
เก็บค่าเล่าเรี ยม เทอมละ 25 บาท อาหาร 5 บาท ส่วนนักเรี ยนประเภท ที่ 2 เป็ นนักเรี ยนประจา ค่า
เล่าเรี ยน 25 อาหาร 15 บาท/เทอม (ยุพาภรณ์ , 2530: 53)
กล่ อง 2 ภูมิหลังนักเรี ยนโรงเรี ยนราชินี ปี พ.ศ. 2447-2449
ประเภทนักเรียน
จานวนนักเรียน
บุตรี ข้าราชการในวัง
8
บุตรี ข้าราชการพลเรื อนในกรุงเทพ
33
บุตรี ข้าราชการพลเรื อนในต่างจังหวัด
2
บุตรี ทหาร
8
บุตรี ตารวจ
1
บุตรี ชาวต่างประเทศ
4
อื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็ นลูกพ่อค้ าชาวจีน)
48
รวม
104
ที่มา: ยุพาภรณ์ แจ้ งเจนกิจ, 2530: 63, ระเบียนนักเรี ยนโรงเรี ยนราชินี ปี พ.ศ. 2447-2449

จึงอนุมานได้ ว่าเด็กหญิงชนชันกลางในโรงเรี
้
ยนราชินีได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่ทงบ่
ั้ ม
เพาะอุดมการณ์ ความเป็ นพลเมืองและอุดมการณ์ชาตินิยมไปพร้ อมๆ กัน นอกจากนี ้ยังเผยให้ เห็น
ว่าสิทธิทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กหญิงเป็ นที่ยอมรับชนชันปกครองฝ่
้
ายในด้ วย
แล้ ว สาหรับโรงเรี ยนราชินีนนั ้ ครูใหญ่โรงเรี ยนที่รับตาแหน่งต่อจากมิสเทตสุ ยาชุอิ ล้ วนเป็ นสตรี รัช
นิกลุ ทังสิ
้ ้น (วรรณพร, 2550)
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การจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสตรี สยามอาจอนุมานว่าเริ่ มขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 สืบเนื่อง
จาก รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้ าให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนแพทย์ศริ ิราชพยาบาลขึ ้นในปี 2431 และนันนั
้ บเป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกของสยาม สมเด็จพระศรี พัชริ นทราบรมราชินีนาถ จึงได้ ทรงพระราชดาริ ว่า
การให้ เฝ้าระวังสุขภาพตามแผนใหม่นนั ้ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับประชาชนเป็ นอย่างมาก ประกอบกับ
ขณะนัน้ การผดุงครรภ์ในประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์ในการรักษามารดาที่ได้ มาตรฐานตามแนว
ตะวันตก มารดาจึงต้ องเสียงภัยกับการคลอดบุตรมากโขอยู่ พระองค์จึงได้ พระราชทานพระราช
ทรั พ ย์ ส่ว นพระองค์ ตัง้ การฝึ กหัด วิช าแพทย์ ผดุง ครรภ์ ขึน้ ในวันที่ 12 มกราคม 2439 เรี ยกว่า
โรงเรี ยนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล จึงเปิ ดโอกาสให้ สตรี เข้ าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาครัง้
แรก นักเรี ยนรุ่ นแรกมี 14 คน มี นายแพทย์ เอช อาดัม สัน เป็ นครู ฝึ กสอน นายแพทย์ ยอร์ ช บี
แมกฟาแลนค์ (ต่อมาได้ พระราชทานนามเป็ น พระอาจวิทยาคม) เป็ นครู ผ้ ชู ่วยโรงเรี ยน โรงเรี ยน
แพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล ได้ กาหนดวางหลักสูตรออกเป็ น 3 ปี โดยที่ใน 2 ปี แรกเป็ นการ
เรี ยนภาคทฤษฏี ส่วนหญึ่งปี หลังเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
นักเรี ยนมี 2 ประเภท คือ นักเรี ยนทุนหลวง ซึ่งไม้ ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ใดๆ และกลุ่มที่ 2 เป็ น
นักเรี ยน เชลยศักดิ์ต้องเสี ยค่าเล่าเรี ยนเอง นักเรี ยนทุนหลวง เมื่ อสาเร็ จการศึกษาต้ องทางาน
ประจาโรงพยาบาลเป็ นเวลา 3 ปี เท่ากับจานวนปี ที่ได้ รับทุน
วิชาที่เรี ยนประกอบไปด้ วยวิชาการสมัยใหม่ตามแบบแผนของตะวันตก อาทิ วิชา ฟิ สิโอ
ภานุเคราะห์ สุขวิทยา การตรวจคนไข้ และวิชาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามแบบแผนตะวันออก
ธรรมจริ ยา นอกจากนี ้นักเรี ยนยังต้ องฝึ กหัดวิชาการ การเย็บปั กถักร้ อยที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล
อาทิ การทาอาหารให้ ผ้ ปู ่ วย การบีบนวด และการเลี ้ยงเด็กอ่อนเป็ นต้ น และในปี 2470 สตรี ที่สาเร็ จ
การศึกษาทางด้ านพยาบาลจานวนหนึ่งได้ ต่อตังสมาคมพยาบาลแห่
้
งประเทศไทยขึ ้น และนับว่า
เป็ นสมาคมวิชาชีพแห่งแรกของสตรี ก็วา่ ได้ (วัลยา, 2527)
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2460 เมื่ อ มี ก ารจัด ตัง้ มหาวิ ท ยาลัย แห่ง แรกขึน้ คื อ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แต่รัชกาลที่ 6 กลับทรงไม่อนุญาตให้ รับนิสิตหญิงจนกระทังล่
้ วงเข้ า ในปี 2467 จึงได้
ทรงทบทวน พบว่าในปี แรกนัน่ เองมีนิสิติหญิงสามารถสอบได้ 7 คน โดยกระจายอยู่ทงใน
ั ้ 2 คณะ
คือ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในขันเตรี
้ ยมแพทย์ รายชื่อนิสิตหญิง ทัง้ 7 คือ
1. น.ส. ฉลอง ไกรจิตติ
2. น.ส.ชด นิธิประภา
3. น.ส.เมดวง บุญนาค
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4. น.ส.ไทยเชียง อรุณลักษณ์
5. น.ส.อาภา ยุกตะนันท์
6. ม.ร.ว. หญิง นันทา ทองแถม
7. ม.ร.ว. หญิงส่งศรี เกษมศรี (นงเยาว์, 2526:26)
และใน 5 ปี ถัดมา บัณฑิตหญิงรุ่ นบุกเบิก 3 ใน 7 คนได้ สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงอาจ
กล่าวว่า เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี 2475 สตรี ช นชัน้ กลางเพิ่ ง มี โอกาสเข้ าสู่รั ว้
มหาวิทยาลัย สาหรับศึกษาวิชาการทัว่ ไปเช่นเดียวกับบุรุษและสาเร็จการศึกษาเพียง 3 คนเท่านัน้
มติการปล่อยผู้หญิงไว้ นอกรัว้ มหาวิทยาลัย อาจฟั งดูแปลกหูสาหรับปั จจุบนั ที่ข้อขีดกันไม่
้
ค่อยปรากฏให้ เห็น แต่อาจมีคาถามว่า การศึกษาสาหรับผู้หญิงในระดับอุดมศึกษามีสภาพดีขึน้
มากน้ อยเพียงไร รายงานการศึกษาในหลายประเทศชี ้ว่าการประเมินในเชิงสิทธิและเชิง ปริ มาณคง
ไม่เ ป็ นที่น่าสงสัย เนื่องจากสัดส่วนของเด็กหญิ ง ในระดับมัธ ยมปลายเพิ่มขึน้ เกื อบทุกประเทศ
รวมทัง้ ประเทศไทยด้ วย ข้ อ สังเกตในเชิ งวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ของนักการศึกษาในสายสตรี นิยมก็คือ
ปรากฏการณ์ที่นกั ศึกษากระจายตัวอยู่ในบางสาขาที่เป็ นที่เข้ าใจกันว่าเป็ นวิชาชีพสาหรับผู้หญิ ง
และการที่ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่ได้ สร้ างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆให้ นกั ศึกษาทังสองเพศ
้
ภาวะในระดับอุดมศึกษารู้เท่าทันถึงโครงสร้ างอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ จนนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
วิธีคดิ และตังค
้ าถามกับความสัมพันธ์บนฐานเพศภาวะอย่างทะลุทะลวง จะนับว่าเป็ นความสาเร็ จ
จริงหรื อไม่

โครงการการศึกษาสาหรับเด็กหญิงสามัญชนของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช
กระทรวงธรรมการเริ่ มมีนโยบายเกี่ ยวกับโรงเรี ยนสตรี ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2435 ที่มีการก่อตัง้
กระทรวงขึ ้น โดยการจัดตังโรงเรี
้
ยนสตรี สนุ นั ทาลัย ขึ ้นแต่อยู่ได้ ไม่นานก็ปิดตัวลง เนื่องจากขาด
แคลนทุนทรัพ ย์ ต่อมาจึง มีนโยบายจัดตัง้ โรงเรี ยนส าหรับสตรี สามัญชนใหม่ โดยเริ่ มในปี พ.ศ.
