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ฉล าด ชาย

รมิ ต าน น ท์

สตรีศก
ึ ษาในฐานะทีเป็ นวิชาถูกพัฒนาขึนมาในสถาบันทางวิชาการในโลกตะวันตกตังแต่ทศวรรษ
ที 1960 เป็ นต ้นมาในประเทศอังกฤษ วิชาแรกของสตรีศก
ึ ษาสายอังกฤษเปิ ดสอนโดย จูเลียต มิตเชลล์
(Juliet Michell) ในสถาบันชือ Anti-University เมือปี คศ. 1968-9 (พ.ศ. 2511-2) ในสหรัฐอเมริกา
สตรีศก
ึ ษาในฐานะเป็ นหลักสูตรเต็มรูป เปิ ดการสอนที San Diego State University ในปี คศ. 1970
(พ.ศ. 2513) จุดเน ้นของสตรีศก
ึ ษาคือเป็ นสหวิทยาการ หรือ สหสาขาวิชา ครอบคลุมข ้ามมนุ ษยศาสตร์
(humanities) สั งคมศาสตร์ (Social sciences) และ วิทยาศาสตร์ (sciences) สาขาต่าง ๆ สิงทีสตรี
ศึกษาาพยายามทําไม่เพียงแต่นําเอามิตม
ิ ม
ุ มองทางวิชาการของนั กสตรีนย
ิ มเข ้ามาสูโ่ ครงสร ้างทีดํ ารงอยู่
ของมหาวิท ยาลั ย เช่ น การเรีย น การสอน ในสาขาวิช าต่า งๆ เท่า นั น แต่พ ยายามทีจะปฏิรูป หรือ
เปลียนแปลงหลักสูตร และเนือหาของวิชา ต่าง ๆ เพือให ้สะท ้อนถึงความห่วงใย ปั ญหาและผลประโยชน์
ต่าง ๆ ของผู ้หญิงอีกด ้วย
ในบทความทีเขียนขึนเมือตอนต ้น ๆ ของการเรียนการสอนสตรีศก
ึ ษา เอเดรียน ริช (Adrienne
Rich) (1975) ว่า ลักษณะ “ชายเป็ นศูนย์กลาง” (androcentric) ของมหาวิทยาลัยจะต ้องถูก
เปลียนแปลง ก่อนทีสตรีศก
ึ ษาจะถูกมองว่าเป็ นเพียง “แฟชัน” ชัวครังชัวคราวของหลักสูตรชายเป็ น
ศูนย์กลางที “แท ้จริง” พูดอีกอย่างหนึงคือถ ้าโครงสร ้างของการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่ถก
ู
เปลียนแปลงจากทีเคยเป็ นมา คือมีลักษณะแบบชายเป็ นศูนย์กลางตราบนัน สตรีศก
ึ ษาก็จะถูกมองว่าเป็ น
กระแสทีเข ้ามาชัวครังชัวคราวเท่านั น อนึง เอเดรียน ริช ยังเสนอต่อไปอีกว่า สตรีศก
ึ ษาจะต ้องเป็ นการ
เรียนการสอนทีผู ้เรียน-ผู ้สอนสามารถเข ้าถึงกันได ้ในฐานะ “ส่วนตัว” (personal) และจะต ้องมีลักษณะ
“ต่อต ้าน ลําดับชันสูงตําของการบังคับบัญชา” (anti-hieraschical style) ทังนีก็เพือทีจะได ้เปิ ดโอกาสให ้
ผู ้หญิง สามารถ “สํ ารวจและค ้นหาบรรดารากเหง ้าต่าง ๆ ทีเชือมโยงพวกเธอเข ้าด ้วยกันทังหมด”
อย่างไรก็ตามมีนักสตรีนย
ิ มอีกไม่น ้อยทียังไม่ปลงใจกับ “สตรีศก
ึ ษา” ทีมีนัยมุง่ เป็ นเฉพาะ
“ผู ้หญิง” เท่านั น และได ้นํ าเสนอยุทธวิธแ
ี บบ นั กบูรณาการ (integrationist strategies) หลาย ๆ ยุทธวิธ ี
