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บทที่ 2 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง : การเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชายในกฎหมายมังราย

ศาสตรและกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม  เปนการศึกษาในเชิงวิเคราะหจากเอกสารที่มีความ
แตกตางจากปรากฎการณหรือสถานการณที่เห็นไดดวยตา เชน สามีตบภรรยา ที่สามารถบอกไดทันที
วา     เหตุการณนี้คือความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นการวิเคราะหจากเอกสารจึงไมใชส่ิงที่จะ
มองเห็นแบบชัดเจนไดดวยตาเปลา ส่ิงที่งานศึกษานี้ตองการคือกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนฐานคิด     
กรอบแนวคิดจึงเปรียบเสมือนแวนตาที่ผูศึกษาจะหามาสวมใสเพื่อท่ีจะมองใหเห็นสิ่งที่แฝงตัวอยู     
ภายใตวาทกรรมของกฎหมาย 
 ผูศึกษาไดใชแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ทําความเขาในกับประสบการณ 
ความรูสึกของผูหญิง และแนวคิดนี้ยังเปนทั้งแนวคิดและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีการ
กลาวถึงกันมากในระดับสากลในชวง 30-40 ปที่ผานมา และเปนที่กลาวถึงวาระตาง ๆ และในสถานที่
ตาง ๆ    ที่มีการพูดถึงความไมเทาเทียม1 แนวคิดแบบสตรีนิยมจึงเปนเครื่องมือหรือแนวคิดที่จะเปด
โลกทัศนของสังคมใหมองเห็นสภาวะที่สังคมกระแสหลักกดขี่และเอารัดเอาเปรียบผูหญิง 
 แนวคิดสตรีนิยม เปนทั้งระบบคิดและขบวนการทางสังคมที่พยายามจะเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะตั้งอยูบนการวิเคราะหที่วาผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบและผูหญิง
อยูในสภาพที่เปนรอง หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาสตรีนิยมมีจุดหมายทางการเมืองพอ ๆ กับ           
จุดมุงหมายทางวิชาการ สตรีนิยมมีลักษณะเปนสหสาขาวิชา และจะยอมรับในประสบการณสวนตัววา
เปนขอมูล ที่ใชในการศึกษาได และไดมีการเสนอใหความเปนเพศ (Gender) เปนหนวยเริ่มแรกของ
การวิเคราะห และถามีการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสภาพที่ เปนกลุมคนความเปนเพศถือวา            

                                                        
 1 Beasley. 1999, อางใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20,  หนา 
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เปนเครื่องมือการวิเคราะหที่สําคัญ และมักจะพิจารณาใหผูหญิงเปนหนวยหลักของการวิเคราะห      
สตรีนิยมสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับอิสระภาพสวนบุคคล ครอบครัว รัฐ การกระจายอํานาจ           
ที่ไมเทาเทียมกันทางเพศในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และเรียกรองให               
มีการสรางสมดุลยใหมระหวางเพศ ในนามของความมีมนุษยธรรมเดียวกันและเคารพในความแตกตาง
ของกันและกัน1 งานศึกษาในแบบสตรีนิยม จะเปนการวิเคราะหถึงความต่ําชั้นกวาของผูหญิงในมิติ
ตาง ๆ ภายใตระบบปตาธิปไตย (Patriarchy) ที่อาศัยผูชายเปนจุดศูนยกลาง ดังนั้นภายใตสถานะ       
ที่ต่ําชั้นกวาของผูหญิงจึงกลายเปนแรงขับเคลื่อนของขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางเพศในมิติทางสังคม 
 
ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism Theory) 
 
 การสรางความเปนเพศหญิงและเพศชายหรือเพศสภาพ (Gender) เปนรากฐานประการ
หนึ่งของระบบตาง ๆ ทางสังคม ดังนั้นผูหญิงและผูชายจึงไมใชคูตางเพศที่จะนํามาเปรียบเทียบกัน
อยางขาดความเอาใจใสเปนพิเศษ หากแตประเภทตาง ๆ ทางความเปนเพศ (Gender Categories) เชน 
เพศเมีย เพศผู (Male-Female) ลักษณะสตรีเพศและลักษณะบุรุษเพศ (Feminine-Masculine) เด็กผูหญิง
และเด็กผูชาย (Girls-Boys) และแมแตสตรีและบุรุษ (Women-Men) ตาง ๆ เหลานี้ จําตองถูกนํามา
วิเคราะหเพื่อที่จะไดรูวาการที่สังคมจัดผูคนออกเปนประเภทตาง ๆ บนฐานของความเปนเพศ ถูกสราง
ขึ้นดํารงอยูและสืบตอไปในชีวิตประจําวัน โดยผานสถาบันทางสังคมสําคัญตาง ๆ เชน ครอบครัว 
เศรษฐกิจ การเมือง จารีตประเพณี และกฎหมายเปนตน2 โดยสถาบันเหลานี้จะปลูกฝงและ              
สรางลักษณะของความเปนหญิงและลักษณะของความเปนชายในลักษณะคูตรงขาม (Binary Opposition)    
ที่ลวนแตกีดกันและเต็มไปดวยอคติทางเพศ 
 ความเปนหญิงความเปนชายที่เกิดจากการประกอบสรางทางสังคมหรือเพศสภาพ 
(Gender) ก็คือความเปนมนุษย มีทั้งสภาวะที่ผูกติดอยูกับกายภาพหรือเนื้อตัวรางกาย เปนลักษณะ
ทางชีวภาพในเพศ (Sex) ของมนุษย กับอีกสภาวะหนึ่งเปนสภาวะที่ถูกปนแตงขึ้นมาใหเปนอัตลักษณ
ทางเพศ (Gender Identity) เปนการพัฒนาเพศทางจิตใจ การเรียนรูบทบาททางสังคมและการกอรูป 

                                                        
 1 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20, หนา 4-5.   
 2 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, “โลกานุวัฒนกับเซ็กสที่ชอบธรรม: พันธนาการที่ไรพรมแดน”, เซ็กสขาม

ชาติ เซ็กสอินเตอรเน็ต, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน,2544), หนา 177-182. 
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แนวโนมในเรื่องเพศ เปน “การสรางความเปนเพศทางสังคม” (Social Costruction of Gender)1    
เปนเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม และคนสวนใหญยังถูกทําใหเช่ือวาสภาวะทางกายภาพเปน “ธรรมชาติ” 
ตอง “ยอมรับ” เปลี่ยนแปลงแกไขอะไรไมไดหรือเกิดลัทธิวา “ธรรมชาติ” เปนตัวกําหนดอยางสิ้นเชิง 
และมีการสรางความเชื่อตอไปอยางมีตรรกะวาธรรมชาติเปนตัวกําหนด ความเปนหญิงเปนชายดวย 
ดังนั้นความเปนมนุษยจึงเกิดปฎิสัมพันธกันระหวาง “ธรรมชาติ” กับ “วัฒนธรรม” ความเปนหญิงเปน
ชาย   จึงเปนสภาวะที่เคลื่อนยายไดโดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการแพทย2 ความเปนหญิง
เปนชายจึงถูกสังคมสรางโดยอาศัยพื้นฐานทางชีวภาพของบุคคลคนนั้นเปนหลัก 
 ความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายทางสรีระไดสงผลสูความเชื่อท่ีวาผูหญิงและ

ผูชายมีความแตกตางกันในทางอื่น ๆ ดวยไมวาจะเปนในเรื่องสติปญญา ความสามารถ ความถนัด 
จิตใจ และอารมณ และความเชื่อเชนนี้ยังถูกมองวาเกิดขึ้น “ตามธรรมชาติ” ซ่ึงหมายความวา         
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได จากเหตุผลทางชีวะภาพระหวางเพศไดนําไปสูการกําหนดตําแหนงแหงที่ 
ที่เปนลักษณะประจําเพศ และกลายเปนอคติทางเพศที่กลายเปนความไดเปรียบของเพศชายที่        
เอาเปรียบมนุษยที่มีลักษณะทางชีวภาพที่เปนหญิง เชน ความเชื่อที่วาผูหญิงเปนเพศที่ไมมีเหตุผล
ชอบใชอารมณ นําไปสูการที่สังคมไมยอมรับผูหญิงใหเปนผูนําเพราะมีคุณสมบัติทางเพศที่          
ไมเหมาะสม  
 คุณลักษณะของแตละเพศที่ปรากฏไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตไดถูกสรางขึ้น
โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซับซอน และซึมซับเขาไปเปนสวนหนึ่งของความเปน
ตัวตนของคนในสังคม ความเปนเพศเปนตัวกําหนดความเปนตัวตน ทักษะ และความสัมพันธที่มีตอ
ผูอ่ืน  ของคนในแตละเพศ ความแตกตางในเรื่องการเลี้ยงดูจะเห็นไดชัดเจนขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น 
เด็กผูชาย    มีโอกาสเลนไดในทุกที่และเลนนอกบานเปนสวนใหญ ของเลนของเด็กผูชายมีความ
หลากหลายและเกมที่เลนจะมีกฏเกณฑและซับซอนมีจุดมุงหมาย และเปนการแขงขัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้
เปน          การเตรียมใหผูชายมีทักษะในการจัดการและความเปนผูนํา ในขณะที่เด็กผูหญิงถูกจํากัดให
เลนแตในบาน มีของเลนเพียงไมกี่ชนิด การเลนไมมีกฎเกณฑที่ซับซอน เชน เลนขายของ เลนตุกตา 
ชวยแมทํากับขาว นอกจากนี้หนังสืออานเลนของเด็กหรือหนังสือการตูน จะกําหนดความเปนหญิง
ความเปนชาย  อยางชัดเจน ไมวาจะเปนเรื่องเจาหญิง เจาชาย หรือเรื่องอื่น ๆ ผูหญิงคือ ผูตาม แมบาน 
ผูดูแลครอบครัว ผูพึ่งพิง ในขณะที่ผูชายคือผูนํา ผูปกปอง ผูเสนอความเห็น ผูตัดสินใจ เมื่อเด็ก เขา

                                                        
 1 Lorber and Farrel, อางใน ชลดา มนตรีวัต, การสรางความเปนหญิงเปนชายทางสังคม และจริยธรรมใน

ชุมชนลาหู, (เชียงใหม : ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541), หนา 32. 
 2 ฉลาดชาย รมิตานนท, คําบรรยายประกอบการสอนกระบวนวิชา “Feminism Philosophy”, (เชียงใหม : 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคศึกษาที่ 2/2543) 
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โรงเรียน เด็กก็จะพบกับความคาดหวังของครู ความสัมพันธกับเพื่อน ซ่ึงลวนมีสวนสรางทักษะที่เชือ่
วาเหมาะกับเพศ          ที่แตกตางกัน และผูหญิงจะถูกจํากัดโอกาสในการทํางานในบางอาชีพที่ถูกเชื่อ
วาเปนอาชีพของผูชาย 
ส่ิงเหลานี้เปนเสมือนการกําหนดเสนทางใหผูหญิงเดินอยางหลีกเลี่ยงไมได  
 ในสังคมปจจุบันการขัดเกลาทางเพศที่มีความสําคัญไมนอยกวาครอบครัว โรงเรียน 
หรือกลุมเพื่อน คือ ส่ือตาง ๆ นวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร ลวนสรางและเสริมความเปนหญิง    
ความเปนชายตามประเพณีนิยม ไมวาจะเปนเรื่องคุณคาของสาวบริสุทธิ์ ความเปนแมบานแมเรือน 
ผูหญิงกับความสวย ความสาว ในขณะที่ผูชายถูกสะทอนควบคูกับการทํางาน การเปนผูนํา       
ความเปนผูกลา ในสังคมที่เปนเชนนี้จึงไมนาแปลกที่คนในสังคม ไมวาเพศหญิงหรือเพศชายยังมี
คุณลักษณะที่ดูแตกตางกันและยังมีความเชื่อวาสิ่งเหลานี้เปนปรากฏการณตาม “ธรรมชาติ”            
ที่เปลี่ยนแปลงไมได  
 การที่สังคมกําหนดความเปนเพศขึ้น โดยใหผูหญิงมีคุณลักษณะบางอยาง และผูชาย          
มีคุณลักษณะบางอยางและเชื่อวาเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได นําไปสูการกาํหนดบทบาทหนาที ่รวมทัง้
สถานะสูงต่ําที่แตกตางกันของคนสองเพศ ผูหญิงอยูในสภาพเปนผูที่ดอยกวา เปนผูตาม เปนผูถูก
กําหนด ในขณะที่ผูชายอยูในฐานะที่เหนือกวา เปนผูนํา เปนผูกําหนด ตัวอยางเชน การเชื่อวาผูหญิง
มีหนาที่หลักในการเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว นําไปสูการที่ครอบครัวไมสนับสนุนใหเด็กผูหญิง
ไดรับ  การศึกษา โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะไมดีนัก แตเด็กผูชายจะไดรับการศึกษาเพราะเชื่อ
วา       ผูชายมีหนาที่ในการเปนผูนําของครอบครัว ความเชื่อเชนวานี้ ทําใหผูหญิงในโลกนี้มี
สัดสวน     ของการไมรูหนังสือจํานวนมากกวาผูชาย และเนื่องจากดอยทางการศึกษารวมทั้งความ
เชื่อที่วา       ผูหญิง ไมมีทักษะทางเครื่องยนตกลไก ทําใหผูหญิงสวนใหญในโลกนี้เชนกันที่มี
สัดสวน                   ที่ตองทํางานไรทักษะและไดรับการจางแรงงานต่ํามากกวาชาย นําไปสูการที่ผูหญิง
อยูในกลุมของผูยากจนในสัดสวนที่มากกวาชาย  
 การเชื่อวาในเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ ผูหญิงเปนผูรองรับ ไมสามารถเปนผูแสดง 
(Passive) และตองเปนสาวบริสุทธิ์ ในขณะที่ผูชายเปนผูที่ตองแสดง ทําใหผูหญิงไมกลาเสนอหรือ
ตอรองในการใชเครื่องมือคุมกําเนิด เพราะกลัวถูกมองวาเปนผูหญิงไมดีหรือมีประสบการณ         
ในเรื่องเพศมากอน ผลที่ตามมา คือผูหญิงตองแบกรับภาระการตั้งทองและรับผิดชอบตอเด็กที่ไมได
ตั้งใจใหเกิด หรือติดโรคทางเพศอื่น ๆ ในทางจิตวิญญาณ ผูหญิงถูกเชื่อวาอยูในสถานะที่ดอยกวาชาย   
ผูหญิงไมสามารถพัฒนาความคิดในระดับนามธรรมได นักปรัชญาตะวันตกตั้งแต อริสโตเติล จนถึง
เฮเกล ไดอางมาตลอดวา ผูหญิงไมสามารถเปนเพื่อนกับผูชายไดเพราะผูหญิงปราศจาก             
ความสามารถทางศีลธรรมในการมีความสัมพันธเชิงมิตรภาพในรูปแบบสูงสุดได ความเชื่อเชนนี้ 
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สงผลใหผูนําทางศาสนาในศาสนาสําคัญ ๆ ของโลกลวนเปนเพศชายทั้งสิ้น ในหมูนักบวชดวยกัน 
นักบวชหญิง ก็มีสถานะที่เปนรองนักบวชชาย กรณีพระพุทธศาสนา แมพระพุทธเจาทรงยอมรับวา  
ผูหญิงสามารถบรรลุนิพพานได เชนเดียวกับผูชาย และในสมัยพุทธกาลไดมีพระภิกษุณีที่                   
เปนพระอรหันตจํานวนมาก แตสังคมไทยในสวนของมหาเถรสมาคมยังคงปฏิเสธการบวชเปนภิกษุณี
ของผูหญิงจนถึงปจจุบันนี้ สะทอนถึงการไมยอมรับความเทาเทียมทางจิตวิญญาณของหญิงและชาย       
ที่ดํารงอยูในสังคมไทยอยางเหนียวแนน ทั้งหมดนี้ลวนแสดงใหเห็นวาความเชื่อตาง ๆ ที่ควบคูมากับ
ความเปนเพศ ไดผลักหรือกันใหผูหญิงออกจากศูนยกลางของอํานาจ ไมวาทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ทําใหผูหญิงมีสภาพไมตางจากกลุมคนชายขอบที่ไรอํานาจอยูในสถานะของผูที่ถูกกําหนด  
ไมสามารถเปนผูกําหนดหรือผูตัดสินใจ1

 แมกระทั่งในประเด็นเรื่องประเวณี (Sexuality) ในสังคมไทยผูชายถูกคาดหวังวาจะตอง
เปนคนแสดงออกในเชิงทางกามารมณในขณะที่ผูหญิงตองไมแสดงออก ทําใหผูหญิงไมกลาที่จะ  
ตอรองในเรื่องเพศกับผูชาย เชนตอรองวา “ถาฉันจะมีเพศสัมพันธกับเธอ เธอจะตองใชถุงยางอนามัย” 
เพราะฉะนั้นเมื่อผูหญิงไมกลาตอรอง ส่ิงที่ตามมาก็คือ ทําใหเกิดการติดโรคจากผูชายโดยที่ตัวเองไมรู 
บางครั้ง    ก็ตั้งทองโดยไมตั้งใจ และผูชายมักไมรับผิดชอบตอผลที่ตามมาของเรื่องเพศสัมพันธ การตั้ง
ทองถูกมอง วาเปนปญหาของผูหญิง การที่ผูชายบอกวาการตั้งทองเปนปญหาของผูหญิง เปนเรื่องที่     
ทําเขาใจได เพราะวาสังคมไมไดคาดหวังใหผูชายรับผิดชอบจะเห็นวาเมื่อผูหญิงตั้งทองขึ้นมา              
ผูถูกตําหนิก็คือผูหญิง วา “ใจงาย  ถาฝายหญิงไมยอมผูชายแลวจะทองขึ้นมาไดยังไง” เพราะฉะนั้น   
ผูหญิงเปนฝายถูกตําหนิอยูตลอดเวลา เวลาที่ผูหญิงมีลูกแลวเอาลูกไปทิ้ง2 ความผิดทั้งมวลจึงไปตกที่           
ผูหญิงทั้งทางศีลธรรมหรือทางกฎหมาย  
 การใหความสําคัญกับความเปนประชาธิปไตย ทําใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกรอง
ใหผูหญิงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง3 ในสหรัฐอเมริกา ความสําเร็จของขบวนการเคลื่อนไหว
นี้    ผูศึกษาประเมินวา เหตุผลหนึ่งอาจจะมาจากการสนับสนุนของนักการเมืองผูชายกลุมหนึ่งที่
ตองการขยายฐานคะแนนเสียงจากกลุมผูหญิง อยางไรก็ตามจากการยอมรับเสียงของผูหญิง ไดทํา
ใหผูหญิงสวนหนึ่งเริ่มไดรับโอกาสการศึกษาเชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงไดทํางานนอกบานมากขึ้น 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ทําใหเกิดการตั้งคําถามตอความเชื่อเดิม ๆ ที่เสนอวาผูหญิงมีสถานะที่ดอยกวาชาย 
และ  ความแตกตางของผูหญิงและผูชายเปนเรื่องตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไมได รวมทั้งการ

                                                        
 1 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, “ความเปนเพศ (Gender)”, http://www.geocity.com/midnightuniv, (21 กุมภาพันธ 

2546) 
 2 “เจาโลก เปนเจาโลกจริงหรือ”,  http://www.geocity.com/midnightuniv, (21 กุมภาพันธ 2546) 
 3 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20, หนา 2.  

http://www.geocity.com/midnightuniv
http://www.geocity.com/midnightuniv
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พยายาม หาคําตอบวาทําไมความเชื่อเชนวานี้เกิดขึ้นและดํารงอยูไดมาเปนเวลานาน การเกิดการตั้ง
คําถาม          การหาคําอธิบาย และการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปล่ียนแปลงความเชื่อตลอดจนสภาพ
แหง         ความไมเทาเทียมกันระหวางเพศนี้ไดมีการเรียกรวม ๆ วา สตรีนิยม (Feminism)1

 สตรีนิยม ไดร้ือโครงสรางความคิดความเชื่อเกี่ยวกับผูหญิงในอดีตออกมาตีแผ แลว    
ทําใหเห็นวาสิ่งเหลานั้นไมถูกตองในเมื่อผูหญิงก็เปนคนเชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงตองถูกกดขี่บังคับ
ตาง ๆ นานาจากเพศชายการกดขี่บังคับเหลานั้นไดแก ความไมเทาเทียมกันในแงตาง ๆ ระหวางผูหญิง
และผูชายที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูหญิงจะออกมา
ทํางานนอกบานและเกงเกินหนาเกินตาผูชายไมไดสตรีนิยมไดหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตีแผ แลวแสดง
ใหสังคมเห็นวาไมยุติธรรม สังคมตองยอมรับความเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย ซ่ึง “สังคม” 
ในความหมายนี้ก็คือความคิดที่วาผูชายเปนใหญ ส่ิงที่ผูชายคิดนั้นถูกตองและเปนบรรทัดฐานใหกับ      
ทุกเพศในสังคม ส่ิงที่สตรีนิยมทําคือลุกขึ้นมาบอกวาสิ่งที่ผูชายคิดนั้นไมถูกตองและควรจะเปลี่ยนแปลง2

ความเหลื่อมลํ้าทางเพศไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวเรียกรองความเทาเทียมกันระหวางเพศ    
มาโดยตลอดโดยเฉพาะในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมา ในชวงเวลาดังกลาวยังไดเกิดการศึกษาและ         
คําอธิบายหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเปนรองของผูหญิงในดานตาง ๆ อยางมากมายอีกดวย คําอธิบาย
หรือแนวคิดทางสตรีนิยมที่เกิดขึ้นสวนใหญพัฒนาขึ้นจากแนวคิดกระแสหลัก ๆ  ที่มีอยูในสังคม ไมวาจะ
เปนเสรีนิยม (Liberalism) ลัทธิมารกซ (Marxism) จิตวิเคราะห (Psychoanalysis) หรือแนวคิดหลัง

สมัยใหม (Postmodernism)3

 
สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)  
 
 แนวคิดสตรีนิยมแนวนี้ถือวาเปนสํานักคิดแรกและถูกมองวาเปนแนวคิดกระแสหลักของ

สตรีนิยม เพราะคนสวนใหญจะคุนเคยกับแนวคิดนี้ สตรีนิยมสายเสรีนิยมไดรับอิทธิพลอยางสูงจาก
แนวคิดเสรีนิยมที่ใหความสําคัญกับความเทาเทียมกั

                                                       

นของมนุษยโดยเฉพาะในทางกฏหมาย           
ใหความสําคัญตอปจเจกนิยมที่มีเหตุผล4 นักสตรีนิยมของกลุมนี้เรียกรองการปฏิบัติตอหญิงชาย        

 
 1 วารุ ณี  ภู ริ สิ นสิทธิ์ , “แนวคิ ดสตรี นิ ยมในสกุ ลความคิ ดต างๆ”,  

http://www.geocity.com/midnightuniv,(21 กรกฎาคม 2546) 
 2  “บาปรัก ในมุมมองของ เกยนิยม”,  http://www.geocities.com/teaptong/lovesin.html, (14 กันยายน 2546) 
 3 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, “แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดตางๆ”,  http://www.geocity.com/midnightuniv, 

(21 กรกฎาคม 2546) 
 4 เรื่องเดียวกัน. 

http://www.geocity.com/midnightuniv
http://www.geocities.com/teaptong/lovesin.html
http://www.geocity.com/midnightuniv
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อยางเทาเทียมกัน นักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมนําเสนอวาโดยธรรมชาติแลวผูหญิงมีตัวตนเปนอิสระจาก
ผูชาย และมีสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชนเดียวกับผูชาย แตพวกเธออยูในโครงสรางที่ปฏิเสธสิทธิ         
ทั้งหลายในฐานะเปนพลเมืองเชนเดียวกับที่ผูชายไดรับ สิทธิที่เรียกรองประกอบดวยสิทธิที่จะ         
มีชีวิตอยู สิทธิในการแสวงหาความสุข1 ทําใหนักสตรีนิยมในแนวนี้มักเรียกรองใหผูหญิงเปลี่ยนแปลง 
ตนเองใหเปนคนมีเหตุผล ปรับปรุงตัวเองใหเหมือนกับผูชาย เชนตองไมใชอารมณ ไมแสดงความ
ออนแอ และเชื่อวาผูหญิงและผูชายไมมีความแตกตางกัน เปนมนุษยเหมือนกัน  

