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ปริญญานิพนธน์ีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อท าความเขา้ใจสภาพการณ์ของวัฒนธรรมทาง

เพศที่ด  ารงอยู่ในสังคมการท างาน ศึกษาภาวะความไม่เท่าเทียมทางเพศจากประสบการณ์ของ
ผูห้ญิงในพืน้ที่งาน และวิพากษ์ใหเ้ห็นการใหค้วามหมายประสบการณ์การท างานของผูห้ญิงใน
วฒันธรรมทางเพศ รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใชว้ิธีวิทยาศกึษาสตรีนิยมเชิงชาติ
พนัธุว์รรณาแนววิพากษ์ พืน้ที่วิจยัคือสถานที่ท างานที่มีผูห้ญิงโดยส่วนใหญ่ โดยการสมัภาษณเ์ชิง
ลกึร่วมกบัการสงัเกต การวิเคราะหข์อ้มลูจากประสบการณข์องผูห้ญิงใชเ้ทคนิคการสรา้งมโนทศัน์
ตามแนวทางการสร้างความรู้จากฐานรากเพื่อพัฒนาเป็นแก่ นของเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า
ความส าเร็จในวงจรชีวิตของผูห้ญิงที่เป็นปกติมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง  วิถียงัชีพของผูห้ญิงตัง้อยู่ใน
ระเบียบทางเพศภาวะความกตญัญตู่อบุพการีของลกูผูห้ญิงเป็นการประกอบสรา้งจากวฒันธรรม
ชายเป็นใหญ่ที่ปลกูฝังใหผู้ห้ญิงที่ดีที่ตอ้งท าหนา้ที่หลกัในการตอบแทนบุญคณุพ่อแม่ท าใหผู้ห้ญิง
ก ากับตนเองในการท างานบนฐานของเพศภาวะ  ความเป็นหญิงที่ถูกวัฒนธรรมการท างานซึ่งมี
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ก ากับให้ผู ้หญิงท างานที่เสียเปรียบคืองานหนัก  รายได้น้อย และใน
ขณะเดียวกนัสงัคมคาดหวงัถึงบทบาทของผูห้ญิงในการรบัผิดชอบงานทัง้สองพื ้นที่ ทัง้ในและนอก
ครวัเรือนใหส้มบรูณภ์ายใตอ้ดุมการณค์วามเป็นชายครอบง า ซึ่งขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึง
มายาคติของความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมการท างาน  และการใหคุ้ณค่าของผูห้ญิงที่ยัง
ด ารงอยู่ภายใตบ้รรทดัฐานรกัต่างเพศที่ถูกสรา้งขึน้ 
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The objective of this dissertation is to understand the circumstances related 

to the gendered culture in the workplace. It also investigated gender inequity based on 
the experience of women in working areas and criticized to reveal the working 
experiences of females in gendered culture. The qualitative research and feminist 
critical ethnography methodology were applied in this study, while the research areas 
were the workplaces where mostly women were employed. The in-depth interview and 
observation were used to collect the data. The collected data were then analyzed based 
on the experience of using the technique of conceptualization with grounded theory to 
develop it at the core. The research findings revealed that the success in the normal 
female life cycle was defined by the linearity, while the female way of life was built on 
gendered order. The gratitude of women towards their parents originates from 
patriarchal culture, as good women were mainly fostered to recompense their parents 
and their work was limited by gendered professions. Similarly, under a patriarchal 
ideology, women were at a disadvantage in terms of work, because they had to work 
harder and with less pay than men. At the same time, society has always expected that 
the roles and responsibilities of women, both at home and in the workplace, had to be 
completed perfectly. These results hence not only implied the myth of the gender equity 
in the workplace, but also the value of women existing under the heterosexual norms 
constructed by society. 

 
Keyword : Gender Equity, Gender Order, Gendered Profession, Feminist Ethnography 
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ท่านอาจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง อาจารย์ ดร.จิตติมา เจือไทย และ อาจารย์
ไพสิฐ พาณิชย์กุล ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้แง่คิดมุมมองจนท าให้ผู ้เขียนได้หัวข้อในการท า
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โดยเฉพาะการวางเคา้โครง แนวทางการเขียนเนือ้หาและบทวิเคราะห์ ตลอดจนการก าหนดกรอบ
เวลาในการเสนอความคืบหน้าของงาน  ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นให้แก่ผู ้เขียนได้อย่างดียิ่ง  ทั้งท่าน
อาจารยย์ังไดส้ละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความถูกตอ้งของงานผูเ้ขียนอีกดว้ย  ผูเ้ขียนรูส้ึกซาบซึง้ใจ
และส านกึในพระคณุของท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารยไ์ว ้ณ ที่นี ้

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์และ ดร.ปริชยั ดาวอดุม 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่านไดก้รุณาชีแ้นะแนวทางและค าแนะน า ตลอดจนขอ้สงัเกตต่างๆ ท า
ให้ผูเ้ขียนได้พัฒนาแนวความคิดและไตร่ตรองปัญหาต่างๆ  ได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึน้จนท าให้
วิทยานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลงได ้

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารยต่์างๆ อันผูเ้ขียนมิไดเ้อ่ยนาม ที่ไดอ้บรมสั่งสอนให้
ความรูท้างด้านวิชาการแก่ผู้เขียน  รวมทั้งได้แต่งต าราให้ผู ้เขียนได้ใช้ค้นคว้า อ้างอิง จนท าให้
วิทยานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลงได ้

ขอบคุณครอบครวัที่เขา้ใจและสนับสนุน คอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมารดา อบุล ณ เชียงใหม่ ผลงานนีม้อบใหผู้ห้ญิงตน้แบบที่ต่อสู้ อดทน ฟันผ่า เลีย้งลกูทัง้สี่
คนมาดว้ยความรกัและความอบอุ่น และสรา้งใหลู้กมีวันนี ้ ที่ลืมไม่ไดคื้อบุตรสาวทั้งสอง Naomi & 
Emily Na Chiangmai S. Schwartz ที่ เป็นทั้งผู้ช่วยวิจัย  หาบทความ  หนังสือ  ข้อมูลต่าง  ๆ ใน
ต่างประเทศ และถกเถียงมุมมอง  วิธีคิดเก่ียวกับผู้หญิง ที่ส  าคัญเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนตลอด
ระยะเวลาที่ศกึษาและจดัท าวิทยานิพนธ ์

  
  

มรกต  ณ เชียงใหม่ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ปัญหาและความส าคญั ...................................................................................................... 1 

ค าถามการวิจยั .................................................................................................................. 9 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั .......................................................................................................... 9 

คณุค่าของงานวิจยั .......................................................................................................... 10 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจยั .............................................................. 11 

สว่นที่หนึ่ง : วฒันธรรมทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสงัคม .............................................................. 12 

อดุมการณก์บัโครงสรา้งสงัคม .................................................................................... 19 

กลไกอดุมการณ:์ การสรา้งองคป์ระธาน ...................................................................... 23 

อดุมการณก์บัวฒันธรรม ............................................................................................ 26 

สว่นที่สอง: การใหค้วามหมายของบุคคลต่อวฒันธรรมทางเพศในพืน้ที่สาธารณะที่ถูก
ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ที่การท างานของผูห้ญิง .................................................................... 29 

การแบ่งแยกสว่นทางเพศภาวะ .................................................................................. 29 

พืน้ที่สาธารณะและการกดขี่ทางเพศ : ......................................................................... 31 

สตรีนิยมแนวเชิงประจกัษ์กบัสตรีนิยมแนวหลงัสมยัใหม่ .............................................. 35 

สว่นที่สาม : กรอบความคิดในการวิจยั .............................................................................. 38 

        



  ซ 

วิเคราะหบ์รบิทวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ : อดุมการณท์างเพศก ากบับทบาทหญิงและผลิต
ซ า้ตวัตนผูห้ญิง ................................................................................................ 38 

วิเคราะหป์ฏิบติัการวฒันธรรมทางเพศในพืน้ที่งานหญิง ............................................... 40 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 42 

แนวทางการศกึษาสตรีนิยมเชิงชาติพนัธุว์รรณาแนววิพากษ ์(Feminist - Critical 
Ethnography) .......................................................................................................... 42 

แนวทางการศกึษาสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ – ชาติพนัธุว์รรณนา (Postmodern – Feminist 
Ethnography) .......................................................................................................... 43 

การเขา้ถึงประสบการณ ์.................................................................................................... 47 

นกัธุรกิจ ................................................................................................................... 47 

แม่บา้น ..................................................................................................................... 47 

พนกังานธุรการ ......................................................................................................... 48 

พนกังานสง่เสรมิการขาย ........................................................................................... 48 

พนกังานขาย ............................................................................................................. 48 

เจา้พนกังาน ผูค้มุแดนหญิง ....................................................................................... 48 

ช่างเสรมิสวย ............................................................................................................ 49 

พยาบาล ................................................................................................................... 49 

การบนัทกึและวิเคราะหป์ระสบการณ ์................................................................................ 50 

สนามการวิจยั .................................................................................................................. 51 

การเขา้สูส่นามวิจยั .......................................................................................................... 53 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ...................................................................................................... 55 

การวิเคราะหข์อ้มลู ........................................................................................................... 56 

ประสบการณภ์าคสนาม ................................................................................................... 57 

เรื่องของขอ้จ ากดัในเรื่องเวลาในการขอสมัภาษณ ์.............................................................. 59 



  ฌ 

ขอจ ากดัในเรื่องสถานที่ .................................................................................................... 59 

ขอจ ากดัในเรื่องการเดินทาง ............................................................................................. 59 

บทท่ี 4 งานของผูห้ญิงในบริบทวฒันธรรม ............................................................................. 61 

การเขา้สู่ความเป็นเพศของผูห้ญิง (Engendering Womanhood) ....................................... 62 

การสรา้งความเป็นเพศหญิงในเด็กหญิง ..................................................................... 63 

การสรา้งใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นคนเรียบรอ้ย มีระเบียบและรกัความสะอาด ................ 64 

การสรา้งใหผู้ห้ญิงตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น ...................................................... 64 

การสรา้งใหผู้ห้ญิงเป็นคนที่ใชอ้ารมณค์วามรูส้กึ ................................................. 65 

การสรา้งใหเ้ป็นคนเชื่อฟัง (Obeying body) ...................................................... 65 

การสรา้งใหเ้ป็นคนรกับา้นและผกูตวัเองติดอยู่กบับา้น ....................................... 66 

การสรา้งใหเ้ป็นคนอดทนกบัความล าบาก ......................................................... 67 

เพศงาน (Gendered Work): การแบ่งงานตามเพศ (Gender Division of Labour) ........ 67 

งานในครวั: เสน่หป์ลายจวกัและพืน้ที่ของการแสดงความสามารถ ....................... 68 

งานดแูล เอาใจใส ่(Care Work): งานบรกิาร ...................................................... 68 

งานท าความสะอาด (Cleaning Work): ความละเอียด ....................................... 69 

การเขา้สูง่านอาชีพของผูห้ญิง (Engendering Work/Profession) ....................................... 70 

การหางานและการคดัเลือกเขา้ท างานตามเพศภาวะ (Gendered Recruitment or Job 
Searching) ..................................................................................................... 71 

นายจา้งเสาะหาแรงงานถึงแหลง่ ....................................................................... 71 

การสมคัรงานกบัผูจ้า้ง ..................................................................................... 72 

การแลกเปลี่ยนแรงงานโดยผูป้กครองยินยอม .................................................... 74 

การฝึกหดังานตามเพศภาวะ (Gendered Orientation) ............................................... 75 

เพศภาวะในการพฒันาศกัยภาพ (Gendered Human Potential Development) .......... 76 



  ญ 

การพฒันาฝีมือแรงงานจากอาหารแบบเดียวเป็นหลายแบบ: .............................. 76 

การยกระดบัจากคนใชเ้ป็นคนงานในโรงงาน : .................................................... 77 

สรา้งความเชื่อถือจากการเรียนรูแ้ละฝึกฝน : ...................................................... 77 

เพศภาวะกบัการประเมินผล (Gendered Evaluation) ................................................. 78 

เพศภาวะในการใหร้างวลั การลงโทษ (Gendered Reward and Punishment) ............ 79 

การเขา้สูก่ารมีคู่ชีวิต (Life with a Partner) ........................................................................ 81 

ชีวิตคู่สมบรูณ ์........................................................................................................... 81 

ความสมบูรณด์ว้ยสองบทบาท แม่และงานอาชีพ : ............................................. 81 

เธอคือหนึ่งเดียวที่ท าหนา้ที่ดแูลเอาใจใสไ่ดดี้ที่สดุ ............................................... 82 

ชีวิตคู่ลม้เหลว ........................................................................................................... 83 

การจดทะเบียนสมรส : ความหมายทางนิตินยั ไม่ไดจ้  ากดัทางพฤตินยั ................ 83 

ความชอบธรรมและการไม่รบัผิดชอบของสามี : ................................................. 84 

ชีวิตไรคู้่หรืออยู่กบัตวัเอง ............................................................................................ 85 

การแต่งกบังาน ................................................................................................ 85 

บทท่ี 5 ความหมายความเท่าเทียมทางเพศภายใตป้ฏิบติัการวฒันธรรมงานหญิง ..................... 88 

ความเป็นเสน้ตรงแห่งความส าเรจ็ของความเป็นหญิง (Linearity of female gender 
accomplishment) .................................................................................................... 89 

บนัไดขัน้แรก เด็กหญิงกบัความเป็นหญิง .................................................................... 89 

การจดัต าแหน่งผูห้ญิงดว้ยงานบา้น ................................................................... 90 

“แม่” ในฐานะผูก้  ากบัการผลิตซ า้ความคิดเชิงวฒันธรรม ..................................... 94 

การสรา้งเป้าหมายการพึ่งพิงของผูห้ญิง ............................................................. 95 

บนัไดขัน้ที่สอง หญิงสาวกบังานวิชาชีพ : งานหญิงตอกย า้ความเป็นหญิง ..................... 97 

ความเป็นชายเบา้หลอมและก ากบัความเป็นหญิง .............................................. 98 



  ฎ 

งานชั่วคราวสอดรบัความเป็นหญิง .................................................................... 99 

บนัไดขัน้สดุทา้ยของมายาคติความส าเรจ็: หลมุพรางของชีวิตผูห้ญิง ............................ 99 

การใหค้วามหมายของความส าเรจ็ .................................................................. 100 

ความสมบูรณข์องหญิงสองบทบาท (Double Roles) ....................................... 102 

ลกูเป็นหลกั เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหาย ............................................................... 102 

วิถียงัชีพของผูห้ญิงบนระเบียบทางเพศภาวะ (Gendered Professionalization) ................ 105 

งานในกลุม่บริการ ดา้นสขุภาพ สถานพยาบาล บคุคลเจ็บป่วย ผูส้งูอาย ุและเด็ก: จิต
วิญญาณของผูเ้สียสละเพื่อดแูลชีวิต ............................................................... 105 

งานในกลุม่บริการ สถานบนัเทิง สถานที่ท่องเที่ยว รา้นอาหาร รา้นผบับาร ์รา้นด่ืมสรุา: 
เสน่หใ์นเรือนรา่งของผูห้ญิง ............................................................................ 107 

งานในกลุม่บริการ ดา้นความสวยความงาม: หญิงผูส้รา้งความงาม ............................ 109 

งานในกลุม่ธุรกิจการคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั: ธุรกิจของหญิงเพื่อหญิง ...................... 113 

งานในกลุม่ดา้นงานขาย สง่เสรมิการขาย: เรือนรา่งหญิงสวยกบัสินคา้ ........................ 114 

งานในกลุม่งานส านกังาน งานเสมียน งานเลขานกุาร: หญิงรบัใชท้ี่มีต  าแหน่ง ............. 118 

ความกตญัญขูองลกูผูห้ญิง (Filial Daughter) .................................................................. 120 

การตอบแทนดว้ยการหารายไดจ้นุเจือครอบครวั ........................................................ 120 

การตอบแทนดว้ยการใหเ้งินค่ายาและค่ารกัษาพยาบาลในยามแก่เฒ่า ....................... 122 

การผลิตซ า้ความเหนือกว่าของชายผ่านความกตญัญู ................................................ 124 

ปรบัวิธีคิดสู่การเปลี่ยนแปลง .......................................................................................... 127 

ความปกติและปกติวิสยั ........................................................................................... 128 

แบบแผนชีวิต วิถีชีวิตหญิง ....................................................................................... 129 

การสรา้งภาพงานหญิงใหม้ีความหมาย .................................................................... 130 

คณุลกัษณะ บทเพศ และขนบธรรมเนียมผูห้ญิง ........................................................ 131 

อ านาจละมนุกบัความชอบธรรม ............................................................................... 132 



  ฏ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสรา้งความเท่าเทียมทางเพศที่เป็นธรรม .......................... 133 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 137 

ประวติัผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 145 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบที่ 1 .................................................................................................................. 20 

 

        



 

บทที ่1 
บทน า 

ปัญหาและความส าคัญ 
สงัคมก าหนดใหลู้กผูห้ญิงตอ้งมีความเป็นหญิง มีความเป็นกุลสตรี การใหคุ้ณค่าของ

ผูห้ญิงดี คือการเป็นลกูที่ดีของพ่อแม่ เป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่ที่ดีของลกู วฒันธรรมทาง
สังคมที่ ฝังรากลึกในความเชื่อของบุคคลในสังคมนี ้ถูกส่งผ่านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น 
ครอบครวั วัด โรงเรียน และสถานที่ท างาน คนในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ ์กติกา ของสงัคม ประพฤติตนใหม้ีศีลธรรมอนัดี ไม่ว่าเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย แต่เพศ
หญิงจะถูกควบคุมมากกว่า เพราะสงัคมเชื่อว่า เป็นเพศที่อ่อนแอ ท าใหต้อ้งปกป้อง ดแูล หากท า
สิ่งใดผิดพลาดแลว้จะท าใหเ้สื่อมเสียถึงวงศต์ระกูล ต่างจากเพศชายที่สงัคมเชื่อว่า ท าอะไรก็ไม่
เสียหายมีแต่ได้เปรียบ หากแต่เกิดมาเป็นผู้ชายแลว้ต้องมีความเป็นชายใหส้มกับที่เกิดมาเป็น
ลกูผูช้าย แต่ถา้ท าตัวเหมือนผูห้ญิง ก็คือไม่สมกับเกิดมาเป็นลูกผูช้าย ถือเป็นความผิดปกติ เป็น
ความเบี่ยงเบนที่ตอ้งไดร้บัการบ าบดัใหห้ายเป็นปกติ จึงจะอยู่รว่มกบัคนในสงัคมได ้และความรูใ้น
เรื่องเพศแบบกระแสหลกัไดก้ าหนดมาตรฐานของความเป็นหญิงและความเป็นชายไว ้ถา้บคุคลไม่
อยู่ในกรอบความเป็นมาตรฐาน ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ตอ้งไดร้บัการรกัษา ปรบัปรุง แกไ้ขให้
เป็นปกติ เริ่มจากการปลูกฝัง ขัดเกลา กล่อมเกลา เลีย้งดู ใหป้ระพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ลกัษณะบทบาททางเพศภาวะ ที่มีความเป็นหญิงเป็นชายถูกตอ้ง อยู่ในกรอบที่ดีงามของสังคม 
ผูช้ายต้องมีความเป็นผู้ชาย และผู้หญิงต้องมีความเป็นผู้หญิง ซึ่ง (ปรานี วงษ์เทศ, 2549) ได้
อธิบายว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ถูกสรา้งขึน้จากวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์สงัคม และมี
การผลิตซ า้ในสงัคม ความแตกต่างทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ หญิงคู่กบัชาย เพื่อสืบต่อเผ่าพนัธุ ์

เมื่อสังคมจัดระเบียบความเป็นเพศให้ความเป็นผู้ชายคือความมีเหตุผล เข้มแข็งไม่
อ่อนแอ กระท าและชอบในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผู้หญิง ตามแนวคิดแบบขั้วตรงข้าม (Binary 
Opposition) ผูห้ญิงตอ้งมีความเป็นหญิง กล่าวคืออารมณ์อ่อนไหวง่ายอ่อนโยน ไม่มีอิสระ ตอ้ง
อาศัยผูช้ายมาปกป้องคุ้มครอง และถูกสังคมก ากับแบบเขม้งวดกว่าความเป็นชาย ดังนั้นเมื่อ
ผูห้ญิงกระโดดขา้มแบบแผนความเป็นหญิง ก ากับด าเนินชีวิตตามความคาดหวังหรือเกินความ
คาดหวังจะไดร้บัการยกย่อง การใหร้างวัล ชื่นชมเมื่อเป็นผูห้ญิงดี ผูห้ญิงแกร่ง แต่จะถูกลงโทษ 
ประณามเมื่อประพฤติตนไม่อยู่ในกรอบระเบียบของความเป็นเพศภาวะ การควบคุมและลงโทษ
ผูห้ญิงนัน้รุนแรงและมีขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทางสงัคมมากกว่าผูช้าย ทัง้ที่มีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียม
กัน ผูห้ญิงมักจะเป็นผูถู้กหา้มปรามต่าง ๆ นานาและถูกลงโทษเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน้ เช่น
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การหา้มไม่ใหอ้อกบา้นยามวิกาล หากเกิดเหตขุึน้ ถูกฉุด ถูกลวนลาม ถกูข่มขืน ถือว่าเป็นความไม่
ระมัดระวังตัวของตนเอง และตอ้งรูส้ึกผิดที่ไม่ท าตามขอ้หา้มนัน้ และกฎหมาย กฎเกณฑ ์กติกา
ทางสงัคมใหโ้อกาสกบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง (กิตติกร สนัคติประภา, 2550) ในขณะเดียวกนัผูช้าย
สามารถกระท าได ้โดยไม่คิดว่าจะมีอนัตรายเพราะสงัคมเชื่อว่าผูช้ายสามารถดแูลตวัเองไดแ้ละไม่
เสียหาย ซึ่งนั่นก็เป็นตวัอย่างหน่ึงของการก าหนดความมีอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ต่าง ๆ ของความเป็น
ชายที่เหนือความเป็นหญิง บรรทดัฐานทางสงัคม ความเชื่อและวฒันธรรมที่สรา้งและใหคุ้ณค่าที่
แตกต่างกันระหว่างเพศ เมื่อสงัคมยกใหเ้พศชายเหนือกว่า เพศหญิงย่อมดอ้ยกว่า เพราะรูปแบบ
ของความเป็นชายนัน้ครอบง าจากวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในสงัคมที่ก ากับและใหค้วามชอบ
ธรรมถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ จึงไม่มีการตัง้ค าถามกบัสงัคมวฒันธรรม นอกจากนีด้ว้ยเพศภาวะที่
ถกูมองว่าต่างกนัยงัน าไปสูก่ารยกย่องผูช้ายใหเ้ป็น “ผูน้  า” โรเบิรต ์คอนแนล (Robert Connell) ได้
กล่าวว่า เราจะเห็นไดช้ัดเจนในสงัคมว่าผูน้  านั้นเป็นบทบาทของผูช้าย ควบคุมผูช้ายดว้ยกันเอง
และผูห้ญิงดว้ย แต่การจดัระเบียบเพศภาวะในสงัคมใหเ้อกสิทธิ์แก่ความเป็นชายมากกว่าความ
เป็นหญิงในเรื่องของการเป็นผูน้  า (Robert W. Connell, 2001) 

จูดิธ บัตเล่อร ์ (Judith Butler) ได้เสนอว่าความเป็นเพศหรือเพศภาวะนั้นเป็นการ
ประกอบสรา้งทางสงัคม และมีผลกบัการกดขี่ผูห้ญิงในหลายๆ วฒันธรรม ความรูก้ระแสหลกัที่ให้
ความเป็นปกติ และธรรมชาติของความเป็นเพศ โดยชีววิทยา สรีระวิทยา ตอกย า้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ในศาสตรน์ัน้ ใหร้บัรูถ้ึงความเป็นตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิ (Reality) ดงันัน้ความรูเ้รื่องเพศที่ถูก
สรา้งใหเ้ป็นความจริงในสงัคมจึงถูกทา้ทายดว้ยแนวคิดแบบสตรีนิยม ที่โตแ้ยง้กบัทฤษฎีหลกัที่ว่า
มนุษยถ์ูกก าหนดความเป็นเพศตามเพศก าเนิด บุคคลที่เกิดมาเป็นผูห้ญิงตอ้งมีอัตลกัษณ์ตามที่
สงัคมตอ้งการ เพื่อการควบคมุไดง้่ายและยอมท าตาม สงัคมสรา้งใหค้วามเป็นชายมีอภิสิทธิ์ เอก
สิทธิ์ ท่ีเหนือกว่าความเป็นหญิง จึงเขา้มาจดัใหค้วามเป็นหญิงอยู่ในสถานะท่ีดอ้ยกว่า และผูห้ญิง
จึงถูกท าใหเ้ชื่อว่าความจริงเรื่องผูห้ญิงดี เป็นความจริงในจิตวิญญาณของตนเองภายใตร้ะเบียบ
ทางสงัคมเรื่องเพศที่ถกูก าหนดจากผูม้ีอ  านาจ (Butler, 2007) 

ในประวติัศาสตรท์ี่ผ่านมา พืน้ที่การท างานนอกบา้นถูกสรา้งหรือก าหนดใหเ้ป็นที่เขา้ใจ
ว่า เป็นพื ้นที่ แห่ งความ เป็นชาย  (Butler, 2007)  ด้วยวิ ธี คิดแบบมาตรฐานรัก ต่างเพศ 
(Heteronormative) ที่มีเพียงผูช้ายกบัผูห้ญิงเท่านัน้ และในโลกเศรษฐกิจทนุนิยมและการเรียกรอ้ง
ถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของสตรีนิยม ท าใหผู้ห้ญิงออกท างานนอกบา้นเพื่อมีรายไดเ้พียงพอ
ต่อค่าใชจ้่ายที่สงูขึน้ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เดิมจากที่พืน้ที่ท างานนอกบา้นเป็นเรื่องของผูช้าย 
ไดก้ลายเป็นที่ท างานของทั้งผูห้ญิงและผูช้าย และภายใตว้ิธีคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberal) 
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สงัคมไดส้รา้งใหค้นในสงัคมรูส้ึกว่ามีอิสระในการเลือกที่จะท างานในบา้นหรือนอกบา้นก็ได ้การ
เปิดโอกาสในผูห้ญิงไดเ้ขา้มาท างานนอกบา้นและโอกาสกา้วหนา้ของผูห้ญิง ประกอบกบักฎหมาย
ความเท่าเทียมกันทางเพศมาช่วยสนับสนุน จึงท าใหผู้ห้ญิงรูส้ึกว่าตนเองมีโอกาสและสิทธิเท่า
เทียมกันกับผูช้าย สังคมสมัยใหม่จึงถูกมองว่าเป็นสังคมที่ปลดปล่อย ผูห้ญิงจากเดิมที่ผูห้ญิงมี
พืน้ที่ที่มีเพียงแต่พืน้ที่ส่วนตัวเท่านัน้ ค าถามคือพืน้ที่สาธารณะหรือพืน้ที่ท างานนอกบา้นใหอิ้สระ
และโอกาสกับผู้หญิงจริงหรือ การอ้างถึงเหตุผลของการแบ่งงานกันท าตามเพศ การก าหนด
กฎเกณฑก์ติกาของการอยู่ร่วมกัน ตามโครงสรา้งสงัคมสมัยใหม่นัน้ยุติธรรมจริงหรือ การอา้งถึง
ความมีสิทธิ์มีเสียงของผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายนั้น เรายังคงเห็นผู้หญิงยังต้องท าหน้าท่ีตาม
บทบาทความเป็นหญิงตามที่สงัคมคาดหวงั ทัง้ในพืน้ที่ส่วนตวั ควบคู่กบัพืน้ที่สาธารณะ หมายถึง
ความคาดหวงัใหผู้ห้ญิงยงัตอ้งท างานบา้น ดแูลสามีและลกู ในขณะเดียวกนัก็ยังตอ้งท างานนอก
บา้น (Double Role) นอกจากนีร้ายได้จากงานของผูห้ญิงจะถูกมองว่าเป็นเพียงงานที่เป็นส่วน
เสริมใหก้ับผูช้ายที่สงัคมคาดหวงัว่าเป็นผูด้แูลครอบครวั ผูห้ารายไดห้ลกั การจัดแบ่งพืน้ที่ท างาน
ยังคงจัดแบ่งตามเพศ และการจัดใหผู้ห้ญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เพศที่ตอ้งการการคุม้ครอง ปัญหา
ต่าง ๆ ในการเอาเปรียบระหว่างเพศจึงเกิดขึน้ ปัญหาความรุนแรงทางเพศ การคกุคามทางเพศที่
เกิดขึน้ในที่ท างาน และยังคงด ารงอยู่ แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย ซึ่งแก่นแท้
ของการเอารดัเอาเปรียบ กดขี่ ก็ยังคงเห็นไดอ้ยู่ ถึงแมม้ีมาตรการป้องกันและแกปั้ญหา เช่นการ
ป้องกันคุ้มครองลูกจ้างเพศหญิงที่ท างานในเวลาวิกาลซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพ 
อนามัย หรือความปลอดภัยทางเพศของลูกจ้างหญิงที่จะต้องเดินทางมาท างานในระยะเวลา
ดงักล่าวหรืออยู่ท างานในช่วงระยะเวลา ซึ่งเป็นช่วงที่อาจจะก่อใหเ้กิดอาชญากรรมทางเพศได ้จึง
ไม่ใหท้ างานในยามวิกาล (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2541)  

ผูว้ิจัยตอ้งการชีช้วนใหคิ้ดในอีกมุมมอง การป้องกันและการแกปั้ญหาโดยตัง้กฎเกณฑ ์
กติกา เพื่อมาคุม้ครองผูห้ญิงไม่ใหท้ างานในเวลากลางคืน อาจเป็นการกีดกันผูห้ญิงไม่ใหท้ างาน
มากกว่าผู้ชาย หรืออาจเป็นการก าหนดให้ผู้หญิงต้องท างานในบ้านด้วยหรือไม่อย่า งไร และ
วัฒนธรรมการเป็นผูห้ญิงดีตอ้งไม่ควรออกบา้นในยามวิกาลนั้น เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของผูห้ญิงหรือไม่ และการก าหนดใหค้วามเป็นหญิงนั้นเป็นสิ่งที่อันตราย ตอ้งระวังตนเอง ตอ้ง
หลีกเลี่ยงการท างานที่ลอ่แหลม ตอ้งรูจ้กัปอ้งกนัตนเอง เรียนรูก้ารต่อสู ้แต่การกระท าความรุนแรง
ทางเพศในที่ท างานและเป็นเวลาท างาน ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นยามวิกาลเท่านัน้ การคุกคามทางเพศ
ไม่เพียงแต่กับผูห้ญิงเท่านั้น แต่กับผูช้ายที่มีความเป็นหญิงอยู่ในตัวตน ที่สงัคมกลบัมองว่าเป็น
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เรื่องไรส้าระและผู้ชายกระท ากับผู้ชายไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึน้ ควรต้องถูกน ามาให้
ความส าคญั และอะไรคือเหตขุองปัญหาที่แทจ้รงิ 

เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจผูห้ญิงตอ้งออกท างานนอกบา้นมากยิ่งขึน้ แต่ในทางกลบักัน 
งานหน้าที่ภายในบ้านไม่ได้หายไปเพราะสังคมยังคงสรา้งความเชื่อว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของ
ผูห้ญิง และหากผูห้ญิงไม่ท าหนา้ที่ที่ก  าหนด สงัคมมกัตีตราว่าไม่มีความเป็นผูห้ญิง ท าใหผู้ห้ญิง
รูส้ึกถึงอ านาจและเกรงกลัวต่อการตัดสินของสังคม จากการถูกจับจ้องและท าให้จ านนต่อ
ภาระหน้าที่ที่ตอ้งท าเพิ่มมากกว่าผูช้ายในขณะที่ผูช้ายไม่ตอ้งรบัผิดชอบเพราะสังคมก าหนดว่ า
งานในบา้นเป็นเรื่องของผูห้ญิงและนอกบา้นเป็นเรื่องของผูช้าย ถึงแมจ้ะมีตัวเลขดัชนีความไม่
เสมอภาคทางเพศ ในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  79 จาก 198 
ประเทศ มีค่า 0.366 และเป็นไทยจัดอยู่ในกลุ่มการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง ค านวณจาก 
สุขอนามัยของเพศหญิง (Health) การสร้างเสริมพลังของเพศหญิง (Empowerment) และ
ตลาดแรงงานของเพศหญิง (Labor Market) เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกและ
แปซิฟิค มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.31 จึงสรุปไดว้่าประเทศไทยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึงค่าไม่เสมอ
ภาคหญิงชายมีค่ามากกว่า และเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบฝ่ังแสกนดิเนเวีย เช่น ประเทศ
เดนมารก์ อยู่ที่ 0.041 ประเทศสวีเดน มีค่าอยู่ที่ 0.048 และประเทศนอรเ์วย ์มีค่าอยู่ที่ 0.053 ซึ่ง
หมายถึงมีความเสมอภาคมากในระดับที่ ใกล้เกือบจะไม่มี คือค่าอยู่ที่  0 (United Nation 
Development Program, 2017) ซึ่งการวัดในทางสถิติตัวเลขของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ 
(Gender Inequality Index) มีปัจจัยในการน ามาค านวณแบบแยกส่วน แยกตามอายุ และแยก
ตามเพศชาย เพศหญิง เช่น อัตราการตายของแม่ (Maternal mortality) การเกิดของแม่วัยรุ่น 
(Adolescent birth rate) จ านวนที่นั่ งในรัฐสภา จ านวนของประชากรที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และการเขา้ไปมีส่วนรวมในตลาดแรงงาน เป็นตน้ ค าถามใหญ่ของการวัดทางสถิติ
จากปัจจยัต่าง ๆ ดงัที่กลา่วมานัน้ สามารถวดัความไม่เท่าเทียมได ้

ผูว้ิจยัเชื่อว่าสงัคมยงัคงมีความเหลื่อมล า้และมีปัญหาในสว่นลึกลงไป สถิติตวัเลขเป็นขอ้
บ่งชีเ้ชิงประจักษ์ใหค้นในสังคมโดยเฉพาะผูห้ญิง ที่เรียกรอ้งถึงความเท่าเทียมไดรู้ส้ึกว่าตนเอง
ประสบความส าเร็จแลว้และไดร้บัความเท่าเทียมแลว้ แต่ส่วนที่ซ่อนอยู่ในโลกของความเป็นจริงนัน้ 
ปัจจุบันผูห้ญิงไดร้บัความเท่าเทียมแลว้จริงหรือ และเป็นความเท่าเทียมที่เป็นธรรมหรือไม่ อาจ
เป็นเพียงมายาคติที่ท าใหผู้ห้ญิงรูส้กึว่าตนเองมีคณุค่าและยอมติดกบัดกัของเจตจ านงของอ านาจ
ที่ใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางสถิติมาตอกย า้ จากความรูท้างวิทยาศาสตรส์รา้งความจรงิใหค้นเชื่อว่า ความ
เท่าเทียมทางเพศนัน้เป็นจริงดงัที่สถิติแสดงใหเ้ห็นและตราบใดที่สงัคมไทยยงัเป็นสงัคมทุนนิยมที่
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มีการแข่งขันที่สูงและตอ้งการเพียงเพื่อประสิทธิภาพในแง่ของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่
ค านึงถึงประสิทธิผลที่ควรจะเกิดและไม่ค านึงถึงจิตใจความรูส้ึกของคนมากกว่าผลประโยชน ์การ
ปลดปลอ่ยใหผู้ห้ญิงเป็นอิสระและยืนอยู่บนพืน้ที่ทกุที่ตามแรงปรารถนาของชีวิตเพื่อสงัคมสนัติสขุ 
คงไม่อาจบอกไดว้่าเกิดความเท่าเทียมทางเพศในสงัคมได ้ 

ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศนั้น ยังคงเป็นปัญหาของประเทศและเป็นปัญหาระดับ
ภมูิภาค ตราบใดที่ความรูส้ึกของคนในสงัคมรูส้ึกว่าตนเองไรค้วามสขุและถกูกีดกนัระหว่างเพศใน
สงัคมนัน้ ตราบนัน้พลงัของอ านาจย่อมไม่เท่ากัน อ านาจที่เหนือกว่าของความเป็นชายปรากฏใน
รูปของการกดขี่ เบียดขบัผูท้ี่ดอ้ยกว่า เมื่อกล่าวถึงจ านวนเหตกุารณค์วามรุนแรงในครอบครวัในเชิง
สถิตินัน้ พบว่าการท ารา้ยร่างกายมีจ านวนเกินกว่าครึ่งของจ านวนเหตกุารณท์ัง้หมดเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ซึ่งในปี 2559 จ านวนรวม 846 เหตุการณ์ มีการท ารา้ยร่างกายจ านวน 
481 เหตุการณ์ การข่มขืน 30 เหตุการณ์ กระท าอนาจาร 10 เหตุการณ์ และการกักขัง หน่วง
เหนี่ยว 15 เหตกุารณ ์นอกจากนัน้เป็นเหตกุารณก์ารล่อลวง ประจาน ขู่ บงัคบั หยาบคาย ตะคอก 
ละเลยทอดทิ ้ง ดุด่า ดูถูก เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่จางหายไปจากสงัคม ความเป็นชายมีอ านาจเหนือและแสดง
อ านาจอย่างต่อเนื่อง ผูว้ิจัยจึงตัง้ค าถามเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศว่าเพราะเหตุใดคนใน
สังคมจึงยอมรบัให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ยังคงอยู่และไม่จางหายไป ดังเช่นงานของ สก๊อต บารเ์ม 
(Scott Barme) ที่วิพากษ์ข่าวนิตยสารสตรีไทยฉบบัในปี พ.ศ.2469 กล่าวว่า นางเยี่ยม ผูก้ลา้หาญ
เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนที่ท าอนาจาร นางเยี่ยมได้รบัสารภาพและยอมรบัความผิดและได้รับการ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ จากโทษฐานฆ่าคนตายพรอ้มลงภาพประกอบ ซึ่งบารเ์มใหค้วามเห็นถึง
เรื่องนีว้่าเป็นเรื่องแปลกที่หญิงสาวลุกขึน้มาต่อสูก้ับการถูกกระท า เพราะในสมัยนั้นผูท้ี่ถูกเป็น
เหยื่อของการลวนลามทางเพศ สงัคมถือว่าเป็นเรื่องปกติสามญั พบเห็นไดท้ั่วไปเพราะผูห้ญิงไม่มี
ปากเสียง น้อยนักที่จะต่อสูห้รือปกป้องตนเองใหเ้ป็นเรื่องหรือเป็นข่าว (Barme, 2002) จากการ
วิพากษ์นีจ้ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้่าสงัคมไดส้รา้งเรื่องของการลวนลามทางเพศ เป็นเรื่องสามญัที่คน
ในสังคมถือว่าไม่แปลก ซึ่ งอาจด้วยเหตุผลเพียงการหยอกล้อหรือการให้ความเอ็นดูในการ
ตีความหมายของผูท้ี่อยู่เหนือกว่า จนคนในสงัคมเห็นพอ้งตอ้งกัน ผูท้ี่อยู่ดอ้ยกว่าจะไม่มีเสียง ซึ่ง
ถึงแมว้่าเรื่องของนางเยี่ยมไดผ้่านไปถึงเกือบหนึ่งรอ้ยปี ผูว้ิจัยตอ้งการท าความเขา้ใจว่าเหตใุดวิธี
คิดของคนในสงัคม โดยเฉพาะผูห้ญิงที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงทางเพศยงัคงเป็นเสียงเงียบ 
หรือเก็บเสียงเงียบ ดังที่ กฤตยา อาชวนิจกุล (2558) ไดน้ าเสนอถึงเรื่องวัฒนธรรมเงียบและการ
เพิกเฉยเป็นความรุนแรงซ า้ซอ้น การที่ผูถู้กกระท าเก็บประสบการณ์นั้น ๆ ไวก้ับตัวเป็นทางเลือก



  6 

อนัดบัแรกและท าใหช้ีวิตเปลี่ยนแปลงและเสี่ยงต่อการสญูเสียนอ้ยที่สดุ อาจกล่าวไดอี้กนยัหนึ่งว่า
แมแ้ต่ผูถู้กกระท าส่งเสียงแลว้แต่เสียงไม่ดังพอหรือถูกกลบเสียงนัน้ไป ดว้ยสถานะที่ถูกจดัใหด้อ้ย
กว่าการส่งเสียงเรียกรอ้งความเป็นธรรมแต่กลบัตอ้งถูกสงัคมรงัเกียจ ตอ้งหนีออกจากสงัคม ตอ้ง
ถกูใหอ้อกจากงาน ขาดรายได ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการสูเ้พื่อปกปอ้งชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
อาจตอ้งสญูเสียมากกว่าไดร้บัความเป็นธรรมที่ตอ้งใชเ้วลา ผูถ้กูกระท าจึงเลือกที่จะยอมรบักบัการ
กระท าที่สังคมจัดใหเ้ป็นเรื่องเล็กน้อย และการไดไ้ม่คุม้เสีย ท าใหค้วามรุนแรงทางเพศจึงยังคง
ด ารงอยู่และทวีความรุนแรงมากขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาเรื่องความรุนแรงทาง
เพศพบว่า กิตติกร สนัคติประภา (2549) ไดอ้ธิบายเรื่องการลวนลามทางเพศว่าการศึกษาแนววาท
กรรมช่วยใหศ้ึกษาไดอ้ย่างลุ่มลึก ถึงผลผลิตและการผลิตซ า้ การถอดรหัสแม่บทความสัมพันธ์
ระหว่างเพศ เพื่อเห็นเบือ้งหลงัของอ านาจที่มาจากความรูท้ี่สรา้งระเบียบสงัคมเป็นรากฐานของ
ความคิดหลักในเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างเพศภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่เพศที่ดอ้ยกว่า
ผูช้ายตอ้งถูกเอารดัเอาเปรียบ ซึ่งจะเห็นไดว้่าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่คือสิ่งที่อยู่เบือ้งหลังของ
ความไม่เท่าเทียมกนั ความเป็นเพศจึงถูกสรา้งขึน้มาและมีบทบาทที่แตกต่างกนัดงัที่กล่าวมาแลว้
นัน้ สรา้งใหค้วามเป็นเพศที่อยู่เหนือกว่ากีดกนั เบียดขบัเพศที่ถูกสรา้งใหอ้ยู่ในสถานะที่เป็นรองใน
พืน้ที่ต่าง ๆ เช่นพืน้ที่ท างาน ยกตัวอย่างบทความวิชาการที่วิเคราะหเ์ก่ียวกับประสบการณ์ของ
ผู้หญิงที่มีอาชีพที่ผู ้ชายควบคุม ครอบง า ปรากฏว่าสิ่งที่ผู ้หญิงต้องผจญในที่ท างานทั้งที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการคือการถูกกีดกนัและมีอคติ เช่น จากโครงสรา้งนโยบาย จากแบบและ
บทบาททางเพศ ความคาดหวงั และการต่อตา้นจากเพศชาย เป็นตน้ ซึ่งทัง้นีเ้กิดจากโครงสรา้งที่มี
อดุมการณช์ายเป็นใหญ่ด ารงอยู่ วฒันธรรมที่มีความเป็นชายสงูและสรา้งใหเ้กิดความไม่เท่าเทียม
กันในองค์กร (Martin & Barnard, 2013) จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกล่าวไดว้่า ไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด อ านาจของความเป็นชายยงัครอบง าและสรา้งความไม่เท่าเทียมกนัทาง
เพศใหด้ ารงอยู่และผลิตซ า้ใหอ้ยู่คู่กบัสงัคม โดยเฉพาะสงัคมที่มีเพศภาวะทีมีความเป็นชายสงูและ
มีอ านาจในการจดัการต่าง ๆ ในการควบคมุและตัดสินใจ การศึกษาที่ความเท่าเทียมทางเพศ จึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความเท่าเทียมที่เป็นธรรมทางเพศ (Gender Equity) ดงัที่ อนัดา ฟาซิโอ และ
มารธ์า มอรแ์กน (Alda Facio & Martha Morgan) ไดเ้สนอว่าความยุติธรรมทางเพศคือความเป็น
ธรรมที่จะน าพาให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ และความหมายของความเท่าเทียมทางเพศ 
(Gender Equality) ก็คือการที่ทัง้ผูห้ญิงและผูช้ายนัน้มีความเท่าเทียมกนัในดา้นการใหค้ณุค่ากบั
สิ่งของต่าง ๆ ในสงัคม โอกาสในการเขา้ถึงทรพัยากรและการไดร้บัรางวลัผลตอบแทน เป็นตน้ ใน
ความแตกต่างดังที่ยกตวัอย่างมา ผูว้ิจัยเห็นว่าในความหมายทัง้สองอย่างมีความแตกต่างถึงการ
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น ามาใชใ้นงานวิจยันี ้ตอ้งการชีช้วนใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศที่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในที่
มีมากกว่าค าว่าสถิติที่ เป็นตัวชี ้วัด หรือแม้กระทั่ งความยุติธรรมที่ เป็นข้อกฎหมาย (Facio & 
Morgan, 2009) ดงัเช่นนกัวิชาการ ไพสิฐ พาณิชยก์ลุ และคนอ่ืน ๆ (2560) เสนอว่า ความยติุธรรม
ทางสงัคมกบักฎหมายนัน้ ความยุติธรรมทางสงัคมเป็นตวัสะทอ้นถึงขอ้จ ากัดของระบบกฎหมาย
ความยุติธรรมทางสังคม เมื่อความยุติธรรมของระบบกฎหมายพัฒนาไปใกล้เคียงกับความ
ยุติธรรมทางสังคม จะท าให้ช่องว่างในทางสังคมจะน้อย ผู้วิจัยเห็นด้วยกับสิ่งที่น าเสนอแต่ตั้ง
ค าถามถึงความยุติธรรมทางสงัคมว่า จะมีวนัที่จะลดนอ้ยลงไปไดจ้ริงหรือหากมีระบบกฎหมายที่
ยติุธรรมดงักล่าว และระบบกฎหมายจะลดช่องว่างในความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างความเป็นหญิง
และความเป็นชายที่มีความซบัซอ้น และมีเบือ้งลึก เบือ้งหลงั ที่มีอ  านาจและอิทธิพลกบัปฏิบติัการ
ทางสงัคมของมนุษย ์ซึ่งไม่ไดม้ีเพียงแค่ความเป็นเพศเท่านัน้ ยังมีเรื่องของชนชัน้ทางสงัคม เชือ้
ชาติเผ่าพันธุ์ (Intersectionality) ที่อยู่ในตัวตนของมนุษย ์ที่สรา้งความไม่เท่าเทียมกนัของคนใน
สงัคม เช่นงานบทความทางวิชาการของ โจแอน แอคเคอร ์(Joan Acker) ที่ใหค้วามสนใจศึกษา
ระบอบความไม่เท่าเทียมกันในองคก์ร ที่ใหค้วามส าคัญกับชนชั้น เชือ้ชาติ ที่นอกจากความเป็น
เพศภาวะ ซึ่งไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าทั้งสามเรื่องตอ้งน ามาวิเคราะหใ์นการจดัการองคก์รไม่เพียงแต่เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง (Acker, 2006) 

ผู้วิจัยจึงต้องการเข้าใจถึงความคิด ความเชื่อ การให้ความหมายถึงความเป็นชายที่
เหนือกว่าความเป็นหญิงในบางพืน้ที่ และพืน้ที่ที่มีความส าคญัต่อการด ารงอยู่ของบุคคลในสงัคม 
เช่นพืน้ท่ีการท างาน ซึ่งเป็นความรุนแรงท่ีท ารา้ยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์นั้น แท้ที่จริงแล้วมนุษย์ตอ้งการความเท่าเทียมที่เป็นจ านวนตัวเลขสถิติ หรือ
ตอ้งการความเท่าเทียมที่มีความยติุธรรมเสมอภาคในสงัคม ส าหรบัค าว่าความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคนั้น ถูกน ามาใช้ในวงการวิชาการและถูกมองว่ามีความหมายเหมือนกัน และอาจ
น ามาใชใ้นเรื่องต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง เช่น ใชค้  าว่าความเท่าเทียมกบัการที่ตอ้งการอธิบายใหเ้ห็น
ถึงสิ่งที่ใหอ้ะไรที่เท่ากันหรือเหมือนกัน ส่วนความหมายของความเสมอภาค เราจะเขา้ใจว่าเป็น
อะไรที่เป็นธรรมหรือมีความยติุธรรม การใหค้วามหมายของนกัวิชาการในบทความวิชาการของ คา
เรน คุ๊ก และคาเรน เฮจเวดท ์(Karen Cook & Karen Hegtvedt) ไดก้ล่าวว่าในทางจิตวิทยาสงัคม
นัน้จะรบัรูถ้ึงความความเสมอภาคเป็นธรรมไดจ้ากการแลกเปลี่ยนมลูค่าของทรพัยากร ตัง้แต่สอง
สิ่งขึน้ไป เช่นสินคา้ บริการ เงิน ความรกั และวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขสถิติ (Ratio) ดงัที่เห็นในการ
เปรียบเทียบและการวัดค่าต่าง ๆ ออกเป็นตัวเลข สถิติเพื่อมายืนยันใหม้ีเหตุผลน่าเชื่อถือในทาง
วิชาการหรือเอกสารที่เป็นทางการ เพื่อยืนยนัและตอกย า้ความเชื่อความจริงใหเ้ป็นความจริงยิ่งๆ 
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ขึน้ไป แต่มองข้ามความรูส้ึกนึกคิดของคนที่ไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ (Cook & 
Hegtvedt, 1983) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าความเชื่อ ความจริงที่พบเราเห็นอยู่ในสังคมนั้นถูกสรา้งขึน้ 
มนุษย์ไม่ได้มีอิสระที่จะคิดและท าในสิ่งที่ตนเองคิดและท าเองได้จริง มีสิ่งที่อยู่เบือ้งหลังของ
พฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ใหม้นุษยเ์ดินตามทางที่สรา้งขึน้ไวเ้พื่อผลประโยชน์
ของผูท้ี่มีอ  านาจในการปกครองในสงัคมนัน้ ๆ   

เมื่อผูม้ีอ  านาจสรา้งใหม้นุษยด์ าเนินชีวิตประจ าวนัไปตามทางเพื่อผลประโยชน ์สงัคมจึง
มีความเหลื่อมล า้ ผูเ้สียประโยชนคื์อผูท้ี่ดอ้ยกว่าและขาดโอกาส แต่สิ่งที่น่าสนใจศึกษาคือการที่ผู ้
ดอ้ยกว่าในที่นีซ้ึ่งหมายถึงผูห้ญิง กลับมีความคิดว่าตนเองนั้นมีความเท่าเทียมและยืนหยัดใน
สงัคมไดเ้ช่นเพียงกับเพศชาย โดยที่ตนเองนั้นไม่รูเ้ท่าทันกับเจตจ านงของอ านาจที่อยู่เบือ้งหลัง 
งานวิจยันีจ้ึงสนใจศกึษาถึงพืน้ที่งานของผูห้ญิง ซึ่งเป็นงานที่ถกูสรา้งโดยการจดัแบ่งทางเพศภาวะ 
ใหผู้ช้ายและผูห้ญิงบทบาทของเพศที่แตกต่างกนัในสงัคม ซึ่งคนในสงัคมเขา้ใจและเชื่อว่าพืน้ที่ใน
ครวัเรือนเป็นพืน้ที่ของผูห้ญิง และผูห้ญิงไดก้า้วขา้มพืน้ที่เพื่อรายไดท้ี่พอเพียงมายงัพืน้ที่งานนอก
ครวัเรือนซึ่งถูกครอบครองโดยผูช้ายตามที่เขา้ใจ ดงันัน้การจดัการแบบมาตรฐานชายและการวัด
ความส าเร็จแบบความเป็นชายนั้น น ามาซึ่งปัญหาต่าง  ๆ มากมายในสังคม เช่น การอาศัย
ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจไปจดัการกบัผูห้ญิงเพื่อตอ้งการการแลกเปลี่ยนเรื่องเพศ หรือการลวนลาม
ทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ในที่ท างาน เป็นต้น ซึ่งการอ้างถึงกฎเกณฑ์ กติกาแบบผูช้ายในการ
ควบคมุพืน้ที่งาน จึงเป็นช่องใหเ้กิดการเอารดัเอาเปรียบและการกดขี่ทางเพศขึน้ได ้

การวิเคราะหใ์หเ้ห็นความไม่เป็นธรรมทางเพศ ในพืน้ที่งานหญิง โดยมีจุดยืนวิธีคิดการ
มองความจริงเรื่องเพศ (Ontology) ของงานวิจัยนีเ้ป็นแนวความคิดแบบแนวหลังสมัยใหม่นิยม 
(Postmodernism) ที่มีความคิด ความเชื่อ ว่าความจริงเรื่องเพศไม่ไดม้ีแบบเดียวเป็นสากล ความ
เป็นหญิงและความเป็นชายจึงเป็นสิ่งที่ถกูสรา้งขึน้ ไม่ไดเ้กิดขึน้เองโดยธรรมชาติ ความเป็นปกติใน
สงัคมนั้นถูกสรา้งและก าหนดโดยผูม้ีอ  านาจทางสังคมเพื่อการควบคุม เพราะฉะนั้นความรูท้าง
วิทยาศาสตรเ์พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการน าความรูม้าแกปั้ญหาความเท่าเทียมทางเพศ 
การใหค้วามส าคัญกบัความรูส้ึก นึกคิด ความคิด ความเชื่อของผูห้ญิงจากประสบการณ์ จึงเป็น
ความรูท้ี่ควรน ามาศกึษาเพื่อการแกปั้ญหาความเหลื่อมล า้ ไม่เท่าเทียมทางเพศ 

ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงมองเห็นว่าเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ลึกซึง้เก่ียวกับความไม่เท่าเทียมทาง
เพศในพืน้ที่ท างาน ควรถกูคลี่คลายใหเ้ห็นผ่าน “ประสบการณข์องผูห้ญิง” ในพืน้ที่ท างาน บนฐาน
คิดที่ว่าประสบการณ์ของผู้หญิงเป็นแหล่งความรูท้ี่ ส  าคัญในอันที่จะเผยให้เห็นถึงความรูจ้าก
มมุมองของผูห้ญิงเก่ียวกบัการถกูเอารดัเอาเปรียบซึ่งเป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพะสะทอ้นความซบัซอ้น
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และความลกึของการถกูก ากบัชีวิตประจ าวนัโดยวฒันธรรมทางเพศ และไม่อาจสามารถสะทอ้นให้
เห็นไดจ้ากขอ้มลูเชิงปริมาณ ในการศึกษาถึงประสบการณข์องผูห้ญิง จึงเลือกใชว้ิธีวิทยาการวิจยั
เชิงคุณภาพในการวิจัยนี ้ ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาประสบการณ์ของบุคคล เรื่องราวในชีวิต การ
สัมภาษณ์ การสังเกต ผลผลิตทางวัฒนธรรม เป็นตน้ สิ่งเหล่านั้นอธิบายถึงการให้ความหมาย 
ปัญหาและสิ่งที่ท าอยู่เป็นประจ าของบุคคลนัน้ ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงชีวิตประจ าวนั (Everyday Life) 
ของบุคคลในสงัคมย่อยนั้นว่ามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร (Denzin & Lincoln, 2017) โดยเขา้ไปศึกษา
โดยวิ ธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาแนวสตรีนิยม (Feminist Ethnography) เป็นการศึกษาที่ ให้
ความส าคัญกับเสียงของผู้หญิงในวัฒนธรรมเป็นหลักและศึกษาความเข้าใจของผู้หญิงต่อ
สถานการณ์และประสบการณ์เก่ียวกับงานที่จะสะท้อนความเป็นหญิงในตัวตนที่ถูกสรา้งผ่าน
วฒันธรรมเรื่องเพศ (Weis, 2019) การใหค้วามหมายกบังานของผูห้ญิง ความแยบยลของการกดขี่
ที่มองไม่เห็นและไม่รูต้วัในพืน้ที่ท างาน โดยเฉพาะในที่ ๆ สงัคมมองเห็นว่ามีลกัษณะที่จะท าใหเ้ห็น
ถึงบริบทผูห้ญิงเป็นใหญ่ โดยพิจารณาจากจ านวนในเชิงปริมาณ เช่น งานดา้นบริการ งานดา้น
ดูแลคน และงานที่ต้องใชค้วามละเอียด พิถีพิถัน เป็นลักษณะงานที่ถูกสรา้งให้เป็นงานผูห้ญิง 
มกัจะไดร้บัการอนุมานว่าผูห้ญิงเป็นเพศที่จิตใจโอบออ้มอารี และมีความละเอียดจึงเหมาะกบังาน
ประเภทดังกล่าว เป็นลักษณะของความเป็นหญิง (Stereotype) ที่สังคมสรา้งใหเ้ป็นวัฒนธรรม 
และเพื่อใหก้ารศกึษาไดล้งลกึถึงสิ่งที่อยู่ภายใตค้วามคิด ความเชื่อของคนในสงัคมนัน้ การแสวงหา
ความรูข้องผูว้ิจัยจึงใชว้ิธีการสงัเกตและสมัภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการใชป้ระสบการณส์่วนตัว
ในการมีสว่นร่วมในการสรา้งความรูร้่วมกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์เพื่อใหง้านวิจยันีไ้ดน้ าเสนอวิธีคิดต่าง ๆ 
ของคนในสงัคมที่ใหค้วามหมายและสยบยอมต่ออดุมการณท์ี่เขา้มาควบคมุก ากบัอย่างไร และคน
ในสงัคมนัน้ ๆ ไม่ว่าจะมีเพศสรีระเป็นผูห้ญิงหรือเป็นผูช้าย สามารถเขา้ใจและรูเ้ท่าทันกบัความรู้
ที่มาในรูปแบบของวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่มองเป็นเพียงพืน้ผิว ไปสูก่ารมอง
ใหล้ึกซึง้ลงไปและไม่สรา้งความเดือดรอ้นหรือความทกุขใ์จใหก้บัผูค้นรอบตวั เพื่อน าไปสู่ความเท่า
เทียมทางเพศ (Gender Equity) ที่เป็นธรรมและความสนัติสขุในการอยู่รว่มกนัในสงัคมต่อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

ภายใตว้ฒันธรรมทางเพศในสงัคมการท างาน ผูห้ญิงถูกจดัการใหเ้กิดความไม่เท่าเทียม
ทางเพศโดยอดุมการณช์ายครอบง าอย่างไรและเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณข์องวฒันธรรมทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสงัคมการท างาน 
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2. เพื่อศกึษาภาวะความไม่เท่าเทียมทางเพศ จากประสบการณข์องผูห้ญิงในพืน้ที่งาน 
3. เพื่อวิพากษ์ให้เห็นการให้ความหมาย ประสบการณ์การท างานของผู้หญิงใน

วฒันธรรมทางเพศ 
 

คุณค่าของงานวิจัย 
งานวิจยันีจ้ะท าใหค้นในสงัคมไดต้ระหนกัและรูเ้ท่าทนัในความรูท้ี่ถูกสงัคมประกอบสรา้ง

ใหเ้ป็นความจริงในเรื่องเพศ น าเสนอแนวทางสรา้งความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อด ารงอยู่ร่วมกนัได้
อย่างมีศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุยอ์ย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย 

 
การจะตอบค าถามในการวิจยัว่า เหตใุดบุคคลโดยเฉพาะผูห้ญิง จึงยอมจ านนต่อการกด

ขี่ทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสงัคม ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้
 
ส่วนทีห่น่ึง : วัฒนธรรมทางเพศทีด่ ารงอยู่ในสังคม 

เพื่อวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงวัฒนธรรมทางเพศที่เป็นความคิดและความเชื่อของบุคคลในทั้ง
พืน้ที่ส่วนตัวและพื ้นที่สาธารณะ และการให้ความหมายของบรรทัดฐานรักต่างเพศ ตลอดจน
อดุมการณข์องอ านาจของความเป็นชายครอบง าที่สรา้งความจรงิในสงัคม 
 
ส่วนทีส่อง : การให้ความหมายของบุคคลต่อวัฒนธรรมทางเพศในพืน้ทีง่านของผู้หญิง 

เพื่อวิเคราะหถ์ึงความหมายของวฒันธรรมทางเพศที่ถกูสรา้งขึน้ใหเ้ป็นความจรงิในสงัคม 
ในพื ้นที่งานของผู้หญิง ปัญหาการกดขี่ทางเพศ ในงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง และข้อ
ถกเถียงในมมุมองของทฤษฎีสตรีนิยมแนวหลงัสมยัใหม่ และการแกไ้ขปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 
 
ส่วนทีส่าม : กรอบความคิดในการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและท าความเขา้ใจวฒันธรรมทางเพศ การใหค้วามหมาย
ของบุคคลในสังคมในพื ้นที่สาธารณะที่ เป็นพื ้นที่การท างานของผู้หญิงที่ถูกสรา้งโดยสังคม
วฒันธรรม 
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“...Gender is Constructed but implied in her formulation is an agent, a cogito, 
who somehow takes on or appropriates that gender and could, in principle, take on 
some other gender. Beauvoir is clear that one becomes a woman, but always under a 
cultural compulsion to become one...”   

(Butler, 2007, 11) 
 

จูดิธ บัตเล่อร ์(Judith Butler) นักปรัชญา กล่าวถึงความคิดของซีโมน เดอโบวัวร ์
(Simone de Bouvour) นักสตรีนิยมที่มองว่าเพศภาวะถูกสรา้งขึน้ แต่มีนัยของความเป็นองค์
ประธาน กล่าวคือมนุษยเ์ป็นผูก้ระท าการเอง แต่ทัง้นี ้ซีโมน เดอโบวัวร ์มีความชดัเจนในประเด็น
ที่ว่าบุคคลกลายเป็นผูห้ญิงไดภ้ายใตก้ฎเกณฑบ์งัคบัทางวฒันธรรม ที่ท าใหเ้ธอกลายเป็นผูห้ญิง 
ซึ่งผูว้ิจัยน าเสนอขอ้ความนี ้เพื่อตอ้งการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อการสรา้ง
ความเป็นหญิง หรือการเป็นผูห้ญิงของสังคมนั้น ๆ ขึน้กับบริบททางวัฒนธรรมที่สรา้งกฎเกณฑ์
ทางวัฒนธรรมที่ผูห้ญิงก ากับตนเองภายใตแ้นวทางการด าเนินชีวิตในระบบคิดเชิงวฒันธรรม ซึ่ง
เรื่องเพศก็เป็นวัฒนธรรมของสังคมเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี ้ ในบทนีผู้ ้วิจัยจึงได้วางแนวทางการ
อภิปรายจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นสามส่วนเพื่อน าเสนอการอธิบายเชิงแนวคิดดังนีคื้อ 
วฒันธรรมทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสงัคม การใหค้วามหมายของบุคคลต่อวฒันธรรมทางเพศในพืน้ที่
งานของผูห้ญิง เพื่อน าไปสู่การสรา้งกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้

 
ส่วนทีห่น่ึง : วัฒนธรรมทางเพศทีด่ ารงอยู่ในสังคม 

ค าจ ากดัความของค าว่าวฒันธรรมมีความหมายหลายหลาย และมีที่มาจากหลายแหล่ง
ตามพจนานุกรม “วฒันธรรม เป็นค านาม หมายถึงสิ่งที่ท าความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย ในส่วนวิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื ้นบ้าน 
วฒันธรรมชาวเขา” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, 1058) ส าหรบั แมกซ ์เวเบอร ์(Max Weber) ไดใ้ห้
ความส าคญักบับรรทดัฐาน การใหค้ณุค่าและความเชื่อทางศาสนาของผูค้นในสงัคม ซึ่งถือว่าเป็น
วฒันธรรมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลในสงัคมไดห้ลากหลายแบบแต่เวเบอรม์ุ่งเนน้ไป
ที่กลุ่มคนหรือสังคมที่มีขนาดใหญ่ในเรื่องของชนชั้น สถานะและกลุ่มพรรคพวก (Ritzer, 2010) 
ส่วน อีมีล เดอรไ์คลม์ (Emile Durkhiem) ไดว้ิเคราะหเ์ก่ียวกับเรื่องสงัคมพลเมืองไวว้่า สงัคมจะ
เจริญรุ่งเรืองไดต้อ้งผ่านความเชื่อถือของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลมาก ดังนั้นสิ่งที่ผูกมัดทางจริยธรรม 
(Moral Bond) จึงมีบทบาทส าคัญและในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของปัจเจกก็จะเป็นปัจจัยที่
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ส าคญัที่จะเพิ่มพนูสว่นต่าง ๆ ของสงัคม (Elliott, 2014) การใหค้วามหมายและใหค้วามส าคญัของ
วัฒนธรรมไวห้ลากหลาย แต่ความหมายของวัฒนธรรมในวิจัยนีจ้ะมุ่งเนน้วิเคราะหถ์ึงความคิด 
ความเชื่อ การใหค้ณุค่าของบุคคลในสงัคม (Hall, 1997) ซึ่งมีความส าคญัต่อการคน้หาค าตอบว่า
เหตใุดบคุคลจึงยอมจ านนต่อการกดขี่ทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสงัคม  

ในงานวิจัยต่าง ๆ มีการใชค้  าระหว่าง “Sex” “Gender” และ “Sexuality” ใชแ้ทนกันใน
ความหมายที่ เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้างในค าว่า “เพศ” (Sex) และค าว่า “เพศภาวะ” 
(Gender) ผูว้ิจยัจึงเลือกใชค้ าที่ใหค้วามหมายตามเวสทแ์ละซิมเมอรแ์มน (Candace West and 
Don H. Zimmerman) ที่แยกค าจ ากดัความไดช้ดัเจนคือ ค าว่า เพศ นัน้ มีความหมายทางชีววิทยา 
ไดแ้ก่ ร่างกาย ฮอรโ์มน และสรีระ ส่วนค าว่า เพศภาวะ นัน้เป็นสถานะที่ไดร้บัมา ซึ่งถูกสรา้งผ่าน
ทางจิตใจ ความรูส้ึก วัฒนธรรม และวิถีทางสังคม  (West & Zimmerman, 1987) เพศภาวะเป็น
เรื่องของ ความเป็นเพศกล่าวคือความเป็นหญิง ความเป็นชาย แต่เรื่องของเพศวิถีนัน้จะเป็นเรื่อง
ของความชอบในเรื่องเพศของคน เช่น ชอบต่างเพศ (Herotosexual) ชอบเพศเดียวกัน 
(Homosexual) (Beasley, 2005) แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี (Sexuality) นัน้ 
เป็นเรื่องที่มีความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กัน ซึ่งในงานวิจยันี ้ผูว้ิจัยไดใ้หค้วามส าคัญกับเพศภาวะ อัน
เป็นสถานะที่ได้รบัมา ที่ถูกสรา้งขึน้มาจากวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อวิเคราะห์เรื่องของ
ความเป็นหญิง ความเป็นชายทางสงัคมที่มีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ที่และการแบ่งงานกนัท าตาม
เพศภาวะ 

ในงานวิจัยของ เวเบอร ์ลินน ์(Weber Lynn) น าเสนอเก่ียวกับกรอบแนวคิดส าหรบัการ
ท าความเขา้ใจเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี ชนชัน้ และเชือ้ชาติไวว้่าเป็นเรื่องของการประกอบสรา้งทาง
สังคม (Social Construct) ทั้งหมดนี ้ได้ถูกจัดการทั้งส่วนมหภาคคือโครงสรา้งสังคม (Social 
Structure) และส่วนที่เป็นจุลภาคคือจิตวิทยาสงัคม (Social Psychology) และจากการศึกษาได้
พบว่ามีความสมัพนัธก์ารทางอ านาจ มีผูน้  าและผูต้าม มีการก าหนดใหม้ีรูปแบบ (Stereotype) มีผู ้
กดขี่และผู้ถูกกดขี่  ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติ และทั้งนี ้ขึน้อยู่กับอภิสิทธิ์ของคนในสังคมนั้น ๆ 
(Weber, 1998) การศึกษาถึงเรื่องเพศภาวะนัน้ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงเรื่องความสมัพันธ์เชิงอ านาจ
เรื่องของการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม (Woodward & Woodward, 2015) ดังนัน้เมื่อ
จะศึกษาถึงเรื่องเพศในสังคมหนึ่งๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงเรื่องเพศในฐานะที่ เป็น
วฒันธรรม เพราะมีสว่นเก่ียวขอ้งกนั วฒันธรรมทางเพศจึงหมายถึงความคิด ความเชื่อและการให้
คุณค่าของบุคคลในสงัคมในเรื่องของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ดังเช่นในบทความวิชาการ
ของ เจมิน เปา (Jiemin Bao) ไดศ้ึกษาถึงผูห้ญิงไทยที่หย่ารา้ง มกัจะถูกกล่าวโทษว่าเป็นผูห้ญิงที่



  14 

เห็นแก่ตวั และไม่พยายามมากพอที่จะรกัษาการแต่งงานเอาไวไ้ด ้และผูห้ญิงที่แข็งแกร่ง “Strong 
Women” คือผูห้ญิงที่อดทน สามารถต่อรองกับสามีที่ไม่ซื่อสัตย ์เพื่อรกัษาการแต่งงานใหค้งอยู่
เพื่อลูก การแต่งงานเป็นการสนับสนุนและผลิตซ า้ ความคิดพืน้ฐานของอัตลกัษณ์ความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง แต่ในรูปแบบของการมีภรรยาหลายคน (Polygamy) แสดงถึงความเป็นชายท่ีไม่ได้
เกิดจากปฏิบัติการของผู้ชายเองแต่เป็นการได้รบัการสนับสนุนจากผู้หญิงเป็นจุดตัดร่วมของ
ความสมัพนัธแ์ละปฏิบติัการของการมีภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนั (Bao, 2008) ซึ่งขึน้อยู่กับ
หลายๆ องค์ประกอบ เช่น ความสัมพันธ์ใกล้ชิด เงื่อนไขของเศรษฐกิจทางสังคม ( Socio-
Economic) และเพศวิถี อารมณ์ความรูส้ึก เป็นตน้ สิ่งเหล่านีเ้ป็นกุญแจส าคัญทางวฒันธรรมใน
การใชช้ีวิตประจ าวันผนวกกับความคิดที่หลากหลาย ในเรื่องของความเป็นหญิงเป็นชาย ความ
เป็นครอบครวักบัธุรกิจ และเงินกบัความตอ้งการเรื่องเพศ ถกัทอเขา้ดว้ยกนั (นภาภรณ ์หะวานนท,์ 
กิตติกร สนัคติประภา, อุษณีย ์ธโนศวรรย,์ และธีรวลัย ์วรรธโนทัย, 2555) ดังนัน้จึงเห็นไดว้่าจาก
ความคิด ความเชื่อของผูห้ญิงในคุณค่าความเป็นผูห้ญิงดีและความเป็นผูห้ญิงแกร่งที่ถูกสงัคม
สรา้งเป็นมาตรฐานใหเ้ป็นความปกติ และความมีเหตมุีผลในสงัคมสมยัใหม่ ชีใ้หเ้ห็นว่าผูห้ญิงถูก
จัดสรรหน้าที่อย่างไร ในสังคมดั้งเดิมได้วางกรอบให้ภรรยาจะต้องประพฤติตนอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม ในมิติของวฒันธรรมที่ท าใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศ แต่สงัคมสรา้งการ
ยอมรบัโดยไม่ตัง้ค าถามและท าใหผู้ท้ี่ถูกมองว่าเป็นคนผิดคือผูเ้ป็นภรรยา ที่ไม่มีความเป็นหญิงดี
ดงัที่สงัคมคาดหวงัไว ้ความรูส้ึกผิดจึงเกิดขึน้และโทษตัวเอง แต่ผูก้ระท าไม่ถูกตอ้งกลบัไม่รูส้ึกผิด 
จึงเป็นค าถามว่าเพราะเหตใุดจึงเป็นความผิดของผูถ้กูกระท า 

ลีส ซาวเจเรส (Lise Saugeres) ไดศ้ึกษาถึงตวัตนของผูห้ญิงที่ถูกสรา้งดว้ยวาทกรรมใน
งานฟารม์ที่เมืองเอเวรอน (Aveyron) ทางใตข้องฝรั่งเศส ไดผ้ลว่าความเป็นเพศนัน้ถูกสรา้งขึน้จาก
สงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ และความเป็นชายนัน้เหนือกว่าความเป็นหญิงและเป็นคู่ตรงขา้ม 
บรรทัดฐานทางเพศวิถีนัน้ผูห้ญิงจะตอ้งมีคุณลกัษณะความเป็นหญิงเพื่อดึงดูดความสนใจผูช้าย 
และควรจะท าตามบทบาทเพศที่ก าหนด ผูห้ญิงที่เป็นโสด การท างานของผูช้ายถือว่าผิดปกติ เป็น
ปัญหา ไม่เป็นที่ปรารถนา ถูกลดความเป็นหญิงโดยใหม้ีความเป็นชายอยู่ครึ่งหนึ่งในตัว (Half a 
Man) และภายใตส้งัคมที่มีอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ไดส้รา้งคณุค่า ความหมายของความเป็นหญิง
ใหเ้ป็นเพียงเป็นรอง และสนับสนุนอยู่เบือ้งหลงั และไม่มีความเชื่อว่านอกเหนือจากงานภายใน
บา้นแลว้ ผูห้ญิงจะมีศกัยภาพที่จะท างานนอกบา้นที่เป็นงานของผูช้ายได ้(Saugeres, 2002) จาก
งานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นถึงสงัคมที่ใหค้วามส าคญักบัความเป็นชายที่มากกว่าความเป็นหญิงมาเป็น
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ประวติัศาสตร ์ความเหนือกว่าของความเป็นชายจึงเป็นที่ยอมรบัของบุคคลในสงัคมนัน้  ๆ และถือ
ว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติตามครรลองของวฒันธรรมในทอ้งถิ่น 

ผลการวิจัยของแอนคริสติน จัทตี ้เฮนริกซัน  ในเมือง ทอรเ์นดาเลน สวีเดน  ได้เสนอ
เพิ่มเติมในประเด็นวฒันธรรมทอ้งถิ่นโดยสรุปไดว้่า วฒันธรรมทอ้งถิ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิต
ของผูห้ญิง และพบว่าผู้หญิงอยู่ต  าแหน่งที่เป็นรองของผู้ชาย อิทธิพลของวัฒนธรรมทอ้งถิ่นได้
กดดันใหผู้ห้ญิงด ารงรกัษาหน้าที่ของความเป็นหญิงไว ้สรา้งอัตลกัษณ์ความเป็นหญิงใหเ้ป็นไป
ตามบรรทัดฐานของทอ้งถิ่น แต่ไม่ไดเ้ป็นอตัลกัษณท์ี่ถาวรแต่เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมต่าง  ๆ 
อตัลกัษณ์ความเป็นหญิงนัน้รวมถึงความรูส้ึกของความเป็นชาวทอรเ์นดาเลน ซึ่งจะตอ้งเขม้แข็ง
และจะตอ้งยอมรบัความไม่เสมอภาคทางเพศ ถึงแมจ้ะมีความรูท้ี่เท่าเทียมกบัผูช้ายแต่วฒันธรรม
ดัง้เดิมมีอิทธิพลมากกว่า ถึงแมว้่าสงัคมไดเ้ปลี่ยนไปก็ตาม แต่หนา้ที่ของแม่บา้น การเลีย้งลกูยงัคง
เป็นหนา้ที่ของผูห้ญิง ผูช้ายยงัคงเป็นคนควบคมุและสนใจแต่ตนเอง มีความสมัพันธอ์ย่างเหนียว
แน่นกับวฒันธรรมทอ้งถิ่นและประเพณีดัง้เดิม เหตุผลของผูห้ญิงที่ใหส้มัภาษณ์ที่ยังอยู่ในเมืองนี ้
เพราะมีความรกัและจิตวิญญาณเป็นของเมืองนี ้ถึงแมค้วามเสมอภาคทางเพศจะเป็นความฝัน
ของพวกเธอแต่เป็นในชาติต่อไป การเลี ้ยงดูลูกชายแตกต่างจากลูกผู้หญิง ลูกผู้ชายจะมี
ความส าคญักว่า ซึ่งเป็นวฒันธรรมและบรรทดัฐานที่ยอมรบักนัในสงัคม ความเป็นผูห้ญิงแท ้(Real 
Woman) ถูกสรา้งใหเ้ป็นความจริงที่ผูห้ญิงตอ้งการที่จะเป็น ความตระหนักในตนเองว่าสิ่งไหนมี
คณุค่าส าหรบัชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายส าคัญ ถึงแมผู้ห้ญิงมีความรูค้วามสามารถและมีโอกาส 
แต่บางคนเลือกที่จะอยู่แบบนัน้และท าตวัตามที่สงัคมตอ้งการ (Juntti-Henriksson, 2008) จึงเห็น
ไดว้่าถึงแมจ้ะมีผูห้ญิงบางคนในวฒันธรรมทอ้งถิ่นนัน้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรม แต่
ดว้ยความเป็นธรรมชาติที่ถกูสรา้งไวใ้นสงัคมๆ นัน้ จึงท าใหผู้ห้ญิงตอ้งท าตาม จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
เหตใุดผูห้ญิงจึงปฏิบติัตัวตามนัน้ ทัง้ ๆ ที่เขาเหล่านัน้มีโอกาสหลุดออกจากการตอ้งท าตามอย่าง
สยบยอมนี ้การกระท าซึ่งถือว่าเป็นหนา้ที่ของผูห้ญิงในบา้น ประกอบกับการตอ้งเป็นผูห้ญิงแกร่ง
เพื่อที่จะกา้วสูค่วามเป็นผูห้ญิงอย่างแทจ้รงิตามที่พืน้ที่นัน้ตอ้งการใหเ้ป็น ค าถามคือวาทกรรมเป็น
วาทกรรมวิถีเพศในทอ้งถิ่นที่สรา้งไวใ้หผู้ห้ญิงเดินติดกบัดกัมีลกัษณะเป็นอย่างไร และอิทธิพลของ
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคมที่สืบทอดกันมาเป็นประวั ติศาสตรใ์นสังคมต่าง ๆ นั้น เป็น
วฒันธรรมความเป็นชายครอบง าที่ถูกท าใหเ้ป็นบรรทัดฐานในยุคปัจจุบนั และแสดงออกถึงความ
เป็นชายอย่างชัดเจน การมีเกียรติและมีคุณค่า ก าหนดให้ผูช้ายคนอ่ืน  ๆ ยึดถือเป็นเยี่ยงอย่าง
มาตรฐานในการวางตัวและเป็นอุดมการณ์อย่างชอบธรรม ในโลกสากลที่ผูห้ญิงจะตอ้งเป็นรอง
ของความเป็นชาย  (Raewyn W. Connell & Messerschmidt, 2005) มีหน้าตาเป็นอย่างไร 
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รูปแบบของความเป็นชายที่มีวัฒนธรรมการครอบง านีเ้รียกว่า “อุดมการณ์ชายครอบง า” ซึ่งการ
ครอบง านีบ้่งบอกถึงต าแหน่งของอ านาจหนา้ที่ทางวัฒนธรรม และการเป็นผูน้  าที่สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนเป็นที่รบัรูก้ันว่าเป็นบทบาทของผูช้าย และผูช้ายมีอภิสิทธิเหนือผูห้ญิง  (Robert W. 
Connell, 2001) 

