
 
 

iv

 

บทบรรณาธิการ  

 

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" (stance: the thai feminist review) หรือทีเ่รียกสั้นๆ วKา วารสาร 

“จุดยืน” กลับมาอีกครัง้ หลงัจากหKางหายไปนานกวKา 7 ปT  

วารสาร “จุดยืน” กำเนิดและเติบโตมาจากการริเริ่มของ รองศาสตราจารย[วิระดา สมสวัสด์ิและกลุKม

นักวิชาการที่ทำงานด̂านสตรีศึกษาในประเทศไทย ผKานการดำเนินการของศูนย[สตรีศึกษา ซึ่งจัดต้ังข้ึนเปeนครั้ง

แรกในมหาวิทยาลัยเชียงใหมK กวKาสองทศวรรษที่ศูนย[สตรีศึกษาผKานร^อนผKานหนาวมาด̂วยการนำของอาจารย[

วิระดา สมสวัสด์ิและอาจารย[ฉลาดชาย รมิตานนท[  โดยเฉพาะชKวงท^ายของชีวิตอาจารย[ฉลาดชายไดผ̂ลักดัน

และเสริมสร^างองค[ความรู^ด̂านสตรีศึกษารKวมกับอาจารย[วิระดา และทีมคณาจารย[ นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว

ด^านสตรี เปiดพื้นที่พรมแดนความรู^ประเด็นสำคัญๆ ไมKวKาสิทธิความเสมอภาคทางเพศ ความหลากหลายทาง

เพศวิถี สร^างความเข̂าใจใหมKในประเด็นสตรีและเพศภาวะในสังคมไทยหลากแงKมุม  

ศูนย[สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมK สนับสนุนงานวิชาการไปพร^อมกับงานเคลื่อนไหว ใช^งาน

วิชาการตKอยอดสร^างองค[ความรู ^ เคลื ่อนไหวผKานงานอบรมกลุ KมคนรุKนใหมK เยาวชน นักศึกษา นักพัฒนา 

อาสาสมัครให^คำปรึกษาด̂านกฎหมายแกKผู^หญิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให^มี

ความละเอียดอKอนตKอผู^หญิง รวมทั้งผลักดันนโยบายและกฎหมายด^านความเทKาเทียมทางเพศ ทั้งหมดนี้มี

เปrาหมายเพื่อให^สังคมไทยเกิดความเข̂าใจใหมKเรื่องเพศภาวะ สร^างความเปeนธรรมทางเพศและความเสมอภาค

ในสังคมภาคสKวนตKางๆ โดยเฉพาะคนชายขอบ และขบวนการเคลื ่อนไหวของผู ^หญิงและกลุ Kมผู ^มีความ

หลากหลายทางเพศ 

สำหรับวารสาร“จุดยืน” ถือเปeนอีกพันธกิจหน่ึงของศูนย[สตรีศึกษา เปeนเวทีนำเสนอความรู^ เปiดพื้นที่

ความรู^ทางวิชาการด̂านสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษาออกสูKสาธารณะ วารสารจุดยืนเริ่มจัดพิมพ[ฉบับแรกเมื่อ

ปT พ.ศ. 2550 ตKอเนื่องกันมา 5 ปT จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2554 จากนั้นหยุดลงด^วยเหตุผลหลายประการ ไมKวKา

ข̂อจำกัดเรื่องงบประมาณ และกำลังคนทำงานอKอนล^า  

การกลับมารื้อฟyzนวารสารจุดยืนอีกครั้งผู^จัดทำมีวัตถุประสงค[หลักเพื่อ 1) สืบสานเจตนารมณ[หลักของ

ผู^กKอต้ัง ทั้งอาจารย[วิระดาและอาจารย[ฉลาดชาย รวมถึงคณาจารย[นักวิชาการที่ชKวยเหลือองค[กรน้ีมาตลอด  2) 

นำพื้นที่ทางวิชาการกลับมาเพื่อเผยแพรKประเด็นสตรีศึกษา/สตรีนิยม  เพศภาวะศึกษา  เพศวิถีศึกษา  และ

