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คำ�นำ�

หนังสือ เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง: เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญานและการเรียน
รู้ด้วยหัวใจ เล่มนี้เป็นผลจากความร่วมมือกันระหว่างโครงการสุขภาวะผู้หญิง สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม โดยมี
จุดตั้งต้นจากการร่วมกันจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำ�งานเรื่อง
ความเสมอภาคและความยุตธิ รรมทางเพศ” สำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรพัฒนาเอกชน ผูน้ �ำ ชุมชน
ท้องถิ่น นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ที่มีบทบาทในการทำ�งานเพื่อแก้ ไขปัญหา ให้
บริการทางสังคม หรือผลักดันนโยบายและกฎหมายในประเด็นผู้หญิง เพศภาวะ และความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในระดับต่าง ๆ
แม้ว่าการอบรมดังกล่าวจะไม่ใช่การอบรมกระบวนกรโดยตรง แต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลา
การอบรมในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั้งสามรุ่น ที่เห็นถึงประโยชน์ของ
กระบวนการจัดการอบรมในแบบ “สตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นแนวทาง
การอบรมของศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม และได้น�ำ เอากระบวนการอบรมดังกล่าว
ไปประยุกต์ ใช้ ในการทำ�งานกับกลุ่มเป้าหมายของตนในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ โดยอาศัยการเรียนรู้และ
จดจำ�ของผู้เข้าร่วมการอบรมเองเป็นหลัก ต่อมาจึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้ร่วมอบรมบางส่วน ให้
โครงการสุขภาวะผู้หญิงจัดทำ�คู่มือการอบรมแนวนี้ออกเผยแพร่ เพื่อที่กระบวนกร นักการศึกษา
และนักกิจกรรมสังคมที่สนใจ จะสามารถนำ�กระบวนการอบรมนี้ไปใช้ โดยมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทั้งแนวคิดที่เป็นรากฐาน ทักษะที่จำ�เป็น และกิจกรรมที่ใช้ ในการอบรม
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จากเสียงเรียกร้องดังกล่าว โครงการสุขภาวะผู้หญิงจึงได้มอบให้คุณอวยพร เขื่อนแก้ว ผู้
ก่อตั้งและกระบวนกรหลักของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดการ
อบรมสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรมในประเทศไทย เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น และได้
เสนอต้นร่างหนังสือให้บรรณาธิการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนได้พิจารณาให้ความ
เห็นเพื่อปรับปรุง ก่อนจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ท่านเห็นอยู่นี้
โครงการสุขภาวะผู้หญิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจ
นำ�กระบวนการในหนังสือไปใช้ และหวังว่าหนังสือนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิด
กับทั้งปัจเจกและสังคม และมีส่วนร่วมรังสรรค์ความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศให้เกิด
เป็นจริงในสังคมไทยต่อไป
โครงการสุขภาวะผู้หญิง สสส.
ตุลาคม 2554

Reclaiming the sacred... is not simply a new linguistic or symbolic strategy
for feminism. It goes to the heart of feminist struggles for social justice and
can provide a critical foundation for social transformation. …The provision
of spiritual strength to individuals deeply committed to social justice is more
necessary than ever in a world racked by immense hatreds that feed on
each other in endless cycles of retribution, always in the name of ‘justice.’ …
[A] spiritualization of social movements can provide a means with which to
break from these cycles of retribution which perpetrate multiple and linked
forms of oppression so that social movements continually find themselves
appropriated by or circumscribed within the very structures they have tried
wholeheartedly to resist.”
Leela Fernandes

การรื้อฟื้นจิตวิญญาณ... ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางภาษาหรือสัญลักษณ์แบบใหม่ของ
สตรีนิยม มันคือหัวใจของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมตามแนวสตรีนิยม และสามารถเป็น
ฐานอันสำ�คัญยิ่งสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงสังคม ...การสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณให้
ปัจเจกชนทั้งหลาย ผู้มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กลายเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในโลกที่ถูกสั่นคลอนด้วยความเกลียดชังใหญ่หลวง ที่หล่อเลี้ยงให้แต่ละ
ฝ่ายตกอยู่ในวังวนของการแก้แค้นที่ไม่สิ้นสุด ในนามของความยุติธรรม ...การสร้างพลังจิต
วิญญาณในขบวนการทางสังคม จะเป็นหนทางหลุดพ้นจากวงจรของการแก้แค้น ที่นำ�มาซึ่ง
รูปแบบการกดขี่ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกัน จนทำ�ให้ขบวนการทางสังคมเองกลับถูกยึด
ครองหรือล้อมกรอบ โดยโครงสร้างเดียวกันกับที่ขบวนการเหล่านี้ เพียรพยายามที่จะต่อ
ต้านอย่างสุดกำ�ลัง
ลีล่า เฟอร์นานเดส
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ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมนานาชาติ (International Women’s Partnership for Peace and Justice-IWP) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 กิจกรรมหลักของศูนย์ฯ คือ
การนำ�เอาแนวคิดและแนวทางการทำ�งานแบบสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรม
(anti-oppression spiritual-based feminism) มาเป็นฐานในการอบรมนักกิจกรรมสังคม งาน
ในช่วงแรกของศูนย์ฯ มุ่งไปที่การอบรมนักกิจกรรมผู้หญิงจากชนเผ่าต่างๆ ของประเทศพม่า และ
ผู้หญิงจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา เขมร และทิเบต แนวคิดและวิธีการ
อบรมของศูนย์ฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกิจกรรมผู้หญิงรากหญ้ารุ่นใหม่ แนวคิดหลักที่
ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ การวิเคราะห์เรื่องอำ�นาจและการนำ�แบบอำ�นาจร่วมในการทำ�งานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม การใช้สันติวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ�  ความ
รุนแรงและความไม่เป็นธรรม ทั้งในชีวิตส่วนตัว องค์กร และการทำ�งานระดับโครงสร้างสังคม และ
การนำ�เอามิติจิตวิญญาณมาใช้เป็นฐานการทำ�งานและการใช้ชีวิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ได้ร่วมงานกับ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดการแผนงานสุขภาวะทาง
เพศ ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง
เพศวิถีแนวจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหลักสูตร 10 วัน สำ�หรับเจ้าหน้าที่องค์กร
พัฒนาเอกชน ที่ทำ�งานด้านผู้หญิง เพศ และเอดส์ ในประเทศไทย เนื้อหาและกระบวนการอบรม
เกิดจาก การรวบรวมประสบการณ์ทั้งด้านแนวคิดและวิธีการจัดอบรมที่ศูนย์ฯ สั่งสมมา ผนวกกับ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ�งานของนักกิจกรรมสังคมในต่างประเทศ โดยมีกรอบคิดสตรีนิยมแนว
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จิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรมเป็นฐาน ทำ�ให้เนื้อหาและกระบวนการอบรมของศูนย์ฯ ต่างออก
ไปจากการอบรมกระแสหลักขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานในประเด็นเหล่านี้ โดยก่อนหน้านี้
ผู้เขียนได้ ใช้กระบวนการอบรมแนวนี้ ในการอบรมพยาบาลและแกนนำ�ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
ผ่านหลักสูตรการปรึกษาสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อฟื้นฟูศักยภาพ ที่เริ่มทำ�มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 อันเป็นช่วงที่ผู้เขียนเป็นนักฝึกอบรมอิสระ
ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2554) โครงการสุขภาวะผู้หญิง โดยการสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความ
ยุติธรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมสำ�หรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคีที่เข้าร่วมงานกับโครงการ
สุขภาวะผู้หญิง ใช้ชื่อโครงการว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำ�งาน
เรือ่ งความเสมอภาคและความยุตธิ รรมทางเพศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้การอบรมนีเ้ ป็นเครือ่ งมือใน
การทบทวน พิจารณาฐานคิด และวิธีการทำ�งานขององค์กร หรือบุคคลที่ทำ�งานในประเด็นผู้หญิง
และประเด็นความยุติธรรมทางเพศ และเพื่อที่จะใช้การอบรมนี้เป็นฐานหนึ่งในการสร้างขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมแนวสตรีนยิ มในเมืองไทย ระยะเวลาการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการ
อบรมเบื้องต้น 7 วัน และหลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน จะเป็นการอบรมติดตามผลระยะเวลา 3 วัน
เนื้อหาและกระบวนการอบรม ใช้กรอบคิดสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรมเป็นหลัก
โครงการนี้มีการจัดอบรมไปแล้ว 3 รุ่น มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมการอบรมรวมเกือบ 70 คน ในจำ�นวน
นี้ ส่วนน้อยเป็นผูน้ �ำ องค์กรผูห้ ญิงจากส่วนกลาง ขณะทีผ่ ูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคลากร
ระดับปฏิบัติงานขององค์กรผู้หญิงจากส่วนกลางและต่างจังหวัด ผู้นำ�ชุมชนหรือผู้นำ�การเมือง
ท้องถิ่นผู้หญิง รวมทั้งนักกิจกรรมผู้หญิงชาวบ้านจากภาคต่างๆ ที่ทำ�งานเพื่อแก้ ไขปัญหาของ
ผู้หญิงในชุมชนของตน ทั้งที่ทำ�ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง และกับหน่วยราชการใน
ท้องถิ่นและจากส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าอบรมที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการ และนักวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับประเด็นผู้หญิงด้วย
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โครงการสุขภาวะผู้หญิงได้มอบหมายให้ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมเขียน
หนังสือเล่มนี้ เพราะจากการติดตามผลการทำ�งานของผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำ�งานเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมทาง
เพศ พบว่า มีผู้เรียนจำ�นวนหนึ่งได้นำ�เอากรอบแนวคิด วิธีวิเคราะห์ปัญหา และเครื่องมือที่ศูนย์ฯ
ใช้ ในการอบรม ไปประยุกต์ ใช้ ในการทำ�งานของตนเอง และเห็นประโยชน์ของการประยุกต์ ใช้
นี้ เราจึงเห็นว่า การรวบรวมประสบการณ์การอบรมแนวนี้ในรูปแบบหนังสือ จะช่วยให้ผู้ที่ผ่าน
กระบวนการอบรมทั้งสามรุ่นมีแนวทางและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจใน
การประยุกต์ ใช้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะเผยแพร่การอบรมแนวนี้ ไปสู่ผู้ที่เคยผ่านการอบรม
ในโครงการอื่นๆ ของศูนย์ฯ รวมถึงนักการศึกษา และผู้ทำ�งานขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเพศและ
ความเป็นธรรมในสังคม ที่ต้องการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากกรอบแนวคิด กระบวนการเรียนรู้
และเครื่องมือการจัดอบรมในแนวนี้

หนังสือเล่มนี้เสนออะไร

หนังสือเล่มนี้ เป็นทั้งตำ�ราและคู่มือการจัดอบรม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ
1) แนวคิดเกี่ยวกับการทำ�งานเพื่อความยุติธรรมทางเพศ 2) แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3) บทบาทหน้าที่ของกระบวนกร 4) เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
5) กิจกรรมที่ใช้ ในการเรียนรู้ โดยเนื้อหาของทั้ง 5 ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ในแง่ตำ�รา หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดที่หลากหลายของการทำ�งานเพื่อความเป็นธรรม ตาม
แนวทางสตรีนิยมที่ใช้จิตวิญญาณเป็นฐาน ในแง่ที่เป็นคู่มือ หนังสือเล่มนี้นำ�เสนอแนวคิดและ
เนือ้ หาเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง เครือ่ งมือ และกิจกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั การ
ศึกษาและนักฝึกอบรม สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในงานของตนได้ หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางการ
ทำ�งานเรื่องสุขภาวะผู้หญิง ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเพศ เพศภาวะ เพศวิถี และอัตลักษณ์
อื่นๆ ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์เรื่องอำ�นาจ และวัฒนธรรมครอบงำ�แบบชายเป็นใหญ่ ที่เป็น
สาเหตุของปัญหาสุขภาวะทางเพศและเพศวิถีของผู้หญิง และบุคคลที่มีเพศภาวะอื่นๆ ในสังคม
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หนังสือนี้ยังเสนอแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับส่วนตัว การทำ�งานในองค์กร และ
ระดับโครงสร้างสังคม โดยมีสันติวิธีเป็นฐาน
สำ�หรับกระบวนการเรียนรู้ หนังสือเล่มนีเ้ สนอกรอบคิด วิธกี าร และเครือ่ งมือสำ�หรับการจัดการ
ศึกษาอบรม เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ้ รียน ซึง่ เป็นกระบวนการทีม่ ากไปกว่าเพียงการเปิด
พื้นที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ครอบคลุมถึงการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้น
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ผนวกกับองค์ประกอบอื่นๆ เป็นฐานไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้เรียน (อ่านเพิ่มเติมได้ ในบทที่สอง)
หนังสือเล่มนี้ พยายามโน้มน้าวให้คนทำ�งานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม หันมาใส่ใจและ
น้อมนำ� เอาการพัฒนาจิตวิญญาณ มาเป็นแก่นกลางในการทำ�งานและการใช้ชีวิต และเป็นเครื่อง
มือในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองและคนที่เราทำ�งานด้วย โดยเสนอ
แนวทางในการรับมือกับความโกรธ และภาวะอารมณ์ที่ยุ่งยากอื่นๆ การระงับความขัดแย้ง และ
ใช้การพัฒนาจิตวิญญาณเป็นเครื่องป้องกันคนทำ�งานเคลื่อนไหวทางสังคม ให้ปลอดจากอาการ
หมดไฟ หรือภาวะของความสับสน และความท้อแท้สิ้นหวังจากการทำ�งาน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำ�หรับคนกลุ่มใด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำ�หรับคนทำ�งานขับเคลื่อนทางสังคม ในประเด็นผู้หญิงและความ
ยุติธรรมทางเพศ โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านกระบวนการอบรมที่โครงการสุขภาวะผู้หญิงและศูนย์ผู้
หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประโยชน์ ในการทบทวนและสร้างความ
มั่นใจ เกี่ยวกับฐานความคิด ความเข้าใจ และวิธีการทำ�งาน ในเรื่องผู้หญิงและความยุติธรรมทาง
เพศของตนเองและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่องค์กรผู้หญิงหลายแห่งทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐ ยังขาดการจัดอบรมอย่างเป็นระบบในเรื่องฐานความคิดสตรีนิยมและความเป็นธรรม
ทางสังคม สำ�หรับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งเข้าทำ�งานในองค์กร จนมีเสียงสะท้อนว่า คนทำ�งานรุ่นใหม่ๆ
มักต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย หรือศึกษาเอกสาร
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ขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดกระบวนการให้การศึกษา หรืออบรมเรื่องแนวคิดและวิธี
การทำ�งานแบบสตรีนิยมเพื่อความเป็นธรรมอย่างเป็นระบบ จะเอื้อให้คนทำ�งานเหล่านี้เกิดความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้วย
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำ�งาน เรื่องความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมทางเพศในแต่ละรุ่น โครงการสุขภาวะผู้หญิง และศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและ
ความยุติธรรม ได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้านพื้นที่การทำ�งาน ระดับของ
องค์กร (ระดับชุมชนท้องถิน่ ถึงระดับชาติ) ประเด็นและวิธกี ารทำ�งาน และอัตลักษณ์ดา้ นต่างๆ ของ
คนทำ�งานเอง โดยจัดกระบวนการและสภาพแวดล้อมของการอบรม ให้เอื้อต่อการที่ผู้เรียนจะได้
มีโอกาสทบทวนชีวิตและการทำ�งานร่วมกันตลอดระยะเวลาการอบรม รวมทั้งเอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายกัลยาณมิตร ในหมู่คนทำ�งานด้านผู้หญิงและความยุติธรรมทางเพศที่เชื่อมั่นในคุณค่า
ตลอดจนมีความเข้าใจและแนวทางการทำ�งานที่สอดคล้องกัน
คณะผู้จัดการอบรมมุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนี้ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง เป็น
ผู้ที่จะช่วยขยายฐานความรู้ แนวคิด และวิธีการทำ�งานเรื่องผู้หญิงและความยุติธรรมทางเพศ
ภายในกลุ่มและเครือข่ายของตนเอง เราเชื่อว่า การสร้างฐานความคิดและแนวทางการทำ�งาน
ของกลุ่มคนทำ�งาน ให้ ไปในทิศทางเดียวกัน คือฐานสำ�คัญอันหนึ่ง ในการสร้างขบวนการทาง
สังคมเรื่องผู้หญิง (women’s movement building) ในสังคมไทย
นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้ที่เคยผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน เรื่องเพศวิถีเพื่อ
การเปลีย่ นแปลง และการอบรมกระบวนกรภายใต้แผนงานสุขภาวะทางเพศ ทีด่ �ำ เนินงานโดยมูลนิธิ
สร้างความเข้าเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) รวมทั้งผู้ที่ได้ผ่านการอบรมเรื่อง การปรึกษาแนวฟื้นฟู
อำ�นาจและศักยภาพ ของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมด้วย เพราะทั้ง 3 หลักสูตร
ดังกล่าว ใช้กรอบคิดและกระบวนการอบรมเดียวกัน แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง ในจุดเน้นของ
เนื้อหาและทักษะที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องฝึกฝน
หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะที่จะเป็นตำ�ราเบื้องต้น สำ�หรับคนทำ�งานพัฒนาสังคม นักฝึกอบรม
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นักศึกษา และครูอาจารย์ทีส่ นใจศึกษาแนวคิดสตรีนยิ มแนวจิตวิญญาณเพือ่ ความเป็นธรรม และผู้
ที่สนใจกระบวนการจัดการศึกษาอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง และหากท่านเหล่านี้ สนใจที่จะเรียน
รู้ผ่านประสบการณ์ตรง ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมในโครงการสุขภาวะผู้หญิง หรือโครงการ
ของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงได้

ข้อควรคำ�นึงในการใช้หนังสือเล่มนี้

เนื่องจากหัวใจของกระบวนการอบรมของหลักสูตรนี้ คือการนำ�เอาประสบการณ์ตรงของผู้
เรียนมาเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ และแต่ละกิจกรรมที่เสนอในหนังสือนี้ มีแนวคิดและความ
มุง่ หมายอยูเ่ บือ้ งหลัง จึงไม่เหมาะอย่างยิง่ ทีผ่ ูซ้ ึง่ ไม่เคยผ่านกระบวนการอบรมตามแนวนี้ และไม่ได้
มีโอกาสทำ�ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน และวิธีการอบรมแบบสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความ
เป็นธรรม จะนำ�เอากิจกรรมในหนังสือนี้ไปใช้ ในการอบรมตามแนวทางอื่น นอกจากนี้ เนื้อหาและ
กิจกรรมของกระบวนการอบรมนี้ ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน สำ�หรับ
การอบรมที่ควรใช้เวลา 7 ถึง 10 วัน (เหมือนการก่อเรียงอิฐในการสร้างกำ�แพง) แต่ละกิจกรรม
ในหนังสือนี้ ไม่ใช่เทคนิคหรือเกม แต่เกิดจากการเรียงร้อยทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ภายใต้
จุดมุง่ หมายเฉพาะ ที่ได้รบั การศึกษาและพัฒนามาค่อนข้างยาวนาน การดึงเอากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งในหนังสือนี้แยกไปใช้ โดดๆ อาจเกิดปัญหา และไม่ได้ผลดังที่ผู้ ใช้ตั้งใจไว้
หลักสูตรการอบรมนี้ เป็นการอบรมที่เหมาะกับกลุ่มคนจำ�นวนไม่มาก จำ�นวนผู้เรียนที่แนะนำ�
คือไม่เกิน 20 คน โดยมีทีมกระบวนกรอย่างน้อย 2 คน การอบรมทั้งหลักสูตรที่ได้ผลมากที่สุด คือ
การอบรมที่ใช้เวลา 2 สัปดาห์ หรืออย่างน้อยที่สุด 10 วัน หากท่านมีเวลาน้อยกว่า 5 วัน หลักสูตร
นี้จะได้ผลไม่มากนัก กระบวนกรควรคัดเลือกกลุ่มผู้เรียนที่สนใจประเด็นเรื่องเพศและความเท่า
เทียม มีใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้เรื่องสังคมและตนเองไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคน
ที่สนใจกระบวนการอบรมแบบผ่านประสบการณ์ และการเปลี่ยนแปลงตนเอง นอกจากนี้แล้ว ทีม
กระบวนกรต้องมีความมัน่ ใจในเนือ้ หาและการจัดกระบวนการระดับหนึง่ และภายในทีมควรมีความ
ไว้วางใจ คุ้นเคย และทำ�งานร่วมกันมาแล้ว
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ในการจัดกระบวนการศึกษาอบรมรูปแบบนี้ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่กระบวนกรต้องมีความ
มุ่งมั่น ทำ�ให้สิ่งที่จะนำ�ไปสอนผู้อื่นนั้น ดำ�รงอยู่ในเนื้อในตัวของตัวเองด้วย ซึ่งไม่ได้หมายความ
ว่าต้องทำ�ได้สมบูรณ์แบบ แต่หมายความว่า กระบวนกรเองมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนอย่างต่อ
เนื่อง ในสิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้อื่นเข้าใจและเปลี่ยนแปลง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำ�งาน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการใช้อำ�นาจและอภิสิทธิ์ การฟังอย่างลึกซึ้ง การรู้จักตัวเอง การรู้ตัว การใช้สันติวิธีในการ
แก้ ไขปัญหา และการใช้ชีวิตทางเพศและเพศวิถีที่ท้าทายหรือปลอดจากการวัฒนธรรมครอบงำ�
แบบชายเป็นใหญ่ เป็นต้น

ข้อจำ�กัดของหนังสือ

เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อให้คนทำ�งานเรื่องผู้หญิงและความยุติธรรมทางเพศ
ได้ทบทวนฐานความคิด ความเข้าใจ และวิธีการทำ�งานเรื่องผู้หญิงและเพศของตัวเองเป็นหลัก
ดังนั้น การนำ�เนื้อหาในหนังสือนี้ ไปใช้กับกลุ่มคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลย จึง
ถือเป็นข้อจำ�กัดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า ในการจัดการ
อบรมให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีฐานความคิดเรื่องผู้หญิงและเรื่องเพศมาก่อนนั้น เราควรจัดอบรม
เนื้อหาเรื่องการนำ� การสร้างทีม และความไว้วางใจเป็นฐานก่อน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้การ
จัดอบรมเนื้อหาพื้นฐานเหล่านี้ได้ จากการเข้าร่วมการอบรมกระบวนกร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจ
ทำ�งานด้านกระบวนกร มีความมั่นใจในการออกแบบหลักสูตรการอบรม และสามารถประยุกต์
เนื้อหา วิธีการ และกิจกรรมจากหนังสือนี้ไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของตน

กรอบคิดในการจัดกระบวนการอบรม

กระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ได้รับอิทธิพลจากนักคิด
นักกิจกรรมด้านความเป็นธรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการศึกษา นักสตรีนิยม และ
อาจารย์ทางจิตวิญญาณหลายท่าน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียน ที่ทำ�งานด้านการพัฒนา
กระบวนการอบรมมากว่า 15 ปี ผู้เขียนเชื่อว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
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ต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนกร
ในส่วนของกรอบเนื้อหาที่ศูนย์ฯ ใช้เป็นฐานของการอบรมในทุกหัวข้อนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ การรู้จักสังคม การรู้จักตัวเอง และการรู้ตัว ซึ่งนำ�เสนอเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รู้จักสังคม ระบบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคม เป็นตัวกำ�หนดความคิด ความเชื่อ ที่นำ�ไป
สู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของคน การเรียนรู้เนื้อหาเรื่องระบบและวัฒนธรรมในสังคม จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ตัวเขาเองและคนอื่นๆ ในสังคมถูกหล่อหลอมมาอย่างไร ที่สำ�คัญคือ จะ
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจปัญหาในระดับโครงสร้าง ที่ส่งผลต่อคนกลุ่มต่างๆ แตกต่างกันไป ดังนั้น
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ปัญหาสังคมทุกเรื่องจึงไม่ใช่ปัญหาพฤติกรรมส่วนตัว ความรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และเห็นใจปัจเจกและกลุ่มคนที่ได้รับการหล่อหลอมจากระบบและวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ก็เห็น
ความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�งานเพื่อเปลี่ยนระบบและวัฒนธรรมในสังคมไปพร้อมๆ กับการทำ�งาน
เปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและกลุ่มด้วย เนื้อหาเรื่องระบบสังคมในการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อ
สันติภาพและความยุติธรรมนั้น ประกอบด้วยการเรียนรู้เรื่องอำ�นาจ และวัฒนธรรมการใช้อำ�นาจ
แบบต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ� และวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม วัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่
ระบบเพศภาวะและเพศวิถี อัตลักษณ์ความเป็นชายขอบ และความเป็นกระแสหลัก ความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง และการสื่อสารสันติวิธี (ดูรายละเอียดในบทที่หนึ่ง)
รู้จักตัวเอง อุปสรรคภายในของคนทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่มักถูกมองข้าม คือการมุ่ง
ทำ�ความรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ที่ตนเองหรือองค์กรต้องทำ�งานด้วย โดยใช้การศึกษาและวิเคราะห์
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่ประสบการณ์การทำ�งาน
อบรมนักกิจกรรมทางสังคมจากหลายประเทศของศูนย์ฯ ชี้ให้เห็นว่า คนทำ�งานเพื่อสังคมจำ�นวน
ไม่นอ้ ย มักพุง่ เป้าการทำ�งานไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลง “กลุม่ เป้าหมาย” ไม่วา่ จะเป็นชาวบ้าน หรือกลุม่
คนชายขอบต่างๆ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นในสังคม โดยมองข้าม
ปัญหาในตัวเองทีค่ วรได้รบั การแก้ ไข นักกิจกรรมสังคมจำ�นวนไม่นอ้ ยมองไม่เห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะ
ต้องเรียนรู้ เพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั ตนเอง และวัฒนธรรมภายในกลุม่ หรือองค์กรของตน และลืมไปว่า คน
ทำ�งานเพื่อสังคมเอง ไม่ว่าจะทุ่มเทเสียสละ และมีอุดมการณ์สูงส่งเพียงใด ก็ล้วนถูกหล่อหลอมมา
โดยระบบและวัฒนธรรม ในสังคมเดียวกันกับกลุ่มคนที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยก็เรื่อง
ความโลภ ความโกรธ ความหลงในตัวในตน การใช้อำ�นาจ และเรื่องเพศ เป็นต้น
กระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม เน้นให้ผู้เรียนทำ�ความ
เข้าใจระบบสังคมและวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณาเพื่อทำ�ความรู้จักชีวิตตนเอง ตัวอย่างเช่น ใน
การเรียนรู้เรื่องอำ�นาจ ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสแบ่งปันว่า ตนเองมีแนวโน้มจะใช้อำ�นาจอย่างไร ทั้ง
ในครอบครัวและในที่ทำ�งาน จากนั้นจึงเชื่อมโยงต่อไปว่า คนอื่นๆ ในสังคมที่เขารู้จัก สถาบันหรือ
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องค์กรที่เขาทำ�งาน และสังคมในระดับกว้าง มีแนวโน้มการใช้อำ�นาจอย่างไรเป็นหลัก และการใช้
อำ�นาจในระดับต่างๆ นั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นเราจึงพูดคุยกันเรื่องแนวทางการ
ใช้อำ�นาจแบบใหม่ ที่จะสามารถลดทอนความทุกข์ และแก้ ไขที่สาเหตุของปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้
เข้าอบรมมองเห็นแนวทางที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างน้อยก็ในระดับส่วนตัว และหรือใน
สถานที่ทำ�งาน
การเรียนรู้ระบบและวัฒนธรรมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำ�นาจ เพศภาวะ เพศวิถี และอัต
ลักษณ์ความเป็นชายขอบ และความเป็นกระแสหลัก จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจตนเอง ใน
เรื่องความคิด ความเชื่อฝังหัว ที่ถูกหล่อหลอมจากสังคม และที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคน และหาวิธี
การที่จะรื้อถอนความคิดความเชื่อ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นในตัวเอง เพราะเราเชื่อว่า
หากคนทำ�งานยังไม่สามารถรู้จักตัวเอง ไม่มีความตระหนักรู้ ไม่สามารถท้าทายและรื้อถอนตัวเอง
ในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ต้องเปลี่ยนแปลงให้ ได้สมบูรณ์ทั้งหมด)
คงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ที่เขาจะสามารถไปโน้มนำ�  หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนที่เขาทำ�งาน
ด้วย เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้
การรู้จักตัวเองในการอบรมของศูนย์ฯ ยังหมายถึงการรู้จักลักษณะนิสัย ภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึกที่สร้างความทุกข์ ให้เราแต่ละคน ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูและสภาพสังคมแวดล้อม
ในที่ทำ�งาน ครอบครัว และสังคมระดับใหญ่ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความรู้สึกผิด การตัดสิน
ตนเองหรือผู้อื่น การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เป็นต้น การรู้จักตนเองในระดับนี้ จะช่วยให้เราเห็น
ความเป็นมนุษย์ ในตัวเราและผู้อื่น เห็นที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้ในตัวเรา และเห็นความจำ�เป็นที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในตัวเรา เพื่อจะทำ�ให้การใช้ชีวิตและการทำ�งานของเรามีความสุข
และยั่งยืน
รู้ตัว เนื้อหาในหมวดเรื่องการรู้ตัวนี้ บางครั้งเราเรียกว่า การพัฒนาจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึง
การพัฒนาจิตใจ หรือการฝึกสติ ที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาปัญญา ซึ่งจะช่วยให้ความทุกข์ของเรา
ลดน้อยลงได้ เพราะการรู้ตัวทำ�ให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมเดิมๆ ที่เคย
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เป็นเหตุแห่งทุกข์ ได้ เช่น ผู้เรียนหลายคนแบ่งปันว่า ตนเองไม่สามารถระงับความโกรธได้ ในเวลา
ที่เผชิญเหตุการณ์ความไม่ยุติธรรม หรือไม่สามารถรับฟังคนใกล้ชิด เช่น แม่ ลูก หรือแฟนด้วย
ความอดทน ไม่ตัดสิน และไม่ตอบโต้ ได้ เหตุการณ์เช่นนี้มักจะจบลงด้วยการที่คนที่เกี่ยวข้องไม่
พูดคุยกัน หรือกลายเป็นความขัดแย้งที่บั่นทอนความสัมพันธ์และสุขภาพจิตของคนทำ�งานเพื่อ
สังคมเอง การอบรมที่ศูนย์ฯ จึงเน้นให้ผู้เรียนทดลองฝึกการรู้ตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น เมื่อ
เผชิญเหตุการณ์ยุ่งยากดังที่กล่าวมา ให้ ใช้ความอดทนด้วยการบอกตัวเองว่า จะฟังผู้อื่นพูดให้จบ
โดยไม่ตอบโต้หรือแนะนำ� และใช้การอยู่กับลมหายใจ หรือกลับมารู้ตัวที่ฐานกาย เป็นเสมือนหลัง
พิงในทางจิตใจในขณะที่รับฟัง หรือหากรู้ตัวว่า จะไม่สามารถโอบอุ้มความรู้สึกไม่พอใจได้ ในขณะ
นั้น ก็ ให้ถอยห่างจากเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ และจะสื่อสารก็ต่อเมื่อรู้ตัวว่า จิตใจของตนมีที่ว่าง มี
ความสงบ และพร้อมที่จะรับฟังและสื่อสารอย่างสันติวิธีกับคนใกล้ชิดได้ โดยไม่สร้างความทุกข์ ให้
กันและกัน นี้คือตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างการรู้จักตัวเอง มองเห็นวิธีคิดและพฤติกรรม
ของตนเอง ซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกหล่อหลอมโดยระบบและวัฒนธรรมในสังคม กับการรู้ตัว
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตนเอง ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น และในการทำ�งาน (อ่านเนื้อหา
เรื่องการรู้ตัว หรือการพัฒนาจิตวิญญาณเพิ่มเติมในบทที่หนึ่ง)

วิธีการอบรมแบบการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

ดังที่กล่าวข้างต้นว่า กระบวนการเรียนรู้เรื่องสังคมตามแนวทางของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
และความยุติธรรม อาศัยการพิจารณาเรื่องสังคมผ่านประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนเอง ซึ่งเป็น
กระบวนการทีม่ ากไปกว่าเพียงการคิดวิเคราะห์ หรือการเรียนโดยใช้หวั (สมอง) เป็นหลัก เพราะจุด
เน้นของกระบวนการอบรมแบบนี้คือ การเข้าถึงปัญญาจากการเรียนรู้ผ่านความรู้สึก หรือเป็นการ
เรียนรู้ผ่านหัวใจ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านความรู้สึกหรือหัวใจนั้น เป็นส่วนที่ขาดหายไปจากการศึกษา
อบรมกระแสหลัก ทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยความตระหนักเช่นนี้เอง กระบวนการอบรมของ
ศูนย์ฯ จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนสัมผัสรับรู้และแบ่งปันความรู้สึก เราเชื่อว่าการเรียนรู้จากความรู้สึก
มีความสำ�คัญมาก เพราะเมื่อพิจารณา ทำ�ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตจริง เราจะพบว่า ทั้งความ
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สุขและความทุกข์เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหัวใจหรือความรู้สึกทั้งสิ้น
ตัวอย่างเช่น เรารื้อถอนความเชื่อเรื่องการร้องไห้ว่า เป็นเรื่องน่าอาย หรือแสดงถึงความ
อ่อนแอ โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่เป็นผู้ชาย เราแนะนำ�วิธีให้ผู้เรียนสามารถอยู่กับความรู้สึกของ
ผู้อื่น และเกื้อกูลกันในเวลาที่ผู้อื่นร้องไห้ การรับรู้ความรู้สึกคือการฟังเสียงข้างในตัวเอง โดยไม่
วิ่งหนี ผลักไส ปฏิเสธ หรือวิ่งไปที่หัว (ใช้การคิดวิเคราะห์แทนการอยู่กับความรู้สึก) โดยเฉพาะ
กับความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้น เช่น ความรู้สึกโกรธ ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคง การเปรียบ
เทียบตัวเองกับผู้อื่น ความรู้สึกอิจฉา การรู้ตัวที่ความรู้สึกนี้เอง ที่จะช่วยผู้เรียนค่อยๆ รู้จัก เข้าใจ
และยอมรับตัวเอง จากนั้นเราจึงช่วยดึงผู้เรียนไปสู่ระดับปัญญา ด้วยการพิจารณาว่า ความรู้สึก
นั้นๆ เกิดจากอะไร และมันบอกถึงอะไรที่นอนนิ่งอยู่ภายในจิตใจเรา ที่เราต้องทำ�ความเข้าใจและ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไข การอบรมตามแนวของศูนย์ฯ เป็นไปตามความเชื่อที่ว่า ปัญญาของคนเราเกิด
จากการเปิดใจรับรู้ และสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตแต่ละวัน

แนวคิดเรื่องสุขภาวะผู้หญิง

ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า การทีผ่ ูห้ ญิงคนหนึง่ จะมีสขุ ภาวะทีด่ ีได้นัน้ ต้องประกอบไปด้วยสุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางปัญญา (มีความคิดความเข้าใจในตนเอง ผูอ้ ืน่ และสังคม) สุขภาวะ
ทางเพศ (การรู้จักตัวเองในเรื่องร่างกาย ความเป็นเพศ เพศวิถี และเพศสัมพันธ์) และสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ (ความสุขสงบของจิตใจ) สุขภาวะทั้ง 5 ส่วนนี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และส่งผลถึงกัน
และกันอย่างลึกซึ้ง และล้วนได้รับอิทธิพลจากระบบต่างๆ ในสังคม ตั้งแต่สถาบันครอบครัว การ
ศึกษา ข่าวสารและสื่อมวลชน การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม การบริ โภค ระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย
การแพทย์และสาธารณสุข วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
กระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ให้ความสำ�คัญกับการ
ดูแลฟื้นฟูสุขภาวะทั้ง 5 ส่วนของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน ทั้งการดูแลใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ
การออกกำ�ลังกายโดยการฝึกโยคะ ขี่จักรยาน หรือเดินเล่น การฝึกสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
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และรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกที่ยุ่งยากในชีวิต และการเรียนรู้เรื่องตัวเองและเพื่อนผู้เรียน การ
เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและระบบต่างๆ ในสังคม โดยเน้นที่การฟื้นฟูอำ�นาจภายใน และการรื้อถอน
ความคิดความเชื่อผิดๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเราและสังคมโดยรวม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำ�งาน เรื่องความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมทางเพศนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในหลายกลยุทธ์ของโครงการสุขภาวะผู้หญิง ที่ต้องการ
ผลักดันให้ปัญหาสุขภาวะของผู้หญิงไทยได้รับการแก้ ไขอย่างเป็นองค์รวม การอบรมนี้จึงนำ�เสนอ
การดูแลสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม ให้กับผู้ที่ทำ�งานในประเด็นผู้หญิงและความยุติธรรมทางเพศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ปัจเจก ขณะเดียวกัน ก็สร้างกลุ่มกัลยาณมิตรที่จะร่วมเป็นพลังในการ
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เพราะเราตระหนักว่า มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ ไข และสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ ในระบบต่างๆ ของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด นโยบาย แผนงาน กิจกรรมในสถาบัน
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย เท่าเทียม และ
มีความสุข

Any great change must expect opposition, because it shakes the very
foundation of privilege.
Lucretia Coffin Mott

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ใดๆ ต้องพบกับการต่อต้าน เพราะมันไปเขย่ารากฐาน
ของความมีอภิสิทธ์
ลูเครเชีย คอฟฟิน มอตต์

Mindfulness must be engaged. Once there is seeing, there must be
acting. Otherwise, what is the use of seeing? We must be aware of the real
problems of the world. Then, with mindfulness, we will know what to do and
what not to do to be of help…
Thich Nhat Hanh

การมีสติรู้ตัวต้องไม่แยกจากความเป็นไปของสังคม เมื่อใดที่เกิดการเห็น ก็จะต้องมี
ปฏิบัติการ หาไม่แล้วการเห็นนั้นจะมีประโยชน์อันใดเล่า เราต้องตระหนักรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง
ของโลก และด้วยสติรูต้ วั นีเ้ อง เราจะรูว้ า่ ควรต้องทำ�อะไรหรือไม่ท�ำ อะไรเพือ่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ติช นัท ฮันห์
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บทที่หนึ่ง

แนวคิดการทำ�งานเพื่อ
สร้างความยุติธรรมทางเพศ

ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ใช้กรอบคิดสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความ
เป็นธรรมเป็นฐานขององค์ความรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุของความไม่
เป็นธรรมทางเพศ และความไม่เป็นธรรมรูปแบบอื่น พร้อมๆ กับการมองภาพสังคมหรือวัฒนธรรม
แบบใหม่ และเสนอวิธีการหรือแนวทาง ที่เราจะสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้จริง โดยอย่าง
น้อยก็เริ่มได้ภายในกลุ่มผู้ที่ทำ�งานด้านความยุติธรรมทางเพศ องค์ความรู้นี้ประกอบด้วยแนวคิด
ดังต่อไปนี้

แนวคิดเรือ่ งวัฒนธรรมครอบงำ�และวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม (Dominant
and Partnership Models)
ริอาน ไอสเลอร์ (Eisler 2002) นักประวัตศิ าสตร์และนักกิจกรรมสังคมสตรีนยิ ม เสนอความคิด
เรื่องระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ว่า มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบวัฒนธรรมครอบงำ� (dominant
model) และรูปแบบวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม (partnership model) โดยเธออธิบายว่า รูปแบบ
วัฒนธรรมครอบงำ�นั้น มีลักษณะสำ�คัญ 4 ประการ คือ (1) เป็นสังคมอำ�นาจนิยม (authoritarian)
ที่มีโครงสร้างแบบลดหลั่นชั้นอำ�นาจ (hierarchical) และเป็นฐานที่เอื้อให้เกิดการใช้อำ�นาจเหนือ
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กว่า (2) เป็นสังคมแบบวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ (3) เป็นสังคมทีย่ อมรับว่าความรุนแรงเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมหรือสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อเด็ก ความรุนแรงต่อผู้หญิง หรือสงคราม และ
(4) เป็นสังคมที่มีชุดการสอนและความเชื่อว่าความสัมพันธ์แบบครอบงำ�นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หรือเห็นว่าความสัมพันธ์เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ในทางศีลธรรม เช่น การยอมรับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อย การที่ชุมชนใช้ก้อนหินขว้างปาเพื่อฆ่าผู้หญิงหม้าย หรือการเฆี่ยนตีเด็ก
เพื่อบังคับให้พวกเขาเห็นคล้อยตามความคิดบางอย่างของผู้ ใหญ่
รูปแบบวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต่างออกไปจากรูปแบบวัฒนธรรม
ครอบงำ� และมีลักษณะสำ�คัญ คือ (1) มีโครงสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตย และเชื่อมั่นในความ
เสมอภาคของมนุษย์ (2) เป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย (3) เป็นสังคม
ที่ยอมรับความรุนแรงได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงรูปแบบใดก็ตาม หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า
เป็นสังคมที่ไม่ยอมรับให้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และ (4) มีความเชื่อในธรรมชาติ
ของมนุษย์ ที่มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของลักษณะความเป็น
หญิง เช่น การใส่ใจดูแล สันติวิธี และนำ�คุณค่าเหล่านี้มาปรับใช้เป็นแนวนโยบายของสังคม ซึ่ง
ริอาน ไอส์เลอร์กล่าวว่า เราสามารถเห็นลักษณะสังคมแบบใช้อำ�นาจร่วมที่กล่าวมานี้ได้ ในกลุ่ม
ชนเผ่าบางแห่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน และในประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เช่น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมครอบงำ� เป็นวัฒนธรรมที่กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ครอบงำ� (dominant
identity) หรืออัตลักษณ์กระแสหลัก มีอ�ำ นาจในการกำ�หนดนโยบาย ตัดสินใจเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ จัดสรร
ทรัพยากร กำ�หนดกติกาของสังคม และกำ�หนดทิศทางของวัฒนธรรมประเพณี โดยกระทำ�ผ่าน
สถาบันต่างๆ ของสังคม สังคมหรือองค์กรแบบครอบงำ�มักมีระบบสื่อสารแบบบนลงล่าง มีการ
ตัดสินใจแบบรวมศูนย์ โดยผู้ที่มีตำ�แหน่งสูงเพียงไม่กี่คน มีการสืบทอดอำ�นาจผ่านเครือญาติ
และพวกพ้อง ใช้การควบคุมและการครอบงำ�ผ่านการสั่งการเป็นลำ�ดับชั้น ซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้
ส่งผลให้เกิดการพึ่งพา ความกลัว การสยบยอม สมาชิกขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการ
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นักคิดและนักกิจกรรมสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณที่ทำ�งานเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งมีชื่อเสียง
ระดับโลกหลายคน ใช้แนวความคิดเรื่องอำ�นาจและวิธีการใช้อำ�นาจแบบต่างๆ เป็นแนวทางใน
การทำ�ความเข้าใจปัญหาทีซ่ บั ซ้อนของสังคม โดยการชี้ให้เห็นผลของการใช้อ�ำ นาจแบบวัฒนธรรม
ครอบงำ�  ที่ส่งผลให้มนุษย์เราประสบกับปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ความยากจน การกดขี่ทางเพศ
ชนชั้น ชาติพันธุ์ สีผิว สงคราม และความขัดแย้ง วิถีชีวิตที่ติดอยู่ในกับดักของบริ โภคนิยมและ
วัตถุนิยมของโลกอุตสาหกรรม ทำ�ให้เรารู้สึกแปลกแยก แข่งขันกันเอง โดดเดี่ยว และอาจต้อง
เผชิญความเจ็บป่วยจากวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ วิถีชีวิตแบบบริ โภคนิยมและวัตถุนิยม ยังนำ�มาซึ่งการ
ทำ�ลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สภาพเหล่านี้ ทำ�ให้ผูค้ นมากมายอยู่ในภาวะของ
ความสิ้นหวัง ขาดความมั่นใจ ความปลอดภัย ความสุข และความมั่นคงในชีวิต ในขณะเดียวกัน
ก็มีผู้คนจำ�นวนไม่น้อยที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาวะที่เลวร้ายเช่นนี้ด้วยอาการเย็นชา การ
ปฏิเสธ หรือหลีกหนีปัญหา ทั้งของตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ
กรอบแนวคิดเรื่องอำ�นาจตามแนวสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณ เสนอรูปแบบวิธีการใช้อำ�นาจ
ร่วมเป็นแนวทางออกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น นักคิดนักกิจกรรมสตรีนิยมเหล่านี้อยู่ในแถว
หน้าของการทำ�งานด้านสันติภาพ การสร้างความยุติธรรมทางเพศ สีผิวและชนชั้น งานต่อต้าน
นิวเคลียร์และสงคราม และงานปกป้องระบบนิเวศของโลก
โจอันนา เมซี (Macy and Brown 1998) นักปรัชญาและนักกิจกรรมด้านนิเวศวิทยาแนวจิต
วิญญาณ ผู้ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทฤษฎีระบบ (systems theory) เห็นว่ามีกระบวนทัศน์ ในการ
มองโลกอยู่สองแบบ ที่ส่งผลต่อความคิดความเข้าใจเรื่องอำ�นาจที่แตกต่างกัน แบบที่หนึ่ง ได้แก่
กระบวนทัศน์ที่เห็นว่าโลกนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆ ที่แยกจากกัน เช่น ก้อนหิน พืช ผู้คน สัตว์
รวมถึงธาตุและสสารต่างๆ นักคิดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์นี้คือ อริสโตเติล นิวตัน และกาลิ
เลโอ นักคิดผู้ชายเหล่านี้เชื่อว่า นอกจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันแล้ว ยังมีปฏิกิริยาผลักไสกันและกัน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันอีกด้วย ด้วยโลกทัศน์เช่น

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ
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นี้ อำ�นาจจึงถูกให้ความหมายเชื่อมโยงกับการครอบงำ� (domination) ของสิ่งหนึ่งต่อสิ่งอื่นๆ และ
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความหมายของอำ�นาจเช่นนี้หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งๆ จะ
พยายามกระทำ�การใดก็ตาม เพื่อจำ�กัดทางเลือกของคนอื่น ที่เรียกกันว่าการใช้อำ�นาจเหนือกว่า
(power over) ซึ่งหมายความว่า หากฝ่ายหนึ่งมีอำ�นาจมากเท่าไหร่ ก็จะทำ�ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอำ�นาจ
น้อยลงเท่านั้น และส่งผลให้เกิดฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่พ่ายแพ้ ในโลกทัศน์แบบนี้ การมีอำ�นาจเป็น
สิ่งที่เชื่อมโยงอยู่กับการอยู่ยงคงกระพันอย่างถาวร และนำ�มาซึ่งการป้องกันตัวเอง การติดอาวุธ
และการสร้างความเข้มงวดแบบตายตัว เพื่อจะทำ�ให้บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีอำ�นาจเพิ่มมาก
ขึ้น และไม่มีโอกาสที่จะถูกครอบงำ� ทำ�ลาย ทำ�ให้พ่ายแพ้ หรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
โจอันนา เมซีเห็นว่า กระบวนทัศน์และความหมายของอำ�นาจแบบนี้ไม่ถกู ต้อง และไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงของโลก เพราะระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีวิวัฒนาการ ซึ่งหมายความว่า
ระบบของสิ่งมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ตายตัว มีความยืดหยุ่น สามารถฟื้นตัวเองได้ และ
มีปัญญา การที่ระบบชีวิตเป็นดังนี้ได้ก็เพราะ มันเป็นระบบที่เปิดตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสสาร พลังงาน และข้อมูล มีการประสานความแตกต่างหลากหลายผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
การหมุน หรือเคลื่อนตัวของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น โจอันนา เมซีกล่าว
ว่า กระบวนทัศน์ ในการเข้าใจโลกและระบบชีวิตในรูปแบบนี้ มองเห็นว่าอำ�นาจหมายถึงการมีส่วน
ร่วม การแบ่งปัน การเปิดกว้าง การมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาและเชื่อมโยงกัน มีความยืดหยุ่น
และเปลี่ยนแปลง ที่เรียกกันว่า อำ�นาจร่วม (power with, shared power, or power sharing)
สตาร์ฮอว์ก (Starhawk 1997) นักสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณที่ทำ�งานด้านสันติวิธี ความเท่า
เทียมทางเพศ และสิ่งแวดล้อม เห็นพ้องกับโจอันนา เมซีว่า กระบวนทัศน์แบบครอบงำ�ที่มองเห็น
สิ่งต่างๆ อย่างแยกส่วนนี้ ทำ�ให้คนมีความเหินห่าง และแปลกแยกจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
สัตว์ และมนุษย์ด้วยกันเอง สาระสำ�คัญของกระบวนทัศน์แบบครอบงำ�นี้ คือการทำ�ให้คนไม่รู้
สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลก และอำ�นาจเหนือกว่าที่เป็นแกนกลางของโลกทัศน์หรือความ
สัมพันธ์แบบครอบงำ� ก็ส่งผลให้มนุษย์เรามองโลก ชีวิต และการพัฒนาสังคมแบบแยกส่วน ที่เห็น
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ได้ชัดคือ ระบบการศึกษาแบบแยกส่วน รวมไปถึงจิตวิทยาแบบซิกมันด์ ฟรอยด์ (ที่ยังเป็นกรอบ
คิดหลักของการศึกษาด้านจิตวิทยาในบ้านเรา) ที่เห็นว่า แรงขับและตัณหาราคะของมนุษย์เป็น
อันตราย นอกจากนี้ ระบบคิดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ ได้ยึดเอาโลกทัศน์แบบแบ่งแยก
และครอบงำ�มาใช้กับธรรมชาติ ผ่านการใช้สารเคมีกับดิน น้ำ�  และอากาศ ส่งผลต่อการทำ�ลาย
ธรรมชาติและผู้คนที่บริ โภคผลิตผลที่มาจากธรรมชาติเหล่านี้
สตาร์ฮอว์กเป็นนักฝึกอบรมคนทำ�งานด้านสันติวิธี ที่พูดถึงอำ�นาจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เธอเรียก
ว่าอำ�นาจภายใน (power within) เธอกล่าวว่า เราสามารถเห็นตัวอย่างรูปธรรมของอำ�นาจภายใน
ที่ดำ�รงอยู่ในสิ่งมีชีวิตในหลายรูปแบบ เช่น จากเมล็ดพืชที่แตกหน่ออ่อน จากการดูลูกของเราที่
เติบโต อำ�นาจภายในเป็นแรงผลักดันให้คนเราคิดสร้างสรรค์ ทอผ้า ทำ�งานศิลปะ เขียนหนังสือ
และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอำ�นาจที่ว่ามาทั้งหมดนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอำ�นาจที่ถูกให้
ความหมายว่า คือการครอบงำ�  ควบคุม และคุกคามเพื่อทำ�ลาย สตาร์ฮอว์กกล่าวว่า อำ�นาจ
ในความหมายใหม่นี้ เชื่อมโยงกับรากของคำ�ว่าอำ�นาจในภาษาลาตินว่า “podere” ซึ่งแปลว่า
“สามารถ” (to be able) หรือศักยภาพ ซึ่งเป็นอำ�นาจที่มาจากภายในของบุคคลหรือกลุ่มคน และ
ในกระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม บางครั้งเราเรียกอำ�นาจ
ภายในเช่นนี้ว่าเป็น “ภาวะทางจิตวิญญาณ”