2441 โดยที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีความเห็นว่า การวางหลักสูตรการศึกษาในโรงเรี ยนสาหรับเด็กหญิง
สามัญชนนัน้ ต้ องไม่เฉพาะแต่เพื่อเรี ยนหนังสือทางด้ านความรู้ สมัยอย่างเดียวเหมือนเด็กผู้ชาย
นักเรี ยนหญิงของโรงเรี ยนหลวงจะต้ องเรี ยนวิชาการบ้ านการเรื อน และทากับข้ าวของกิน ฟอกซัก
เสื ้อผ้ า เย็บปั กถักร้ อย ด้ วย และที่สาคัญต้ องสามารถทามาหากินแบบสมัยใหม่เป็ นด้ วย อาชีพ
สมัยใหม่ที่ทรงเล็งเห็นมักเป็ นงานรับจ้ างในบ้ านเรื่ อนของผู้ดี ชนชันสู
้ ง อาทิ มีการระบุว่า เด็กหญิง
ต้ องเรี ยนเพื่อให้ ไปทางาน ... เปนพี่เลี ้ยง เปนคนใช้ เปนต้ น ตามชันชนิ
้ ดของตน ... ทังนี
้ ้ อาจมีการ
ดาดหวังว่า เมื่อระบบทาสได้ สิ ้นสุดลง สตรี ในชนชันล่
้ างของสังคมสมัยนันต้
้ องอาศัยวิชาความรู้
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สมัยใหม่มาประกอบอาชีพเลี ้ยงตนได้ ตามชันของตั
้
ว (ยุพาภรณ์ , 2530: 87) ทังนี
้ ้ การเลิกทาส
ที่รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงเลือกคาเนินนโยบายแบบค่อยเป็ นค่อย นัน้ ได้ มาถึงจุดสิ ้นสุดในปลายรัชกาล
ของพระองค์ ใน ปี พ.ศ. 2448 เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ทาษรัตนโกสินทร ศก 124 (พ.ศ. 2448)
ซึ่งในมาตรา4 ได้ ระบุใจความว่า บรรดาคนที่เป็ นไทยอยู่ก็ดี หรื อทาสที่หลุดพ้ นค่าตัวแล้ วก็ดีตอ่ ไป
มิให้ ตกไปเป็ นทาสอีก ซึง่ นับว่าเป็ นการสิ ้นสุดของระบบทาสในสยามประเทศ
ด้ วยอุปสรรค ทังในเรื
้ ่ องโรงเรี ยนส่วนใหญ่เปิ ดสอนในวัด จานวนโรงเรี ยนสตรี ที่ตงขึ
ั ้ ้นก็มกั
กระจุกตัวในมหานคร ด้ วยไม่มีครูสตรี ออกไปสอนตามหัวเมือง และอาจรวมถึงทัศนคติของพ่อแม่
ด้ วย ทาให้ การขยายโรงเรี ยนรัฐสาหรับสตรี เป็ นไปอย่างล้ าช้ า เด็กหญิงจึงได้ เริ่ มมีประสบการณ์
การศึก ษาสมัย ใหม่จ ริ ง จัง มากขึ น้ ภายหลัง วัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2464 เมื่ อ รั ช กาลที่ 6 ทรง
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษา ครัง้ แรก ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 และได้ กาหนด
ชัดเจนให้ เด็กที่มีอายุ 7-14 ปี ไม่ว่าเพศ ศาสนา และวรรณะใด เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ของรัฐ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรี ยน และเพื่อให้ สอดรับกับภูมิประเทศ ในบางอาเภอ เกณฑ์อายุของ
เด็กจึงขยับไปเป็ น 8 หรื อ 9 ปี และเมื่อเด็กครบเกณฑ์อายุ 14 ปี แต่ยงั อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็ให้
อนุโลมเรี ยนต่อไปจนกว่าจะอ่านเขียนได้ ปรากฏว่าภายหลังประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้างต้ น
จานวนเด็กหญิงได้ เข้ าเรี ยนสูงขึ ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ดังจะเห็นได้ จากจานวนนักเรี ยนหญิงใน กล่อง
ที่ 3
กล่ องที่ 3 จานวนเด็กหญิงเข้ าเรี ยน(คน)
คน
พ.ศ. 2564
16, 819
พ.ศ.2465
131,764
พ.ศ.2466
209,658
พ.ศ.2473
282,572
พ.ศ.2474
309,622
พ.ศ. 2475
299,895
ที่มา: ดัดแปลงจาก ม.ล. มานิจ ชุมสาย 2498 หน้ า 57-58 อ้ างใน นงเยาว์ 2526 หน้ า 25
เป็ นไปได้ ว่า ในช่ว งภายหลัง ปี 2564 รั ฐ ได้ ส่ง เสริ ม ให้ เ ปิ ดโรงเรี ย นเฉพาะสตรี ขึน้ ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ อีกจานวนหลายแห่ง โรงเรี ยนเหล่านี ้ต่อมาได้ มีฐานะเป็ น
โรงเรี ยนสตรี ประจาจังหวัด
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เนือ้ หาในส่วนนีก้ ล่าวถึงข้ อท้ าทายที่นักสตรี นิยมในโลกตะวันตกและในสัง คมไทยมีต่อ
การศึกษาในระบบโรงเรี ยนและเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาในแนวสตรี นิยมในบางประเทศ
พอสังเขป

กับดักของการศึกษาระบบโรงเรียน
นักวิชาการสตรี ศกึ ษาจานวนไม่น้อยได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า การศึกษาสมัยใหม่ในระบบโรงเรี ยน
แม้ มีอานิสงส์อย่างอเนกอนันต์ตอ่ เด็กและสตรี เพศ แต่ทว่ายังไม่มีพลังอานาจปลดเปลื ้องห่วงโซ่ ที่
ตรึ งผู้หญิงไว้ กบั สถานะความเป็ นรอง/ความเป็ นอื่น ทังในปริ
้
มณฑลการศึกษาเอง การงานอาชีพ
การเมื อง และในพืน้ ที่ส่วนตัว Weiner (Weiner, 2004) กล่าวว่า ในปลายศตวรรษที่ 20
ความก้ าวหน้ าทางการศึกษาเชิงโอกาส ทังในระดั
้
บการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและอุดมศึกษาของเด็ก
และสตรี ในประเทศตะวันตกก่อให้ เกิดคาถามแก่การศึกษาระบบโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบมากขึน้
จนกระทัง่ มีกระแสธารความคิดสตรี นิยมการศึกษา Weiner เป็ นนักสตรี นิยมจานวนไม่มากนักที่
สนใจงานด้ า นการศึก ษาและผลิ ตผลงานที่ ส าคัญ ออกมาหลายชิ น้ ด้ วยกัน กล่าวว่า สตรี นิย ม
การศึกษา ในเชิงแนวคิด พัฒนามาจากงานเขียนของ Lynda Stone (1994) เรื่ อง ‘Introducing
Education Feminism’ โดยที่ Stone เป็ นผู้ประดิษฐ์ คา “สตรี นิยมการศึกษา” และได้ ให้
ความหมายว่า เป็ นแนวพินิจสตรี นิยมที่มีแก่นความสนใจอยู่ที่การสารวจตรวจสอบและทาความ
เข้ าใจบริบท เงื่อนไข และสาเหตุเฉพาะหนึง่ ๆที่ห้อมล้ อมและกาหนดวิถีชีวิตของเด็กและผู้หญิงที่อยู่
ในระบบโรงเรี ยนและที่ทางานอยู่ในสถาบันการศึกษารู ปแบบต่างๆ รวมทัง้ ห้ องเรี ยน แบบเรี ยน
หลักสูตร ศาสตร์ การสอน และโครงสร้ างความสัมพันธ์ทางอานาจในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
ด้ วย (อ้ างใน Weiner, 2004: 1) Stone เขียน ‘Introducing Education Feminism’ เป็ นบทนาใน
หนังสือ ชื่อ The Education Feminism Reader ที่ตวั เธอเอง และ Gail Musuchika Boldt ได้
ร่ วมกันเป็ นบรรณาธิ การิ ณี หนังสือ The Education Feminism Reader ซึ่งตีพิมพ์โดย
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สานักพิมพ์ Routledge ในปี 1994 นับเป็ นงานบุกเบิกการสังเคราะห์และวิพากษ์ การศึกษาและ
เพศภาวะในระยะที่ผา่ นมา และเปิ ดทางให้ สตรี นิยมพินิจมุมมองใหม่ๆในการทาความเข้ าใจกับสิ่งที่
เรี ยกว่าการศึกษาและโรงเรี ยน ในหนังสือดังกล่าว มีผ้ รู ่วมเขียนบทความด้ านการศึกษาในมิติตา่ งๆ
เกือบ 2 โหล ทังหมดมี
้
อาชีพอยู่ในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิหลังที่ร่วมกัน คือ
เป็ นชนชันกลางที
้
่อาศัยอยู่ในประเทศร่ ารวย แต่ที่ตา่ งกัน คือ พวกเขาเป็ นทังนั
้ กวิชาการผิวขาวและ
ผิวสี เนื ้อหานอกจากนาเสนอมุมมองเชิงทฤษฎี และวิพากษ์ ตวั สถาบันการศึกษาแล้ ว ยังเจาะลึกลง
ไปสู่การปฏิบตั ิการในห้ องเรี ยนที่มองผู้เรี ยนว่ามีความหลากหลาย (diversity) และมีความเป็ นพหุ
วัฒนธรรม (multiculturalism) สังเคราะห์หลักสูตร ตาราเรี ยน และศาสตร์ การสอนแนวสตรี นิยม
(feminist pedagogy)
นักสตรี นิยมการศึกษา ได้ เปิ ดข้ อถกเถียงเกี่ยวกับปั ญหาความก้ าวหน้ าทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยนที่ท้ายสุดกลับไม่มีพลังในการท้ าทายโครงสร้ างอานาจเพศภาวะที่หยัง่ รากลึกอยู่ใน
สังคมอย่างแนบแน่น ที่สาคัญยังได้ มีการพุง่ เป้าการวิเคราะห์ไปที่ความเหลื่อมล ้าและภาวะไร้ ตวั ตน
ของผู้หญิงที่เป็ นประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่วิชาชีพการศึกษาด้ วย Stone (1994) ตังข้
้ อสังเกตว่า ใน
โลกวิชาชีพการศึกษานัน้ มองอย่างผิวเผินเปรี ยบเสมือนโลกของผู้หญิ ง ด้ วยผู้หญิ งเป็ นชนกลุ่ม