 ดังนั้นผูหญิงควรมีโอกาสที่จะทําทุกอยางใหไดเหมือนผูชาย เรียกรองใหผูหญิงมีโอกาส    
ที่ เทาเทียมในการแขงขันภายในระบบสังคมที่ เปนอยูโดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะ                   
ใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย  ทางการเมือง เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคลใน          
การแขงขันในตลาดสาธารณะ เพราะเชื่อวาถาผูหญิงมีโอกาสที่เทาเทียมแลว ผูหญิงจะเปนเหมือน    
ผูชายไดทุกอยาง การตอสูหลักของสตรีนิยมสายนี้คือ การตอสูผานทางการแกไขกฎหมาย หรือ    
การแกไขในแนวสังคมสงเคราะห ไมใหความสําคัญกับการแกไขหรือเปล่ียนแปลงที่โครงสรางสังคม       
นักสตรีนิยมสายเสรีนิยมถูกวิจารณคอนขางมากโดยเฉพาะการใหความสําคัญเฉพาะประเด็นของ  
กฎหมาย เพราะความดอยโอกาสของผูหญิงหลายประการไมสามารถแกไขผานทางการแกไขกฎหมาย 
เชน ไมมีกฎหมายใดระบุวาผูหญิงตองเปนหลักในการดูแลลูก แตในความเปนจริงผูหญิงกย็งัคงตองรบั
ภาระหนาที่นี้ นอกจากนี้การเรียกรองใหผูหญิงตองปรับตัวเอง ไมวาจะเปนการแตงกายหรือแสดง   
ทาทางตลอดจนการคิด อารมณใหเหมือนผูชาย ก็ถูกวิจารณเชนกันวาเปนการแสดงถึง การยอมรับให 
“ความเปนผูชาย” เปนตัวแบบของมนุษยที่พึงประสงค ซ่ึงไมนาถูกตองเพราะคุณลักษณะหลาย ๆ 
ประการของผูชาย เชน การชอบแขงขัน ไมมีความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ไมมีความออนโยน ความกาวราว 
การเก็บกดทางอารมณ ลวนไมใชคุณลักษณะที่พึงประสงคของมนุษยอีกตอไป2 และภายใตกระแส
วิพากษวิจารณตอสตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสายอื่น ๆ ก็ถูกวิพากษวิจารณดวยเชนกัน            
ถึงกระนั้นสตรีนิยมก็มีจุดรวมบนฐานคิดที่วาผูหญิงคือเพศที่ถูกเอาเปรียบ ดังนั้นเปาหมายของสตรี
นิยมทุกสายก็คือการปลดปลอยผูหญิงใหหลุดพนจากการกดขี่ทุกรูปแบบ ซ่ึงนักสตรีนิยมแตละสาย
ก็จะมี             ยุทธศาสตรที่จะปลดปลอยผูหญิงดวยรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

 แนวคิดสตรีนิยมเปนกระบวนคิดหรือเปนทฤษฎีที่มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยน

เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ แนวคิดสตรีนิยมเขาไปถึง นอกจากนี้แนวคิด      

                                                        
 1 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย, หนา 13. 
 2 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, “แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดตาง ๆ”,  http://www.geocity.com/midnightuniv, 

(21 กรกฎาคม 2546) 

http://www.geocity.com/midnightuniv
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สตรีนิยมยังอิงกับแนวคิดทางวิชาการสาขาอื่น เชนจิตวิทยา ส่ือสารมวลชน สังคมศาสตร ฯลฯ            
แมวาวาทกรรมที่วาดวย “สตรีนิยม” จะมีหลากหลายมุมอง แตหากพิจารณาโดยภาพรวมแลวสตรีนิยม      
มีจุดรวมกัน คือ การขจัดการกดขี่ทางเพศที่ผูหญิงถูกกระทําในรูปแบบตาง ๆ เชนความรุนแรงทาง
เพศ จริยธรรมทางเพศที่เปนมาตรฐานซอน เปนตน1

 ภายใตแนวคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยม วิระดา สมสวัสดิ์ ไดใหทัศนะในหนังสือช่ือ  
“ผูหญิงกับกฎหมาย” วานักสตรีนิยมจะตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพราะกฎหมายเปนฐานแหงอํานาจของ
ระบบชายเปนใหญและกฎหมายไมไดคํานึงถึงประสบการณหรือความคิดเห็นของผูหญิง ซ่ึงนักสตรีนิยม     
ไมเพียงแตตั้งคําถามที่เปนวิวาทะทางนิติศาสตรเทานั้น แตตองกาวไปใหไกลกวานั้นเพราะตองตั้งคําถาม
เกี่ยวกับขอสรุปที่อางเอาเรื่องธรรมชาติของความเปนหญิงและความเปนชาย การตอสูจึงมีมากกวา
เร่ืองกฎหมาย เชน การตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิดฐานขมขืน ซ่ึงนักสตรีนิยม 
ไมเพียงแตดูแตเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น แตตองดูพฤติกรรมสําสอนทางเพศของผูชาย 
และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายดวย เทา ๆ กับที่ตองดูวาในกฎหมายครอบครัวมี            
การสรางบทบาทความเปนบิดา อํานาจของผูชาย และอํานาจทางเศรษฐกิจและการไมยอมรับคุณคา
ทางเศรษฐกิจของงานบานซึ่งเปนงานของผูหญิงดวย2

 แนวคิดสตรีนิยมสายนี้ได รับอิทธิพลมาจากปรัชญาแนวเสรีนิยมที่ เชื่อวามนุษย              
มีความสามารถในการใชเหตุผล ซ่ึงเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว ดังนั้นสังคมที่ดีตองใหโอกาส
คนในสังคมทุกคนไดพัฒนาและใชความสามารถในการใชเหตุผลที่วานี้ โดยสังคมและรัฐจะตอง      
ไมเขาไปแทรกแซงการกระทําของคนในสังคม ตราบใดที่การกระทํานั้นไมไปละเมิดหรือทํารายสิทธิ   
ของผูอ่ืน สุดทายแลวการเปดโอกาสใหมนุษยแตละคนในสังคมไดพัฒนาและกระทําในสิ่งที่ถนัด    
ก็จะเปนประโยชนแกสังคมสวนรวมดวย3 แตสตรีนิยมสายนี้มองวาผูหญิงเปนกลุมคนที่ถูกกีดกัน
ออกจากการใชเหตุผลที่วานี้ เนื่องจากสังคมมีความเชื่อที่ผิดพลาดวาผูหญิงนั้นโดยธรรมชาติแลว
ฉลาดนอยกวาและมีรางกายที่ไมสมบูรณเทาเพศชาย จึงเปนเพศที่ไมสามารถใชเหตุผลได นอกจากนี้
ยังมีการจํากัดบทบาทของผูหญิงโดยความเชื่อ ประเพณีและกฎหมายใหผูหญิงตองอยูแตในบานดวย4

                                                        
 1 ศิริพร ศรีวรกานต, “ เรื่องเพศ ปกปด และเปดเผย : บทวิเคราะหวรรณกรรมกามารมยไทย”, วารสาร

อักษรศาสตร, 32, 1 (ม.ค – มิ.ย. 43), หนา 151. 
 2 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย, หนา 29. 

 3 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, “ไทยศึกษากับอิตถีศาสตรพินิจ”,  จินตนาการสูป 2000: นวกรรมเชิง
กระบวนทัศนดานไทยศึกษา, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539), หนา 497-523. 

 4 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, (USA.: n.p., Westview 
Press, 1989), p. 2. 
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 นักคิดที่มีช่ือเสียงของสตรีนิยมสายนี้ก็ไดแก Mary Wollstonecraft (1759-1797)          
ในหนังสือช่ือ “A Vindication of the Rights of Woman” นั้นเธอมองวาการที่ผูหญิงถูกลดบทบาท     
ใหอยูเฉพาะแตในบานและทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ในขณะที่ผูชายไดมีโอกาสออกไปทํางาน   
นอกบานและมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะนั้นเปนการลดอํานาจของผูหญิงลง เพราะผูหญิง     
ไมไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง ทุกอยางขึ้นกับสามี สงผลใหพวกเธอไมได                
พัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลของตัวเอง และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมคือเครื่องมือ  
ทางสังคมที่กีดกันไมใหผูหญิงไดใชสติปญญาของตนเอง และสรางมายาคติที่สําคัญสําหรับผูหญิง  
คือการรับใชสามี Wollstonecraft เสนอวาถาตองการใหผูหญิงไดกลายเปนคนที่สามารถตัดสินใจได
ดวยตัวเอง และมีฐานะเปนบุคคลไมใชเปนเครื่องเลนของผูชาย ผูหญิงตองไดรับโอกาสในการศกึษา
เหมือนที่ ผูชายได ซ่ึงนั่นจะทําใหผูหญิงสามารถพัฒนาและเติบโตได เพราะเธอเชื่อในสิทธิ           
ตาม “ธรรมชาติ” และความสามารถในการใชเหตุผลที่มีอยูในมนุษยทุกคน ซ่ึงนั่นก็รวมถึงผูหญิงดวย1

 นักคิดที่มีช่ือเสียงอีกคนของสตรีนิยมสายนี้ก็คือ John Stuart Mill (1806-1873) ซ่ึงไดรับ
อิทธิพลทางความคิดมาจาก Harriet Taylor ผูเปนภรรยา Mill เชื่อในการที่ปจเจกจะทําอะไรตาม 
ความตองการของตนเองดวยความสมัครใจโดยไมทํารายผูอ่ืน เขามีความเห็นตางจาก Wollstonecraft 
ตรงที่วาถาเราตองการใหมีความเสมอภาคทางเพศหรือความยุติธรรมทางเพศสภาพแลวสังคม          
ตองไมใหแค การศึกษาแกผูหญิง แตตองใหอิสรภาพในฐานะประชาชนและโอกาสทางเศรษฐกิจ
เหมือนที่ผูชายไดรับดวย Mill เชื่อวามีความแตกตางทางชีววิทยาระหวางเพศชายกับเพศหญิง       
แตก็เชื่อวาผูหญิงนั้นสามารถทําอะไรไดเหมือน ๆ กับผูชาย เพราะเขาปฏิเสธวาผูหญิงกับผูชายนั้น  
มีความแตกตางทางดานสติปญญาหรือศีลธรรม ซ่ึงความเห็นของ Mill ในจุดนี้ตางจากความคิดของ 
Wollstonecraft นั่นเพราะ Wollstonecraft เชื่อวา แมความสามารถทางสติปญญาของผูชายกับผูหญิง
จะเหมือนกัน แตบางทีผูชายก็สามารถรับรูอะไรไดมากกวาผูหญิง ซ่ึง Mill ไดโตแยงไววา ชองวางทาง
ความสามารถของสติปญญาระหวางชาย หญิงนั้นสามารถอธิบายไดวาผูชายนั้นเปนฝายที่ไดรับ    
การศึกษามากกวาและอยูในตําแหนงที่เหนือกวาผูหญิง เนื่องจากเวลาของผูหญิงนั้นถูกดึงไปกับ
ภาระของการเปนเมียและแม นอกจากนี้สังคมยังไดสรางมาตรฐานสองระดับขึ้นมาใชกับผูหญิง 
เพราะอะไรที่ถูกมองวาเปนลักษณะที่ไมดีก็จะเปนของผูหญิง ผูหญิงถูกมองวาเห็นแกตัวนั่นก็เพราะ
โลกของผูหญิงคือพื้นที่สวนตัวท่ีพวกเธอตองทุมเทความรัก ความเอาใจใสใหกับสามีและลูก ทําทุก
อยางใหคนในครอบครัวโดยไมเผ่ือแผไปยังคนอื่น Mill เช่ือวาถาผูหญิงไดรับการศึกษาและโอกาส        

                                                        
 1 Ibid. p. 14-17. 
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ดานอื่น ๆ เหมือนผูชาย พวกเธอก็จะใหความสนใจไปยังสิ่งตาง ๆ ที่เปนสากล เชนเรื่องการออกเสียง
เลือกตั้ง มากกวาจะเฉพาะเจาะจงอยูแตกับเรื่องของตนเอง1  
 Harriet Taylor (1807-1858) เปนนักสตรีนิยมที่มักจะถูกกลาวถึงควบคูกับ Mill เนื่องจาก 
Taylor มีประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับกฎหมายการหยาราง ในป ค.ศ.1832 บทความของ Taylor  
ไดสรางแรงกระตุนเพื่อใหเกิดความเทาเทียมทางการเมือง และความเปนพลเมืองของผูหญิง Taylor 
ยังไดกลาวถึงการลมลางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสทุกรูปแบบ โดยกลาววารัฐไมควรแทรกแทรง
การหยาของบุคคล ขอเสนอของ Taylor สอดคลองกับ Elizabeth Cady Stanton ที่เรียกรองเร่ืองสิทธิ
ในการหยาของผูหญิง เพื่อใหผูหญิงที่มีสามี “ขี้เมา” สามารถฟองหยาและเปนผูดูแลลูกได          
และ Zillah Eisenstein นักทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยมชาวอเมริกัน ก็ไดสนับสนุนกระแสหลักของ
การเรียกรองของนักสตรีนิยมทั้งหลาย Eisenstien อธิบายวา ขอเรียกรองเหลานั้นลวนเกิดจาก    
อุดมการณเสรีนิยมทั้งส้ิน โดยเฉพาะการรณรงคของนักสตรีนิยมเพื่อเสรีภาพที่จะเลือก (Freedom of 
Choice) โดยเฉพาะเรื่องการทําแทง และความเสมอภาคทางกฎหมาย (Equality Befor the Law)2

 งานของ ของ Betty Friedan ที่ช่ือ “The Feminine Mystique” (1963) ไดเรียกรองใหผูหญิง     
ออกมาทํางานที่มีลักษณะสรางสรรคนอกบานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง แทนที่จะใชเวลา       
ทั้งหมดของชีวิตอยูแตในบาน3 ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเปนขอเสนอของสตรีนิยมสายเสรีนิยม           
ที่มีความตองการสูงสุดก็คือความเสมอภาคทางเพศหรือความยุติธรรมทางเพศสภาพ และการปลดปลอย 
ผูหญิงออกจากการกดขี่ทางเพศสภาพที่จํากัดโอกาสของผูหญิงในการเขารวมในพื้นที่สาธารณะ   
ซ่ึงจะทําไดโดยการแกไขกฎหมายที่มีอคติและเลือกปฏิบัติตอเพศ4 การทําลายแนวคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงที่ผูหญิงเปนและสิ่งที่ผูหญิงควรทํา และการเปดโอกาสดานการศึกษาและการทํางานรวมถึงบทบาท
ในดานอื่น ๆ ของผูหญิงใหเทาเทียมกับของผูชายหรือแมแตสนับสนุนใหผูหญิงไดทําในสิ่งที่

เหมือนกับ       ผูชายเพื่อใหไดมาซึ่งสถานภาพและผลตอบแทนที่เทาเทียมกัน อันจะเปนการแสดงถึง
ความเสมอภาคระหวางบุคคลอยางที่สตรีนิยมสายนี้ตองการนั่นเอง5

 ในชวงทศวรรษที่ 70 นักวิชาการสตรีนิยมเชื่อวา แนวทางของสตรีนิยมสายเสรีนิยม         
คือ แนวทางที่ถูกตองเหมาะสมที่สุดในการขจัดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ และเมื่อผูหญิง           

                                                        
 1 Ibid. p. 20-21. 

 2 Eisenstien, 1982. อางใน Hum Maggie. The Dictionary  of Feminism Theory. (Hertfordshire : 
Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf, Second edition. 1995), p. 151.  
 3 Ibid. p. 23. 
 4 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, จินตนาการสูป 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศนดานไทยศึกษา, หนา 503. 

 5 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, (New York: Routledge, 2000.), p. 6. 
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มีโอกาสและเขาไปมีบทบาทในพื้นที่ที่ผูชายยึดครองมาอยางเหนียวแนน ทําใหกลุมผูหญิงไดสัมผัสถึง 
เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทํากับผูหญิง ความมีอคติและความไมเสมอภาคในสถานศึกษา ที่ทํางาน 
ความคาดหวังของสังคมจากผูหญิง บทบาทที่ถูกกําหนดอยางตายตัว ลักษณะของงานและคาจางแรงงาน
ที่ไมยุติธรรม จนถึงการตกเปนวัตถุทางเพศ จากคําพูด สายตา พฤติกรรมของผูชายในสถานศึกษา      
ในที่ทํางาน ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดทฤษฎีในแนวสตรีนิยมอีกหลายแนวเพื่อทําความเขาใจ
และกําหนดแนวทางในการรวมแกปญหาความไมเสมอภาคของผูหญิง1

 แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม มีคุณูปการในเรื่องการเรียกรองสิทธิในการใชชีวิต หรือ
ความเทาเทียมกันระหวางเพศใหกับผูหญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว ขอเรียกรองนี้แมจะมี 
จุดเริ่มตนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิและเปนไปเพื่อสําหรับผูหญิงบางกลุม แตขอเรียกรองตาง ๆ       
เปนการวางรากฐานทางความคิดใหกับผูหญิงกลุมอื่น ๆ ดวย เชนกลุมผูหญิงผิวดํา หรือผูหญิงพื้นเมือง   
ที่สามารถใชแนวคิดเสรีนิยมมาเรียกรองสิทธิใหกับตนเองได  
 

สตรีนิยมสายมารกซิสต (Marxist Feminism) 
 
  สตรีนิยมแนวนี้ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Frederick Engels โดยมองโครงสรางทาง
ชนชั้นเปนที่มาของการกดขี่ผูหญิง จากหนังสือช่ือ “The Origin of the Family, Private Property and 
the State” (1845) ไดอธิบายการเกิดขึ้นของชนชั้นไววา เกิดจากการสะสมทรัพยสินสวนบุคคลของ
ฝายชาย และความตองการที่จะถายโอนทรัพยสินสวนนี้เปนมรดกไปยังลูกของตน จึงไดทําลาย      
การสืบมรดกในรูปแบบเดิมคือการสืบมรดกทางสายแม นับเปนที่มาของระบบผัวเดียวเมียเดียว          
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสืบมรดกนี้ทําใหผูหญิงจากที่เคยมีสถานภาพและบทบาทเทาเทียม

กับผูชายไดกลายมาเปนเพียงสมบัติสวนตัวของผูชาย เปนเครื่องเลนทางความใครและเปนเครื่องจักร    
ผลิตลูกเทานั้น2 ระบบการผลิตภายนอกบานโดยผูชายถูกใหความสําคัญมากกวาการผลิตในบาน

ของผูหญิง เกิดเปนการแบงงานกันทําระหวางเพศอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสถานภาพในสังคม   
ของทั้งผูชายและผูหญิงดวย3  

                                                        
 1 Katharie T. Barlett and Rosanne Kennedy (esd.), Feminist Legal Theory, ( Boulder : West View 
press. 1991), p. 5. 
 2 เนื่องนอย บุณยเนตร, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา “Feminism Philosophy”, (เชียงใหม : 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคเรียนที่ 2/2543) 
 3 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, จินตนาการสูป 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศนดานไทยศึกษา, หนา 497-523. 
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  นักสตรีนิยมสายนี้มองวาภายในครอบครัวของชนชั้นกระฎมพีนั้นผูชายเปนฝายที่มีอํานาจ

มากกวา เพราะเปนผูควบคุมเศรษฐกิจของครอบครัว ในขณะที่ผูหญิงเปนฝายที่ไมมีอํานาจเพราะ
ตองพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากสามี ดังนั้นภายในครอบครัวผูชายจึงเปรียบเสมือนชนชั้นกระฎมพีและ       
ผูหญิงเปนชนชั้นกรรมาชีพ หรือเปนโสเภณีที่ไมไดรับคาจาง ผูหญิงในชนชั้นนี้จึงถูกกดขี่จากผูชาย
ที่เปนสามี ในขณะที่ภายในครอบครัวของชนชั้นกรรมาชีพนั้นสตรีนิยมสายนี้กลับมองวาไมมี    
การกดขี่เกิดขึ้น เนื่องจากผูหญิงในชนชั้นนี้ไดมีโอกาสออกไปทํางานนอกบานเฉกเชนเดียวกบัผูชาย 
จึงไมจําเปนตองพึ่งพิงเศรษฐกิจจากสามีและในครอบครัวของชนชั้นกรรมาชีพนี้ยังไมมี              
การสะสมทรัพยสินสวนบุคคลตามที่ Engels มองวาเปนที่มาของการเกิดชนชั้นอีกดวย ผูหญิงใน 
ชนชั้นกรรมาชีพจึงไมถูกกดขี่ 
 ดังนั้นนักสตรีนิยมสายนี้จึงมีความเห็นตาม Engels วาการกดขี่ผูหญิงจะสลายไปไดก็  
ตอเมื่อมีการแกไขระบบทรัพยสินสวนบุคคลและตองใหผูหญิงเขาสูอุตสาหกรรมสาธารณะ ทําให
งานบานและการเลี้ยงเด็กเปนงานของสังคมหรือเปนงานสาธารณะ เพราะสตรีนิยมสายนี้มองวา       
งานของผูหญิงไมไดถูกมองวาเปนงานที่กอใหเกิดรายไดหรือแมแตการผลิตซึ่งแรงงานใหกับ   
ระบบทุนนิยมก็ตาม งานที่เปนของผูหญิงนั้นถูกสังคมใหคาวาต่ํามาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลง
แบบนี้จะทําใหสังคมไดรูวาแทที่จริงแลวงานของผูหญิงเปนงานที่มีคาและตองอาศัยความอดทน  
ในการทําสูงเพราะเปนงานที่ยาก ดังนั้นสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอผูหญิงและงานของ    
ผูหญิง ทําใหผูหญิงไมตองถูกกดขี่และถูกใหคาวาต่ําตอยกวาอีก1 และตองทําลายครอบครัว           
ในฐานะที่เปนหนวยทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนระบบทุนนิยม อันจะนําไปสูการทําลายชนชั้นและ
ปฏิวัติทําลายลางระบบทุนนิยมซ่ึงจะทําใหผูหญิงถูกปลดปลอยไปดวย เพราะผูหญิงจะไมตองพึ่งพิง
เศรษฐกิจจากใครอีกตอไปภายใตสังคมแบบสังคมนิยม2 อาจกลาวไดวานักสตรีนิยมสายนี้ให   
ความสําคัญกับความขัดแยงทางชนชั้นมากกวาการกดขี่ทางเพศที่เชื่อวาจะเลือนหายไปหลังจาก  
การปฏิวัติสังคมและการเกิดขึ้นของระบบคอมมิวนิสตแลว กลาวคือ เมื่อระบบทุนนิยมถูกทําลายลง
เพื่อปลดปลอยแรงงานจากการกดขี่ของนายทุนแลว การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางความสัมพันธ
ชายหญิงก็จะเกิดขึ้นตามมา3  
 สตรีนิยมสายนี้เห็นวาสตรีนิยมสายอื่น ๆ ไมไดพยายามกําจัดระบบใหญ (ทุนนิยม) ที่กดขี่
ทั้งผูหญิงและผูชาย แตทําแคเพียงการปฏิรูประบบที่ทําใหผูหญิงบางกลุม (ผูหญิงผิวขาวชนชั้นกลาง)   

                                                        
 1 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Op.cit. p. 54. 