ประเภทของอำ�นาจ

ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ศึกษาและประยุกต์แนวความคิดเรื่องอำ�นาจและ
ประเภทของอำ�นาจ จากนักคิดและนักกิจกรรมผูห้ ญิงทีน่ �ำ เสนอข้างต้น รวมถึงนักสตรีนยิ มคนอืน่ ๆ
และได้รวบรวมประสบการณ์จากการนำ�แนวคิดนี้ มาประยุกต์ ใช้ ในการจัดกระบวนการอบรมนัก
กิจกรรมสังคม โดยได้ขยายความและแยกประเภทของอำ�นาจเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
อำ�นาจเหนือกว่า (power over) หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มคน สถาบัน รัฐหรือชาติ ใช้แหล่ง
อำ�นาจของตนที่มีอยู่ เช่น เพศ ระดับการศึกษา ตำ�แหน่งหน้าที่ สถานภาพ วัย ความอาวุโส
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ทรัพย์สิน เงินทอง ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กองกำ�ลังทหาร อาวุธ พวกพ้อง เครือ
ญาติ และอื่นๆ เพื่อการเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน์ กดขี่ ควบคุม ตัดสินใจแทน หรือกำ�หนด
คุณค่าและความหมายของประสบการณ์ของบุคคลอื่น หรือคนกลุ่มอื่นๆ ที่มีแหล่งอำ�นาจน้อย
กว่า พฤติกรรมการใช้อำ�นาจเหนือกว่ามีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การไม่รับฟัง ออกคำ�สั่ง บังคับ
กดดัน โน้มน้าว หรือคิดตัดสินใจแทน เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้อำ�นาจเหนือกว่าได้แก่ การที่สามีใช้แหล่งอำ�นาจเหนือกว่าด้านเพศหรือด้าน
เศรษฐกิจ ในการควบคุมหรือตัดสินใจเรื่องการใช้เงินภายในครอบครัว พ่อแม่ใช้แหล่งอำ�นาจ
ทางการเงิน สถานภาพและความสัมพันธ์ ตัดสินใจเรื่องการศึกษาหรือหาคู่ให้ลูก เจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้แหล่งอำ�นาจจากตำ�แหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือทำ�การทุจริต หน่วยงานรัฐใช้
แหล่งอำ�นาจความเป็นรัฐ ตัดสินใจดำ�เนินโครงการสาธารณะ โดยไม่มีกระบวนการตัดสินใจร่วม
กับประชาชนในพื้นที่ เจ้าของโรงงานหรือนายจ้างใช้แหล่งอำ�นาจทางการเงินหรือความเป็นคน
ไทย แสวงหาประโยชน์จากแรงงานต่างชาติ คนในเมืองใช้แหล่งอำ�นาจทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและการศึกษา ในการให้ความหมายกับประสบการณ์ชีวิตของคนชนเผ่าว่าไม่พัฒนา
ล้าหลัง หรือการที่กลุ่มคนรักต่างเพศใช้แหล่งอำ�นาจของความเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมตัดสิน
หรือให้ความหมายกับประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มคนข้าม
เพศว่า เป็นกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น
อำ�นาจร่วม (power sharing, power with, or shared power) หมายถึงการที่บุคคล กลุ่ม
บุคคล สถาบัน รัฐหรือชาติ ใช้แหล่งอำ�นาจที่ตนมีอยู่ เช่น เพศ เงิน ทรัพย์สิน ตำ�แหน่งหน้าที่
อายุหรือวัย ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม เวลา พวกพ้อง
นโยบาย กฎระเบียบ กติกา และอื่นๆ เพื่อรับฟัง ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และ
เปิดโอกาสให้อีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่มักมีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่า ได้ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือสนับสนุนให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเอง พฤติกรรมของการใช้อำ�นาจร่วมทำ�ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน ไม่แนะนำ�หรือสั่งสอน การให้กำ�ลังใจ การแบ่งปัน
ทรัพย์สิน เวลา ความรู้ข้อมูล หรือใช้แหล่งอำ�นาจของเราปกป้องสิทธิคนอื่นๆ ที่ถูกเอาเปรียบ

34

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างของการใช้อำ�นาจร่วม เช่น สามีภรรยา หรือพ่อแม่ลูก ตัดสินใจเรื่องสำ�คัญร่วมกันใน
ครอบครัว ผู้นำ�และสมาชิกองค์กร ตัดสินใจร่วมกันในการดำ�เนินโครงการ การรับฟังความทุกข์
ของเพื่อนหรือผู้รับบริการอย่างไม่ตัดสิน หรือหาทางออกแทนเขา หัวหน้างานสนับสนุนให้สมาชิก
ในองค์กรไปเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ การเข้าร่วมเรียกร้องให้รฐั มีนโยบายทีเ่ ป็นธรรมต่อ
กลุ่มคนชายขอบ การทำ�ประชาพิจารณ์ โครงการของรัฐ เป็นต้น
อำ � นาจภายใน (power within) คื อ สภาวะของความสามารถ หรื อ ศั ก ยภาพที่ ม าจาก
ภายใน ที่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม มี อ ยู่ หรื อ หากไม่ มี ก็ ส ามารถฝึ ก ฝนพั ฒ นาขึ้ น มาได้ และนำ �
อำ�นาจภายในนี้มาใช้เมื่อเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้อง
เผชิญกับความกลัว ความสิ้นหวัง ความรุนแรง และความไม่ยุติธรรม และเพื่อให้สามารถ
ตอบโต้กับสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยสันติวิธี ตัวอย่างของอำ�นาจภายใน ได้แก่ สติ ความ
สงบ ความมั่ น คงภายใน ความมุ่ ง มั่ น การไม่ ส ยบยอมต่ อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบธรรม ความกล้ า
หาญ การปล่อยวาง ความเมตตา ความกรุณา ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความ
ไว้วางใจ ความหวัง คุณธรรม ปัญญา ความมั่นใจ การให้อภัย ความอดทน อดกลั้น และความ
รัก เป็นต้น
อำ�นาจภายในนีเ้ อง ทีท่ �ำ ให้บคุ คลและกลุม่ คนมากมายไม่สยบยอมและไม่สนิ้ หวัง แม้ตอ้ งเผชิญ
กับการควบคุม ครอบงำ� การแสวงหาประโยชน์ และการใช้ความรุนแรงจากคน กลุม่ คน สถาบัน หรือ
อำ�นาจรัฐ ที่มีแหล่งอำ�นาจภายนอกมากกว่า (เช่น มีพรรคพวก มีอาวุธ มีกำ�ลังทหาร เป็นผู้กำ�หนด
นโยบาย มีตำ�แหน่งหน้าที่ มีทรัพย์สิน เป็นคนในเพศที่มีอำ�นาจมากกว่า และอื่นๆ) และทำ�ให้ผู้คน
เหล่านีล้ กุ ขึน้ มาท้าทายอำ�นาจแบบครอบงำ� เปลีย่ นแปลงชีวติ ตนเอง เปลีย่ นแปลงอีกฝ่ายหนึง่ และ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความถูกต้องดีงาม
การเข้าใจเรื่องอำ�นาจภายใน จะช่วยให้เราก้าวพ้นกับดักทางความคิด ซึ่งมักทำ�ให้เราเชื่อ
ว่า คนที่มีแหล่งอำ�นาจน้อย เช่น ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี คนยากจน หรือแม้แต่คนที่ถูก
ทำ�ร้ายแสนสาหัสนั้น คือเหยื่อ หรือผู้เคราะห์ร้ายที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีคุณค่า และต้อง
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พึ่งพาคนอื่น ในทางกลับกัน ประสบการณ์ ในการทำ�งานกับคนชายขอบกลุ่มต่างๆ มากว่ายี่สิบ
ปีของผู้เขียน เป็นหลักฐานยืนยันว่า คนเหล่านี้มีอำ�นาจภายในที่พวกเขาสามารถนำ�มาใช้ ในการ
เผชิญปัญหาสำ�คัญในชีวิต และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองหรือครอบครัวได้ ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขายังมีพลังและความมุ่งมั่น ที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เผชิญปัญหาเช่นเดียวกับเขา คนเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ทรัพย์สิน และแหล่งอำ�นาจอื่นๆ น้อยกว่าผู้คนอีกมากมายในสังคม
ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นพลังของอำ�นาจภายในของพวกเขา
ในการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและชีวิตของตนเอง ดูแลครอบครัว และอุทิศตนในการทำ�งานช่วย
เหลือเพื่อนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทั้งที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่ได้รับการเลื่อนตำ�แหน่ง หรือได้รับ
การชมเชยและรางวัล
ในทางตรงข้ามเราพบว่า หลายคนทีม่ แี หล่งอำ�นาจภายนอกมากมายกว่ากลุม่ คนทีย่ กตัวอย่าง
มาข้างต้น กลับมีอำ�นาจภายในน้อย ติดอยู่ในวังวนของความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต หรือ
ความรู้สึกว่าตนเองยังมีไม่พอ เพราะเขาถูกหล่อหลอมมาว่า อำ�นาจภายนอกที่เขามี เช่น ชื่อเสียง
เงินทอง การเลื่อนตำ�แหน่ง เหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าคือความมั่นคง และความสำ�เร็จของชีวิต
และจะสามารถตอบสนองความต้องการ และความสุขในชีวิตของเขาได้ แต่การหลงยึดว่า การ
สะสมแหล่งอำ�นาจหรือปัจจัยภายนอก เป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ ทำ�ให้คนเหล่านี้ประมาท
และไม่พัฒนาอำ�นาจภายใน อำ�นาจจากแหล่งภายนอกทำ�ให้พวกเขาขาดโอกาสที่จะเผชิญกับ
ความท้าทาย และความทุกข์ของชีวิตได้ โดยไม่ต้องอาศัยเงินหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ มากนัก
หลายครั้งในชีวิตคนเรา ทั้งเงิน ข้อมูล ความรู้ ชื่อเสียง และระดับการศึกษา ไม่สามารถช่วยให้
เราเผชิญ และฝ่าข้ามความท้าทายและความยุ่งยากหลายอย่างในชีวิตได้
สตาร์ฮอว์กเห็นว่า วิธีเดียวที่จะลดความรุนแรง และเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดสันติภาพและ
ความยุติธรรมขึ้นได้ ก็ด้วยการสร้างหรือฟื้นฟูอำ�นาจภายในให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะ
อำ�นาจนี้ไม่ได้มาจากการครอบงำ�และควบคุม แต่มาจากพลังปัญญาที่เอื้อให้เกิดความเข้าใจ และ
การเห็นชัดแจ้งถึงความสัมพันธ์อนั ลึกซึง้ และความเป็นส่วนหนึง่ ของกันและกันระหว่างมนุษย์ และ
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ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อำ�นาจภายในเกิดจากปัญญาที่เห็นว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลก
ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และเป็นอำ�นาจที่ไม่ได้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูที่ต้องทำ�ลายล้าง การ
เปลี่ยนแปลงและท้าทายการครอบงำ�  การแสวงหาประโยชน์ และการใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอำ�นาจภายในนี้ จะก่อให้เกิดปฏิบัติการสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ มากมาย
ซึ่งเราสามารถเห็นปฏิบัติการสันติวิธีที่ว่านี้เกิดขึ้นในหมู่คนชายขอบทั่วโลก
ในสังคมหรือประเทศที่ยอมรับโลกทัศน์แบบครอบงำ�และการใช้อำ�นาจเหนือกว่า เป็นกรอบ
คิดและวิธีการในการพัฒนาสังคมนั้น จะก่อให้เกิดกลุ่มคนต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับโลกทัศน์ และ
วัฒนธรรมการใช้อำ�นาจรูปแบบดังกล่าว และคนเหล่านี้จะลุกขึ้นมาทำ�งานเคลื่อนไหวในสังคม
กลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนรากหญ้า กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มกรรมกร กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ กลุ่มการศึกษาทางเลือก กลุ่มคนพิการ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มแรงงานเกษตรกร กลุ่มเกย์ เลสเบี้ยนและคนข้ามเพศ และกลุ่มที่ทำ�งานเพื่อปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โจอันนา เมซีกล่าวว่า ปฏิบัติการของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ที่ดำ�เนินมาหลายทศวรรษ คือการ
ทำ�งานผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทีม่ เี ป้าหมายแตกต่างกัน ได้แก่การทำ�กิจกรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลง
และท้าทายกระบวนทัศน์และโลกทัศน์แบบครอบงำ� โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ
กัน เช่น การท้าทายโครงสร้าง ระบบ และกระบวนทัศน์เก่า ผ่านการประท้วง การรณรงค์ การนัด
หยุดงาน การนัดหยุดเรียน การแจกใบปลิว การถอนความร่วมมือ การร่วมลงชื่อคัดค้าน การงด
ซื้อสินค้า การทำ�กิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ เช่น การเลือกไม่
ส่งลูกเข้าโรงเรียน แต่สอนลูกด้วยตัวเองที่บ้าน (home schooling) ระบบสหกรณ์ การสร้างเครือ
ข่ายเกษตรกรรมหรือสื่อทางเลือก การเลิกใช้ระบบเงินตราของรัฐ และหันมาใช้ระบบแลกเปลี่ยน
สิ่งของในชุมชน การเข้าร่วมทำ�งานเปลี่ยนแปลงสังคมแบบจิตอาสา (แทนวิธีคิดแบบเก่าที่มอง
ว่า การทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นงานของนักเคลื่อนไหวทางสังคม หรือองค์กรพัฒนา
เอกชนเท่านั้น) นอกจากนี้ ยังมีการทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างและเผยแพร่กระบวนทัศน์ ใหม่ ผ่านการ
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ฝึกอบรม การพูด การเขียน การถกเถียงอภิปรายในสื่อสาธารณะ และการใช้สื่อภาพยนตร์ ดนตรี
และศิลปะ เป็นต้น
ขบวนการทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งในประเทศเราเองและ
ในที่อื่นๆ ทั่วโลก แต่ปฏิบัติการเหล่านี้มักไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมวงกว้าง เพราะไม่ได้รับการนำ�
เสนอจากสื่อกระแสหลัก เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลักที่มีอยู่ รวมทั้งสื่อที่ดำ�เนินการโดยรัฐ
ส่วนใหญ่ ล้วนมีทิศทางการทำ�งานที่มุ่งส่งเสริมฐานคิดของกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมแบบ
ครอบงำ�แทบทั้งสิ้น

วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่

สังคมแบบชายเป็นใหญ่ คือสังคมที่มีโครงสร้างทางเพศ ที่กำ�หนดให้สถานภาพและตำ�แหน่ง
ของเพศชายเหนือเพศหญิง และให้คุณค่าความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิง (Eisler and Loye
1998) เครื่องมือสำ�คัญของการดำ�รงและถ่ายทอดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ คือระบบความเป็นเพศ
(gender systems) ที่กำ�หนดและหล่อหลอมบทบาทหน้าที่ อำ�นาจ สถานภาพ คุณค่า และความ
สัมพันธ์ทางเพศ ที่แตกต่างและไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงร่างกายของ
ผู้หญิงและร่างกายผู้ชาย ผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
ระบบการศึกษา สือ่ มวลชน สือ่ พืน้ บ้าน ศิลปะ งานบันเทิง โฆษณา ระบบสาธารณสุข ระบบการเมือง
การปกครอง และอื่นๆ ที่ทำ�หน้าที่ฝึกฝนและกล่อมเกลาประชากรหญิงชาย อย่างสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน ระบบเพศนี้ทำ�การผลิตซ้ำ�  และหนุนเสริมให้วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มีความ
มั่นคงแข็งแกร่ง จนทำ�ให้คนทั่วไปมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ และแม้ว่าในทศวรรษนี้ ที่สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จะทำ�ให้ผู้หญิงบางคนบาง
กลุ่มในสังคมไทย สามารถเลื่อนสถานะไปสู่ตำ�แหน่งหน้าที่ผู้นำ�  มีสถานภาพสูงขึ้น และสามารถ
เข้าสู่อำ�นาจในระบบต่างๆ ของสังคม แต่นั่นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์เฉพาะของบุคคลหรือกลุ่ม
ผู้หญิงจำ�นวนหนึ่ง ที่มีช่องทางเข้าถึงสถานภาพ อำ�นาจ และพื้นที่ดังกล่าวในบางสถาบัน เช่น
องค์กรธุรกิจ แต่การเข้าถึงนัน้ มักไม่ได้มาจากความเป็นเพศ แต่อาศัยระดับการศึกษา แหล่งอำ�นาจ
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ของชาติตระกูล สถานภาพของคู่สมรส อำ�นาจทางเศรษฐกิจ หรือความสามารถส่วนตัวด้านอื่นๆ
เป็นฐาน ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่า
เทียมทางเพศในระบบ หรือในระดับโครงสร้างของสังคมไทย และหากเราสังเกตดูจากสถานการณ์
ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติทางเพศ ที่ยังคงดำ�รงอยู่ในสังคมหรือมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น เรา
จะเห็นว่า สภาพปัญหาเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า โครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในสังคมไทย ยัง
คงมีลักษณะแบบชายเป็นใหญ่ หรือถูกครอบงำ�หรือควบคุมโดยผู้ชายอยู่อย่างเข้มแข็ง
มีการกล่าวว่า วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่นี้เอง ที่เป็นสาเหตุของการกดขี่รูปแบบอื่นๆ ในสังคม
เช่น การกดขี่ทางชนชั้น สีผิว และชาติพันธุ์ และเป็นต้นเหตุของสงคราม เพราะหากผู้ชายซึ่งเป็น
ประชากรครึง่ หนึง่ ของสังคมมนุษย์ ถูกหล่อหลอมให้เรียนรูท้ ีจ่ ะครอบงำ� ควบคุม แสวงหาประโยชน์
ไม่ไว้ ใจ ไม่รับฟังความคิดเห็น และไม่เคารพผู้หญิงที่เป็นภรรยา แม่ พี่สาว น้องสาว หรือลูกสาว
ของตนเองแล้ว ก็เป็นการง่ายมากที่พวกเขาจะพยายามควบคุม และแสวงหาประโยชน์จากผู้หญิง
คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาติ และจากผู้ชายคนอื่นๆ ที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่าตน วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
ยังได้หล่อหลอมผู้หญิงจำ�นวนมาก ให้ยอมรับ และสยบยอมกับการถูกควบคุม ครอบครอง และ
เชื่อว่าความเป็นเพศหญิงมีค่าด้อยกว่าเพศชาย ดังนั้น หากมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่
เท่าเทียมทางเพศภายในครอบครัวตั้งแต่เล็กๆ ย่อมเป็นฐานให้เกิดการยอมรับ สยบยอม และให้
ความร่วมมือกับความไม่เท่าเทียมรูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฎนอกบ้านและในสังคมระดับใหญ่

ความเป็นเพศหรือเพศภาวะ (Gender)

ความเป็นเพศหรือเพศภาวะเกิดจากระบบ การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ สถานภาพ ภาพลักษณ์
คุณค่า ความคาดหวัง ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงและการเป็นผู้ชาย และสรีระ
ของคนทั้งสองเพศ ที่ต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสังคม ความเป็นเพศเป็นสิ่งที่เกิดจากการ
เรียนรู้ ฝึกฝน ขัดเกลาและหล่อหลอมผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม (socialization) ตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน สื่อ วรรณกรรม ศิลปะ การบันเทิง วัฒนธรรมประเพณี ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุข เป็นต้น ความเป็นเพศจึงไม่ใช่สิ่งที่
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เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ถูกผลิตซ้ำ� และได้รับการสืบทอดต่อๆ กันมา โดย
ผ่านสถาบันต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ความเป็นเพศจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
เงื่อนไขของแต่ละสังคม
จากประสบการณ์การจัดกระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
กับนักกิจกรรมสังคมกลุ่มต่างๆ เราพบตัวอย่างแบบแผนของเพศภาวะ หรือความเป็นเพศหญิง
เพศชายในสังคมไทย ตามที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนในระหว่างการอบรม ดังนี้
ความเป็นผู้ชายตามแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่นๆ ได้แก่ เป็นผู้นำ�  เป็นผู้หาเลี้ยง
ครอบครัว เสียสละ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง ฉลาด มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ เข้มแข็ง แข็งแรง เด็ดเดี่ยว
อดทน ชอบความเสี่ยงและสิ่งท้าทาย เป็นนักเลง ได้รับการยอมรับให้ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการ
พนันและเที่ยวกลางคืนได้ แพ้ ไม่ได้  ใช้ความรุนแรงได้ มีอิสระ ดูแลตัวเองได้ และร้องไห้หรือแสดง
ความอ่อนแอไม่ได้ เป็นต้น
ความเป็นผู้หญิงตามแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่นๆ ได้แก่ เป็นแม่และเมีย เป็นแม่บ้าน
เป็นคนทำ�กับข้าวและทำ�งานบ้าน เป็นผู้ตาม เป็นผู้ฟัง ต้องเอาอกเอาใจสามี ดูแลพ่อแม่ เลี้ยงดู
ลูก ต้องบริการผู้อื่น อ่อนหวาน เรียบร้อย รักนวลสงวนตัว ชอบนินทา ขี้อิจฉาริษยา ใจง่าย เชื่อ
คนง่าย พูดมาก รักสวยรักงาม ประณีต ละเอียดอ่อน ดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น (เช่น พ่อ
แม่ หรือสามี) ขี้กลัว เป็นเพศอ่อนแอ ไม่เด็ดเดี่ยว และตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละคนอย่างพินิจพิเคราะห์ เราจะพบว่า สถาบันทาง
สังคมต่างๆ ล้วนทำ�งานสอดรับกันอย่างดี เพื่อสร้างและหล่อหลอมทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย เพศ
หญิงและเพศชาย ให้มบี คุ ลิกลักษณะทีเ่ ป็นไปตามแบบแผนความเป็นผูห้ ญิงและผูช้ ายดังกล่าว คำ�
ว่า “ผูห้ ญิงดี” และ “ผูช้ ายแท้” เป็นเครือ่ งมือทีถ่ กู ใช้เพือ่ สร้างแรงกดดันให้มกี ารเลีย้ งดู ฝึกฝน และ
หล่อหลอมในเรื่องบทบาทหน้าที่และลักษณะตามกรอบเพศ กระบวนการสร้างและหล่อหลอมนี้ส่ง
ผลให้ ผู้คนจำ�นวนมากทั้งหญิงชายเกิดความเชื่อฝังหัว (internalization) ว่า ผู้หญิงและผู้ชายที่
ดำ�รงบทบาท หน้าที่ ความสามารถ และมีลักษณะนิสัยตามกรอบเพศเช่นที่ว่านี้อย่างตายตัว ถือ
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เป็นสิ่งปกติหรือเป็นธรรมชาติ เช่น การที่คนจำ�นวนมากในสังคมทั้งหญิงและชาย มีความเชื่อ
ฝังหัวว่า ผู้ชายต้องเป็นผู้นำ� ผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามหรือผู้สนับสนุน ผู้ชายเป็นเพศที่ใช้เหตุผลและ
เข้มแข็ง ในขณะที่ผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอ เป็นเพศที่เจ้าอารมณ์และขาดเหตุผล เป็นต้น
เราจะเห็นว่า กรอบการสร้างความเป็นชายของสังคม มักเน้นเรื่องภาวะผู้นำ�และการมีความ
สามารถด้านต่างๆ และการมีพื้นที่ในสังคม ในขณะที่กรอบความเป็นหญิงมักเน้นไปที่บทบาท
หน้าที่ในบ้าน เช่น บทบาทหน้าที่ในการให้บริการผู้อื่น และการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น ดังนั้นการสร้าง
ความเป็นเพศจึงส่งผลกับผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน เราจะเห็นว่า หากผู้ชายทำ�ตัวได้ตามกรอบ
ความเป็นเพศชายที่สังคมยอมรับ พวกเขาก็จะได้รับการยอมรับ ยกย่อง ได้เป็นผู้นำ�  ได้รับมอบ
อำ�นาจ และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทางสังคม และแม้ว่าผู้ชายหลายคนจะไม่สนใจในอภิสิทธิ์ที่
ตนเองได้รับจากการเป็นผู้ชาย แต่เมื่อใดที่พวกเขาต้องการ พวกเขาก็จะสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษ
ที่สังคมกำ�หนดให้ ไว้แล้วสำ�หรับทุกคนที่เกิดมาเป็นผู้ชาย โดยไม่ถูกตั้งคำ�ถาม เช่น การสามารถ
บวชเป็นพระภิกษุได้ หรือการได้รับการยกย่องสนับสนุนให้เป็นผู้นำ�  เป็นต้น และเช่นเดียวกัน ผู้
หญิงที่ยอมรับการหล่อหลอม และเดินตามกรอบที่สังคมวางไว้ ให้ ในฐานะผู้หญิงดี ก็จะได้รับการ
ยกย่องและชื่นชมจากครอบครัว คู่ชีวิต และสังคม แต่พวกเธอต้องแลกกับการจำ�กัดตัวเองอยู่
ในบทบาท และสถานภาพความเป็นผู้ตาม การมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพน้อยกว่า และ
อาจรวมถึง การถูกทำ�ให้เป็นคนขาดความมั่นใจ มีความกลัว อยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ไม่กล้า
ยืนยันสิทธิของตนเอง และไม่มีโอกาสในการเป็นผู้นำ� หรือถูกจำ�กัดบทบาทในทางสังคม ลักษณะ
ที่ถูกหล่อหลอมมาเช่นนี้ ทำ�ให้ผู้หญิงกลายเป็นคนที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ เสี่ยงที่จะถูก
เอาเปรียบ และถูกทำ�ร้ายทางเพศ และมีแนวโน้มจะยอมรับความรุนแรงที่ตนเองได้รับ แต่หากผู้
หญิงไม่ทำ�ตามบทบาทและภาพลักษณ์ของความเป็นหญิงที่ดี เช่น ไม่ทำ�งานบ้าน ทำ�กับข้าวไม่
เป็น ชอบเที่ยวกลางคืน หรือพูดจาโผงผางเสียงดัง ก็มักถูกตัดสิน หรือถูกนินทาว่าเป็นผู้หญิง
ไม่ดี ไม่เรียบร้อย เป็นต้น
เราจะเห็นว่า กรอบความเป็นเพศให้ โทษและส่งผลต่อชีวิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทั้งใน
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ระดับส่วนตัวและระดับโครงสร้างสังคม ทำ�ให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางอำ�นาจระหว่างหญิงและ
ชาย เพราะทั้งความเชื่อ ความคาดหวัง และบทบาทหน้าที่ ที่กำ�หนดให้ผู้ชายเป็นผู้นำ�และผู้หญิง
เป็นผู้ตาม ส่งผลให้ผู้ชายเป็นเพศที่ควบคุมอำ�นาจ และการตัดสินใจในสถาบันหลักๆ ของสังคม
เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสถาบันศาสนา ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อ การเมืองการปกครอง
การทหาร และสถาบันกษัตริย์ ความเป็นเพศตามแบบแผนที่สังคมกำ�หนดเช่นนี้ จึงกลายเป็น
รากฐานของการดำ�รงอยู่ การผลิตซ้ำ�  และการสืบทอดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ที่เป็นต้นตอของ
ความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมทางเพศในลักษณะอื่นๆ ที่ตามมาด้วย
การสร้างความเป็นเพศแบบตายตัวทีก่ ล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ท�ำ ร้ายแต่เพียงผูห้ ญิงเท่านัน้ แต่ยงั
ได้ทำ�ร้ายผู้ชายและทำ�ร้ายสังคมอย่างลึกซึ้งด้วย เช่น การสร้างความเป็นผู้ชายให้มีอิสระ ไม่ต้อง
รับผิดชอบงานบ้าน ใช้อำ�นาจ กินเหล้า เล่นการพนัน เป็นนักเลงที่แพ้ ไม่ได้ และสามารถใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหาได้ ในด้านหนึ่งนี่คือการบ่มเพาะนิสัย ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม
ให้สมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ชอบใช้อำ�นาจ
ครอบงำ�และควบคุม ใช้ความรุนแรง และมองว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่าตน เป็น
ผู้ด้อยกว่าที่ตนเองสามารถควบคุมได้ การสร้างความเป็นชายให้ ได้อภิสิทธิ์ อำ�นาจ และประโยชน์
จากระบบและวัฒนธรรม ที่มาจากการเอาเปรียบผู้หญิงและผู้ชายคนอื่นๆ ที่มีแหล่งอำ�นาจน้อย
กว่าตนเช่นนี้ เป็นการลดทอนโอกาสในการพัฒนาปัญญา ความเข้าใจ และความเมตตากรุณา
กล่าวคือ เป็นการลดทอนโอกาสที่สมาชิกเพศชายของสังคมจำ�นวนมาก จะได้พัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมดุล
เนื่องจากความเป็นเพศตามแบบแผนของสังคม ได้รับการสืบทอดมายาวนาน หลายคนจึง
เชื่อว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติ หรือหากไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ประเพณีที่ต้องปฏิบัติตามและสืบทอดต่อไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว บทบาทหน้าที่และลักษณะ
ความเป็นหญิงความเป็นชายตามแบบแผนของสังคมเช่นนี้ ล้วนเกิดจาการฝึกฝนอบรม ไม่ว่าจะ
เป็นความอ่อนโยน ความเข้มแข็ง ภาวะผู้นำ� การใส่ใจ ความอดทน การทำ�งานบ้าน และการเลี้ยง
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ลูก ไม่มีใครเลยที่จะเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ ลักษณะนิสัย คุณสมบัติ และทักษะเหล่านี้
ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สภาพร่างกาย บุคลิกภาพ การแสดงออกทางกาย การแต่งตัว และ
ภาวะทางอารมณ์และความรู้สึก ไม่เข้ากับความเป็นเพศหญิงและเพศชายตามแบบแผนที่สังคม
กำ�หนด เราเรียกว่าสมาชิกกลุ่มนี้ของสังคมว่าคนข้ามเพศ (transgender people) หากจะจำ�แนก
ให้ละเอียดลงไป เราจะเห็นว่า สังคมไทยมีชื่อเรียกผู้ที่เกิดมาเป็นเพศหญิง แต่มีสภาพร่างกายและ
บุคลิกภาพแบบผู้ชายว่า “ทอม” และเรียกบุคคลที่เกิดมามีเพศเป็นชาย แต่มีสภาพร่างกาย ความ
ต้องการ และบุคลิกภาพแบบผู้หญิงว่า “กะเทย” รวมถึงผู้ที่ปรารถนาจะเปลี่ยนทั้งเพศภาวะและ
อวัยวะเพศของตน จากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งด้วย คนกลุ่มนี้มักถูกสังคมตัดสินว่าผิดปกติ
ถูกรังเกียจ และอาจถึงขั้นถูกทำ�ร้าย เพราะสังคมเห็นว่าพวกเขาผิดไปจากแบบแผนความเป็นเพศ
ซึ่งวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่กำ�หนดไว้ ให้มีแต่เฉพาะบุคคลที่เป็น “ชายจริง” และ “หญิงแท้” เท่านั้น

ความเป็นชายและความเป็นหญิง (Masculinity and Femininity)

ความเป็นชายและความเป็นหญิง หมายถึง ลักษณะของความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิง
อันเป็นผลของระบบการหล่อหลอมความเป็นเพศ ตัวอย่างเช่น การพูดเสียงดัง ชอบนำ� ชอบการ
ท้าทายและการเสี่ยง ความเด็ดเดี่ยว ความเข้มแข็ง ความก้าวร้าว การใช้ความรุนแรงในการแก้
ปัญหา และการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ลักษณะเหล่านี้ถูกมองว่าคือความเป็นเพศชาย ส่วนการ
เป็นผู้ฟังที่ดี ความเป็นผู้ตาม ความอ่อนโยน การเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น ความละเอียดอ่อน และสันติ
วิธี ถูกมองว่าคือความเป็นหญิง
วัฒนธรรมความเป็นเพศทำ�ให้ผู้ชายส่วนใหญ่พัฒนาความเป็นชายดังที่กล่าวมา ในขณะที่ผู้
หญิงส่วนใหญ่ก็พัฒนาลักษณะความเป็นหญิงด้วยสาเหตุเดียวกัน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ผู้หญิงจะไม่มีหรือไม่สามารถพัฒนาลักษณะความเป็นชาย และผู้ชายไม่มีหรือไม่สามารถสร้าง
คุณสมบัติความเป็นเพศหญิงในตนเองได้ เพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่มาแต่กำ�เนิด ที่
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน อบรม และปัจจัยแวดล้อมทางสังคมอื่นๆ
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ประเด็นสำ�คัญคือ เนื่องจากความเป็นเพศเป็นเครื่องมือเพื่อการผลิตซ้ำ� และค้ำ�จุนวัฒนธรรม
ชายเป็นใหญ่ คนในสังคมทั้งหญิงและชายจึงถูกสอนให้เชื่อว่า ลักษณะความเป็นเพศชายมีคุณค่า
มากกว่าลักษณะความเป็นเพศหญิง เช่น การตัดสินว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นำ�ที่ดีและประสบความ
สำ�เร็จได้ ต้องมีลักษณะความเป็นชายในตัว เช่น พูดเสียงดัง ชอบนำ�  มีอิทธิพลจูงใจผู้อื่น กล้า
ใช้อำ�นาจกับผู้อื่น กล้าได้กล้าเสีย และเด็ดเดี่ยว ในสังคมเช่นนี้ คุณลักษณะความเป็นเพศหญิง
เช่น การรับฟังคนอื่น การประนีประนอม ความอ่อนโยน การดูแล และความละเอียดอ่อน มักไม่
ได้รับการยกย่อง และเห็นว่าไม่ใช่คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ�ที่ดี จึงทำ�ให้ผู้หญิงจำ�นวนมาก
เช่น กำ�นันหรือผู้ ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิง ต้องพยายามพัฒนาคุณลักษณะความเป็นเพศชายขึ้นมา
ภายในตนเอง เพื่อจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ� 
ในทางกลับกัน ผู้ชายที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นเพศหญิง เช่น เป็นผู้สนับสนุนผู้
อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี มีความละเอียดอ่อน อ่อนโยน และชอบทำ�งานบ้าน มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่
“ชายแท้” หรือผู้ชายที่รับฟังความเห็นของภรรยา และยินดีทำ�งานบ้าน ก็มักจะถูกวิจารณ์ว่ากลัว
เมีย ซึ่งถือเป็นเรื่องไร้เกียรติสำ�หรับผู้ที่เป็นสามี ภายใต้กรอบการขัดเกลาทางสังคมเช่นนี้ ผู้ชายที่
ถูกหล่อหลอมมาในกรอบความเป็นเพศชายมากๆ มักมีลักษณะความเป็นชายแบบสุดโต่ง เช่น มี
ความก้าวร้าว ไม่ฟังคนอื่น ถือตนว่าเหนือกว่าผู้อื่น คิดว่าตนเองฉลาด รู้ทุกเรื่อง เชื่อมั่นในตนเอง
สูง และไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ส่งผลให้ผู้ชายตัดขาด หรือไม่สามารถแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกของตนได้ (ยกเว้นการแสดงความโกรธ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะความเป็นชาย
ที่เป็นที่ยอมรับ) ดังนั้น เราจึงมักเห็นผู้ชายกลุ่มนี้แสดงความรู้สึกอ่อนแอออกมา เฉพาะเมื่ออยู่ใน
ภาวะมึนเมา หรืออยู่ในภาวะที่ไม่มีสติรู้ตัว ความกดดันเช่นนี้ทำ�ให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มี
อำ�นาจน้อยกว่า อันเป็นวิธีการระบายความรู้สึกที่ผู้ชายต้องกดทับไว้ ผนวกกับความคาดหวังและ
ภาพลักษณ์ของความเป็นชายของสังคม ที่อนุญาตให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงได้ ในทำ�นองเดียวกัน
กรอบความเป็นเพศที่ตายตัวเช่นนี้ ก็ ได้สร้างความเป็นหญิงแบบสุดโต่งในหมู่ผู้หญิงด้วยเช่นกัน
ตารางข้างล่างนี้มาจากงานของดอนนา เจนเซน (Donna Jensen อ้างถึงใน Gloria Steinem
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1992) ที่แสดงผลของการหล่อหลอมความเป็นเพศหญิงและเพศชายแบบสุดโต่ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งในด้านอารมณ์ พฤติกรรม จิตวิทยา ความคิดความเชื่อ และทัศนคติ
แต่ดอนนาก็ ได้แสดงลักษณะของการเป็นมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาตนเองไปพ้นกรอบอันเข้มงวด
ของความเป็นหญิงและความเป็นชาย ไปสู่ภาวะมนุษย์ที่สมดุล เพื่อให้เราเห็นเป็นทางออกอีกด้วย
ความเป็นเพศชายสุดโต่ง (ก้าวร้าว)

มนุษย์ที่สมดุล

ความเป็นเพศหญิงสุดโต่ง
(ยอมจำ�นน)

ชอบใช้อำ�นาจ

มีความคิดสร้างสรรค์

คิดว่าตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย

มีความโกรธเป็นนิสัย

ผ่อนคลาย

เก็บกด ออดอ้อน

เผด็จการ

เชื้อเชิญ และเปิดตัวเอง

ใช้มารยาวิงวอน

คิดว่าตนเองรู้ทุกเรื่อง

สนใจใฝ่รู้

คิดว่าตนเองไม่รู้อะไรเลย

ทะนงตน

กระตือรือร้น ใส่ใจกับสิ่งต่างๆ

ปิดตัว เฉยชา

ไม่รับรู้และสัมผัสกับความรู้สึกของ
ตนเอง

ได้ปัญญาจากการพิจารณา
ความรู้สึก

ชอบจมจ่อมอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก

ไม่ชอบแสดงความรู้สึก

มีความยืดหยุ่น

ไม่ชอบแสดงความเข้มแข็งของตนเอง

ไม่ยอมรับผิด หรือโทษผู้อื่น

เรียนรู้จากความผิดพลาด

โทษตัวเอง หรือหมกมุ่นอยู่กับความ
ผิดพลาด

รู้สึกว่าตนเหนือกว่าคนอื่น

รู้สึกเท่าเทียมกับผู้อื่น

รู้สึกด้อยกว่าคนอื่น

เราจะเห็นว่า วัฒนธรรมความเป็นเพศเป็นกรอบหลักในการสร้างและหล่อหลอมผู้คนให้เป็น
ผู้ชายและผู้หญิง จนทำ�ให้คนเราสูญเสียหรือถูกจำ�กัดโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล ก้าวพ้นไปจากกรอบความเป็นเพศที่ตายตัว และเป็นอิสระ และแม้แต่
ในกลุ่มคนที่ทำ�งานเรื่องความยุติธรรมทางเพศ เรายังต้องตระหนักว่า ตัวเรานั้นก็เติบโตและได้
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รับอิทธิพลจากการหล่อหลอม และการให้คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศหญิงจากสังคมและ
วัฒนธรรม ไม่ต่างจากกลุ่มเป้าหมายที่เราทำ�งานด้วย การทำ�งานเรื่องเพศ จึงไม่ใช่แค่การทำ�ให้
หญิงและชายมีความเท่าเทียมกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ โอกาส อำ�นาจ และการตัดสินใจในสถาบัน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ชุมชน และสถาบันอื่นๆ ในสังคมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการรื้อ
ถอนความคิด ความเชื่อ และการให้คุณค่าเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชาย และร่างกายของผู้
หญิงผู้ชาย ที่เรามีต่อตัวเราเองและคนอื่นๆ ด้วย การตระหนักถึงผลกระทบของวัฒนธรรมความ
เป็นเพศเช่นนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม ให้มีระบบการให้คุณค่าและ
วัฒนธรรมแบบใหม่ ที่จะพัฒนาคนทุกคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่ไปพ้นความเป็นเพศที่คับแคบและ
ตายตัว ดังที่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่วางกรอบไว้
ในการอบรมเรื่องนี้ที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม กลุ่มผู้เรียนหลายๆ กลุ่มได้
ร่วมกันคิดถึงแนวทาง ที่จะทำ�ให้เราบรรลุถึงคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่พ้นไปจากกรอบความ
เป็นเพศทีต่ ายตัว แนวทางหลักๆ ทีป่ ระมวลได้จากกลุม่ ผูเ้ ข้าอบรม คือ การฝึกฝนอบรมคนทุกเพศ
ให้มีลักษณะที่นอกเหนือจากกรอบความเป็นเพศที่ตายตัว เช่น การฝึกฝนคนให้สามารถเป็นได้ทั้ง
ผู้นำ�และผู้ตาม เป็นผู้ฟังที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบทำ�งานบ้านได้ เคารพธรรมชาติ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เชื่อ
มั่นในสันติวิธี ยึดถือคุณค่าเรื่องความเท่าเทียม เคารพตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

เพศภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)

เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก วิถีปฏิบัติและพฤติกรรม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ของบุคคล ทั้งที่แสดงออกอย่างเปิด
เผยและไม่เปิดเผย
เพศภาวะ (gender) มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเพศวิถีของคนเรา เพราะใน
กระบวนการหล่อหลอมความเป็นเพศนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป คือการหล่อหลอมเรื่องเพศวิถี
แบบรักต่างเพศในสังคม

46

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

จากการอภิปรายและพุดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของผู้เข้าร่วมอบรม ที่จัดโดย
ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม เราได้ข้อมูลว่า สังคมไทยกำ�หนดกรอบเพศวิถีของ
ผู้ชายผู้หญิงไว้ ดังนี้
กรอบเพศวิถีของผู้หญิง สังคมกำ�หนดและคาดหวังให้ผู้หญิงต้องรักและแต่งงานกับผู้ชาย
ต้องรักนวลสงวนตัว อวัยวะเพศของผู้หญิงเป็นเรื่องน่าอาย สกปรก และต้องปกปิด ผู้หญิง
ไม่ควรเรียนรู้เรื่องเพศและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ ประจำ�เดือนเป็นของสกปรก ผู้หญิงดีต้อง
ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วควรตอบสนองความ
ต้องการทางเพศของสามีหรือคู่รัก ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายหากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือ
หากฝ่ายชายไม่ยอมรับความสัมพันธ์นั้นอย่างเป็นทางการ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วควรมีลูก ผู้หญิง
ทีเ่ ลือกอยูเ่ ป็นโสดมักถูกตัง้ คำ�ถามและถูกตัดสินในทางลบ ผูห้ ญิงทีแ่ สดงออกเรือ่ งเพศหรือมีคูร่ กั
หลายคนคือผู้หญิงไม่ดี1
ในการอบรม ผู้ร่วมการอบรมยังได้อภิปรายต่อไปด้วยว่า หากผู้หญิงถูกหล่อหลอมด้วยความ
คิดเช่นนี้ จะส่งผลต่อชีวิตทางเพศและการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ของพวกเธอหลายประการ เช่น ขาด
ความรู้เรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีความรู้สึกอายหากมีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศหรืออนามัยเจริญพันธุ์ ไม่มีความสุขเรื่องเพศสัมพันธ์ อันเป็นผลจากการ
ไม่มีอำ�นาจต่อรองกับคู่รัก หรือไม่สามารถแสดงออกในเรื่องเพศได้ ต้องเก็บกดความต้องการทาง
เพศของตนเอง ต้องยอมจำ�นนต่อความรุนแรงหรือการเรียกร้องและการควบคุมเรื่องเพศสัมพันธ์
จากคูร่ กั คิดและเชือ่ ว่าเรือ่ งเพศสัมพันธ์เป็นเรือ่ งไม่ส�ำ คัญ แต่ตอ้ งทำ�เพราะเป็นหน้าทีข่ องการเป็น
ภรรยาหรือคู่รัก ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ หรือหากปฏิเสธก็มักรู้สึกผิด ไม่กล้า
บอก หรือแสดงความต้องการทางเพศต่อคู่ มีความเสี่ยงต่อการถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เสี่ยง
ต่อการติดโรคและปัญหาอื่นๆ เช่น การท้องไม่พร้อม เป็นต้น
1

รวบรวมจากการอบรมเพศวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ปี 2550 ถึง
2553
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กรอบเพศวิถีของผู้ชาย สังคมได้บอกเราว่า ผู้ชายต้องรักและแต่งงานกับผู้หญิง ผู้ชาย
สามารถแสดงออกและพูดคุยเรื่องเพศได้ โดยไม่ต้องอายหรือเกรงใจผู้อื่น ผู้ชายควรแสวงหาและ
มีประสบการณ์เรื่องเพศหลายรูปแบบ โดยเฉพาะที่ผ่านการสอนและแนะนำ�จากเพื่อนฝูงและรุ่นพี่
ขนาดของอวัยวะเพศที่ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในความเป็นชาย ผู้ชายต้องแต่งงานหรือ
มีคู่รักเป็นผู้หญิง คนในสังคมมีความเชื่อว่า ผู้ชายเป็นเพศที่มีความต้องการทางเพศสูง ผู้ชายต้อง
เก่งเรื่องเพศ ต้องเป็นฝ่ายจีบและเข้าหาผู้หญิงก่อน ภรรยาหรือคู่รักมีหน้าที่ต้องตอบสนองความ
ต้องการทางเพศของผู้ชาย เมื่อผู้ชายมีความต้องการทางเพศแล้ว ต้องได้รับการตอบสนองหรือ
ปลดปล่อย แม้จะต้องใช้การบังคับ การซื้อ หรือใช้ความรุนแรงก็ตาม2
หากผู้ชายถูกสั่งสอนอบรมให้มีความคิด ความเชื่อ และปฏิบัติตามเพศวิถีดังกล่าว ผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทางเพศของทั้งผู้ชายเองและผู้หญิงซึ่งเป็นคู่ความสัมพันธ์ คือ ผู้ชายจะ
ยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เชื่อว่าภรรยาหรือคู่รักต้องตอบสนองความ
ต้องการทางเพศ ตามเงื่อนไขที่ตนเองต้องการ เห็นว่าการบังคับหรือใช้อำ�นาจและความรุนแรง
กับผู้หญิงที่ตนเองต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติ มีความเสี่ยงต่อการติดโรค และ
การแพร่โรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ ไม่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดจากเพศสัมพันธ์ของตนเอง ซึ่งเราเห็นได้จากการที่ผู้ชายไม่รับผิดชอบ เมื่อผู้หญิงที่ตนมีเพศ
สัมพันธ์ด้วยตั้งท้องโดยไม่พร้อม ผู้ชายกลุ่มนี้จะมีความหมกมุ่นกับเรื่องเพศ และเห็นว่าเรื่องเพศ
สัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ การมีเซ็กส์เพื่อการแก้แค้น เพื่อลงโทษผู้หญิง หรือเพื่อการแข่งขัน ล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชาย
ในการทำ�กิจกรรมเรือ่ งเพศวิถีในระหว่างการอบรมครัง้ หนึง่ มีผูเ้ รียนทีเ่ ป็นชายคนหนึง่ แบ่งปัน
ประสบการณ์ว่า แม้ว่าตัวเขาและภรรยาจะแต่งงานกันมาได้ 22 ปีแล้ว แต่เขาไม่เคยถามภรรยา
เลยว่า รู้สึกอย่างไร และมีความสุขหรือไม่กับการมีเพศสัมพันธ์ เขายอมรับกับเพื่อนผู้เข้าอบรม
ว่า เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ทำ�ร้ายภรรยาที่เขารักมานานหลายปี
2

รวบรวมจากการอบรมเพศวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ปี 2550 ถึง
2553
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กรอบเพศวิถีที่มีอิสระ ไร้การควบคุม และไม่ต้องรับผิดชอบเช่นนี้ ส่งผลให้ผู้ชายไทยจำ�นวน
มากมีชีวิตทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ทั้งต่อตัวเองและต่อคู่ของตน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
แพร่โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งความสุขทางเพศของตนเอง
ความเป็นเพศและเพศวิถีเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความเป็นเพศกำ�หนดบทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ และสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวและสังคม ที่แตก
ต่างและไม่เท่าเทียมกัน ส่วนเพศวิถีกำ�หนดชีวิตทางเพศของชายและหญิงที่แตกต่างและไม่เท่า
เทียมด้วยเช่นกัน กรอบที่เกี่ยวกับเพศทั้งสองนี้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว และโครงสร้างสังคม ทำ�ให้เกิดความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงหลาก
หลายรูปแบบ ในสังคมไทยปัจจุบัน เราสามารถมองเห็นปัญหาซึ่งเป็นผลมาจากกรอบเรื่องเพศ
ภาวะและเพศวิถที ีก่ ล่าวมาข้างต้นได้อย่างชัดเจน  ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งความรุนแรงในครอบครัว
การลวนลามทางเพศ การข่มขืนผู้หญิงและเด็กหญิง ค่านิยมการยอมรับให้ผู้ชายนอกใจภรรยา
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ การเสริมขนาดอวัยวะ
เพศของผู้ชายด้วยวิธีผิดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย การท้องไม่พร้อมที่นำ�ไปสู่การทำ�แท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย และการเพิ่มจำ�นวนของแม่วัยรุ่นและแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น
ระบบความเป็นเพศและเพศวิถี เป็นฐานที่มั่นหลักของการเกิดการผลิตซ้ำ�  และการสืบทอด
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมสืบทอดผ่านสถาบันหลักของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว
ชุมชน เพื่อนฝูง โรงเรียน วรรณกรรม สื่อมวลชน การโฆษณา การบันเทิง คำ�สอนทางศาสนา
ระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และระบบการปกครองและการเมือง ที่ทำ�งานเชื่อมโยงสอดรับ
กันอย่างเหนียวแน่น เพื่อถ่ายทอดชุดความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติตามกรอบเพศและเพศ
วิถีนี้ ให้ดำ�รงอยู่อย่างต่อเนื่อง
การมองปัญหาเกี่ยวกับเพศที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหา
วัยรุน่ ชายที่ใช้ชวี ติ ทางเพศสัมพันธ์ทีเ่ สีย่ งและใช้ความรุนแรง เช่น ในพฤติกรรมการรุมโทรมผูห้ ญิง
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การมองปัญหาเหล่านี้โดยขาดความเข้าใจในสาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ การสร้างและผลิตซ้ำ�
ความคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถีและความเป็นเพศในสังคมไทย จะทำ�ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะมองอย่างแคบๆ ว่า ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นปัญหาระดับบุคคล
หรือเกิดขึ้นเฉพาะกับคนบางกลุ่ม และคนส่วนใหญ่มักจะกล่าวโทษว่า ปัญหาเกิดเพราะเด็กผู้หญิง
ไม่รักนวลสงวนตัว ใจแตก หรือเป็นเพราะครอบครัวแตกแยก และพ่อแม่ไม่ดูแลลูก เป็นต้น
เราต้องมาดูว่าสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี และระบบทางสังคมใดบ้าง ที่มีส่วนใน
การค้ำ�จุนและผลิตซ้ำ� ให้กรอบเพศวิถีและกรอบความเป็นเพศแบบสุดโต่งและตายตัวเช่นนี้ ดำ�รง
อยู่ได้ ในสังคม และส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของทั้งผู้หญิงผู้ชาย จน
กลายเป็นวัฒนธรรมความรุนแรงทางเพศของสังคม และเราควรพิจารณาด้วยว่า สถาบันเหล่านี้จะ
ร่วมมือกันทำ�งานอย่างไร เพื่อช่วยกันรื้อถอนสาเหตุรากเหง้าของปัญหาเหล่านี้ให้ค่อยๆ หมดไป
ในการอภิปรายข้างต้น เรายังไม่ได้กล่าวถึงเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกันมากนัก แต่จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนในการจัดการอบรมกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ผู้เขียนค้นพบด้วยว่า
คนกลุ่มนี้จำ�นวนไม่น้อยแม้จะเป็นคนรักเพศเดียวกัน แต่ก็หนีไม่พ้นอิทธิพลทางความคิด ความ
เชื่อ และการหล่อหลอม ภายใต้กรอบวัฒนธรรมบรรทัดฐานรักต่างเพศที่ไม่เท่าเทียม หลายคน
ยอมรับบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทีเ่ กิดจากระบบเพศภาวะและเพศวิถแี บบรักต่างเพศ โดย
ไม่ตั้งคำ�ถามมากนัก เราจึงอาจพบการใช้อำ�นาจ การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามเพศ และการกำ�หนด
บทบาทในการมีเพศสัมพันธ์ของคูร่ กั เพศเดียวกัน ทีถ่ อดแบบมาจากความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ
เช่น การใช้อำ�นาจเหนือกว่า หรือการควบคุมแบบชายเหนือหญิง ในคู่หญิงรักหญิง การที่คนที่มี
บุคลิกลักษณะเป็นทอม อาจสวมบทบาทเป็นคนเจ้าชู้แบบผู้ชาย หรือเป็นผู้ควบคุมและใช้อำ�นาจ
ในความสัมพันธ์ เฉกเช่นผู้ชายตามกรอบบรรทัดฐานรักต่างเพศ เป็นต้น