ใหญ่ แต่เมื่อเพ่งให้ ถึงแก่น พื ้นที่การศึกษาถูกปกครองด้ วยชนส่วนน้ อย คือบุรุษเพศ แก่นวัฒนธรรม
ในสถาบันการศึกษา การบริหารองค์กร และขนบธรรมเนียมการสร้ างความรู้และศาสตร์ การเรี ยนรู้
ทัง้ ในและนอกห้ องเรี ยนจึง ถูกครอบด้ วยอุด มการณ์ ปิตุล านิ ยม จะเห็น ว่า แม้ ใ นภูมิ ภ าคลาติน
อเมริ กาที่ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาในระบบโรงเรี ยนทุกระดับแทบจะสังเกตไม่เห็น แต่ ได้ รับ
การรายงานว่า สหพันธ์และองค์กรครู นาโดยบุรุษเพศแทบทังสิ
้ ้น (Stromquist, 2003) ในประเทศ
ไทย ตาแหน่งผู้อานวยการเขตการศึกษาและผู้บริ หารสถานศึกษาภาครัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ 70,000
โรงทัว่ ประเทศ ครอบครองเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดโดยบุรุษเพศเช่นกัน ด้ วยผู้หญิงมีโอกาสแทรกตั วอยู่ไม่
ถึง 10 % ภาวะไร้ ตวั ตนของผู้หญิงในโลกวิชาชีพการศึกษาจึงย่าแย่ไม่น้อยหรื ออาจยิ่งกว่าในพื ้นที่
การเมืองและเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมเกือ้ กูล (caring) ความร่ วมไม้ ร่วมมือ (cooperative) และการใช้
ห้ องเรี ยนเป็ นพื ้นที่เชื่อมร้ อยผู้เรี ยนให้ เป็ นกัลยาณมิต รเสมือนพี่น้องร่ วมสาบานก็ไม่สามารถหยั่ง
รากในระบบโรงเรี ยน และห้ องเรี ยนได้ อย่างที่ควรจะเป็ น ด้ วยวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ถูกครอบด้ วย
ญาณวิทยาชายเป็ นใหญ่ (Stone, 1994) ที่เน้ นการแข่งขัน การสร้ างอานาจเหนือผู้อื่น และการ
บริหารองค์กรแบบรวมศูนย์เบ็ดเสร็จ ข้ อวิพากษ์ในทานองเดียวกัน เสนอโดยองค์กรพัฒนาที่ทางาน
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงมนุษย์ด้านสตรี และเด็ก อาทิ Oxfam องค์กรเหล่านี ้ได้ ตงั ้
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ข้ อสังเกตว่าสภาวะไร้ พลังอานาจของการศึกษาในห้ องเรี ยน ส่วนหนึ่งเกิดจาก การเรี ยนการสอน
และการปฏิบตั ิการในชีวิตประจาวันในอาณาบริ เวณโรงเรี ยน ซึ่งรวมทังในมหาวิ
้
ทยาลัยด้ วย มัก
ละเลยที่จ ะนาปั ญหา ประสบการณ์ และข้ อโต้ แย้ งในประเด็นเพศภาวะและการปฏิบัติการทาง
สังคม (praxis) ของผู้หญิงและกระบวนการเคลื่อนไหวของสตรี นิยม เข้ าสู่การเรี ยนรู้ของเด็กทังสอง
้
เพศ (Unterhalter, 2003)
เป็ นที่รับรู้กนั ว่าในสังคมตะวันตก แนวคิดสตรี นิยมบางสานัก เริ่ มมีอิทธิพลทางความคิดต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ในสาขาสังคมวิทยาการศึกษา ในช่วง 1970s (Apple,
1995 ) สังคมไทยมีงานวิจยั และงานวิชาการจานวนไม่มากนักที่ทาการศึกษาประเด็นการศึกษา
และเพศภาวะ แต่พอสันนิษฐานได้ ว่า แนวคิดสตรี นิยมสายเสรี นิยมน่าจะมีอิทธิพลต่อการศึกษา
ทางด้ านสังคมวิทยาการศึกษาอยู่ระดับหนึ่งในราวๆ ทศวรรษ 2530 จะเห็นว่า ตังแต่
้ ปี 2533 วิชา
สังคมวิทยาการศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ นาเพศภาวะ (gender) ใน
ฐานะมโนทัศ น์ ม าวิ เ คราะห์ ค วามเสมอภาคทางการศึ ก ษา ร่ ว มกั บ มโนทัศ น์ ช นชัน้ (class)
นอกจากนี ้ยังมีการนาเนื ้อหาเรื่ องสิทธิพลเมือง ความรุนแรงทางเพศ และการเมืองท้ องถิ่น เข้ าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ด้วย (นงเยาว์, 2548) ส่วนในสาขาวิชาแขนงอื่นๆ พบว่าแนวคิดสตรี นิยม
เริ่ ม มีอิทธิ พ ลอยู่บางระดับเช่นกัน อาทิ ในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย มี การ
นากระแสทัศน์สตรี นิยมแนวมาร์ กซิตส์สู่การเรี ยนการสอน ร่ วมกับเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก ดัง
ปรากฏในงานของ กนกศักดิ์ แก้ วเทพ แล ดิลกวิทยารัตน์ และธี รนาถ กาญจนอักษร เป็ นต้ น ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชากฎหมายแรงงาน และวิช าสัมมนากฎหมายและผู้หญิง ที่มี มาลี
พฤกษ์ พงศาวลี เป็ นผู้สอน ได้ บรรจุ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women) สภาพปั ญหาและข้ อเรี ยกร้ องที่สตรี และแรงงานสตรี ประสบอยู่
และขับเคลื่อนเข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้ถกเถียงเช่นกัน (มาลี, 2550)
อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีอีกหลายแขนงวิชาที่ได้ บรรจุเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับสตรี และสตรี
นิยมเสรี นิยมในการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี วิระ
ดา สมสวัสดิ์ และฉลาดชาย รมิตานนต์ เป็ นแกนกลางทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งมีมาลี พฤกษ์ พงศาวลี และจุไรรัตน์ จันทร์ ธารง เป็ นต้ น เป็ นหัวหอกการขับเคลื่อนแนวคิดสตรี
นิ ย มเสรี นิ ย มของส านัก ท่ า พระจัน ทร์ บุค คลเหล่ า นี เ้ ป็ นบูร พาจารย์ แ ละแก่ น กลางของการ
เคลื่อนไหวด้ านวิชาการสตรี ศกึ ษาในแต่ละสถาบัน ซึ่งต่อมาสถาบันทัง้ 2 แห่งนี ้ได้ เปิ ดหลักสูตรสตรี
ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตขึ ้นในปี 2540
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ส่วนในระดับก่อนอุดมศึกษานัน้ คาดว่าการสอดแทรกแนวคิดสตรี นิยมและประเด็นเพศ
ภาวะที่ท้าทายกับโครงสร้ างอานาจเพศภาวะ (gender order) น่าจะมีน้อยลงไปอีก มิหนาซา้
หนังสือแบบเรี ยนที่ผลิตขึ ้นเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ชาตินิยม และความเหนือกว่าของบุรุษเพศยังถูก
ผลิตช ้าอย่างต่อเนื่อง ด้ วยตาราเรี ยนในช่วงหลายทศวรรษ มักเสนอภาพลักษณ์บทบาทหญิงชายที่
ผูกโยงอยูก่ บั อาณาบริเวณบ้ าน (private sphere) รวมทังตรึ
้ งบทบาทผู้หญิงไว้ กบั ความเป็ นแม่และ
เมียอย่างขาดพลวัต ทังๆที
้ ่ สัดส่วนกาลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยครึ่งหนึ่งเป็ นผู้หญิง
ผู้น าชุม ชนจ านวนไม่น้ อ ยมี ผ้ ูห ญิ ง เป็ นแกนน าส าคัญ พิ จ ารณาจากภาพประกอบที่ 1 และใน
ภาพประกอบที่ 2 เป็ นการตอกย ้าภาพลักษณ์การเป็ นผู้นาของเพศภาวะชายในบริ บทโรงเรี ยน ที่
ครูใหญ่ และหัวหน้ าชันเรี
้ ยนต่างล้ วนถูกนาเสนอให้ อิงอยู่กบั เพศภาวะชายแบบตายตัว ซึ่งมีให้ เห็น
ในหนังสือแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการทุกยุคสมัย ทังในวิ
้ ชา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ สิทธิ
พลเมือง และการงานอาชีพ (มาดี, 2552)
ภาพประกอบที่ 1
ภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 1 ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษา ชุดหน้ าที่พลเมืองฯ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ปี 2548, (อ้ างใน มาดี, 2552: 289) เป็ นภาพผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ชาย) กาลังนา
ประชุมลูกบ้ าน ซึ่งลูกบ้ านผู้หญิงถูกนาเสนอว่าแม้ แต่ผ้ ทู ี่กาลังตังครรภ์
้
ก็เข้ าร่วมการประชุมและยัง
เลือกนัง่ แถวหน้ าสุดด้ วย ส่วนภาพประกอบที่ 2 อยู่ในหัวข้ อ โรงเรี ยนสีเขียว มีรายละเอียดว่า วัน
หนึ่งครู ใหญ่ประชุมนักเรี ยนในห้ องประชุม และบอกว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ชนะการ
ประกวดปลูกต้ นไม้ ครู ใหญ่เรี ยกหัวหน้ าชัน้ ไปรับรางวัล เด็กชายวิชาซึ่ง เป็ นหัวหน้ าชัน้ จึงไปรั บ
รางวัลจากครูใหญ่ (หน้ า 18)
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ภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 4