ผูว้ิจัยเชื่อว่าอุดมการณ์นีเ้ป็นชุดของคุณค่า ซึ่งสรา้งโดยอ านาจของความเป็นชาย ใน
อ านาจซึ่งท าหนา้ที่ที่จะหลอมรวมหรือกีดกนั และจดัการสงัคมในเพศภาวะไปทิศทางที่ไม่เท่าเทียม
กนั ส่วนส าคญัต่าง ๆ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ เช่น ล าดบัชัน้ของความเป็นชาย 
ความแตกต่างในกลุ่มของผูช้ายที่มีอ  านาจเหนือผูห้ญิงหรือผูช้ายอ่ืน และการตอบโตร้ะหว่างอัต
ลักษณ์ของผู้ชาย อุดมคติของผู้ชาย อ านาจ และอุดมคติชายเป็นใหญ่  (Jewkes et al., 2015)
อุดมการณ์ชายครอบง าได้ถูกน ามาใช้เป็นประโยชน์ เป็นแนวคิดโครงสรา้งสังคมที่ใช้อธิบาย
ความชอบธรรมของความเป็นชายผ่านสถาบนัทางสงัคมและกลุ่มต่าง ๆ ทางสงัคม อาร ์ดับเบิล้ย ู
คอรแ์นล (R.W. Connell) ไดน้ าเสนอรูปแบบของความเป็นชายในสี่รูปแบบที่จะตอ้งมีในการจัด
ระเบียบเพศภาวะแบบตะวันตก (Western Gender Order) ในปัจจุบนั ซึ่งไดแ้ก่ 1) การครอบง า 
(Hegemony) 2) การเป็นรอง (Subordination) 3) การยอมท าตาม (Complicity) และ 4) การท า
ใหไ้ม่มีความส าคัญ (Marginalization) (Reeser, 2010) ดังนั้นเพื่อการจัดระเบียบเพศภาวะใน
สงัคม (Gender Order) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งสี่ประเด็นดังกล่าว ที่ยังด ารงอยู่ใหเ้ราเห็นไดใ้นสังคม 
นอกจากนี ้ การยกเอาแนวคิดขอแดรร์ิดา (Derrida) ที่ เสนอไว้ว่า แนวคิดของตะวันตกใช้การ
จดัล าดบัชัน้แบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) ซึ่งแสดงความหมายเทียบเคียงกนั แบบแรกโดย
ใหส้ิ่งหนึ่งส าคัญเป็นศนูยก์ลาง ส่วนอีกแบบที่เปรียบเทียบโดยการแยกออกเป็นหลกัและรอง เช่น 
ผูช้าย/ผูห้ญิง เขียน/พูด ความส าเร็จ/ความว่างเปล่า เป็นตน้ (Rodríguez-Galán, 2011; กิตติกร 
สันคติประภา, 2550) การแบ่งแบบนี ้ท าให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันในล าดับชั้น และการให้
ความส าคญัที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ  

อดุมการณค์วามเป็นชายครอบง านี ้ไดถู้กน าเสนอว่าเป็นแนวคิดซึ่งท าใหเ้ขา้ใจเรื่องเพศ
ภาวะที่มีพลวตัและสมัพันธก์บัอ านาจ (Power) ที่เป็นที่ยอมรบั สามารถอธิบายไดท้ัง้การด ารงอยู่
ของอ านาจของผูช้าย และสามารถอธิบายไดถ้ึงความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Change) (Duncanson, 2015) ในวัฒนธรรมทางเพศนั้น อาร์ ดับเบิลยู คอนแนล 
(R.W.Connell) ไดใ้หข้อ้เสนอในวารสาร Current Sociology ว่าในเรื่องของเพศภาวะกับการจัด
ระเบียบในโลกเสรีใหม่นั้น การบริหารจัดการองค์กรคือความแข็งแกร่งของโลกซึ่งเป็นโลกของ 
ความเป็นชายที่มีความมั่งคั่งและทรงพลงัที่มีการรวมตวักันของความเป็นชายในขัน้ที่ ไม่เคยมีมา
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ก่อนและไม่สามารถจะตา้นทานได ้ซึ่งอยู่ในก ามือของผูช้าย ฉะนัน้การเมืองเรื่องเพศภาวะจึงเกิด
เพิ่มมากขึน้ในพืน้ที่โลกปัจจุบนั (Raewyn W. Connell, 2014) ในวงการทางการเมืองก็เช่นกนั จะ
เห็นได้ว่าเป็นพืน้ที่ของผู้ชายเป็นพืน้ที่หลักส าหรบัความส าเร็จของความเป็นชาย  (Raewyn W. 
Connell, 1987) ดว้ยเหตุผลอย่างแรกคือผูช้ายเป็นผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งตดัสินใจ ผูห้ญิงตอ้งเป็นรอง
เสมอในการแบ่งงานกนัท า และผูช้ายเป็นผูก้  าหนดสิทธิการท างานและเรื่องเพศของผูห้ญิง เหตผุล
ที่สองคือวฒันธรรมชาติไดถ้กูก าหนดโดยวฒันธรรมความเป็นชาย เช่น ความมีเกียรติยศ ชาตินิยม 
ความขีข้ลาด ความกลา้หาญ และหนา้ที่ ซึ่งผูกมดัความเป็นชาติไวก้บัความเป็นชาย และเหตผุล
สุดทา้ยคือผูห้ญิงจะมีบทบาทที่แตกต่าง ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ เป็นวาทกรรมและการ
กระท าใด ๆ เป็นการกระท าส่วนรวมของสงัคม และมีหนา้ที่บทบาทที่คอยช่วยสนับสนุนส่งเสริม
ความเป็นชาย และเพียงด ารงอยู่ในพืน้ที่ที่ก  าหนดเท่านัน้ (Nagel, 1998) 

วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการก าหนดความเป็นธรรมชาติใหก้ับอุดมการณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างชาย-หญิง (Heterosexuality) ซึ่งเป็นอ านาจของความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงที่ถูกท าใหเ้ป็นปกติและจดัการในการใหค้วามหมายและก าหนดกฎเกณฑใ์นสงัคม ท าหนา้ที่
เป็นเครื่องมือในการกีดกัน และกดขี่คนที่ไม่เดินตามบทบาทเพศ ตามที่ก าหนดใหเ้ป็นปกติ คน
เหล่านัน้ก็จะกลายเป็นอ่ืน เป็นคนเบี่ยงเบน เป็นคนเลว (Cranny-Francis, 2003) ความเชื่อที่ว่า
มนุษยเ์พศหญิงกับมนุษยเ์พศชายเกิดมาเป็นของคู่กัน ชายมีหนา้ที่สืบเผ่าพันธุ ์หญิงมีหนา้ที่เป็น
ภรรยาและแม่นัน้เป็นเรื่องธรรมชาติตั้งอยู่บนฐานของความเป็นสารตัถะนิยม ความเป็นปฏิฐาน
นิยมที่ด  ารงอยู่ดว้ยอดุมการณร์กัต่างเพศ และอดุมการณน์ีเ้องเป็นเครื่องมือของอ านาจที่ท าใหเ้พศ
ชายอยู่เหนือกว่าเพศหญิง และความเป็นชายครอบง าความเป็นหญิงและยังคงด ารงอยู่ต่อไป 
เพราะมนุษยส์มาทานความรูท้ี่เป็นความจริงว่าชายกับหญิงเป็นของคู่กัน และชายเป็นผูน้  าและ
หญิงเป็นผู้ตาม การสรา้งให้ความหมายของคนสองเพศให้เป็นคู่ตรงข้าม แต่ความเป็นชาย
เหนือกว่าความเป็นหญิง และนอกเหนือจากฐานคิดที่สรา้งความเป็นปกติแลว้ ความเป็นมาตรฐาน
ก็เขา้มาก ากบัความเป็นมนษุย ์วาทกรรมที่ถูกสรา้งขึน้เป็นวาทกรรมหลกัสรา้งใหเ้ป็นความจริงที่มี
ความเป็นมาตรฐาน แต่ในโลกของความจริงที่ควรจะรบัรูแ้ต่กลับถูกปิดกั้น ตัวอย่างบทความ
วิชาการเก่ียวกบัการใหค้วามรูแ้ก่เด็กนกัเรียนระดบัประถมในรฐันิวเซา้ทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย 
ในเรื่องเพศและเพศวิถีนัน้มีกฎระเบียบของทางการที่ไม่ใหส้อนในโรงเรียน เพราะเห็นว่ายังเด็กไร้
เดียงสา แต่จะเนน้การปลูกฝังเรื่องบรรทดัฐานรกัต่างเพศ เรื่องครอบครวัสมบูรณแ์บบ พ่อ แม่ ลูก 
และเรื่องของศีลธรรม ที่ใหค้วามรูใ้นเรื่องของความเป็นปกติในวฒันธรรมดัง้เดิม ซึ่งมีผลกระทบต่อ
เด็กในโลกของความเป็นจริง เด็กไม่รูค้วามหมายของความสมัพนัธเ์พศเดียวกนั และความกลวัต่อ
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บาปในค าสอนของศาสนา จึงท าใหเ้กิดความกลวัและไม่มีความรูเ้รื่องการปอ้งกนัทางเพศ จึงท าให้
เกิดปัญหาเป็นโรคและเสี่ยงต่อชีวิต ดงันัน้จะเห็นไดว้่าความเป็นสมัยใหม่ไดว้างผูใ้หญ่กับเด็กให้
เป็นคู่ตรงขา้ม ผูใ้หญ่เท่านัน้ที่ควรรู ้แต่เด็กไม่ควรที่จะรู ้ยงัไม่ถึงเวลา หรือยังไม่เหมาะสมกบัวยัที่
จะตอ้งเรียนรูเ้รื่องเพศ ซึ่งนั่นเป็นวาทกรรมการครอบง า (Hegemonic Discourse) ที่ตอ้งการการ
ปิดกัน้ความรูแ้ก่เด็กหรืออีกนยัหนึ่งคือเรื่องสิทธิมนุษยชนของเด็กที่ไม่ควรถูกปิดกัน้ (Robinson & 
Davies, 2008) 

วัฒนธรรมทางเพศที่ด  ารงอยู่ในสังคม ได้ก าหนดสร้างมาตรฐานเป็นความเหมือน 
(Similar) และความต่าง (Difference) ผ่านการท างานของอุดมการณ์ความเป็นชายครอบง า เริ่ม
ถกูปลกูฝังเริ่มจากสถาบนัครอบครวัวฒันธรรมการใหค้วามเคารพ เชื่อฟัง พ่อหรือพี่ชายที่เป็นผูน้  า
ครอบครวั เป็นบรรทัดฐานของสงัคม ซึ่งครานนี่ฟรานซิส (Cranny–Francis) เสนอว่าสงัคมใหอ้ภิ
สิทธิแก่ความเป็นเพศชาย ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมและเป็นจุดยืนทางสังคมของผูช้าย (Cranny-
Francis, Waring, Stavropoulos, & Kirkby, 2003) อดุมการณช์ายเป็นใหญ่ฝังรากลึกอยู่ในสงัคม
เป็นอ านาจควบคมุคน แต่คนในสงัคมกลบัมองไม่เห็นว่าเป็น “อ านาจ” แต่กลบัยอมรบัโดยไม่ตัง้
ค าถามเพราะสงัคมไดส้รา้งใหเ้ป็นเรื่องปกติธรรมดา คนในสงัคมจึงไม่รูส้กึถึงความไม่เท่าเทียม คน
ในสงัคมถูกจดัระเบียบเพศภาวะดว้ยการขดัเกลาทางสงัคมและการก ากบัตนเอง ผูห้ญิงถูกวางไว้
ในต าแหน่งที่เป็นรอง เป็นผูท้ี่ตอ้งดแูลรบัใช ้สงัคมก าหนดใหผู้ห้ญิงตอ้งมีความเป็นหญิง ประพฤติ
ตนตามบทบาทเพศและท าหน้าที่ เป็นภรรยาและแม่ในพื ้นที่ส่วนตัว อยู่ภายใต้การจับจ้อง 
(Gazing) ทัง้จากสงัคมและจบัจอ้งตวัเองใหท้ัง้ที่มองไม่เห็นแต่กลบัก ากบัตนเองใหป้ระพฤติตนอยู่
ในวาทกรรมความเป็นผูห้ญิงดี และหลงัจากมีการเรียกรอ้งของสตรีนิยม ใหผู้ห้ญิงไดม้ีสิทธิมีเสียง 
และก้าวเขา้สู่พืน้ที่สาธารณะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ มีสิทธิในการออกมาท างานและหา
รายไดย้งัชีพ แต่อดุมการณช์ายเป็นใหญ่ยังก็ยงัคงอยู่ การจดัระเบียบเพศภาวะในพืน้ที่สาธารณะ
หรือพืน้ที่นอกบา้น ที่ถกูครอบครองโดยผูช้าย 

ปาคเกอร ์(Parker) ไดน้ าเสนอผลงานจากการท าวิจยัส ารวจในองคก์รที่มีระบบชายเป็น
ใหญ่ พบว่าผูห้ญิงจะไดท้ างานในต าแหน่งที่ “ต ่ากว่าผูช้าย” ในล าดับชั้นการบังคับบัญชา และ
เมื่อใดผูห้ญิงไดร้บัต าแหน่งที่มีอ  านาจและสถานะที่ดีกว่า ตวัตนของผูห้ญิงก็จะถูกลดทอนใหเ้ป็น
เพียงผู้ที่ต้อง “ดูแลเอาใจใส่” (Care) และท าหน้าที่ เพียงเท่านั้น ไม่มีสิทธิเป็นผู้น า หรือถูกลด
บทบาทของความเป็นผูห้ญิง ดว้ยการใหม้ีอ  านาจบา้งแต่ไม่เท่ากับอ านาจของความเป็นผูช้าย 
(Parker, 2000) จึงเห็นได้ว่าอ านาจที่ไม่เท่าเทียมจะก่อให้เกิดปัญหาการกดขี่ทางเพศขึน้ได ้
นอกเหนือจากอ านาจที่ไม่เท่าเทียมแลว้ การสรา้งมาตรฐานของสงัคมในเรื่องของการท างาน และ
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การจัดแบ่งพืน้ที่ระหว่างเพศดว้ยวัฒนธรรมยังเป็นตัวสรา้งความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในสงัคม 
เช่น มาตรฐานของสงัคมการท างานก าหนดใหผู้ช้ายเป็นผูน้  าขององคก์รเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่ไร ้
การตั้งค าถาม หากเป็นเพศหญิงถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องของความ
แตกต่าง ในเรื่องพืน้ที่การท างานระหว่างเพศเช่นเดียวกัน หากเป็นงานดา้นการใหบ้ริการ พืน้ที่นี ้
ถกูจ ากดัไวเ้ฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ หรือบุคคลที่มีความเป็นหญิงเท่านัน้ เช่น งานแม่บา้น ท าความ
สะอาด ดว้ยเหตผุลทางวฒันธรรมว่าผูห้ญิงมีความละเอียดรอบคอบมากกว่า หรืองานพยาบาลที่มี
ความมีใจโอบออ้มอารีและชอบดแูลช่วยเหลือคน ซึ่งเป็นความรูท้างวฒันธรรมที่สง่ต่อกนัมา ท าให้
เราเข้าใจว่าการแบ่งเหล่านี ้เป็นกฎระเบียบทางสังคมที่ เป็นข้อบังคับ ข้อห้าม ให้บุคคลต้อง
ประพฤติปฏิบติัตาม และน าพามาถึงการก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่ยุติธรรม ดว้ยเหตผุลเพียงความ
เป็นเพศที่แตกต่างกัน งานที่รบัผิดชอบเป็นงานที่ง่ายๆ สบายกว่างานที่ตอ้งใชค้วามคิด งานที่ใช้
แรงงานจึงเป็นเรื่องของผูห้ญิงหรือผูท้ี่มีความเป็นหญิง แต่งานที่ใชส้มองตอ้งใชก้ารตัดสินใจตอ้ง
เป็นเพศชายเท่านัน้ จึงเป็นค าถามที่อาจจะไม่ค่อยมีใครตัง้ค าถามว่าอะไรที่ท าใหค้นในสงัคมเชื่อ
และปฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎเกณฑใ์นสงัคมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ชอบที่ควรในสงัคม ความจริงใน
สงัคมมีหนึ่งเดียวเท่านัน้หรือ และความหลากหลาย และความแตกต่างท าไมถึงถกูมองขา้มและถูก
เบียดขบัออกไปนอกกรอบวฒันธรรมสงัคม 

อุดมการณก์ับโครงสร้างสังคม 
แนวทางการศึกษาแบบโครงสรา้งนิยม (Structuralist) เชื่อว่ามนุษยไ์ม่มีอิสระในการ

คิดและตดัสินใจดงัที่มนุษยคิ์ดว่าตนเองเป็นอยู่ หากแต่ชีวิตถูกก าหนดมาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง
สงัคมที่ก าหนดใหต้อ้งมีปฏิบติัการและพฤติกรรมอย่างไร โดยสงัคมมีกรอบวิธีคิดใหค้นในสงัคม
ยอมรบัและกระท าตาม ดังเห็นไดจ้ากปฏิบัติการทางสังคมตามความเชื่อของคนลึกระดับจิตใต้
ส  านึก คืออยู่ในรูปของกลไกของอุดมการณ์ที่เป็นกลไกของอ านาจที่สรา้งความชอบธรรม (ไพสิฐ 
พาณิชยก์ลุ และคนอ่ืน ๆ, 2560) 

อดุมการณต์ามแนวคิดของนกัโครงสรา้งนิยมขา้งตน้มีความเป็นวตัถุวิสยั นั่นหมายถึง
สงัเกตหรือรบัรูไ้ดจ้ากปรากฏการณห์รือปฏิบติัการทางสงัคม เช่น กรณีอดุมการณช์ายเป็นใหญ่จะ
พบเหตกุารณท์างสงัคมอนัเป็นการกระท าที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันที่ผูห้ญิงคงมีความไม่เสมอภาค
กบัผูช้าย แต่ก็มองว่าพฤติกรรมหรือการกระท านัน้เป็นที่ยอมรบักนั ดงันัน้อดุมการณจ์ึงเป็นระบบที่
มีความสัมพันธ์กับโครงสรา้งทางสังคมที่มีเงื่อนไขของการด ารงอยู่ (Condition of existence) 
กล่าวคืออดุมการณด์ ารงอยู่ในรูปของทศันคติหรือความเชื่อของบุคคลที่อยู่ในโครงสรา้งทางสงัคม
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ซึ่งเป็นระบบความสมัพนัธอ์นัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการปฏิบติั ที่สงัเกตเห็นหรือจบัตอ้งไดอ้ย่าง
เป็นวตัถวุิสยั (พิชาย รตันดิลก ณ ภเูก็ต, 2559) 

การศึกษาอุดมการณ์มีอยู่หลายแนวทางหรือแนวคิด ดังเช่นการศึกษาของ ชัยอนันต ์
สมุทวณิช (2517) มองว่าอุดมการณ์เป็นระบบความคิดที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงหรือความ
เป็นไปของสังคมซึ่งเป็นการมองว่าอุดมการณ์สัมพันธ์เก่ียวขอ้งกับสังคม แต่ขาดการอธิบายถึง
ปฏิบติัการที่ระบเุงื่อนไขการด ารงอยู่หรือเกิดขึน้ของปฏิบติัการหรือการกระท านัน้ ๆ ท าใหไ้ม่เห็นว่า
อุดมการณ์เก่ียวขอ้งหรือสัมพันธ์กันแบบไหนและอย่างไร การศึกษาดังที่กล่าวมานั้น มุ่งแต่การ
เสนอว่าอดุมการณเ์ป็นเป็นความเชื่อ ความคิด หรือแมแ้ต่ทศันคติของคนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง 
อาจจะมีจ ากดัอยู่แต่เฉพาะคนเพียงไม่ก่ีคนหรือคนจ านวนมากก็ได ้หรือเป็นความเชื่อที่มีคนยดึถือ
อยู่ในสมยัหนึ่งแต่ไม่มีอิทธิพลในเวลาต่อมาก็ได ้สว่นนกัวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มองอดุมการณไ์ปใน
ความหมายของความเป็นแนวคิดคือสมเกียรติ วนัทะนะ โดยกล่าวว่าเป็นศาสตรว์่าดว้ยความคิด
ของมนุษย ์ซึ่งสามารถศึกษาคน้ควา้ไดใ้นเชิงประจักษ์ (Empirical Study) (สมเกียรติ วันทะนะ, 
2551) เป็นการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัอดุมการณใ์นแนวทางเดียวกนักบัชยัอนนัต ์สมทุวณิช ว่าเป็น
แนวคิดอนัเป็นการมองอดุมการณท์ี่ยงัไม่เชื่อมโยงกบัปฏิบติัการ (Practice) อนัเป็นชีวิตประจ าวนั
ของคนไดอ้ย่างชดัเจน เพราะไม่ไดเ้นน้ความสมัพนัธร์ะหว่างอดุมการณก์บัโครงสรา้งทางสงัคมซึ่ง
เป็นตวัก าหนด หรือมีแนวทางการปฏิบติัหรือการกระท าของคนในสงัคม 

 
ภาพประกอบที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Barker, 2000: 49)  
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ฐานการก าหนดโครงสรา้งส่วนบน เดิมจากวิถีการผลิต (Mode of Production) ซึ่ง
เป็นไปตามวิถีการผลิตและความสมัพันธ์ทางการผลิต โดยมีวิถีการผลิตเป็นไปตามการใชพ้ลัง
ทางการผลิต เช่น พลังการผลิตมีการจัดการผลิตแบบโรงงาน (Factories) หรือเครื่องจักร 
(Machinery) และพลงัความสมัพนัธท์างการผลิต การผลิตที่เดิมจากระบบชนชัน้ (Class) อนัเป็น
ระบบความสัมพันธ์ที่สามารถกล่าวได้ว่า ท าให้วิถีการผลิตกลายเป็นพืน้ฐานแทจ้ริง (The real 
foundation) ของการน าไปสู่การเกิดหรือการมีกฎหมายและการเมืองอันเป็นโครงสรา้งส่วนบน 
และหากมองในมิติทางวฒันธรรมอนัเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีการผลิตแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งในที่นีคื้อการ
ผลิตแบบทุนนิยม บุคคลที่อยู่ภายใตค้วามสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยม ผูใ้ชแ้รงงานและ
นายทุนจะแสดงตนไปตามระบบกฎหมายและการเมือง วัฒนธรรมเป็นการสะท้อนถึงการเมือง 
เพราะว่าเป็นการแสดงออกของความสมัพนัธข์องอ านาจ ดงันัน้ความคิดของชนชัน้นายทุนหรือชน
ชัน้น าเป็นความคิดที่ท าการปกครอง ซึ่งเห็นจากชนชัน้ที่มีพลงัอ านาจครอบครองทรพัย ์สิ่งของ ใน
สงัคมจะกลายเป็นผูม้ีอ  านาจในการครอบง าทางความคิด นั่นหมายความว่าความคิดเชิงโครงสรา้ง
ดงักล่าวอธิบายว่าเศรษฐกิจเป็นระบบพืน้ฐานกบัวฒันธรรมเป็นแนวทางของการกระท าของบคุคล 
แต่แนวคิดนี ้ถูกวิพากษ์จากนักคิดมารก์ซิสต์ใหม่ (Neo-Marxist) อย่างเช่น อันโตนิโอ กรัมชี่ 
(Antonio Gramsci) ดงัเห็นไดจ้ากการศึกษาของเขาในอิตาลี่ แมน้ว่ามีการพฒันาสงัคมใหเ้ป็นทุน
นิยมแลว้ก็หาไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโดยเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดดงัที่มารก์ซิสตว์ิเคราะหไ์วไ้ม่ แต่สิ่ง
ที่เป็นปัจจยัส าคญัในความสมัพันธ์กบัโครงสรา้งทางสงัคมกลบัเป็นอุดมการณ์อนัเป็นความคิดที่
ครอบง าบุคคลในสงัคม ซึ่งในสงัคมทุนนิยมสมัยใหม่มีระบบสวสัดิการเขา้ครอบง าความคิด การ
ยอมรบัการดแูลจากรฐัสวสัดิการ ท าใหค้นไม่รูส้ึกถกูเอาเปรียบหรือการขูดรีด อนัเกิดส านึกแห่งชน
ชั้นแลว้ลุกขึน้มาท าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรฐัทุนนิยมดังที่มารก์ซิสตแ์นวเก่าได้ว่าไว้  (Barker, 
2000) 

การครอบง า (Hegemony) ตามความหมายของ อนัโตนิโอ กรมัชี่ (Antonio Gramsci) 
หมายถึงสถานการณ์ที่ชนชัน้ผูป้กครองใชอ้  านาจและสามารถเป็นผูน้  าผูใ้ตป้กครอง ผ่านการใช้
ก าลงับงัคบั (Force) และที่ส  าคญัคือการยินยอมจากผูใ้ตป้กครอง อดุมการณต์ามแนวคิดของกรมั
ชี่หมายถึงความคิด (Ideas) ความหมาย (Meaning) และการปฏิบัติ (Practice) อันเป็นสิ่งที่
ก าหนดว่าคนกลุ่มใด มีอ านาจในสงัคมอดุมการณไ์ม่สามารถแยกออกจากชีวิตจริงในแต่ละวนัได ้
หากแต่เป็นปัจจัยที่มีความเป็นรูปธรรมก าหนดการกระท าในแต่ละวัน อุดมการณ์ท าใหค้นมีการ
กระท าเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่วางไวอ้ันเป็นบรรทัดฐานที่คนทั่วไปเขา้ใจและยอมรบั ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นปัจจัยที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติเพราะ
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ระบบการศกึษาคือคณุธรรมาธิปัตย ์(Meritocracy) อนัเป็นระบบเชื่อในหลกัการที่ยดึคณุธรรมเป็น
ส าคัญ เชื่อว่าในสังคมที่เป็นธรรมคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน และการที่คนมีความแตกต่าง ผิวสี มี
ความต ่าตอ้ยกว่านัน้เป็นสิ่งที่เกิดจากอดุมการณก์ าหนด (Gramsci, 1971) 

ในบรรดากลุ่มครอบง าใด ๆ จะไม่สามารถอยู่โดยล าพังหากแต่ตอ้งประสานสัมพันธ์
เป็นพนัธมิตรกบัสว่นต่าง ๆ ของสงัคมผ่านการสรา้งแบบที่แต่ละกลุม่นัน้ มีผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูน้  า
ของตนเอง อุดมการณ์มีบทบาทอย่างส าคัญในอันที่จะสรา้งความสัมพันธ์นี ้ หลักการเชื่อม
ความสัมพันธ์คือการยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนหรือคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ต้อง
มองข้ามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต้องท าให้คนส่วนใหญ่เห็นชอบหรือนิยมในผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังนั้นความเป็นหนึ่งหรือเอกภาพของสังคมวัฒนธรรม (ชายเป็นใหญ่ ) จะประสบ
ความส าเรจ็ก็ต่อเมื่อผ่านการท าใหค้นในสงัคมมีความตอ้งการหรือมีเจตนารมณเ์ห็นพอ้งตอ้งกนั ที่
กลายเป็นหนึ่งเดียวภายใตค้วามเท่าเทียมและการมีความเห็นร่วมกนั (Barker, 2012) 

การศึกษาอดุมการณข์องกรมัชี่มีประโยชนส์  าคัญในอนัที่ชีใ้หเ้ห็นระบบความสมัพันธ์
ในสังคมที่ท าให้คนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ก าหนดเป็นบรรทัดฐาน แต่ขาด
ประเด็นรายละเอียดที่ชัดเจนว่าอดุมการณท์ าหนา้ที่อย่างไร มีกิจกรรมใดที่ท าลงไปในชีวิตจริงอัน
มองเห็นหรือรบัรูไ้ดเ้ชิงประจกัษ ์แมว้่ากรมัชี่ไดก้ล่าวถึงการครอบง าของอดุมการณโ์ดยการชิงพืน้ที่
ทางความคิด (Position of War) อันเป็นการต่อสู้แย่งชิง ให้คนในสังคมคิดหรือมีสติปัญญา 
(intelligence) ตามเปา้หมายของอดุมการณ ์แต่ก็เป็นหลกัการ (Principle) เกินไป จนกระทั่งมีการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์กันและมีนักคิดอย่าง หลุยส์ อัลธูแซร ์(Louis Althusser) เสนอแนวคิดต่อ
ยอดจากกรมัชี่ ชีใ้ห้เห็นภาพที่ชัดของการท าหน้าที่ของอุดมการณ์ โดยการเสนอแนวคิดกลไก
อดุมการณ ์(Althusser, 2014) 

อดุมการณท์ี่เป็นแนวคิดของอลัทแูซร ์ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัอดุมการณไ์วว้่าเป็นหนึ่ง
ในสามส่วนประกอบของโครงสรา้งทางสังคม ซึ่งได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจและอุดมการณ ์
อดุมการณด์งักล่าวเป็นอิสระเชิงเปรียบเทียบจากโครงสรา้งสงัคมอ่ืน เช่น เศรษฐกิจ แมเ้ป็นปัจจยั
ที่เป็นตัวก าหนดตัวสุดทา้ยก็ตาม ดังนั้นอุดมการณ์ในที่นีจ้ึงเป็นระบบของความหมายที่เป็นตัว
แทนที่รบัรูไ้ดจ้ากปฏิบติัการ (Practice) ในโลกของความเป็นจรงิ ซึ่งมี 4 มิติของอดุมการณข์องอลั
ทูแซร ์สะท้อนให้เห็นว่าอุดมการณ์ในมิ ติแรกได้แก่สร้างตัวตนองค์ประธาน (Constituting 
Subject) มิติที่สองคือเป็นประสบการณ์ชีวิต (Lived experience) ที่จับต้องได้ ไม่ได้เป็นสิ่ง
จอมปลอม มิติที่สามคือความผิดพลาดในการรบัรูค้วามจริงคือสิ่งจอมปลอม และมิติสุดท้าย
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตซ า้ของสงัคมและอ านาจ (Barker, 2012) 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอุดมการณ์ของ อัลธูแซร ์นั้นไดแ้ยกแยะภาคปฏิบัติการของ
สังคมออกเป็น 4 มิติคือ ภาคปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางอุดมการณ์ และทาง
ทฤษฎี (วิทยาศาสตร์) โดยเขาเสนอแนวคิดที่ว่าอุดมการณ์เป็นระบบภาพตัวแทนความคิด 
(Representation) ก่อตัวมาจากโครงสรา้งสงัคม ที่เป็นมายาคติ ไม่ไดม้าจากความนึกคิดว่าเป็น
จรงิตามธรรมชาติ คนที่ตกอยู่ในอดุมการณคื์อคนที่มองไม่เห็นหรือไม่รบัรูค้วามสมัพนัธอ์นัแทจ้ริง
ระหว่างตัวเขากับโลกที่ เป็นอยู่  แต่รับรู ้โลกในจินตนาการ (Imagine) อุดมการณ์ท าหน้าที่
สรา้งสรรค ์ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และติดตัง้ปัจเจกใหเ้ขา้กบัเงื่อนไขการด ารงอยู่ของเขา สงัคมจึง
ตอ้งการระบบความคิด ระบบความเชื่อ และระบบคุณค่า ที่จะท าให้คนชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี ้
เพราะอุดมการณ์เป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของทุกสงัคม (Althusser, 2014; กาญจนา แกว้เทพ, 
2551) 

สิ่งที่ปรากฏขึน้มาในสังคมนั้น ความเป็นจริงคนส่วนใหญ่มักไม่รูต้ัว มารก์ซเ์รียกว่า 
ความคลั่งไคร ้(Fetishism) อลัธูแซร ์เรียกว่า Structural causality การท างานของอดุมการณต์าม
แนวคิดของอัลธูแซรน์ัน้ ไดพู้ดถึงการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่ออุดมการณข์องผูป้กครอง ซึ่ง
ตอบสนองความชอบธรรมให้แก่ทุนนิยมเท่านั้น แต่ยังผลิตซ า้ทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งเป็นที่
ตอ้งการของกลุม่ชนชัน้น าหลกัภายใตก้ารแบ่งงานกนัท า เมื่อเป็นเช่นนี ้การอทุิศตนเองธ ารงรกัษา
และหล่อเลีย้งอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในโรงเรียน เป็นส่วนส าคัญในการรกัษาภาพพจนท์ี่เป็นไปตาม
หลักธรรมชาติ และส าคัญ มีคุณค่าอย่างมาก เช่นเดียวกับศาสนาที่เคยเป็นมาก่อน  (Barker, 
2012; กาญจนา แกว้เทพ, 2551) 

กลไกอุดมการณ:์ การสร้างองคป์ระธาน 
อดุมการณท์ี่สามารถเขา้ไปครอบง าคนในสงัคมใดไดน้ัน้หมายความว่าผูใ้ตป้กครองที่

มีอ  านาจนอ้ยกว่าจะท าตามความตอ้งการของผูป้กครองซึ่งนั่นหมายความว่าตามแนวคิดของอลัธู
แซร ์อดุมการณอ์าศัยกลไกท าหนา้ที่ประสานยึดโยงค า้จุนใหส้งัคมเป็นหนึ่งเดียวและผลิตซ า้ เพื่อ
สืบทอดอ านาจและโครงสรา้งสงัคมดงักลา่ว 

องคป์ระธาน (Subject) ที่อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่มุ่งสรา้งคือการยอมรบัว่างานใน
พืน้ที่ของงานผูห้ญิง เช่นงานแม่บา้น หนา้ที่ความเป็นแม่ เป็นงานที่ผูห้ญิงในสงัคมท ากนัอย่างเป็น
ปกติ ธรรมดา อันเป็นบรรทัดฐานที่ยึดถือกันอยู่ทั่วไป การที่การครอบง าอุดมการณ์นีท้  างานได้
ส  าเร็จนัน้ตอ้งมีกลไกอดุมการณ ์ซึ่งเป็นกระบวนการทางสงัคมสรา้งแนวคิดและผลิตซ า้แนวคิดนัน้
อย่างเป็นระบบและแยบยล โดยอาศยัองคก์ารหรือสถาบนัที่เป็นที่ยอมรบัท าหนา้ที่ชีน้  าหรือท าให้
คนในสงัคมเชื่อตาม อย่างที่อลัธุแซรก์ล่าวว่า อดุมการณท์ าหนา้ที่สร้างปัจเจกบุคคล (Individual) 
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ใหเ้ป็นองคป์ระธาน (Subject) ซึ่งองคป์ระธานนีไ้ม่ใช่ผูส้ามารถคิดหรือกระท าอย่างอิสระ หากแต่
เป็นผลจากโครงสรา้ง (The effect of structures) ในกรณีดังกล่าวนี ้อุดมการณ์กลายเป็นตัวการ
ในอนัที่จะท าหนา้ที่ น าพาองคป์ระธานไปสู่การเป็นเช่นนั้น เพราะว่าไม่มีปฏิบติัการ (Practice) ใด
ที่ปราศจากอดุมการณ ์นั่นคือปฏิบติัการทางสงัคมย่อมเป็นไปตามอดุมการณอ์นัเป็นการสรา้งที่ยืน
หรือแห่งหนขององค์ประธาน (Subject Position) หรือเป็นพื ้นที่ขององค์ประธานที่ก าหนดจาก
สงัคม (Althusser, 2014) 

องคป์ระธานเป็นกระบวนการเกิดจากต าแหน่งหรือพืน้ที่ซึ่งผูน้ัน้อยู่ เป็นโลกแห่งความ
เป็นจรงิที่องคป์ระธานผูน้ัน้ผูกติดอยู่ โลกแห่งความจรงินี ้สะทอ้นใหเ้ขา้ใจไดจ้ากการผลิตหรือสรา้ง
ความรู ้ที่บ่งบอกถึงความหมายทัง้แบบวตัถุที่จบัตอ้งได ้และปฏิบติัการทางสงัคม ซึ่งเป็นความรูท้ี่
มีจุดมุ่งหมายไปสู่ความเขา้ใจ (Intelligible) ขณะเดียวกันก็กีดกันความรูชุ้ดอ่ืนหรือท าใหเ้ป็นอ่ืน 
โดยการท าใหเ้ป็นความรูท้ี่ไม่สามารถเขา้ใจได ้อดุมการณใ์นอีกสว่นหนึ่งคือการท าใหอ้งคป์ระธาน
เข้าใจโลกไปในแนวทางไม่สมบูรณ์ (Incomplete Ways) คือการคงการผลิตซ า้ของสังคมและ
ผลประโยชนข์องชนชัน้ผูม้ีอ  านาจ 

อุดมการณ์ตามความคิดของอัลธูแซรใ์นมุมมองแรกเป็นการสรา้งเงื่ อนไขจริงในชีวิต
ของคน เป็นการสรา้งโลกทัศนโ์ดยคนซึ่งมีประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งจอมปลอมหรือ
ของไม่มีอยู่จริง หากแต่เป็นประเภทของระบบของความเป็นตัวแทน (Representation) ที่คนใน
กลุ่มสงัคมนัน้ ๆ เขา้ใจได ้ในอีกมุมหนึ่งอุดมการณถ์ูกรบัรูว้่าเป็นชุดความหมายที่เขา้ใจโลกอย่าง
เชิงลึก ไปในแนวทางของการรบัรูแ้ละใหค้วามหมายเก่ียวกับอ านาจและความสมัพันธ์ทางชนชัน้
ในทางที่ผิด อดุมการณเ์ป็นการพดูถึงตวัแทนความสมัพันธจ์ินตนาการของบุคคลกบัเงื่อนไขจริงที่
ด  ารงอยู่ ดงันัน้หากมนุษยม์ีความผิดพลาดในความสมัพนัธช์นชัน้ ซึ่งมองไม่เห็นการขดูรีดในระบบ
ทุนนิยมโดยเห็นว่ามนุษย์ในระบบนีม้ีเสรีภาพและความเท่าเทียมกันแล้ว มนุษย์ก็จะเป็นองค์
ประธาน (Subject) ที่ถูกครอบง าโดยภาพลวง และความเขา้ใจผิดจากอุดมการณ์ ซึ่งส  าหรบัเพศ
ภาวะ อดุมการณท์ าใหเ้กิดความผิดพลาดในการมองเห็นการถูกกดขี่ ภายใตส้  านึกของผูห้ญิง 

ในประเด็นการท าหน้าที่สรา้งองคป์ระธานของอุดมการณ์ดังกล่าว อัลธูแซรก์ล่าวว่า
อุดมการณ์ด ารงอยู่ในกลไก (Apparatus) และสัมพันธ์กับปฏิบัติการ และเก่ียวกับกลไกและ
ปฏิบัติการนี ้ เขาได้ก าหนดว่าเป็นสถาบัน (Institution) ครอบครัว (Family) ระบบการศึกษา 
(Education System) องค์กรทางศาสนาและสื่ อมวลชน ว่าเป็นกลไกอุดมการณ์ของรัฐ 
(Ideological state apparatus) หรือที่เรียกย่อว่า ISA อัลธูแซรก์ล่าวว่าในสงัคมทุนนิยมสมัยใหม่ 
ระบบการศกึษาเป็นกลไกอดุมการณ ์เพราะเป็นผูผ้ลิต เขากล่าวต่อไปว่า อดุมการณเ์ป็นวิธีการที่มี
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ประสิทธิผลในอันที่จะคงไวซ้ึ่งอ านาจและก าลงัของชนชัน้ (Althusser, 2014; กาญจนา แกว้เทพ, 
2551) 

หากมองระบบการศึกษาเป็นกลไกอุดมการณ์แลว้ จะเห็นไดว้่าระบบการศึกษาไม่ใช่
เพียงแค่สรา้งความชอบธรรมใหทุ้นนิยมเท่านัน้ หากแต่ยงัผลิตซ า้ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เป็นไป
ตามคนกลุ่มใหญ่ของสังคมต้องการอุดมการณ์สอนให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานยอมรับการขูดรีด 
ขณะเดียวกนัก็ท าการสอนผูจ้ดัการและผูบ้รหิารใหเ้ป็นเครื่องมือของชนชัน้ผูม้ีอ  านาจ อดุมการณม์ี
หน้าที่ทั่วไปในการสรา้งตัวตน (Subject) อุดมการณ์เป็นประสบการณ์ชีวิต (Life Experience) 
อดุมการณเ์ป็นเรื่องของการตระหนักรูเ้งื่อนไขที่ด  ารงอยู่จริง และอุดมการณ์เก่ียวขอ้งกบัการผลิต
ซ า้ของการก่อตัวทางสังคมและความสัมพันธ์ทางอ านาจ (Barker, 2012) ปฏิบัติการต้องอาศัย
กลไกอุดมการณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งสิน้ อุดมการณ์ของอัลธูแซรน์ั้น เป็นลักษณะมีความคมสอง
ดา้น (The double edged character of ideology) คมแรกคือการสรา้งเงื่อนไขจริงใหก้ับคนเพื่อ
ใชช้ีวิต สรา้งโลกทัศนโ์ดยใหค้นใชช้ีวิตและประสบการณ์ อุดมการณ์แบ่งเป็นแบบระดับชัน้ เป็น
ระบบของตัวแทน (Ideology is lived experience) ในส่วนคมอีกดา้นหนึ่งนัน้ เป็นอุดมการณ์ชุด
ความหมายให้คนเข้าใจตามแนวทางที่สังคมก าหนด ส าหรับอัลธูแซรน์ั้น สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ท าหน้าที่เป็นกลไกอุดมการณ์ (Ideological 
state apparatuses) สรา้งชุดอุดมการณ์ขึน้มาตามความตอ้งการ และท าหน้าที่ส่งต่อ สืบทอด 
แพรก่ระจาย เพื่อการสรา้งอ านาจในการครอบง า (Barker, 2012; วชัรพล พทุธรกัษา, 2557) 

ส าหรับแนวคิดทฤษฎีของอันโตนีโอ กรัมชี่  (Antonio Gramsci) นั้น มีจุดส าคัญที่
น่าสนใจคือกรมัชี่เป็นผูเ้พิ่มเติมมิติดา้นวัฒนธรรม ศีลธรรม และปัญญาชน เขา้ไปในกรอบการ
ครองอ านาจน า (อ านาจครอบง า) ซึ่งกรมัชี่ไม่เพียงแต่เนน้เรื่องภาคปฏิบติัการของการใชอ้  านาจ
เท่านัน้แต่ยงัยกระดบัไปสูค่วามเป็นนามธรรมเชิงทฤษฎี หวัใจของทฤษฎีของกรมัชี่ ที่ควรพิจารณา
ถึงการใชอ้  านาจทัง้สองสว่นที่ส  าคญัคือ สว่นแรกคือ การยินยอม (Consent) เป็นมิติเชิงอดุมการณ์
ที่ตรงกันขา้มกับการบงัคับและใชก้ าลัง (Force) เป็นการน าเอาแนวคิดทางปัญญาและศีลธรรม
จรรยา เนน้ไปที่วัฒนธรรมและการใหก้ารศึกษา ส่วน วัชรพล พุทธรกัษา ไดใ้หแ้นวความคิดของ
กรัมชี่ เรื่องทฤษฎีการครอบง า (Hegemony) การให้ความส าคัญกับโครงสร้างส่วนบน คือ
อดุมการณ ์ความคิด กฎหมาย และในขณะเดียวกนัก็ไม่ละทิง้โครงสรา้งส่วนล่าง ไดแ้ก่ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งกรมัชี่เห็นว่าทัง้สองสว่นมีผลถึงกนัและกนั กรมัชี่เสนอว่า ความสมัพนัธเ์ชิงการต่อรอง 
(Negotiation) ระหว่างโครงสรา้งส่วนบนหรือวฒันธรรมและการเมือง และในส่วนล่างซึ่งเป็นเรื่อง
ของเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันแบบเครือข่าย (Network) คนในสังคมน าความเชื่อและคุณค่า
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ทางวฒันธรรมมาเป็นเครื่องมือกลไกแกปั้ญหา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองในสงัคมนัน้  ๆ 
ได ้(วชัรพล พทุธรกัษา, 2557) 

อ านาจจึงไม่ไดม้าจากการใชค้วามรุนแรงเสมอไป กลไกที่น ามาใชใ้นการควบคมุคนจึง
ไม่ใช่เป็นเพียงการใชบ้ังคับ (Coercion) ดังนัน้อ านาจที่น่าสนใจคืออ านาจที่ท าใหค้นในสงัคม มี
จิตส านึกที่อยู่ลกึลงไปในตวัตนของคนนัน้ยอมรบัและท าตามอย่างไม่ตัง้ค  าถาม (Consent) และไม่
ตอ้งใชก้ าลังหรือความรุนแรงในการใหค้นในสังคมมีปฏิบัติการหรือพฤติกรรมเป็นไปตามที่ผู ้มี
อ  านาจตอ้งการใหเ้ป็น ซึ่งในสิ่งนีก้รมัซี่เรียกว่า อ านาจการครอบง า (Hegemony) ผูว้ิจัยใหค้วาม
สนใจในอ านาจการครอบง าตามแนวคิดของกรัมชี่ที่ เป็นอ านาจการครอบง าทางวัฒนธรรม 
(Cultural Hegemony) ที่มีพลงัอิทธิพลในการก าหนดทิศทางใหค้นในสงัคมเดิมตามทางที่ตอ้งการ
ได ้และส าหรบัปัญญาชน (Intellectuals) ในแนวคิดของกรมัชี่ คือการมีบทบาทหนา้ที่สืบทอดและ
ทา้ทายระบบสงัคมทุนนิยม ผูท้ี่เป็นนักคิด นักวิชาการ เป็นผูท้ี่จดัระเบียบความคิด แพร่ความคิด 
และสรา้งส านึกร่วมในทางความคิดและอุดมการณ์ และหัวใจของหน้าที่ของอุดมการณ์คือการ
ด ารงรกัษาสภาพที่เป็นอยู่ (Status Quo) คือการรกัษาสภาพของความไม่เท่าเทียม ให้สืบทอด
ต่อไป ตามแนวคิดของอลัธูแซร ์(กาญจนา แกว้เทพ, 2551) 

อุดมการณก์ับวัฒนธรรม 
เมื่ออดุมการณท์ าหนา้ที่สรา้งความชอบธรรมใหส้งัคม แมค้วามไม่เท่าเทียมด ารงอยู่ใน

สังคมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การรกัษาสภาพสังคมให้คงอยู่ในรูปแบบวัฒนธรรมใดๆ จึงต้องมี
เครื่องมือเพื่อใหส้งัคมใชเ้ป็นแนวทางในการใชช้ีวิต เช่น ความเชื่อ ธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั การ
ใหคุ้ณค่าต่างๆ เพื่อใหค้นในสังคมคิดเห็นและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันและคนในสงัคม
ยอมรบั ซึ่งอาจเรียกสิ่งนัน้ไดว้่าการมีวฒันธรรมรว่มกนั 

ในงานวิจยันี ้วิเคราะหถ์ึงอดุมการณซ์ึ่งเป็นความคิด ความเชื่อ คณุค่าของคนในสงัคม 
และเหนือกว่านั้นคือ เจตจ านงแห่งอ านาจที่ท าให้คนคิดไม่ถึงต่อการกดขี่ทางเพศที่ด  ารงอยู่ใน
สงัคมและยอมจ านน หรือกระท าการโดยไม่รูต้ัวเพราะเชื่อว่า นั่นคือการกระท าตามบรรทัดฐาน
วฒันธรรมเรื่องเพศอนัดีงามวฒันธรรมนัน้ไม่ไดอ้ยู่โดดเด่ียวแต่ถูกก ากบัดว้ยอดุมการณ์ (Ideology 
Cultural Hegemony) ภายใตเ้จตจ านงแห่งอ านาจ อดุมการณอ์าจมีความหมายไดห้ลากหลายดั่ง
ที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในงานวิจัยนีใ้หค้วามหมายของอุดมการณ์ตามที่กรมัชี่และอัลธูแซรไ์ด้
อธิบายได ้อดุมการณจ์ึงหมายถึงระบบความคิด ความหมายและปฏิบติัการตามแนวคิดกรมัชี่ ซึ่ง
ก าหนดใหค้นแต่ละกลุ่มประพฤติปฏิบติั โดยอดุมการณเ์ป็นตวัประสาน สงัคมก าหนดรูปแบบการ
ครอบง า แม้ว่าอุดมการณ์สามารถท าให้ความคิดเป็นหนึ่งเดียว แต่บ่อยครัง้ที่ความแตกแยก
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แตกต่างกนัของอดุมการณ ์ซึ่งนั่นคือการน ามาหรือเกิดขึน้ของความเขา้ใจร่วม (Common Sense) 
แตกต่างกันออกไป อุดมการณ์ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตจริงได้ เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนใน
ชีวิตประจ าวนั นั่นคืออดุมการณเ์ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั พฤติกรรรมที่ถกูตอ้งชอบธรรม 
การที่อุดมการณ์เป็นเช่นนั้นไดเ้พราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมในการครอบง า โดย
ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องเดียวอย่างที่มารก์ซิสตแ์นวดัง้เดิมเชื่อ แต่ถูกฟอรม์ผ่านชุด
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีกลุ่มผู้น า (Leadership) เป็นผู้มีอ  านาจที่จะอยู่ในต าแหน่งของชนชั้น
ปกครอง ซึ่งนั่นก็คืออุดมการณ์มีบทบาทส าคัญที่จะท าใหก้ลุ่มมีความสมัพันธ์กัน ซึ่งจะใชปั้จจัย
ทางเศรษฐกิจน าไปสู่การครอบง าให้มีอ  านาจในระดับชาติได้ ดังนั้นความเป็นหนึ่งเดียวทาง
วฒันธรรมจะส าเร็จไดด้ว้ยการแพร่ เจตจ านงที่มีเป้าหมายหลากหลายส าหรบัผูค้นที่หลากหลาย
เพื่อน าไปสู่การสรา้งใหค้นมีเป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยพืน้ฐานของความเท่าเทียมที่มีความคิด
รว่มกนั (Barker, 2012) นั่นคือการมีการครอบง าระดบัชาติได ้

การครอบง าระดับชาติแสดงถึงกลุ่มประวัติศาสตรข์องกลุ่มชนชั้นปกครอง (Ruling 
class) เป็นผูม้ีอ  านาจและผูน้  าทางสงัคม เหนือกว่าชัน้ชัน้ที่ถูกปกครองเป็นรองผ่านการเชื่อมโยง
ของทัง้สองประการคือการใชก้ าลงั (Force) และที่ส  าคญัคือการท าใหย้ินยอม (Consent) และจาก
การวิเคราะหข์องกรมัเชี่ยน อดุมการณเ์ป็นเรื่องของความคิด ความหมาย และปฏิบติัการ ซึ่งท าให้
เป็นความจริงสากลและมีความหมายแล้วกลายเป็นการสนับสนุนอ านาจเฉพาะกลุ่มสังคม 
อดุมการณจ์ะจดัการระเบียบ กฎเกณฑข์องแนวทางปฏิบติัและพฤติกรรมจริยธรรม หรือก็คือความ
เป็นหนึ่งเดียว เสมือนความศรทัธาในศาสนา อนัเป็นบรรทดัฐานโดยทั่วไป วฒันธรรมเป็นเรื่องปกติ
สามัญ ซึ่งต่างจากสุนทรีย์ศาสตรห์รือวัฒนธรรมที่ รู ้สึกว่าเหนือกว่าผู้อ่ืน  เรม่อน วิลเลี่ยมส ์
(Raymond Williams) ได้น า เสนอว่า “The everyday lived character of culture as a whole 
way of life” ลักษณะวัฒนธรรมที่ใชใ้นชีวิตประจ าวันเป็นวิถีชีวิต ตลอดชีวิต กล่าวไดว้่าแนวคิด
วฒันธรรมของวิลเลี่ยม คือหลกัความรูท้างมานุษยวิทยา และเนน้ที่ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
การใหคุ้ณค่า บรรทดัฐาน และสญัลกัษณข์องสิ่งของ ซึ่งการใหค้วามหมายเป็นโดยภาพใหญ่และ
การเขา้ใจความหมายรว่มกนั (Shared meanings) (Barker, 2012; R. L. Williams, 1994) 

วัฒนธรรม ถูกสรา้งจากกระแสความหมายที่หลากหลายและรวมเข้าไวใ้นระนาบ
เดียวกนักบัอดุมการณจ์นก าหนดเป็นรูปแบบของวฒันธรรมใด ๆ และลึกไปกว่านัน้ในความหมาย
ของการควบคุมหรือเหนือว่าจะด ารงอยู่ และผลิตซ า้ในชุดของความหมายและปฏิบติัการที่กรมัชี่
เรียกว่า อ านาจการครอบง า (Hegemony) (Barker, 2012; วัชรพล พุทธรกัษา, 2557) วิลเลี่ยม 
(Williams) ไดเ้สนอว่า วฒันธรรมเป็นสถาบนัของความเป็นศิลปะ และผลิตผลของวฒันธรรมเป็น
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รูปแบบหรือโรงเรียนที่เคลื่อนไหวกลุ่มของผลิตผลทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของ
ผลิตผล ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ วิธีผลิตและแบบของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นคุณลักษณะ
และแบบ และถกูผลิตซ า้ในเวลาและสถานที่ที่เป็นประเพณี ความหมาย ปฏิบติัการ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ทัง้ระเบียบสงัคม และการเปลี่ยนแปลงสงัคม วฒันธรรมเป็นองคก์รของประเพณีเฉพาะในเรื่องของ
ระบบการตระหนกัรูค้วามหมาย (Realized signifying system) (R. L. Williams, 1994) 

ดงัที่กล่าวมาแลว้ว่าการศึกษาวฒันธรรมนัน้หมายถึงการศึกษาจากประสบการณช์ีวิต 
(Lived Experience) ของผูห้ญิง เป็นวฒันธรรมตามที่วิลเลี่ยมได้เสนอว่าเป็นทัง้ความหมายและ
ปฏิบัติการของผู้หญิงและผูช้ายที่เป็นปกติสามัญ (Ordinary) เป็นบริบท (Context) ปฏิบัติการ 
(Practice) และความหมาย (Meaning) ของทุกคนในสังคมซึ่งเป็นตัวชีน้  าการใช้ชีวิต (Way of 
Life) และไม่ไดเ้ป็นอิสระแต่ถกูก ากบัโดยอดุมการณค์วามเป็นชายครอบง า ใหด้ าเนินไปตามแบบที่
ผูม้ีอ  านาจตอ้งการใหเ้ป็นไปในรูปแบบตลอดชีวิต 
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ส่วนทีส่อง: การให้ความหมายของบุคคลต่อวัฒนธรรมทางเพศในพืน้ทีส่าธารณะที่ถูก
ก าหนดให้เป็นพืน้ทีก่ารท างานของผู้หญิง  
 

“The first step in the phallic phase…..is not the linking up of masturbation with 
the object cathexes of the Oedipus complex, but a momentous discover which little 
girls are destined to make. They notice the penis of a brother or playmate, strikingly 
visible and of large proportions, at once recognize it as the superior counterpart of 
their own small and inconspicuous organ, and from that time forward fall a victim to 
envy for the penis.” 

(Freud, 1976) 
 

จากความรูข้องฟรอยด ์เก่ียวกบัปมโอดิปุส ซึ่งเป็นความอิจฉาของผูห้ญิงที่มีต่อเพศชาย 
และการใหค้วามส าคัญกบัความเป็นชาย ความคิดเช่นนัน้ยังคงเป็นมรดกตกทอดมายังสมัยใหม่ 
หรือรอ่งรอยของอ านาจของความเป็นชายครอบง าที่เบียดขบั กีดกนัผูห้ญิง ความแตกต่างที่จดัการ
ใหค้วามเป็นชายเหนือความเป็นหญิง โดยใชเ้ครื่องมือจัดการ จากทัง้ทางวิทยาศาสตรแ์ละศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งทางสงัคม ซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตรเ์รื่องความแตกต่าง ไดก้ันผูห้ญิงออกจาก
โอกาสการเขา้รบัการศึกษาในระดบัสงูและการเขา้มาในพืน้ที่สาธารณะในประวติัศาสตรท์ี่ผ่านมา 
ส่วนทางดา้นชีววิทยาไดก้ดขี่ผูห้ญิงโดยอา้งเรื่องธรรมชาติที่ก าหนดใหส้มองของผูห้ญิงเล็กกว่า
และความสามารถทางสติปัญญาก็ตอ้งดอ้ยกว่า และดังที่เดรก มาอธิบายถึงความแตกต่างของ
ผูช้ายกบัผูห้ญิง ทางกาย ทางอารมณ ์และความสามารถทางสติปัญญาว่าผูห้ญิงนัน้ดอ้ยกว่า เป็น
คนคิดบวก เป็นส่วนที่สนับสนุนผูช้าย (Drake, 2001) ซึ่งจุดแข็งของผูห้ญิงคือการรูโ้ดยสญัชาติ
ญาณ มีความอดทน และมีความอตุสาหะ เหมาะสมกบังานบา้นและเลีย้งลกู มากกว่าการออกไป
ท างานนอกบา้น ส่วนจุดอ่อนของผูห้ญิงคือความไรเ้หตผุลและไม่แข็งแรง มีความรกั กระตือรือรน้ 
และทะเยอทะยาน (Weedon, 1999) ดังนัน้ที่มาของการใหค้วามหมายเก่ียวกับเรื่องเพศ การให้
ความหมายและการจัดแบ่งคุณลักษณะ ระหว่างเพศดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นเหตุผลในการอา้งถึง
ความชอบธรรมในการครอบครองพืน้ที่ 

การแบ่งแยกส่วนทางเพศภาวะ  
เมสเนอร ์(Messner) น าเสนอการแบ่งแยกส่วนทางเพศภาวะ ใหม้ีความเป็นชายและ

เป็นหญิงนั้น ให้มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน คือความส าเร็จของความเป็นชายของผู้ชาย ทั้ง
ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ (Messner, 1998) เช่น เดียวกับทฤษฎีการครอบง า 
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(Hegemony) ของกรมัชี่ (Gramsci) กรมัชี่นัน้เชื่อในความส าคญัของบทบาทที่เป็นอดุมการณแ์ละ
บทบาททางวฒันธรรมในการสรา้งและรกัษาระบบของการเมืองไว ้(อ านาจ) (Rodríguez-Galán, 
2011) ดังนั้นความส าคัญของแนวคิดของอุดมการณ์ความเป็นชายครอบง านั้นจึงหมายถึง
ต าแหน่งที่มีอ  านาจ (Ascendancy) ที่ได้รับผ่านวัฒนธรรม สถาบันต่าง ๆ และการท าให้เชื่อ 
(Persuasion) ตามที่คอนแนลได้ให้ความหมายไว้ (Raewyn W. Connell & Messerschmidt, 
2005) การจัดการกับมนุษย์โดยการแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองประเภทคือผู้หญิงและผู้ชาย และ
ก าหนดวฒันธรรม บรรทดัฐาน ความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อการจดัระเบียบและรวมถึงการ
จัดระเบียบเพศภาวะด้วยนั้น เพื่อง่ายต่อการควบคุมและเพื่อประโยชน์ของผู้มีอ  านาจ และใน
วฒันธรรมสงัคมในภาพรวมชีใ้หเ้ห็นความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคมที่ใหค้ณุค่าและความส าคญักบั
ความเป็นชายอย่างรุนแรงจนมองไม่เห็นความแตกต่างที่ได้วางต าแหน่งไวใ้ห้กับเพศอ่ืน  ๆ ที่มี
ความเป็นหญิง (Markula & Pringle, 2006) 

ฉะนัน้ความจรงิในสงัคมที่ถูกสรา้งขึน้ และกระบวนการท าใหค้นในสงัคมเกิดความเชื่อ 
ความศรทัธาและยึดถือปฏิบัติ ถ่ายทอดส่งต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม เป็นการท างานของอ านาจที่
สรา้งใหเ้ป็นวาทกรรม เช่น วาทกรรมความเป็นชายชาตรีไดส้รา้งความจริงในสงัคมใหผู้ช้ายเป็น
ผูป้กครอง และเป็นผูท้ี่สรา้งใหค้นที่อยู่ใตก้ารปกครองรูส้ึกปลอดภยัในทุกพืน้ที่ ทัง้ในพืน้ที่ส่วนตัว
และพื ้นที่สาธารณะ พื ้นที่ดังกล่าวจึงหมายถึงองค์กร สถาบัน ที่มีสมาชิกคือคนในสังคมที่อยู่
ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ ตั้งแต่เกิดเช่นสถาบันครอบครวั วัด โรงเรียน และที่ท างาน เป็นตน้ คาฮูน 
(Cahoon) ไดเ้สนอบทความทางวิชาการในเรื่องของความกา้วหนา้ของผูห้ญิงว่า ถึงแมผู้ห้ญิงจะ
ขึน้ไปสู่ต  าแหน่งสูงในองคก์รแต่ก็เป็นที่ประจกัษ์ว่าค่าตอบแทนนัน้แตกต่างจากผูช้าย ต าแหน่งสูง
แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศจะหมดไป ในโลกธุรกิจนัน้เป็นโลกของ
ชายครอบง า (Male Dominated) และผูช้ายเป็นศูนยก์ลาง (Androcentric) ถูกจัดการโดยผูช้าย
และกีดกันผูห้ญิงอย่างเป็นระบบ ผูห้ญิงไม่มีโอกาสในการท างานในองค์กรเท่าเทียมกับผูช้าย 
(Cahoon & Rowney, 1993) ส่วนข้อเสนอของดักลาส แมคเกรเกอร ์(Douglas McGregor)ให้
ความหมายของรูปแบบของผู้จัดการที่ประสบผลส าเร็จในวัฒนธรรมแบบมีความเป็นชาย 
(Masculine) กล่าวว่าผูจ้ดัการที่ดีจะตอ้งมีความกา้วรา้วดุดัน ชอบการแข่งขนั เด็ดเด่ียว ยุติธรรม
และเขาต้องไม่มีความเป็นผู้หญิง (Feminine) ไม่อ่อนแอ ไม่โอนอ่อน และไม่ขึน้อยู่กับสัญชาติ
ญาณแบบผูห้ญิง ซึ่งขอ้ดอ้ยของความเป็นหญิงจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อธุรกิจ (McGregor, 1967)ซึ่ง
ในความเป็นจริงแลว้ขอ้ดอ้ยต่าง ๆ ที่ว่านี ้ผูช้ายก็มีเหมือนผูห้ญิง แต่พลงัของวฒันธรรมไดจ้ดัการ
ให้ปรบัรูป เพราะสิ่งเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และการตัดสินใจ ดังนั้นการจัด
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แบ่งแยกเพศใหเ้ป็นสองขัว้ตรงขา้ม เป็นที่อา้งเหตผุลของความเป็นหญิงที่มีคณุลกัษณะที่ดอ้ยกว่า
ความเป็นชาย เป็นเพศที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ตอ้งการใชส้มอง งานที่เป็นธุรกิจที่ตอ้งการใชพ้ลงั
ความสามารถ นั่นคือการก าหนดโดยผูม้ีอ  านาจเพื่อการกีดกันผู้หญิงออกจากพืน้ที่สาธารณะซึ่ง
ผูช้ายเป็นเจา้ของและเป็นผูก้  าหนด (Cahoon & Rowney, 1993) 

พืน้ทีส่าธารณะและการกดขี่ทางเพศ : 
พื ้นที่ท างานซึ่งเป็นพื ้นที่สาธารณะ จึงเป็นพื ้นที่ที่แสดงอ านาจของผู้ที่มีอ  านาจ

เหนือกว่าทางสังคม พอล เทย์เลอร ์(Paul Taylor) ไดเ้สนอบทความวิชาการในมิติของความไม่
เสมอภาคทางเพศในพืน้ที่ท างานที่มีความเป็นชายครอบง าไวว้่า ควรใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบั
การกีดกันทางเพศและการกลั่นแกลง้ วัฒนธรรมในที่ท างานเป็นหนึ่งของเครื่องมือในการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงการกีดกันได ้ความเป็นหญิงที่ถูกน ามาใชใ้นการกดขี่ทางเพศโดยใช ้ลกัษณะของ
ความเป็นหญิง (Stereotype) ที่ผูห้ญิงมกัจะใชอ้ารมณม์ากกว่าความเป็นเหตเุป็นผล ความเป็นแม่ 
(Motherhood) ซึ่งการเลีย้งดลูกูเป็นหนา้ที่หลกั จึงท าใหเ้ป็นจุดดอ้ยของความเป็นหญิง ที่มีผลท า
ใหก้ารท างานเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวไม่ใช่เรื่องหลกั มีการศึกษาที่เบลเยี่ยมไดต้อกย า้แนวคิดนีด้ว้ย 
จึงท าใหก้ารจา้งงานผูห้ญิงที่เป็นรกัเพศเดียวกัน (Homosexual) จะเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะไม่
ตอ้งอุม้ครรภ ์

การคุกคามทางเพศ (Harassment) นัน้ เป็นรูปแบบของการกีดกันทางเพศอย่างหนึ่ง 
เพราะต้องการการรักษาสถานภาพทางสังคมของความเป็นชาย จึงน ามาใช้ในการขัดขวาง
ความก้าวหน้า รวมถึงการใชก้ริยาท่าทาง การดูถูก ดูหมิ่น ซึ่งเป็นการท ารา้ยจิตใจในที่ท างาน 
นอกจากนีใ้นกรณีของการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร มีข้อมูลทางสถิติได้ชีใ้หเ้ห็นว่า
เครือข่ายที่ผูช้ายรวมตัวกันไดม้ากกว่าผูห้ญิง เพราะอะไร จึงยากที่ผูห้ญิงจะผ่านอุปสรรคนีไ้ปสู่
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Schmid, 2017) ทั้งนีส้อดคลอ้งกับ แนวคิดของ แอคเคอร ์นัก
สงัคมศาสตรผ์ูร้เิริ่มเรื่องการศึกษาเพศภาวะในองคก์ร สรา้งทฤษฎีแนวคิดเรื่องความเป็นเพศภาวะ
ขององคก์ร (Gendered Organization) ในทัศนะของแนวคิดหลงัสมัยใหม่ โดยเน้นเรื่องของเพศ
ภาวะ อ านาจ และองคก์ร ที่ต่อตา้นองคก์รที่มีพืน้ฐานแบบปฎิฐานนิยม แอคเคอรไ์ดเ้สนอความ
แตกต่างระหว่างพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่ส่วนตวันัน้เป็นพลวตัของอ านาจในองคก์รที่มีความเป็น
ชายเป็นพืน้ฐาน บทบาทและคณุค่าของความเป็นหญิงจึงถูกท าใหด้อ้ยกว่า พืน้ที่สาธารณะแสดง
ถึงความเป็นชายที่เป็นเหตุเป็นผล กระตือรือรน้ มีความรุนแรง มีความสามารถในเรื่องเทคนิค 
เทคโนโลยี มีความเป็นผู้น าที่น่านับถือ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางเพศ และเป็นที่ดึงดูดใจ มี
ครอบครวั และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ แต่ในขณะที่พืน้ที่ส่วนตัวที่มีความตรงขา้ม ใชเ้รื่อง
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อารมณ์ ความรูส้ึก ไม่มีเหตุผล เป็นผูท้ี่ตอ้งดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น ไม่กระตือรือรน้ แสดงถึงความเป็น
หญิงที่ถูกครอบง าดว้ยความเป็นชาย (Acker, 1990) ดังนัน้ ตามความหมายที่ บรูไน และเกราดี 
ไดเ้สนอว่า “เพศภาวะ” เป็นภาษาที่สรา้งสรรคข์ึน้มา เป็นแนวคิดทฤษฎี แนวคิดสตรีนิยม เปรียบ
เหมือนวัตถุที่ปรับรูปได้เพื่อจะท างานกับเรือนร่าง เพศวิถี ความปรารถนา อ านาจ และเรื่อง
การเมืองของความรู ้แนวคิดของเพศภาวะนั้นถูกสรา้งโดยปฏิบัติการทางสังคมของตัวแทนของ
ความรู ้เป็นการประดิษฐ์สรา้งของวัฒนธรรมและท าใหเ้ป็นถูกท าให้เป็น “ธรรมชาติ” (Bruni & 
Gherardi, 2003) 

อานัป เชคาร ์ชากราบอรตี์ ้(Anup Shekhar Chakraborty) ไดเ้สนอว่าการเกิดขึน้ของ
การเข้าสู่พื ้นที่ของผู้หญิง จากส่วนตัวไปในพื ้นที่สาธารณะของผู้หญิงใน มิโซแรม (Mizoram) 
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเก่ียวกับอ านาจทางการเมือง วฒันธรรมแบบสังคมชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) ที่มีประวติัศาสตรม์ายาวนาน พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่คนในสงัคมยกย่องนับ
ถือเรื่องจิตวิญญาณ เทพเทวาและพระเจา้ ความเชื่อในบาป ถึงแมจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
มีความเป็นสมยัใหม่และคริสตศ์าสนาไดเ้ขา้มา แต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องเดิม  ๆ และ
การใหอ้ านาจแก่ความเป็นชายที่ก าหนดทุกสิ่ง ก าหนดใหค้วามเป็นหญิงเป็นเพียงวัตถุเพื่อสนอง
ความใคร ่(Sexual Being) ยกตวัอย่างจากการส ารวจเรื่องการคกุคามทางเพศ หรือที่เรียกว่า “Eve 
Teasing” เด็กผู้หญิงและผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานได้ถูกกระท ามีจ านวนมากเกินครึ่งของจ านวน
ทัง้หมด แต่ผูห้ญิงตอ้งเงียบเพราะถือเป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติ อนปัไดใ้ชท้ฤษฎีของมิเชล ฟูโกตใ์น
การอธิบายเรื่องของการถกูจบัจอ้งและเรื่องของอ านาจ เพื่อท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ ์ความ
ไม่เปลี่ยนแปลงของอ านาจการครอบง าของอดุมการณใ์นพืน้ที่สว่นตวัยงัด ารงอยู่เป็นแบบดัง้เดิมที่
กดขี่ทางเพศ จึงท าใหผู้ห้ญิงเคลื่อนออกจากพืน้ที่ส่วนตัวเขา้สู่มาพืน้ที่สาธารณะ เพื่อตอ้งการให้
เปลี่ยนจากเสียงเงียบการเป็นเสียงกระซิบใหส้งัคมไดร้บัรูถ้ึงความไม่ยุติธรรมทางวัฒนธรรมทาง
เพศและเรื่องสิทธิมนษุยชน (Chakraborty, 2008)  

จากปรากฏการณ์ในสงัคมที่เรามักไดย้ินอยู่เสมอเรื่องการคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
เพราะการใหค้วามแตกต่างในความเป็นชายและความเป็นหญิง วฒันธรรมทางเพศท่ีใหอ้ภิสิทธิ์ท่ี
เหนือกว่าและการมีอ านาจครอบง าใหแ้ก่ความเป็นชาย การแสดงออกถึงอ านาจของความเป็นชาย
คือการใชค้วามรุนแรง ความแข็งแกร่ง แต่ความเป็นหญิงถูกใหค้วามหมายที่เป็นตรงกนัขา้มอย่าง
สิน้เชิง การใหค้วามหมายเรื่องของผูช้ายเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องสาธารณะ และเหตุใดเรื่อง
ของผูห้ญิงเป็นไดเ้พียงเรื่องส่วนตัว ไรส้าระ ถูกละเลยและมองขา้ม การแบ่งพืน้ที่ที่เป็นสาธารณะ
ส าหรบัความเป็นชายนัน้ การหวงแหนพืน้ที่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นชาย โดยการกีดกนัและ
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กดขี่ผูห้ญิง และใช ้“การคุกคามทางเพศเป็นเครื่องมือของผูช้ายในการท าใหผู้ห้ญิงอยู่ในฐานะที่
ดอ้ยกว่า ในสถานที่ท างานและสถานศึกษา” (กิตติกร สนัคติประภา, 2549) วฒันธรรมทางสงัคม
ไดส้รา้งใหค้วามเป็นชายเหนือกว่า และการใหค้วามเคารพแก่ผูท้ี่อยู่เหนือว่า เป็นบรรทดัฐานอยู่คู่
สงัคมมาแต่ชา้นานและคู่กับการคุกคามทางเพศ การลวนลามทางเพศ ถึงแมจ้ะมีบทลงโทษไว้
อย่างเครง่ครดั ฟรซิเจราลด์และคณะไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือในบทที่ชื่อว่า “BUT WAS IT REALLY 
SEXUAL HARRASSMENT?” ถึงการแปะป้ายของความหมายของการคุกคามทางเพศคืออะไร 
เพราะว่าผูห้ญิงที่ถูกกระท ามักจะโทษตัวเองและบอกว่าคนที่กระท านัน้ เขาไม่ไดต้ัง้ใจที่จะท าให้
เธอเสียหาย (Fitzgerald, Swan, & Magley, 1997) จึงสามารถอธิบายไดว้่า จากความเป็นรองที่
ดอ้ยกว่าในสถานภาพของผูห้ญิง ประกอบกบับรรทดัฐานความเป็นหญิงในสงัคมที่มีวฒันธรรมให้
การเคารพย าเกรงผูท้ี่อยู่เหนือกว่า จึงไม่สามารถบอกไดว้่าสิ่งที่ตนเองถูกกระท านัน้ คือการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และไม่สามารถบอกไดว้่าตนเองมีคณุค่าหรือดึงดดูใจมากพอที่จะเป็นที่สนใจของ
ผูช้าย สิ่งที่ท าไดคื้อการโทษตวัเอง และคิดในทางที่ดีว่าเป็นการแสดงความรกั ความเมตตาแบบที่
ผูอ้าวโุสพึงกระท าต่อผูน้อ้ย เป็นเหตใุหก้ารคกุคามทางเพศจึงยงัคงด ารงอยู่ ดว้ยอ านาจที่ครอบง า 
ดงัที่ ลีเซอรแ์ละโอโดโนเฮอ ไดอ้ธิบายว่าอ านาจคือหวัใจของการคกุคามทางเพศ และเป็นอ านาจที่
ผูช้ายอยู่เหนือผูห้ญิง ซึ่งเป็นประโยชนข์องการเป็นผูช้าย (O'Donohue, 1997) 

ความส าคญัขององคก์รหรือพืน้ที่สาธารณะเป็นพืน้ที่ผลิตสรา้งวาทกรรมเพศภาวะ ซึ่ง
มีลักษณะสังคมย่อยที่มีการอยู่ร่วมกันของคน และมีความเก่ียวข้อง สัมพันธ์กัน ซึ่ งสตีเฟ่น 
(Stephen) ไดอ้ธิบายความหมายขององค์กรว่าคือการประสานกันในสังคมที่ด  ารงอยู่และดว้ย
ความสัมพันธ์ที่ ระบุลักษณะได้ถึงขอบเขตและหน้าที่ที่สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทางพื ้นฐาน
เพื่อที่จะใหบ้รรลถุึงเป้าหมายสามญัหรือเปา้หมายของกลุ่มนัน้ ๆ (Robbins, 1990) แต่หากเปรียบ
องคก์รเป็นเสมือนภูเขาน า้แข็งแลว้ สว่นที่เราจะมองเห็นความเป็นภเูขาน า้แข็งไดจ้ากส่วนที่โผลพ่น้
น า้มาเท่านัน้ เราไม่อาจหยั่งรูไ้ดว้่าภายใตน้ า้นัน้จะมีความยิ่งใหญ่มหึมาเพียงไร ความส าคัญของ
สิ่งที่สงัคมควรจะใหค้วามส าคัญคือสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ใตน้ า้แต่มีพลงัและอ านาจเหนือกว่าส่วนที่
เรามองเห็นจากที่โผลพ่น้น า้ออกมา สว่นที่มองเห็นคือสิ่งที่มนษุยส์ามารถจดัการและควบคมุได ้แต่
ในส่วนที่มองไม่เห็นคือวัฒนธรรม ถึงแม้ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีอ านาจพลังแฝงอยู่ คลาก 
(Clark) และคณะ ไดอ้ธิบายเก่ียวกับการบริหารแบบเป็นทางการ (Bureaucracy) ของเวเบอร ์ไว้
ว่า การมีอ านาจ (Domination) เป็นปัจจัยจ าเป็นส าหรบัการบังคับบัญชาและต้องมีความชอบ
ธรรม ลกัษณะของการบริหารแบบนีจ้ะประกอบเป็นดว้ยลกัษณะส าคญัสองประการคือ ความเป็น
ทางการและการรอมชอม (Tendency) แต่ทั้งนี ้ต้องเป็นการรอมชอมที่เก่ียวข้องกับความเป็น
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ทางการเท่านัน้ (Clark, Chandler, & Barry, 1994) ความเป็นทางการในองคก์รดงักลา่วมานัน้ ได้
มองขา้มเรื่องของอารมณ ์ความรูส้ึกของคนในองคก์ร โดยเฉพาะการมองขา้มความเป็นหญิง ซึ่งผู้
มีอ  านาจตอ้งการการควบคุม จัดการ มุ่งเน้นใหส้มาชิกในองค์กรท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์รเท่านัน้ 

ดังตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคก์รของเวเบอร ์คือแบบราชการ และแนวคิด
เก่ียวกบัหลกัเหตผุลที่เนน้เรื่องการควบคุม เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากเก่ียวกบัการควบคุมองคก์ร 
ซึ่งโดยหวัใจหลกัของทฤษฎีคือการควบคมุและจ ากดัความเป็นอิสระของคนท างาน และอีกทฤษฎี
หนึ่งที่มีอิทธิพลตั้งแต่ยุคคลาสสิคของมารก์ (Marx) คือเรื่องคนงานที่อดทน (Braveman) ใน
โรงงานแบบทุนนิยม (Capitalism) ที่เนน้ใหค้นงานช านาญงานเฉพาะอย่างเท่านัน้ ในกรณีนีจ้ะ
เห็นไดว้่าการควบคมุคนจึงส าคญั ดงันัน้ทัง้สองทฤษฎีจะเป็นการควบคมุที่เป็นดา้นลบ (Negative) 
(Seeck & Kantola, 2009) เป็นแม่บทของการบริหารงานในสังคมสมัยใหม่ที่เน้นการควบคุม มี
ความเป็นชาย มีกฎระเบียบ วิธีปฏิบติั และมีวฒันธรรมเป็นตวัที่ท าใหค้นสงัคมมีความรบัรูร้่วมกนั 
(Share Meaning) ดังนัน้ วัฒนธรรมทางเพศจึงเป็นกรอบและก าหนดความเป็นหญิง ความเป็น
ชาย ความคิด ความรูส้ึก และใหท้ าอะไรไดห้รือไม่ไดใ้นพืน้ที่สาธารณะ ที่เป็นสังคมย่อขนาดมา
จากสงัคมในภาพใหญ่ ที่มีวฒันธรรมที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากวฒันธรรมจากสงัคมใหญ่อย่าง
แยกกนัไม่ขาด แต่แมทส ์อลัเวสสนั (Mats Alvesson) ไดน้ าเสนอว่า การจดัการองคก์รกระแสหลกั
ตามประเพณีนิยม ที่เนน้การจัดพืน้ที่ใหผู้ห้ญิงมีชีวิตอยู่ในพืน้ที่ส่วนตัว (Domestic) ผูช้ายอยู่ใน
พืน้ที่สาธารณะ (Public) จึงท าใหผู้ห้ญิงมีหนทางที่แคบในการจะเขา้ไปท างานในองคก์ร ผูห้ญิง
เหมาะกบังานที่เป็นการดแูลและการใหบ้รกิารแก่ผูช้ายที่มีอ  านาจเท่านัน้ ซึ่งปกติแลว้ ผู้ชายจะเป็น
ผูค้วบคุมองคก์ร ซึ่งมีการก าหนดแนวทางเรื่อง บทบาท รูปแบบพฤติกรรม และวฒันธรรมองคก์ร 
รวมถึงความคิดเก่ียวกับเพศภาวะ เพศวิถี รูปแบบพฤติกรรม คุณค่า ความเชื่อ และสมมติฐาน  
ต่าง ๆ อีกดว้ย (Alvesson, 2002) ความรูก้ระแสหลกัเชื่อว่าองคก์รมีความเป็นกลางทางเพศและ
การจัดแบ่งพืน้ที่เพื่อการควบคุมนัน้ ในความเป็นจริงแลว้ความเป็นกลางไม่เกิดขึน้ ความสมดุล
ระหว่างเพศภาวะจึงไม่มี เพราะสงัคมใหค้วามหมายและใหอ้ านาจกับความเป็นชายมากกว่าใน
อดุมการณค์วามเป็นชายครอบง า จึงท าใหม้ีความเหนือกว่าและดอ้ยกว่าของแต่ละเพศ การไม่ให้
ความส าคญักบัพืน้ที่ส่วนตวั อตัลกัษณข์องคนจึงถูกประกอบสรา้งโดยวฒันธรรมและเก่ียวขอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม (Woodward, 2004) ตลอดจนการจดัแบ่งชนชัน้ทางสงัคมท าใหเ้กิดชน
ชัน้ระหว่างมนุษย์ที่แตกต่างและมีความเหนือหรือดอ้ยกว่ากัน ในการแบ่งชัน้ของเพศภาวะที่ให้
ความหมายของความเป็นชายที่เหนือกว่าหญิงนัน้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจดัระเบียบชนชัน้เช่นกนั 
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และเป็นองคป์ระกอบส าคัญของการสรา้งความเป็นปัจเจกและอัตลักษณ์ของบุคคล (Weedon, 
1999) เมื่อเกิดการด ารงอยู่ของชนชั้นระหว่างเพศภาวะและความแตกต่างทางสถานะแล้ว 
กระบวนการกดขี่ (Subjugation) จึงสามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างแยบยล ดังที่  วิลมอทท ์(Willmott) ได้
เสนอว่า เป้าหมายของการจดัการทางวัฒนธรรมคือการเอาชนะหัวใจและความรูส้ึกของคน โดย
ก าหนดเป้าหมายจัดการเรื่องความคิดและรูส้ึก และควบคุมการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งนั่นก็คือ
กระบวนการการกดขี่ผ่านความเชื่อทางวฒันธรรมนั่นเอง (Skinner, 2012)  