ความสัมพันธ์รักต่างเพศและบรรทัดฐานรักต่างเพศ

ในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ความสัมพันธ์รักต่างเพศ (heterosexuality) ได้รับการสถาปนา
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ความหมาย และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นความปกติ และเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบธรรม การ
ยอมรับเช่นนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสั่งสอนอบรม การหล่อหลอม และสืบทอดความคิดความเชื่อ
เรื่องความเป็นผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน
โรงเรียน ศาสนา สื่อมวลชน และกฎหมาย ดังนั้น ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศจึงไม่ได้เป็นแค่
รสนิยมทางเพศ หรือเพศวิถีรูปแบบหนึ่งในสังคมเท่านั้น แต่เป็นระบบความสัมพันธ์หรือเพศวิถี
รูปแบบเดียว ที่สังคมส่วนใหญ่ถือว่าถูกต้อง และเป็นมาตรฐานของสังคมที่ผู้คนต้องยอมรับและ
ทำ�ตาม (heteronormaltivity)
สังคมไทยมีระบบของการหล่อหลอมและสถาปนาความปกติ ให้กับความสัมพันธ์แบบรักต่าง
เพศไว้อย่างชัดเจน เราสามารถสังเกตเห็นกระบวนการสถาปนาบรรทัดฐานรักต่างเพศของสังคมได้
จากชีวติ ประจำ�วันของเราเอง โดยเฉพาะวิถปี ฏิบตั ทิ ีเ่ กีย่ วกับการมีคูแ่ ละความหมายของครอบครัว
เช่น การหยอกล้อให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นแฟนกันตั้งแต่เล็กๆ คำ�พูดที่ว่าหญิงและชายถูก
สร้างมาเพื่อเป็นคู่กัน การที่เด็กสาววัยรุ่นมักถูกผู้ ใหญ่ตั้งคำ�ถามว่า มีหนุ่มๆ มาจีบบ้างหรือเปล่า
การถามหรือถูกถามโดยคนในวัยผู้ ใหญ่ที่เราเพิ่งรู้จักว่า เขาหรือเราแต่งงานมีครอบครัว (แบบ
รักต่างเพศ) แล้วหรือยัง และการพูดเหมารวมว่า บทบาทหรืออัตลักษณ์หลักของผู้หญิงทั่วไปคือ
การเป็นภรรยาและแม่ และบทบาทหรืออัตลักษณ์หลักของผู้ชายคือการเป็นสามีและพ่อ เป็นต้น
นอกจากกระบวนการหล่อหลอมและสถาปนาความหมายที่กล่าวมานี้แล้ว สังคมยังมีระบบ
หรือสถาบันต่างๆ ที่ทำ�งานหนุนเสริมกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพื่อทำ�ให้เราเชื่อว่า ความสัมพันธ์
แบบรักต่างเพศ เป็นความสัมพันธ์แบบเดียวที่เป็นไปได้ และเป็นปกติในสังคมมนุษย์ ระบบหรือ
สถาบันที่ว่านี้รวมถึงครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน ศาสนา สื่อสารมวลชน และงานศิลปะแขนง
ต่างๆ ที่ทำ�หน้าที่ส่งผ่านข้อมูลเรื่องบรรทัดฐานรักต่างเพศ ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับโดยไม่ต้อง
ตัง้ คำ�ถาม ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นชัดคือ เวลาทีส่ ือ่ มวลชนนำ�เสนอภาพหรือเรือ่ งราวของคนในสังคม ที่
มีความสัมพันธ์เป็นคูก่ นั ในสือ่ แขนงต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์ หรือโฆษณา ก็มักนำ�เสนอแต่ภาพคู่ที่เป็นรักต่างเพศ เป็นต้น
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สตีวี แจ็คสัน (Jackson 2005) กล่าวไว้ ในการบรรยายเรื่องบรรทัดฐานรักต่างเพศว่า สังคม
มีระบบที่ชี้นำ�และฝึกฝนผู้คนให้เป็นคนรักต่างเพศตั้งแต่เล็ก โดยที่เด็กเหล่านั้นยังไม่ถึงวัยที่จะ
เข้าใจหรือสนใจเรื่องเพศเสียด้วยซ้ำ� เห็นได้จากการที่ความรู้พื้นฐานส่วนใหญ่ที่เด็กได้รับทั้งจาก
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นภาพการตกหลุมรัก การแต่งงาน และความเป็นครอบครัว ดังนั้น เด็กๆ จึงเริ่มที่จะจัดวาง
ตนเองในระบบเพศวิถีตามกรอบบรรทัดฐานรักต่างเพศตั้งแต่เยาว์วัย บรรทัดฐานรักต่างเพศยิ่ง
ถูกทำ�ให้เข้มข้นขึ้นไปอีก เมื่อเด็กมักเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ผ่านความเข้าใจเรื่องการมีลูก ที่เกิด
จากความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ด้วยเหตุนี้ การกำ�หนดกรอบความเป็นเพศและเพศวิถีแบบรัก
ต่างเพศ จึงมีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริม สอดรับกันอย่างลึกซึ้งแน่นหนา เพราะทั้งสองระบบช่วยกัน
หล่อหลอมและสถาปนารักต่างเพศ ให้เป็นบรรทัดฐานของเพศวิถีในสังคม บรรทัดฐานรักต่างเพศ
จึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเพศ (gender) และเพศวิถี (sexuality) เพราะความสัมพันธ์แบบ
รักต่างเพศไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง
เท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ระหว่างความสัมพันธ์ของคนสองเพศ ทั้งในระดับ
ครอบครัวและในระดับสังคมอีกด้วย (Jackson 2005)
บรรทัดฐานเพศวิถีแบบรักต่างเพศ จึงเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
ที่ทำ�งานผ่านระบบการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติเรื่องเพศ อัตลักษณ์ด้านเพศ
ภาวะและบทบาททางเพศแบบตายตัว เพื่อหนุนเสริมและตอกย้ำ�ลำ�ดับชั้นทางอำ�นาจ ให้ผู้ชาย
มีอำ�นาจเหนือผู้หญิง โดยที่ผู้ชายเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศและร่างกายของผู้หญิง ดัง
จะเห็นได้จากกรอบเพศวิถีที่สอนผู้หญิงว่า เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องน่าอาย ไม่ควรรู้ และเมื่อแต่งงาน
แล้ว การตอบสนองความต้องการทางเพศให้แก่สามีเป็นหน้าที่หนึ่งของภรรยา ในขณะที่ผู้ชายจะ
ถูกสอนให้เชื่อว่า เพศสัมพันธ์เป็นแก่นกลางของความเป็นชาย (จนแทบจะกล่าวได้ว่า หากผู้ชาย
หมดสมรรถภาพทางเพศ ความเป็นชายของเขาก็จะหมดไปด้วย) ผู้ชายไม่ต้องควบคุมเรื่องความ
ต้องการทางเพศของตัวเอง และไม่ต้องถาม หรือใส่ใจในความรู้สึกทางเพศของแฟนหรือภรรยา
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อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐานรักต่างเพศก็ ไม่ได้ ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทุก
รูปแบบอย่างเท่าเทียมกัน ในสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งสังคมไทย เราจะพบว่าความสัมพันธ์รักต่าง
เพศแบบผัวเดียวเมียเดียว ที่มีการแต่งงานถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายและมีลูก จะได้รับ
การยอมรับและเชิดชูว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงาม และมีคุณค่ามากที่สุด ขณะเดียวกัน
กลุ่มคนที่แม้เป็นรักต่างเพศ แต่ไม่ได้แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีและกฎหมาย ก็อาจถูก
สังคมหรือญาติพี่น้องตำ�หนิ หรือตั้งคำ�ถาม เพราะความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่เป็นไปตาม
บรรทัดฐานความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศที่ดีงามที่สุดตามที่สังคมกำ�หนด ส่วนคนรักต่างเพศที่
มีอาชีพค้าบริการทางเพศ และคนรักต่างเพศที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว
หรือมีคู่หลายคน ก็จะถูกมองว่าผิดศีลธรรม ขณะที่ผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่หม้าย ก็มัก
ถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำ�ผิดศีลธรรมในทางเพศได้ง่าย ส่วนวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุที่มีเพศสัมพันธ์
ที่แม้เป็นแบบรักต่างเพศ ก็มักถูกประณามว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลเรื่องอายุ ดัง
นั้น เราจะเห็นว่า บรรทัดฐานรักต่างเพศเองก็ ไม่ได้อยู่โดดๆ แต่ทำ�งานร่วมกับอัตลักษณ์หรือ
พฤติกรรมอืน่ ๆ ของคนเรา เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ การมีคูค่ นเดียวหรือหลายคน เป็นต้น
เพื่อกำ�หนดคุณค่าสูงต่ำ�ให้กับความสัมพันธ์ทางเพศรูปแบบต่าง ๆ

ความรู้สึกเกลียด กลัว และไม่ยอมรับเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน
และคนข้ามเพศ

บรรทัดฐานเพศวิถแี บบรักต่างเพศ เป็นระบบความคิดความเชือ่ ทีท่ กึ ทักและเหมารวมว่า มนุษย์
ทุกคนเป็นบุคคลรักต่างเพศทีย่ อ่ มเสาะหาความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว ทีอ่ ยูก่ นั อย่างยัง่ ยืน
กับบุคคลต่างเพศกับตน การสถาปนาบรรทัดฐานรักต่างเพศในสังคมเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึก
เกลียด กลัว และไม่ยอมรับความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน รักสองเพศ ตลอดจนความสัมพันธ์
ของคนข้ามเพศ รวมถึงเกลียดและกลัวตัวบุคคลที่เลือกวิถีทางเพศดังกล่าว (homophobia) ทั้งนี้
โดยการให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน รักสองเพศ และความสัมพันธ์ของคน
ข้ามเพศ เป็นเรื่องผิดปกติ ผิดธรรมชาติ แปลกประหลาด มีปัญหา ขัดกับบรรทัดฐานทางสังคม
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ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ถูกต้องดีงาม
สังคมที่ถือเอาบรรทัดฐานรักต่างเพศเป็นมาตรฐานอย่างแน่นหนา มักจะผลักไสคนที่มีความ
เป็นชายขอบในทางเพศ และปิดกัน้ คนเหล่านีไ้ ม่ให้เข้าถึงทรัพยากร อำ�นาจและอภิสทิ ธิ์ ทีค่ นรักต่าง
เพศเข้าถึงได้ เช่น การรับรองความสัมพันธ์ตามกฎหมาย ตามประเพณีและศาสนา การสืบทอด
มรดก หรือสวัสดิการการรักษาพยาบาล หรือประกันชีวิตของคู่รักเพศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมี
การเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรงโดยอ้อมในระดับโครงสร้างสังคม เช่น การไม่ถูกพูดถึงหรือไม่มี
ตัวตนของคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศในหลักสูตรการศึกษาและศาสนา
การไม่มีพื้นที่ในสังคม การถูกใช้ความรุนแรงจากครอบครัวที่มักไม่ถูกเปิดเผย เป็นต้น สิ่งเหล่า
นี้อาจส่งผลให้คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจ ด้อยค่า
และขาดความรู้สึกมั่นคงในอัตลักษณ์ ความรัก และความสัมพันธ์ของตนเอง
บรรทัดฐานรักต่างเพศส่งผลต่อคนหลายกลุ่มในสังคม ทั้งผู้หญิงรักต่างเพศที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ตนตามกรอบเพศวิถีแบบผู้หญิงดีและภรรยาที่ดี กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคน
ข้ามเพศ เป็นต้น บรรทัดฐานรักต่างเพศทำ�ให้คนในสังคมมีมุมมองและความเข้าใจเรื่องเพศวิถี
ที่จำ�กัด คับแคบ แบ่งแยก และกดขี่ ทั้งยังเป็นตัวจำ�กัดไม่ให้บุคคล ไม่ว่าจะมีเพศภาวะหรือเพศ
วิถีรูปแบบใด สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ ที่ไปพ้นข้อจำ�กัดของอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถี
ของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ เพื่อจะมีชีวิตทางเพศที่มีความสุข มีความเสมอภาค มีอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาทางเพศ มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในเพศวิถีของ
ตนเองและคนอื่นๆ ที่ต่างออกไปจากตน ด้วยความเคารพและชื่นชม
ต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างวิธคี ดิ หรือพฤติกรรม ทีบ่ ง่ บอกถึงความรูส้ กึ เกลียด กลัว และการไม่ยอมรับ
คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศและคนข้ามเพศ ซึ่งเกิดจากความเชื่อฝังหัวตามบรรทัดฐานรัก
ต่างเพศ
• ทึกทักว่าคนที่เราพบทุกคนเป็นคนรักต่างเพศ
• มองว่าคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ เป็นคนผิดปกติหรือผิดเพศ
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• พูดถึงคนรักเพศเดียวกันในเชิงตลกล้อเลียนหรือดูถูก เช่น เวลาเจอคู่เกย์หรือเลสเบี้ยน
ก็จะคิดหรือซุบซิบนินทาในเชิงเย้ยหยันว่า “คนไหนเป็นผัว คนไหนเป็นเมีย”
• ใช้คำ�พูดดูถูกคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ และดูถูกความสัมพันธ์
ตลอดจนวิธีการมีเพศสัมพันธ์ของพวกเขา เช่น เรียกพวกเขาว่า “พวกไม้ป่าเดียวกัน”
“พวกชอบตีฉิ่ง” เป็นต้น
• เมื่อได้ยินคำ�ว่าเกย์ เลสเบี้ยน กะเทย หรือทอม จะนึกถึงแต่เรื่องชีวิตทางเพศหรือการมี
เพศสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ แต่เมื่อได้ยินคำ�ว่าการแต่งงานและครอบครัว จะนึกถึงความ
สัมพันธ์บนฐานความรักแบบรักต่างเพศ
• เวลาทีพ่ บปะเพือ่ นฝูง อาจถามถึงแฟน สามีหรือภรรยาของเพือ่ นทีเ่ ป็นคนรักต่างเพศ แต่มกั
หลีกเลี่ยงไม่ถาม หรือพูดถึงแฟนหรือคู่รักของเพื่อนที่เป็นเกย์ เลสเบี้ยน หรือคนข้ามเพศ
• ไม่ตอบโต้หรือท้าทาย เมื่อได้ยินประโยคหรือคำ�พูดที่สะท้อนถึงความรู้สึกเกลียดและกลัว
คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ เพราะเกรงว่าจะถูกคนอื่นทึกทักว่า
ตนเองมีเพศวิถีแบบเดียวกับคนเหล่านี้
• ยอมรับการแสดงความรักระหว่างกันของคนรักต่างเพศ เช่น การจูงมือหรือโอบกอดในที่
สาธารณะ แต่แสดงอาการรังเกียจหรือขยะแขยง เมื่อเห็นภาพคนแสดงความรักต่อบุคคล
เพศเดียวกัน หรือคนข้ามเพศที่แสดงความรักต่อคู่ของเขาในที่สาธารณะ หรือในสื่อเฉพาะ
สำ�หรับกลุ่มคนเหล่านี้
• คิดว่าเลสเบี้ยน คือผู้หญิงที่ยังไม่เจอ “ผู้ชายดีๆ” หรือเชื่อว่าเลสเบี้ยนคือผู้หญิงที่เกลียด
ผู้ชาย
• เห็นว่าการที่คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศเรียกร้องสิทธิของพวกเขา
เป็นการเรียกร้องที่มากเกินไป และเห็นว่าพวกเขาน่าจะทำ�ตัวเงียบๆ เพื่อให้สังคมยอมรับ
• คาดหวังให้คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ ต้องประพฤติตวั ให้เหมาะสม
ตามกรอบทีค่ นส่วนใหญ่ในสังคมขีดไว้ ให้ ในเรือ่ งการแสดงออกเรือ่ งความรักความสัมพันธ์
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• เปลี่ยนที่นั่งในการประชุม เมื่อพบว่าตนเองได้ที่นั่งติดกับคนที่ทราบว่าเป็นคนรักเพศ
เดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ
• คิดว่าการเป็นคนรักเพศเดียวกัน รักสองเพศ หรือข้ามเพศ เกิดจากปมด้อยในวัยเด็ก เช่น
การเลี้ยงดูที่ผิดๆ การเลียนแบบตัวอย่างที่ผิดๆ หรือการมีประสบการณ์เคยถูกลวนลาม
ทางเพศ เป็นต้น

อัตลักษณ์ความเป็นชายขอบและความเป็นกระแสหลัก

อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง ความเป็นตัวตน ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งที่
เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น เพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ สีผิว ขนาดของร่างกาย สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา เชื้อชาติ ชนชั้น ชาติพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ วิชาชีพ ตำ�แหน่ง
หน้าที่ ความเชื่อทางศาสนา ถิ่นที่อยู่อาศัย สภาพความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ การติดเชื้อบาง
โรค เช่น เอชไอวี เอดส์ การยึดถือระบบความคิดความเชื่อ วิถีปฏิบัติ อุดมการณ์หรืออุดมคติบาง
อย่าง เช่น สังคมนิยม สตรีนิยม เสรีนิยม เป็นต้น
อัตลักษณ์ของบุคคลหรือกลุม่ คน ส่งผลถึงการทีพ่ วกเขาจะมีพืน้ ทีท่ างสังคม ถูกกำ�หนดคุณค่า
ความหมาย มีสถานภาพ อำ�นาจ รวมทั้งมีโอกาสเข้าถึงกลไกและระบบบริการต่างๆ ในสังคม
แนวคิดในการทำ�งานเพื่อความยุติธรรมได้จัดแบ่งอัตลักษณ์ของบุคคลและกลุ่มคนออกเป็น 2
ลักษณะใหญ่ๆ ลักษณะหนึ่งคือ อัตลักษณ์แบบที่มีอภิสิทธิ์หรืออัตลักษณ์กระแสหลัก (dominant
or mainstream identity) และอีกกลุ่มหนึ่งคือ อัตลักษณ์แบบชายขอบ (marginalized identity)
อัตลักษณ์ที่มีอภิสิทธิ์ หรืออัตลักษณ์กระแสหลัก หมายถึง อัตลักษณ์แบบที่ระบบต่าง ๆ ใน
สังคมเอื้อให้สามารถเข้าถึงโอกาส อำ�นาจ ทรัพยากร สวัสดิการ และระบบบริการต่างๆ ได้ง่าย
กว่า ตัวอย่างอัตลักษณ์แบบนี้ ได้แก่ อัตลักษณ์เพศชาย การเป็นคนรักต่างเพศ คนที่มีเชื้อชาติ
ไทย คนที่ไม่พิการ คนชนชั้นกลางและชนชั้นสูง คนที่มีอาชีพรับราชการ คนที่ประกอบอาชีพหมอ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ทนายความ วิศวกร และอาชีพอื่นๆ ที่มีหลักประกันรายได้ที่สูง มั่นคง มี
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อำ�นาจและสถานภาพในสังคม คนที่จบการศึกษาระดับสูง คนวัยกลางคน นักการเมือง หรือนัก
ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งอภิสิทธิ์ของคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่สถาบัน
และระบบต่างๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสังคม เช่น ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
กฎหมายและระบบยุติธรรม สื่อมวลชน การศึกษา วัฒนธรรม และสาธารณสุข เป็นต้น ทำ�งาน
เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ในการกำ�หนดนโยบายและวิธีการในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
แก่กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักเหล่านี้
อัตลักษณ์ชายขอบ คือ อัตลักษณ์แบบที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือให้คุณค่าจากสถาบันหรือ
ระบบต่างๆ ในสังคม กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ชายขอบที่เราพบเจอในสังคม ได้แก่ ผู้หญิง กลุ่มคน
รักเพศเดียวกัน กะเทย ทอม คนที่ไม่ได้มีชาติพันธุ์ ไทย เช่น ชนเผ่าหรือชาวเขา คนอีสาน คนไทย
เชื้อสายเขมร คนจนที่ประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคงและมีรายได้น้อย เช่น กรรมกร คนขายของข้าง
ถนน ผู้ค้าบริการทางเพศ หมอนวด ชาวนาที่ไม่มีที่ทำ�กินเป็นของตนเอง คนทำ�งานรับจ้างรายวัน
คนแก่ เยาวชนและเด็ก แม่หม้าย แม่เลี้ยงเดี่ยว คนนับถือศาสนาคริสต์ มุสลิม หรือนับถือผี คน
พิการ คนที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย หรือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
การจัดแบ่งอัตลักษณ์ชายขอบและอัตลักษณ์ทีม่ อี ภิสทิ ธิ์ในสังคมหนึง่ ๆ เกิดขึน้ เพราะการสร้าง
บรรทัดฐาน กติกา นโยบาย กฎระเบียบ และระบบการกระจายทรัพยากร ในแบบที่ถูกครอบงำ�
และควบคุมโดยกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์แสหลัก ปัจจัยเชิงสถาบันหรือเชิงระบบโครงสร้างเหล่านี้
ทำ�หน้าที่สองอย่างไปพร้อมๆ กัน คือ หนึ่ง สร้างโอกาส ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผล
ประโยชน์ ในการดำ�รงชีวิต และประกอบกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่กลุ่มอัตลักษณ์กระแสหลัก และสอง
กีดกัน ผลักไส ไม่นับรวมคนอัตลักษณ์ชายขอบเข้ากลุ่ม เพื่อไม่ให้คนชายขอบเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดกติกา นโยบาย และตัดสินใจในระบบบริการสังคม หรือกระทั่งอาจมีการกำ�หนด
ระบบเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ชายขอบ โดยได้รับความชอบธรรม
จากรัฐ ระบบ หรือวัฒนธรรมในสังคม
ส่วนใหญ่ ในบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง อาจมีทั้งอัตลักษณ์ที่เป็นกระแสหลักและอัตลักษณ์

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

57

ชายขอบปะปนกันไป เช่น หากเราเป็นผู้หญิง ความเป็นเพศหญิงทำ�ให้เราเป็นคนชายขอบที่ไม่
สามารถบวชได้ และไม่ได้รบั การสนับสนุนให้เป็นผูน้ � ำ หรืออาจไม่ได้รบั การเลือ่ นขัน้ สูต่ �ำ แหน่งผูน้ �ำ
องค์กร แต่ขณะเดียวกัน หากเราเป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง จบปริญญาโทหรือปริญญาเอก มีอาชีพที่
มั่นคง และเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม เช่น แพทย์ อาจารย์ หรือข้าราชการระดับสูง เราจะเห็น
ว่าทั้งอาชีพ ชนชั้น และระดับการศึกษา คืออัตลักษณ์กระแสหลักที่ทำ�ให้เรามีอำ�นาจ โอกาส และ
อภิสิทธิ์ มากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ หรือมากกว่าผู้ชายที่เป็นกรรมกรรับจ้าง ในกรณีเดียวกัน หาก
เราเป็นผู้ชาย เราก็มีโอกาสในสังคมมากกว่าผู้หญิง แต่หากเราเป็นผู้ชายที่เป็นเกย์ จบการศึกษา
ระดับมัธยม นับถือศาสนาคริสต์หรือมุสลิม อัตลักษณ์ชายขอบเหล่านี้ก็จะผลักให้เราซึ่งเป็นผู้ชาย
กลายเป็นคนชายขอบในสังคมไทยไปได้เช่นกัน
เพราะอัตลักษณ์เป็นตัวกำ�หนดพื้นที่ทางสังคม อำ�นาจ และโอกาสในสังคม ดังนั้น ยิ่งบุคคล
หรือกลุ่มคนมีอัตลักษณ์กระแสหลักมากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งมีอำ�นาจ โอกาส และอภิสิทธิ์ใน
สังคมมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ชายรักต่างเพศ วัยกลางคน จบการศึกษาสูง มีอาชีพเป็น
แพทย์หรือวิศวกร เป็นคนชาติพันธุ์ ไทย นับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ คนกลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มคนที่มีพื้นที่ สถานภาพ โอกาสและอำ�นาจ อยู่ในส่วนบนสุดของลำ�ดับชั้น หรือปิรามิด
ด้านสถานภาพในสังคมไทย ขณะที่กลุ่มผู้หญิงชาวเขาที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อย เป็นแม่หม้าย
ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบท จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระดับล่างของสังคม ที่
นอกจากจะขาดโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและบุตรแล้ว ยังอาจต้องเผชิญกับการถูก
เลือกปฏิบัติ และการแสวงหาประโยชน์ ได้ โดยง่าย
ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์เรียกร้องให้คนในขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต้องทำ�งานสอง
ระดับไปพร้อมๆ กัน ระดับหนึ่งคือ การใช้แหล่งอำ�นาจของอัตลักษณ์กระแสหลักของเราในการ
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยน หรือให้สังคมสร้างระบบ กติกา และนโยบาย ที่ทำ�ให้กลุ่มคนอัตลักษณ์
ชายขอบมีสิทธิและโอกาสเช่นเดียวกับเรา เช่น เราไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่เราเข้าร่วมกับการ
รณรงค์ตอ่ ต้านการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ หรือเราเป็นผูช้ าย แต่ไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียม
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และความรุนแรงบนฐานเรื่องเพศ และร่วมผลักดันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เช่น เรียกร้องให้
สถาบันทางการของไทยยอมรับภิกษุณี และแสดงออกถึงการไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัว
หรืออีกกรณีหนึ่ง เราเป็นคนพุทธ แต่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกปฏิบัติต่อคนมุสลิม คนคริสต์ และ
คนที่นับถือผี เป็นต้น
การทำ�งานอีกระดับหนึ่ง คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับส่วนตัวและองค์กร เพราะอัต
ลักษณ์กระแสหลักและอัตลักษณ์ชายขอบนี้ มีอยู่ในหมู่คนทำ�งานเพื่อความยุติธรรมทางเพศและ
เพศวิถีด้วยเช่นกัน ความไม่เท่าเทียมจึงดำ�รงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างนักกิจกรรมสังคมด้วย
ทำ�อย่างไรที่เราจะท้าทายเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอำ�นาจนิยม ไม่สืบทอดระบบการมีอภิสิทธิ์
ในด้านโอกาส พื้นที่ทางสังคมและอำ�นาจ ที่เราได้จากการมีอัตลักษณ์กระแสหลัก เช่น จากวัย
ชนชั้น ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ เพศและเพศวิถี ภายในกลุ่มหรือเครือข่ายคนที่ทำ�งานเรื่องความ
ยุตธิ รรมทางเพศ เพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลงระบบข้างนอกเกิดขึน้ พร้อมๆ กับการเปลีย่ นแปลงภายใน
กลุ่ม เครือข่ายและในระดับชีวิตส่วนตัวของเราเอง

การกดขี่หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง

การกดขี่หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (oppression or structural violence) หมายถึง การ
ใช้อำ�นาจเหนือกว่าที่บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบันหรือรัฐ กระทำ�ต่อบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือแม้
กระทั่งประเทศที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่า โดยมีระบบหรือสถาบันต่างๆ ให้การยอมรับ สนับสนุน
หรือเอื้อประโยชน์ ให้เกิดการใช้อำ�นาจเหนือกว่านั้นได้ ระบบหรือสถาบันที่ว่านี้ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว ศาสนา กฎหมายและระบบยุติธรรม วัฒนธรรมประเพณีแบบชายเป็นใหญ่ สื่อมวลชน
สื่อและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระบบการศึกษา วรรณกรรม ศิลปะการบันเทิง ระบบเศรษฐกิจการค้า
เสรีแบบทุนนิยม ค่านิยมแบบบริ โภคนิยมและวัตถุนิยม เป็นต้น การกดขี่หรือความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง จึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สถาบันหรือระบบต่างๆ ในสังคมยอมรับ อนุญาต หรือ
สร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อำ�นาจเหนือกว่านั่นเอง
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หลายครัง้ การใช้อ�ำ นาจเหนือกว่ามักมีอคติเป็นฐาน และอคติเหล่านีถ้ กู หล่อหลอมโดยสถาบัน
ต่างๆ ในสังคม อคติ หมายถึง ความเชื่อหรือความคิดในทางลบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น อัน
เนื่องมาจากอัตลักษณ์ของคนเหล่านั้น อัตลักษณ์ที่ว่านี้ ได้แก่ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่ สีผิว ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น อคติหรือความ
คิดความรู้สึกที่รังเกียจ ดูถูก กลัวหรือไม่ไว้ ใจเช่นนี้ มักได้รับการถ่ายทอดต่อกันมา ผ่านการบอก
เล่าหรือการสั่งสอนอบรมให้คิด รู้สึกและเชื่อตาม ทั้งที่ผู้ที่เชื่อตามอาจไม่มีประสบการณ์ตรง หรือ
ไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนกลุ่มที่ตนเองรังเกียจ อคติจึงเป็นการแบ่งแยกเขาและเรา และเชื่อ
ว่าคนกลุ่มหนึ่งดีกว่า มีคุณค่ามากกว่า หรือเก่งกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในสังคมไทย
ระบบการพัฒนา การศึกษา และสื่อมวลชน ได้หล่อหลอมให้คนไทยหลายคนมีอคติที่มองว่าคนชน
เผ่า หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวเขา มีความล้าหลัง ด้อยพัฒนากว่าคนชาติพันธุ์ ไทยที่อยู่พื้น
ราบ ทั้งนี้ โดยเอามาตรฐานความทันสมัยและความเจริญทางวัตถุตามแบบแผนการพัฒนากระแส
หลักของประเทศเป็นตัวตัดสิน นอกจากนี้ สังคมไทยยังมีอคติที่เชื่อว่า คนจนคือคนขี้เกียจ อคติ
ที่เชื่อว่าคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศเป็นพวกผิดปกติ ผิดธรรมชาติ หรือในระดับสากล ก็
มีการสร้างอคติว่าชาวมุสลิมเป็นกลุ่มคนหัวรุนแรงทางศาสนา ซึ่งอคติแบบหลังนี้คนไทยจำ�นวน
มากก็เชื่อตามโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น
ความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง คือการที่สถาบันต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของสังคมมีส่วนหนุน
เสริม หรือเป็นเหตุปัจจัยให้กลุ่มคนหรือสถาบันที่มีแหล่งอำ�นาจมากกว่า ใช้อำ�นาจกดบังคับหรือ
แสวงหาประโยชน์จากกลุม่ คนทีม่ แี หล่งอำ�นาจน้อยกว่า โดยอาศัยอคติทีส่ งั คมมีตอ่ อัตลักษณ์ของ
กลุ่มคนอื่นเหล่านั้นเป็นฐาน หลายครั้งการยอมรับหรือรับรองการใช้อำ�นาจหรือแสวงหาประโยชน์
นั้น เกิดขึ้นในนามของการรักษาวัฒนธรรมประเพณี การพัฒนาความเจริญ การควบคุมโรค ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องดีงาม ความมั่นคง ความเป็นชาติ หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น
ตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างความรุนแรงทางตรงกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เช่น
กรณีที่คนชนเผ่าไม่ได้รับการบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม หรือถูกพูดจาหรือแสดงท่าทีดูถูก เมื่อ
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เข้าไปรับบริการในสถานพยาบาล นี่คือการกดขี่โดยตรง แต่เมื่อคนชนเผ่าไปเรียกร้องความเป็น
ธรรมจากสถาบันหรือระบบอื่นๆ ก็จะไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ ไข ซึ่งหมายความว่า สังคม
เราไม่มีสถาบันใดที่คุ้มครองสิทธิของพวกเขา นี่คือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง หรืออีกตัวอย่าง
หนึ่ง ภรรยาถูกสามีทุบตีหรือนอกใจ หรือสามีบังคับภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์ โดยภรรยาไม่เต็มใจ
นี่คือความรุนแรงทางตรง แต่การที่ผู้หญิง ผู้ชาย เพื่อนบ้านและสังคม ยอมรับว่าความรุนแรงที่
สามีกระทำ�ต่อภรรยา หรือการที่สามีบังคับให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องปกติที่ภรรยาต้อง
อดทนยอมตาม หรือตำ�หนิผู้หญิงที่ไม่ยอมตามว่า ไม่ใช่ภรรยาที่ดีหรือบกพร่องในหน้าที่ หรือ
อธิบายว่า สภาพที่ผู้หญิงต้องเผชิญเป็นเรื่องของผลกรรมในอดีตของผู้หญิงเอง และผู้เป็นภรรยา
ไม่สามารถไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้ เพราะระบบยุติธรรมและสถาบันกฎหมาย ไม่ได้
มีวิธีการสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเรียกร้องขอความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง นี่คือความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง
เราจะเห็นได้ว่าการกดขี่หรือความรุนแรงโดยตรงนั้น เป็นสิ่งที่สามารถเห็นและระบุได้ง่าย แต่
การกดขี่หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ต้องอาศัยการพิจารณาและทำ�ความเข้าใจที่ละเอียดอ่อน
มากขึ้น และการทำ�ความเข้าใจเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้เรามอง
เห็นว่า ทำ�ไมการกดขี่หรือความรุนแรงทางตรงที่คนหลายกลุ่มได้รับ ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย
และในบางกลุ่มอัตลักษณ์กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตัวอย่างของวิธีการและรูปแบบของความไม่ยุติธรรม หรือความรุนแรงระดับโครงสร้างใน
สังคมไทย มีเช่น
• การไม่ออกกฎหมายรองรับสถานภาพ และไม่มีนโยบายที่จะจัดสรรทรัพยากรให้คนบาง
กลุ่ม เช่น รัฐและคณะสงฆ์ ไทยไม่ยอมรับสถานภาพของแม่ชี ภิกษุณีและสามเณรี และไม่มี
นโยบายพัฒนา หรือจัดสรรทรัพยากรให้แก่คนกลุ่มนี้
• การกำ�หนดกฎระเบียบ กติกา ความคิดความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติงาน ที่เป็นการ
ริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนบางกลุม่ เช่น กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายโน้มน้าวให้ผูห้ ญิง

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

61

ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีทำ�หมันและไม่มีคู่ใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นวิธีควบคุมการแพร่เชื้อเอช
ไอวีที่ได้ผล หรือการที่กองทัพเคยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ระบุในเอกสารคัดเลือกทหาร
กองเกิน สำ�หรับผู้เข้ารับการคัดเลือกที่เป็นกะเทยหรือสาวประเภทสอง ว่าคนเหล่านี้เป็น
โรคจิตผิดปกติถาวร เป็นต้น
• การกีดกันออกไปจากระบบการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่ม
ฌาปนกิจศพในหลายหมู่บ้านของภาคเหนือ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีกู้เงิน
หรือเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
• การไม่มีระบบ นโยบายและกฎหมาย ที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนบางกลุ่ม ส่งผลให้
คนเหล่านี้ถูกกลุ่มคนที่มีแหล่งอำ�นาจมากกว่า แสวงหาประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบได้
โดยง่าย เช่น คนยากจน ผู้ ใช้แรงงาน และชาวนาไร้ที่ทำ�กิน อาจถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลางและนายจ้างได้ง่าย หรือผู้หญิงที่มีอาชีพค้าบริการทางเพศ ก็มักถูกนายจ้างหรือ
ลูกค้ากระทำ�รุนแรงทางเพศ หรือกะเทยที่ทำ�งานกลางคืน ก็มีโอกาสถูกเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
รีดไถหรือใช้ความรุนแรงได้ง่าย เป็นต้น
• การทีส่ ือ่ มักสร้างและตอกย้�ำ ภาพเชิงลบ หรือภาพทีแ่ สดงว่าคนบางกลุม่ ในสังคมมีลกั ษณะ
ด้อย เช่น รายการทีวีและสื่ออื่นที่สร้างภาพลักษณ์ว่า คนอีสานเป็นคนซื่อสัตย์ แต่การ
ศึกษาน้อยและไม่ฉลาด และมักเป็นได้เพียงคนรับใช้ ในบ้านของคนชั้นสูงในกรุงเทพฯ หรือ
การที่สื่อนำ�เอาความเป็นกะเทย ความเป็นเกย์ หรือการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาเป็นเรื่อง
ตลก ดูถูกและล้อเลียน เป็นต้น
• การที่เด็กผู้หญิงท้องไม่พร้อมถูกปฏิเสธ ไม่ให้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว
โรงเรียน และโรงพยาบาล และถูกกล่าวโทษจากสื่อมวลชนและคนทั่วไป ว่าเป็นเด็กใจแตก
ไม่รักนวลสงวนตัว หรือหากตัดสินใจทำ�แท้งแล้วเกิดปัญหา ก็จะถูกเรียกว่าเป็นคนบาป
หรือแม่ใจยักษ์
ความเข้าใจเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ชายขอบ ทำ�ให้เราเห็นว่า
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การกระทำ�รุนแรงเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบที่ไม่ยุติธรรม และ
ความรุนแรงที่กลุ่มคนชายขอบต่างๆ ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือกลุ่ม ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของผลกรรมหรือคราวเคราะห์ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวที่
เกิดเพราะคนเหล่านั้นประพฤติตัวไม่ดี มีความบกพร่อง หรือเป็นพวกสร้างปัญหาและชอบเรียก
ร้องสิทธิอย่างไร้เหตุผล แต่มีสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขที่ฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมความคิดเชื่อของ
คนทั่วไปในสังคม มีชุดความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติที่อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ กติกา
นโยบาย แผนงาน และวิธีปฏิบัติในสถาบันต่างๆ ของสังคม ที่ทำ�งานสอดรับกันอย่างดี มีความ
ซับซ้อนและผสานกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อเอื้อให้ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นและดำ�รงอยู่ จน
ทำ�ให้คนในสังคมเชื่อว่า ความแตกต่างที่นำ�มาสู่การดูถูกดูแคลน การกดขี่ และการเอารัดเอา
เปรียบคนบางกลุ่มในสังคมเช่นนี้ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมชาติ เป็นสภาพปกติ หรือ
ไม่สามารถแก้ ไขได้
ในทางตรงกันข้าม ความเข้าใจเรื่องการกดขี่หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง จะช่วยให้เราเห็น
แนวทางการทำ�งานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอำ�นาจภายในของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ เพราะความ
เข้าใจในเรื่องนี้จะทำ�ให้คนชายขอบเองเกิดความเข้าใจใหม่ว่า ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ไม่ได้เกิด
จากความผิดของพวกเขา ปัญหาไม่ได้เกิดเพราะพวกเขาขี้เกียจหรือทำ�งานไม่หนักพอ และปัญหา
เหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว ไม่ใช่ผลของเวรกรรม หรือเกิดเพราะความโชคร้ายของตัวเขาเอง
ความเข้าใจเช่นนี้ยังจะช่วยให้คนชายขอบและผู้ที่ทำ�งานสนับสนุนคนชายขอบ สามารถเชื่อม
โยงและสร้างเครือข่ายระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ ที่ได้รบั ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง
จนกลายเป็นขบวนการทางสังคม (social movement) ที่สามารถสร้างแหล่งอำ�นาจและพลัง เพื่อ
ต่อรองและผลักดันให้เกิดการแก้ ไขระบบ นโยบาย กฎ กติกา รวมถึงความคิด ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม อันเป็นการแก้ ไขที่รากของปัญหา การทำ�งานเช่นนี้เป็นการมองไปที่เหตุปัจจัยที่ก่อ
ให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรม เป็นการช่วยให้กลุ่มคนชายขอบเกิดพลัง ปัญญา และความหวัง
ที่จะแก้ ไขปัญหา ซึ่งเราสามารถพบเห็นขบวนการทางสังคมเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยเป็น
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จำ�นวนไม่น้อย เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เครือข่ายแรงงานผู้หญิง เครือข่ายต่อต้านการสร้าง
เขื่อน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริ โภค เครือข่ายเกษตรกรไร้ที่ดิน เครือข่ายผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด
เครือข่ายชนเผ่าเพื่อเรียกร้องสิทธิในที่ดินและการมีสัญชาติไทย เครือข่ายปกป้องทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
บทบาทสำ�คัญยิ่งที่คนทำ�งานจะมีส่วนร่วมในขบวนการทางสังคมเหล่านี้ได้ คือการเป็นเพื่อน
ที่ดี เป็นกัลยาณมิตรในกระบวนการฟื้นฟูอำ�นาจภายในของกลุ่มคนชายขอบ รวมทั้งการสร้าง
และขยายเครือข่าย และร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ ไขความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
ระบบและนโยบาย และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้คนกลุ่มชายขอบได้รับสิทธิ โอกาส อำ�นาจ
และมีพื้นที่ในสังคม

อำ�นาจและอภิสิทธิ์

อภิสิทธิ์ หมายถึง โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร โอกาสทางสังคมและอำ�นาจ ที่ระบบและ
โครงสร้างในสังคมเอือ้ อำ�นวย สนับสนุน หรือสร้างความชอบธรรมให้บคุ คลหรือกลุม่ คนบางกลุม่ ได้
รับ โดยมีอตั ลักษณ์หรือแหล่งอำ�นาจของคนเหล่านัน้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พวกเขาได้รบั ประโยชน์
ในสังคมของวัฒนธรรมครอบงำ�หรือวัฒนธรรมอำ�นาจนิยม การมีอำ�นาจนำ�มาซึ่งการได้รับ
อภิสิทธิ์จากระบบต่างๆ ในสังคม เช่น อภิสิทธิ์จากความเป็นเพศชาย เพราะสังคมส่วนใหญ่ในโลก
ให้คุณค่าและความหมายแก่ความเป็นเพศชาย (ทั้งด้านสรีระและความเป็นเพศ) มากกว่าความ
เป็นเพศหญิง ดังนั้น คนที่เกิดมาเป็นเพศชายจะมีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้หญิง โดยไม่ต้องเรียกร้องหรือ
ทำ�งานหนักเพื่อแลกกับอภิสิทธิ์นั้น เช่น สิทธิในการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร เพราะการบวช
ของผู้ชาย ไม่ว่าจะบวชเพื่อทำ�หน้าที่ลูกชายเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือบวชเพื่อปฏิบัติธรรม
คือการกระทำ�ที่ทำ�ให้พ่อแม่และสังคมชื่นชมและภูมิใจ ผู้ชายที่ทำ�งานรับราชการหรือทำ�งานใน
บริษัทเอกชนบางแห่ง จึงได้รับอนุญาตให้ลางานได้ 3 เดือน โดยได้รับค่าจ้างเต็มเพื่อบวชเป็นพระ
ภิกษุ นอกจากนี้ การเป็นผู้ชายยังทำ�ให้เขาได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ�ในสถาบันต่างๆ และ
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สามารถเดินทางได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคุกคามทางเพศ อีกตัวอย่างหนึ่งของอภิสิทธิ์ ได้แก่
การที่คนรักต่างเพศสามารถมีพิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส และจัดการเรื่องนิติกรรมที่เกี่ยวกับ
คู่สมรสได้ และอภิสิทธิ์เหล่านี้จะยังคงอยู่ ไม่ว่าคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักจะเลือกใช้ประโยชน์
จากอภิสิทธิ์ที่สังคมมอบให้หรือไม่ก็ตาม
อภิสิทธิ์จึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา หรือเป็นผลของการทำ�งานหนักของบุคคลหรือกลุ่มคน แต่
เกิดขึ้นเพราะกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลัก ได้เข้าไปมีตำ�แหน่งอยู่ในสถาบันหลักต่างๆ ของ
สังคม และมีอำ�นาจในการกำ�หนดนโยบาย ระบบและกติกา ที่นอกจากจะเอื้อต่อการควบคุม หรือ
ปกป้องพืน้ ทีแ่ ละทรัพยากร ไว้ ใช้ประโยชน์ส�ำ หรับกลุม่ คนทีม่ อี ตั ลักษณ์กระแสหลักเดียวกันแล้ว ใน
หลายกรณี ก็อาจรวมถึงการกำ�หนดกติกาเพือ่ กีดกัน ไม่ให้คนกลุม่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ชายขอบสามารถ
เข้าถึงโอกาส ทรัพยากร และอำ�นาจทีเ่ ป็นของพวกเขาเช่นกัน ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ในสังคมไทย คือ
การที่กรมศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐไทย และคณะสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันศาสนา อนุญาต
ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรได้ และมีการให้งบประมาณจำ�นวนมาก
เพื่อใช้ ในการศึกษาและการดำ�รงชีวิตของพระภิกษุไทย แต่ทั้งสองสถาบันนี้กลับกีดกัน ละเลย
และเพิกเฉย ไม่ให้มีกฎหมายรองรับสถานภาพของผู้หญิงไทยที่บวชชี และไม่อนุญาตให้มีการบวช
ภิกษุณี หรือไม่รับรองการมีอยู่ของภิกษุณีไทย
อภิสิทธิ์ต่างจากประโยชน์หรือกำ�ไร เพราะอย่างหลังหมายถึงผลพลอยได้จากกิจกรรม การ
ดำ�เนินการหรือสถานการณ์บางอย่างเป็นเรื่องๆ ไป โดยที่ไม่ได้มีระบบหรือโครงสร้างสังคมช่วย
เหลือหรือค้ำ�จุน เพื่อเอื้อให้คนบางกลุ่มได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนกลุ่มอื่น บุคคลหรือกลุ่มคนใน
สังคมอาจได้ประโยชน์จากสถานการณ์บางอย่าง เพราะอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้นๆ แต่ประโยชน์
นั้นๆ ไม่มีระบบหรือโครงสร้างในสังคมรองรับ เช่น ประโยชน์ข้อหนึ่งที่ผู้หญิงบางคนได้รับจาก
วัฒนธรรมความเป็นเพศของสังคมไทย คือ การไม่ถูกคาดหวังให้แบกของหนัก ประโยชน์ข้อนี้
ทำ�ให้ผู้หญิงบางคนได้รับความสะดวกสบายและไม่ต้องลำ�บากทางกาย เพราะพวกเธอสามารถ
คาดหวังให้ผู้ชายแบกของหนักแทนพวกเธอได้ (แต่ผู้หญิงหลายคนยังต้องแบกของหนัก หาก

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ
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ผู้ชายไม่ยอมทำ�) นี่จึงเป็นเรื่องระดับบุคคลและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ และ
ยังขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงคนไหนหรือกลุ่มไหนในสังคม ที่อยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากการ
ไม่ต้องแบกของหนักนั้น แต่สังคมไทยไม่มีระบบหรือโครงสร้างที่อนุญาต หรือมีช่องทาง ที่จะให้
ผู้หญิงมีอำ�นาจในการกำ�หนดเรื่องค่าจ้างแรงงานให้เท่าเทียมผู้ชาย แม้ผู้หญิงต้องทำ�งานหนัก
เช่นเดียวกับผู้ชาย เป็นต้น
อภิสิทธิ์จึงเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ของคนและกลุ่มคน ซึ่งนอกจากจะหมายถึง
อัตลักษณ์เรือ่ งเพศและเพศวิถที ีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอตั ลักษณ์อืน่ อีกหลายด้าน เช่น ชาติพนั ธุ์
ชนชั้น ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่ ศาสนา วัย และความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นต้น

การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมเลือกใช้คำ�ว่า “จิตวิญญาณ” แทนคำ�ว่า “ศาสนา”
เพราะคำ�ว่าศาสนามักทำ�ให้ผู้คนคิดถึงเรื่องของสถาบัน สิ่งก่อสร้าง รูปแบบ นักบวช ผู้ชาย และ
พิธีกรรม ขณะที่ผู้หญิงชาวพุทธ รวมถึงผู้หญิงที่นับถือศาสนาคริตส์ มุสลิม ฮินดู และที่ไม่นับถือ
ศาสนาใดเลยที่มาอบรมที่ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และเห็นพ้องกันว่า สถาบัน
และองค์กรศาสนาทีส่ บื ทอดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่และลำ�ดับชัน้ อำ�นาจนัน้ มักไม่คอ่ ยให้พืน้ ทีก่ บั
ผู้หญิงที่จะเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญ เช่น ในการเป็นนักบวช ผู้นำ�ประกอบพิธีกรรม หรือเป็นผู้สอน
หลักธรรมของศาสนา และรูปแบบและคำ�สอนของศาสนาในเชิงสถาบัน ก็มักไม่เอื้อต่อการพัฒนา
จิตวิญญาณ ความปลอดภัย ความเท่าเทียม และความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง อีกทั้งยัง
ผลิตซ้ำ�คำ�สอนหรือวิธีการ ที่เป็นเหตุและปัจจัยเสริมให้เกิดความรุนแรงทางเพศ เช่นคำ�สอนที่ว่า
ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงทางเพศที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ เป็นผลกรรมจากชาติที่แล้ว
หรือคำ�สอนว่า กฎเกณฑ์ที่ศาสนาและสังคมใช้ ในการควบคุม และจำ�กัดบทบาทและโอกาสของผู้
หญิงนั้น เป็นไปตามบัญญัติของพระเจ้า เป็นต้น
ผู้เขียนมีความเชื่อเช่นเดียวกับผู้นำ�ทางจิตวิญญาณ และนักกิจกรรมสังคมทั้งชายหญิงหลาย
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คนที่เห็นว่า การพัฒนาจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทุกคนทำ�ได้ โดยไม่จำ�กัดเพศ วัย สีผิว เชื้อชาติ หรือ
อัตลักษณ์ ใดๆ เพราะเป็นเรื่องการฝึกจิตใจล้วนๆ จึงไม่จำ�เป็นต้องมีรูปแบบ สิ่งก่อสร้าง สถาบัน
พิธกี รรม และไม่จ�ำ เป็นต้องอาศัยความเป็นสมาชิกของศาสนาใดศาสนาหนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าถึงสภาวะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เขียนตระหนักด้วยว่าสำ�หรับหลายคน ระบบของศาสนาสามารถทำ�ให้พวกเขาเข้า
ถึงสภาวะทางจิตวิญญาณที่กล่าวมาได้เช่นกัน
ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณ
ผ่านการฝึกสมาธิภาวนาหลายรูปแบบ และบางรูปแบบก็แตกต่างจากการฝึกสอนของวิถีพุทธ
กระแสหลักในสังคมไทย ที่มักนำ�โดยพระภิกษุ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านประสบการณ์การถูกกดขี่
ทำ�ร้าย การเอาเปรียบทางเพศ ความรู้สึกผิด และความทุกข์อื่นๆ ที่เกิดจากการทำ�ตามบทบาท
หน้าที่ของการเป็นแม่ เมีย และลูกสาว ตัวอย่างของรูปแบบการฝึกสมาธิภาวนาที่ทางศูนย์ฯ ใช้
เช่น การภาวนาผ่านการฟังอย่างลึกซึ้งและมีสติ ในเรื่องราวของเพื่อนผู้หญิงที่มีความทุกข์ โดย
ไม่ตัดสิน ไม่หาทางออกแทนเพื่อนผู้นั้น เพราะเราเชื่อว่า การฟังคือการใช้อำ�นาจร่วม คือการให้
คุณค่า ให้พื้นที่ และฟื้นฟูอำ�นาจและศักยภาพของเพื่อน เราเน้นการสร้างกัลยาณมิตร และให้ผู้
เข้าอบรมพูดคุยและแสดงออกเรื่องความรู้สึก เช่น การร้องไห้ ซึ่งวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ให้ความ
หมายว่าคือความอ่อนแอ เราฝึกสมาธิภาวนาผ่านการเดินชมธรรมชาติในทุง่ นา การจัดดอกไม้ การ
วาดรูป การเล่นโยคะ และการนอนพักหลังอาหารเที่ยง เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
ในทศวรรษหลังๆ นี้ มีนักสตรีนิยมหลายคนที่หันมาให้ความสำ�คัญเรื่องจิตวิญญาณ และเห็น
ว่า จิตวิญญาณเป็นฐานของการทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงในขั้นแรกนั้น เริ่มจากการให้ความหมายของคำ�ว่าจิตวิญญาณ และวิธีการพัฒนาจิต
วิญญาณแบบใหม่ ซึ่งต่างไปจากคำ�สอนของสถาบันและองค์กรศาสนาแบบชายเป็นใหญ่
ริอาน ไอส์เลอร์ (Eisler 2002) ผู้ซึ่งเติบโตมาในครอบครัวชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ กล่าว
ว่า คำ�ว่าจิตวิญญาณของเธอไม่มีความเกี่ยวโยงกับเทพเจ้า การไปนั่งฝึกสมาธิภาวนาบนยอดเขา
หรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบสถ์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวความทุกข์และความสุขของโลก แต่
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หมายถึงความรักทีส่ ามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นความรูส้ กึ เชือ่ มโยงสัมพันธ์อย่างห่วงใย
ในชีวิตและโลก จิตวิญญาณคือศักยภาพของความรัก การทำ�งานเพื่อสร้างความยุติธรรม คือการ
โหยหาความงดงาม และความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ จิตวิญญาณคือฐานของความใส่ใจ
และความเห็นใจในการใช้ชีวิตประจำ�วันของเรา

จิตวิญญาณแนวพุทธ

เนื่องจากนักกิจกรรมสังคมที่มาเรียนรู้ ในศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ส่วน
ใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ หรือไม่เช่นนั้นก็มีความสนใจในจิตวิญญาณแนวพุทธ ศูนย์ฯ จึงเห็น
ความสำ�คัญที่จะแบ่งปันความหมายของจิตวิญญาณ และคำ�สอนแนวพุทธที่ถูกต้องตามแก่นพุทธ
ศาสน์ และเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการพัฒนาสังคม ที่ไม่แยกชีวิตทางโลกกับชีวิตทางธรรมออกจาก
กัน ซึ่งต่างจากการสอนพุทธศาสนากระแสหลักของสถาบันพุทธทั่วไป