ภาพประกอบที่ 3 ปรากฏในหนังสือแบบเรี ยนหน้ าที่พลเมือง ฯ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548 ในหน้ า 42
เป็ นภาพครอบครัวขยาย ตัง้ วงล้ อมรั บประทาน
อาหาร โดยที่ ตา พ่อ และลูกชายนัง่ รอกินข้ าว ในขณะที่ยายป้อนข้ าวหลาน แม่และลูกสาวกาลัง
ยกอาหารหวานคาวมาวางในวง (อ้ างใน มาดี , 2552: 289) ส่ วน ภาพประกอบที่ 4 อยู่ในบทที่
10 หมู่บ้านทอผ้ า ตาราเรี ยนนาเสนอให้ เป็ นภาพตัวแทนหมู่บ้านแบบไทยๆ ที่เด็กและผู้หญิงถูก
สื่อให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนและมีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรม แม่ในภาพรี บตัดชุดนางราหรื อ
ชุดนักแสดงศิลปะพื ้นบ้ านให้ ประกาย แสดงว่าแม่เป็ นผู้มีฝีมือในการเย็บปั กถักร้ อย ส่วนเด็กหญิง
ประกายได้ รับบทบาทเป็ นผู้สืบทอดวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่มีชุดสวยๆสวมใส่และตัดเย็บจากฝี มือแม่
ในขณะที่ เด็กผู้ชายในภาพประกอบที่ 5 ถูกนาเสนอภาพเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
สถานที่ หรื อในวิถีชีวิตจริ งกับวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ ภาพที่ 4 และ 5 อยู่ในหนังสือเรี ยน
ภาษาไทย ชุดพื ้นฐานภาษา ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533หน้ า และ 80 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาพประกอบที่ 5

ภาพประกอบที่ 6

ในหนังสือตาราภาษาไทยชุดเดียวกัน บทที่ 15 ผู้ บาเพ็ญประโยชน์ มีภาพประกอบ
ทังหมด
้
4 ภาพ ได้ แก่ภาพลูกเสือ ลูกเสือสารอง การฉี ดยา การตรวจผู้ป่ วย ทังหมดเป็
้
นภาพ
เด็กชายที่สวมบทบาท ตังแต่
้ เป็ นลูกเสือและเป็ นแพทย์ ส่วนภาพผู้รับบริการ คือ ผู้หญิงสูงวัย
เค้ าลางความหวังเริ่ มเปิ ดแย้ มเล็กน้ อย ด้ วยมีภาพประกอบที่แสดงให้ เห็นว่าประชาชนทัง้
สองเพศภาวะมีสิทธิไม่แตกกันเริ่มปรากฏในเรื่ องราวเกี่ยวกับการออกเสียงในระบอบประชาธิปไตย
ที่หนูแดงและเพื่อนชายช่วยกันติดป้ายประกาศ และหนูแดงเป็ นผู้นาเสนอความเห็นในที่ประชุม
กลุ่มของนักเรี ยน (ภาพประกอบที่ 7 และ 8 ) ทัง้ 2 ภาพ อยู่ในหนังสือเรี ยนภาษาไทย ชุดพื ้นฐาน
ภาษาของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึงข้ างต้ น
ภาพประกอบที่ 7
ภาพประกอบที่ 8
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นอกจากนี ้ ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผา่ นมา คุณครูที่รับผิดชอบวิชาเพศศึกษาเริ่ มมีการสอดใส่
แนวคิดเพศภาวะสูก่ ารเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน ผู้นาสตรี สายศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเริ่ มมี
พื ้นที่ในชัน้ เรี ยนอยู่บ้างเล็กน้ อย บทบาทเหล่านีอ้ าจจุดประกายให้ เยาวชนรุ่ นเยาว์ทั ง้ 2 เพศมี
จินตนาการต่อพื ้นที่และบทบาทหญิงชายที่ยืดหยุน่ และมีทางเลือกมากขึ ้นก็อาจเป็ นได้
ปรากฏการณ์ที่ชี ้ว่าโรงเรี ยนยังไม่มีศกั ยภาพเป็ นสถาบันนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อท้ าทายกับ
โครงสร้ างอานาจเพศภาวะ (gender order) แบบดังเดิ
้ ม ไม่ยกเว้ นแม้ แต่ในประเทศที่มีสตรี เป็ น
นักการเมืองในสัดส่วนที่สงู Robert Connell (1987) เสนอว่า ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย การ
เปลี่ยนโครงสร้ างอานาจเพศภาวะมักได้ รับการต่อต้ านจากบุรุษเพศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ต่อต้ านในวิถีชีวิตประจาวัน การต่อต้ านท้ าทายแม้ ว่าอยู่ในลักษณะไม่โจ่งแจ้ ง อาทิ ผ่าน สายตา
ท่าทาง และผ่านทางภาษา แต่มีผลให้ การริเริ่ มและการดาเนินนโยบายที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและผู้หญิงก้ าวหน้ าอย่างล่าช้ า อาจด้ วยเหตุนี ้ Connell (1982) จึงชี ้ว่า ความเท่า
เทียมระหว่างเพศที่ตงอยู
ั ้ ่บนฐานระดับปริ มาณไม่เพียงพอ การประเมินผลสาเร็ จความก้ าวหน้ า
ทางการศึกษา จึงไม่ควรเน้ นที่สดั ส่วนของเด็กหญิงเข้ าไปแทนที่นกั เรี ยนชายเพียงลาพัง แต่ควร
ก้ าวไปสูก่ ารประเมิน/ตรวจสอบการปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน และในชีวิตประจาวันของเด็กทัง้
สองเพศภาวะ ว่ า มี ก ารอคติ แ ละเหยี ย ดหยามทางเพศมากน้ อ ยเพี ย งใด ในงานของ Nelly
Stromquist (2003) ก็ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตในทานองเดียวกันว่า โรงเรี ยนมีแนวโน้ มจัดการศึกษาตาม
แนวจารี ต เด็กและสตรี ที่ผ่านระบบโรงเรี ยนจึงไม่ไ ด้ รับการบ่ม เพาะหน่ออ่อนทางความคิดเพื่ อ
ต่อรองกับระบบชายเป็ นใหญ่ นอกจากนี ้ ผู้เขียนยังอ้ างว่า มีงานวิจยั และประสบการณ์ ที่สกัดจาก
การทางานขององค์กรสตรี ในหลายภูมิภาคที่ ระบุว่า การศึกษาเพื่อฟื ้นฟูศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
สร้ างความเป็ นตัวตนและการมีอานาจในตัวเอง เกิดขึ ้นในพื ้นที่นอกระบบโรงเรี ยน ในงานของ
Weiner (1997; 2004) เสนอในทานองเดียวกันว่า นักวางแผนที่นิยมกล่าวถึงความสาเร็ จของ
นโยบายทางการศึกษาของเด็กหญิง มักละเลยที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับโลก
ของงาน อี กนัยหนึ่ง การประเมิ นความส าเร็ จ ของการศึกษา ควรเป็ นการส ารวจตรวจสอบว่า
โรงเรี ยนได้ บม่ เพาะ/สร้ างจิตสานึก/ความเป็ นตัวตนในเด็กหญิง/ชาย และการก้ าวไปสู่โลกของงาน
อาชีพ และตาแหน่งแห่งที่ของแต่ละเพศในโลกของงาน การเมืองและส่วนตัวอย่างไร
Nelly Stromquist (2003; 1992) เป็ นหนึ่งในนักวิชาการสตรี นิยมผู้วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษาเพศภาวะและการศึกษาโรงเรี ยน โดยเฉพาะในบริ บทประเทศกาลัง
พัฒนา ซึง่ เสนอให้ การเมืองเรื่ องการศึกษาก้ าวพ้ นมุมมองของสานักคิดสตรี นิยมเสรี นิยม ที่เน้ นการ
ปลดปล่อยความเป็ นรอง/เป็ นอื่นของสตรี เพศด้ วยความเสมอภาคเชิงโอกาส Stromquist (2003)
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อาศัยจุดยืนและแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical theory) เป็ นกรอบการวิเคราะห์ เธออ้ างงานของ
John Wilson ‘the Subject Women’ (1993) ที่ว่า สตรี นิยมจัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดเชิงวิพากษ์ มี
รากเหง้ าความคิดว่า สังคมในทุกวัฒนธรรมมีโครงสร้ างความสัมพันธ์แบบพึ่งพา แต่ไร้ สมดุล ฉะนัน้
การปะทะสังสรรค์ระหว่างปั จเจกที่เป็ นสมาชิกสังคมจึงมักดาเนินไปในลักษณะเหลื่อมล ้าและสอง
มาตรฐาน โครงสร้ างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่ปราศจากความสมดุลแฝงตัวอยู่ในสัญญะ/รหัสลับ
(codes) ชุดต่างๆ ซึ่งได้ รับการประดิษฐ์ ขึ ้น บ่มเพาะ และสืบทอดอย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษา
และโรงเรี ยนนับเป็ นหนึ่งในสถาบันหลักที่ได้ รับการมอบหมายจากสังคมและรัฐให้ ทาหน้ าที่จรรโลง
ระบบพึง่ พาแบบเหลื่อมล ้าให้ คงอยู่ เพศภาวะเป็ นหนึ่งในหลายๆ สัญญะ/รหัสลับ (codes) ที่ได้ รับ
การประดิษฐ์ ขึ ้นอย่างวิจิตรบรรจง แต่ความพิเศษของเพศภาวะอยู่ตรงที่ เป็ นชุดสัญญะ/รหัสลับที่
เป็ นแก่นหลักและแทรกซึมแผ่ซ่านไปทั่วทุกปริ มณฑลของสังคม ทังนี
้ ้เพื่อประดิษฐ์ สร้ างทังความ
้
แตกต่างและความเหนื อกว่าของเพศภาวะหนึ่ง (ชาย) ต่อ อี กเพศภาวะหนึ่ง (หญิ ง ) นอกจาก
นี ้สัญญะ/รหัสลับเพศภาวะยังมีลกั ษณะทะลุมิติกาลเวลา คือ เป็ นสัญญะที่แนบแน่นอยู่ในหลายๆ
สังคมวัฒนธรรม ตังแต่
้ ในยุคก่อนทุนนิยม และยังคงเบ่งบานงอกงามในสังคมทุนนิยมและหลังทุน