สตรีนิยมแนวเชิงประจักษก์ับสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่ 
นกัสตรีนิยมเชิงประจกัษ ์(Feminist Empiricism) สนใจศึกษาประสบการณข์องผูห้ญิง 

เพื่อน าความรูท้ี่ไดม้าไปพฒันาดา้นสตรีศึกษา ประเด็นที่ศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หนึ่งคือใน
สว่นของการใหค้วามส าคญักบัคณุค่าในความรู  ้(Value of Knowledge) นัน้ เชื่อมโยงกบัหลกัฐาน
และสิ่งที่ศกึษา (Objectivity) รวมถึงคณุค่าทางศีลธรรมและคณุค่าทางการเมือง และในส่วนที่สอง
เป็นส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัตัวผูใ้หค้วามรู ้(Agency) การวิเคราะหข์องนักสตรีนิยมแนวนีจ้ะเนน้ไปใน
รูปแบบของทางวิทยาศาสตร ์และวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร ์ (Scientific Problems 
Analysis) ในเชิงประจกัษ ์ซึ่งเป็นที่รูจ้กัในนามของญาณวิทยาแบบธรรมชาติ (Naturalist) อย่างใน
การพิจารณาบทบาททางเพศที่มีอิทธิพลต่อเซลทางชีววิทยา (Cellular biology) อย่างไร และคนที่
มีลักษณะสองเพศคือมีทั้งอวัยวะเพศชายและหญิงในตนเอง (Androcentrism) มีอิทธิพลต่อ
วิวัฒนาการทางชีวิวิทยาอย่างไร เป็นตน้ การศึกษาในแนวนี ้จะเน้นเหตุผลสนับสนุน (Rational) 
และไม่มีอคติ (Free from Bias) (Hesse-Biber, 2012) 

ในมุมมองของนักสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่ (Feminist Postmodern) เชื่อในความ
หลากหลายทางเพศ ความรูท้างสตรีนิยมไดเ้คลื่อนผ่านการต่อสูข้องผูห้ญิงเพื่อสิทธิความเท่าเทียม
กบัผูช้าย แต่กลบัเป็นการต่อสูท้างปัญญาเพื่อการรูเ้ท่าทนัของอดุมการณท์ี่อยู่เบือ้งหลงัของความ
ไม่เสมอภาคทางเพศ เพื่อการปลดปล่อยที่มากกว่าความรูเ้พียงการก าหนดเพศโดยทางสรีระ ดัง
ตัวอย่างงานวิจัยของ Samuels and Ross-Sheriff (2008) ที่น าเรื่องทฤษฎีอ านาจทับซ้อน 
(Intersectionality) ซึ่งเก่ียวกบัการกดขี่อย่างไม่แยกส่วน เช่นเรื่องเพศ เพศวิถี ความคิด ความเชื่อ
ของคน เป็นต้น  ร่วมกับทฤษฎีสตรีนิยม ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์  การกดขี่และอ านาจ จาก
ประสบการณข์องผูห้ญิงในอฟักานิสถานที่มีความหลากหลาย การเปลี่ยนผ่านและความซบัซอ้น 
ความเป็นความเชื่อมโยงของผูห้ญิงคนหนึ่งนัน้มีความเก่ียวขอ้งกับการถูกแบ่งเรื่องชาติพันธุ ์สีผิว 
อายุ ชนชัน้ทางสงัคม เชือ้ชาติ วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ภาษา และสถานภาพผูอ้พยพ 
ที่ไม่มีสถานะที่แน่นอนยั่งยืน มีความเลื่อนไหลและมีพลวัตร ผูห้ญิงจึงมีหลายมิติ การศึกษาโดย
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น าเอาทฤษฎีจดุร่วมและสตรีนิยม ดว้ยความรูเ้รื่องเพศภาวะ เพื่อท าความเขา้ใจการกดขี่และความ
มีอภิสิทธิ์ในบรบิทต่าง ๆ เช่น เรื่องลกูครึ่งคนผิวด าและขาวที่ถูกเลีย้งโดยครอบครวัคนผิวขาว และ
อีกเรื่องคือเรื่องเก่ียวกับผูอ้พยพชาวอัฟกานิสถาน แนวคิดเก่ียวกับการกดขี่ภายใตก้ารสรา้งพืน้ที่
ของชนชัน้ เชือ้ชาติและเพศวิถีนัน้ อยู่ภายในตวัตนของผูห้ญิงดว้ย จึงสามารถบอกไดว้่าการกดขี่ที่
นอกเหนือจากผูช้ายแลว้ ความเป็นชายที่เป็นอดุมการณใ์นตัวตนที่ไม่เพียงแต่เป็นเพศชายเท่านัน้ 
แต่ยงัอยู่ในตวัตนเพศหญิงที่ครอบง า จดัการ กดขี่ในเพศเดียวกนั จึงกล่าวไดว้่าผูห้ญิงกดขี่ผูห้ญิง 
ผูห้ญิงเป็นทาสผูห้ญิง แต่ในขณะเดียวกนัผูห้ญิงก็ยอมรบัการที่ตอ้งท างานเพื่อรบัใชผู้ห้ญิงดว้ยกนั 
ผูห้ญิงยอมเลีย้งลกูของผูห้ญิงอื่นที่เป็นความจรงิในสงัคมที่มนษุยม์ีความหลากหลายในดา้นต่าง ๆ 

ในงานวิจัยนี ้ไดน้ าเสนอถึงความเป็นสตรีนิยมในแนวที่เปิดกวา้งกว่าเพียงเรียกรอ้ง
สิทธิและความชอบธรรมของผูห้ญิง แต่เป็นการวิเคราะหโ์ดยใชค้วามเป็นอ านาจทับซอ้นท าความ
เขา้ใจในมิติของมนุษยท์ี่หลากหลาย การท าความเขา้ใจมนุษยจ์ึงไม่ไดอ้ยู่ที่การแบ่งแยกความเป็น
หญิงและเป็นชายเท่านั้น เพราะมนุษยแ์ต่ละคนมีประวัติศาสตรไ์ม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ที่
แตกต่างกนั ความรูเ้พียงหนึ่งเดียว ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณแ์บบเหมารวมในทุกสิ่งได ้การ
ท าความเขา้ใจมนุษยจ์ึงไม่มีความเป็นกลาง และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จึงไม่สามารถก าหนด
ตายตัวได้ว่าเป็นเรื่องของเพศชายเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นเพศภาวะและความเป็นชาย
ครอบง า จึงเกิดไดก้บัมนษุยท์กุเพศ ทกุวยั และเป็นไดท้ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ และการศกึษานีเ้นน้
การศกึษาในแนวสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ 

ดงันัน้ การเนน้การอธิบาย (Explanation) ว่าท าไมผูห้ญิงจึงถูกกดขี่หรือวิธีการที่ผูห้ญิง
ตอ้งท าเพื่อปลดปล่อยนัน้ สตรีนิยมแนวหลงัสมยัใหม่ไม่ไดใ้หค้วามส าคัญในแนวนัน้ แต่เนน้เรื่อง
การที่ผูห้ญิงแต่ละคนศึกษาและรูเ้ท่าทัน เปิดโอกาสใหต้นเองดว้ยตนเอง ไม่มีแนวคิดแบบความ
เป็นคู่และไม่มีแนวคิดความเป็นคู่ตรงขา้ม โดยการที่ผูห้ญิงตอ้งทลายความเงียบและพูดออกมา
หรือเขียนออกมา เพื่อกา้วขา้มพน้ความเป็นขัว้ตรงขา้มชายเป็นใหญ่ และการเป็นศนูยก์ลางที่มีอยู่
ในสงัคม และลบความแปลกแยก ความผิดปกติและคนชายขอบใหไ้ม่มีในสังคม โดยความเป็น
หนึ่งเดียวที่มีความหลากหลาย (Tong, 1989; กิตติกร สนัคติประภา, 2550) 

โดยสรุปคือ วฒันธรรมทางเพศ เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัอย่างยิ่งต่อการสรา้งใหบ้คุคลใน
สงัคมมีความเชื่อและใหคุ้ณค่าของความเป็นหญิง ความเป็นชาย และสามารถปรบัรูปใหเ้ป็นไป
ตามสังคมตอ้งการ ไม่มีความคงที่ วัฒนธรรมทางเพศจึงเป็นความรูชุ้ดหนึ่ง ที่บุคคลเชื่อว่าเป็น
ความจริง เมื่อบุคคลในสงัคมถูกการจดัระเบียบ ถูกกล่อมเกลา ขดัเกลา ผ่านสถาบนัในสงัคม ถูก
ท าใหเ้ชื่อว่าสิ่งนัน้เป็นความจริงและถูกตอ้ง หากคนในสงัคมไม่รูเ้ท่าทันและติดกับดักของความ
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เป็นปกติ ธรรมชาติ จากการกดขี่และความไม่เท่าเทียมของหญิงชายก็ยังคงด ารงอยู่ ส  าหรับ
การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางเพศนัน้ จะต้องใชท้ฤษฎีแนวคิดที่ผสมผสาน
กันเพื่อการเขา้ใจที่เขา้ถึงความรู ้ความคิด ความเชื่อของบุคคลในสังคม เพราะมนุษยค์นหนึ่งมี
หลายมิติ การแบ่งเพศในทฤษฎีกระแสหลักที่เชื่อในความรูท้ี่มีหนึ่งเดียว เป็นสากลนั้น ไม่อาจ
น ามาใชใ้นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจวฒันธรรมทางเพศที่ครอบง าความคิด ความเชื่อ และการ
ใหค้วามหมายของบุคคลในสงัคมต่อวฒันธรรมในพืน้ที่สาธารณะได ้จึงเป็นช่องว่างทางความรูท้ี่
ผูว้ิจยัมุ่งเนน้แต่ผลที่เป็นวตัถุวิสยัมากกว่าอตัวิสยั ผูว้ิจยัจึงไดน้ าการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีของ
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางเพศ อุดมการณ์ความเป็นชายครอบง า และแนวคิดสตรีนิยมแนวหลงั
สมยัใหม่มาใชใ้นการศึกษา เพื่อตอบค าถามงานวิจยัที่มุ่งเนน้ผลที่เป็นอตัวิสยั กล่าวคือความรูท้ี่มี
อยู่นัน้มุ่งเนน้ในการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อใหข้อ้มูลในเชิงสถิติเพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาความไม่เท่า
เทียมกนัระหว่างเพศในสงัคม แต่งานวิจยันีมุ้่งเนน้ศึกษาถึงความรูส้ึก นึกคิดของผูห้ญิง ตลอดจน
ความรูท้ี่ได้จากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกมองขา้ม ควรน ามาให้ความส าคัญ เช่นเดียวกับ
ความรูท้ี่เพศชายไดส้รา้งขึน้ 
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ส่วนทีส่าม : กรอบความคิดในการวิจัย  
การศึกษานี ้ต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงบริบทวัฒนธรรมในพื ้นที่งานหญิง (Women 

Work Place) นัน้ เป็นอย่างไร และในพืน้ที่นีไ้ดส้รา้งความไม่เท่าเทียมใหก้บัผูห้ญิงอย่างไร แน่นอน
ว่าสงัคมไทยอยู่ภายใตอ้ดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ซึ่งฝังตวัในวฒันธรรมการท างานของผูห้ญิงจนท า
ใหเ้ป็นปกติหรือเป็นธรรมชาติ จนกระทั่งผูค้นทั่วไปรวมทัง้ตัวผูห้ญิงเองยอมรบัว่านั่นเป็นวิถีชีวิต
ของตน เป็นกระบวนการทางสงัคมวฒันธรรมที่สลบัซบัซอ้น ยากแก่การเขา้ใจหากไม่อาศยัแนวคิด
ที่สามารถรือ้ใหเ้ห็นปฏิบติัการของอ านาจหรืออิทธิพลของอุดมการณท์ าหนา้ที่ก ากับหรือฝังอยู่ใน
ระบบสงัคมอนัเป็นระบบวฒันธรรมที่เป็นพืน้ที่ก าหนดบทบาทของผูห้ญิงใหเ้ป็นผูเ้หมาะสมกบัการ
ท างานที่มีการก าหนดไวอ้ย่างเป็นธรรมชาติหรือปกติทั่วไป การท าความเขา้ใจความเป็นผูห้ญิงที่
อยู่ในสภาวการณด์งักลา่ว ตอ้งอาศยัแนวคิดดงันี ้

วิเคราะหบ์ริบทวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ : อุดมการณ์ทางเพศก ากับบทบาทหญิง
และผลิตซ า้ตัวตนผู้หญิง 

อดุมการณเ์ป็นระบบแห่งตัวแทนที่สะทอ้นความหมายที่คนในสงัคมเขา้ใจ ซึ่งอาจมา
ในรูปของจินตนาการ (Image) มายาคติ (Myths) ความคิด (Idea) และแนวคิด (Concept) ที่ถูก
รบัรูส้  าหรบัก าหนดการปฏิบัติในชีวิตแห่งโลกความเป็นจริง นั่นหมายความว่าอุดมการณ์สรา้ง
ความจรงิในชีวิตของบคุคลหรือประสบการณช์ีวิต โดยก าหนดความหมายใหเ้ขา้ใจโลกซึ่งในกรณีนี ้
คือวาทกรรมอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ที่แสดงใหเ้ห็นจากความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชายและหญิง ที่
มีเงื่อนไขสรา้งใหผู้ช้ายมีบทบาทและอ านาจเหนือที่มากกว่าผูห้ญิง และการที่อดุมการณค์รอบง า
หรือก าหนดแนวทางเขา้ใจโลกจนท าใหค้นปฏิบติัหรือกระท าการตามเจตจ านงของอ านาจเพศชาย
ได้นั้น เพราะมีกลไกของอุดมการณ์ ซึ่งอัลทูแซร ์กล่าวว่าอยู่ในกลไกและปฏิบัติการในรูปของ
สถาบัน  (Institution) ครอบครัว (Family) ระบบการศึกษา (The Education System) และ
สื่อสารมวลชน (Mass Media) ท าหน้าที่สรา้งและรักษาพลังอ านาจของอุดมการณ์ให้อยู่ใน
สถานภาพการครอบง า (Hegemony) ซึ่งเป็นการท าใหบุ้คคลไม่มีตัวตนแบบสรา้งตนเอง (Self-
Constituting Agent) หากแต่โครงสรา้งเป็นผูส้รา้ง (The Effect of Structure) ในกรณีอุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่น าพาให้ผูห้ญิงยอมท างานในพืน้ที่หญิง เช่นงานแม่บา้น เพราะเชื่อว่าเป็นงานที่
ผูห้ญิงทั่วไปท ากัน ซึ่งนั่นคืออดุมการณส์รา้งต าแหน่งใหต้ัวตนมีจุดยืน เป็นพืน้ที่ของบุคคลตามที่
สงัคมทั่วไปก าหนด กรมัชี่ ก็เช่นเดียวกนักบัอลัทูแซรท์ี่มองอดุมการณว์่าเป็นความคิด ความหมาย
และปฏิบัติการ ซึ่งมีความจริงหรือสัจจะมารองรบัอุดมการณ์ให้มีพลังหรือก าลังบังคับให้ผู ้คน
ปฏิบติัตามในชีวิตประจ าวนั นั่นหมายความว่าอดุมการณไ์ม่สามารถแยกออกจากปฏิบติัการของ
ชีวิตจึงเป็นปรากฏการณ์ที่มาจากชีวิตแต่ละวันเป็นเงื่อนไข อุดมการณ์ท าใหค้นประพฤติปฏิบัติ
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ย่อมมีกฎเกณฑอ์ันเป็นกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางศาสนา  
(Althusser, 2014; Ritzer, 2010) 

อุดมการณ์เป็นประสบการณ์ชีวิตและระบบความคิดที่จัดและเชื่อมโยงเขา้กับสังคม
และท าหนา้ที่ประสานสงัคมเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในการสรา้งการครอบง าโดยอดุมการณส์ามารถ
ก าหนดใหอ้ยู่ในรูปของชุดความคิดที่ปรากฏอยู่ในความหมายที่เขา้ใจร่วมกัน (Common Sense) 
ซึ่งกรมัชี่ กล่าวว่า ผูค้นทั้งหลายรบัรูห้รือสะทอ้นโลกไดโ้ดยผ่านความรูส้ึกร่วมกันของวัฒนธรรม
รวมถึงชีวิตและประสบการณ ์ดงันัน้ความรูส้ึกร่วมกนัจึงเป็นส่วนส าคญัของอดุมการณโ์ดยเฉพาะ
การสรา้งความเขา้ใจที่ดี (Good Sense) ซึ่งกรมัชี่เสนอว่าเป็นการตระหนักต่อลกัษณะของสงัคม 
เช่น ความเป็นชนชัน้ ซึ่งในงานวิจัยนีห้มายถึงกลุ่มผูห้ญิงในชนชัน้หนึ่ง ที่ตอ้งท างานใหไ้ดช้ื่อว่า
เป็นหญิงดี ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ เลีย้งดูครอบครวั ความรูส้ึกร่วมกันจึงเป็นส่วนส าคัญของ
อดุมการณ ์เพื่อที่จะรกัษาฐานที่มั่น การยึดกุม ส านึกอนัน าไปสู่การปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้
กรัมชี่จึงตระหนักในความส าคัญของความคิดความรูส้ึกร่วมกันของประชาชนกับวัฒนธรรม  
(Gramsci, 1971) 

วฒันธรรมเป็นระบบทางสงัคมที่มีความหมายอนัเป็นที่เขา้ใจร่วมกนัและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหรือประพฤติของสมาชิก ที่คนในวัฒนธรรมนั้นมองเห็นอย่างเป็นปกติหรือเป็นธรรมชาติ 
เป็นความหมายที่เขา้ใจร่วมกนัและเป็นที่ยอมรบัในชีวิตประจ าวนั เรยม์อนด ์วิลเลี่ยม (Raymond 
Williams) กล่าวว่าวัฒนธรรมเป็นความหมายของชีวิตประจ าวัน และค่านิยมที่แสดงออกใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมอันเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชีวิตสังคมทั้งปวง 
วฒันธรรมคือทกุสิ่งที่เป็นการด ารงอยู่ของชีวิตสงัคม เป็นปัจจยัเชื่อมโยงชีวิตวฒันธรรมอย่างมีการ
เลือกสรรมาตั้งแต่อดีต วิลเลี่ยมกล่าวว่าวัฒนธรรมเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นจริงอันมีบริบท
ปฏิบัติการและความหมายที่คนใช้เป็นแนวปฏิบัติ อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรักษา การผลิต
ความหมาย แห่งวัฒนธรรม นั่นคือการสรา้งวัฒนธรรมให้เป็นแนวทางของชีวิต  (R. Williams, 
1983) 

วฒันธรรมเป็นสิ่งที่สงัคมสรา้งขึน้มาหาไดเ้กิดอย่างธรรมชาติไม่ การสรา้งนีม้ีอิทธิพล
มาจากโครงสรา้งทางสังคมซึ่งในที่นี ้คืออุดมการณ์ ตามแนวคิดของกรมัชี่ให้ความส าคัญกับ
อุดมการณ์ว่า วัฒนธรรมเป็นพืน้ที่ต่อสูท้างอุดมการณ์ โดยการต่อสูน้ีพ้บไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมใน
องคก์รทางวฒันธรรมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งท าใหอ้ดุมการณม์ีหนา้ที่จะปฏิบติัอย่างไร ซึ่งในงานวิจยั
นีค้วามไม่เท่าเทียมของผูห้ญิงเป็นประเด็นของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่เขา้มาครอบง าใหเ้ป็นที่
ยอมรับโดยเชื่อมโยงกับคุณค่าของผู้หญิงที่ ดีอันเป็นที่ปรารถนาของคนทั่ วไปกับงาน โดย
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เฉพาะงานในพืน้ที่ส่วนตัว ซึ่งผู้หญิงต้องขยันท างานหนัก ละเอียด ประณีต ตรงเวลา อันเป็น
คุณลักษณะของผู้หญิง กระบวนการนี ้หากกล่าวตามแนวคิดของกรมัชี่แล้ว คือกระบวนการ
ครอบง าของอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ซึ่งเกิดขึน้ในวฒันธรรมที่ถูกอิทธิพลของผูม้ีอ  านาจเหนือกว่า 
(Dominant Power) เพื่อให้มีการสรา้ง การรักษาและผลิตซ า้อ านาจเหล่านี ้ ให้มี ความหมาย
ปฏิบัติการ ให้เป็นการครอบง าทางวัฒนธรรม (Cultural Hegemony) (Gramsci, 1971) ที่สรา้ง
ความหมายใหผู้ช้าย (Men) มีความเป็นผูช้าย (Masculinity) คือคุณค่าทางดา้นความแข็งแรง มี
อ านาจ มีเหตผุล ท างานเก่งหนกัเอาเบาสู ้มีความอิสระ พึ่งพาตนเอง อนัเป็นความเขา้ใจรว่มกนัว่า
หากมองในเชิงการท างานแล้ว วัฒนธรรมการท างานของผู้ชายอยู่ในพืน้ที่สาธารณะ มีอ านาจ
เหนือกว่าหญิง งานของผูช้ายเหมาะส าหรบัผูช้าย ดังนั้นผูห้ญิงไม่ควรท าหรือไม่สามารถท าได ้
วัฒนธรรมการท างานของผู้ชายจะท างานควบคู่กับอุดมการณ์ความเป็นชายครอบง า 
(Hegemonic Masculinity) เพื่อความแยบยลในการควบคุมและจัดการใหผู้ ้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่
ดอ้ยกว่าและเป็นรอง ยินยอมเป็นผู้ตามด้วยความยินยอมพรอ้มใจ ปราศจากการใชก้ าลังบีบ
บงัคบั โดยมีศึกษากลไกของอดุมการณ์ที่ส  าคญั เช่น ครอบครวั ผลิตซ า้ความเป็นผูห้ญิง และสรา้ง
ความหมายของงานของผู้หญิ งในสังคม  (Raewyn W. Connell & Messerschmidt, 2005; 
Humberstone & Clayton, 2007) 

วิเคราะหป์ฏิบัติการวัฒนธรรมทางเพศในพืน้ที่งานหญิง 
ปฏิบติัการของคนในสงัคมเป็นสาระส าคญัของการสรา้งในระบบวฒันธรรมโดยเฉพาะ

วฒันธรรมชายเป็นใหญ่ ย่อมน าพาใหเ้พศภาวะของผูห้ญิงมีสถานะต ่ากว่า ตวัตนนีเ้ป็นเพศภาวะ
ซึ่งสรา้งผ่านความเป็นเพศ (Sex) และการควบคมุรา่งกาย (Body) ดงันัน้ตวัตนของหญิงในสงัคมที่
มีอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เกิดจากอุดมการณ์ดังกล่าวเป็นกลไกหรือเครื่องมือของอ านาจเขา้มา
ก ากบัร่างกาย ชีวิตใหเ้ป็นแบบที่เจตจ านงของอุดมการณต์อ้งการคือการมีสถานะที่เหนือกว่าของ
เพศชาย และสามารถใชค้วามเหนือกว่าใหเ้ป็นประโยชนส์  าหรบัเพศตน ผ่านการอา้งว่าเป็นการท า
ใหผู้ ้หญิงมีความเป็นอยู่ดีหรือเป็นปกติ เช่นการศึกษา การอนามัย รายได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางเพศที่เป็นผูพู้ดหรือก าหนดเพศภาวะหรือตัวตนของ
ผูห้ญิง (Foucault, 1978) ใหเ้กิดกระบวนการผลิตซ า้ตัวตนของผูห้ญิงที่เป็นเป้าหมายของอ านาจ
หรือการกดทับให้อยู่ในสถานะที่ต  ่าต้อยกว่าเสมอไป ผ่านวาทกรรมทางเพศ (Discourses of 
Sexuality) ที่แพร่กระจายผ่านการแพทย ์ศาสนา การศึกษาและประชากร (Demography) เพื่อ
ผลิตใหผู้ห้ญิงมีตวัตนเฉพาะ (Particular Subjectivity) วาทกรรมเหล่านีผ้ลิตเพศของตน (Sexed 
Subject) และสร้างเพศภาวะให้เป็น เสาหลักของความเป็นตัวตน (The Cornerstone of 
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Subjectivity) ความเป็นหญิงที่มีตวัตนต ่าตอ้ยภายใตอ้ดุมการณช์ายเป็นใหญ่สรา้งใหเ้ป็นชีวิตหรือ
วฒันธรรมการใชอ้  านาจ ความจริง ใหผู้ห้ญิงยอมรบัอย่างไม่ต่อสูห้รือขัดแยง้ ทา้ทาย เขา้ท านอง
การสารภาพ (Confession) หากเกิดเป็นหญิงแลว้ตอ้งไดช้ื่อว่าเป็นลูกสาวที่ดี รากฐานของวาท
กรรมเพศชายเป็นใหญ่สรา้งตัวตน (Basis of Discursive subjection) ลูกสาวที่ดีของพ่อแม่ ที่มี
ฐานะยากจน หรืออยู่ในวยัชราตอ้งเป็นผูด้แูล หารายไดม้าเลีย้งชีพ และหากมีรายไดต้ ่า ย่อมตอ้ง
อดทนท างานหารายได ้อดออมเพื่อคงรายไดม้าเลีย้งดพู่อแม่ นั่นคือความเป็นผูม้ีความกตญัญูต่อ
บพุการีท่ีลกูสาวพงึกระท า (Danaher, Schirato, & Webb, 2000) 

ปฏิบติัการวฒันธรรมทางเพศโดยวิเคราะหใ์หเ้ห็นจากการวางต าแหน่งแห่งที่ใหผู้ห้ญิง 
(Subject Position) อยู่ในสถานะเป็นรองและด้อยกว่า การก าหนดคุณลักษณะทางเพศภาวะ 
สรา้งใหค้วามเป็นชายเหนือกว่าความเป็นหญิง ความละเอียดอ่อน การรกัความสะอาด และการ
ชอบดูแลคน เป็นลักษณะที่ผูห้ญิงถูกวางไวใ้นกรอบงานที่ผูม้ีอ  านาจสรา้งขึน้ใหผู้ห้ญิงสยบยอม
แบบเต็มใจ จากคุณลกัษณะทางเพศภาวะที่สรา้งใหเ้ป็นเช่นนัน้ จะน าไปสู่งานของผูห้ญิงที่เลือก
กระท าในชีวิตประจ าวนัทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่สะทอ้นตวัตนที่ถูกสรา้งขึน้ของผูห้ญิงซึ่งรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง
ว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับตน จะเป็นงานบริการและงานดูแลผู้อ่ืน นอกเหนือจากโอกาสทาง
การศึกษาที่ด้อยกว่าความเป็นชาย จึงท าใหโ้อกาสการเขา้ท างานมีน้อยกว่าและแคบกว่า การ
วิเคราะหพ์ืน้ที่งานจากประสบการณข์องผูห้ญิง ในพืน้ที่งานนอกครวัเรือนหรือพืน้ที่สาธารณะ ซึ่ง
เป็นที่เขา้ใจว่าเป็นพืน้ที่ที่ครอบครองโดยเพศชายนัน้ การศึกษาถึงอ านาจความเป็นชายที่ครอบง า
จะสามารถเผยใหเ้ห็นถึงสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัของการถูกเอาเปรียบ การกดขี่โดยที่รูต้วัและไม่รูต้วั ใน
โลกยูโธเปียของความเท่าเทียมกันทางเพศที่สรา้งใหเ้ป็นความปกติของสงัคม การท างานทัง้สอง
พืน้ที่ทั้งในบา้นและนอกบา้น ดว้ยการผลักภาระใหเ้ป็นของผูห้ญิง เป็นปฏิบัติการที่ท างานผ่าน
วฒันธรรมที่เป็นความคิด ความเชื่อของคนในสงัคม 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเพื่อตอบค าถามว่า เหตใุดผูห้ญิงจึงยอมจ านนต่อการกดขี่ทางเพศที่ด  ารงอยู่ใน
สังคมไดน้ั้น เป็นการศึกษาชีวิตประสบการณ์ (Lives Experience) ของบุคคล โดยเน้นสามารถ
เขา้ถึงบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ซึ่งเป็นขอ้มูลในเชิงลึกที่มีความ
ซบัซอ้น ผูว้ิจยัจึงเลือกการศึกษาวิจยัในเชิงคณุภาพ เพื่อเขา้ถึงความรู ้การวิจยัเชิงคณุภาพจะเนน้
ในเรื่องการด ารงอยู่ กระบวนการ และการใหค้วามหมายซึ่งไม่ไดม้าจากการทดสอบ พิสจูน ์หรือวดั
เหมือนกับเชิงปริมาณที่จะดูในเรื่องความเขม้ขน้ ความถ่ี การวิจยัเชิงคณุภาพที่ เนน้ตัง้ค าถามกับ
ความจริงที่สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่ถูกสรา้งขึน้มา ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ิจัยและผูใ้ห้
สมัภาษณ์ ดว้ยการคน้หาค าตอบที่มาจากประสบการณ์ที่ถูกสรา้งขึน้และชุดความรูท้ี่สืบทอดมา 
แต่ในเชิงปริมาณนั้น กรอบการท างานจะเน้นที่การวัด การวิเคราะหถ์ึงความสมัพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างตัวแปรและการเป็นอิสระจากคุณค่า (Value-Free) (Denzin & Lincoln, 2017) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าวิธีด าเนินการวิจัยที่ท าให้เขา้ถึงความรู ้และประสบการณ์ได้ดี ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาที่ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีของสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่นิยม แนวชาติพันธุ์
วรรณนาเชิงวิพากษ์ (Critical Ethnography) ที่จะช่วยท าใหศ้ึกษาวัฒนธรรมไดเ้ขา้ใจไดดี้ยิ่งขึน้ 
พรอ้มทัง้สรา้งวิธีคิดใหค้นรูเ้ท่าทันอ านาจและชุดความรูต่้าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมทางเพศ 
(Gender Equity) ในสงัคม 
แนวทางการศึกษาสตรีนิยมเชิงชาติพันธุว์รรณาแนววิพากษ ์(Feminist - Critical 
Ethnography) 

การน าเอาแนวชาติพนัธุว์รรณนาเชิงวิพากษ์มาใชใ้นการศึกษาวฒันธรรมของการท างาน
ในพืน้ที่หญิงนี ้ผูว้ิจยัเชื่อว่าเบือ้งหลงัของการสรา้งตวัตนของผูห้ญิงนัน้ มีอ านาจและการครอบง า
ของอดุมการณด์ ารงอยู่ เพื่อวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัของอดุมการณน์ี ้วิธีวิทยาการวิจยั
นีจ้ึงมีความเหมาะสมในการเลือกน ามาใช ้การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณนาไดม้ีการพัฒนามาจาก
แบบแนวเก่า (Traditional) ที่สะทอ้นภาพหรือบ่งบอกลกัษณะการวิจยัเชิงชาติพนัธว์รรณนาดัง้เดิม 
(Conventional Ethnography) คือการตีความขอ้มลูที่ศึกษาจากสงัคมใดสงัคมหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
วฒันธรรมในองคก์รหรือสถานการณใ์ด ๆ ที่มาจากมุมมองของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และวิธีการศึกษาว่า
สว่นใหญ่จะเป็นแบบสงัเกตการณแ์ละการสงัเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม และนกัวิจยัเป็นทัง้ผูม้ีส่วน
รว่มและผูส้งัเกตหรือศกึษา 
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ลักษณะของวิธีวิจัยในแนวนีน้ั้น มีลักษณะประกอบไปด้วยหลายประการด้วยกันคือ 
ประการแรก เป็นแนวมารก์ซิสต ์นีโอมารก์ซิสต ์และกลุ่มแฟรงคเ์ฟิรท์ อนัเป็นกลุ่มเนน้การวิพากษ์
ประเด็นและทฤษฎีทางสังคมเป็นส าคัญ การวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณาเชิงวิพากษ์ (Critical 
Ethnography) ที่ได้เลือกหรือคัดสรรมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับ
บทบาทของอดุมการณ์ของความไม่เท่าเทียมในสงัคมแต่ละแห่ง ประการที่สอง จุดมุ่งหมายของ
การวิจัยแนวนี  ้ไม่ใช่เป็นเพียงการบรรยายหรือพรรณนาง่ายๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจหรือเห็นสิ่งที่ปรากฏ
ตามแนวทางของการวิจัยชาติพันธุ์วรรณาแนวดั้งเดิม (Conventional Ethnography) หากแต่มุ่ง
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Change) ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีกว่า จิม โธมัส (Jim Thomas) มีขอ้สังเกตว่า
การวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณาเชิงวิพากษ์ ปรากฏเมื่อสมาชิกของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้น 
กลายเป็นผูส้ะทอ้น (Reflective) และไม่ใช่เพียงศึกษาเพื่อตัง้ถามว่าสิ่งนีห้รือปรากฎการณ์นี ้คือ
อะไร (What is this) แต่ควรถามต่อไปด้วยว่า สิ่งนี ้ควรจะเป็นอย่างไร (What Could this be?) 
(Thomas, 1983) ก ารวิ จั ย แน วนี ้  เน้ น การ ตี ความ  (Hermeneutic) และการปลดปล่ อย 
(Emancipatory) โดยมีเป้าหมายที่สูงคือการปลดปล่อยคนให้เสรีจากการครอบง าและกดขี่ 
โดยเฉพาะจากทุนนิยมสมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ เชื่อมโยงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Conception) กับการผลิตซ า้ (Reproduction) ทางสงัคมและวัฒนธรรมกับการศึกษาสังคมหรือ
องคก์รทางสงัคมใด ๆ เป็นการเฉพาะ (May, 1997) 

ดงันัน้การวิจยัในพืน้ที่ผูห้ญิง เพื่อใหเ้ห็นถึงเจตจ านงของอ านาจ จึงตอ้งอาศยัวิธีวิจยัแนว
นี ้เพื่อวิเคราะหใ์หเ้ห็นอดุมการณท์ี่มีอ  านาจเขา้มาครอบง าผูห้ญิงใหป้ฏิบติัและท าตามดว้ยความ
ยินยอมโดยไม่มีค าถาม อีกทัง้ยงัควบคุมตัวเองใหเ้ป็นไปตามที่อ  านาจตอ้งการใหเ้ป็น และเพื่อให้
เห็นถึงอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ที่เขา้มาครอบง าผูห้ญิง ในพืน้ที่ท างานของผูห้ญิงนัน้จึงจ าเป็นตอ้ง
น าเอาสตรีศกึษาเขา้มาวิเคราะหร์ว่มดว้ยดงัที่จะกลา่วต่อไปนี ้
แนวทางการศึกษาสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ – ชาติพันธุว์รรณนา (Postmodern – Feminist 
Ethnography) 

การเลือกใชท้ฤษฎีสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่และวิธีวิทยาแนวชาติพนัธุว์รรณนา เพื่อใหเ้ห็น
มมุมองของสตรีนิยมในมิติของบทบาทระหว่างเพศ ความเหลื่อมล า้ การถูกเลือกปฏิบติั และการ
ถูกท าให้เป็นชายขอบของสังคม วัฒนธรรมเพศภาวะ ที่มีความเป็นชาย ความเป็นหญิง 
แนวความคิดสตรีนิยมมีหลายรูปแบบและแนวคิด แต่ละแบบนัน้มีรูปแบบและแนวคิดที่แตกต่าง
กนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวคิดสตรีนิยมแนวหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Feminist) ซึ่งเสนอว่าการเลือก
ปฏิบัติ การกีดกันผู้หญิงมีหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ไม่เป็นแบบเดียว การศึกษาแบบนี ้ให้
ความส าคญักบัชนชัน้ เพศวิถี เพศภาวะ และเรื่องความแตกต่างระหว่างชายหญิงว่ามีความส าคญั
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เสมอกนั และเป็นรูปแบบลกัษณะของการกดขี่จะมีความเชื่อมโยงกนัในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ทาง
สงัคมวัฒนธรรม และทางการเมือง ดังนัน้เพื่อความสามารถในการมองและเขา้ใจประสบการณ์
ของผูห้ญิงไดอ้ย่างชัดเจนและเป็นไปโดยธรรมชาติของการแลกเปลี่ยนความคิด ผูว้ิจัยจึงใชก้าร
วิจัยภายใต้กระบวนทัศน์สรา้งสรรค์สังคม (Constructivism) บนฐานภววิทยาเชิงสัมพัทธนิยม 
(Relativism) ที่เป็นความจริงที่ถูกสรา้งหรือถูกสรา้งร่วมกันที่เป็นเฉพาะที่และเฉพาะเจาะจง 
(Local and Specific constructed and Co-constructed Reality) และส่วนในเชิงญาณวิทยา
เป็นการร่วมกันสร้างความรู้ระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่ถูกวิจัย ผ่านการตีความ (Hermeneutical) 
(Lincoln, Lynham, & Guba, 2011) 

การวิจยัสตรีนิยมเชิงชาติพนัธุว์รรณนาแนววิพากษ์นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจ
อย่างลึกซึง้ในเรื่องปัจเจกในสงัคมย่อยที่แตกต่างกนัจะใชช้ีวิตอย่างไรในความเป็นจริง ซึ่งมีหลกัที่
อาจจะแตกต่างจากชาติพันธุว์รรณนาแบบอ่ืนที่ประกอบดว้ย ประการแรกคือมุ่งเนน้ไปที่ชีวิตของ
ผูห้ญิง กิจกรรมและประสบการณห์รือชดุของการถกูท าใหเ้ป็นมีความเป็นเพศภาวะ ประการที่สอง
คือวิธีหรือการเขียนในแนวของทฤษฎีสตรีนิยมและจริยธรรม ประการสดุทา้ยคือการวิเคราะหท์ี่ใช้
เลนซข์องสตรีนิยมและเรื่องของอ านาจและความแตกต่าง ในเรื่องของการวิจยันัน้จะเริ่มจากการที่
นกัวิจยัสงสยัและตัง้ค าถาม และความสมัพนัธ์ระหว่างผูว้ิจัยและผูท้ี่ถูกวิจยันัน้เป็นในรูปแบบเชิง
ลกึ ซึ่งจะมีตอ้งมีจริยธรรม มีความเป็นวิชาการ และมีความยึดหยุ่น เป็นวิธีวิจยัที่เหมาะสมส าหรบั
การศึกษาวฒันธรรม (Hesse-Biber, 2013) ดงันัน้เป้าหมายของความรูจ้ากประสบการณข์องผูใ้ห้
สมัภาษณโ์ดยวิธีวิจยัแบบสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่นิยมนี ้จึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเพียงผูม้ีเพศสรีระเป็น
หญิงเท่านั้น แต่หากเป็นผู้ที่มีความเป็นหญิงและถูกกดขี่จากอ านาจวัฒนธรรมความเป็นชาย
ครอบง าและบรรทดัฐานรกัต่างเพศที่สรา้งกรอบความคิดและเป็นความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ 

การศึกษาแนวชาติพนัธุว์รรณนานัน้ เป็นแนวทางของการศึกษาเรื่องวฒันธรรมและเนน้
เรื่องของประสบการณ์ชีวิต ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากการศึกษาทางมานุษยวิทยา แต่เดิม
การศึกษาถึงวฒันธรรมนัน้มุ่งเนน้เพียงเพื่อเขา้ใจถึงชีวิตของผูค้น สงัเกต ฟังที่พูด และตัง้ค าถาม 
ส าหรบัแนวทางที่ผูว้ิจัยไดน้ ามานั้นเป็นการศึกษาในแบบเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นถึงการใหคุ้ณค่า 
ความหมายของวิถีชีวิต เขา้ถึงพืน้ที่ที่ถูกท าใหเ้ป็นธรรมชาติ ซึ่งไปในทิศทางที่ไม่ไปในทางเดียวกนั
กบัการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Barker, 2000) การสรา้งความรูจ้ากประสบการณ์ชีวิตของผูห้ญิงที่
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพื่อสรา้งความรูร้่วมกนักบัผูใ้หส้มัภาษณน์ัน้ ไม่เพียงแต่ท าความเขา้ใจเท่านัน้ 
แต่การสรา้งความรูร้่วมกันและแลกเปลี่ยนความรูก้ันนั้นจึงตอ้งเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกร่วมกับ
การสงัเกตการณ ์ความรูใ้นเรื่องสตรีศกึษาทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบติัการ ซึ่งไดศ้ึกษาเชิงลึกของเพศ
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ภาวะ ความสมัพนัธท์างสงัคมและเรื่องของอ านาจ จึงจะท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกับอตัลกัษณข์องความ
เป็นชายและความเป็นหญิง (Mayo, 1934) 

การศึกษาเชิงสตรีนิยมผสมผสานกับแนวทางชาติพันธุ์วรรณนา เพื่อให้เข้าใจเรื่อง
วฒันธรรมทางเพศ ที่สงัคมประกอบสรา้งขึน้มาใหเ้ป็นตัวตนที่มีอัตลกัษณ์ตามแต่สงัคมตอ้งการ
นัน้ มีการเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ซึ่งสตรีนิยมตัง้ค าถามเก่ียวกับเพศวิถี เพศภาวะ การสรา้งตัวตนและ
เรื่องของอ านาจ ซึ่งเป็นหวัใจส าคัญในการศึกษาวฒันธรรม สตรีนิยมประกอบดว้ยเชิงทฤษฎีและ
เชิงการเมือง เรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่จัดกระท าให้ผู ้หญิงเป็นเพศที่ด้อยกว่าผ่าน
สถาบันและปฏิบัติการทางสงัคมเชิงโครงสรา้งทางสังคม ในอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดังนั้นการ
เคลื่อนไหวของสตรีนิยมจึงต้องการที่จะให้เกิดสังคมที่เท่าเทียมกัน (Barker, 2000) สตรีนิยม
ศึกษาเพื่อต้องการให้เกิดการเท่าเทียมกันของหญิงที่มีความเป็นรองและด้อยกว่า เน้นถึงการ
เรียกรอ้งถึงสิทธิชายและหญิงควรเท่าเทียมกนั สตรีนิยมศึกษาในเรื่องของอดุมการณช์ายเป็นใหญ่
ที่ครอบง าสงัคมควรขจัดสิน้ไป อุดมการณช์ายเป็นใหญ่เป็นความสมัพันธเ์ชิงอ านาจระหว่างเพศ 
การครอบง าของความเป็นชายท่ีมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าความเป็นหญิง ในสังคมวัฒนธรรมที่ยังคง
ด ารงอยู่ การศึกษาสตรีนิยมแบบดัง้เดิมนัน้มีจดุเนน้ที่การอธิบาย อธิบายว่าท าไมผูห้ญิงถึงถูกกดขี่ 
และตลอดจนแนะน าขั้นตอนใหเ้ป็นอิสระ แต่สตรีนิยมหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความจริงที่ถูกสรา้ง
ขึน้มา การถูกท าใหก้ลายเป็นอ่ืน ท าใหผู้ ้หญิงไดต้ระหนกัถึงกฎเกณฑป์ระเพณี การใหค้ณุค่าและ
การปฏิบัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการครอบง าโดยอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ การถูกท าให้เป็นอ่ืน
ท างานร่วมกับการกดขี่ การท าใหเ้ป็นผูด้อ้ยกว่า การเปิดโอกาสใหคิ้ด ใหพู้ด วิถีการเป็นอยู่ท าให้
เห็นถึงมิติของความหลากหลายและแตกต่าง (Tong, 1989) ส าหรบัการน าแนวคิดสตรีนิยมหลงั
สมัยใหม่มาใชใ้นการศึกษาและท าความเขา้ใจผูใ้หส้ัมภาษณ์ในมิติต่าง  ๆ ที่นอกเหนือจากการ
เรียกรอ้งสิทธิแต่เห็นถึงมิติและแง่มุมต่าง ๆ ในจุดร่วมของวิถีชีวิตของคนที่ประกอบไปดว้ยความ
หลากหลาย เช่น เพศภาวะ ชนชั้น ชาติพันธุ์ เป็นตน้ เพศและเพศภาวะนั้นเป็นเรื่องที่สงัคมและ
วฒันธรรมประกอบสรา้งขึน้มา แต่คนในสงัคมถูกท าใหเ้ชื่อว่าเป็นเรื่องทางชีววิทยา แนวคิดสตรี
นิยมในยุคหลงัสมยัใหม่มีจุดยืนที่ต่อตา้นสารตัถะนิยม ความเป็นหญิงและความเป็นชาย โดยมอง
ว่าไม่ไดเ้ป็นสากลหากเป็นวาทกรรมที่สรา้งตัวตนของมนุษยข์ึน้มา (Barker, 2000)  มิติของสตรี
นิยมหลงัสมัยใหม่ตอ้งการที่จะวิพากษ์การครอบง า โดยเฉพาะอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ปฏิเสธ
ลัทธิต่าง ๆ (ism) รวมถึงลัทธิสตรีนิยมเชื่อในความมีมากกว่าหนึ่ง (Plural) ความหลากหลาย 
(Multiple) และความแตกต่าง (Different) นกัคิดส าคญัในการศึกษาแนวนีไ้ดแ้ก่ Jacques Lacan, 
Jacques Derria, Helene Cixous, Julia Kiseva และ Luce Irigaray นักคิดกลุ่มนีม้ีตอ้งการที่จะ
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ปลดปล่อยผูห้ญิงจากการถูกกดขี่ทางความคิด (Thought) ต่อสูก้ับความเป็นวิทยาศาสตรแ์ละ
ความจรงิที่ถกูสรา้งขึน้มาเป็นมาตรฐาน (Tong, 1989) 

การศึกษาถึงวฒันธรรม โดยการสงัเกตและการมีส่วนรวมในการสงัเกตในสนามวิจยัการ
ให้ความส าคัญกับมิติของความเป็นคน ในเรื่องเชือ้ชาติ ชนชั้น และความเป็นเพศภาวะ ท าให้
มนุษยม์ีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีประวัติศาสตรท์ี่ต่างกัน ความรูท้ี่ไดม้าจึงไม่สามารถเหมารวม 
และจ าเป็นตอ้งน าเอาประสบการณท์ัง้ที่เป็นอดีตและปัจจุบนัมาวิเคราะห์ใน การวิจัยมีสี่ระดบัคือ 
การเลือก การลงมือ การวิเคราะห์การเขียน และสุดท้ายคือการสรุปผลการวิจัย ซึ่งทั้งหมดมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน วิธีการศึกษาของสตรีนิยมและชาติพันธ์วรรณนานั้น เป็นเรื่องของการ
น าเสนอ (Representation) หนา้ที่ความรบัผิดชอบ (Authority) และเป็นเรื่องของอ านาจ (Power) 
ซึ่งมีผลสะท้อน ซึ่งเป็นแบบวิภาษวิธี (Dialectical Process) (Mayo, 1934) ดังนั้นการเขา้ใจต่อ
ปรากฏการณ์ และการให้ความหมายของคนในสงัคม เพื่อสรา้งความรูน้ัน้ จ าเป็นตอ้งน าความรู้
ต่าง ๆ มาบูรณาการในการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นความรูท้างด้านกฎหมาย 
ศาสนา จริยธรรม ศีลธรรม และแมก้ระทั่งความรูข้องปราชญ์พืน้บา้น ความรูข้องทอ้งถิ่น เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรจะน ามาพิจารณาเพื่อจะเขา้ใจถึงบรรทัดฐานที่เขา้มาก าหนดเป็นความจริงอยู่ใน
สงัคม 

ดงันัน้ การใชว้ิธีการวิจยัที่ผสมผสานกนัระหว่างวิธีวิทยาแนววิพากษ์และสตรีนิยมศึกษา 
ในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในความรูยุ้คหลังสมัยใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น วัตถุประสงค์เพื่อการ
วิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงการประกอบสรา้งและท าความเขา้ใจ ซึ่งผูว้ิจัยเชื่อว่าอุดมการณ์การครอบง า
ของความเป็นชายหรืออุดมการณ์ชายเป็นใหญ่นั้นอยู่เบือ้งหลงัของการประกอบสรา้งทางสงัคม 
ท าใหบุ้คคลกลุ่มหน่ึงมีอภิสิทธิ์เหนือกว่า และท าใหบุ้คคลอีกกลุ่มหน่ึงดอ้ยกว่า การสรา้งใหเ้ป็นคู่
ตรงกนัขา้ม การสรา้งใหเ้กิดความแตกต่าง จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติดงัที่เขา้ใจ จาก
เหตดุงักลา่วจึงท าใหผู้ท้ี่อยู่ในสถานะที่ดอ้ยกว่า แตกต่างจากกลุม่คนจึงถูกท าใหก้ลายเป็นอ่ืนและ
เบียดออกให้อยู่นอกวงสังคม แนวทางในการวิจัยเน้นประสบการณ์ของการถูกเลือกปฏิบัติของ
ผู้หญิงว่ามีความแตกต่างกันในการถูกกดขี่  และสังคมควรขจัดการกดขี่เหล่านั้นและควรให้
ความส าคญักบัความเป็นมนุษยท่ี์มีศกัดิ์ศรี การเปลี่ยนแปลงท่ีผูวิ้จยัมุ่งหวงัคือความตอ้งการใหต้วั
ผูเ้ล่าเรื่องไดรู้เ้ท่าทนัความหมายที่ถูกประกอบสรา้ง จากการที่ไดส้นทนาแลกเปลี่ยนความคิดและ
สิ่งส าคัญคือการไดร้่วมการสรา้งความรูร้ะหว่างผู้วิจัยและผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อความหมายของ
ประสบการณ์จะเป็นการสรา้งขึน้ใหม่ (Reconstruct) หวงัใหเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และการ
ใหค้ณุค่า เพื่อการมีชีวิตอยู่ของคนในสงัคม 
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การเข้าถึงประสบการณ ์
พืน้ที่การท างานของผู้หญิง เป็นพืน้ที่ของการวิจัยซึ่งอาจมองเห็นในเชิงกายภาพและ

จ านวนของเพศหญิงที่ท างานในพืน้ที่นัน้ ๆ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดอาชีพที่สามารถเห็นว่าเหมาะสมกับ
เพศภาวะและรบัรูไ้ดจ้ากสงัคมที่มอบใหอ้าชีพที่คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นอาชีพการท างานของผูท้ี่
มีความเป็นหญิง เช่น พยาบาล ช่างเสริมสวย แม่บ้านอาชีพ พนักงานขาย งานด้านธุรการ ผู้
ประสานงาน หรือการจัดการงานบุคคล เป็นต้น ผู้วิจัยได้อาศัยผู้แนะน าซึ่งเป็นบุคคลที่ผู ้ที่ให้
สมัภาษณ์ไวใ้จ และไดร้บัการยืนยันจากเอกสารจากบุคคลที่แนะน า (Gatekeeper) เริ่มจากการ
นัดหมายโดยให้ผู้แนะน านัดเวลาและสถานที่ที่ผู ้ให้สัมภาษณ์สะดวกใจในการเดินทางมาให้
สมัภาษณ ์และเมื่อถึงเวลาการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัไดเ้ริ่มจากการพดูจาเพื่อใหก้ารความสบายใจแสดง
ถึงความจริงใจที่จะน าประสบการณ์ที่ไดร้บัฟังไปเป็นประโยชน์ต่อสังคม และในบางครัง้ผูว้ิจัย
จ าเป็นตอ้งเล่าถึงประสบการณข์องตนเองในเรื่องที่สนทนานัน้ ๆ เผื่อใหผู้ใ้หส้มัภาษณรู์ส้กึสบายใจ
และจะไม่บงัคับหากผูใ้หส้มัภาษณ์รูส้ึกไม่สะดวกใจที่จะเล่าเรื่องราวในเรื่องเล่านัน้ แต่ส่วนใหญ่
แลว้รูส้ึกตอ้งการที่จะเล่าใหฟั้ง และในขณะเดียวกนันอกเหนือจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกแลว้ผูว้ิจัย
ได้อาศัยการสังเกตและบันทึกถึงการแสดงออกเมื่อเล่าถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และ
ความรูส้กึ โดยมีผูใ้หส้มัภาษณด์งันี ้

นักธุรกิจ 
อ าพรรณ – เป็นลูกสาวคนโต ซึ่งมีลกัษณะเป็นคนต่อสู ้เพราะพ่อเสียชีวิตตัง้แต่ตนเอง

ยงัเด็ก และตอ้งฟันฝ่าและพิสจูนใ์หเ้ห็นว่าตนเองนัน้มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผูช้าย เธอ
ยอมรบัว่าตนเองประสบความส าเร็จในชีวิตธุรกิจและไดท้ าหนา้ที่ผูห้ญิงดี มีคติประจ าใจคือความ
ซื่อสตัยต่์อตนเองและลกูคา้ ปมที่อยู่ในใจอยู่เสมอคือมีเวลาใหล้กูนอ้ยเกินไป 

นิล – เป็นลูกสาวคนจีนที่พ่อแม่ไม่สงเสริมใหไ้ดเ้รียนหนังสือในวัยเด็ก ตนตอ้งดิน้รน
เรียนเย็บเสือ้ผ้า ต่อสู้ฟันฝ่าจนเป็นเจ้าของโรงงานที่มีชื่อเสียง ในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือ
ถึงแมว้่าจะมีอายุเยอะแลว้ในความคิดของเธอ แต่ดว้ยฝันที่เธออยากเรียนหนงัสือเธอจึงท าได ้แต่
ความเสียใจที่สญูเสียที่ยิ่งใหญ่ เมื่อลกูชายท าใหว้นเวียนอยู่ในจิตใจของเธอ 

แม่บ้าน 
ไพลิน - ท างานตั้งแต่อายุ 15 โดยเริ่มจากเป็นผู้ช่วยก่อน เพราะฐานะยากจน จน

เดี๋ยวนีส้รา้งตนเองโดยมีบา้นเป็นของตัวเอง สามีเจา้ชู ้จึงเลีย้งลกูมาโดยล าพงั ยึดอาชีพนีเ้พราะมี
ความรูน้อ้ย ท างานทกุอย่างดแูลทัง้พ่อแม่ตนเองและพ่อแม่สามี งานที่ท าค่อนขา้งมั่นคง เพราะท า
มานานแลว้ มีลกัษณะเป็นผูน้  าท าใหผู้ร้ว่มงานเกรงใจ 
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เพชร – มีปัญหาในชีวิตจนคิดจะฆ่าตัวตาย แต่เพื่อลูกที่อยู่ในทอ้งจึงตัดสินใจเก็บไว้
และออกจากโรงเรียนตัง้แต่ ม.3 ดว้ยคิดว่าตัวเองมีความรูน้้อยจึงยอมสูง้าน ท าทั้งกลางวันและ
กลางคืน รูว้่ามีความเสี่ยงแต่ตอ้งยอมเพื่อเลีย้งลูก มีคนเสนอเขา้มาดูแลแต่เธอปฏิเสธ เพราะเธอ
เชื่อว่าการท างานเลีย้งตนเองได ้มีเกียรติมากกว่าการขอเงินและตอ้งตกเป็นบา้นเล็ก 

แดง – ท างานแม่บา้นเพราะตอ้งการเงินส่งเสียใหลู้ก ที่ตอ้งใหแ้ม่สามีเลีย้งให ้สามีไม่
เคยดแูล สรา้งแต่ปัญหาใหไ้ดแ้ก ้มีหนีส้ินที่สามีสรา้งไวท้ี่ตอ้งแบกรบั เป็นคนขยนั อดทน เธอคิดว่า
เวลานีเ้ธอพบคนที่มีอายมุากกว่าเขา้มาดแูลเพื่อใหเ้ธอมีชีวิตที่ดีขึน้ และตอ้งการอยากใหล้กูมีชีวิต
ที่ดีขึน้ 

พนักงานธุรการ 
รตัน ์-  ตอ้งฝากลกูอยู่ต่างจงัหวดัใหส้ามีและพ่อแม่ของตนเองเลีย้ง เพราะสอบเขา้เป็น

ขา้ราชการได ้เพื่อความมั่นคงของครอบครวั จึงยอมเดินทางไกลกลบัต่างจงัหวัดทุกเสารอ์าทิตย ์
เสี่ยงอนัตราย แต่อยากท าหนา้ที่แม่ใหส้มบูรณแ์ละพยายามยา้ยกลบัไปบา้นเกิดเพื่อลกู งานที่นี่มี
ปัญหาเรื่องคนและตนเป็นคนมาจากที่อ่ืนเขา้มาใหม่จึงตอ้งพิสจูนต์นเองใหเ้ห็นว่าท าได ้

พนักงานส่งเสริมการขาย 
สิริฉตัร –  เป็นเด็กก าพรา้ โตมากบัปู่ ย่าและท่ามกลางญาติๆ ในบา้นหลงัใหญ่ แต่เธอ

ตอ้งเป็นเสาหลักในการหารายได ้เธอโชคดีที่มีหนา้ตาดี รูปร่างสวย งานที่เธอท าจะเป็นงานที่หา
ง่ายเพราะเธอเป็นคนคยุเก่ง หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส เคยผ่านเวทีประกวดและเป็นนกัลา่รางวลัตาม
เวทีประกวดต่าง ๆ ถึงแมเ้ธอจะมีครอบครวัที่ไม่สมบูรณ์ดั่งที่เธอวาดฝันไว ้แต่เธอไม่ทอ้ถอยตัง้ใจ
เลีย้งลกูและสอนลกูใหรู้จ้กัการเก็บออมและการระวงัตวัจากการถูกลวนลามทางเพศ ที่เธอกลวัฝัง
ใจจนถึงทกุวนันี ้

พนักงานขาย 
รุ่งฉาย – เด็กสาวมีบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเอง พูดจาฉะฉาน เหมาะกับอาชีพงานขาย มี

รูปรา่งหนา้ตาดี เคยท างานเป็นพรติตีส้่งเสริมการขาย และมกัพบปัญหาการถูกเอาเปรียบทางเพศ 
หลากหลายรูปแบบ เธอท างานเลีย้งดแูม่ พ่อเสียชีวิตไปแลว้ ไดเ้รียนหนงัสือดีและตอ้งการเรียนต่อ 
จึงใชค้วามพยายามในการหาทางเรียนต่อแต่ชีวิตผกผัน ท าใหเ้ธอตอ้งมาท างานและพบกับผูใ้ห้
ความหวงัที่จะสรา้งครอบครวัแต่หลอกใชง้านเธอ จนเป็นเรื่องใหญ่ เธอตอ้งตกงานขาดรายได ้แต่
เธอไม่ทอ้ถอย ลกุขึน้สูเ้พื่อแม่และตวัเธอเอง 

เจ้าพนักงาน ผู้คุมแดนหญิง 
เพทาย - เด็กเรียนดี เรียบรอ้ย จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ตอ้งการมีประสบการณ์

ในการท างานและสนใจที่จะท างานในแดนหญิง สอบผ่านดว้ยความสามารถของเธอเอง ถึงแมจ้ะมี
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พ่อและปู่ มีอาชีพเป็นผูค้มุแดนขัง เธอตอ้งปฏิบติัการความเป็นชายเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความดดุัน 
เอาจริงเอาจังในงาน ทั้งที่ตัวตนของเธอที่จริงแลว้มีความเป็นหญิง ขีอ้อ้น ติดแม่และอ่อนหวาน 
เรียบรอ้ย เปา้หมายของเธอคือการไดเ้รียนต่อและแต่งงานมีครอบครวั เธออยากดแูลสามีและลกู 

ช่างเสริมสวย 
มณี – เธอถูกขอมาท างานตัง้แต่เป็นเด็ก อดทนต่อสู ้ผิดพลาดเพราะมีประสบการณ์

น้อยจึงปล่อยให้มีลูกและกลายเป็นแม่เลีย้งเด่ียว พยายามอดทนและหาความรู้จนกระทั่งเป็น
เจ้าของกิจการเอง ทุ่มเทให้กับการท างานเพราะถือว่าการท างานหนักจะช่วยให้เธอและลูกมี
ความสุขสบาย การสญูเสียนอ้งชายที่เธอหวังพึ่งพาท าใหเ้ธอรูส้ึกขาดความมั่นคงในอนาคตและ
ตอ้งแบกรบัภาระดแูลพ่อแม่แทนนอ้งชาย 

หยก – แม่เลีย้งเด่ียวที่ต้องฟันฝ่าต่อสู้กับสังคมที่มองเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีเพราะเธอ
หน้าตาดีและท ารา้นเสริมสวยที่มีผู ้คนเข้ามามากมาย เธอจึงต้องแกร่งและพรอ้มที่จะโต้ตอบ
หลงัจากที่อดทนไม่พูดมานาน ลูกสาวเรียนดีเป็นความภาคภูมิใจของเธอ และเธอคิดว่าการเป็น
ช่างเสรมิสวยเป็นอาชีพ  

พยาบาล 
แกว้ – ผูห้ญิงต่างจังหวัดที่ไม่เคยฝันอยากเป็นพยาบาล แต่เนื่องจากเธอสอบไม่ติด

แพทยต์ามที่คาดหวังไว ้จึงเลือกเสน้ทางนีเ้พราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอีกอาชีพหนึ่ง แกว้เป็น
คนตัง้ใจท าในสิ่งที่ตนเองท าอยู่ในดีที่สุด หลงัจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก้วก็ไดร้บั
การบรรจุเป็นขา้ราชการและไต่เตา้มาจนถึงระดับบริหาร เธอยอมรบัว่าอาชีพตนตอ้งเป็นรองต่อ
จากแพทยเ์สมอ และมีไม่คิดที่จะมีครอบครวัเพราะไม่ตอ้งการที่จะรบัผิดชอบดูแล และไม่อยาก
แข่งขนั แกว้ตัง้ใจว่าเมื่อเกษียณอายแุลว้ เธอจะกลบัไปต่างจงัหวดัเพื่อดแูลพ่อแม่ต่อไป  

พลอย  - พยาบาลอาชีพ ที่ตอ้งเลีย้งลูกคนเดียวเพราะสามีเสียชีวิต เธอไดดู้แลสามี
จนกระทั่งสิน้ชีวิตจากโรคมะเร็ง เพราะเธอเชื่อว่าความรูด้า้นพยาบาลของเธอเท่านัน้ที่เหมาะสม
และเป็นประโยชนก์ับสามีเธอ ถึงแมว้่าเขาจะทิง้เธอและลกูไปในยามที่ยงัแข็งแรงอยู่ เธอตอ้งดแูล
ทั้งครอบครัวเธอและครอบครัวสามี  เธอเป็นอาจารย์สอนพยาบาลและเป็นพยาบาลใน
บรษิัทเอกชน 

ทบัทิม – เป็นพยาบาล จรงิจงักบัการท างานและไม่ชอบระบบอาวโุสที่เอาเปรียบผูท้ีอยู่
ระดับดอ้ยกว่า จึงคิดที่จะไม่ท างานนี ้อยากมีครอบครวั มีลูก ท าหนา้ที่แม่บา้นที่ดี เธอเกิดมาใน
ครอบครวัที่พ่อแม่เป็นพ่อคา้แม่คา้ และถูกสั่งสอนมาเสมอว่าเป็นขา้ราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง มี
รายได้ทุกเดือนจะได้ไม่ล  าบาก แต่เธออยากกลับไปท าอาชีพอิสระ ที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบและ
ระเบียบที่เครง่ครดั  
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ดาว – พยาบาลนักวิชาการ ท างาน รบัผิดชอบดูแลครอบครวัหลังจากพ่อหัวใจวาย
สิน้ชีวิตไป แม่เป็นมะเร็งและเป็นครูเกษียณอายุแลว้ พี่สาวเป็นโรคซึมเศรา้อยู่แต่ในบา้น บางวนัดี 
บางวันรา้ย เธอตอ้งเป็นผูเ้ดียวที่ตอ้งแบกรบัภาระดูแลทัง้สองคน อยากมีคู่ชีวิตแต่คิดว่าไม่มีใคร
อยากจะเขา้มารบัภาระนีร้ว่มกบัเธอได ้เธอจึงตอ้งอดทนอยู่กบังานที่เธอไม่ชอบเพราะความน่าเบื่อ
ของงาน แต่ที่เธอเลือกท่ีนี่เพราะมั่นคงและอยู่ใกลบ้า้น 
การบันทกึและวิเคราะหป์ระสบการณ ์

การวิจัยที่ศึกษาถึงวฒันธรรม เพื่อเขา้ใจชีวิตของผูใ้หส้มัภาษณ์ ประสบการณ์ของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ถือเป็นขอ้มูลส าคัญ โดยการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สงัเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้มา ข้อเท็จจริงที่ผู ้วิจัยได้รับมานั้น ขึน้อยู่กับการให้ความหมายต่อ
ประสบการณ์นัน้ ๆ ของผูใ้หข้อ้มูลหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ที่ถูกคัดเลือกมาตามคุณสมบติัที่ก าหนดไว้ 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการสอบถามออกเป็นสามส่วนดว้ยกนั โดยเริ่มจากการสรา้งแนวค าถาม (Guideline) 
ส าหรบัการวิจัย ซึ่งแนวค าถามนีจ้ะมีลักษณะที่หยืดหยุนได ้ตามบริบทของผูใ้หข้อ้มูลแต่ละคน 
อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจัยยงัคงไม่ละทิง้ค าถามหลกัของการวิจัยนีไ้ป โดยแนวค าถามจะนีจ้ะเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของผูใ้หข้อ้มูล ตัวอย่างเช่น การถามถึงประวติัส่วนตวั ชีวิตใน
ครอบครวั ประสบการณ์ในวยัเด็ก ความใฝ่ฝันในอาชีพ เป็นตน้ การถามลกัษณะนี ้จะท าใหผู้ว้ิจัย
สามารถเขา้ใจถึงบริบทต่าง ๆ ของผูใ้หส้มัภาษณ์ รวมถึงประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ของพวกเธอ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลึกซึง้และเข้าถึงประสบการณ์ที่เกิดจริงในชีวิตของผูห้ญิงแต่ละคน  ทั้งด้านการ
ท างาน หนา้ที่ ลกัษณะงานในอาชีพที่ท าหรือเคยท า รวมถึงความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ปัญหา
อปุสรรคต่าง ๆ หรือความภาคภูมิใจในอาชีพ ไปจนถึงการวางแผนเมื่อพวกเธอเกษียณอายุ หรือ
แมก้ระทั่ง กิจกรรมที่พวกเธอท าในเวลาว่าง เป็นตน้  

โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารรวบรวมขอ้มลู ผ่านการสมัภาษณเ์ชิงลึกเป็นส าคญั ซึ่งค าถามที่ใชจ้ะ
เป็นค าถามแบบปลายเปิด และเป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure Interview)
ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูไม่รูส้ึกว่าตนเองก าลงัถูกบงัคบัใหต้อบค าถามตามแนวทางที่ก าหนดไว ้เปิดโอกาส
ใหพ้วกเธอไดเ้ล่าถึงประสบการณท์ี่หลากหลาย ขึน้อยู่กบับริบทของแต่ละคน ผูว้ิจัยยงัเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้หข้อ้มลูสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูใ้หข้อ้มลูและท าใหพ้วก
เธอไม่รูส้ึกล าบากใจในการสัมภาษณ์ นอกจากการสัมภาษณ์แลว้ ผูว้ิจัยยังใชก้ารสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) ในการรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะท าการ
สมัภาษณอ์ย่างต่อเนื่องจนกว่าขอ้มลูถึงจุดอ่ิมตวั (Thick description) โดยสงัเกตจากการที่ขอ้มลู
ที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์ีความซ า้ซอ้น หรือมีความคลา้ยคลึงกัน (Geertz, 1973; Thomas, 1993) 
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เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ งานวิจัยนีไ้ด้น าเอาการตีความ (Hermeneutic) เขา้มาใช้ในการ
วิเคราะหใ์นเรื่องเล่าเหล่านัน้ เพื่อใหเ้ห็นถึงความเชื่อ ความคิด ความเขา้ใจต่อประสบการณน์ัน้ ๆ 
ในชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงแต่ละคน  
สนามการวิจัย 

สนามการวิจัยนี ้เป็นพื ้นที่ทางสังคม (Social Space) ที่ขอบเขตก าหนดจากระบบ
ความสมัพนัธอ์นัมีอ านาจชายเป็นใหญ่หรืออุดมการณช์ายเป็นใหญ่สรา้งวิถีชีวิตใหผู้ห้ญิงด าเนิน
อย่างเป็นปกติ ประจ าวนัจนเป็นธรรมชาติ หรือยอมรบัโดยปรยิายว่าเป็นสิ่งที่ผูห้ญิงตอ้งปฏิบติัหรือ
ท า นั่นคืองานของผูห้ญิงที่เกิดขึน้ในสถานที่และหรือพืน้ที่ผูห้ญิง อนัไดแ้ก่งานแม่บา้นหรืองานใน
ครวัเรือน ผูห้ญิงจะไดร้บัการอบรมสั่งสอนใหเ้ป็นผูท้  างานรบัผิดชอบหรือเป็นหนา้ที่ที่ควรหรือตอ้ง
ท า ผูห้ญิงดแูลพ่อ แม่ ท าอาหาร รบัผิดชอบงานในครวัเรือน การท าความสะอาดบา้นเรือน ซกัผา้ 
รีดผา้ หากเป็นลูกสาวคนโตก็ตอ้งดูแลน้อง ๆ แทนพ่อ แม่ ผูห้ญิงตอ้งมีความประพฤติเรียบรอ้ย 
หากจะมีความสมัพนัธก์บัเพศตรงกนัขา้ม ตอ้งไม่ท าใหพ้่อ แม่ เสียใจ หรือเสียชื่อเสียง อบัอายขาย
หนา้ นั่นคือตอ้งสมรสใหเ้ป็นไปตามแบบแผนประเพณี ระบบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศหญิงจะถูก
อบรมสั่งสอนใหอ้ยู่ในกรอบบทบาทหญิง ดังกล่าวขา้งตน้เป็นประสบการณ์ในพืน้ที่การปฏิบัติที่
เป็นวัฒนธรรมทางเพศที่เห็นจากการอบรมเลีย้งดู การศึกษาหรือการเขา้โรงเรียน ความสมัพันธ์
ระหว่างเพศ การสมรสหรือมีสามี การดแูลพ่อแม่ ตลอดจนบุคคลอื่นในครอบครวัและการประกอบ
อาชีพหรือการท างานเพื่อแสวงหารายได ้

พืน้ที่ผูห้ญิงนอกจากกล่าวขา้งตน้แลว้นัน้ สงัคมสมัยใหม่อาศัยอดุมการณช์ายเป็นใหญ่
สรา้งพืน้ที่เฉพาะใหก้ับผูห้ญิงโดยอาศยัลกัษณะพิเศษที่อา้งว่าเป็นธรรมชาติของผูห้ญิงผนวกรวม
กบัการบ่างงานทางเพศ คือการมีบุตรและการเลีย้งดบูุตร นั่นคือความเป็นแม่ หนา้ที่ตั้งครรภ ์ดแูล
ครรภ์ การอุ้มท้องหรือมีลูกอยู่ในครรภ์ต้องรักษาสุขภาพเพื่อชีวิตตนเองและลูก ท่ามกลาง
ประสบการณ์ชีวิตการมีครรภ์นีผู้ ้หญิงยังต้องมีบทบาทการเป็นภรรยาและตอ้งประกอบอาชีพ 
ความซับซ้อนของบทบาทหญิง ที่ประกอบสรา้งให้เป็นชีวิตประจ าวันนี ้ เป็นพื ้นที่อันสะท้อน
ประสบการณแ์ห่งการถูกก าหนดว่าเป็นสิ่งที่ผูห้ญิงตอ้งท าเพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าเป็นแม่ที่ดีและภรรยาที่ดี 
(Liamputtong, Yimyam, Parisunyakul, Baosoung, & Sansiriphun, 2004) 

งานแม่บา้นเป็นพืน้ที่ที่ติดอยู่กับเพศหญิง อย่างไม่สามารถแกะหรือแยกออกได ้แมว้่า
ผูห้ญิงนั้นจะมีบทบาทหน้าที่เป็นผูน้  าองค์กรหรืออยู่ในพืน้ที่สาธารณะเช่นการเป็นเจา้ของหรือ
ผูจ้ดัการโรงงานหากมองภาพเพียงผิวเผินแลว้คือ หญิงเหล็กหรือผูน้  าที่มีอ  านาจ บทบาทหนา้ที่สั่ง
การน าการบริหารจัดการภาพพจนท์ี่เป็นเป็นสตรีผูเ้ขม้แข็งมีความสามารถไม่แพผู้ช้ายหรืออาจ
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เหนือกว่า แต่อีกมมุหรืออีกดา้นหนึ่งนัน้ เมื่อกลบัไปพืน้ที่ครวัเรือนงานแม่บา้นยงัเป็นภาระที่ผูห้ญิง
ตอ้งรบัผิดชอบ ทิง้ไม่ได ้ยงัท าอย่างไม่รูเ้หน็ดเหนื่อย ถึงแมจ้ะมีผูช้่วยก็หาไดห้มดความรบัผิดชอบ
การดูแลสามีและลูก ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครวั เช่น แม่ พ่อ หรือ หลาน ก็ยังคงหนกัแน่น
และเขม้ขน้ 

อาชีพในสงัคมสมยัใหม่อาศยัความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญหรือวิชาชีพรว่มมือกบัอดุมการณช์าย
เป็นใหญ่ สรา้งวัฒนธรรมการท างานเฉพาะใหก้ับผูห้ญิง เช่น งานพยาบาล กลายเป็นงานที่ตอ้ง
เรียนหรือศึกษาให้มีหรือได้ใบประกอบวิชาชีพ (Professional) มีองค์กรที่เป็นสภาวิชาชีพคอย
ควบคุมหรือก ากับความประพฤติหรือแนวปฏิบัติ  (Conduct) หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษ 
ขณะเดียวกันก็ควบคมุคุณสมบติัโดยตอ้งมีการประเมินความรูค้วามสามารถ ผ่านการต่ออายุใบ
ประกอบวิชาชีพ กลา่วไดว้่ากระบวนการนีคื้อการก ากบับทบาทหญิงในพื ้นที่อนัเป็นวฒันธรรมการ
ท างานสมัยใหม่ที่ใชโ้รงพยาบาลเป็นสถานที่  (Place) ที่เป็นรูปธรรมหรือท าให้มองเห็นว่างาน
พยาบาลเป็นงานของผูห้ญิงโดยแทจ้ริง งานพยาบาลเริ่มสรา้งใหเ้ป็นของผูห้ญิงตัง้แต่การศึกษาที่
จัดเป็นพื ้นที่หญิงตั้งแต่หอพัก นักเรียนเพื่อชีวิตหญิงที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ความเป็นนักเรียน
พยาบาลการแต่งกาย เครื่องแบบ การฝึกงาน การเรียนทฤษฎีและปฏิบติั เมื่อส าเรจ็การศกึษาตอ้ง
เข้าสู่อาชีพพยาบาล ที่ได้ชื่อมีเกียรติ อิสระตามหลักการวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามความรูค้วาม
ช านาญอันประกอบดว้ยรายละเอียด แนวปฏิบัติ ที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเป็นงานของหญิงเพศเดียว
เท่านัน้ ที่สามารถท าหรือประกอบอาชีพนีส้  าเรจ็ 

สนามวิจัยนีเ้ป็นบริบท (Context) ที่ซึ่งมีเหตุการณ์ (Event) หรือการกระท า (Activities) 
ของการท างานหรือพฤติกรรมหญิงเป็นเขตแดนหรือแนวก าหนด ดังนัน้ผูห้ญิงที่ผูว้ิจัยศึกษาหรือ
ไดร้บัการสัมภาษณ์สามารถมาจากหลายแห่งของสงัคมไทย ผูใ้หข้อ้มูลที่ถูกเลือกมาเป็นไปตาม
ความสมัพนัธท์างสงัคมอนัเป็นวฒันธรรมการท างานหญิง ผูว้ิจยัเลือกศึกษาจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
สามประการคือ หนึ่งสามารถใหข้อ้มูลอย่างละเอียด (Richness of Data) ประการที่สองคือความ
ไม่คุน้เคย (Unfamiliarity) และประการสุดทา้ยคือความเหมาะสม (Suitability) สนามวิจัยนีเ้ป็น
ระบบความสมัพนัธอ์นัเป็นพืน้ที่งานผูห้ญิงที่ใหข้อ้มลูอย่างละเอียดคือบทบาทหญิงที่แสดงออกมา
ในรูปความสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมที่หลากหลาย เหตุการณ์และขอ้มูลที่น่าสนใจ ผูว้ิจัยจะ
เริ่มตน้จากสนามวิจยัที่ไม่คุน้เคย ท าใหง้่ายต่อการเขา้ใจหรือเห็นวฒันธรรมการท างานของผูห้ญิง
นัน้ ๆ 
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การเข้าสู่สนามวิจัย  
การเขา้สู่สนามวิจยัเป็นการเขา้ถึงผูใ้หข้อ้มลูที่ผูว้ิจยัด าเนินการเลือกอนัเป็นกระบวนการ

ตัดสินใจโดยอาศัยแนวคิดและค าถามวิจัยเป็นแนวทาง โดยมีการวางแผนและจากนั้นจึงเจรจา
หรือพดูคยุเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลูเต็มใจใหส้มัภาษณ ์

การวางแผนเป็นการก าหนดขัน้ตอนการเขา้ถึงตวัผู้ใหข้อ้มลู เป็นขัน้ตอนเหมือนการปอก
เปลือกหวัหอม ซึ่งมีลกัษณะเป็นชัน้ ๆ กว่าจะเขา้ถึงแกนในหวัหอม จึงไม่ไดม้ีชัน้เดียว จะตอ้งผ่าน
หลายชั้นกว่าจะเข้าถึงแกนในหัวหอมได้ การสัมภาษณ์ก็เช่นกัน ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้
สมัภาษณไ์ดเ้ลยโดยตรง เหมือนกบัการเปิดประตแูล้วเขา้ถึงหอ้งไดเ้ลย กล่าวคือผูว้ิจยัเริ่มจากการ
หาผูเ้บิกทางหรือเปิดประตใูห ้ซึ่งเป็นบุคคลที่ผูว้ิจยัคุน้เคย มีความสมัพนัธเ์ป็นการส่วนตัวที่ผูว้ิจัย
มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่ผู ้ให้ขอ้มูลได้ เขา้ผู้นีม้ีอ  านาจหรืออิทธิพลพอสมควรเช่นเป็นผู้บริหาร
องคก์ร หรือรุ่นพี่ที่น้อง ๆ ใหค้วามนับถือ บางคนอาจเป็นเจา้ของกิจการหรือโรงงานที่ผูใ้หข้อ้มูล
ท างานอยู่ ผู ้วิจัยได้พูดคุยต่อรองให้ช่วยเหลือ แน่นอนว่าผู้เบิกทางดังกล่าวอาจไม่ชอบ เพราะ
บางครัง้เป็นเรื่องของการรกัษาระยะห่างหรือการตอ้งค านึงถึงจริยธรรม ผูว้ิจยัจะไม่บีบบงัคบัหรือ
ขอรอ้งจนท าใหเ้กิดความเสียหายหรือไม่เต็มใจของผูเ้บิกทาง หรือเปิดประตนูี ้อย่างไรก็ตามผูว้ิจยั
ตระหนักถึงขอ้จ ากัดนีม้าก จึงพยายามพัฒนาความสมัพันธโ์ดยเปิดโอกาสใหม้ีการเจรจาต่อรอง
กนัอย่างเป็นมิตรภาพ 