ท้องฟ้าและก้อนเมฆ
พุทธศาสนานิกายทิเบตมีวิธีอธิบายแก่นของจิตวิญญาณพุทธเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่า มนุษย์
ทุกคนมีสภาวะจิตที่เป็นเสมือนท้องฟ้าที่ใสไร้ก้อนเมฆ สภาวะจิตเช่นนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น
จิตเดิมแท้ โพธิจิต จิตที่ตื่นรู้ หรือพุทธภาวะ ซึ่งก็คือสภาวะของการตื่นรู้ การรู้เนื้อรู้ตัว ความเย็น
ความสงบ ความโล่ง และความว่างในใจ อันเป็นความปกติของจิต ที่ช่วยให้คนเราสัมผัสกับสภาวะ
การรู้แจ้ง (คือการเห็นความไม่เที่ยง ความไม่มีตัวตนถาวรแปลกแยกจากสิ่งอื่นๆ และการเชื่อม
โยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง) ส่วนสิ่งที่เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้านั้น คือความคิด
ความทรงจำ� การคาดการณ์ ความคาดหวัง จินตนาการ ความฟุ้งซ่าน หรือความคิดทั่วไปที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบัน เช่น เห็นอะไรก็ให้ความหมาย หรือให้คุณค่า หรือวิเคราะห์ หรืออารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆ ที่เกิดจากความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอดีต ในปัจจุบันหรืออนาคต
ก้อนเมฆเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งเรื่องความทุกข์หรือความสุข แต่ก้อนเมฆไม่ใช่ท้องฟ้า แต่เป็น
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เพียงส่วนหนึ่งของท้องฟ้าที่มาแล้วก็จากไป เสมือนความคิดความรู้สึกที่มาเยี่ยมเยือนจิตเรา หาก
เราไม่ยือ้ ยุดมันไว้ ความคิดความรูส้ กึ ทัง้ หลายก็ยอ่ มสลายไปตามธรรมชาติของความไม่เทีย่ ง เมือ่
ตระหนักรู้เช่นนี้แล้ว เราก็จะไม่ยึดติดกับก้อนเมฆ หรือความคิดความรู้สึกเหล่านั้น โดยในแต่ละ
ขณะเราเพียงแต่รับรู้ว่ามีก้อนเมฆเข้ามาในใจ และจัดการกับก้อนเมฆที่ควรจัดการด้วยปัญญา
และเมตตา ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลักของความทุกข์ของคนเรา คือการยึดติดก้อนเมฆที่เป็นอดีต
บ้าง อนาคตบ้าง หรือแม้แต่ก้อนเมฆที่เป็นปัจจุบัน ความทุกข์เกิดจากความคิด เพราะเราไปยึด
ว่าความคิด (และความรู้สึกที่เป็นผลของความคิด) นั้นเป็นตัวฉัน เป็นของฉัน ทั้งที่หากเรามองให้
เห็นธรรมชาติทีแ่ ท้จริงของท้องฟ้าแล้ว เราจะพบว่า ท้องฟ้าไม่เคยยึดก้อนเมฆไว้เลย เพราะท้องฟ้า
ถือว่าก้อนเมฆเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็จากไป จิตเดิมแท้ของคนเรานั้นคือภาวะของความใส
สว่าง โล่งโปร่ง ที่ทำ�ให้เราเห็นสิ่งต่างๆ อย่างเป็นจริงตามเหตุปัจจัยของมัน เมื่อเราไม่ยึดก้อนเมฆ
ก็เท่ากับว่า เรากำ�ลังใช้ชีวิตตามกฎธรรมชาติของความไม่เที่ยง ชีวิตเราก็จะมีความทุกข์น้อยลง
หากเราจะลองพิจารณาใคร่ครวญถึงสภาวะจิตใจของตัวเราเองในแต่ละวัน เราจะพบว่า ไม่
ว่าเราจะกำ�ลังเดิน นอน นั่งหรือกิน จะมีความคิดผ่านเข้ามาในใจของเราอยู่ตลอดเวลา และหาก
เราไม่จมจ่อมอยู่กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีต เราก็อาจกังวลหรือจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต หรือไม่ก็ครุ่นคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน เรามักปล่อยให้ ใจของเราจม
จ่อมอยู่กับก้อนเมฆ หรือความคิด ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้เสียเป็นส่วนใหญ่ จนเราขาดซึ่งสภาวะ
ของความรู้เนื้อรู้ตัว และเมื่อพิจารณาด้วยจิตว่าง เราจะพบว่า ความคิดหรือก้อนเมฆส่วนใหญ่ไม่มี
ประโยชน์เลย ความคิดที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติดีและมีประโยชน์นั้นมีอยู่บ้างแต่น้อยมาก
ความรู้เนื้อรู้ตัวคืออิสรภาพที่แท้จริง เป็นสภาวะที่จิตของเราหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นใน
ความคิดและความรู้สึกของตนเองในแต่ละขณะ คือสภาวะของการไม่มีตัว ไม่มีตน การไม่อยู่ใน
อดีต และไม่อยู่ในอนาคต เป็นสภาวะที่เราสัมผัสได้ ในช่วงขณะที่เราไม่ไปยึดกับความคิดหรือ
ความรู้สึก ที่มาปรากฏอยู่ในใจ เป็นภาวะของการรู้เนื้อรู้ตัวสดๆ ในแต่ละปัจจุบันขณะ ในสภาวะ
นั้นเราจะสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของกาย รับรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิต และรับรู้เสียง กลิ่น
หรือสิ่งต่างๆ ที่ตาเรามองเห็นอย่างละเอียด ชัดเจน เป็นการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวเต็มที่กับสิ่งที่เกิด
ขึ้นจริงๆ ในแต่ละขณะของชีวิต
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การตอบโต้ (อย่างไร้สติ) กับการโอบอุ้มเพื่อเปลี่ยนแปรความทุกข์
ในสภาพชีวิตประจำ�วันทั่วไป เราหลายคนมักถูกบีบรัดด้วยความเร่งรีบ ความกดดันที่ต้อง
ทำ�หน้าที่ในหลายบทบาทให้ ได้ตามความคาดหวัง และตามกำ�หนดเวลาและความท้าทายอื่นๆ
สิ่งเหล่านี้มักทำ�ให้เราตกอยู่ในภาวะของการตอบโต้กับสถานการณ์แบบไร้สติ และวิธีตอบโต้กับ
ปัญหาหรือสิ่งที่เข้ามารุมเร้าเช่นนี้ อาจทำ�ได้หลายแบบ เช่น ปฏิเสธไม่รับรู้ปัญหา หลีกหนีจาก
สถานการณ์นั้นๆ พูดหรือกระทำ�การสวนกลับด้วยความโกรธ พูดตัดบท สั่งสอนแนะนำ�  หรือ
พยายามเข้าไปควบคุมหรือจัดการปัญหา ตามแบบที่เราคิดว่าถูกต้อง การตอบโต้เช่นนี้มักทำ�ให้
ปัญหาบานปลาย และไม่สามารถแก้ ไขความทุกข์ทั้งของเราเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลวงพ่อติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนามที่มีบทบาทสำ�คัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่
สังคมตะวันตก มีคำ�สอนในเรื่องนี้ที่ช่วยให้เราเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ โดยท่านสอนให้เรา
ลองเปลี่ยนจากการตอบโต้ ไปสู่การโอบอุ้มความทุกข์และความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
แต่ละวัน ทั้งนี้โดยใช้สติเป็นเครื่องมือช่วยในการโอบอุ้มที่ว่านั้น เช่น ท่านแนะนำ�ให้เราลองนึก
ภาพความโกรธของเราเป็นเสมือนเด็กน้อยที่ต้องการความรัก และการโอบอุ้มเอาใจใส่จากตัวเรา
เอง ไม่ใช่ผลักไส ปฏิเสธหรือกดทับความโกรธนั้น แต่เราสามารถโอบอุ้มเด็กน้อยหรือความโกรธนี้
ด้วยการกลับมารู้ลมหายใจ ไปเดินเล่นให้ ใจเราผ่อนคลายจากอารมณ์ โกรธนั้น หรือการนอนราบ
ลงกับพื้น ผ่อนคลายด้วยการค่อยรับรู้ร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวถึงเท้า และหายใจให้ลึกและยาว
ขึ้น ซึ่งการทำ�เช่นนี้จะช่วยให้จิตใจที่พลุ่งพล่านด้วยอารมณ์ โกรธสงบลงได้
ในการอบรมทีศ่ นู ย์ผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม เราแนะนำ�ให้ผูเ้ รียนฝึกการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง โดยฝึกผ่านการรับฟังเรื่องราวหรือปัญหาของผู้อื่นจนจบ ด้วยจิตที่ว่าง ไม่ตัดสินถูกผิด ไม่
กล่าวโทษ และไม่พยายามเข้าไปจัดการปัญหาแทนผู้อื่น โดยวิธีการควบคุมหรือแนะนำ�สั่งสอน
นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ศูนย์ฯ ยังมีทางเลือกที่จะไปเดินเล่นในท้องทุ่งนา เพื่อผ่อนคลายให้จิตใจเกิด
ความว่าง โล่ง เบาจากความรูส้ กึ หรือความคิดต่างๆ ทีท่ ว่ มท้นอยู่ในใจ ซึง่ วิธกี ารเหล่านีค้ อื ตัวอย่าง
ของการโอบอุ้มปัญหาและความทุกข์ แทนการปะทะและตอบโต้อย่างที่เรามักทำ�กันเป็นประจำ� 
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สภาวะท้องฟ้าใสในใจจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความทุกข์ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นความโกรธ
ความวิตกกังวล ความผิดหวัง หรือความปรารถนาที่ไม่ได้รบั การตอบสนอง พลังแห่งการรูเ้ นือ้ รูต้ วั
และจิตที่สงบนิ่ง ใสสว่าง จะช่วยให้เราสามารถโอบอุ้ม รับมือ และเปลี่ยนแปลงความยุ่งยากเหล่า
นั้นได้ โดยไม่ต้องผลักไส ปฏิเสธ หรือตอบโต้ โดยการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและจัดการ การรับรู้ลม
หายใจ หรือการรู้ตัวที่กาย จะช่วยลดทอนพลังของความยุ่งยากนั้นให้อ่อนลง และเมื่อจิตไม่ยึด
ติดกับภาวะของความยุ่งยากเหล่านั้น ความสงบเย็นและความปกติก็จะกลับคืนสู่จิตใจเรา ทำ�ให้
เราสามารถพิจารณาเห็นเหตุแห่งความทุกข์ และสามารถแก้ ไขปัญหาได้ด้วยปัญญาและเมตตา

เป้าหมายของการพัฒนาจิตวิญญาณแนวพุทธ
ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันมีการสอนกันอย่างผิดๆ ว่า นิพพานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ได้เฉพาะกับพระอรหันต์ที่สะสมบารมีมาหลายชาติเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ความหมายที่ถูกต้อง
ของนิพพานคือ ความสงบเย็นของจิต อันเป็นความสุขด้านในที่ไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยภายนอก
สภาวะนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ ฝึกฝนและสะสมได้ ในแต่ละวัน แต่ละขณะ แต่ละครั้ง
ที่รู้สึกตัว ดังนั้น การที่เราสามารถละจากการยึดมั่นในตัวตน (คือยึดมั่นในความคิดความรู้สึก)
และกลับคืนสู่สภาวะของการรู้ตัวเช่นนี้เอง ที่จะช่วยให้เราดำ�เนินชีวิตทางเพศและชีวิตด้านอื่นๆ
ด้วยความรู้เท่าทัน และสภาวะของการรู้ตัวจะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเรา จากการเข้าไปติด
กับดักของความอยากหรือความหลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้เราเข้าไปยึดติดกับสภาวะแห่ง
ความสุข ความสำ�เร็จ ตำ�แหน่งหน้าที่ ชื่อเสียงหรือคำ�ชมเชย เพราะเราตระหนักรู้ถึงธรรมชาติแห่ง
ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเรากำ�ลังจมจ่อมอยู่กับก้อนเมฆ หรือความคิดความรู้สึกบาง
อย่าง ให้เราลองกลับมาหาท้องฟ้าใสหรือจิตเดิมแท้ของเรา ด้วยการกลับมารับรู้ลมหายใจ หรือ
รับรู้การเคลื่อนไหวของกาย นี่คือการปล่อยวางการยึดติดกับก้อนเมฆ และในแต่ละวัน หากเรา
สามารถกลับมาอยู่กับท้องฟ้าใสได้มากเท่าไร จิตใจของเราก็จะโปร่ง โล่ง สด และอยู่สภาวะตื่น
รู้มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อเราได้ฝึกฝนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในชีวิตประจำ�วันของเราอย่างต่อเนื่องและ
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ไม่เคร่งเครียด เมื่อเวลาผ่านไป เราจะรับรู้ ได้ว่า ความทุกข์ ในใจของเราลดน้อยลง และเมื่อใดที่
มีก้อนเมฆหนักๆ หรือความยุ่งยากผ่านเข้ามาในชีวิต เราก็จะสามารถรับมือกับความยุ่งยากนั้น
ได้ อย่างมีสติและปัญญามากขึ้น หรือในบางสภาวะ การร้องไห้ก็เป็นเสมือนการที่เราปล่อยให้ก้อน
เมฆดำ�ๆ หนักๆ ตกลงมาเป็นฝน และหลังจากนั้นท้องฟ้าในใจเราก็จะกลับใสดังเดิม การร้องไห้
จึงเป็นหนทางหนึ่งในการระบายความทุกข์จากใจเรานั่นเอง
นอกจากนี้ การพัฒนาจิตวิญญาณอาจกระทำ�ได้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้
เลี้ยงลูก ทำ�อาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกำ�ลังกาย ทำ�งานศิลปะ ทำ�ไร่ทำ�สวน ทอผ้า การฟัง
คนอื่นอย่างลึกซึ้ง และการทำ�งานเพื่อสังคม กล่าวโดยสรุปคือ การทำ�งานและการทำ�กิจกรรม
ทางโลกอื่นใดก็ตามในชีวิตประจำ�วัน ที่เป็นการกระทำ�อย่างตื่นรู้และถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหนทางที่นำ�ไปสู่การบรรลุธรรมทั้งสิ้น

การเกื้อกูลส่งเสริมกันระหว่างสตรีนิยมและจิตวิญญาณ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2543 ผู้เขียนได้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้หญิงและเพศภาวะ ภาย
ใต้องค์กรเครือข่ายพุทธศาสนิกชนเพื่อสังคมนานาชาติ (International Network of Engaged
Buddhists-INEB) โครงการดังกล่าวเป็นผลจากการรับรู้ถึงสภาพที่ย่ำ�แย่ของความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศ ในสถาบันและองค์กรพุทธศาสนาในหลายประเทศของภูมิภาคนี้ โครงการฯ มุ่ง
ทำ�งานเรื่องการฟื้นฟูอำ�นาจและศักยภาพให้แม่ชีในภูมิภาค พร้อมการรณรงค์สนับสนุนการบวช
หรือรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพยายามนำ�หลักธรรมของพุทธศาสนา มาใช้ ในการทำ�งานเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้เขียนอย่างลึกซึ้ง เพราะ
ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้คำ�สอนของพระพุทธเจ้า ที่กรองแก่นสารธรรมะออกจากคำ�สอนของ
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ และได้มีโอกาสฝึกฝนทางจิตวิญญาณกับอาจารย์ธรรมะหลายท่าน ทั้งที่
เป็นชาวพุทธ คริสต์ และกลุ่มเควกเกอร์ที่ก้าวพ้นไปจากการยึดติดรูปแบบ เนื้อหา และพิธีกรรม
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ทางศาสนาแบบชายเป็นใหญ่ ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้ธรรมะหรือภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อให้
รู้จักตนเอง เช่น ได้เรียนรู้เรื่องความโกรธและความกลัว ที่เป็นผลมากจากความรุนแรงในวัยเด็ก
และจากการทำ�งานเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ และได้เรียนรู้ที่จะไม่วิ่งหนีปัญหา หรือจมอยู่
กับความกลัวการถูกใช้อำ�นาจจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่า ที่ตนเองแก้ ไขไม่ได้ ในช่วงวัยเด็ก สิ่ง
สำ�คัญที่สุดที่ผู้เขียนได้ทำ�ในช่วงนั้นคือ การเริ่มเยียวยาความโกรธและบาดแผลที่เกิดจากความ
ความสัมพันธ์กับพ่อของผู้เขียนเอง
ในช่วงนั้นเองที่ผู้เขียนได้ข้อสรุปว่า แนวคิดสตรีนิยมให้เครื่องมือที่ระดับ “หัว” คือให้วิธีคิด
เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ และผลกระทบของวัฒนธรรมดังกล่าว ตลอดจนวิธีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงระบบสังคมภายนอก แต่แนวคิดสตรีนิยมยัง
ขาดเครื่องมือที่จะช่วยรับมือ หรือเปลี่ยนแปลงความโกรธ ความไม่พอใจ หรือความกลัว เมื่อต้อง
เผชิญกับการใช้อำ�นาจแบบชายเป็นใหญ่ การพัฒนาจิตวิญญาณที่ผู้เขียนฝึกฝนในช่วงนั้น ได้
ช่วยทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ “หัวใจ” เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการฝึกเมตตาภาวนา
ที่ทำ�ให้ผู้เขียนมองเห็นชีวิตของพ่อ ว่าเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยว และถูกครอบงำ�ด้วยความโกรธ และ
ความต้องการที่จะควบคุมคนในครอบครัว อันเป็นผลจากการถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมชาย
เป็นใหญ่ การเห็นนี้ทำ�ให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจในตัวพ่อ และเกิดความเมตตาในความทุกข์ของ
พ่อ อย่างที่ผู้เขียนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งถือเป็นการเยียวยา และเป็นโอกาสให้ผู้เขียน
ได้สมานฉันท์กับพ่อในทางจิตใจและจิตวิญญาณ แม้เวลานั้นท่านจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ตาม
การพัฒนาจิตวิญญาณ คือการสร้างและฟื้นฟูอำ�นาจภายใน ของกลุ่มคนที่ถูกบั่นทอนและ
ทำ�ร้ายจากวัฒนธรรมครอบงำ�  วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ และวิถีชีวิตบริ โภคนิยมและวัตถุนิยม ที่
พร้อมจะหล่อหลอมความโลภ โกรธ หลง อยู่ตลอดเวลา ริอาน ไอส์เลอร์ (Eisler 1995) กล่าว
ว่า การฝึกฝนด้านจิตวิญญาณ จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามคำ�สอนที่เป็นคุณค่าหลักของ
วัฒนธรรมอำ�นาจร่วม เช่น ความรัก ความเมตตา สันติวิธี การเคารพ การใส่ใจและเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น ดังนั้น การพัฒนาจิตวิญญาณจะทำ�ให้เรามองเห็นและมั่นใจในคุณค่า ปัญญา และความ
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สามารถของตนเอง ได้พัฒนาความกล้าหาญ ความอดกลั้น ความรัก และความเมตตาของตนเอง
และเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวผู้อื่น และใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรับมือ ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงการใช้อำ�นาจ
ในทางที่ผิดที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราทุกวัน และหลายครั้งเรากลับเป็นผู้ ใช้อำ�นาจแบบนั้นเสียเอง
คำ�สอนที่เป็นแก่นของพุทธศาสนา คือความสมดุลของการใช้เมตตาและปัญญาในการทำ�งาน
และการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน คำ�สอนเรือ่ งความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ของสรรพสิง่ และความไม่เทีย่ ง
นั้น ช่วยสนับสนุนให้แนวคิด วิธีการ และขบวนการทำ�งานของกลุ่มสตรีนิยม ไปพ้นเรื่องการติด
ยึดตัวตน อัตลักษณ์ และแม้แต่ความคิดของเราเอง ที่มักจะนำ�ไปสู่การแบ่งแยกเขากับเรา ขาว
กับดำ�  วิถีปฏิบัติของพุทธศาสนาสามารถช่วยสร้างปัญญา ที่จะทำ�ให้เราหลุดพ้นจากการติดยึด
เรื่องเพศ เพศวิถี และอัตลักษณ์อื่นๆ และช่วยในการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ขาดหายไปจากแนวคิดและวิธีการทำ�งานของสตรีนิยม
ในการทำ�งานเพือ่ สร้างความยุตธิ รรมทางเพศหรือความยุตธิ รรมใดๆ ก็ตาม นักกิจกรรมสังคม
มักทึกทักเอาว่า ตัวเรานั้นปลอดจากพฤติกรรมที่เป็นการกดขี่และเอาเปรียบผู้อื่น ปลอดจากการ
ติดยึดตัวตน การแสวงหาอำ�นาจและประโยชน์จากคนอื่นๆ ในที่ทำ�งาน ในชีวิตประจำ�วัน หรือจาก
การทำ�งานเพื่อสังคม ดังนั้น การทำ�งานของนักกิจกรรมสังคมจึงมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ระบบ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบหรือโครงสร้างนั้นๆ ที่
เราต้องการเปลี่ยนแปลง โดยลืมมองไปว่า เราเองก็ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมครอบงำ� 
วัฒนธรรมอำ�นาจนิยม และการแสวงหาอำ�นาจและอภิสิทธิ์ ไม่ต่างจากคนอื่นๆ ในสังคม การรู้ตัว
นี้เองที่จะช่วยให้นักกิจกรรมสังคมเห็นว่า สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนั้น มันดำ�รงอยู่ในตัวเรา
ในชีวิตประจำ�วันของเรา ในเพื่อนร่วมงาน และในขบวนการทำ�งานเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน และเรา
จำ�เป็นต้องท้าทายและเปลี่ยนแปลงความโลภและความหลงในตัวตน และกลุ่มหรือองค์กรของเรา
ไปพร้อมๆ กับการทำ�งานเพือ่ จะให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบภายนอก หาไม่แล้วการเปลีย่ นแปลง
ที่เราฝันถึงนั้น นอกจากจะไม่เกิดขึ้นดั่งใจแล้ว ตัวเราเองยังเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมครอบงำ� ที่เรา
ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นเสียเอง
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การรู้ตัวจะช่วยให้เรารู้ว่าในตัวเราหรือกลุ่มเรานั้น มีเรื่องอะไรบ้างที่วัฒนธรรมครอบงำ�แบบ
ชายเป็นใหญ่สั่งสอน และฝังลึกอยู่ในตัวเรา นอกจากนี้แล้ว การพัฒนาจิตวิญญาณยังจะช่วยให้
เรารู้เท่าทันเมื่อเรามีความโกรธ ความท้อแท้ ความขัดแย้ง ความเกลียด ความผิดหวัง และความ
สับสน ทั้งที่เกิดขึ้นในใจตนเองและคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการทำ�งานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
เพราะในชีวิตประจำ�วันของเรานั้น เราล้วนต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เกือบตลอดเวลา จึงจำ�เป็นต้อง
อาศัยเรื่องจิตวิญญาณ คือการรู้ตัวและความสงบเย็นในจิตใจของเรา เข้ามาโอบอุ้มและเปลี่ยน
แปรความท้าทายเหล่านี้ การพัฒนาจิตวิญญาณจึงสามารถช่วยคนทำ�งานที่มุ่งเปลี่ยนแปลงระบบ
หรือเหตุปัจจัยภายนอก ให้สามารถรับมือและเปลี่ยนแปลงความทุกข์หรืออุปสรรคภายในตนเอง
ที่มักถูกมองข้ามเสมอ นอกจากนี้ การพัฒนาจิตวิญญาณยังทำ�ให้เราสามารถสร้างความสมดุลใน
ชีวิต มีความสุข ความเบิกบาน ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของการทำ�งานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
การทำ�งานเรือ่ งปัญหาความรุนแรงทางเพศ มักทำ�ให้เราติดกับดักของความโกรธ ความเกลียด
ความคิดแบ่งแยกเขาและเรา ดีและชั่ว และระหว่างคนที่กระทำ�ผิด คนที่ถูกกระทำ�รุนแรง และตัว
เราเอง คำ�สอนของพุทธศาสนาที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีโอกาสตรัสรู้ธรรมเพราะเขามีโพธิจิต จะช่วยให้
เรารู้สึกเคารพ เห็นใจ และเมตตาคนที่กระทำ�ผิด เพราะเราเข้าใจว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
เหตุปัจจัยให้กระทำ�ผิด แต่กระนั้นเขาก็ยังมีโพธิจิตและมีโอกาสตรัสรู้ธรรมอยู่ (ดูจากตัวอย่างของ
องคุลีมาล) ความเข้าใจเช่นนี้จะช่วยลดความเกลียด ความโกรธ และการแบ่งแยกเขาเรา เพราะตัว
เราเองก็ยังมีมิจฉาทิฐิด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราเบียดเบียนตนเองและคนอื่นๆ อยู่ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้
ตัว และหากเราเกิดเป็นผู้ชายที่เติบโตมาในเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าว เราก็อาจกระทำ�ความผิดทาง
เพศเช่นเดียวกัน การทำ�งานกับคนที่ทำ�ผิดหรือคิดผิดไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม คือการช่วยให้เขากลับ
มาเห็นโพธิจิตที่เขามีอยู่เสมอ ซึ่งต่างจากการทำ�งานที่เห็นเขาเป็นตัวอันตราย และต้องลงโทษ
หรือกำ�จัดให้สิ้นไป และในขณะเดียวกันการทำ�งานแบบที่ช่วยให้คนกลับสู่โพธิจิต ก็จะเป็นการ
ขัดเกลาจิตใจของเราไม่ให้หลงตัวตน ติดยึดในอำ�นาจ ตำ�แหน่ง และอภิสิทธิ์ และช่วยให้เราหมั่น
เพียรในการบ่มเพาะความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น นี่คือการทำ�งานที่ทำ�ให้เราเห็นศักยภาพทางจิต
วิญญาณของผู้อื่น ซึ่งช่วยให้เราก้าวข้ามความเกลียด ความโกรธ และความคิดแบ่งแยก โดย
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เฉพาะการเห็นว่าคนอื่นต่ำ�ต้อยกว่าเรา เพราะเราเห็นว่าคนที่กระทำ�ความรุนแรงทางเพศและคน
ที่ได้รับความรุนแรงนั้น ต่างก็เป็นเหยื่อของสังคมที่ตั้งอยู่บนมิจฉาทิฐิ (แบบวัฒนธรรมชายเป็น
ใหญ่) การทำ�งานกับคนสองกลุ่มนี้ด้วยความมีเมตตาเสมอกัน ช่วยให้ ไม่มีการแบ่งแยกชั่วกับดี
ขาวกับดำ� ถูกและผิด ให้อยู่กันคนละขั้วอย่างสิ้นเชิง
การทำ�งานเพื่อยุติความรุนแรง การสร้างความยุติธรรมและความเสมอภาคทางเพศและเพศ
วิถี คือการปลดปล่อยตัวเราเองและสังคมออกจากความคิดเห็น และวิถีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยว
กับร่างกาย บทบาทหน้าที่ ความรัก ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมครอบงำ�แบบชายเป็นใหญ่ และ
นำ�สังคมไปสู่วัฒนธรรมอำ�นาจร่วมที่ให้คุณค่า ความหมาย และวิถีปฏิบัติเรื่องเพศแบบใหม่แก่
มนุษยชาติ การทำ�งานแบบนี้คือการนำ�สังคมออกจากความไม่รู้ และออกจากความทุกข์ เพื่อไป
สู่ภาวะนิพพานในระดับสังคม
ภาวะจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและมั่นคง จะเป็นฐานที่เอื้อให้เราทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมเรื่องการใช้อำ�นาจ และเรื่องกรอบเพศและเพศวิถีแบบชายเป็นใหญ่ ที่ฝัง
แน่นในตัวเรา เพื่อนฝูง ชุมชน และในระบบและสถาบันสังคม ได้อย่างมีความเพียร และเกิดความ
สุขใจในงานที่ทำ� เพราะแม้จะเกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง สับสนหรือโกรธเคือง แต่ภาวะจิตวิญญาณ
ที่เข้มแข็งจะช่วยให้เราสามารถรับมือและเปลี่ยนแปรความยุ่งยากเหล่านี้ได้ เพียงการเตือนตัว
เองให้ปล่อยวางก้อนเมฆต่างๆ ในจิตใจ โดยการกลับมาสู่ลมหายใจ กลับมารู้กาย และตื่นรู้กับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอย่างเต็มที่ในแต่ละวัน เพื่อให้ตัวเราได้สัมผัสกับความเป็นอิสระ
ความเบิกบาน ความสุข และความยินดีกับการทำ�งานและชีวิตทางเพศที่เราได้เลือกเอง และแม้ว่า
เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยข้างนอกได้ และการทำ�งานของเราก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่
การเดินทางของชีวิตด้านในของเรา ได้เข้าสู่เส้นชัยแห่งอิสรภาพทางจิตวิญญาณแล้วในทุกย่าง
ก้าวและทุกลมหายใจที่เรารู้ตัว
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การสื่อสารสันติวิธี

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

สิ่งหนึ่งที่เป็นทั้งลักษณะและผลพวงของวัฒนธรรมครอบงำ�  คือการใช้ความรุนแรงในการแก้
ปัญหาหรือการจัดการความขัดแย้ง (ดูตารางเปรียบเทียบวัฒนธรรมครอบงำ�และวัฒนธรรมอำ�นาจ
ร่วมของริอาน ไอสเลอร์ ข้างต้น) ในวัฒนธรรมนี้ เมื่อใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้ง บุคคลหรือกลุ่ม
คนที่มีแหล่งอำ�นาจมากกว่า มักจะใช้ความรุนแรงจัดการกับคนหรือกลุ่มคนที่มีแหล่งอำ�นาจน้อย
กว่าเสมอ ตั้งแต่การไม่ฟังเสียง การใช้อาวุธ ใช้กำ�ลังคน พรรคพวก หรือแม้แต่กฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อทำ�ให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ หรือได้รับความเสียหาย การใช้ความรุนแรงใน
หลายเรื่องถูกมองว่ามีความชอบธรรมทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรม เมื่อลองพิจารณาดูเฉพาะ
เรื่องเพศ (ที่สังคมให้แหล่งอำ�นาจความเป็นเพศชายมากกว่าความเป็นเพศหญิง) เราจะเห็นว่าใน
สังคมครอบงำ�แบบชายเป็นใหญ่นั้น วัฒนธรรมได้สั่งสอนและกดดัน ให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงใน
การแก้ ไขปัญหาและจัดการกับความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยสอนผ่านกระบวนการสร้างความเป็นลูก
ผู้ชาย ที่ต้องเป็นผู้มีศักดิ์ศรีและแพ้ ไม่ได้ ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมนี้ก็ ได้อบรมสั่งสอนให้ผู้หญิง
ยอมรับความรุนแรง โดยสอนให้อดทน และยอมตามเพื่อรักษาความเป็นผู้หญิงหรือเมียที่ดี เรา
จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมครอบงำ�แบบชายเป็นใหญ่นี้ สั่งสอน หล่อหลอมบุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
แหล่งอำ�นาจมากกว่า ให้มีความก้าวร้าวรุนแรง (aggression) และหล่อหลอม กดดัน ทั้งทางตรง
และอ้อม ให้กลุ่มคนที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่าต้องสยบยอม (passivity) ปัญหาหรือความขัดแย้ง
หลายรูปแบบทีเ่ ป็นความไม่ยตุ ธิ รรมหรือไม่ชอบธรรม จึงดำ�รงอยูเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมนี้โดย
ปราศจากการท้าทายหรือการตั้งคำ�ถาม ผลที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรมนี้หล่อหลอมให้คนเรามีทาง
เลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอยู่สองแบบ คือการใช้ความก้าวร้าวรุนแรง หรือการสยบยอม
(ทั้งโดยเต็มใจเพราะยึดมั่นในวัฒนธรรม และไม่เต็มใจ) ซึ่งทั้งสองเป็นความสุดโต่ง ไม่ใช่หนทางใน
การแก้ปัญหา การสร้างสันติหรือสร้างความยุติธรรม ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม
สันติวธิ คี อื ทางสายกลาง หรือทางเลือกทีช่ ว่ ยให้เรามีทางออกจากวัฒนธรรมนี้ และสันติวธิ คี อื
หลักการและวิธกี ารทีต่ อ้ งเป็นไปเพือ่ เป้าหมายของการสร้างความยุตธิ รรม หรือฟืน้ ฟูคณ
ุ ธรรมของ
บุคคล กลุ่มคนหรือประเทศที่ได้รับความไม่ยุติธรรมจากระบบหรือเหตุการณ์ความขัดแย้ง มิใช่
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เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคนใด ที่ได้รับอภิสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์
ลดลงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ (ท่านที่สนใจเรื่องสันติวิธี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จากแนวคิด หลักการและปฏิบัติการสันติวิธีของมหาตมะคานธี มาร์ติน ลูเธอร์คิง และเนลสัน
แมนเดลลา)
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะเสนอเฉพาะเรื่องการสื่อสารสันติวิธี ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของแนวคิด
และปฏิบัติการสันติวิธี เพื่อช่วยให้นักกิจกรรมสังคมสามารถนำ�ไปใช้ ในการป้องกัน หรือระงับ
ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจก่อนที่จะบานปลาย หรือนำ�ไปใช้เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
เพื่อนร่วมงาน สมาชิกครอบครัว และเพื่อนฝูงของเรา ในสถานการณ์ที่คนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่
ก่อความเสียหาย หรือส่งผลต่อชีวิตและการทำ�งานของเรา โดยแนวทางการสื่อสารสันติวิธีมีดังนี้
1. บอกถึงความรู้สึกทั้งหมดของเราที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือการกระทำ�ของอีกฝ่าย
2. พูดเฉพาะความจริงเท่านั้น
3. มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้าง หรือโทษตัวเองหรืออีกฝ่ายหนึ่ง
4. ระบุพฤติกรรมทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ คนกระทำ�อย่างชัดเจน โดยไม่ตดั สิน ให้ความหมาย หรือให้
ความเห็นต่อพฤติกรรมของเขา เช่น หากเพื่อนร่วมงานมาทำ�งานสายประมาณหนึ่งชั่วโมง
ติดต่อกันหลายวัน นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและกระทบกับเรา แต่หากเราบอกเขาว่า
เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว เขาไม่รับผิดชอบ เขาเอาเปรียบเรา คำ�พูดเช่นนี้จะเป็นการตัดสินตัว
ตนของเขา ซึ่งเป็นวิธีพูดแบบที่คนเราส่วนใหญ่ประพฤติกัน หรือไม่เช่นนั้นเราก็อาจนินทา
หรือพูดลับหลัง วัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้พฤติกรรมของเพื่อน หรือแก้ปัญหาในการ
ทำ�งาน และยังอาจเป็นต้นตอของความแตกแยก และแบ่งพรรคแบ่งพวกในทีท่ �ำ งานอีกด้วย
5. ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรา กับความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือกับงาน อันเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง
6. เสนอทางออกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในลักษณะของพฤติกรรมใหม่ที่อีกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติได้จริง โดยไม่แนะนำ�สั่งสอนหรือเทศนา
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เราจะสังเกตเห็นว่า แนวทางการสื่อสารสันติวิธี คือการสมานฉันท์ โดยการเอาความจริงที่เกิด
ขึ้นมาพูดคุยกัน บอกผลกระทบของเหตุการณ์ และเสนอแนะทางออกโดยไม่มีการตำ�หนิ กล่าว
โทษหรือตัดสินถูกผิดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานมาทำ�งานสาย
ประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน เราสามารถเรียบเรียงวิธีพูดเพื่อสื่อสารสันติวิธี
กับเพื่อนผู้นี้ได้ ดังตัวอย่างคำ�พูดต่อไปนี้
ฉันรู้สึกอึดอัด กังวลใจ ไม่พอใจ และไม่สบายใจ ที่เธอมาทำ�งานช้าวันละหนึ่งชั่วโมงติดต่อ
กันเป็นเวลากว่าหนึง่ อาทิตย์แล้ว เพราะมันทำ�ให้งานทีเ่ ราต้องทำ�ด้วยกันไม่เสร็จทันกำ�หนด
และทำ�ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ อึดอัดใจ เพราะรู้สึกว่าพวกเขาต้องทำ�งานมากกว่าเธอ
หรือ...(บอกผลกระทบอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ) ฉันจึงขอเสนอว่า ในคราวต่อไปหากเธอมีความจำ�เป็น
ต้องมาทำ�งานสายหลายวัน ขอให้เธอบอกฉันก่อนล่วงหน้าหรือให้ โทรมาบอก เพื่อฉันจะ
ได้เตรียมการทำ�งานให้เสร็จทันกำ�หนด และทำ�ความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ด้วย
หลังจากทีเ่ ราเตรียมประโยคคำ�พูดเหล่านีแ้ ล้ว เราต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณาด้วยว่า เราจะสือ่ สาร
กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไร เช่น ผ่านการเขียนหรือพูดโดยตรง และหากจะพูดโดยตรง ก็ต้องหาจังหวะ
เวลาที่เหมาะสมที่เขาพร้อม และนัดหมายกับเขาก่อน และก่อนที่จะไปพูด ก็ต้องแน่ใจว่าจิตใจเรา
ว่างและพร้อมจริงๆ ที่จะฟังในสิ่งที่เขาอาจตอบโต้กลับมา
เป้าหมายของการสือ่ สารสันติวธิ อี นั ดับแรก คือการเปลีย่ นแปลงตัวเอง จากทีเ่ คยมีพฤติกรรม
ตอบโต้กับปัญหาด้วยการใช้ความก้าวร้าว หรือไม่ก็สยบยอม เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หลุดพ้น
จากวัฒนธรรมครอบงำ� ด้วยการสื่อสารอย่างสันติวิธีถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
กับเราหรือความสัมพันธ์ของเรากับอีกฝ่ายหนึ่ง นี่คือการที่เราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของเราเอง
คือการปกป้องคุณธรรมหรือความถูกต้อง และหากเรากระทำ�ตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ก็ ให้มั่นใจว่า การสื่อสารเช่นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำ�ร้าย หรือทำ�ให้อีกฝ่ายหนึ่งให้เสียหาย ทั้ง
ยังมีประโยชน์ โดยอ้อม คือการช่วยบอกให้อีกฝ่ายรู้ถึงผลจากการกระทำ�ของเขาที่กระทบกับเรา
และยังช่วยแนะนำ�พฤติกรรมใหม่ โดยปราศจากการตัดสินหรือทำ�ให้เขารู้สึกผิด
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนอยากเน้นย้ำ�ว่า การสื่อสารสันติวิธีที่นำ�เสนอข้างต้นนี้ เป็นเรื่องใหม่ที่
เราต้องฝึกฝน ซึ่งท่านอาจรู้สึกกระอักกระอ่วนใจในช่วงแรกที่สื่อสารด้วยวิธีนี้ แต่หากทำ�ให้ถูก
ต้องตามหลักการ เราก็จะเห็นผลได้ และหากทำ�ไปเรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เรา
ทำ�ได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในตัวเราและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอีกฝ่ายหนึ่ง
และหากผู้ ใดต้องการนำ�การสื่อสารสันติวิธีไปใช้ ผู้เขียนแนะนำ�ให้ลองแต่งประโยคแบบสันติวิธี
ที่ต้องการสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งก่อน อย่าเพิ่งผลีผลามพูดออกไปเพราะคิดว่าเราเข้าใจแล้ว เมื่อ
เขียนประโยคทั้งหลายเสร็จแล้ว ลองอ่านทบทวนจนแน่ใจว่ามันเป็นการสื่อสารสันติวิธีจริงๆ ทั้งนี้
เพราะเรามักตกร่องการตำ�หนิ การตัดสิน หรือการแนะนำ�แบบเทศนาสัง่ สอน หรือไม่เช่นนัน้ ก็เสนอ
ทางออกที่ไม่เป็นรูปธรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่งจนเป็นนิสัย
ประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยจัดอบรมเรื่องนี้มาหลายรุ่นพบว่า แม้หลังจากที่ได้อธิบายแนวทาง
การสือ่ สารสันติวธิ ีให้ผเู้ รียนทราบแล้ว และลองให้ทกุ คนแต่งประโยคทีจ่ ะนำ�ไปใช้แก้ ไขปัญหาความ
สัมพันธ์ ซึ่งคู่กรณีที่ผู้เรียนเลือก ส่วนใหญ่มักเป็นคนในครอบครัวหรือที่ทำ�งาน เราพบว่า ประโยค
ของผู้เรียนกว่าร้อยละ 90 เป็นประโยคที่มีลักษณะตัดสินอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การตัดสินว่าเขาเป็นคน
ไม่รับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ขี้เกียจ หรือเอาเปรียบคนอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้เรียนมักแนะนำ�พฤติกรรม
ใหม่ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นข้อแนะนำ�กว้างๆ ที่ปฏิบัติตามได้ยาก เช่น แนะนำ�ให้อีกฝ่าย
“หัดมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้” (ขณะที่อีกฝ่ายอาจคิดว่าตัวเขาเองมีความรับผิดชอบดีอยู่
แล้ว) หรือแนะนำ�ให้อีกฝ่าย “ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น” (ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจคิดว่าเขาประพฤติตัวดี
อยู่แล้ว) หรือการขอให้ลูก “ตั้งใจเรียนให้มากขึ้น” (ขณะที่ลูกก็คิดว่าเขาเรียนหนักเกินไปอยู่แล้ว)
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารสันติวิธีไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้แก้ ไขความขัดแย้งได้ ในทุกสถานการณ์
ข้อจำ�กัดของการสื่อสารสันติวิธีรูปแบบนี้คือ เราไม่สามารถนำ�วิธีการดังกล่าวไปใช้ ในสถานการณ์
ความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมโดยการทำ�ร้ายจากฝ่ายที่มีอำ�นาจเหนือกว่า และสังคมก็มีระบบที่
ยินยอมให้เกิดการทำ�ร้ายเช่นนัน้ ได้ โดยชอบธรรม เช่น กรณีสามีทีท่ บุ ตีภรรยา (เพราะคนส่วนใหญ่
คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว) หรือกรณีเจ้านายที่เอาเปรียบลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติ (เพราะ
คนในสังคมจำ�นวนไม่น้อยเห็นว่า การเอาเปรียบลูกจ้างซึ่งไม่ใช่คนไทยเป็นสิ่งที่รับได้) เป็นต้น
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Education either functions as an instrument which is used to facilitate
integration of the younger generation into the logic of the present system and
bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by
which men and women deal critically and creatively with reality and discover
how to participate in the transformation of their world.
Paulo Freire

การศึกษาอาจเป็นได้ทั้งเครื่องมือที่จะนำ�คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตรรกะของระบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และหล่อหลอมให้พวกเขายอมตาม หรืออาจเป็นวิถีปฏิบัติแห่งเสรีภาพ เป็นหนทาง
ที่ชายและหญิงจะรับมือกับความเป็นจริงได้อย่างพินิจพิเคราะห์และสร้างสรรค์ และค้นพบ
วิธีการที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขา
เปาโล ไฟรเร

82

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

บทที่สอง

แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเรียนรู้ของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ให้ความสำ�คัญกับ “การ
เรียนรู้” มากกว่า “การสอน” เพราะความหมายของการสอนในระบบการศึกษากระแสหลัก มา
จากฐานความเชื่อว่าครู อาจารย์ หรือวิทยากร มีอำ�นาจและความรู้มากกว่าผู้เรียน และยังเป็นผู้
ที่มีคำ�ตอบให้กับคำ�ถามหรือปัญหาของผู้เรียน แต่ในกระบวนการอบรมของศูนย์ฯ เราเชื่อว่าทุก
คนเป็นทั้งครูและผู้เรียนรู้ ไปด้วยในขณะเดียวกัน เพราะในการเรียนรู้ที่นำ�ประสบการณ์ชีวิตของ
คน มาเป็นฐานของการสร้างความรู้หรือปัญญานั้น ย่อมไม่มีประสบการณ์ชีวิตของใครที่เหนือ
กว่าใคร หรือสามารถจัดเป็นสูตรสำ�เร็จตายตัวได้ เพราะเงื่อนไขปัจจัยในชีวิตของแต่ละคนนั้น
แตกต่างกัน บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงไม่สามารถตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เหนือผู้อื่นได้ ประสบการณ์ของทุกชีวิตคือครู และทุกคนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
คนอื่นๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเรายังเชื่อด้วยว่า ปัญญาของผู้เรียนนั้นไม่ได้ถูกจำ�กัด หรือ
กำ�หนดโดยระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศภาวะ เพศวิถี อายุ ศาสนา หรือชาติพันธุ์
ทุกชีวิตและทุกประสบการณ์จึงมีความพิเศษ มีคุณค่า และมีความหมายอยู่ในตัวเอง แนวคิดที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้มีอยู่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

การศึกษาเพื่อความเป็นไท

เปาโล ไฟรเร (Paulo Freire) นักทฤษฎีปฏิรูปการศึกษาชาวบราซิล ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจาก
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แนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นไท (education for liberation) หรือการศึกษาของผู้ถูกกดขี่
(pedagogy of the oppressed) เรียกวิธีการเรียนการสอนแบบที่มักใช้กันอยู่ในระบบการศึกษา
กระแสหลักว่า เป็นการเรียนการสอนในระบบ “ฝากธนาคาร” (banking system) กล่าวคือ ระบบ
การศึกษาแบบนี้มองว่า นักเรียนคือแก้วน้ำ�ที่ว่างเปล่า และครูซึ่งถูกทึกทักว่าเป็นผู้ทรงความรู้นั้น
ก็มีหน้าที่ป้อนข้อมูลให้แก่นักเรียน เปาโล ไฟรเร และผู้ที่สนใจการปฏิรูปการศึกษาในแนวเดียวกับ
เขา ต่างเห็นพ้องกันว่า การศึกษาเช่นนี้คือเครื่องมือที่ผู้ปกครองใช้ ในการควบคุม และครอบงำ�ผู้
เรียนหรือประชาชน ให้สยบยอมต่อระบบการกดขี่ที่มีอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ที่รัฐกระทำ�
ต่อประชาชน หรือการกดขี่ของชั้นปกครอง นายทุนหรือชนชั้นนำ�  ที่มีผลทำ�ให้ความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมในสังคมดำ�รงอยู่ต่อไป
การศึกษาเพื่อความเป็นไทของเปาโล ไฟรเร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างหรือปลุก
จิตสำ�นึก ซึ่งตรงกับคำ�ภาษาอังกฤษว่า “conscientization” กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งให้ผู้
เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคม เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นอิสระจากการ
ครอบงำ�ทางความคิดความเชื่อโดยรัฐหรือผู้ปกครอง ทำ�ให้ผู้เรียนมองเห็นความไม่เป็นธรรมใน
สังคม และเกิดจิตสำ�นึกที่จะลุกขึ้นรวมตัวกัน เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงระบบที่กดขี่ และก่อ
ให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม การเรียนรู้ ในความหมายนี้ จึงต้องนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้ง
กับตัวผู้เรียนและสังคม
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้มีฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนมีความคิด ปัญญา และ
ความสามารถ ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ในชีวิตของตน จึงมีการเปลี่ยนคำ�เรียกผู้สอน จากคำ�
ว่า “ครู” “อาจารย์” หรือ “วิทยากร” มาเป็นคำ�ว่า “กระบวนกร” “ผู้จัดกระบวนการ” หรือ “ผู้นำ�
กระบวนการ” (facilitator) ริอาน ไอสเลอร์ กล่าวว่า การศึกษาในวัฒนธรรมอำ�นาจร่วมนั้น ผู้สอน
ไม่ใช่ผู้นำ�  หากแต่มีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน ผู้สอนคือผู้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ปัญญา ความมั่นใจ และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน (Eisler and Loye 1998) ขณะที่
เบลล์ ฮุค (bell hook 1994) นักคิดนักเขียนสตรีนิยมแนวหน้าของอเมริกา ผู้ซึ่งได้รับอิทธิพล
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จากเปาโล ไฟรเร ใช้คำ�ว่า “การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม” (engaged pedagogy) ซึ่งเธออธิบาย
ว่า คือกระบวนการสร้างหรือฟื้นฟูอำ�นาจให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนี้ เพราะการสอนที่ถือเอา
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำ�ให้ผู้สอนไม่อาจใช้หลักสูตร หรือวิธีการสอนที่ตายตัวกับผู้เรียนทุกกลุ่ม
เหมือนๆ กัน ส่งผลให้ผู้สอนต้องตื่นตัวในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
สอดคล้องกับสภาวะของผู้เรียนตลอดเวลา แต่เบลล์ ฮุคก็เห็นว่า ขบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษาดังกล่าวยังมีข้อจำ�กัด เพราะถูกคิดค้นผ่านประสบการณ์ของผู้ชาย และนักสตรีนิยมผู้
หญิงหัวก้าวหน้าที่เป็นคนผิวขาว

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: ใครเปลี่ยน? อะไรที่เปลี่ยน?