นิยม/โลกาภิวตั น์ สัญญะ/รหัสลับชุดอื่นๆ ที่เน้ นสืบสานการดารงอยู่ของความเหลื่อมล ้าในสังคมที่
มักถูกกล่าวถึงเสมอๆได้ แก่ ชนชัน้ (class) ชาติพนั ธุ์ (ethnic) และเชื ้อชาติ (race)
ในงานชิ ้นเดียวกัน Stromquist (2003) เสนอว่าทฤษฎีสตรี นิยมโดยองค์รวมวางผู้หญิงและ
ชีวิตของพวกเธอให้ เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาวิจยั ผู้หญิงในที่นี ้มิได้ มีประสบการณ์ร่วมกันแบบ
หนึ่ง เดี ยวหรื อ แบบสากล ตรงข้ า มสตรี นิ ยมในระยะหลัง ๆ เสนอว่า ผู้ห ญิ ง เป็ นกลุ่ม ทางสัง คม
(social category) ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย สิ่งที่สตรี นิยมแต่ละสานักมีร่วมกันคือ การศึกษา
ชีวิตและประสบการณ์ของปั จเจกที่เป็ นผู้หญิง โดยไม่แยกขาดและละเลยความสัมพันธ์ ที่ร้อยรัด
พวกเธอซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจง ขึ น้ อยู่ กั บ บริ บ ทประวัติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมหนึ่ ง ๆ
เพราะฉะนันรู
้ ปแบบความเป็ นรองของผู้หญิงจึงอาจปรากฏตัวในลักษณะที่ต่างออกไป และอาจมี
ความหนักเบาต่างกันอีกด้ วย สิ่ งสาคัญของสตรี นิยมคือ มุ่งหมายทาความเข้ าใจชี วิตผู้หญิ งใน
เครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ห่อหุ้มพวกเธอทังหมดทั
้
งมวล
้
และสร้ างแผนที่จินตนาการปลดเปลื ้อง
ความเป็ นรองความเป็ นอื่นของสตรี เพศและของผู้คนชายขอบ ทฤษฎีสตรี นิยมจึงถูกวางให้ เป็ นทัง้
กระแสทัศน์ส่องโลกแบบวิพากษ์ เพื่อให้ เห็นภาพหลังฉากของความสัมพันธ์ ที่กระทาการทารุ ณ
กรรมต่อ ชี วิต ของผู้หญิ ง ไม่ทางใดก็ ทางหนึ่ง ซึ่ง มักซ้ อ นทั บ กัน หลายระดับและหลายมิ ติ และ
แผนปฏิบตั ิการนาพาทังหญิ
้ งและชายให้ ก้าวข้ ามกับดักของสัญญะเพศภาวะในแต่ละช่วงวัยของ
ชีวิต ในแง่นี ้กระแสทัศน์สตรี นิยมจึงเผยให้ เห็นความจาเป็ นของการวิเคราะห์แบบเชื่อมโยงระหว่าง

54 การศึกษาระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง
พรมแดนจุลภาค/มหภาค ระหว่างความเป็ นส่วนตัว /ความเป็ นทางการ และการซ้ อนทับของพื ้นที่
ครอบครัว/ชุมชน/โรงเรี ยน/รัฐ ทังนี
้ ้สถาบันเหล่านี ้ล้ วนเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตผู้หญิงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
การตรวจสอบเพื่อทาความเข้ าใจการศึกษาและเพศภาวะจึงไม่อาจมองข้ ามความเชื่อมโยงและ
อิทธิ พ ลของสถาบันเหล่านี ท้ ี่ มี ต่อการศึก ษาระบบโรงเรี ย น ซึ่ ง ดารงสถานการณ์ แบบย้ อนแย้ ง
(paradoxical situation) ในกระแสเปลี่ยนผ่านเพศภาวะ ที่ด้านหนึ่งถูกออกแบบให้ เป็ นฐานสร้ าง
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมส่งทอดผู้หญิงไปสูก่ ารมีพลังอานาจในตัวเอง แต่ในอีกด้ านหนึ่ง
เป็ นพื ้นที่ที่ถกู ตรึงและถูกครอบด้ วยแนวคิดและค่านิยมแบบจารี ตนิยมชายเป็ นใหญ่
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นสถาบันทางสังคมที่กลายเป็ นเป้าหมายการโจมตีของนัก
สตรี นิยมสายถึงรากถึงโคน (Radical feminism) และสายผิวสี (Black feminism) นัน้ ได้ รับการ
พิจารณาในสองแง่มมุ ในด้ านหนึ่ง การศึกษาในระบบโรงเรี ยนถูกโจมตี จากขบวนการเคลื่อนไหว
ของนักสตรี นิยมโดยเฉพาะในสายถึงรากถึงโคนอย่างต่อเนื่องว่า การศึกษาและโรงเรี ยนมักทา
หน้ าที่เป็ นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ถ่ายทอดและผลิตซ ้า อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่อย่าง
ประณี ต บรรจง สร้ างความชอบธรรมให้ แ ก่ ค วามไร้ ตัว ตนของผู้ห ญิ ง ทัง้ ในพื น้ ที่ ส่ว นตัว แ ละ
สาธารณะ หลักสูตรและหนัง สื อแบบเรี ยนละเลยประสบการณ์ ผ้ ูหญิ ง รวมทัง้ มี เนื อ้ หาตอกย า้
ภาพลักษณ์บทบาทแม่และเมียแบบตายตัว และมักวางผู้หญิงให้ เป็ นผู้รับฟั งที่ดี ส่วนผู้ชายได้ รับ
การเสนอภาพอย่างต่อเนื่องว่าเป็ นผู้ร้ ู ผู้นา และเป็ นฝ่ ายหาเลี ้ยงครอบครัว (มาดี, 2552; Burgess
and Parker, 1999; Weiner, 1997) ภาพตัวแทนที่นาเสนอซ ้าแล้ วซ ้าเล่าข้ างต้ น เป็ นตัวอย่างที่
สะท้ อนว่า โรงเรี ยนและแบบเรี ยนได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ถ่ายทอด และตอกย ้าอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ สู่
คนรุ่ นใหม่รุ่นแล้ วรุ่ นเล่าอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ในความเป็ นจริ งภาพลักษณ์หญิ งชายในยุควิกตอเรี ย
แทบไม่มีในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ณ ศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นว่า งานวิจยั ในเกือบทุกภูมิภาคต่าง
เสนอภาพคล้ ายคลึงกันว่า รายได้ ที่นามาใช้ จา่ ยจุนเจือครอบครัวมากกว่าครึ่งหนึ่ง มาจากรายได้ อนั
น้ อยนิดของแม่และลูกสาว ในแง่นี ้ การศึกษาสมัยใหม่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นสถาบันที่ทาหน้ าที่
จรรโลงระบบคิดที่เอารัดเอาเปรี ยบสตรี ผ่านตัวหลักสูตรที่เป็ นทางการ (official curriculum) ผ่าน
ตาราเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอน วิถีเรี ยนผสมเล่นในโรงเรี ยน และการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครู
กับนักเรี ยน ระหว่างนักเรี ยน(ชาย)กับนักเรี ยน(หญิง) ซึ่งเรี ยกว่าหลักสูตรแฝง (hidden curriculum)
หลักสูตรแฝงเป็ นแนวคิดที่ต้องการสะท้ อนว่าโรงเรี ยนมิใช่เป็ นสถาบันที่ทาหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ ที่
กาหนดไว้ ในหลักสูตรทื่อๆเท่านัน้ แต่โรงเรี ยนกาลังตอกยา้ และต่อยอดรหัสลับและสัญญะต่างๆ
เพื่อจรรโลงความสัมพันธ์ที่เอารัดเอาเปรี ยบและอุดมการณ์ครอบงาด้ วย ในที่นี ้หมายถึงอุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่
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แต่ในอีกด้ านหนึ่ง นักวิชาการสตรี นิยมสายถึงรากถึงโคนและสตรี นิยมสายสีผิวกลับวาง
การศึกษาให้ เป็ นพื ้นที่การต่อสู้เพื่อท้ าทายกับอุดมการณ์และโครงสร้ างอานาจทางสังคมที่กีดกันบัน่
ทอนอานาจ และตาแหน่งแห่ งที่ ของผู้หญิ ง การศึกษา โรงเรี ยน และสถาบันอุดมศึกษา ถูกแปร
ความหมายให้ เป็ นเครื่ องมือสร้ างองค์ความรู้ชดุ ใหม่ ที่เกิดจากการเรี ยนรู้และคัดกรองประสบการณ์
การต่อสู้ของผู้หญิง ทังในฐานะของผู
้
้ ที่ถกู กดทับและผู้มีพลังอานาจในการแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์
ที่เหลื่อมลา้ ระหว่างหญิงชาย ทัง้ นีเ้ พื่อรื อ้ สร้ างจิตสานึกและอัตลักษณ์ความเป็ นผู้หญิ งใหม่ที่ท้า
ทายการครอบงาของอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ อุดมการณ์ทนุ นิยม และการขูดรี ดครอบงาผู้หญิงทุก
รูปแบบ (Stromquist, 2003; Burgess and Parker, 1999; Weiner, 1997)
การศึกษาที่มกั ถูกกล่าวถึงในมุมมองที่สองชี ้ให้ เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดหลังโครงสร้ าง
นิยม (Post structuralism) ที่ให้ ความสาคัญแก่ปัจเจกในฐานะผู้กระทา (agency) ที่สามารถต่อสู้
ต่อ รองกับ ระบบคิด และอิ ท ธิ พ ลของโครงสร้ างสัง คมที่ มัก กดทับ ปั จ เจกให้ อ่อ นแรงอยู่เ สมอๆ
การศึกษาจึงมีนยั ถึงพลวัตและกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง เป็ นพื ้นที่สร้ างการเรี ยนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ ทังที
้ ่เฉพาะด้ านและทัว่ ไป ที่เกิดขึ ้นทังในและนอกระบบโรงเรี
้
ยน การศึกษาจึงอาจปรากฏทัง้