 2 Ibid. p. 22. 
3 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, จินตนาการสูป 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศนดานไทยศึกษา, หนา 503. 
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ถูกปลดปลอยเทานั้น1  นั่นเพราะความเชื่อของสตรีนิยมสายนี้ที่เชื่อวาชนชั้นนั้นเปนที่มาของการกดขี่
ผูหญิง ถาจะกําจัดการกดขี่ผูหญิงก็ตองมุงทําลายชนชั้นซึ่งเกิดจากระบบทุนนิยมนั่นเอง  

 ผูศึกษาเห็นวา การมุงประเด็นการกดขี่ผูหญิงไปที่เร่ืองของชนชั้นเพียงอยางเดียวตาม
แนวคิดของสตรีนิยมสายมารกซิสตนี้นั้นเปนการอธิบายที่ไมครอบคลุมและมีลักษณะเหมารวม

ประเด็นปญหาการกดขี่ที่ผูหญิงไดเผชิญจนเกินไป เพราะจริง ๆ แลวตามแนวคิดของสตรีนิยมสายนี้   
ที่วิเคราะหวาผูหญิงถูกกดขี่จากระบบชนชั้น ซ่ึงมีที่มาจากการสะสมทรัพยสินสวนบุคคลของฝายชาย  
ซ่ึงการกดขี่ผูหญิงจะเลือนหายไปไดถาทําลายระบบชนชั้นนี้เสีย โดยในการวิเคราะหดังกลาวไมได
มองถึงการกดขี่ในรูปแบบอื่น ๆ เชน การกดขี่ทางเพศ หรือแมแตการทํารายรางกาย และจิตใจ        
ที่ผูหญิงตองเผชิญเลย ความตองการของสตรีนิยมสายนี้มุงประเด็นไปที่เร่ืองของการทําลายชนชั้น  
และการปลดปลอยผูหญิงทางเศรษฐกิจมากเกินไป ดู ๆ ไปก็คลายกับแนวคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยม      
ที่ตองการใหผูหญิงมีโอกาสทางการศึกษาและการทํางานเหมือนผูชายแลวผูหญิงก็จะถูกปลดปลอย 
ในขณะที่แนวคิดของสตรีนิยมสายนี้ที่ตองการใหผูหญิงเปนอิสระจากการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผูชาย

แลวผูหญิงก็จะไมโดนกดขี่ ซ่ึงในความเปนจริงแลวถึงแมผูหญิงจะไมตองพึ่งพิงเศรษฐกิจจากผูชาย
แตผูหญิงก็ยังถูกกดขี่อยูดีภายใตเงื่อนไขของโครงสรางที่มีรูปแบบของการเอื้ออํานวยประโยชนให   
ผูชายมากกวาในทุก ๆ ดาน และยังใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิงเชนในโครงสรางปตาธิปไตย
แบบนี้ ดังนั้นชนชั้นและการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจึงเปนเพียงอีกหนึ่งในสาเหตุของการกดขี่ผูหญิง 
เทานั้น จะเอามาเหมารวมวาเปนที่มาของการกดขี่ผูหญิงทั้งหมดก็คงจะไมได 

 ดวยอิทธิพลจากฐานคิดแบบ Marxist จึงทําใหสตรีนิยมสายนี้ดูไมไดมีความจริงใจใน       
การแกปญหาของผูหญิงมากสักเทาไหร เพราะการพยายามรวมเอาปญหาของผูหญิงเขาไวกับปญหา
ของชนชั้นกรรมาชีพซ่ึงเชื่อวาปญหาของผูหญิงนั้นจะเลือนหายไปพรอม ๆ กับการลมสลาย       
ของชนชั้นและระบบทุนนิยมเชนเดียวกับปญหาของชนชั้นกรรมาชีพนั้นมันเปนสิ่งที่ดูเปนไปไดยาก

ในความเปนจริง เพราะแมแตประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมซ่ึงเงื่อนไขการดําเนินชีวิต      
ของผูหญิงเปนไปตามวิธีการแกปญหาที่สตรีนิยมสายนี้เสนอแตผูหญิงก็ยังถูกกดขี่ในลักษณะตาง ๆ อยู
ดี แตสตรีนิยมแนวคิดนี้ก็ยังมีขอดีในแงของการเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ          
ชีวิตความเปนอยูและภาระที่ถูกจัดวาเปนงานของผูหญิงใหดูมีคาและสําคัญมากขึ้นอยางเชน       
การทํางานบานใหเปนงานสาธารณะ หรือการเรียกรองคาจางใหกับงานที่จัดวาเปนของผูหญิง ซ่ึงถา
พูดกันถึงในบริบทที่ไมสามารถปฏิเสธเงื่อนไขของการแบงงานกันทําระหวางเพศได แนวคิดของ
สตรีนิยมสายนี้ก็ดูเหมือนจะทําใหชีวิตผูหญิงดีขึ้นไดเหมือนกันถามันทําไดจริงและเปนไปไดจริง 

                                                        
1 Gamble. Sarah, Critical Dictionary of  Feminism  and  Post  Feminism, (Cambridge : Icon Books, 1999), p. 269. 
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สตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminism) 
 

 แนวคิดที่กําเนิดในอเมริกาเหนือประมาณปลายป 1960 ถึงตนป 1970 แนวคิดนี้มีฐาน
ความเชื่อหรือรากฐานของทฤษฎีที่วา 

  ผูหญิงถูกกดขี่เพราะเปนผูหญิง และคนกดขี่ก็คือผูชาย อํานาจของผูชายตองถูกทําความ
เขาใจโดยไมลดทอนไปรวมกับอํานาจอยางอื่น เชน อํานาจของนายทุนที่มีเหนือผูใชแรงงาน เปนตน 

 รู

                                                       

ปแบบของเพศสภาพทั้งหมดไมวาจะเปนพฤติกรรมหรือการกระทําที่ถูกจัดหมวดหมู

โดยอาศัยความแตกตางระหวางความเปนชายและความเปนหญิงนั้น เปนสิ่งที่สังคมประกอบสรางขึ้น
ทั้งส้ิน และไมไดมีฐานอยูบนความแตกตางโดยธรรมชาติระหวางเพศ ดังนั้นสิ่งที่นักสตรีนิยมแนวนี้
ตองทําก็คือการทําลายบทบาทระหวางเพศลง 

 การกดขี่ ผูหญิงคือพื้นฐานของการกดขี่ทุกรูปแบบ ซ่ึงผูหญิงเปนคนกลุมแรกใน   
ประวัติศาสตรที่ถูกกดขี่ การกดขี่ผูหญิงเปนสิ่งที่แพรหลายซึ่งปรากฏและเปนที่รูจักในทุกสังคม  
การกดขี่ผูหญิงนํามาซึ่งความเจ็บปวดมหาศาลแกผูที่ตกเปนเหยื่อ เพราะมันเปนรูปแบบการกดขี่     
ที่ลึกที่สุดและยากที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงและไมสามารถแกไขไดโดยแคเปลี่ยนแปลงสังคมใน   
แบบอื่น ๆ เชนการลมลางสังคมชนชั้นแบบที่แนว Marxist1 นําเสนอไว 

 ที่มาของแนวคิดการกดขี่ผูหญิงนี้ สตรีนิยมสายนี้มองวาเปนผลมาจากโครงสรางปตาธิป

ไตย (Patriarchy) ซ่ึงก็คือการครอบงําของเพศชายที่ไมไดหมายถึงการครอบงําในแงของปจเจกหรือ
กลุมผูชายเหนือผูหญิง แตมันเปนโครงสรางของการครอบงําทางหนึ่งที่จะคิดถึงแนวคิดของ
โครงสรางการครอบงํานี้ก็คือระบบการใหคุณคาของลําดับขั้นสูงต่ําที่ฝงอยูในสังคม ซ่ึงก็หมายถึง
การใหคา  แกส่ิงที่เกี่ยวของกับผูชายและความเปนชายมากกวาส่ิงที่เกี่ยวของกับผูหญิงและความเปน
หญิง2  

 Kate Millet นักสตรีนิยมสายถึงรากเหงาที่มีช่ือเสียงคนหนึ่งกลาวในหนังสือ       
“Sexual Politics” (1971) Millet เสนอวา การเมืองหมายถึงความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ การที่
คนกลุมหนึ่งถูกควบคุมจากคนอีกกลุมหนึ่ง การเมืองเรื่องเพศ (Sexual Politics) ก็คือการที่ผูชาย      
มีอํานาจเหนือผูหญิงและสามารถควบคุมผูหญิงใหอยูภายใตความตองการของผูชาย ทุก ๆ เสนทาง
ของอํานาจภายในสังคมอยูในมือของผูชายทั้งหมดอยางสมบูรณ และนั่นคือระบบชายเปนใหญ 
(Patriarchy) การยอมรับของสังคมตอความสัมพันธทางเพศที่เหล่ือมลํ้าทางอํานาจเชนนี้เกิดขึ้น   

 
1 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Op.cit. p. 222-223. 
2 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 11-12. 
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ผานทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของทั้ง 2 เพศ ไปสูการเมืองแบบชายเปนใหญในสวนที่
เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ บทบาทและสถานภาพ ความมีอํานาจสูงสุดของผูชาย ถึงที่สุดแลว ไมไดอยูที่      
ความแข็งแรงทางสรีระ แตอยูที่การยอมรับระบบคานิยม ความแตกตางระหวางเพศที่เขาใจกัน       
มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมากวาชีวภาพ วัฒนธรรมดังกลาวคือวัฒนธรรมของระบบชายเปนใหญ 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ Millet เสนอก็คือ ตนเหตุของการกดขี่ผูหญิงอยูที่ระบบชายเปนใหญ1

 ประสบการณของผูหญิงเกี่ยวของกับปตาธิปไตยเริ่มตั้งแตการแบงงานกันทําตามเพศ 
(Sexual Division of Labor) ระบบความเชื่อความหมายที่เชิดชูหรือยกยองความเปนใหญของผูชาย 
(Sexual Hierarchy) ผูหญิงประสบกับการเอารัดเอาเปรียบในพื้นที่สวนตัวกลับไมใชเร่ืองสวนตัว   
แตเปนเรื่องของการเมืองหรือการใชอํานาจบังคับ “The personal is political”  ซ่ึงหมายถึงวา

ประสบการณของการเปนผูหญิงคือชีวิตในฐานะที่เปนวัตถุทางเพศ (Sex Object) ของผูชายคือเปน
ทั้งตัวตน     ทางเพศ (Sexual Being) และเปนแม (Motherhood) ไปดวย ที่แสดงใหเห็นถึงหัวใจหลัก
ของปตาธิปไตยนั่นคือการควบคุมรางกายของผูหญิงใหเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางเพศ

ของผูชาย     และการเปนแมเพื่อผลิตซ้ําคนรุนตอ ๆ ไปที่จะมาสืบทอดอุดมการณปตาธิปไตยใหคงอยู
ตลอดไป      ตามความเห็นของสตรีนิยมสายนี้ผูหญิงเปนส่ิงสรางที่ปตาธิปไตยหลอหลอมขึ้นมาผาน
สถาบันตาง ๆ  
 สืบเนื่องจากแนวคิดของสตรีนิยมสายถึงรากเหงาที่มองวาปตาธิปไตยนั้นยกยองเชิดชู

คุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผูชายและความเปนผูชายมากกวาผูหญิงและความเปนผูหญิง จึงไดเกิด
แนวคิดสตรีนิยมอีกหนึ่งสายขึ้นมา นั่นก็คือ สตรีนิยมแนวนิยมหญิงหรือ Cultural Feminism ซ่ึงเปน
แนวคิดสตรีนิยมที่ใหคากับการมีอยูของวัฒนธรรมแบบผูหญิงซ่ึงถูกนํามาตีความใหมวาเหนือกวา

ของผูชาย เชน ความเปนแม จิตวิญญาณ ภาษา และความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางผูหญิงดวยกัน  
ซ่ึงนักสตรีนิยมแนวนี้มองวาความแตกตางระหวางกันทางเพศตามธรรมชาตเิปนสิง่สาํคญัเพยีงเลก็นอย 
แตกลับถูกนํามาขยายใหกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากผานอุดมการณการอบรมเลี้ยงดู ซ่ึงนับเปน
เปาหมายสําคัญของนักสตรีนิยมที่จะตองทําลายบทบาททางเพศทั้งหมดนี้2

 แนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงาและแนวนิยมหญิงนั้นถูกพวกหลังโครงสรางนิยม (Post 
Structuralism) บางคนใหคําจํากัดความวาเปนสตรีนิยมของความแตกตาง เพราะวาแนวคิดแบบนี้ได
เนนย้ําขอกลาวหาที่เปนลักษณะเฉพาะตัวพิเศษของผูหญิง (และผูชาย) โดยการใหคุณคากับความดี           

                                                        
1 Kate Millet, อางใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20, 

หนา 90-91. 
2 Andermahr, Sonya; Lovell, Terry; and Wolkowitz, Carol. A Glossary of Feminist Theory. 

(London : Arnold, 2000). p. 47-48. 
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ความสามารถของผูหญิงเสียใหมและยืนยันความเลวรายของการครอบงําของผูชายที่วางตัวเปน 
ศูนยกลางของทุกสิ่งและคอยควบคุมส่ิงนั้น ๆ  สตรีนิยมทั้ง 2 แนวจึงมีขอเสนอที่สอดคลองกัน นั่นก็คือ 
 การแยกตัวออกจากการมีความสัมพันธกับผูชายโดยปฏิเสธการแตงงานซึ่งถูกมองวา

เปนสถาบันพื้นฐานที่ สุดของการกดขี่ ผูหญิง  และปฏิเสธการมี เพศสัมพันธแบบหญิงชาย
(Heterosexuality) เพราะมองวาเปนการประกอบสรางทางสังคมและเปนการแบงแยกผูหญิงออก

จากกัน โดยเรียกรองใหผูหญิงหันมาสรางรูปแบบของความสัมพันธทางเพศแบบหญิงรักหญิงใน
ฐานะที่เปนการแสดงออกในทางการเมือง (Political Lesbianism)  

    การสรางสิ่งที่เรียกวา Woman Culture ขึ้นมา โดยสรางชุมชนของผูหญิงขึ้นมาเอง ไมไป
เกี่ยวของกับโครงสรางปตาธิปไตย หลีกเล่ียงระบบสังคมที่มีการแบงลําดับขั้นตาง ๆ เพราะถือวาเปน
วิธีการของผูชาย 
 การเผชิญหนากับระบบที่ผูชายเปนใหญ คือการไมยอมตามระบบชายเปนใหญ ไมยอมตาม
อํานาจรัฐซึ่งปตาธิปไตยครอบงําอยู โดยพยายามเปดโปงใหเห็นอํานาจในการทําลายลางของปตาธิปไตย
โดยใชส่ือตาง ๆ เชน งานวิจัย บทกวี ภาพยนตร วรรณกรรม ศิลปะ ฯลฯ เปนเครื่องมือในการตอสู
เพื่อปฏิวัติทําลายลางระบบนี้1  
 สตรีนิยมสายนี้ไดเสนอแนวทางใหเราไดรับรูวาตนตอที่มาของการกดขี่ผูหญิงที่แทจริง

นั้นมาจากอะไร และเรื่องของเพศสภาพนั้นก็เปนการประกอบสรางทางสังคม ทําใหผูหญิงไดรูเทา
ทันอีกทั้งยังไดเสนอแนวทางแกปญหาใหกับผูหญิงที่ไมตองการถูกกดขี่จากตนตอของปญหานี้ดวย               
แตผูศึกษาคิดวาการที่สตรีนิยมสายนี้บอกวา ผูหญิงถูกกดขี่เพราะเปนผูหญิงและถูกกดขี่โดยผูชายนั้น
ไดสะทอนอะไรบางอยางออกมาใน 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง การเหมารวม เพราะสตรีนิยมแนวนี้เหมารวม
วาผูหญิงทุกคนไดรับความเจ็บปวดจากการถูกกดขี่โดยผูชายเหมือนกันหมด ซ่ึงนั่นก็หมายถึงการกัน
ผูหญิงที่ไมไดคิดวาตัวเองถูกกดขี่ออกไปจากกลุมของผูหญิง และสอง เมื่อเปนเชนนั้นการแกไข
ปญหานี้จึงสามารถทําได 2 แนวทางคือ การเลิกเปนผูหญิง กับการยุติความสัมพันธกับผูชายและ

ระบบที่ผูชายเปนใหญ ซ่ึงก็เหมือนกับแนวทางการแกปญหาที่สตรีนิยมสายนี้เสนอไวนั่นเอง ดังนั้น 
การแกปญหาแบบนี้เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ เพราะทุกคนยังตองใชชีวติอยูในสงัคมและไมสามารถ
อยูอยางลําพังโดยไมเกี่ยวของกับอีกเพศตรงขามได ไมวาจะเปนความสัมพันธในลักษณะไหนก็ตาม 
ซ่ึงวิธีการแกปญหานาจะเปนไปในรูปแบบของการเสนอวิธีการที่ทําใหผูหญิงสามารถรับมือกับ  
การกดขี่จากผูชายหรือจากโครงสรางชายเปนใหญ โดยใหอิสระทางความคิดและการเลือกใชชีวิต

                                                        
1 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, คําบรรยายประกอบการสอนกระบวนวิชา  “Feminism Philosophy”, (เชียงใหม : 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคการศึกษาที่ 1/2545) 
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แกผูหญิง รวมถึงการเรียกรองใหคนในสังคมไดตระหนักและเปลี่ยนแปลงระบบหรือฐานคิดอันเปน   
ที่มาของการกดขี่ผูหญิง มากกวาที่จะมาสนับสนุนใหมีการเผชิญหนากันและลงเอยอยางแตกหัก     
แบบที่แนวคิดนี้เสนอ 
 
สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) 
 
 คําถามหลักของสตรีนิยมสายนี้ก็คือชนชั้นกับเพศสภาพนั้น อะไรมีความสําคัญกวากัน 
หรือผูกพันกันอยางแยกไมได แนวคิดของสตรีนิยมสายนี้เปนสวนผสมของสตรีนิยมสายมารกซิสต 
สตรีนิยมสายถึงรากเหงาและการวิเคราะหทางจิตวิทยา1 สตรีนิยมสายนี้มีความเห็นวาทฤษฎีที่จะ   
ใชอธิบายการกดขี่และการขูดรีดผูหญิงนั้นจะตองอธิบายจากทั้งสองระบบคือจากระบบทุนนิยมตาม

แบบมารกซิสต และระบบปตาธิปไตยตามแบบสุดขั้ว จะอธิบายโดยใชกรอบคิดอันใดอันหนึ่งนั้น
ไมเพียงพอ เพราะวาแนวการวิเคราะหของ Marx เกี่ยวกับการกดขี่ผูหญิงนั้นถูกมองวาไมสํ

                                                       

าคัญ   
เทากับการกดขี่แรงงาน เชน การมองวาความเจ็บปวดที่ผูหญิงไดรับจากผูชายเปรียบเหมือนกับ 
ความเจ็บปวดของแรงงานที่ไดรับจากชนชั้นกระฎมพี และการวิเคราะหแบบมารกซิสตนี้ก็ไมได  
ใหคําอธิบายวาทําไมภายในระบบทุนนิยมตองมีการแบงแยกพื้นที่ระหวางที่ทํางานและที่บาน    
และทําไมผูชายตองเปนฝายที่ออกมาทํางานนอกบานในขณะที่ผูหญิงตองทํางานในบาน และทําไม
งานในบานจึงไมมีคุณคา นอกจากนี้การวิเคราะหแบบมารกซก็ยังอธิบายไมไดอีกวาทําไมผูหญิงถึง
ถูกกดใหต่ํากวาผูชายทั้งในพื้นที่สาธารณะและในพื้นที่สวนตัว ทําไมถึงไมเปนไปในวิถีอ่ืน        
และในประเทศที่เปนสังคมนิยมแลวที่ผูหญิงไมตองพึ่งพิงเศรษฐกิจจากผูชาย ทําไมผูหญิงถึงยังตก      
อยูภายใตอํานาจของผูชายเชนเดิมอีกอยูดี2

 ในขณะที่สตรีนิยมสายถึงรากเหงาก็วิเคราะหเรื่องเพศสภาพวาเปนผลของปตาธิปไตย

ทั้งส้ิน เพราะนานมาแลวที่อํานาจในดานตาง ๆ ตกอยูในมือของผูชาย ผูหญิงมักจะถูกผลักไส       
ใหอยูในมุมที่ต่ําสุดของสังคมเสมอ ปญหาของการวิเคราะหสายรากเหงานี้ก็คือ การวิเคราะหฐานของ
การกดขี่ผูหญิงในรูปแบบตาง ๆ นั้น ไมวาจะเปนการขมขืน การทํารายทุบตี ประเพณีการมัดเทา 
การขลิบอวัยวะเพศ พิธีสตี ฯลฯ วาเปนผลของปตาธิปไตยทั้งส้ิน ซ่ึงการมองแบบนี้เปนการมอง 
ปตาธิปไตยในฐานะที่เปนปรากฏการณสากลจนเกินไป แทที่จริงแลวความหมายของแตละปรากฏการณ
ในแตละพื้นที่ลวนมีความแตกตางกันไป 

 
1 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 17. 
2 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Op.cit. p. 174. 
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 นอกจากนี้สตรีนิยมสายสังคมนิยมยังไดนําทฤษฎีจิตวิเคราะหมาใชในการวิเคราะหดวย 
แมวาในเวลานั้นทฤษฎีจิตวิเคราะหจะถูกวิพากษจากกลุมสตรีนิยมอยางรุนแรงเกี่ยวกับลักษณะ

ความเปนเพศนิยมและความมีอคติทางเพศในตัวของมันเอง แตอยางไรก็ตามนักสตรีนิยมสามารถ
ใชทฤษฎีจิตวิเคราะหมาใชในการวิเคราะหโครงสรางของลักษณะหรือความเชื่อความรูสึกของแตละ

เพศสภาพดวยมุมมองที่ทํางาน โดยการมองหาวิธีที่จะบรรลุซ่ึงความเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาว   
ทั้งนี้เพราะการวิเคราะหทางจิตวิทยาบอกเราวารางกายไมใชชะตากรรม ลักษณะทางเพศสภาพนั้น
เปนสิ่งที่สังคมสรางและวัฒนธรรมประกอบสรางขึ้นและไมใชเปนเรื่องของชีววิทยาที่หลีกเล่ียง   
ไมได ดังนั้นมันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได เพราะผูหญิงกับผูชายนั้นถูกเล้ียงดูมาแตกตางกัน ดังนั้น
ความรูสึก ความเชื่อรวมถึงตัวตนของทั้งสองเพศจึงแตกตางกันดวย และมันนําไปสูความรูที่แตกตางกัน
ระหวางแตละเพศสภาพ1 แนวคิดตาง ๆ เหลานี้ทําใหสตรีนิยมสายสังคมนิยมสามารถพัฒนา       
แนวทาง 2 แบบที่แตกตางกันเพื่อมาใชวิเคราะหการกดขี่ผูหญิง นั่นก็คือ ทฤษฎีระบบคู                    
(Dual-Systems Theory) และทฤษฎีระบบเดี่ยว (Unified-Systems Theory) ซ่ึงแนวทางเหลานี้          
มีเปาหมายที่จะอธิบายการกดขี่ผูหญิงอยางสมบูรณแบบ 
 ทฤษฎีระบบคูนั้นมองวาปตาธิปไตยและทุนนิยมเปนรูปแบบที่แตกตางกันของ            
ความสัมพันธทางสังคมและกลุมของผลประโยชน ซ่ึงเมื่อมันมาตัดผานกันก็จะกอใหเกิดรูปแบบ
เฉพาะของการกดขี่ผูหญิงที่เลวรายที่สุด ในการที่จะทําความเขาใจการกดขี่ผูหญิงนั้นทั้งทุนนิยมและ     
ปตาธิปไตยจะตองถูกวิเคราะห อันดับแรกในฐานะเปนปรากฏการณที่แยกออกจากกันและจากนั้น 
ก็เปนปรากฏการณที่เกี่ยวของสัมพัทธซ่ึงกันและกัน 2 ส่ิงที่ทําใหทฤษฎีระบบนี้นั้นยุงยาก               
ผิดธรรมดาก็คือความจริงที่แมวานักทฤษฎีระบบคูทั้งหมดจะอธิบายทุนนิยมในฐานะที่เปนโครงสราง

ทางวัตถุหรือเปนรากเหงาทางประวัติศาสตรของวิถีการผลิต แตมีนักทฤษฎีเพียงบางคนเทานั้น        
ที่อธิบายปตาธิปไตยในฐานะที่เปนวัตถุนิยมซึ่งเปนรากของการขูดรีดครอบงําภาวะเจริญพันธุ    
หรืองานในบานของผูหญิง ในขณะที่คนอื่น ๆ เขาถึงปตาธิปไตยในฐานะที่มันเปนอุดมการณ       
ซ่ึงอยูเหนือเกินกวาความเขาใจในเรื่องของวัตถุ3

 สวนนักทฤษฎีระบบเดี่ยวนั้นพยายามที่จะวิเคราะหทุนนิยมและปตาธิปไตยไปพรอม ๆ 
กันผานแนวคิดเพียงอันเดียว นักทฤษฎีแนวนี้เห็นวาทุนนิยมนั้นไมไดแยกออกจากปตาธิปไตยเหมือน
ที่จิตใจไมสามารถแยกออกจากรางกาย การวิเคราะหในรูปแบบนี้จัดวาเปนความทะเยอทะยาน         
ของนักสตรีนิยมสายนี้ เพราะถามีแนวความคิดเพียงหนึ่งเดียวที่จะใชมองผานมิติของการกดขี่ทุกรูป

                                                        
1 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 19. 

  2 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Op.cit. p. 175. 
 3 Gamble. Sarah, Critical Dictionary of  Feminism and Post Feminism, Op.cit. p. 219. 
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แบบอยางกล่ันกรองไดแลวนั้น มันก็อาจจะเปนไปไดที่จะรวมเอามุมมองของสตรีนิยมทุกสายเขาไว
ดวยกันได1 โดยสตรีนิยมสายนี้พยายามที่จะเริ่มตนสรางโครงสรางทางกรอบความคิดทฤษฎีที่แสดง      
ความเทาเทียมกันและความเกี่ยวของสัมพันธอยางเปนระบบของลักษณะเดนที่เหมือนกันของรูปแบบ 
การกดขี่ผูหญิงที่รวมสมัยขึ้นมานั่นเอง 
 ความจริงแนวคิดของสตรีนิยมสายนี้ดูเหมือนจะสมบูรณแบบ เพราะไดรวบรวมเอา 
แนวคิดที่มาของการกดขี่ผูหญิงตามการวิเคราะหของสตรีนิยมสายตาง ๆ เอาไว และนํามาสรางเปน
ทฤษฎีเพื่อนํามาอธิบายโครงสรางการกดขี่ผูหญิงอยางครอบคลุมที่สุด ทั้งระบบทุนนิยม ปตาธิปไตย  
และการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกันระหวางเพศ แตเมื่อมองในอีกมุมหนึ่งมันก็ดูเหมือนจะเปนการเหมา
รวมปญหาของผูหญิงมากกวาแนวคิดสตรีนิยมสายอื่น ๆ เสียอีก และยังดูเปนอุดมคติมากเกินไป
เพราะไมสามารถตอสูกับโครงสรางการกดขี่ผูหญิงในรูปแบบตาง ๆ นี้พรอมกันทีเดียวได การเหมา
รวมในลักษณะเชนนี้ดูจะทําใหหนทางที่จะตอสูกับโครงสรางการกดขี่ผูหญิงเปนไปไดมากยิ่งขึ้น 
 
สตรีนิยมหลังสมัยใหม (Postmodern Feminism) 
 
 สตรีนิยมสายนี้ปรากฏออกมาจาก 2 แหลงหลัก ๆ คือ 1.จากการวิพากษวิจารณทฤษฎี
สตรีนิยมในยุคที่เรียกวาสมัยใหม (Modernist Feminisms) และ 2. จากความคิดของพวกหลัง

สมัยใหม (Post Modernist) และหลังโครงสรางนิยม (Post Structuralism) ซ่ึงสตรีนิยมสายนี้มีความ
พยายามที่จะเปดโปงจุดบกพรองและขอดอยของสตรีนิยมแบบเกา โดยเฉพาะในเรื่องของการ
จัดแบงประเภท    ผูหญิง นั่นเพราะสตรีนิยมในยุคสมัยใหมนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยที่
พัฒนา มาจากแนวคิดในยุคภูมิธรรม (Enlightenment) นั่นคือการสรางความรูขึน้มาวาปจเจกชนนัน้เปน
ผูผลิตความรูและความจริงที่เหมาะสมและเปนที่สุด ซ่ึงนั่นเปนจุดเริ่มตนของการที่ปจเจกชนแตละคน
สามารถสราง    พื้นฐานของการเรียกรองสิทธิและใหคําจํากัดความตัวเองไดเหมือนอยางที่เราคุนเคย
กันดีในปจจุบัน2

 นักสตรีนิยมแนวนี้มองวาการมีอยูของตัวตนเพียงหนึ่งเดียวอันเปนที่สุดนั้นเปนภาพลวง

ตา เพราะถานักคิดสมัยใหมคิดวาตัวตนของมนุษยนั้นเหมือนผลแอปเปลที่มีแกนกลางอันเดียวนั้น 
นักคิดหลังสมัยใหมกลับคิดวาตัวตนของมนุษยเปนเหมือนหัวหอมที่เมื่อลอกออกทีละช้ันแลว

สุดทาย       ก็ไมเหลืออะไรเลย ส่ิงนี้ไมไดหมายความวาตัวตนของมนุษยจะไมมีอยูหรือไมสําคัญ 

                                                        
1 Tong. Rosemarie, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Op.cit. p. 175. 
2 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 22. 
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แตตองพิจารณาไปพรอมกับคําถามที่วาอะไรสรางรูปแบบของตัวตนมนุษยและอะไรสรางพื้นฐานของ

รูปแบบของตัวตนมนุษยตางหาก สําหรับนักคิดสมัยใหมนั้นมันมีแกนกลางสุดทายที่สรางตัวตน
หรือ Self  ของแตละคน ซ่ึงความคิดนี้กลายเปนแรงบันดาลใจใหนักสตรีนิยมสมัยใหมสามารถบอก
ไดทันทีเลยวาอะไรคือผูหญิง และอะไรคือส่ิงที่ผูหญิงควรเปน ในขณะที่นักสตรีนิยมสายนี้ยืนยันวา
มันไมมีแกนกลางอันเดียวแบบนั้น และพอใจที่จะตั้งคําถามวาผูหญิงกลายมาเปนผูหญิงไดอยางไร
มากกวา1 สตรีนิยมแนวนี้ไมไดใหความสนใจเลยวาลักษณะเฉพาะตัวของผูหญิงควรเปนอยางไร จะ
เปนมนุษยผูมีเหตุผล เปนแมของโลก หรือคนงานก็ตาม การพยายามใหคําจํากัดความของผูหญิง
เชนนี้ทําใหสตรีนิยมแนวนี้รูสึกกังวลใจเพราะนักสตรีนิยมกลุมนี้เห็นวามันเปนเรื่องของการใช

อํานาจ เชน การที่ Rousseau ใหคําจํากัดความผูหญิงวาเปนผูชวยตัวเล็ก ๆ ของผูชาย หรือที่ 
Wollstonecraft บอกวาผูหญิงนั้นสําคัญและดีเทา ๆ กับผูชายนั้นตางก็เปนการพยายามใชอํานาจเพื่อ
เปาหมายในการใหคําจํากัดความและตัดสินวาผูหญิงเปนอะไรและผูหญิงสามารถทําอะไร สตรีนิยม
สายถึงรากเหงาอาจจะมองวาคําจํากัดความของใครดีกวาของใครแตสําหรับนักสตรีนิยมหลัง

สมัยใหมแลวนี่ไมใชประเด็นที่ควรจะกังวล2  
 ขอถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องที่วาผูหญิงควรจะเปนอะไรนั้นไมใชเร่ืองแปลกใหม ในทฤษฎี  
สตรีนิยม ทฤษฎีทางสังคม การเมืองและปรัชญา ตลอดจนนักคิดที่มีช่ือเสียงหลายคนเชน เพลโต 
อริสโตเติล คานท รุสโซ ฟรอยด ฯลฯ ตางก็ไดตั้งคําถามเกี่ยวกับผูหญิง เชนผูหญิงควรจะเปนอะไร 
หรือทําอะไร หรืออะไรที่เรียกวาเปนผูหญิงดีหรือผูหญิงเลว ซ่ึงก็ไมใชจะมีแตผูชายเทานั้นที่จะ               
ใหคําจํากัดความผูหญิงวาดีหรือเลว ผูหญิงเองก็ทําเชนนั้นอยูตลอดเวลา แมกระทั่งคนที่ใหคําจํากัดความ   
ตัวเองวาเปนนักสตรีนิยมสมัยใหมหลาย ๆ คนก็มักจะใหคําจํากัดความวาผูหญิงคืออะไรหรือควรเปน
อะไรอยูเสมอ เหมือนกับวานักสตรีนิยมเหลานี้ทําใหทฤษฎีสตรีนิยมนั้นกลายเปนชุดของการให        
คําจํากัดความผูหญิงไปเสีย ซ่ึงการใหคําจํากัดความสิ่งใดก็ตามนั้น กระทําโดยผานการใชภาษา      
และก็ไมไดงาย การใหคําจํากัดความนั้นเปนการประกอบสรางของความหมายและความเชื่อความรูสึก 
ความคิดและความหมายนั้นถูกประกอบสรางผานภาษาซึ่งเปนอะไรที่ความรับรูของตัวตนของเราเอง

และความเชื่อความรูสึกของเราถูกสรางขึ้น และจุดที่สําคัญอีกอยางที่จะทําความเขาใจก็คือการให
ความหมายนั้นคือการตัดสินตามความพอใจของตนเองซึ่งไมแนนอนตายตัวและถูกใหรูปแบบโดย

อางอิงกับความหมายของสิ่งอื่น กลาวคือความหมายของสิ่ง ๆ หนึ่งนั้นถูกสรางขึ้นผานตําแหนงที่อยู
ตรงกันขามกับอีกสิ่งหนึ่ง ซ่ึงถูกใหคําจํากัดความวาแตกตางกัน เชน ตะวั

                                                       

นตกถูกเขาใจวาคือส่ิงที่         

 
1 Zalewski. Marysia, Feminism after Postmodernism, Op.cit. p. 23-24. 
2 Ibid. p. 24.  
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ตรงขามกับตะวันออก ทิศเหนือกับทิศใต ผูชายกับผูหญิงหรือดีกับเลว3 Ferdinand de Saussure (1974) 
ไดวิเคราะหการใชภาษาออกมาวาภาษาที่แตกตางกันสามารถแบงความเปนจริงทางสังคมออกไปได

หลายทางและสรางความหมายที่แตกตางกัน ดังนั้นการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึง่
นั้นอยาคาดหวังวามันจะเปนความจริงแทหรือแทนความหมายไดอยางถูกตอง เชนความหมายของ
ความเปนชายและความเปนหญิงนั้นจะเปลี่ยนไปในแตละภาษา วัฒนธรรมและชวงเวลาทาง
ประวัติศาสตรที่แตกตางกัน การพยายามรวมความหมายใหเปนหนึ่งเดียวกันนั้นแสดงใหเห็นถึงการ
ปดกั้นและ การใชอํานาจซึ่งกลุมนักคิดหลังสมัยใหมพยายามจะเปดโปงใหเห็น เมื่อเชื่อมโยงกับ
ความคิดที่มองวาความหมายของทุกอยางนั้นเปนการตัดสินใจ ตามความพอใจและตัวตนเปนสิ่งที่
ถูกสรางขึ้น      สตรีนิยมแนวคิดนี้จึงยืนยันวาความจริงเพียงหนึ่งเดียวหรือความรูที่แยงไมไดนั้นก็
ไมมีอยูจริง    และมนุษยผูรูแจงก็ไมไดเปนแหลงของความรูหรือความจริงนั้น Foucault เชื่อวาใครก็
ตามที่เปน  คนใหคําจํากัดความความจริง คน ๆ นั้นเปนผูครอบครองอํานาจ1

 ดังนั้นจะสามารถเห็นไดวาใครก็ตามที่เปนผูใหคําจํากัดความกับผูหญิง คน ๆ นั้นกําลัง
เลนเกมของอํานาจอยู ภาระของสตรีนิยมสายนี้ไมไดอยูที่การคนหาวาผูหญิงคืออะไร แตอยูที่     
การเปดโปงใหเห็นเกมของอํานาจ ความจริง ความรู วาถูกใชไปอยางไรในการใหคําจํากัดความวา     
ผูหญิงคืออะไรตางหาก สตรีนิยมแนวนี้จึงปรากฏออกมาจากความขัดแยงภายในทฤษฎีสตรีนิยม    
กับอิทธิพลของความคิดหลังสมัยใหม ผลของมันก็คือการแสดงตัวเองออกมาในฐานะสิ่งที่ไมมี
รูปรางแนนอน เปนการวิพากษวิจารณที่เปลี่ยนแปลงไดและเปนไปเพื่อร้ือสราง (Deconstruct) นักสตรี
นิยมบางคน ก็ใชคําวาสตรีนิยมเพื่อร้ือสรางโดยดูจากภาระที่จะตองสืบสวน แสวงหาและซักไซไล
เรียงส่ิงที่มาประกอบกันเปนทฤษฎีตาง ๆ เชนทฤษฎีของ Marx หรือของเสรีนิยมเพื่อเปดโปงใหเห็น
ส่ิงที่ซอนอยูภายในนั้น เพราะแนวคิดแบบหลังสมัยใหมนี้จะปฏิเสธทฤษฎีหรือแนวคิดที่มีลักษณะ
เปนสากลและครอบคลุมทุกส่ิงที่อธิบายได ทฤษฎีสตรีนิยมแบบเกา ๆ เชนสตรีนิยมสายเสรีนิยม
หรือ Marxist นั้นถูกสตรีนิยมสายนี้มองวาขยายมาจากทฤษฎีกระแสชาย ดังนั้นสตรีนิยมสายนี้ไมวา
จะถูกเรียกวาเปนพวกหลังสมัยใหมหรือพวกร้ือสรางตางก็ถูกใหคําจํากัดความวาเปนฝายตรงขาม

กับทฤษฎีทางสังคม การเมืองที่เปนแบบกระแสชาย และทฤษฎีสตรีนิยมที่นําเอาลักษณะดังกลาวมา
ใช  
 สตรีนิยมแนวนี้จึงจัดวางกลยุทธดวยวิธีของการรื้อสรางแบบพวกหลังสมัยใหม แตมี  
จุดสนใจเฉพาะอยูที่เรื่องของเพศสภาพและเพศหญิง งานที่สําคัญก็คือการสืบสวนดูกลไกของอํานาจ

                                                        
3 Ibid. p. 25. 
1 Ibid. p. 26. 
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ซ่ึงหลอหลอมลักษณะเฉพาะของเพศหญิงซึ่งเปนไปเพื่อตอตานลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง 2       
นอกจากนี้แนวคิดของสตรีนิยมสายนี้ยังเปดพื้นที่ใหมีการตีความ และใหผูหญิงแตละกลุมไดออกมา
เสนอเรื่องราวที่เปนประสบการณเฉพาะของตัวเองที่แตกตางกันไปแทนที่จะเปนไปในลักษณะของ

การเหมารวมเหมือนที่ผานมา1  
 สตรีนิยมแนวนี้เหมือนจะใหแนวการวิเคราะหในมุมกวางที่สุด และไมไดมองวา ผูหญิง
เปนเหยื่ออยูตลอดเวลาเหมือนที่สตรีนิยมสายอื่น ๆ มองแนวคิดของสตรีนิยมสายนี้มีลักษณะ      
เปดโอกาสใหมีการปะทะสังสรรคกันระหวางประสบการณของผูหญิงแตละคนแตละกลุมโดยไมมี

การเหมารวมหรือพยายามใหคําอธิบายลักษณะของผูหญิงทั้งหมดโดยใชประสบการณของผูหญิง

กลุมใดกลุมหนึ่งในรูปแบบที่ตายตัวเหมือนที่ผาน ๆ มาแตการเปดโอกาสเพื่อตีความในลักษณะเชนนี้
จะทําใหสามารถวิเคราะหปญหาของผูหญิงแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและมองหาวิธี         
แกปญหาอยางถูกจุดไดดีกวาการตีความเหมารวมหรือกีดกันคนบางกลุมบางพวกออกไปดังเชนที่

สตรีนิยมแนวอื่น ๆ เคยทํากันมาแตกระนั้นการพิจารณาปญหาของผูหญิงออกมาเปนสวน ๆ ไมใช
คําตอบหรือทางออกที่ดีภายใตสังคมปจจุบัน เหตุผลสําคัญคือนโยบายสังคมที่มาจากรัฐตาง          
ถูกกําหนดมาอยางเหมารวม ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่จะแกไขปญหาของผูหญิงที่มีความทับซอนของ
ปญหาที่แตกตางกันไป 
 แนวคิดที่หลากหลายของนักสตรีนิยมแตละสํานักคิด ซ่ึงแตละสํานักคิดมียุทธศาสตร
หรือมโนทัศนที่แตกตางกันออกไป สองแนวคิดที่เหมาะสมภายใตกรอบวิเคราะหของงานศึกษานี้    
ที่ผูศึกษาเลือกก็คือ แนวคิดสตรีนิยมเสรีนิยม (Liberal Feminism) และแนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงา 
(Radical Feminism) 
 ผูศึกษาใชแนวคิดสตรีนิยมเสรีนิยม (Liberal Feminism) และแนวคิดสตรีนิยมสาย      
ถึงรากเหงา (Radical Feminism) เพื่อวิเคราะหกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพง-
และพาณิชยของไทย และกฎหมายครอบครัว ในกฎหมายมังรายศาสตร 
 ซ่ึงกฎหมายครอบครัวบรรพ 5 เปนกฎหมายที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจากตะวันตกดังนั้น 
หลักปรัชญาทางกฎหมายจึงเปนเรื่องของการใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ สวนหลักปรัชญา
ของกฎหมายมังรายศาสตรซ่ึงเปนกฎหมายโบราณ แนวคิดเรื่องความเทาเทียมหรือเสรีภาพของ       
พลเมืองจึงเปนสิ่งที่ไมปรากฏในกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงการใชแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมจะทําใหเห็น

                                                        
2 Ibid. p. 27. 
1 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, คําบรรยายประกอบการสอนกระบวนวิชา  “Feminism Philosophy”, (เชียงใหม 

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคการศึกษาที่ 1/2545) 
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ถึงอํานาจของรัฐในการจัดการและควบคุมผูหญิงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพภายใตกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ   
ที่ฉบับหนึ่งดูเหมือนวาใหสิทธิเสรีภาพแกผูหญิง และอีกฉบับหนึ่งไมไดมีหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
ซ่ึงผูศึกษาเชื่อวากฎหมายทั้ง 2 ฉบับริดรอนและจํากัดสิทธิของผูหญิงเหมือน ๆ กันทั้ง 2 ฉบับ 
 แนวสตรีนิยมสายถึงรากเหงา มองเรื่องการกดขี่ผูหญิงวามาจากโครงสรางทางสังคม  
แบบชายเปนใหญหรือปตาธิปไตย (Patriarchy) และโครงสรางทางสังคมแบบนี้เปนการครอบงําและ
กดขี่ผูหญิงในเรื่องประเวณี (Sexuality) ซ่ึงแนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงาใหความสําคัญกับ           
เรื่องประเวณี และพื้นที่ของกฎหมายมังรายศาสตรและกฎหมายครอบครับ บรรพ 5 ก็ยังคงเต็ม      
ไปดวยการกดขี่และความไมเสมอภาคทางเพศที่มีฐานมาจากเรื่องประเวณี การวิเคราะหภายใต     
แนวคิดนี้จะทําใหเห็นวาภายใตโครงสรางของสังคมแบบปตาธิปไตย พื้นที่ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ   
มีรูปแบบการจัดการกับผูหญิงในพื้นที่ของกฎหมายอยางไร และไดสรางมายาคติ (Myth) ที่ยังคงฝงราก
ของความไมเทาเทียมกันทางเพศซึ่งมีผลสืบเนื่องจากอดีตมาถึงปจจุบันอยางไร 
 
ทฤษฎีกฎหมายสตรีนิยม 
 
 การศึกษากฎหมายในแนวสตรีนิยม ไมไดมุงที่จะวิเคราะหกฎหมายหาความหมายใน
ประเด็นกฎหมาย และหาวิธีการแกไขกฎหมายเพียงเทานั้น หากแตที่จะมุงคนหาและทําความเขาใจวา
กฎหมายมองผูหญิงอยางไร และกฎหมายสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและความตองการของผูหญิง
เพียงไร การเสนอเชนนี้อาจทําใหเกิดความเขาใจวาเปนการนําภาพและความตองการของคนเฉพาะ
กลุม มาเปนตัวตั้งเปนการมองเพียงดานเดียว แตถาพิจารณาใหถ่ีถวนก็จะพบวากฎหมายเองก็มี
ลักษณะดานเดียว ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันกฎหมายก็บัญญัติมาจากความเห็นและประโยชนของ   
ผูชาย และกําหนดวาผูหญิงตองหรือควรเปนอยางไร กฎหมายเปนสวนสําคัญในการสรางความเปน
ใหญในทางวัฒนธรรมใหกับผูชายและความเปนใหญในทางวัฒนธรรม หมายถึงวามีการยอมรับ
ความคิดเห็นของกลุมที่ปกครองวาเปนเรื่องธรรมดาและเปนสวนหนึ่งของกฎธรรมชาติที่ผูชายจะ

เปนใหญการยอมรับกฎเกณฑนี้มาจากแมกระทั่งผูที่ถูกใหความเห็นวาตอยต่ําซ่ึงก็คือผูหญิง          
ในลักษณะนี้กฎหมายจึงเปนส่ิงที่ชวยใหสถานะของกลุมปกครองดํารงอยูไดและรักษาสถานะภาพ

ความเปนใหญของชายตามประเพณีดั้งเดิมในสังคมตอไป 
 ภายใตกฎหมายที่มาจากผูชายกลุมปกครอง กฎหมายจึงเสมือนดินอันอุดมสมบูรณที่จะ      
ปลูกกฎเกณฑเพื่อเปนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงไดอยางมหาศาลรวมทั้งความสัมพันธของเพศ

ดวย ฉะนั้นในแนวทางของสตรีนิยม (แนวเสรีนิยม Liberal Feminism) จึงจําเปนตองทําการสํารวจและ
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วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อนําไปสูการเกิดของกฎหมายใหมที่ เรียกวา “นิติศาสตร
ทางเลือก” โดยการสรางทฤษฎีขอเสนอ ยุทธวิธีที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงความไมยุติธรรมในสังคม1

 วิระดา สมสวัสดิ์1 ไดกลาวถึงวิธีวิเคราะหวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวกับผูหญิง วา วิธีการที่จะ
ไดขอมูลในการวิเคราะหวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวกับผูหญิงอาจไดมาจาก  

 ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) เกี่ยวกับขอเท็จจริงในชีวิตของผูหญิงในสังคมและ
การดําเนินการของกฎหมาย 

 ที่มาของกฎหมายและหลักกฎหมาย  
 นโยบายที่เอาใจใสผูหญิง  

 การจะพิจารณาถึงสถานภาพทางกฎหมายของผูหญิง ตองมีความเขาใจในเรื่องชีวิตและ
สถานภาพของผูหญิงในสังคมกอน การรวบรวมความรูในเรื่องนี้ตองทําโดยวิธีการเชิงประจักษ
กอนที่จะมีการสํารวจวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตในสังคมสัมพันธอยางไรกับกฎหมาย แลวจึงนํา
ความเห็นของผูศึกษามาประกอบวาสถานภาพของผูหญิงเปนอยางไรและควรจะเปนอยางไร 
 สําหรับที่มาของกฎหมายในการศึกษาแนวสตรีนิยม มีลักษณะพิเศษอยูสองประการ คือ 
การใหน้ําหนักอยางมากกับการใชที่มาของกฎหมายจาก “ระดับลาง” เชน จารีตประเพณีและ    
ความเห็นของสาธารณชนวากฎหมายคืออะไร หรือควรจะเปนอยางไร ในประเด็นวิจัยเร่ืองกฎหมาย
ครอบครัวและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องสวนบุคคลโดยทั่วไป เปนตน ประการที่สอง คือ การเนน
อยางมากในการบริหารงานของรัฐบาล วามีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตอพลเมืองทั้งหมด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมีบทบาทอยางมากสําหรับผูหญิง 
 นโยบายที่เอาใจใสผูหญิงไมเพียงแตตัดสินใจวา มีประเด็นอะไรบางที่จะนํามาพิจารณา     
มีเกณฑอะไรบางในการพิจารณากฎหมายและควรมุงที่จะแกไขในเรื่องอะไรบางเทานั้น นโยบาย
เหลานั้นยังเปนสวนหนึ่งของขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักกฎหมายอีกดวย ดังนั้นจึงอาจสําคัญสําหรับ
การตีความและการใชกฎหมายดวย 

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, โครงการฝกอบรมนักวิจัยดานสตรีศึกษา รุนที่ 4 ป พ.ศ.2542, หนา 59-62. 
1 วิระดา สมสวัสดิ์, โครงการฝกอบรมนักวิจัยดานสตรีศึกษา รุนที่ 4 ป พ.ศ.2542, หนา 84-86. 
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 วิระดา สมสวัสดิ์2 ไดใหคําอธิบายถึงทฤษฎีกฎหมายสตรีนิยมวามีลักษณะขามสาขา 
(Interdisciplination) และหลากหลาย (Pluralistic) รวมทั้งสามารถใชขอมูลและสาระที่มีอยูทั่วไป     
ไมวาที่ใดไดอยางสะดวก อยางไรก็ตามอาจจําแนกรากฐานของทฤษฎีไดเปน 3 ดานคือ ดานจริยธรรม
ดานการพิสูจนเชิงประจักษ (Empirical) และดานทฤษฎีกฎหมาย 
 ทฤษฎีกฎหมายสตรีนิยมถกเถียงประเด็นศีลธรรม การเมือง และใชขอมูลและใชสาระ   
ที่เปนเชิงประจักษสามารถพิสูจนได มีการวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งหมด
นี้ตั้งอยูบนฐานของการมองจากเบื้องลางสูเบื้องบนซึ่งเรียกกันวาเปนมุมมองของผูหญิง การกลาว
เชนนี้มีนัยวาพวกผูหญิงปราถนาที่จะเห็นทั้งบทบัญญัติกฎหมายเปนความจริงและระบบศีลธรรมจาก

แนวคิดของผูหญิง 
 หลักการนิติศาสตรของนักสตรีนิยมที่ชัดแจงมีอยู 3 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คือ การ
นําเสนอภาพการกดขี่ที่เปนรูปธรรม วาไดรับการตอกย้ําสรางความชอบธรรมจากบทบัญญัติตาง ๆ 
ของกฎหมาย เพราะไมอาจปฎิเสธไดเลยวาสถานภาพของผูหญิงในประวัติศาสตรทั้งหมดนั้นดีกวา
ทาสเพียงนิดเดียว สถานะที่เปนทรัพยสมบัติที่ถูกตองตามกฎหมายของนาย (ซ่ึงก็คือบิดาหรือสามี) 
ผูซ่ึงใหการคุมครองและควบคุม 
 ในการนําเสนอนี้นักสตรีนิยมจึงวิเคราะหและเนนใหเห็นถึง โครงสรางของการกดขี่และ  
ความรุนแรงตอผูหญิง ในขณะเดียวกันนักสตรีนิยมจะตอสูทางการเมือง เพื่อขจัดการกดขี่และความ
รุนแรงตอผูหญิงในบทบัญญัติของกฎหมายดวย 
 ประการที่สอง นักสตรีนิยมจะวิเคราะหความเปนใหญของเพศชายที่ปรากฏอยูโดย     
ทั่วไป และเขาไปรวมในการสรางยุทธวิธี

                                                       

ที่จะตอสูความเปนใหญของเพศชายดวย โดยการตอสูนี้   
มีตั้งแตการสรางจิตสํานึกที่จะโตแยงวา “เร่ืองสวนตัวคือเร่ืองการเมือง” และ โตแยงวาไมมีที่แหงใด
ที่การกดขี่ของผูชายจะไปไมถึง 
 แมกระทั่งครอบครัวก็ถูกวิพากษในบางครั้งวาเปน “สถาบันหลักของความเปนใหญของเพศ
ชาย” ในขณะที่การตอสูเร่ืองสิทธิในการเจริญพันธุสะทอนถึงการถกเถียงวาการเจริญพันธุไมใช

ขอเท็จจริงวาไมมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ แตเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับระดับความกาวหนา
และอุดมการณของสังคม ในการที่จะไดมาซึ่งคุณคาในตัวเอง ผูหญิงจะตองสํารวจเสนทางแหงความ 
“เพลิดเพลิน” ใหม ตองโตตอบตอสูกับประวัติศาสตรซ่ึงความสัมพันธทางเพศไดถูกสรางขึ้นจาก
ความสําคัญของผูชาย ผูหญิงตองยอมใหตนเองสรางความตองการที่จะมีประสบการณขึ้นมาบาง 

 
2 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย, หนา  27-30. 
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ยอมใหตนเองสัมผัสกับทัศนวิสัยโดยการตัดสินใจทางการเมืองที่จะมีวิถีชีวิตซึ่งจะให เสรีภาพท่ีจะ
มีประสพการณและความรูสึก 
 ประเด็นที่สาม คือ คําถามของผูหญิงถึงเหตุผลและความคิดเรื่องความยุติธรรม หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งอะไรคือความเปนจริง เมื่อผูชายที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมโตแยง
วาผูหญิงแตกตางจากผูชาย และผูชายเหลานั้นไดพัฒนาเหตุผลและความคิดเรื่องความยุติธรรมที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่วุนวายอยูกับตนเอง ที่เปนนามธรรม และไมเปนกลางมีอคติตอผูหญิง 
 ในการนําเสนอขอนี้ นักสตรีนิยมจะตองวิเคราะหเร่ืองความยุติธรรม ซ่ึงโดยจารีตประเพณ ี
ผูหญิงจะถูกสรางภาพวามีความคิดเรื่องความยุติธรรมที่ลาหลังมาก และผูหญิงเหมาะที่จะอยูแตใน    
ครัวเรือนเทานั้นเพราะผูหญิงอยูใกลกับธรรมชาติมากกวาผูชาย แมวาจะมีการใหภาพผูหญิงวาเปน           
ผูปกปกรักษาศีลธรรม และผูหญิงทําใหองคกรทางสังคมเขมแข็งเพราะมีความอดทนและมีความมั่นคง 
สามารถปลอบประโลมกิเลสของผูชายได แตในขณะเดียวกันก็ใหภาพวาผูหญิงขาดความคิดเรื่อง   
ความยุติธรรมและไมสามารถนําเอาทัศนะวิสัยมาปกครองไดอยางยุติธรรม จึงตองกันผูหญิงออก
จากแหลงของอํานาจ เพื่อที่พวกเธอจะไดไมบอนทําลายโครงสรางทางการเมือง 
 นักสตรีนิยมเห็นวาการตอบโตที่ถูกตองของการตราความแตกตางของผูหญิงและผูชายนี้

คือ หนึ่ง จะตองกลาววาไมมีสาระอยูในการอางความแตกตางเหลานั้น และหากจะมคีวามแตกตางใด ๆ 
ที่เห็นไดอยางชัดเจนแลวมันก็เปนแตเพียงผลของการขาดโอกาสของผูหญิงที่จะพัฒนาประสบการณ

ในชีวิตซ่ึงอาจจะเปนที่มาของความคิดในเรื่องความยุติธรรม 
 ดังนั้นการเพิ่มโอกาสใหกับผูหญิงจะเปนการประกันไดวาความคิดเรื่องความยุติธรรมของ 
ผูหญิงจะเหมือนกันกับความคิดเรื่องความยุติธรรมของผูชาย 
 แตก็มีอีกทางที่โตตอบได คือ อาจกลาวไดวาบางทีความแตกตางอาจจะเปนความแตกตาง
ในทางบวกก็เปนได จะเปนอะไรไปถาหากวาผูหญิงมีความแตกตางจากผูชายในความคิดเรื่อง
จริยธรรมและศีลธรรม มันอาจมีเหตุผลที่นาเชื่อถือวาความยุติธรรมของผูชาย แทจริงแลวมีฐานอยู
บนอัตวิสัยของผูชายก็ได 

 ในการศึกษาประเด็นผูหญิงกับกฎหมาย ไมใชเพียงแตการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่มีผลกระทบตอผูหญิง หากแตตองศึกษาการใชกฎหมาย  การตีความกฎหมายและหาวิธีแกไข
กฎหมาย เพราะกฎหมายที่ใชกันอยูในปจจุบันบัญญัติมาจากความเห็นและประโยชนของผูชาย   
แลวมากําหนดวาผูหญิงตองเปนหรือควรเปนอยางไร กฎหมายยังเปนสวนสําคัญในการสราง    
ความเปนใหญในทางวัฒนธรรมใหกับผูชายประเด็นผูหญิงกับกฎหมายจึงจําเปนจะตองสํารวจ   
และวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู นอกจากเพื่อหาความสัมพันธระหวางเพศทั้งสองแลว 
ยังตองทําประเด็นในทางสังคมวัฒนธรรมใหเปนประเด็นทางกฎหมายขึ้นมาดวย  
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 การมองกฎหมายจากแนวคิดของผูหญิง หมายความวา ตองมีการสํารวจวากฎหมายเห็น
ผูหญิงอยางไร ผูหญิงมีสถานะอยูอยางไรตามกฎหมาย และกฎหมายตอบสนองความตองการของ   
ผูหญิงอยางไร รวมทั้งกฎหมายสอดคลองกับชีวิตจริงของผูหญิงเพียงไร 

 วัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาประเด็นผูหญิงกับกฎหมาย  เพื่อที่จะบรรยาย            
ใหอรรถาธิบาย ตลอดจนทําความเขาใจถึงสถานภาพทางกฎหมายของผูหญิงดวยเปาหมาย

เฉพาะเจาะจงที่จะใหสถานภาพทางกฎหมายและสถานภาพในทางสังคมของผูหญิงดีขึ้นและเทา

เทียมกับ  ผูชาย ในการศึกษาประเด็นผูหญิงกับกฎหมายจําเปนตองมีองคประกอบดังนี้ 
 มีการบรรยายและวิเคราะหกฎหมายที่มีอยู 
 มีการระบุจุดแข็งและจุดออนของกฎหมายรวมทั้งการละเลยที่จะเสนอประเด็น           

ขอกฎหมายที่เปนจุดออนจุดแข็งเหลานั้นในคําพิพากษาทั้งหลายดวย 
 มีการอภิปรายวา บทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายควรจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรือแกไข

เปลี่ยนแปลงอยางไรหรือไม 
 

นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร (Feminist Jurisprudence/Feminist Legal Theory) 1

 

 สมชาย ปรีชาศิลปกุล ไดนําเสนอแนวคิดนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรวา เปนกระแส
ความคิดที่สําคัญนับตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 ในสหรัฐอเมริกา โดยเปนแนวความคิดที่โตตอบกับ
กระแสความคิดทางกฎหมายที่เปนผลิตผลจากอุดมการณของเพศชาย ซ่ึงมีผลในการกีดกันเพศหญิง
ออกจากการมีสวนรวมในงานทางดานกฎหมาย (Legal Affair) และสถาปนาความเหนือกวาของ   
เพศชายขึ้นทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

 แนวความคิดนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรเปนการเปดมุมมองการวิเคราะหและทําความเขาใจ

กับกฎหมายผานสายตาทางดานเพศ (Gender) และไดมีผลใหเกิดความเคลื่อนไหวอยางกวางขวาง    
ทั้งในวารสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนาและงานทฤษฎีทางนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร จนกอ
เปนกลุมความคิดทางกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ภายใตช่ือ Feminist Jurisprudence หรือ Feminist Legal 
Theory  

 นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรเปนความคิดของทฤษฎีกฎหมายสํานักหนึ่ง ที่ไดรับอิทธิพล
มาจากแนวความคิดเรื่องสตรีนิยม (Feminism) แมวาคําจํากัดความของสตรีนิยมจะมีอยูหลากหลาย     

                                                        
1 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, “นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร (Feminist Jurisprudence/Feminist Legal 

Theory)”, http://www.geocity.com/midnightuniv, (21 กรกฎาคม 2546) 

http://www.geocity.com/midnightuniv
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แตสามารถพบความหมายที่รวมกันได คือเปนแนวคิดหรือกรอบการมองที่พิจารณาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในสังคมผานมุมมองทางเพศ โดยเห็นวาทามกลางความสัมพันธระหวางชายกับหญิงนัน้ 
หญิงจะตกอยูในฐานะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกปฏิบัติอยางเลวรายและไมเปนธรรมทั้งในทางสังคม
และชีวิตสวนตัว และไมเพียงวิเคราะหถึงความเปนรองของหญิงเทานั้น สตรีนิยมยังเปนการเสนอ
ระบบคุณคา วิถีชีวิตและคําอธิบายที่มีพื้นฐานทางปรัชญาแตกตางไปจากความคิดที่ดํารงอยูในสังคม 

 สําหรับนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรจึงมองวา ความกาวหนาของสังคมโดยรวมจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเมื่อมีการตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลงอุดมการณทางกฎหมาย และการปฏิบัติที่อยูภายใต        การ
ครอบงําของสังคมแบบชายเปนใหญหรือปตาธิปไตย (Patriarchal Form of Society) ภายใน
สังคมแบบปตาธิปไตย โครงสรางและสถาบันทางสังคมจะถูกสรางขึ้นมาในรูปแบบที่หลากหลาย 
แตผลลัพธที่เหมือนกันก็คือการกดขี่เอารัดเอาเปรียบเพศหญิง  

 แนวความคิดของกลุมนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรจะทําการวิเคราะหและตอตานกับ

ปรัชญาทางกฎหมายซึ่งตอบสนองเฉพาะผลประโยชนของเพศชาย ซ่ึงมักเปนที่เขาใจและถูกตอกย้ํา
อยางสม่ําเสมอทั้งโดยนักกฎหมายและบุคคลทั่วไปวา ลักษณะความเปนใหญของเพศชายที่ปรากฏ
ขึ้นเปนปรากฏการณธรรมชาติ แตสําหรับนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรแลวการครอบงําทางกฎหมาย
เปนผลมาจากเพศที่มีอํานาจมากกวาในทางสังคม เพราะฉะนั้น โดยพ้ืนฐานสําหรับนิติปรัชญา   
แนวอิตถีศาสตรแลว กฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ จึงไมมีความเปนกลางดังที่มักจะเปน      
ที่เขาใจกัน หากทําการวิเคราะหเขาไปก็จะพบถึงอคติทางเพศที่ดํารงอยูในระบบ ในทรรศนะของ 
นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร สังคมปตาธิปไตยเปนเงื่อนไขของการสรางหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เพศชายมีสถานะสูงกวา และรวมถึงการสรางระบบกฎหมายขึ้นมาเพื่อสรางความชอบธรรมและ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทํานี้ กฎหมายในสังคมปตาธิปไตยเปนสัญลักษณที่มีอํานาจ 
และเปนเครื่องมือในการดํารงความชอบธรรมไวภายใตคําวา “ความเปนธรรมชาติ” (Nature)     
จารีตประเพณี (Tradition) หรือความเปนจริงแบบภาวะวิสัย (Objective Reality)  

 แนวความคิดของนิติอิตถีศาสตรจึงเปนการตั้งคําถามตอรากฐานความคิดและมายาคติ  
ที่ถูกครอบงําไวดวยความคิดแบบเพศชายไมวาจะโดยตระหนักรูหรือไมก็ตาม การเคลื่อนไหวทาง
ความคิดของนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรจึงตองการสรางทฤษฎีทางกฎหมายที่ไมไดกีดกัน หรือ    
ทําใหประสบการณ ความคิดและสถานการณกลายเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจ การปฏิเสธ
รูปแบบของสังคมปตาธิปไตยจึงเปนลักษณะรวมกันของแนวความคิดแบบนิติปรัชญาแนวอิตถี

ศาสตร     หรืออาจกลาวไดวาภาระหนาที่ของแนวคิดนี้คือการวิเคราะหและวิพากษกฎหมายใน
ฐานะที่เปนสถาบันแบบปตาธิปไตย (The Analysis and Critique of Law as a Patriarchal 
Institution)  
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 ตามแนวคิดเสรีนิยมของตะวันตก กฎหมายถูกเขาใจในฐานะเปนกฎเกณฑขอบังคับ     
ที่เปนกลางทางดานเพศ เชื้อชาติ สถานะ ซ่ึงเปนความคิดที่มีอิทธิพลครอบงําและทําใหมายาคติ     
ดังกลาวดํารงอยูในกฎหมายไดตอไปนักนิติอิตถีศาสตรไดพยายามเปดโปงใหเห็นถึงมายาคติ         
ที่แอบซอนอยูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอันหมายถึงการบรรลุถึงการสรางความเสมอภาค

ใหกับหญิง  
 ภายใตความเคลื่อนไหวของกระแสนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรไดมีการพัฒนาวิธี

การศึกษาและการวิเคราะหที่สามารถกลาวไดวาเปนลักษณะเฉพาะที่เปนของตนเอง วิธีในการศึกษา   
ในการสรางความรูของนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรมีอยางหลากหลาย อยางไรก็ตามวิธีการซึ่งถือเปน
ลักษณะของที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

 การยกระดับจิตสํานึก (Consciousness Raising/Unsilencing Women) สําหรับนักนิติสตรี

ศาสตรตราบเทาที่ยังไมมีการตระหนักถึงการตกเปนเบี้ยลางของหญิงในกฎหมาย ตราบนั้นหญิงก็จะ
ยัง    ไมไดรับความเสมอภาค การยกระดับของการตระหนักรูเปนกระบวนการที่หญิงไดตระหนัก         
ถึงสถานะและสภาพที่ดอยกวา ที่ถูกกําหนดไวโดยสังคมและกฎหมาย ซ่ึงจะบังเกิดขึ้นไดก็ดวย   
การโตแยงและวิวาทะทั้งกับตนเองและผูอ่ืน เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงในสิ่งที่เคยถูกเขาใจและ 
ยอมรับวาเปนธรรมชาติวา แทที่จริงแลว เปนผลผลิตจากสังคม เพื่อที่จะนําไปสูความเปลี่ยนแปลง
เสียงของหญิงตองถูกรับฟง ประสบการณของหญิงตองถูกนํามาขบคิดใหม การตระหนักรูในสถานะ
ของหญิงเปนกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นในระดับปจเจก แตตองสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นวาสิ่งที่เกิด
ในระดับปรากฏการณนั้นเปนผลจากกลไกในระดับสถาบัน เชน การกีดกันหญิงออกจากการเขาถึง
ตําแหนงงานหรือการครอบครองทรัพยสิน Leslie Bender ไดอธิบายถึงกระบวนการนี้ไววา        
“การตระหนักถึงสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นจากการสํารวจถึงประสบการณรวมและรูปแบบที่มาจาก       
การแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณในชีวิต ส่ิงที่เปนประสบการณความเจ็บปวดของปจเจกจะแสดงถึง
ประสบการณการถูกกดขี่รวมกัน (A Collective of Oppression)” 

 กระบวนการนี้อาจมีขอบกพรองและอาจนําไปสูการสรางสาระสําคัญ (Essentialism) หรือ 
Ethnocentrism ซ่ึงเปนการสรุปวาประสบการณของหญิงมีลักษณะทั่วไปที่ไมสัมพันธกับ เช้ือชาติ 
อายุ สถานะ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ซ่ึงถูกโตแยงในภายหลังวาอาจไมสะทอนถึงประสบการณที่แตกตาง
กันของผูหญิงในกลุมที่มีความแตกตางออกไป เชน ผูหญิงผิวดํา ผูหญิงชนกลุมนอย  

 อยางไรก็ตามแมจะมีความยุงยากแตกระบวนการนี้ก็เปนส่ิงจําเปน ไมเชนนั้นเสียงของ
เพศหญิงก็ยังคงจะถูกละเลยตอไป ประโยชนของการสรางการตระหนักรูไมควรถูกยกเลิกดวย     
การถกเถียงระหวางแนวคิดที่เนนลักษณะสําคัญประจําเพศ กับแนวคิดที่เนนความหลากหลาย       
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แตความหลากหลายในประสบการณของหญิงตองถูกนํามาพิจารณาเพื่อยกเลิก/กําจัดความไมเสมอภาค
ของหญิงใหยุติลง  

 การตั้งคําถามจากเพศหญิง (Asking the Women Question) คําถามของผูหญิง ก็เพื่อ
ตองการคําอธิบายสําหรับการกีดกันผูหญิงออกไปจากทุกพื้นที่ของชีวิต และตองการการตัดสินถึง
ความเหมาะสมในการกีดกันเพศหญิงออกไป ตัวอยางคําถามของเพศหญิง เชน ทําไมถึงมีโอกาสที่ 
ไมเทาเทียมกันในการจางงาน ทําไมกฎหมายจึงสามารถหามหรือจํากัดสิทธิของผูหญิงในการทําแทง 
ดวยคําถามของเพศหญิงที่จะรื้อสราง (Reconstructing) กฎหมายเพื่อสถานะของเพศหญิงถูกเปดเผย
ออกมา การตัดสินและใหเหตุผลก็เปนสิ่งที่ตองการ เพื่อใหการเลือกปฏิบัติและการจํากัดสิทธิของ       
ผูหญิงถูกยกเลิก การตั้งคําถามของผูหญิงสามารถเกิดขึ้นได เพื่อตองการคําอธิบายวาทําไมจึงมี         
ความแตกตางกันในการเขาถึงสิทธิตาง ๆ ทําไมผูหญิงจึงไมสามารถลงคะแนนเสียง รับราชการทหาร 
การเขาทําสัญญาโดยมีสิทธิสมบูรณในฐานะปจเจกบุคคล คําถามเหลานี้ถูกถามเมื่อเพศหญิงพบวา 
ตัวเองถูกเลือกปฏิบัติ และถูกกีดกันออกไปอยางไมเทาเทียมกับเพศชาย  

 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกเขาใจวามีความเปนกลางนั้น หากพิจารณา     
ในแงมุมของเพศหญิง จะปรากฏความไมเปนกลางอยูอยางชัดเจน เชน ในกฎหมายอาญาของประเทศไทย 
กําหนดใหความผิดชายขมขืนกระทําชําเรา จะเปนความผิดก็ตอเมื่อกระทําตอหญิงที่ไมใชภรรยาของ
ตน หากกระทําตอภรรยาของตน ก็จะไมเปนความผิดแตอยางใด หรือแมในกระบวนการยุติธรรมใน   
คดีการลวงละเมิดทางเพศที่ฝายชายตกเปน (รวมถึงในประเทศอื่น ๆ ขอมูลเพิ่มเติม) จําเลยสําหรับ    
การกระทําความผิด ขณะที่เพศหญิงตกเปนเหยื่อของการกระทํา แตในการพิจารณาคดีซ่ึงการกระทํา
และสติสัมปชัญญะของฝายชายเปนส่ิงที่มีความสําคัญ แตกลับกลายวาฝายหญิงซึ่งเปนเหยื่อจาก     
การกระทํา จะเปนฝายถูกตรวจสอบอยางมาก เพื่ออธิบายถึงการยินยอมหรือขัดขืนในขอพิพาท
ดังกลาว 

 การใหเหตุผลเชิงกระบวนการของสตรีนิยม (Feminist Practical Reasoning) วิธีการของ
นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรอีกประการ คือ การเขาไปสืบคนการทํางานของกลไกทางกฎหมาย    
ดวยการเปดเผยวิธีการในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกใชในศาล อันเปนวิธีที่สงผลกระทบอยางมาก
ตอการสรางความไมเสมอภาคของเพศหญิง  

 เหตุผลทางกฎหมายตามแบบจารีตมักถูกอธิบายในลักษณะของนามธรรม (Abstraction) 
ภาวะวิสัย (Objectivity) มีเหตุผล (Rationality) เปนตรรกะ (Logic) และก็จะกําหนดผลที่เปนคู

ตรงกันขาม (Binary Mould) เชน ถูกและผิด ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม กฎหมายพยายามขีดเสนแบง           
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ที่สามารถกําหนดได แตขณะที่ในกฎหมายเองก็จะมีความแนนอน (Core of Certainty) และความไมชัดเจน
ที่ยังเปนที่สงสัย (Penumbra of Doubt) ซ่ึงอาจไมไดถูกกําหนดไวอยางเฉพาะเจาะจง ทําใหการบงัคบั
ใชกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมตองมีการปรับใชหรือตีความกฎหมาย  

 นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรไมเชื่อวาการบังคับใชกฎหมาย ใหเหตุผลทางกฎหมาย       
จะกระทําไปภายใตความวางเปลา แตกฎหมายจะอยูภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ของสังคม ถาบริบททาง
สังคมอยูภายใตความครอบงําของเพศใดเพศหนึ่งซึ่งก็คือเพศชาย กฎหมายก็จะเปนไปในลักษณะ
ของ   การกีดกันอีกเพศหนึ่ง  

 ในประเทศอังกฤษ ภาษาที่ดูราวกับวาเปนกลางไดถูกทําใหกลายเปนเครือ่งมอืในการกดีกนั
เพศหญิงออกไป สิทธิของเพศหญิงในการลงคะแนนเสียงเลือกในอดีตไมไดรับการยอมรับ ซ่ึงศาล  
ก็ไดยอมรับทัศนะดังกลาว ในคดี Chorlton V. Lings ดวยการตีความคําวา คน (Man) ไมไดมี

ความหมายรวมถึง ผูหญิง (Woman) หรือในคดี In re French ศาลไดตัดสินวา บทบาทที่เหมาะสม 
(Proper)   ของเพศหญิงจํากัดอยูในพื้นที่ไมใชสาธารณะ ผูพิพากษา Barker ใหเหตุผลวาความออนโยน
และ    ความขี้กลัว (Timidity) ตามธรรมชาติเปนคุณสมบัติของเพศหญิง งานเปนจํานวนมากสําหรับ
ชีวิตของพลเมือง (อันหมายถึงงานที่มีบทบาทในทางสาธารณะ เชน ผูบริหาร นักการเมือง นักกฎหมาย 
เปนตน)    แตความคิดในลักษณะเชิงนี้ก็ไดเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังในคดี Persons เมื่อ 1930, Lord 
Sankey ไดกลาววา “การกีดกันผูหญิงจาก Public Offices เปนสมบัติของยุคปาเถื่อนมากกวายุคสมัย
ของเรา ควรจะตองตระหนักวาในชวงระยะเวลานั้น มักจะบังคับใชกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาย (Man Customs) ซ่ึงไมมีความจําเปนในภายหลัง” 

 จากการพิจารณาถึงการใหเหตุผลในทางกฎหมาย จึงแสดงใหเห็นวาไมใชเฉพาะเพียง
เทคนิคของนิติวิธีเทานั้น แตยังรวมถึงความคิดที่มีตอการจัดวางสถานะของเพศหญิงอยูดวย การรื้อ
สรางของสตรีนิยมในเหตุผลทางกฎหมาย ชวยเปดเผยใหเห็นถึงขอสันนิษฐานหรือความเชื่อซ่ึงมี
อิทธิพลตอการตัดสินคดีของผูพิพากษา  

 นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตรเปนกรอบในการวิเคราะหกฎหมายที่มีแงมุมแตกตางไปจาก

แนวคิดอื่น ๆ และสามารถสรางมุมมองตอการทําความเขาใจกฎหมายอันมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
แมวาจะเปนมุมมองจากทางดานเพศหญิงเพื่อสะทอนฐานะที่ต่ํากวาเพศชาย รวมถึงการเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงกฎหมาย แตทั้งนี้ก็ไมไดเปนไปเพื่อผลประโยชนเฉพาะของเพศหญิง
เทานั้น (ตามคําอธิบายของนักคิดในกลุมนี้) หากเพื่อสังคมโดยรวม กรอบการวิเคราะหกฎหมาย 
โดยผานสายตาของกลุมคนบางกลุม โดยเฉพาะกับกลุมที่จัดไดวาเปนคนชายขอบของสังคมนับได
วาเปนการเปดมุมมองที่มีตอกฎหมายใหเห็นบทบาท หนาที่ ของกฎหมายที่แตกตางไปจากความเชื่อ
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ซ่ึงครอบงําความรูในวิชานิติศาสตรวากฎหมายมีความเปนธรรม เปนกลาง แปรไปเปนภาพของ
ความไมชอบธรรม  ไมเปนกลาง  มีอคติอยูในระบบกฎหมาย  ฉะนั้นจึงควรที่จะไดพัฒนา             
แนวความคิดในการวิเคราะหกฎหมายจากสายตาของกลุมคนตาง ๆ ใหหลากหลายมากขึ้นไมเพียงแงมุม
ทางเพศเทานั้น เชน ชาติพันธ ผิวสี ศาสนา เชื้อชาติ ฐานะ ฯลฯ  

 บทความเกี่ยวกับนิติปรัชญาในแนวสตรีนิยมของ  พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน 1          
เร่ือง “Feminist Legal Theory” ไดอธิบายวา Feminist Legal Theory เร่ิมในชวงตน ค.ศ.1970       
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกฎหมายกับเพศ (Law and Gender) แนวคิดนี้เปนทฤษฎี       
ที่ทําความเขาใจขอจํากัดของกฎหมาย และทาทายสถาบันกฎหมาย เปนการศึกษาวากฎหมายมีผล   
อยางไรตอผูหญิง กฎหมายมีสวนทําใหผูหญิงอยูในสภาพที่ดอยกวาอยางไร และศึกษาวาจะใช
กฎหมายพัฒนาสถานภาพที่ดอยกวาของผูหญิงอยางไรโดยใชแนวคิดสตรีนิยมในการศึกษา1 แนวคิด
นี้ กระแสหนึ่ง เกิดจากกระแสของการศึกษานิติศาสตรเชิงวิพากษ (Critical legal Study) โดยให   
ความสําคัญกับ เร่ืองภาษา ความหมาย อํานาจ ซ่ึงวิธีการหนึ่งก็คือ “Deconstruction” เพือ่คนหาหลกัการ
ที่แอบอางความวามีความเปนกลางและความสัมพันธเชิงอํานาจที่แอบซอนอยู2 แนวคดิ Feminist Legal 
Theory ไดปฏิเสธวากฎหมายไมมีความเปนกลางทางเพศ และกฎหมายยังวางอยูบนบรรทัดฐาน 
ประสบการณ ความเหนือกวาของผูชายทําใหสังคมที่ชายเปนใหญดํารงอยูตอไป3

 พรรณรายรัตน ไดนําเสนอแนวคิด ความแตกตางระหวางเพศกับทฤษฎีวาดวยความเสมอ
ภาค (Sexual Difference and Equality Theory) โดยมีความคิดเห็นของนักนิติสตรีนิยมหลายคน และ
มีแนวคิดที่แตกกลุมอยู 3 กลุมหลักๆคือ 

 Formal Equality เปนแนวทางที่ศาลสูงสุดของสหรัฐใชกับปญหาความไมเสมอภาค

ระหวางเพศ แนวคิดนี้ไดเสนอแนวทางในการเขาสูปญหาไว 2 แนวทางดวยกันคือ Sameness 
Approach ที่มองวา หญิงและชายเหมือนกัน ดังนั้นพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน กฎหมาย
ตองไมสนใจความแตกตางระหวางเพศ อีกแนวทางหนึ่งคือ Special Treatment Approach ที่คิดวา
กฎหมาย     ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง หญิง ชาย ไมวาจะเปนความแตกตางทางธรรมชาติ
หรือ       ความแตกตางอันเปนผลที่เกิดจากสังคม แนวทางนี้ปฏิเสธการใหความเสมอภาคแตเพียง
รูปแบบ  แตตองการความเสมอภาคตามเนื้อหา4

                                                        
1 พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน, “Feminist Legal Theory”, วารสารสังคมศาสตร, 13,1 (2544), หนา 21-51. 
1 Brenda Cossman , อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน, วารสารสังคมศาสตร, หนา 21-22. 
2 Katterine Bartlett , อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. เรื่องเดียวกัน. หนา 23. 
3 Brenda Cossman , อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. เรื่องเดียวกัน. หนา 30. 
4 Brenda Cossman , อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. เรื่องเดียวกัน. หนา 29-30. 
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 Wendy Williams ศาสตราจารยทางกฎหมายแหงมหาวิทยาลัย Georgetown สนับสนุน
แนวทาง Sameness Approach ที่ถือวาหญิงและชายเหมือนกัน เพราะความแตกตางมีความหมาย  
อยางเดียวคือหญิงเปนฝายแตกตางจากชาย อันทําใหเกิดการปฏิบัติตอผูหญิงเลวกวา การเรียกรอง       
ใหปฏิบัติตอผูหญิงดีกวาที่ปฏิบัติตอผูชายจะมีผลเปนการตอกย้ําขอสันนิษฐานทางวัฒนธรรม        
ในเรื่องลักษณะของความเปนหญิง ในทายที่สุดก็จะมีผลทําใหความไมเทาเทียมกันในทางเพศดํารง
อยูตอไป1 ความคิดของ Williams ถูกโตแยงวาแนวทางที่เขาเรียกรองนั้นเปนประโยชนตอผูหญิง    
ที่สามารถเขาถึงบรรทัดฐานของผูชาย แตไมเปนประโยชนตอผูหญิงที่ยังดํารงบทบาทดั้งเดิม เชน
การใหกําเนิดและการเลี้ยงดู นักสตรีนิยมหลายคนเสนอทางเลือกใหกับแนวทางการปฏิบัติโดย    
เทาเทียมกันตอปญหาที่วานี้ เชน Christine Littleton ศาสตราจารยทางกฎหมายแหงมหาวิทยาลัย 
California at Los Angeles ไดเนนวาความเสียเปรียบของผูหญิงไมไดเกิดจากสภาพทางรางกาย  
อยางเดียวแตยังเกิดจากกระบวนการทางสังคม (Social Traits) Littleton เสนอวาความแตกตางทางเพศ
ควรถูกทําใหไรคา ดวยการจําแนกแยกแยะหรือบงชี้งานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ชายหญิงเขาไปมีสวนรวม
และทําใหงานหรือกิจกรรมเหลานั้นมีคาเทากัน เพื่อทําใหเกิดความสูญเสียอันเกิดจากการมี   
ลักษณะเฉพาะของผูหญิง2

 Sylvia A. Law ไดใหความเห็นวา ดวยเหตุที่เพศของผูหญิงมีลักษณะเฉพาะในทางชีวภาพ 
หลักการเรื่องความเสมอภาคทางเพศจึงตองแยกกฎหมายอื่นที่กําหนดใหมีการปฎิบัติตอเพศชาย

หญิงตางกัน ออกจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องการตั้งครรภ การคลอดบุตร ปญหาที่เกิดจาก
กฎหมายประเภทแรกคือการใชเพศเปนเกณฑนั้นมักเกิดความผิดพลาดเมื่อนํามาใชกับปจเจกบุคคล

แตละคน และแมในกรณีที่ลักษณะทั่วไปของแตละเพศจะถูกตองในภาพรวม แตเมื่อนํามาใชกับคน
ที่ตางไปจากผูมีเพศเดียวกันกับตน ผลเทากับเปนการกดขี่คนผิดเพศ การแยกคนออกเปนผูชายและ 
ผูหญิงอาจเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจในการกําจัดเสรีภาพและความเสมอภาคอยางไมมีที่ส้ินสุด 
ดวยเหตุผลนี้ การกําหนดวาในการบัญญัติกฎหมายโดยใชเพศเปนเกณฑ ในการจําแนกกลุมจําตอง
ไดรับการพิจารณาอยางเครงครัด จึงเปนไปเพื่อประกันวา มีเหตุผลในการปกครองที่สําคัญพอตอ
การปฏิบัติตอหญิงชายตางกันทั้งที่ทั้งสองเพศเหมือนกัน 

                                                        
1 Wendy Williams, อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. เรื่องเดียวกัน. หนา 30-31. 
2 Christine A. Littleton, อางใน พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน, วารสารสังคมศาสตร, หนา 31-32. 
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 Dominance Theory1 Catharine Mackinnon ศาสตราจารยทางกฎหมายแหง 
มหาวิทยาลัย Michigan อธิบายวาแนวคิดกระแสหลักทางการเมือง กฎหมาย และสังคมคือความเทากัน
หรือเหมือนกัน (Equivalence) ไมใชความแตกตางหรือลักษณะเฉพาะ (Distinction) แตมองวาเพศ  
คือความแตกตาง ผลที่เกิดขึ้นคือการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในสายตาของกฎหมาย กลายเปนเรื่อง
ของการปฏิบัติอยางเดียวกันตอส่ิงที่เหมือนกัน และปฏิบัติตางกันตอส่ิงที่ตางกัน และเพศก็ถูก
กําหนดจากความไมเหมือนกันและกัน Mackinnon กลาววา ทางเลือกสองทางแกผูหญิง ทางที่หนึ่ง
คือเปนอยางที่ผูชายเปน แนวทางนี้เรียกวาหลักการความไมมีเพศ (Gender Neutrality) หรือ        
ความเสมอภาคตามรูปแบบ (Formal Equality) อีกแนวทางหนึ่งคือเปนสิ่งที่แตกตางจากชาย ซ่ึงเปน
กฎแหงผลประโยชนพิเศษหรือความคุมครองพิเศษ Mackinnon เห็นวาสิ่งที่ซอนอยูภายใตทางเลือก
ทั้งสองนี้คือเพศชายเปนผูวัดทุกสรรพสิ่ง “ความเหมือนกัน” สําหรับทางเลือกที่หนึ่งแทจริงก็คือ 
หญิงเหมือนชายมากนอยแคไหน “ความตางกัน” สําหรับทางเลือกที่สอง แทจริงก็คือหญิงแตกตาง
จากชายมากนอยแคไหน ความไมมีเพศหรือสภาพที่เปนกลางระหวางเพศ แทจริงเปนเพียงมาตรฐาน
ของผูชายเทานั้น กฎเกณฑเร่ืองการใหความคุมครองพิเศษเปนเพียงมาตรฐานของผูหญิง แตไมวาจะ
แบบไหนแหลงอางอิงก็คือ “ความเปนผูชาย” ก็มีผูหญิงบางคนไดรับผลประโยชนจากหลักการไมมี
เพศ ซ่ึงทําใหหลักการนี้ดูดีขึ้นมามาก ผูหญิงกลุมนี้คือผูหญิงที่สามารถทําใหตนเองมีประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางานที่เขาถึงมาตรฐานของผูชาย ผูหญิงกลุมนี้เปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติทางเพศนอย
ที่สุด แตถาผูหญิงกลุมนี้ถูกปฏิเสธในโอกาสที่เปนของผูชายก็ดูเหมือนเปนอคติทางเพศมากที่สุด        
ยิ่งสังคมมีความไมเสมอภาคมากเทาใด จํานวนของผูหญิงกลุมนี้ก็จะมีนอยลงเทานั้น 

 Mackinnon ใชวิธีคิดตามแนว Dominance Approach ในการวิพากษกฎหมาย เปาหมาย
ของแนวทางนี้มิใชการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม แตเปนการวิพากษความเปนจริงภารกิจของ   
แนวทางนี้มิใชการสรางมาตรฐานที่จะใหผลอันแนนอนในกรณีเฉพาะตาง ๆ แนวทางนี้มุงเนน     
ในเนื้อหาสาระและความเปนศาสตรมากกวาการสรางหลักเกณฑ แนวทางนี้มุงที่จะเปดโปง        
การกําจัดสิทธิของผูหญิงเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และพุงประเด็นความสนใจไปที่การใช
ความแตกตางระหวางเพศไปในทางที่ผิด อันกฎหมายวาดวยความเสมอภาคระหวางเพศที่             
ใชความแตกตางระหวางเพศเปนแนวทางในการเขาสูปญหาไมอาจจัดการได  

                                                        
1 อานรายละเอียดใน Catharine Mackinnon, “Difference and Dominance : on sex Discrimination”, 

in D. Kelly Weisberg (ed.) Feminist Legal Theory Foundations, p.276-285 อางใน, พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. 
เรื่องเดียวกัน. หนา 36-45. 
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 Hedonic Feminism1 Robin L. West ศาสตราจารยทางกฎหมายแหงมหาวิทยาลัย 
Maryland ไดนําเรื่องความแตกตางในการรับรูทุกขสุขของชายหญิงมาเปนประเด็นพิจารณา West 
กลาววา ความสุขความทุกขของผูหญิงตางจากผูชายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ความเจ็บปวด
และความเสียหายของผูหญิงไมไดรับการเยียวยาจากกฎหมาย กฎหมายมองภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับ  
ผูหญิงโดยเฉพาะ วาเปนเรื่องเล็กนอย West เสนอวา ผูหญิงตองทําใหตัวตนที่ถูกทํารายมีปากมีเสียง   
แมวาเรื่องนั้นจะทําใหดูเปนเด็ก มากกวาเปนผูใหญ แมจะเปน “เร่ืองเล็กเรื่องนอย” และแมจะพูดดวย
ภาษา ที่ไมเคยไดยินกันในที่สาธารณะ West วิพากษนักนิติอิตถีศาสตรเสรีนิยม (Liberal-Legal -
Feminist Theory) วา การเรียกรองทางเลือกที่มากขึ้นนั้นถูกตองตามแนวทางเสรีนิยม การที่            
นักนิติสตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical-Feminist Legal Theorists) เรียกรองใหผูหญิงมีอํานาจมากขึ้น
ก็ถูกตองตามแนวทางของสตรีนิยมสายถึงรากเหงาเชนกัน แตทั้งสองกลุมมุงวิพากษสู “ภายนอก” 
เสรีนิยมมุงที่จํานวนทางเลือกที่ผูหญิงมี สตรีสายถึงรากเหงาก็มุงที่ปริมาณของอํานาจ ไมมีกลุมไหน       
ที่มุงมาที่ “ภายใน” ทั้งสองแนวคิดจึงละเลยตอการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับความทุกขความสุขของ
ผูหญิง  

 West ตั้งคําถามวา ผูหญิงไดตอบสนองตอความกลัวที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันอยางไร ความกลัวนั้นสอนอะไร ผูหญิงไมสามารถมีชีวิตอยูกับความกลัวที่เกิดขึ้น
ทุกวันและสิ่งที่ผูหญิงที่ถูกสามีทําราย คือการกําหนดตนเองในวิถีทางที่ทําใหตนเองเลี่ยงจาก    
ความกลัว นั่นคือการมีชีวิตอยูเพื่อคนอ่ืน เหตุผลอยางเดียวแรงจูงใจเพียงอยางเดียวที่มี คือเพื่อ    
ตอบสนองความตองการของคนอื่น ความกลัวสอนใหรูวาการกระทําเพื่อตนเอง เพื่อความสุข      
เพื่อความตองการของตนเองนั้นเปนสิ่งที่ทําไมได คิดไมได และมีไมได West เชื่อวาเพศสัมพันธนั้น
มีคุณคา หากเปนการแสงดออกของความไวใจ แตเปนความเสียหายและเปนความเจ็บปวดหากเปน
การแสดงออกของความกลัว 
 ส่ิงที่นักนิติสตรีนิยมทุกสํานักความคิดใหความสนใจรวมกันคือส่ิงที่ขาดหายไปจาก

ทฤษฎีดั้งเดิมตาง ๆ นั่นคือการทําความเขาใจกับการกดขี่ผูหญิงโดยกระบวนการทางกฎหมาย และ
ความพยายามที่จะใชกฎหมายเพื่อยุติการเปนเบี้ยลางของผูหญิง นิติสตรีศาสตรจึงวิเคราะหและ
วิพากษสถานะภาพของผูหญิง และบทบาทของกฎหมายในการดํารงอยูของระบบชายเปนใหญ   
โดยผานมุมมองและประสบการณของผูหญิง ผลที่ไดจึงตางไปจากการมองกฎหมายโดยผานมุมมอง

                                                        
1 อานรายละเอียดใน Robin L. West, The difference in Women’s Hedonic Lives: A Phenomenological 

Critique of Feminist Legal Theory, 3 Wis. Women’s L.j. ,or  in Mary Becker, Cynthia Grant Bowman, and Morrison 
Torrey, Feminist Jurisprudence Taking Women Seriously, p. 90-95  อางใน, พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน, วารสาร
สังคมศาสตร, หนา 45-51. 
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และประสบการณของผูชายอันเปนฝายที่ครอบงําความคิด ความเชื่อ และอธิบายปรากฎการณตาง ๆ 
ในโลกนี้อันเปนส่ิงที่คนทั้งสองเพศเคยชินและเชื่อวาถูกตอง จึงไมใชเรื่องแปลกที่สตรีนิยม          
ถูกตอตานอยางแข็งขันและรุนแรง  

 กรอบแนวเรื่องคิดทฤษฎีกฎหมายสตรีนิยม สามารถสรุปกรอบแนวคิดนี้ได 3 กลุม 
ความคิดหลัก ๆ คือ แนวคิด Formal Equality, Dominance Theory, และ Hedonic Feminism ซ่ึงทั้ง  
3 กลุมแนวคิดนี้คาดหวังในเปาหมายอยางเดียวกับคือการใชกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฎิบัติตอ     
ผูหญิงในสังคม ผานอํานาจของกฎหมาย แตทั้ง 3 แนวทางมียุทธศาสตรในการเขาถึงเปาหมาย   
แตกตางกันสิ้นเชิง ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นไปในทิศทางของ Mackinnon ตามแนวคิดแบบ 
Dominance Approach ที่มุงที่จะเปดโปงการกําจัดสิทธิของผูหญิงในกฎหมาย เพื่อกอใหเกิด     
ความเปลี่ยนแปลง เพราะงานศึกษานี้เปนการศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย เพื่อสรางความตระหนักวา
กฎหมายครอบครัวของไทยที่ใชอยูทุกในปจจุบันนี้ยังคงมีอคติทางเพศ การวิพากษกฎหมายโดยทัศนะ
และมุมมองหญิงเปนการตั้งคําถามจากผูหญิง เพื่อที่จะรื้อสราง (Reconstructing) กฎหมายเพื่อให   
การเลือกปฏิบัติและการจํากัดสิทธิของผูหญิงถูกยกเลิก  

 แมจะมีขอถกเถียงตาง ๆ ในกลุมของนักสตรีนิยม แตที่สุดแลวภายใตขอถกเถียง           
ก็ตองการผลสัมฤทธิ์อยางเดียวกันคือการยกระดับสิทธิเสรีภาพของผูหญิง นอกจากที่ผูศึกษามี  
ความเห็นสอดคลองกับแนวคิดแบบ Dominance Approach ที่มุงที่จะเปดโปงการกําจัดสิทธิของ     
ผูหญิงในกฎหมาย เพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของ Mackinnon ผูศึกษาก็เห็นวากฎหมาย     
ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง หญิง ชาย ไมวาจะเปนความแตกตางทางธรรมชาติหรือ       
ความแตกตางอันเปนผลที่เกิดจากสังคมตามแนวคิดแบบ Special Treatment Approach 

  ศาสตราจารย Sylvia A. Law ใหทัศนะวา เพศของผูหญิงมีลักษณะเฉพาะในทางชีวภาพ 
หลักการเรื่องความเสมอภาคทางเพศจึงตองแยกกฎหมายอื่นที่กําหนดใหมีการปฏิบัติตอเพศชาย

หญิงตางกัน1 ส่ิงหนึ่งที่ผูศึกษาสนับสนุนแนวคิด Special Treatment Approach เพราะพื้นที่และ
สถานภาพทางสังคมของความเปนมนุษย มีความทับซอนของความสัมพันธเชิงอํานาจในหลาย ๆ มิติ 
และในมิติที่ตางกันนี้ก็จะพบวาผูหญิงจะตองอยูต่ํากวาผูชายเสมอในสถานภาพระดับเดียวกัน เชน
ผูหญิงชาวเขาซึ่งมีสถานภาพทางสังคมต่ําอยูแลวในความสัมพันธระหวางหญิงชายในชนเผานั้น

ผูหญิงก็มีสถานะต่ํากวาผูชาย ดังนั้นผูหญิงจึงเปนฐานหรืออาจจะเรียกอีกอยางวาผูถูกกระทําในระดับ
ทางสังคมที่เทากันของหญิงชาย การที่ผูหญิงตกเปนผูถูกกระทําอยางตอเนื่องในหลาย ๆ พื้นที่และใน
หลาย ๆ มิติสงผลใหการที่จะทําใหผูหญิงมีสิทธิมีเสียงหรือข้ึนมายืนบนพื้นที่สาธารณะจึงเปนเรื่องยาก 

                                                        
1 พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน, วารสารสังคมศาสตร, หนา 32. 
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อาวุธทางสังคมในยุคสังคมสมัยใหม (Modernity) ก็คือเร่ืองของ ความเทาเทียมกัน สิทธิเสรีภาพ ดวยความ
ต่ําชั้นของผูหญิงที่มีมาอยางยาวนานการจะเขาถึงอาวุธทางสังคมใหมนี้ก็เปนเรื่องที่ยากมาก แมแตการ
เขาถึงสิทธิเสรีภาพของผูหญิงยังเปนเรื่องที่ยาก การเรียกรองถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองก็ยังเปนเรื่องที่ยาก
ยิ่งกวา 

 การใชมาตราการพิเศษทางกฎหมายจึงเปนการเปดชองและผลักดันใหผูหญิงไดมีโอกาส

ที่จะแสวงหาสิทธิเสรีภาพของตนเอง สิทธิเสรีภาพจึงเปนทั้งอาวุธทางสังคมและอํานาจทางสังคม   
ที่จะกอใหเกิดความเสมอภาพทางสังคมในภาพรวม แนวคิดอีกประการที่ตองใหความสําคัญกับ
มาตราการพิเศษทางกฎหมายตอผูหญิง ก็เพราะวาปจจุบันขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผูหญิง
ลวนเปนการตอสูของผูหญิงในระดับชนชั้นกลางซึ่งก็มีจํานวนไมมาก การไมมีสวนรวมของผูหญิง
ชนชั้นกลางอีกจํานวนมากในขบวนการเคลื่อนไหว อาจจะเปนเพราะความเคยชินกับการอยู          
ใตอํานาจและสยบยอมตออํานาจของผูชาย และการหลงไหลกับอํานาจทางสังคมที่บางแนวคิดเรียก
สังคมในยุคปจจุบันวา ยุคหลังสมัยใหม (Post Modern) ที่สรางอํานาจจากปจเจกชนเปนสําคัญ    
และในสังคมยุคหลังสมัยใหมชีวิตความเปนอยูไดแยกตัวไปจากสังคมแบบดั้งเดิม ระบบครอบครัว
การใชชีวิตความเปนอยูลวนเอื้อตอการใชชีวิตแบบปจเจกชนทั้งสิ้น ดังนั้นอํานาจใหมแบบปจเจกชน
ในสังคมยุคหลังสมัยใหมคือการสรางความชอบธรรมหรืออาจจะเรียกวา “อํานาจ” เพื่อมารองรับกับ
พฤติกรรมของตนเอง ส่ิงที่ถูกสะทอนออกมาในสังคมยุคหลังสมัยใหมคือผูหญิงถูกมอมเมาดวย 
วาทกรรมหลายชุด อาทิ วาทกรรมชุดความสวย ที่ผูหญิงควรจะสวยปลายผมจรดเล็บเทา ส่ิงเหลานี้
ลวนเปนรูปแบบของการกดขี่และครอบงําผูหญิงของระบบทุนนิยม แมวาความสวยจะสรางอํานาจ
ใหกับผูหญิงได แตอํานาจใหมนี้ก็ยังคงมีการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงเชนเดิม ผูหญิงสวยโสดกับผูหญิง
สวยมีสามีก็มีอํานาจที่ตางกัน ผูหญิงสวยที่รวยกับผูหญิงสวยที่จนก็มีอํานาจที่ตางกัน ส่ิงเหลานี้ลวน
เปนอํานาจที่ไมจีรัง เพราะภายใตโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตยและความสัมพันธทางเพศที่เปน   
คูตางเพศระหวางหญิงชาย (Heterosexual) เปนสิ่งที่หักลางอํานาจของผูหญิงในวาทกรรมชุดความสวย 
เพราะที่สุดถาผูหญิงสวยแลวก็ตองมีสามี การถูกสามีซอม ขมขืน กดขี่ขมแหงตาง ๆ ความสวยไมได
ไดชวยสถานะการณเหลานี้ดีขึ้น การโครงสรางทางสังคมของการครอบงําในเรื่องประเวณีก็ยังคงอยู
ภายใตสถานะการณความไมเทาเทียมกันทางสังคมสิ่งที่ผูหญิงจะเรียกรองความยุติธรรมหรือ       
การชวยเหลือตาง ๆ ก็โดยอาศัยกฎหมาย ดังนั้นมาตราการทางกฎหมายจึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ประการหนึ่งของนักสตรีนิยมสายเสรีนิยม เพราะมาตรการทางกฎหมายสรางใหผูหญิงเปน หนึ่งเดียวได
เพราะกฎหมาย (ในเชิงปรัชญา) ไมไดแยกถึงความเปนชาติพันธุ หรือชนช้ัน ฐานะ ทางสังคมของผูหญิง 
ดังนั้นการมีมาตราการพิเศษทางกฎหมายหรือการแกไขหรือผลักดัน ขอกฎหมายที่จะยกหรือเสริม
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ศักยภาพของผูหญิงจึงจะเปนชองทางใหผูหญิงไดใชสิทธิและโอกาสของตนเองมากขึ้นเพื่อความเทา

เทียมกันในทางเพศ 
 

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การทบทวน วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดแบงออกเปน 2 กลุม 
กลุมแรกเปนงานศึกษาผูหญิงกับกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพกวางของงานศึกษาที่ใหผูหญิงเปน 
จุดศูนยกลางของการศึกษา ที่แตกตางจากแนวคิดของกระแสหลักที่เห็นวากฎหมายตองเปนจุด
ศูนยกลางของการศึกษา ซ่ึงเปนการไมเห็นความสําคัญของการมองกฎหมายจากแนวคิดของผูหญิง1  

 กลุมที่สอง เปนงานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมังรายศาสตรหรือกฎหมายลานนา ดวยเหตุที่
กฎหมายมังรายศาสตรมีอยูหลายฉบับ และกระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ กัน และมีขอกฎหมายมากนอย
ไมเทากัน จึงกลายเปนความสับสนที่จะเลือกใชกฎหมายมังรายฉบับใดฉบับหนึ่งเพื่อใชเปนฐาน        
ในการวิเคราะหกฎหมายมังรายศาสตร การทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยในกลุมนี้      
จะชวยใหการเรียบเรียงกฎหมายครอบครัวใหเปนระบบและเหมาะสม  

 
งานศึกษาผูหญิงกับกฎหมาย 
 

 งานวิจัยของ วิระดา สมสวัสดิ์ เรื่อง “กฎหมายครอบครัว” เปนการศึกษาวิเคราะห 
วิพากษ กฎหมายครอบครัว ภายใตแนวคิดของสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) ที่สะทอน
ใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศในพื้นที่ของกฎหมาย งานวิจัยนี้ไดอธิบาย ตีความ   
ตัวบทกฎหมายและใหความหมายของขอกฎหมายอยางละเอียดทุกมาตรา ประเด็นที่เกี่ยวกันในทาง
กฎหมายและทางสังคม และเสนอฎีกาที่แสดงใหเห็นถึงความไมยุติธรรมตอผูหญิงภายในพื้นที่ของ
กฎหมายครอบครัว 

 บทความของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล เรื่อง “ผูหญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง : จากผูหญิง
เปนใหญถึงผูหญิงเปนควายผูชายเปนคน”2 จากการวิเคราะหกฎหมายตราสามดวงสะทอนใหเห็น
ภาพวา ผูหญิงตองอยูในสภาวะกดดัน และสามารถแบงปญหาของผูหญิงสมัยกอนโดยการกําหนด

                                                        
1 วิระดา สมสวัสดิ์, ผูหญิงกับกฎหมาย, หนา 1. 
2 พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, “ผูหญิงไทยในกฎหมายตราสามดวง : จากผูหญิงเปนใหญถึง    ผูหญิงเปนควาย   

ผูชายเปนคน”, วารสารอักษรศาสตร, 32, 1 (ม.ค. – มิ.ย. 46), 246-302.  
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จากคานิยมของสังคม วัฒนธรรมประเพณีและกฎหมาย ซ่ึงก็คือเครื่องเกาะกุมและคุมขังผูหญิง     
พรเพ็ญ ไดสรุปสถานะของผูหญิงจากกฎหมายตราสามดวงดังนี้ 

 1. ขาดอิสระภาพ ชีวิตมิไดเปนของตนเอง 
 2. ทํางานหนักแตไมไดรับการยกยอง 
 3. ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกเหยียดหยาม 
 4. ไมมีศักดิ์ศรีเพราะต่ําตอยกวาชาย 
 5. มีทางเลือกในอาชีพนอย เพราะดอยการศึกษา 
 6. ชีวิตสมรสมีเปาหมายคือการมีลูก รับใชสามี และจงรักภักดีตอสามี 
 7. ชีวิตภายในของผูหญิงเงียบเหงาและกดดัน เพราะการลอมกรอบของประเพณีตาง ๆ 
 8. กฎหมายไมใหความเปนธรรม เพราะใหผูชายไดเปรียบผูหญิง และบังคับผูหญิงใน

ทางออมใหผูหญิงตองรักษากรอบประเพณี  
 พรเพ็ญ นําเสนอถึงปญหาในอดีตที่ยังคงเชื่อมโยงมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะคานิยมเกี่ยวกับ
ผูหญิงในสังคมและวัฒนธรรมที่สืบมาแตเดิม คานิยมของผูหญิงเอง ความคาดหวังจากครอบครัว 
สามี ญาติพี่นอง ในสังคมปจจุบันแมวาผูหญิงจะมีอิสระภาพในหลายสถานะ แตผูหญิงยังตอง     
“ติดคุกสังคม” และ “ติดคุกตัวเอง” ซ่ึงเปนปญหาใหญของผูหญิงทั้งสองดาน ในขณะเดียวกัน     
การกระทําอยางรุนแรง ทารุณกรรม การขมขืน การลวนลาม การคุกคามทางเพศ การใชแรงงาน      
ผูหญิงอยางเอารัดเอาเปรียบ กลับทวีมากขึ้นในสังคมอุตสาหกรรม หมายความวา ผูหญิงมีชีวิตอยูใน
ภาวะอันตรายและอยูกับหลักประกันทางสังคมที่ไมยุติธรรม ภาวะเชนนี้จึงไมตางจากสถานะของ   
ผูหญิงในอดีตมากนัก แมวาบริบททางสังคมจะเปลี่ยนสภาวะการถูดเอาเปรียบและการกดขี่ระหวาง
เพศก็ยังอยู 

 วิทยานิพนธที่ เกี่ยวของกันระหวางผูหญิงกับกฎหมายของ  ลําพรรณ นวมบุญลือ       
เร่ือง สิทธิและหนาที่ของสตรีไทยตามกฎหมายในสมัยรัตนโกสินทร งานศึกษานี้เร่ิมดวยการนําเสนอ
ถึงที่มาของกฎหมายตราสามดวงวา พัฒนามาจากคัมภีร “ธรรมสัตถัม” ของมอญที่สืบทอดมาจาก
กฎหมายของอินเดียคือ “มนูธรรมศาสตร” ที่พุทธศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอขอบัญญัติกฎหมาย 
อยางไรก็ตามฐานะของสตรีในกฎหมายตราสามดวงถูกใหภาพที่ออนแอ ลวนแตอยูภายใตการปกครอง
ของผูชายและถูกกดขี่อยางชอบธรรมตามขอบัญญัติของกฎหมาย1 ผูหญิงจึงอยูในสถานะที่ต่ําตอย
ในทางสังคม แตยังตองอยูอยางเสี่ยงในชีวิตสมรสของตนไมวาจะอยูในสถานะหรือชนชั้นไหน ก็ตอง

                                                        
1 ลําพรรณ นวมบุญลือ, สิทธิและหนาที่ของสตรีไทยตามกฎหมายในสมัยรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ : 

ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519), หนา 1-86. 
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เส่ียงที่จะถูกหลอก ถูกซื้อ ถูกขมขืน ถูกลวนลาม ถูกทอดทิ้ง ถูกใชเปนวัวควายและเปนทาสในที่สุด
กลายเปนวัฒนธรรมของผูชายในสังคมไทยซึ่งนิยมมีเมียมาก ไมรูสึกที่จะตองรับผิดชอบตอ
ครอบครัว การมีเมียมากกลายเปนเรื่องแสดงอํานาจวาสนาบารมีของผูชายในระบบการเมืองและ
สังคม          ในระบบสังคมศักดินาความรับผิดชอบตอเมียจึงนาจะอยูที่การใหความเมตตาปราณี การ
อุปถัมภเล้ียงดู1

 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสตรีเชียงใหมโดยศึกษาจากเอกสารทางประวัติ-
ศาสตรในหลาย ๆ มิติ ของ อดิศร ศักดิ์สูง เรื่อง “สตรีในสังคมเชียงใหมสมัยวงศเจาเชื้อเจ็ดตน     
พ.ศ. 2339 – 22476” 2   อดิศร ใหทัศนะถึงกฎหมายลานนาวา แมวาจะมีกฎจารีตประเพณีเปน
พื้นฐานของกฎหมาย แตกฎหมายก็รับอิทธิพลความเชื่อตาง ๆ เชน พุทธศาสนาแบบพื้นบาน 
ขอความในกฎหมายบางตอนคอนขางขัดแยงกับวิถีชีวิตในความเปนจริงอยูไมนอย โดยเฉพาะฐานะ
ของสตรี ซ่ึงกฎหมายไมยอมรับมากนักทั้งในระดับครัวเรือนและระดับรัฐ ทั้งที่ในชีวิตจริงของสตรี
ชาวบานกลับมีฐานะสูงในครอบครัว  ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมสมัยและบันทึกของ

ชาวตางชาติ         ซ่ึงสถานะของสตรีที่ อดิศร ใหความหมายวาสูงคือ การเปนจักรกลสําคัญของ
ครอบครัวในทางเศรษฐกิจและรักษาความสืบเนื่องทางเครือญาติ 

 อดิศร ไดแบงกลุมโครงสรางสังคมเชียงใหมเปน 5 กลุมคือ เจาเมือง เจานาย ขุนนาง 
ไพร ขา ซ่ึงสามารถแยกสถานะของสตรีเปน 2 กลุมคือ สตรีชนชั้นปกครอง และสตรีชนชั้นใต    
การปกครอง ซ่ึงสถานะของสตรีแตละกลุมกฎหมายมังรายศาสตรไดใหความรับรองที่ตางกัน       
ในสวนของไพรสตรีก็ตองเปนแรงงานรวมกับไพรชายเพื่อทํางานใหกับรัฐ ขาสตรีไมมีความสัมพันธ
กับรัฐมากนักเนื่องจากเปนสมบัติของนายเงิน ความสัมพันธระหวางขาสตรีกับรัฐจะเกิดขึ้นเมื่อถูก
นายเงินละเมิด เชน ลวงเกิน หรือนายเงินลักลอบทําชูกับเมียขา หรือขาสตรีอาจตองไปเปนแรงงาน
ใหกับรัฐถานายเงินถูกเรียกเกณฑแรงงาน 

 อดิศร ใหทัศนะที่มองวากฎหมายมังราย กดขี่ผูหญิงในหลาย ๆ กรณี อาทิ ถาผูหญิง
กระทําผิดในเรื่องชูสาว พอแมอาจตัดออกจากการรับมรดกตามกฎหมาย เนื่องจากไมฟงคําสั่งพอแม 
นอกจากนี้ยังถูกกระบวนการทางสังคมลงโทษอีกหลายอยาง ที่รายแรงที่สุดคือการกลาวหาวาเปน  
ผีกะ ซ่ึงตองถูกไลออกจากหมูบานทั้งครอบครัว จะเห็นไดวากฎหมายมังรายตลอดจนจารีตของ
สังคม มีกรอบที่เขมงวดสําหรับเรื่องประเวณี (Sexuality) ของผูหญิง กระบวนการเสียผีหรือขอขมา
ตอ ผีตระกูลของผายหญิงเปนเพียงเงื่อนไขสุดทายเพื่อไมใหเกิดขอครหากับลูกสาว ซ่ึงไมตางจาก

                                                        
1 ลําพรรณ นวมบุญลือ, อางใน พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, วารสารอักษรศาสตร, หนา 269. 
2 อดิศร ศักดิ์สูง, สตรีในสังคมเชียงใหมสมัยวงศเจาเชื้อเจ็ดตน พ.ศ. 2339 – 22476, (กรุงเทพฯ : 

ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), หนา 38-257. 
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ปจจุบันที่ผูชายขมขืนผูหญิง แลวยอมแตงงานกับผูหญิงเพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษจากขอกฎหมาย (ผู
ศึกษา) นอกจากนี้กฎหมายมังรายศาสตรยังมีลักษณะกีดกันผูหญิง อาทิ ผูหญิงไมอาจเปนพยานใน
คดีความ      หรือ คําตัดสินคดีโดยสตรีถือเปนโมฆะ และกฎหมายมังรายศาสตรยังไมใหความสําคัญ
กับความเปน ปจเจกบุคคลของผูหญิง ซ่ึงกฎหมายจะใหความคุมครองกับผูหญิงที่มีผูปกครอง
มากกวา ซ่ึงอยูในกฎหมายมังรายศาสตรที่วาดวย ลักษณะผูหญิง 20 จําพวก สวนหญิงที่ไมมี
ผูปกครองในกฎหมายมังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ําบัญญัติวา การกระทําอนาจารตอหญิงที่ไมมี
ผูรักษาถือวามิจฉาจารไมเกิด  

 ประเด็นเรื่องหญิงสาวตองอยูภายใตการคุมครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จิราลักษณ   
จงสถิตมั่น ใหความเห็นวาขอบัญญัติของมังรายศาสตรนี้คลายกับกฎหมายตราสามดวง สันนิษฐานวา 
อาจจะไดรับอิทธิพลมาจากที่เดียวกันคือ กฎหมายของอินเดียไดแกพระคัมภีรมนูธรรมศาสตรและ  
พระคัมภีรอรรถศาสตร รวมทั้งคําสอนในพุทธศาสนา เชน พระวินัยปฏกมหาวิภังคปฐมภาค ซ่ึงแบง
ผูหญิงออกเปน 10 ประเภท มีบุคคลตาง ๆ คุมครอง และแบงภรรยาออกเปน 10 ประเภท  

 คลองเจือแหงพระเจากือนา ไดรวมคดีความที่พระเจากือนาและกษัตริยพระองคอ่ืนของ
ราชวงศมังรายเปนผูตัดสินไดแสดงใหเห็นถึงธรรมเนียมเดิมของลานนาที่นิยมเรียกช่ือผูหญิงตามชื่อ

สามีหรือบิดา เชน เมียนายชางปากเถิน (คดีที่ 1) พอเมียบุญเทียม (คดีที่ 2) เมียทาวไก (คดีที่ 24)   
เมียจาไก (คดีที่ 25) เมียหมอชาง (คดีที่ 33) นับวาเปนหลักฐานอีกประการที่แสดงวาผูหญิง

จําเปนตองไดรับการปกปกรักษาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสมอ1

 วิทยานิพนธของ นันทิรา ขําภิบาล เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยสรางชาติ
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) งานศึกษานี้ไดมีกลาวถึงการปฏิรูปกฎหมาย นับแต  
รัชกาลที่ 4 พระองคทรงพิจารณาคดีของ อําแดงเหมือนกับนายริด และทรงประกาศพระราชบัญญัติ
ลักพา พ.ศ. 2408 และประกาศพระราชบัญญัติลักพา ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2411 ทรงกําหนดวาบิดา
มารดาจะขายบุตรไดตอเมื่อบุตรยินยอม และ พ.ศ. 2410 ทรงประกาศพระราชบัญญัติเรื่องผัวขายเมีย
บิดาขายบุตร เนื่องจากกรณีอําแดงจั่นไดทําฎีกาทูลเกลาถวาย กลาวโทษนายเอี่ยมผูสามีวาลักเอาชื่อ
ตนไปขาย สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ สามีจะขายภรรยาและภรรยาไมใชทาส ตองให
ภรรยา   ลงลายมือช่ือยินยอมหรือมีพยานรูเห็นเสียกอนจึงจะขายได สําหรับการขายบุตรกําหนดวา
ถาบิดามารดาจะขายบุตรอายุไมถึง 15 ปไดแมบุตรไมยินยอม แตถาบุตรแยกจากบิดามารดาไปอยู

                                                        
1 จิราลักษณ จงสถิตมั่น, วิกฤติวัฒนธรรมกับการดํารงชีวิตของเยาวชนสตรี : กรณีศึกษาผลกระทบ

ของการพัฒนาชนบทภาคเหนือ, (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2535), หนา 162-164. 
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กับผูอ่ืนแลวบิดามารดาจะลอบเอาชื่อบุตรมาขายไมได ถือไดวาการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 
4 ไดใหสิทธิกับสตรีสยามมากขึ้น 
 งานศึกษานี้ยังไดกลาวถึง แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เกี่ยวกับสถานะของสตรีและการปฏิรูปกฎหมาย แนวพระราชประสงคของรัชกาลที่ 6 ที่เห็นไดชัด 
จากบทความ เรื่อง “เครื่องหมายแหงความรุงเรืองคือ สภาพแหงสตรี” และมีความสําคัญตอนหนึ่ง

กลาววา “ในชั้นที่เจริญขึ้นมา ชายก็เปนผูบัญญัติกฎหมายแบบธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาเพื่อความ
สะดวกของตน ทําใหสตรีเสียเปรียบทุกประการ” อยางไรก็ตามแมพระองคจะทรงเห็นดวยกับแนวคิด         
การมีผัวเดียวเมียเดียว ตามอยางอารยประเทศตะวันตก แตตลอดรัชสมัยของพระองคไดทรงคัดคาน
และยับยั้งรางกฎหมายดังกลาวมาโดยตลอด โดยเกรงวาถาประกาศกฎหมายนี้ออกมาประชาชนจะ    
ไมปฏิบัติตามทําใหกฎหมายไมไดรับการเคารพและปฏิบัติไมได ถือเปนการลบหลูกฎหมายและ   
ยังจะกอใหเกิดปญหาลูกนอกสมรส ดังนั้นตลอดรัชกาลที่ 6-7 จึงไมอาจประกาศใชพระราชบัญญัติ      
จดทะเบียนครอบครัวได แมจะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหลายครั้ง1

 งานวิจัยของ ประลอง บุญปน2 เร่ือง “กฎหมายครอบครัวพื้นฐานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่สําคัญและพฤติกรรมการปฎิบัติ” งานวิจัยนี้ไดศึกษากฎหมายครอบครัวของ

ไทย จากธรรมเนียมประเพณีในสมัยกรุงสุโขทัย บทบัญญัติกฎหมายครอบครัวในสมัยอยุธยา การ
แกไขปรับปรุงกฎหมายครอบครัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช การ
แกไขปรับปรุงกฎหมายครอบครัวในรัชสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงการประกาศใช
ประมวลกฎหมายวาดวยครอบครัว และการแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2519 นอกจากนี้ไดมีการศึกษา
ถึง     ธรรมเนียมประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว  
 งานวิจัยนี้ไดมีการสํารวจการรูบทบัญญัติของกฎหมายครอบครัว จากกลุมคนที่อยูใน
เขตเมือง และชนบท ในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยขอสรุปของงานศึกษานี้คือคนสวนใหญไมคอยมี
ความรูความเขาใจกับกฎหมายครอบครัว ประเด็นที่นาสนใจอยางหนึ่งของงานศึกษานี้คือถ่ินที่อยู
หลังการสมรส พบวามีจํานวนผูหญิงที่ไปอยูบานผูชายมากกวา ท่ี

                                                       

ผูชายไปอยูที่บานผูหญิง แตสวน
ใหญ     จะไปมีถ่ินที่อยูใหม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธในครอบครัวแบบ
ดั้งเดิมเปลี่ยนไป การออกไปตั้งครอบครัวใหมหมายถึง คูสามีภรรยาตองดิ้นรนในทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น     ซ่ึงตางจากสังคมลานนาในอดีตที่ผูชายจะตองยายเขาไปเปนแรงงานใหกับครอบครัวฝายหญิง        

 
1 นันทิรา ขําภิบาล, นโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 

2481-2487, (กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530), หนา 40-43. 
2 ประลอง บุญปน, กฎหมายครอบครัวพ้ืนฐานความรูของประชาชนเกี่ยวกับบทบัญญัติที่สําคัญและ 

พฤติกรรมการปฏิบัติ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528), หนา 260-272. 
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ที่หมายถึงคูสมรสนี้มีบานมีที่สวนที่นาเพื่อทํามาหากิน การเปนครอบครัวใหญเชนนี้เปนการลด
สภาวะเสี่ยงที่ผูหญิงจะเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว เพราะผูเปนสามีมีสถานะแคผูอาศัยใน
ครอบครัวฝายหญิง ในงานวิจัยนี้ยังมีประเด็นคําถามที่แสดงความคิดเห็นและเหตุผลวาผูชายควรมี
ภรรยาหลายคนหรือไม แตเปนที่นาเสียดายวางานวิจัยนี้ไมไดมีการแบงแยกเพศของผูตอบคําถาม 
เพราะกฎหมายครอบครัวเปนความสัมพันธระหวางเพศ ซ่ึงความเปนเพศจะเปนตัวแปรที่สําคัญ    
ในการศึกษาวิเคราะหคําตอบไดตอไปอีกและนาจะเปนผลดีในการการแกไขกฎหมายครอบครัว 
เพื่อใหมีความสมดุลยระหวางเพศในสังคม 
  
งานศึกษากฎหมายมังรายศาสตร 
 
 งานวิจัยของ พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อํานวย พรมอนันต เร่ือง กฎหมายแหงราชอาณาจักร
สยาม1งานศึกษานี้มีสวนที่เปรียบเทียบจุดออนจุดแข็งของกฎหมายมังรายกับกฎหมายตรา 3 ดวง 
ประเด็น      ที่นาสนใจเริ่มตั้งแต การเสวยราชสมบัติของพญามังรายแหงเมืองเงินยางเชียงแสนเมื่อป 
พ.ศ. 1805 ทรงเปนกษัตริยแหงราชวงศลวจักราชองคที่ 25 เมื่อ พ.ศ. 1839 ทรงสรางเมืองเชียงใหม และ
ราชวงศมังราย ก็สืบราชสมบัติตอมารวม 18 พระองคจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2101 กอนที่จะถูกพมายึด
ครอง รวมระยะเวลา 262 ป ซ่ึงกฎหมายมังรายถูกเริ่มนับตั้งแตสรางเมืองเชียงใหม ทั้งนี้จุดที่
นาสนใจอยูที่ราชวงศลวจักราชที่มีกษัตริยปกครองกอนหนาพระญามังราย 24 พระองค ก็นาจะมีกฎ
บานกฎเมืองหรือกฎหมายใช ดังนั้นความสืบเนื่องของกฎหมายที่ใชในภูมิภาคนี้มาจนถึงกฎหมายมัง
ราย จนสิ้นสุดการใชกฎหมายมังรายเมื่อ พ.ศ. 2442 จึงนาจะมีความสืบเนื่องกันมานับ 1,000 ป (ผูศกึษา) 
ประเด็นนี้สะทอนใหเห็นวาอารยธรรมและระเบียบแบบแผนในดานโครงสรางของระบบกฎหมาย

สังคม       มีความสมบูรณยิ่งกวาอาณาจักรอ่ืนใดในภูมิภาคเดียวกัน 
 ในอาณาจักรสยามกลาวถึงไววาผูนําของอาณาจักรและราชอํานาจไววาในแผนดินมีแต

สมเด็จพระมหากษัตริยเปนใหญเปนสมมุติเทวดาผูใดที่ขัดขวางพระราชโองการก็คือคนที่ทําให

เสื่อมเสียแกพระเดชานุภาพ ภายในอาณาจักรสยามกษัตริยยังตองหวาดระแวงจากการแยงชิง       
ราชสมบัติของพระญาติหรือขุนนางผูใหญเพื่อที่จะลมลางราชวงศเดิมและตั้งราชวงศใหมและ    
ภายในอาณาจักรสยามก็มีการแยงชิงเปลี่ยนราชวงศหลาย ๆ กรณี ดังนั้นจึงมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่อศึกภายในมาก อาทิ ในพิธีถือน้ําพิพัทธิ์สัตยา ถาผูใดกินไมหมด ตองระวางโทษกบฎ 

                                                        
1 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อํานวย พรมอนันท, กฎหมายแหงราชอาณาจักรสยาม, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ      

โตโยตา, 2537), หนา 396-400, 545. 
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 ในอาณาจักรลานนาผูนําของอาณาจักรไดแก ทาวพญามหากษัตริยและเจาเมืองทาวพญา
ทั้งหลายซึ่งมีความชอบธรรมในการสืบสันตติวงศสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ หรือทาวพญาผูนั้นมี      
คุณสมบัติครบถวนดวยคนทั้งหลายสมมุติใหเปนทาวพญาไมไดดวยชาติกําเนิดก็ได 

 ประเด็นที่มาของ ผูนําอาณาจักรที่แตกตางกันระหวางลานนากับสยาม1 ยอมสงผลถึงตอ
ผูนําของอาณาจักรที่จะบัญญัติกฎหมายที่ใชปกครองคนในราชอาณาจักรงานศึกษานี้ไดมี            
การวิเคราะหระบบโครงสรางของกฎหมายและวิเคราะหเนื้อหาบทบัญญัติของกฎหมาย ในสวนของ
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกฎหมายตราสามดวงกับกฎหมายลานนา พบวาในสถาบันการปกครอง
อาณาจักรสยามเปนเทวบัญชา ในขณะที่อาณาจักรลานนาเปรียบเทียบเปนธรรมชาติของส่ิง (Nature of 
Thing) ในสถาบันครอบครัว เหตุแหงการหยา อาณาจักรสยามถือวา ส้ินบุญ อาณาจักรลานนาถือวา
หมดเวรหมดกรรม ในสถาบันสังคมเรื่องความเชื่อเรื่องไสยศาสตรและผี อาณาจักรสยามถือวาเปนส่ิงชั่ว
รายเสมอ สวนอาณาจักรลานนาถือวาผีมีทั้งผีมีคุณและผีช่ัวราย 
 งานวิจัย ของ พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว เร่ือง “กฎหมายลานนาโบราณ 
: วิเคราะหระบบโครงสรางและเนื้อหาบทบัญญัติที่จารในใบลาน”2 งานวิจัยนี้เปนการปริวรรต 
กฎหมายลานนา ถอดความและใหความเขาใจโดยใชภาษาแบบไทยกลาง งานศึกษาชุดนี้มีทั้งหมด 
12 เลม นอกจากจะปริวรรตกฎหมายลานนาแลวยังปริวรรตกฎหมายเกาของลาว กัมพูชา กฎหมายตราสามดวง 
ถือไดวางานศึกษาชุดนี้เปนการปริวรรตกฎหมายเกาที่สมบูรณที่สุด ในงานวิจัยภาค 3 เปนการปริวรรต
กฎหมายลานนาโดยรวบรวมตนฉบับของกฎหมายลานนา 28 ฉบับ โดยการปริวรรตเปนอักษรไทย 
และใหความหมายแบบภาษาไทยดวย ผูวิจัยไดอธิบายภูมิหลังของกฎหมายมังรายศาสตรวา มาจาก
ความเชื่อและศาสนา นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลของศาสนาฮินดูแฝงเขามาในความเชื่อของคนลานนา

                                                        
1 แมวาอาณาจักรลานนาจะไมมีประเพณีนิยมในการเปนกษัตริยแบบ เทวบัญชา แตอาณาจักรลานนา

เกิด “ตนบุญ” ที่เกี่ยวเน่ืองกับบุญบารมีในทางพุทธศาสนา และมีความหมายครอบคลุมไปถึง พระพุทธเจา กษัตริย  
เจาเมือง หรือสถานะตาง ๆ ที่เหนือกวาชาวบานทั่ว ๆ ไป การเกิดขึ้นของ “ตนบุญ” มักจะเกิดขึ้นเมื่อลานนาเกิด
ความสั่นคลอนทางการเมือง อาทิ สมัยพมาปกครอง (อางใน ลัดดาวัลย แซเซียว, การเมืองลานนาภายใต           
การปกครองของพมา ระหวางป พ.ศ. 2101-2317, เชียงใหม : ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527) บุคคลที่ถูกยกยองจากชาวลานนาในฐานะ “ตนบุญ” อยางครูบาศรีวิชัย ในชวงการ
ครอบงํา     ทางการเมืองจากสยามในลานนา ที่สะทอนใหเห็นความไมพอใจ และการตอตานกับอํานาจใหมที่เขา
มาครอบงํา 

2 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 1 เลมที่ 1 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1-6 (บทคัดยอ) 
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แตไมไดชัดเจนมากนัก ความเชื่อและพุทธศาสนามีบทบาทตอสถาบันครอบครัว และสถาบันสังคม
ของลานนาอยางมาก 
 งานวิจัยนี้ แบงกฎหมายลานนาเปน 2 ประเภท คือกลุมความคิดทางกฎหมาย และกลุม
ระบบโครงสรางทางกฎหมายที่แบงเปนกลุมที่มีโครงสรางกฎหมายสมบูรณครบทั้ง 9 เร่ืองและกลุม
ที่มีเนื้อหาไมสมบูรณ จากงานวิจัยพบวากฎหมายลานนาไดสะทอนใหเห็นถึง สภาพการปกครอง 
ชีวิต สังคม และครอบครัว อันแสดงถึงความซับซอนและเปนระบบของสังคมใหญที่สะสมและ   
ทับถมอารยธรรมมาเปนเวลานาน งานวิจัยนี้ไดใหภาพของสถาบันครอบครัวจากกฎหมายมังราย
ศาสตร อาทิ ความเชื่อในพุทธศาสนา ถือวาคูสมรสเปนคูเวรคูกรรมสั่งสมกันมาแตชาติปางกอน การหยา
ราง       ถือเปนการหมดเวรหมดกรรม  
 กฎหมายใหการคุมครองหญิงมากกวาชาย หญิงมีสิทธิเลือกคูครอง การแตงงานก็ดวย
ความสมัครใจของหญิงโดยแท ชายจะตองยายเขามาอยูในเรือนของฝายหญิง  
 การคุมครองพรหมจรรยดวยการอางผิดผี ซ่ึงผีเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว 
 การรับมรดก ยึดหลักบุญคุณเลี้ยงดู พอ แม อยูเหนือหลักสืบสายโลหิตตามลําดับอาวุโส 
ถาขา เล้ียงดูเจามรดก หากมรดกสั่งเสียใหแกขา ทายาทสืบสายโลหิตเขาขัดขวางมิได 
 อํานาจจัดการทรัพยสินอยูกับเจาของเรือน ซ่ึงเปนฝายหญิง สินสวนตัว สินสมรสแยกกันอยาง
ชัดเจน  
 การพิจารณาองคประกอบความผิดทางเพศ ถือ “เจตนา” และ “มีความชั่ว” เปนหลักสําคัญ 
 วัตถุประสงคของการลงโทษมี 4 ประการคือ เพื่อแยกคนชั่วรายออกจากสังคม เพื่อชดใช
หรือเยียวยาคาเสียหาย เพื่อมิใหเอาเยี่ยงอยาง และเพื่อใหเกิดความรุงเรืองแกสังคม 1

 งานวิจัยของ อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ลมูล จันทรหอมเรื่อง : วิเคราะหกฎหมายลานนา 
ประชุมกฎหมายครอบครัว การวิจัยนี้เปนการรวบรวมตนฉบับใบลานของกฎหมายลานนา 17 ฉบับ 
ถือไดวางานปริวรรตกฎหมายลานนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายครอบครัว ที่สมบูรณมาก มีการกําหนด
หัวขอ อาทิ กฎหมายลักษณะหมั้น ลักษณะเมีย ลักษณะบุตร มิจฉาจาร ลักษณะชู ลักษณะหยา 
ลักษณะมรดก และภายในแตละหัวขอที่กําหนดไวก็ยังมีหัวขอยอยที่ระบุไวอยางชัดเจน การปริวรรตนี้
เปนการปริวรรตดวยตัวอักษรไทย แตอานแบบลานนาจึงกลายเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับผูอาน 
และผูที่ไมคุนเคยกับภาษาเหนือแบบดั้งเดิม 

                                                        
1  พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสราง

และเนื้อหาบทบัญญัติที่จารในใบลาน  ภาคงานการวิจัยที่ 1 เลม 1 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1-403. 
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 วิทยานิพนธของ ทูนศรี บัวนุช  เร่ือง : การศึกษาความหมายในกฎหมายจารีต “มังรายศาสตร” 
งานศึกษาของ ทูนศรี บัวนุช ศึกษาเอกสารชั้นตนของ มังรายศาสตร 15 ฉบับโดยใชมังรายศาสตร 
ตนฉบับวัดกิตติวงศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 122 หนาลาน จารเมื่อ จ.ศ. 1198 
(พ.ศ. 2379) เปนหลัก งานศึกษานี้เปนงานปริวรรตกฎหมายมังรายใหเปนอักษรและอานแบบไทย 
ซ่ึงเปนประโยชนในแงของการนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายมังรายฉบับอื่น ๆ1

 
ระเบียบวิธีวิจัย2

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาที่ใชวิธีการที่เปนหนึ่งในหลากหลายวิธีการศึกษาวิจัยของ

ของนักวิชาการดานสตรีนิยม ช่ือที่ใชเรียกกันทั่วไปคือ การวิเคราะหสาระในแนวนักสตรีนิยม      
ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา Feminist Content Analysis3 ซ่ึงอาจจัดไดวาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แบบหนึ่ง 

 ความจริงแลววิธีการศึกษาวิจัยแบบการวิเคราะหสาระใชกันอยูในหมูนักวิชาการ

หลากหลายเพียงแตเรียกชื่อตางกันเทานั้น นักสังคมวิทยามักเรียกวิธีการศึกษาแบบนี้วา การวิเคราะห
สาระ (Content Analysis) นักประวัติศาสตรเรียกวาการวิจัยเอกสาร (Archival Research) นัก
ปรัชญาและนักวรรณคดีเรียกวาการวิเคราะหตัวบท (Text Analysis)  หรือวรรณคดีวิจารณ 
(Literary Criticism) ยิ่งกวานั้นวิชาการที่หลากหลายเหลานี้ก็ประยุกตใชกรอบการวิเคราะหหรือกรอบ
ทํางาน (Framework) หรือบางคนเรียกวากรอบมโนทัศน (Conceptual Framework) ที่แตกตางกัน
ออกไปดวย4

 ส่ิงที่วิธีการศึกษาวิจัยในแนวนี้ใชเปนวัตถุในการศึกษาเรียกวาวัตถุทางวัฒนธรรม

(Cultural Artifacts) ในความหมายวาเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา ผลผลิตของมนุษยมีมากมากหลาย
ชนิดลวนมีที่มาจากทุกแงทุกมุมของชีวิตมนุษย ทั้งดานโลกที่เปนสวนตัวไปจนถึงดานสาธารณะ    
ไมวาจะเปนวัฒนธรรม “ช้ันสูง”  (“High” Culture) วัฒนธรรมมวลชน (Popular Culture) และชีวิตที่มี

                                                        
1 ทูนศรี บัวนุช, การศึกษาความหมายในกฎหมายจารตี มังรายศาสตร, (เชียงใหม : ปริญญานิพนธศิลปศาสตร 

-มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), หนา 272-273. 
2 ฉลาดชาย รมิตานนท, ผูเรียบเรียง, (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547) 
3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Reinharz, S., Feminist Method in Social Research, Oxford University        

Press, 1992, p. 145-163.    
4 Reinharz, Feminist Method in Social Research, Op.cit. p. 148. 
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การจัดระบบ (Organizational Life) ตางเปนสิ่งสรางทั้งส้ิน นักสตรีนิยมถือวาสิ่งที่จะเปนขอจํากัดวา
อะไรควรจะถือวาเปนวัตถุทางวัฒนธรรมที่เราสามารถจะนํามาใชเปน “ตัวบท” (Text) ของการวิจัย 
มีแตเพียงจินตนาการของนักวิจัยเทานั้นเอง1

 “ตัวบท” (Text) ที่นักสตรีนิยมนํามาศึกษาวิจัย ไดแก หนังสือสําหรับเด็ก นิทานเกี่ยวกับ
นางฟา (Fairy Tales) ปายโฆษณางานเขียนแบบนิยายและไมใชนิยายของนักสตรีนิยม งานศิลปะ         
ของเด็ก หนังสือแฟชั่น คูมือเนตรนารี งานดานวิจิตรศิลป ขอความสํานวนซ้ําซากหรือเรื่องราวที่ใช
ภาษาหนังสือพิมพ (Newspaper Rhetoric) บันทึกทางการแพทย เอกสารงานวิจัยท่ีตีพิมพแลว หนังสือ
ตําราทางสังคมวิทยา และคําอางอิงตาง ๆ (Citation) เหลานี้เปนตัวอยางจํานวนนอยเทานั้น2

 วัตถุหรือส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรมที่นํามาเปนวัตถุดิบในการวิเคราะหวิจัยอาจะเปน

ผลผลิตของกิจกรรมหรือการกระทําของมนุษยในฐานะปจเจกชนหรือผลผลิตขององคกรทางสังคม 
เทคโนโลยีและแบบแผนทางวัฒนธรรมตาง ๆ ก็ได อนึ่งแมกระทั่งการตีความตาง ๆ (Interpretations) 
ของวัตถุดิบเหลานี้ ก็ตองถือวาเปนวัตถุหรือส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรมดวยเชนเดียวกัน3

 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาถือวากฎหมายมังรายก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และทัศนะมุมมองแบบสตรีนิยมตางลวนเปนวัตถุหรือส่ิงประดิษฐสรางทางวัฒนธรรมดวยกันทั้งส้ิน   
แตทั้งสามสิ่งนี้ก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ ผูศึกษายึดถือทัศนะของนักสตรีนิยมที่จัดประเภทวัตถุ
หรือส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรมวามีมิติทางเพศสภาพอยูดวยอยางไมอาจปฎิเสธได บางสิ่งถูก
ประดิษฐหรือถูกสรางหรือถูกผลิตขึ้นมาโดยผูหญิง เกี่ยวกับผูหญิงและเพื่อผูหญิง แตบางสิ่งถูกผลิต
ขึ้นมาโดยผูชายเกี่ยวกับผูชายและเพื่อผูชาย แตก็เปนไปไดเชนกันที่ ส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรม                 
มีองคประกอบของทั้ง 2 ประเภท4 ดังนั้นในที่นี้ถือวากฎหมายมังรายศาสตรและประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเปนส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรม เปน “ตัวบท” ที่เขียนโดยผูชาย เกี่ยวกับผูหญิง แต  
มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของผูชาย หรือเพื่อดํารงรักษาไวซ่ึงสังคมแบบชายเปนใหญ สวนทัศนะ
มุมมองแนวสตรีนิยม นั้นถือวาเปนสิ่งประดิษฐหรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่สรางโดยผูหญิง เกี่ยวกับ
ผูหญิงและเพื่อผูหญิง 
 กลาวอีกนัยหนึ่งคือในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยใชกฎหมายมังรายศาสตรและประมวล-
กฎหมายแพงและพาณิชยเปน “ตัวบท” ที่ผูวิจัยอาน (Read) และ อานซ้ํา (Reread) โดยมีมิติมุมมอง        

                                                        
1 Ibid. p. 146. 
2 Ibid. p. 147. 
3 Ibid. p. 147. 
4 Ibid. p. 147. 
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แนวสตรีนิยม เปนแวนขยาย (Lenses) ที่ชวยในการอานและตีความ (Interpret)1 ซ่ึงการอานและตีความนี้        
มีลักษณะเปนการรื้อสราง (Deconstruction) กลาวคือเปนการมองหาความขัดแยงภายใน “ตัวบท” 
หนึ่ง ๆ  หรือ ระหวาง “ตัวบท” 2 ซ่ึงในที่นี้คือกฎหมายมังรายศาสตรและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ที่ผูศึกษาถือวาเปนผลผลิตของระบบสังคมแบบชายเปนใหญ สวนจุดสนใจที่เปนแกนรวมกันหรือ  
เปนเรื่องราวเดียวกันของ “ตัวบท” ทั้งสองและ “แวนขยาย” คือเร่ืองราวทางเพศหรือประเวณีนั่นเอง 
 อนึ่ง อาจมีผูทักทวงวา “ตัวบท” ทั้งสองคือกฎหมายมังรายศาสตรกับประมวลกฎหมาย-
แพงและพาณิชย กับมิติมุมมองแนวสตรีนิยมเปนวัตถุหรือส่ิงประดิษฐทางวัฒธรรมที่ตางยุคสมัยและ   
ตางสถานที่ (ตางสังคมตางวัฒนธรรม) จะนํามาอาน อานใหม และตีความใหมไดอยางไร ผูศึกษาขอชี้แจง
วาในกระแสของวิธีคิดแบบหลังโครงสรางนิยม (Post Structuralism) ก็ดี หลังทันสมัยนิยม (Post 
Modernism) ก็ดี และสตรีนิยมก็ดี ถือวาเปนเรื่องที่ทําได สวนหนึ่งเปนเพราะเกิดการใหความสําคัญ
กับ “ผูอาน” เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะใหความสําคัญกับ “ตัวบท” และ “ผูเขียน” ดังที่เคยปฏิบัติกันมา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ไดแยกองคประกอบของการศึกษาใน 3 สวนที่สําคัญคือ  
 1. เนื้อหาของ บทที่ 3 กฎหมายครอบครัว ในกฎหมายมังรายศาสตร การศึกษาในบทนี้   
เปนคนควาทางประวัติศาสตร เพื่อถอดความกฎหมายครอบครัวท่ีเปนภาษาลานนา ใหเปนภาษาไทย
กลาง และอานแบบไทยกลาง  
 2.  เนื้อหาของ บทที่ 4 การวิเคราะหกฎหมายครอบครัว ในกฎหมายมังรายศาสตรการ
วิเคราะห ในบทนี้เปนการสรุปขอกฎหมายครอบครัวและวิเคราะหเนื้อหาของกฎหมาย ภายใต
แนวคิดของ         สตรีนิยมสายถึงรากเหงา (Radical Feminist) และสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal 
Feminist) เพราะวา      รากฐานของกฎหมายมังรายศาสตร นั้นตั้งอยูบนฐานของอํานาจ อํานาจของ
กษัตริยที่อิงอยูกับแนวคิดพุทธศาสนา (ที่ถูกตีความอยางผิดเพี้ยนและมีอคติทางเพศ) การใชแนวคิด
ของสตรีนิยมสายถึงรากเหงา เพราะขอกฎหมายครอบครัวนี้มีขอกฎหมายหลาย ๆ ขอเกี่ยวของกับมิติ
ของเรื่องประเวณี (Sexuality) เปนสวนประกอบที่ครอบงําความเปนผูหญิงใหตองอยูในกรอบ

จริยธรรมทางสังคม สวนการใชแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมจะชวยทําใหเห็นอคติทางเพศตอ
ผูหญิงในพื้นที่ของกฎหมายที่ดํารงอยูมาอยางยาวนาน 

                                                        
1 Ibid. p. 153. 
2 Ibid. p. 148. 
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 เนื้อหาของ บทที่ 5 การวิเคราะหกฎหมายครอบครัว ในกฎหมายไทยปจจุบัน การวิเคราะห
ในบทนี้เปนการถอดความหมายของกฎหมายเพื่อทําใหคนทั่วไปอานไดงาย และผูศึกษาไดแทรก       
การวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดของสตรีนิยมสายเสรีนิยม และแนวคิดของสตรีนิยมสายถึงรากเหงา 
การใชทั้ง 2 แนวคิดนี้เพราะวารากฐานของกฎหมายครอบครัวนี้ ตั้งอยูบนฐานคิดของความเทาเทียม 
(Equality) สิทธิมนุษยชน (Human’s Rights) และความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality)        
การวิเคราะหในบทนี้จึงเปนการอธิบายขอกฎหมายในบางขอท่ีไมไดบัญญัติบนฐานของ ความเทา
เทียม สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคทางเพศ ซ่ึงทั้งหมดมีฐานมาจากเหตุแหงความเปนเพศหญิง      
ซ่ึงแนวคิดสตรีนิยมสายถึงรากเหงาใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องประเวณี และอธิบายวาการกดขี่ทางเพศ
คือรากฐานของการกดขี่ผูหญิงทั้งหมด 


	 นักคิดที่มีชื่อเสียงของสตรีนิยมสายนี้ก็ได้แก่ Mary Wollstonecraft (1759-1797)          ในหนังสือชื่อ “A Vindication of the Rights of Woman” นั้นเธอมองว่าการที่ผู้หญิงถูกลดบทบาท     ให้อยู่เฉพาะแต่ในบ้านและทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่ผู้ชายได้มีโอกาสออกไปทำงาน   นอกบ้านและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการลดอำนาจของผู้หญิงลง เพราะผู้หญิง     ไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจด้วยตนเอง ทุกอย่างขึ้นกับสามี ส่งผลให้พวกเธอไม่ได้                พัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลของตัวเอง และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมคือเครื่องมือ  ทางสังคมที่กีดกันไม่ให้ผู้หญิงได้ใช้สติปัญญาของตนเอง และสร้างมายาคติที่สำคัญสำหรับผู้หญิง  คือการรับใช้สามี Wollstonecraft เสนอว่าถ้าต้องการให้ผู้หญิงได้กลายเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และมีฐานะเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเครื่องเล่นของผู้ชาย ผู้หญิงต้องได้รับโอกาสในการศึกษาเหมือนที่ ผู้ชายได้ ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้หญิงสามารถพัฒนาและเติบโตได้ เพราะเธอเชื่อในสิทธิ           ตาม “ธรรมชาติ” และความสามารถในการใช้เหตุผลที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งนั่นก็รวมถึงผู้หญิงด้วย1 
	 การจะพิจารณาถึงสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิง ต้องมีความเข้าใจในเรื่องชีวิตและสถานภาพของผู้หญิงในสังคมก่อน การรวบรวมความรู้ในเรื่องนี้ต้องทำโดยวิธีการเชิงประจักษ์ก่อนที่จะมีการสำรวจว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตในสังคมสัมพันธ์อย่างไรกับกฎหมาย แล้วจึงนำความเห็นของผู้ศึกษามาประกอบว่าสถานภาพของผู้หญิงเป็นอย่างไรและควรจะเป็นอย่างไร 
	 วิระดา สมสวัสดิ์2 ได้ให้คำอธิบายถึงทฤษฎีกฎหมายสตรีนิยมว่ามีลักษณะข้ามสาขา (Interdisciplination) และหลากหลาย (Pluralistic) รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลและสาระที่มีอยู่ทั่วไป     ไม่ว่าที่ใดได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตามอาจจำแนกรากฐานของทฤษฎีได้เป็น 3 ด้านคือ ด้านจริยธรรมด้านการพิสูจน์เชิงประจักษ์ (Empirical) และด้านทฤษฎีกฎหมาย 
	 สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้นำเสนอแนวคิดนิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์ว่า เป็นกระแสความคิดที่สำคัญนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นแนวความคิดที่โต้ตอบกับกระแสความคิดทางกฎหมายที่เป็นผลิตผลจากอุดมการณ์ของเพศชาย ซึ่งมีผลในการกีดกันเพศหญิงออกจากการมีส่วนร่วมในงานทางด้านกฎหมาย (Legal Affair) และสถาปนาความเหนือกว่าของ   เพศชายขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
	 การทบทวน วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
	กลุ่มแรกเป็นงานศึกษาผู้หญิงกับกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เห็นภาพกว้างของงานศึกษาที่ให้ผู้หญิงเป็น จุดศูนย์กลางของการศึกษา ที่แตกต่างจากแนวคิดของกระแสหลักที่เห็นว่ากฎหมายต้องเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษา ซึ่งเป็นการไม่เห็นความสำคัญของการมองกฎหมายจากแนวคิดของผู้หญิง   
	งานศึกษาผู้หญิงกับกฎหมาย 

	 การศึกษาครั้งนี้ได้แยกองค์ประกอบของการศึกษาใน 3 ส่วนที่สำคัญคือ  