เบลล์ ฮุค และนักสตรีนยิ มผิวสีคนอืน่ ๆ จากประเทศลาตินอเมริกาและเอเชีย ตลอดจนนักสตรี
นิยมหญิงรักหญิง คือกลุ่มคนที่ผลักดันให้แนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ต้องผนวกประเด็นเรื่องชนชั้น สีผิว ชาติพันธุ์ เพศภาวะและเพศวิถีเข้าไว้ด้วย และพัฒนาเป็น
กระบวนการเรียนการสอนที่มีชื่อเรียกว่า “การทำ�งานเพื่อต่อต้านการกดขี่” (anti-oppression
work) ที่ไม่ได้มุง่ เฉพาะการเปลีย่ นจิตสำ�นึกทีน่ �ำ ไปสูก่ ารท้าทายและเปลีย่ นแปลงอำ�นาจรัฐ อำ�นาจ
ของผู้นำ�หรือผู้ปกครอง และระบบสังคมภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการถอดรากถอนโคนการ
ครอบงำ�และการกดขี่ทางเพศ สีผิว ชาติพันธุ์ ชนชั้น และเพศวิถี ที่ดำ�รงอยู่ในตัวของผู้เรียนและ
ผู้สอนด้วย
ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมเห็นว่า การทำ�งานอบรมสำ�หรับคนทำ�งานเพื่อ
สังคมนั้น มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบคิด ที่ชี้ให้เห็นความทับซ้อนของการกดขี่รูป
แบบต่างๆ และเสนอแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมที่ดำ�รงอยู่ในระบบสังคมและ
ภายในกลุ่มนักกิจกรรมสังคมด้วยกันเอง เบลล์ ฮุคเป็นนักสตรีนิยมผู้หนึ่งที่ท้าทายวิธีการสอน
วิชาสตรีศึกษาของนักสตรีนิยม ที่เธอเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม (ที่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี และมีการศึกษาสูง) เธอมองว่านักสตรีนิยมเหล่านี้ กำ�ลังแบ่งแยกวิถีปฏิบัติ
ส่วนตัวและชีวิตสาธารณะออกจากกัน ทั้งที่ขบวนการสตรีนิยมเรียกร้องมาโดยตลอดว่า เรื่องส่วน
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ตัวคือการเมือง และเราไม่สามารถแยกพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะออกจากกันได้ การสอน
แบบอนุรักษ์นิยมคือการสอนที่ผู้สอนไม่ยอมนำ�เอาประสบการณ์ชีวิตของตนเองเข้าไป “เสี่ยง”
ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน แต่เลือกที่จะสอนโดยใช้ชีวิตของผู้หญิงคนอื่นๆ เป็นวัตถุ
ในการวิเคราะห์วิจัย เป็นการสอนที่ผู้สอนไม่ต้องท้าทายวิถีชีวิต อำ�นาจและอภิสิทธิ์ของตน และ
ไม่ต้องสร้างความตระหนักรู้หรือเปลี่ยนแปลงตนเอง แม้แต่ในเรื่องที่ตนสอนอยู่ ในทางตรงกัน
ข้าม แนวคิดและวิธีการทำ�งานของกลุ่มสตรีนิยมต่อต้านการกดขี่ เป็นการทำ�งานที่เรียกร้องให้
เกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้สอน ไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขา การทำ�งานเช่นนี้ คือการปฏิบัติและการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
ตามแนวทางสตรีนิยมอย่างแท้จริง (feminist practice หรือ engaged feminism) สรุปว่าสิ่งที่
ขาดหายไปจากวิถีการทำ�งานของนักสตรีนิยมเสรีนิยม คือการเรียกร้องให้ผู้ร่วมขบวนการทำ�งาน
เรื่องผู้หญิง ที่นำ�โดยนักสตรีนิยมที่มีอัตลักษณ์กระแสหลัก เช่น มาจากชนชั้นสูง เป็นคนผิวขาว
จบการศึกษาสูง มีอาวุโสมาก มีประสบการณ์ทำ�งานมานาน มีตำ�แหน่งเป็นผู้นำ�องค์กรหรือเป็นผู้
ก่อตั้งองค์กร และเป็นผู้หญิงรักต่างเพศ ต้องทำ�งานเพื่อท้าทายอำ�นาจและอภิสิทธิ์ที่ตนเองได้รับ
จากอัตลักษณ์กระแสหลักที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึง 2541 ผู้เขียนมีโอกาสได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์จอร์จ เลกี้ (George
Lakey) ผู้อำ�นวยการองค์กรการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Training For Change) ที่เมืองฟิลา
เดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จอร์จ เลกี้ เป็นทีร่ ูจ้ กั จากการทำ�งานฝึกอบรมแบบผ่านประสบการณ์
ในเรื่องความยุติธรรมและปฏิบัติการสันติวิธี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ผู้เขียนยังได้เรียน
รู้และทำ�งานร่วมกับ แคธรีน นอร์สเวอร์ตี้ (Kathryn Norsworthy) ซึ่งเป็นอาจารย์สตรีนิยม ที่สอน
ด้านความยุติธรรมแนวต่อต้านการกดขี่ จากมหาวิทยาลัยโรลลินส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นชาวผิวขาว เป็นคนรักเพศเดียวกันที่มาจากครอบครัวชนชั้นล่าง มีความ
มุ่งมั่นในการทำ�งานเพื่อลดการเหยียดผิว การกีดกันคนรักเพศเดียวกัน และการกดขี่ทางชนชั้น
ทัง้ สองท่านมีฐานคิดและกระบวนการอบรมผ่านประสบการณ์ ทีช่ ี้ให้เห็นความเกีย่ วโยงสัมพันธ์กนั
ของการกดขี่อัตลักษณ์ชายขอบ ที่ทับซ้อนและส่งเสริมกันและกัน ซึ่งการกดขี่ที่ว่านี้ยังดำ�รงอยู่
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ในตัวนักกิจกรรมสังคม องค์กร หรือสถาบันที่ทำ�งานเพื่อความยุติธรรมด้วย ดังนั้น กระบวนการ
อบรมของอาจารย์สองท่านนี้ จึงใช้วิธีการท้าทายให้ผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่คือนักกิจกรรมสังคม ต้อง
ทำ�งานรื้อถอนและเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องการกดขี่ทางเพศ เพศวิถี ชนชั้น สีผิว ชาติพันธุ์ และ
สัญชาติไปพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งงานอบรมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หรือตลอดภาคการ
ศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ทั้งสองยังทำ�งานเพื่อท้าทาย และเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบกระแส
หลักในมหาวิทยาลัย ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ก่อนหน้าที่จะไปเรียนรู้กับอาจารย์สองท่านนี้ ผู้เขียนเคยทำ�งานฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้ง
ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างของโครงการพัฒนาชนบทขององค์กรต่างประเทศ และได้ถูกส่งไป
เรียนเรื่องการจัดการอบรมในต่างประเทศด้วย แต่แนวคิดและวิธีการอบรมที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติอยู่ในสมัยนั้น เป็นการอบรมที่มุ่งให้ผู้เรียนซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้าง สามารถนำ�ข้อมูล
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มชาวบ้านรากหญ้าอีกต่อหนึ่ง วิธีการอบรมจึงเน้นหนักไปที่การป้อน
ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการ
ดูงาน และการพัฒนาทักษะการทำ�งานเป็นหลัก แต่หลังจากทำ�งานอบรมในลักษณะดังกล่าวได้
ระยะหนึ่ง ผู้เขียนก็เริ่มตั้งคำ�ถามว่า การอบรมในแนวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้จริง
หรือไม่ และสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบภายหลังคือ แม้จะเป็นวิทยากรที่สอนคนอื่น แต่ตัวผู้เขียนก็ ไม่ได้
เกิดความมั่นใจในตนเอง หรือในทฤษฎีและข้อมูลที่ตนเองใช้สอนคนอื่นๆ เรียกได้ว่า วิทยากร
เองไม่ได้เกิดการเติบโตภายใน ผู้เขียนจึงเชื่อว่า การอบรมแนวนั้นคงไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป้าหมายของการอบรมอยู่ที่การให้ผู้เรียนเอาข้อมูลไปเผยแพร่กับกลุ่มชาว
บ้านอีกต่อหนึ่ง ต่อมาผู้เขียนจึงเลิกราจากอาชีพนักฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าว
เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากกระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและ
ความยุติธรรม อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ข้อมูลจากการประเมินผล
การจัดอบรมโดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมหลายรุ่นพบว่า ผู้เรียนมักพูดถึงผลที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด หรือกรอบคิดในการมองปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งมีอยู่หลายเรื่อง เช่น การมอง
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เห็นว่าปัญหาหลายปัญหาทีผ่ ูห้ ญิงหรือกลุม่ คนทีม่ อี ตั ลักษณ์ชายขอบเผชิญอยู่ ไม่ใช่ปญ
ั หาส่วนตัว
หรือเป็นผลกรรมจากชาติที่แล้ว แต่เป็นปัญหาความไม่เป็นธรรมจากระบบสังคม การมองเห็นว่า
ความไม่เป็นธรรมไม่ได้เกิดเพราะนิสัย หรือพฤติกรรมส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง แต่เป็นผลมาจากระบบโครงสร้างสังคม ที่เอื้อให้ความไม่เป็นธรรมนั้นเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่
ได้ การนำ�เอาความเข้าใจเรื่องอำ�นาจและวิธีการใช้อำ�นาจมาวิเคราะห์ปัญหา ทั้งในระดับส่วนตัว
องค์กร และโครงสร้างสังคม การเข้าใจเรื่องเพศภาวะที่มากไปกว่าเรื่องบทบาทหน้าที่ และสรีระ
ร่างกายของเพศหญิงและเพศชายเท่านัน้ การทำ�งานเรือ่ งการใช้อ�ำ นาจระหว่างคนทำ�งานเพือ่ สังคม
และการท้าทายเรื่องการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในหมู่คนทำ�งานเรื่องเพศ
นอกจากนี้ การเรียนรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับอำ�นาจและวัฒนธรรมการใช้อำ�นาจแบบต่างๆ ใน
สังคม ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำ�รวจตัวเอง และสะท้อนคิดถึงวิธีที่ตนเองเคยใช้อำ�นาจเหนือผู้
อื่น หรือถูกผู้อื่นใช้อำ�นาจเหนือกว่า นับเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการรู้จักตัวเองมากขึ้น ทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ และนำ�ไปสู่ความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เราเห็นได้ชัด คือการพัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งหมายถึงการ
ฟังเรื่องราวหรือปัญหาของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน ไม่คิดวิเคราะห์ ไม่พูดขัดจังหวะ หรือแนะนำ�ทางออก
ซึ่งนี่เป็นทักษะที่นักกิจกรรมทางสังคมยังขาดการฝึกฝน และมักไม่ได้ ใช้ทักษะนี้ในการทำ�งาน
หรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว ดังนั้น ในวันแรกๆ ของการอบรม ผู้เรียนหลายคนจึงบอกว่า ตนเอง
รู้สึกอึดอัดมากที่ต้องฟังโดยไม่ได้ถามคำ�ถาม แลกเปลี่ยน หรือให้คำ�แนะนำ�  แต่หลังจากเริ่มต้น
การอบรมไปได้ระยะหนึ่ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้ค้นพบว่า การฟังอย่างลึกซึ้งนี้ให้ผลดีมากกว่าการ
ฟังโดยมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนหรือให้คำ�แนะนำ�  และแสดงความตั้งใจที่จะนำ�ทักษะการฟังเช่นนี้ไปใช้
โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด
ท้ายทีส่ ดุ การเปลีย่ นแปลงอีกด้านหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ คือการทีผ่ ูเ้ รียนส่วนใหญ่มกั ยอมรับว่า ตนเอง
ต้องแบกรับภาระหน้าที่ ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่ขาดการดูแล
ตัวเองอย่างเพียงพอ ผูเ้ รียนส่วนหนึง่ เห็นว่าการเข้าร่วมอบรมทีศ่ นู ย์ผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความ
ยุติธรรม เป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ย้อนคิด และเห็นความสำ�คัญของการรักตัวเอง และมองเห็น
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โอกาสที่จะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนเหล่านี้ ต้องอาศัยระยะเวลาการอบรมที่นานพอ
สมควร เพราะต้องอาศัยกระบวนการที่จะช่วยชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่า ความคิดความเชื่อส่วนใหญ่ใน
สังคมนั้นมีที่มาอย่างไร และส่งผลต่อตัวเราเองและคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างไร ทั้งยังมอง
เห็นด้วยว่า ความคิดความเชื่อเหล่านี้มันฝังอยู่ในเนื้อในตัวของเราแต่ละคน และแสดงออกผ่าน
พฤติกรรมและคำ�พูดเช่นไร จากนั้นจึงมาถึงการรื้อถอนความคิดความเชื่อเดิม โดยการทำ�ความ
รู้จักกับชุดความคิด และฝึกฝนทักษะและพฤติกรรมที่ต่างออกไปจากที่เคยชินมาในวัฒนธรรม
เดิมๆ การอบรมเช่นนี้จึงต้องอาศัยทีมกระบวนกรที่มีปรัชญา แนวคิด และวิธีการทำ�งานในแนว
เดียวกัน และสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งในกระบวนการอบรมเช่นนี้คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย และ
สร้างความเป็นกัลยาณมิตรในหมู่ผู้เรียน เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาได้เกื้อกูล และเป็นกำ�ลังใจใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองของกันและกัน ทั้งในระหว่างการอบรม และหลังจากที่การอบรม
สิน้ สุดลงแล้ว ซึง่ กระบวนการสร้างกัลยาณมิตรเช่นนีจ้ ะเกิดผลยิง่ ขึน้ หากผูเ้ รียนได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลีย่ นความก้าวหน้า อุปสรรค และติดตามความเปลีย่ นแปลงในชีวติ และการงานของกันและ
กันอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว

การเรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง

ปี พ.ศ. 2537 เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อติช นัท ฮันห์
และได้ปฏิบัติธรรมกับลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณแนวพุทธ ที่เน้นการปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน 9 ปีให้หลังผู้เขียนจึงมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อโดยตรง
และนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญยิ่งของชีวิต เพราะผู้เขียนได้เรียนรู้จากหลวงพ่อถึงวิธีการทำ�งาน
ระดับลึก เพือ่ เปลีย่ นแปลงความโกรธทีผ่ ู้เขียนมีตอ่ พ่อ ที่ใช้ความรุนแรงกับแม่และลูก เกือบตลอด
ช่วงที่พ่อมีชีวิตอยู่กับเรา
หลวงพ่อติช นัท ฮันห์ เป็นพระสงฆ์ชาวเวียดนาม ท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและขบวนการพุทธ
ธรรมรับใช้สงั คมในสมัยสงครามเวียดนาม เป็นผูน้ �ำ ทางศาสนาและอาจารย์สอนธรรมะทีม่ ชี ือ่ เสียง

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ
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ไปทั่วโลกในเรื่องการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ท่านเห็นว่าฐานสำ�คัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคน
คือฐานด้านจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึงสติ การรู้ตัว หรือสภาวะการตระหนักรู้ การสอนธรรมะของ
หลวงพ่อเน้นที่การนำ�ประสบการณ์ของท่านเองมาพิจารณา หรือนำ�เรื่องจริงในชีวิตของบุคคล
ต่างๆ มาให้ลูกศิษย์พิจารณาทำ�ความเข้าใจ ท่านเห็นว่าการเรียนรู้ของคนเรา คือการเยียวยา
บาดแผลหรือความทุกข์ต่างๆ ในชีวิตของเรา การสอนธรรมะของท่านจึงผนวกทั้งเรื่องการคิด
พิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาจนมองเห็นความจริงหรือสัจธรรม การรับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา หรือการสัมผัสกับความทุกข์ และฝึกการมีสติรู้ตัวจากการ
เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการทำ�กิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน หลวงพ่อกล่าวว่า การรู้ตัวหรือพลังแห่ง
สตินี้เอง ที่จะช่วยให้คนเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดความเชื่อที่
เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมเดิมทีท่ �ำ ร้ายเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน่ หากขาดสติหรือการรูต้ วั ซึง่ เป็น
มิติด้านจิตวิญญาณแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคนเราจะหยุดอยู่แค่การเปลี่ยนความคิดเท่านั้น
แต่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรู้เพียงระดับความคิดเช่นนี้ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เป็นองค์รวม
ตัวอย่างหนึ่งในวิธีการสอนของหลวงพ่อ คือหลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งใน
ขณะที่เรามีความขัดแย้ง และให้ ใช้สติหรือการรู้ตัว (ซึ่งอาจทำ�โดยใช้การรับรู้ลมหายใจหรือการรู้
กายเป็นฐาน) เพื่อให้เราสามารถรับฟังเรื่องราวหรือความคิดที่เราไม่เห็นด้วยจากอีกฝ่ายหนึ่งได้
ตลอด จนเราสามารถได้ยินความทุกข์หรือข้อจำ�กัดหรือมุมมองของเขา การฟังเช่นนี้เองที่ช่วยให้
เกิดความเข้าใจหรือความเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งอย่างปราศจากอคติ ความเข้าใจซึ่งทางพุทธศาสนา
เรียกว่าปัญญาและความเมตตากรุณานี้เอง ที่เป็นฐานของการแปรเปลี่ยนคนเราให้ก้าวพ้นไป
จากความไม่เข้าใจและความโกรธ อันเป็นต้นตอของความทุกข์ นอกจากนี้ หลวงพ่อยังสอนลูก
ศิษย์ ให้เปลี่ยนแปลงความโกรธด้วยการนอนพักลงกับพื้น และใช้การผ่อนคลายร่างกายและลม
หายใจระงับความโกรธที่กำ�ลังเกิดขึ้น เมื่อเราสามารถโอบอุ้มความโกรธได้ และไม่ตอบโต้อีกฝ่าย
หนึ่งด้วยความไม่เข้าใจ ความโกรธ หรือความเกลียด เมื่อทำ�ได้เช่นนั้นแล้ว เราจึงจะพิจารณาถึง
สาเหตุของความไม่เข้าใจและความโกรธนั้น แล้วใช้สัมมาวาจาเพื่อสมานฉันท์กับผู้ที่ทำ�ให้เราโกรธ
ในแง่นี้หลวงพ่อจึงเห็นว่า ผู้สอนหรือกระบวนกรคือผู้เยียวยา ดังนั้นผู้สอนจึงควรมีคุณสมบัติ
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ของการเป็นผู้มีสติ ตระหนักรู้ เป็นผู้ที่มีสุขภาวะดี (well being) ทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
และมีประสบการณ์ ในสิ่งที่ตนเองสอน เช่น เมื่อสอนผู้อื่นเรื่องความสุขหรือการสมานฉันท์ ตนเอง
ก็ต้องสามารถมีความสุขหรือสมานฉันท์กับความขัดแย้งในชีวิตของตนเองได้จริง เบลล์ ฮุค ผู้
ซึ่งเลื่อมใสวิธีการสอนของหลวงพ่อติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า กระบวนกรหรือผู้สอนที่เปิดใจกว้าง
และท้าทายตนเองเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในตนนั้น จะสามารถสร้างหลักสูตรและวิธีการเรียน
รู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสนใจ มีส่วนร่วมในกระบวนการ และช่วยนำ�ทางให้พวกเขาสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเอง และดำ�เนินชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยมและลึกซึ้ง แทนที่จะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
แค่ในระดับ “หัว” คือรู้เพียงการวิเคราะห์เชิงความคิด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
เพราะไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่า เขามีอำ�นาจที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาในระดับโครงสร้างที่ฝังลึก
ได้ ดังที่นักการศึกษาสตรีนิยมกระแสหลักมักสอนกันอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
เบลล์ ฮุค กล่าวว่า การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงแบบองค์รวมนี้ แม้จะมีเป้าหมายทีก่ ารสร้าง
หรือฟื้นฟูอำ�นาจให้ผู้เรียน แต่ผลที่ตามมาก็คือ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนหรือกระบวนกรจะสามารถ
ฟื้นฟูอำ�นาจในตนเอง และขยายขอบเขตทางปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ไปด้วยกัน การ
เรียนรู้แบบนี้ยังตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งของคนเรามีโอกาสที่จะเกิด
ได้มาก เมื่อเรายอมก้าวออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยไปสู่ “พื้นที่เสี่ยง” คือก้าวไปสู่พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ ใหม่ แต่หากผู้สอนหรือกระบวนกรมุ่งที่จะท้าทายให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ โดยกระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนสำ�รวจความเปราะบางในชีวิตของตน หรือให้
บอกเล่าประสบการณ์เลวร้าย อาทิ ประสบการณ์การถูกคุกคามหรือทำ�ร้ายทางเพศ ขณะที่ตัวผู้
สอนเองปฏิเสธที่จะสัมผัสและแสดงออกในเรื่องที่เป็นความเปราะบางในชีวิตของตน และปฏิเสธ
ที่จะนำ�ตนเองเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเพื่อการเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน ในสภาพเช่นนี้ การฟื้นฟูอำ�นาจและ
การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้งสำ�หรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้
การเปิดเผยและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของกระบวนกร คือการยอมรับว่าตนเองก็เป็นผู้
ร่วมเรียนรู้เช่นเดียวกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมและความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นภายในกลุ่ม จากประสบการณ์การอบรมแนวนี้มาหลายปี ผู้เขียนพบว่าการที่กระบวนกร

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

91

เปิดเผยตัวเอง คือการอนุญาตให้ผู้เรียนรับรู้ว่า พวกเขาสามารถเปิดเผยตนเองได้เช่นกัน ดังนั้น
หลายครัง้ เมือ่ กระบวนกรจะให้กลุม่ พุดคุยแบ่งปันเรือ่ งการใช้อ�ำ นาจในทางทีผ่ ดิ เราจึงมักบอกเล่า
ประสบการณ์การใช้อำ�นาจในทางที่ผิดของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ว่าเราไม่ได้อยู่เหนือเขา และ
ยังสอบตก หรือทำ�ผิดพลาดในเรื่องการใช้อำ�นาจอยู่ แต่การเห็น ยอมรับ และพูดคุยถึงสิ่งเหล่า
นี้ในตัวเราเองอย่างเปิดเผยนี้เอง ที่จะช่วยให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาของตัวเรา และของ
ทุกคนที่ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการร้องไห้ ที่กระบวนกรควรบอกผู้เรียนว่า การ
ร้องไห้เป็นเรือ่ งปกติ การทีค่ นร้องไห้ ไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอหรือกำ�ลังทำ�สิง่ ทีน่ า่ อาย และกระบวน
กรควรบอกด้วยว่ากระบวนการอบรมนี้ใส่ใจเรื่องความรู้สึกของทุกคน

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ในแวดวงการศึกษา มีทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (adult learning) ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ ใหญ่เรียนรู้ ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง
และข้อสรุปนี้ก็ใช้ ได้กับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราบอกเด็กอายุ
3 ขวบ ว่าไฟเป็นสิ่งที่ร้อนและอันตราย อย่าเข้าใกล้ สิ่งที่เด็กรับรู้ ในตอนนั้น คือความรู้เรื่องไฟผ่าน
การบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ ใหญ่ แต่นั่นยังไม่ใช่ความรู้จากประสบการณ์ตรงของเขาเอง
ดังนั้น วันหนึ่งเมื่อเด็กเอามือเข้าไปใกล้ ไฟ เพราะอยากรู้ว่าความรู้นี้แท้จริงเป็นอย่างไร เมื่อผ่าน
ประสบการณ์สัมผัสหรือเข้าใกล้ความร้อนด้วยตนเองแล้ว เขาก็จะรู้ด้วยตัวเองจริงๆ ว่า ความ
คิดที่ว่าไฟมันร้อนนั้นเป็นอย่างไร และจะเกิดความระวังเมื่อต้องอยู่ใกล้ ไฟ เพราะได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความร้อนและอันตรายของไฟมาแล้ว
ทฤษฎีการเรียนรูข้ องผู้ ใหญ่เชือ่ มโยงกับแนวคิดมนุษยนิยมทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์มคี วามดีความงาม
อยู่ในตัวเป็นฐาน มนุษย์มีความสามารถและมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงระดับสูงสุด และ
โดยธรรมชาติ มนุษย์มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แนวคิดนี้แตกต่างจากฐานความ
เชื่อของแนวคิดพฤติกรรมนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุนระบบการศึกษาแบบวัฒนธรรม
ครอบงำ�  เพราะนักคิดในแนวนี้มีความเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความชั่วร้ายอยู่ในตัว
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ไม่มีสติปัญญาหรือสามัญสำ�นึกรับผิดชอบชั่วดี ความชั่วร้ายนี้ดำ�รงอยู่ในจิตใต้สำ�นึกที่มนุษย์ ไม่
อาจควบคุม หากปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ มนุษย์ก็จะแสดงความชั่วร้ายนี้ออกมาใน
พฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น จึงต้องใช้กฎระเบียบ การบังคับ การให้รางวัล และการลงโทษ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ ที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
ในชีวติ ส่วนใหญ่ของเรา เราได้บทเรียนและสติปญ
ั ญาจากประสบการณ์ชวี ติ ของเราเอง ชาวนา
ส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้เรียนรู้เรื่องการทำ�นาจากระบบการศึกษาของรัฐหรือจากโรงเรียน ชาวนารู้ว่า
พวกเขาควรต้องปลูกพืชชนิดใด ในฤดูอะไร ในสภาพดินเช่นไร เพราะพวกเขาหรือบรรพบุรุษของ
พวกเขาได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง กว่าที่จะกลายมาเป็นความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
หัวใจของการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่ คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential learning) มี
คำ�กล่าวที่ว่า เมื่อเราบอกเล่าทฤษฎี แนวความคิด หรือข้อมูล ผู้เรียนจะเรียนรู้เพียง 20% จากสิ่ง
ที่เขาได้ยินมาทั้งหมด หากพวกเขาได้ยินข้อมูลและได้เห็นของจริงด้วย พวกเขาจะเรียนรู้ประมาณ
40% จากสิ่งที่ได้รับมา แต่หากเขาได้ลงมือทำ�  ได้ผ่านประสบการณ์เรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง พวก
เขาจะเรียนรู้ ได้มากกว่า 80%
หากเราจะจัดการอบรมหรือจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ก่อนอื่นเราต้องทลาย
ความคิดและวิธีการสอนของระบบการศึกษาแบบครอบงำ� ซึ่งดำ�รงอยู่ในตัวผู้จัดการศึกษาหรือผู้
สอนก่อน การเรียนรู้สำ�หรับผู้ ใหญ่จะมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อมันตั้งอยู่บนฐานของการแก้ปัญหา
ที่มาจากชีวิตจริงของพวกเขา ความคิดเช่นนี้ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่า ผู้ ใหญ่มีสติปัญญาและ
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนเองได้

หลักการและกระบวนการอบรมแบบผ่านประสบการณ์
หลักการอบรมแบบผ่านประสบการณ์ ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรูห้ ลักๆ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. ประสบการณ์ (experience)
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2. การพิจารณาทบทบวน (reflection)
3. การสร้างหลักการจากประสบการณ์ ที่สามารถนำ�ไปอธิบายประสบการณ์อื่นที่เทียบเคียง
กันได้ (generalization)
4. การนำ�สิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้ ในชีวิตหรือการทำ�งาน (application)
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ส่วนนี้ จะส่งทอดกันเป็นลำ�ดับ โดยถือว่าประสบการณ์เป็นพื้นฐานที่
สำ�คัญที่สุดของการเรียนรู้ ซึ่งเราสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
เป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ดังนั้นในขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นประสบการณ์ จึงเป็นขั้นตอนที่กระบวนกรจะออกแบบหรือ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะเอื้อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในประสบการณ์บางอย่าง แทนที่จะ
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อยู่ข้างนอกวง
จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นการพิจารณาทบทวน กระบวนกรจะทำ�หน้าที่ตั้งคำ�ถาม หรือจัด
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กระบวนการให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถามและรับฟังซึ่งกันและกันทันที หลังจากที่เสร็จจากขั้นตอนที่หนึ่ง
จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการทบทวนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เริ่มด้วยการบอกถึงความรู้สึก ข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของตนเอง และ
ของผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งกลุ่ม โดยมีคำ�ถามที่มักใช้บ่อยๆ เช่น ผู้เรียนแต่ละคนรู้สึก
อย่างไร ผู้เรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มหรือบางคนในกลุ่มบ้าง ผู้เรียนสังเกตว่ากลุ่มหรือ
บางคนในกลุ่มจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร และผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์
ในขั้นตอนที่ 3 หรือขั้นการสร้างหลักการทั่วไป กระบวนกรจะตั้งคำ�ถามในระดับที่จะช่วยให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ประสบการณ์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่บทเรียนหรือข้อสรุป ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทำ�ความ
เข้าใจเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
เช่น การถามว่า เรามีข้อสรุปอะไรบ้างจากกิจกรรมที่ผ่านมา และจากความเข้าใจดังกล่าว ผู้เรียน
จะสามารถสร้างคำ�อธิบายเชิงหลักการ ที่นำ�ไปใช้อธิบายประสบการณ์หรือพฤติกรรมอื่นที่เทียบ
เคียงกันได้ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสังเคราะห์บทเรียนจากประสบการณ์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ปัญญา
ทั้งระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม
และในขั้นตอนที่ 4 หรือขั้นการนำ�ความรู้ ไปปรับใช้ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสพิจารณาว่า ตนเองจะ
สามารถนำ�การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับใช้กับชีวิตหรือ
การทำ�งานของตนเอง หรือในองค์กรหรือชุมชนของตนได้อย่างไร ซึ่งในที่สุดแล้ว การนำ�การเรียน
รู้ ไปปรับใช้จะเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิดประสบการณ์อย่างใหม่ป้อนกลับสู่
ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถทำ�ความเข้าใจชีวิต การงาน องค์กร หรือชุมชนของตนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จะเห็นว่าในกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ผู้นำ�กระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนกรไม่ใช่ผู้ทรง
ความรู้ที่ทำ�หน้าที่ป้อนคำ�สอนสำ�เร็จรูปให้กับผู้เรียน แต่กระบวนกรทำ�หน้าที่เป็นผู้สร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบ และนำ�ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
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จากนั้นจึงช่วยตั้งคำ�ถาม หรือสร้างกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการทบทวน ฉุกคิด และได้
ข้อสรุปหรือบทเรียนที่จะส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์หรือพฤติกรรมได้ กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เช่นนี้ จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในปัญญาและความสามารถของ
ผู้เรียน การเรียนรู้จึงไม่ใช่การป้อนข้อมูลหรือความรู้เข้าสู่ผู้เรียน แต่เป็นการสร้างกระบวนการที่
ช่วยดึงความสามารถและปัญญาที่มีอยู่แล้วในผู้เรียนให้ปรากฏออกมา และนำ�มาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสบการณ์ ในชีวิตจริงได้

แนวคิดเรื่องพื้นที่การเรียนรู้
แนวคิดเรือ่ งพืน้ ทีก่ ารเรียนรูน้ ีเ้ ป็นอีกแนวคิดหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เราทำ�ความเข้าใจเรือ่ งกระบวนการ
เรียนรู้ และการเติบโตทางโลกทัศน์และปัญญาของคนเราได้ดีขึ้น และจะช่วยให้เราสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น โดย
แนวคิดนี้มองว่า คนเราจะมีระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเราอยู่ในพื้นที่การเรียนรู้ หรืออยู่
ในสภาพแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ที่ตนเองมีความคุ้นเคยแตกต่างกัน โดยมีการจำ�แนกพื้นที่
การเรียนรู้หลักๆ ในชีวิตคนเราออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่แรก เรียกว่า พื้นที่คุ้นเคย (comfort zone) ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมหรือปรากฏการณ์
ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรมทีเ่ ราคุน้ เคย เช่น การได้อยู่ในสถานทีท่ คี่ นุ้ เคยหรือสะดวกสบาย การ
ได้อยูก่ บั ผูค้ นทีเ่ รารูจ้ กั การอยูท่ า่ มกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ราคุน้ ชิน ทัง้ ด้านวัฒนธรรม อาหารการ
กิน ภาษา ความคิดความเชื่อ หรือการเรียนรู้ ในเรื่องที่เรามีข้อมูล ความรู้ หรือทักษะพื้นฐานอยู่
แล้ว เป็นต้น เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยเช่นนี้ เราจะรู้สึกผ่อนคลาย มั่นใจ และสามารถ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยความรู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การอยู่ในพื้นที่คุ้นเคย
ตลอดเวลา จะไม่ช่วยให้คนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มากนัก เพราะเรามักจะปฏิบัติตัวด้วยความคุ้น
ชินตามนิสัยเดิมๆ ทำ�ให้เราไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องท้าทายตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆ เข้า เราก็จะขาดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะกลายเป็นคนเฉื่อย
ชา นำ�ไปสู่โลกทัศน์ที่คับแคบ
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ในสถานการณ์เช่นนี้ หน้าที่ของกระบวนกรคือการสร้างกระบวนการ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสก้าวออกมาจากพื้นที่ที่พวกเขาคุ้นเคย และเข้าสู่พื้นที่ที่สอง คือ พื้นที่ไม่คุ้นเคย หรือ พื้นที่
การเรียนรู้ (discomfort zone or learning zone) และเช่นกันที่ความไม่คุ้นเคยนี้อาจเป็นได้ทั้ง
ทางรูปธรรมและนามธรรม เช่น การต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่ พบปะผู้คนใหม่ๆ การต้องไปอยู่ใน
กลุ่มคนหรือสังคมที่มีวัฒนธรรม อาหารการกิน ภาษา ความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย หรืออาจหมายถึงการต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับคน ที่มีความคิด
เห็นในบางเรื่องแตกต่างหรือตรงข้ามกับเรา เมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนก้าวออกไปสู่พื้นที่ที่ตนเองไม่
คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นในทางรูปธรรมหรือนามธรรม เราจะเกิดความรู้สึกหลายอย่างต่างๆ กันไป
เช่น รู้สึกตื่นเต้น ประหม่า เกร็ง ไม่มั่นใจ อึดอัด กังวล กลัว อยากรู้อยากเห็น รู้สึกถูกท้าทาย
หรือสนุก เป็นต้น และความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัว ไม่รู้สึกเบื่อ และมีโอกาสที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจนำ�มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและเติบโตในตัวผู้เรียน
แม้ว่าการเรียนรู้ ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้ อาจเป็นไปด้วยความยากหรืออึดอัดในช่วงแรก แต่
หากกระบวนกรมีวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนเกื้อกูลผู้เรียนอย่างเหมาะสม ก็จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความอดทนที่จะรับฟังและพิจารณาความคิด
เห็นหรือวิถีปฏิบัติที่แตกต่าง กล้าทดลองพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากที่ตนเองคุ้นชิน และเมื่อได้
มีประสบการณ์การเรียนรู้ ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้มากขึ้น ผู้เรียนก็จะเกิดความรู้สึกมั่นใจ ภูมิใจ
และมีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท้ายที่สุด พื้นที่ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ไม่คุ้นเคย ก็จะกลายเป็น
พื้นที่สำ�หรับการเรียนรู้และเติบโต และจะกลายเป็นพื้นที่คุ้นเคยในที่สุด กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ
กระบวนการเรียนรู้ ในพื้นที่ไม่คุ้นเคย จะช่วยให้เราแต่ละคนได้ขยายพื้นที่คุ้นเคยของเราเพิ่มมาก
ขึน้ ซึง่ หมายถึงการขยายโลกทัศน์ การเพิม่ ความสามารถในการเรียนรู้ ทำ�ให้ผูเ้ รียนสามารถเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลง และสร้างการเติบโตให้ตนเองได้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการขยายการเรียนรู้ ไปสู่พื้นที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้
นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ รียนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์กบั คนรอบข้างและสังคมทีพ่ วกเขา
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อาศัยอยูด่ ว้ ย ตัวอย่างหนึง่ ทีพ่ บได้บอ่ ยในการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องศูนย์ผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพ
และความยุตธิ รรม ได้แก่การฝึกการฟังอย่างลึกซึง้ ซึง่ หมายถึงการฟังผูอ้ ืน่ อย่างมีสติรูต้ วั ฟังด้วย
ความตั้งใจที่จะรับฟัง ไม่ตัดสิน ไม่ตอบโต้ วิพากษ์วิจารณ์ หรือแนะนำ�สั่งสอน สิ่งที่น่าสนใจคือ
กระบวนการฟังเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้เข้าอบรมที่ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย เพราะวัฒนธรรมไทยไม่ได้
หล่อหลอมให้เรารู้จักฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ในทางตรงกันข้าม วัฒนธรรมสร้างให้เราเคยชินกับการ
ด่วนตัดสินคุณค่า ทั้งอัตลักษณ์ของผู้อื่นและสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือไม่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเรื่องมาพูด
ถึงประสบการณ์ของตนเอง พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�หรือสั่งสอน หรือไม่เช่นนั้นวัฒนธรรมก็สอนให้
เราต้องฟังเฉพาะคนที่มีอำ�นาจเหนือกว่า เช่น ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้านาย เป็นต้น ดังนั้น ในวันแรกๆ ของการอบรม ซึ่งมักเริ่มด้วยการฝึกฟังอย่างลึกซึ้ง มีผู้
เรียนจำ�นวนไม่น้อยยอมรับว่า ตนเองรู้สึกอึดอัดที่ต้องฟังโดยไม่มีโอกาสถาม แสดงความคิดเห็น
แนะนำ� หรือตอบโต้กับสิ่งที่กำ�ลังฟัง แต่เมื่อได้ฝึกฝนในวันต่อๆ มา พวกเขามักพูดพ้องกันว่า การ
ฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสิน ช่วยทำ�ให้ผู้พูดเกิดความรู้สึกดีและโล่งใจ เพราะได้ระบายความในใจ
และสามารถพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดในที่อื่นๆ หรือกับคนในครอบครัวได้ ทำ�ให้รู้สึกว่าได้ฟื้นฟูอำ�นาจ
และคุณค่าในตัวเอง เราจะพบว่าผู้เรียนมีความอดทน และความสามารถที่จะรับฟังเพื่อนคนอื่นๆ
ทั้งในกลุ่มเล็กและวงใหญ่ได้ด้วยความใส่ใจ และสามารถใช้เวลาเพื่อการฟังอย่างลึกซึ้งได้มากขึ้น
แต่หากผู้เรียนถูกกดดันให้ ไปอยู่ในพื้นที่ที่สาม คือ พื้นที่ตื่นกลัว (alarm zone) ซึ่งอยู่พ้นไป
จากพื้นที่ไม่คุ้นเคย ที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กล่าวมา เช่น ถูกกดดันให้ต้องทดลองทำ�สิ่ง
ที่ยากเกินความสามารถมากๆ หรือตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเสี่ยงมากเกินไป และพวกเขาไม่
อาจควบคุมสถานการณ์ ได้เลย ในสภาวะเช่นนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกตื่นกลัวหรือตึงเครียด จนไม่สามารถ
เรียนรู้หรือเติบโตได้ ความรู้สึกตื่นกลัวหรือตึงเครียดเช่นนี้ อาจแสดงออกผ่านความเงียบ การ
หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือการแยกตัวออกจากกลุ่ม เป็นต้น ในสภาวะดังกล่าว นอกจาก
ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว พวกเขายังอาจรู้สึกหมดความเชื่อมั่นและปิดตัวเอง และไม่อยาก
ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ อีกต่อไป
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ตัวอย่างหนึ่งของการถูกผลักให้เข้าสู่พื้นที่ตื่นกลัวเกินกว่าจะเรียนรู้เช่นนี้ มาจากผู้เรียนคน
หนึ่งที่เล่าว่า ตัวเขาเองเคยเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรผู้ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่จัดโดย
องค์กรหนึ่ง ในการอบรมครั้งนั้น ผู้เข้ารับการอบรมถูกกำ�หนดให้ต้องฝึกพูดตามเนื้อหา และต้อง
แสดงท่าทางให้ ได้ตามตัวอย่างแบบที่อาจารย์ผู้สอนกำ�หนด หากผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ก็จะถูกตำ�หนิ และถูกสั่งให้ฝึกซ้ำ�ๆ แบบเดิม จนกว่าอาจารย์ผู้สอนจะเห็นว่าการ
ฝึกได้ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว ปรากฏว่าเมื่อจบการอบรมครั้งนั้นแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมรายนี้
กลับเกิดความกลัว และไม่รู้สึกอยากทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรอีก ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยมีความ
สามารถในการออกไปพูดหน้าห้องเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ ได้ดี
แนวคิดเรื่องพื้นที่การเรียนรู้นี้ อาจวาดเป็นแผนภาพเพื่อความเข้าใจได้ดังนี้

We must be the change we wish to see.
M.K. Gandhi

ตัวเราเองต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบที่เราอยากให้เกิดขึ้น
มหาตมะ คานธี
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บทที่สาม

กระบวนกร

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คือการเปลี่ยนแนวคิดจากการสอนไปสู่การเรียนรู้
และเปลี่ยนความหมายและบทบาทหน้าที่ของคำ�ว่าครู อาจารย์ หรือวิทยากร ไปเป็นกระบวนกร
ผู้จัดกระบวนการ หรือผู้นำ�กระบวนการ (facilitator)
ดังที่กล่าวแล้วในบทที่สองว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
และความยุติธรรมใช้เป็นหลักนี้ มีฐานความคิดและลำ�ดับขั้นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากวิธีการ
จัดการศึกษาแบบกระแสหลัก กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางนีเ้ ป็นเสมือนการเดินทางด้านใน จาก
ความไม่รู้ ไปสูก่ ารเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรง เป็นการปอกเปลือกชีวติ ตนเอง รับฟังประสบการณ์
ของเพื่อน เรียนรู้จากกิจกรรมที่กระบวนกรจัดขึ้น ถูกท้าทายจากกระบวนกรและผู้เรียนคนอื่นๆ
ทำ�ความเข้าใจความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมในสังคม จนที่สุดนำ�ไปสู่จุดหมายปลายทาง
คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ดังนั้น นอกจากการดำ�เนินรอยตาม
แนวคิดพื้นฐานและลำ�ดับขั้นการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้ว ตัวผู้จัดกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนกร
ยังเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้แบบทางเลือกนี้ประสบความสำ�เร็จ ดังที่ผู้
เขียนเน้นย้ำ�หลายครั้งว่า กระบวนกรในวิถีการเรียนรู้แบบนี้ ไม่ควรทำ�หน้าที่ป้อนข้อมูล ความรู้
หรือคำ�ตอบให้แก่ผู้เรียนตามระบบการศึกษาเดิม แต่มีหน้าที่ในการออกแบบและนำ�กระบวนการ
เรียนรู้ ที่จะเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงปัญญาและความเข้มแข็งภายใน ที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ตนเองได้อย่างแท้จริง ในทีน่ ีผ้ ูเ้ ขียนจึงจะเน้นย้�ำ บทบาทหน้าทีข่ องกระบวนกรให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ดังนี้
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1. การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้กบั ผูเ้ รียน การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยเป็นหัวใจของการอบรมแนวนี้
เพราะความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ ทั้งในหมู่ผู้เรียนกันเองและระหว่างผู้เรียนกับกระบวนกร จะ
อนุญาตหรือเชื้อเชิญให้ผู้เรียนกล้าแบ่งปันประสบการณ์ที่ยุ่งยาก ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ในชีวิต
จริงของตนเอง กล้าที่จะแสดงความเปราะบาง กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ในกรณีที่ผู้
เรียนมีความเห็นต่างจากเพือ่ นคนอืน่ ๆ หรือต่างจากกระบวนกร เมือ่ ใดทีผ่ ูเ้ รียนรูส้ กึ ปลอดภัยและ
มั่นใจในกระบวนการ กระบวนกร และเพื่อนร่วมเรียนแล้ว เขาจะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
และกล้าที่จะเดินเข้าสู่พื้นที่ไม่คุ้นเคย เพื่อเปิดตัวเองสู่การเรียนรู้และเติบโต
แนวทางในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับการอบรมแนวนี้ มีตัวอย่างเช่น การฝึกฟังอย่างลึก
ซึง้ ตัง้ แต่ชว่ งต้นของการอบรม การเน้นให้ผูเ้ รียนรักษาความลับของกันและกัน ไม่น�ำ เรือ่ งส่วนตัวที่
ผูอ้ ืน่ เล่าในการจับคูท่ �ำ กิจกรรม หรือในการทำ�กิจกรรมกลุม่ ย่อย มาเปิดเผยกับผูเ้ รียนในกลุม่ ใหญ่
หรือนำ�ไปเล่าต่อนอกพื้นที่การอบรม การเน้นให้ผู้เรียนฝึกหัดฟังเรื่องราวของกันและกัน  โดยไม่
ตัดสินคุณค่า ประสบการณ์ หรืออัตลักษณ์ของผู้เล่า การฝึกฟังอย่างลึกซึ้งหลายๆ ครั้ง ตลอด
ช่วงการอบรม และการเน้นย้ำ�ความสำ�คัญและประโยชน์ของการฝึกลักษณะนี้ จะช่วยสร้างฐานให้
ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจ และรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ
วิธกี ารหนึง่ ในการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน คือการจัดให้ผูเ้ รียน
แต่ละคนมีคู่หู (buddy) หรือกลุ่มครอบครัว โดยกระบวนกรอาจจัดให้ผู้เรียนแต่ละคนจับคู่กับผู้
เรียนคนอื่น หรือการตั้งกลุ่มครอบครัวตั้งแต่ช่วงต้นของการอบรม แล้วจัดให้ผู้เรียนมีเวลาพูด
คุย แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้สึกต่างๆ กับคู่หูหรือกลุ่มครอบครัวของตนเป็น
ระยะๆ ตลอดการอบรม การจับคู่หรือการตั้งกลุ่มครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละ
คนมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรม
ซึ่งอาจเป็นความเห็นหรือความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ ที่เขาไม่ต้องการบอกเล่าในกลุ่มใหญ่
การจัดให้มีคู่หูหรือกลุ่มครอบครัวในระหว่างการอบรม ยังจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสบอกเล่า และ
มีเพื่อนผู้เป็นประจักษ์พยานในการกำ�หนดเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา และตรวจสอบว่าการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้หรือไม่
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2. การตั้งคำ�ถามที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และนำ�กลุ่มผู้เรียนให้เข้าถึงปัญญาด้วยตนเอง การ
ตั้งคำ�ถามในกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นี้ ต้องมาจากฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนมีปัญญา
และสามารถหาทางออกให้กับปัญหาของตนเองได้ ถ้าเขาได้รับการสนับสนุนที่ดีพอ ดังนั้น หน้าที่
ของกระบวนกรคือ การตัง้ คำ�ถามทีจ่ ะช่วยฟืน้ ฟูอ�ำ นาจภายในของผูเ้ รียน และทำ�ให้ผูเ้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง คำ�ถามเหล่านี้ส่วนมากเป็นคำ�ถามปลายเปิด ที่ช่วยให้ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์
และหาทางออกโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาเอง คำ�ถามปลายเปิดในกลุ่มนี้ เช่น
การถามว่าผูเ้ รียนรูส้ กึ อย่างไรกับกิจกรรมหรือประสบการณ์นัน้ ๆ ผูเ้ รียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ
เรื่องที่กำ�ลังเป็นประเด็นการเรียนรู้ มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทำ�ให้ผู้เรียนเชื่อ หรือตัดสินใจไปใน
ทางใดทางหนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ผู้เรียนคิดว่าจะมีวิธีจัดการกับปัญหาที่
แตกต่างออกไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กระบวนกรต้องระวังที่จะไม่ตั้งคำ�ถามในเชิงตัดสินคุณค่าหรือตัดสินถูกผิด
เพราะคำ�ถามในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เสมอ หากเราไม่มีความละเอียดอ่อนหรือขาดความระมัดระวัง
คำ�ถามเชิงตัดสินคุณค่ามักจะเริ่มต้นประโยคด้วยคำ�ว่า “ทำ�ไม” เช่น “ทำ�ไมคุณถึงไม่เลิกกับสามี
ที่ใช้ความรุนแรงกับคุณ?” เพราะคำ�ถามนี้ส่อนัยว่า ผู้ถามมีความเห็นอยู่ในใจแล้วว่า ผู้ถูกถาม
ควรจะเลิกกับสามี หรือผู้ตั้งคำ�ถามอาจกำ�ลังพูดกับตัวเองในใจว่า “สามีทำ�ตัวแย่ขนาดนั้น หาก
เป็นฉันๆ คงเลิกไปนานแล้ว” ซึ่งต่างจากการตั้งคำ�ถามที่จะเอื้อให้ผู้ถูกถามได้คิดวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ของตนเองให้แจ่มชัดขึ้น โดยไม่รู้สึกถูกตัดสินคุณค่า เช่น คำ�ถามว่า “มีเหตุปัจจัย
อะไรบ้าง ที่ทำ�ให้คุณตัดสินใจเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นฝ่ายถูกทำ�ร้าย?” เป็นต้น
3. การฟังอย่างลึกซึ้ง ในระหว่างการตั้งคำ�ถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียน
รู้จากประสบการณ์ของตนนั้น ตัวกระบวนกรเองต้องฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งไปด้วยเสมอ
กระบวนกรต้องมีทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถจับประเด็นที่ผู้เรียนพูด ทั้งในแง่เนื้อหาและ
อารมณ์ความรู้สึก ต้องสามารถสรุปให้กลุ่มทั้งหมดฟังเป็นช่วงๆ ว่า ผู้เรียนบางคนหรือทั้งกลุ่ม
กำ�ลังพูดคุยในประเด็นอะไรกันอยู่ ต้องไวต่อการรับรูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ในกลุม่ หรือ
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กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มในแต่ละขณะ และหากมีการแบ่งปันเรื่องราวหรือความรู้สึกใน
กลุ่ม กระบวนกรก็ต้องสามารถตั้งคำ�ถามต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนหรือทั้งกลุ่มเกิดการเรียนรู้จาก
เรื่องราวหรืออารมณ์ความรู้สึกนั้นๆ นอกจากนี้ กระบวนกรยังต้องทำ�หน้าที่ย้ำ�เตือนให้ผู้เรียน
ฟังกันและกัน ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยกระบวนกรต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่อง
การฟังอย่างตั้งใจด้วย
4. การอ่านกลุ่มและใส่ ใจในความต้องการของผู้เรียน กระบวนกรต้องสามารถ “อ่านกลุ่ม”
หรือสามารถสำ�รวจและรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ ระดับพลังงาน ทิศทาง และระดับ
การเรียนรู้ของกลุ่ม ตลอดจนพลวัตระหว่างกันของผู้เรียนในแต่ละช่วงได้เป็นอย่างดี กระบวน
กรต้องหมั่นถามตัวเองเสมอว่า ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว พวกเขากำ�ลังรู้สึกติดขัดหรือ
คับข้องในเรื่องใดหรือไม่ และพวกเขายังต้องการการเรียนรู้ ในแง่มุมใดอีก เพื่อจะบรรลุถึงเป้า
หมายโดยรวมของการอบรม
การอ่านกลุม่ เป็นระยะๆ จะทำ�ให้กระบวนกรมีความยืดหยุน่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ นี้
เพราะผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีประสบการณ์ ความต้องการ และมีพลวัตภายในกลุ่มที่ต่างกัน แม้ว่าใน
การอบรมโดยทั่วไปในแต่ละครั้ง กระบวนกรย่อมต้องมีการวางแผน มีการกำ�หนดกรอบแนวคิด
ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของทักษะ และแผนกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว แต่ในกระบวนการเรียนรู้ที่ถือเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ กระบวนกรจะต้องอ่านกลุ่มเป็น
ระยะๆ อย่างสม่ำ�เสมอ (ในแต่ละวันหรือหลายครั้งในหนึ่งวัน) เพื่อจะสามารถจัดกิจกรรมหรือ
จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวะ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ การออกแบบ
หรือจัดกิจกรรมแบบฉับพลัน (emergent design) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอบรมนี้ เพื่อให้
สอดรับกับสถานการณ์ ความรู้สึก และความต้องการเรียนรู้ ในบางช่วงของผู้เรียน ซึ่งอาจไม่เป็น
ไปตามแผนทีก่ ระบวนกรวางไว้แต่แรก ดังนัน้ กระบวนกรทีเ่ อาผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง จึงต้องมีความ
ยืดหยุ่นอย่างมาก และไม่ติดยึดกับแผนหรือกิจกรรมที่วางไว้แล้วมากเกินไป
ด้วยหลักการเช่นนี้ การอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม จึงไม่มีการระบุ
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หัวข้อ และตารางกิจกรรมประจำ�วันอย่างตายตัว เอกสารทีแ่ จกให้ผูเ้ รียนจะระบุเพียงแนวคิดทีเ่ ป็น
พื้นฐานของการอบรม หัวข้อการเรียนรู้ และแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างๆ
ทั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กระบวนกรได้มีโอกาสอ่านและวิเคราะห์กลุ่ม และปรับกระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาวะและความพร้อมในการเรียนรู้ของกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาด้วย นอกจากนี้
ในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กระบวนกรจะต้องพร้อมที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ความ
ขัดแย้ง หรือเหตุการณ์ท้าทายบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในหมู่ผู้เรียน (เช่น ผู้เรียนท้าทาย ตัดสิน
คุณค่า หรือมีพฤติกรรมการใช้อ�ำ นาจกดดันบังคับกันเอง) และต้องสามารถพลิกเหตุการณ์ทา้ ทาย
ที่ไม่อยู่ในแผนการอบรมนั้นๆ ให้กลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดให้ ได้
นอกจากนี้ การไม่กำ�หนดหัวข้อและตารางเวลาที่ตายตัวตั้งแต่ต้น ยังช่วยสร้างความท้าทาย
สำ�หรับผู้เรียนที่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มักยึดเอาหลักสูตรที่มี “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” กำ�หนดไว้แล้วเป็นศูนย์กลาง โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมุ่งหน้าทำ�กิจกรรม
การเรียนรู้ ให้เสร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร และตามตารางเวลาที่กำ�หนด โดยไม่สนใจว่า
กระบวนการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับสภาวะของผู้เรียน หรือสามารถทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ถือเอาผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และใช้สภาวะหรือสถานการณ์ของผู้เรียนเป็นตัวกำ�หนดจังหวะก้าวของการเรียน
รู้ ทั้งในแง่เนื้อหา กิจกรรมและเวลา
5. การสนับสนุนให้ผู้เรียนหาคำ�ตอบให้กับปัญหาของตนเอง ในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
กระบวนกรจะไม่วางตัวเป็น “ผู้รู้” ที่มีคำ�ตอบให้กับคำ�ถามหรือข้อคับข้องใจของผู้เรียนได้ ในทุก
เรื่อง ในทางตรงกันข้าม กระบวนกรจะทำ�หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำ�ตอบ
สำ�หรับคำ�ถามหรือปัญหาของตนเองให้ ได้มากทีส่ ดุ บทบาทเช่นนีข้ องกระบวนกรมาจากความเชือ่
มั่นว่า ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์หรือปัญญานั้น มีอยู่แล้วในกลุ่มผู้เรียน สิ่งที่กระบวนกรควร
ทำ�ก็คอื สร้างกระบวนการทีเ่ อือ้ ให้ผูเ้ รียนสามารถดึงเอาความรูห้ รือปัญญาทีม่ อี ยูแ่ ล้วในกลุม่ มาใช้
ตอบคำ�ถามหรือแก้ปัญหาของตนให้ ได้ ในกระบวนการอบรม มีบางครั้งที่ผู้เรียนอาจรู้สึกหงุดหงิด
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ที่พวกเขายังหาคำ�ตอบหรือทางออกให้กับคำ�ถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มไม่ได้ สถานการณ์
เช่นนี้เป็นความท้าทายสำ�หรับกระบวนกรที่จะไม่รีบด่วนให้คำ�ตอบสำ�เร็จรูปกับกลุ่ม กระบวนกร
ควรเตือนตัวเองเสมอว่า เราไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญที่รู้คำ�ตอบของทุกเรื่อง แต่เราเป็นผู้หนึ่งที่
ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในชีวิตเช่นเดียวกับผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม กระบวนกรอาจแบ่งปันประสบการณ์ของตน หรืออาจให้ข้อมูลหรือความเห็น
เพิ่มเติมในช่วงท้ายของกระบวนการค้นหาคำ�ตอบของผู้เรียน เพื่อเสริมประเด็นสำ�คัญที่กลุ่ม
อาจมองข้ามหรือตกหล่นไปจากการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มได้ กระบวนการที่เชื่อมั่นในความรู้
จากประสบการณ์และปัญญาของผู้เรียนเช่นนี้ ยังช่วยรื้อถอนวัฒนธรรมการศึกษากระแสหลักที่
ครอบงำ�สังคมไทยมายาวนาน วัฒนธรรมที่ว่านี้สอนให้ผู้เรียนเชื่อว่า ครู อาจารย์ หรือกระบวนกร
คือผู้ที่สำ�คัญที่สุด มีความรู้มากที่สุด และมีคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจึงควรสนใจ
ฟังแต่เฉพาะสิ่งที่ครู อาจารย์ หรือกระบวนกรพูดเท่านั้น และไม่จำ�เป็นต้องใส่ใจรับฟังผู้เรียนด้วย
กันเองแต่อย่างใด
6. การจัดการกับการใช้อ�ำ นาจเหนือกว่าในกลุม่ ผูเ้ รียน อีกบทบาทหนึง่ ทีส่ �ำ คัญของกระบวนกร
คือการติดตามพลวัตการใช้อำ�นาจระหว่างกันในกลุ่มผู้เรียน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะลด
การใช้อำ�นาจกดบังคับกันในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำ�นาจโดยอาศัยปัจจัยด้านเพศภาวะ เพศวิถี
วัยวุฒิ คุณวุฒิการศึกษา ตำ�แหน่งหน้าที่การงาน ชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยู่ พื้นเพเดิมของครอบครัว และ
ฐานะเศรษฐกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนยอมรับวัฒนธรรมการใช้อำ�นาจร่วมระหว่าง
กัน กระบวนการเรียนรู้ที่สนับสนุนความเท่าเทียมและการใช้อำ�นาจร่วมในหมู่ผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนและกระบวนกร โดยตัวของมันเองคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ�ไปสู่วัฒนธรรม
การใช้อำ�นาจร่วม
ตัวอย่างของวิธีการที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและอำ�นาจร่วม ได้แก่ การเชื้อ
เชิญไม่ให้มีการใช้คำ�เรียกหรือคำ�นำ�หน้าชื่อที่แสดงสถานะที่เหลื่อมล้ำ�โดยไม่จำ�เป็น เช่น การ
เรียกกระบวนกรหรือผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับสูงว่า “อาจารย์” หรือใช้คำ�นำ�หน้าชื่อหรือ
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สรรพนามเรียกผู้เรียนที่มีอาชีพแพทย์ว่า “คุณหมอ” เป็นต้น เพราะพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ แท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ�  ที่มีอิทธิพล
เข้มแข็งในสังคม และค้ำ�จุนความเหลื่อมล้ำ�และไม่เป็นธรรมในสังคมให้ดำ�รงอยู่โดยไม่ถูกตั้ง
คำ�ถาม กระบวนกรจึงต้องมีความไวต่อการใช้วัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ�ในหมู่ผู้เรียนด้วยกันเอง
และต้องยืนยันที่จะไม่ยอมรับวัฒนธรรมอำ�นาจเหนือกว่า และเชื้อเชิญให้ผู้เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง หรือท้าทายกระบวนกรหรือผูเ้ รียนทีม่ สี ถานะทางสังคมหรือมีแหล่งอำ�นาจ
สูงกว่าได้ กระบวนกรต้องเป็นตัวอย่างในการสร้างความหมายให้กับคำ�ว่า “การเคารพผู้อื่น” ที่
ไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมหรืออัตลักษณ์ ที่เป็นแหล่งอำ�นาจของบุคคล แต่เป็นการเคารพใน
ความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในคนทุกคน
บทบาทของกระบวนกรในการส่งเสริมความเท่าเทียม การเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง และการใช้
วัฒนธรรมอำ�นาจร่วมในกลุ่มผู้เรียน รวมทั้งการแทรกแซงเพื่อยุติการใช้อำ�นาจเหนือกว่าระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูอำ�นาจภายใน เป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนกล้าที่จะก้าวออกมาจากวัฒนธรรมการใช้อำ�นาจครอบงำ� ที่มีอิทธิพลในสังคมมายาวนาน
และจะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เรียน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันระหว่างผูท้ ีม่ แี หล่งอำ�นาจน้อยกว่ากับผูท้ ีม่ แี หล่งอำ�นาจมากกว่าในกลุม่
ในทางตรงกันข้าม หากกระบวนกรละเลย ไม่จัดการกับความเลื่อมล้ำ�ทางอำ�นาจในหมู่ผู้เรียน และ
ในความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนกรและผูเ้ รียน ก็เท่ากับว่า กระบวนกรกำ�ลังอนุญาตให้เกิดการผลิต
ซ้ำ�วัฒนธรรมการใช้อำ�นาจครอบงำ� หรือวัฒนธรรมอำ�นาจนิยมในสังคม ให้ดำ�รงอยู่ต่อไปนั่นเอง
7. การเชื้อเชิญให้ผู้เรียนรับรู้และสามารถอยู่กับความทุกข์ ได้ ในกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ในประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และความไม่เป็นธรรมทางสังคม ที่ศูนย์ฯ ดำ�เนินการ
อยู่ มีการเชือ้ เชิญให้ผูเ้ รียนพิจารณาทบทวนประสบการณ์ ในชีวติ ของตนเอง และบ่อยครัง้ ทีผ่ ูเ้ รียน
ส่วนหนึง่ จะหยิบยกประสบการณ์ความทุกข์ที่ได้รบั จากความไม่เป็นธรรมหรือการถูกใช้อ�ำ นาจกดขี่
มาเป็นประเด็นในการพิจารณาและแบ่งปันในกลุ่ม และประสบการณ์เช่นนี้อาจนำ�มาซึ่งอารมณ์
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ความรู้สึกของความทุกข์ ความเสียใจ และการร้องไห้ ในสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนกรมีบทบาท
ในการเชื้อเชิญให้ผู้ที่กำ�ลังเล่าเรื่องความทุกข์ สามารถอยู่กับความรู้สึกทุกข์นั้น ด้วยการรับรู้
ลมหายใจของตนเอง โดยไม่ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงความรู้สึก โดยการพยายามคิดวิเคราะห์ หรือ
เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น ขณะเดียวกัน กระบวนกรก็มีหน้าที่เชื้อเชิญผู้เรียนคนอื่นๆ ให้อยู่กับอารมณ์
ของเพื่อนที่กำ�ลังมีความทุกข์ ด้วยการอยู่กับความเงียบ รับรู้ลมหายใจของตนเอง และส่งความ
รู้สึกเกื้อกูลให้กับเพื่อนผู้กำ�ลังมีความทุกข์ เพื่อให้เพื่อนผู้นั้นสามารถพูดถึงความทุกข์ โดยไม่
อายหรือกลัวการถูกตัดสิน สามารถสัมผัสกับความทุกข์ ในใจตนเองในขณะที่เล่าเรื่องราวได้ นี้
เป็นเรื่องการฝึกฝนความเข้มแข็งภายใน เพราะหากกระบวนกรไม่ทำ�เช่นนั้น ผู้เรียนคนอื่นหลาย
คนก็มักมีแนวโน้มที่จะพยายามหลีกหนีจากความรู้สึกอึดอัด ที่ต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนที่กำ�ลังมี
ความทุกข์ และอาจแสดงอาการหลีกหนีด้วยการแสร้งก้มหน้าจดบันทึก ลุกไปเข้าห้องน้ำ� ลุกไป
ดื่มน้ำ� หรือชงกาแฟ หรือคิดถึงเรื่องของตนเองในขณะที่ควรรับฟังเพื่อนแบ่งปันความรู้สึก เป็นต้น
8. การใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับสภาพและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูเ้ รียน
เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาเขียนในภาษาไทยกลาง และมีความเป็นภาษาวิชาการ
อยู่ไม่น้อย จึงเหมาะกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักกิจกรรมสังคมที่ทำ�งานด้านผู้หญิงและความยุติธรรม
ทางเพศ (ซึง่ ส่วนใหญ่เรียนจบมหาวิทยาลัย นับถือศาสนาพุทธ และมีความสามารถในการใช้ภาษา
ไทยกลางได้คล่องแคล่ว) อย่างไรก็ตาม หากจะมีการนำ�เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ ในการจัดการ
อบรมสำ�หรับผู้เรียนกลุ่มอื่น กระบวนกรควรพิจารณาหาภาษาและวิธีพูดสื่อสารในการอบรม ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในแต่ละบริบท สามารถเข้าใจแนวคิดและเนื้อหาอื่นๆ ของการอบรมได้
โดยง่าย เช่น ในหมวดเรื่องจิตวิญญาณ เราใช้คำ�ว่า “สติ” หรือ “รู้ตัว” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้มากในคำ�
สอนทางพุทธศาสนา แต่หากเรากำ�ลังทำ�กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณกับกลุม่ คนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่
หรือมีระบบจิตวิญญาณแบบพื้นบ้านหรือชนเผ่า หรือไม่นับถือศาสนาใดๆ เลย เราอาจต้องคิดหา
คำ�พูดอื่นที่สามารถสื่อเรื่องการพัฒนาจิตใจ ให้คนในบริบทต่างๆ เหล่านั้นเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
ตัวอย่างหนึง่ ได้แก่ เมือ่ ศูนย์ผูห้ ญิงเพือ่ ความยุตธิ รรมและสันติภาพทำ�งานกับนักกิจกรรมจาก
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ประเทศพม่าที่เป็นชาวคริสต์ ซึ่งมาจากบริบทที่ชาวคริสต์ถูกครอบงำ�โดยวัฒนธรรมพุทธ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้น และจากบริบทที่รัฐบาลทหารพม่าซึ่งประกอบด้วยชาว
พุทธเป็นส่วนใหญ่ ได้กดขี่ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มที่ส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์มาโดยตลอด ดังนั้น
ในการนำ�ให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ฝึกการรับรู้ลมหายใจ เราจึงไม่ใช้คำ�ว่า “สติ” แต่ใช้วิธีอธิบายว่าการฝึก
ดังกล่าว คือการสร้างทะเลสาปแห่งความสงบเย็นภายในตัวเราเอง หรือในกรณีของการฝึกโยคะ
สำ�หรับกลุม่ คนที่ไม่คุน้ เคย หรืออาจรูส้ กึ แปลกแยกกับวิธอี ธิบายและภาษาที่ใช้ ในการฝึกโยคะ เรา
ก็อาจใช้คำ�ว่า “การออกกำ�ลังกาย” แทนคำ�ว่า “การฝึกโยคะ” ซึ่งก็ ได้ผลดี
9. การนำ�ตัวเองเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง หมายถึงการที่กระบวนกรเปิดเผยเรื่องราวของตนเองกับ
กลุ่มผู้เรียน เช่น กระบวนกรเล่าตัวอย่างประสบการณ์ที่ยุ่งยากของตนเอง ก่อนที่จะให้ผู้เรียน
เริ่มแบ่งปันประสบการณ์ที่ยุ่งยากของพวกเขา ซึ่งการทำ�เช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
เท่าเทียม และแสดงออกถึงความจริงใจของกระบวนกร ที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับผู้เรียน
ทั้งนี้ กระบวนกรต้องระมัดระวังว่าการเล่าประสบการณ์ของตนเองนั้น จะไม่เป็นไปเพื่อโอ้อวดหรือ
แสดงว่ากระบวนกรอยู่เหนือกว่าผู้เรียน
ลักษณะของประสบการณ์ที่จะนำ�เราเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง คือ ประสบการณ์ที่คนทั่วไปถูกบอกถูก
สอนจากสังคมว่าเป็นเรื่องน่าอาย ไม่ควรเปิดเผย เป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรปิดเป็นความลับ เช่น
การใช้อำ�นาจอย่างผิดๆ ประสบการณ์เรื่องเพศ เพศวิถี ประสบการณ์ที่เราถูกใช้ความรุนแรง
ประสบการณ์ที่เราเป็นฝ่ายทำ�ร้ายผู้อื่น ปัญหาภายในครอบครัว และเรื่องอื่นๆ ที่ทำ�ให้เรารู้สึกผิด
เป็นต้น การเชื้อเชิญให้ผู้เรียนเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง ด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ที่ยุ่งยากเช่น
นี้ มีจุดมุ่งหมายสำ�คัญอยู่ที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นหาปัญญาหรือบทเรียนที่ตนเอง
ได้รับจากการผ่านความยุ่งยากเหล่านั้นมาแล้วในชีวิต
ดังนั้น ในการเปิดเผยแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง กระบวนกรต้องเล่าอย่างกระชับ และจบ
ด้วยการบอกว่าตัวเราเองได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น วิธีการเล่าเรื่องของกระบวนกรเช่น
นี้ จะเป็นการสาธิตแนวทางหรือเป็นต้นแบบในการแบ่งปันประสบการณ์ ให้กลุ่มไปด้วย เพราะ
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หลายครั้งเราจะพบว่า มีผู้เรียนบางคนที่ไม่สามารถเล่าเรื่องอย่างสั้นกระชับได้ หรืออาจพูดวนซ้ำ�
เพราะต้องการระบายความรู้สึก และไม่รู้ว่าจะจบเรื่องของตนอย่างไร ลักษณะการเล่าเรื่องแบบนี้
นอกจากจะทำ�ให้ผู้ฟังจับประเด็นสำ�คัญได้ยากแล้ว ตัวผู้เล่าเองก็อาจจมอยู่กับเรื่องราวโดยไม่เกิด
การเรียนรู้จากเรื่องที่ตนเองเล่า ในกรณีเช่นนี้ กระบวนกรต้องทำ�หน้าที่ในการจับประเด็นสะท้อน
กลับ และอาจตั้งคำ�ถามเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตน นอกจากนี้ กระบวน
กรต้องพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนว่า ตนเองควรบอกเล่าประสบการณ์เรื่องไหนและในแง่มุม
ใด เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะหากกระบวนกรเล่าเรื่องของตนเองใน
ทุกหัวข้อ ก็จะเป็นการใช้เวลาและพื้นที่ในการสื่อสารที่ควรจะเป็นของผู้เรียนมากเกินไป และจะ
กลายเป็นการครอบงำ�ของกระบวนกรด้วย
10. กระบวนกรต้องเรียนรู้และเติบโตจากการทำ�งาน การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
เติบโต คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของกระบวนการอบรมแนวนี้ ดังนั้น กระบวนกรจะต้องเป็นผู้ที่สนใจ
และมุ่งมั่นที่จะศึกษาเพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตเปลี่ยนแปลงของตนเอง
การทำ�งานนี้จึงเป็นเสมือนการเดินทางด้านในของชีวิต และเป็นการเดินทางที่ต้องมีกัลยาณมิตร
หรือเพือ่ นร่วมเดินทาง เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูเ้ ติบโตของกันและกัน ซึง่ กัลยาณมิตรส่วนหนึง่ อาจ
เป็นเพื่อนผู้เรียนที่ได้ผ่านกระบวนการอบรมในแนวทางเดียวกันมาแล้ว