เพศวิภาษ (queer studies) อยKางตKอเนื่อง และ 3) พาวารสารจุดยืนกลับสูKฐานดัชนีการอ^างอิงวารสารไทย

ระดับชาติ ตามเกณฑ[ของ Thai-Journal Citation Index Center (TCI) อีกครั้ง จากเดิมเคยอยูKในระดับ 3 

(tier 3) ให^เปeนที่ยอมรับในระดับที่สูงข้ึนตKอไป   

นอกจากนี้ เพื่อให^สามารถทำงานภายใต^ขีดจำกัดด^านงบประมาณและสอดคล^องกับป�จจุบันที่ใช̂

เทคโนโลยีเปeนเครื่องมือสื่อสารเรียนรู^ผKานโลกอินเทอร[เน็ตมากข้ึน ทีมงานจึงกำหนดรูปแบบการออกวารสาร

เปeนแบบออนไลน[ (online) อัปโหลดข้ึนหน̂าเว็บไซต[ และเปiดกว̂างให^เข̂าถึงบทความอยKางสะดวก กำหนดการ
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ออกวารสาร 6 เดือน/ครั้ง โดยเปiดรับบทความวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และผลงานทางวิชาการ

หลากหลายรูปแบบ เชKน งานแปล บทวิจารณ[หนังสือ/ภาพยนตร[/วรรณกรรม วิทยานิพนธ[ปริทัศน[ รวมทั้ง

คัดเลือกงานวิชาการที่นำเสนอในงานประชุมพิเศษที่เกี่ยวข^องมาจัดทำ peer-review ตามกระบวนการและ

ระบบการออกวารสารวิชาการของเกณฑ[ TCI ดังกลKาว 

สำหรับฉบับที่ผู^อKานกำลังอKานอยูKนี้ถือเปeนวารสารจุดยืนฉบับที่ 1 ปTที่ 6 พ.ศ.2562 “สตรีศึกษาและ

เพศภาวะศึกษาป�จจุบัน: จุดยืนในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ประกอบไปด̂วย 4 บทความหลัก เปeนผลงานวิจัย

จากภาคสนามและงานวิจัยเชิงเอกสาร  สำหรับบทความของ สุนทรีย[ สิริอินต�ะวงศ[ ตั้งคำถามกับทฤษฎี     

สตรีนิยมที่นำมาศึกษาสตรีในสังคมไทย   ในฐานะองค[ความรู^นำเข̂าจากตะวันตก  และถือเปeนสKวนหน่ึงที่ทำให^

ศูนย[สตรีศึกษาถือกำเนิดข้ึนด̂วย เธอเสนอวKา    การผลิตความรู^เฉพาะด̂านเพศภาวะในสังคมไทยเริ่มต̂นด̂วย

ชุดคำถามเฉพาะ ความสนใจเฉพาะของคนบางกลุ Kมที ่พยายามนำทฤษฎีสตรีนิยมมาทำความเข^าใจ

ปรากฏการณ[ความไมKเทKาเทียมทางสังคมระหวKางหญิงชายในสังคมไทย แตKความรู^เฉพาะจากการนำเข̂าทฤษฎี

ตะวันตกเหลKานี้ ถือเปeน “จุดเริ่มต^น” ของการเดินทางแสวงหาความรู^ มากกวKาจะหยิบใช^เปeน “คำตอบ” 

สำเร็จรูป ชKวงหลายปTที่ผKานมา ความรู^เหลKานี้กลับชKวยเปiดพรมแดนความรู^วิชาการ เกิดการ “ตั้งคำถาม” 

ใหมKๆ ในสังคมไทย ที่นKาจะเรียกวKา การสร^างความรู^เชิงทางเลือกได^ ชี้ชวนให^เรามีคำถามแหลมคม เทKาทัน   

ตKอสถานการณ[ ไมKวKาความเข^าใจเกี่ยวกับกลุKมเพศหลากหลายมากขึ้น     ชุดความสัมพันธ[หญิงชายกับวธีิคิด

เพศภาวะ/เพศวิถี   คนข̂ามเพศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว     ความเคลื่อนไหวทางเพศภาวะเหลKาน้ีสKงผลกระทบทีม่ี

ความซับซ^อนในสังคมไทยมากข้ึน  

ตัวอยKางความสลับซับซ^อนในชุดความสัมพันธ[หญิงชาย การจัดการแรงงานแบบแบKงแยกเพศภายใต̂

บริบทเสรีนิยมใหมKและสภาวะข̂ามชาติ คือ งานดูแล (care)  สิริจิต สุนันต�ะ  บทความนี้ทบทวนวรรณกรรม

มโนทัศน[งานดูแลกับประเด็นความไมKเทKาเทียมทางเพศ ชนชั้น และชาติพันธุ[ และตั้งคำถามกับสถานการณ[

เหลKาน้ีในสังคมไทยป�จจุบัน เธอเสนอวKา งานดูแลที่ถูกสร^างข้ึนจากมิติทางเพศภาวะต้ังแตKต̂น สKงผลให^งานดูแล

ไมKเคยถูกนับวKาเปeนงานในมิติทางเศรษฐกิจและองค[ความรู^ทางเศรษฐศาสตร[ เพราะมองไมKเห็น ไมKมีผลผลิตใน

เชิงมูลคKาที่จับต^องเปeนรูปธรรมได̂ วิธีคิดน้ีมาจากการแบKงแยก “พื้นที่บ^าน” กับ “พื้นที่ทำงาน” การแบKงงาน

กันทำระหวKางเพศในครอบครัวที่เดิมผู^หญิงถูกคาดหมายให^รับหน̂าที่ทำงานบ^านที่ไมKได̂รับคKาตอบแทน ขณะที่

ผู^ชายออกไปทำงานนอกบ^านเพื่อหารายได^มาดูแลครอบครัว    แม^วKาป�จจุบันงานดูแลจำนวนมาก (พยาบาล 

คนดูแลผู^สูงอายุ เด็ก คนดูแลบ^าน ฯลฯ) เข^าสูKระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและอุตสาหกรรมการผลิต เปeนอาชีพ

หรือมืออาชีพแสวงหารายได^หลัก ทั้งที่รัฐมีนโยบายสKงเสริม เชKน การสนับสนุนให^ผู^หญิงฟiลิปปiนส[ออกไป

ทำงานแมKบ^านตKางประเทศ และกลุKมผู^หญิงออกไปทำงานประกอบอาชีพนอกบ^านก็ตาม งานดูแลเหลKาน้ีกลับ

ยังคงถูก “ผลิตซ้ำ” ความหมายเดิมที่สังคมโดยทั่วไปลดคุณคKาทางเศรษฐกิจและสังคมให^ต่ำอยูKเสมอ ทำให^

ได̂รับคKาตอบแทนน̂อยกวKางานอื่นเมื่อเปรียบเทยีบกับงานที่มทีักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติของแรงงานที่

คล^ายกนั 

ตัวอยKางบทความเรื่อง “งานดูแล” อีกช้ินในฉบับน้ี คือ บทความของมลิวัลย[  เสนาวงษ[ กับกรณีหญิง

บริการทางเพศ ในฐานะ “กลุKมแรงงานเกี่ยวกับความสัมพันธ[ใกล^ชิด” (intimate labor) หนึ่งในการทำงาน
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ดูแลประเภทหนึ่ง มลิวัลย[นำเสนอภาพมุมกลับจากเดิมที่หญิงบริการทางเพศถูกมองเปeน “เหยื่อ”ของการค̂า

บริการทางเพศและโครงสร^างทางสังคม ไปสูKความเข^าใจเรื่องความเปeน “ผู^กระทำการ” (active actor) ของ

หญิงบริการทางเพศ โดยใช^ข^อมูลจากการลงสนามเชิงชาติพันธุ[วรรณา ศึกษาปรากฏการณ[ทางสังคมที่กลุKม

ผู^หญิงชาติพันธุ[ขมุจากฝ��งลาวเดินทางเข^าสูKเพศพาณิชย[ข^ามแดน   ทำงานแอบแฝงขายบริการทางเพศในร^าน 

คาราโอเกะฝ��งไทย พบวKาด^านหนึ่งเงื่อนไขเชิงโครงสร^างทางเศรษฐกิจและสังคมผลักให^หญิงชาวขมุเดนิเข̂าสูK

เส^นทางนี้ แตKอีกด^านหญิงบริการเหลKานี้ได^เปiดประสบการณ[ชีวิตอีกด^านที่ซับซ^อนในการเปลี่ยนอำนาจทาง

เศรษฐกิจที่ได̂รับมาปรับใช^ในการจัดการกับจุดเผชิญหน^าที่สร^างความกดดัน จากความรู^สึกขัดแย^งในใจเมื่อ

ปะทะกับระบบคุณคKาทางสังคมระหวKางความเปeนผู^หญิงดีคือการทำหน̂าที่ลูกสาวและแมKกับความเปeนผูห̂ญิง

ขายบริการทางเพศที่ถูกประณามจากสงัคม โดยการใช̂ระบบคุณคKาความเปeนลูกสาวและแมKทีดี่ผนวกกบัอำนาจ

ทางเศรษฐกิจที่ได̂นำมาเปลี่ยนความสัมพันธ[เชิงอำนาจทางเพศภาวะในครอบครัว และสKงผลให^การถูกตีตราใน

สังคมลดทอนลงไปได̂ในระดับหน่ึง  

สKวนบทความของกิ่งแก^ว ทิศตึง เปeนสKวนหนึ่งของงานวิจัยภาคสนามศึกษาการสร^างพื้นที่ทางสังคม

ของคนข̂ามเพศผKานเวทีพิธีกรรม(การฟrอนผี)ในจังหวัดลำปาง พบวKา พิธีกรรมความเช่ือ(ฟrอนผี)ยังคงเช่ือมโยง

ระบบความเช่ือ เครือญาติ ชุมชน ตลอดจนการจัดระเบียบทางสงัคมในเมืองลำปางอยKางเหนียวแนKน ทKามกลาง

สถานการณ[ป�จจุบันที่คนวัยหนุKมสาวชายหญิงออกไปทำงานนอกบ^านกันหมด    ทำให^พื้นที่พิธีกรรมขาดแคลน

ผู^รKวมศรัทธา จากเดิมที่ผู^หญิงเคยมีบทบาทสำคัญในการตระเตรียมพิธีและทำงานฝTมือเริ่มลดน̂อย เปiดโอกาส

ให^คนข̂ามเพศทั้งหลาย ซึ่งสังคมมีอคติตKออัตลักษณ[ทางเพศสามารถเข̂ามามีสKวนรKวมในเวทีพิธีกรรมของชุมชน 

ชKวยทำงานฝTมือตกแตKงเครื่องประกอบพิธีกรรมให^สวยงาม ด^านหนึ่งชKวยธำรงให^งานพิธีกรรมระดับชุมชน

ดำเนินได̂อยKางตKอเน่ือง สKวนอีกด̂านก็ทำให^คนข̂ามเพศได̂รับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึนด̂วย ประเด็นน้ีช้ีชวน

ให^เห็นวKา การขยับปรับเปลีย่น การเพิม่/ลดทอนของอำนาจในเวทีการตKอรองประเด็นเพศภาวะสามารถเกดิข้ึน

ได̂เสมอเมื่อบริบทเงื่อนไขในสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป   

ทั้งหมดนี้ คือ วารสาร“จุดยืน”ฉบับแรกปTที่ 6 ของศูนย[สตรีศึกษา เวทีนำเสนอความรู^เปiดพื้นที่

วิชาการออกสูKสาธารณะ ด^วยจิตคารวะแดKผู^กKอตั้ง คณาจารย[ และทีมงาน และขอบคุณผู^อKานที่ติดตามงาน

ความเคลื่อนไหวทุกทKาน 

 

 

อรัญญา  ศิริผล 
 

  