การเข้าสนามอีกประการหนึ่งที่ต้องด าเนินการคือการต่อรอง (Negotiation) อันเป็น
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างกันในสนามวิจัย ที่ผู ้วิจัยสรา้งหรือพัฒนาความสัมพันธ์
จนถึงระดบัที่จะไดร้บัขอ้มูลและลดความไม่ร่วมมือลงไป ผูว้ิจัยใชค้วามพยายามที่จะอธิบายหรือ
เจรจาหรือพดูคยุว่าจะถามหรือสมัภาษณอ์ะไรใหแ้จ่มแจง้ 

นอกจากอาศยัผูเ้บิกทางดงักล่าวแลว้ ผูใ้หข้อ้มลูก็เป็นช่องทางหนึ่งที่แนะน าคนอ่ืนมาให้
สมัภาษณ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายหรือการมีความสมัพันธส์่วนตัวอันเป็นการสรา้งความไวว้างใจเชื่อถือ
และไดข้อ้มูลตรงและละเอียดมากยิ่งขึน้ วิธีการนีผู้ใ้หส้มัภาษณ์หลายคนไดเ้ป็นช่องทางการเขา้สู่
ผูใ้หข้อ้มลูเป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นเครื่องมือวิจัยต้องมีความต่ืนตัวและไวต่อความรูส้ึก (Alert and 
Sensitive) ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในสนามวิจัยงานในสนามวิจัยเก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์ทาง
สังคมและความรูส้ึกของบุคคล นักวิจัยต้องมีความยืดหยุ่นและยอมรับอัตวิสัย (Subjective 
insights) ของตนว่ามีคุณค่าต่อผูศ้ึกษาใหข้อ้มูล นั่นคือมองเห็นว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศเป็น
สิ่งที่ตอ้งขจดัออกไป ความรูส้กึนีม้ีความส าคญัส าหรบัการไดข้อ้มลูมาก 
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ผูว้ิจัยไดแ้สดงตนเองอย่างชัดเจนว่าเป็นคนไม่ชอบความดอ้ยของเพศหญิง ซึ่งเป็นการ
แสดงออกทัง้การพูดและการกระท า แสดงใหเ้ห็นอย่างจริงจงัและจริงใจ และการเป็นตัวตนเช่นนี ้
ไม่ใช่เสแสรง้เฉพาะในสนามวิจัยเท่านั้น หากเกิดขึน้ในทุกที่และเวลา นักวิจัยเชื่อว่าการแสดง
ตัวตน (Presentation of self) ในสนามวิจัยเป็นสิ่งที่ส  านึกหรือตระหนักรูต้นเสมอ มองตัวเอง
ตลอดเวลาเพราะมีผลกระทบต่องานภาคสนามเสมอ เช่น การแต่งตวั สามารถก าหนดการยอมรบั
นบัถือระหว่างกนั ไม่ท าใหก้ารแต่งตวัเป็นอปุสรรค เป็นตน้ 

การสรา้งความคุน้เคย (Building Rapport) เป็นประเด็นที่ผูว้ิจัยใหค้วามส าคัญเช่นกัน 
โดยเริ่มคยุกบัผูใ้หข้อ้มลูอย่างเป็นกันเองและใหค้วามเคารพสรา้งความสัมพันธ์แบบมิตรภาพ ใช้
ภาษาร่วมกัน เช่นพูดภาษาท้องถิ่นเชียงใหม่ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าค าเมือง บางครัง้ผู ้ให้
สมัภาษณร์อ้งให ้ผูว้ิจัยก็อดไม่ไดท้ี่จะรอ้งใหต้าม นี่คือขัน้ตอนของการเขา้ใจ ผูใ้หส้มัภาษณอ์ย่าง
ถึงแก่น มองทะลแุละเขา้ถึงจิตใจ แมจ้ะเป็นเรื่องของคนอ่ืนก็ตาม 

ความไวว้างใจ (Trust) เกิดขึน้หลงัจากการสรา้งความคุน้เคยดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรา้ง
มิตรภาพใหเ้กิดขึน้อย่างจริงจัง เห็นจากการพูดจาดว้ยถอ้ยค าไม่ต่ืนตระหนกหรือความเครียด มี
ความพอใจและอยากเล่าเรื่องของตน หลายคนดีใจที่ผูว้ิจยักลายเป็นคนฟังเรื่องราวของเขาเหมือน
ไดร้ะบายความรูส้ึกลึก ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน การสื่อสารดว้ยดีช่วยใหเ้ขา้ใจความรูส้ึกระหว่างกัน  
การสรา้งความไวว้างใจนี่เองเป็นส่วนส าคญัที่ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูรูส้ึกสบายใจในการเปิดเผยเรื่องราว
ของพวกเธอใหก้บัผูว้ิจยั (Mandal, 2018) 

การเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลัก (Key informant) การเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลักในงานวิจัยนี ้จะใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะกับเรื่องที่ศึกษา คือเป็น
กรณีของการเลือกขอ้มูลที่เป็นเรื่องของหญิงที่อยู่ในพืน้ที่งานหญิงดังกล่าวมาแลว้ อันเป็นเรื่อง
เฉพาะ เขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการเพื่อเป็นเนื ้อหาใช้ส  าหรับการวิเคราะห์
วฒันธรรมท างานของหญิง อนัเป็นการเลือกที่เรียกอีกแบบหนึ่งว่าการสุ่มเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) เพราะว่าเป็นการน านกัวิจยัโดยการพฒันาทฤษฎี (Neuman, 2014; นิศา ชโูต, 2551) 

การเลือกผูใ้หข้อ้มลูนี ้นกัวิจยัพยายามใหไ้ดบุ้คคล ซึ่งมีความหลากหลายทัง้เชิงอายุและ
รายได้ อาชีพ เป็นผู้น าและลูกน้อง และที่ส  าคัญอันเป็นเกณฑ์ในการเลือกคือผู้หญิงที่ท างาน
แม่บา้น สมรสหรือเคยสมรส ดูแลพ่อแม่และสามี และท างานในอาชีพที่สงัคมยอมรบัว่าเป็นงาน
หญิง เช่น งานพยาบาล งานแม่บ้าน เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลหลักนี ้  ดังที่ ได้กล่าวแล้วว่าผู้วิจัยมี
ความสมัพนัธอ์ย่างมิตรภาพ เป็นผูบ้อกเรื่องราวขอ้มลู เป็นผูท้  าใหเ้กิดหรือไดข้อ้มลูที่ดี คือประการ
แรกเป็นขอ้มลูเชิงวฒันธรรมการท างานในพืน้ที่งานหญิง เป็นต าแหน่งที่ส  าคญัที่ก าหนดเหตกุารณ์
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หรือเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมของเพศหญิง พวกเขาด ารงอยู่ในวฒันธรรมการท างานเหลา่นัน้
เสมือนเป็นเรื่องปกติประจ าวนัโดยไม่รูห้รือตัง้ค าถามกับวัฒนธรรมเหล่านัน้ ผูห้ญิงเหล่านีล้ว้นมี
ประสบการณ์ในการท างานนัน้ ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งเป็นประสบการณใ์นวฒันธรรมที่พวก
เธอไม่ตระหนักถึงความเหลื่อมล า้ที่แฝงอยู่ในการท างานเหล่านั้น ผูห้ญิงกลุ่มนีจ้ึงเป็นบุคคลซึ่ง
สามารถสะท้อนประสบการณ์ให้ผูว้ิจัยเข้าใจถึงความแยบยลของการกดขี่ผ่านวัฒนธรรมการ
ท างาน จากการสอบถามและสงัเกตโดยมีส่วนร่วม ท าใหผู้ว้ิจัยสามารถน าประสบการณ์เหล่านัน้
มาวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ที่กระท ากับผูห้ญิงผ่านวฒันธรรมการท างาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยการสรา้งแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์หรือแนวทางแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) การ
สัมภาษณ์นีเ้ป็นการถามค าถาม การฟัง การแสดงความสนใจ และบันทึกค าให้สัมภาษณ์ด้วย
เครื่องบนัทึกเสียงที่ผูว้ิจยัขออนญุาตแลว้ การสมัภาษณใ์นภาคสนามนี ้มีแนวทางการสมัภาษณท์ี่
ผูใ้หส้มัภาษณม์ีบทบาทส าคญัเพราะเป็นเจา้ของความเขา้ใจ ความรูส้ึก และการใหค้วามร่วมมือที่
เป็นสาระส าคญัของกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย (Neuman, 2014) 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้างเพื่ อการพูดคุยลงลึก
รายละเอียดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ถามให้เห็นข้อมูลลึกรายละเอียดของชีวิตความเป็น
แม่บา้นเป็นหญิงท างานในอาชีพของตน สมัภาษณต์ามแนวชาติพันธ์วรรณนา เชิงวิพากษ์เพื่อให้
เห็นประสบการณช์ีวิตที่อดุมการณโ์ครงสรา้งอ านาจ ก าหนดสรา้ง (Construct) วฒันธรรม 

การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open End) เพื่อให้การสนทนาลงลึกหรือได้ข้อมูลที่ดี 
และเป็นกันเองหรือแบบไม่เป็นทางการ แน่นอนว่าการสมัภาษณ์นีผู้ว้ิจัยไดป้ระสบการณ์ร่วมกัน
หลายครัง้ เรามีประสบการณเ์หมือนกนั ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่น าไปสู่การไวว้างใจ พูดถึงสิ่งที่เขาอยาก
เล่าใหน้กัวิจยัฟังอย่างไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน แน่นอนว่าการไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณท์ี่เชื่อถือ
ได้นี ้ ผู ้วิจัยจะไม่ใช้ค าถามน า (Leading Question) เพราะจะมุ่งไปสู่การด่วนสรุปหรือข้อมูลที่
ผิดพลาดได ้

การสัมภาษณ์บางคนให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวแต่บางคนหลายครั้ง ผู้วิจัยจะสร้าง
ความคุน้เคยและน าการสนทนาในหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแนวค าถามหรือแนวการสมัภาษณโ์ดยเริ่ม
จากขอ้มลูพืน้ฐานทั่วไป ถามง่ายๆ คยุสบายๆ จากนัน้เมื่อเห็นว่าผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่เครียดแลว้ก็จะ
เจาะลึกถึงประสบการณ์ในพืน้ที่หญิง ลงไปในรายละเอียดของชีวิตประจ าวันของงานหญิง การ
ถามลงไปในรายละเอียดนีเ้มื่อพบว่าการพดูคยุเป็นไปดว้ยดีไม่เครียดหรือเริ่มสนุกแลว้ ผูว้ิจยัจะท า
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การตะลอ่ม (Probing) เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรูส้กึลกึ อนัเป็นขอ้มลูที่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ การคุน้เคย
หรือไดพ้บกนับ่อย ท าใหส้ามารถตะลอ่มลงลกึในเรื่องที่มีความอ่อนไหวละเอียดอ่อนได ้

บริบทของการใหส้ัมภาษณ์ (Interview context) ผูว้ิจัยตระหนักดีว่าการสนทนาบริบท
หรือบรรยากาศการสมัภาษณ์ตอ้งมีความเป็นส่วนตวั ปราศจากการรบกวนไม่เกิดขึน้อย่างในหอ้ง
รบัประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนแน่นอน ผูว้ิจัยเลือกบา้นของผู้ให้สัมภาษณ์อันเป็น
สถานที่ที่พวกเขามีความสบายใจที่จะพูดคุย อย่างไรก็ตามบางกรณีหากที่บา้นไม่สะดวกและไม่
เป็นส่วนตัว นักวิจยัก็หาสถานที่ อ่ืน ๆ ที่สามารถคยุกันไดเ้ช่นในหอ้งพักในที่ท างาน ที่เงียบๆ ไม่มี
คนพลกุพลา่น เป็นตน้ 
การวิเคราะหข์้อมูล  

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ที่บนัทึกไวใ้นเครื่องบนัทึกเสียง ผูว้ิจัยได้ท าการถอดบนัทึกการ
สนทนา และน ามาประกอบร่วมกันกับบนัทึกและการสงัเกตของผูว้ิจยัระหว่างการสัมภาษณแ์ละ
การเขา้สู่สนาม พรอ้มกนันีผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูที่เก็บรวบรวมมามาวิเคราะห ์โดยการสรา้งกรอบแนวคิด 
(Conceptual framework) หรือพัฒนาแนวคิดใหม่ และการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เหล่าเหล่านัน้ ผูว้ิจยัสรา้งแนวคิดจากการอ่านขอ้มลูและตัง้ค าถามอย่างวิพากษ์ ส่วนค าถามหรือ
ประเด็นมาจากไหนนัน้ สามารถตอบไดว้่ามาจากค าที่เป็นนามธรรมจากแนวคิดและกรอบแนวคิด
ของวฒันธรรมการท างานหญิงในพืน้ที่หรือสถานที่ของผูห้ญิง นั่นคือจากแนวคิดจากการถอดรหสั
ขอ้มูล (Coding Data) อันเป็นข้อมูลดิบให้เป็นประเภทแนวคิดและสรา้งหัวขอ้ (Themes) หรือ
แนวคิด (Concepts) นั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค าถามวิจัยเป็นแนวการวิเคราะห์หรือตอบ
ค าถามวิจยันั่นเอง ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปถึงรายละเอียดของขอ้มลูและช่วยท าใหคิ้ดในระดบัความเป็น
นามธรรมสงูขึน้คือน าไปสูก่ารสรา้งทฤษฎีนั่นเอง (Charmaz, 2014; Neuman, 2014) 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มจากการเปิดรหัส (Open Coding) โดยการน าข้อมูลมา
เรียบเรียงและอ่านขอ้มูลอย่าชา้ ๆ ระมดัระวงั อ่านไปและคิดไปเพื่อใหเ้ห็นหวัขอ้ และก าหนดรหัส
ในเบือ้งตน้ (Assigns initial codes) อันเป็นความพยายามก าหนดหรือจัดประเภทขอ้มูลโดยมีสี่
ขัน้ตอนคือ หนึ่งการดรููปแบบ (Pattern) ของขอ้มูล ต่อไปคือคิดออกมาในรูปของระบบ (System) 
และแนวคิด ขั้นตอนสามคือมีองคค์วามรูห้รือแนวคิดเป็นพืน้ฐาน และสี่คือก าหนดเนือ้หาสาระ 
(Information) จึงกล่าวไดว้่าการถอดรหสัมีหา้ส่วนคือจากหนึ่งถึงสามที่กล่าวมาคือการก าหนดชื่อ 
ห รื อ ก าห นดค าแ ล ะสี่ ถึ งห้ า คื อ ก า รนิ ย าม ลั กษณ ะส าคัญ  (A definition with a main 
Characteristic) นั่นคือมองหาค าที่ส  าคญั เหตุการณ์หลกัหรือหัวขอ้ โดยการเขียนแนวคิดอันเป็น
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การสรา้งหวัขอ้ใหม่ (New theme) ซึ่งมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเป็นหลกั (Creswell & Poth, 2016; 
นิศา ชโูต, 2551)  

การท าการเปิดรหัสนัน้ เป็นการจัดระเบียบขอ้มูลที่ไดเ้ก็บรวบรวมมา ซึ่งจะท าใหผู้ว้ิจัย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ่งยิ่งขึน้ โดยเริ่มจากการจัดประเภทของรหัสเบื ้องต้น (Initial 
Coding) หรือแนวคิดเบือ้งตน้ ซึ่งสรา้งจากขอ้มูลที่มีลกัษณะซ า้ซอ้นหรือคลา้ยคลึงกัน การสรา้ง
รหัสเบือ้งตน้จึงมีความส าคัญกับในการวิเคราะหข์อ้มูล เนื่องจากรหัสเบือ้งตน้เป็นรากฐานที่จะ
น าไปสู่การวิเคราะห์ที่ลุ่มลึกมากขึน้จากขอ้มูลที่ไดม้าเก็บรวบรวมมา หลังจากนั้น ผูว้ิจัยจึงเริ่ม
คน้หาความสมัพันธร์ะหว่างขอ้มูลเบือ้งตน้ หรือการท าแก่นของรหัส (Axial coding) ในขัน้ของท า
แก่นของรหัสนี ้  ผู ้วิจัยจะหาสาเหตุ  (Cause) และผลที่ ตามมา (Consequence) เงื่อนไข 
(Condition) และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ยุทธวิธีและกระบวนการ (Strategy and process) 
มองหาประเภท (Categories) และแนวคิดที่เป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกันการท าแก่นของรหัสไม่
เพียงแต่เป็นการกระตุน้ความคิดใหเ้กิดการเชื่อมโยงกนัของแนวคิดเท่านัน้ แต่ยงัท าใหเ้กิดค าถาม
ใหม่ๆ สามารถบอกใหท้ราบว่าหวัขอ้ใดควรละทิง้ไปและหวัขอ้ใดควรศึกษาใหล้ึกลงไปอีก ขัน้ตอน
สุดท้ายคือการให้รหัสแบบคัดสรร (Selective Coding) กระท าโดยการระบุ (Identified) หัวข้อ
ส าคัญ โดยการเลือกหวัขอ้และเปรียบเทียบระหว่างกนัเป็นการเริ่มหลกัจากการไดพ้ัฒนาแนวคิด
และจัดระเบียบการวิเคราะหอ์ันน าไปสู่การสรา้งค าอธิบายกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในงานวิจัยนี ้ ในการท า
รหัสแบบคัดสรรนี ้ความสัมพันธ์ของหัวข้อรหัสเบือ้งต้นต่าง จะเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยสามารถ
จดัการขอ้มลู ดว้ยการก าหนดหรือระบุหวัขอ้เดิมหรือหวัขอ้ใหม่ใหม้ีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ หรือ
อาจน าไปสู่การสรา้งแนวคิดเพิ่มเติมจากเดิมหรือแนวคิดใหม่จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยก็เป็นได ้
(Denzin & Lincoln, 2011; Neuman, 2014) 
ประสบการณภ์าคสนาม 

การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านวฒันธรรม เป็นการ
มองมิติที่หลากหลายซบัซอ้น ดังที่กล่าวมาแลว้นัน้ กระบวนการวิจัยที่เนน้เรื่องประสบการณข์อง
ผูห้ญิง และเป็นการสรา้งความรู้ร่วมกันระหว่างผูว้ิจัยกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูเชิง
ลึกนั้น การสรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีให้เกิดขึน้ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยจึงเป็นหัวใจหลัก 
ปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในภาคสนามจึงเกิดไดใ้นหลายกรณี กลา่วคือ 

เรื่องของบุคคล ซึ่งแยกไดเ้ป็นผูแ้นะน าและผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งผูว้ิจยัเลือกบุคคลที่เป็นผูท้ี่
ผูใ้ห้ข้อมูลไวใ้จซึ่งกันและกันกับผู้แนะน า และรูจ้ักกันมาอย่างดี เช่นในกรณีที่ไปสัมภาษณ์ใน
ต่างจังหวัด ผูว้ิจัยไดเ้ริ่มจากการอธิบายใหผู้แ้นะน าเขา้ใจถึงหวัขอ้ในการวิจยัอย่างดี และฝึกถาม



  58 

ตอบกบัผูแ้นะน า เพื่อใหผู้แ้นะน ารูแ้นวทางในการสมัภาษณ ์และสิ่งส  าคญัคือบคุคลเปา้หมายที่จะ
แนะน าใหพ้ดูคุยนัน้ควรที่จะเป็นใคร การใชเ้วลากบัผูแ้นะน าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ผูว้ิจยั
จะไดไ้ม่เสียเวลามากในการลองผิดลองถูกผูใ้หข้อ้มลู ดงันัน้ผูแ้นะน าจึงตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคใ์น
การสัมภาษณ์นี ้เพื่ออะไรและต้องการผู้ให้สัมภาษณ์แบบไหน ถึงแม้จะมีเอกสารรบัรองจาก
สถานศึกษาก็ตาม แต่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่แลว้จะสังเกตหน้าตาท่าทางของผูว้ิจัยว่าไวใ้จได้
หรือไม่ อยากคุยดว้ยหรือว่าไม่อยากคุยดว้ย ดังนั้นการสรา้งความเป็นมิตรจึงเป็นใบเบิกทางที่ดี 
ผูว้ิจัยไดป้ระสานไปยังผูแ้นะน าก่อน ก่อนการวางแผนการเดินทาง และเมื่อเดินทางไปถึงตอ้งขอ
พบผูแ้นะน าก่อนตวัต่อตวั และจึงจะขอใหผู้แ้นะน าพาไปพบกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์ดงันัน้ในการพบปะ
กนัครัง้แรกอาจจะยงัไม่ไดส้มัภาษณใ์นบางราย เพราะยงัไม่เปิดใจ อย่างเช่นช่างเสริมสวยที่ไปพบ
ครัง้แรกจะปิดกั้นตัวเอง การถามตอบในเรื่องทั่ว ๆ ไป ก็เป็นการถามค าตอบค า ต่อมาผูว้ิจัยจึง
ลว่งรูว้่าช่างเสรมิสวยคนนีผ้่านเรื่องราวของความเจ็บปวดกบัเพื่อนสนิท เธอจึงสรา้งก าแพงและไม่
ค่อยไวใ้จใครเลย แต่ด้วยผู้วิจัยรูป้ระวัติที่น่าสนใจของเธอจากผู้แนะน า ผู้วิจัยจึงไม่ลดละที่จะ
พยายามเขา้ถึง ถึงแมว้่าจะใชภ้าษาถิ่นในการพดูคยุ เพื่อใหเ้ธอรูส้ึกสะดวกใจในการพดูคยุ แต่ครัง้
แรกไม่เป็นผล ครัง้ที่สองผูว้ิจยัไปเองโดยไม่ใหผู้แ้นะน าพาไป และดทู่าทีว่าเธอตอ้งการที่จะพดูคุย
ดว้ยหรือไม่ เธอใหผู้ว้ิจยันั่งรอเพราะเธอบอกว่าจะมีลกูคา้มาท าผม ผูว้ิจยัก็เต็มใจรอ เธอบอกว่าให้
เดินไปที่ตลาดดสูถานที่ก่อนเพื่อรอ ผูว้ิจยัเห็นว่าการไดเ้ดินไปดบูริเวณใกลเ้คียงกบัรา้นของเธอ จึง
เป็นโอกาสที่ดีและเป็นขอ้มลูประกอบประกอบในการศึกษาเรื่องราวของเธอ และในอีกครึ่งชั่วโมง
ต่อมาผูว้ิจัยไดก้ลบัมานั่งรอที่รา้นและบอกกบัเธอว่าอยากสระผมท าผมดว้ย ในตอนแรกเธอบอก
ว่าไม่ถนัดผมทรงแบบนี ้ผูว้ิจัยก็ไม่ลดละที่จะขอนดัเธอในวนัถดัไปเพื่อมาท าผม ในวนัที่สองที่พบ
กนัจึงเป็นเพียงการนั่งคุยกันเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อท าความรูจ้ักกัน และในวันที่สาม ถึงจะเป็นวนัที่ได้
สมัภาษณแ์ละไดเ้ป็นลูกคา้ท าผม ซึ่งประสบการณส์ามสิบกว่าปีของการเป็นช่างท าผม จึงสามารถ
รบัรองความเป็นมืออาชีพ และเธอไดน้ัดลูกคา้ไวจ้ึงขอใหก้ลับมาสมัภาษณ์เธออีกในอีกวันหนึ่ง 
และในวันที่สี่นี่เอง เธอไดเ้ล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจขอฟังอย่างเต็มที่ นี่คือหนึ่งในประสบการณ์
ของการสมัภาษณ์และสรา้งความไวเ้นือ้เชื่อใจ และในบางคนพบกันครัง้แรกก็ยินดีที่จะใหข้อ้มูล
เป็นอย่างดีและในเชิงลกึ การเลือกขอ้มลูมาใชใ้นงานนีถ้ึงแมจ้ะมีเพียงสิบหา้คน แต่การสมัภาษณ์
ผูใ้หส้มัภาษณจ์ านวนยี่สิบหา้คน จึงเต็มไปดว้ยความรูแ้ละประสบการณท์ี่หลากหลายในการแกไ้ข
ปัญหาและการสรา้งความไวใ้จใหเ้กิดขึน้ในระยะสัน้ แต่กลบักลายเป็นความสมัพันธท์ี่ดีและสนิท
สนมกนัในบางกรณี 
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เร่ืองของข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาในการขอสัมภาษณ ์ 
ผูว้ิจยัไดน้ดัหมายผูใ้หข้อ้มลูล่วงหนา้เพื่อขอสมัภาษณผ์่านทางโทรศพัทแ์ละบางกรณีนดั

หมายผ่านทางผู้แนะน า ซึ่งในบางครัง้เวลาตามที่นัดหมายไว้ไม่เป็นไปตามนั้น เนื่องจากผู้ให้
สมัภาษณบ์างรายตอ้งท างานทัง้กลางวนัและกลางคืน การสมัภาษณจ์ึงตอ้งใชเ้วลามากกว่าหนึ่ง
ครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นตามที่ตัง้ไว ้เช่น นัดสมัภาษณแ์ม่บา้นคนหนึ่งไว ้แต่เวลาพักกลางวนั
เธอมีไม่มากนัก ตอ้งนัดตอนเย็นเวลาเลิกงานแลว้อีกครัง้เพื่อคุยต่อเนื่อง บางรายตอ้งไปท างาน
รบัจา้งเวลากลางคืน แต่สะดวกท่ีจะใหไ้ปพบ ผูว้ิจยัจึงนดัไปในสถานที่ที่ดแูลว้ปลอดภยั เช่นในรา้น
กาแฟที่โล่งแจง้ ไม่มืด และไม่แออดัจนเกินไป บางรายสะดวกใหส้มัภาษณ์แต่เวลากลางคืนหลงั
สองทุ่มไปแลว้ เพราะต้องเข้าเวร ผู้วิจัยจึงให้เลือกว่าจะให้ไปพบในสถานที่ใดที่สะดวกในการ
เดินทาง และตอ้งรูส้ึกปลอดภัยทัง้สองฝ่าย บางรายสะดวกใหไ้ปพบเวลาเชา้ตรู่ก่อนเปิดรา้น เช่น
เปิดรา้นเวลาเจ็ดโมงเชา้ ผูว้ิจยัจะตอ้งไปรอเพื่อสมัภาษณตี์หา้ เพื่อที่อย่างนอ้ย  1-2 ชั่วโมงต่อครัง้
ในการพดูคยุกนั แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผูใ้หส้มัภาษณเ์ต็มใจที่จะพดูคยุดว้ย 
ขอจ ากัดในเร่ืองสถานที ่ 

สว่นใหญ่แลว้ผูใ้หส้มัภาษณจ์ะเป็นผูก้  าหนดสถานที่ที่จะไปพบและใหร้อพบได ้เนื่องจาก
ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มีพ านักหรือสถานที่ท างานในต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในสถานที่
ต่าง ๆ ในฐานะลูกจา้ง จึงตอ้งท าการขออนุญาตก่อนเขา้ไปใชส้ถานที่ และบางครัง้ตอ้งหาที่หลบ
มมุเพื่อไม่ใหผู้อ่ื้นไดร้บัรู ้ไดย้ินในเรื่องที่พดูคยุกนั ผูว้ิจยัไดร้บัประสบการณส์มัภาษณใ์นหอ้งพกั ที่
เป็นที่ค่อนขา้งมืดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แต่ผูใ้หส้มัภาษณย์ืนยนัว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสม
แลว้ในการพดูคยุ และในบางรายตอ้งอาศยัสมัภาษณก์นัในรา้นอาหาร เพราะบางรายตอ้งการที่จะ
ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการพูดคุยที่
นอกเหนือจากค าถามที่ตั้งไว ้ท าให้ได้รูจ้ักตัวตนของคนๆ นั้นได้ดีมากยิ่งขึน้ การสัมภาษณ์จึง
เป็นไปดว้ยการไม่เป็นทางการ ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ ์แต่ไดร้บัค าตอบครอบคลุมกับค าถามที่ตั้ง
โครงไวแ้ลว้ การพูดจาจึงเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประสบการณข์องผูเ้ล่า ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่าง
มากกบังานวิจยั สว่นในรายท่ีเป็นเจา้ของกิจการเอง จะนดัพบปะในสถานที่ท างานนัน้ ๆ โดยไม่ติด
เงื่อนไขตอ้งขออนญุาตหรือสิ่งรบกวน บางงรายพาเดินชมกิจการก่อนการใหส้มัภาษณ ์บางรายพา
ชมรา้นและที่พกัหลงัจากการสมัภาษณ ์เป็นตน้ ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นประโยชนต่์องานวิจยัทัง้สิน้  
ขอจ ากัดในเร่ืองการเดินทาง  

เนื่องจากการสมัภาษณส์่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในเมือง ผูส้มัภาษณต์อ้งเดินทางออกนอกเมือง 
ซึ่งในต่างจังหวัดไม่มีรถประจ าทางมากนัก จึงตอ้งอาศัยรถเมล ์รถตุ๊กตุ๊ก รถรบัจา้งพิเศษ รถสอง
แถว รถสามลอ้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ส  าหรบัผูว้ิจัย แต่ท าใหเ้ขา้ใจถึงความยากล าบากของ
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ผูห้ญิงในการเดินทางสญัจรไปมา และมีบางรายที่เจา้ของรา้นซึ่งเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ บริการรบัส่ง
ผูว้ิจัยจากที่พักไปยังสถานที่ที่ผูใ้หส้มัภาษณ์อยู่อาศัยหรือรา้นคา้ โดยรบัเป็นค่าโดยสาร เพื่อเกิด
รายไดแ้ละท าให้เธอเต็มใจพูดคุยดว้ย การสัมภาษณ์จึงเป็นไปในขณะที่นั่ งรถโดยสารไปจนถึง
จุดหมาย ผูว้ิจยัจึงไดร้บัประสบการณข์องการสมัภาษณ์ในรูปแบบใหม่ คือบนรถยนตส์่วนตัวของ
ผูใ้หส้มัภาษณ ์แต่ไดน้ ามาไวร้บับริการโดยสารลกูคา้ จึงเป็นการสมัภาษณส์องต่อสองในรถยนตท์ี่
มีความส่วนตัว และไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์การบริการในรูปแบบใหม่ของรา้นคา้ที่ตอ้งไปบริการ
ลกูคา้ถึงที่พกั เพื่อความสะดวกสบายของลกูคา้ซึ่งเป็นคนส าคญั 
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บทที ่4 
งานของผู้หญิงในบริบทวัฒนธรรม 

การท างานเป็นที่รับรูก้ันโดยทั่วไปว่า คือการที่มนุษย์ใช้ความรูค้วามสามารถในการ
กระท าการบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่สังคมและวัฒนธรรมให้ความหมายว่ามีคุณ ค่า 
แนวคิดสมัยใหม่ในโลกทุนนิยม แรงงานของมนุษยถ์ูกสรา้งใหม้ีคุณค่าผ่านการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของมนุษยท์ี่เรียกว่าทุนมนุษย ์(Human Capital) อย่างไรก็ดี การกล่าวเช่นนีด้เูหมือนว่า
มนุษยจ์ะเหมือนกันหมด แต่โลกแห่งความเป็นเพศมนุษยผ์ูช้ายและผูห้ญิง (หากเราเชื่อว่ามีเพียง
สองเพศ) ถูกแบ่งแยกใหแ้ตกต่างกนั หากพิจารณาค าว่าการท างาน ภาพสะทอ้นในความคิดของ
สิ่งที่เรียกว่าการท างานและงานนัน้ตัง้อยู่บนโลกทัศนข์องความเป็นชาย และยังอยู่ในวิธีคิดแบบ
สมัยใหม่ หมายความว่าผูช้ายเป็นผูอ้อกไปท างานหาเงินตามหลกัคิดของระบบทุนและเป็นการ
ท างานที่เป็นทางการ ส่วนผูห้ญิงยังถูกมองว่ามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและยังถูกจัดการให้อยู่
ภายใตก้รอบคิดเช่นนัน้ แมว้่าในส่วนหนึ่งจะดเูหมือนว่าผูห้ญิงก็มีโอกาสมากขึน้ในการท างานใน
ระบบที่เป็นทางการหรือที่นกัวิชาการหลายท่านใชค้ าว่ากา้วออกจากพืน้ที่ส่วนตวัสูพ่ืน้ที่สาธารณะ 
(Private to public space) แต่ในปรากฏการณ์ที่ด  ารงอยู่นัน้ ผูห้ญิงก็ยังเล่นบทการท าหนา้ที่เป็น
ผูส้นับสนุนอยู่ดี น้อยรายที่จะขึน้เป็นผู้น าองคก์รดว้ยตัวของตนเอง ซึ่งตอ้งท าความเขา้ใจหรือ
คลี่คลายให้เห็นดว้ยว่าการด ารงต าแหน่งน าเหล่านั้นมีเงื่อนไขอย่างไร อย่างไรก็ดีส  าหรบับทนี ้
ตอ้งการจะใหผู้อ่้านหนักลบัมาทบทวนความหมายของค าว่า “งาน” (Work) กบัผูห้ญิง (Women) 
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะตอ้งเขา้ใจบริบททางวัฒนธรรมที่มีส่วนส าคัญในการประกอบสรา้งสิ่งที่
เรียกว่างาน รวมทัง้พืน้ที่ท างานของผูห้ญิงซึ่งอาจจะไม่ไดม้ีความหมายเช่นเดียวกับงานในระบบ
ทนุนิยมสมยัใหม่ขา้งตน้ที่กล่าวถึง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงตอ้งการชีช้วนใหร้่วมกนัทบทวนความหมายของ
การท างานว่าส าหรบับุคคลที่ถูกสรา้งให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ที่มีความเป็นหญิง หากใชค้ าว่าการ
ท างานในบริบทชีวิตของพวกเธอ อาจไม่ เพียงพอในการสะท้อนสิ่ งที่ เธอต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งค าว่าการท างานไม่สามารถใหค้วามหมายครอบคลมุสิ่งนีไ้ด ้ผูว้ิจยัจึงขอใชค้ าว่า
งานแทนการท างาน เพราะเชื่อว่ากวา้งขวางและครอบคลุมกว่า ซึ่งความรูจ้ากประสบการณ์ของ
ผูห้ญิงที่ช่วยกนัแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นบทนีจ้ะไดน้ าสู่ความเขา้ใจดงักล่าว 

ความหมายของค าว่างานของผูห้ญิง (Women Work) นัน้ ครอบคลมุกิจกรรมทัง้ในพืน้ที่
ในบา้นและนอกบา้น ดงันัน้พืน้ที่การท างานของผูห้ญิงจึงอยู่ทัง้ในพืน้ที่ในบา้นและนอกบา้น และ
เป็นงานที่ไม่ไดร้บัค่าจา้งแรงงานเสมอไป โดยเฉพาะงานในบา้นของบคุคลที่เป็นภรรยาหรือลกูสาว
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หรือแมแ้ต่แม่ หากแต่ผูห้ญิงเชื่อว่าเป็นงานที่ตอ้งกระท า ท าใหต้ั้งขอ้สงสัยไปไดว้่าสิ่งเหล่านีถู้ก
สรา้งมาไดอ้ย่างไร จึงท าใหผู้ห้ญิงเชื่อว่าจะตอ้งกระท าบทบาทผูห้ญิงดีของสงัคม   

จะเห็นไดว้่าประสบการณ์ในบริบทวฒันธรรมของงานที่ผูห้ญิงท านัน้ ถูกท าใหเ้ป็นปกติ 
ธรรมชาติจนมองไม่เห็น บทบาทหน้าที่ของลูกผูห้ญิงที่ท างานหนัก เป็นงานที่ผูช้ายไม่ท า เพราะ
เป็นหนา้ที่ของผูห้ญิง ทัง้นีเ้พราะสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัของเจตจ านงของอ านาจของอดุมการณช์ายเป็น
ใหญ่นัน้ ตอ้งการใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัขึน้ระหว่างเพศในสงัคม การใหค้วามส าคญักบัผูห้ญิง
ดอ้ยกว่าผูช้าย ก าหนดการท างานที่ใหค้ณุค่าและความหมายกบังานที่สรา้งรายได ้ที่มีค่าจา้งหรือ
ค่าตอบแทน ส่วนงานที่ไม่สรา้งรายไดใ้นบา้นถูกใหค้วามหมายว่าเป็นหนา้ที่ที่ผูห้ญิงดีทุกคนควร
ท า ผูช้ายจึงถูกวางในต าแหน่งที่สูงกว่าในฐานะเป็นผูท้ี่สรา้งรายไดเ้พื่อดูแลครอบครวั (Earning 
Body) ที่คนในสังคมยอมรบัใหผู้ช้ายรูส้ึกว่าตนมีความชอบธรรมที่จะกระท าการใด ๆ เหนือกว่า
ความเป็นหญิง จากประสบการณข์องผูห้ญิงที่เลา่และแบ่งปันประสบการณข์องความไม่เท่าเทียม
ทางเพศที่เกิดขึน้ คือผูห้ญิงตอ้งเป็นบุคคลที่ตอ้งรบักับความไม่เป็นธรรมที่สงัคมสรา้งขึน้ การมอง
ไม่เห็นถึงผูถู้กกระท าในสงัคมเพื่อการรกัษาไวซ้ึ่งวฒันธรรมของงานที่ผูห้ญิงตอ้งท านัน้ นี่คือความ
ตอ้งการที่งานวิจัยนีต้้องน ามาวิเคราะห์ใหเ้ห็นและสรา้งความเขา้ใจถึงบริบทนี ้ถึงแมจ้ะมีการ
ยอมรบัและยินยอมท าเพราะถือว่าเป็นหนา้ที่ที่เกิดมาแลว้ตอ้งท าดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ตามแต่ความ
เชื่อของแต่ละคน แต่มีคนอีกจ านวนไม่น้อยที่ตั้งค าถามและทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึน้นี ้การ
ท างานที่เป็นทางการและความเป็นผูน้  าไดถ้กูวางไวใ้หก้บัความเป็นชาย ประสบการณข์องผูช้ายจึง
ถกูใหค้วามหมาย คนในสงัคมใหค้วามเชื่อถือ เสียงจึงดงั  

ผูห้ญิงก่อนการเขา้สู่งานจนถึงการเขา้สู่งานของผูห้ญิงนัน้ มีปฏิบติัการซึ่งในที่นีห้มายถึง
ปฏิบติัการของวาทกรรมความเป็นหญิงที่สามารถวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงการผลิตซ า้ความเป็นหญิงใน
กระบวนการที่แฝงและฝังลึกถึงการครอบง าของอุดมการณ์ความเป็นชายอยู่ในทุกอณูของ
ชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงใหท้ างานในฐานะผูม้ีบทบาทหนา้ที่ ท าอย่างปกติอนัเป็นพืน้ที่ที่สรา้งงาน
ให้ผูห้ญิงต้องรบัผิดชอบในบทบาทภรรยาและแม่ของตนที่ให้ชีวิตและทุ่มเท ชีวิตทั้งชีวิตให้ท า
หนา้ที่ที่ถูกวางไวด้อ้ยกว่า ต ่ากว่าและถูกกกัขงัจองจ า ดว้ยการถูกท าใหเ้ป็นความเป็นส่วนตวัหรือ
เป็นเรื่องภายใน (Domestic) ในทุก ๆ พืน้ที่งานที่ ๆ ไม่มีใครไดย้ินเสียงและไม่เคยใหค้วามส าคญัที่
ทดัเทียมกบัความเป็นชาย 
การเข้าสู่ความเป็นเพศของผู้หญิง (Engendering Womanhood) 

ก่อนการเขา้สู่งานหรือก่อนการกา้วเขา้สู่สงัคมภายนอกนัน้ ผูห้ญิงไดถู้กสรา้งใหม้ีความ
เป็นเพศ (Engender) ในบา้น นั่นคือการใหร้หัสทางวัฒนธรรม (Encode) เป็นการสรา้งความคิด
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ทางวฒันธรรมที่ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของความเป็นหญิงในสงัคมผ่านปฏิบติัการต่าง  ๆ รวมถึง
สิ่งของ เครื่องใชท้ี่เป็นที่เขา้ใจกนัในสงัคม และเป็นการแยกเพศหญิงและชายไดอ้ย่างชดัเจน ดัง้นัน้
การสรา้งใหเ้พศหญิงมีความเป็นหญิง (Feminization) สะทอ้นผ่านวัฒนธรรมนัน้ ผูว้ิจัยตอ้งการ
วิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงปฏิบติัการต่าง ๆ ที่ครอบง าใหผู้ห้ญิงมีความรูส้ึกนึกคิดที่ฝังลึกในตัวตนในการ
ยอมรบัและยินยอมปฏิบัติตาม จากความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ลูกผูห้ญิงพึงมีและพึงปฏิบัติ ดว้ยการ
สรา้งความเป็นเพศหญิง  

จากการศึกษาบรบิทวฒันธรรมของงานหญิงที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละวิเคราะหอ์อกมา
ตามวิธีวิทยาการวิจยัสตรีนิยมเชิงชาติพนัธุว์รรณนาเชิงวิพากษ ์ดงัที่กลา่วมาใบบทท่ีผ่านมา ผนวก
กบัการทบทวนวรรณกรรม ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถแบ่งการอธิบายประสบการณ์ของผูห้ญิงที่ตอ้งใช้
ชีวิตอยู่ภายใตอ้ดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ที่ประกอบสรา้งใหพ้วกเธอกลายเป็นเพศหญิงผ่านความรู ้
อ านาจ และการท างานของกลไกต่าง ๆ ในสงัคม โดยสามารถอธิบายไดด้งันี ้1) การสรา้งใหผู้ห้ญิง
ตอ้งเป็นคนรกัความสะอาด 2) การสรา้งใหผู้ห้ญิงตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น 3) การสรา้งใหผู้ห้ญิง
เป็นคนที่ใชอ้ารมณค์วามรูส้ึก 4) การสรา้งใหเ้ป็นคนเชื่อฟัง 5) การสรา้งใหเ้ป็นคนรกับา้นและผูก
ตวัเองติดอยู่กบับา้น และสดุทา้ย 6) การสรา้งใหเ้ป็นคนอดทนกบัความล าบาก 

การสร้างความเป็นเพศหญิงในเด็กหญิง  
โดยสะทอ้นผ่านการใหค้วามหมายทางวฒันธรรมในหลากหลายวิธี การบ่งบอกถึงเพศ

ของเด็กนัน้เกิดตัง้แต่การเริ่มตัง้ครรภข์องแม่ เมื่อพ่อกบัแม่ทราบว่าลกูของตนเองมีเพศใด ความคิด 
ความเชื่อ และความคาดหวงัทางสงัคมก็มกัจะเกิดขึน้มาเหมือนเงาตามตัว อย่างในเรื่องของ “สี” 
โดยสีบ่งบอกความหมายของเด็กหญิง ผ่านเสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใช ้การใชส้ีที่ถกูใหค้วามหมายว่า
อ่อนหวานหรืออ่อนโยน ซึ่งโดยทั่วไปจะเชื่อมโยงสีชมพกูบัความเป็นหญิง และสีส  าหรบัเด็กผูห้ญิง
ตอ้งไม่เขม้เพราะจะถูกใหค้วามหมายในเชิงความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นที่เขา้ใจในสังคมว่าเป็นคู่ตรง
ขา้มของความอ่อนโยน การใหค้วามหมายกบัสีว่าสีไหนเหมาะกบัเพศใด เป็นปฏิบติัการทางสงัคม
อีกแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการใชส้ีและการใหช้ื่อที่แสดงใหเ้ห็นความเป็นหญิงแลว้ การเลือกซือ้
ของเล่นรวมไปถึงการจดัหอ้งเพื่อเตรียมรบัลูกที่จะเกิดมา ลว้นเป็นกระบวนการที่สรา้งความเป็น
เพศในกบัเด็กผูห้ญิง การสรา้งเพศใหก้บัเด็กจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ก่อนที่เด็กคนนัน้จะลืมตา
มาดโูลกดว้ยซ า้ไป  

นอกจากกระบวนการทางสงัคมแลว้ ยงัมีการสรา้งความเป็นหญิงใหค้วบคู่ไปกบัตวัตน
ความอ่อนโยนโดยผ่านความรู ้(Knowledge) จากสถาบันการศึกษา (Disciplinary Institution) 
จากหนงัสือต ารา (Text books) หรือจากวิชาหลกัสตูรต่าง ๆ ที่เป็นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
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หญิง คุณสมบัติของกุลสตรี เป็นต้น  โดยการถ่ายทอดความรูน้ั้นจากผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) 
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานระยะหนึ่งแลว้ จึงท าใหผู้ห้ญิงเชื่ออย่างสนิทใจถึงความเป็นปกติและ
ธรรมชาติของความเป็นหญิงที่ตอ้งอ่อนโยน เรียบรอ้ย และค าสอนของผูใ้หญ่ในบา้นก็มีบทบาท
ส าคญัในการสง่เสรมิหรือปรบัเปลี่ยนกิรยิามารยาทของผูห้ญิงที่พึงกระท า การสรา้งความเป็นหญิง
ใหเ้กิดขึน้ในตวัตนใหฝั้งลกึในจิตวิญญาณไดโ้ดยเรื่องดงัต่อไปนี ้

การสร้างให้ผู้หญิงต้องเป็นคนเรียบร้อย มีระเบียบและรักความสะอาด  
ผู้หญิงเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเรียบรอ้ย มีระเบียบและรกัความสะอาด จึง

สามารถกล่าวไดว้่าความเรียบรอ้ยของผูห้ญิงนัน้ ไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่ในเรื่องของกิริยามารยาทเพียง
เท่านัน้ แต่การจดัการใหเ้ด็กผูห้ญิงปฏิบติัตนเป็นคนรกัสะอาดในทุกพืน้ที่ที่ตนด ารงอยู่ และสรา้ง
ใหม้ีความเรียบรอ้ยซึ่งเป็นคู่ตรงขา้มของความกระโดกกระเดกของความเป็นชาย เมื่อใดก็ตามที่
พวกเธอมีพฤติกรรมหรือความคิดที่แปลกแยกออกไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม เด็กหญิงเหล่านีก้็
ถกูสงัคมจดัการใหอ้ยู่ในระเบียบแบบแผนของความเป็นหญิง เช่นเมื่อเด็กหญิงมีกิริยาท่าทางหา้ว
แบบเด็กผูช้าย ไม่งดงามสมกับความเป็นกุลสตรี พวกเธอจะถูก ครูที่โรงเรียนว่ากล่าว หรือถูก
ผู้ใหญ่ตักเตือนให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านั้น การสรา้งให้ผู ้หญิงต้องมีระเบียบที่คู่กับความ
เรียบรอ้ย เป็นการตีกรอบใหผู้ห้ญิงผูกติดกบัความเป็นกฎเกณฑก์ติกาต่าง ๆ ในสงัคมนั่นเอง และ
ความเรียบรอ้ยนัน้ ยงัมีนยัถึงเรื่องเพศดว้ย ดงันัน้หากผูห้ญิงมีความรู้เรื่องเพศภาวะก็จะถกูมองว่า 
ก๋ากั่น ซึ่งเป็นภาพลบในทางสงัคม อันเป็นการปิดกั้นโอกาสในการรูเ้ท่าทันเรื่องเพศของเด็กหญิง
และผูห้ญิง จนหลายคนเองก็ตอ้งประสบปัญหาในชีวิตคู่ การตัง้ครรภใ์นวยัที่ไม่เหมาะสม รวมไป
ถึงความเครียดจากการที่ถูกพ่อแม่ต่อว่าเรื่องชีวิตคู่ จนบางคนถึงกับมีความคิดที่จะจบชีวิตของ
พวกเธอ เพียงเพราะว่าพฤติกรรมที่พวกเธอปฏิบัติอยู่ไม่สอดคลอ้งกับความเชื่อของชุมชนนั้น ๆ 
อย่างการตดัสินใจอยู่ก่อนแต่ง หรือการตดัสินใจที่จะไม่มีคู่  

การสร้างให้ผู้หญิงต้องมีความละเอียดถ่ีถ้วน  
เมื่อผูห้ญิงถูดสรา้งใหเ้ป็นคนที่ตอ้งมีระเบียบแบบแผนที่ดี สิ่งที่ตามมาก็คือการ

สรา้งมายาคติใหผู้ห้ญิงเป็นเพศที่มีความสามารถในเรื่องที่ตอ้งใชค้วามละเอียดถ่ีถว้น อย่างเรื่อง
การจัดโต๊ะประชุม การเตรียมอาหารเพื่อรบัแขกผูใ้หญ่ รวมไปถึงเรื่องความสวยงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ไม่ได้ด ารงอยู่ในพื ้นที่ของงานแต่กลับมีส่วนในการก าหนด บทบาท หน้าที่  ภาระงาน หรือ
ความสามารถของผูห้ญิงดว้ยเช่นกนั ในขณะที่ผูห้ญิงกลุ่มนีอ้าจจะไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัดังที่
สังคมคาดหวังไว้ แต่พวกเธอก็ต้องพยายามจัดระเบียบตนเองให้เป็นตามที่สังคมคาดหวังไว ้
ไม่เช่นนัน้พวกเธออาจจะถูกต าหนิจากคนรอบ ๆ ขา้งได้ อย่างในกรณีที่ผูใ้หส้มัภาษณ์เล่าว่าเธอ
ไม่ไดร้บัการยอมรบัจากเจา้นาย เนื่องจากงานที่ท าซึ่งเป็นงานแม่บา้น ถูกใหค้วามหมายว่าเป็น
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เรื่องปกติของผูห้ญิงและเป็นงานที่ไม่มีความส าคญัเมื่อเทียบกบังานอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งนีม้ีความแตกต่าง
จากผูช้ายที่สงัคมอนุโลมใหว้่าสามารถเป็นคนที่ท างานหยาบไดแ้ละไม่จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคัญ
ในส่วนย่อย และยงัใหค้วามหมายว่าผูช้ายสามารถมองภาพใหญ่ไดดี้กว่าผูห้ญิง ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่อง
ที่ตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อน สงัคมยงัใหค้ณุค่ากบัความสามารถของผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงในบริบท
นี ้เนื่องจากการมองภาพที่ใหญ่กว่าของผู้ชายหมายถึงความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ที่
วางแผน ผูห้ญิงจึงท าหน้าที่เป็นเสมือนชา้งเทา้หลงัที่มีหนา้ที่ในการสนับสนุนฝ่ายชายเพื่อผลใน
ภาพใหญ่จะไดอ้อกมาดี จึงเป็นการตีกรอบและแบ่งแยกชัน้ (classification) ของความสามารถที่
ใหค้วามส าคญัของสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่งและจัดใหผู้ห้ญิงรบัผิดชอบในสิ่งที่ไม่ส  าคัญ ผูห้ญิงจึง
กลายเป็นเพียงสว่นเล็ก ๆ ของความส าเรจ็ในดา้นต่าง ๆ สว่นผูช้ายก็ไดร้บัความชื่นชมส่วนใหญ่ไป
เพียงเพราะว่าผูช้ายไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมใหด้แูลเรื่องที่ “ใหญ่” และ “ส าคญั”  

การสร้างให้ผู้หญิงเป็นคนทีใ่ช้อารมณค์วามรู้สึก  
ในดา้นการแสดงออกทางอารมณ์ ผูห้ญิงถูกใหค้วามหมายว่าเป็นผูท้ี่มักจะใช้

อารมณ์ในการตัดสินใจหรือมีการแสดงออกที่ใชอ้ารมณ์มากกว่าฝ่ายชาย และเมื่อฝ่ายหญิงใช้
อารมณ์กับผู้ชาย ฝ่ายชายก็มักจะเชื่อมเรื่องการใช้อารมณ์ของพวกเธอกับเรื่องของการมี
ประจ าเดือน ทัง้ ๆ ที่ในหลายครัง้ฝ่ายเองก็สามารถใชอ้ารมณห์รือค าพดูที่รุนแรงในสถานที่ท างาน
เหมือนกนั แต่สงัคมกลบัตีความในเรื่องเหล่านีว้่าเป็นพฤติกรรมที่ “ปกติ” ของเจา้นายที่เป็นผูช้าย
และหลายครัง้ก็ใหค้ณุค่าในแง่บวก ว่าพวกเขามีความเป็นผูน้  าที่ตอ้งการสั่งสอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ทัง้ยงัเป็นการสรา้งวินยัใหเ้กิดขึน้ในที่ท างาน ในอีกดา้นหนึ่ง ผูช้ายก็ถูกใหค้วามหมายว่า เป็นผูท้ี่ใช้
เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าฝ่ายหญิง สิ่งเหล่านี ้มักผูกโยงอยู่กับหลักการของธรรมชาติที่
สรา้งสรรคใ์หท้ัง้สองเพศมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความเป็นเหตผุลทัง้มวลที่กล่าวมานัน้
กลบัเป็นสิ่งที่สงัคมสรา้งขึน้ใหคู้่กับความเป็นชาย ดงันัน้ผูช้ายจะไม่รอ้งไห ้ผูช้ายจะไม่ใช่อารมณ์
ตดัสิน และผูช้ายตอ้งไม่ท าตวัเหมือนผูห้ญิงใหก้ารแสดงออกทางอารมณ ์เหตผุลจึงเป็นสิ่งที่ถูกให้
คณุค่าและมีพลงัมากกว่าอารมณค์วามรูส้กึในทกุๆ พืน้ที่สรา้งใหเ้ป็นคนรกันวลสงวนตวั ลกูผูห้ญิง
ถูกสรา้งใหต้อ้งวางตัวเองใหดู้ดี มีเกียรติ ไม่ใหใ้ครดูถูกเหยียดหยามได ้หากแสดงกิริยาที่ปล่อย
ตัวเองให้เพศตรงกันขา้มหรือชิงสุกก่อนห่าม นั่นหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
สรา้งใหผู้ห้ญิงรกันวลสงวนตวั จึงเป็นคณุสมบติัอีกขอ้หนึ่งของความเป็นหญิงดี ที่คู่ควรกบัการถูก
เลือกไปเป็นภรรยา 

การสร้างให้เป็นคนเชื่อฟัง (Obeying body)  
ผูห้ญิงทุกคนจะถูกสอนให้ต้องเป็นคนที่ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังผูใ้หญ่และให้

ความเคารพ โดยเฉพาะผูน้  าในบา้น ซึ่งหมายถึงฝ่ายชายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พ่อ พี่ชาย และผู้
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หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชาย ต่อมาเมื่อเริ่มมีครอบครวัย่อม ผูห้ญิงตอ้งเชื่อฟังสามี คอยท าหน้าที่
ปรนนิบัติ และเป็นผู้ที่อยู่เบือ้งหลังคอยส่งเสริมสามี พรอ้มทั้งคอยท าตามค าสั่งของฝ่ายชาย
เพราะว่าสังคมสรา้งใหผู้ช้ายเป็นผูน้  าครอบครวั ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมใหม้ีการพึ่งพิงผูช้ายโดย
ปริยาย แมว้่าผูห้ญิงบางคนจะตัดสินใจแยกทางจากสามีและกลายเป็นแม่เลีย้งเด่ียวและมีอาชีพ
สามารถดูแลลูกไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝ่ายชาย พวกเธอก็ยังถูกสงัคมตัง้ค าถาม
ถึงการไม่มีอยู่ของผู้ชายและถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายหญิงที่ไม่เชื่อฟังผู้ชาย จน
น าไปสู่ความลม้เหลวของชีวิตครอบครวั ในบางครัง้ คนรอบ ๆ ขา้งก็พยายามผลักดันใหผู้ห้ญิง
เหล่านีก้ลบัไปหาสามีคนเดิมเพื่อรกัษาสถาบนัครอบครวัไว ้หรือการอา้งถึงเรื่องปมดอ้ยของลกูท า
ใหผู้ห้ญิงหลายคนตอ้งติดกบัดกัทางสงัคมนี ้และยอมรบักบับทบาทที่ตอ้งเป็นผูต้าม โดยที่พวกเธอ
ไม่สามารถโตเ้ถียงกับความเชื่อทางสงัคมนีไ้ด ้ดังนัน้การสรา้งใหเ้ป็นผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนน้อม
ถ่อมตนจึงหมายถึงการเคารพเชื่อฟังและปฏิบติัตามนั่ นเอง ทัง้นีเ้พื่อความสงบสุขในบา้นและไม่
สรา้งปัญหาใหเ้กิดขึน้ การไม่มีปากไม่มีเสียงจึงเป็นลกัษณะที่ถูกตอ้งเหมาะสมตามที่อดุมการณ์
ชายเป็นใหญ่ปรารถนา 

การสร้างให้เป็นคนรักบ้านและผูกตัวเองติดอยู่กับบ้าน  
ผูห้ญิงกับความเป็นบา้นมักถูกใหค้วามหมายที่ควบคู่กันเสมอ การแบ่งบทบาท

หนา้ที่ทางสงัคมที่มอบหมายใหผู้ช้ายตอ้งออกจากบา้นไปท างาน ท าใหห้นา้ที่ของการดแูลบา้นตก
อยู่ที่ฝ่ายหญิงเป็นหลกั แมว้่าสงัคมไทยจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒันแ์ละผูห้ญิงหลาย
คนก็ออกไปท างานนอกบา้นเฉกเช่นเดียวกบัผูช้าย แต่ความคาดหวงัทางสงัคมเรื่องการดแูลบา้นก็
ยงัตกอยู่ในหนา้ที่ของฝ่ายหญิงอยู่ดี สรา้งใหก้ลายเป็นภาระที่หนักทัง้ในบริบทที่เป็นส่วนตัวและ
บริบทที่เป็นสาธารณะ แม่ของบา้นจึงมีความหมายที่ครอบคลมุไปทุกอนขูองผูห้ญิง ท าใหพ้วกเธอ
ตอ้งมีอตัลกัษณบ์างอย่างที่สอดคลอ้งกบัความเป็นบา้นหรือเป็นแม่ของบา้น การสรา้งใหค้วามรูส้ึก
ว่าเป็นใหญ่ในบา้นใหก้ับผูห้ญิง จึงท าใหผู้ห้ญิงรูส้ึกดีและรูส้ึกรกับา้น ค าว่าแม่บา้นหรือแม่ของ
บา้นจึงเป็นการสรา้งใหผู้ห้ญิงผูกติดกับความรบัผิดชอบทุกอย่างในบา้น ทัง้เรื่องคนในบา้น เรื่อง
งานบา้นและการจดัการเรื่องในบา้น ผูห้ญิงคนใดที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวงัทาง
สงัคมนี ้พวกเธอจะไดร้บัประณามว่าเป็นผูห้ญิงที่ผิดปกติ ไม่มีคณุสมบติัเหมาะสมจะเป็นแม่ของ
ลกู รวมไปถึงการตัง้ค าถามกบัการสั่งสอนเลีย้งดผููห้ญิงกลุ่มนี ้เป็นการสรา้งความกดดนัใหผู้ห้ญิง
ตอ้งผูกตัวตนของพวกเธออยู่กับความเป็นบา้น หลายครัง้ที่ผูใ้หส้มัภาษณ์รูส้ึกว่าตนเองไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมจากสงัคม เพียงเพราะพวกเธอไม่ไดท้ าหนา้ที่ในส่วนนีไ้ดอ้ย่างสมบูรณแ์บบตามที่
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สงัคมก าหนด จากอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ทัง้ความจ าเป็นที่ตอ้งท างานสองกะ การที่พวกเธอตอ้ง
ออกไปท างานต่างจงัหวดับ่อยครัง้ หรือการที่พวกเธอไม่มีทกัษะในการท างานบา้นบางประการ 

การสร้างให้เป็นคนอดทนกับความล าบาก  
ผูห้ญิงมกัจะถกูสอนเสมอว่าตอ้งเป็นคนอดทน ตอ้งต่อสูก้บัความยากล าบากเพื่อ

ประโยชนข์องคนในครอบครวั เพราะคนในครอบครวัคือคนที่ผูห้ญิงรกัและปรารถนาจะใหพ้วกเขา
มีความสขุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อแม่ของตนเอง และเมื่อมีลกู ลกูก็ย่อมเป็นหวัใจของแม่ การที่
ผูห้ญิงถูกวางไวใ้หต้อ้งอดทนและทนล าบากเพราะความรบัผิดชอบของผูห้ญิงนัน้มีมากมายในทุก
พืน้ที่ ทัง้ในพืน้ที่การท างานที่ผูห้ญิงตอ้งอดทนกับการท างานหนักที่มีรายไดน้อ้ย การล่วงละเมิด
ทางเพศจากฝ่ายชายเพียงเพราะบทบาทการเป็นพริต้ตีข้องเธอ เมื่อกลับมาบา้นพวกเธอยังตอ้ง
อดทนกบัการท างานบา้น การดแูลพ่อแม่ ทัง้ของตนเองและฝ่ายผูช้าย หน าซ า้ในบางกรณี พวกเธอ
ตอ้งอดทนกบัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายชาย จากการใชค้วามรุนแรง การใชค้ าพูดที่พยาบ
คาย หรือการที่ฝ่ายชายนอกใจไปหาผูห้ญิงอ่ืน ในขณะเดียวกนัต าแหน่งแห่งที่ของพวกเธอก็ยงัถูก
วางไวใ้หเ้ป็นรองและดอ้ยกว่าเพศชาย ในขณะที่พวกเธอตอ้งท าหนา้ที่มากกว่าฝ่ายชาย 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ การสรา้งสิ่งต่าง ๆ อธิบายใหเ้ห็นถึงตวัตนของผูห้ญิงที่ถูก
สรา้งใหม้ีบทบาททางเพศจากพืน้ที่ภายในบา้น ก่อนที่ผูห้ญิงเขา้สู่งานที่มีต าแหน่งแห่งที่ภายใต้
ความเป็นเพศภาวะที่เป็นของเพศหญิงดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ ผูห้ญิงถูกจดัการโดยวาทกรรม
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยกันเองที่ถ่ายเป็นผู้ผลิตซ า้อุดมการณ์ เช่น แม่สอนลูก ยายสอน
หลาน หรือพี่สาวสอนนอ้งสาว ซึ่งอตัลกัษณท์ี่ถกูสรา้งใหผู้ห้ญิงเป็นนัน้ เป็นเรื่องเก่ียวกบั งานบา้น 
งานครวั งานดูแลเอาใจใส่ หรือเลีย้งดูเด็ก ดูแลน้อง ดูแลผูสู้งอายุนั้น ผูห้ญิงถูกอุดมการณ์จัด
กระท าใหเ้กิดความรูส้ึกรบัผิดชอบโดยหนา้ที่ว่าตนเองตอ้งท านัน้ยังไม่เพียงพอ ผูห้ญิงยังตอ้งท า
หนา้ที่ส่งต่อความคิดความเชื่อนีไ้ปยังทายาท ดว้ยความเชื่อว่าเป็นการธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งความเป็น
หญิงและคุณสมบติัของหญิง เช่น คณุสมบติัขอ้ที่ขาดเสียไม่ไดคื้องานท าความสะอาดบา้น หญิง
ไดช้ื่อว่ารูก้ารบา้นการเรือนยงัปรากฏใหเ้ห็นในชีวิตประจ าวนั งานไดใ้หค้วามส าคญัเป็นงานผูห้ญิง 
ซึ่งถูกใหค่้าของงานเป็นเพียงงานยิบงานย่อย ไม่ตอ้งใชส้มองและไม่ตอ้งแรงงานมากมายนกั แต่
เป็นงานละเอียดอ่อนที่ตอ้งใหผู้ห้ญิงท า และตอ้งใชค้วามอดทนที่ยกใหว้่าเป็นงานที่ผูห้ญิงท าได้
ดีกวา่ผูช้ายนัน้จึงเป็นงานที่ผูว้ิจยัตอ้งการอธิบายใหเ้ห็นถึงความเป็นผูห้ญิงกบั “งาน”  

เพศงาน (Gendered Work): การแบ่งงานตามเพศ (Gender Division of Labour) 
ดังที่กล่าวมาแลว้ว่า การสรา้งใหผู้ห้ญิงมีอัตลกัษณ์หรือลักษณะ (Gender Identity)  

ต่าง ๆ การมอบหมายหนา้ที่ภายในบา้นใหผู้ห้ญิงเขา้ใจถึงบทเพศ (Gender Script) ก่อนที่จะออก
ไปสู่งานนอกบา้นนัน้ เป็นวฒันธรรมการท างานโดยการท าใหเ้ขา้ใจความหมายของความเป็นหญิง
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ในสงัคมผ่าน “งาน” ในบา้น ซึ่งแต่ละงานที่ผูว้ิจยัตอ้งการวิเคราะหใ์หเ้ห็นดงัต่อไปนีน้ัน้ เป็นงานที่
ผูห้ญิงต้องท าตามบทเพศของตน ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในตัวตนของผูห้ญิงทุกคน ผู้หญิงจะรบัรูโ้ดย
อตัโนมติัไดว้่าเป็นหนา้ที่ของตนตามปกติ ซึ่งไม่ใช่หนา้ที่ของผูช้าย เช่น งานในครวั งานดแูลเอาใจ
ใส ่งานท าความสะอาด ดงัจะอธิบายต่อไปนี ้

งานในครัว: เสน่หป์ลายจวักและพืน้ทีข่องการแสดงความสามารถ 
การเขา้ครวั เป็นบทบาทหนา้ที่ที่จะตอ้งท าของผูห้ญิง การฝึกเป็นลูกมือ เตรียม

อาหาร จนกว่าจะช านาญ  และต้องรับหน้าที่ ต่อจากผู้ถ่ายทอดหรือแม่ เป็นการผลิตซ ้า 
(Reproduce) เพศงาน ผูห้ญิงจะท างานในครวัหรือท าอาหาร เป็นงานที่ผูค้นชอบพดูกันว่าเหมาะ
กบัผูห้ญิง งานเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องครวั เครื่องปรุง ส่วนผสม การท าใหง้านครวัเป็น
งานที่ถูกวางไวส้  าหรบัเพศหญิง เห็นไดจ้ากการใหค้วามส าคัญกับการปรุงรสชาติที่คนในสงัคม
ชอบพูดเปรียบเปรยว่า ผูห้ญิงตอ้งมีฝีมือในการท าอาหารหรือค าสอนหญิงที่บอกว่า เสน่หป์ลาย
จวกั หรือค าว่าเสน่หข์องผูห้ญิงนัน้อยู่ที่รสมือ คือการท าอาหารอร่อยนั่นเอง ผูห้ญิงจึงมีความเชื่อ
ว่าการที่ตนสรา้งตัวตนโดยการเรียนรู ้ฝึกฝนจนช านาญและความเชื่อว่าต้องมีเคล็ดลับในการ
ท าอาหาร อาหารจึงอร่อย นั่นคือศาสตรท์ี่สรา้งขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหผู้ห้ญิงตอ้งพยายามสรา้ง
ใหต้นเองเก่งและช านาญ เพราะตอ้งการเสน่หใ์หเ้กิดขึน้แก่ตนเอง เสน่หซ์ึ่งหมายถึงลกัษณะของ
ผูห้ญิงที่ผูช้ายชอบ พึงใจ ปรารถนา ซึ่งอธิบายไดว้่าเป็นการสรา้งใหผู้ห้ญิงติดกบัดกัของความเป็น
รอง ที่ตอ้งสยบยอมกับอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ที่ผูช้ายเป็นผูก้  าหนดเพื่อผลประโยชนข์องตนเอง 
งานครวัจึงถกูวางไวใ้หเ้ป็นพืน้ที่ที่ผกูติดไวก้บัความเป็นหญิงดี แม่บา้นที่ดี   

งานดูแล เอาใจใส่ (Care Work): งานบริการ 
ผูห้ญิงถูกอา้งว่าเป็นผูม้ีคุณลักษณะเป็นคนมีความโอบออ้มอารีโดยธรรมชาติ 

ชอบการดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยผูท้ี่ตอ้งการการดูแล เริ่มจากสมาชิกในบา้น เช่น แม่ดูแลลูก พี่ดูแล
นอ้ง หรือหลานดแูลย่ายาย เป็นตน้ คุณลกัษณะหญิงนีฝั้งอยู่ภายในตัวตน งานบริการเป็นหนา้ที่
ของผูห้ญิง ในการเอาใจใส ่การบรกิารผูอ่ื้นมาจากการถูกสรา้งมาจากผูอ้าวโุสในบา้น ซึ่งไดแ้ก่ พ่อ 
แม่ และการถูกสรา้งมาจากสงัคมภายนอกไดเ้ช่นเดียวกัน พลอยเล่าใหฟั้งว่า เธอเป็นพยาบาลที่
ท างานหนักเพราะเธอตอ้งดูแลลกูตวัคนเดียว เมื่อสามีเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย เธอรบัเอา
สามีมาดูแลหลงัจากที่เขาทิง้เธอและลกูไปมีภรรยาใหม่ เธอรูว้่าเป็นหนา้ที่ของเธอนอกเหนือจาก
ดแูลลกูและสามีที่ป่วยแลว้ เธอยงัตอ้งดูแลแม่สามีที่อายุมากแลว้ซึ่ งอยู่ในบา้นเดียวกนั ในขณะที่
สามีเธอป่วยหนกั พ่อของเธอเองก็ป่วยเหมือนกนั เธอตอ้งการกลบับา้นไปดแูลพ่อของเธอบา้ง แต่
หนา้ที่ที่ตรงึเธออยู่ในความเป็นเมียและแม่ จึงท าใหเ้ธอไม่สามารถท าหนา้ที่ลกูไดอ้ย่างเต็มที่อย่าง
ที่เธอตอ้งการ 
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ในขณะที่เพชรเล่าว่า เธอเป็นลกูสาวคนโต เธอตอ้งต่ืนเชา้ ต่ืนก่อนคนอ่ืนเพื่อมา
ท ากับขา้ว เตรียมกับขา้วใหน้อ้ง เตรียมกับขา้วใหแ้ม่ แลว้ออกจากบา้นไปเรียนหนังสือ กลบับา้น
มาเธอตอ้งดแูลทุกคน การบา้นของตนเองจะท าตอนดึกมากหรือก็ไปท าที่โรงเรียน “แม่สอนว่าตอ้ง
รีดผา้เอง ซกัผา้เอง เรื่องรีดผา้ ซกัถุงเทา้ จะท าเป็นมาตัง้แต่เด็ก ๆ โดยเป็นกิจวตัรประจ าวนัชีวิตที่
เราตอ้งท าอยู่แลว้” เธอเล่าถึงชีวิตที่ตอ้งดแูลเอาใจใส่ทุกคนในบา้น แม่เธอท างานพิเศษเป็นคนรบั
ซัก รีด เสื ้อผ้า เธอจึงได้รบัความรูจ้ากแม่ และเธอภูมิใจว่าเธอท าได้ดีและน าเอาความรูน้ี ้ไป
ประกอบอาชีพได ้

งานท าความสะอาด (Cleaning Work): ความละเอียด 
งานเก็บกวาด เช็ดถู ในบา้น ในหอ้งนอนของตนจึงถูกท าใหเ้ป็นสิ่งที่เป็นพืน้ฐาน

ของลกูผูห้ญิงว่าจะตอ้งท าเป็นและท าใหส้ะอาด และในทางตรงกนัขา้มหากมีผูต้  าหนิว่าบา้นเรือน
สกปรก นั่นหมายถึงต าหนิผูห้ญิงในบา้นนัน้ ๆ ดังนัน้เด็กหญิงตอ้งรูจ้ักจับไมก้วาดใหถู้กตอ้งเพื่อ
การกวาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงพืน้สะอาด และเมื่อกวาดแลว้ตอ้งรูจ้ักการเช็ดถูใหส้ะอาด
และจดัเก็บบา้นใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย คือคณุสมบติัของผูห้ญิงดี ไพลินเลา่ว่าเธอถูกสอน
ใหเ้ป็นผูห้ญิง ผูห้ญิงตอ้งรีดผา้ เก็บบา้น ใหเ้หมือนแม่ท า “แม่เป็นคนละเอียดมาก บา้นนีต่อ้งไม่มี
ฝุ่ น กางเกงในพอ่ก็ตอ้งรีด กลีบเสือ้ผา้ตอ้งคมกริบ” นั่นคือสิ่งที่เธอรบัรูแ้ละยอมรบัว่าเธอจะตอ้งท า
ใหไ้ดดี้และละเอียดเหมือนแม่ เพื่อความสบายใจของทุกคนในบา้นที่เธอใหเ้หตผุล ความเป็นหญิง
ที่แม่ของเธอตอ้งการสรา้งเธอใหเ้ป็นแบบแม่นั้น เพราะตอ้งการใหเ้ธอเป็นหลกัของครอบครวัใน
ฐานะพี่สาวคนโต ซึ่งเธอมีนอ้งชายอีกสองคนที่เธอรูว้่านอ้ง ๆ ไม่ท าแน่นอน “ทีบ่า้น ผูช้ายเป็นใหญ่
ค่ะ” เธอเล่าใหฟั้งดว้ยความรูส้ึกเป็นธรรมดา เธอรูส้ึกว่าเรื่องงานบา้นเป็นความรบัผิดชอบของเธอ
และแม่ เมื่อแม่ไม่สามารถท าได ้เธอตอ้งท า ส่วนพ่อและนอ้งชายเธอนัน้ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัการดูแล 
ไม่มีการตัง้ค าถามว่าท าไมตอ้งเป็นเพียงแม่และเธอที่ตอ้งท าแต่ไม่ใช่พ่อหรือนอ้ง เธอเล่าต่อว่าย่า
เลีย้งพ่อมาดว้ยตัวเธอคนเดียวเป็นแม่เลีย้งเด่ียวที่สามีเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกยังเล็ก ย่าเลีย้งลูกมา
แบบตามใจไม่ตอ้งท าอะไรเพราะย่าท าใหทุ้กอย่าง เพราะฉะนัน้ลกูสะใภก้็คือแม่ของเธอก็ตอ้งท า
ทกุอย่างเพื่อเป็นการดแูลสามี 

เพชรตอ้งการสรา้งใหล้กูสาวของเธอใหเ้ป็นแม่บา้นแม่เรือน และส าทบัดว้ยอาชีพ
แม่บา้นจึงท าใหเ้ธอมีลกัษณะนิสยัรกัความสะอาดในทุกพืน้ที่ จึงเป็นคนเจา้ระเบียบไม่ว่าจะเป็นที่
บา้นและที่ท างาน เธอพดูถึงลกูสาวว่า 

 
“ท าไมหอ้งไม่เก็บ เลอะเทอะเปรอะเป้ือน อย่างกบักองขยะ คอือยากใหลู้กติดเราไดบ้า้ง
ว่าเป็นผูห้ญิงนะ ถา้มีครอบครวัไปเขาจะไม่ด่าตามตูดเลยว่า เฮย้ ท าอะไรไม่เป็นเลย เป็น
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ผูห้ญิงอะไร หยาบ สกปรก โสโครก มนัก็จะไม่ดใีช่ไหม เราก็อยากสอนว่า ตวัตอ้งสะอาด 
ทีน่อนหมอนมุง้ตอ้งสะอาด กบัขา้วก็ตอ้งเป็น ไม่ตอ้งเก่งก็ได ้ท าไดง้านบา้นเป็น หงุขา้ว
เป็น ลา้งจานเป็น พฒันาการก็ไปไดอ้ยู่ใช่ไหมคะ ลูกก็ว่าแม่บ่นอกีละ บ่นก็คอือยากใหไ้ด้
ด ีคอืเหมือนเราไดจ้ากแม่มา แม่สอนตัง้แต่เดก็ ๆ ว่า โน่น นีน่ ั่น แม่ไม่เคยบงัคบัใหท้ านะ 
แม่ใหแ้ค่ช่วย ลา้งจานเป็น รีดผา้เป็น แม่รบัจา้งรีดผา้เมือ่ก่อนนี ้ส่งผา้กบัแม่ตอนเย็น เรา
ก็ไดว้ิชาตรงนัน้มา คอืรีดผา้เป็นรบัจา้งไดต้อนนัน้ ท างานกบัแฟนคนทีเ่ลิกไปน่ะ เลิกงาน
มาเอาผา้มาซกัดว้ยนะ ผา้ของแขกเกาหลี รบัจ็อบมาซกั”  

 

ดว้ยความเป็นแม่ที่เจา้ระเบียบ ที่เธอยอมรบัดว้ยตวัเองว่าเป็นคนเช่นนัน้ เธอจึง
อยากสรา้งลูกผู้หญิงของตนให้เป็นแบบตนเอง นั่นหมายถึงการสรา้งเพชรขึน้มาอีกคนหนึ่งที่
เหมือนกัน คนแบบเดียวกับเธอ โดยการครอบง าด้วยความเป็นแม่ที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ก ากบัท าใหล้กูสาวท าตาม โดยไม่ตอ้งตบตีบีบบงัคบัแต่ใชค้วามเป็นแม่ที่มีอ  านาจเหนือกว่าในการ
สรา้งใหล้กูสาวท าตาม แต่ทัง้นีล้กูสาวของเธอจะท าตามหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่เธอผูเ้ป็น
แม่ท านัน้คือการสรา้งใหเ้กิดการยินยอม เพราะนั่นคือหนา้ที่และบทบาทของลกูผูห้ญิงพงึกระท า 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าก่อนการเขา้สู่งานนอกบา้นของผูห้ญิง ที่ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นภาพ
ดงัที่กล่าวมาแลว้นัน้ เป็นการสรา้งใหผู้ห้ญิงไม่เท่าเทียมกับผูช้ายอย่างเห็นไดช้ัด การยดัเยียดให้
ผู้หญิงยินดีและยอมรับที่จะท าหน้าที่และบทบาทตามกรอบที่ถูกสร้างไว้ในอุดม การณ์เชิง
วัฒนธรรมที่มากับความชอบธรรมของผูม้ีอ  านาจครอบง าใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงนัน้ ไดม้าดว้ย
ความตอ้งการของตวัผูห้ญิงเอง ปราศจากการบงัคับขืนใจ และเมื่อผูห้ญิงกา้วเขา้สู่พืน้ที่นอกบา้น
หรือพืน้ที่สาธารณะ คือการออกไปท างานนอกบา้น ผูห้ญิงก็ถกูสรา้งใหเ้ป็นมืออาชีพที่แตกต่างจาก
ความเป็นชาย เพราะความเป็นมืออาชีพของผูห้ญิงไม่หลดุพน้จากความเป็นหญิงที่มีความช านาญ
และความรูท้ี่ติดตวัมา หรือความเป็นผูห้ญิงที่มีคณุลกัษณะที่เหมาะกบังาน ผนวกกบัการถูกสรา้ง
จากการเรียนรูจ้ากสถาบนัต่าง ๆ ที่สรา้งใหเ้ป็นความรู ้ที่มีผูเ้ชี่ยวชาญไดถ้่ายทอดใหแ้ก่ผูห้ญิงจน
ไดช้ื่อว่าเป็นวิชาชีพ (Profession) ที่เป็นการรบัรองใหก้บัการเขา้สูก่ระบวนการเขา้ท างานได ้  
การเข้าสู่งานอาชีพของผู้หญิง (Engendering Work/Profession) 