It is what we think we know already that often prevents us
from learning.
Claude Bernard

สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนั่นเอง ที่มักกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเรา
เคล้าด์ เบอร์นาร์ด
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บทที่สี่

เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้

ในการจัดกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนกรจำ�เป็นต้องฝึกฝนทักษะ
พื้นฐาน ที่จะเอื้อให้ตนเองสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างและฟื้นฟูอำ�นาจ คุณค่า และ
ศักยภาพแก่ผู้เรียน และเพื่อเป็นพลังให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงตนเอง คนรอบข้าง และสังคมได้
ในขณะเดียวกัน กระบวนกรก็ต้องใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และบริบทของผู้เรียน เพราะกระบวนการเรียนรู้ ในแนวทางนี้ไม่ใช้การบรรยายแนวคิดทฤษฎี การ
สาธิต หรือใช้การคิดวิเคราะห์และถกเถียงกันที่ระดับหัวเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิต ดังนั้น จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือทักษะที่แตกต่างออกไปจากการศึกษากระแส
หลัก ทักษะที่สำ�คัญสำ�หรับกระบวนกรในการจัดการเรียนรู้ ในแนวนี้ ได้แก่

การตั้งคำ�ถาม

การตั้งคำ�ถาม เป็นวิธีการพื้นฐานที่สำ�คัญมากสำ�หรับการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่หรือการเรียนรู้
เพือ่ การเปลีย่ นแปลง อาจพูดได้วา่ การตัง้ คำ�ถามเป็นหัวใจของการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงเลย
ทีเดียว เพราะระบบการศึกษาในแบบวัฒนธรรมครอบงำ� หล่อหลอมให้คนเราฟัง เชื่อ และทำ�ตาม
โดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องตั้งคำ�ถาม การตั้งคำ�ถามจึงเป็นวิธีการง่ายๆ แต่มีผลลึกซึ้งในการเปลี่ยน
จากการศึกษาอบรมแบบวัฒนธรรมครอบงำ� มาสู่การเรียนรู้แบบอำ�นาจร่วม
อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของวัฒนธรรมครอบงำ�ก็มีการตั้งคำ�ถามเช่นกัน แต่ถ้าสังเกต
ให้ดี เราจะพบว่า คำ�ถามในวัฒนธรรมครอบงำ�มักเป็นคำ�ถามแบบปลายปิด ทีม่ ที างเลือกให้ผูเ้ รียน
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อยู่สองทาง คือ ใช่หรือไม่ใช่ ดีหรือไม่ดี เอาหรือไม่เอา ตัวอย่างคำ�ถามเหล่านี้ เช่น เราจะเอาเขื่อน
หรือไม่เอา โครงการศูนย์เด็กเล็กมีประโยชน์หรือไม่ โครงการเงินกองทุนหมู่บ้านให้ประโยชน์หรือ
โทษ คนจนคือคนที่ไม่ขวนขวายทำ�มาหากินใช่หรือไม่ เป็นต้น การถามเช่นนี้ไม่เอื้อให้ผู้ฟังหรือผู้
เรียนได้คิดวิเคราะห์ ถกเถียง และเกิดการเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเอง
ในกระบวนการเรียนรู้แบบอำ�นาจร่วม เราเน้นการตั้งคำ�ถามปลายเปิด ซึ่งหมายถึงคำ�ถามที่
เปิดโอกาสให้คนคิดได้ โดยไม่จำ�กัดว่าต้องมีคำ�ตอบถูกหรือผิดไปในทางใดทางหนึ่ง เป็นการให้
อิสระแก่ผูต้ อบ กระตุน้ ให้เกิดการคิดและอภิปรายโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะตอบถูกหรือผิด ยกตัวอย่าง
คำ�ถามลักษณะนี้ เช่น ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการสร้างเขื่อน ท่านคิดว่าโครงการศูนย์เด็ก
เล็กส่งผลกระทบอย่างไรต่อชุมชน โครงการกองทุนหมู่บ้านมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง อะไร
คือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความยากจน เป็นต้น ดังนั้น ในการตั้งคำ�ถามในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เราจึงควรเลือกใช้คำ�ถามปลายเปิด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น
หาคำ�ตอบให้กับตนเองได้อย่างอิสระ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• การตั้งคำ�ถามต้องทำ�ควบคู่ไปกับการฟังอย่างมีสติ การฟังสำ�คัญพอๆ กับการถาม เพราะ
หน้าที่ของกระบวนกร คือการจับประเด็นให้ ได้ว่า เมื่อถามผู้เรียนไปแล้วเขาตอบว่าอย่างไร
การฟังอย่างมีสติจะช่วยให้กระบวนกรจับประเด็นที่ผู้เรียนตอบมาได้ครบ ทราบว่าเขารู้สึก
และคิดอย่างไรกับเรื่องนั้นๆ และต้องสรุปคำ�ตอบจากสิ่งผู้เรียนตอบมาให้ทั้งกลุ่มทราบ
เป็นช่วงๆ
• เมื่อตั้งคำ�ถามแล้ว กระบวนกรต้องระวังไม่เป็นผู้ตอบเสียเอง เพราะเป้าหมายของการถาม
คือ การกระตุน้ ให้เกิดการคิดและแบ่งปันในกลุม่ ผูเ้ รียน เพราะเราเชือ่ ว่าปัญญามีอยูแ่ ล้วใน
กลุ่ม หลายครั้งคำ�ถามหนึ่งๆ ไม่มีคำ�ตอบสำ�เร็จรูป ไม่มีคำ�ตอบขาวและดำ�ที่แบ่งแยกได้
ชัดเจน การรับฟังความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างจากเรา จะช่วยให้เราได้ขยายมุมมอง เห็น
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ทางออกของปัญหา หรือมีวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิม กระบวนกรสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองได้ ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึง่ ในกระบวนการเรียนรูท้ ีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ โดยไม่คดิ ว่า
ความคิดของตนเป็นคำ�ตอบที่ถูกต้อง และควรจะแสดงความคิดเห็นของตนในช่วงท้ายๆ
เพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำ�โดยกระบวนกร
• ระวังอย่าให้มีผู้ตอบคำ�ถามแต่เพียงหนึ่งคนหรือสองคน สภาพเช่นนี้จะไม่ทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเต็มที่ หากเกิดสภาพเช่นนี้ในกลุ่ม กระบวนกร
ต้องเตือนเป็นช่วงๆ ว่าขอฟังความเห็นจากคนที่ยังไม่ได้พูด หรือใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อย 2
หรือ 3 คน ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกัน แล้วค่อยกลับมานำ�เสนอในกลุ่มใหญ่ วิธีนี้จะช่วยให้
คนที่ไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ กล้าแสดงความคิดเห็น และจะช่วยให้
กลุ่มได้รับประโยชน์จากปัญญาของทุกคนในกลุ่ม และเป็นวิธีการควบคุมไม่ให้ผู้เรียนที่มี
ความมั่นใจในการพูดมากกว่า เป็นฝ่ายครอบงำ�การเรียนรู้ของทั้งกลุ่ม
• การเขียนสรุปคำ�ตอบต่างๆ ที่ได้จากผู้เรียนบนกระดาน มีประโยชน์ ในการช่วยจับประเด็น
ให้กลุม่ และช่วยให้กระบวนกรและผูเ้ รียนไม่หลงออกนอกประเด็นการเรียนรูท้ ีก่ �ำ ลังเกิดขึน้
• บ่อยครั้งที่ผู้เรียนมักตั้งคำ�ถามเพื่อให้กระบวนกรเป็นผู้ ให้คำ�ตอบ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
ความเชื่อฝังหัวว่า กระบวนกร วิทยากร หรืออาจารย์ คือผู้ที่มีคำ�ตอบสำ�เร็จรูปให้ผู้เรียน
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้กระบวนกรถามผู้เรียนคนอื่นๆ ว่าคิดอย่างไร และจะช่วยกันตอบ
คำ�ถามของเพือ่ นอย่างไร และอาจถามคำ�ถามต่อเพือ่ ให้เกิดการพิจารณาและถกเถียงเรือ่ ง
นั้นๆ อย่างลึกซึ้งขึ้น บางครั้งเมื่อมีผู้เรียนบางคนตอบคำ�ถาม กระบวนกรอาจจะถามผู้
เรียนคนอื่นๆ ว่าใครบ้างที่คิดต่างออกไปจากที่เพื่อนตอบมาแล้ว วิธีการนี้คือการพยายาม
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ช่วยให้เกิดปัญญา หรือมุมมอง
ต่อเรื่องนั้นๆ มากขึ้น
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การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญมากในกระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูอำ�นาจ ความ
มั่นใจ และคุณค่าในตัวผู้เรียน ในระบบการศึกษาแบบครอบงำ�  ผู้เรียนจะถูกบังคับให้ฟังเฉพาะ
อาจารย์หรือวิทยากรที่สอนอยู่หน้าห้อง คือฟังเฉพาะผู้มีอำ�นาจ (ทางความรู้) หรือมีตำ�แหน่ง
หน้าที่สูงกว่า วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการครอบงำ�แล้ว ยังทำ�ให้ผู้เรียนไม่เคารพและเห็นคุณค่า
ประสบการณ์และปัญญาของเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกัน ซึ่งเราจะสังเกตเห็นผลของวัฒนธรรมเช่น
นี้ในห้องเรียนหรือสถานที่อบรมส่วนใหญ่ ที่ผู้เรียนมักไม่สนใจฟังประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน
คนอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวัยวุฒิน้อยกว่า แต่จะฟังเฉพาะสิ่งที่กระบวนกร หรือ
ผู้เรียนที่มีคุณวุฒิสูงกว่าเป็นผู้พูด ในสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนกรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่จะแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงตัวอย่างของการฟังอย่างลึกซึ้ง ด้วยการฟังผู้เรียนทุกคน และกระตุ้น
เตือนให้ทุกคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน
การฟังอย่างลึกซึ้ง หมายถึง ความสามารถที่จะฟังสิ่งที่ผู้พูดต้องการพูดโดยไม่ขัดจังหวะ ไม่
ถามแทรก และไม่ทำ�กิจกรรมอื่นๆ ในระหว่างที่ฟัง เช่น จดบันทึก หรือขอตัวเพื่อรับโทรศัพท์ การ
ฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการฟังทั้งเนื้อหา ความรู้สึก ตลอดจนภาษากายที่ผู้พูดแสดงออกมา โดยมีการ
เรียกการฟังอย่างลึกซึง้ อีกอย่างหนึง่ ว่า การฟังอย่างมีสติ ซึง่ แปลว่าต้องใช้สติในการฟังตลอด คือ
มีสมาธิ และเมื่อรู้ตัวว่ามีความคิดและอารมณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในขณะที่ฟัง ก็สามารถปล่อยวาง
ความคิดความรู้สึกนั้น และกลับมาจดจ่อที่การฟังด้วยจิตว่างได้ และใช้การรู้ตัวนี้ในการควบคุม
ทัศนคติหรือพฤติกรรมเก่าที่ติดตัวเรามาจากวัฒนธรรมครอบงำ�  เช่น ความต้องการพูดแทรก
พูดเสริม ขัดจังหวะด้วยการถาม หรือตัดสินตัวตนของผู้พูดหรือเนื้อหาที่เขาพูด โดยเฉพาะเมื่อ
เราต้องฟังในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย หรือเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจในตัวผู้ที่กำ�ลังพูด การฟังอย่างมีสตินี้
เอง ที่จะทำ�ให้เราเห็นความสำ�คัญของมิติด้านจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
และเยียวยาทั้งผู้ฟังและผู้พูดได้ การใช้สติหรือภาวะความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณในการฟัง โดย
เฉพาะในเรื่องที่ยาก ทำ�ให้เราเห็นชัดว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถใช้แค่การคิด
วิเคราะห์ที่หัวสมองเท่านั้น
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ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรนักกิจกรรมมากมายทั่วโลก ที่
ใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ ในการเยียวยาและฟื้นฟูอำ�นาจของผู้ประสบภัยสงครามหรือ
ประสบความรุนแรงอย่างอื่น หรือใช้ ในงานสร้างสันติภาพ สร้างความสมานฉันท์ งานดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย และงานฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขัง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการใช้มีทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มขนาดใหญ่
การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นวิธีการฟื้นฟูอำ�นาจภายในของผู้ที่ประสบความทุกข์ เพราะการฟังเช่น
นี้ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้ประสบความทุกข์มีอำ�นาจ คุณค่า และความสามารถอยู่ในตนเอง
แต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกลดทอนโดยระบบการกดขี่ และระบบความไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับ จากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติหรือสงคราม หรือการสูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก ผู้ประสบปัญหาไม่ใช่เหยื่อผู้
เคราะห์ร้ายที่ต่ำ�ต้อยด้อยค่า (ดังที่สะท้อนในรูปแบบการให้คำ�ปรึกษาทางจิตวิทยากระแสหลัก)
หรือควรได้รับการสงเคราะห์ดูแลจากองค์กรหรือบุคคลที่มีอำ�นาจหรือความสามารถมากกว่า ใน
การช่วยรักษาหรือหาทางออกให้เขา การฟังเพื่อฟื้นฟูอำ�นาจไม่ใช่การปลอบโยนให้กำ�ลังใจ แม้
ด้วยคำ�พูดหรือการกระทำ� เช่น โอบกอด จับไหล่ หรือพูดว่า “เดี๋ยวอะไรๆ มันก็จะดีขึ้นเอง” หรือ
“ลืมไปเสียเถอะ เรื่องมันผ่านไปแล้ว” เป็นต้น
การฟังอย่างลึกซึง้ คือการเป็นประจักษ์พยานในประสบการณ์ของผูอ้ ืน่ และเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
ในการแก้ปัญหาของเขา การเป็นประจักษ์พยานจะช่วยให้บุคคลฟื้นฟูคุณค่าและอำ�นาจภายในตัว
เองขึ้นมาได้ เพราะวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปในสังคมนั้น มักจะไม่มีการฟังอย่างลึก
ซึ้ง และนอกจากจะไม่ฟังกันแล้ว คนส่วนใหญ่ยังชินกับวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมครอบงำ�  คือการ
พูดแนะนำ� สั่งสอน หรือหาทางออกให้ผู้ที่กำ�ลังมีความทุกข์
การฟังอย่างลึกซึ้ง เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้ระบายสิ่งที่เป็นก้อนเมฆ หรือสิ่งรบกวนในจิตใจ ซึ่ง
ก้อนเมฆเหล่านีอ้ าจมีทัง้ ทีเ่ ป็นความคิด อารมณ์ และความรูส้ กึ และเมือ่ เขาได้ระบายสิง่ ทีท่ บั ถมอยู่
ในจิตใจออกมาแล้ว ปัญญาหรือสภาวะสงบภายในก็จะเกิดขึ้น ภาวะนี้เองที่จะช่วยให้เขาสามารถ
เห็นหนทางที่จะแก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้ หรือหากยังหาทางออกไม่ได้ ความโล่งใจหรือความเบาใจ
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ก็ ได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญหาหรือความทุกข์ที่หนักอึ้งก็จะเบาบางลง ด้วยเหตุนี้ ทุกครั้งที่เราให้ผู้เรียน
ฝึกฟังอย่างลึกซึง้ ในเรือ่ งความทุกข์ โดยผลัดกันเป็นผูพ้ ดู และผูฟ้ งั หลังเสร็จกิจกรรมเช่นนี้ ผูเ้ รียน
เกือบทุกคนจะบอกว่า ตนเองรู้สึกสบายใจ โล่งใจ หลายคนบอกว่าเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าได้รับการฟัง
อย่างตั้งใจเช่นนี้มาก่อน บางคนไม่อยากหยุดเล่า หรือหากเป็นการพูดและฟังในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ความสุข หลังจากจบกิจกรรมแล้ว คนส่วนใหญ่จะรู้สึกดีและเห็นคุณค่าในตัวเอง การฟังอย่าง
ลึกซึ้งจึงเป็นการเยียวยา และการให้คุณค่าแก่ผู้พูด
การฟังอย่างลึกซึง้ ยังเป็นเครือ่ งมือที่ได้ผลในการสร้างความไว้วางใจในกลุม่ ผูเ้ รียน เพราะเมือ่
ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย และรู้สึกว่าได้รับการฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจจากผู้อื่น หลายคนก็อาจเลือก
ที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่เคยคิดจะเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เราจึงจะเห็นได้ว่า ความรู้สึกปลอดภัย
และความไว้ ใจ จะช่วยให้คนเราพร้อมที่จะเผชิญกับความเปราะบางอันเกิดจากการเล่าให้ผู้อื่น
ฟังถึงประสบการณ์ที่ยุ่งยากหรือความลับที่เก็บซ่อนไว้ ในชีวิต หากเราไม่ไว้วางใจใคร เราก็จะไม่
เสี่ยงที่จะเล่าเรื่องลึกๆ ของเราให้คนที่เราไม่ไว้ ใจฟัง ความไว้วางใจของผู้ฟัง (ที่จะไม่ตัดสินผู้พูด
หรือประสบการณ์ของเขา) นี้เอง ที่ทำ�ให้ผู้เล่ากล้าหาญที่จะเผชิญกับความเปราะบางของตนเอง

แนวทางการฟังอย่างลึกซึ้ง มีดังต่อไปนี้
• จัดภาษากายให้เป็นมิตร ผ่อนคลาย และใส่ใจต่อผู้พูด สบตาผู้พูดเป็นช่วงๆ แต่ไม่ใช่การ
จ้องหน้าตลอดเวลา
• ฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิจดจ่ออยู่ที่การฟัง โดยคิดว่าในขณะนี้ผู้พูดเป็นบุคคลที่สำ�คัญที่สุด
• ในขณะที่ฟัง ให้ทำ�เสียงตอบรับเบาๆ หรือพยักหน้าเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อ
ให้ผู้พูดรู้ว่าเรากำ�ลังฟังเขาอยู่
• ไม่ขัดจังหวะโดยการถาม การเล่าเรื่องของตัวเอง การเสริม หรือให้คำ�แนะนำ�
• ไม่หยุดเพื่อรับโทรศัพท์ หยุดเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น หรือทำ�งานอย่างอื่นขณะที่ฟัง
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• ไม่จดบันทึกขณะที่ฟัง
• ฟังด้วยความเคารพทั้งในตัวตนของผู้พูดและประสบการณ์ของเขา โดยไม่มีการตัดสิน ไม่
แม้แต่จะเป็นการคิดอยู่ในใจว่า สิ่งที่เขาพูดมานั้นดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด เข้าท่าหรือไม่เข้า
ท่า หรือคิดว่า “หากเป็นฉัน ฉันจะไม่ทำ�อะไรแบบนั้น” เป็นต้น
• เก็บเรื่องที่เขาเล่าไว้เป็นความลับ หากจะนำ�ไปเผยแพร่พร้อมชื่อบุคคล ต้องขออนุญาต
เจ้าของประสบการณ์ก่อน หรือหากต้องการนำ�ไปเล่าต่อเพื่อให้เกิดปัญญาแก่ผู้อื่น ก็
สามารถทำ�ได้ โดยแบ่งปันเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อคิดหรือปัญญาที่ผู้ฟังได้เรียนรู้จากผู้พูด
• หากเรื่องที่ฟังทำ�ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอึดอัด เสียใจ ไม่พอใจ หรือเศร้าใจ ขอให้ผู้ฟังอยู่
กับลมหายใจของตนเองเพื่อให้มีสติ ไม่หลีกหนีความรู้สึกต่างๆ เหล่านั้น โดยการกลับไป
อยู่ที่หัว เช่น พยายามคิดวิเคราะห์ปัญหา หรือหาทางออกให้คนพูด
• หากผูเ้ ล่าแสดงอาการเสียใจด้วยการร้องไห้ ให้ผูฟ้ งั อยูก่ บั ลมหายใจ และอยูก่ บั ความเงียบ
โดยไม่ต้องปลอบใจด้วยการพูด หรือแม้แต่การแตะต้องตัวผู้พูด
• อนุญาตให้มีความเงียบเกิดขึ้นได้ และถือว่าความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของการฟัง เพราะ
บางครั้งผู้พูดอาจกำ�ลังรวบรวมความคิด หรือจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเล่าเรื่อง
หรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ยุ่งยาก ความเงียบของผู้ฟังโดยไม่แสดงอาการอึดอัดรำ�คาญ แต่
อยู่กับลมหายใจด้วยความสงบและรอคอย จะช่วยให้ผู้พูดรู้ว่าผู้ฟังกำ�ลังฟังอยู่ และช่วย
ให้เขาสามารถเล่าเรื่องต่อได้
เนื่องจากกระบวนเรียนรู้แบบนี้ ใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นฐานในการทำ�ความเข้าใจสังคมและ
ตนเอง กระบวนกรจึงต้องเลือกหัวข้อที่จะใช้ ในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตจริง การเลือก
หัวข้อขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มผู้เรียนมีความคุ้นเคยกันมากน้อยแค่ไหน หากผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกันดีนัก
โดยเฉพาะในวันแรกของการอบรม ให้กระบวนกรเลือกหัวข้อที่ไม่ลกึ หรือไม่ท�ำ ให้ผูเ้ รียนรูส้ กึ อึดอัด
หรือลำ�บากใจที่จะแบ่งปันมากเกินไป เพื่อที่ผู้เรียนจะรู้สึกปลอดภัยในการทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
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ตัวอย่างหัวข้อที่ไม่ยากแก่การแบ่งปัน เช่น ความสำ�เร็จในชีวิต แรงบันดาลใจในชีวิต เป็นต้น ต่อ
เมื่อผู้เรียนรู้จักคุ้นเคยและมีความไว้วางใจกันมากขึ้นแล้ว กระบวนกรก็สามารถกำ�หนดหัวข้อที่
ลึกขึ้น ยากที่จะบอกเล่ากับคนอื่นมากขึ้น หรือเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นทั้ง
ในผู้พูดและผู้ฟังมากขึ้นได้
หั ว ข้ อ ที่ ลึ ก ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผ่ า นประสบการณ์ ที่ ยุ่ ง ยากในชี วิ ต ดั ง นั้ น
กระบวนการอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม จึงมักจะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้
เรียนจับคูห่ รือแบ่งกลุม่ เล็กๆ แล้วแบ่งปันประสบการณ์ทีเ่ ป็นเรือ่ งทัว่ ไปในวัยเด็กในบางแง่มมุ เช่น
ให้แต่ละคนย้อนคิดถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ หรือค่านิยมในครอบครัว ชุมชนหรือสังคม
ที่หล่อหลอมและส่งผลต่อความเป็นตัวตนของเราแต่ละคน หลังจากช่วงต้นของการอบรมนี้แล้ว
การเลือกหัวข้อสำ�หรับการแบ่งปันในการพูดและการฟังจะเปลี่ยนไป ตามหัวข้อของการอบรมใน
แต่ละช่วง เช่น ประสบการณ์การใช้หรือถูกใช้อำ�นาจ เพศภาวะ เพศวิถี และอื่น ๆ
การทีก่ ระบวนกรใช้สญ
ั ญาณเตือนเมือ่ จะเริม่ หรือจบการฟัง จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่าง
ลื่นไหลและพร้อมเพรียงกัน ที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม หลังจากผู้เรียนจับคู่
หรือแบ่งกลุ่มย่อยเรียบร้อยแล้ว กระบวนกรจะให้สัญญาณเป็นเสียงระฆังเบาๆ เพื่อให้ผู้พูดได้
ตั้งสติก่อนพูด และผู้ฟังได้เตรียมตัวรับฟัง เมื่อให้สัญญาณระฆังแล้ว กระบวนกรจะขอให้ผู้เรียน
รับรู้ลมหายใจของตัวเองสัก 2-3 รอบ พร้อมๆ ไปกับการผ่อนคลายร่างกาย ในระหว่างนี้
กระบวนกรอาจพูดโน้มนำ�ให้ผพู้ ดู ตัง้ ใจพูดความจริงทีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญในชีวติ ของเขา และทวนแนวทาง
การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเชื้อเชิญและย้ำ�เตือนให้ผู้ฟังทำ�ตาม และอาจบอกกำ�หนดเวลาสำ�หรับการ
พูดและการฟังในแต่ละรอบ
เมื่อจบการฝึกในแต่ละรอบ กระบวนกรจะขอให้ผู้เรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน และให้ผู้เรียน
ทั้งหมดกลับเข้าสู่กลุ่มใหญ่ จากนั้นจึงถามความรู้สึกของผู้เรียน ทั้งในฐานะที่เป็นผู้พูดและผู้ฟัง
และถามว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• ควรให้ผู้เรียนเริ่มฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วันแรกของการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะนี้ ซึ่งเป็นฐานที่สำ�คัญมากในการสร้างความรู้สึกไว้วางใจ และความรู้สึกปลอดภัยใน
หมู่ผู้เรียน และทักษะนี้จะช่วยให้การทำ�กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในวันต่อๆ ไป
ของการอบรมเป็นไปได้ด้วยดี โดยกระบวนกรสามารถเลือกหัวข้อการพูดและฟังให้ลึกขึ้น
ตามระดับความคุ้นเคยและไว้วางใจกันและกันของผู้เรียน
• กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นกิจกรรมที่มีพลังมาก เพราะในสังคมสมัยใหม่ ผู้คนมักไม่
ค่อยฟังกันและกันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ หรือเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม
จะยากยิ่งขึ้นที่จะหาผู้ที่รับฟังเรื่องราวของพวกเขาอย่างตั้งใจ การใช้กิจกรรมแบ่งปันและ
รับฟังกันในทุกวันของการอบรม จะทำ�ให้กลุ่มผู้เรียนมีความเข้าใจกัน รู้สึกใกล้ชิด มีความ
เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกันมากขึ้น และในแต่ละวันผู้เรียนหลายคนจะมีโอกาสได้ระบาย
ความทุกข์ที่เก็บไว้ ในใจ การแบ่งปันประสบการณ์และการฟัง จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการอบรมจากแบบเดิมๆ ที่มักเน้นการสอนแนวคิดทฤษฏี การป้อนข้อมูลหรือความ
คิดบางอย่าง หรือการคิดวิเคราะห์ปัญหาของผู้อื่นโดยใช้กรอบตรรกะหรือหลักการบาง
อย่าง เป็นต้น แต่เราต้องไม่ลืมว่านักกิจกรรมสังคมเอง โดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงหรือเป็น
คนกลุ่มน้อยด้านเพศวิถี ก็ประสบปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตจากความเป็นเพศหรือ
เพศวิถีของตน ไม่ต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาทำ�งานด้วย แต่นักกิจกรรมสังคมมัก
มีภารกิจรัดตัว และไม่ค่อยมีโอกาสและเวลาสำ�หรับการพิจารณาทบทวนชีวิตของตนเอง
เท่าใดนัก การเรียนรู้จากความจริงของตัวเอง จะช่วยให้นักกิจกรรมสังคม โดยเฉพาะผู้ที่
ทำ�งานเรื่องความยุติธรรมทางเพศ สามารถเข้าใจสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ตนเอง
ทำ�งานด้วยได้มากขึ้น
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นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรต้องคำ�นึงถึงวิธีการ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ การแบ่งกลุ่มย่อยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยสร้างพื้นที่และโอกาส สำ�หรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ให้เกิดขึ้น
ได้อย่างทั่วถึงในหมู่ผู้เรียนทุกคน
เป็นเรื่องปกติในการจัดกระบวนการอบรมทุกครั้งที่เราจะพบว่า ผู้เรียนหลายคนไม่ค่อยมั่นใจ
ในการแสดงความคิดเห็นในวงใหญ่ แต่พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่จะพูดในกลุ่มเล็ก ขณะ
เดียวกัน ในการอภิปรายในวงใหญ่ เรามักพบว่ามีผู้เรียนบางคนซึ่งมักมีจำ�นวนไม่มาก มีความ
มั่นใจ และมีแนวโน้มที่จะใช้พื้นที่พูดแสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่มากกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งนอกจากกระบวนกรจะทำ�หน้าที่แก้ ไขสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเตือนให้มีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันในกลุ่มใหญ่อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น หรือด้วยการเจาะจงขอฟังความเห็นจากคนที่พูดน้อย
หรือยังไม่ได้พูดแล้ว การแบ่งกลุ่มย่อยก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้
การแบ่งกลุ่มย่อยช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ที่ไม่
สามารถทำ�ให้ทุกคนพูดได้หมด มาเป็นกลุ่มเล็กที่มีบรรยากาศของความใกล้ชิดและกระตือรือร้น
เป็นวิธีการที่ช่วยให้กลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เรียนทุกคน และที่สำ�คัญ กระบวนการในกลุ่มย่อย
จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า พวกเขาสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ โดยไม่ต้องรอฟังแต่สิ่งที่กระบวน
กรจะพูดเท่านั้น เป็นการรื้อถอนความคิดความเชื่อเดิมที่ว่า ในกระบวนการเรียนรู้หนึ่งๆ จะมีแต่
กระบวนกรหรือวิทยากรเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ หรือผู้มีปัญญา
นอกจากนี้ การแบ่งปันความคิดในกลุ่มย่อยยังเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟังอย่างมีสติ
ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระหว่างผู้เรียน เอื้อให้ผู้เรียน
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นที่จะบอกเล่าประสบการณ์ แสดงอารมณ์ความรู้สึก และทบทวนเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
เทคนิคในการแบ่งกลุ่มทำ�ได้หลายวิธี เช่น การนับเลข ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้แบ่งเป็น
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กี่กลุ่ม เช่น หากจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มก็ให้ผู้เรียนนับ 1 ถึง 5 คนที่นับเลขเดียวกันให้รวมเป็นกลุ่ม
เดียวกัน หลายครั้งหากมีเวลาและเราต้องการกระตุ้นพลังของผู้เรียน เราก็สามารถใช้การเล่นเกม
สั้นๆ เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่มได้ บางครั้งเราตั้งใจที่จะแบ่งกลุ่มตามอัตลักษณ์ต่างๆ เช่น เพศ
อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพ เชื้อชาติ ประสบการณ์ ในการทำ�งาน และภาษา หรือแบ่งกลุ่มให้คละ
กันตามความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ การจะ
ใช้เกณฑ์ ใดในการแบ่งกลุ่ม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ
การกำ�หนดจำ�นวนสมาชิกของกลุ่มย่อยทำ�ได้หลายขนาด เช่น กลุ่มขนาด 2-5 คน แต่โดย
ส่วนใหญ่จะถือว่ากลุ่มที่มีสมาชิกเกิน 5 คน เป็นกลุ่มที่ใหญ่เกินไป ทำ�ให้ต้องใช้เวลาในการแลก
เปลี่ยนมาก การใช้กลุ่มขนาด 2 หรือ 3 คน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนลงลึกได้มากขึ้น
และควรใช้กลุ่มขนาดเล็กในกิจกรรมที่ต้องการการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีประโยชน์ ในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ที่หลาก
หลาย หรืออาจช่วยกันระดมความคิด หรือช่วยกันทบทวนบางประเด็นได้ลึกมากขึ้น
ข้อควรคำ�นึงเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มอีกอย่างหนึ่งคือ หากเราต้องการใช้การแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างผู้เรียน กระบวนกรจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกจับ
กลุ่มกับคนที่เขายังไม่ค่อยรู้จักคุ้นเคย หรือยังไม่ค่อยได้พูดคุยหรือทำ�งานร่วมกันมากนัก เพื่อให้
แต่ละคนได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการขยายพื้นที่คุ้นเคยของผู้เรียน และช่วยเพิ่มความ
ไว้วางใจและความเป็นชุมชนของกลุ่ม
ในการดำ�เนินกระบวนการกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มให้เสร็จก่อน แล้วกระบวนกรจึงค่อย
บอกโจทย์ที่จะให้ทำ�ในกลุ่มย่อย โดยการบอกโจทย์ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และให้เวลาผู้เรียนซัก
ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโจทย์นั้นๆ ได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจโจทย์ก่อนที่จะเริ่มทำ�งานกลุ่มย่อย ข้อ
ควรปฏิบัติอีกอย่างในการให้ โจทย์เพื่อทำ�งานกลุ่ม คือ กระบวนกรไม่ควรให้ โจทย์หลายข้อในเวลา
เดียวกัน แต่ควรให้ โจทย์หรืองานทีละอย่าง แล้วรอจนทุกกลุ่มทำ�งานตามโจทย์หนึ่งๆ เสร็จแล้ว
จึงบอกโจทย์ข้อถัดไป การทำ�เช่นนี้จะช่วยให้กลุ่มสามารถจดจ่อ และกระตือรือร้นกับการทำ�งาน
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ตามโจทย์แต่ละข้อที่ได้รับ โดยไม่พะวงถึงโจทย์ที่ยังไม่ได้ทำ�
จากนั้น กระบวนกรยังต้องบอกผู้เรียนถึงแนวทางการทำ�งานร่วมกันในกลุ่มย่อย เช่น ให้ทุก
คนใช้อำ�นาจร่วม โดยการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเวลาเท่าๆ กัน ให้แสดงความคิดเห็นทีละ
คน ให้ตั้งใจฟังกันและกัน เป็นต้น และหากจะต้องมีการนำ�เสนอสิ่งที่พูดคุยในกลุ่มย่อยต่อกลุ่ม
ใหญ่ในภายหลัง ก็ให้สมาชิกกลุ่มย่อยแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ตั้งแต่ต้น เช่น กำ�หนดตัวผู้จดบันทึก
ผู้เขียนข้อความที่จะนำ�เสนอลงบนกระดาษปรู๊ฟ และผู้ทำ�หน้าที่นำ�เสนอเป็นต้น
และสุดท้าย กระบวนกรควรกำ�หนดและแจ้งให้ชัดว่า กลุ่มย่อยจะมีเวลาทำ�งานเท่าไร แต่
กระบวนกรเองก็ควรมีความยืดหยุ่น กรณีที่กลุ่มต้องการเวลามากหรือน้อยกว่าที่กำ�หนด เพราะ
กระบวนกรต้องไม่ลืมว่า เป้าหมายสำ�คัญของกิจกรรมคือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำ�หรับ
ผู้เรียน ไม่ใช่เพื่อให้กระบวนกรทำ�งานตามหน้าที่ให้เสร็จตามเวลาที่กำ�หนดเท่านั้น

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
ระหว่างทีก่ ลุม่ ย่อยกำ�ลังทำ�งานตามโจทย์ที่ให้ ไปนัน้ กระบวนกรควรทำ�หน้าทีส่ งั เกตความเป็น
ไปในกลุ่มย่อยอยู่ห่างๆ และพยายามสังเกตให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนใน
ระหว่างการทำ�งานกลุ่มย่อยนี้ จะเป็นข้อมูลสำ�หรับกระบวนกรที่จะใช้ประเมินว่า ควรเน้นการเรียน
รู้เรื่องอะไรในช่วงที่กลับมาแลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ หรือควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการ
อบรมในช่วงต่อๆ ไปของการอบรมให้เข้ากับความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างไรหรือไม่ โดยมี
ตัวอย่างของสิ่งที่กระบวนกรควรทำ� ดังนี้
• สังเกตว่ากลุ่มทำ�งานตามโจทย์ ได้หรือไม่
• สังเกตว่าในแต่ละกลุ่มมีใครครอบงำ�การแลกเปลี่ยนหรือไม่ เช่น ใช้เวลาพูดมากกว่าคน
อื่น พูดแทรกเมื่อคนอื่นกำ�ลังพูด หรือบอกว่าความคิดตนเองถูกต้องที่สุด เป็นต้น ในกรณี
เช่นนี้ บางครัง้ กระบวนกรอาจแทรกแซงเพือ่ หยุดปฏิสมั พันธ์แบบครอบงำ�นัน้ ด้วยการถาม
คำ�ถามต่อกลุ่ม เช่น ตอนนี้กลุ่มเป็นอย่างไร ทำ�งานไปถึงไหน ได้มีการผลัดเปลี่ยนกันพูด
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ทั่วถึงกันหรือไม่ หรืออาจให้ข้อสังเกตต่อการแลกเปลี่ยนของกลุ่มอย่างตรงไปตรงมา เช่น
บอกว่ากิจกรรมนี้ต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแม้จะเป็นความเห็น
ที่ต่างกัน ก็ขอให้พูดและฟังกันโดยไม่ด่วนตัดสินหรือหาข้อสรุป เป็นต้น
กระตุ้นให้กลุ่มทำ�งานอย่างกระตือรือร้น โดยอาจพูดย้ำ�สั้นๆ ว่ากิจกรรมนี้สำ�คัญอย่างไร
หรือจะช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องอะไร
ตรวจสอบดูว่ากลุ่มต้องการเวลาเพิ่มเติม หรือทำ�งานเสร็จก่อนเวลาที่กำ�หนดหรือไม่ หาก
บางกลุ่มต้องการเวลาเพิ่มเติม กระบวนกรต้องถามความต้องการ และต่อรองเพื่อความ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนส่วนใหญ่
หากมีบางกลุ่มทำ�งานเสร็จก่อนเวลา กระบวนกรควรช่วยตรวจสอบดูว่าพวกเขาทำ�งาน
ครบถ้วนตามทีก่ �ำ หนดไว้หรือไม่ เพราะบางกลุม่ อาจมุง่ ทำ�งานตามโจทย์ที่ได้รบั ให้เสร็จโดย
เร็ว แต่หลงลืมวัตถุประสงค์เรื่องการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นหัวใจของกิจกรรม หากพบเจอ
สถานการณ์เช่นนี้ กระบวนกรอาจช่วยตั้งคำ�ถามกับกลุ่มนั้นๆ เพื่อให้กลุ่มได้แลกเปลี่ยน
คิดทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมในเวลาที่เหลืออยู่
เมื่อทุกกลุ่มทำ�งานตามโจทย์เสร็จแล้ว ให้ทุกคนกลับมารวมเป็นวงใหญ่แล้วนำ�เสนอ หาก
มีเวลาจำ�กัด กระบวนกรสามารถขอฟังคำ�ตอบสองสามข้อจากแต่ละกลุ่ม แล้วเขียนสรุป
รวมลงบนกระดาน โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนพูดซ้ำ�ๆ จนครบทุกคนก็ ได้
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The most powerful agent of growth and transformation is something
much more basic than any technique: a change of heart.
John Welwood

ตัวนำ�การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดนั้น คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานยิ่งกว่า
เทคนิคใดๆ มันคือการเปลี่ยนแปลงที่หัวใจ
จอห์น เวลวูด
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บทที่ห้า

กิจกรรมที่ ใช้ ในการเรียนรู้

กิจกรรมเรื่องอำ�นาจ

วัตถุประสงค์: เป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นเรื่องอำ�นาจ วิธีการใช้
อำ�นาจ และความสัมพันธ์ระหว่างอำ�นาจกับการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม
วัสดุอุปกรณ์: คำ�อธิบายเรื่องประเภทของอำ�นาจ ที่เขียนไว้ล่วงหน้าบนกระดาษปรู๊ฟ กระดานหรือ
กระดาษปรู๊ฟสำ�หรับเขียนคำ�ตอบที่ได้จากกลุ่ม ปากกาเขียนกระดาน
ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม: ประมาณ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนในการดำ�เนินกิจกรรม
• ให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองเรื่องแหล่งที่มาของอำ�นาจ โดยตั้งคำ�ถามว่า มีปัจจัยอะไร
บ้างทำ�ให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันหนึ่งๆ มีอำ�นาจหรือรักษาอำ�นาจไว้ ได้
ให้ระดมคำ�ตอบจากผู้เรียน จนได้คำ�ตอบที่ครอบคลุมพอสมควร โดยให้แน่ใจว่ามีประเด็น
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีอยู่ในคำ�ตอบด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นว่า ปัจจัย
เหล่านี้เป็นแหล่งอำ�นาจที่สำ�คัญ
• กระบวนกรอธิบายเพิ่มเติมว่า แหล่งอำ�นาจเป็นเรื่องสำ�คัญ ยิ่งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
หรือสถาบันมีแหล่งอำ�นาจมากเท่าใด พวกเขาก็จะยิง่ มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ และ
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มีอำ�นาจและสิทธิพิเศษในสังคมมากขึ้นเท่านั้น เช่น ผู้ชายรักต่างเพศ จบการศึกษาสูง มา
จากครอบครัวทีม่ ฐี านะดี และมีต�ำ แหน่งหน้าทีก่ ารงานดี ก็มกั จะมีอ�ำ นาจและโอกาสในชีวติ
มากกว่าคนอื่น ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ผู้หญิงหม้ายชาวเขา
ที่มีการศึกษาน้อยและยากจน จะแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงอำ�นาจ ทรัพยากร และสิทธิพิเศษ
ใดๆ ในสังคมเลย และยังอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ และกดขี่จากกลุ่มหรือสถาบันต่างๆ ใน
สังคมได้งา่ ย เมือ่ อธิบายเสร็จแล้ว ให้เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนซักถาม เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าใจชัดเจน
ให้ผเู้ รียนจับคู่ ลุกขึน้ ยืน แล้วให้ตกลงกันเองว่าใครจะเป็น “ก” ใครจะเป็น “ข” กระบวนกรย้�ำ
กับผู้เรียนว่ากิจกรรมที่จะทำ�ต่อไปนี้เป็นเรื่องสำ�คัญ เพราะจะเป็นการทำ�ความเข้าใจเรื่อง
อำ�นาจ ขอให้ทุกคนทำ�กิจกรรมด้วยความเงียบ และสังเกต และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างทำ�กิจกรรม
จากนั้นกระบวนกรบอกให้คนที่เป็น ก นั่งลงกับพื้น ให้ ข ยืน ให้ทั้งสองคนเผชิญหน้ากัน
และอยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่ง จากนั้นถาม ก ว่า จากสภาพที่เป็นคนนั่ง ก มีความรู้สึกอย่างไร
บ้าง (คนส่วนใหญ่คนจะตอบว่า รู้สึกต่ำ�ต้อย อึดอัด ตัวเล็ก กลัว ไม่ชอบใจ เป็นต้น) ให้
เน้นย้ำ�ให้ผู้เรียนตอบเฉพาะเรื่องความรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่นำ�เสนอข้อวิเคราะห์ทางสังคม
หรือพูดแทนคนอื่น พยายามกระตุ้นให้ทุกคนตอบคำ�ถาม ระหว่างนี้กระบวนกรเขียนความ
รู้สึกของ ก ไว้บนกระดาน
จากนั้นถามคนที่เป็น ข ว่า รู้สึกอย่างไรกับสถานภาพที่เป็นคนยืน (คนส่วนใหญ่จะตอบว่า
รู้สึกสูงหรือเหนือกว่าคนนั่ง สบาย ภูมิใจ รู้สึกมีอำ�นาจ รู้สึกว่ามีอิสระ อยากทำ�อะไรก็ ได้
สามารถควบคุมได้ หรือบางคนอาจตอบว่าสงสารคนนั่ง เป็นต้น) กระบวนกรเขียนคำ�ตอบ
ที่เป็นความรู้สึกของ ข ไว้บนกระดาน
รอบต่อมา ให้ ก และ ข สลับบทบาทกัน คนที่ยืนอยู่นั่งลง และคนที่นั่งให้ลุกขึ้นยืน โดย
เผชิญหน้ากันเหมือนเดิม อยู่ในท่านี้ครู่หนึ่ง จากนั้นให้ถามคนนั่งก่อนว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง
เขียนคำ�ตอบของคนนั่งเพิ่มในรายการคำ�ตอบจากรอบที่แล้ว จากนั้นถามคนยืนว่ารู้สึก
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อย่างไร เขียนคำ�ตอบของคนยืนเพิ่มในรายการคำ�ตอบที่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกัน
ในรอบถัดมา ให้แต่ละคู่ตกลงกันเองว่า จะเลือกยืนหรือนั่งด้วยกันตามที่ทั้งสองคนคิดว่า
จะทำ�ให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น (แต่ละคู่จะยืนหรือนั่งลงด้วยกันก็ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เรียนเลือกที่
จะนั่งด้วยกัน) จากนั้นให้ถามความรู้สึกของทุกคนว่า รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้นั่งเสมอกัน
เขียนคำ�ตอบที่เป็นความรู้สึกต่างๆ ไว้บนกระดาน (คนส่วนใหญ่จะตอบว่ารู้สึกสบายใจ
รู้สึกถึงความเป็นมิตร รู้สึกใกล้ชิดกัน เท่าเทียม เสมอภาค เป็นต้น)
ให้กระบวนกรติดกระดาษปรู๊ฟที่เขียนคำ�อธิบายของวิธีการใช้อำ�นาจบนกระดาน (ดูเนื้อหา
เรื่องอำ�นาจ 3 ประเภทได้ ในบทที่หนึ่ง) จากนั้นกระบวนกรอธิบายความหมายของอำ�นาจ
แบบที่หนึ่ง คือการใช้อำ�นาจเหนือกว่า โดยโยงให้เห็นว่าเมื่อใดที่มีการใช้อำ�นาจแบบเหนือ
กว่า คนที่ใช้อำ�นาจจะรู้สึกเหมือนคนยืน และคนที่ถูกใช้อำ�นาจจะรู้สึกเหมือนคนนั่ง
จากนั้นกระบวนกรให้ผู้เรียนแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเป็นคนที่ถูกทำ�ให้นั่ง หรือ
ถูกใช้อำ�นาจเหนือกว่าในระดับครอบครัว องค์กรหรือชุมชน หรือระดับรัฐบาลกับประชาชน
หลังจากมีผู้เล่าประสบการณ์ 3-4 เรื่องที่แตกต่างกันแล้ว กระบวนกรจะเชื้อเชิญให้ผู้เรียน
แบ่งปันประสบการณ์ ในชีวติ ทีต่ นเองใช้แหล่งอำ�นาจทำ�ให้คนอืน่ ๆ ต้องนัง่ คือ ประสบการณ์
ที่เราใช้อำ�นาจเหนือกว่ากับคนที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่าเรา ซึ่งในหัวข้อนี้ หลายคนมักไม่
อยากเล่า เพราะเป็นเรื่องไม่ดีของตนเอง หากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนกรสามารถ
เล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อน และย้ำ�ว่าการใช้อำ�นาจเหนือกว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่
ถูกหล่อหลอมมาในวัฒนธรรมอำ�นาจนิยม
จากนั้นกระบวนกรถามต่อไปว่า มีสถานการณ์ ใดบ้างที่เราจำ�เป็นต้องใช้อำ�นาจเหนือกว่า
(คำ�ตอบที่เรามักได้ยิน คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อต้องดูแลเด็กเล็กหรือวัยรุ่นที่
ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ซึ่งการตัดสินใจของพวกเขาบางเรื่อง อาจจะนำ�ไปสู่อันตรายที่
ตัวเขาเองคาดการณ์ ไม่ถึง เพราะขาดประสบการณ์ชีวิตและข้อมูล การใช้อำ�นาจเหนือ
กว่าของผู้ ใหญ่ จึงมีเจตนาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กประสบอันตรายหรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
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หรือในกรณีของการทำ�งาน ที่ผู้นำ�องค์กรต้องนำ�การตัดสินใจ เพราะเพื่อนร่วมงานยัง
ขาดประสบการณ์ ในการทำ�งานบางเรื่อง เป็นต้น) กระบวนกรเน้นย้ำ�ว่า สิ่งสำ�คัญที่สุดที่
ต้องคำ�นึงถึงในการใช้อำ�นาจเหนือกว่าในสถานการณ์ที่จำ�เป็น คือ การใช้อำ�นาจนั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่มีแหล่งอำ�นาจน้อยกว่า มิใช่เพื่อเพิ่มอำ�นาจ
และผลประโยชน์ ให้กับผู้ที่มีแหล่งอำ�นาจมากอยู่แล้ว
กระบวนกรอธิบายความหมายของอำ�นาจประเภทที่สอง คืออำ�นาจร่วม จากนั้นเชื้อเชิญให้
ผู้เรียนเล่าตัวอย่างประสบการณ์ของความสัมพันธ์แบบนั่งด้วยกัน คือเรื่องการใช้อำ�นาจ
ร่วมที่เขาพบเจอ หรือได้ปฏิบัติมาในชีวิตของตนเองในหลากหลายบริบท
จากนั้น กระบวนกรอธิบายความหมายของอำ�นาจอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่าอำ�นาจภายใน
แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอำ�นาจภายในที่พวกเขามี และนำ�มาใช้ ในการแก้ปัญหา
ชีวิต
จากนั้นให้ถามความเห็นของผู้เรียนว่า อำ�นาจประเภทใดที่ส่งเสริมสันติภาพและความ
ยุติธรรม อำ�นาจประเภทใดที่สร้างความทุกข์และปัญหา อำ�นาจทั้งสามประเภทมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
เมื่อสังเกตว่าทุกคนเข้าใจชัดเจนแล้ว ให้ผู้เรียนคิดถึงประสบการณ์ การไม่สยบยอมต่อ
การถูกใช้อำ�นาจเหนือกว่าในชีวิตจริงของแต่ละคน เพื่อรวบรวมปัญญาที่แสดงถึงวิธีการ
แก้ ไขปัญหา หรือการสร้างความยุติธรรม โดยให้แต่ละคนนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเองเคยถูก
ใช้อ�ำ นาจเหนือกว่า ให้เล่าว่าเป็นเหตุการณ์อะไร เกิดขึน้ เมือ่ ไร มีใครเกีย่ วข้องในเหตุการณ์
นั้นบ้าง และตัวผู้เรียนเองรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์นั้น และใช้วิธีการหรือแหล่งอำ�นาจใด
ที่ช่วยให้ตนเองไม่สยบยอมกับการถูกใช้อำ�นาจเหนือกว่านั้น และผลเป็นอย่างไร และใน
การทบทวนประสบการณ์ของตนเองในเรื่องนี้ ทำ�ให้เขาได้บทเรียนและเกิดปัญญาอย่างไร
บ้าง ให้เวลาแต่ละคนค้นหาและทบทวนประสบการณ์นี้ด้วยความเงียบประมาณ 5 นาที
จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่กับคนที่ตนเองอยากแบ่งปันประสบการณ์สำ�คัญนี้ให้ฟัง เมื่อได้
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คู่ครบแล้ว ให้แต่ละคู่เลือกว่าจะให้ ใครเป็นผู้เล่าเรื่องก่อน แต่ก่อนที่จะเริ่มการเล่าเรื่อง
ให้กระบวนกรทบทวนแนวทางการฟังอย่างลึกซึ้ง และย้ำ�เตือนผู้เล่า ให้เล่าเรื่องราวของ
ตนด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจ และเน้นเฉพาะสาระสำ�คัญของเรื่อง กิจกรรมนี้ควร
ให้เวลาแต่ละคนเล่าเรื่องคนละประมาณ 10-15 นาที โดยกระบวนกรใช้เสียงระฆังเป็น
สัญญาณบอกการเริ่มต้นและหมดเวลาในแต่ละรอบ เฉพาะในช่วงจบ ให้กระบวนกรส่ง
สัญญาณเตือนสองสามนาที ก่อนที่เวลาที่กำ�หนดให้จะหมดลง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ขมวดเรื่องเล่าให้จบได้พอดี
• เมื่อจบการแบ่งปันประสบการณ์ ในรอบแรกแล้ว กระบวนกรบอกให้ผู้ร่วมอบรบสลับหน้าที่
ให้ผูท้ ีฟ่ งั ในรอบแรกเป็นฝ่ายเล่า และผูท้ ีเ่ ล่าในรอบแรกเป็นฝ่ายฟัง แต่กอ่ นทีจ่ ะเริม่ การเล่า
เรื่อง กระบวนกรเชื้อเชิญให้ผู้เรียนสงบนิ่งในความเงียบ ในระหว่างนี้กระบวนกรเตือนให้ผู้
เล่าเรื่องในรอบแรกปล่อยวางเรื่องที่ตนเพิ่งเล่า และให้ผู้ฟังละวางเรื่องที่เพิ่งได้ฟังมา โดย
การรับรู้ลมหายใจสัก 2-3 รอบ พร้อมกับการผ่อนคลายร่างกาย เพื่อจะได้ทำ�กิจกรรมใน
รอบต่อไปด้วยความมีสติเต็มที่ จากนั้นกระบวนกรให้สัญญาณระฆังเริ่มต้น และหมดเวลา
การแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับรอบแรก
• เมื่อผู้เรียนทั้งคู่แลกเปลี่ยนจบแล้ว ให้ทุกคนกลับมาในวงใหญ่ กระบวนกรถามความรู้สึก
และสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
• กิจกรรมสุดท้ายในเรื่องอำ�นาจ คือ การรำ�ลึกถึงอำ�นาจภายในที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วในตนเอง
และระบุถงึ อำ�นาจภายในอืน่ ๆ ทีพ่ วกเขาต้องการพัฒนาเพิม่ ขึน้ ให้เวลาผูเ้ รียนแต่ละคนคิด
ทบทวนเรื่องนี้ในความเงียบประมาณ 5 นาที จากนั้นให้จับกลุ่มย่อย 3 หรือ 4 คน ผลัด
กันเล่าประสบการณ์ของตนเองทีละคน ขณะที่คนอื่นๆ ในกลุ่มผู้ฟังฝึกการฟังอย่างมีสติ
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• ไม่ควรทำ�กิจกรรมนี้ในวันแรกของการอบรม แต่ควรทำ�ในวันที่สอง เพราะการทำ�กิจกรรม
นี้ต้องอาศัยความรู้สึกคุ้นเคย และไว้วางใจกันระหว่างผู้เรียนพอสมควร อย่างไรก็ตาม ใน
การออกแบบเนื้อหาการอบรม ควรวางกิจกรรมนี้ไว้เป็นหัวข้อแรกๆ เพราะประเด็นเรื่อง
อำ�นาจเป็นพื้นฐานที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องความไม่ยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น เรื่อง
เพศภาวะ เพศวิถี ชนชั้น และการกดขี่หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และจะทำ�ให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำ�รุนแรงหรือถูกกดขี่ และตระหนักถึงการใช้อำ�นาจร่วมใน
การทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงความไม่ยุติธรรม
• กิจกรรมนีเ้ ป็นกระบวนการทีค่ อ่ นข้างหนักและใช้เวลามาก เพราะเป็นการทำ�งานเพือ่ เปลีย่ น
กระบวนทัศน์หลักเกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรมหรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง กิจกรรม
นี้ยังอาจทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางลบต่อเหตุการณ์ที่เคยถูกใช้อำ�นาจในอดีต ขณะ
เดียวกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทำ�งานกับความรู้สึกภายใน ว่าตนเองเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการใช้อำ�นาจและการถูกใช้อำ�นาจอย่างไร ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดและความ
รู้สึกมาก จึงควรจัดกิจกรรมนี้ไว้ ในช่วงเช้า และกำ�หนดเวลาประมาณครึ่งวันเพื่อการทำ�
กิจกรรมเรื่องอำ�นาจนี้โดยเฉพาะ
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กิจกรรมเรื่องความเป็นเพศหรือเพศภาวะ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องความเป็นเพศว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อ
ชีวิตของตนเองและสังคม และเราจะหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบความคิดความเชื่อนี้อย่างไร
วัสดุอุปกรณ์: กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ
ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม:
1. ให้ผู้เรียนจับคู่ แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์ที่กระบวนกรเขียน
ไว้บนบนกระดานว่า “สังคมไทยกำ�หนดภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ ความคาดหวัง และ
ระบบความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชาย และเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย
ไว้อย่างไร?” หากจำ�เป็น กระบวนกรอาจยกตัวอย่างประกอบด้วยก็ ได้ ให้เวลาสำ�หรับการ
ระดมความเห็นประมาณ 10 นาที
2. ระหว่างนี้ให้กระบวนกรวาดกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 2 กรอบ ไว้ ในแต่ละข้างของกระดาน
ที่ด้านบนของกรอบหนึ่งให้เขียนคำ�ว่า “ผู้หญิง” และด้านบนของอีกกรอบหนึ่งเขียนคำ�ว่า
“ผู้ชาย” เพื่อเตรียมเขียนคำ�ตอบที่จะได้จากการระดมความคิด
3. เมื่อหมดเวลาระดมความคิดแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละคู่แบ่งปันสิ่งที่คุยกันเพื่อตอบโจทย์ที่ตั้ง
ไว้ โดยขอฟังคำ�ตอบสำ�หรับ “ผู้หญิง” ก่อน แล้วเขียนคำ�ตอบที่ได้ลงในกรอบสี่เหลี่ยม
ฝั่งผู้หญิงที่เตรียมไว้ จากนั้นขอฟังคำ�ตอบสำ�หรับ “ผู้ชาย” แล้วเขียนคำ�ตอบลงในกรอบ
สี่เหลี่ยมฝั่งผู้ชายที่เตรียมไว้เช่นกัน
4. จากนั้นกระบวนกรถามผู้เรียนทั้งกลุ่มใหญ่ว่า พวกเขารับรู้หรือเรียนรู้ความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายเหล่านี้มาจากแหล่งใด ความคิดความเชื่อ
เช่นนี้ได้รับการสั่งสอน หล่อหลอม หรือถ่ายทอดผ่านสถาบันใดบ้างในสังคม แล้วเขียน
คำ�ตอบไว้บนกระดาน
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5. กระบวนกรถามผูเ้ รียนว่า หากเด็กผูห้ ญิงได้รบั การถ่ายทอดและปลูกฝังให้ถอื ตามความคิด
ความเชื่อเหล่านี้ ตั้งแต่วัยเด็กจนโตเป็นผู้ ใหญ่ การปลูกฝังเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคนๆ
นั้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่นิสัยใจคอ ศักยภาพ ความใฝ่ฝันในชีวิต และสิ่งที่
เขาจะให้คณ
ุ ค่าและเห็นความสำ�คัญ ให้กระบวนกรเขียนรายการคำ�ตอบไว้บนกระดาน เสร็จ
แล้วให้ถามต่อไปว่า หากประชากรผู้หญิงซึ่งเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ มีลักษณะ
ดังเช่นผูห้ ญิงที่ยกตัวอย่างมา ผู้หญิงจะสามารถมีบทบาท ตำ�แหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
หรือมีพื้นที่ทางสังคมไปในลักษณะใด เขียนรายการคำ�ตอบไว้บนกระดาน
6. เมื่อเสร็จจากการถามเกี่ยวกับผู้หญิงแล้ว ให้ถามคำ�ถามชุดเดียวกันเกี่ยวกับผู้ชาย คือให้
ถามว่าหากเด็กผู้ชายได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังให้ถือตามความคิดความเชื่อที่สังคม
กำ�หนดให้ ตัง้ แต่วยั เด็กจนโตเป็นผู้ ใหญ่ เขาจะโตขึน้ มาเป็นคนอย่างไร แล้วสังคมจะกำ�หนด
ให้ผู้ชายสามารถมีบทบาท ตำ�แหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือมีพื้นที่ทางสังคมไปใน
ลักษณะใด เขียนรายการคำ�ตอบไว้บนกระดานเช่นกัน
7. จากนั้นถามผู้เรียนว่า ในสังคมที่ประชากรหญิงและประชากรชายถูกหล่อหลอม และ
ปลูกฝัง ให้มีลักษณะดังเช่นที่กลุ่มอภิปรายกันมา สังคมนั้นจะมีสภาพเช่นไร หรือการหล่อ
หลอมความเป็นหญิงเป็นชายเช่นที่กล่าวมา จะส่งผลหรือจะสร้างปัญหาอย่างไรต่อสังคม
คำ�ตอบของผู้เรียนจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเพศ ความไม่เท่า
เทียมทางเพศ และลักษณะของสังคมแบบชายเป็นใหญ่
8. โจทย์ต่อไป ให้ผู้เรียนทบทวนดูว่า ในชีวิตของเขาๆ ได้ถูกหล่อหลอมความเป็นเพศมา
อย่างไร จากสถาบันใดบ้าง และการหล่อหลอมความเป็นเพศนั้นๆ ส่งผลทางลบและบวก
ต่อชีวิตของเขาอย่างไรบ้าง และในปัจจุบัน เขาเห็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนความคิดความ
เชื่อเรื่องความเป็นเพศ ตามที่ได้รับการปลูกฝังมานี้อย่างไรบ้างในสังคมไทย การพูดคุย
อภิปรายเรื่องนี้ จะนำ�ไปสู่การอธิบายความหมายเรื่องกระบวนการหล่อมหลอมทางสังคม
(socialization) และผลของการถูกหล่อหลอมที่นำ�ไปสู่การเชื่อฝังหัว (internalization) ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนและสังคมในเรื่องเพศภาวะ
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9. หลังจากนี้ ให้ผู้เรียนพิจารณาดูว่าชีวิตเขาในตอนนี้ มีอะไรที่เป็นความเชื่อฝังหัวในเรื่อง
ความเป็นเพศหญิงเพศชาย ที่ส่งผลต่อชีวิตเขา หรือเขาได้ถ่ายทอดต่อไปถึงคนอื่นๆ และ
หากเห็นว่าการเชื่อฝังหัวนี้ส่งผลทางลบ เขาต้องการจะท้าทาย และเปลี่ยนแปลงความ
คิดความเชื่อที่ฝังหัวนี้เหล่านี้อย่างไรบ้าง จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่ 2 คน แล้วให้แต่ละคน
แบ่งปันประสบการณ์เรื่องนี้

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• จากประสบการณ์ของผู้เขียน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง
กรอบความเป็นเพศจากประสบการณ์ชีวิตของตนเอง เริ่มจากระดับส่วนตัวไปจนถึงระดับ
สังคม และจะสามารถเชือ่ มโยงการหล่อหลอมและการเชือ่ ฝังหัวในเรือ่ งความเป็นเพศนี้ เข้า
กับประเด็นเรื่องความไม่เป็นธรรมทางเพศและระบบวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ได้ชัดเจนขึ้น
• จากประสบการณ์ ในการจัดอบรมเรื่องนี้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชาย พบว่า คำ�ตอบจากผู้เรียน
เรือ่ งกรอบความเป็นผูห้ ญิง มักรวมถึงลักษณะต่างๆ ได้แก่ สุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็น
ผู้ตามที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี พึ่งพิงผู้อื่น โลเล ไว้ ใจไม่ได้ อ่อนแอ เป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี รักสวย
รักงาม อิจฉาริษยา และชอบซุบซิบนินทา เป็นต้น ส่วนคำ�ตอบเรือ่ งกรอบความเป็นผูช้ ายมัก
รวมถึงลักษณะต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้นำ� กล้าหาญ เสียสละ มีเกียรติ น่าเชื่อถือ เป็นผู้ปกป้อง
คุ้มครอง และเป็นคนที่มีความมั่นใจ เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่กระบวนกรจะต้อง
นำ�กระบวนการ ทีจ่ ะทำ�ให้ผูเ้ รียนเห็นความเชือ่ มโยงระหว่างความเป็นเพศหญิงและเพศชาย
กับระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และวัฒนธรรมแบบครอบงำ� ทีเ่ รากล่าวไว้แล้วในบททีห่ นึง่
• กระบวนกรต้องย้ำ�กับผู้เรียนว่า กรอบความเป็นเพศที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติ แต่
เป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้น ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาของสถาบันทางสังคมต่างๆ
จนทำ�ให้คนเชื่อว่ากรอบเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นความปกติ หรือเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีที่ต้องรักษาไว้ และกรอบที่สังคมสังคมสร้างขึ้นนี้เอง ที่เป็นสาเหตุนำ�ไปสู่ความ
ไม่เป็นธรรมทางเพศและความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อความเป็นเพศไม่ใช่
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ภาวะธรรมชาติ เราจึงย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ หากเราเห็นว่ามันได้ปิดกั้นโอกาส
การพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมดุล และได้สร้างผลเสียแก่สังคมในรูปของความไม่
เป็นธรรมและความรุนแรง
• กระบวนกรต้องช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมความเป็นเพศไม่ใช่ปัญหาหรือ
ประเด็นของผู้หญิงเท่านั้น เพราะการมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะของผู้หญิง เป็นการ
มองแบบคับแคบและแยกส่วน การทีผ่ ชู้ ายบางคน บางกลุม่ แม้ ในหมูน่ กั กิจกรรมสังคมด้วย
กันเอง ไม่ได้เห็นความสำ�คัญ หรืออาจถึงขัน้ ต่อต้านการทำ�งานเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลง
และเพื่อสร้างความยุติธรรมทางเพศ ซึ่งท่าทีเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากความกลัวว่าเขาจะ
ต้องถูกตำ�หนิ หรือถูกท้าทายอำ�นาจและอภิสิทธิ์ที่ตนเองได้รับในสังคมแบบชายเป็นใหญ่
• ดังนั้น โจทย์ที่สำ�คัญข้อหนึ่งของผู้ที่ต้องการผลักดันเรื่องความยุติธรรมทางเพศ คือ ทำ�
อย่างไรที่จะทำ�ให้ผู้ชายสามารถเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจกับประเด็นเหล่านี้ได้ โดยไม่
รู้สึกว่าตนเองกำ�ลังตกเป็นเป้าของการโจมตีในระดับบุคคล และช่วยให้เขาก้าวพ้นไปจาก
ความรู้สึกผิด ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากระบบเพศที่เป็นอยู่ใน
สังคม และทำ�ให้ผู้ชายเห็นว่าการทำ�งานเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนั้น ไม่ใช่เป็นงาน
ของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง และ
คำ�ตอบของโจทย์ที่ว่านี้ ส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสามารถในการชี้ให้ผู้เรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เห็นว่า ความไม่เป็นธรรมทางเพศเป็นปัญหาเชิงระบบหรือปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เรื่อง
ของปัจเจกหรือนิสัยส่วนตัว ถึงแม้ว่าผู้ชายมักจะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมความเป็น
เพศที่ดำ�รงอยู่ในสังคมเช่นนี้ แต่ถึงที่สุดแล้ว สังคมที่มีความเป็นธรรมจะทำ�ให้คนทุกคนมี
ความสุข ปลอดภัย เป็นอิสระ และสามารถพัฒนาคุณสมบัติด้านบวกของความเป็นมนุษย์
ได้อย่างเต็มที่ อันจะนำ�มาซึ่งสังคมที่เป็นสุขสำ�หรับคนทุกเพศทุกกลุ่ม
• หากมีเวลา กระบวนกรสามารถฉายภาพยนตร์เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจเรือ่ งเพศภาวะแก่ผูเ้ รียน
เช่น ภาพยนตร์ ไทยเรือ่ ง อำ�แดงเหมือนกับนายริด หรือภาพยนตร์เรือ่ ง The Joy Luck Club
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กิจกรรมเรื่องเพศวิถี

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนทำ�ความเข้าใจเรื่องระบบเพศวิถีของสังคมไทย ได้ทบทวนและสะท้อน
ว่า ระบบเช่นนี้ส่งผลต่อชีวิตทางเพศของตนเองและคนในสังคมอย่างไร รวมถึงการท้าทาย และคิด
หาวิธีที่จะรื้อถอนความคิดฝังหัวเรื่องเพศวิถี ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเพศของตนเอง และกลุ่ม
คนที่ตนเองทำ�งานด้วย โดยวิธีการตั้งคำ�ถาม แบ่งปันในกลุ่มย่อย และฟังอย่างลึกซึ้ง
วัสดุอุปกรณ์: กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ ปากกาเขียนกระดาน ภาพยนตร์
ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม: 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนในการดำ�เนินกิจกรรม:
1. กระบวนกรวาดกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 2 กรอบไว้บนกระดาน ที่ด้านบนของกรอบหนึ่ง
ให้เขียนคำ�ว่า “ผู้หญิง” และที่ด้านบนของอีกกรอบหนึ่งเขียนคำ�ว่า “ผู้ชาย” เพื่อใช้สำ�หรับ
เขียนคำ�ตอบที่จะได้จากการระดมความคิด
2. กระบวนกรอธิบายความหมายของระบบเพศวิถี (ดูแนวการอธิบายเรือ่ งเพศวิถีในบททีห่ นึง่ )
จากนั้นตั้งคำ�ถามกับผู้เรียนว่า สังคมไทยมีข้อกำ�หนดเรื่องเพศวิถี หรือมีระบบความคิด
ความเชือ่ เรือ่ งความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ ของผูห้ ญิงและผูช้ ายไว้อย่างไรบ้าง
3. กระบวนกรเขียนคำ�ตอบที่ได้จากผู้เรียนลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่วาดไว้บนกระดาน โดยแยก
ตามเพศ
4. กระบวนกรถามผู้เรียนว่า หากผู้หญิงได้รับการหล่อหลอมให้เชื่อ และทำ�ตามกรอบเพศวิถี
ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้หญิงมีชีวิตทางเพศเป็นอย่างไร เขียนคำ�ตอบลงบนกระดาน จาก
นั้นให้ถามถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้ชายในลักษณะเดียวกัน เขียนคำ�ตอบลงบนกระดาน
5. จากคำ�ตอบของทั้งสองเพศ ให้กระบวนกรถามต่อไปว่า ระบบเพศวิถีในสังคมเช่นนี้จะส่ง
ผลต่อประชากรผู้หญิงและประชากรผู้ชายและสังคมอย่างไร เราเห็นปัญหาทางเพศอะไร
บ้าง ที่เป็นผลของระบบเพศวิถีนี้ เขียนคำ�ตอบลงบนกระดาน
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6. จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคนพิจารณาดูว่า ตัวเขาเอง (และคู่ในชีวิตของเขา ถ้ามี) ได้รับ
อิทธิพลจากกรอบเพศวิถีดังกล่าวอย่างไร และกรอบนี้ส่งผลอย่างไรต่อความทุกข์และ
ความสุขทางเพศของเขาในปัจจุบันนี้ เขายังมีความเชื่อฝังหัวอะไรบ้างเกี่ยวกับเพศวิถีที่
ท้าทายเขา และหากเขาต้องการจะเปลีย่ นแปลงความคิดความเชือ่ ฝังหัวนัน้ เขาจะมีวธิ กี าร
อย่างไร (ตัวอย่างผลที่เกิดจากความเชื่อฝังหัวเรื่องเพศวิถีที่ดำ�รงอยู่ในสังคม เช่น ผู้หญิง
รู้สึกอายไม่กล้าพูดเรื่องเพศกับสามี ความเชื่อว่าผู้หญิงมีความต้องการทางเพศน้อยกว่า
ผู้ชาย หรือความรู้สึกกระอักกระอ่วนของพ่อแม่ที่จะต้องพูดคุยเรื่องเพศกับลูก เป็นต้น)
7. เมือ่ ผูเ้ รียนทุกคนได้พจิ ารณาทบทวนประสบการณ์ของตนเอง ตามโจทย์ที่ให้ ไปเสร็จแล้ว ให้
แต่ละคนจับคูก่ บั ผูเ้ รียนทีเ่ ขารูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะแบ่งปันประสบการณ์นี้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ การแบ่ง
ปันประสบการณ์ ให้กระบวนกรย้ำ�ถึงกติกาของการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน ไม่ตั้งคำ�ถาม
หรือให้คำ�แนะนำ� และย้ำ�ให้รักษาความลับของเพื่อนผู้เล่าประสบการณ์ ให้แต่ละคนมีเวลา
ผลัดกันพูดคนละประมาณ 10 นาที เมื่อคนแรกเล่าจบแล้ว สลับให้อีกคนหนึ่งเป็นฝ่าย
เล่า กระบวนกรให้เสียงสัญญาณระฆังสำ�หรับการเริ่มต้นและจบการแบ่งปันในแต่ละรอบ
8. เมือ่ แบ่งปันประสบการณ์กนั เสร็จแล้ว ให้ผูเ้ รียนกลับมาในกลุม่ ใหญ่ กระบวนกรถามผูเ้ รียน
ว่า เขารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องเพศวิถีของตน (ซึ่งสำ�หรับ
บางคน นี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องเพศของตนเอง และนำ�มาพูดคุย
แบ่งปันกับคนอื่น) ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรที่เพื่อนเล่าประสบการณ์ ให้ฟัง และแต่ละคนได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
9. เราอาจจบกิจกรรมนี้ด้วยการดูหนังเรื่อง Better Than Chocolate ซึ่งเป็นหนังที่ชี้ให้เห็น
เพศวิถีในรูปแบบต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพศวิถีชายขอบ ซึ่งแม้จะเป็นบริบท
ของสังคมอเมริกา แต่ก็มีหลายส่วนที่คล้ายคลึงกับสังคมไทย
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• เป็นเรื่องสำ�คัญที่กระบวนกรต้องย้ำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจว่า กิจกรรมนี้คือการทำ�ลายความ
เงียบด้วยการพูดเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่หล่อหลอมไม่ให้ผู้หญิงพูด
(หรือหากเป็นผู้ชาย ก็ถูกหล่อหลอมให้พูดเรื่องนี้เพื่อการโอ้อวดหรือแสดงความเป็นชาย
แทนที่จะเป็นการแบ่งปันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมดุล) และการทำ�ลาย
ความเงียบในตัวของมันเอง ก็เป็นการรื้อถอนความเชื่อฝังหัวว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก
หรือหยาบคาย กิจกรรมนี้จึงช่วยให้ผู้เรียนได้ปลอดปล่อยตนเอง ให้มีอิสระจากวัฒนธรรม
ครอบงำ�เรื่องเพศของระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่
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กิจกรรมเรื่องรสนิยมทางเพศ
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กิจกรรมนี้ควรทำ�หลังจากที่ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องอำ�นาจ เพศภาวะและเพศวิถีแล้ว เพราะ
ประเด็นเหล่านี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยทั่วไป กระบวนกรอาจอธิบายแนว
ความคิดเหล่านี้ไปในคราวเดียวกัน พร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบ แต่บางครัง้ หากเห็นว่ากลุม่
มีความรู้สึกปลอดภัยสูง กระบวนกรก็อาจเริ่มต้นด้วยคำ�ถามว่า มีใครบ้างที่เคยมีประสบการณ์
ชอบหรือรักคนเพศเดียวกันหรือรักสองเพศและพร้อมที่จะเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง หรืออาจเริ่มต้นด้วย
การถามคนรักต่างเพศว่า เขารู้ตั้งแต่เมื่อใดว่าเขาเป็นคนรักต่างเพศ และเขาคิดว่าตนเองมีความ
ทุกข์ความสุขอย่างไร กับการเป็นคนรักต่างเพศ จากนั้น ก็ถามคำ�ถามเดียวกันนี้กับคนที่รักเพศ
เดียวกันและคนรักทั้งสองเพศ
หากมีเวลามากพอ เช่นประมาณ 45 นาที เราจะแบ่งพื้นที่ในห้องประชุมเป็น 4 พื้นที่ พื้นที่ที่
หนึ่งคือมุมของคนรักต่างเพศ พื้นที่ที่สองเป็นมุมของคนรักเพศเดียวกัน พื้นที่ที่สามเป็นพื้นที่ของ
คนรักสองเพศ และพื้นที่ที่สี่เป็นพื้นที่สำ�หรับคนที่ไม่ต้องการระบุรสนิยมทางเพศของตนเอง (พื้นที่
นี้สำ�คัญมาก และต้องกำ�หนดไว้ ในกิจกรรม เพื่อให้คนที่ไม่รู้สึกปลอดภัยในการเปิดเผยรสนิยม
ทางเพศตนเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตทาง
เพศตามโจทย์ต่อไปนี้ (หากกลุ่มใดมีคน จำ�นวนคนมากเกินไป ให้แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน)
• เล่าว่าแต่ละคนเรียนรู้เรื่องเพศครั้งแรกอย่างไร จากแหล่งใด
• เล่าประสบการณ์ความรักครั้งแรก หรือประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของแต่ละ
คน
• เล่าความสุขและความทุกข์จากการมีเพศวิถีในแบบที่เป็นอยู่
หลังจากที่ทุกกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์เสร็จแล้ว ให้ทุกคนกลับมาที่กลุ่มใหญ่ จากนั้น
กระบวนกรถามว่า ผู้เรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไรจากการทำ�กิจกรรมนี้ หรือมีความรู้สึกอย่างไร
กับการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตทางเพศของตนเอง (ซึ่งสำ�หรับหลายคน นี่อาจครั้งแรกที่เขา
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ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตทางเพศของตนเองกับผู้อื่น) และถามต่อไปว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจาก
กิจกรรมนี้ ทั้งในระดับส่วนตัวและสังคม และพวกเขาคิดที่จะนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปปรับใช้ ในชีวิต
ของเขาอย่างไร เช่น นำ�ไปปรับใช้กับการทำ�ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีกับลูก แฟน หรือเพื่อน หรือ
เพิ่มความละเอียดอ่อนเรื่องเพศวิถีในงานที่ตนทำ�อยู่ เป็นต้น
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กิจกรรมตาข่ายโครงสร้างความรุนแรงทางเพศ

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงให้เห็นการทำ�งานร่วมกันของสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่ช่วยกันสร้างและ
ธำ�รงไว้ซึ่งความรุนแรงเชิงโครงสร้างในเรื่องเพศ และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องผลกระทบ
ที่เกิดกับผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรง และคิดหาวิธีการทำ�งานที่จะช่วยฟื้นฟูอำ�นาจของผู้หญิง และ
ให้ความสำ�คัญกับแนวทางแก้ ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง
ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม: ประมาณ 3 ชั่วโมง
วัสดุอปุ กรณ์: เชือกฟางหรือเชือกไนล่อน ความยาวประมาณ 10-15 เมตร กระดาษเอสี่ สำ�หรับแจก
ให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 2-3 แผ่นพร้อมปากกา และกระดาษเอสี่ประมาณ 7 แผ่น สำ�หรับกระบวนกร
ใช้เขียนป้ายชื่อสถาบันสังคมต่างๆ กระดาษกาวสำ�หรับติดป้าย และปากกาสำ�หรับเขียนกระดาษ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม:
• กระบวนกรอธิบายให้ผเู้ รียนเข้าใจว่า เราจะทำ�กิจกรรมเรือ่ งการกดขีผ่ ูห้ ญิงในเชิงโครงสร้าง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดกับผู้หญิง เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือ
ความรุนแรงทางเพศ ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว และชี้ให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ในเชิงระบบ
• กระบวนกรอธิบายความหมายของคำ�ว่า การกดขี่เชิงโครงสร้าง (ตามแนวทางการอธิบาย
ในบทที่หนึ่ง)
• กระบวนกรวาดรูปทรงบนกระดาน ให้เป็นรูปทรงเหมือนเกาะทีโ่ ผล่พน้ น้� ำ และมีฐานของเกาะ
อยู่ใต้น้ำ�  วาดให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เกือบเต็มกระดาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่เขียนข้อความที่
จะระดมจากผู้เรียน และอธิบายต่อผู้เรียนว่า จะใช้เกาะนี้เป็นภาพเปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย
โครงสร้างความรุนแรงบนฐานเรื่องเพศในสังคม
• ให้ผู้เรียนจับคู่ แล้วระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบความรุนแรงบนฐานความเป็นเพศที่
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ตนเองหรือผู้หญิงในสังคมไทยประสบอยู่ ให้เวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นให้กลับสู่วงใหญ่
แล้วระดมความคิดที่ได้จากการจับคู่พูดคุยกันต่อวงใหญ่ โดยกระบวนกรพยายามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนระบุรูปแบบความรุนแรงให้ ได้ครอบคลุมมากที่สุด และเขียนคำ�ตอบเหล่านั้นลง
บนพื้นที่ที่เป็นรูปเกาะที่วาดไว้บนกระดาน หากเห็นว่าคำ�ตอบจากผู้เรียนยังไม่ครอบคลุม
กระบวนกรสามารถเพิ่มเติมรูปแบบความรุนแรงที่เห็นว่ายังขาดอยู่ได้
• จากนั้น ให้ผู้เรียนจับคู่เดิมอีกครั้ง แล้วตอบคำ�ถามว่า มีเหตุปัจจัยหรือสถาบันหรือระบบ
ทางสังคมใดบ้าง ที่ช่วยค้ำ�จุน ทำ�ให้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ที่พูดถึงกันมานั้น เกิดขึ้น
และดำ�รงอยู่ หรือขยายตัวมากขึ้น (คำ�ตอบที่มักได้รับ คือ วัฒนธรรมประเพณี สถาบัน
ครอบครัว ศาสนา โดยเฉพาะคำ�สอน และความเชื่อผิดๆ เรื่องกรรมหรือบาป สถาบันการ
ศึกษา ระบบเศรษฐกิจที่เน้นบริ โภคนิยมและวัตถุนิยม สื่อสารมวลชน ระบบสาธารณสุข
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นโยบายรัฐ ฯลฯ) หากประเด็นที่ผู้เรียนตอบมายังไม่
ชัดเจน ให้กระบวนกรตั้งคำ�ถามต่อเนื่องได้ หรือกระบวนกรอาจแสดงความเห็นเพิ่มเติม
เพื่อให้ ได้คำ�ตอบที่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด ให้กระบวนกรเขียนคำ�ตอบที่เป็นชื่อสถาบัน
ทางสังคมเหล่านี้ลงบนกระดาน โดยเขียนไว้ ในส่วนที่เป็นฐานของเกาะที่อยู่ใต้น้ำ�ที่วาดไว้
• กระบวนกรถามผู้เรียนว่า ความรุนแรงรูปแบบใดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือเป็นความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกอัตลักษณ์ (จากประสบการณ์การจัดการอบรมเรื่องนี้มาหลายปี
ผู้เขียนพบว่า ส่วนใหญ่แล้วคำ�ตอบที่ได้มักเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เช่น สามี
ใช้ความรุนแรงกับภรรยา และในบางกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ อาจเลือกประเด็น
ผู้หญิงท้องไม่พร้อมและต้องเสี่ยงกับการทำ�แท้งที่ไม่ปลอดภัย หรือหากเป็นเรื่องรสนิยม
ทางเพศ ก็ให้เป็นเรื่องรูปแบบความรุนแรงต่อคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ เป็นต้น)
• บอกกลุ่มว่า เราจะใช้รูปแบบความรุนแรงที่กลุ่มเลือก (ในที่นี้จะใช้ประเด็นปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว) เป็นโจทย์ ในการทำ�ความเข้าใจปัญหาความรุนแรงบนฐานความเป็น
เพศ แล้วขออาสาสมัครจากผูเ้ รียนสองคน ทีจ่ ะมีบทบาทในกิจกรรมเป็นผูห้ ญิงทีต่ อ้ งเผชิญ