ซึงรวมเอาคําทีกว ้างกว่า “สตรีศก
ึ ษา” เช่นคําว่า “เพศสภาพศึกษา” (gender studies) เข ้าไว ้ด ้วย (โปรด
ดูเพิมเติมในหัวข ้อ “เพศสภาพศึกษา”)
กระนั นก็ตามฝ่ ายทียืนยันว่าจํ าเป็ นต ้องใช ้ “สตรีศก
ึ ษา” ก็มเี หตุผลว่าหลักสูตร เนือหา และการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่าทีเป็ นมา และเป็ นอยูไ่ ม่เพียงแต่ไม่สะท ้อนออกซึงเรืองราว ประสบการณ์
ความรู ้และผลประโยชน์ของผู ้หญิงเท่านั น แต่กลับสะท ้อนโลกและความรู ้ของ ผู ้ชาย จึงจํ าเป็ นทีจะต ้องมี
หลักสูตรการศึกษาทีต ้องค ้นหาเรืองราว ประสบการณ์และความรู ้ของผู ้หญิงกันใหม่ โดยใช ้มิตม
ิ ม
ุ มอง
แบบ “สตรีนย
ิ ม” (feminism)
อนึง นั กสตรีนย
ิ มทีไม่เห็นด ้วยก็โต ้แย ้งว่าการที “สตรีศก
ึ ษา” พยายามนํ าผู ้หญิงเข ้ามาเป็ น
ศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู ้ (gynocentric) ไม่เพียงแต่เป็ นการพยายาม “ย ้อน” กระแสไปอีกทาง
เท่านั น ซึงไม่ตา่ งอะไรกับข ้อกล่าวหาว่าพวกผู ้ชายทําอย่างนั นมาตลอดต่อไปนีผู ้หญิงจะทําบ ้าง ซึง
นอกจากจะไม่ถก
ู ต ้องแล ้วยังล ้าสมัยไปแล ้วด ้วย
ทีกล่าวข ้างบนเป็ นเหตุการณ์ในโลกตะวันตก ในกรณีของประเทศไทย การทีมีหลักสูตร “สตรี
ศึกษา” เปิ ดสอนขึนเป็ นทางการแห่งแรกทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาด ้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
ชีให ้เห็นว่าในทัศนะของนั กสตรีนย
ิ มไทย “สตรีศก
ึ ษา” เป็ นชือทีเหมาะสมกับ บริบทของสังคมไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มส
ี ถาบันบางแห่งทีทํางานเชิงปฏิบัตก
ิ ารเคลือนไหวในเรืองผู ้หญิงก็หน
ั ไปใช ้คําว่า
“gender” ตามกระแสความสนใจของแหล่งทุนจากภายนอกประเทศบ ้างและเพือให ้สอดคล ้องกับบริบท
ของสังคมไทยตามทัศนะทีหลากหลายของสิงทีเรียกว่า “สตรีนย
ิ ม” “สตรีศก
ึ ษา” และ “เพศสภาพศึกษา”

น่าตังข ้อสังเกตุเหมือนกันว่า มโนทัศน์หรือแนวความคิดเรือง gender เป็ นสิงทีถูกคิดขึนมาในวง
วิชาการและวงการเคลือนไหวเรืองผู ้หญิงในโลกตะวันตก ตอนแรกเริมเพือแยกและแสดงให ้เห็นความ
แตกต่างเรือง “เพศ” ทางชีววิทยา และ “เพศสภาพ” ซึงเป็ นสิงทีถูกสร ้างทางสังคม ดังกล่าวแล ้วใน
ตอนต ้น แต่เมือเข ้ามาสูส
่ งั คมไทย หน่วยงานและสถาบันบางแห่งแปลคํานีว่า “บทบาทหญิงชาย” ซึงผิด
ไปจากความหมายดังเดิม คําว่าบทบาทหญิงชายน่าจะตรงกับข ้อความว่า “gender relations” แต่กอ