หลงัจากการสรา้งความเป็นหญิงใหอ้ยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณผูห้ญิงในพืน้ที่ภายใน
บา้นก่อนเขา้สู่งานอาชีพดังที่กล่าวมาแลว้นั้น การก้าวเขา้สู่งานมีกระบวนการที่ผูห้ญิงตอ้งผ่าน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ตามหลกัการทั่วไป เริ่มจากขัน้ตอนการสรรหา การคดัเลือกเขา้มาท างาน หรือการ
เลือกเขา้ท างานตามความสามารถของคน ต่อจากนัน้ก็จะเป็นขัน้ตอนการใหค้วามรูแ้ก่บุคคลที่เขา้
มาท างานและขั้นตอนต่อมาคือการให้บุคคลนั้นท างานจนสามารถท างานอย่างอ่ืนที่มีความ
แตกต่างหรือสรา้งประโยชนไ์ดม้ากขึน้จึงเรียกขัน้ตอนนัน้ว่าการพฒันาศกัยภาพ และเมื่อถูกพฒันา
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คนแลว้ ผูม้ีอ  านาจหรือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งท าการประเมินผลเพื่อจะจดัแบ่งล าดบั หรือการใหอ้ยู่ต่อ
หรือการไม่ใหไ้ปต่อในงานนัน้เพื่อการควบคุมใหอ้ยู่ในกรอบหรือการตัดสินคน และหากบุคคลนัน้
ยังสรา้งประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ก็จะไดร้บัการจูงใจให้ท างานเพิ่มมากขึน้ด้วยกลยุทธ์การให้
รางวลั เพื่อใหค้นท างานทุ่มเทมากยิ่งๆ ขึน้ไป และในทางตรงกันขา้ม เมื่อหาประโยชนจ์ากบุคคล
นั้นไม่ได้แล้ว หรือบุคคลนั้นประพฤตินอกกรอบกฎเกณฑ์กติกาก็จะถูกจัดการลงโทษและจัด
ระเบียบ เพื่อใหบุ้คคลนัน้ท างานใหบ้รรลผุลตามหลกัการวิชาชีพหรืองานอาชีพ หากแต่เมื่อมีเรื่อง
ของความเป็นเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง อาจชีเ้ฉพาะไดด้งันี ้

การหางานและการคัดเลือกเข้าท างานตามเพศภาวะ (Gendered Recruitment or 
Job Searching) 

ผูห้ญิงที่ก้าวเข้าสู่งานนั้นมีวิธีการต่าง ๆ ที่เขา้ถึงงานแตกต่างกันออกไป โดยมักจะ
ขึน้กบัเงื่อนไขของครอบครวัซึ่งสะทอ้นถึงความสมัพันธร์ะหว่างเด็กหญิงกบัคนในครอบครวั ไม่ว่า
จะเป็นความตอ้งการช่วยเหลือครอบครวั การเสียสละ ซึ่งสะทอ้นความตอ้งการในการตอบแทนผูม้ี
พระคณุซึ่งเด็กหญิงมกัจะเป็นฝ่ายที่เชื่อว่าตนเองตอ้งกระท าแมก้ระทั่งตอ้งเผื่อแผ่ไปยงัลกูชายของ
บา้นดว้ย โดยขณะเดียวกนัก็สะทอ้นความไม่เดียงสา ความโอบออ้มอารี ความใส่ใจดแูลครอบครวั
ซึ่งเป็นตวัตนของผูห้ญิง สามารถแบ่งออกไดโ้ดย 3 ลกัษณะดว้ยกนั ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นการออกไป
หางานและสมัครงานดว้ยความจ าเป็นคือการตอ้งการมีรายไดม้าจุนเจือครอบครวั บา้งก็ไปดว้ย
ความเต็มใจ บา้งก็ไปดว้ยความไม่เดียงสา และบา้งก็ออกไปท างานดว้ยความจ าใจ เด็กหญิงตอ้ง
จากบา้นไปทัง้ที่อายยุงันอ้ย ยงัอยากวิ่งเล่น ยงัอยากเล่นตุ๊กตาแต่กลบัตอ้งออกไปท างาน ตอ้งเป็น
ผูใ้หญ่เกินกว่าวัยเพราะตอ้งมีความรบัผิดชอบ ซึ่งวิธีการที่เขา้ถึงงานของผูห้ญิงมีต่าง  ๆ กัน ซึ่ง
ครอบคลมุนายจา้งเสาะหาถึงแหล่งการสมัครงานกบัผูจ้า้ง การแลกเปลี่ยนแรงงานโดยผูป้กครอง 
อธิบายไดด้งันี ้ 

นายจ้างเสาะหาแรงงานถึงแหล่ง  
กระบวนการในการเขา้ถึงคนของนายจา้ง คือการเฟ้นหาจากแหล่งซึ่งนอกจากจะ

ไดแ้รงงานราคาที่ถูกกว่าทอ้งตลาดแลว้ ยงัมีนัยของการควบคุมไดเ้พราะรบัเด็กหญิงเหล่านัน้มา
จากครอบครวัโดยตรง รูท้ี่มาที่ไป วิธีการหนึ่งที่ผู ้จา้งงานปฏิบัติเพื่อให้ไดลู้กจา้งจากการเขา้ถึง
แหล่งงานโดยตรงนัน้ จะพิจารณาเริ่มจากการดถูึงพืน้ฐานทางครอบครวั เมื่อเลือกไดแ้ลว้จะมีการ
สรา้งความเชื่อใจมั่นใจใหก้บัผูป้กครองว่าจะพาลกูจา้งนัน้ไปอยู่ในที่ปลอดภยั และรบัรองหากผูร้บั
จา้งนัน้ยงัเป็นผูท้ี่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เพื่อใหเ้กิดความสบายใจทัง้ฝ่ายผูจ้า้งและผูร้บัจา้ง 

นายจา้งไปเลือกหาแรงงานถึงที่บา้นของบุคคลเป้าหมายเองเพื่อดูหน่วยกา้นว่า
เหมาะสมกบังานที่นายจา้งตอ้งการใหล้กูจา้งท าเพื่อตอบโจทยข์องงานประเภทนัน้ๆ เช่น ในกรณี
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ของมณี นายจา้งไปเลือกเธอกบัเพื่อนของเธอจากหมู่บา้นใกล้ๆ  อาย ุ13 ปีเท่ากนั เพื่อไปเป็นคนรบั
ใชใ้นบา้น นายจา้งเห็นว่าเธอยงัเป็นเด็ก สอนง่าย แต่เนื่องจากงานที่หนกั เพราะเป็นบา้นหลงัใหญ่
และมีโรงงานทอผา้อยู่ในบริเวณบา้นดว้ย นายจา้งจึงตอ้งจา้งงานทั้งสองคน เพื่อช่วยกันท างาน
และอีกทัง้จะไดม้ีเพื่อน ไม่คิดถึงบา้น ตามที่เธอเล่าใหฟั้ง การเขา้ไปเสาหาแรงงานถึงแหล่ง เป็นวิธี
จา้งงานที่อาศยัความไวเ้นือ้เชื่อใจระหว่างกนั วฒุิการศึกษา การสมัภาษณง์าน จึงไม่จ าเป็นเท่ากบั
การที่นายจา้งเขา้ไปรูจ้ักบา้น รูจ้ักครอบครวั และในบางครัง้ต้องอาศัยตัวกลาง คือบุคคลที่เชื่อม
ประสานระหว่างนายจา้งกับลูกจ้างเป้าหมาย การรบัรองจึงเกิดขึน้ระหว่างตัวกลางที่รบัรองว่า
นายจา้งสามารถไวใ้จได ้และรบัรองว่าลกูจา้งหรือผูป้กครองของลกูจา้งจะไม่สรา้งปัญหาใหเ้กิดขึน้ 
เช่น หลบหนี ลกัเล็กขโมยนอ้ย หรือติดยาเสพติดเป็นตน้  

อีกกรณีที่นายจ้างไปถึงแหล่งคือการเข้าไปเลือกถึงแหล่งจัดหางาน เป็นงาน
ประเภทแม่บา้น แดงเล่าว่า “หนูไม่มีประสบการณ์การเป็นแม่บา้น ท าแต่งานเผาถ่านบา้นพ่อแม่
แฟน แต่หนูตอ้งออกจากบา้นนัน้เพราะแฟนหนูไปมีผูห้ญิงใหม่ ทิง้หนูกบัลกูไว ้หนูอยู่ที่บา้นนัน้สกั
พกัแต่อยู่ไม่ไดเ้พราะเขาพาผูห้ญิงใหม่เขา้บา้น หนไูม่ทนแลว้ ตอ้งออกมา” แดงจ าเป็นตอ้งมีรายได้
เพื่อเลีย้งลูก เธอเล่าว่าการเริ่มงานเป็นแม่บา้นของเธอคือ นายจา้งที่ตอ้งการแม่บา้นส าหรบัท า
ความสะอาดโรงแรม ไดม้าดูตัวเธอที่บ้านพัก สัมภาษณ์ถึงประวัติของเธอและใหเ้พื่อนของเธอ
รบัรอง เธอจึงไดเ้ริ่มงาน ความจ าเป็นที่ตอ้งมีรายไดแ้ละงานที่ง่ายและเหมาะสมส าหรบัผูห้ญิงคือ
งานแม่บา้น เป็นงานที่ผูห้ญิงทุกคนเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ เพราะถูกปลูกฝังว่าผูห้ญิงตอ้ง
ท างานบา้นเป็น ซึ่งเป็นคณุลกัษณะผูห้ญิง ประสบการณใ์นพืน้ที่งาน สามารถฝึกฝนได ้และเรียนรู้
วิธีการขัน้ตอนที่นอกเหนือจากงานพืน้ฐาน และผูห้ญิงสามารถเรียนรูไ้ดเ้ร็วกว่าผูช้ายและมีความ
ละเอียดอ่อนกว่าผูช้าย 

การสมัครงานกับผู้จ้าง  
นอกเหนือจากการที่นายจา้งมาหาคนท างานถึงแหล่งเพื่อดหูน่วยกา้นและเด็กที่

พอจะมีศักยภาพในการเรียนรู ้ฝึกฝนใหท้ างานตามที่นายจา้งตอ้งการได ้ดงัที่กล่าวมาแลว้ อีกวิธี
หนึ่งคือการไปสมคัรงานโดยตรงกบัผูจ้า้งเอง ที่ผูร้บัจา้งเป็นผูเ้สนอตวัเองที่คิดว่าเหมาะสมกบังาน
นัน้ๆ ในพืน้ที่งาน การพิจารณาถึงความเหมาะสม นอกเหนือจากความรูค้วามสามารถที่ตนมีเป็น
คณุสมบติัเพื่อการเขา้สมัครงานแลว้ ความเหมาะสมทางดา้นเพศภาวะก็เป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่ง 
เพราะในงานแต่ละประเภทมีความเป็นเพศที่ถูกแบ่งอย่างชดัเจน เช่น งานเสริมสวย ที่จะกล่าวถึง
ดงัต่อไปนี ้ 
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ค าว่าการสมัครงานอาจจะเป็นค าที่เขา้ใจยากส าหรบัหยกในขณะนัน้ เนื่องจาก
เธอมีอายุเพียง 13 ปี และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เธอบอกว่าจบชัน้ประถมปีที่ 4 แลว้ก็ไม่ไดไ้ปโรงเรียน
อีก เป็นช่วงชีวิตที่พ่อกบัแม่ของเธอมีปัญหาแยกทางกนั เธอบอกว่าผูใ้หญ่ไม่มีใครใส่ใจเธอเลย เธอ
ไม่ไดส้นใจที่จะเรียนต่อที่ไหนหรืออย่างไร เธอบอกว่าจุดที่สรา้งแรงบันดาลใจใหเ้ธอ ใหเ้ป็นช่าง
เสรมิสวยเกิดจาก เธอชอบไปเลน่กบัเพื่อนแถวรา้นเสรมิสวยใกล้ๆ  บา้นของเธอบ่อยๆ เธอชอบแอบ
ดวู่าในรา้นเขาท าอะไรกนั ท าไมผูห้ญิงลกูคา้เขา้ไปในรา้นแลว้ออกมามีทรงผมที่สวยและน่าด ูเธอ
สนใจมาก อยากเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท างานในนั้น นั่นคือการอยากเรียนรูก้ารท างานนั่นเอง 
ความเชื่อในตวัตนของเธอว่าเธอเป็นผูห้ญิงและรกัสวยรกังาม ญาติและเพื่อนๆ บอกว่าเธอเป็นคน
สวย ความรูท้ี่เธอไดร้บัรูม้าจากสงัคมรอบขา้งของเธอคือ หนึ่งเธอเป็นคนสวย คนสวยเหมาะกับ
การท างานที่สวยๆ งามๆ ความสวยเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอสามารถท าผมใหผู้อ่ื้นสวยได ้นั่นคือ
ความรูค้วามเชื่อของเธอ สองคือเธอชอบงานเสรมิสวยมาก ชอบงานฝีมือ ประดิดประดอย เธอเป็น
คนละเอียด เธอฝันที่อยากจะเป็นช่างท าผม เธอมักจะขอใหเ้พื่อนมานั่งเป็นหุ่นใหเ้ธอถกัผม เกลา้
ผม หรือท าผมทรงต่าง ๆ ที่เธอออกแบบตามประสาเด็กๆ “ตอนเด็กๆ เพื่อนๆ เล่นขายของ เล่น
หมอ้ขา้วหมอ้แกง แต่พีไ่ม่ชอบ พีช่อบเล่นหวัคน แปลกเนอะ แลว้ก็เคยมีคนทายดวงพีน่ะ ตอนนัน้
ยงัไม่ค่อยประสีประสา ไปกบัลุง แลว้คนแก่เขาก็ดูว่าเราเป็นดวงสบาย แต่มนัเป็นความชอบของ
เราทีเ่ป็นแบบนี ้แปลกไหมละ เล่นๆ กบัเพือ่น หวัเพือ่นมีแต่เสน้เชือกผูก”  

หยกเลา่ดว้ยสายตาที่เป่ียมสขุเมื่อไดพ้ดูเลา่ถึงความหลงัในเรื่องนี ้เธอบอกว่าเธอ
ชอบไปเล่นแถวรา้นท าผมใกล้ๆ  บา้นบ่อยๆ เธอเห็นว่าในรา้นมีช่างท าผมที่สวยและทันสมัยมาก 
เธออยากเป็นคนท าผมเหมือนเขาและเห็นว่าเขาไดเ้งินเยอะมาก เธอจึงคิดว่าเธอจะตอ้งมีอนาคต
เป็นช่างท าผมแบบนีใ้หไ้ด ้เธอจึงเขา้ไปสมัครงานเป็นลกูมือของช่างท าผม เจา้ของรา้นเห็นหน่วย
กา้นและความรกัในงานของเธอ จึงรบัเธอเขา้มาเป็นลกูจา้งในรา้น  

นอกเหนือจากงานเสรมิสวยแลว้ งานที่สงัคมก าหนดไวว้่าเหมาะสมส าหรบัความ
เป็นหญิงที่ชดัเจนอีกประเภทหนึ่งคืองานดูแลผูป่้วย ซึ่งไดแ้ก่งานพยาบาล งานพยาบาลเป็นงาน
หญิง ในเชิงกายภาพ การสมคัรงานของพยาบาลไม่เหมือนกบัการสมคัรงานกบันายจา้งทั่วไป โดย
ทั่วๆ สถาบนัพยาบาลจะผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อปอ้นสู่โรงพยาบาล ซึ่งมีความเชื่อมโยงกนัในทาง
ปฏิบติั แต่ในบางกรณีหากสถาบนัพยาบาลนัน้ๆ ไม่บงัคับว่าพยาบาลที่จบการศึกษาแลว้จะตอ้ง
ท างานขึน้อยู่กบัโรงพยาบาลที่ก าหนด พยาบาลที่จบการศกึษาเหล่านัน้ก็สามารถที่จะไปสมคัรงาน
ในโรงพยาบาลคิดว่าตนเหมาะสม เช่นโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลโรคทรวงอก เป็นตน้ ดาวเล่า
ว่า เธอบอกว่าที่เลือกเรียนพยาบาล เพราะแม่เห็นว่าเธอควรที่จะเรียนมาทางดา้นนี ้เพราะแม่ของ
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เธอป่วยเป็นโรคมะเร็ง และพี่สาวของเธอเป็นโรคซึมเศรา้ พ่อของเธอเสียชีวิตเพราะเสน้เลือดใน
สมองแตก ดาวเล่าถึงการเป็นพยาบาลมีความจ าเป็นกบัครอบครวัเธอว่า “พ่อสิน้ลมบนตกัหนูค่ะ 
หนูช่วยอะไรพอ่ไม่ไดเ้ลย หนูเรียกพ่อ พอ่ อย่าตายนะ พ่อตืน่ๆ  แต่แม่ขณะนัน้เป็นลมหมดสติ หนู
ท าอะไรไม่ถูก พี่สาวหนูก็ช็อคตวัแข็งเลย หนูตอ้งตัง้สติเรียกรถพยาบาลมารบัพ่อไปโรงพยาบาล 
จากเหตุการณ์นัน้ แม่จึงอยากใหห้นูเรียนพยาบาลค่ะ” เพื่อคนในครอบครวัที่เหลืออยู่ที่ตอ้งการ
การดูแลเอาใจใส่จากเธอ เธอจึงตอ้งเป็นผูเ้สียสละเรียนและท างานตามที่แม่ของเธอเห็นว่าดีและ
ไดต้อบแทนบุญคุณแม่และเพื่อพี่สาวของเธอ เธอไดส้มัครเขา้ท างานในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง ไดด้แูลในส่วนของคนไขเ้ด็ก เธอชอบงานนัน้มาก แต่ตอ้งออกจากงานเพราะอยู่ห่างไกลบา้น
และครอบครวัที่เธอตอ้งดูแล เธอจึงตอ้งสมัครเขา้ท างานในที่ท างานใกลบ้า้น ไปมาสะดวกและ
พรอ้มที่จะกลับบา้นไดง้่ายหากมีอะไรเกิดขึน้ จึงกล่าวไดว้่าการสมัครงาน เก่ียวขอ้งสัมพันธ์กับ
ความเป็นเพศภาวะและวัฒนธรรมทางเพศ อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ การเลือกเขา้ท างานมี
เหตุผลทั้งในเชิงความเหมาะสมทางเพศภาวะที่สังคมก าหนดไวส้  าหรบัคุณลกัษณะบทเพศและ
การท าเพื่อผูอ่ื้นที่เหนือกว่าตนเองของผูห้ญิง 

การแลกเปล่ียนแรงงานโดยผู้ปกครองยินยอม 
การสมคัรงานกับนายจา้ง หรือการที่นายจา้งไปรบัเขา้งานมาจากแหล่งแรงงาน

เองเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนของการสรรหาคัดเลือกคนเขา้ท างาน แต่มีวิธีการอีกแบบหนึ่งคือการ
แลกเปลี่ยนแรงงานโดยผูป้กครอง เป็นวิธีการที่อาจจะไม่เห็นกนัโดยทั่วไปในสงัคมเมือง เพราะใน
สังคมเมืองสถานที่ท างานจะมีความเป็นทางการ การสรรหา คัดเลือก หรือการสมัครงานจะมี
ขัน้ตอนและหลกัฐานการสมคัรที่ยืนยนัคณุสมบติัทางดา้นการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน เป็น
ตน้ แต่ในกรณีการแลกเปลี่ยนแรงงานโดยผูป้กครอง อธิบายไดโ้ดยกรณีนีคื้อ 

สิริฉัตรเล่าว่าตอนเธอเป็นเด็กวยั 8 ขวบ รูจ้ักการท างานรบัจา้ง โดยติดตามปู่ ไป
ท างานในไร่ออ้ย ดว้ยความตัง้ใจของเธอที่ตอ้งการช่วยเหลือปู่ และตอ้งการมีเงินเพื่อมาช่วยเหลือ
ครอบครวั เธอจึงขอใหปู้่ บอกนายจา้งใหจ้่ายค่าแรงเธอดว้ย เธอบอกว่า “หนูสงสารปู่ กับย่าตอ้ง
ท างานหนัก หนูได้ค่าจ้างจากการตัดอ้อย แบกอ้อยในไร่ ไปกับปู่ ” ความยากล าบากสอนให้
เด็กหญิงรูจ้กัคณุค่าของเงิน ปู่ ผูเ้ป็นผูป้กครองอนุญาตใหเ้ธอท างานได ้โดยบอกใหน้ายจา้งรบัเธอ
เข้าท างาน โดยแบ่งงานจากส่วนที่ปู่ ของเธอรบัผิดชอบ และนายจ้างยินดีที่จะจ้างเธอ การใช้
แรงงานเด็ก อาจจะดูไม่ถูกตอ้งนักและไม่เป็นทางการ ไม่ถูกกฎหมาย แต่ในสังคมชนบท การให้
เด็กไดม้ีโอกาสช่วยงานผูป้กครองโดยนายจา้งยินยอมและไม่เป็นงานหนกั ความรบัผิดขอบงานคือ
งานผูช้่วยในงานหลกัเท่านัน้ ดว้ยคณุสมบติัของความเป็นเด็กและเป็นเด็กผูห้ญิง จึงสามารถเป็น
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เพียงสว่นเสรมิ ไม่ไดเ้ป็นสว่นหลกัในขอ้จ ากดัเรื่องอายแุละเพศ การท างานของเธอเพื่อแลกเป็นเงิน
หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเ้ด็กหญิงไดน้ ากลบัไปขายหรือน าไปท าอาหาร การไดเ้ขา้ท างาน
ตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยความจ าเป็นในฐานะครอบครัวยากจน การท างานนั้นจึงเป็นหนึ่งใน
ประสบการณข์องเด็กหญิงในขณะนัน้ ถึงแมจ้ะเป็นเพียงการแลกแรงงานก็ตาม 

การแลกเปลี่ยนแรงงานของไพลินก็เช่นเดียวกัน ไพลินในขณะนั้นเธออายุเพียง 
11 ปี ผูป้กครองไดน้ าเธอไปฝากท างานที่รา้นอาหารขา้งบา้น เพื่อหารายไดห้ลงัเลิกเรียน เธอบอก
ว่าไดเ้งินมาไม่มากนกัแต่สว่นใหญ่แลว้จะเป็นอาหารจากที่รา้นอาหารนัน้ ที่เจา้ของรา้นมอบใหเ้ธอ
น ากลับมาที่บา้น บางทีมีที่มากเกินความตอ้งการ แม่ของเธอก็จะน าไปจ าหน่ายต่อใหก้ับเพื่อน
บา้นบา้ง เช่น ผักกาดดอง ผักสดต่าง ๆ หรืออาหารที่ท าส าเร็จแลว้เพื่อไวข้ายในรา้น เธอเล่าว่า 
“ตอ้งไปท างาน แม่บอกว่าถา้ไม่ท างานก็ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ พ่อแม่มีลูกหลายคน หนูตอ้งไปรบัจา้ง
หั่นผกักาดดอง หั่นข่าตะไคร ้เพือ่หาเงินมาใหแ้ม่” เธอเล่าว่าการท างานหนกัเอาเบาสู ้ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดาส าหรบัเธอ เธอบอกว่าแม่ใหไ้ปรบัจา้งตักน า้ใส่ถัง แบกไปใส่โอ่งน า้ใหญ่เพื่อใหน้ายจา้ง
อาบน า้ เธอไดท้ ามาแลว้ไดค่้าจา้งเป็นเงินมาบา้ง เป็นอาหารมาบา้ง เธอเล่าประสบการณ์ว่าแม่
ของเธอเก่งในการหางานใหล้กูๆ ท าและเธอภูมิใจที่ไดช้่วยเหลือครอบครวั การเอาแรงงานเด็กเพื่อ
เขา้แลกเปลี่ยน จึงเป็นวิธีการหนึ่งของการเขา้ท างาน ซึ่งอย่างนอ้ยเด็กหญิงไดร้บัประสบการณแ์ละ
การเรียนรูจ้ากงานนัน้ ๆ ที่เธอท าไม่มาก็นอ้ย 

การฝึกหัดงานตามเพศภาวะ (Gendered Orientation) 
หลงัจากการเขา้ท างานในพืน้ที่งานแลว้ ขัน้ตอนหลกัที่ส  าคัญอีกกระบวนการหนึ่ง คือ

การไดร้บัความรูพ้ืน้ฐานหรือเรียนรูเ้ก่ียวกบังานที่ตนเองตอ้งรบัผิดชอบ หลงัจากผ่านกระบวนการ
แรกจนได้เข้าท างานแล้ว ซึ่งนั่นก็คือการฝังความต้องการของผู้เป็นเจ้าของทุนลงไปที่ตัวตน 
ความรูส้ึกนึกคิดของลูกจา้งใหเ้ป็นไปตามที่นายจา้งตอ้งการ ใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหน้าที่ ของตน
ก่อนที่จะไปลงมือปฏิบติั ตอ้งรูว้่า ตอ้งท าอะไร ที่ไหน อย่างไรนั่นเอง ความเป็นหญิงและความเป็น
ชายจะมักได้รับการถ่ายทอดความรูแ้ละข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ผู้หญิงมักจะถูกท าให้รูถ้ึง
รายละเอียดของสถานที่ การจดัเก็บภาชนะ การท าความสะอาด สถานที่อ  านายความสะดวก เพื่อ
การบรกิาร รวมถึงหอ้งที่เป็นสถานที่เตรียมน า้ด่ืม ชา กาแฟ เป็นตน้ ในขณะที่ผูช้ายไม่ไดถู้กเนน้ใน
เรื่องนีเ้หมือนกับผูห้ญิง เพียงแต่รบัรูว้่าสถานที่เหล่านีอ้ยู่บริเวณใด หากมีความจ าเป็นตอ้งไปใช้
พืน้ที่เหลา่นัน้ 

การถูกแบ่งการใหร้บัความรูพ้ืน้ฐานในเรื่องดังกล่าวจะมีความแตกต่างระหว่างเพศได้
ชดัเจน ดงันัน้การใหล้กูจา้งผูห้ญิงท างานที่นอกเหนือจากงานที่ตนรบัผิดชอบแลว้ เช่น งานบริการ 
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เสิรฟ์น า้ชา กาแฟ น า้ด่ืม ของว่าง จึงเป็นหนา้ที่ตามเพศภาวะที่ถูกท าใหเ้ป็นปกติสามัญอีกหนา้ที่
หนึ่งที่แตกต่างจากผู้ชาย ซึ่งไม่เป็นสถานที่ที่ต้องรูแ้ละรบัผิดชอบ รตัน์เล่าวันแรกที่เธอเขา้มา
ท างานในหนา้ที่เจา้หนา้ที่ แต่ท าหนา้ที่เหมือนเลขานุการใหก้ับเจา้นาย สถานที่แรกที่รุ่นพี่แนะน า
ใหเ้ธอรูจ้ักคือหอ้งครวั แลว้ถึงจะเป็นหอ้งน า้ส  าหรบัท าความสะอาด ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่เธอ
ตอ้งช่วยแม่บ้านส านักงานเสิรฟ์น า้เมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่ท างาน และไม่เป็นเรื่องผิดปกติถ้าเธอ
จะตอ้งดแูลเจา้นายโดยการเสิรฟ์ของว่างและเครื่องด่ืมระหว่างวันในเวลางาน รตันบ์อกว่า “เวลา
ออกไปทานขา้วขา้งนอก หนูตอ้งท าหนา้ที่เสิร์ฟน ้าใหเ้จา้นายและดูว่าอาหารพร่องไปหรือไม่” ซึ่ง
เป็นความรูท้ี่ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุน่ ในความรูพ้ืน้ฐานของการท างานที่นี่คือการบริการและการ
ดแูลผูบ้งัคบับญัชา 

ในกรณีของดาว ซึ่งมีอาชีพตอ้งดแูลเอาใจใส่ผูป่้วย งานพืน้ฐานของการพยาบาลที่ดาว
เล่าว่า งานของเธอเริ่มตน้จากการฝึกใหปู้ที่นอน “ในการท างานอย่างแรกเลยเขาสอนใหพ้บัผา้ปู
เตียงใหต้ึง เขาใหปู้เตียง แลว้ก็เอาเหรียญโยนไป ถา้เหรียญเดง้ก็แสดงว่าผ่าน” ดาวรบัรูว้่าการ
สอนใหเ้ธอมีความละเอียดและรกัความสะอาดนัน้เป็นคณุสมบติัหนึ่งที่พยาบาลตอ้งมี ดงันัน้ความ
ตอ้งการใหเ้ธอมีความสามารถในการปูที่นอนใหเ้รียบตึงไดน้ัน้ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝน อดทน
และเรียนรูเ้ทคนิควิธีท าใหท้ี่นอนเรียบตึงได ้นั่นเป็นการฝังความเป็นหญิงเขา้ไปในตัวตนของเธอ
นั่นเอง ซึ่งสรา้งใหเ้ธอเป็นผูท้ี่มีความละเอียด รกัความสะอาด อดทน ใจเย็น เพื่อการบริการใหม้ี
ประสิทธิภาพ เป็นพืน้ฐานของการท างานที่ดีส  าหรบัผูห้ญิง 

เพศภาวะในการพัฒนาศักยภาพ (Gendered Human Potential Development) 
เมื่อบุคคลเขา้ใจแลว้ว่าตนตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อใหถ้ึงความตอ้งการของผูเ้ป็นหัวหน้า

หรือเจา้นาย ในมิติของเพศภาวะที่มีการแบ่งงานการท าระหว่างเพศ การรบัรูโ้ดยไม่ตอ้งสอน ซึ่ง
สงัคมในการท างานคาดหวงัว่าการท างานของเพศนัน้แตกต่าง ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ว่าการเสิรฟ์น า้ 
การปทูี่นอน เป็นหนา้ที่ของผูห้ญิง ความรบัผิดชอบในงานนัน้ ๆ จึงขึน้อยู่กบัเพศหญิง แต่การใชค้น
ให้เต็มศักยภาพตามหลักการบริหารคนโดยทั่วไปแล้ว มีความเชื่อว่าคนยังสามารถพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอนที่ตอ้งการใหค้นท างานท างานใหม้าก
ขึน้และหลากหลายมากขึน้ เพื่อประโยชน์ต่อคนที่เป็นเจา้ของทุน โดยเรียกว่าค านั้นว่าพัฒนา
ศกัยภาพหรือพฒันาความสามารถที่มีอยู่เดิมใหดี้ขึน้กว่าเดิม 

การพัฒนาฝีมือแรงงานจากอาหารแบบเดียวเป็นหลายแบบ: 
เมื่อมาท างานผูห้ญิงตอ้งพฒันาฝีมือและความสามารถของตนเองเพื่อใหเ้ป็นผูท้ี่

เชี่ยวชาญ งานอาหาร แม่บา้นคนหนึ่งเล่าว่าเธอท าอาหารเป็นตัง้แต่เด็ก เพราะช่วยแม่ท าอาหารที่
บา้น แม่เคยสอนแต่เมื่อเขา้ไปท างานแลว้เธอตอ้งเรียนรูว้่าคนใต ้(คนภาคกลาง) ทานอาหารไม่
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เหมือนที่บา้นเธอ (คนภาคเหนือ) ตอ้งเรียนรูใ้นความรูใ้หม่ เธอเล่าว่า “ก่อนเขา้นอนทกุคืนเธอตอ้ง
เตรียมเครื่องปรุงอาหารไวก่้อนเพือ่ตอนเชา้เธอจะไดเ้ป็นลูกมือ นายจา้งใหเ้ธอตืน่ตีหา้หั่นน ้าพริก
น า้ปลา สอนเธอท าอาหารใต”้ ซึ่งแตกต่างจากจากอาหารที่เธอท าเป็น การพฒันาจากความรูเ้ดิมที่
เคยมีขยายกวา้งมากขึน้ จากเดิมรูเ้พียงวิธีการท าอาหารพืน้บา้นอาหารเหนือ  

การยกระดับจากคนใช้เป็นคนงานในโรงงาน : 
การพฒันาลกูจา้งหญิงใหม้ีความสามารถรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานฝีมือ 

หรืองานที่เก่ียวขอ้งกับนายจา้ง ท าใหผู้ห้ญิงสามารถไต่บนัไดการงานไปสู่ระดบัที่สูงขึน้ การมอบ
หนา้ที่ใหม่ใหถื้อเป็นการยกระดับหรืออันที่จริงคือการใหร้างวัล ซึ่งเป็นการจัดวางต าแหน่งแห่งที่
และเสน้ทางชีวิตที่ตีกรอบใหก้ับผูห้ญิง โดยไม่รูต้ัว ดังเช่นแม่บา้นที่ถูกสอนในเรียนรูเ้รื่องอาหาร
ภาคกลาง และต่อมานายจา้งตอ้งการใหเ้ธอรูจ้กัการปักผา้ เย็บผา้ ความรูท้ี่เธอไดร้บัเป็นความรูท้ี่
ใหม่ขึน้มาและไม่เคยท า การพฒันาตนเองเพื่อใหม้ีความสามารถท างานนัน้ไดเ้พื่อแลกเปลี่ยนกับ
ค่าแรงและการปรบัเปลี่ยนหนา้ที่ความรบัผิดชอบในพืน้ที่งานนัน้เป็นเรื่องที่นายจา้งตอ้งการจาก
เธอ เธอเล่าถึงความกา้วหนา้ในงานของเธอว่า “ปีแรกก็เป็นแม่บา้นท างานช่วยเจา้นาย ปีที่สองก็
เป็นแม่บ้านเต็มตัว เจ้านายปล่อยใหท้ าเอง พอปีที่สามไดไ้ปอยู่โรงงานทอผา้ของเจ้านาย ได้
เงนิเดอืนเพิ่มทกุปี”  

แมว้่าการยกระดับงานจะเสมือนการใหค้วามกา้วหนา้ในงานแก่ผูห้ญิงซึ่งท าให้
ภาคภูมิใจ แต่ดว้ยการถูกสรา้งใหส้มัพันธก์ับงานบา้นและความเป็นบา้นซึ่งตอ้งอยู่ในพืน้ที่นัน้ท า
ใหผู้ห้ญิงไม่มีความกลา้ที่จะออกนอกพืน้ที่ เธอเลา่ว่าเธอสามารถมาท างานในโรงงานทอผา้และส่ง
ผา้ไปขายที่ตลาดในเมืองได ้เป็นหนา้ที่ที่ใครก็ไม่อยากท าเพราะไม่รูท้างกลวัหลง และกลัวการออก
นอกเขตบา้น จากงานแม่บา้น งานคนใชท้ี่เธอเรียก ที่ตอ้งท างานบา้นและติดตามลกูสาวเจา้นาย
ไปเรียนหนังสือ กลบัมาท างานบา้น จนเจา้นายไวใ้จจึงสอนใหเ้ธอท างานปักผา้ฝ้าย ซึ่งเธอชอบ
มาก เจา้นายชื่นชมที่เธอสามารถท าได ้พัฒนาความสามารถขึน้มาไดดี้ เธอจึงไดร้บัเงินเดือนขึน้ 
เป็นความภาคภูมิใจของเธอ การที่เธอถูกปลูกฝังใหเ้ป็นแม่บา้นแม่เรือนมีความรบัผิดชอบและมี
ความสามารถในการท างานด้านนี ้ อนึ่งความเป็นแม่บ้านที่ด  ารงอยู่ในตัวตนของเธอถึงแม้ว่า
ภายหลงัเธอจะเป็นเจา้ของรา้นคา้เป็นเจา้นายแลว้ก็ตามเธอก็ยงัมีจิตวิญญาณนีอ้ยู่ เช่นเธอต่ืนเชา้
มาท าอาหารเลีย้งลกูนอ้งและเก็บกวาด ท าความสะอาด เตรียมของใชด้ว้ยตวัเธอเอง เธอบอกว่า
เธอท าจนเป็นนิสยั 

สร้างความเชื่อถือจากการเรียนรู้และฝึกฝน : 
การเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในงานที่ถูกก ากับดว้ยความรูส้รา้งความนับถือตนเองและ

ความน่าเชื่อถือใหก้บับุคคล ซึ่งเป็นการจัดวางต าแหน่งผูห้ญิงบนฐานอาชีพที่เลือก ดงัตวัอย่างของ
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วินยัความเป็นพยาบาลและศาสตรข์องพยาบาลไดส้รา้งความน่าเชื่อถือใหเ้กิดขึน้กบัผูห้ญิงที่อยู่ใน
อาชีพดงักล่าว ดาวเล่าว่าการท างานเป็นพยาบาลตอ้งพฒันาตวัเองอยู่เสมอ เธอตอ้งอ่านหนงัสือ
หนักอยู่ถึงแมว้่าจะประกอบวิชาชีพเป็นพยาบาลแลว้ เพราะเธอเชื่อว่าการตอบค าถามคนไขด้ว้ย
ความมั่นใจนัน้ท าใหเ้ธอไดร้บัความไวว้างใจจากคนไขแ้ละญาติ เธอบอกว่า “หนูซึมซับความคิด
จากการท างานว่าตอ้งคิดเป็นขัน้ตอน ลูกเขาไม่ใชผ้กัปลา เราตอ้งท าอะไรใหเ้ป็นวิชาชีพ เป็นมือ
อาชีพ ไม่เงอะงะ ไม่งัน้เราจะสอบใบประกอบวชิาชีพมาท าไม มนัจะไม่นา่เชือ่ถอื”  

นอกจากนี ้ดาวยงัเชื่อว่าการฝึกฝนและศกึษาหาความอยู่เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ
จะช่วยท าใหเ้ธอสามารถท าหนา้ที่ของการพยาบาลไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ เป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและดา้นวิชาชีพอีกดว้ย เธอบอกถึงความส าคัญในอาชีพว่า “พยาบาลมีใบประกอบ
วิชาชีพการฉีดยา แต่เด็กสมัยนีไ้ม่อดทน ไม่ค่อยเรียนรู ้สมัยเรียนหนูตอ้งท่องเลย ฉีดเอว ฉีด
กลา้มเนือ้ ฉีดใตผ้ิวหนงักี่องศา ฉีดกลา้มเนือ้กี่องศา ตอ้งใชเ้ข็มเบอร์อะไร ตอ้งท่องก่อนถึงจะฉีด
ได ้ตอ้งซอ้มก่อนครัง้แลว้ครัง้เล่ากบัผิวหนงัเทียมจนช านาญ” งานพยาบาลในความเชื่อความคิด
ของดาวนัน้ คืองานของผูห้ญิงที่ตอ้งการความละเอียดอ่อนและอดทนในการฝึกครัง้แลว้ครัง้เล่าจน
ช านาญ เพื่อผูป่้วยและญาติไวว้างใจ และเมื่อเป็นเช่นนัน้จะพบว่าผูห้ญิงที่ประกอบอาชีพหนึ่ง ๆ ที่
ไดร้บัการเชื่อถือยกย่องคนในตระกูลก็มันจะสืบทอดความคิดเรื่องงานในแนวเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ
เป็นการยดึต าแหน่งแห่งที่ผลิตซ า้ความเป็นอาชีพผูห้ญิง เช่นลกูผูห้ญิงเห็นแม่เป็นพยาบาลมีคนให้
ความนบัถือก็เชื่อว่างานพยาบาลเป็นงานที่เหมาะกบัความเป็นผูห้ญิงของตน หรือช่างท าผม ช่าง
เสรมิสวย และอื่น ๆ เป็นตน้ 

เพศภาวะกับการประเมินผล (Gendered Evaluation) 
การวดัประเมินผลออกมาเป็นคะแนนตวัเลข การจดัแบ่งล าดับของคนนัน้เพื่อตอ้งการ

ใหค้นท างานรูต้วัเองว่าตนเองตอ้งท าตนใหถ้กูตอกตรงึอยู่กบังาน ตอ้งท างานอย่างหนกั ท างานอยู่
เสมอนั้นถูกท าใหเ้ชื่อว่า เพื่อใหเ้กิดความเคยชินและช านาญ ดังนั้นผลการประเมินที่ออกมาจะ
เขา้เกณฑ ์และหากไม่เป็นดั่งที่ผูม้ีอ  านาจก าหนดก็จะเป็นผูเ้บี่ยงเบน ไม่เขา้พวก ไม่เขา้กลุ่ม จะถูก
เบียดขับใหเ้ป็นบุคคลชายขอบ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีใครตอ้งการที่จะเป็น ดังนั้นเจตจ านงของ
การประเมินผลดงัที่กล่าวมาแลว้นัน้ จึงเปรียบเสมือนการสรา้งคนใหเ้ป็นวตัถุ ไม่ค านึงถึงจิตใจ จึง
สามารถอนมุานไดว้่าการประเมินผลก็คือการแบ่งคนออกเป็นสว่นๆ เป็นล าดบัชัน้ เพื่อการควบคมุ
นั่ นเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ งานที่มีผู ้หญิ งอยู่ เป็นจ านวนมาก การประเมินแบบ
ตรงไปตรงมาแบบเป็นระบบนั้น จึงเป็นเรื่องยาก การอา้งเหตุผลทางเพศภาวะว่าเพราะผูห้ญิงมี
ขอ้จ ากดัเรื่องครอบครวั สรีระ และผูห้ญิงมีเรื่องของอารมณแ์ละความรูส้ึกเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังาน 
จึงไม่เหมือนกับผู้ชายประเมินผล ตัวอย่างการประเมินคนที่ทับทิมสะท้อนความคิดว่า “การ
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ประเมินคนจากกรอบที่ก าหนดและการใหค้ะแนนประเมิน บางทีไม่สามารถตดัสินไดยุ้ติธรรมนกั 
เพราะบางทีขึน้อยู่กบัเป็นเด็กของใคร เจา้นายประเมินจากงานจริงหรือจากความเสน่หา” ซึ่งเธอ
เห็นว่าบางทีการประเมินตดัสินไม่ไดว้่าคน ๆ นัน้ท างานหนกั หรือท างานไดดี้กว่าคนอ่ืน   

ทัง้นีก้ารประเมินผลในสงัคมการท างานที่พืน้งานที่ผูห้ญิงเป็นใหญ่ ในเชิงทางกายภาพ
จะมีการประเมินผลที่ไม่มีความตรงไปตรงมาเพียงชัน้เดียวอย่างที่ทบัทิมเล่าใหฟั้ง ส าหรบัในกรณี
ของพลอย เธอสะท้อนว่า “การเป็นโสด เป็นอิสระก็ดี เจ้านายเรียกใชไ้ดต้ลอด” เธอเล่าว่าการ
ประเมินในที่ท างานของเธอ เธอถือว่าเธอโชคดีที่เธอไม่ปฏิเสธเมื่อเจา้นายเรียกใหไ้ปช่วยงานที่
นอกเหนือจากงานประจ า เช่น การไปตอ้นรบัแขกผูใ้หญ่จากหน่วยงานกลางที่มาเยี่ยมชมศูนยท์ี่
เธอดูแล การไปรอ้งเพลงในงานต่าง ๆ รวมไปถึงการร่วมงานสังสรรคท์ี่หน่วยงานจัดขึน้ เป็นตน้ 
การดูแลแขกผูใ้หญ่เป็นเรื่องปกติในสายงานของเธอ ซึ่งท าใหเ้ธอมีความสนิทสนมกับแขกผูใ้หญ่
หรือผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ จนท าให้เกิดความสะดวกในการประสานงานหรือการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา นอกจากนี ้เธอยังใหเ้หตผุลถึงการไดร้บัความเมตตาจากผูบ้ริหารซึ่ง
เป็นผลดีต่ออย่างมากเมื่อมีการประเมินผลงานหรือการท างานของเธอ 

ส าหรับรัตน์ เธอมีข้อจ ากัดเรื่องครอบครัวที่ เธอเห็นว่าเป็นเรื่องหนักใจกับความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานของเธอ รตันเ์ล่าใหฟั้งว่าจากประสบการณก์ารท างานของเธอที่ไม่
เป็นที่ชอบใจของเจ้านายคือ เธอไม่สามารถตามใจเจ้านายได้ เวลาที่เจ้านายติดตามตัว หรือ
ตอ้งการใหเ้ธอติดตามไปไหนในเวลานอกงาน เพราะเธอตอ้งลาบ่อย ๆ เพราะลกูไม่สบายบา้ง แม่
ตอ้งไปหาหมอบา้ง บางทีการมีค าสั่งใหเ้ดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อท างานหลายวัน เป็นขอ้จ ากัด
ของเธอ เพราะสามีเป็นห่วง ดงันัน้เหตผุลและขอ้จ ากดัเหล่านี ้จึงไม่เอือ้ต่อการสรา้งความพงึพอใจ
ให้กับผู้บังคับบัญชา “เจ้านายไม่เข้าใจหรอก เพราะเขาเป็นผู ้ชาย” สิ่งที่ เธอสะท้อนให้ฟังว่า
ความกา้วหนา้ในงานกบัการมีครอบครวั เดินสวนทางกนั 

เพศภาวะในการให้รางวัล การลงโทษ (Gendered Reward and Punishment) 
การใหร้างวัล เป็นการใหผ้ลตอบแทนที่เกิดจากการประเมินการท างานที่ผ่านมา เป็น

การประเมินโดยวิธีการต่าง ๆ นานา แต่คนที่ตัดสินก็คือคนที่มีอ  านาจหรือเป็นเจา้ของทุน ดังนั้น
การจูงใจคนใหอ้ยู่กบังานและจมลึกอยู่กบังานเพื่อผลประโยชนข์องผูเ้ป็นเจา้นายนัน้ จึงท าใหเ้ชื่อ
ว่าเป็นสิ่งล่อใหม้นุษยติ์ดกบัดัก ค ากล่าวที่ว่ามนุษยท์ุกคนชอบการไดร้างวัล ไม่มีใครชอบการถูก
ลงโทษ เมื่อการใหร้างวัลสามารถสรา้งแรงจูงใจใหค้นท างานหนักและตอ้งใชค้วามอดทนสูง ตอ้ง
ฝืนทนล าบาก ท างานที่ซ  า้ซากจ าเจ ได้ เพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งล่อใจ จึงน ามาใช้กับการท างานของ
ผูห้ญิงที่เชื่อว่าการพยายามท างานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งรางวลัแห่งความสขุใจที่ลอ่ไวน้ัน้ ทัง้ที่รูต้วัและไม่
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รูต้ัว ดังเช่นกรณีของหยก เธอเป็นเจ้าของกิจการ เล่าว่า “สามสี่เดือนจะหยุดรา้นครัง้หนึ่ง พา
ลูกนอ้งไปเทีย่ว จะไดส้นิทสนมกนั พอสิน้ปีตอ้งมีโบนสัให ้เขาจะมีก าลงัใจ ซือ้เป็นทองให ้คือมนั
ตอ้งมีเฉลี่ยดว้ยนะ อย่างคนนีซ้ือ้แหวนให ้คนนีข้ยนั ไม่พูดมาก ไม่เรื่องมาก ไม่อะไร” เธอเล่าถึง
วิธีการประเมินของเธอที่เห็นได้ว่า ความขยันจะไดส้ิ่งที่มีค่ามากกว่าคนที่ไม่ค่อยขยัน ดว้ยการ
ตัดสินใจของเธอ และการพูดมาก เรื่องมาก จะเป็นข้อด้อยในการประเมินของเธอ ดังนั้นการ
ประเมินขึน้อยู่กบัความคิดและการตดัสินใจของหยกเอง ในฐานะผูม้ีอ  านาจ เพราะเป็นเจา้ของเงิน
ค่าจา้ง ผูท้ี่เป็นลกูจา้งตอ้งท างานเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้ธอ ดงัที่เธอเลา่ใหฟั้ง 

ดงันัน้กฎเกณฑต่์าง ๆ จึงขึน้อยู่กบัเธอเป็นผูก้  าหนด ซึ่งเธอตดัสินจากคนที่ท างานขยนั
และไม่พูดมาก ไม่เรื่องมาก ส่วนเรื่องของการลงโทษเธอเล่าว่า “น้องคนก่อนให้ออกไปแล้ว 
ทะเลาะกบัพนกังาน อีกคนก็เป็นพนกังานอายุเยอะแลว้ ปกครองยาก เขาคิดว่าเขาเก่งกว่าใคร ” 
การลงโทษของเธอจึงหมายถึงการใหอ้อกเพราะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้กนั สรา้งปัญหา และอีก
คนหัวแข็งปกครองยากก็ตอ้งใหอ้อกไป เป็นตน้ แต่เมื่อใดเกิดการต่อตา้นหรือคิดต่างก็จะตอ้งถูก
ลงโทษ เพื่อใหค้นท างานเกรงกลวัการถกูลงโทษ คนจึงไม่ปฏิบติัไปในทางที่จะตอ้งถูกท าใหเ้ป็นคน
ไม่ดีในสงัคม งานบริการจึงเหมาะกบัผูห้ญิงที่มีจิตใจที่อ่อนโยนและไม่ชอบทะเลาะกบัใคร เป็นคน
หัวอ่อนที่สอนง่าย ซึ่งเหล่านีน้ั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่างานหญิง มีวิธีการให้ทั้งรางวัลและการ
ลงโทษเพื่อความส าเรจ็ในงาน  

ดงันัน้กระบวนการเขา้งานตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนการใหร้างวลัหรือลงโทษนัน้ 
มีความหลากหลายแตกต่างกนั แต่สิ่งที่ทกุคนตอ้งมีคือความอดทน และทนล าบากเพื่อคนที่ตนเอง
รกัและเรื่องรองต่อมาคือเพื่อตนเอง ซึ่งมาทีหลังเสมอ วัฒนธรรมเรื่องเพศเข้ามามีส่วนก ากับ
ความคิดสังคมและตัวผู้หญิงให้วนเวียนผลิตสรา้งผลิตซ า้ความเป็นเพศในงาน ขณะเดียวกัน
กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของผูช้ายก็มีส่วนเขา้มาแทรกซึมก ากับการประกอบสรา้ งงานหญิง ตี
กรอบว่าอะไรท าไดท้ าไม่ได ้ 

และในชีวิตผูห้ญิงคนหนึ่งๆ นัน้จะถูกวางไวบ้นเสน้ทางที่คนในสงัคมเห็นว่าเป็นเรื่อง
ปกติของผูห้ญิงคือการมีคู่ เพื่อสรา้งผลผลิตใหแ้ก่สงัคม นั่นคือการแต่งงานมีลกู แต่การเขา้สูก่ารมี
คู่ชีวิตนัน้ไม่ไดเ้ป็นเพียงเสน้ตรงเสน้เดียวที่จะบอกไดว้่าเป็นปกติของสงัคม เพราะมนุษยท์กุคนมีวิถี
การครองตนที่แตกต่างกัน มีความชอบและไม่ชอบที่ต่างกัน การเลือกใช้ชีวิตตนหรือการไม่มี
ทางเลือกของผูห้ญิงในสงัคมเก่ียวกบัเรื่องนีน้ัน้ จึงไม่สามารถสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวของเสน้ทาง
เดินของผูห้ญิงได ้เมื่อถึงวยัมีคู่ สงัคมคาดหวงัที่จะเป็นความเป็นคู่ที่สมบูรณเ์หมือนในนิยายตอน
จบ แต่ในความเป็นจรงิของชีวิตมนัคือจดุเริ่มตน้ของผูห้ญิงมากกว่า  
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การเข้าสู่การมีคู่ชีวิต (Life with a Partner)  

การด าเนินชีวิตของผูห้ญิง เริ่มตน้จากการถูกสรา้งใหม้ีความเป็นหญิงและการเขา้สู่การ
ท างานที่มีวฒันธรรมทางเพศเป็นกรอบในการสรา้งตวัตนที่ใหเ้ป็นดั่งสงัคมตอ้งการแลว้นัน้ ชีวิตอีก
ขัน้หนึ่งของผูห้ญิงคือการมีคู่ชีวิตที่ถึงแมส้งัคมจะวางรากฐานไวว้่า ชีวิตที่ส  าเร็จของผูห้ญิงคือการ
มีครอบครวัที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นไปไม่ไดว้่าชีวิตของคนจะมีความสมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียว 
การให้ความหมายทางวัฒนธรรมของการมีคู่ที่จ  ากัดเพียงการอยู่ร่วมกัน พ่อ แม่ ลูก คือความ
สมบูรณ์ และเป็นปกติ จึงเป็นกรอบที่ เบียดขับให้การด ารงชีวิตที่ เป็นแบบอ่ืน ๆ เป็นชีวิตคู่ที่
ลม้เหลว หรือแมแ้ต่ชีวิตที่ตอ้งการอยู่กบัตวัเอง หรือสตัวเ์ลีย้ง หรือการอยู่กบัญาติ จึงกลายเป็นการ
ผิดธรรมชาติในกรอบของสงัคมที่ตัง้ไว ้การล่อใหผู้ห้ญิงวิ่งเขา้สู่กับดักของความสมบูรณ์ จึงเป็น
การควบคุมให้ผู้หญิงเป็นผู้ที่ยอมจ านนต่อความสมบูรณ์ที่ เป็นเพียงมายาคติ ดังที่จะอธิบาย
ดังต่อไปนีถ้ึง ประเภทของชีวิตที่เรียกว่าคู่สมบูรณ์ ชีวิตคู่ที่ลม้เหลว และชีวิตที่ไรคู้่หรืออยู่ไดด้ว้ย
ตวัเอง ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นชีวิตที่มีความหมายและมีคณุค่าใหต้วัเอง  

ชีวิตคู่สมบูรณ ์ 
ชีวิตคู่สมบูรณ์นั้น หมายถึงการที่เพศชายและเพศหญิงที่เป็นความปกติของสังคม  

(Heteronormative) ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะแต่งงานกัน โดยฝ่ายหญิงยินยอมใช้
นามสกุลของฝ่ายชาย เมื่อจดทะเบียนสมรสกัน และมีลูกเพ่ือสืบสกุลโดยมุ่งหวังที่อยากให้ลูกเป็นเพศ
ชาย คนในสังคมจึงมองว่าเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ พ่อ แม่ ลูก และสามี ภรรยาอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่า 
เลี้ยงลูกให้มีอนาคต เป็นเด็กเรียนเก่ง ไม่เกเร เป็นที่พ่ึงของพ่อแม่ได้ เหล่านี้เป็นกรอบความสมบูรณ์ที่
คนในสังคมมองเห็นและตัดสินว่าเป็นความปกติ ธรรมชาติของการมีชีวิตคู่  

ความสมบูรณด์้วยสองบทบาท แม่และงานอาชีพ : 
ผูห้ญิงไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งงานในระดับใด เธอตอ้งยึดบา้นและหนา้ที่ผูห้ญิง

ของบา้นไม่ว่าจะเป็น แม่ ลกูสาว ภรรยา งานในบา้นจึงตามติดมากบัชีวิตเธอทุกย่างที่กา้วไป และ
เธอมกัเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เธอตอ้งกระท าหากพลาดเธอก็จะทัง้ประณามตนเองและถูกคนในครอบครวั
และสงัคมกระหน ่าซ า้เติมท าใหเ้ห็นถึงภาระที่ผูห้ญิงของสงัคมนีต้อ้งแบกเอาไว ้วาทกรรมแม่ดี ลกู
สาวหรือภรรยาที่ดี ท าใหผู้ห้ญิงตอ้งกดขี่ตนเองและมองไม่เห็น โดยเชื่อว่าสิ่งนัน้คือความสุขของ
เธอที่ไดก้ระท า ดงันัน้เมื่อมีชีวิตคู่ผูห้ญิงก็เชื่อว่าตอ้งกระท าบทบาทแม่บา้นแม่เรือนที่ดีและท างาน
อาชีพใหไ้ดดี้ในเวลาเดียวกนั ชีวิตแต่งงานจึงจะสมบรูณ ์ซึ่งรวมถึงการมีลกูและดแูลลกูอย่างดีดว้ย 
อย่างไรก็ดีหากเธอตอ้งเลือกเธอก็เลือกงานของบา้นก่อนงานอาชีพ ดังเช่นที่นิล เจา้ของธุรกิจเล่า
ใหฟั้งว่านิลเลือกที่ออกจากบ้านที่เธอเคยเป็นเสาหลกัในการท าธุรกิจของครอบครวัหลงัจากที่พ่อ
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เธอเสียชีวิตไป เธอคิดว่าการแต่งงานกับชายที่เธอรกัและการสรา้งครอบครวัดว้ยกัน มีลูกเป็นโซ่
คลอ้งใจระหว่างสามีภรรยาคือชีวิตที่สมบรูณ ์

 
“พีแ่ต่งเขา้บา้นเขานะคะ (เขา้บา้นสามี) คือครอบครวัทางแฟนพีเ่ขาเป็นครอบครวัคนจีน 
ครอบครวัใหญ่ เขาก็จะอยู่รวมกนัหลายพีน่อ้งเป็นกงสี พีก่็แต่งไป พีไ่ม่ไดท้ างานคือดูแล
ลูกอย่างเดียวมาแปดปี เลีย้งลูกดว้ยกนั แฟนพีก่็ท างานกบักงสี พีก่็ช่วยดูทางโนน้ ดูแล
พ่อแม่เขา มือเทา้นีเ่กลียวกนัหมดเลยเวลาเลีย้งลูก ซกัผา้เองหมด แฟนช่วยสลบั เวลา
กลางค ่ากลางคนื เวลาทานขา้ว ก็สลบักนัทาน” 

 
เธอท าหนา้ที่แม่บา้นไดแ้ปดปีแลว้ จึงตดัสินใจออกมาท าธุรกิจเครื่องประดบัที่เธอ

ถนดั เธอออกแบบและดูแลรา้นดว้ยตัวของเธอเอง ส่วนสามีดแูลบญัชีและการเงินทุกอย่างเพราะ
เธอบอกว่าไม่ถนัดเรื่องนี ้เธอมีลูกชายสองคน ซึ่งเธอใหค้วามส าคัญกับครอบครวัเธอมาก เธอ
ภมูิใจในครอบครวัที่สามีดแูลอยู่เคียงขา้งเสมอและลกูเป็นเด็กดีทัง้สองคน  

เธอคือหน่ึงเดียวทีท่ าหน้าทีดู่แลเอาใจใส่ได้ดีที่สุด 
การไดร้บัการยกย่องในการท าหนา้ที่ตามการก ากบัโดยวัฒนธรรม ท าใหผู้ห้ญิง

ถูกตรงึไวใ้นวาทกรรมงานหญิงอย่างไม่อาจดิน้หลดุ ซึ่งแทนที่ฝ่ายชายจะช่วยเหลือผูห้ญิงกลบัท า
ใหผู้ห้ญิงมีภาระอย่างยินดีโดยไม่รูว้่าตนตกอยู่ภายใตอ้ านาจอดุมการณท์ี่มากบัวฒันธรรม ผูห้ญิง
จึงตอ้งกดดนัตนเองเพื่อสนองประโยชนข์องคู่สมัพนัธข์องเธอ อ าพรรณก็เป็นเช่นนัน้ “แฟนพีน่ะ จะ
คอยใหก้ลบัไปท ากบัขา้วใหกิ้น ไม่ว่าเราจะท างานมามืดค ่าอะไรแค่ไหนก็แลว้แต่ เขาจะไม่ยอมกิน
กบัขา้วซือ้ แกงถุงไม่ทานเลย” สามีรอเธอใหก้ลบับา้นไปท ากบัขา้วใหท้านเสมอ เป็นความภูมิใจที่
ครอบครวัยังด ารงอยู่แบบนั้น เธอบอกว่าเธอต้องท าสามอย่างในชีวิตให้สมบูรณ์คือ หนึ่งดูแล
ครอบครวั สองดูแลกิจการ สามงานสงัคม นั่นคือชีวิตของผูห้ญิงที่ขึน้ชื่อว่าสมบูรณแ์บบ จนไดร้บั
รางวลัมากมายจากสงัคม การด ารงตนเป็นสดุยอดหญิงหรือซุปเปอรว์แูมน ท าใหผู้ห้ญิงเชื่อว่าเธอ
สามารถเหนือคนอ่ืนโดยเฉพาะผูช้าย อาจจะมีทัง้ความเท่าเทียมและเหนือกว่า แต่เธอกลบัมองไม่
เห็นว่ามนุษยค์นหนึ่งตอ้งมีเวลาทัง้ท างานและพักผ่อนใหพ้อเพียง ซึ่งในทางหนึ่งการถูกท าใหเ้ชื่อ
ว่าเป็นซุปเปอรว์ูแมน ก็เหมือนกับดักของสังคมที่มีเจตจ านงครอบง าของชายอยู่เบือ้งหลังท าให้
ผูห้ญิงทัง้หนกัและเหนื่อย ซึ่งบ่อยครัง้เราจะพบว่าผูห้ญิงไดร้บัผลกระทบทัง้ทางร่างกายและจิตใจ
และพฒันาความเป็นโรคจากการด ารงตนเช่นนี ้และหากเนน้งานอาชีพแมว้่างานการดแูลบา้นและ
ครอบครวัจะไม่เสียหาย หลายครัง้ยงัถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งของผูช้ายในการมองหาความสมัพันธน์อก
สมรสโดยใชข้อ้อา้งของการงานยุ่งและการไม่มีเวลาใหเ้พียงพอของผูห้ญิงเป็นประเด็นโจมตีว่า
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บกพร่อง ซึ่งอันที่จริงแลว้หากอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือถูกก ากับความคิดดว้ยอ านาจ
ชายเป็นใหญ่คงลุกมาช่วยแบ่งเบาภาระผูห้ญิงไม่ติดอยู่กับความคิดการแบ่งงานทางเพศภาวะ 
ช่วยเหลือกนัก็จะท าใหค้รอบครวัสมบรูณไ์ดเ้ช่นกนั 

ดงันัน้จึงอธิบายไดว้่า ความเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ที่กดขี่ตนเองเพื่อความสมบูรณ์
ในทั้งสองพื ้นที่  เป็นการยอมจ านนต่อการกดขี่ที่ตัวเองของผู้หญิงที่มองไม่เห็น เพราะความ
ภาคภูมิใจในการกระท าหน้าที่ของแม่และภรรยาคือม่านที่บงัตาทางวัฒนธรรมที่เธอตอ้งสละให ้
เธอจึงมองไม่เห็นว่าการดแูลเอาใจใส ่แบบผูร้บัใชใ้นทกุพืน้ที่ ทกุเวลานัน้ เป็นการเอาเปรียบกนั 

ชีวิตคู่ล้มเหลว  
ความหมายของความส าเร็จหรือความลม้เหลว เป็นความหมายที่สงัคมก าหนด และ

ท าใหค้นในสงัคมคิดและเชื่อความสมบูรณท์ี่วางไวว้่าคือชีวิตคู่ชายหญิงที่ใชช้ีวิตรว่มกนั แต่หากไม่
สามารถรกัษาความเป็นคู่ผัวตัวเมียไวไ้ด้ สังคมจึงให้ชื่อว่าเป็นชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์ เป็นชีวิตคู่ที่
ลม้เหลว ซึ่งสามารถอธิบายไดว้่าการก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลม เปรียบดั่งกรอบที่ขีด
เส้นให้ผู ้หญิงต้องใช้ความอดทน เพื่อรักษาความเป็นปกติของชีวิตครอบครัวไว้ให้ได้ การถูก
เปรียบเทียบ ถากถาง จากคนในสงัคมเป็นเหมือนการลงโทษจากสงัคมที่คอยจบัจอ้งใหผู้ห้ญิงตอ้ง
รกัษาความเป็นปกตินัน้ไวใ้หไ้ด ้แมก้ระทั่งตัวตนของผูห้ญิงเอง มักกล่าวโทษชีวิตครอบครวัที่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได ้เป็นเพราะตัวเองไม่ใช่เป็นเพราะผูช้าย การใหอ้ภิสิทธิ์และความชอบธรรม
ของความเหนือกว่าในการใชช้ีวิต จึงอนุโลมใหผู้ช้ายสามารถใชอ้ านาจของความเป็นชายครอบง า
ใหผู้ห้ญิงรูส้ึกผิดและจบัจอ้งตวัเองใหป้ระพฤติตนอยู่ในกรอบของครอบครวัสมบูรณต์ามปกติของ
สงัคม ดงัเช่นชีวิตของพลอยที่เธอเลา่ใหฟั้งว่าเป็นชีวิตสมรสที่ลม้เหลว 

การจดทะเบียนสมรส : ความหมายทางนิตินัย ไม่ได้จ ากัดทางพฤตินัย 
ชีวิตครอบครวัที่ถูกตอ้งของสงัคมคือการสมรสตามกฎหมาย การแสดงสิทธิของ

การเป็นเจา้ของผูเ้ป็นภรรยาโดยการมีหลักฐานเรียกว่าทะเบียนสมรส ซึ่งคนในสังคมใชใ้นการ
แสดงและยืนยันการเป็นเจ้าของและสามารถฟ้องรอ้งหรือรอ้งเรียนได้หากผิดกติกาในความ
ประพฤติ แต่มกัจะใหอ้ภิสิทธิในความเป็นชายมากกว่าหญิง และเป็นแสดงความเป็นเจา้ของที่ฝ่าย
ชายตอ้งการครอบครองฝ่ายหญิงใหเ้ป็นสมบติัหรือทรพัยส์ินของตน  

พลอยเล่าใหฟั้งว่าชีวิต 7 ปีที่อยู่บา้นเดียวกันกับสามีแต่แยกหอ้ง ลูกชายไม่เคย
เห็นหนา้พ่อทัง้ที่อยู่บา้นเดียวกนัแต่คนละฝ่ัง “ตอนทีเ่ลิกกนัลูกเพิ่งสามขวบ เชื่อไหมทกุวนันีลู้กโต
ทกุวนันีจ้นจะจบแพทย์แลว้ เคยถามลูกนะว่าจ าเหตกุารณ์อะไรตอนทีอ่ยู่กบัป๊ะป๊าไดบ้า้ง เขาบอก
ว่าเขาจ าไดว่้านั่งบนตกัป๊าแลว้เล่นเกมส์ เมื่อก่อนจะมีเกมส์มาริโอ เขายงัจ าภาพนัน้ไดว่้าป๊าสอน
เขาเล่นเกมส”์ 
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เธอเล่าอย่างน า้ตาคลอเบา้ เธอบอกว่าเคยทะเลาะกับสามีจนตอ้งแยกบา้น แต่
เธอตอ้งใจอ่อนยอมกลบัมาเพราะสงสารลกู แต่สามีเธอก็ยงัไม่ทิง้นิสยัเจา้ชู ้จนฟางเสน้สดุทา้ยเมื่อ
เขาเสียหนา้เมื่อถูกจับไดเ้รื่องไปมีผูห้ญิงอ่ืน เขานอกใจเธอ เมื่อเธอรูค้วามจริง จึงมีปากเสียงกัน
และเขาลงมือท ารา้ยเธอต่อหนา้แม่สามี จนตอ้งแจง้ความและแยกทางกนัเดิน ไม่ไดห้ย่ากนัเพราะ
ห่วงลกูจะมีปมดอ้ย พลอยเธอเล่าต่ออีกว่าเรื่องราวชีวิตของเธอไดพ้บกบัตอนจบแลว้ เมื่อสามีของ
เธอเป็นโรครา้ยระยะสดุทา้ยไม่มีใครดแูล เธอที่ยงัเป็นภรรยาทางนิตินยัตอ้งรบัเขามาดแูล ทัง้ที่เขา
ไมไดด้แูลเธอและลกู แต่เธอก็ตอ้งปรนนิบติัสามีจนสิน้ชีวิตในหนา้ที่ภรรยา การปฏิบติัหนา้ที่ภรรยา
ที่ยึดโยงกบัทะเบียนสมรส จึงท าใหเ้ธอไม่มีอิสระในการด าเนินชีวิตแบบคนไม่ไดแ้ต่งงาน พลอยจึง
ตอ้งอดทนปฏิบติัหนา้ที่ภรรยาและแม่ของลกูใหดี้ ตราบใดที่เธอยงัอยู่ภายใตก้ารสมรสที่มีทะเบียน 
บางครัง้เธอล าบากใจถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่เพื่อลูกเธอตอ้งอดทนและท าใหดี้ที่สดุ ตามที่เธอ
เลา่มา 

ความชอบธรรมและการไม่รับผิดชอบของสามี : 
เมื่อฝ่ายชาย ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ติกาของการมีชีวิตคู่ ถึงแมท้างนิตินัยจะ

ก าหนดใหเ้ป็นเพียง “ผวัเดียว เมียเดียว” ตามการรบัรูข้องสงัคม แต่ฝ่ายชายไดร้บัความชอบธรรม
ที่สงัคมอนุโลมว่าเป็นลกัษณะนิสยัของผูช้ายอยู่แลว้ที่สามารถนอกใจภรรยาได ้และฝ่ายชายไม่
เสียหาย เมื่อฝ่ายชายมีความชอบธรรม การมีความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงจึงไม่จ าเป็นต้องจด
ทะเบียนสมรสได ้หากฝ่ายหญิงเต็มใจใชช้ีวิตรว่มกนั ดงันัน้ชีวิตคู่จึงไม่ราบรื่นอย่างที่สงัคมตอ้งการ
ให้เป็น การละเมิดสิทธิและการท ารา้ยทั้งจิตใจและร่างกาย จึงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ดัง
ตวัอย่างชีวิตคู่ของเพชร ที่เธอบอกว่าเป็นชีวิตคู่ที่ลม้เหลว เธอโทษดวงชะตา โชคทางเนือ้คู่ไม่มี เธอ
เล่าว่าเธอออกจากงานแม่บา้นมาท างานที่รา้นเกมส ์ชีวิตไม่เคยมีอิสระท าใหเ้ธอใจแตก ไดพ้บกับ
แฟนที่ท างานที่รา้นขา้งๆ เป็นรา้นโต๊ะสนุกเกอ้ร ์เธอคบหาอยู่กินกับเขา ดว้ยความเดียงสา  ไม่รูจ้ัก
การป้องกนั เธอจึงตัง้ทอ้ง เธอคิดไปท าแทง้เพราะความไม่พรอ้มของเด็กหนุ่มสาวทัง้คู่ แต่เงินที่ได้
จากการขายทองที่มีไม่พอกับการที่จะตัดปัญหาออกไป เพชรจึงรกัษาลูกไวแ้ละท างานจนกระทั่ง
คลอด โดยที่ฝ่ายชายไม่เคยสนใจใยดี และในที่สุดก็ตอ้งเลิกรากนัเพราะเขา้ไปมีผูห้ญิงอ่ืนและอยู่
กินกนัฉนัทส์ามีภรรยาและไม่เคยสง่เสียค่าเลีย้งด ูเพชรสะทอ้นความคิดเรื่องคู่ว่า 

 
“เมื่อก่อนเคยคิดนะ เรื่องผูช้าย ก็อยากหาคนช่วยเหลือ สมยันัน้ แต่อยู่ไปเรื่อย ๆ ถา้มนั
จะมีเนือ้คู่ก็จะมาของมันเอง ไม่มีก็ไม่เป็นไร เลขสี่มาแลว้ รูส้ึกไม่ชอบ โลกส่วนตวัสูง 
อย่างสมมติว่ามีผวัปุ๊ บจะตอ้งตืน่มาตีสีท่  าผมไดไ้หม ก็ไม่ได ้อย่างทุกวนันีต้อ้งปิดรา้นสี่
ทุ่มอย่างเนีย้ สมมติว่ามีแฟน เราตอ้งท ากับขา้ว ท าอะไรต่าง ๆ เพื่อเขา จะท าใหเ้รา
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ยุ่งยากมากเลย มนัไม่ใช่เลย เราไม่ชอบ นั่งซกัผา้รีดผา้ ไม่ใช่ละ อยู่คนเดยีวน่ะดแีลว้ คือ
ถา้เรามีเขาเราตอ้งดูแลเขา เรามีความรูส้กึแบบนัน้” 

 

ดังนั้นจึงจะเห็นไดจ้ากทั้งสองกรณีที่ยกตัวอย่าง ผูห้ญิงตอ้งอดทนอยู่กับการตี
ตราว่า ลม้เหลว ที่เป็นค าที่เบียดขับใหผู้ห้ญิงตอ้งถูกแปะป้ายว่า เป็นผูห้ญิงไม่ดีพอ ที่ผูช้ายไม่
เลือกและไปมีผูห้ญิงอ่ืน ความเขา้ใจแบบผิดๆ ทางสงัคม สรา้งใหค้วามเป็นหญิงตอ้งมีมลทิน จึง
เป็นการเอาเปรียบทางเพศและเป็นความรุนแรงทางวฒันธรรมที่ตอ้งการการแกปั้ญหา 

ชีวิตไร้คู่หรืออยู่กับตัวเอง  
การท่ีผูห้ญิงคนหนึ่งเลือกที่จะอยู่ตวัคนเดียวหรือไม่แต่งงาน หรืออาจจะหาคู่แลว้ไม่เจอ

คนที่ถกูใจหรือไม่สนใจเรื่องเพศ (Asexual) สงัคมใหช้ื่อว่าเป็นชีวิตที่ไรคู้่ เป็นความไม่ปกติในสงัคม 
เพราะคนในสงัคมเชื่อว่าผูห้ญิงทุกคนเมื่อถึงวยัแต่งงาน ควรที่จะมีคู่ มีสามีและมีลกู แต่ผูห้ญิงไม่
จ าเป็นตอ้งพึงพิงผูช้าย หากชีวิตสามารถอยู่กับตัวเองได ้ดังเช่น ดาวบอกว่า  “จะมีใครเขา้ใจหนู
และครอบครวั หนูเลยไม่อยากคิดที่จะมีคู่ ตอนนีต้ัง้ใจท างานและหาทางเรียนต่อเพือ่อนาคตของ
ตวัเอง” หลงัจากพ่อเสียชีวิตบนตักเธอเพราะเสน้เลือดในสมองแตก ภาพจ าที่คนที่เธอรกัที่สุดใน
ชีวิตจากไปในออ้มแขนของเธอ ยงัอยู่ในความทรงจ าถึงแมจ้ะผ่านไปแลว้สิบกว่าปี การสญูเสียเป็น
สิ่งที่ท าใหเ้ธอทอ้แทก้ับชีวิตมากในขณะนัน้ แมก้ระทั่งแม่ของเธอเองเครียดจนปากเบีย้วตอ้งเขา้
โรงพยาบาลเพื่อรกัษา แต่เธอฮึดสูลุ้กขึน้มาจนเรียนจบและกลบัมาดูแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและ
พี่สาวที่เป็นโรคซึมเศรา้ เธอเชื่อว่าถา้เธอมีผูช้ายเขา้มาในชีวิตของเธอ เธอตอ้งท าหน้าที่ดูแลเขา 
ฉะนัน้การท่ีชีวิตของเธอที่ตอ้งดแูลทัง้แม่ทัง้พี่สาวของเธอเป็นหนา้ที่หลกั เธอบอกว่า “ท าใหเ้ขาใหด้ี
ทีส่ดุ เซฟเขาไวใ้หน้านที่สดุ ไม่อยากเสียเขาไป” เธอเล่าทัง้น า้ตา และเธอเชื่อว่าเวลาของเธอไม่มี
ใหก้บัชีวิตคู่ ไม่ทิง้แม่และพี่สาวที่ตอ้งการคนดแูล ดาวจึงเลือกที่จะไม่มีคู่และใหค้วามส าคญักบัคน
ที่เธอรกัในครอบครวัในแบบของเธอเอง 

การแต่งกับงาน 
ทับทิมใหค้วามส าคัญกับงานพยาบาล ถึงแมเ้ธอจะบ่นว่างานหนักและไม่ชอบ

ระบบที่ไม่ยติุธรรมในที่ท างาน แต่เธอรกัในงานเธอ เธอชอบสอน เธอคิดว่าอีกไม่นานเธอจะกลบัไป
บา้นไปอยู่กบัพ่อแม่ เพราะที่ที่เธออยู่ปัจจุบนันีไ้ม่ใช่บา้นเธอ เธอเขา้มาเพื่อท างานเท่านัน้ เธอเล่า
ว่างานของเธอเป็นงานหนักเป็นปัญหากระทบกระเทือนถึงครอบครวั เป็นปัญหาครอบครวัดว้ย
เช่นกนั “บางคนก็คือท างานหนกัมากไม่มีเวลาดูแลแฟน ไม่ไดอ้ะไร ก็เลกิรากนัก็มี บางทีไม่มีเวลา
เลีย้งลูก ก็ตอ้งเอาลูกมาเลีย้งที่วอร์ด” ตัวเธอเองยงัครองความเป็นโสดถึงแมอ้ายุสามสิบกว่าแลว้ 
เช่นเดียวกบัแกว้ที่เขา้มาท างานเป็นพยาบาลในเมืองหลวงแต่เมื่อเธอหยุดท างานเธอก็จะกลบัไป
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บา้น ไปอยู่กบัพ่อแม่เพื่อไปดแูลยามแก่เฒ่า ท่ีแกว้ไม่ตอ้งการมีคู่เพราะเธอไม่ตอ้งการที่จะตอ้งดแูล
สามีและกลวัจะเจอคนไม่ดี ส่วนลูกนัน้เป็นเรื่องที่เธอกังวลว่าเธอจะเลีย้งลูกไดไ้ม่ดีและจะตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายสูงมาก เธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่แบบคนเดียว รูส้ึกเคยชินกับชีวิตแบบนีแ้ละมีอาชีพที่
มั่นคงไม่ตอ้งพึ่งพาใคร “เคยมีคนมาชอบนะ แต่เราไม่ชอบเขา เราก็ไม่คิดจะมีอยู่แลว้และขนาด
ญาติบอกใหล้องคบกนัดู คบไปก่อน ไม่ค่ะ ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากอะไร ก็ตดับทหมด บอกว่า
อยากเรียนหนังสือ ยังไม่คิดเรื่องนี  ้เขาก็เลยไม่มายุ่ง ก็ไม่เคยคิดจะมีอยู่แล้ว เพราะตั้งใจ 
เป้าหมายคอืไม่มี” 

การตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับญาติ ถือได้ว่าเป็นการครองเรือนของ
ผู้หญิงในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง แต่การถูกตีตราว่าผิดปกติและต้องการการเยียวยา โดยธุรกิจ
รูปแบบใหม่ เช่นการจดัหาคู่หรือการจบัคู่ทางโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมกนัในปัจจุบนั จึงถือโอกาส
เข้ามาหาผลประโยชน์จากการตัดสินของสังคมถึงความผิดปกติ ครอบครัวสมบูรณ์จึงเป็น
เป้าหมายสูงสุดที่อ  านาจการครอบง าของความเป็นชายต้องการก าหนดกฎเกณฑ์กติกาให้แก่
ผูห้ญิงในสงัคมใหว้ิ่งไปสู่จุดหมายเพื่อการควบคมุ การติดกบัดักของการอยู่คนเดียวโดยไม่มีคู่จะ
ถูกสงัคมตัง้ค าถามถึงความเป็นปกติ เฉกเช่นเดียวกบัการแต่งงานที่ไม่มีลกู ฝ่ายหญิงจะถูกกดดัน
จากญาติและสงัคมว่าตอ้งเดินตามเสน้ที่ถูกขีดเขียนใหเ้ดิน ไม่มีลกูหมายถึงการท าหนา้ที่ผูห้ญิงไม่
สมบูรณ์ การวางต าแหน่งแห่งที่ให้ผู ้หญิงเป็นผูผ้ลิตประชากรให้แก่สังคมเป็นหน้าที่ส  าคัญ ไม่
เพียงแต่ส าคญัต่อครอบครวัที่ถูกอา้งเท่านัน้ แต่เป็นความส าคญัของชาติที่หมายถึงความเป็นชาย
ที่ตอ้งการควบคมุและเพิ่มจ านวนเพื่อสืบสายพนัธุข์ึน้ในสงัคม 

ดงันัน้ประเภทของการมีคู่ชีวิตทัง้สามแบบที่กล่าวมาแลว้นัน้ ชีวิตคู่สมบูรณท์ี่ถูก
สงัคมก าหนดใหม้ีผูช้ายและผูห้ญิงแต่งงานกันและมีผูส้ืบสายเลือด ส่วนอีกแบบคือชีวิตคู่ที่เคยมี
แต่ลม้เหลว ไม่ว่าคนคู่นัน้จะจากกนัดว้ยดีหรือไม่ก็ตาม สงัคมก็จะตดัสินว่านัน้คือความลม้เหลวใน
ชีวิตคู่เพราะทัง้คู่ไม่รกัษาความเป็นคู่นัน้ไวไ้ดเ้พื่อสืบสายพันธุ ์หรืออีกแบบหนึ่งชีวิตที่ไรคู้่หรือการ
เลือกที่จะอยู่กบัตวัเอง ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูห้ญิงสามารถเลือกและมีอิสระที่จะเลือกที่จะไม่
มีคู่ แต่กลับถูกมองว่าเป็นชีวิตที่ผิดปกติสามัญของสังคมที่เมื่ อถึงวัยหนึ่งแล้วควรจะมีคู่แต่ไม่
สามารถมีได้ ทั้งที่ เธอเหล่านั้นไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะมีคู่แต่กลับถูกสังคมจับจ้องถึง
ความสามารถใหก้ารหาคู่ ตีตราคณุสมบติัของผูห้ญิงที่ไม่ถกูเลือกไปเป็นภรรยา ดงันัน้เสน้ทางหรือ
บนัไดอีกขัน้ของชีวิตผูห้ญิงที่นอกเหนือจากการดูแลในบา้นและการท างานเพื่อหารายไดแ้ลว้ สิ่ง
หนึ่งที่ส  าคญัไม่ยิ่งหย่อนกนัก็คือการมีคู่ หรือครอบครวั พ่อ แม่ ลกู แต่ชีวิตหรือการมีชีวิตนัน้ในโลก
ความเป็นจรงิแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งมีชีวิตที่สมบูรณโ์ดยสงัคมก าหนดใหม้ีแบบเดียวแบบนัน้ ผูห้ญิงใน
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สงัคมที่เราเห็นกนัอยู่ทั่วไปเลือกที่จะมีชีวิตไดท้ัง้แบบเด่ียวและแบบคู่ หรืออาจจะไม่สามารถเลือก
ไดว้่าจะมีชีวิตคู่หรือเดี่ยว แต่ชะตากรรมหรือฟ้าลิขิตตามความเชื่อของหญิงเหล่านัน้ จึงก าหนดให้
เธอตอ้งมีชีวิตอยู่แบบนัน้ 

โดยสรุปในบทนี ้ ผู ้วิจัยต้องการอภิปรายให้เห็นว่า งานของผู้หญิงในบริบท
วฒันธรรมนัน้ ผูห้ญิงถูกอดุมการณท์ี่แฝงอยู่ในวฒันธรรมสรา้งใหเ้ธอกลายเป็นผูห้ญิงตามที่สงัคม
ปรารถนา เพื่อตอบสนองความอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ในสงัคมไทย แต่สิ่งที่แยบยลไม่กว่านัน้คือ
การสรา้งใหเ้ธอเป็นผูท้ี่ยินดีกับการที่ตอ้งเป็นผูใ้ห ้เป็นผูบ้ริการ เป็นผูเ้สียสละและใหค้วามส าคัญ
กับคนที่เธอรกัมากกว่าตนเอง การถูกท าให้เป็นผู้หญิง ที่ประกอบไปด้วยความเป็นหญิงตาม
บรรทดัฐานทางสงัคม จึงมิไดเ้กิดขึน้ตามธรรมชาติดงัที่คนทั่วไปเขา้ใจ แต่กลบัเป็นว่า ผูห้ญิงถูกท า
ใหเ้ป็นผูห้ญิง โดยการถูกมอบหมาย “งาน” ที่อุดมการณ์ความเป็นชายครอบง าใหค้วามหมายว่า
เหมาะสมกับพวกเธอ และผูห้ญิงก็เชื่ออย่างสนิทใจว่างานเหล่านีเ้หมาะสมกับพวกเธอ และยัง
ถ่ายทอด ส่งต่อความเชื่อและพฤติกรรมเหล่านีไ้ปยังผูท้ี่พวกเธอสามารถครอบง าความคิดความ
เชื่อนีต่้อไป เมื่อเป็นเช่นนี ้ความเป็นแม่บา้น หรือแม่ของบา้นที่อยู่ในตวัตนของผูห้ญิงนัน้ จึงแฝงอยู่
ในทุกพืน้และตัวตนของผูห้ญิงทัง้ในและนอกบา้น เมื่อวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องของอุดมการณ์
ในการก ากบัและประสอบสรา้งความเป็นหญิง ดงันัน้การท างานของหญิงในพืน้ที่ท างาน จึงถูกให้
ความหมายที่แตกต่างจากผูช้าย ตามปรากฏการณท์ี่ไดพ้บจากการศกึษาครัง้นี ้เมื่อเป็นเช่นนี ้การ
วิจยัครัง้นี ้จึงใหค้วามหมายของพืน้ที่การท างานของผูห้ญิงว่าเป็นพืน้ที่ซึ่งมีการท างานเกิดขึน้ โดย
ไม่จ ากดัว่างานที่ท านัน้จะสรา้งรายไดห้รือไม่อย่างไร แต่เป็นงานที่ผูห้ญิงเชื่อว่ามีคณุค่า ซึ่งอาจจะ
ไม่สามารถวัดไดเ้ป็นคุณค่าทางการเงินได ้พืน้ที่ดังกล่าวคือพืน้ที่ในบา้นที่เราเรียกกันว่าเป็นงาน
บา้น และพืน้ที่นอกบา้นที่เราเรียกกนัว่าการไปท างานเพื่อสรา้งรายได ้การท างานในทัง้สองพืน้ที่ นี ้
มีเบื ้องหลังจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ที่มี เจตจ านงสร้างให้ผู ้หญิงเป็นไปตามครรลองที่
อดุมการณป์รารถนา บทบาทหนา้ที่เหล่านีถู้กก าหนดโดยโครงสรา้งทางสงัคมผนวกกบัความเป็น
ชายครอบง าที่อยู่ในตวัตนของผูห้ญิงนั่นเอง 
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บทที ่5 
ความหมายความเท่าเทยีมทางเพศภายใต้ปฏิบัติการวัฒนธรรมงานหญิง 

ความหมายพืน้ที่งานในบรบิทที่แตกต่างของผูห้ญิงหลากหลายอาชีพดงัที่น าเสนอว่าเป็น
งานที่เป็นที่เขา้ใจกนัว่าเป็นงานของเพศหญิง ผูห้ญิงสว่นใหญ่ตอ้งการเลือกท างานนัน้ ๆ เพราะเชื่อ
ว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับเพศของตน สังเกตไดจ้ากมีผู้หญิงท างานในอาชีพนั้น ๆ ในจ านวนที่
มากกว่าผูช้าย และงานนัน้มีความเหมาะสมกบัเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดงัที่กลา่วมาแลว้ในบท
ขา้งตน้นัน้การวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงบริบทของผูห้ญิงที่ด  ารงชีวิตประจ าวัน (Everyday Life) อยู่ใน
สงัคมที่ถูกประกอบสรา้งใหเ้ป็นตวัตน (Subjectivity) ที่สงัคมสรา้งความไม่เท่าเทียมดว้ยกรอบใน
ความ เป็ น เส้น ท างแห่ งความส า เร็จ ขอ งความ เป็ นห ญิ ง  (Linearity of female gender 
accomplishment) วัฒนธรรมเป็นกลไกส าคัญในการให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ในสังคมมีเส้นทางที่
ก าหนดให้เป็นเสน้ทางตรงตั้งแต่เริ่มตน้จนประสบความส าเร็จ  ด้วยกรอบที่คนในสังคมรวมถึง
ตัวตนของผู้หญิงเองจับจ้องให้เดินทางตามเส้นทางที่ เชื่อว่าเป็นปกติและธรรมชาตินั้น ใน
ขณะเดียวกันผู้คนที่อยู่นอกกรอบนีจ้ะกลายเป็นอ่ืนและเบี่ยงเบนไม่ปกติ ต้องได้รบัการรักษา
เยียวยา หรือไม่ก็ถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุม่ของคนผิดปกติ วฒันธรรมงานหญิงขีดเสน้ใหผู้ห้ญิงเดินไปบน
วิถียังชีพของผู้หญิ งบนระเบียบทางเพศภาวะ (Gendered Professionalization) เริ่มจาก
การศึกษาไปจนถึงการประกอบอาชีพซึ่งมีความเป็นเพศเป็นโครงกรอบใหผู้ห้ญิงเชื่อว่าตอ้งเรียน
อะไรเพื่อท างานอะไร หรือเพราะคณุลกัษณะที่เป็นผูห้ญิงที่ถูกก ากบัจากสถาบนัครอบครวั ซึ่งท า
ใหเ้ชื่อว่าความเหมาะสมกบัอาชีพงานนัน้ ๆ ตามวฒันธรรมงานหญิง และในขณะเดียวกนั ในทกุ ๆ 
ย่างก้าวที่ก้าวเดินของผู้หญิง เป็นความเชื่อของสังคมและของตัวผูห้ญิงเอง ท าใหเ้ธอเหล่านั้น
ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองตอ้งมีหนา้ที่ที่ตอ้งดูแลครอบครวัตามการปฏิบติัที่เป็นขนบธรรมเนียม 
ภายใตส้งัคมวฒันธรรมที่ใหค้ณุค่าความเป็นชายท่ีเหนือกว่าความเป็นหญิง ดว้ยอ านาจ อภิสิทธิ์

และความชอบธรรมของการเป็นผูน้  า จึงเป็นการสรา้งใหผู้ห้ญิงเป็นกลายเป็นรอง (Subordination) 
และยอมท าตาม (Complicity) ลดทอนคุณของความเป็นเพศหญิง ท าใหเ้ธอไม่มีความส าคัญใน
ต าแหน่งแห่งที่ทางสงัคม (Marginalize) ตามการปฏิบติัที่เป็นขนบธรรมเนียม (Rodríguez-Galán, 
2011) ทั้งนีใ้นการศึกษาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะน าเสนอเพื่อ
วิเคราะห ์ถกเถียงในหวัขอ้ประกอบดว้ย ความเป็นเสน้ตรงแห่งความส าเร็จของความเป็นหญิง วิถี
ยงัชีพของผูห้ญิงบนระเบียบทางเพศภาวะ และความกตญัญขูองลกูผูห้ญิง ดงันี ้
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ความเป็นเส้นตรงแห่งความส าเร็จของความเป็นหญิง (Linearity of female gender 
accomplishment) 

สงัคมวฒันธรรมสรา้งใหค้วามเป็นหญิงมีเสน้ทางเดินด่ิงเด่ียวเพียงเสน้เดียวที่ผูห้ญิงทุก
คนต้องเดินไปสู่ความส าเร็จของชีวิต การถูกสรา้งใหเ้ป็นไปตามขั้นบันไดแห่งความส าเร็จที่ทั้ง
ตนเองและสงัคมคอยจบัจอ้ง (Gazing) และควบคมุตนเองใหไ้ปตามขัน้เป็นปกติ (Normalization) 
น ามาซึ่งความปิติและเต็มใจของการถูกสร้างความเป็นหญิงให้เกิดแก่ตน (Feminization) 
เป้าหมายปลายทางที่คนเกิดมาเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ตอ้งเดินทางไปให้ถึงคือการมีครอบครวั 
(Danaher et al., 2000; Robbins, 1990; Tong, 1989) การแต่งงานมีสามีที่ท าให้ครอบครวัมี
ความมั่นคง มีความสขุ และมีลกูมีหลานไวส้ืบสกุล ซึ่งเป็นการผลิตซ า้ (Reproduction) ตามวิธีคิด
แบบโครงสรา้งหนา้ที่นิยม ครอบครวัเป็นสถาบนัอันเป็นกลไกอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ โดยการมี
โครงสรา้งหรือระบบความสัมพันธ์ที่รองรบัและส่งเสริมบทบาทใหผู้ห้ญิงท าหนา้ที่ที่ไดช้ื่อว่าเป็น
ภรรยา แม่ ลกูสะใภ ้หรือฐานะอ่ืน ๆ ของระบบครอบครวัว่าเป็นหญิงดี มีคณุค่า ดังนัน้ผูห้ญิงเมื่อ
เกิดมาไดช้ื่อว่าเป็นลูกสาวหรือลูกหญิงแลว้ ตอ้งถูกเลีย้งดู ปลูกฝังความคิดเชิงวัฒนธรรมให้มี
ความเป็นหญิงดว้ยการถูกสอนการพูดจาแบบผูห้ญิง คืออ่อนหวาน พูดจาเรียบรอ้ย ไม่พูดหยาบ
คายหรือเสียงดงั ไม่ไพเราะ และถูกสอนใหม้ีความแตกต่างจากชาย ผูช้ายพูดเสียงดงั โวยวายได ้
การเลน่ การแต่งกายและการรบัประทานอาหาร หรืออ่ืน ๆ ลว้นเป็นการปพูืน้ฐานของครอบครวั ใน
อันที่จะท าให้เด็กผู้หญิง เมื่ อเติบโตขึ ้นต้องเป็นเด็กสาวที่สามารถมีครอบครัวได้ มีความ
เพียบพรอ้มที่จะเป็นศรีภรรยาได ้เป็นตน้ ซึ่งนั่นหมายถึงการผลิตซ า้ความเป็นหญิงทางวฒันธรรม 
(Cultural reproduction of female gender) ผ่านสถาบนัทางสงัคม ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก ากับใหผู้ห้ญิงปฏิบติัในชีวิตประจ าวันเปรียบเสมือนงานที่ตอ้งท าแมเ้ป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทน
เป็นตวัเงิน แต่เป็นงานที่ตอบแทนดว้ยคณุค่าของความเป็นหญิงที่เป็นไปตามบรรทดัฐานทางเพศ 
ซึ่งแมว้่าผูห้ญิงซึ่งมีความเป็นอาวุโสในบา้น มักจะเป็นผูส้รา้งวินัย ความเป็นหญิงใหแ้ก่พวกเธอ 
ผูช้ายในครอบครวัก็มีส่วนประกอบสรา้งความเป็นหญิงดว้ยเช่นกัน ซึ่งมักจะเป็นในรูปของการ
ก ากับด้วย กฎเกณฑ์กติกาของบ้านตามเกณฑ์ของผู้ชาย โดยการสรา้งวินัยความเป็นหญิงมี
ขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้

บันไดขั้นแรก เด็กหญิงกับความเป็นหญิง 
ความเป็นหญิงในแนวทางชีวิต (Way of life) มีความหมายมากไปกว่าแนวทางการ

ด าเนินชีวิตทั่ว ๆ ไป กลา่วคือ “งานแห่งชีวิต” (Work of Life) เพราะผูห้ญิงไม่สามารถอยู่ได ้หรือไม่
สามารถเป็นหญิงได้ หากไม่ตระหนักรูแ้ละปฏิบัติตามแบบแผนของความเป็นหญิง ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวไดว้่าผูห้ญิงนัน้ตอ้งกระท าหรือมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตหญิงตามที่สถาบนัครอบครวั
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สรา้งขึน้ หากเทียบงานแห่งชีวิตหญิงกับงานทางเศรษฐกิจคือการมีรายไดอ้ันเป็นค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน มีค่าเป็นตัวเงินมาเลีย้งชีพ แต่งานแห่งชีวิต
หญิงที่กระท าหรือปฏิบติัแลว้ไดม้าซึ่งความเป็นหญิงเพื่อเป็นหลกัประกันของความมีคุณสมบติัที่
จะมีครอบครวั กล่าวคือการไดแ้ต่งงานมีลูกหลานสืบทอดวงศต์ระกูลตามที่สังคมคาดหวัง ซึ่งมี
คณุค่าที่ไม่สามารถตีราคาเป็นตวัเงินได ้ 

การปพูืน้ฐานตัง้แต่เป็นเด็กหญิง ลกูสาวของแม่ไดร้บัการเลีย้งดตูัง้แต่แรกเกิดใหเ้ติบโต
มีชีวิตแบบเด็กหญิง แม่มีอิทธิพลต่อการสรา้งความเป็นหญิงของลูกวัยนอ้ย เพราะความใกลช้ิด 
เรียกว่าดแูลตัง้แต่แบเบาะ ดงันัน้เด็กหญิงจึงถูกสรา้งใหม้ีความเป็นหญิงและใหด้ าเนินตามรอยเทา้
ของแม่โดยไม่รูต้วัและหลายครัง้อย่างชื่นชม ซึ่งดเูหมือนเป็นปกติมากที่ลกูสาวมีหนา้ที่ตอ้งท าตาม
แม่ ซึ่งภายใตร้ะบบความสมัพันธ์เช่นนีเ้ป็นการสรา้งจิตวิญญาณความเป็นหญิงและกลายเป็นผู้
ตาม ขณะเดียวกนัในระบบความสมัพนัธ ์แม่มกัจะมีบทบาทเป็นผูต้ามและไดร้บัการดแูลจากพ่อ 
ส่วนความเป็นผูน้  านัน้เป็นบทบาทของผูช้าย เช่น พ่อเป็นเสาหลกัสรา้งความมั่นคงปลอดภยั และ
ความอบอุ่น ความเจริญกา้วหนา้แก่สมาชิกในครอบครวัโดยเฉพาะลกูสาว ตอ้งไดร้บัการปกป้อง 
อุม้ชู ดูแลเพราะไดช้ื่อว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ คติชีวิตสังคมวัฒนธรรมของครอบครวัอันเป็นกลไก
อุดมการณ์ของชายเป็นใหญ่ดังกล่าวนั้น ท าให้ผู ้หญิงผู้เป็นลูกสาวของพ่อ อันเป็นบุคคลผู้มี
บทบาทหน้าที่หลักในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางรายได้หรือทางเศรษฐกิจ การปกป้องความ
ปลอดภัย และที่ส  าคัญคือชื่อเสียงวงศต์ระกูล ต้องรกัษาและเสริมสรา้งจากลูกสาว ถึงแม้ พ่อ 
พี่ชาย น้องชาย ญาติผู้ชาย ก ากับผู้หญิงตามความคิดที่ตีกรอบผู้หญิง จึงท าให้หญิงในฐานะ
ดังกล่าวตอ้งมีชีวิตตามแนวทางที่ก าหนดให้เป็นเหมือนงานต้องท าในงานแห่งชีวิตที่มีสถานที่ 
(Place) คือลูกสาวของพ่อตอ้งท าตนไม่ใหเ้สียหายเพราะว่าสงัคมก าหนดกรอบเคร่งครดั ถูกมอง
หรือจับจอ้งอย่างเขม้ขน้ ผูห้ญิงจะด ารงตนดว้ยความยากล าบาก สงัคมมองว่าเพศหญิงนอกจาก
ท าตนเองใหม้ีวิถีชีวิตแบบหญิงตามสถานที่ พืน้ที่บ่งบอกคณุค่าของลกูสาวของพ่อตอ้งประคองตน
อย่างระมัดระวังไม่เหมือนลูกชายท าอะไรก็ไม่ค่อยเสียหาย ตามความคิดความเชื่อที่ก ากับโดย
สงัคมที่ใหอิ้สระทางเพศกับผูช้ายมากกว่า ทัง้นีก้ระบวนการสรา้งความเป็นหญิง เพื่อรองรบัการ
ท างานสามารถคลี่คลายใหเ้ห็นไดจ้าก 

การจัดต าแหน่งผู้หญิงด้วยงานบ้าน  
หญิงในครวัเรือนที่มีฐานะเป็นนอ้งสาวของพี่ชายตอ้งใหค้วามเคารพนับถือและ

เป็นน้องสาวที่ดี โดยการยอมรบัการเหนือกว่าและหญิงที่เป็นพี่สาวต้องให้ความรกัและความ
ช่วยเหลือแก่นอ้ง ใหแ้ก่ผูช้ายในครอบครวัทุกคน ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูเ้สียสละใหคื้อเป็นผูท้  างานบา้น 
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เพราะถูกท าให้เชื่อว่าเป็นงานของผูห้ญิง ตามความคิดการแบ่งงานกันท าตามเพศ พี่ชายและ
นอ้งชายไม่ตอ้งท า เพราะไม่ใช่หนา้ที่และความรบัผิดชอบ และมากไปกว่านัน้ผูห้ญิงเป็นผูเ้สียสละ
ใหผู้ช้ายและเป็นรองในเรื่องส าคญั เช่น การแบ่งสมบติั ทางครอบครวัมกัใหล้กูชายมากกว่า และที่
ชดัเจน เช่น การศึกษา ทางครอบครวัมกัใหโ้อกาสลกูชายมากกว่าลกูสาวหรือลกูหญิง เพราะผูช้าย
ตอ้งมีหนา้ที่สืบสกุลและวงศต์ระกูลตามความเชื่อ ดงันัน้ขอ้อา้งว่าผูห้ญิงไม่ตอ้งเรียนสงู เรียนแลว้
ท าอะไรไม่ไดม้าก ต่อไปก็แต่งงาน มีลกู เลีย้งลกูและมีสามีเลีย้งด ูจึงยอมรบัไดใ้นสงัคมโดยไม่ถูก
ตัง้ค าถาม แมว้่าผูห้ญิงเองจะรูส้กึบา้ง แต่ในที่สดุก็สยบยอมต่อความคิดเชิงวฒันธรรม  

“ผูห้ญิงท างานบา้น ไม่ใช่ที่ของผูช้าย” ค าพูดนีส้ะทอ้นความคิดทางวัฒนธรรม
การท างานที่ส  าคัญในสงัคมไทย ส าหรบัเด็กผูห้ญิงหลายคน งานแรกในชีวิตของพวกเธอคือการ
ท างานบ้าน (Domestic Work) ลูกผู้หญิ งต้องท างานบ้าน เป็นวัฒนธรรมในสังคมที่ เป็น
ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา จึงไม่มีใครตัง้ค าถามว่าท าไมตอ้งท า เพราะเรื่อง
ของงานบา้นเป็นหนา้ที่เป็นบทบาทของสตรี (Gender Role) งานในบา้นซึ่งเป็นเรื่องของผูห้ญิง พ่อ
เป็นผู้น าของบ้าน แม่เป็นผูดู้แลงาน ความเรียบรอ้ยในบ้าน ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นไปตามวิถี
ปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นลกัษณะของการควบคุมตามล าดับชัน้ (Hierarchical Control) ทั้งนี ้
การควบคุมก ากับดังกล่าว อาจกระท าโดยผูห้ญิงในบา้นคนอ่ืน ๆ ไดท้ี่มีความอาวโุสกว่า เช่น ย่า 
ยาย ปา้ นา้ พี่สาว เป็นตน้ แมก้ระทั่ง พี่ นอ้ง ดว้ยกนัเอง (Acker, 1990; Alvesson, 2002) 

มณีเล่าใหฟั้งว่าตอนที่เธอเป็นเด็กเล็กนัน้ เธอเริ่มท างานหญิงในวิถีชีวิตเพราะแม่
สอนใหช้่วยงานบา้น เธอท าเป็นตัง้แต่วยัเด็ก เพราะที่บา้นมีพี่ชายเธออีกคนหนึ่งที่แม่ไม่ใหเ้ขา้มา
เกะกะ ดังนัน้เมื่อผูห้ญิงจะท างานบา้น พี่ชายของเธอจะถูกไล่ใหไ้ปเล่นขา้งนอกบา้น แม่ของเธอ
มกัจะสอนเสมอว่างานบา้นตอ้งท าเป็นเพราะเธอเป็นผูห้ญิง เธอตอ้งสะอาดสะอา้นและมีระเบียบ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑข์องความเป็นหญิง การถูกฝังความคิดใหรู้ว้่าต าแหน่งแห่งที่ (Positioning) 
ของผูห้ญิงนัน้ต่างจากของผูช้าย เป็นการจดัวางต าแหน่งแห่งที่ทางสงัคมโดยอาศยัพืน้ที่บา้น พืน้ที่
ในครวัคือพืน้ที่งานในบา้นของผูห้ญิง งานที่มณีชอบมากคือการเป็นลกูมือในครวัใหแ้ม่ เธอบอกว่า
เธอชอบท าครวั แม่เธอปลูกฝังว่าผูห้ญิงกับการท าอาหารเป็นของคู่กัน เป็นคุณสมบติัของผูห้ญิง 
เธออยากเก่งเหมือนแม่ แม่ท าอาหารอรอ่ยมีแต่คนชมฝีมือของแม่ ดแูม่ท าครวัแลว้เธออยากยืนใน
ที่ที่แม่ของเธอยืน แต่ในบางครัง้เธอบอกว่าอยากออกไปเล่นนอกบา้นอย่างพี่ชายเธอบา้ง เธออึด
อดัใจว่าท าไมแม่ตอ้งหา้มไม่ใหไ้ปเล่นขา้งนอก เธอถามแม่และต่อรองเพื่อขออนุญาตออกไปเล่น 
ดว้ยการเป็นเด็กดีและต่อรองแลกเปลี่ยนกบัการใหอิ้สระไดอ้อกไปวิ่งเล่นกบัพี่ชายของเธอบา้ง แต่
แม่ของเธอใหเ้หตุผลว่า เด็กผูห้ญิงควรอยู่ในบ้าน ขา้งนอกมีแต่อันตราย ออกไปเล่นทโมนแบบ
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ผูช้ายจะดไูม่งามส าหรบัเด็กผูห้ญิง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามณีเองมีความขดัแยง้ในตัวเองระหว่างสิ่งที่
สังคมคาดหวังกับความเป็นหญิงกับตัวตน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะขัดแย้งของอัตลักษณ ์
(Identity dilemma) ซึ่งในกระบวนการสรา้งความเป็นหญิงใหผู้ห้ญิงในวัยเด็ก ยังอาจเกิดภาวะ
เช่นนีไ้ด ้คือการตัง้ค าถามกบัวิถีทางวฒันธรรมที่สรา้งความเป็นหญิง (Samuels & Ross-Sheriff, 
2008; Woodward & Woodward, 2015)  

“งานท าความสะอาดบ้าน” มณีตอ้งกวาดบ้าน เช็ดถูทุกวันและตอ้งใหส้ะอาด 
หน้าที่ของเธอที่ต้องท าให้เรียบรอ้ยก่อน แม่ถึงจะให้เธอไปเล่นได้แต่ไม่ให้เล่นนอกบ้านเพราะ
อันตราย เป็นการให้ความหมายว่าพื ้นที่ในบ้านเป็นพืน้ที่ส  าหรบัผู้หญิง (Women Space) โดย
อาศัย “ความปลอดภัย” เป็นตัวก ากับความคิด การที่แม่ให้รูจ้ักท างานสวนครวั ที่ไม่หนักมาก
เหมือนผูช้าย เธอเริ่มจากการไปเก็บผกั เก็บพรกิจากสวนและหดัปลกู หดัรดน า้พรวนดิน ใหผ้กัสวน
ครวังอกงาม และใส่ใจกับงานสวนครวั การท างานฝีมือ เย็บปักถักรอ้ย มณีเย็บกระดุมเสือ้ของ
พี่ชายที่หลุดหาย ชุนปะเสือ้ของพ่อที่ขาด เย็บผา้ถุงแม่ และปักผา้ ปักชื่อหนา้อกเสือ้นักเรียนเป็น
เพราะแม่ของเธอสอน เธอรูส้ึกชอบงานฝีมือมากงานเลีย้งนอ้ง ปอ้นขา้ว มณีมีหนา้ที่ที่จะตอ้งเลีย้ง
นอ้ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ เพราะแม่มีงานหนกัในการดแูลบา้นและอาหารการกินใหก้บัทุก
คน เธอตอ้งป้อนขา้ว ป้อนน า้ อาบน า้ใหน้อ้งและกล่อมนอ้งนอน เล่นกบันอ้ง และสอนนอ้งใหรู้จ้ัก
งานของผูห้ญิงที่ตอ้งท า การพดูจาไพเราะและกิรยิาเรียบรอ้ย ซึ่งเธอถ่ายทอดจากสิ่งที่เธอไดร้บัมา
จากแม่ของเธอ ดังนั้นการแบ่งงานที่หนักให้ผู ้ชายกับงานที่เบาและไม่ใช้แรงแต่ใช้ฝีมือความ
ช านาญจึงถูกสรา้งใหเ้ป็นงานหญิง (Women Works) มณีตอ้งท าในหนา้ที่ที่แม่ท านั่นหมายถึงการ
สรา้งใหเ้ป็นแม่บา้นรุ่นต่อไป (Reproduce) จะเห็นไดว้่าการส่งทอดความเป็นแม่บา้นหรือผูร้บัใช้
ในบา้นจะไม่มีวนัหมดไป และตวัตนของเธอเองไดเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ท าใหน้อ้งสาวของเธอ
เชื่อและปฏิบติัตามที่เธอถ่ายทอดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ายในบา้น (Weedon, 1999) 

แม่จะสอนถึงวิธีการและตอกย า้อยู่เสมอว่าเป็นลกูผูห้ญิงจะตอ้งเป็นอย่างไร การ
พร ่าสอนพรอ้มกับคติต่าง ๆ ค าสอน ความเชื่อแต่โบราณยิ่งย า้เตือนและผลิตซ า้ความเป็นหญิงที่
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุน่ใหม้ณีไดร้บัรูว้่าแม่ของเธอตอ้งการใหเ้ธอเป็นเหมือนแม่ “ดนูางใหด้แูม่” แม่จึง
เขม้งวดกับเธอในเรื่องงานบา้นอย่างมาก ดังนั้นกฎเกณฑ์ของความเป็นหญิงต่าง ๆ ที่กล่าวมา 
สมัพนัธก์บัความรู ้ที่ผูห้ญิงไดเ้รียนรูเ้ช่นการท าครวั การไม่เลน่นอกบา้น ตอ้งเรียบรอ้ย ตอ้งชอบท า
ครวั โดยมีแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ความรูเ้หล่านีจ้ึงท าให้ผู ้หญิงไม่ตั้งค าถาม (Docile 
Body) ว่าท าไมตอ้งท า แต่กลบัชอบและเชื่อว่าศาสตรข์องผูห้ญิงหรือความรูเ้รื่องงานในบ้าน ซึ่ง
เปรียบเสมือนความรูจ้ากประสบการณท์ี่ท าใหเ้ธอเห็นนัน้ ตนเองตอ้งท าใหเ้หมือนและท าใหดี้เท่า
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เทียมกบัแม่ เป็นการสมาทานในความรูน้ัน้ และปฏิบติัการดว้ยความภาคภมูิใจและถ่ายทอดใหก้บั
ผูห้ญิงในรุน่ต่อ ๆ ไป (Robbins, 1990; Robinson & Davies, 2008) 

แม่ของมณีใหเ้ธอเริ่มงานครวัจากเป็นคนช่วยเตรียมเครื่องปรุง หั่นผกั ต าน า้พริก 
และไปช่วยแม่จ่ายตลาดเพื่อซือ้อาหารมาเตรียมท ากับขา้ว เธอเรียนรูใ้นการเลือกซือ้ของและต่อ
ราคาจากแม่ ในทุก ๆ กิจกรรม เมื่อท าอาหารเสรจ็แลว้ ถึงเวลายกอาหาร เสิรฟ์น า้ เสิรฟ์ขา้ว แม่จะ
ใชใ้หม้ณียกอาหารไปตัง้ส  ารบักับขา้ว จนกลายเป็นหนา้ที่ของเธอตอ้งท า ซึ่งเป็นการตอกย า้การ
แบ่งแยกงานระหว่างหญิงชาย (Gender Division of Labor) แม่สอนให้เธอต้องมีความเป็น
ลูกผูห้ญิงอย่างกระโดกกระเดก ระมัดระวัง อย่าใหจ้านชาม แกว้น า้ตกแตก การเตรียมทุกอย่าง
เพื่อให้พ่อและพี่ชายมีหน้าที่มารบัประทาน (Maria & Amber, 2017) เมื่อพรอ้มแล้วเธอจึงไป
ตามมาทานขา้วพรอ้มหนา้กัน เธอตอ้งเสิรฟ์ขา้วและน า้ใหก้บัทุกคน และเป็นหนา้ที่ของเธอเสมอ
เมื่อแขกมาบ้านเธอตอ้งยกน า้มาเสิรฟ์ ซึ่งการเสิรฟ์อาหารและน า้นั้น เป็นการสรา้งความเป็นผู้
บริการให้ผูกติดกับความเป็นหญิง (Engendering Female trait in service Job) การสืบสาน
ความเป็นหญิงจากแม่สู่ลูกสาว มีใหพ้บไดใ้นทุก ๆ ปฏิบติัการของการท างานบา้น (Butler, 2007; 
West & Zimmerman, 1987) และแม่จะเป็นผูต้ัดสินว่าเมื่อใดควรจะสอนมณีในเรื่องใด เมื่อมณี
เริ่มเตรียมอาหารไดแ้ลว้ แม่ก็จะสอนใหเ้ธอปรุงอาหารเองและใหจ้ ารสชาติอาหารฝีมือแม่ ในแต่ละ
บา้นจะรสชาติหรือรสมือไม่เหมือนกนั ไม่มีสูตรส าเร็จแต่เป็นความรูท้ี่ถูกสอนต่อๆ กันมา สิ่ งที่เธอ
ตอ้งรูคื้อเธอตอ้งท าใหเ้หมือนที่แม่สอน ไม่เช่นนัน้พ่อของเธอจะไม่พอใจ และจะไม่รบัประทานขา้ว 
เท่ากับว่าผูช้ายในบา้นจะเป็นผูต้ัดสินหรือก ากับมาตรฐานความเป็นแม่บา้นหรือแม่ครวัที่มีฝีมือ
ของผูห้ญิง เธอจึงตอ้งระวงัและเรียนรูก้ารท าอาหารและการปรุงรสจากแบบอย่างของแม่เธออย่าง
ตัง้ใจ กล่าวคือผูช้ายในบา้นเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑซ์ึ่งหากไม่เป็นไปตามเสน้ทางที่ตัง้ไว ้(Rules) 
จะถูกการลงโทษ (Punish) ในความผิดนัน้ ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรงในการลงโทษ แต่การ
แสดงความไม่พอใจของผูม้ีอ  านาจในบา้นก็สามารถที่จะท าใหผู้ท้ี่อยู่ในเพศสถานะที่ดอ้ยกว่าย า
เกรงและไม่กลา้ขดัใจ 

นอกจากผู้หญิงจะสบายใจกับการท าอาหารแลว้ พื ้นที่ครวัก็ถือเป็น “สถานที่
ปลอดภัยส าหรบัเด็กผูห้ญิงคือในหอ้งครวั” สิริฉัตรสะทอ้นใหเ้ห็นภาพโดยเธอเป็นเด็กก าพรา้แม่ 
พ่อน ามาใหปู้่ กบัย่าเลีย้ง สว่นพ่อไปมีครอบครวัใหม่ เธอเล่าว่าเธอตอ้งเรียนรูก้ารท าอาหาร การท า
ความสะอาด เพื่อเธอจะไดดู้แลตัวเองและคนอ่ืน ๆ ในครอบครวัได ้ถึงแมจ้ะไดร้บัการกลั่นแกลง้
จากญาติๆ ที่เป็นผูช้าย เธอตอ้งเรียนรูท้ี่จะป้องกนัตวัเอง ย่าบอกว่าเขา้มาอยู่ในครวักบัย่าจะไดไ้ม่
ทะเลาะกบัญาติผูช้ายของเธอ เพราะเขาเป็นผูช้ายมีแรงเยอะกว่า ดงันัน้หอ้งครวัจึงเป็นที่ปลอดภยั



  94 

ส าหรบัเธอ เธอจึงชอบอยู่ในครวั อาซึ่งเป็นน้องของพ่อแต่อายุห่างจากเธอไม่ก่ีปีแต่เป็นคนชอบ
รงัแกเธอแรงๆ และชอบด่าว่าเธอเป็นลกูไม่มีพ่อแม่ เมื่อเธอยึดเอาหอ้งครวัเป็นที่ทางของผูห้ญิงคือ
ย่ากับเธอเท่านัน้ เป็นที่ท างานเฉพาะส าหรบัผูห้ญิง (Women Workplace) ย่าสอนเธอท ากับขา้ว 
ท าใหเ้ธอดเูป็นตวัอย่าง เธอเริ่มจากเป็นผูช้่วยของย่าก่อน ย่าบอกกบัเธอว่าเธอตอ้งเป็นหลกัในการ
ดูแลเรื่องในบา้นต่อไปตามที่เธอถูกย่าสอนมา เธอเล่าว่า ถ้าอยากกินไก่ตอ้งรูว้ิ ธีการจับไก่และ
เรียนรูท้ี่จะฆ่าไก่เพื่อประกอบอาหาร “หนูตอ้งตื่นตีสีต่ีหา้ไปหาบน ้าคลองขึน้มาใชหุ้งขา้ว ตอ้งก่อ
ฟืน” ย่าบอกว่าอยากกินเนือ้ไก่ก็ไปฆ่าไก่ เธอก็ไปวิ่งไล่จบัแลว้เชือดคอเหมือนที่ย่าท าใหดู้มาก่อน 
อยากกินปลาก็ไปซือ้ปลามาทุบหัวใหต้ายก่อนตามย่าสอน เธอบอกอย่างภูมิใจว่า “เจ็ดแปดขวบ
จนถงึสบิขวบหนูเร่ิมท าเป็นทกุอย่าง เพราะหนูตอ้งดูแลปยู่า เขาแก่แลว้” 

“แม่” ในฐานะผู้ก ากับการผลิตซ า้ความคิดเชิงวัฒนธรรม 
ความเป็นหญิงในวฒันธรรมงานหญิงที่เด็กหญิงในบา้นไดร้บัการเรียนรูจ้ากแม่ผู้

เป็นครูผูส้อนงานหรือผูเ้ชี่ยวชาญในบา้น ดว้ยความรูท้ี่นับไดว้่าเป็นศาสตร ์เช่น คหกรรมศาสตร ์
ท าให้เธอภาคภูมิใจว่างานเหล่านั้นคืองานที่ต้องรบัผิดชอบ ตัวตนที่สยบยอมและถูกสรา้งทาง
ความคิดใหต้นนั้นตอ้งเป็นเด็กหญิงดี ลูกสาวที่ดี ท าตามและเชื่อฟังค าสั่งสอน เมื่อเป็นเช่นนีจ้ะ
เห็นไดว้่าผูเ้ป็นแม่จะมีหนา้ที่ผลิตซ า้หรือขีดเสน้ ตีกรอบใหล้กูผูห้ญิงว่ามีเสน้ทางเดินอย่างไร ตาม
ความคิดความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมผ่านวัฒนธรรม ตัง้แต่การแบ่งงานกันท าระหว่างผูห้ญิง ผูช้าย 
การก าหนดต าแหน่งแห่งที่เด็กผูห้ญิงใหเ้ป็นผูม้ีหนา้ที่บริการและจัดล าดับความส าคญัของผูช้าย
เหนือกว่าผู้หญิงในกิจกรรมในบ้าน รวมทั้งให้อิสระเด็กผู้ชายให้มีโอกาสเห็นโลกภายนอก 
ขณะเดียวกนัเก็บกกัผูห้ญิงไวใ้หติ้ดกบัพืน้ที่บา้น (Gendered Space) ในบา้นและการจดัการบา้น 
ซึ่งเป็นการใหอ้ านาจผูช้ายเหนือกว่าผูห้ญิง ดงันัน้จึงไม่แปลกท่ีเด็กผูห้ญิงที่เติบโตมาในครอบครวัที่
มีลกัษณะเช่นนีจ้ะกงัวลที่จะออกไปท างานห่างไกลบา้น ท างานที่ไม่สมัพนัธก์บัความเป็นบา้นและ
ชีวิตในบา้น ไม่ว่าจะเป็นงานบรกิาร งานอาหาร งานฝีมือ งานความสวยงาม งานการดแูล เป็นตน้ 
ซึ่งบนัไดขัน้แรกนีไ้ดว้างรากฐานความสมัพนัธผ์ูห้ญิงผูช้ายไวใ้นแบบที่ผูห้ญิงตกอยู่ในภาระที่ชาย
ครอบง าตั้งแต่ปฐมบทของชีวิตที่สัมพันธ์กับงานแล้ว  (Raewyn W. Connell, 2014; Cranny-
Francis, 2003) 

การสรา้ง “เด็กผู้หญิงต้องเรียบรอ้ย” ตามบทเพศ (Gender Script) ถูกขยาย
ความใหเ้ห็นโดย รุ่งฉายเล่าว่าเธอเป็นเด็กแก่นแกว้ เธอบอกว่าไม่รูว้่าท าไม เธอเล่าว่าเธอถูกแม่
ของเธอทิง้ไป ท าใหเ้ธอมีแม่ที่นบัถือสองคน คนหนึ่งคือภรรยาหลวง อีกคนหนึ่งคือนอ้งสาวของพ่อ
ซึ่งเป็นคนเลีย้งเธอมา ถึงแมเ้ธอจะไม่รูจ้กัแม่ที่แทจ้ริงของเธอคือใคร พ่อของเธอไม่ไดบ้อกเล่าถึงแม่



  95 

ของเธอเลยถึงแมว้่าวนันีพ้่อของเธอจะไม่มีชีวิตอยู่แลว้ การไดร้บัการเลีย้งดสูั่งสอน (Woodward & 
Woodward, 2015) เธอบอกว่าเธอไดร้บัจากแม่ที่เลีย้งเธอมา ถึงแมว้่าแม่จะคา้ขายไม่ค่อยมีเวลา 
เธอจ าไดว้่าบา้นของเธออยู่ใกลว้ัดและอยู่ริมน า้ เธอชอบใส่กางเกงตัวเดียววิ่งไปวัดไปเล่นไปกิน
ขนมที่วัดและลงเล่นน า้ เธอเป็นเด็กที่เล่นซนเป็นเหมือนผูช้าย เธอถามผูส้มัภาษณ์ ว่า “หนูไม่รูว่้า
อนันีค้ือการลวนลามทางเพศหรือเปล่าคะ คือมีลุงคนหนึ่ง เขาชอบเอาขนมมาใหแ้ต่เขาขอจับ
อวัยวะเพศของหนู หนูไม่รูว่้ามันคืออะไร แต่ไม่ไดเ้จ็บอะไร เป็นเด็กอยู่ก็ไดข้นมมากิน หนูอยู่
ประมาณมธัยมศกึษาปีทีห่นึ่ง” ค าถามของเธอไม่ตอ้งการค าตอบ แต่เป็นการบอกใหรู้ว้่านั่นคือการ
ที่เธอไม่ไดร้บัการสอนใหร้ะวงัอนัตรายกบัเพศตรงกนัขา้ม เมื่อเธอโตมาเธอถึงรูว้่านั่นคือเหตกุารณ์
บทเรียนและโชคดีที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงขึน้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการถูกสรา้งให้เป็น “ผู้หญิง
เรียบรอ้ย” สง่ผลใหเ้กิดการไม่รูเ้ท่าทนัเรื่องเพศ ซึ่งถูกมองขา้ม เพราะสงัคมเชื่อว่าเด็กหญิงไม่ควรรู ้
เรื่องเพศ การถูกปิดกั้นความรูเ้รื่องเพศจึงส่งผลท าใหเ้ด็กหญิงไม่รูค้วามหมายของการลวนลาม
ทางเพศ ไม่รูถ้ึงการปอ้งกนัตวัเองหรือน าพาตวัเองออกจากสภาวะนัน้ ไดอ้ย่างไร  

การที่เลีย้งดูแบบปล่อยให้วิ่งเล่นรอบ ๆ บ้าน โดยผู้ปกครองยุ่งกับการท างาน
ค้าขาย ท าให้เธอต้องถูกส่งไปอยู่กับญาติที่เป็นตระกูลดีมีการศึกษาดี เพื่อที่เธอจะได้มีความ
ประพฤติไม่เกเร เป็นเด็กผูห้ญิงตอ้งเรียบรอ้ย เชื่อฟังค าสั่งสอน ซึ่งต่อมาที่บา้นญาติก็ไม่สามารถ
รบัเธอมาอยู่ไดเ้ช่นกัน อา้งว่าเธอท าใหเ้สื่อมเสียชื่อเสียงของครอบครวั ซึ่งเธอไม่เขา้ใจว่าการใส่
กางเกงขาสัน้ ปีนรัว้หนีเที่ยวกับเพื่อนหญิงที่อยู่โรงเรียนเดียวกนั จะท าใหเ้สื่อมเสียไดอ้ย่างไร ซึ่ง
นั่นก็คือการควบคุมให้อยู่ในกรอบของความเรียบรอ้ยแบบผู้หญิงตามความคิดของวัฒนธรรม 
ต่อมาเธอจึงถูกผูป้กครองส่งไปอยู่โรงเรียนประจ าหญิงลว้น ผูป้กครองเห็นว่าการส่งเขา้โรงเรียน
ประจ าจะเป็นการจดัการใหเ้ธอเป็นเด็กที่เชื่อฟังและประพฤติตนเรียบรอ้ย นั่นคือการสรา้งวินยัให้
เกิดขึน้กบัเธอ (Disciplinary) และเธอถูกเปรียบเทียบกบัพี่ชายของเธอเสมอว่าพี่ชายเป็นคนเรียน
เก่งตัง้ใจเรียนและเชื่อฟังผูใ้หญ่ เป็นการตอกย า้ความดอ้ยกว่าในความเป็นเพศใหเ้ธอยอมรบักับ
สถานะนัน้  

การสร้างเป้าหมายการพ่ึงพิงของผู้หญิง  
“ผูห้ญิงตอ้งการการดแูลปกป้อง” สิริฉัตรเล่าว่าที่นอนในมุง้ของปู่ เป็นที่ปลอดภัย

ส าหรบัเธอในตอนนัน้คือเพราะจะไม่มีใครเขา้มายุ่งกบัเธอ หลงัจากที่เธอถูกญาติผูช้ายและเพื่อน
ลวนลามและหวังจะข่มขืน ซึ่งตอนนัน้เธอไม่รูเ้รื่องว่าอะไรเกิดขึน้เพราะยงัเด็กมากนักแต่จ าไดว้่า
มนัน่ากลวัมาก และยังกลวัจนถึงทุกวนันี ้ต่อมาปู่ เล่าใหฟั้งและเตือนใหเ้ธอตอ้งอยู่กับปู่ จะไดไ้ม่มี
ใครมาท ารา้ยเธอ เธอบอกว่า “หนูจ าได ้เหมือนหนูฝัน มนัผิดปกติ ที่นอนเลอะ หอ้งเลอะ เหมือน
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คนท าอะไรสกัอย่าง หนูเป็นคนชอบจ า ชอบสงัเกต” พืน้ที่ในหอ้งของเธอเลอะเปรอะไปดว้ยเลือดที่
ไม่ใช่ประจ าเดือน แต่การกระท าความรุนแรงยงัมาในรูปแบบอ่ืน “พอต่อมาเขายงัต ีเตะ ถบีหนู หนู
ไม่ยอม ฮึดสู ้โดยใชส้ากครกตีหวั หนูฟ้องอาผูห้ญิงตอนที่เขากลบัมาเยี่ยมปู่ ย่า แต่อาไม่เชื่อหนู 
บอกแลว้หลายครัง้” ความเชื่อที่ผูช้ายมองว่าผูห้ญิงเป็นเสมือนทรพัสินย ์(Property) ของตนและมี
อ านาจในการครอบครอง จึงเกิดการกดข่ีโดยคิดว่ามีความชอบธรรมและอภิสิทธิ์เหนือกว่าผูห้ญิง 
การลวนลามและท ารา้ยร่างกายเกิดขึน้หลายครัง้ ทัง้เวลาผูใ้หญ่เผลอและเวลาผูใ้หญ่ไม่อยู่ ถึงแม้
มีผูใ้หญ่อยู่เธอจะโดนญาติผูช้ายด่า ถากถางเสมอถึงการมาเป็นกาฝาก กีดกนัไม่ใหเ้ธอทานอาหาร
ดีๆ ไม่สง่เสรมิใหเ้ธอไดม้ีโอกาสเรียนหนงัสือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2551) เธอจึงมีประสบการณท์ี่ไม่
ดีฝังใจท าใหเ้ธอกลวั หวาดระแวงกบัเพศตรงกนัขา้มและรูจ้กัป้องกนัตวัเอง ภาวะความรุนแรงทาง
วฒันธรรมที่ตอกย า้ใหเ้ธอรบัรูว้่าพืน้ที่บา้นเป็นของผูช้าย และเธอเป็นผูห้ญิงที่ไม่มีอ  านาจต่อรอง 
เสียงของเธอจึงไม่ดัง ไม่มีความหมาย การเป็นกาฝากจึงท าใหเ้ธอตัง้ปณิธานว่าวนัหนึ่งเธอตอ้งมี
บา้นของเธอใหไ้ด ้ถึงแมจ้ะถูกสอนว่าเธอเป็นเด็กผูห้ญิง ตอ้งการผูช้ายปกปอ้งดแูล พืน้ที่ปลอดภยั
ส าหรบัเธอคือพืน้ที่ที่มีผูช้าย เธอเห็นว่าไม่ยุติธรรมส าหรบัเธอเลยที่เธอเป็นเพียงผูถู้กกระท าจาก
ความเป็นชายที่ถูกวางต าแหน่งแห่งที่ใหเ้หนือกว่าและกดทบัความเป็นหญิงของเธอที่มีความหมาย
เพียงแค่เป็นกาฝาก แต่เธอไม่อาจอยู่ไดด้ว้ยตัวคนเดียว เธอตอ้งพึ่งพาบา้นเพื่ออยู่อาศยั อาหารที่
จะท าใหเ้ธอมีชีวิตอยู่ได ้ 

การมีครอบครวัในความรูข้องสิริฉตัรนัน้ เธอเชื่อในการที่ผูห้ญิงตอ้งมีคนดแูลและ
คุ้มครองเธอ ปู่ กับย่าของเธอสอนถึงการมีครอบครวัว่า “อย่าไปมีแฟนนะลูก อย่าไปรักคนที่มี
ครอบครวั น ้าตาจะเช็ดหวัเข่า อย่าใจง่าย” การสอนใหรู้จ้ักการมีคู่สมรสคนเดียว (Monogamy) 
เป็นการสรา้งใหผู้ห้ญิงด ารงตนอยู่ในความเป็นผูห้ญิงดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นวิถี
ชีวิตที่ลกูผูห้ญิงถูกสอนจากผูป้กครองใหไ้ม่ยุ่งเก่ียวกบัชายที่มีครอบครวัแลว้ ซึ่งนอกเหนือจะท าให้
ชีวิตตอ้งพบกับกบัเสียใจแลว้ยังเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม บางคนเชื่อว่าจะท าใหช้ีวิตลม้เหลว
และเป็นบาปกรรม ตกนรกในความเชื่อทางศาสนาเป็นกรอบก าหนดควบคมุผูห้ญิงดีใหไ้ม่ประพฤติ
ไม่ปฏิบัติตนเช่นนั้น ตลอดจนการสอนหญิงอย่าใจง่าย หมายถึงการห้ามไม่ให้ผู ้หญิ งมี
ความสมัพันธ์ทางเพศก่อนการสมรส การมีเพศสมัพันธ์ที่ถูกตอ้งคือการตอ้งสมรสก่อนและตอ้งมี
เพศสมัพนัธก์บัชายคู่สมรสเท่านัน้ (Abstinence only until marriage) ซึ่งเป็นแนวคิดการสอนเรื่อง
เพศในสงัคมไทย (นภาภรณ ์หะวานนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2555) 

สิริฉัตรเชื่อว่าเธอต้องการมีคนปกป้องคุ้มครอง เธอจึงตัดสินใจมีแฟนคนแรก
เพราะไม่ตอ้งการใหญ้าติของเพื่อนที่พยายามจะข่มขืนเธอเขา้มายุ่งเก่ียวกบัเธออีก และเชื่อว่าการ
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มีสามีเป็นต ารวจเพื่อใหส้งัคมรอบขา้งรู ้สรา้งความปลอดภัยใหก้ับเธอและครอบครวั เธอเล่าว่า
สามีเคยปกป้องเธอใหพ้น้จากการขู่ท ารา้ย เธอหนีจากเหตุการณ์นัน้ไปพึ่งพาเขา เธอจึงรูส้ึกมีคน
คุ้มครอง ไม่ได้อยู่โดดเด่ียว จากประสบการณ์ตั้งแต่วัยรุ่น เธอเคยถูกผู้ชายเอาเปรียบและถูก
ลวนลามทางเพศ เธอรูส้ึกไม่ปลอดภยั หวาดระแวงดงันัน้การปกป้องตวัเองคือการที่เธอตอ้งมีแฟน 
ท าใหเ้ธอรูส้กึว่าจะไม่มีใครมาท ารา้ยเธอ ประสบการณท์ี่เลวรา้ยจากการถกูกระท าในวยัเด็ก ท าให้
เธอตอ้งการคนปกปอ้งคุม้ครอง  

บันไดขั้นทีส่อง หญิงสาวกับงานวิชาชีพ : งานหญิงตอกย า้ความเป็นหญิง 
วิธีคิดทางวัฒนธรรมที่ยังด ารงอยู่คือคุณลักษณะความเป็นหญิงที่ต้องเป็นผู้ดูแล 

(Care) ผูใ้หบ้รกิาร (Service) ที่ไดร้บัการหล่อหลอมมาจากบา้น ดงันัน้หญิงสาวนอกเหนือจากการ
เรียน รู้จากการท างานบ้านแล้ว การเรียน รู้ความเป็นหญิ งจากการเรียนการสอนจาก
สถาบนัการศึกษา (Gendered Education) ที่สอนใหผู้ห้ญิงตอ้งมีความเป็นหญิง (Feminization) 
เป็นผู้มีกิริยาวาจาดี มีมารยาท เรียบรอ้ย มีระเบียบ  สมกับความเป็นหญิง และวิชาความรู ้
(Knowledge) ที่ตอ้งศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบังานบริการเช่น การเรือน คหกรรมศาสตร ์งานฝีมือหรือ
แมก้ระทั่งกิจกรรมที่บ  าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสงัคม เป็นตน้ (Weedon, 1999) จึงเป็นบนัไดขัน้ต่อมา
ของลูกผูห้ญิงที่จะตอ้งเรียนรู ้ความรูท้ี่สั่งสอนจากผูเ้ชี่ยวชาญหรือครูที่สอนใหเ้ด็กผูห้ญิงตอ้งรูจ้ัก
การเรียนรูใ้นวิชาที่เป็นทักษะที่เป็นตัวเสริม (Soft skill) ที่ไม่เป็นทักษะหลกั (Hard Skill) เช่น การ
เรียนดา้นความสวยความงาม หรืองานดา้นการเย็บปักถักรอ้ย งานฝีมือ เป็นตน้ จึงเป็นความรูท้ี่
สรา้งให้เกิดความเชื่อและศรทัธาให้คนท าตามได้อย่างไม่มีข้อสงสัย การแบ่งศาสตรค์วามรูท้ี่
ผู ้หญิงต้องเรียนและผู้ชายต้องเรียน ยังแบ่งอยู่อย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีการเรียนการสอนแบบ
สหศึกษาแต่เมื่อมีการเลือกวิชาเรียนหรือสายวิชาชีพ การเลือกของผูห้ญิงและผูช้ายก็แตกต่างกัน
ไป ตามความคิดความเชื่อว่าอะไรที่ตนเองเหมาะสมและการหางานไดง้่าย ถึงแม้ว่าอาชีพบาง
อาชีพได้เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงสามารถเข้าเรียนได ้เช่นวิศวกร แพทย์ หรืองานดา้นคณิตศาสตร์
ค านวณ เป็นตน้ การเลือกเรียนในวิชาชีพจึงเห็นไดช้ดัว่าแตกต่าง ดว้ยความรูท้ี่แบ่งความสามารถ
ของหญิงและชายดว้ยสรีระและคุณลกัษณะทางเพศ การใหเ้พศชายเป็นหลกัและการวางใหเ้พศ
หญิงเป็นรอง และมักจะเป็นสิ่งที่ตรงกันขา้มกันเสมอ เช่น ผูช้ายเป็นแพทย ์ผูห้ญิงเรียนพยาบาล 
ผูช้ายเรียนวิศวกร ผูห้ญิงเรียนการบญัชีหรือเลขานกุาร เป็นตน้ 

เมื่อกา้วถึงวยัท างาน งานของผูห้ญิงส่วนใหญ่จะเลือกงานที่ผูป้กครองและตนเองเชื่อ
ว่าเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของผูห้ญิง เช่นงานบรหิารจดัการท่ีเป็นงานเก่ียวกบับรกิาร ใหค้วามใส่
ใจ งานที่เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น อาชีพที่ผูห้ญิงนิยมท าคือ ช่างเสรมิสวย แม่บา้น งานบริการ ซึ่งไม่ตอ้ง
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อาศยัความรูท้ี่สงูมากนกัและดวู่าเป็นงานที่ไม่ตอ้งประจ าและไม่ถาวรมั่นคง เพราะโดยนยัแลว้งาน
บ้านยังเป็นงานหลักของผู้หญิง และการดูแลครอบครัวเป็นหน้าที่หลักของลูกผู้หญิง ดังนั้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การจึงถกูสรา้งใหเ้ป็นที่รบัรูก้นัว่าไม่ไดเ้ป็นจุดดงึดดูใจส าหรบัผูห้ญิงเพราะ
ถูกท าใหเ้ชื่อเช่นนัน้ โดยที่ผูห้ญิงจะมุ่งไปสู่การมีครอบครวัมากกว่า การที่ไม่ไดเ้ป็นหมอ ไม่ไดเ้ป็น
วิศวกร ก็เพราะงานเหล่านัน้ถูกท าใหเ้ชื่อว่าตอ้งผ่านการเรียนหนักและการสอบที่ยากมาก เหมาะ
กบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง ดงันัน้งานที่ท าล าบากดอ้ยค่า ซ า้ซากจ าเจ น่าเบื่อ รายไดน้อ้ย จึงตกเป็น
งานของผูห้ญิงที่สรา้งรายไดน้อ้ยมากเมื่อเปรียบเทียบกบังานผูช้าย ผูห้ญิงตอ้งเก็บหอมรอมรบิเพื่อ
จะมีเงินก้อนในการลงทุน การทุ่มเทในการท างานจึงตอ้งใชค้วามมานะอุตสาหะอย่างมากมาย
เพื่อใหเ้กิดรายได ้เพราะงานของผูห้ญิงถูกก าหนดใหเ้ป็นงานที่มีรายไดน้อ้ย งานในบา้นที่ไม่ถูกตี
ราคา เช่น  งานเลี ้ยงลูก งานดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลปรนนิบัติสามีและครอบครัวสามี  ที่
นอกเหนือจากงานแม่บ้านทั่วไปแลว้ ซึ่งงานเหล่านี ้ไม่ไดม้ีเวลาพักที่ถูกก าหนด ไม่ได้มีวันหยุด
เหมือนงานนอกบา้น และไม่มีสวสัดิการใด ๆ เหมือนกบังานนอกบา้น 

ความเป็นชายเบ้าหลอมและก ากับความเป็นหญิง 
สงัคมสรา้งความเชื่อว่าผูช้ายคือเพศผูน้  า ผูห้ญิงคือเพศผูต้าม ดงันัน้ความรูท้ี่มา

จากประสบการณ์ของผู้ชายจึงมีคุณค่ามากกว่า ในครวัเรือนก็เช่นกัน บทบาทของผูน้  าคือการ
ควบคมุและตัง้กฎเกณฑก์ติกาภายในบา้นใหผู้ต้ามไดป้ฏิบติั ซึ่งความเป็นปกติธรรมชาติของแต่ละ
ครอบครวัไม่ไดม้องเห็นว่าอ านาจการควบคุมนีคื้อความรุนแรง ความเป็นชายที่ครอบง าภายใน
ครวัเรือนจึงเป็นความชอบธรรมและการยินยอมปฏิบติัตาม 

ดังเช่นโอกาสทางการศึกษาของรุ่งฉาย ตัง้แต่พ่อเสียชีวิตตอนเธอยังเด็ก พี่ชาย
ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของพ่อ เธอเลา่ว่าพี่ชายเป็นคนเขม้งวดกบัเธอในเรื่องการเรียนหนงัสือ พี่ชาย
เธอเรียนเก่งและเรียนมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ทั้งยังเป็นครูรบัสอนพิเศษ เธอจึงอาศัย
โอกาสที่พี่ชายหยิบย่ืนใหน้ีไ้ปนั่งเรียนในหอ้งเรียนพิเศษได ้ท าใหเ้ธอสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยั
ที่ดี และไดเ้รียนชัน้มธัยมโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เธอไม่ไดเ้ป็นเด็กที่เรียนไม่ดีแต่เธอถูกเปรียบเทียบกบั
พี่ชายของเธอเสมอว่าเธอดอ้ยกว่า “พีเ่รียนเก่งหวัดี สอนหนงัสือใหห้นู ท าใหห้นูสามารถสอบเขา้
มหาวิทยาลยัได”้ เธอเป็นเด็กรกัการเรียน เธอเชื่อว่าการเรียนจะท าใหเ้ธอมีการท างานที่ดีตามที่
พี่ชายเธอบอก รุ่งฉายถูกท าใหเ้ชื่อว่าการศึกษาจะเป็นหนทางที่จะน าพาเธอให้มีสถานะดี เท่า
เทียมกบัผูช้าย นั่นคือพี่ชายของเธอเอง โดยตวัตนของพี่ชายเธอสรา้งให้เธอยอมรบัความเหนือกว่า
และท าใหเ้ธอเชื่อว่าเมื่อท าตามที่พี่ชายเธอบอกแลว้ เธอท าในสิ่งที่ถกูตอ้งเหมาะสม  
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ความเชื่อที่ว่างานที่ดีควรเป็นงานที่มั่นคงและมีรายไดถ้าวร เป็นเหตผุลที่ทัง้แกว้ 
ทับทิม เพทายและรตันท์ี่ท างานอยู่ในงานราชการ ไดร้บัความรูท้ี่มาจากผูเ้ป็นพ่อและการรบัการ
ปลกูฝังใหเ้ชื่อและตอกย า้ว่าเป็นจริงจากบุคคลในครอบครวัและสงัคมรอบขา้งว่าเป็นงานที่ดีและ
ท าใหค้รอบครวัพึ่งพาได ้ความพยายามเขา้ท างานในราชการเหมือนพ่อ จึงเป็นเหตผุลที่ตอบโจทย์
ในการด าเนินชีวิตที่ถูกก ากบัโดยความเป็นชาย ถึงแมจ้ะเกิดจากการรบัรูด้ว้ยตนเอง ไม่มีใครบงัคบั
แต่เธอเหล่านัน้เห็นดว้ยกบัสิ่งที่เธอเห็นจากประสบการณข์องพวกเธอเองว่างานนัน้มั่นคงและเป็น
ที่พึ่งของครองครวัไดจ้รงิผ่านการพิสจูนแ์ลว้  

งานชั่วคราวสอดรับความเป็นหญิง 
งานของผูช้ายในสังคมคืองานที่เป็นหลัก ส่วนงานของผูห้ญิงนั้นเป็นส่วนเสริม 

งานของผูช้ายเป็นงานถาวร ส่วนงานของผูห้ญิงนัน้เป็นงานชั่วคราว การกล่าวเช่นนีน้ัน้เบือ้งหลงั
จากการแบ่งงานกันท าทางเพศ ซึ่งผลกัความเป็นรองและดอ้ยกว่าใหก้บัความเป็นหญิง ความคิด
ของความเป็นหญิงกับความเป็นบา้นถูกสรา้งใหผู้กติดเขา้ไวด้ว้ยกันอย่างเหนียวแน่น ดังนัน้จึงมี
การกล่าวอา้งถึงความจ าเป็นของผู้หญิงว่างานหลักคือการอยู่บา้น ดูแลสามีและลูก ตลอดจน
ผูส้งูอายุ เด็กและคนพิการ ส่วนเสาหลกัของครอบครวัคือผูท้ี่ท  างานมีรายไดป้ระจ า ดงันัน้จึงกล่าว
ไดว้่าความเป็นหญิงจึงเป็นการท างานชั่วคราวพรอ้มที่จะเลิก ละจากงาน หรือทิง้จากงานนัน้เพื่อ
ครอบครวั  

ดาวเลา่ว่า แม่ของเธอเป็นโรคมะเร็ง พี่สาวของเธอเป็นโรคซมึเศรา้เพราะเสียบิดา
ที่เธอรกัประกอบกับผิดหวังกับความรกัที่เธอวางแผนที่จะมีครอบครวักนั ดาวเป็นเพียงคนเดียวที่
ตอ้งดูแลทัง้สองคนที่เธอบอกว่าเป็นผูท้ี่ตอ้งการเธอและเธอตอ้งเป็นหลกัใหก้ับพวกเขา สิ่ งส าคัญ
ของชีวิตเธอคือครอบครวั เธอบอกว่า “งานก็เป็นสิ่งจ าเป็น แต่แม่กบัพีส่าวขาดหนูไม่ได ้โรคของแม่
ตอ้งการก าลงัใจ หนูตอ้งอยู่เพือ่แม่ ส่วนพีส่าวมีแม่เป็นก าลงัใจ ถา้เสียแม่ไป พีส่าวหนูก็อยู่ไม่ได ้
เธอพยายามฆ่าตวัตายหลายครัง้แลว้เพราะโรคซึมเศรา้แต่เพราะแม่ พีส่าวจึงสูต่้อ แต่ถา้ไม่มีแม่ 
หนูก็จะไม่เหลือใครเลย” ความส าคัญระหว่างงานกับการดูแลครอบครวั เธอไม่ตอ้งลังเลในการ
ตอบ เพราะงานไม่ใช่ทางเลือกที่หนึ่งแต่งานส าหรับเธอกับเป็นเรื่องเพียงชั่ วคราว ครอบครัว
ต่างหากที่เป็นความถาวรในชีวิตเธอ 

บันไดขั้นสุดท้ายของมายาคติความส าเร็จ: หลุมพรางของชีวิตผู้หญิง 
ความส าเร็จของลูกผูห้ญิงถูกท าใหเ้ชื่อว่าการมีครอบครวั การไดแ้ต่งงานกับชายที่พ่อ

แม่เลือกไวใ้ห ้หรือหากมีโอกาสไดแ้ต่งงานที่ตนเองเลือก เพื่อสรา้งครอบครวั พ่อ แม่ ลูก คือความ
สมบูรณ์ของชีวิตผูห้ญิง ผูห้ญิงจึงมีเสน้ทางเดินที่ตอ้งพยายามอย่างหนักที่ไดต้อ้งอยู่บนเสน้ตรง
เสน้นีแ้ละไปใหถ้ึง การถูกจบัจอ้งจากครอบครวัและสงัคมจึงเป็นแรงกดดนัใหก้บัชีวิต การคิดนอก
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กรอบของผูห้ญิงที่พยายามเดินนอกเสน้จึงไม่ไดเ้ป็นพฤติกรรมที่สงัคมเขา้ใจ เพราะถือว่าไม่ปกติ 
(Deviant) ต้องการการรักษา เยียวยา (Change) และการช่วยเหลือ (Normalization) เพื่อให้
กลบัมาเป็นปกติ (Normal) แต่ความเบี่ยงเบนที่มีอยู่ในสังคมเช่นการทอ้งก่อนแต่ง ทอ้งไม่พรอ้ม 
และการหย่ารา้ง จึงเป็นเรื่องที่สงัคมถือว่าผิดปกติ วฒันธรรมไดส้รา้งใหผู้ท้ี่ปกติเบียดขบัใหบุ้คคล
ที่คิดต่าง (Different) ในเรื่องการมีครอบครวัเป็นเรื่องที่มีความรุนแรง (Danaher et al., 2000; 
Foucault, 1978) ดังนัน้จึงส่งเสริมใหผู้ห้ญิงควรมีคู่เพราะการสืบสกุล เพื่อใหม้ีจ านวนประชากร
เพิ่มมากขึน้ เพื่อมีแรงงานรุ่นใหม่มาทดแทน (Labor) เป็นเรื่องปกติทัง้ดา้น สงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ความคิดต่างของมนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงจึงเป็นแรงตา้นหรือเสียงที่ไม่มีใครรบัรู ้
หรือไดย้ิน ความส าเร็จ สมบรูณข์องความเป็นหญิงที่สงัคมตีกรอบจึงเบียดขบัคนอีกกลุ่มที่ตอ้งทน
ทุกข์ทรมานและทนล าบากเพื่อเลีย้งดูลูกและครอบครัว โดยในแต่ละประเด็นจะกล่าวถึงใน
รายละเอียด ดงันี ้

การให้ความหมายของความส าเร็จ 
ดังที่กล่าวมา จะเห็นไดว้่ากระบวนการสรา้งความคิดเชิงวัฒนธรรม ไดท้ างาน

โดยผ่านจากผูท้ี่อยู่เหนือกว่าไปยงัผูท้ี่ดอ้ยกว่า ผูท้ี่อาวโุสกว่าไปยงัผูท้ี่อ่อนกว่า ผูท้ี่มีความเป็นชาย
ไปยังผู้มีความเป็นหญิง เพราะเนื่องจากอ านาจที่มีการครอบง านี ้มีล  าดับชั้น (Hierarchical 
Relationship) เช่น พ่อซึ่งเป็นผูช้ายในบา้น เป็นผูน้  า ก าหนด กฎเกณฑก์ติกาต่าง ๆ ในบา้น แม่ซึ่ง
เป็นผูห้ญิงเป็นผูต้ามมีอ านาจดอ้ยกว่า ตอ้งด าเนินตามสิ่งที่วางไว ้เพื่อความสงบสุขของครอบครวั 
ซึ่งในบา้นมีความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกนั (Power Relationship) จึงท าใหค้นในสงัคม
ที่อยู่ในฐานะที่ดอ้ยกว่า เกิดการยินยอม (Consent) โดยไม่ตัง้ค  าถามกบัสิ่งนัน้ ๆ และกดดนัตวัเอง
ใหไ้ปสู่เสน้ทางที่ก าหนดเพื่อใหส้  าเร็จสมบูรณ์ดงัที่สงัคมตอ้งการ (Gramsci, 1971) ถึงแมว้่าการ
ยินยอมหรือยอมรบัไม่ไดเ้กิดจากการที่ใครเดินเขา้มาแลว้บอกใหท้ าจึงท าตาม แต่เป็นกระบวนการ
ที่ท าใหผู้ห้ญิงกลายเป็นผูถู้กกระท าจากความรูข้องความเป็นหญิง (Object of Knowledge) ให้
ผูห้ญิงยอมรบัว่าผูห้ญิงตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอย่างนัน้อย่างนี ้(Doing Gender) ซึ่งมีอ านาจของ
การครอบง า (Hegemonic Masculinity) ของชายอยู่เบือ้งหลงั หมายถึงการมีโอกาสในการเขา้ถึง
ทรัพยากรที่มากกว่า การมีรายได้ที่มากกว่า การมีอภิสิทธิ์ในทรพัย์สินและความเป็นเจ้าของ
สมาชิกในครวัเรือน เขา้มาจดัระเบียบต าแหน่งแห่งที่ของตวัตนของความเป็นหญิง (Womanhood 
Subjectivity) ใ น สั ง ค ม  (Raewyn W. Connell, 2014; Markula & Pringle, 2006; West & 
Zimmerman, 1987) 
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สถาบนัครอบครวัสรา้งใหผู้ห้ญิงมีบทบาทหนา้ที่ที่สงัคมใหค้ณุค่า ซึ่งเป็นบรรทัด
ฐานทางสังคม  แ ต่แท้ที่ จ ริ งแล้ว คือการท าให้ผู ้ห ญิ งถู กต้อน ไปอยู่ ในพื ้น ที่ ค รัว เรือน 
(Domestication) ดว้ยอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่คนในสงัคมเชื่อว่าเป็นพืน้ที่ที่เหมาะสมกับเพศ
หญิง อันมีธรรมชาติที่ละเอียดรอบคอบ พิถีพิถนั ระมัดระวงั เป็นห่วงเป็นใย อดทนต่อการท างาน
ซ า้ซาก จ าเจไดโ้ดยไม่ต่อตา้น ความเชื่อเช่นนีจ้ึงท าใหค้รอบครวัเป็นพืน้ที่ท างานของผูห้ญิงที่ไดช้ื่อ
ว่าเป็นภรรยาที่ดี คือรองรบับทบาททางเพศโดยเพศสมัพนัธ ์ฉันทส์ามีภรรยา และการมีลกูเพื่อสืบ
ทอดวงศต์ระกลู ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชายและหญิงที่เรียกว่าสามีภรรยานัน้จะเห็นไดว้่า หญิง
ที่ดีมกัเสียเปรียบชายเพราะผูห้ญิงที่ดีนัน้จะถูกมาเป็นภรรยา การเลือกมกัจะเป็นบทบาทฝ่ายชาย
หรือไม่ก็ผูป้กครองหรือผูใ้หญ่จดัหาให ้โดยเฉพาะการสมรสแบบวิวาหม์งคล ซึ่งฝ่ายชายมีอ านาจ
ในการตัดสินใจเหนือกว่า ฝ่ายหญิงจึงตกเป็นผูท้ี่ตอ้งท าตาม (Complicity) (Rodríguez-Galán, 
2011) 

การอยู่กินร่วมกันหรือเป็นสามีภรรยากันนั้นบ่อยครั้งพบว่า ฝ่ายชายไปมี
เพศสมัพนัธก์บัหญิงอื่นโดยฝ่ายหญิงไม่สามารถท าไดแ้ละยอมใหฝ่้ายชายเอาเปรียบทางเพศ และ
แมส้ดุทา้ยจะหย่ารา้งกนั ฝ่ายหญิงมกัเสียเปรียบ เพราะตอ้งเลีย้งดลูกู การดแูลย่อมดีกว่าผูช้าย ซึ่ง
นี่คือหนทางหนึ่งของการเกิด “แม่เลีย้งเด่ียว” ที่เห็นอยู่บ่อย ๆ ในสงัคม กรณีของ แดง เพชร ไพลิน 
หยก มณี พลอย สิริฉตัร เลา่ใหฟั้งเป็นเสียงเดียวกนัว่าการเลิกราหรือหย่ารา้งกบัสามีเพราะสามีไป
มีหญิงอ่ืน ทัง้เจ็ดคนที่กล่าวมาลว้นแต่เป็นแม่เลีย้งเด่ียวที่ตอ้งรบัภาระดแูลลูก การท างานทัง้สอง
พืน้ที่ทัง้หนา้ที่แม่ในบา้นและการท างานนอกบา้น จึงเป็นภาระอันหนักอึง้ของผูเ้ป็นแม่ แต่ทุกคน
คิดเหมือนกนัว่า “แม่เป็นผูห้ญิงตอ้งเลีย้งดลููกไดดี้กว่าผูช้าย” แม่ท าเพื่อลกูดว้ยความรกั จึงท าให้
ผู ้หญิงมองไม่เห็นว่าเป็นการเสียเปรียบ ดังนั้นจึงเป็นข้ออ้างของผู้ชายได้ว่าเพศแม่ มีน ้านม 
เหมาะสมกับการเป็นแม่และเลีย้งดูลกูและท าไดดี้กว่าผูช้าย จึงเป็นเหตผุลของการไม่จ าเป็นตอ้ง
ดแูลเพราะไม่ใช่หนา้ที่ 

ในครอบครวัผูเ้ป็นแม่ตอ้งเลีย้งดูลูกตั้งแต่ตั้งท้องหรืออยู่ในครรภ์ เริ่มจากการเรียนรู้
ความเป็นแม่ที่ ดี ซึ่งการเป็นแม่ที่ ดีต้องมีสุขภาพของตนเองและลูกที่จะคลอดออกมาอย่าง
ปลอดภยัและอนามยัดี แม่ดแูลเลีย้งดใูหเ้ติบโตและใหก้ารศึกษาดแูลการเรียนหนงัสือของลกู หาก
ลกูมีความประพฤติไม่ดีก็จะโทษแม่ไม่ดแูลลกูดีพอ ลูกป่วยแม่ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลและดแูล ลูก
ไปโรงเรียนแม่ตอ้งไปส่งและรบั ผูห้ญิงของครอบครวั นอกเหนือที่กล่าวมาแลว้ ผูห้ญิงยงัท าหนา้ที่
เป็นลูกสะใภ ้พี่สะใภ ้นอ้งสะใภ ้ที่ถูกก าหนดใหส้ะใภท้ี่ดีคือการใหค้วามเคารพ ความนับถือและ
การยอมความเหนือกว่าของญาติฝ่ายสามี  
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ชีวิตครอบครัวจึงเป็นภาพตัวแทนความส าเร็จของผู้หญิง นั่นคือการมีตัวตนของ
แม่บา้น ท างานครวัเรือน ส่งเสริมสามี สนับสนุนลูก ไดร้บัการยอมรบัจากญาติ สามีที่หารายได ้
สรา้งความมั่งคั่งใหค้รอบครวั ลูกหลานไดร้บัการศึกษาดีมีงานท า แต่งงาน ขยายครอบครวั สืบ
สานวงศต์ระกลู 

ความสมบูรณข์องหญิงสองบทบาท (Double Roles) 
ความส าเร็จของผู้หญิงที่ถูกตั้งไว้ว่าต้องมีครอบครวัดี มีลูกดี เรียนเก่งนั้น ซึ่ง

ผูห้ญิงส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่านั่นคือสิ่งที่ปรารถนาคือการมีครอบครวัสมบูรณ์ ความพยายามของ
ผูห้ญิงที่มีความเชื่อแบบนั้นก็จะมีหลากหลายวิธีเพื่อใหไ้ปสู่เป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันสงัคม
สมัยใหม่ที่ส่งเสริมใหผู้ห้ญิงกา้วสู่การท างานนอกบา้นและท างานหนัก เพื่อความกา้วหนา้ในงาน
ไปสูค่วามเป็นหญิงแกรง่ หญิงเก่งของสงัคม  

ความสมบูรณ์ของงานหญิง ทั้งในบา้นและนอกบา้น จึงเป็นธงชัยของผูห้ญิงที่
ตอ้งท าให้ดีทั้งสองพืน้ที่ การจับจ้องตัวเอง (Self- Gaze) ที่ตอ้งพยายามท าใหดี้ทั้งสองบทบาท 
ผูห้ญิงตอ้งกดขี่ตวัเองใหส้มบูรณใ์นบทบาทที่มีทัง้ความเป็นหญิงและความเป็นชายในตวัตนเพียง
หนึ่งร่าง ความแกร่งที่สงัคมตอ้งการคือการท างานที่มีความเด็ดเด่ียว กลา้หาญ กลา้ตดัสินใจแบบ
มาตรฐานชาย และใหข้ณะเดียวกนังานบา้นที่ตอ้งดูแลสามีและลูกตอ้งสมบูรณ์ และในอีกหลาย
ครอบครัวผู้หญิงต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็กและคนพิการในบ้าน ด้วยการอ้างถึง
คณุสมบติัของความเป็นหญิงที่เหมาสมกบังานเป็นการผลกัภาระใหก้บัผูห้ญิงของบา้น 

ความยอ้นแยง้ในตัวตนที่ตอ้งมีทัง้สองบทบาทที่ถูกสรา้งใหเ้ป็นคู่ตรงกนัขา้มนัน้ 
กลับถูกจัดการใหผู้ห้ญิงตอ้งท าหน้าที่อย่างหนักและตอ้งท าหน้าที่ให้ดีในทั้งสองพืน้ที่ (Double 
Burden) เพื่อความสมบูรณ์แบบของครอบครวั ที่ใหผู้ห้ญิงของบา้นต้องแบกรบัความหนักและ
ทรมาน (Väänänen et al., 2005) ท่ามกลางการจับจอ้งทางสังคม (Social Gazing) ผูห้ญิงบาง
คนที่ใหส้มัภาษณ์บอกว่าหนักตอ้งอดทนแต่ไม่เคยตัง้ค าถามเพราะคิดอย่างเดียวว่า เกิดมาเป็น
ผูห้ญิงก็ตอ้งท าหนา้ที่ บางคนตั้งค าถามและไม่ยอมเดินตามเสน้ทางที่ถูกขีดเขียนนัน้แต่กลบัถูก
สงัคมมองว่าผิดปกติ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าความสมบูรณข์องครอบครวั หรือครอบครวัที่ปรารถนาของ
สงัคม เป็นความส าเรจ็ของชีวิตหรือหลมุพรางที่ลอ่หลอกใหผู้ห้ญิงตกลงไปอย่างดิน้ไม่หลดุ เพื่อท า
หนา้ที่รบัใชภ้ายใตก้ารครอบง าของความเป็นชายในทกุพืน้ที่ 

ลูกเป็นหลัก เพ่ือชดเชยส่ิงทีข่าดหาย 
ผู้หญิงถูกท าให้เชื่อว่าตนเป็นเพศที่อ่อนแอและเดียงสาต่อโลกภายนอก เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูช้ายที่ร่างกายถูกสรา้งใหแ้ข็งแกร่งกว่าผูห้ญิง และเป็นผูใ้ชช้ีวิตอยู่ภายนอกบา้น
มากกว่า จึงเจนจัดและรูเ้ท่าทันมากกว่า ผูห้ญิงจึงตอ้งการการปกป้องดูแลจากผูช้าย ความเป็น
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ชายจึงถูกวางไวใ้นต าแหน่งแห่งที่ที่เป็นเสาหลัก ดูแล ปกครอง เพศที่ อ่อนแอกว่า ดอ้ยกว่า ทั้ง
สถานะทางสงัคมและทางเศรษฐกิจ ดงันัน้เป็นเรื่องปกติที่ผูห้ญิงจึงตอ้งการการมีครอบครวั การมี
สามีเป็นที่พึ่งพิงและมีลกูเพื่อสืบสายสกลุ เป็นหนทางสูค่วามสมบรูณข์องครอบครวั 

 
“พ่อหนูไม่อยากใหห้นูกอด แต่หนูอยากกอด เพราะหนูไม่เคยไดร้บัความรกัจากพ่อแม่ 
หนูโหยหา ความรกัทีด่ีทีส่ดุคือการกอด ทุกวนันีห้นูจะกอดลูกเสมอไม่ว่าเขาจะท าผิดท า
ถูก หรือเรียนหนงัสือจะไดน้อ้ยมาก หนูจะชมเสมอ ลูกเก่งทีส่ดุ ลูกดีที่สดุ หนูจะเยินยอ 
ใหเ้ขารูส้ึกมีพลังในความกล้าในความมั่นใจ เพราะหนูไม่ได้พลังการเติมเต็มตรงนัน้ 
เหมือนหนูไปพรีเซนตห์นา้หอ้งชัน้เรียน หนูก็สั่นไปหมดเลย กลวั”  

 

สิรฉิัตร เล่าว่าเธอมีปมดอ้ยเพราะไม่มีพ่ออยู่ใกลช้ิด อยากกอดพ่อแต่ไม่เคยไดร้บั
ความอบอุ่นแบบนีจ้ากพ่อ อิจฉาคนอ่ืนที่ไดก้อดพ่อ เธอจึงใหค้วามอบอุ่นแก่ลูกดว้ยการกอด เธอ
บอกว่าการกอดคือการแสดงความรกัส าหรบัเธอ การที่เธอไม่มีพ่อแม่คอยสอนใหม้ีความมั่นใจ ไม่
มีใครเสริมสรา้งใหก้ลา้ กลา้พูด กลา้แสดงออก เธอจึงปลูกฝังลูกของเธอเองใหม้ีความกลา้และมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความอยากล าบากของชีวิตเธอตั้งแต่เด็ก เธอรูว้่าเงินทองหายากจาก
ประสบการณท์ี่เธอไดร้บัมา เธอจึงสอนใหล้กูรูจ้กัการประหยดัโดยใหใ้ชจ้่ายในจ านวนเงินที่ก าหนด
เท่านัน้ ถึงแมไ้ม่ไดค้รอบครวัดังฝันอยากไดคื้อการแต่งงานมีทะเบียนสมรสถูกตอ้งตามกฎหมาย 
แต่เธอมีลูกที่ เป็นครอบครวัเธอจึงตั้งใจท างานหาเงินเลีย้งลูก ความเชื่อเรื่องการมีครอบครัว
สมบูรณ์จึงตีกรอบให้เธอรูส้ึกว่าเธอเป็นคนที่ขาดความสมบูรณ์อย่างที่สังคมต้องการ เธอจึง
พยายามทดแทนสิ่งที่เธอขาดนัน้โดยการส่งเสรมิใหล้กูมีในสิ่งที่เธอขาดเพื่อเป็นการทดแทน เธอกด
ขี่ตวัเธอเองใหม้ีความพยายามอยากใหค้รอบครวัสมบรูณ ์ทัง้ที่ครอบครวัสมบรูณน์ัน้เป็นเพียงภาพ
มายาที่เธอคิดว่าเธอกา้วขา้มแต่ในความเป็นจริงเธอยังตกอยู่ในหลุมพรางโดยดิน้ไม่หลุด แต่สิริ
ฉัตรไม่ไดม้ีครอบครวัสมบูรณ์แบบอย่างที่เธอตั้งใจ เธอบอกว่าเธอตอ้งการเลีย้งลูกใหดี้ที่สุด เธอ
สอนใหลู้กรูจ้ักการใชเ้งิน รูเ้รื่องเพศ การป้องกันเรื่องเพศ ถึงแมจ้ะเป็นเด็กผูช้ายทัง้สองคนก็ตาม 
“เดี๋ยวนีเ้ด็กผูช้ายก็ถูกลวนลาม” เธอบอกว่าเธอสอนลูกใหรู้ ้ถึงแมค้นอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ตาม และ
การขาดโอกาสในการเรียนรูแ้ละความรกั เธอจึงพยายามทุ่มเทใหก้บัลกูๆ ถึงแมจ้ะตอ้งเหนื่อยและ
หนัก เธอฝังใจถึงความรูส้ึกตอ้งการความรกัจากพ่อ ซึ่งเธอเชื่อว่าเธอตอ้งการเพื่อความอบอุ่นใจ
และความรูส้ึกปลอดภยั แต่เธอไม่เคยไดม้า เธอจึงโหยหาความรกัจากพ่อที่เธอคิดว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรบัเธอ 
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เพชรสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ชีวิตของเธอเดินผิดพลาด ทอ้งก่อนวยัอนัควร ที่สงัคมตรา
หนา้ว่าชิงสกุก่อนห่าม เธอหมดโอกาสที่จะไปเรียนต่อ เพราะเธออายเพื่อนๆ ที่เธอทอ้งกบัเพื่อนรุ่น
พี่โรงเรียนเดียวกนั เธอบอกว่าหนูไม่รูก้ารป้องกนั หนูยงัเด็ก ไม่มีใครบอก แต่พ่อกบัแม่ของเธอให้
เธอเก็บลกูไว ้และเป็นความตอ้งการของเธอดว้ย ถึงแมเ้ธอตอ้งท างานเลีย้งลกูดว้ยตวัเธอเองตัง้แต่
อายุเพียง 15 ปี แฟนของเธอและญาติของเขาปฏิเสธที่จะรบัผิดชอบ ปัจจุบนัเพชรอายุ 37 ปี เธอ
ยงัท างานรบัจา้ง มีรายไดเ้พื่อใหลู้กไดเ้รียนหนังสือ “หนูท างานทัง้กลางวนักลางคืน ยืนโบกไฟให้
งานก่อสรา้งทางตอนกลางคืน กลางวนัรบัตดัก่ิงไม ้ท าความสะอาด หนูท าไดห้มด เพือ่ลูก” ความ
ทุ่มเทที่เธอภาคภูมิใจ เธอบอกว่าเธอขาดโอกาสในการเรียนหนังสือแต่เธอให้ลูกชาย วันนีเ้ธอ
รบัจา้งเป็นแม่บา้นประจ าในโรงแรม กลางคืนรบังานพิเศษตามแต่ใครจะจา้งไปไหน รบัจา้งเสิรฟ์
อาหาร รบัจา้งท าความสะอาดตามบา้น เพื่อเงินที่ใหล้กูเรียน “ลูกหนูเรียนวิศวะนะ จะจบแลว้ ลูก
เรียนดี เขาเห็นว่าเราล าบาก เขาเป็นเด็กดี เขาบอกว่าอยากให้หนูเลิกท างานแม่บ้าน เพราะ
สุขภาพหนูไม่แข็งแรง ท างานหนัก ปวดหลัง เขาจะเปิดร้านให้หนูขายขนมถ้าเขาท างานมี
เงนิเดอืน” เพชรเลา่ดว้ยแววตาแห่งความรกัและภมูิใจในตวัลกูชาย  

ในกรณีของหยก เธอเลิกลากบัสามีตัง้แต่ลกูอายุไดเ้พียง 3 ขวบเท่านัน้ เธอเลีย้ง
ลกูดว้ยอาชีพเป็นช่างเสรมิสวย เธอท างานรบัจา้งท างานตัง้แต่เด็ก เรียนจบเพียงประถมศึกษาที่ 4 
ซึ่งเป็นปมดอ้ยของเธอ เธอเล่าทัง้น า้ตาว่า “แฟนพีดู่ถูกพีบ่่อย ๆ ว่า ผูห้ญิงไม่มีการศึกษา ท าให้
ครอบครัวลม้เหลว” เธอบอกว่าเรื่องนีอ้ยู่ในใจเธอเสมอมา เธอกับสามีหย่ารา้งกัน สามีของเธอ
ไม่ไดร้บัผิดชอบลกูสาวตามที่สญัญาไว ้แต่เธออาศยัความรูค้วามสามารถในการท างานรา้นท าผม 
ตัง้แต่เป็นเพียงลกูจา้งในรา้นจนกระทั่งมีรา้นของเธอเอง เธอเล่าดว้ยน า้เสียงของผูช้นะว่า “ลูกสาว
พีเ่รียนจบปริญญาทัง้ตรีและโท ตอนนีท้ างานอยู่ต่างประเทศ ส่งเงินมาใหพ้ี่ใชไ้ดแ้ลว้” เธอยอม
ท างานหนักและกู้ยืมเงินมาเพื่อลูกเรียน เธอบอกลูกเสมอว่าใหต้ัง้ใจเรียนไม่ตอ้งห่วงเรื่องค่าเล่า
เรียน แม่หามาใหล้กูได ้ลกูมีหนา้ที่อย่างเดียวคือเรียนใหส้  าเรจ็ มีขอเพียงเท่านี ้

การชดเชยของผูห้ญิงทัง้สามคนที่มีประสบการณท์ี่แตกต่างกนัแต่สิ่งที่ผูห้ญิงทัง้
สามคนนีม้ีคือความปรารถนาที่จะใหล้กูไดเ้รียนหนงัสือ และเป็นสิ่งที่พวกเธอเชื่อว่าจะเป็นสิ่งเดียว
ที่จะยกสถานะทางสังคมให้กับลูกซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจได้ ความเป็นแม่ที่ให้ลูกเป็นหลักและ
พยายามท างานเพื่อลูก การใหลู้กไดเ้รียนเพื่อชดเชยการไม่ไดเ้รียน การใหส้อนลูกไดม้ีความกลา้
แสดงออก เพราะตนเองขาดความมั่นใจเพราะไม่มีใครสอน การสอนใหล้กูไดรู้จ้กัค่าของเงินเพราะ
ตนเองเคยยากไรม้าก่อน การให้ลูกได้มีเพื่อชดเชยในสิ่งที่ขาด จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่า
ความส าเรจ็ในชีวิตครอบครวัที่ผูห้ญิงเชื่อว่าเธอไดช้ดเชยเพื่อความสมบรูณ ์
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วิถียังชีพของผู้หญิงบนระเบียบทางเพศภาวะ (Gendered Professionalization) 
ความเชื่อของคนในสงัคม และการใหคุ้ณค่าของการท างานของผูห้ญิง ไดส้รา้งขึน้ตาม

บทเพศซึ่งสรา้งคณุลกัษณะของผูห้ญิงโดยถูกความหมายว่าคือบุคคลที่เหมาะสมกบัการท างานที่
ตอ้งใส่ใจ ดแูล เพราะเป็นเพศแม่ ที่มีจิตใจโอบออ้มอารี ดังนัน้การสรา้งตัวตน (subjectivity) ของ
ผูห้ญิงผ่านงานที่แสดงออกมาในรูปของการเลือกอาชีพงาน หรือการสรา้งโอกาสในการเขา้ท างาน
นั้น จึงขึน้อยู่กับความเป็นธรรมชาติหรือบริบทของงานเป็นตัวตั้ง ผู้หญิงถูกสรา้งให้เป็นผู้ดูแล
อนุบาลผูอ่ื้น ดงันัน้อาชีพที่เหมาะกบัผูห้ญิงที่เป็นที่รบัรูแ้ละเขา้ใจในสงัคมคืออาชีพที่มีความเป็น
เพศภาวะที่ชัดเจน เช่น พยาบาล ช่างเสริมสวย แม่บา้น เป็นตน้ งานที่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม
เพื่อการวิเคราะหอ์อกเป็นกลุม่ต่าง ๆ ได ้เจ็ดกลุม่งานดงันี ้คือ หนึ่ง งานในกลุม่บรกิาร ดา้นสขุภาพ 
สถานพยาบาล คนเจ็บป่วย ผูสู้งอายุ และเด็ก สองคืองานในกลุ่มบริการ สถานบันเทิง สถานที่
ท่องเที่ยว รา้นอาหาร รา้นผับ รา้นด่ืมสุรา สามคืองานในกลุ่มบริการ ดา้นความสวยความงาม สี่
คืองานในกลุ่มบริการ ดา้นงานการท าความสะอาด ดูแลสถานที่ หา้คืองานในกลุ่มธุรกิจการคา้ 
เสือ้ผา้ เครื่องประดบั หกคืองานในกลุ่มดา้นงานขาย ส่งเสริมการขาย และสดุทา้ยคือ งานในกลุ่ม
ในส านกังาน เสมียน เลขานกุาร สามารถอภิปรายไดด้งันี ้ 

งานในกลุ่มบริการ ด้านสุขภาพ สถานพยาบาล บุคคลเจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และ
เด็ก: จิตวิญญาณของผู้เสียสละเพ่ือดูแลชีวิต  

งานที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นพยาบาล ถกูสรา้งใหเ้ป็นงานของผูห้ญิงที่เชื่อว่ามีลกัษณะเป็นผู้
ที่โอบออ้มอารี ดูแล เอาใจใส่ สะอาดสะอ้าน ที่ต่างจากอาชีพบริการอ่ืน  ๆ ปกติทั่วไป เพราะมี
ความรูค้วามช านาญในเรื่องการดแูลพยาบาลดีกว่า กลา่วคือสงัคมสมยัใหม่อาศยัการแบ่งงานกนั
ท า (Division of Labor) อันเป็นหลักการที่ว่าการท างานเฉพาะด้านที่ตนถนัดท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นการสรา้งความแยบยลของการผลกัดันใหห้ญิงท างานหนักนีเ้ป็นกระบวนการ
ต้อนผู้หญิงให้สู่งานที่ไม่ใช่พื ้นที่ชาย ด้วยการผนวกเพศ ทักษะ ความรู ้ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ใหเ้ขา้ดว้ยกนั โดยการใชร้ะบบงานแบบแบ่งงานกนัท า ซึ่งเป็นหลกัการที่มุ่งตอกย า้ไปที่ 
หนึ่งคือเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่อดทน ละเอียด รอบคอบ มีความเมตตา ปราณี ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น 
สองคือทกัษะความรูท้ี่ตอ้งสงูระดบัเป็นวิชาชีพ อนัเป็นกระบวนการสรา้งคณุค่าใหก้บังานพยาบาล
หรือผูดู้แลผูป่้วย คนแก่หรือเด็ก ใหม้ีความเป็นวิชาชีพระดับสูง หมายความว่าอาชีพนี ้หากไม่ได้
ศกึษาจากหลกัสตูรระดบัสงูแลว้จะท างานนีไ้ม่ได ้(Maria & Amber, 2017) เริ่มตน้ตัง้แต่การรบัเขา้
สูห่ลกัสตูรการศกึษา จะมีกระบวนการคดัเลือกผูท้ี่มีความเป็นหญิง ดว้ยคณุลกัษณะทางจิตใจและ
ร่างกาย การเรียนการสอนมีความเขม้ขน้ทัง้ปฏิบัติและวิชาการ ฝึกใหรู้ดู้ใหม้ั่นใจก่อนท างานเชิง
อาชีพนี ้เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ และที่ส  าคญัคือมีองคก์รก ากบั ควบคมุ 
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ความประพฤติ จรรยาบรรณ ในนามของสภาวิชาชีพ และการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ มี
ระยะเวลาก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพนี ้ด้วย  (Parker, 2000; West & Zimmerman, 
1987) 

งานพยาบาลนอกจากจะใชค้วามเป็นวิชาชีพส าหรบัผูป้ฏิบติังานในระดบัความรูแ้ละ
ทกัษะระดบัสงู ซึ่งจะเป็นการศึกษาตามหลกัสตูร ระดบัปรญิญาและยงัแบ่งระดบัความเชี่ยวชาญ
จากระดับศึกษาที่ต  ่ากว่าปริญญาตรี อันได้แก่ระดับผู้ช่วยพยาบาล จะผ่านหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร เพราะตอ้งการบุคคลากรที่เน้นปฏิบัติตามกิจกรรมการดูแลรกัษา อันเป็นงาน
ประจ าที่ไม่ตอ้งใชท้กัษะระดบัสูง การท างานระดับนีจ้ะเหมาะกบัหญิงอีกระดับหนึ่งที่มีเศรษฐกิจ
และฐานะทางสงัคมยงัไม่พรอ้มจะเรียนในระดับปริญญา ซึ่งในล าดบัชัน้ที่อยู่รองลงไปอีกก็มีงาน
บรบิาลและงานดแูล ซึ่งตอ้งการความรูแ้ละทกัษะอีกประเภทหนึ่ง  

งานพยาบาลเป็นงานที่ถกูออกแบบใหเ้ป็นงานหญิงโดยเฉพาะ แมจ้ะมีเพศชายเขา้มา
สู่อาชีพนีอ้ยู่จริง แต่ยิ่งเป็นการตอกย า้ใหช้ัดเจนลงไปอีกว่างานพยาบาลตอ้งเป็นงานหญิงเท่านัน้ 
เพราะหลายหน้าที่ไม่เหมาะสมกับพยาบาลชาย เช่น การเช็ดตัว การดูแลคนไขส้าว เป็นงานที่
พยาบาลชายท าไม่สะดวกเท่าพยาบาลหญิง สุดทา้ยพยาบาลชายถนัดท างานใหห้อ้งผ่าตัดหรือ
การดมยา หรือบางรายถึงกับเปลี่ยนอาชีพ งานดา้นการพยาบาลจึงเป็นงานที่สรา้งหญิงใหเ้ป็น
ผูท้  างานหนักมากยิ่งขึน้ไปอีกคือระบบการปฏิบติังานจะมีการแบ่งงาน การอบรมเฉพาะดา้น การ
ประเมินผลปฏิบติังาน การสอบต่อใบประกอบวิชาชีพ ระบบการปฏิบติังานนีคื้อการสรา้งพยาบาล
ใหส้ดุทา้ยเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ช านาญงาน หวัหนา้งานผูค้วบคมุ ก ากบัดแูลงานทัง้หมด ซึ่งงานเหลา่นี ้
คืองานหญิง ในอาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นพืน้ที่ของการท างานในวฒันธรรมสงัคมสมยัใหม่ มีการแบ่ง
งานหรืออาชีพตามเพศ ซึ่งเห็นภาพชัดเจนว่างานหนักๆ อดทน จ าเจ เป็นงานของหญิงที่ไม่เปิด
พืน้ที่ใหช้ายเขา้มา อาชีพนีจ้ึงเหมาะกบัเพศหญิง และงานยังสรา้งตัวตนใหแ้ก่บุคคลดว้ย ดาวเล่า
ว่า  

 
“ที่เรียนพยาบาลมาได้เรียนเรื่องการวางตัว มีกฎหมาย จรรยาบรรณ มีการบริการ 
พยาบาลตอ้งใชท้ัง้ศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องวิชาการใช่ไหมคะ ศิลป์นีก้็คือ
เวลาเราติดน ้าเกลือ เวลาเราแทง พอแทงไปแลว้ใช่ไหมคะ ถา้ติดสะเปะสะปะมนัก็ดูไม่
สวย เราก็ต้องท าให้มันดูสะอาด เรียบรอ้ย แล้วมันก็เลยถ้าเราท าอย่างนีไ้ปเรื่อย ๆ 
หลายๆ ปีมนัท าใหเ้ราเจอคนอื่น พอคนไหนที่ไม่เรียบรอ้ย เราก็จะไม่คอยชอบละ การ
เลือกคบคนการดูคนอะไรอย่างเนีย้คะ อย่างโต๊ะท างานเราเนีย่ เราถูกสอนว่าอะไรก็ตาม 
ท าใหม้นัเรียบรอ้ย แทงน ้าเกลือเสร็จแลว้มนัก็จะมีขยะอะไรอย่างนีใ้ช่ไหมคะ เก็บใหม้นั
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เป็นทีเ่ป็นทางมีขยะไวอ้นันี ้ขยะนีใ้ส่เข็มนะ แยกกนั คือมนัท าใหเ้รา คอืมนัติดมามนัติด
มาเป็นนิสยัส่วนตวั แต่ดว้ยความทีแ่บบนี ้ก็เขา้ใจโลกนะคะ คนเรารอ้ยพ่อพนัแม่มนัไม่
เหมือนกัน ฉะนัน้มนัอยู่ที่การฝึกนิสยัส่วนตวัดว้ย ถา้เราไดร้บัการเรียนรูห้รือไดร้บัการ
ปลูกฝังมาอย่างนีเ้หมือนเราเรียนค่ะ อย่างนีม้นัท าใหเ้ราใชน้ิสยัในการดูคนดว้ย ถา้เขา
ท าบ่อย ๆ มันจะติดเอง แต่ถา้เขาไม่ยอมรบัมันยังไงก็ไม่ยอมรบั เราก็จะไดเ้รียนรูค้น
ดว้ย”  

 

ความเป็นหญิงของดาว สรา้งใหเ้ธอเป็นคนที่ตอ้งมีความมีระเบียบและติดตวัเธอมาจน
เป็นนิสัย เธอเชื่อและสมาทานความรูว้่าการเป็นพยาบาลวิชาชีพนั้นต้องเป็นคนที่มีระเบียบ 
สะอาด เรียบรอ้ย และศาสตรน์ั่นหมายถึงวิชาการหรือความเป็นชายที่มีสถาบนัรองรบัในความรู้
นัน้ ตอกย า้ใหด้าวเชื่อว่าเป็นองคค์วามรูท้ี่สรา้งเธอในทางวิชาชีพ ส่วนศิลป์นัน้เป็นองคป์ระกอบที่
ควรจะมีในปฏิบติัการนัน้ใหแ้สดงภาพออกมาดีซึ่งเปรียบกบัความเป็นหญิง และเมื่อความเป็นชาย
ที่ใหก้บัความเป็นศาสตร ์และความเป็นหญิงที่ตอ้งอยู่กับศิลป์ จึงมีความเป็นหลกัและเป็นรองให้
เห็นในงานที่เรียนกว่าศักยภาพของเธอเอง การสมาทานความรูด้งักล่าวจึงท าใหเ้ธอท าเช่นนัน้อยู่
บ่อย ๆ จนเธอเรียกว่าเป็นนิสยัสว่นตวัที่ครอบเธอไวท้ัง้ในที่ท างานทางวิชาชีพและในชีวิตประจ าวนั
ของเธอ ดาวเล่าว่าปัญหาอปุสรรคของการเปิดพืน้ที่ใหผู้ช้ายเขา้มาท างานใหอ้าชีพพยาบาลนี ้คือ
ขอ้จ ากดัของความเป็นเพศที่สังคมเชื่อว่าการถูกเนือ้ตอ้งตวั และการเปิดเผยร่างกายที่อยู่ใตร้่มผา้
นัน้ ควรจะพึงกระท าไดใ้นระหว่างเพศเดียวกนัเท่านัน้ จึงจะเห็นไดว้่างานในอาชีพพยาบาลไดถู้ก
วางไวใ้หเ้หมาะสมกบัความเป็นหญิง และเป็นพืน้ที่ของผูห้ญิงเท่านัน้ การเขา้มาของเพศที่แตกต่าง
จึงเป็นเพียงตวัเสริม แต่ไม่ใช่ตวัหลกั เป็นการตอกย า้ใหผู้ห้ญิงและสงัคมใหเ้ชื่อว่างานพยาบาลนัน้
เหมาะสมกบัผูห้ญิงเท่านัน้ 

งานในกลุ่มบริการ สถานบันเทงิ สถานที่ท่องเทีย่ว ร้านอาหาร ร้านผับบาร ์ร้าน
ดื่มสุรา: เสน่หใ์นเรือนร่างของผู้หญิง 

งานด้านบริการ บันเทิงและการท่องเที่ยว รา้นผับบาร ์เหล่านี ้นั้น เป็นพื ้นที่งานใน
วัฒนธรรมสังคมสมัยใหม่ที่มีอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เพราะมองว่าเพศหญิงเป็นเพียงวัตถุและ
เป็นวตัถุทางเพศที่สามารถซือ้ขายกนัได ้ผ่านธุรกิจแบบทุนนิยมมีตลาดการซือ้ขายผ่านการจดัการ
ในรูปการบริการ (Service) โดยผูใ้หบ้ริการเป็นเพศหญิง โดยเฉพาะวยัสาว รูปแบบการบริการนัน้ 
เป็นไปตามความตอ้งการของเพศชาย ซึ่งมีอ านาจซือ้ผ่านกระบวนการจัดการเชิงธุรกิจ เช่น การ
ท่องเที่ยวจะมีหญิงน าเที่ยว หรือเป็นเพื่อนท่องเที่ยว หรือธุรกิจรา้นอาหาร บนัเทิง รูปแบบต่าง ๆ 
ลว้นตอ้งการผูห้ญิงเพื่อท าหน้าที่ใหก้ารดูแล การบริการ ซึ่งนี่คือสถานที่งานของหญิง (Women 
work place) ที่เปิดทางใหห้ญิงเรียนไม่สูงหรือหลอกล่อดว้ยวฒันธรรมบริโภคนิยม ไม่มีโอกาสรบั
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การศกึษา ในระดบัสงูตามตลาดแรงงานตอ้งการและใหเ้งินเดือนสงูๆ แต่หญิงเหล่านีท้  างานนีเ้พื่อ
รายไดม้าเลีย้งครอบครวัและตนเองจนติดกบัดัก หากไม่ท าชีวิตอยู่ไม่ได ้ผูห้ญิงที่ท างานแบบนีถู้ก
เอาเปรียบทางเพศ ถูกผูช้ายลวนลามก็ตอ้งอดทน นี่คือความยากล าบากที่สะทอ้นความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศผ่านธุรกิจดังกล่าว จึงเป็นเรื่องของผูห้ญิงที่ตอ้งมีคุณลักษณะความเป็นหญิง 
นอกจากเรื่องเพศภาวะแลว้ คณุลกัษณะเรื่อง วยั รูปรา่งหนา้ตา และบุคลิกของความเป็นหญิง ได้
กลายเป็นสินคา้ เป็นวตัถทุางเพศที่ระบบธุรกิจเป็นกลไกสรา้งประโยชนแ์ก่เพศชายในสงัคม 

อาชีพนีใ้นบางครัง้ยงัเป็นพืน้ที่ผลกัดนัใหห้ญิงตกอยู่ภายใตก้ารเอาเปรียบหรือความไม่
เท่าเทียมทางเพศจากชายที่ไม่ใช่ผูซ้ือ้บริการหรือที่เรียกว่าเป็นลูกคา้ แต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็น
ชาย ท างานด้วยกัน เกิดรกัใคร่ชอบพอ มีลูกด้วยกันเพราะหญิงมองว่าชายในที่ท างานให้การ
ปกป้องจากการถูกลวนลามได ้งานมีความมั่นคงเพราะมีคนช่วยเหลือ ชีวิตที่ผ่านมาขาดบุคคล
ใกลช้ิดไวใ้จ จึงเป็นที่มาของความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศในพืน้ที่
ท างานแบบนี ้มกัไม่ยั่งยืน ผูช้ายมีโอกาสพบหญิงอื่น เล่นการพนนั ตลอดจนสมัพนัธก์บัยาเสพติด 
สุดท้าย เลิกรา หย่ารา้งกัน และฝ่ายหญิงต้องรบัผิดชอบเลีย้งดูลูกแต่เพียงผู้เดียว  ซึ่งอ านาจ
ความชอบธรรมที่เหนือกว่าในที่ท างาน ระหว่างชายและหญิงนัน้ ฝ่ายชายอาศัยความเหนือกว่านี ้
กดขี่เพศหญิงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการปกป้อง เพื่อความปลอดภยั ที่สรา้งใหผู้ห้ญิงเชื่อว่า เธอควร
จะมีผูช้ายคุม้ครอง เพื่อความปลอดภยัในสถานที่ท างาน ที่มีความเสี่ยง 

การท างานกลางคืนของมณี ที่เธอเล่าว่าเธอตอ้งท างานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ
เลีย้งลูกและส่งเงินใหแ้ม่ กลางตอนกลางคืนเป็นงานในรา้นผับ บารค์าราโอเกะ เธอบอกว่าถึงจะ
เป็นงานหนักและต้องอดทนแต่ตอ้งท าเพื่อรายได้ที่ไดม้า เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานที่ตอ้ง
ท างานหนักและตอ้งท างานที่นอกเหนือจากงานในหนา้ที่ ก็คืองานที่ตอ้งท าดว้ยน า้ใจ เพื่อรกัษา
งานไวใ้หน้านเพื่อใหน้ายจา้งถกูใจและใหเ้ธอท างานนีไ้ปนาน ๆ ไม่เลิกจา้ง เธอจึงถกูเอาเปรียบเมื่อ
แลกกับค่าแรงงานที่เธอได้รบั มณีเล่าว่านอกเหนือจากงานเสิรฟ์แลว้ ในช่วงกลางดึก เธอต้อง
ท างานเขา้ไปท างานดแูลลกูคา้ใหบ้ารด์ว้ยเช่นกนั ซึ่งการบรกิารลกัษณะนีจ้ะไดค่้า “ดริง้ค”์ หรือเงิน
พิเศษจากจ านวนเครื่องด่ืมที่ลูกค้าสั่ง อย่างไรก็ดีการท างานในบาร์ไม่มีสวัสดิการและระบบ
ประกันสงัคมเขา้มาช่วยเหลือ หากเธอตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยจากสถานที่ท างานนัน้ เธอตอ้งออกเงิน
รกัษาเอง นอกจากนีส้ถานที่งานของเธอก็เป็นพืน้ที่ของความเสี่ยงโรคภัยไขเ้จ็บและอนัตรายจาก
การพบปะคนที่หลากหลาย คนที่ติดเหลา้เมายา แมก้ระทั่งผูห้ญิงที่ท างานดว้ยกันเองที่มีภาวะ
เสี่ยงจากหลาย ๆ โรค เช่น โรคติดต่อ โรคผิวหนัง และโรคหวัดต่าง ๆ รวมทัง้สภาวะแวดล้อมของ
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การท างานในช่วงเวลากลางคืนที่มีเสียงดงั คบัแคบ และมีแสงไฟสลวั เธอตอ้งอดทนฟังเสียงที่ดัง
และการท างานที่ยาวนานกว่าจะถึงเวลากลบับา้น งานลกัษณะนีจ้ึงตอ้งใชค้วามอดทนสงูมาก 

ในกรณีพนกังานเสิรฟ์หญิง ซึ่งใหส้มัภาษณก์บัผูว้ิจยัว่า ในช่วงแรกของการท างาน เธอ
ท าหนา้ที่เป็นพนกังานเสิรฟ์อาหารและเสิรฟ์เครื่องด่ืมในรา้นอาหาร ซึ่งมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอกบั
การส่งเงินกลบัไปทางบา้น ท าใหเ้ธอตัดสินใจท างานสองกะและมีเวลาพักผ่อนนอ้ยมากในแต่ละ
วนั เนื่องจากกว่ารา้นจะปิดก็หลงัเที่ยงคืนและกว่าจะไดก้ลบับา้นเพราะตอ้งช่วยท าความสะอาด
รา้นเพื่อใหน้ายจา้งเห็นใจจะไดจ้า้งเธอไวใ้หน้าน ๆ กลับบา้นไปก็เหนื่อยมาก หัวถึงหมอนเธอก็
หลบัสนิท ไม่มีเวลาดแูลตวัเองและแมก้ระทั่งท าความสะอาดหอ้งพักที่เธออาศัยอยู่ ท าอย่างนีทุ้ก
วนัเพราะเธอตอ้งส่งเงินกลบับา้นใหแ้ม่ที่อยู่บา้นไดอ้ยู่ไดก้ิน และที่ส  าคญัคือแม่เลีย้งลกูสาวใหเ้ธอ 
เพราะเธอตอ้งเป็นผูท้ี่หารายไดเ้ลีย้งดูครอบครวั จึงตัดใจทิง้ลูกไวใ้หแ้ม่ ที่เธอเห็นว่าไวใ้จไดม้าก
ที่สดุในชีวิตเธอ ใหด้แูลแกว้ตาดวงใจของเธอ เธอเลา่ดว้ยความรูส้กึเศรา้ใจว่า 

 
“คดิถึงลูกใจจะขาดแต่เพือ่อนาคตของเขา เราถึงตอ้งท า แม่ก็แก่เฒ่าแลว้ตอ้งมาเลีย้งลูก
ใหห้นู แต่ชีวิตเลือกไปไม่ได ้ดีกว่าทิง้ใหพ้่อเด็กที่ไม่มีความรบัผิดชอบ ไม่ท าการท างาน
ใดๆ ตอ้งมีดูแลลูก และผูช้ายไม่มีความรบัผิดชอบไม่เหมือนเราผูเ้ป็นแม่ เขาปฏิเสธไม่
เอาลูกตัง้แต่วนัทีเ่ราเลิกกนั หลายปีแลว้”  

 
งานของผู้หญิงในกลุ่มนี ้ สรา้งให้ผู ้หญิงรูส้ึกถึงความปลอดภัยที่ เธอต้องเสี่ยงกับ

อันตราย ที่ความรูส้รา้งให้เธอรบัรูว้่า สังคมกลางคืนเต็มไปดว้ยอันตราย แต่เพราะความยากไร ้
ตอ้งการมีรายไดเ้พื่อดแูลตนเองและครอบครวั จึงท าใหพ้วกเธอตอ้งอดทน อดกัน้ และยอมเสี่ยง  

งานในกลุ่มบริการ ด้านความสวยความงาม: หญิงผู้สร้างความงาม 
งานดา้นความสวยความงามเป็นพืน้ที่ท างานของหญิง เกิดจากความสวยงามของ

ผูห้ญิงเป็นลักษณะทางเพศที่โลกทุนนิยม ถูกอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ท าใหก้ลายเป็นกลไกโดย
จัดการใหเ้ป็นกิจกรรมธุรกิจบริการเสริมสวย ให้หญิงสวยตามแบบหรือตามความต้องการของ
ผูช้าย งานเสรมิสวยสรา้งภาพความจ าเป็นว่าผูห้ญิงเหมาะที่จะท างานนี ้เพราะมีจินตนาการทกัษะ 
ความรู ้ความสามารถจดัการใหห้ญิงดว้ยกนัเอง สวยตามแบบฉบบัหรือในลกัษณะในแบบที่ชาย
นิยมได ้

อาชีพนีไ้ม่ใช่หญิงคนใดก็ท าได ้ซึ่งงานยงัมีความหลากหลาย ละเอียดถ่ีย่อยในงาน มี
ความยากและง่ายที่แตกต่างกนัในงานดา้นการเสริมสวย ซึ่งตอ้งอาศัยทักษะที่บางคนตอ้งฝึกฝน
โดยการเป็นผูช้่วยช่างเสรมิสวยก่อนเป็นเวลานานหลายปีแลว้ถึงจะไดไ้ปเรียนต่อในสถาบนัในดา้น
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นี ้เพื่อใหไ้ดใ้บอนุญาตในการประกอบอาชีพ หัวใจส าคัญในงานคือการบริการลูกคา้ ซึ่งเป็นคน
ส าคญัเพราะตอ้งท าตวัต่อตวั เหมือนแพทยร์กัษาคนไขแ้ต่แพทยก์บัคนไขไ้ม่มีทางเลือกหรืออ านาจ
ต่อรอง ส่วนงานเสริมสวยนั้นหากบริการลูกคา้ไม่ดี ลูกคา้ก็จะไม่มารบับริการ ดว้ยลกัษณะงาน
ดงักล่าว งานที่เป็นพืน้ที่หญิงนี ้และถูกวางต าแหน่งแห่งที่ไวใ้หก้บัความเป็นหญิงมากว่าความเป็น
ชาย ผูท้ี่จะท าอาชีพนีส้ว่นใหญ่เป็นผูห้ญิง มีความเป็นหญิง เพราะตอ้งอดทน มีความละเอียด และ
ที่ส  าคัญเป็นงานปลอดภัย ไม่ตอ้งลงทุนสูง สถานที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง เป็นธุรกิจที่มีรายได้
พอสมควรและมีอิสระ 

การเริ่มเข้าสู่อาชีพนี ้ เด็กหญิงหรือหญิงวัยรุ่นมักเชื่อว่าตนรักสวยรักงาม ตาม
คณุสมบติัที่ถกูสรา้งของผูห้ญิง จึงเกิดความตอ้งการโดยเขา้ไปเรียนรูเ้ป็นลกูมือ การเรียนเสรมิสวย
ตอ้งเรียนผ่านการปฏิบติั ฝึกหดัจากเจา้ของธุรกิจหรือหากมีทุนก็เขา้ไปเรียนโรงเรียนเสรมิสวย ซึ่งมี
ชื่อเสียงที่เปิดสอน ผูผ้่านการฝึกหรือหลกัสตูรของโรงเรียนก็สามารถเขา้ท างานในรา้นเสริมสวยได ้
ความเป็นหญิงของอาชีพนี ้ซึ่งเป็นอาชีพของเพศหญิงนัน้ ตอ้งเป็นหญิงที่เป็นช่างเสรมิสวยที่ฝีมือดี 
มีความทันสมัยตามแฟชั่น รา้นต้องสะอาดสะอ้าน เป็นสถานที่รับผู้มารบับริการอย่างอบอุ่น 
สะดวกสบาย มีการจดัการล าดบัลกูคา้อย่างชดัเจนเป็นระบบ 

ความกา้วหนา้ของธุรกิจเสรมิสวย นอกจากความสามารถในการบรหิารงานดา้นต่าง ๆ 
ไม่ว่าลกูคา้ เพื่อนรว่มงาน อปุกรณค์วามรูเ้รื่องแฟชั่นทันสมัยตามที่กล่าวมาแลว้นัน้ ความสะอาด
ปลอดภัยและเป็นที่นิยมของลูกคา้แลว้ หญิงช่างเสริมสวย มีความอดทนต่อความเหนื่อยลา้เป็น
อย่างดียิ่ง เพราะต้องยืนท างานหลายวันละหลายชั่วโมง ตอ้งทนกับความผิดพลาด และลูกค้า
ต าหนิ ตอ้งอดทนต่อกลิ่นน า้ยา กลิ่นสารเคมี และอนัตรายกบัร่างกาย เพราะสิ่งจ าเป็นส าหรบัการ
เสรมิสวย ปรบั เปลี่ยน บ ารุง เสน้ผม ดงันัน้จึงเห็นไดว้่าตวัตนของช่างเสริมสวยนัน้ เป็นหญิงที่ภาพ
ภายนอกเก่ง ช านาญแต่แทท้ี่จรงิแลว้ ตอ้งอดทนกบัความยากล าบาก 

ผูห้ญิงถกูท าใหเ้ชื่อว่าตอ้งคู่กบัความสวยความงาม ดงันัน้จะเห็นไดว้่างานที่เป็นโอกาส
ส าหรบัผูห้ญิงและหางานไดง้่ายคืองานดา้นบริการความสวยความงาม “ผูห้ญิงอย่าหยุดสวย” จึง
เป็นค าเชือ้เชิญใหเ้กิดการใชบ้รกิารท่ีเห็นไดช้ดั มณีเล่าว่าเธอตอ้งใชเ้งินไปเซง้รา้นจ านวน 200,000 
บาท เพราะเธอตอ้งการเป็นเจา้ของรา้นเอง แต่รายไดข้องเธอท าผมของเธอจะเฉลี่ยอยู่ที่ 50 -100 
บาท ต่อลกูคา้หนึ่งคน ประกอบกบัรายจ่ายหลกัในบา้นของเธอคือ เงินที่ตอ้งส่งใหแ้ม่กบัพ่อที่บา้น
เกิด ในแต่ละเดือน เธอตอ้งสง่เงินค่าเลีย้งดเูพื่อตอบแทนบุญคณุของแม่กบัพ่อ ถึงแมว้่าตนเองตอ้ง
จะไม่มีเงิน แต่เธอก็ยอมล าบากเพื่อใหพ้่อแม่ไดม้ีกินมีอยู่ และเธอตอ้งดูแลเมื่อแม่ไม่สบาย ท าให้
เธอต้องอดทนเก็บเงินเป็นเวลาสิบปี ถึงได้เงินจ านวนนั้นมา รายไดม้าจากสถานที่ท างาน การ
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ท างานที่ผูห้ญิงตอ้งกา้วขา้มเขา้มายงัพืน้ที่ที่ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นพืน้ที่ของผูช้าย ซึ่งหมายถึงพืน้ที่ท างาน
นอกบา้น สงัคมมองภาพพืน้ที่สาธารณะว่าเป็นของผูช้าย ซึ่งสงัคมยงัอนุญาตใหผู้ห้ญิงไดม้ีโอกาส
ไดก้า้วขา้มเขา้มามีโอกาสไดท้ างานเนื่องจากความล าบากทางเศรษฐกิจที่จ  าตอ้งพึ่งพาทัง้ผูช้าย
และผูห้ญิงใหอ้อกจากบา้นไปท างาน ถึงแมง้านของผูห้ญิงจะถูกก าหนดความเหมาะสมกบัความ
เป็นหญิงนั้น มีเพียงบางประเภทและรายไดไ้ม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผูช้ายที่
ท างานในที่ท างานส านักงาน โดยอา้งถึงงานว่าเป็นงานที่ใชส้มองดังที่กล่าวมาแลว้นัน้ มิหน าซ า้
งานของผูห้ญิงยงัอยู่ในสภาพที่แย่และถกูเอาเปรียบ งานขายบริการที่ถกูมองดอ้ยค่า เป็นงานที่ท า
ไดใ้นวฒุิการศกึษาที่มณีมี เธอบอกว่าตอ้งเป็นงานประเภทรา้นอาหาร บาร ์งานคาราโอเกะในตอน
กลางคืน ส่วนกลางวนัก็ไปเป็นลกูมือในรา้นเสิรฟ์สวยหรือแม่บา้นรบัท าความสะอาด ซึ่งหางานได้
ง่ายเพราะว่าเธอหนา้ตาที่ไม่ขีร้ิว้ขีเ้หร ่หนา้ตาเธอจึงเป็นใบประกาศนียบตัรในการผ่านการคดัเลือก
เขา้ท างาน ทัง้ ๆ ที่เธอรูว้่างานบริการผูอ่ื้นนัน้จ าตอ้งอาศัยความอดทนสงู ทัง้ที่บางครัง้เธอตอ้งฝืน
ตอ้งจ ายอม เธอไดแ้ต่นั่งรอ้งไห ้เธออิจฉาชีวิตคนอ่ืนที่พรอ้มกว่าเธอ เธอตอ้งทนท าเพราะลกูตอ้งมี
เงินไปจ่ายค่าเทอม นอ้งชายก็ตอ้งเรียนหนังสือ เพราะเธอหวังพึ่งพาใหม้าดูแลพ่อแม่ต่อจากเธอ
เมื่อน้องชายเรียนจบแล้ว แต่น้องชายได้ขับมอเตอรไ์ซค์ที่เธอซือ้ให้เพื่อไปเรียนหนังสือประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตตอนกลับบา้นหลังจากเลิกเรียน เธอเสียใจมากและทุกวันนีย้ังรอ้งไหเ้มื่อนึกถึง 
เธอเล่าพรอ้มน า้ตา เธอตอ้งทนท างานเพื่อเงิน เธอตัง้ค าถาม “พีจ่ะทนไหวมัย้ถา้ตอ้งโดยลวนลาม
ทัง้ค าพูดและการกระท าของผูช้ายที่มาเที่ยว หนูมาท างานและตอ้งยอม ตอ้งทนอยู่กับคนที่น่า
รงัเกียจ เพราะหนูตอ้งเลีย้งลูก เลีย้งแม่นะพี”่ มณีพลาดพลัง้เพราะอ่อนประสบการณเ์ธอจึงเป็นแม่
เลีย้งเดี่ยววยัรุน่ ฐานะทางบา้นยากจนจึงท าใหเ้ธอไดม้ีโอกาสเรียนนอ้ย 

งานในกลุ่มบริการ ด้านงานท าความสะอาด ดูแลสถานที:่ งานหญิงคือแม่บ้าน 
ในโลกทุนนิยมสมัยใหม่สรา้งพลังการบริโภคใหม้ีการซือ้สินคา้และบริการอย่างมาก 

ดังนัน้การหารายไดเ้พื่อซือ้สินคา้และบริการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ตอ้งมีตามมาของระบบทุนนิยม 
รายได้ทางหนึ่งของบุคคลเพศหญิงที่มีโอกาสทางสังคมน้อย คือการมีงานที่ใช้แรงงานแบบที่
แรงงานชายไม่ท าเพราะรายไดไ้ม่มากนัก โดยอา้งว่างานแบบนีคื้องานแม่บา้น เป็นงานที่มีเพศคือ
งานเพศหญิง ซึ่งหญิงส่วนใหญ่ก็ท าอยู่แลว้ในครวัเรือน มีความถนัด ความเชี่ยวชาญหรือรูง้านดี
อยู่แลว้ ความแยบยลที่ท าใหง้านนีเ้ป็นงานหญิงแมไ้ม่อยู่ในครวัเรือนคือระบบการจดัการสมยัใหม่
ที่มีการคัดเลือก มีเงินเดือนประจ า ผลประโยชนต์อบแทน และความกา้วหนา้ในหนา้ที่ ระบบการ
จดัการนีอ้อกแบบหนา้ที่ของบคุลากร โดยยึดผลงานของการท างานหญิงแบบงานในครวัเรือน จาก
การประเมินผลงานและการใหผ้ลตอบแทนทัง้ตัวเงินและขวญัก าลงัใจ อย่างไรก็ตามความไม่เท่า
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เทียมระหว่างเพศไม่เพียงแต่ท าใหง้านแม่บา้นเป็นงานที่เป็นพืน้ที่ของหญิงเท่านัน้ แต่ยงัปรากฏให้
เห็นความไม่เท่าเทียมจากงานดงักลา่วโดยลกัษณะงานบางประเภทในพืน้ที่หญิง ตอ้งการเพศชาย
ใหท้ างานที่เพศหญิงท าไม่ได ้เพราะหนกัตอ้งใชแ้รงมาก เช่น การขนสมัภาระที่ตอ้งใชแ้รงงาน ฉุด
ลากถังขยะไปพื ้นที่ท าลายหรือจัดเก็บ หรืองานดูแลเครื่องจักร เครื่องยนต์ อันเป็นอุปกรณ ์
เครื่องมือท าความสะอาด เป็นตน้ ซึ่งตอ้งใชแ้รงงานชายและมีค่าตอบแทนที่สงูกว่าหญิง จากสถิติ
การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ในไตรมาส
แรกแสดงใหเ้ห็นจ านวนตวัเลขที่เพศชายมีค่าจา้งเฉลี่ยสงูกว่าเพศหญิง เช่น อตุสาหกรรมเก่ียวกบั
ที่พกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนุน และกิจกรรมบริการ
ดา้นอ่ืน ๆ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแลว้พบว่าเพศชายไดค่้าจา้ง 11,452.67 แต่เพศหญิงนัน้เพียง 
10,910 เป็นตน้ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) 

จากความเชื่อว่าชายมีแรงหรือก าลงัมากกว่า นับเป็นการก าหนดจากอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ ที่อิงกบัธรรมชาติหรือสรีระ รูปรา่งของชาย ผนวกรวมกบัเพศหญิงที่มีคณุลกัษณะอ่อนแอ 
อ่อนหวาน มีความเป็นระเบียบ รกัสวยรกังาม ชอบความสะอาดเป็นจุดอา้งอิงใหง้านแม่บา้น งาน
ท าความสะอาด คนดูแลสถานที่เป็นงานหญิงหรือสรา้งพืน้ที่งานหญิง อันเป็นรูปแบบการท างาน
ของเพศ ซึ่งเป็นวฒันธรรมการท างาน เพราะถูกก าหนดรูปแบบของงานว่าหญิงที่ไม่มีทางเลือกไป
ท างานอย่างอื่นตอ้งหนัมาท างานแม่บา้น ท าความสะอาดและดแูลสถานที่ 

งานท าความสะอาดของแม่บา้น งานดแูลสวน และงานอ านายความสะดวกในสถานที่
ต่าง ๆ นัน้ เป็นงานที่ผูห้ญิงเขา้ถึงไดง้่ายกว่างานประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากผูห้ญิงส่วนใหญ่ที่เขา้มา
ท างานประเภทนี ้จะเป็นกลุ่มที่ดอ้ยการศึกษา ฐานะไม่สงูมากนัก จึงถูกจัดวางต าแหน่งแห่งที่ให้
เป็นผูเ้สริม หรือสนับสนุนและเป็นการชั่วคราวมากกว่าความจริงจงัมั่นคงเหมือนงานในส านกังาน
ที่มีสวสัดิการมั่นคง ที่เป็นก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งแห่งที่ของผูช้าย รายไดข้องผูท้  างานเสริม จึงเป็น
รายไดท้ี่ไม่เป็นกอบเป็นก า ไดม้าทีละเล็กละนอ้ย แต่ตอ้งรบัหนา้ที่หลกัของครอบครวั  ไพลินเล่าว่า
เธอล าบากและตอ้งท างานตัง้แต่เด็ก “เมือ่ก่อนตอนเด็กตอ้งท างาน ไม่งัน้ไม่ไดเ้รียนหนงัสอื เพราะ
แม่มีลูกหลายคน ตอนหวัค ่าตอ้งไปรบัจา้งตกัน ้าใหค้นอาบ หลงัจากนัน้ก็ไปเป็นลูกมือใหแ้ม่คา้ หั่น
ผกัเพือ่เขาจะไดย้ าไปขายตลาด เสาร์อาทิตยไ์ม่ไดไ้ปเล่นเหมือนกบัเพือ่นๆ เลย ตอ้งไปรบัจา้งลา้ง
ผกัทัง้วนั ผกัมาส่งเป็นรถบรรทกุ ลา้งเสร็จก็เอามาสะเด็ดน ้า แลว้เอายดัใสโ่อ่ง ตอนนัน้อยู่ ป.5 ป.
6 อยู่เลย” ดังนั้นจึงท าให้การท างานด้านบริการจึงเป็นอาชีพที่เข้าถึ งง่ายส าหรบัเธอ และเธอ
ท างานแม่บา้นประมาณ 40 ปีแลว้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีอาชีพเสริม เช่น ท าอาหารขายตาม
งานมหรสพต่าง ๆ ขายของเล็กนอ้ย เพื่อหาเงินเก็บเพื่อเลีย้งลกู การเป็นแม่เลีย้งเดี่ยวท าใหเ้ธอตอ้ง
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มมุานะท างานและต่อสูช้ีวิต สง่เสียลกูใหม้ีการศกึษาและเธอสอนลกูเสมอว่าแม่ไม่มีโอกาสไดเ้รียน 
โดยเธอย า้กบัลกูว่า “แม่ท าเพือ่ลูกไดข้อใหลู้กตัง้ใจเรียน” 

งานในกลุ่มธุรกิจการค้า เสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ: ธุรกิจของหญิงเพ่ือหญิง 
ความสวยงามจากเครื่องประดบัและเสือ้ผา้เป็นสินคา้บรโิภคที่ชายเป็นเพศก าหนดหรือ

เลือกบริโภค ตามลัทธิบริโภคนิยม ความสวยงามเป็นวัตถุรูปธรรมที่ปรากฏในหญิง เพราะงาน
เก่ียวกับความสวยงามนี ้สอดคลอ้งกับความเป็นเพศหญิงและเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขา้ใจ
แฟชั่น เป็นเพศที่ถกูก าหนดใหเ้ป็นผูร้กัสวยรกังามก็ว่าได ้ดงันัน้ ผูห้ญิงจึงวิ่งเขา้สู่ช่องทางที่สอดรบั
กบังานประเภทนีด้ว้ยความเชื่อและวัฒนธรรมของธุรกิจการคา้ความสวยงามและตกแต่งใหส้วย
หรือเครื่องประดบันั่นเอง 

คุณลักษณะของหญิงที่มีความอ่อนหวานบุคลิกภาพเป็นกันเอง เขา้ถึงง่าย เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่หญิงเขา้สู่งานหรือท างานดา้นนี ้เช่น การตอ้งรบัลกูคา้หรือบริการลกูคา้ จะเป็นคนที่
อดทนกบัการเลือกชุดที่เหมาะสม การลองสวมใส่ การพิจารณาสินคา้ การพดูจาดว้ยถอ้ยค าที่ไม่
ท าลายความสมัพนัธ ์ซึ่งเป็นคณุลกัษณะที่เชื่อกนัว่าผูห้ญิงท าไดดี้กว่าผูช้าย 

งานคา้ขาย งานธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัสตรีนัน้ เป็นงานที่ถูกจดัว่าเป็นงานที่เหมาะสมกบั
ผูห้ญิง ดว้ยคุณลกัษณะและความเขา้อกเขา้ใจกันในเพศเดียวกัน นิลเป็นนักการคา้ เธอบอกว่า
งานเครื่องประดับเป็นงานที่เธอถนัด เพราะเธอเป็นคนชอบแต่งตวั และเธอไดเ้รียนรูม้าจากธุรกิจ
ของครอบครวัเธอเอง ประกอบกับเป็นความชอบและเธอเรียนรูท้ี่จะออกแบบเอง และดูแลลูกคา้
เอง เธอบอกดว้ยความภูมิใจว่า ลูกคา้ของเธอส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ที่ซือ้ขายกันมานานหลายสิบปี
และรูใ้จกันดี เธอสรา้งความสัมพันธ์ฉันญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว ้
คณุลกัษณะของความเป็นหญิงกบัการท าธุรกิจ จึงเป็นความแตกต่างที่ความเป็นชายไม่มี แต่สิ่งที่
เธอหลอมรวมความเป็นงานและความเป็นบา้นเขา้ดว้ยกันอย่างแยบยลคือการสรา้งใหท้ี่ท างาน
เป็นสถานที่ที่คนเขา้มาแลว้รูส้ึกสบายใจ สะดวกใจ และใชเ้วลาอยู่ไดโ้ดยไม่กังวลใจ เช่นเดียวกับ
นักธุรกิจหญิง ที่ท างานตัดเย็บเสื ้อผ้า เธอเล่าว่าคนที่ท างานกับเธอแต่ละคนอยู่กันมาอย่าง
ยาวนานตัง้แต่เธอเปิดกิจการก็มี เพราะเธอดแูลแต่ละคนเหมือนญาติและท างานอยู่ในบา้นเธอเอง 
ท าอาหารกินร่วมกัน ปรบัทุกขก์ัน ช่วยเหลือกันมา จึงท างานบ้านและที่ท างานเปรียบเสมือนที่
เดียวกนั ถึงแมเ้ธอจะมีอ านาจที่เหนือกว่าเพราะเป็นนายจา้งสามารถสั่งการได ้จ้างงานได ้แต่สิ่งที่
นายจา้งหรือหัวหนา้งานหญิงมีคือความเป็นหญิงที่ถูกปลูกฝังใหรู้จ้ักเขา้ใจผูอ่ื้น เอาใจใส่ดูแล ที่
นอกเหนือจากการท าใหท้ี่ท างานเป็นบา้นแลว้ เธอยงัท าใหส้ถานะนายจา้งลกูจา้งเป็นเสมือนญาติ 
ที่นอ้ยคนนกัที่นายจา้งชายจะมีคณุลกัษณะแบบนี ้ลกัษณะแบบนี ้นายจา้งหญิงสามารถท างานใน
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แบบฉบบัของเธอเองได ้ที่การควบคุมไม่จ าเป็นตอ้งอา้งอิงกบัเกณฑม์าตรฐานของความเป็นชาย 
เช่นความเขม้งวด เด็ดขาย และไม่น าเรื่องส่วนตวัเขามาในที่ท างาน ดงันัน้การท างานในพืน้ที่งาน
หญิง จึงสามารถกล่าวไดว้่า ความเป็นหญิงสามารถบรหิารจดัการองคก์รในแบบคณุลกัษณะหญิง
ที่มีอยู่ ใหม้ีความสขุในการท างาน (Happy workplace)  

งานในกลุ่มด้านงานขาย ส่งเสริมการขาย: เรือนร่างหญิงสวยกับสินค้า 
หญิงนอกจากเป็นเพศของการท างานขายหรือท าธุรกิจเก่ียวกับความสวยงามและ

เครื่องประดับ อันเป็นสินคา้ที่ไดช้ื่อว่าหญิงมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่สอดคลอ้งกับสินคา้
หรือธุรกิจดังกล่าวแลว้ ซึ่งเป็นการใชใ้หห้ญิงสรา้งหรือสนับสนุนความเป็นวัตถุทางเพศที่ผู ้ชาย
บริโภค ความสวยงามผ่านสภาพทางกายภาพ หรือร่างกายของหญิงที่ประดับประดาด้วย
เครื่องประดับแลว้ งานที่เป็นการตลาดที่เรียกว่างานส่งเสริมการชาย ก็ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อา้งว่า
เป็นงานที่เหมาะสมกบัหญิงเพราะสามารถพูดคยุ ติดตาม ท าตามค าขอรอ้งของชายไดดี้ สินคา้ที่
น ามาขายส่วนใหญ่ เป็นสินคา้ท่ีสมัพันธก์ับความเป็นชาย เช่น รถยนต ์มอเตอรไ์ซค ์นาฬิกา เป็น
ตน้ 

ประเภทของสินคา้ นอกจากจะเป็นสินคา้ที่ชายมีอ านาจในการตัดสินใจหรือเลือกซือ้
หรือมีบทบาทส าคัญในการซือ้แลว้ ลักษณะสินคา้ที่บ่งบอกความหรูหรา หรือรสนิยมอันสะทอ้น
ความเป็นชนชัน้สงูหรือที่เหนือกว่า นั่นหมายความว่าลกูคา้มกัเป็นกลุ่มคนที่มีเงินหรือมีก าลงัซือ้สงู 
ท าใหร้ะบบการขายหรือธุรกิจตอ้งยอมตามและใหบ้ริการเป็นพิเศษ พื ้นที่งานเช่นนี ้มกัน าไปสู่การ
เอาเปรียบทางเพศไดง้่าย และหลายกรณีฝ่ายหญิงยอมปิดบงัการกระท าของฝ่ายชายที่เอาเปรียบ
นั้น เพราะหากเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่องาน นั่นหมายถึงรายได้ที่มีความจ าเป็นต่อเธอและ
ครอบครวั  

งานส่งเสริมการขาย เป็นพืน้ที่งานที่กดทบัเพศหญิงใหส้ยบยอมต่อการเอาเปรียบทาง
เพศ ทัง้ในรูปแบบของการลวนลามทางเพศและการท างานหนักอย่างไม่มีทางเลือกของหญิง อัน
เนื่องจากการอา้งถึงผลงานของการส่งเสริมการขายที่เป็นจ านวนหรือปริมาณสินคา้ที่ขายหรือ
จ าหน่ายออกไป ในพืน้ที่ของงานนีม้ีความเชื่อว่าเมื่อหญิงถูกลวนลามทางเพศแลว้หากรอ้งเรียน
หรือเปิดเผยเรื่องขึน้มา นอกจากจะกระทบกับธุรกิจแลว้ หญิงอาจไดร้บัความอาย เสียชื่อเสียง 
หลายรายถึงกับเก็บเรื่องเงียบไป ปล่อยใหเ้หตุการณ์เกิดขึน้แบบซ า้ซาก งานหญิงที่ส่งเสริมการ
ขายนี ้ในหลายกรณีเป็นงานที่มีสถานที่เฉพาะหรือเป็นที่ส่วนตัว ระหว่างชายและหญิง หรือเป็น
การใหบ้ริการขายแบบตวัต่อตวั สองต่อสองและอยู่ในบริเวณหรือสถานที่เปลี่ยว เป็นช่องทางที่เอือ้
ต่อการลวนลามทางเพศ ซึ่งการเอาเปรียบจึงเกิดขึน้ไดเ้สมอ 
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พืน้ที่งานแบบนี ้สะทอ้นวัฒนธรรมการท างานแบบทุนนิยมที่น าเอาร่างกายเพศหญิง
มาเป็นสินคา้คือการแต่งตัวของพนักงานตอ้งมาในรูปแบบของการดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) 
เพื่อเป็นเสน่หใ์หเ้พศชายไดส้นใจการขายสินคา้ ภาพนีช้ดัเจนมากของอาชีพนี ้เช่นงานแสดงสินคา้
มอเตอรโ์ชว ์จะมีหญิงสวยงาม แต่งกายเป็นที่ดึงดูดทางเพศ ประจ าสถานที่แสดงรถยนตแ์ต่ละ
ยี่หอ้ รุง่ฉายเล่าว่าเธอเริ่มหางานท าเมื่อเงินที่เคยไดร้บัการสนบัสนุนจากแฟนไม่ไดม้ีอย่างเดิม สิ่งที่
เธอคิดไดคื้องานที่หาไดง้่ายคือการอาศัยรูปลักษณ์ความสวยที่เธอมีในขณะที่เธอยังเรียนไม่จบ
ระดับปริญญา เธอจึงต้องอาศัยคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์หน้าตาดี การท างานบริการเพื่อการ
ส่งเสริมการขาย หรือที่เรียกว่าพริตตี ้ซึ่งลกัษณะที่เธอท าเนน้การแต่งตวั โชวส์รีระตามงานอีเวน้ท์
ต่าง ๆ เมื่อเธอมีประสบการณม์ากขึน้ เธอไดข้ยบัขึน้มาเป็นเซลลห์รือคนขายรถยนตท์ี่มีราคาสงูใน
ตลาดลูกค้าสังคมชั้นสูง เพราะรถราคาแพง ในประสบการณ์ของเธอค าว่า “มืออาชีพ” ใน
ความหมายของนายจา้งชายเป็นสิ่งที่เธอไม่เห็นดว้ยและไม่ยอมรบัถึงการถูกเอาเปรียบจากเพศ
ตรงกนัขา้ม แต่เจา้นายกลบัใชว้าทกรรมหรือภาษาที่บิดความหมายจากมมุของเธอไปโดยบอกว่านี่
คือหนา้ที่ที่เธอตอ้งยอมรบั โดยอาศยัตรรกะของระบบทุนอธิบายว่าสงัคมทุนนิยมตอ้งการผลก าไร
ในธุรกิจ เป้าหมายคือยอดขาย เจา้ของกิจการจึงตอ้งอาศัยคนขายที่มีลักษณะหน้าตาดี บริการ
ลกูคา้ใหถู้กใจ เพื่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ การถูกลวนลามหรือการกระท าความรุนแรงทางเพศ ทัง้
วาจา ทั้งการกระท า จึงเป็นสิ่งที่มืออาชีพที่เป็นคนขายหรือคนส่งเสริมการขายตอ้งยอมท าตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ หากขดัขืนเจา้นายถือว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพ  

รุง่ฉายเล่าว่า เธอไม่พอใจลกูคา้ที่พยายามจะลวนลามเธอในขณะลองขบัรถ เธอจึงต่อ
ว่าลกูคา้ เธอเล่าว่า “พีจ่ะยงัไง พีจ่ะมาท าอย่างนีก้บัหนูไม่ได ้หนูบอกไม่ชอบๆ ก็มาจบัมาลว้งอยู่
นั่นแหละ เขาก็ว่าเธอนีม่ารยาททรามมาก เขาก็คือเหมือนใชค้ าพูดผูด้ีใส่หนู เธออยู่กบัครอบครวั
แบบไหนเนี่ย” ท าใหเ้ธอทั้งเจ็บทั้งอายในค าพูดนั้น เธอกลบัไปที่ท างานฟ้องเจา้นาย แต่สิ่งที่เธอ
สรุปไดคื้อเจา้นายไม่สนใจว่าลูกคา้จะท าอะไรกับเธอแต่ตอ้งการเพียงยอดการขาย “ผูช้ายเขาก็
ไม่ได้สนใจเซลล์หรอก เขาก็จะเอาแต่ยอด หนูบอกว่าพี่อย่างนีม้ันไม่ไหว” นอกจากนี ้ยังโยน
ความผิดใหก้บัพนกังานโดยใชค้ าพูดว่า “แลว้ไปกบัเขาสองคนไดย้งัไง” และมีอีกหลายกรณีที่เธอ
ถูกกระท า แต่เธอบอกว่าในที่สุดผูช้ายก็เขา้ขา้งกัน ทัง้เจา้นายและลกูคา้ เธอกล่าวอย่างเสียใจว่า 
“ท าอย่างนีไ้ม่ได ้เพราะหนูไม่ยนิยอม เรือ่งเซ็กสไ์ม่ใช่เรือ่งส าคญัแต่ส าคญัคอืคณุหา้มท าอะไรทีม่นั
เป็นศกัดิศ์รีของการท างาน”  

ประสบการณ์ในงานพริตตีข้องรุ่งฉาย สะทอ้นถึงการถูกเอาเปรียบทางเพศของหญิง
สาวเหล่านี ้ตัง้แต่ไปสมัครเป็นพริตตี ้ผูช้ายที่สั่งใหเ้ธอถอดเสือ้ผา้ เพื่อสมัผัสอวัยวะใตร้่มผา้ของ
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เธอ ท ากิริยาเหมือนหญิงประเภทสอง เพื่อใหเ้ธอรูส้ึกสะดวกใจ เธอรูส้ึกว่าเธอถูกล่วงละเมิด  แต่
ดว้ยความอยากไดง้านจึงจ ายอมและไม่โวยวาย เธอถูกน าเขา้หอ้งแคบและมืด เธอไม่รูว้่าเธอถูก
ถ่ายวีดีโอไวห้รือไม่ แต่เป็นประสบการณ์ที่เธอจ าไม่ลืม เวลาท างานต่อหนา้ผูช้ายเธอมักจะไดย้ิน
ค าที่ถือว่าเป็นการกระท าความรุนแรงทางเพศที่เธอไม่ชอบและถือว่าเป็นการดถููกเธอ เช่น “สะโพก
สวยกลมกลึง” “อยากกอด” บางรายถึงกับตอ้นเธอเขา้มุมแลว้กอด หอมแกม้เธอ แต่เมื่อเธอบอก
เจา้นาย เจา้นายบอกว่า “ลูกคา้ท่านใหค้วามเอ็นดูเรา ดีแลว้” ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นท าให้
กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ส  าคัญ เธอบอกว่า “งานเซลล์ตอ้งสวย เซลล์ตอ้งคอยรบั รองรับ
ตณัหาไอพ้วกโรคจิต เขาถึงเอาผูห้ญิงหนา้ตาด ีๆ มาอยู่ ยอมลงทนุจา้งเงินเดอืนสูง ซึ่งเจา้นายถือ
ว่าเรื่องพวกนีเ้ป็นเรื่องปกติคุณตอ้งรบัใหไ้ด ้เป็นประมาณนี ้เขากดขี่อยู่แลว้ จา้งเรามาเพือ่รองรบั
อยู่แลว้” 

งานเซลลห์รืองานขายอีกงานหนึ่งที่ท าใหรุ้่งฉายไดบ้ทเรียนราคาแพงคืองานเป็นเซลล์
ของบริษัทน า้มัน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และมีชื่อเสียง เธอท างานอย่างหนักและเป็นคนขยัน ท าทุ ก
อย่างที่เจา้นายสั่งการและท างานไดไ้ม่มีขอ้บกพร่องจนเจา้นายไวใ้จ เธอจึงไดเ้ป็นคนสนิทของ
เจา้นาย ท างานใหเ้จา้นายทัง้งานในหนา้ที่และงานสว่นตวั เธอเลา่ว่า “หนูเป็นคนละเอียดและชอบ
ดูแลผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่มกัจะเมตตา หนูมีดวงผูใ้หญ่อปุถมัภ์” แต่ดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถึงการณแ์ละวางใจ
คนนอก ท าใหเ้ธอตัดสินใจท างานที่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่องคก์ร  “หนูไม่รูห้รอก เพราะเขามี
ต าแหน่งใหญ่โต อยู่ในบริษัทใหญ่ เขามาจีบหนูเป็นแฟน คบกันระยะหนึ่ง จนหนูไวใ้จ แม่หนู 
พีช่ายหนูก็รูจ้กัเขาดี เขาสญัญาว่าเราจะสรา้งครอบครวักนั จะแต่งงานมีลูกดว้ยกนั” รุ่งฉายบอก
ว่าสิ่งที่ไดใ้จเธอและท าใหเ้ธอเชื่อใจผูช้ายคนนัน้คือค าว่าครอบครวั เขาอา้งถึงเห็นผลว่าการสรา้ง
ครอบครวั ตอ้งมีฐานะที่มั่นคง เธอจึงตกลงใจท าธุรกิจกับเขา โดยอาศัยการเอือ้ประโยชน์จาก
บริษัทที่เธอท างานอยู่ เธอมารูภ้ายหลงัว่าเขาวางแผนคิดไม่ซื่อ มีการหักหลังกนัทางธุรกิจ เธอจับ
ไดว้่าเขาหลอกเธอท างาน และไม่ไดต้ัง้ใจที่จะสรา้งครอบครวักบัเธอ ในที่สดุท าใหเ้ธอตอ้งสญูเสีย
เจา้นายที่เธอรกัและเคารพ และเสียงานที่เป็นงานที่สรา้งรายไดใ้หเ้ธออย่างดีและเธอรกัในงานนัน้ 
ทุกอย่างลม้เหลวและต้องต่อสู้พิสูจนค์วามผิดกันในชั้นศาล ประสบการณ์นีจ้ึงเป็นบทเรียนให้
ผูห้ญิงที่ซื่อและเชื่อคนง่ายอย่างเธอ เธอรูส้กึเสียใจมาก งานอาชีพที่หาไดง้่ายดว้ยคณุลกัษณะของ
ความเป็นหญิงไม่ได้ง่ายในทางปฏิบัติ ด้วยความเป็นชายเป็นใหญ่ที่มีอ  านาจเหนือ สามารถ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงคนหนึ่งได้ด้วยวิธีคิดในเรื่องของความเป็นมืออาชีพที่ต้อง
ยอมรบัถึงความต ่าต้อยด้อยค่าของความเป็นหญิงที่สวยและต้องการมีรายได้ การใช้ค าอ้าง
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เก่ียวกับการสรา้งครอบครวั สามารถสรา้งฝัน สรา้งความหวังให้แก่ผูห้ญิงได ้เพราะผูห้ญิงส่วน
ใหญ่พงึปรารถนาที่จะมีครอบครวัสมบรูณ ์

สิรฉิัตรเป็นผูห้ญิงรูปร่างหนา้ตาดีระดบันางงามติดอนัดบั รูจ้กัการหาเลีย้งชีพตัง้แต่ยัง
เด็ก เพราะความจ าเป็นโดยเริ่มจากปู่ ของเธอเป็นคนรบัจา้งท าไร่ท านา ปู่ ของเธอพาเธอไปท างาน
ดว้ยและสอนใหเ้ธอรูจ้ักการรบัจา้งท างานตั้งแต่อายุ 8 ปี เธอบอกว่ารายไดข้องเธอเมื่อเป็นเด็ก
นอ้ยขณะนัน้ตอ้งน ามาจุนเจือครอบครวั เธอจึงเสมือนเสาหลกัในบา้นในขณะนัน้ เธอถูกพ่อพามา
ใหปู้่ กบัย่าเลีย้ง ซึ่งมีอายุมากแลว้ เธอตอ้งท างานหนักจนมือแตกดา้นจนเธอประกาศว่าโตมาฉัน
จะไม่ท าไร่ ท านาอีกต่อไป แต่จากประสบการณ์ท างานที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัถึงท าใหเ้ธอ
เป็นคนไม่หยดุนิ่ง ขวนขวายหางานท าเสมอเพื่อเลีย้งปู่ ย่าและสง่เสียตวัเธอเอง 

การสูช้ีวิตของเธอเพื่อหารายไดย้ังชีพ เธอตอ้งท าทุกอย่างที่เธอท าไดต้ั้งแต่ออกจาก
บา้นของปู่ และย่า แมจ้ะตอ้งอาศัยเรือนร่าง หนา้ตาที่เธอมั่นใจว่าสวย ถึงแมว้่าเธอจะขาดความ
มั่นใจในการพูดจาฉะฉานที่เธอบอกว่าเป็นเพราะเธอไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอน เธอจึงขาดความ
เชื่อมั่นซึ่งเป็นขอ้ดอ้ยของเธอในการท างาน เธอเล่าว่าในเวทีประกวดนางงาม “หนูอยากไดท้ี่หนึ่ง
เพราะรางวลัหลายแสนแต่หนูพูดไม่เก่ง หนูประหม่าและไม่กลา้แสดงออก เลยไม่ไดท้ีห่นึ่ง” ถึงแม้
ในระหว่างการท างานต่าง ๆ ตัง้แต่เป็นพนกังานขาย เป็นผูช้่วยในครวั เป็นนางงาม เป็นพรติตี ้หรือ
แมก้ระทั่งเปิดรา้นขายเสือ้ผา้ส าหรบัคนเที่ยวกลางคืนเพื่อรายไดไ้ปเป็นค่าเล่าเรียน จะเห็นไดว้่า
การหางานที่ เธอท าได้และหาได้ง่ายคืองานที่ใช้คุณลักษณะที่ ผู ้หญิงมีเพื่อตอบสนองผู้ที่อยู่
เหนือกว่า มีอ านาจมากกว่านั่นก็คือผูช้าย ในสถานะนายจา้งหรือลกูคา้นั่นเอง เธอเลา่ดว้ยเสียงสั่น
เครือว่า “หนูไม่รูว่้าเพราะอะไร หรืออาจจะหนา้ตาดี หนูถึงถูกลวนลามจากผูช้ายที่ท างานตลอด” 
วิธีการเขา้มาของคนเหล่านัน้จะเหมือนๆ กนั เธอบอกว่า “เขาก็จะเขา้มาถามกินขา้วยงั ตอนแรกก็
เหมือนแบบคุยยิม้ ดูกิริยาเราก่อน ดูเหมือนเขามาจีบเรา ชวนไปกินขา้ว ชวนไปดูหนงั ชวนออกไป
ข้างนอกที่ท างาน ข้างในมีกล้องจับอยู่ เขาจะจับมือเรา เวลาเดินผ่านก็จะโอบๆ จะมาปัดๆ 
กระโปรงใหบ้า้งบอกว่ากระโปรงเป้ือน อะไรอย่างนี”้ ค าพูดที่เธอบอกว่าเปรียบเสมือนการดูถูก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องเธอเป็นอย่างมากคือค าว่า “อยากกิน” หรือ “อยากเอาไปดูแล” ซึ่ง
ความพยายามของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอ้งการมีรายได้ แต่ตอ้งแลกการยดัเยียดสถานะที่ตอ้ยต ่าของ
เธอใหม้ีคุณค่าเพียงวัตถุที่จะตอบสนองความพอใจของเพศตรงกันขา้ม ท าให้มองเห็นว่าพืน้ที่
ท างานถึงแม้ว่าจะเป็นพื ้นที่ท างานของผู้หญิงก็ตาม แต่ความเป็นชายยังคงมีอ านาจในการ
ครอบง า บทบาทของผูห้ญิงจ าตอ้งเดินตามทางความเป็นชายที่มีอ  านาจเหนือกว่าทัง้สถานะและ
ทางเศรษฐกิจก าหนด 
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ส าหรบันกัธุรกิจก็ไม่ต่างกัน ความเป็นมืออาชีพเป็นวาทกรรมของผูช้ายที่ท าใหผู้ห้ญิง
ในธุรกิจการคา้ ถูกท าใหเ้ชื่อว่าการมีปฏิบติัการความเป็นมืออาชีพแบบผูช้าย ตามมาตรฐานชาย
แลว้จะประสบกบัความส าเร็จ ซึ่งนั่นหมายถึงการยอมรบัถึงความเป็นมนุษยท์ี่ดอ้ยกว่าของผูห้ญิง 
การรบัเอาปฏิบติัการความเป็นชายเขา้มาฝังอยู่ในความคิดและความเชื่อ ท าใหผู้ห้ญิงตอ้งยอมกด
ขี่ตัวเองเพื่อความสมบูรณ์แบบในทั้งสองพืน้ที่ ทัง้ในครวัเรือนและนอกครวัเรือน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ภาระใหผู้ห้ญิงและยงัมองไม่เห็นเพียงแต่ตอ้งอดทนท า อ าพรรณสะทอ้นความคิดว่า  

 
“ผูห้ญิงเราตอ้งอยู่กับความอดทนนะ ผูห้ญิงนะ เราก็รูว้่าเราเหนื่อย เราหนกั แต่ดว้ย
ความที่มนัเป็นเพศแม่ เราก็ห่วงไปหมดทุกอย่าง ถา้เราทอ้ เราจะยิ่งแย่ ผูช้ายไม่สนใจ
เรื่องสงัคมอะไรแบบนี ้เขาไม่สนว่าที่บา้นเป็นยงัไง แต่ผูห้ญิงเนี่ย ขา้งนอกไป ขา้งในก็
ตอ้งดี ทุกวนันีก้บัขา้วยงัตอ้งไปท า ธุรกิจก็ตอ้งดูแล ถา้ไม่อยู่ก็ไม่ไดเ้รื่อง สงัคมก็ตอ้งไป 
ฉะนัน้บอกอย่างเดยีวว่าตอ้งอดทน”  

 
ความเป็นชายครอบง า ท าใหผู้ห้ญิงเชื่อว่าการท างานตอ้งเป็นมืออาชีพตามมาตรฐาน

ชาย ไม่คิดเล็กคิดนอ้ยและตอ้งท างานไดดี้ในทัง้พืน้ที่สว่นตวัและพืน้ที่สาธารณะ ถึงแมจ้ะเป็นพืน้ที่
งานที่ดจูากภายนอกแลว้เป็นงานที่ผูห้ญิงท าก็ตาม แต่ความตอ้งการของผูช้ายที่ตอ้งการใหผู้ห้ญิง
เป็นคือการยอมรบัและปฏิบัติตามความตอ้งการของผูช้าย ซึ่งหมายถึงการถูกผลิตซ า้ความเป็น
หญิง ไม่ว่าเธอผูน้ัน้จะมีต าแหน่งใด เป็นเจา้ของหรือลูกจา้งก็ตาม การถูกท าใหเ้ป็นรองของความ
เป็นชายจึงไม่มีสิน้สดุหากผูห้ญิงยงัยอมรบัว่าการมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกลา้หาญ กลา้ไดก้ลา้เสีย กลา้
ตดัสินใจ ยอมใหเ้กิดการเอาเปรียบทางเพศ ซึ่งเป็นการกดขี่ตวัเอง (Self - Exploitation) ความเป็น
หญิงที่ถกูสรา้งขึน้โดยวฒันธรรมนัน้ ตอ้งท าใหผู้ห้ญิงเป็นหญิงของบา้นในทกุพืน้ที่นั่นเอง 

งานในกลุ่มงานส านักงาน งานเสมียน งานเลขานุการ: หญิงรับใช้ทีม่ีต าแหน่ง 
งานของผูห้ญิงในกลุ่มนี ้จัดไดว้่าเป็นกลุ่มของผูใ้หก้ารใหบ้ริการ การดแูลและการเอา

ใจใส่ ดูความเรียบรอ้ย อยู่ต  าแหน่งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องของเจ้านาย เช่นเดียวกับงาน
ประเภทอ่ืน เมื่อผู้หญิงรบัต าแหน่งนี ้ทุกคนจะตอ้งรูด้ว้ยตัวเองว่าสิ่งที่พวกเธอตอ้งท าคือเอาใจ
เจา้นายและปรนนิบติั ไม่เพียงแต่งานในหน้าที่เท่านั้น เธอจะตอ้งใส่ใจในทุกเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
เจา้นาย แมก้ระทั่งความเป็นส่วนตัวของเจา้นาย จึงจะท าใหน้ายไวใ้จและสามารถร่วมงานกันได้
เป็นระยะเวลานาน เมื่อการเขา้ถึงเจา้นายหรือผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการติดต่อประสานงานผ่าน 
“หน้าห้อง” หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ผู้ช่วยหรือผู้ดูแลงานธุรการด้านต่าง ๆ ท าให้
บุคคลเหล่านีม้ีความส าคัญต่อเจา้นายหรือผูบ้ริหาร รวมไปถึงบุคคลที่จะมาติดต่อกับหน่วยงาน 
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นัน้ ๆ เพราะ “หนา้หอ้ง” เป็นผูท้ี่ส่งสารทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการถึงผูบ้งัคับบญัชาหรือ
เจ้านาย พรอ้มทั้งยังคอยท าหน้าที่คัดกรองเอกสารและบุคคลที่จะเข้ามาติดต่อ รวมไปถึงการ
ตดัสินใจว่าสิ่งใดส าคญั เร่งด่วน หรือจ าเป็นส าหรบัเจา้นายของตนเอง การเขา้ใจในหนา้ที่ บุคลิก
ของเจ้านาย ความรอบคอบเรื่องเอกสาร รวมไปถึงความชื่นชอบส่วนตัวของเจา้นาย จึงท าให ้
“หนา้หอ้ง” ไดร้บัประโยชนท์ัง้จากผูท้ี่มาติดต่อและเจา้นายในเวลาเดียวกนั เนื่องจาก “หนา้หอ้ง” 
สามารถเขา้ถึงชัน้ในสดุของม่านประตไูด ้นอกจากนี ้การมี “หนา้หอ้ง” ที่มีความสามารถ มีบุคลิกที่
ดี และมีหน้าตาที่สวยงามตามบรรทัดฐานทางสังคม จึงเป็นเสมือนเครื่องประดับที่ส่งเสริม
ภาพลกัษณข์องเจา้นายอีกดว้ย 