ในรู ปแบบที่ เป็ นทางการ ไม่เป็ นทางการ และในรู ปแบบตามอัธ ยาศัย อาทิ การเรี ย นรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ผา่ นระบบครอบครัว สถาบันสื่อ และชุมชน ในขณะที่ระบบโรงเรี ยน (schooling) มี
นัยถึงความเป็ นสถาบันที่เป็ นทางการ (อาทิ โรงเรี ยน และมหาวิทยาลัย ) และได้ รับมอบหมายจาก
สังคมให้ ทาหน้ าที่จดั การศึกษาในเรื่ องความรู้เฉพาะด้ าน
ด้ วยนิยามการศึกษาและโรงเรี ยนใหม่ ในช่วงหลังทศวรรษ 1980 มีงานศึกษาวิจยั จานวน
หนึ่งที่ เ ริ่ ม ให้ ความสาคัญ แก่การตรวจสอบการประดิษฐ์ สร้ างตัวตนของเด็กในเชิ ง เพศภาวะใน
สถาบันการศึกษา และต่างชี ้ว่า บริ บทสังคมและกระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างเด็กเพศหญิง
และชายที่กระทาซ ้าๆ กลับไปกลับมาในสถาบันการศึกษา ส่งทอดสู่การก่อรูปและสร้ างความหมาย
ความเป็ นตัวตนทังความเป็
้
นตัวฉัน (self) และความเป็ นคนอื่น (other) ในเด็กทังสองเพศแบบฝั
้
ง
ลึก แม้ ว่าเด็กไม่ได้ จายอมต่ออานาจของโรงเรี ยนอย่างง่ายดาย ทว่าปฏิเสธไม่ได้ ว่าบทบาทของ
โรงเรี ยนในการกล่อมเกลาเด็ก 2 เพศให้ เกิดความเป็ นตัวฉันและความเป็ นคนอื่นมีความสาคัญมาก
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากการวิเคราะห์ตาราเรี ยน และการสังเกตการณ์กระบวนการเรี ยน/สอน
พลวัตในห้ องเรี ยน รวมทังบรรยากาศรอบๆพื
้
้นที่โรงเรี ยน ในด้ านหนึ่ง งานเหล่านี ้ชี ้ว่าตาราเรี ยนใน
ทศวรรษที่ 1980 ยัง คงถ่ายทอดภาพลักษณ์ ทางลบต่อเรื่ องราวของผู้หญิ ง ดัง ที่ พ บในงานของ
Audrey Smock (1981) ซึง่ ผู้เขียนเสนอว่าหนังสือตาราเรี ยนไม่ได้ ทาให้ เห็นชัดเจนเรื่ องสถานะเป็ น
รอง (ด้ อยค่า) ของผู้หญิง แต่กลับแสดงให้ เห็นบทบาทที่จากัดและลดบุคลิกภาพการแสดงออกใน
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บางด้ านที่ต่างไปจากความคาดหวังของสังคมลง ในทานองเดียวกัน Robert Connell (1987)
วิ พ ากษ์ ว่ า โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ ท าการสอนเพื่ อ ท้ าทายกั บ โครงสร้ างอ านาจเพศภาวะแนวจารี ต
(traditional gender orders) แต่อย่างใด

เพศภาวะ (Gender) และศาสตร์การสอนแนวสตรีนิยม (Feminist Pedagogy)
เพศภาวะ ซึ่งมีความหมายกว้ างๆ ว่า เพศที่ถูกกาหนดและประดิษฐ์ สร้ างโดยสังคมและ
วัฒนธรรมนัน้ ตรงกับ คา gender ในภาษาอังกฤษ คา/มโนทัศน์ gender เป็ นที่รับรู้ในสังคมไทย
ราวๆ ทศวรรษ 2530 และได้ รับการถอดความหมายเป็ นภาษาไทยหลากหลายพอสมควร ในยุค
เริ่ มแรกโดยเฉพาะในแวดวงการพัฒนาสังคม คา gender ได้ รับการเทียบเคียงเป็ นภาษาไทยว่า
‘บทบาทหญิ งชาย’ ซึ่งมีความหมายหลวมๆ ว่า หมายถึง ประเภทของพฤติกรรม บทบาทความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังของสังคมที่อิงอยู่กับเพศใดเพศหนึ่งค่อนข้ างชัดเจนและมีลกั ษณะ
หยุดนิ่ง ที่สาคัญ คา บทบาทหญิ งชาย ได้ เปิ ดโลกทางความคิดที่ ชีใ้ ห้ เห็นว่าเพศทางชีววิทยา
(sex) และเพศทางสังคม (gender) ไม่ได้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่บทบาทหญิ งชาย หรื อ
gender มีความหมายว่าเป็ นเพศทางสังคม ซึ่งสังคมเป็ นผู้กาหนดและประดิษฐ์ สร้ างความหมาย
ขึ ้นมา ส่วนคาว่า sex มีความหมายว่าเป็ นเพศเชิงชีววิทยา ที่ อาจหมายถึง เฉพาะโครโมโซม
เท่ า นัน้ ต่อ มานัก วิ ช าการสตรี ศึก ษา (สุ ช าดา, 2547) ได้ คิ ด หาค าแปลใหม่ ที่ ต้ อ งการให้ สื่ อ
ความหมายและอิงอยู่กบั ทฤษฏีสตรี นิยมสานักต่างๆ มากขึ ้น คา gender จึงถูกแทนที่ด้วยคาไทย
ตังแต่
้ เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศสัมพัทธ์ เพศวัฒนธรรม และเพศภาวะ ซึ่งมีการเริ่มใช้ เมื่อไม่นาน
ดังที่ สุชาดา ทวี สิทธิ์ (2547: 4-5) เสนอว่า คา เพศภาวะน่าจะเริ่ มใช้ จริ งจังในแวดวง
วิชาการ ตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมา สุชาดาซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ค้นคิดคาแปล gender
ว่า ‘เพศภาวะ’ อรรถาธิบายว่า เพศภาวะ น่าจะมีความเหมาะสมและสื่อความหมาย gender ใน
ภาษาต่างประเทศได้ ตรงกว่าคา เพศสภาวะและเพศสภาพ ที่เริ่ มใช้ อย่างแพร่ หลายมาก่อนหน้ า
พอสมควรแล้ ว ทัง้ นี ้ gender เป็ นคาที่ต้องการจะสื่อว่า เป็ นเพศที่ถูกหนดขึน้ จากสังคมและ
วัฒนธรรมหนึ่งๆ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตรงกับคา ‘ภาวะ’ ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณ
ทิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่เมื่อเป็ นคานาม มีความหมายว่า ‘ความเกิด ความมี ความปรากฏ’ ส่วนคา
‘สภาพ’ และ ‘สภาวะ’ มีความหมายว่า ‘เหตุการณ์ที่เป็ นไปตามธรรมชาติ’ จึงอาจสื่อความหมายที่
ทาให้ เกิดความเข้ าใจว่า gender เป็ นสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงแก้ ไขไม่ได้
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Weiner (2004) อ้ างงานของ Stanley Harding (Harding, 1986, อ้ างใน Weiner, 2004:
6) ที่ได้ แยกแยะเพศภาวะในเชิงการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 รูปแบบ โดยที่เพศภาวะทังสามรู
้
ปแบบมี
ความเชื่อมโยงและซ้ อนทับกัน ได้ แก่
1. เพศภาวะที่เป็ นโครงสร้ างสังคมวัฒนธรรม (gender structure) ซึ่งหมายถึงโครงสร้ าง
ความคิดความเชื่อในการแบ่งงานทางสังคมเชิงเพศภาวะ (gender division of labour) รูปธรรมที่
สะท้ อนความคิดความเชื่อการแบ่งงานเชิงเพศภาวะที่มกั เชื่อมโยงกับการจัดแบ่งพื ้นที่ทางสังคม
ได้ แก่ การแบ่งงานบ้ านและการเลี ้ยงดูอบรมบ่มเพาะสมาชิกรุ่ นเยาว์ให้ เป็ นงานของผู้หญิงอย่าง
ตายตัว ส่วนงานในพื ้นที่สาธารณะ ทังในโลกเศรษฐกิ
้
จและการเมืองได้ รับการจัดแบ่งให้ เป็ นงาน
และพื ้นที่ของผู้ชาย ด้ วยรูปธรรมการจัดแบ่งพื ้นที่และงานผู้หญิง/ผู้ชายเป็ นเพียงรูปธรรมที่แตกหน่อ
ออกมาจากเค้ าเงื่อน ที่เป็ นโครงสร้ างสังคมวัฒนธรรมเชิงเพศภาวะ (gender structure) ส่งผลให้
การสลับสับเปลี่ยนพื ้นที่และบทบาทระหว่างปั จเจกในแต่ละเพศภาวะเป็ นไปอย่างยากลาบาก และ
มีต้นทุนทางสังคมสูง เด็กผู้หญิ งจึงมักได้ รับการแนะแนวจากครู แนะแนวให้ เลือกเรี ยนในวิชาที่
เหมาะสมกับความคาดหวังของสังคม คือ การเข้ าสู่อาชีพครูและพยาบาล ส่วนเด็กผู้ชายได้ รับการ
ชี ้แนะให้ เรี ยนวิชาด้ านรัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ สาระและวาทกรรมในทานอง
เดียวกัน ก็มกั ได้ รับการตอกย ้าในตาราเรี ยนทุกระดับชัน้ ที่ผ้ หู ญิงมักเป็ นแม่บ้านแม่เรื อน ส่วนพ่อ
ทางานนอกบ้ าน ในกรณี ที่มี อาชีพสมัย ใหม่ ผู้หญิ ง มักเป็ นครู และพยาบาล ส่วนผู้ชายสามารถ
เป็ นได้ ทงต
ั ้ ารวจ ทหาร ตุลาการ ปลัดอาเภอ ผู้ใหญ่บ้านและนักการเมือง (มาดี 2552) ทังนี
้ ้ด้ วย
อุดมการณ์ความเชื่อในสังคมและวัฒนธรรมชายเป็ นใหญ่ได้ จดั สรรพื ้นที่และบทบาทให้ บรุ ุ ษเพศมี
อาณาบริเวณกว้ างขวาง
2. เพศภาวะที่เป็ นระบบโครงสร้ างสัญลักษณ์ (gender symbolism) อันหมายถึงระบบคิด
และการรับรู้ เรื่ องราว การประดิษฐ์ และตบแต่งสัญญะและรหัสหมายในแบบขัวตรงข้
้
ามตามเพศ
ภาวะหญิงและชายเช่นความอ่อนแอ ความอ่อนหวาน และความเป็ นแม่ เป็ นเมีย มักถูกหมายรู้ ว่า
เป็ นสัญญะของเพศภาวะแม่ ส่วนสัญญะที่เป็ นขัวตรงข้
้
าม ได้ แก่ ความเข้ มแข็ง ก้ าวร้ าวและกล้ า
หาญถูกรับรู้วา่ เป็ นรหัสหมายความเป็ นชายชาญ
3. เพศภาวะที่เป็ นลักษณะและพฤติกรรมปั จเจกบุคคล (individual gender) คือ การ
ควบคุมและกล่อมเกลาของสถาบันทางสังคมเพื่อสร้ างบุคลิกภาพและพฤติกรรมความเป็ นเพศ
ภาวะของแต่ละปั จเจกในแต่ละวัฒนธรรมให้ มีลกั ษณะความเป็ นเฉพาะในแต่ละเพศภาวะ ที่อิง
แอบกับเพศสรี ระ อาทิ การตังชื
้ ่อ การให้ ความหมายต่อส่วนต่างๆของร่ างกาย การใช้ ภาษาที่
จาเพาะสาหรับเด็กแต่ละเพศ การแยกของเล่นและการละเล่นของเด็กออกเป็ นสองเพศ การ
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กาหนดรู ปแบบและสีของเสื ้อผ้ า การกากับพื ้นที่และเส้ นแบ่งพฤติกรรมและการกระทาทางสังคม
ออกเป็ น 2 ประเภท ทัง้ หมดนีเ้ พื่อให้ เกิ ดการหมายรู้ ความเป็ นเพศเฉพาะในแต่บุคคลในระดับ
บุคลิกภาพ และการแสดงออกภายนอก
สาหรับ Harding การศึกษาเพื่อแปรเปลี่ยนอานาจระหว่างหญิงชายต้ องไม่หยุดนิ่งอยู่ที่
ระดับพื ้นผิวนอกสุด ซึ่งก็ คือรูปแบบที่ 3 ด้ วยการเน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปั จเจก อาทิ
การรณรงค์ให้ ผ้ หู ญิงก้ าวข้ ามธรณีบ้านไปสู่โลกการเมือง โดยไม่ตระหนักถึงโครงสร้ างการแบ่งงาน
ทางสังคมเชิงเพศภาวะ และระบบสัญลักษณ์ที่เป็ นรหัสหมายคอยตอกย ้าที่ทางและบทบาทของ
หญิงชายในสังคมมักบรรลุผลอย่างจากัดและไม่ยงั่ ยืน ด้ วยผู้หญิงเองและสังคมส่วนใหญ่ยงั ถูกตึง
อยู่กับ แนวคิด การแบ่ง งานกัน ท าเชิ ง เพศภาวะซ า้ แล้ ว ซ า้ เล่า ผ่า นหน้ า สื่ อ ละครที วี และในวิ ถี
ชีวิตประจาวัน ตาราเรี ยนและหลักสูตรแฝงในโรงเรี ยนได้ ทาหน้ าที่ตอกย ้าและตรึ งความคิดความ
เชื่อข้ างต้ นเช่นกัน Weiner (2004) ชี ้ว่านักสตรี นิยมได้ สร้ างการปฏิบตั ิการทางสังคมผ่านพื ้นที่ทาง
การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปรสถานะที่ถูกกดทับของผู้หญิงและความสัมพันธ์ ทางสังคมเชิงเพศภาวะ
(gender relations) ใน 3 รูปแบบที่ Harding นาเสนอใน 3 วิธีด้วยกัน ได้ แก่
1. วิ ถี ก ารเมื อ ง (Political) กล่ า วคื อ นัก สตรี นิ ย มการศึก ษาได้ พ ยายามสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงโลก โดยการเข้ าไปปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการศึกษา และเงื่อนไขในชีวิตประจาวันของ
เด็ก/ผู้หญิงให้ ใกล้ เคียงกับเด็ก/ผู้ชายให้ ได้ มากที่สดุ แม้ ยงั ไม่เสมอภาคก็ตาม การปฏิบตั ิการในส่วน
นี ้มักกระทาในพื ้นที่การเมืองและพื ้นที่สาธารณะต่างๆ และนับว่าเป็ นการปฏิบตั ิการที่ก้าวหน้ า เมื่อ
พิจารณาจากจานวนเด็กและผู้หญิงที่เข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยน
2. การวิ พ ากษ์ แ นวคิ ด และวาทกรรมกระแสหลัก (Critical) การวิ พ ากษ์ ท้ ว งติ ง เป็ น
กระบวนการหนึง่ ที่สตรี นิยมเข้ าไปท้ าทายทางวิชาการ/และการประดิษฐ์ สร้ างวาทกรรมกระแสหลัก
เกี่ยวกับการรู้ (knowing) และการปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ (doing) อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง อาทิ นัก
สตรี นิยมมักเข้ าร่วมในการตังค
้ าถามเกี่ยวกับวิธีการทาความเข้ าใจโลก และการสร้ างองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ สาขาต่างๆ เพื่อเข้ าใจและอธิบายโลก นอกจากนี ้ยังมีการท้ าทายเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยกว่า ความ
เป็ นกลาง/ความเป็ นวัตถุวิสยั /ความไม่มีอคติในกระบวนการวิจยั ที่ถือว่าเป็ นแนวทางการศึกษาวิจยั
ที่ได้ รับการยอมรับมาเป็ นเวลานานในงานศึกษาทางสังคมศาสตร์ และการศึกษา
3. การปฏิบตั กิ ารทางสังคม (Practical) การปฏิบตั กิ ารเป็ นพื ้นที่การเมืองสาคัญซึ่งนักสตรี
นิยม ครู นักเรี ยน และบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การสาธารณะ อาทิ ผู้ปฏิบตั ิงานใน
ภาครัฐที่ทางานให้ บริ การด้ านสวัสดิการ (care workers) เข้ าร่วมสร้ างวิถีปฏิบตั ิในองค์กรเพื่อให้
เกิดความเสมอภาค/ความเป็ นประชาธิปไตยในโลกของงานที่พวกเขาร่วมรับผิดชอบ และระหว่างผู้

นงเยาว์ เนาวรัตน์ 59

ให้ บริ การและผู้ที่มีสิทธิ์รับบริ การ รวมทังการเปิ
้
ดให้ มีการถกเถียงเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และการทางานในวิถีประจาวันเพื่อกระตุ้นการมีสว่ นร่วมของผู้หญิงให้ เข้ มข้ นมากขึ ้น
การขับเคลื่อนในแต่ละระดับนับว่ามีคณ
ุ ู ปการที่เป็ นรูปธรรมให้ เห็นดังนี ้คือ การเผยให้ เห็น
ความเสียเปรี ยบของผู้หญิงและการถูกเลือกปฏิบตั ิของเด็กหญิง การเผยข้ างต้ นก็เพื่อตอกย ้าให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสีย และนักวางแผน เห็นสถานการณ์ ที่ผ้ ูหญิ ง /เด็กเผชิ ญอยู่ในชีวิตประจ าวัน อาทิ งาน
ศึกษาที่ชี ้ให้ เห็นผลการเรี ยนของเด็กผู้หญิงในวิชาวิทย์ /คณิต/เทคโนโลยีที่ล้าหลังกว่าเด็กผู้ชายว่า
น่าจะอิงอยูก่ บั มายาคติของผู้ให้ บริ การหรื ออีกนัยหนึ่งชี ้ว่า การจัดองค์กรของโรงเรี ยนในแนวปิ ตุลา
นิยมได้ สร้ างจุดเสี ยเปรี ยบให้ เ ด็กหญิ งอย่างไรและในรู ปแบบอะไรบ้ าง ซึ่งต่อมาก่อให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาดังกล่าวขึ ้นในหลายประเทศ สตรี นิยมได้ วิพากษ์ เกี่ยวกับ
ความรู้ของโรงเรี ยนโดยเฉพาะหลักสูตรที่ใช้ ในโรงเรี ยน ซึง่ มักจะเน้ นเสนอภาพตายตัวของแต่ละเพศ
ภาวะ ทาให้ เด็กผู้หญิ งเชื่อว่าวิชาวิทย์ /คณิต/เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับตัวเอง รวมทัง้ เรื่ องราวที่
นักวิทยาศาสตร์ มกั ถูกเสนอว่ามีเพียงแต่ผ้ ชู าย รวมทังอคติ
้ ของครูที่มกั มีเจตคติว่า วิชาในกลุ่มวิทย์ /
คณิต/เทคโนโลยี เด็กผู้ชายมีความสามารถมากกว่า จึงพุ่งความสนใจไปกระตุ้นเฉพาะเด็กเพศชาย
นอกจากนี ้สตรี นิยมยังเผยให้ เห็นว่า ตาราเรี ยนในหลายๆวิชา ทาให้ เด็กหญิงถูกมองไม่เห็นที่ทาง
ตัวเอง หรื อมองเห็นแต่เห็นแบบบิดเบือน/ตายตัว ตัวอย่างเช่น ในวิชาประวัติศาสตร์ ที่มกั เป็ นพื ้นที่
เสนอเรื่ องราวของฮี โ ร่ ข องชาติ แต่ พ บว่ า ฮี โ ร่ ส่ ว นใหญ่ มั ก ผู ก ขาดไว้ กั บ เพศชายเท่ า นั น้
นักวิทยาศาสตร์ ก็มกั มีแต่เฉพาะบุรุษเพศเช่นกัน (มาดี, 2552; Weiner,1993) ฉะนัน้ สาระการ
เรี ย นรู้ ในโรงเรี ย น/ต าราเรี ย นจึง ถูก วิ จ ารณ์ ว่า เป็ นการสร้ างภาพให้ ผ้ ูห ญิ ง เป็ นแบบผู้ห ญิ ง ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19-20 คือมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ครอบครัว งานบ้ านและมองว่าโลกของผู้หญิ งคือ
ครอบครัว ในช่วงดังกล่าวทฤษฏีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาได้ เสนอคาอธิบายที่ตอกย ้าความเป็ น
รองของผู้หญิงที่ว่า ความเป็ นผู้หญิงคือ ธรรมชาติ และบทบาทที่ผ้ หู ญิงได้ รับมอบหมาย ซึ่งได้ แก่
ความเป็ นแม่ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับสังคมที่เป็ นสากล
นอกจากวิพากษ์ ห้องเรี ยนและตาราเรี ยนว่าทาหน้ าที่ถ่ายทอดระบบชายเป็ นใหญ่ไปสู่ตวั
เด็กทังสองเพศอย่
้
างขยันขันแข็งแล้ ว นักสตรี นิยมการศึกษายังได้ พฒ
ั นาจุดยืนทางคุณค่าของการ
ปฏิบตั กิ ารในห้ องเรี ยน (praxis) ที่เชื่อมประสานกับประเด็นที่สงั คมใหญ่กาลังถกเถียงและแสวงหา
คือ การกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย การคิดเชิงวิพากษ์ การเปิ ดใจรับฟั งเสียง
ต่างๆ (voices) อย่างมีขนั ติ การเรี ยนรู้ แบบสานเสวนา (dialogue) และนาประสบการณ์ส่วนตัว
เป็ นบทเรี ยน เป็ นต้ น ประเด็นเหล่านี ้ส่วนหนึ่งมักนาเสนอในคาที่เรี ยกว่า ศาสตร์ การสอนแนวสตรี
นิยม (feminist pedagogy) ข้ อถกเถี ยงเชิงคุณค่าที่นักสตรี นิยมการศึกษาเสนอเกิดจากการ
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ประเมินว่าในโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ มักมีรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ทงในและนอก
ั้
ห้ องเรี ยนที่ ไปกดทับตัวตน ลดโอกาส และสิทธิ์ /เสียงของเด็กหญิ ง (Stone, 1994) ในงานของ
Stromquist (2003) ชี ้ให้ เห็นความก้ าวหน้ าของการปฏิรูปโรงเรี ยนในแนวสตรี นิยมที่ยึดห้ องเรี ยน
หลักสูตรและตาราเรี ยน เป็ นพื ้นที่ปฏิบตั กิ าร (praxis) ทังนี
้ ้ในบางประเทศ มีการริ เริ่ มโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการระหว่างนักสตรี นิยมและโรงเรี ยนที่ม่งุ ให้ ห้องเรี ยนและหลักสูตรมีเจตจานงเพื่อ เขย่า
โครงสร้ างสัง คมและวัฒ นธรรมเชิ ง เพศภาวะ (gender structure) แบบดัง้ เดิม และส่ง เสริ ม
โครงสร้ างสังคมและวัฒนธรรมเชิงเพศภาวะแบบใหม่
เพื่อรื อ้ ถอนความรู้ที่มกั ให้ ภาพความเป็ นหญิงและชายรวมทังภาพการแบ่
้
งงานในสังคมที่
ตายตัว บางประเทศได้ รับเลือกให้ เป็ นพื ้นที่นาร่อง และได้ รับความช่วยเหลือบางด้ าน ในการพัฒนา
โครงการพัฒ นาและวิจัยเพื่ อลดทอนหรื อขจัดต าราเรี ยนที่ แ อบอิง อยู่กับจารี ตดั่ง เดิม ออกจาก
หลักสูตรและห้ องเรี ยน แต่ส่วนใหญ่ยงั อยู่ระหว่างการเริ่ มต้ น ประเทศที่บกุ เบิกสร้ างตาราเรี ยนใหม่
ได้ แก่ ประเทศปากี ส ถาน มาลาวี บัง คลาเทศ เม็ กซิ โก และศรี ลัง กา ความคิดเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตาราเรี ยนอาจจาแนกได้ เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ คือ
1. สร้ างความเป็ นกลางเชิงเพศภาวะ (gender neutral approach) แผนงานในส่วนนี ้
ประกอบด้ วยความพยายามทังหมดทั
้
งมวลที
้
่จะขจัดภาษาและสัญญะทังที
้ ่เปิ ดเผยและซ่อนเร้ นอัน
สะท้ อนอคติทางเพศเพื่อให้ มีน้อยที่สดุ เนื ้อหาที่เป็ นเป้าของการปรับรื อ้ มีตงแต่
ั ้ การให้ ความสาคัญ
หรื อการเน้ นจุดเด่นของความเป็ นชายเกินความจาเป็ น รวมถึงการยกตัวอย่างที่เทน ้าหนักไปที่การ
ให้ ผ้ ูช ายเป็ นผู้แ สดง เป็ นผู้ก ระท า มากเกิ น ความจ าเป็ น หรื อ ไม่ส มดุ ล ในขณะที่ ห้ อ งเรี ย นมี
องค์ประกอบของเด็กอย่างน้ อย 2 เพศ
2. ลดและขจัดการให้ ความส าคัญแก่ภ าพลักษณ์ ตายตัวในความเป็ นผู้หญิ งและผู้ช าย
รวมทังภาพลั
้
กษณ์การแบ่งงานทางเพศภาวะ (gender division of labour) เนื ้อหาในตาราที่เป็ นที่
สังเกตว่ามีแนวโน้ มจรรโลงภาพลักษณ์ข้างต้ น อาทิ บทบาทที่พวกเขาแสดงในกิจกรรมแวดวงสังคม
ในชีวิตประจาวัน และในโลกการทางาน รวมทังบุ
้ คลิกภาพที่คาดว่าเป็ นของละเพศ
3. สร้ างต้ นแบบการท้ าทายและตรวจสอบลัทธิ เหยียดผิวและอคติทางเพศ การปฏิรูปใน
ระดับที่ 3 วางน ้าหนักสร้ างพื ้นที่ใหม่ในตาราเรี ยน พื ้นที่ใหม่จะแสดงให้ เห็นภาพลักษณ์ของผู้หญิง
และผู้ชายในเชิงทางเลือกซึง่ จะท้ าทายภาพลักษณ์บทบาทตายตัว ในขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีการ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรทางสังคมใหม่
Stromquist (2003) ตังข้
้ อสังเกตว่า วิธีการ 3 แบบข้ างต้ น วิธีที่ 3 มีความก้ าวหน้ าและ
ชี ้ให้ เห็นการขับเคลื่อนในทิศทางที่สร้ างสรรค์มากที่สุด โดยปกติบทบาทของรัฐบาลในการแก้ ไข
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ตาราเรี ยนจากัดอยูท่ ี่การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาในระดับเบื ้องต้ น ความพยายามสร้ างเนื ้อหาตาราที่มี
ความเป็ นกลางในเรื่ องเพศภาวะ ในบางประเทศที่ได้ เลือกให้ อยู่ในโครงการนาร่องข้ างต้ น มีความ
พยายามเคลื่อนไปสู่วิธีการที่ 2 คือ การสร้ างเนื ้อหาการลดทอนและขจัดลัทธิเหยียดเพศ อย่างไรก็
ตาม พบว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงภาษา สัญญะและภาพตัวแทนของความเป็ นผู้หญิงที่ห่างจาก
รากเหง้ าวัฒนธรรมเดิมไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ เริ่ มตังแต่
้ ความจาเป็ นที่จะต้ องทบทวนเกี่ยวกับวิธีคิดใน
เรื่ องดังกล่าว และต้ องการการทาความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งกับภาษาและสัญญะต่างๆ ที่เป็ นร่างทรง
ของโครงกรอบวิธีคิดแบบเดิมต่อเรื่ องเพศภาวะ จากโครงการวิจยั และพัฒนาข้ างต้ น สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
คือการยืนยันว่า ความสาเร็ จที่ลึกซึง้ ของเด็กหญิ งในโรงเรี ยนต้ องผ่านการสร้ างระบบหนุนช่วย
อย่างระมัด ระวัง เกี่ ยวกับ การจัดวางประสบการณ์ และการปะทะสัง สรรค์ กับ เพื่ อนผู้ช าย และ
สิ่งแวดล้ อมที่รายรอบ โครงการฯในลักษณะดังกล่าวนับว่าจาเป็ น เนื่องจากไม่เพียงแต่ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งต่อการสร้ างความแตกต่างของความเป็ นหญิง -ชาย แต่ยงั ช่วยให้ เราเข้ าใจ
ว่าอะไรบ้ างจาเป็ นสาหรับการปฏิบัติการที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้ ถึงรากเหง้ าของ
ปั ญหา ปั จจุบนั งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับประเด็นข้ างต้ นมีการให้ ทุนสนับสนุนบ้ างแล้ ว แม้ มีอย่าง
จากัดจาเขี่ย อาทิ The Forum of African Women Educationalist (FAWE) ซึ่งตังอยู
้ ่ในอนุภูมิภาค
ซับสะฮารา แอฟริ กา (Sub-Saharan Africa) เป็ นต้ น ในอนุภูมิภาคดังกล่าว สัดส่วนการเข้ าสู่
ระบบโรงเรี ยนของเด็กหญิ งเมื่อเทียบกับเด็กชายนับว่าค่อนข้ างต่ามาก สิ่งริ เริ่ มข้ างต้ น คือความ
เข้ าใจที่เพิ่มขึน้ ว่าต้ องให้ ความสาคัญอย่างจริ งจังกับเนือ้ หาหลักสูตร และตาราเรี ยน ที่สร้ างการ
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับร่ างกาย เพศสัมพันธ์ และความเป็ นพลเมืองในความหมายต่างๆ ที่เด็กประสบพบ
เจอในชีวิตประจาวัน ทังในและนอกต
้
าราเรี ยน
ส่วนในประเทศอุตสาหกรรมก้ าวหน้ า งานวิจัยเกี่ ยวกับการศึกษาของเด็กผู้หญิ งได้ เริ่ ม
เคลื่อนตัวจากการวางน ้าหนักไปที่การแสดงภาพของความไม่เท่าเทียมทางโอกาส ซึ่งปั จจุบนั ก็
ยังคงปรากฏอยู่ ไปสู่ทิศทางใหม่ที่ (1) เป็ นการวิจยั ที่จะชี ้ให้ เห็นว่าความไม่เท่าเทียมดังกล่าวได้ รับ
การสืบสานอย่างไรในห้ องเรี ยน โครงการวิจัยมุ่งไปที่การสังเกต การปะทะสังสรรค์ในห้ องเรี ยน
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ ระหว่างนัก ศึกษากับครู และระหว่างนักศึกษาด้ วยกันเอง และ(2) การ
ทดลองว่าสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมจะถูกขจัด /ลดทอนไปได้ อย่างไร การทดลองถูกจาลองขึ ้น
ในโรงเรี ยน โดยให้ ความสัมพันธ์เพศภาวะแนวจารี ตสามารถถูกตังค
้ าถามและท้ าทายได้ หลีกเลี่ยง
ได้ และถูกแทนที่ได้ ด้วยความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกว่า งานวิจยั ในโรงเรี ยนเลือกวิธีการสอนและการ
เรี ยนรู้ในแนวศาสตร์ การสอนสตรี นิยม การเรี ยนรู้ในกระแสธารดังกล่าวเน้ นการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ของนักเรี ยน มาตรการส่ง เสริ ม การสร้ างตัวตนของปั จ เจกและศักยภาพการเป็ น
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ผู้กระทาการของเด็กหญิง (female agency) รวมทังลดบทบาทของครู
้
ในห้ องเรี ยน ทังหมดคื
้
อหัวใจ
และแกนกลางของการเรี ยนการสอนแนวสตรี นิยม(feminist pedagogy)
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