็ ก
ี นัน
แหละก็ยังไม่น่าจะถูกต ้องนั ก เพราะเพศสภาพเป็ นสิงทีถูกสร ้างทาง สังคมทีไม่ได ้มีเพียง สองเพศสภาพ
คือหญิงกับชายทีแยกขาดออกจากกันอย่างแน่นอนตายตัว แต่เป็ นสภาวะทีมีหลายสภาพและเคลือนย ้าย
ไปมาได ้โดยไม่หยุดนิง gender relations จึงไม่จํากัดว่าเป็ นเพียงความสัมพันธ์หญิงชาย หากเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงรักหญิง ซึงเป็ นอีกเพศสภาพหนึงก็ได ้
ในกรณีของหลักสูตรสตรีศก
ึ ษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเลือกใช ้ชือหลักสูตร
และปริญญาว่าสตรีศก
ึ ษา ก็เนืองมาจากในเงือนไขหรือบริบทของสังคมไทย เมือมองความสัมพันธ์ของ
ผู ้คนส่วนใหญ่ยังอยูใ่ นลักษณะของหญิง-ชายอยูโ่ ดยเฉพาะเมือพิจารณาถึง การดํารงอยูแ
่ ละเพิมขึนของ
ปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ เช่น ความรุนแรงทางเพศรูปแบบต่าง ๆ ตังแต่การข่มขูล
่ วนลามทางเพศ การข่มขืน
จนถึง การค ้า ผู ้หญิงทังในทางเพศ และในเรืองแรงงาน การกีดกันผู ้หญิงออกจากโครงสร ้างอํานาจทาง
การเมือง การบริหารในทุกระดับยังคงมีอยู่ การไม่ให ้คุณค่างานและบทบาทหน ้าทีทางด ้านการผลิตซํ า
(reproduction) ในครัวเรือนของผู ้หญิง ในขณะทีกดค่าจ ้างแรงงานและจํ ากัดโอกาสของผู ้หญิง ในการ
ผลิต (production) การกีดกันไม่ให ้ผู ้หญิงได ้มีโอกาสประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนาบางอย่าง อันเป็ น
หนทางทีจะเข ้าสูก
่ ารบรรลุทาง จิตวิญญาณ เช่น การไม่ยอมรับภิกษุ ณีเหล่านี เป็ นเครืองบ่งชีอย่างชัดเจน
ว่าสตรีศก
ึ ษาในความหมายทีผู ้หญิง และเรืองราวของผู ้หญิงเป็ นจุดศูนย์กลางของความสนใจ ยังมี
ความสํ าคัญในลําดับสูงมาก ซึงอาจต่างไปจากสถานการณ์ในประเทศโลกตะวันตกบางประเทศทีความ
สัมพันธ์หญิงชายได ้เปลียนแปลงไปในระดับทีปั ญหาความสัมพันธ์หญิงชายมี “น ้อย” ลง
อนึง แต่ทงนี
ั มิได ้หมายความว่าสตรีศก
ึ ษาจะศึกษาเฉพาะเรืองราวของผู ้หญิงเท่านันไม่
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้หญิงผู ้ชายก็ด ี และ ผู ้หญิงกับผู ้หญิงก็ด ี ผู ้ชายกับผู ้ชายก็ด ี หรือเพศสภาพอืน ๆ
เช่น “ทอม” “ดี” “กระเทย” “ตุ๊ด” และอืน ๆ เท่าทีมีการสร ้างทางสังคมขึนมาในสังคมไทยล ้วนอยูใ่ น
ขอบเขตความสนใจของสตรีศก
ึ ษาทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทังสิน

