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บทบรรณาธิการ  

วารสารสตรีนิยมไทย “จุดยืน” (stance : the thai feminist review) หรือที่เรียกสั้นๆ วLา วารสาร 

“จุดยืน” จัดทำโดยศูนยQสตรีศึกษาและภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตรQ มหาวิทยาลัยเชียงใหมL สำหรับ

ฉบับนี้ถือเปaนเลLมที่ 2 แลcว หลังจากที่หLางหายไปกวLา 7 ปe และเพิ่งไดcมีโอกาสออกเลLม 1 ไปเมื่อปลายเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผLานมา  

ขcาพเจcาขอระลึกถึงประวัติศาสตรQของวารสาร “จุดยืน” อีกครั้ง เพื่อเปaนการย้ำ “จุดยืน” ทางวิชาการ

และเปmาหมายสำคัญของวารสารฉบับน้ี การจัดทำวารสารฉบับน้ีก็เพื่อสานตLอความคิดของ 2 ผูcที่ริเริ่มกLอต้ังที่

สำคัญ คือ อาจารยQฉลาดชาย  รมิตานนทQและรองศาสตราจารยQวิระดา สมสวัสด์ิ ผูcจัดต้ังศูนยQสตรีศึกษาข้ึนครั้ง

แรกในมหาวิทยาลัยเชียงใหมLเมื่อปe พ.ศ. 2536  ที่กวLาสองทศวรรษที่ผLานมา ทั้งสองทLานรLวมกับกลัยาณมติรทัง้

ในและนอกสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมL ไดcชLวยผลักดันเคลื่อนไหว สรcางเสริมองคQความรูc เปrดพื้นที่พรมแดน

ความรูcอยLางกวcางขวางดcานสตรี เพศภาวะประเด็นสำคัญๆ ในสังคมไทย  

การริเริ่มจากทั้งสองทLาน การสรcางศูนยQสตรีศึกษาข้ึนมา ยังถูกตLอเน่ือง ไมLเพียงใชcงานวิชาการตLอยอด 

สรcางองคQความรูcเทLานั้น แตLยังไดcทำงานเคลื่อนไหวไปพรcอมกัน ผLานการอบรมคนรุLนใหมL เยาวชน นักศึกษา 

นักพัฒนา อาสาสมัครใหcคำปรึกษาดcานกฎหมายแกLผู cหญิง บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหcมีความ

ละเอียดอLอนตLอผูcหญิง รวมทั้งผลักดันนโยบายและกฎหมายดcานความเทLาเทียมทางเพศ กิจกรรมที่ผLานมา

ทั้งหมดน้ี มีเปmาหมายเพื่อใหcสังคมไทยเกิดความเขcาใจใหมLๆ เทLาทันตLอความรูcความเขcาใจของสงัคมไทยในเรื่อง

เพศภาวะ สรcางความเปaนธรรมทางเพศและความเสมอภาคในสังคมภาคสLวนตLางๆ โดยเฉพาะคนชายขอบ และ

ขบวนการเคลื่อนไหวของผูcหญิงและกลุLมคนขcามเพศหลากแงLมุม  

ในแงLน้ี วารสาร“จุดยืน” จึงถือเปaนอีกพันธกิจหน่ึงของศูนยQสตรีศึกษาและภาควิชาสตรีศึกษา เพราะ

สามารถเปaนเวทีนำเสนอความรูc เปrดพื้นที่ความรูcทางวิชาการออกสูLสาธารณะไดcเปaนอยLางดี วารสารจุดยืนเริ่ม

จัดพิมพQมาต้ังแตLปe พ.ศ. 2550 และทำไปไดcอยLางตLอเน่ืองจนถึงปeที่ 5 พ.ศ. 2554 จากน้ัน หยุดลงดcวยเหตุผล

หลายประการ ไมLวLา ขcอจำกัดเรื่องงบประมาณ และกำลังคนทำงาน จนกระทั่งไดcกลับมาในปeพ.ศ. 2562 

สำหรับเลLมที่สองและเลLมตLอๆ ไปก็เปaนการย้ำวัตถุประสงคQเดิมที่วLา 1) ตcองการสืบสานเจตนารมณQหลักของผูc

กLอตั้งและคณาจารยQนักวิชาการที ่ชLวยเหลือองคQกรนี้มาตลอด  2) เพื่อเปrดพื้นที่วิชาการ เปrดความสนใจ

ประเด็นสตรีศึกษา/สตรีนิยม เพศภาวะ-เพศวิถีศึกษา และเพศวิภาษ (Queer studies) อยLางตLอเน่ือง และ 3) 

เพื่อทำใหcวารสารจุดยืนกลับสูLฐานดรรชนีการอcางอิงวารสารไทยระดับชาติ ตามเกณฑQของ Thai-Journal 

Citation Index Center (TCI) อีกครั้ง จากเดิมเคยอยูLในระดับ 3 (Tier 3) ใหcเปaนที่ยอมรับในระดับที่สูงข้ึน

ตLอไป   

สำหรับฉบับที่สองนี้ ถือเปaนปeที่ 6 (พ.ศ.2562) วLาดcวย Theme สตรีศึกษา เพศภาวะศึกษาป�จจุบัน: 

จุดยืนในกระแสการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปดcวย 3 บทความหลัก และงานเขียนแนะนำวิทยานิพนธQที่นLาสนใจ

ดังน้ี  
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บทความของพิชญา โฆษิตสวัสดิ ์เร ื ่อง Identity and Subjectivity Construction Among Thai 

Queer Schoolgirls and Lesbian Women (การสรcางอัตลักษณQและตัวตนของนักเรียนหญิงเควียรQและ      

ผูcหญิงไทย) ศึกษากลุLมหญิงเควียรQและหญงิรกัหญิงในพื้นทีป่ฏิสัมพันธQชีวิตประจำวัน บทความน้ีศึกษาวิเคราะหQ

กลุLมกรณีศึกษาทอมบอยที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และกรณีศึกษาที่เปaนคนทำงานในโรงงาน-สถานที่ทำงาน กับ 

ปฏิบัติการการตLอรองของกลุLมคนเหลLานี้ตLอบรรทัดฐานดั้งเดิมที่ยอมรับเพียงรูปแบบรักตLางเพศเทLานั้น การ

ตLอรองของกลุLมศึกษาเหลLานี้กลับพบวLา ไมLเพียงถูกใชcเปaนกลยุทธQในการหลบหลีกจากการถูกกดบังคับใหcอยูL

ภายใตcบรรทัดฐานแบบเดียวที่ตรึงแนLน แตLยังชLวยปรับเปลี่ยนตำแหนLงแหLงที่ใหcแกLกลุLมหญิงเควียรQและหญิงรัก

หญิงเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณQทางเพศ การเปaนกลุLมวัฒนธรรมยLอยที่ตอบสนองแรงปรารถนาแหLงชีวิตที่เปaน

อิสระทีส่ามารถเลือกไดcของตน  

 ขณะที่ในมติิทางศาสนากับความสัมพันธQหญิงชายในพื้นที่ครอบครัวก็พบความสัมพันธQแนบแนLนกับ

ความคิดเบื้องหลังทางศาสนา บทความเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวมุสลิมและอิทธิพลของแนวคิดการเช่ือ

ฟ�งสาม ีของ อัมพร หมาดเด็น ศึกษาแนวคิด “ตออะหQ” (tta‘a) ของศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึง การเช่ือฟ�ง ใน

กรณีของอัมพร หมายถึง การที่ภรรยาเช่ือฟ�งคำสั่งสามีอยLางไมLขัดขืน ซึ่งเปaนหน่ึงในหลักคำสอนศาสนาอิสลาม 

บนพื้นฐานสังคมชายเปaนใหญLตามแบบวัฒนธรรมอาหรับ ที่สำคัญ ความคิดทางศาสนา ไดcกลายมาเปaนพื้นฐาน

การจัดความสัมพันธQของคนในครอบครัวระหวLาง สามี ในฐานะผูcนำ และภรรยาในฐานะผูcอยูLภายใตcการดแูล 

จากการทบทวนขcอถกเถียงแนวคิดและใชcตัวอยLางครอบครัวมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใตc อัมพร ก็พบวLา 

แนวคิด “ตออะหQ” เปaนเงื่อนไขสำคัญที่ทำใหcเกิด “การใชcความรุนแรงในครอบครัว” ขึ้นในครอบครัวมุสลิม

ชายแดนภาคใตc ที่ภรรยาตcองยอมรับเช่ือฟ�งตามสามีเพื่อแสดงความเปaน “ภรรยาที่ดี” แมcวLาตcองพบกับสามีที่

มักใชcความรุนแรงทั้งทางรLางกาย วาจาและจิตใจก็ตาม การที่ภรรยาไมL “ตออะหQ” สามี ไมLเพียงหมายถึง การ

ขัดตLอคำสอนทางศาสนาเทLานั้น แตLยังหมายถึงการไมLสามารถอยูLรLวมในสังคมมุสลิมไดc เพราะไมLไดcรับการ

ยอมรับจากสามีและคนในชุมชน อัมพรเสนอวLา  หากตcองการยกระดับงานเสริมสรcางความเสมอภาคระหวLาง

เพศใหcเกิดข้ึนไดc จะตcองมุLงไปที่การวิเคราะหQความรูcเชิงลึกในการอธิบายหลักการศาสนา ขยายความเขcาใจการ

ตีความหลักคำสอนศาสนาอยLางเปaนระบบ สLงตLอความเขcาใจและการรับรูcไปยังชุมชนวงกวcาง เพื่อลดการใชc

ความรุนแรงในครอบครัวมุสลิมที่กำลังกลายเปaนป�ญหาสังคมในชุมชนมุสลิมภาคใตc 

จากภาคใตcสูLภาคอีสาน และจากมิติทางศาสนาสูLมิติเศรษฐกิจ บทความของกนกวรรณ มะโนรมยQ เรือ่ง 

เพศภาวะและวิพากษQการแบLงงานกันทำระหวLางหญิงชายในสังคมอีสาน กรณีศึกษาการคcาวัว ศึกษา

ความสัมพันธQระหวLางชายหญิงในการคcาวัวป�จจุบันภายใตcบริบททุนนิยมและโลกาภิวัตนQที่เกิดข้ึนในภาคอีสาน

ไทย เพื ่อวิเคราะหQประเด็นเพศภาวะ และระบบการแบLงงานกันทำระหวLางหญิงชายในสังคมอีสาน กนก

วรรณพบวLา แนวคิดการแบLงงานกันทำระหวLางหญิงชายไมLนLาจะใชcไดcอีกตLอไป    เมื ่อสะทcอนจากกรณี

เศรษฐกิจการคcาวัวในบริบททุนนิยมและโลกาภิวัตนQ เพราะความสัมพันธQหญิงชายในพื้นที่งานดังกลLาวไมLมี

ลักษณะตายตัวในการจัดจำแนกงาน แตLกลับมีความลื่นไหล มีความหลากหลายภายในกลุLมทั้งหญิงและชาย 

การเปaนแมLคcาวัวทีช่่ำชองของผูcหญิงอีสานเกิดจากการที่ผูcหญิงนำทักษะความสามารถในการเจรจาการคcามาใชc

สรcางรายไดcใหcครอบครัว เพิ่มบทบาทผูcนำของผูcหญิงในครอบครัว ขณะที่ผูcชายก็หันไปทำหนcาที่จัดการดcาน
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อื่นๆ ในตลาด ดังนั้น กรณีตัวอยLางนี้จึงชี้ใหcเห็นวLา เราควรทำความเขcาใจเรื่องระบบเพศภาวะในสังคมอีสาน

ดcวยมุมมองความหลากหลายมากกวLา มุมมองแบบโครงสรcางหญิงชายในลักษณะคูLตรงกันขcามที่หยุดน่ิงตายตัว

เกินไป จนลดความซับซcอนของชีวิตและชุดความสัมพันธQหญิงชายในป�จจุบัน 

สLวนงานเขียนสุดทcาย เปaน “วิทยานิพนธQปริทัศนQ” แนะนำวิทยานิพนธQดcานสตรีศึกษาที่นLาสนใจ งาน

เขียนนี้แนะนำเรื่อง “ชีวิต “แมLฮcาง” และกลยุทธQในการอยูLรอดของผูcหญิงลาวในนครหลวงเวียงจันทนQ สปป. 

ลาว” ของ บุญเครือ จันทรQศร ีเปaนการนำเสนอประสบการณQชีวิตของผูcหญิง “แมLฮcาง” หรือผูcหญิงที่หยLารcาง

สามี ภายใตcบริบทเชิงโครงสรcางครอบครัวและบรรทัดฐานเพศภาวะของสังคมลาวป�จจุบัน แมcวLาในทาง

การเมือง รัฐบาลลาวเปrดพื้นทีใ่หcผูcหญิงวLาดcวยความเสมอภาคทัดเทียมชายและภายใตcการพัฒนา แตLในบริบท

สังคมลาว ผูcหญิงลาวยังตกอยูLภายใตcโครงครอบอุดมการณQเหยcาเรือน และวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมปลูกฝ�งใหc

ผู cหญิงมีความเปaนเมียและแมLที่ดี ซึ ่งผูcหญิง “แมLฮcาง” ยังถูกมองในแงLลบ มิใชL “แมLยิง” ลาวที ่ดีภายใตc

อุดมการณQเหยcาเรือนดังกลLาว  

  ทั้งหมดนี้ คือ วารสาร“จุดยืน”ฉบับที่สอง ปeที่ 6 ของศูนยQสตรีศึกษา พื้นที่ความรูcเปrดสูLสาธารณะ 

ดcวยจิตคารวะแดLผูcกLอต้ังและคณาจารยQทีมงาน และขอบคุณผูcอLานทุกทLานที่ติดตามงานความเคลื่อนไหว แลcว

พบกันใหมLในฉบับหนcาตLอไป  

 

อรัญญา  ศิริผล 

บรรณาธิการ 

  รักษาการแทนหัวหน5าภาควิชาสตรีศึกษา 
 