เลขานุการหญิงคนหนึ่งเธอใหส้ัมภาษณ์ว่า งานที่เธอถนัดคืองานเอกสาร และไดอ้ยู่
ใกลเ้จา้นายซึ่งเป็นผูช้าย ท าตามสั่งและดแูลเจา้นาย เธอพยายามท าไดดี้ที่สดุเพราะเป้าหมายจะ
ได้ขอย้ายกลับภูมิล  าเนาตามเจ้านายที่รบัปากเธอไว ้การท างานจึงมีสองจุดประสงค์ หนึ่งคือ
พยายามตัง้ท างานทุกอย่างที่รอ้งขอและไม่ไดร้อ้งขอแต่เพื่อประโยชนข์องเจา้นายเอง ท างานนอก
เวลาโดยไม่มีค่าล่วงเวลา พบปะหลงัเลิกงาน วนัหยุดสุดสัปดาหเ์พื่อกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจาก
งานที่มีค่าตอบแทน เธอยกน า้และอาหารว่างเสิรฟ์ในเวลาประชุม ถึงแมไ้ม่ใช่หนา้ที่โดยตรงแต่เธอ
เห็นว่าเธอควรจะท า เธอตอ้งท าเอกสารส าหรบัน าเสนอรายงานใหเ้จา้นายทัง้ที่งานในหนา้ที่ของ
เธอยงัไม่เสร็จสิน้ เธอไม่ไดบ้่นหรือตัง้ค าถามแต่ประการใดเพียงแต่เล่าใหฟั้งถึงงานเหล่านีเ้สมือน
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนอ่ืน ๆ ก็ตอ้งท า เพื่อเจา้นายรกัและเมตตา เพราะการกระท าของเธอนัน้
จะมีส่วนส าคญัอย่างมากเก่ียวกับการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง เธอถึงตอ้งอดทนถึงแมง้านจะหนัก
เพื่อเธอจะไดข้อยา้ยไปอยู่ภูมิล  าเนาไดอ้ยู่ดแูลลกูที่ยังเล็กที่ฝากใหแ้ม่เลีย้งในต่างจังหวัด อ านาจ
ของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้านายจึงเหมือนการจับจ้องให้เธอต้องท างานในหน้าที่และนอกหน้าที่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับความหวงัที่จะไดก้ลบัไปอยู่กบัครอบครวัโดยไม่มีขอ้สงสยัใด เธอเล่าว่า “คิดถึงลูก
ใจจะขาด ตอ้งขบัรถกลบับา้นต่างจงัหวดั 3 ชั่วโมงในวนัศกุร์ ลูกกบัสามีรอทางขา้ว แต่เจา้นายใช้
งานไม่เลิก หนูอยากจะรอ้งไห ้พูดก็พูดไม่ออก หนูขบัรถกลบัตอนมืด ๆ ดึก ๆ อนัตราย ทางขึน้เขา 
คดเคีย้ว”  

รตัน์ สะทอ้นความคิดเรื่องงานของเธอว่า “งานเลขานุการคือการเป็นผูร้บัใช ้ที่ตอ้ง
อาศยัลกัษณะเป็นคนเก็บความลบัของเจา้นาย และประสานงานได ้ไม่ปฏิเสธค าสั่ง ไม่ว่าจะเป็น
เวลาใด ไม่ว่าจะวนัหยุดหรือตอนเยน็หลงัเลกิงาน เลขาฯ ตอ้งท างานตามค าสั่งได ้ไม่เพยีงแต่เรือ่ง
ของเจา้นายเท่านัน้ แต่เรื่องครอบครวั หรือคนสนิทของเจา้นาย เราก็ตอ้งรู ้รูแ้มก้ระทั่งว่าเขาชอบ
อะไร วนัเกิดวนัไหน บา้นอยู่ทีไ่หน” เหมือนกบัรุง่ฉายที่เลา่ใหฟั้งว่า “เจา้นายชอบใหห้นูเอ็นเตอร์เท
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นลูกคา้ค่ะ สั่งใหห้นูท าอะไรหนูท าใหท้ัง้นัน้ หิวกระเป๋าเดินตาม อยู่ดว้ยจนถึงสว่างในงานปารตี ้
สั่งใหห้นูเตน้ หนูก็เตน้ โดยเฉพาะเจา้นายชอบอะไร มีหนูเท่านัน้ทีรู่ค้วามลบั เจา้นายถงึไวใ้จมาก”  

งานเสมียน งานเลขานุการ เปรียบเสมือนงานบริการที่ไม่มีวันหยุดหรือเวลาพัก
ตามปกติ เพราะถูกคาดหวงัว่าท างานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนายจา้ง การเรียกใชไ้ดทุ้ก
ที่ ทุกเวลา จึงเป็นการกดขี่ดว้ยอ านาจของผูท้ี่อยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่า ซึ่งนายจา้งถือว่าเป็นโดย
ชอบธรรม การอา้งถึงอภิสิทธิ์ว่าเลขานุการคือคนที่ใกลช้ิดเจา้นายมากที่สุดและไวใ้จไดม้ากที่สุด 
จึงเป็นการยกย่องใหคุ้ณค่ากับต าแหน่งหนา้ที่งานนัน้ ๆ ซึ่งเบือ้งหลงัคือการเอาเปรียบและอาศัย
ความเป็นหญิงที่มีคณุลกัษณะที่ถกูสรา้งมาใชป้ระโยชนก์บัต าแหน่งงาน โดยไม่เป็นธรรม 
ความกตัญญูของลูกผู้หญิง (Filial Daughter) 

การตอบแทนบุญคุณบุพการี เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคน ตามกรอบของวัฒนธรรม
สังคมสร้างให้ผู ้เป็นลูกควรมีจิตส านึกถึงการตอบแทนผู้ให้ก าเนิด หรือผู้เลี ้ยงดูมา วิธีการ
หลากหลายที่จะแสดงถึงการตอบแทน ตลอดจนพิธีต่าง ๆ ตามวนัส าคญั โดยเฉพาะลกูผูห้ญิงจะ
ถกูคาดหวงัใหด้แูลผูอ้าวโุสมากกว่าลกูผูช้าย การถกูสรา้งความคิดความเชื่อว่าลกูผูห้ญิงเหมาะกบั
การดแูล เอาใจใส ่ตามคณุลกัษณะทางเพศภาวะและการแบ่งงานกนัท าทางเพศ สงัคมวฒันธรรม
สรา้งกรอบหนา้ที่ความรบัผิดชอบเป็นของความเป็นหญิงมากกว่าความเป็นชายและถูกขบัเคลื่อน
โดยกลไกของการจับจ้องตนเองและก ากับตนเองด้วยความรูส้ึกถึงการจับจอ้งของสังคมความ
พยายามอยู่ในกรอบของสิ่งที่ดีงามที่ตนเองคิดและเชื่อ จึงส่งผลไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนไป
ตามทางที่สังคมก าหนด หากไม่ท าแลว้ตนเองจะรูส้ึกว่าท าหน้าที่ไม่ดีพอ และหากละเลยหรือไม่
ปฏิบติัแลว้ การถูกประณามจากคนในครอบครวัและสงัคมจะเป็นสิ่งที่มนุษยผ์ูห้ญิงถือว่าเป็นเรื่อง
รา้ยแรงและน่าละอาย จึงกล่าวไดว้่าความกตญัญใูนจิตวิญญาณของผูห้ญิง เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และ
ส าคญัที่ผูห้ญิงส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบัและด าเนินตามกรอบความเชื่อของตนเองและสงัคม การ
ตอบแทนบญุคณุของลกูผูห้ญิงมีหลากหลายแนวทาง ดงัอธิบายไดด้งันี ้

การตอบแทนด้วยการหารายได้จุนเจือครอบครัว 
ความกตัญญูของบุตรหลานต่อพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย อันเป็นคนในครอบครวันั้น เป็น

หนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ลกูหลานทุกเพศทุกวยัตอ้งปฏิบติัตนต่อบุคคลดงักลา่ว ตามแบบแผนของ
ผูม้ีพระคณุ ความกตญัญเูป็นระบบความเชื่อในสงัคมไทยที่มีรากลึก ก ากบัแนวทางการปฏิบติั ซึ่ง
เป็นฐานะหนึ่งของความเชื่อนีก้็คือ แนวทางตามประเพณีอันเป็นกลไกที่อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
สามารถเป็นเครื่องมือที่ก าหนดใหห้ญิงตอ้งปฏิบติัหรือท าตามเพราะหญิงมีความเป็นตัวตนที่ถูก
วางไวใ้หต้อ้งมีครอบครวัเป็นเป้าหมายชีวิตดงัที่กล่าวมาแลว้นัน้ นั่นหมายความว่าครอบครวัเป็น
ทัง้พืน้ที่และเครื่องมือของอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ใชพ้ืน้ที่นีใ้หเ้ป็นการตอบแทนบุญคณุ เป็นแนว
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ปฏิบติัของหญิงใหท้ าหรือด าเนินชีวิตของตนเองในฐานะผูต้อบแทนแตกต่างจากชาย นั่นคือการ
เลีย้งดูพ่อ แม่ ดังนัน้หญิงตอ้งท าหนา้ที่ปรนนิบติั ยามพ่อแม่ แก่ชราภาพ หรือเจ็บไขไ้ดป่้วย ส่วน
ลกูชายกลบัไม่ไดร้บัการเรียกรอ้งจากสว่นนีเ้ท่ากบัหญิง  

งานหญิงที่สะท้อนความเชื่อ ประเพณี ของการตอบแทนบุญคุณ เริ่มตั้งแต่แรกเกิด 
ดงัที่กล่าวแลว้นัน้ ความเป็นหญิงเป็นลูกสาว หลานสาวของครอบครวั เป็นคุณสมบติัที่ครอบครวั
ตอ้งการ เพราะเป็นหมุดหมายรบัประกันการมีครอบครวั เป็นฝ่ังเป็นฝา และเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ 
ปู่ ย่า ตายาย ต่อไป การท าตัวไม่ใหเ้กิดความเสียหาย เป็นการตอบแทนบุญคณุครอบครวัประการ
หนึ่ง อนัเป็นงานที่ตอ้งปลูกฝังเขา้ไปในชีวิตจิตวิญญาณของหญิงสาวแห่งบา้นที่ทรงเกียรติ ไดร้บั
การยกย่องจากชุมชนหรือคนทั่วไป การอา้งถึงการตอบแทนบญุคณุดว้ยการปฏิบติัตนใหเ้ป็นหญิง
ที่เพียบพรอ้มคือการกดทบัของอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ ผ่านสถาบนัครอบครวั โดยมีความเชื่อเป็น
แนวปฏิบติัสืบทอดกนัมายาวนาน ใหผู้ห้ญิงก ากบัตวัเองใหเ้ป็นผูน้  าใน “การเลีย้งด”ู 

นอกจากนี ้ ตามความคิดเชิงวัฒนธรรมจะถูกส าทับด้วยความเชื่อเรื่องผลกรรม 
ผลกระทบดา้นลบของการไม่ตอบแทนบุญคุณหรือความอกตัญญูถูกผูกโยงกบัความเป็นสถาบนั
ครอบครวัคือได้ชื่อว่าไม่รกัพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ชื่อเสียงไม่ดีไม่เป็นที่นับถือและไม่มีเกียรติ อัน
น าไปสู่การขาดคู่ครอง ไรคู้่ครอง ไม่เป็นที่หมายปองของชายใด ซึ่งนั่นหมายถึงการสรา้งสถาบัน
ครอบครวัต่อ ๆ ไปไม่ได ้เป็นชีวิตที่ลม้เหลว และทางศาสนา ตามความเชื่อกฎแห่งกรรม หากไม่
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ จะไดร้บักรรมไม่ดี ไม่มีความเจริญ ความสุขในชีวิต ในทางตรงกันขา้ม 
ผลตอบแทนทางบวกดังกล่าวท าใหไ้ดช้ื่อว่ากตัญญูจะน าความเจริญความสุขมาใหต้ามผลบุญ
ของการท าความดี สืบสายสกุล โดยมีชายมาสู่ขอ สมรส เป็นภรรยามีลูกหลายสืบทอดทรพัย์
สมบติัสืบต่อไป 

การตอบแทนบุญคุณ พ่อ แม่ เป็นเรื่องส าคัญตามหลักความเชื่อของความกตัญญ ู  
รุ่งฉาย เล่าว่า “ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหน ท างานอะไร หนูตอ้งใหแ้ม่หนูเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่า
เลีย้งดู ในช่วงที่หนูไม่มีมาก เงินที่หนูไดต้อ้งถูกแบ่งคร่ึงๆ กบัแม่หนูเสมอ” ถึงแมช้ีวิตของเธอผ่าน
มรสมุต่าง ๆ แต่เธอไม่ทอ้ถอย เธอบอกว่าอย่างนอ้ยเธอตอ้งมีบา้นใหแ้ม่เธออยู่ แมใ้นช่วงไม่มีงาน
ประจ าเพราะตอ้งถูกออกจากงาน เธอยงัขายกาแฟ ขายขนม เพื่ออย่างนอ้ยเงินที่เธอไดม้าเธอจะ
ไดพ้าแม่ไปท าบุญ เพื่อใหแ้ม่สบายใจ แมก้ระทั่งแม่เลีย้ง เธอก็ไปดแูลสม ่าเสมอ เพราะเธอถือว่า
เป็นครอบครวัเดียวกนั 

การตอบแทนบุญคุณของสิริฉัตร เธอเล่าทัง้น า้ตาว่า “ตัง้แต่หนูมาอยู่กบัปู่  ย่า หนูตอ้ง
รบัจา้งท าไร่ ขุดหญา้ เก็บพริก ตดัออ้ย แบกกระสอบขา้วโพด ไดเ้งินเพือ่ไปซือ้กบัขา้ว ปู่ กบัย่าไม่
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ค่อยมีเงิน แกแก่มากแลว้” เธอพยายามรบัจา้งท างานในไร่ในสวน ตั้งแต่อายุ 8 ขวบในขณะนั้น
เพราะปู่ กบัย่าอายุมากแลว้ ท างานหนักไม่ไหว เธอตอ้งจุนเจือครอบครวัและส่วนหนึ่งเก็บออมไว้
เพื่อเรียนหนงัสือ นิสยัของเธอจะเป็นคนขยนัท างานหารายได ้ไม่อายว่างานนัน้จะเป็นงานอย่างไร 
พยายามหารายได ้ไม่ว่าเธอจะไปท างานอยู่ที่ใด เธอจะพยายามหาเงิน ขายเสือ้ผา้ รบังานพิเศษ
ออกงานเป็นพริตตี ้แม้กระทั่งรับจ้างขึน้เวทีประกวดความงาม เงินส่วนหนึ่งเธอต้องน ามาให้
ครอบครวัเพื่อเป็นค่าเลีย้งด ูเธอบอกว่าดว้ยความกตญัญ ูจึงท าใหเ้ธอตกน า้ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ้มี
ชีวิตไดจ้นถึงทุกวันนี ้ความดีส่งผลใหเ้ธอสามารถท างานมีเงินมาดูแลครอบครวัของเธอที่มีปู่  ย่า 
และพ่อของเธอที่บวชเป็นพระใหไ้ม่ล  าบาก เธอบอกว่า “หนูรกัปู่ กบัย่าหนูมาก ปู่ กบัย่าเลีย้งหนูมา 
หนูตอ้งตอบแทนบุญคุณ” ความคิดความเชื่อของสิริฉัตร ที่เชื่อว่าความกตัญญูของเธอส่งเสริมให้
เธอประสบความส าเรจ็ในชีวิตหนา้ที่การงาน 

ครอบครวัจึงเป็นพืน้ที่ของการแสดงออกถึงความกตัญญูของลูกผูห้ญิง ที่ผูห้ญิงเชื่อ
และเข้าใจว่าความกตัญญูคือสิ่งที่ดีและส่งผลบวกให้แก่ตัวผู้หญิงและครอบครวั และหากไม่
ประพฤติผลดีนัน้จะกลบักลายเป็นเรื่องลบ ตามความเชื่อของคนในสงัคมสว่นใหญ่ ผูห้ญิงถกูสรา้ง
ใหม้ีส  านึกของความกตัญญูตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ครอบครวั สังคม วัฒนธรรม เรียกรอ้งจาก
ผูห้ญิงเป็นหลกั ซึ่งความกตญัญถููกแปรเป็นรูปธรรมคือการดแูลคนในครอบครวั โดยเฉพาะบุพการี 
ผูป้กครอง ขยายต่อไปถึงบุคคลที่เป็นที่รกัของบุพการี ผูป้กครอง เช่น พี่ชาย นอ้งชาย ท าใหผู้ห้ญิง
ก ากบัตวัเองและมกัลกุขึน้มามีบทบาทน าในครอบครวั (active role) มากกว่าผูช้ายที่มกัจะไม่ค่อย
สนใจมากนัก (passive role) ในเรื่องดังกล่าว นอกจากบางคนที่ถูกสรา้งมาในลกัษณะที่ต่างจาก
ชายในสงัคมไทยกระแสหลกั 

การตอบแทนด้วยการให้เงนิค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในยามแก่เฒ่า 
เชื่อมโยงกบัขา้งตน้งานที่ผูห้ญิงเลือกท าเพื่อส่งไปใหพ้่อแม่ของหญิงเมื่อเขา้สูว่ยัรุ่นเพื่อ

มีรายไดม้าก ๆ ท าใหต้อ้งถล าสู่งานบนัเทิง ธุรกิจบริการ ตอนกลางคืน (entertainment business) 
การส่งเสริมการขายและงานแม่บา้น หญิงหลายคนแบกรบัภาระทางบา้น อันมีการใช้จ่ายตั้งแต่
การด าเนินชีวิตประจ าวนัและเหตจุ าเป็น เช่นการรกัษาพยาบาล การเจ็บป่วย การเป็นหนีเ้ป็นสิน 
และบางรายเป็นทุนการศึกษาของลูกตนเอง แต่ที่ส  าคัญคือ เมื่อ พ่อ แม่ ถึงวัยชรา ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองไดห้รือเจ็บไขไ้ดป่้วย สภาวะเช่นนี ้เป็นที่ชดัเจนว่าลกูผูห้ญิงจะถูกคาดหวงัใหเ้ป็น
หลกั เป็นหนา้ที่ของลกูผูห้ญิงมาเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะลกูสาวคนโตหรือลกูสาวที่อยู่กบัพ่อ แม่ 
ที่จะตอ้งดูแล พ่อแม่ อย่างใกลช้ิด หากไม่ท าจะถูกต าหนิติเตียนใหเ้สียหาย จนแทบไม่มีที่ยืนของ
พืน้ที่ความเป็นลกูสาว หรือ หญิงของบา้น 
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ความกตญัญทูี่เรามองเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของลกูสาวนัน้ มีปฏิบติัการอนัซบัซอ้น
แยบยลที่อยู่ในรูปของวฒันธรรมของครอบครวั ลูกผูห้ญิงไดร้บัการปลูกฝังใหต้อ้งมีความกตัญญู
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยแก่เฒ่า ฉะนั้นการท าหน้าที่ เพื่อ  “ตอบแทน
บญุคณุ” จึงถือว่าเป็นหนา้ที่หลกัของลกูผูห้ญิงที่มีอยู่สายเลือดของผูห้ญิงแทบทกุคน การพยายาม
ปฏิบติัหนา้ที่ของลกูสาวที่ดี นอกจากการจบัจอ้งตวัเองใหอ้ยู่ในกรอบของความเป็นลกูสาวกตญัญู
แลว้การถกูจบัจอ้งจากสงัคมที่ตวัตนของผูห้ญิงตอ้งเกรงกลวัคือการไม่ตอ้งการใหส้งัคมตราหนา้ว่า
เป็น “คนเนรคณุ” ความกตญัญขูองลกูสาวในบา้นนัน้ไดถู้กฝังอยู่ในจิตวิญญาณและในสายเลือด
ของลูกผู้หญิงทุกคน จนถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาของลูกสาวที่มีหน้าที่ต้องตอบแทน
บญุคณุ ความกตญัญจูึงสามารถจดัไดว้่าเป็นเครื่องมือของอดุมการณใ์นการจดัต าแหน่งผูห้ญิงใน
วฒันธรรมชายครอบง า 

สิรฉิตัรระลกึอยู่เสมอว่า เมื่อเกิดมาแลว้ตอ้งรูจ้กัตอบแทนบญุคณุผูเ้ลีย้งดเูธอมา ปู่ และ
ย่าดแูลตัง้แต่เธอถกูน ามาใหเ้ลีย้งตัง้แต่เล็ก เธอเลา่ว่าเธอไดด้แูลปู่ ย่าดีที่สดุตลอดเวลาที่คนทัง้สอง
ยังมีชีวิตอยู่อย่างไร ส่วนพ่อของเธอที่ เธอเรียกว่าหลวงพ่อ เพราะได้ตัดทางโลกไปอยู่ใต้ร่ม
ผา้เหลือง เธอก็ไดไ้ปท าบุญเท่าที่เธอจะท าได ้ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ลีย้งดูเธอ แต่เพราะเป็นสายเลือดที่
เธอรูส้ึกถึงความอบอุ่นที่เธอไม่ไดรู้ส้ึกถึงค าว่าเด็กไม่มีพ่อแม่  อย่างที่ญาติของเธอเหยียดหยามอยู่
เป็นประจ า ครอบครวัของพ่อเธอ ท่ีเธอเรียกว่าแม่อีกคนหนึ่ง และแมก้ระทั่งแม่ที่แทจ้รงิของเธอ พ่อ
ของเพื่อนชายที่เธอไดไ้ปดูแลยามเจ็บไข ้บุคคลเหล่านีใ้นชีวิตของเธอ เธอระลึกถึงและตอบแทน
บญุคณุ เท่าที่เธอท าได ้ 

นักธุรกิจ เจา้ของกิจการเล่าว่า ถึงแมต้นเองจะออกบา้นมาแต่งงานอยู่กับครอบครวั
ของฝ่ายชายแลว้ ซึ่งหนา้ที่การดแูลพ่อแม่ของสามีเป็นหนา้ที่ของสะใภ ้เป็นเรื่องปกติอยู่แลว้ แต่สิ่ง
ที่เธอไม่เคยละทิง้คือการดแูลพ่อและแม่ของเธอเอง เธอบอกว่าท่านเปรียบเสมือนพระในบา้นที่เรา
ในฐานะลกูผูห้ญิงตอ้งดแูล สิ่งเหลา่นีเ้องก็สะทอ้นค าพดูของเธอที่ว่า 

 
“ที่บา้น พ่อ แม่ มีลูกหลายคน แต่พี่ชาย นอ้งชาย เขาก็ตอ้งดูแลครอบครวัของเขาเอง 
เขาใหเ้งนิพอ่ แม่ ก็พอแลว้ แต่เราเป็นผูห้ญิงหนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งดูแล พาพอ่ แม่ไป หา
หมอ เฝา้ทีโ่รงพยาบาล พาไปทานของอร่อย ไปเทีย่วทีต่่าง ๆ ผูช้ายเขาไม่ถนดัหรอกเรือ่ง
พวกนี ้เป็นเรือ่งของผูห้ญิง พระในบา้นเราตอ้งเคารพ กราบไหว ้ขอพร เราจะไดเ้จริญขึน้
ไป”  
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ความคิดความเชื่อของเธอเก่ียวกับการดูแล ที่เธอเห็นว่าความสามารถและการเขา้ถึง
แตกต่างกนัทางเพศ ถึงแมง้านของเธอหนกัในความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและดแูลกิจการ แต่เธอ
ไม่ไดม้องเห็นว่าการดแูลพ่อแม่จะเป็นภาระที่จะท าใหเ้ธอตอ้งแบก แต่กลบัเป็นความภาคภูมิใจใน
การท าหนา้ที่ ส่วนผูช้ายในบา้น เธอกลบัมองว่าเขาตอ้งดแูลครอบครวัของเขา เขาใหเ้งินมาก็เป็น
การตอบแทนในวิธีของเขา แต่การตอบแทนของผูห้ญิงจะไม่เหมือนกนั ความเขา้ใจและความเชื่อนี ้
ผูห้ญิงสว่นใหญ่ยอมรบัและการคิดบวก จึงท าใหผู้ ้หญิงเกิดการท าดว้ยความภาคภูมิใจและเต็มใจ
ที่จะท า ความเหน็ดเหนื่อย ความอ่อนเพลียของตนจึงเป็นเรื่องที่ถูกมองขา้มเพราะเป็นเรื่องไม่
ส  าคญัเท่ากบั ความกตญัญกูบัผูม้ีพระคณุ 

การผลิตซ า้ความเหนือกว่าของชายผ่านความกตัญญู 
การจดัล าดบัผูห้ญิง ผูช้ายในครอบครวั ภายใตอ้ดุมการณช์ายเป็นใหญ่และวิธีคิดการ

สืบเผ่าพันธุ ์โดยผูช้ายก ากับใหค้รอบครวัและลกูสาวเชื่อว่าลูกผูช้ายตอ้งไดร้บัการเรียนสงู ๆ เป็น
ผูน้  าครอบครวัและสืบสานวงศต์ระกลู ดงันัน้ลกูผูช้ายจึงถกูจดัใหอ้ยู่ในล าดบัความส าคญัที่สูงกว่า
ผูห้ญิงผูห้ญิงเสมอ เมื่อผูห้ญิงตระหนกัว่าตอ้งตอบแทนบุญคณุพ่อแม่ตามแบบอย่างของลกูสาวที่
ดี ดังนัน้การที่ลกูผูห้ญิงส่งเสริม สนับสนุน ลูกชายจึงเป็นเรื่องที่สะทอ้นถึงการแสดงออกในความ
กตญัญรููค้ณุพ่อแม่ดว้ยเช่นกนั แมว้่าจะยากล าบาก ความกตญัญจูึงไม่เพียงแต่บพุการีแต่ขยายไป
ถึงบคุคลที่บพุการใีหค้วามส าคญัในบา้น นั่นคือ ลกูชาย ดงัที่ผูใ้หส้มัภาษณค์นหนึ่งเลา่ว่า 

เธอมีอาชีพคา้ขาย โดยตอ้งออกท างานเพื่อรายไดเ้มื่อเธออายุเพียง 13 ปี เธอตอ้งตัด
วัยเรียนทิง้ไป รวมทั้งการเล่นกับเพื่อนๆ การไปเที่ยวงานวัด ดูมหรสพกับพ่อแม่ เธอก้าวขา้มวัย
เหล่านัน้เขา้มาในเมืองเพราะฐานะทางบา้นบงัคบัใหต้อ้งรบัผิดชอบเพื่อตอบแทนบุญคณุ การเอา
เปรียบของผูป้กครองต่อเด็กหญิง โดยการขายแรงงานลกูสาวออกไปหรือที่เรียกกนัว่าการตกเขียว 
ซึ่งเป็นที่นิยมท ากนัมากเพราะนายจ้างสามารถที่จะเขา้ไปถึงแหล่งและเลือกชอ้ปป้ิงแรงงาน เลือก
ซือ้เลือกหา และต่อรองราคา เหมือนสินคา้ที่ไรค้วามรูส้ึกและจิตวิญญาณ เธอเล่าว่าเมื่อเธอจ า
ความได้ นายจ้างได้มารบัเธอไปอยู่ด้วย เธอไม่เคยรูม้าก่อนว่าเงินเดือนที่เธอได้รบันั้นเท่าไหร ่
เพราะเธอไม่เคยไดร้บัเลย โดยผูป้กครองบอกว่าเธอยังเด็กและยังไม่รูคุ้ณค่าของเงิน เธอมีที่อยู่
อาศัยและอาหารจากบา้นนายจา้ง เธอไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งิน หา้มออกนอกบา้นเพราะสังคมนอก
บา้นลว้นแลว้แต่มีอนัตราย เธอไดร้บับทเรียนจากเพื่อนรกัของเธอที่อายเุท่ากนัมาท างานดว้ยกนัซึ่ง
ย า้ใหเ้ธอเชื่อเช่นนี ้โดยที่นายจา้งไปซือ้เด็กหญิงคนนัน้มาจากบา้นนอกเหมือนกนั แต่เธอโชครา้ย
เพราะเพื่อนออกไปนอกบ้านและถูกผู้ชายฆ่าข่มขืน เธอรูส้ึกหวาดกลัว จึงต้องเก็บตัวอยู่ในที่
ปลอดภัยนั่นคืออยู่ในบ้าน เงินจึงไม่จ าเป็นส าหรบัเธอ หากเธออยากซือ้อยากทานอะไรก็ต้อง
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อดทน เพราะเงินที่ไดม้าตอ้งใหแ้ม่ทัง้หมด เพื่อพี่ชายจะไดเ้รียนหนงัสือ แม่ของเธอบอกว่าพี่จะได้
เป็นช่างท างานในโรงงาน และเธอก็จะไดช้ื่อว่าเป็นเด็กดีมีโอกาสตอบแทนบญุคณุ กตญัญ ูช่วยแม่
หาเงิน เธอจึงไม่รูส้ึกว่านั่นคือการใชแ้รงงานของเธอเพื่อแลกกับการส่งเสียและการใหโ้อกาสแก่
พี่ชาย ผู้ชายรุ่นต่อไปของบ้านเพื่อให้เรียนหนังสือ เธอยังภาคภูมิใจที่ เป็นตัวจักรส าคัญของ
ครอบครวั และพ่อของเธอก็ยกย่องเสมอ การยอมรบัสภาพ (Consent) ของเธอ เพราะเธอเชื่อว่าสิ่ง
นีเ้ป็นสิ่งที่ควรกระท าและดีที่สดุส าหรบัครอบครวั (Gramsci, 1971) 

ดงันัน้ จากที่กล่าวมาทัง้หมดจะเห็นว่าความไม่เท่าเทียมถูกสรา้งขึน้ผ่านความกตญัญ ู
ความเชื่อที่เด็กผูห้ญิงไดส้มาทานและยินยอม อ านาจการครอบง าจึงไม่ไดเ้กิดจากการบีบบงัคับ 
หรือทุบตีใหต้อ้งปฏิบติัตาม แต่เป็นอ านาจละมนุที่ท าใหล้กูผูห้ญิงตอ้งสยบยอม หากไม่ปฏิบติัแลว้
ความรูส้ึกผิดต่อตนเอง ต่อครอบครวัจะกัดกินหวัใจ ท าใหเ้ธอนัน้ไม่สามารถยืนไดใ้นสงัคม ดงันัน้
ความยินยอมที่ลกูสาวตอ้งเห็นดว้ย ไม่ว่าจะใหเ้ธอเรียนอะไร หรือไม่ใหเ้ธอเรียน เพราะความเป็น
ผูป้กครอง แมเ้ธอจะมีความตอ้งการอย่างไรก็ไม่เท่ากับค าบัญชาของพ่อแม่ การจัดการในเรื่อง
คู่ครอง เพราะการอา้งถึงพ่อแม่รูดี้ว่าอะไรเหมาะสมส าหรบัลกู การเลือกคู่โดยพ่อแม่จึงอยู่ในความ
รบัผิดชอบของผูป้กครอง และหากคู่ที่เลือกใหอ้ยู่ดว้ยกันไม่รอดตลอดฝ่ัง ผูป้กครองก็ตอ้งเขา้มา
จัดการ ตัดสินใหห้ย่ารา้งหรือใหแ้ยกทางโดยลูกสาวก็ตอ้งกลับบา้นไปอยู่กับพ่อแม่อย่างเดิม ตา
ยายรบัเลีย้งหลานหรือไม่ก็ถูกจดัการใสต่ะกรา้ลา้งน า้ที่เห็นไดใ้นครอบครวัสมยัใหม่ ดงันัน้ จะเห็น
ไดว้่าการจัดการดว้ยอ านาจเหนือของพ่อแม่ ไดเ้ขา้มาจัดการในชีวิตของลูกสาว ตั้งแต่การเรียน 
การท างาน การมีคู่ครอง การเลีย้งลูก ที่เชื่อมโยง และโยงใยกันอย่างเห็นไดช้ัด ในใตร้่มเงาของ
ความเป็นลกูกตญัญ ู

การผลิตซ า้ การตอกย า้ใหเ้ห็นถึงความดีงามในปฏิบติัการต่าง ๆ ดว้ยความเคารพเชื่อ
ฟัง จึงกลายเป็นการเชื่อฟัง และเป็นความชอบธรรมจึงไม่เห็นถึงความเอาเปรียบหรือเสียเปรียบ
ของคนในครอบครวั กล่าวโดยสรุปคือความกตญัญขูองลกูสาวที่ตอ้งท างานเพื่อตอบแทนบุญคุณ 
ถือว่าเป็นวฒันธรรม เป็นแบบแผน เป็นความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นใคร ถา้เกิดมาเป็นลกูผูห้ญิงแลว้ตอ้ง
มีหนา้ที่ตอบแทนบุญคณุ วัฒนธรรมแฝงอยู่ในอดุมการณช์ุดต่าง ๆ ดงักล่าวที่ไดอ้ธิบายเพื่อคลี่ให้
เห็นอ านาจนิยมที่ผู ้ปกครอง นายจา้ง มีความความอาวุโส ที่มีอ  านาจเหนือกว่าครอบง าตัวตน
ผูห้ญิง ใหป้ระพฤติ ปฏิบติั และการสรา้งความรูส้ึกที่ยินยอมและยอมรบัในสิ่งที่ตนท านัน้ว่าเป็นสิ่ง
ที่ตอ้งท า กลายเป็นสิ่งที่ท าใหค้นไม่เท่าเทียมกันในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศหญิงที่ถูกเอา
รดัเอาเปรียบ จึงเห็นไดว้่าวัฒนธรรมความกตัญญูของเด็กผูห้ญิงจึงเป็นอุดมการณ์ที่ครอบง าใน
ชีวิตประจ าวนั เมื่อเปรียบเทียบกบัผูช้ายแลว้ผูช้ายตอ้งออกไปท างานนอกบา้น หารายไดม้าเลีย้งดู
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ครอบครวั คณุค่าของการหาเงินเขา้บา้นจึงมีคณุค่าที่สงูส่งเพราะท าให้คนในบา้นทุกคนมีอยู่มีกิน 
ลกูไดเ้รียนหนังสือ ทุกคนมีเสือ้ผา้ของใชใ้นบา้นไม่อายชาวบา้น แต่การท าหนา้ที่ของผูห้ญิง เป็น
หนา้ที่ตามอดุมการณท์ี่ครอบง าใหผู้ห้ญิงตอ้งท า ดงันัน้ความกตญัญ ูท างานบา้นใหพ้่อแม่ งานใน
ครวั งานในเรือน และดแูลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า การไม่มีทางเลือกหรือสามารถพดูไดว้่าไม่เคยคิดถึง
ว่ามีทางเลือก ซึ่งหมายความว่าไม่ดูแลไม่ได้ ดังนั้นการท าให้พ่อแม่สุขสบายจึงเป็นความ
ภาคภูมิใจของลูกผูห้ญิงหรือลูกสาว ค าถามที่ไม่มีคนถามคือท าไม่ผูช้ายจึงไม่กระท าสิ่งเหล่านี ้
ตรงกันข้ามภาพการอยู่สบาย พักผ่อนอยู่ในบ้าน นอนดูทีวี หรืออ่านหนังสือพิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่
สามารถพบเห็นไดโ้ดยทั่วไปในสงัคมไทย โดยที่ฝ่ายชายก็มักจะไม่ถูกสงัคมต าหนิหรือถูกกล่าวหา
ว่าเป็นลกู “อกตญัญ”ู  

ในบรบิทที่เป็นปรากฏการณใ์นสงัคมผ่านวฒันธรรมที่บคุคลคิดและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควร
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อตนเองและครอบครวัซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รกั การที่ผูห้ญิงจะตอ้งเป็นผู้แบก
รบัภาระอนัหนกัอึง้นี ้ถูกสรา้งอย่างแยบยล เราจะเห็นไดว้่าการตอกย า้และผลกัดนัใหเ้กิดความไม่
เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมในสงัคมนัน้คือการสรา้งใหผู้ห้ญิงมีความรูส้ึกถึงบทบาทหนา้ที่ของ
ตนที่ละเวน้ไม่ได้ จ าเป็นที่จะตอ้งท าเพื่อคนที่ตนเองรกัและปรารถนาใหเ้ขามีความสุข มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้นั้นเป็นอุดมการณ์ของอ านาจละมุน มีกระบวนการอันซับซอ้นมาในรูปประ เพณี 
ดงันัน้การคลี่ใหเ้ห็นถึงอดุมการณใ์นรูปของวัฒนธรรมของความเป็นหญิงซึ่งซ่อนอยู่และด ารงอยู่
อย่างลึกซึง้ถึงระดบัจิตวิญญาณของผูห้ญิง การศึกษาที่นักวิจยัยืนอยู่เคียงขา้งผูใ้หข้อ้มูล การเขา้
ใจความเป็นเพศเดียวกนั และพยายามเขา้ถึงขอ้มลูเชิงลึกใหม้ากที่สดุ จึงสร้างการมองเห็นถึงการ
วางใหค้นไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม มีการซ่อนเรน้ถึงอ านาจและการกดทบัระหว่างกนัอยู่ การเผยให้
เห็นถึงวัฒนธรรมสังคมสมัยใหม่ที่สรา้งให้ผู ้หญิงต้องแกร่ง ต้องอดทนนั้น เป็นเจตจ านงของ
อดุมการณท์ี่อยู่เบือ้งหลงัที่ตอ้งการใหเ้กิดการยอมรบัโดยความสมคัรใจและรูส้ึกถึงการเป็นคนดีที่
ไดก้ระท า บทนีจ้ึงตอ้งการวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงปฏิบติัการท่ีแยบยลและซบัซอ้นนัน้ 

กล่าวโดยสรุปคือความหมายของความเท่าเทียมทางเพศ ภายใตป้ฏิบติัการวฒันธรรม
งานหญิงนั้น เผยให้เห็นถึงอ านาจของเพศหนึ่งที่เหนือกว่าอีกเพศหนึ่งโดยวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ความคิดความเชื่อของคนในสงัคม การวิเคราะหใ์นเห็นถึงบริบทของผูห้ญิงที่ด  ารงชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในสงัคมที่ตวัตนถูกประกอบสรา้งขึน้มา และผูห้ญิงเชื่อว่าตนนัน้มีอิสระที่จะคิดและท าในสิ่งที่
ตนปรารถนาอย่างมนุษยท์ี่มีอิสรภาพ ที่มีความรูแ้ละประสบการณจ์ากการสรา้งของสงัคมภายใต้
อดุมการณช์ายครอบง า ในงานหญิงที่มีอ  านาจของวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ด ารงอยู่ในทุกพืน้ที่ ไม่
ว่าจะเป็นพืน้ที่ในบา้นหรือพืน้ที่นอกบา้น ซึ่งสะทอ้นว่าสภาพการณข์องวฒันธรรมทางเพศที่ด  ารง
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อยู่ในสงัคมการท างาน ก็ยงัมีอดุมการณช์ายเป็นใหญ่ครอบครองพืน้ที่อยู่ เห็นไดจ้ากประสบการณ์
ในพืน้ที่งานหญิง ที่ยังมีภาวะความไม่เท่าเทียมที่ถูกสรา้งมาจากรากฐานทางวฒันธรรมทางเพศ 
แม้ว่าผูห้ญิงนั้นมีปฏิบัติการที่พยายามต่อสู้กับการจับจอ้งของสังคม แต่ก็ยังมีการกดขี่ตนเอง
เพื่อใหเ้ป็นลกูสาวที่ดี แม่ที่ดี ภรรยาที่ดี ซึ่งความส าเร็จในวงจรชีวิตของผู้หญิงที่เป็นปกติมีลกัษณะ
เป็นเสน้ตรง วิถียงัชีพของผูห้ญิงตัง้อยู่ในระเบียบทางเพศภาวะก ากบัความกตญัญตู่อบุพการีของ
ลกูผูห้ญิงเป็นการประกอบสรา้งจากวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ที่ปลกูฝังใหผู้ห้ญิงที่ดีที่ตอ้งท าหนา้ที่
หลกัในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ท าใหผู้ห้ญิงก ากบัตนเองในการท างานบนฐานของเพศภาวะ 
และในขณะเดียวกันสงัคมคาดหวงัถึงบทบาทของผูห้ญิงในการรบัผิดชอบทัง้สองพืน้ที่ทัง้ในบา้น
และการท างานนอกบา้นใหส้มบูรณภ์ายใตอ้ดุมการณค์วามเป็นชายครอบง า ซึ่งผลดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นถึงมายาคติของความเท่าเทียมระหว่างเพศในสงัคมการท างานและการใหค้ณุค่าของผูห้ญิง
ที่ยังด ารงอยู่ภายใต้บรรทัดฐานรกัต่างเพศที่ถูกสรา้งขึน้และผลิตซ า้ในพืน้ที่งาน  เมื่อเป็นเช่นนี ้
ค าถามที่จะเกิดขึน้ต่อมาคือ แลว้เราจะท าอย่างไรเพื่อสรา้งความเท่าเทียมที่เป็นธรรมในสงัคมไทย 
ปรับวิธีคิดสู่การเปล่ียนแปลง 

บคุคลทั่วไปอาจมองเห็นปรากฏการณข์องชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงที่ประพฤติปฏิบติัสืบ
ต่อกนัมาเป็นเวลาที่ยาวนานในสงัคมนัน้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามญั จนไม่เกิดการตัง้ค าถาม หรือ
แมแ้ต่การไม่กลา้ตัง้ค าถามกบัความเป็นธรรมชาตินัน้ แต่งานวิจยันี ้ผูว้ิจยัรูส้กึถึงความเป็นปกตินัน้
ว่าไม่เป็นปกติ ความเป็นธรรมชาติในสงัคมนัน้ไม่น่าจะเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ จากความรูแ้ละ
ประสบการณข์องตนเองที่ประสบและจากการเหลียวมองรอบขา้งทัง้คนที่สนิทสนมและคนที่พบปะ 
พูดคุยกันในสงัคม ลว้นแลว้แต่เป็นผูห้ญิงที่ตอ้งแบกทุกข ์แบกความรบัผิดชอบ ยอมอทุิศตนเพื่อ
ผูอ่ื้นมากกว่าตนเอง ความตอ้งการอยากจะศึกษาใหล้ึกซึง้ในเรื่องนี ้ดว้ยวิธีคิดแบบความเป็นหลงั
สมยัใหม่ ที่เชื่อในความหลากหลายและเชื่อว่าความจรงิในโลกนีไ้ม่เป็นสากล และไม่ไดม้ีเพียงหนึ่ง
เดียว ขึน้อยู่กับสถานที่และเวลา ดังนัน้การตัดสินคนดว้ยหลกัคิดทางวิทยาศาสตร ์ไม่เพียงพอต่อ
การสรา้งความสุขใหก้ับบุคคลในสังคม โดยเฉพาะกับผูห้ญิง และเพื่อหาค าตอบว่าในสงัคมการ
ท างานนัน้ ผูห้ญิงไดถู้กจดัการใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมทางเพศไดอ้ย่างไรและเพราะเหตใุดนัน้ ขอ้
คน้พบที่ส  าคญัของงานนีคื้อ การสรา้งความไม่ความส าคญัในงานหญิงที่เป็นชนวนน าพาใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างที่มองเห็นถึงความเป็นชายที่เต็มไปดว้ยความชอบธรรม ความเหนือกว่า ความมี
อภิสิทธิ์ และด ารงความเป็นสองมาตรฐานในสงัคม ดังนัน้ความปรารถนาที่จะกา้วขา้มความดอ้ย
ค่า และการตอ้งไขว่ควา้ใหไ้ดม้าถึงความส าคญันัน้ จึงเป็นสิ่งที่ตอ้งตรงกบัเจตจ านงของอ านาจที่
ตอ้งการ ควบคมุก าหนดชะตาชีวิตของผูห้ญิง 
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การศึกษาสังคมที่มีอ  านาจครอบง าของระบบชายเป็นใหญ่ดังกล่าวด้วยการมองด้วย
กรอบความคิดทางสตรีนิยมศึกษา ในการศึกษาถึงวฒันธรรมของผูห้ญิงในการท างานมาเป็นวิธี
วิทยาที่ใชศ้กึษารว่มกนั เพื่อถอดรหสัภาคปฏิบติัการเผยใหเ้ห็นประเด็นไดล้ึกซึง้ลงไปในการจบัจ้อง
ตัวเองของผูห้ญิงและการจับจอ้งทางสังคม ผูห้ญิงจึงพยายามจัดการตัวเองใหอ้ยู่ในกรอบของ
ความเป็นลกูสาวที่ดี ภรรยาที่ดี แม่ที่ดี หรือแมก้ระทั่งเป็นพนกังานที่ดี เจา้นายที่ดีในสงัคม ภายใต้
รม่เงาของวฒันธรรม ที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนในสงัคมนัน้ มีอดุมการณแ์ฝงอยู่จึง
ท าใหส้งัคมด ารงความเหลื่อมล า้ในทกุพืน้ที่ แมแ้ต่พืน้ที่ที่ถกูมองว่าเป็นพืน้ที่ของผูห้ญิง และผูห้ญิง
เป็นใหญ่ จากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ทฤษฎีไม่สามารถตอบค าถามที่ครอบคลุมไดท้ั้งหมด 
เพราะชีวิตของผูห้ญิงคนหนึ่งๆ นัน้ มีมิติทางดา้นกวา้งและดา้นลึก และมีความหลากหลายในแต่
ละคน ความรูใ้นต าราจึงเป็นพืน้ฐานของความคิด งานวิจัยที่ศึกษาถึงความคิด ความเชื่อ จาก
ประสบการณ์ของผูห้ญิงจึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจและหาค าตอบว่าเราควรที่จะท าอย่างไรในการ
แก้ปัญหา มากกว่าการหาเพียงค าตอบและการเรียกรอ้งแต่สิทธิ ความรูท้ี่ ได้จากการวิจัยจึง
ปรารถนาเป็นเสียงใหก้ับผูห้ญิงที่ไม่มีเสียง กระตุกความคิดของคนที่ไม่เคยคิด สรา้งการมองเห็น
และไดย้ินใหก้บัคนที่ปิดตา ปิดหูในสงัคม จากการร่วมกนัสรา้งความรู ้การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ความไวเ้นือ้เชื่อใจ น า้ตาแห่งความสุข น า้ตาแห่งความทุกข ์การจับมือให้ความ
อบอุ่น การสวมกอดให้ก าลังใจ การพบปะกันหลายครัง้ๆ จนเกิดความสนิทสนมผูกพัน เหมือน
เพื่อน เหมือนญาติสนิท ปรารถนาที่จะให้เธอเหล่านั้นพ้นทุกข์ การรวบรวมจากความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากตัวตนผูว้ิจัยเองที่อยู่ในวัฒนธรรมการท างานทั้งในบา้นและนอกบา้น เพื่อการ
สรา้งความเขา้ใจในชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงมากขึน้ และอย่างนอ้ยตัวตนของผูว้ิจยัเองไดอ้นิสงค์
จากการศึกษาวิจัย ท าใหเ้ขา้ใจชีวิตและสรา้งวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตน เพื่อที่จะไม่กด
ทบัหรือเบียดขบัผูใ้ดออกจากการพืน้ที่ครอบครองที่ตนเองเคยคิดว่าชอบธรรมแลว้ เหมาะสมแลว้ 
การสรา้งมาตรฐานใหผู้อ่ื้นโดยตนเองเป็นที่ตัง้ จึงไม่ใช่การสรา้งคณุค่าและความหมาย การเคารพ
ในความแตกต่างและการเห็นอกเห็นใจ จึงเป็นสิ่งคน้พบที่มากกว่าความรูเ้ชิงทฤษฎีในงานวิจยั 

ความปกติและปกติวิสัย 
การกล่าวอา้งถึงความเป็นปกติและปกติวิสยั เป็นสิ่งที่คนในสงัคมควรพึงกระท า เป็น

กฎของสงัคมที่มุ่งสรา้งใหม้นุษยเ์ป็นประเภทเดียวกัน และจัดการใหบุ้คคลที่สงัคมเห็นว่าไม่ปกติ 
และมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นปกติวิสยั ตอ้งไดร้บัการเยียวยารกัษา หรืออาจไดร้บัการลงโทษทางสงัคม 
หนกั เบา แตกต่างกนัไป การจดัระเบียบสงัคมเพื่อการควบคมุคนจึงอาศยัความเป็นปกติ และการ
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สรา้งความเป็นมาตรฐานที่มีเพียงสองเพศของหญิงและชาย จึงส่งผลใหค้วามเหลื่อมล า้เกิดแก่
มนษุยท์ี่อยู่ในที่นอกเหนือจากสิ่งที่ก าหนด 

ความเป็นปกติและกระท าตามปกติวิสัยของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมจะต้อง
กระท า โดยไม่ตัง้ค  าถาม การสรา้งใหเ้ป็นปกติจึงเป็นกรอบและกล่องส าคัญส าหรบัชีวิตประจ าวนั
ของคน โดยเฉพาะผู้หญิง ความเป็นปกติของคนที่มีเพียงสองเพศ จึงถูกก าหนดให้เพศหนึ่ง
เหนือกว่าอีกเพศหนึ่งเพื่อการควบคมุ การประพฤติ ปฏิบติัตนตอ้งเป็นไปตามปกติวิสยัจึงถือว่าเป็น
ความเหมาะสม การสร้างความเป็นปกติให้เกิดกับสังคมที่มนุษย์คิดกันว่าจะไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงไดน้ั้น ไม่ใช่ความจริงดังที่เชื่อ หากเราเชื่อว่าความเป็นปกติคือความจริงที่ถูกสรา้ง
ขึน้มา ดังนัน้ความเป็นปกติและปกติวิสัยจึงเปลี่ยนแปลงได้ การสรา้งใหเ้กิดความเป็นปกติใหม่ 
(New Normal) เป็นสิ่งที่สามารถสรา้งใหเ้กิดขึน้ไดใ้นทุกที่และทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าเวลาใด หากแต่
ต้องอาศัยความคิด ความเชื่อของคนในสังคมนั้นว่ามีวิธีคิดแบบใดและต้องการที่จะให้สังคม
เปลี่ยนไปในทิศทางใด จึงจะเป็นการท าให้เกิดความเท่าเทียมกนัไดใ้นสงัคมที่ไม่เพียงสรา้งใหเ้ชื่อ
ว่ามนุษย์มีเสรีภาพ มีอิสระ แต่ที่จริงแล้วยังติดกับดักอยู่ในความเป็นปกติที่เป็นแบบเดียว ที่
ควบคมุสงัคมอยู่ เฉกเช่นเดียวกบัความไม่ปกติที่ถกูสรา้งขึน้ และถกูเบียดขบัออกจากสงัคม เพราะ
ติดกบัดกัของความปกติที่เป็นมายา 

แบบแผนชีวิต วิถีชีวิตหญิง 
การก าหนดใหส้รรพสิ่งในสังคมเป็นแบบแผนชีวิต และใหด้ าเนินชีวิตตามวิถี ไปตาม

เส้นที่ขีด การก าหนดหน้าที่  ให้กับผู้หญิงผูกติดกับความเป็นแม่บ้าน เดินตามเส้นทางเพื่อ
ความส าเรจ็ไปกบัแบบแผนที่ก าหนดดว้ยความเชื่อว่าถูกตอ้งแลว้ดีแลว้ เพื่อความเป็นผูห้ญิงดี แม่
ดี ภรรยาดี และลกูสาวที่ดี การท างานของผูห้ญิงในบา้น จึงเป็นเรื่องของผูห้ญิงที่เป็นแบบแผนชีวิต 
และการท างานนอกบา้นของผูห้ญิงนัน้ไม่ไดเ้ป็นแบบแผนของชีวิตที่ถูกก าหนดโดยสงัคม แต่เป็น
เพียงการเสรมิและสนบัสนนุในสว่นหลกัเท่านัน้  

ดงันัน้แบบแผนของชีวิตและการด าเนินตามวิถีชีวิตของผูห้ญิง จึงเป็นเพียงเสน้ตรงเสน้
เดียว หนา้ที่หลกัและหัวใจของแบบแผนชีวิตของหญิงดี คือการตอบแทนบุญคุณผูท้ี่มีบุญคณุต่อ
ตัวเอง เช่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ การตอบแทนผู้น าครอบครวั การตอบแทนผู้มีพระคุณ 
ผูห้ญิงจึงถูกสรา้งใหเ้ดินตามขัน้บนัไดที่เป็นทางชันและเป็นเสน้ตรงใหช้ีวิตเดินขึน้ไปในทุกๆ ย่าง
กา้วนั้น ถึงแมบ้างคนไม่ถูกฝังความคิดความเชื่อใหต้ระหนักในเรื่องนีต้ั้งแต่เยาวว์ัย หรือบางคน
อาจจะไม่ไดเ้ติบโตมากับผูใ้หญ่ในบา้นที่สรา้งใหผู้ห้ญิงไดรู้ถ้ึงปฏิบติัการเหล่านี ้แต่สงัคมรอบขา้ง
ไดก้รอบความคิดนีใ้หเ้กิดขึน้กบัทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย แต่ส่วนใหญ่แลว้การแบ่งหนา้ที่ระหว่าง
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เพศจะมุ่งเนน้ใหผู้ห้ญิงที่มีคุณลกัษณะความเป็นหญิงและเหมาะสมมากกว่าผูช้าย การบวชของ
ผูช้ายนับไดว้่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ แต่ผูห้ญิงไม่สามารถบวชนุ่งผา้เหลืองได ้การตอบแทน
บุญคุณจึงถูกวางไวใ้นลกัษณะที่แตกต่างดังที่กล่าวมาแลว้ในบทตน้ๆ อนึ่ง ผูว้ิจัยพบว่าเรื่องราว
เหลา่นัน้ลว้นแลว้แต่เป็นมายาคติที่ท าใหค้นในสงัคมและตวัตนของผูห้ญิงติดกบัดกัแบบดิน้ไม่หลดุ 
ทัง้ที่บางคนรูต้ัวและบางคนไม่รูต้ัว แต่ท าใหผู้ห้ญิงจ านวนไม่นอ้ยที่ผจญอยู่กับความทุกขร์ะทม 
เก็บกดกบัชีวิตที่เผชิญอยู่ในทกุ ๆ วนั 

การสรา้งใหเ้ป็นขนบธรรมเนียม จึงเป็นสิ่งที่ผูห้ญิงตอ้งยินยอมอย่างดิน้ไม่หลุด การ
สรา้งใหบ้า้นเป็นพืน้ที่ของผูห้ญิง ท าใหผู้ห้ญิงรูส้ึกปลอดภัย จึงท าใหผู้ห้ญิงสรา้งใหทุ้กพืน้ที่ เป็น
เหมือนบา้น ดว้ยความรูส้กึและดแูลเอาใจใสค่นรอบขา้งเหมือนคนในครอบครวั มากกว่าการบงัคบั
บญัชาหรือสั่งการหรือการลงโทษแบบทารุณ การควบคุมของความเป็นหญิงจึงเกิดจากความเป็น
ชายครอบง าที่อยู่ในตวัตนของผูห้ญิง และผลิตซ า้ความเป็นหญิงที่สยบยอมต่อความเป็นชายอย่าง
ดิน้ไม่หลุดพน้ และการสรา้งแบบพิมพ์คือการผลิตซ า้ การสรา้งแบบพิมพ์หมายถึงการที่ ผูห้ญิง
ดว้ยกนัเอง ควบคมุ ครอบง า ใหอ้ยู่ในกรอบของความเป็นรอง เพื่อใหต้กหลมุพรางของผูร้บัใชท้ี่ลึก
ลงไปและตอกย า้ใหเ้ป็นความชอบธรรม 

การสร้างภาพงานหญิงให้มีความหมาย 
การท างานของผู้หญิงไม่ว่าในพื ้นที่ใด จะถูกสรา้งภาพให้เป็นงานที่ต้องการความ

ละเอียด การดแูล เอาใจใส่ แต่การถูกจดัวางใหเ้ป็นงานที่น่าเบื่อ ซ า้ซาก จ าเจ นัน้ไม่อาจมองเห็น
จากภายนอกได้ แต่เป็นงานที่หนักและค่าตอบแทนที่น้อยนิด หรือแม้แต่ไม่มีค่าตอบแทนแต่
ประการใด ผูห้ญิงมกัอา้งถึงการท างานนัน้ ๆ เพราะหนา้ที่ เพราะความจ าเป็น และที่สดุคือเพราะ
ความรกั แต่งานในบา้นที่ไม่ก่อเกิดรายไดน้ัน้กลบัเป็นการใหค้ณุค่ากบัการท างานนัน้ว่า ไม่มีราคา
ค่าแรงใด ๆ เท่ากับงานที่สรา้งรายได ้แต่เป็นงานที่ท าเพราะความรกัและท าเพื่อคนที่ตนรกั เพื่อ
สนบัสนุนงานที่เป็นของผูน้  าของบา้น ซึ่งเป็นงานที่ตอ้งใชส้มองมากกว่าการใชแ้รงงาน ผูห้ญิงบาง
คนจึงตอ้งยอมจ าทน อดทน ต่อความทุกขท์รมาน ตัง้แต่การเกิดมาเป็นลกูผูห้ญิง ความรบัผิดชอบ
จะติดตัวมา และสิ่งที่ติดตัวมานอกเหนือจากหน้าที่การท างานทั้งในบา้น นอกบา้นที่เป็นเรื่องไม่
น่าสนใจแลว้ คือการสรา้งใหเ้กิดการยินยอม ดว้ยความเต็มใจ และไม่ขดัขืน  

กฎ เกณฑ ์กติกา การผลิตซ า้ระบบชายเป็นใหญ่  โดยการแบ่งแยกงานตามเพศ การ
แบ่งงานกนัในครอบครวั เป็นการตรงึคนใหอ้ยู่ภายใตร้ะบบความเป็นชายครอบง า การตอกย า้และ
ผลักดันให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมในสังคมนั้น  คือการสรา้งให้ผู ้หญิงมี
ความรูส้ึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่ละเวน้ไม่ได ้และจ าเป็นที่จะตอ้งท าเพื่อคนที่ตนเองรกัและ
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สรา้งใหผู้ห้ญิงรูส้ึกถึงความปรารถนาที่จะใหค้นที่ตนรกันัน้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเป็น
อดุมการณข์องชายเป็นใหญ่ที่ครอบง าจิตวิญญาณของหญิง ซึ่งงานวิจยันีช้ีใ้หเ้ห็นกระบวนการอนั
ซบัซอ้นมาในรูปของงานที่มีวฒันธรรมตีกรอบของความเป็นหญิงที่ซ่อนอยู่ในตัวตนและด ารงอยู่
อย่างลึกซึง้ การศึกษาที่ผู ้วิจัยได้ยืนอยู่เคียงข้างผู้ให้ข้อมูลและ เข้าใจความเป็นเพศเดียวกัน 
พยายามเขา้ถึงขอ้มลูเชิงลึกใหม้ากที่สดุ จึงท าใหม้องเห็นการจดัวางใหค้นไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม 
มีการซ่อนเรน้ถึงอ านาจ และการกดทบัระหว่างกนัอยู่ การเผยใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมสงัคมสมยัใหม่ที่
สรา้งใหผู้ห้ญิงตอ้งแกร่ง ตอ้งอดทนนัน้ เป็นเจตจ านงของอุดมการณ์ที่อยู่เบือ้งหลงั ที่ตอ้งการให้
เกิดการยอมรบัโดยความสมัครใจและรูส้ึกถึงการเป็นคนดีที่ไดท้ า ตัง้แต่วยัเด็กไปจนแก่เฒ่า การ
ท าหน้าที่ เพื่อการเป็นคนดี ลูกที่ดี เมียที่ดี แม่ที่ดี จึงถือไดว้่าเป็นหนา้ที่หลกั เพื่อไม่ใหส้งัคมตรา
หน้าว่าเป็น “คนเลว” นั่นเอง ถึงแม้ว่างานนั้นจะซ า้ซากจ าเจ น่าเบื่อและไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลา
ก าหนดแน่นนอน และไม่มีสวสัดิก์ารใด ๆ เหมือนงานนอกบา้นหรือพืน้ที่สาธารณะ 

คุณลักษณะ บทเพศ และขนบธรรมเนียมผู้หญิง  
นิสัย รสนิยม ความชอบส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัว  จารีตประเพณี ของผู้หญิงที่ถูก

ก าหนดในสงัคม เกิดจากการจดัระเบียบความแตกต่างระหว่างเพศ การแบ่งงานกนัท าระหว่างเพศ 
ซึ่งกลายเป็นความจรงิทางสงัคมที่ผ่านปฏิบติัการของระบบชายเป็นใหญ่ จึงสรา้งความเหลื่อมล า้
โดยอาศัยการใหเ้หตุผลจากการจัดระเบียบเพื่อการพึงพิงทางเศรษฐกิจของผูห้ญิงที่ตอ้งรอ้งขอ
และยินยอมจากผูช้าย ผูช้ายเป็นผูท้ี่ตอ้งจุนเจือทางเศรษฐกิจของครอบครวั จึงเป็นผูม้ีอ  านาจใน
การควบคุม การยินยอมในการจัดต าแหน่งแห่งที่ทางสงัคมใหย้ึดติดอยู่กับความเป็นบา้น ความ
เชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mind set) ของผูห้ญิงคือความเป็นบา้นและตนเองคือแม่บา้นในทุกพืน้ที่ 
และทกุอณขูองจิตวิญญาณ 

การถูกท าให้ เป็น เรื่องส่วนตัว ซึ่ งผู้ห ญิ งตามคุณลักษณะและบทเพศ ตาม
ขนบธรรมเนียมเรื่องของผูห้ญิงทุกเรื่องส่วนตัว การตอ้งการความคุม้ครอง ความปลอดภัย และ
ตอ้งเป็นผูอ้าศยัจากเพศตรงกนัขา้มจึงเป็นการตรงึใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัทางสงัคมในเชิงลึก 
นอกเหนือจากนั้นการใหคุ้ณค่าและความหมายของงานหญิง โดยการเปรียบเทียบในกรอบของ
มาตรฐานของผูช้าย และก าหนดโดยผูช้ายนั้น คือการควบคุมผูห้ญิงในการท างาน เพื่อใหอ้ยู่ใต้
อาณัติระบบชายเป็นใหญ่ เมื่อความคิด ความเชื่อของคนในสงัคมเห็นว่าเหมาะสมดีงาม ว่างาน
นอกบา้นสอดคลอ้งคุณลักษณะของความเป็นชาย และงานในบา้นสอดคลอ้งคุณลักษณะของ
ความเป็นหญิง การถูกปิดกัน้ในการกา้วเขา้สู่พืน้ที่การถกูปิดกัน้ในความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
จึงเป็นความชอบธรรมในพืน้ที่งานนอกบา้น  
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อ านาจละมุนกับความชอบธรรม  
การสยบยอมต่ออ านาจของอุดมการณช์ายเป็นใหญ่ เกิดขึน้จากความรูส้ึกของผูท้ี่อยู่

ภายใต้อ านาจนั้นไม่ได้รูส้ึกถึงความรุนแรง ไม่มีการบังคับหรือลงโทษแบบทารุณ แต่อ านาจ
ดังกล่าวเป็นอ านาจแบบละมุน ที่สามารถท าให้ผู ้ที่ต้องท างานสามารถคล้อยตามด้วยความ
ยินยอม และผูใ้ชอ้  านาจนัน้มีความชอบธรรมในการควบคมุและก าหนดชะตาชีวิตของผูห้ญิง การ
สยบยอมต่ออ านาจและลกุขึน้มาจัดการใหผู้อ่ื้นที่ตนเองสามารถจัดการควบคุมไดข้องผูห้ญิง จึง
เป็นการผลิตซ า้ความเป็นรองที่ดอ้ยค่า ตกอยู่ใตอ้าณัติของความเป็นชายครอบง า โดยบุคคลนั้น
คิดว่าตนเองนัน้รูเ้ท่าทนั จึงเป็นการตรงึใหค้วามเท่าเทียมนัน้ยงัคงด ารงอยู่ดว้ยความยินยอม และ
เกิดการกดขี่ในเพศเดียวกนั จากผูห้ญิงกับผูห้ญิง ดว้ยหลากหลายที่มา อาจเป็นเพราะอาวโุสกว่า  
อาจจะเป็นเพราะฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า หรืออาจจะเป็นเพราะความสมัพนัธท์างสายเลือด ซึ่ง
เป็นการกดขี่ที่ไม่เพียงเฉพาะการกดขี่ทางเพศที่เราเขา้ใจกนัว่าเป็นการกดขี่ของผูช้ายที่สรา้งความ
ทกุข ์ทรมานใหก้บัผูห้ญิง 

ดงันัน้การกดขี่ที่มากกว่าการกดขี่จากเพศชาย เป็นการกดขี่ที่ไม่มีภาษาเรียก เป็นการ
กดขี่ที่ไม่ไดม้ีการสรา้งความรูว้่าเป็นการกดขี่ ถึงแมจ้ะเป็นการที่ผูห้ญิงถูกครอบง าดว้ยอดุมการณ ์
จนกระดิกตัวไม่ได ้แต่การกดขี่นัน้สรา้งใหค้นที่ถูกกดขี่ยินดีที่จะท าตามและไม่ไดรู้ส้ึกถึงการกดขี่ 
มนัคือความแยบยลของอ านาจที่จะกระท าการกบัเพศหญิงและความเป็นหญิง เพื่อตรงึใหค้วามไม่
เท่าเทียมทางเพศยงัคงอยู่ในสงัคม 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า การที่ผูห้ญิงคนหนึ่งถูกสังคมก าหนดใหเ้ป็นเพศที่อ่อนไหว 
และมีคุณลักษณะเป็นผูอ้นุบาลผูอ่ื้นนั้น เป็นกรอบกับดักใหผู้ห้ญิงติดอยู่ในความเป็นรองอย่าง
หลดุไม่พน้ ชีวิตและจิตวิญญาณของผูห้ญิงถูกผูกติดกบัความรบัผิดชอบเรื่องในบา้นที่ไม่อาจถอด
ถอนได ้และความเป็นผูห้ญิงที่ดีคือความจรงิที่ถูกสรา้งดว้ยอ านาจละมนุในการควบคมุพฤติกรรม
ของผูห้ญิงใหอ้ยู่ใตอ้าณัติของความเป็นชายที่ครอบง า ถึงแมว้่าพวกเธอจะสวมบทบาทความเป็น
ชายในพืน้ที่ท างาน แต่นั่นหมายถึงการยอมรบัถึงความเป็นรองและผลิตซ า้ความเป็นหญิงอีก
ชัน้หนึ่ง ผูเ้ขียนจึงมีความประสงคท์ี่จะเสนอว่า สงัคมควรเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงแสดงความสามารถ
ในการท างานไดใ้นแบบของพวกเธอ โดยไม่ควรน าเอามาตรฐานของผูช้ายมาเป็นตัวตั้ง  เพราะ
เท่ากับเป็นการสรา้งการกดขี่ให้กับตัวผู้หญิงเอง ดังนั้นการเปรียบเทียบหรือการแข่งขันที่มี
มาตรฐานซึ่งสรา้งโดยผูช้ายนั้น จึงหมายถึงความเหลื่อมล า้ที่ไม่มีวันเท่าเทียม ผูห้ญิงควรไดร้บั
โอกาสใหอ้อกแบบชีวิตในแบบของตนเอง ไม่ว่าจะในบา้นหรือนอกบา้น และหากมนุษย์เชื่อใน
ความหลากหลายในสงัคมรวมถึงการใหเ้กียรติกนั ไม่ว่าผูน้ัน้จะมีเพศสรีระอย่างไร มนุษยไ์ม่ควร



  133 

น าเอาเรื่องชนชั้น เชือ้ชาติหรือความแตกต่างมาเป็นตัวตัดสินชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเอง การ
กระท าเช่นนีจ้ะสามารถน าผูค้นในสงัคมไปพบกับสนัติสขุและความเท่าเทียมที่เป็นธรรมทางเพศ
ภาวะ (Gender Equity) การยอมรบัในความแตกต่างทางเพศภาวะ ทางชนชัน้ ทางการศึกษา ทาง
เศรษฐกิจ ทางชาติพนัธุ ์ภมูิล  าเนา และเชือ้ชาติ  

ชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิง ด ารงอยู่ดว้ยความคุน้เคย และการยอมรบั และการถูกละเลย
มองเห็นว่าไม่ส  าคญันัน้เป็นเรื่องธรรมดา งานวิจัยนีว้ิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงชีวิตประจ าวันของผูห้ญิงที่
รายลอ้มไปดว้ยอ านาจและการครอบง าของความเป็นชาย จากการศึกษาจากประสบการณห์ญิง 
การมองเห็นว่าการกดขี่คือการไม่กดขี่ การรบัรูเ้รื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศคือความเท่าเทียม
ทางเพศ เพราะฉะนัน้สงัคมจึงไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่มนษุยย์งัมองสงัคมแบบผิวเผิน ไม่ได้
มองแบบวิพากษ์และตั้งค าถามในสิ่งนัน้ ๆ การมองใหล้ึกซึง้ จึงเป็นการมองแบบพินิจพิจารณา
อย่างรอบคอบในสิ่งที่เกิดขึน้ วิธีวิทยาการวิจยัที่น ามาใชน้ี ้ช่วยท าใหม้นษุยฉ์ุกคิดมากกว่าการที่จะ
รบัรูเ้พียงว่าเกิดอะไรขึน้ การแสวงหาความรูเ้พื่อการแกปั้ญหาสงัคมจึงเป็นเพียงการพิสจูนแ์ละท า
การทดสอบจากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้แต่ไม่ไดเ้ป็นการสรา้งความรูร้ว่มกนัระหว่างผูศ้กึษาวิจยักบัผูใ้ห้
ขอ้มูล งานวิจัยที่ตัวผูว้ิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญและการบูรณาการจากศาสตรท์ี่เป็นสหวิทยาการ 
ผนวกกับประสบการณ์ของผูว้ิจัยที่ด  ารงอยู่ในแวดวงวัฒนธรรมเดียวกัน มีการเขา้ใจความหมาย
รว่มกนัไดใ้นสงัคม ซึ่งอาจเรียกไดว้่าเป็น “หวัอกเดียวกนั” จึงน าพาใหเ้ขา้ใจผูใ้หข้อ้มลูที่ลึกซึง้ แต่
ทัง้นีเ้ป็นเพราะมนุษยม์ีความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละศาสตรก์ระแสหลักทัง้หลายเป็นพืน้ฐาน จึง
สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ขาดหายไปในสังคม นั่ นคือการศึกษาถึงความรูส้ึกนึกคิด และความ
ปรารถนาที่จะพ้นทุกขข์องมนุษย ์ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยจึงรวบรวบความรูจ้ากการศึกษาผนวกกับ
ประสบการณ ์เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ ใหก้บัการวิจยัที่จะมีต่อไปในวนัขา้งหนา้เพื่อเป็นประโยชนต่์อ
สงัคม  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางเพศทีเ่ป็นธรรม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งได้

ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติลงนามร่วมกัน โดยเริ่มต้นในปี 
พ.ศ.2558-2573 ไดม้ีเป้าหมายที่เก่ียวกับบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของ
ผูห้ญิงและเด็กหญิงไวว้่า ยุติการเลือกปฏิบติั ขจดัความรุนแรงรวมถึงการคา้มนษุย ์การกระท าทาง
เพศ และการแสวงประโยชน ์ขจดัแนวปฏิบติัที่เป็นภยัทุกรูปแบบ ยอมรบัและใหค้ณุค่าต่อการดแูล
และการท างานบา้นแบบไม่ไดร้บัค่าจา้งและสรา้งหลกัประกันว่าผูห้ญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผล มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผูน้  าในทุกระดับการตัดสินใจในทางการเมือง 
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เศรษฐกิจและภาคสาธารณะ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development 
Goals (SDGs)) (United Nation, 2015) ตามที่น าเสนอดังกล่าวนี ้ผูว้ิจยัมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
แต่ในทางปฏิบติัเพื่อใหเ้ขา้ถึงในเชิงลึกและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า
หน่วยงานที่รบัผิดชอบควรเริ่มใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเพศภาวะที่คนในสงัคมยงัมองขา้มถึงความส าคญั 
เพศภาวะเป็นเพศทางวฒันธรรม ที่เป็นความเชื่อว่าความเป็นหญิงและความเป็นชายนัน้แตกต่าง
กนั ดงันัน้ควรน าความรูเ้รื่องนีใ้หค้นทุกคนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชนชัน้ เชือ้ชาติ การศึกษา ใด 
ๆ ก็ตามในสงัคม ไดต้ระหนักถึงเรื่องนีอ้ย่างยิ่ง ผูว้ิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากคนในสงัคมมีความ
ตระหนักและเขา้ใจ ยอมรบัถึงความแตกต่างของมนุษย์ที่ไม่ไดเ้ป็นเพียงเรื่องของการถูกสรา้งให้
เป็นปกติเพียงสองเพศ และไม่ได้ถูกสรา้งว่าบทบาทของหญิงและชายที่ต้องเป็นคู่ตรงกันขา้ม 
เสน้ทางแห่งความส าเร็จของชีวิตการท างานและครอบครวันัน้มีหลายรูปแบบ การถูกสรา้งใหเ้ป็น
ปกติในสงัคมของผูห้ญิงตอ้งถูกคลี่คลายและมีการศึกษา น ามาเผยแพร่การสรา้งใหค้วามรูข้อง
ผูห้ญิงเป็นที่ยอมรบัและเปิดกวา้ง จึงเป็นสิ่งที่ส  าคญัอย่างยิ่งในสงัคม 

การสรา้งระบบความรูใ้นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเก่ียวขอ้งกับมิติต่าง ๆ ไม่ว่ามิติ
ทางเศรษฐกิจ มิติทางสงัคม นอกเหนือจากมิติดังที่กล่าวมาแลว้นัน้ ผูว้ิจยัจึงอยากชีช้วนใหค้นใน
สงัคมพิจารณาใหล้ึกซึง้ถึงอีกมิติที่ส  าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ มิติทางวัฒนธรรม ในที่นีจ้าก
งานวิจัยนีไ้ดศ้ึกษาถึงวัฒนธรรมตามความหมายของความคิด ความเชื่อในสังคม และมิติทาง
วฒันธรรมเรื่องเพศ  

1. ควรมีการใหค้วามรูแ้ละการรูเ้ท่าทนัเรื่องเพศภาวะ 
2. สง่เสรมิงานวิจยัที่เก่ียวกบัผูห้ญิง ที่ศกึษาเชิงลกึ วิพากษว์ฒันธรรมเรื่องเพศ 
3. ศกึษาการมีสว่นรว่มในการท างานรว่มกนัในพืน้ที่งาน 
4. การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัความเท่าเทียมกนัทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
5. การจดัสมัมนาและสื่อ เรื่องวฒันธรรมทางเพศและบทบาททางเพศ 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการใหค้วามรูแ้ละการเผยแพร่ในช่องทางต่าง  ๆ 

ดังที่กล่าวมานั้น ภาครฐัและภาคเอกชนควรน าผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษาและ
สถาบนัครอบครวั พรอ้มทัง้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดร้บัการน าความรูแ้ละประสบการณ์ของผูใ้ห้
ขอ้มลูในงานวิจยัฉบบันีไ้ปประกอบใชใ้นกระบวนการเรียนรู ้โดยการเปิดพืน้ที่ในวงการต่าง ๆ มาก
ขึน้ ปรบัฐานคิด เจตคติของการมองผูห้ญิงเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนเสริมใหเ้ป็นส่วนส าคัญ
เช่นเดียวกนักบัเพศชาย ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
พ.ศ. 2561 – 2564 ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ไดใ้หค้วามหมายในเรื่องของความเสมอภาค
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หญิงชายไว้ว่า “ความเสมอภาคหญิงชาย ไม่ใช่ ความเหมือนกันหรือเท่ากัน แต่หมายถึงการ
ค านึงถึงความแตกต่างในปัญหา ความต้องการ โอกาส ศักยภาพ ของเพศหญิงและเพศชาย 
เพื่อใหท้ั้งสองเพศอยู่ดว้ยกันอย่างปรองดองและไดร้บัประโยชนอ์ย่างสมดุล” ซึ่งมีวิสัยทัศนก์าร
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย “เป็นองคก์ารเสริมสรา้งความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย” ดว้ยยุทธศาสตรแ์ละโครงการต่าง ๆ จากขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัไดม้องเห็นว่าจ านวนโครงการ 1 
โครงการต่อปีมีจ านวนนอ้ยเกินไป จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจและ
เสริมสรา้งทัศนคติ มีจ านวนเพียง 3 ช่องทางต่อปี องคค์ณะที่มีส่วนเสริมพลงั เพิ่มบทบาทการมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ มีเพียง 1 องคค์ณะ จึง
เป็นขอ้จ ากัดของการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และการก าหนดใหม้ีสตรีเป็นองคป์ระกอบใน
สดัส่วนที่เหมาะสมนัน้ เป็นเรื่องยากที่จะตอบไดว้่าสดัส่วนที่เหมาะสมนัน้เป็นเช่นไร การก าหนด
มาตรการเฝ้าระวงั ขจดัปัจจยัเสี่ยง ป้องกนั คุม้ครอง ช่วยเหลือและเยียวยา มีสถานที่บรกิารเพียง 
5 แห่งต่อปี  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความพยายามของทางภาครฐัและเอกชนที่พยายามแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล า้ระหว่างเพศในเชิงนโยบายนัน้ ใหค้วามส าคญัทางเชิงงบประมาณและบุคลากรผู้
ขบัเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือใหเ้กิดผลทางรูปธรรมต่อสงัคม จึงเป็นการ
ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึน้ได้ การให้ความส าคัญกับความรูข้องผู้หญิงจาก
ประสบการณ์ของผูห้ญิงยังถูกมองขา้ม เพราะผูบ้ริหารและผู้ตัดสินใจในโครงการและนโยบาย 
ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ไม่เพียงมิติทางเพศสรีระที่มีเพียงเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น 
การเหมารวมว่าเพศชายเป็นเพศที่กดขี่ และไดเ้ปรียบ การก าหนดจ านวนผูห้ญิงเท่ากบัผูช้ายในเชิง
สถิติและปรมิาณ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิได ้ความเป็นเพศภาวะที่มากกว่า
เพศหญิงและเพศชาย ควรใหค้วามสนใจและใหค้วามรู ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหเ้กิดขึน้ในสงัคม ซึ่ง
ในมิติอ่ืนที่ควรจะน ามาพิจารณาถึงการน ามาแกไ้ขปัญหาและส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของ
เพศนัน้ คือ มิติในดา้นวยั ชนชัน้ เชือ้ชาติ ศาสนา และการศกึษา ลว้นแต่เป็นปัจจยัที่ตอ้งไดร้บัการ
น ามาศึกษาและจัดท าเป็นโครงการเป็นรูปธรรม สรา้งความเขา้ใจใหค้นในสงัคมตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แบบองค์รวมมากกว่าการแบ่งแยกส่วนเพื่อการ
แก้ปัญหาแบบเชิงลึก เพื่อเป้าหมายของความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equity) อย่างเป็น
ธรรม มุ่งสรา้งความสขุในการอยู่รว่มกนัในสงัคมแบบยั่งยืน 
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