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

143

กับความรุนแรงในครอบครัว แล้วให้ผู้เรียนที่เหลือแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 2 หรือ 3 คน ให้ ได้
ประมาณ 7 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกเป็นตัวแทนสถาบันหรือระบบต่างๆ ในสังคม ที่เป็น
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการความรุนแรงในครอบครัว หรือทำ�ให้ความรุนแรงรูปแบบ
นี้ดำ�รงอยู่หรือขยายตัวยิ่งขึ้น โดยมีสถาบันสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี
เพือ่ นบ้านหรือชุมชน ระบบสาธารณสุข สถาบันตำ�รวจและระบบยุตธิ รรม สถาบันครอบครัว
สื่อมวลชน และสถาบันศาสนา
• ให้แต่ละกลุ่มคิด เรียบเรียงประเด็นที่สะท้อนถึงทัศนคติ ทิศทางนโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสถาบันหรือระบบต่างๆ ที่กลุ่มเลือกเป็นตัวแทน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความ
รุนแรงในครอบครัว หรือทำ�ให้ความรุนแรงในครอบครัวดำ�รงอยู่โดยไม่ได้รบั การแก้ ไข หรือ
ขยายตัวยิง่ ขึน้ แล้วเรียบเรียงประเด็นเหล่านัน้ เป็นข้อความสัน้ ๆ เสมือนเป็นเสียงทีส่ ถาบัน
หรือระบบนั้นๆ มักใช้พูดกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือใช้แสดง
จุดยืนของสถาบันในเรื่องนี้ โดยข้อความดังกล่าว ควรเริ่มต้นด้วยวลีที่ว่า “เราเป็นตัวแทน
ของสถาบัน... เราเห็นว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็น... เพราะเราเชื่อว่า...” ต่อด้วย
ข้อความที่สะท้อนทัศนคติ ฐานความคิดความเชื่อ หรือวิธีคิดเบื้องหลังแนวทาง นโยบาย
หรือแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันหรือระบบนั้นๆ ต่อเรื่องนี้
• กระบวนกรควรช่วยยกตัวอย่างประเด็นและข้อความ ทีแ่ ต่ละกลุม่ จะต้องเรียบเรียงขึน้ เพือ่
ให้กลุ่มเข้าใจโจทย์ ให้ชัดเจน ก่อนที่จะให้ผู้เรียนแยกย้ายกันไปทำ�งานตามกลุ่ม ตัวอย่าง
ข้อความที่กลุ่มอาจเรียบเรียงขึ้น เช่น สถาบันครอบครัวอาจเขียนข้อความว่า “เราในฐานะ
ตัวแทนสถาบันครอบครัว เราเห็นว่าเรื่องผัวตีเมียนี้เป็นเรื่องของลิ้นกับฟัน ที่ต้องมีการ
กระทบกันบ้างเป็นธรรมดา ผู้หญิงควรต้องอดทนและให้อภัยสามี เพื่อครอบครัวจะได้ ไม่
แตกแยก และลูกจะได้มีพ่อ” หรือ “ลูกผู้หญิงแต่งงานออกเรือนไปแล้ว ควรอดทนให้ถึงที่
สุด เพราะการหย่าร้างจะทำ�ให้ครอบครัว พ่อแม่ ต้องอับอายขายหน้า เพราะเราเชื่อว่า
การรักษาสถาบันครอบครัวให้สมบูรณ์ เป็นเรื่องสำ�คัญกว่าความสุขหรือความปลอดภัย
ของผู้หญิง”
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* หรือตัวอย่างของเพื่อนบ้านหรือชุมชน เช่น “เราในฐานะตัวแทนเพื่อนบ้านและคนใน
ชุมชน เราเห็นว่า เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องของผัวเมีย คนนอกไม่ควร
เข้าไปยุ่งเกี่ยว ผัวเมียตีกันไม่นานก็คืนดีกันเอง และการที่ผัวตีเมียนี้ อาจมีสาเหตุมา
จากการทีฝ่ า่ ยหญิงประพฤติตวั ไม่ดหี รือบกพร่องในหน้าที่ เป็นเหตุให้ผวั ต้องลงไม้ลงมือ
เพื่ออบรมสั่งสอนบ้างเป็นธรรมดา ผู้หญิงควรหาทางปรับปรุงตัวเองและอดทนให้มาก”
* หรือตัวอย่างของระบบสาธารณสุข เช่น “เราในฐานะตัวแทนของระบบสาธารณสุข
เราเห็นว่า การแก้ ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ ใช่บทบาทหน้าที่ของเรา
โรงพยาบาลมีหน้าที่ให้การรักษาอาการบาดเจ็บทางกายของผู้หญิงที่มาที่โรงพยาบาล
เท่านั้น เราไม่มีหน้าที่และไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะให้คำ�ปรึกษา หรือสร้างระบบที่จะ
ช่วยทำ�ให้ผู้หญิงได้รบั ความปลอดภัยในระยะยาว เราเห็นว่า การแก้ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ที่นอกเหนือจากการรักษาอาการบาดเจ็บทางร่างกายนั้น เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น และอยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเรา”
* หรือตัวอย่างของสถาบัน ศาสนาเช่น “เราในฐานะตัวแทนของสถาบันพุทธศาสนา
ตามหลักความเชื่อในทางพุทธศาสนา เราเห็นว่าผู้หญิงที่ถูกสามีทำ�ร้าย เป็นเพราะใน
ชาติก่อนๆ เขาเคยได้ ไปทำ�ร้ายผู้เป็นสามีในอดีตชาติ ชาตินี้เขาจึงต้องชดใช้กรรมที่
ทำ�ไว้ ดังนั้น ผู้หญิงที่ถูกสามีทำ�ร้าย จึงควรยินยอมรับกรรม ประพฤติตัวให้ดี และหมั่น
ทำ�บุญให้มากๆ เพื่อจะได้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้” หลังจากยกตัวอย่างเหล่านี้
บางส่วนแล้ว ให้กระบวนกรถามผู้เรียนว่า มีกลุ่มใดบ้างที่ยังต้องการให้กลุ่มใหญ่หรือ
ทีมกระบวนกรช่วยคิดข้อความ เพราะยังไม่แน่ใจคำ�ตอบของตนเอง
• ให้เวลาแต่ละกลุม่ คิดประเด็นทีส่ ะท้อนทัศนคติ ทิศทางนโยบาย หรือแนวปฏิบตั ขิ องสถาบัน
ที่กลุ่มเลือกสัก 2-3 ประเด็น แล้วเขียนเรียบเรียงข้อความที่จะเป็นเสียงของสถาบันนั้นๆ
ต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยให้เขียนข้อความซึ่งสะท้อนความคิดความเชื่อที่
เป็นรากฐานของท่าที แนวนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติงานของคนในสถาบันนั้นๆ ด้วย
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ระหว่างนี้ ทีมกระบวนกรอาจเข้าไปช่วยอธิบายโจทย์หรือให้ตัวอย่างเพิ่มเติมกับบางกลุ่ม
ที่ยังมีปัญหาติดขัด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนข้อความที่เรียบเรียงขึ้นบนกระดาษเอสี่ที่
แจกให้ โดยเขียนให้เป็นประโยคที่สั้น กระชับ ได้ ใจความชัดเจน เพื่อใช้อ่านในช่วงต่อไป
ของการทำ�กิจกรรม
• ในขณะที่กลุ่มย่อยทำ�งานเพื่อเตรียมข้อความของตนเอง ให้กระบวนกรชี้แจงกระบวนการ
ที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร 2 คนที่จะแสดงบทบาทเป็นผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง
โดยบอกให้พวกเขาลองนึกภาพว่า ตนเองเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญกับความ
รุนแรงในครอบครัว (ถูกสามีทำ�ร้ายทางจิตใจหรือร่างกายก็ ได้) แล้วอธิบายขั้นตอนที่จะ
เกิดขึ้นในกิจกรรมช่วงต่อไป คือตัวแทนแต่ละสถาบันจะผลัดเปลี่ยนกันพูดข้อความของ
สถาบันนั้นๆ กับผู้หญิงทั้งสอง ซึ่งจะเป็นข้อความในทางลบ ระหว่างนั้นให้ทั้งสองคนหันไป
ฟังโดยไม่มีการตอบโต้ แต่ให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังข้อความ และให้อยู่กับ
ลมหายใจ รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และกระบวนกรจะถามความรู้สึกหลังจากที่ทุกกลุ่มพูด
เสร็จ ขอให้ตอบตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง แล้วเราจะมีการทำ�กิจกรรมเช่นนี้ 2 รอบ โดย
ในรอบทีส่ องจะเป็นการพูดข้อความเชิงบวก ทีจ่ ะช่วยแก้ ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
แล้วกระบวนกรจะถามความรู้สึกของคนยืนตรงกลาง ตามด้วยความรู้สึกของคนรอบวง
• เมื่อทุกกลุ่มเรียบเรียงข้อความเสร็จแล้ว ให้ยืนขึ้น ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มยืนเกาะกลุ่ม
กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงกันเป็นรูปวงกลม โดยมีอาสาสมัคร 2 คน ที่สมมติว่าเป็น
ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัวยืนอยู่กลางวง จากนั้นทีมกระบวนกรจะติดแผ่น
ป้ายชื่อสถาบัน (ที่เขียนเตรียมไว้แล้วบนกระดาษเอสี่ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สื่อมวลชน เพื่อนบ้านและชุมชน ระบบสาธารณสุข ตำ�รวจและระบบยุติธรรม ฯลฯ)
ที่หน้าอกของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่ม และบอกกลุ่มว่า ขั้น
ตอนกิจกรรมต่อไปจะเป็นดังนี้
* เราจะทำ�กิจกรรมด้วยความเงียบ นอกจากในช่วงทีต่ วั แทนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละสถาบัน
กล่าวข้อความหรือคำ�พูดที่เตรียมไว้
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* ตลอดการทำ�กิจกรรม ให้ทุกคนสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น หากมีความรู้สึกรุนแรงให้
อยู่กับลมหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่รับบทบาทเป็นผู้หญิงที่เผชิญปัญหาความรุนแรงซึ่งยืน
อยู่ตรงกลาง
* ในขณะที่ตัวแทนแต่ละสถาบันกล่าวข้อความแต่ละประโยค ให้ผู้พูดมองหน้า และพูด
กับผู้หญิงผู้ประสบปัญหาที่ยืนอยู่กลางวง โดยผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางจะหันหน้าไปหา
กลุ่มสถาบันที่กำ�ลังจะกล่าวคำ�พูด คำ�กล่าวของแต่ละสถาบันจะเริ่มด้วยข้อความว่า
“เราเป็นตัวแทนสถาบัน... เราเห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...”
* เมื่อทุกกลุ่มพร้อม ให้กระบวนกรเชิญระฆังหรือให้สัญญาณ เพื่อนำ�ให้ทุกคนอยู่กับ
ความเงียบ อยู่กับปัจจุบัน และเตรียมตัวที่จะเริ่มกิจกรรม ช่วงนี้ ให้กระบวนกรย้ำ�ว่า
กิจกรรมนี้ไม่ใช่การเล่นบทบาทสมมติ (role play) แต่เป็นการจำ�ลองสถานการณ์เรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัวทีเ่ รารูว้ า่ เกิดขึน้ จริงในสังคมไทย และมีผูห้ ญิงจำ�นวนมากมาย
ในสังคมที่กำ�ลังเผชิญปัญหานี้อยู่ เราจึงทำ�กิจกรรมนี้เพื่อทำ�ความเข้าใจร่วมกันว่า
ปัญหานี้เกิดขึ้นและดำ�รงอยู่ได้อย่างไร แล้วเราจะแก้ ไขปัญหานี้ที่เหตุปัจจัยอย่างเป็น
ระบบได้อย่างไร
* เมื่อเห็นว่ากลุ่มพร้อมแล้ว กระบวนกรยื่นม้วนเชือกให้ตัวแทนสถาบันแรกที่จะกล่าว
ข้อความของตน เมื่อตัวแทนสถาบันแรกพูดจบ ให้ ใช้มือถือปลายเชือกข้างหนึ่งไว้ แล้ว
ส่งม้วนเชือกที่เหลือให้ตัวแทนสถาบันที่จะกล่าวข้อความถัดไป เมื่อสถาบันที่สองกล่าว
คำ�พูดจบ ก็ ใช้มือจับเชือกที่โยงต่อมาจากสถาบันแรกไว้ ให้เส้นเชือกตึง แล้วส่งม้วน
เชือกที่เหลือให้สถาบันถัดไปที่จะกล่าว ไปเรื่อยๆ จนครบทุกสถาบัน
* การเรียงลำ�ดับกลุ่มสถาบันที่จะกล่าวคำ�พูดและส่งเชือกต่อกัน ไม่ควรเรียงจากซ้าย
ไปขวาหรือขวาไปซ้ายตามลำ�ดับ แต่ให้กระบวนกรชี้สถาบันที่จะพูดเป็นลำ�ดับถัดไป
โดยข้ามไปที่กลุ่มที่ยืนอยู่ตรงข้ามกันในวงกลม เมื่อทำ�เช่นนี้และกิจกรรมดำ�เนินต่อ
ไป เชือกที่โยงข้ามไปมาจากสถาบันหนึ่งไปอีกสถาบันหนึ่ง จะกลายเป็นตาข่ายที่โอบ
ล้อม และบีบพื้นที่ของผู้หญิง 2 คน ที่ยืนอยู่ตรงกลางให้แคบลงเรื่อยๆ
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* เมื่อกล่าวคำ�พูดครบทุกสถาบันแล้ว กระบวนกรจะถามความรู้สึกของผู้หญิงที่ยืนอยู่
ตรงกลางก่อนว่า หลังจากที่ฟังคำ�พูดจากทุกสถาบันแล้วเขารู้สึกอย่างไร (คำ�ตอบส่วน
ใหญ่ คือรู้สึกโกรธ เสียใจ ไม่พอใจ หมดหนทาง มืดมน ไม่มีทางออก ถูกทำ�ร้ายโดยที่
ยังไม่ได้ทำ�อะไรเลย น้อยใจ หมดแรง ถูกผลักไส เป็นต้น) จากนั้นให้ถามต่อไปว่า เขา
คิดว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทำ�ให้เขาได้ออก
จากตาข่ายที่บีบรัดอยู่นี้
* เมือ่ ถามผูห้ ญิงตรงกลางเสร็จแล้ว ให้กระบวนกรหันมาถามผูท้ เี่ ป็นตัวแทนสถาบันต่างๆ
ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่พูดประโยคของตนหรือฟังประโยคจากสถาบันอื่นๆ เมื่อ
คนที่ต้องการพูดได้พูดจนครบแล้ว ให้ถามต่อไปว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
* ในช่วงท้าย กระบวนกรควรย้ำ�กับผู้เรียนว่า กิจกรรมในรอบแรกที่เพิ่งจบลงไปนี้ เป็น
ภาพสะท้อนการกดขี่หรือความรุนแรงบนฐานความเป็นเพศ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
โดยมีสถาบันต่างๆ ทำ�งานเชื่อมโยงสอดรับกันอย่างดี ส่งผลให้การกดขี่หรือความ
รุนแรงแบบนี้ไม่ได้รับการแก้ ไขให้หมดไปจากสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างนี้เป็นความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในสถาบันต่างๆ การที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับ
ความรุนแรงที่ไม่จบสิ้น จึงไม่ใช่เรื่องความโชคร้ายหรือเคราะห์กรรมส่วนบุคล หรือ
เป็นผลกรรมของผู้หญิงบางคน การกดขี่อย่างเป็นระบบนี้ ทำ�ให้ผู้หญิงไม่สามารถลุก
ขึ้นมาต่อสู้ ได้เพียงลำ�พัง และบ่อยครั้งเมื่อผู้หญิงลุกมาต่อสู้กับปัญหานี้ ก็มักจะไม่ได้
รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง หรือสถาบันต่างๆ ในสังคม หรือไม่เช่นนั้น ก็อาจจะ
ถูกบุคคลหรือสถาบันต่างๆ กดซ้ำ�ลงไปอีก ด้วยความคิดและคำ�พูดดังเช่นที่เราได้ยิน
ได้ฟังในกิจกรรมที่ผ่านมา
* กระบวนกรต้องชีด้ ว้ ยว่า ผูห้ ญิงทีเ่ ผชิญความรุนแรงในสังคมต้องประสบกับสถานการณ์
เช่นนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน จนสำ�หรับผู้หญิงหลายคน ความคิดและคำ�พูดของคนรอบตัวและ
สถาบันต่างๆ ได้ถูกตอกย้ำ�ซ้ำ�ๆ จนมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของเขาเอง
ด้วย ทำ�ให้การที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือฟื้นศักยภาพของตนเองตามลำ�พัง จึงเป็น
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ไปได้ยาก โดยเฉพาะในสภาพการณ์ที่ไม่มีกลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือระบบใด ที่จะช่วย
เหลือเกื้อกูลผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้อย่างเหมาะสม
* เมื่อทุกคนเข้าใจแนวคิดเรื่องการกดขี่เชิงโครงสร้างต่อผู้หญิงแล้ว ให้ทุกกลุ่มวางเชือก
ที่ถือไว้ลงกับพื้น แล้วกลับไปหาที่นั่งตามกลุ่มเดิมของตน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
คิดถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในนโยบาย วิธีคิด ทัศนคติ และกิจกรรมของแต่ละ
สถาบันทีก่ ลุม่ เป็นตัวแทนอยู่ ในลักษณะทีจ่ ะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างพลังแก่ผูห้ ญิง
ที่ประสบปัญหาความรุนแรง เพื่อให้ปัญหานี้ลดลง หรือหมดไปจากสังคม ให้เวลาคิด
ประมาณ 15 ถึง 20 นาที
* ในระหว่างที่ผู้เรียนกำ�ลังทำ�งานกลุ่มอยู่นี้ กระบวนกรอาจช่วยหนุนเสริม ให้แต่ละกลุ่ม
ได้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีคิด หรือการกระทำ�ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพราะการเปลี่ยนวิธีคิดและแนวปฏิบัติของแต่ละสถาบันไปสู่แบบที่จะเสริม
สร้างศักยภาพของผู้หญิงที่ถูกกระทำ�รุนแรงเป็นเรื่องใหม่ และที่ผ่านมา เรามักถูก
หล่อหลอมให้มีความเชื่อเช่นเดียวกับประโยคต่างๆ ที่เราพูดหรือได้ยินไปในกิจกรรม
รอบแรก และในหลายกรณี เราเองก็รับเอาความคิดเหล่านั้นมาเป็นความคิดของเรา
ด้วย การคิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง จึงเป็นการลบล้างความคิดความเชื่อ
เก่าๆ ของตัวเราเองด้วย
* ในขั้นตอนนี้ กระบวนกรอาจช่วยหนุนเสริม โดยขอให้ผู้เรียนยกตัวอย่างวิธีคิดหรือแนว
ปฏิบัติอย่างใหม่ ที่จะเอื้อให้สถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันขจัดปัญหาความรุนแรงบนฐาน
เรื่องเพศให้หมดไปจากสังคม หากไม่มีกลุ่มใดตอบ กระบวนกรอาจยกตัวอย่างให้ผู้
เรียนเข้าใจ โดยมีตัวอย่างของวิธีปฏิบัติ ที่ฟื้นฟูศักยภาพของผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น กลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือชุมชน อาจเปลี่ยนข้อความที่
จะพูดกับผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงเสียใหม่ว่า “ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่
ความผิดของผู้หญิง เราเห็นว่าผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงเป็นคนดี มีคุณค่า
และเราเข้าใจดีว่า การที่จะออกจากปัญหานี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยาก หาก
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ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต้องการให้เราช่วยในเรื่องอะไร เราก็ยินดีช่วยเหลือเสมอ”
หรือสถาบันครอบครัวอาจเปลี่ยนข้อความเป็นว่า “สถาบันครอบครัวไม่ยอมรับความ
รุนแรง และเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้ผู้หญิงหลุดพ้นจากปัญหานี้” หรือ “เรา
เห็นว่าผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของสามี”
หรือตำ�รวจและระบบยุติธรรมอาจพูดประโยคว่า “ความรุนแรงในครอบครัวไม่ ใช่
เป็นการกระทำ�ผิดต่อผู้ที่ถูกกระทำ�เท่านั้น แต่ยังเป็นการกระทำ�ผิดต่อกฎหมายและ
ระบบยุติธรรมด้วย เราจะไม่ยอมให้พลเมืองของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด ต้อง
เผชิญกับความรุนแรงโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และไม่ได้รับความเป็นธรรม
ดังนั้น เมื่อเกิดคดีความรุนแรงในครอบครัวขึ้น เราจะไม่ปัดปัญหานี้ให้พ้นตัวด้วยการ
ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณียอมความกัน แต่เราจะสอบสวน ดำ�เนินคดี และให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครอง และอำ�นวยความยุติธรรมแก่ผู้ถูกทำ�ร้ายอย่างดีที่สุด” เป็นต้น
เมื่อทุกกลุ่มเรียบเรียงข้อความของกลุ่มเสร็จแล้ว ให้ทุกคนลุกขึ้นมายืนเกาะกลุ่มเป็น
วงกลมที่จุดเดิม ให้ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงยืนกลางวงเช่นเดิม และให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มหยิบเชือกที่วางไว้มาถือ เหมือนเมื่อตอนท้ายของกิจกรรมรอบที่แล้ว กระบวนกร
เชิญระฆังเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กลุ่มอยู่ในความเงียบ เมื่อกลุ่มสถาบันใดพร้อมก็
ให้กล่าวข้อความ ที่สะท้อนวิธีคิดและแนวปฏิบัติอย่างใหม่ต่อผู้หญิงที่ยืนกลางวง เมื่อ
พูดเสร็จ ก็ให้ปล่อยเชือกวางลงที่พื้น ทำ�เช่นนี้ทีละสถาบันจนครบทุกสถาบัน
จากนั้น กระบวนกรถามผู้หญิงที่ยืนตรงกลางว่า ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้าง วิธีคิดและ
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนไปของสถาบันต่างๆ ส่งผลต่อพวกเขาอย่างไร และถามว่าเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นนี้ เขาคิดว่าเขาจะสามารถก้าวออกจากปัญหาที่เผชิญอยู่
ได้หรือไม่ อย่างไร กระบวนกรควรกระตุ้นให้ผู้หญิงที่ยืนตรงกลางพูดแสดงความรู้สึก
และความคิดอย่างเต็มที่
จากนั้น กระบวนกรถามความรู้สึกของตัวแทนสถาบันต่างๆ ว่า รู้สึกอย่างไรบ้างกับ
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การทำ�กิจกรรมรอบสอง
* เมื่อผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้สึกในรอบนี้เสร็จแล้ว กระบวนกรจะบอกให้ทุกคนสลัด
บทบาทที่แต่ละคนสวมในการทำ�กิจกรรมออกจากตัว (อาจจะให้สะบัดหัว แขน มือ
และขา หรือหมุนตัว 2-3 รอบ) จากนั้นกระบวนกรถามผู้เรียนว่า ได้เรียนรู้อะไรจาก
กิจกรรมนี้ และพวกเขาคิดว่าจะนำ�สิ่งที่เรียนรู้นี้ไปใช้ ในชีวิตจริง ทั้งในระดับส่วนตัว
และในการทำ�งาน ได้อย่างไร

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หนักและใช้เวลานาน จึงควรทำ�ในช่วงเช้า และเมื่อแน่ใจว่ามีเวลา
มากพอที่จะโอบอุ้มอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนหลังเสร็จกิจกรรม โดยส่วนใหญ่ เราจะ
ทำ�กิจกรรมนี้เฉพาะในกรณีที่เรามีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพราะเราต้องทำ�ความ
เข้าประเด็นอื่นๆ ที่เชื่อมโยง และเป็นการปูพื้นฐานที่จะนำ�มาสู่กิจกรรมนี้ก่อน เช่น เรื่อง
อำ�นาจ สังคมแบบชายเป็นใหญ่ เพศภาวะ การถูกหล่อหลอม และการเชื่อฝังหัวเรื่องเพศ
ภาวะ เป็นต้น
• กระบวนกรต้องไม่ลืมที่จะเน้นกับผู้เรียนว่า กิจกรรมนี้ทำ�ให้เราเห็นว่าโครงสร้างความ
รุนแรงทางเพศทำ�งานอย่างไร และหากเราจะทำ�งานเพื่อแก้ ไขปัญหานี้ ทั้งในระดับบุคคล
และระดับสังคม เราจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง
• กระบวนกรต้องมั่นใจว่า จะสามารถดูแลอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนที่ยืนตรงกลางได้
โดยเฉพาะหากในกลุ่มผู้เรียนมีผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ด้วย
เมื่อมีผู้เรียนแสดงอารมณ์ เช่น ร้องไห้ หรือมีความโกรธ และอยากจะระบาย ให้กระบวนกร
นิ่งฟัง และเชิญชวนให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ทำ�เช่นเดียวกัน (ฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ต้องแนะนำ� 
หรือพูดปลอบโยนใดๆ)
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กิจกรรมคนวงนอก-คนวงใน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องความเป็นชายขอบ และความเป็นกระแสหลักในสังคม
และระบบอำ�นาจและอภิสิทธิ์ในสังคม ที่ทำ�ให้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมไม่ได้รับโอกาสอย่างเป็น
ธรรม ผู้เรียนจะได้เห็นว่าความไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นและดำ�รงอยู่ได้อย่างไร และเราแต่และคนมี
ส่วนร่วมสนับสนุนให้ระบบนี้คงอยู่อย่างไร และเราจะสามารถแก้ ไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่
ยุติธรรมนี้ได้อย่างไรบ้าง โดยใช้การทำ�กิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
วัสดุอุปกรณ์: กระดาษเอสี่ ใช้แล้วประมาณ 30 แผ่น อุปกรณ์ที่สามารถใช้ ในการสร้างพื้นที่
วงกลมบนพื้นกลางห้องได้ เช่น เชือกหรือกระดาษกาวที่ใช้วางหรือติดไปบนพื้น (ที่ศูนย์ผู้หญิง
เพื่อสันติภาพและความยุติธรรม เราใช้หมอนรองนั่งขนาดเล็กวางเรียงต่อกันเป็นวงกลม เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันหรือระบบต่างๆ ในสังคมที่ทำ�งานร่วมกัน) กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ
สำ�หรับเขียนคำ�ตอบ ปากกาเขียนกระดาน
ระยะเวลาในการดำ�เนินการ: ประมาณ 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการดำ�เนินการ
1. ใช้อุปกรณ์สร้างพื้นที่วงกลมกลางห้องประชุม โดยให้พื้นที่ภายในวงกลมไม่กว้างมากเกิน
ไป (เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพื้นที่และอำ�นาจที่จำ�กัดของกลุ่มคนชายขอบในสังคม) โดยให้
มีพื้นที่พอให้คนจำ�นวนประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มผู้เรียน สามารถยืนเกาะกลุ่มกันได้อย่าง
หลวมๆ และสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้บ้าง
2. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จำ�นวนพอๆ กัน หรือให้คนที่จะอยู่วงนอก มีจำ�นวนมากกว่า
กลุ่มคนที่จะอยู่วงในเล็กน้อย ให้กลุ่มหนึ่งเข้ามายืนอยู่ภายในวงกลม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งยืน
เป็นวงที่ด้านนอกของพื้นที่วงกลม
3. วางกระดาษเอสี่ภายในวงกลม ให้มีจำ�นวนกระดาษน้อยกว่าจำ�นวนคนที่ยืนอยู่ (เช่น หาก
มีคนยืนในวงกลมจำ�นวน 10 คน ให้วางกระดาษจำ�นวน 7 หรือ 8 แผ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์
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ให้เห็นว่า ข้างในวงกลมมีทรัพยากร โอกาส และอำ�นาจอยู่อย่างจำ�กัด และไม่เพียงพอ)
ส่วนที่ด้านนอกวงกลม ให้วางกระดาษเอสี่กระจายให้ทั่วพื้นที่วงกลมรอบนอก โดยให้
มีจำ�นวนกระดาษมากกว่าจำ�นวนคน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า คนวงนอกมีทรัพยากรและ
โอกาสอย่างเหลือเฟือ
4. บอกผู้เรียนทั้งสองวงว่า เราจะทำ�กิจกรรมนี้โดยใช้ดนตรีประกอบ และมีกติกาดังต่อไปนี้
* เมื่อเสียงดนตรีเริ่มขึ้น ให้ทุกคนเต้นรำ�หรือเดินไปรอบๆ วง และจะร้องเพลงตามก็ ได้
หากไม่มีเครื่องเล่นดนตรี ให้ผู้เรียนร้องเพลงกันเอง ทั้งคนวงนอกและวงในสามารถ
เต้นรำ�หรือเคลือ่ นไหวได้เฉพาะในบริเวณพืน้ ทีข่ องตนเอง ห้ามข้ามเส้นแบ่งพืน้ ทีร่ ะหว่าง
ในและนอกวงกลม
* เมื่อกระบวนกรเชิญระฆัง (หรือใช้เสียงสัญญาณใดก็ ได้ เพื่อให้ดนตรีหยุดเล่น) ให้ผู้
ที่อยู่ทั้งวงนอกและวงในหยุดเต้นหรือเดิน โดยแต่ละคนต้องยืนอยู่บนกระดาษเอสี่
โดยไม่มีส่วนใดของร่างกายสัมผัสพื้น คนที่หากระดาษยืนไม่ได้ หรือมีส่วนหนึ่งส่วน
ใดของร่างกายสัมผัสพื้น จะต้องออกจากกิจกรรม และในการหากระดาษยืนนั้น คน
วงนอกสามารถยืนได้ ทั้งบนกระดาษที่วางอยู่ด้านนอกวงกลม หรือหยิบกระดาษที่อยู่
ในวงกลมมาใช้ยืนด้วยก็ได้ แต่คนวงในจะยืนได้เฉพาะบนกระดาษที่วางอยู่ข้างในพื้นที่
วงกลมเท่านั้น ห้ามคนวงในหยิบฉวยกระดาษจากวงนอกไปใช้
* ในแต่ละรอบที่ดนตรีหยุด กระบวนกรจะหยิบกระดาษที่อยู่ด้านในของวงกลมออก
รอบละ 1 หรือ 2 แผ่น ซึ่งจะทำ�ให้คนวงในมีพื้นที่ยืนลดลง กระดาษที่หยิบออกนั้น
กระบวนกรจะนำ�มาวางกระจายที่รอบนอกวงกลม เพื่อเพิ่มจำ�นวนกระดาษให้กลุ่ม
คนวงนอก
* เล่นกิจกรรมนี้ซ้ำ�ประมาณ 4 หรือ 5 รอบ จนเห็นว่าผู้เรียนได้บทเรียนแล้วจึงหยุด การ
ตัดสินใจหยุดกิจกรรม อาจดูจากการทีค่ นวงในเริม่ มีความลำ�บากในการหากระดาษยืน
มากๆ หรือเหลือคนจำ�นวนน้อย (แต่ไม่ต้องรอให้คนวงในแพ้ และต้องออกจากเกมจน
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หมด เพราะในความเป็นจริง เราไม่อยากสร้างภาพว่า กลุ่มคนชายขอบจะต้องพ่ายแพ้
หรือล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงสังคม)
5. เมื่อบอกให้หยุดกิจกรรมแล้ว ให้ทุกคนมานั่งรวมกัน แล้วถามความรู้สึกจากคนวงในก่อน
โดยให้ถามให้ครบหรือเกือบครบทุกคนถ้าเป็นไปได้ รวมทั้งต้องไม่ลืมถามคนที่ต้องออก
จากกิจกรรมเพราะหาที่ยืนไม่ได้ด้วย ให้เน้นถามความรู้สึกในขณะที่เล่น โดยเฉพาะในขณะ
ที่มีกระดาษเหลือน้อยลง หรือเมื่อเพื่อนบางคนต้องออกจากกิจกรรม
6. จากนั้น ถามคนวงนอกถึงความรู้สึกขณะทำ�กิจกรรมในแต่ละรอบ ถามเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างคนวงนอกกับคนวงใน ถามความรู้สึกของคนวงนอกที่เห็นคนวงในดิ้นรนต่อสู้เพื่อ
หากระดาษยืน หากในระหว่างทำ�กิจกรรมมีคนวงนอกบางคนที่พยายามช่วยคนวงใน ให้
ถามว่าเขาช่วยอย่างไร และเหตุใดจึงช่วย ถามคนวงนอกคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ช่วยคนวงใน ว่า
เป็นเพราะเหตุใดเขาจึงไม่ได้ช่วย
7. ถามทุกคนว่า กิจกรรมนี้ช่วยให้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสังคม และในสังคมจริง คนที่
อยู่ภายในวงกลมคือคนกลุ่มใดบ้าง และคนที่อยู่นอกวงกลมคือคนกลุ่มใด จากนั้นถามว่า
มีปจั จัยอะไรในระหว่างทำ�กิจกรรม ทีท่ �ำ ให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนวงในและคนวงนอก
(คำ�ตอบที่ได้จะมีเช่น กติกาไม่ยุติธรรม หมอนหรือเส้นกั้นระหว่างวงในและวงนอก เป็นตัว
แบ่งแยกผู้เล่นออกจากกัน กิจกรรมเริ่มโดยที่คนวงในและวงนอกมีกระดาษไม่เท่ากัน แล้ว
กระบวนกรหรือคนวงนอกยังมาหยิบกระดาษของคนวงในออกไปอีก กิจกรรมดำ�เนินไป
เร็ว ทำ�ให้คนที่ร่วมกิจกรรมทั้งวงในและวงนอกไม่มีเวลาคิดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อ
ให้ทุกคนมีที่ยืนร่วมกันได้ เป็นต้น) จากนั้นถามว่า ในสังคมจริง มีปัจจัยอะไรบ้างที่สร้าง
หรือสนับสนุนให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคม โดยกระบวนกร
เขียนคำ�ตอบที่ได้จากกลุ่มลงบนกระดาน (คำ�ตอบที่ได้อาจมีเช่น ระบบหรือสถาบันต่างๆ
ในสังคมที่มีอำ�นาจในการกำ�หนดกติกาและนโยบาย มักตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร สร้าง
โอกาส และให้สิทธิ ในลักษณะที่เอื้อให้คนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสและอภิสิทธิ์มากกว่าคนกลุ่ม
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อื่นในสังคม และกลุ่มคนที่ได้รับอภิสิทธิ์เหล่านี้ก็ ไม่ได้สนใจหรือไม่มีโอกาสรับรู้ว่า กลุ่มคน
ชายขอบต้องพบกับความไม่เป็นธรรมอย่างไรบ้าง นโยบายและวิธีการทำ�งานที่สร้างความ
ไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม จึงส่งผลให้กลุ่มคนชายขอบไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร พวก
เขาต้องให้ความสำ�คัญกับการดิน้ รนเอาตัวรอดเป็นอันดับแรก ภาวะทีต่ อ้ งต่อสูด้ ิน้ รนทำ�ให้
ไม่มีโอกาสที่จะรวมตัวเพื่อเกื้อกูลกันและกัน หรือเพื่อสร้างแรงกดดันและเรียกร้องความ
เป็นธรรมร่วมกัน หรือแม้พวกเขาจะรวมตัวกันได้ แต่ก็มักมีแหล่งอำ�นาจน้อย ไม่เพียงพอที่
จะต่อรองและเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่เป็นธรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีแหล่งอำ�นาจ
มากกว่า นอกจากนี้ วัฒนธรรมอำ�นาจครอบงำ�ยังได้หล่อหลอมให้ผูค้ นในสังคมยอมเคารพ
และเชื่อฟังกฎกติกาและวัฒนธรรมประเพณี ที่กำ�หนดโดยกลุ่มคนที่มีอำ�นาจ จนคนส่วน
ใหญ่มองไม่เห็นว่า นโยบาย กฎและกติกาเหล่านั้น ในตัวมันเองเป็นต้นเหตุของปัญหา)
8. จากนั้นให้กระบวนกรถามต่อไปว่า ในสังคมไทย เราเห็นวิธีการใดบ้าง ที่กลุ่มคนชายขอบ
ได้พยายามต่อสูเ้ พือ่ เปลีย่ นแปลง หรือยุตคิ วามไม่เป็นธรรมทีพ่ วกเขาประสบอยู่ (เช่น กลุม่
คนยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช
ไอวี เป็นต้น) และในสังคมไทย เราได้เห็นคนที่มีโอกาสมากกว่าพยายามทำ�อะไรบ้าง เพื่อ
ที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
9. หากมีเวลาเหลือและต้องการลงลึก ให้แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน เพื่อแลกเปลี่ยนว่า
ในชีวิตจริง แต่ละคนได้ทำ�อะไรบ้าง ทั้งในบทบาทที่เป็นคนวงในหรือคนวงนอก เพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคม และนอกจากที่ทำ�อยู่แล้ว เขาคิดว่าต่อจากนี้ไป เขาจะสามารถทำ�อะไร
เพิ่มขึ้นได้อีกบ้าง

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• บอกกติกาการทำ�กิจกรรมให้ชัดว่า คนวงในจะใช้ ได้เฉพาะกระดาษที่อยู่ภายในวงกลม จะ
หยิบกระดาษจากด้านนอกวงไม่ได้ แต่คนวงนอกสามารถหยิบกระดาษจากภายในวงกลม
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มาใช้ยืนข้างนอกก็ ได้ และคนที่หาที่ยืนไม่ได้ต้องออกจากกิจกรรม
• ให้กระบวนกรคอยสังเกตว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างในแต่ละรอบของการทำ�
กิจกรรม เช่น คนวงในต่อสู้แย่งชิงกระดาษกันหรือพยายามช่วยเหลือกัน และคนวงนอก
ต่างคนต่างอยู่เพราะมีกระดาษเหลือเฟือ (เหมือนชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง ที่ไม่ต้องรวม
ตัวกันต่อสู้ปกป้องทรัพยากรหรือเรียกร้องสิทธิของตนเอง เพราะมีโอกาสและอภิสิทธิ์มาก
อยู่แล้ว) หรือพยายามแย่งกระดาษจากคนวงใน หรือพยายามช่วยเหลือคนวงใน รวมทั้ง
สังเกตด้วยว่า คนที่ต้องถูกให้ออกจากกิจกรรมเพราะไม่มีที่ยืน มีท่าทีหรือพฤติกรรม
อย่างไร เช่น ไม่พอใจ เสียใจ เหนื่อย โล่งอก หรือต้องการเสียสละให้เพื่อนมีที่ยืน และเมื่อ
ออกจากกิจกรรมมาแล้วยังสนใจ เอาใจช่วย หรือไม่สนใจเพื่อนที่ยังต้องทำ�กิจกรรมต่อ
เป็นต้น กระบวนกรควรพยายามสังเกตว่า ใครมีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อนำ�ข้อมูลเหล่านี้
ไปเป็นคำ�ถามหลังกิจกรรม
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กิจกรรมเส้นโอกาสและอภิสิทธิ์

วัตถุประสงค์: เพือ่ ให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจลึกซึง้ ขึน้ ในเรือ่ งอำ�นาจ โอกาส อภิสทิ ธิ์ และการถูกเลือก
ปฏิบตั ิ โดยเห็นระบบและวิธกี ารทีท่ �ำ ให้คนกลุม่ หนึง่ สามารถเข้าถึงโอกาส อำ�นาจ และอภิสทิ ธิอ์ ย่าง
ต่อเนื่องในช่วงต่างๆ ของชีวิต ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องถูกผลักให้ ไปอยู่ชายขอบของสังคม
ผ่านเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมหรือวิธีที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติในแง่มุมและในช่วงต่างๆ ของ
ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้คนในสังคมมีแหล่งอำ�นาจ เช่น ระดับความรู้และความสามารถ (แบบ
ทางการหรือแบบกระแสหลัก) และมีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่ไม่เท่ากัน ทำ�ให้คนในสังคม
รวมทั้งผู้ที่ทำ�งานผลักดันประเด็นทางสังคม มีความสามารถที่จะเข้าถึงโอกาส อำ�นาจ และอภิสิทธิ์
ในสังคมได้ ไม่เท่ากัน กิจกรรมนี้ยังจะทำ�ให้ผู้เรียนเห็นด้วยว่า ความไม่เท่าเทียม (แม้แต่ในหมู่นัก
กิจกรรมสังคมด้วยกันเอง) ไม่ได้เป็นเรื่องของความโชคดีหรือโชคร้ายของแต่ละบุคคล และไม่ได้
เกิดจากการที่คนมีความพยายามไม่เท่ากัน
วัสดุอุปกรณ์: พื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความกว้างพอที่ผู้เรียนทั้งหมด จะ
ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเป็นแถวเดียวได้ และมีความยาวพอสมควร สำ�หรับที่ผู้เรียนจะเดินหน้า
และถอยหลังได้ตลอดกิจกรรม (ความยาวประมาณไม่น้อยกว่า 15 เมตร) เชือกหรือวัสดุอื่น ที่ยาว
พอจะขึงหรือวางตามแนวกว้างของพื้นที่เพื่อกำ�หนดให้เป็นเส้นชัย รายการประโยคที่กระบวนกร
จะใช้อ่านในการทำ�กิจกรรม
ระยะเวลาในการดำ�เนินการ: 1 ชั่วโมง 30 นาที

ขั้นตอนการดำ�เนินการ:
1. เตรียมประโยคสำ�หรับกิจกรรม โดยในการอบรมแต่ละครั้ง กระบวนกรควรปรับประโยคให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และพยายามให้เนื้อหา
ครอบคลุมอัตลักษณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏอยู่ในกลุม่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์กระแสหลักและชายขอบ
2. หาสถานที่ขนาดกว้างและยาวพอ ตามที่ระบุข้างบน
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3. เตรียมระฆังหรืออุปกรณ์ ให้เสียงสัญญาณอื่น ที่จะใช้เมื่อกระบวนกรอ่านแต่ละประโยคจบ
4. ขึงเชือกหรือวางวัสดุอปุ กรณ์ทีก่ �ำ หนดให้เป็นเส้นชัยไว้ ตามแนวกว้างทีเ่ กือบปลายสุดด้าน
หนึ่งของพื้นที่ที่ใช้ทำ�กิจกรรม
5. ให้ผู้เรียนยืนเรียงแถวหน้ากระดานเป็นแถวเดียว ตามแนวความกว้างของพื้นที่ หันหน้าไป
ทางเส้นชัย โดยให้แถวผู้เรียนอยู่ตรงประมาณจุดกึ่งกลางความยาวของพื้นที่ หรือค่อนไป
ในด้านตรงข้ามกับเส้นชัยเล็กน้อยก็ ได้
6. กระบวนกรขอให้ทุกคนอยู่กับความเงียบเพื่อเตรียมพร้อม และควรเตือนผู้เรียนด้วยว่า
กิจกรรมที่จะทำ�ต่อไปนี้อาจทำ�ให้บางคนเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ หรือเกิดความรู้สึกด้าน
ลบอื่นๆ และในภาวะเช่นนี้ ให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจ และให้สังเกตและรับรู้ความรู้สึก
ของตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างการทำ�กิจกรรม ย้ำ�ให้ผู้เรียนทำ�กิจกรรมด้วยความเงียบ ไม่
พูดคุยกัน
7. กระบวนกรบอกขั้นตอนและวิธีการทำ�กิจกรรมช่วงต่อไป ดังนี้
* กระบวนกรจะอ่านประโยคที่เตรียมไว้ทีละประโยคด้วยเสียงดัง ช้าๆ ชัดๆ เพื่อให้ทุก
คนได้ยิน หากประโยคใดตรงกับประสบการณ์ของใคร ก็ขอให้คนๆ นั้นก้าวไปข้างหน้า
หนึ่งก้าวหรือถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว ตามแต่กระบวนกรจะระบุที่ท้ายประโยค
* หากผู้ ใดฟังไม่ทัน อาจขอให้กระบวนกรอ่านประโยคซ้ำ� หรือหากไม่เข้าใจความหมาย
ของประโยคก็ ให้ถามได้ กระบวนกรจะอธิบายให้ชัดเจน และหากจำ�เป็นก็อาจยก
ตัวอย่างประกอบได้
8. เมื่ออ่านประโยคที่เตรียมไว้จนหมดแล้ว กระบวนกรจะเชิญให้ผู้เรียนทุกคนมองดูข้างหน้า
และข้างหลังของตัวเอง เพื่อรับรู้ว่าตนเองกำ�ลังยืนอยู่ตรงไหน และเพื่อนผู้เรียนคนใดยืน
อยู่ตรงตำ�แหน่งใด ใกล้หรือไกลกันอย่างไร
9. จากนั้นกระบวนกรบอกผู้เรียนว่า หลังจากนี้เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณระฆัง ขอให้แต่ละคน
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วิ่งไปให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุด เสร็จแล้วกระบวนกรจึงให้สัญญาณระฆัง
10.เมื่อผู้เรียนวิ่งถึงเส้นชัยครบทุกคนแล้ว ให้เชิญผู้เรียนกลับเข้าสู่วงใหญ่ในห้องอบรบ
11.ให้ผู้เรียนจับคู่คนที่เขารู้สึกอยากแบ่งปันความรู้สึกด้วยในขณะนั้น แล้วให้แต่ละคู่แบ่งปัน
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำ�กิจกรรม โดยเน้นให้แบ่งปันเฉพาะเรื่องความรู้สึกที่เกิด
ขึ้นก่อน อย่าเพิ่งพูดเรื่องความคิดเห็นอื่นๆ ต่อกิจกรรมหรือต่อสังคม หากคู่ใดมีเพื่อน
ร้องไห้ ขอให้ผูท้ ีเ่ ป็นคูช่ ว่ ยดูแลเพือ่ นด้วยการอยูก่ บั ความเงียบ รอจนเพือ่ นพร้อม จึงให้เขา
แบ่งปันความรู้สึก ให้เวลาทำ�กิจกรรมช่วงนี้ประมาณ 7-10 นาที
12.เมื่ อสัง เกตว่า ทุก คนได้แบ่ง ปัน ความรู้สึกจบแล้ว ให้ผู้เรีย นกลับสู่กลุ่มใหญ่ จากนั้น
กระบวนกรสอบถามดูว่า มีใครพร้อมและต้องการแบ่งปันความรู้สึกบ้าง เมื่อมีคนใดคน
หนึ่งแบ่งปัน กระบวนกรจะเตือนให้คนอื่นๆ อยู่กับเพื่อนด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ต้อง
แนะนำ� ปลอบใจหรือพูดให้กำ�ลังใจใด ๆ
13.เมื่อผู้เรียนแบ่งปันความรู้สึกหมดแล้ว ให้กระบวนกรถามว่า ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้อะไร
เกี่ยวกับตัวเองและเพื่อนคนอื่นๆ ในกลุ่ม และเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยด้วย และถามต่อ
ไปว่า เราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบในสังคมที่เป็นอยู่ ให้มีความยุติธรรมขึ้นได้อย่างไร
ทั้งจากบริบทของกลุ่มคนที่ถูกผลักสู่ชายขอบของสังคมและกลุ่มคนกระแสหลัก
14.ในการทำ�กิจกรรมนี้ บ่อยครั้งจะมีผู้เรียนบางคนที่รู้สึกอึดอัดกับกิจกรรม เช่น คนที่มีความ
ทุกข์หรือเห็นความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ชายขอบของตน ไม่ว่าจะเป็น
ความยากจน การขาดโอกาสเรียนหนังสือสูงๆ การติดเชื้อเอชไอวี หรือการถูกทำ�ร้ายทาง
เพศ คนเหล่านี้บางคนอาจบอกว่า กิจกรรมนี้เป็นการสะกิดแผลเก่าที่เขาอยากลืมหรือลืม
ไปแล้ว ในกรณีเช่นนี้ กระบวนกรต้องย้ำ�ให้เขาเห็นว่า เรากำ�ลังทำ�ความเข้าใจเรื่องระบบที่
ไม่ยุติธรรม ที่ทำ�ให้กลุ่มคนชายขอบได้รับผลกระทบ เราทำ�กิจกรรมนี้เพื่อชี้ให้ผู้เรียนมอง
เห็นระบบดังกล่าวที่มักถูกสังคมมองข้าม และจะได้ช่วยกันหาวิธีท้าทายและเปลี่ยนแปลง
ระบบที่ดำ�รงอยู่มาช้านานและไม่ถูกตั้งคำ�ถามเหล่านี้ กระบวนกรควรย้ำ�ว่า สังคมไทยมัก
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ไม่ค่อยชี้ให้เราเห็นว่า ความทุกข์ของคนชายขอบเป็นผลมาจากระบบที่ไม่เท่าเทียม และ
สังคมยังอาจสอนเราผิดๆ ด้วยว่า ความทุกข์และความยากจนเกิดจากพฤติกรรมของคน
บางคนหรือบางกลุ่ม ที่ไม่ขยันขันแข็ง ไม่เอาจริงเอาจัง ไม่สู้ชีวิต หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเพราะ
ผลกรรม หรือเป็นเพราะเขาโชคไม่ดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือมีปัญหา เป็นต้น
ในทางตรงกันข้าม หากเราเข้าใจว่าความไม่เป็นธรรมและความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคน
บางกลุ่มในสังคมเช่นนี้ เป็นผลมาจากระบบทางสังคมที่ทำ�ให้คนเข้าถึงโอกาสและมีอำ�นาจ
และอภิสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกัน ก็จะทำ�ให้เราหลุดจากความเชื่อผิดๆ ข้างต้นที่สังคมพร่ำ�บอก
และปลูกฝังในตัวเรา และความเข้าใจหรือปัญญาในเรื่องนี้ จะช่วยเยียวยาตัวเราเองจาก
ความทุกข์อันเกิดจากความไม่ยุติธรรมในสังคม ที่เราต้องกดทับไว้ โดยการไม่คิดหรือไม่
พูดถึง ซึ่งการกดทับประสบการณ์ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมเช่นนี้ มีสาเหตุจากการที่
ผู้คนในสังคมมีแนวโน้มที่จะประณาม ดูถูก ตัดสิน ลงโทษ ซ้ำ�เติม หรือตำ�หนิเรา หากเรา
เปิดเผยเรื่องราวความทุกข์ของเรา การไม่พูดถึงจึงเป็นกลไกเพื่อปกป้องตัวเราเองไม่ไห้
ถูกกระทำ�ซ้ำ�สอง อย่างไรก็ตาม การกดทับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมเช่นนี้
ไม่ใช่การเยียวยาที่แท้จริง เพราะเรายังไม่ได้ทำ�ความเข้าใจสาเหตุที่มาของความทุกข์นั้น
อย่างลึกซึ้ง การกดทับประสบการณ์จึงเป็นเพียงกลไกที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่รอดมาได้ แต่
กลไกนี้มีข้อจำ�กัด เพราะมันไม่สามารถช่วยให้เราปล่อยวางความทุกข์ที่ถูกฝังกลบอยู่ใน
ใจเราได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่บาดแผลที่ไม่เคยได้รับการเยียวยานี้ถูกสะกิด
ให้เปิดออก เราก็จะรู้สึกเจ็บปวดอยู่ร่ำ�ไป แต่การทำ�กิจกรรมเส้นโอกาสและอภิสิทธิ์ ถือ
เป็นกระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูอำ�นาจภายในและคุณค่าของเราให้กลับคืนมา โดยเริ่ม
จากการทำ�ความเข้าใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวของเราเป็นเพราะระบบ
สังคมที่ไม่เป็นธรรม ไม่ใช่เพราะเราบกพร่องหรือเป็นกรรมเก่าของเรา
นอกจากนี้ บางครั้งคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักในกลุ่มผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาส อำ�นาจ
และอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่น เมื่อพบว่าตนเองได้ยืนอยู่แถวหน้าๆ เมื่อเสร็จกิจกรรม คน
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เหล่านี้ก็อาจรู้สึกอึดอัด และรู้สึกผิดกับสถานะและโอกาสทางสังคมของตนเอง ในกรณี
เช่นนี้ กระบวนกรต้องย้ำ�ว่า กิจกรรมนี้ย่อมทำ�ให้คนเหล่านี้รู้สึกอึดอัดแน่นอน เพราะเขา
ถูกชี้ให้มองเห็นระบบที่ไม่ยุติธรรมที่อยู่ตรงหน้า เขาได้เห็นซึ่งๆ หน้าว่า ความแตกต่าง
และไม่เท่าเทียมดำ�รงอยู่แม้แต่ในหมู่นักกิจกรรมสังคมด้วยกันเอง และเขาเองก็เป็นคน
หนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากโอกาส อำ�นาจ และอภิสิทธิ์ที่ระบบสังคมมอบให้ เท่ากับว่าเขา
เองก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่ไม่เป็นธรรมนี้ด้วย แต่กระบวนกรควรย้ำ�ว่า กิจกรรม
นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กลุ่มคนที่ได้รับโอกาส อำ�นาจและอภิสิทธิ์ ได้รับรู้เกี่ยวกับระบบ
สังคมที่ไม่เป็นธรรม และให้ก้าวข้ามพ้นไปจากความรู้สึกผิด แล้วหันมาร่วมมือกับคนที่อยู่
ชายขอบ (ทั้งที่อยู่ในกลุ่มผู้เรียนและในสังคม) เพื่อคิดหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
ที่ไม่เท่าเทียม และไม่เป็นธรรม ที่เป็นต้นตอของปัญหา
15.เราจบกิจกรรมนี้ ด้วยการให้คนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลัก เช่น มีการศึกษาสูง มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ตำ�แหน่งหน้าที่การงานสูง มีอาวุโสมากกว่า หรือเป็นคนชาติพันธุ์กระแสหลัก
เลือกไปหาคนที่มีอัตลักษณ์ชายขอบ (ในอัตลักษณ์เดียวกัน เช่น รู้ว่าตนเองจบการศึกษา
สูง ก็ให้ ไปจับคู่กับคนที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย เป็นต้น) เพื่อไปขอให้คนอัตลักษณ์ชาย
ขอบที่เราเลือกเป็นคู่ ได้เล่าประสบการณ์ความทุกข์ ในฐานะที่เขาเป็นคนชายขอบ ส่วนผู้ที่
มีอัตลักษณ์กระแสหลักมีหน้าที่ฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ให้คำ�แนะนำ� แก้ตัว หรือหาทางออก
แทนเพื่อน และเมื่อคนที่มีอัตลักษณ์ชายขอบเล่าเรื่องของตนเองจบแล้ว ให้คนที่มีอัต
ลักษณ์กระแสหลักถามคู่ของตนเองว่า ในฐานะที่เขาเป็นคนที่อยู่ในกระแสหลัก มีโอกาส
อำ�นาจและอภิสิทธิ์มากกว่า เขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ดีของคน
ที่มีอัตลักษณ์ชายขอบ ทั้งในกลุ่มนี้และในสังคม และเขาควรทำ�อย่างไรบ้าง เพื่อจะเป็น
กัลยาณมิตรในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เลือกปฏิบัติต่อคนที่มีอัตลักษณ์ชายขอบต่าง ๆ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
* กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมทีห่ นัก และอาจทำ�ให้ผูเ้ รียนเกิดความรูส้ กึ สะเทือนใจ หรือความ
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รู้สึกที่เข้มข้นอื่นๆ ได้ จึงควรดำ�เนินการโดยกระบวนกรที่มีประสบการณ์ ในการจัดการ
กับประเด็นโอกาส อำ�นาจและอภิสิทธิ์ และในระหว่างทำ�กิจกรรม กระบวนกรต้องคอย
สังเกตอารมณ์ของผู้เรียนไปด้วย เช่น อาจมีบางคนที่ดูเคร่งเครียดมากหรือร้องไห้ ทั้ง
ขณะทำ�กิจกรรมหรือเมือ่ เสร็จกิจกรรมแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนกรจะต้องเป็น
ผู้ที่สามารถโอบอุ้มความรู้สึกของทุกคนในกลุ่มได้
* กิจกรรมนี้ควรทำ�เมื่อกระบวนกรอ่านกลุ่ม และเห็นว่าผู้เรียนมีความไว้วางใจกันค่อน
ข้างมากแล้ว โดยส่วนใหญ่ เราควรทำ�กิจกรรมนี้ในช่วงท้ายของการอบรมที่ใช้เวลา
7 หรือ 10 วัน
* หากจะทำ�กิจกรรมนี้ กระบวนกรต้องจัดเวลาให้มากพอ และต้องเผือ่ เวลาไว้ส�ำ หรับการ
โอบอุ้มอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนบางคน ที่อาจรู้สึกสะเทือนใจจากการทำ�กิจกรรม
นี้ รวมทั้งจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มผู้เรียนทั้งหมด และไม่ควรจัดกิจกรรม
นี้ไว้ ในวันสุดท้ายของการอบรม ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เรียนบางส่วนพะวงหรือเร่งรีบกับการ
เดินทางกลับ

ตัวอย่างประโยคที่ ใช้อ่านในกิจกรรมเส้นโอกาสและอภิสิทธิ์
• เราเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รู้หนังสือ หรือมีการศึกษาน้อย (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีอาชีพรับจ้าง เป็นเกษตรกรยากจน หรือไม่มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเกิดมาในครอบครัวที่มีรายได้มั่นคง เช่น จากการทำ�ธุรกิจ หรือรับราชการ (ก้าวไป
ข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เราเติบโตมาในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• ในวัยเด็ก เรามีประสบการณ์กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นประจำ�  (ก้าวไปข้าง
หน้าหนึ่งก้าว)
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• ในวัยเด็ก พ่อแม่พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆ เช่น ไปทะเล ไปต่างจังหวัด หรือไปกรุงเทพฯ เป็น
ประจำ� (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• ในวัยเด็ก เราเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอื่น เช่น ภาษาไทยกลาง ซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เรา
พูดที่บ้าน ทำ�ให้การเรียนของเรายากขึ้น (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เรามีหรือเคยมีคนในครอบครัวที่ติดเหล้า ติดยาเสพติด เคยเป็นผู้ต้องหา หรือติดคุก
(ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในสังคมไทย (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเคยถูกดูถูก ล้อเลียน หรือเลือกปฏิบัติ เพราะความเป็นชาติพันธุ์ของเรา (ถอยหลัง
หนึ่งก้าว)
• เราถูกเลือกปฏิบัติเพราะเพศภาวะ หรือรสนิยมทางเพศของเรา (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย เพราะฐานะทางบ้านยากจน (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเรียนจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เราไม่สามารถเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตัวเองได้ หรือหากจะเปิดเผย เรามักต้องคิด
หนักก่อนทุกครั้งไป (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตั้งคำ�ถามเชิงตัดสิน เพราะสถานภาพการสมรสของเรา เช่น เรา
เป็นคนโสดที่มีอายุมาก เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือแม่หม้าย (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เวลาที่เราป่วยและไปโรงพยาบาล เรากลัวว่าระบบการแพทย์จะเลือกปฏิบัติต่อเราอย่างไม่
เท่าเทียมกับคนอื่น เพราะสาเหตุเรื่องเพศภาวะ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์ หรือภาวะการ
ติดเชื้อของเรา (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เรารู้สึกไม่ปลอดภัย และมีความกลัวว่าจะถูกลวนลามทางเพศเวลาอยู่ในที่สาธารณะ ขณะ
เดินทาง หรือแม้แต่ในที่ทำ�งาน (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
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• เราเคยถูกลวนลาม หรือคุกคามทางเพศ (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• ในที่ทำ�งาน เรามีบทบาทเป็นฝ่ายสนับสนุนการทำ�งานของคนอื่น เช่น ทำ�งานธุรการ และ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดแผนงานหรือนโยบายขององค์กร (ถอยหลังหนึ่งก้าว)
• เราเป็นหัวหน้างาน มีบทบาทในการตัดสินใจ กำ�หนดแผนงาน และกำ�กับดูแลงานของผู้
ร่วมงานคนอื่นๆ (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• งานที่เรารับผิดชอบ ทำ�ให้เรามีโอกาสเดินทางไปเรียน อบรม ประชุม หรือดูงานในต่าง
ประเทศ (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เราเคยมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เราใช้ภาษาอังกฤษได้ ทำ�ให้เข้าถึงโอกาสทางสังคมและอาชีพการงานได้ง่ายขึ้น (ก้าวไป
ข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• ในปัจจุบัน เรามีความมั่นคงเรื่องรายได้ และไม่ต้องกังวลเรื่องการหารายได้ ให้พอกับค่า
ใช้จ่ายในแต่ละเดือน (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เราไม่มีภาระทางการเงินต่อครอบครัว และไม่จำ�เป็นต้องส่งเสียเลี้ยงดูสมาชิกอื่นของ
ครอบครัว (ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว)
• เรามีลูก พ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ที่เราต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหรือส่งเสียแต่
เพียงลำ�พัง (ถอยหลังหนึ่งก้าว)

หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ประยุกต์จากกิจกรรมชื่อ Level the playing field ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สอนให้
ผู้เรียนเข้าใจเรื่องความไม่เท่าเทียมในสังคม อันเป็นผลมาจากการที่ระบบในสังคมเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มคนชายขอบ เนื่องมาจากระดับการศึกษา สีผิว เพศ ชาติพันธุ์ ชนชั้น
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และศาสนา เป็นต้น เป้าหมายของการสร้างกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนเห็นว่า เราสามารถสร้าง
สังคมทีม่ พี ืน้ ทีแ่ ละโอกาสให้กบั คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้ อย่างน้อยก็ภายในขบวนการทำ�งาน
เพื่อสังคมด้วยกันเอง
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วัตถุประสงค์: เพือ่ สำ�รวจความคิดเห็นและทัศนคติของผูเ้ รียน ทีม่ ตี อ่ ประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเนื้อหาการอบรม บารอมิเตอร์เป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์ ที่ทำ�ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว
ร่างกายเพื่อแสดงจุดยืนของตนเอง และยังสามารถเปลี่ยนจุดยืนได้ โดยการย้ายที่ยืนในระหว่าง
กิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดในหมู่ผู้เรียนต่อ
ประเด็นนั้นๆ และเป็นพื้นที่สำ�หรับการแสดงออกและรับรู้ถึงความเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างกัน
โดยไม่มีการตัดสินว่าใครถูกใครผิด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง หรือโดย
กระบวนกร ประเด็นหรือหัวข้อที่เลือกจึงมักจะเป็นเรื่องที่คนในสังคมยังมีความเห็นแตกต่างกัน
อยู่มาก เป็นเรื่องที่ท้าทายและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในทางความคิด ความเชื่อ และระบบ
คุณค่า ทั้งในสังคมวงกว้างและในระหว่างนักกิจกรรมสังคมด้วยกันเอง ซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือ
ถกเถียงโดยไม่ตัดสินถูกผิด จะช่วยขยายมุมมอง ความคิดและความเข้าใจของคนทำ�งาน
วัสดุอุปกรณ์: ป้ายที่ทำ�จากกระดาษเอสี่ เขียนข้อความว่า “เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์” หนึ่งแผ่น
และป้ายชนิดเดียวกัน เขียนข้อความว่า “ไม่เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์” อีกหนึ่งแผ่น กระดาษกาว
สำ�หรับใช้ติดป้าย อุปกรณ์ที่สมมุติเป็นไมโครโฟน เช่น ปากกาเมจิก
ระยะเวลาในการดำ�เนินการ: ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนดำ�เนินกิจกรรม: ทีมกระบวนกรร่วมกันคิดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาการ
อบรม และทีย่ งั เป็นหัวข้อทีผ่ ูเ้ รียนมีความคิดเห็นหรือทัศคติแตกต่างกันอยูม่ าก แล้วเขียนประเด็น
เหล่านี้ในรูปประโยคบอกเล่า ตัวอย่างจากการอบรมเรื่องฐานคิดการทำ�งานเรื่องผู้หญิง เราเห็นว่า
มีบางประเด็นที่สำ�คัญ และผู้เรียนน่าจะมีความคิดเห็นแตกต่าง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว ประเด็นคนรักเพศเดียวกัน การทำ�แท้ง ประเด็นเรื่องกรอบความเป็นเพศ (เมียที่ดี
แม่ที่ดี) หรือการใช้อำ�นาจ เป็นต้น
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ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม:
1. จัดห้องให้มีพื้นที่ว่างจากเก้าอี้และโต๊ะ และมีพื้นที่กว้างพอสำ�หรับการเคลื่อนไหวไปมาของ
ผู้เรียนในระหว่างทำ�กิจกรรม
2. ติดป้าย “เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์” ไว้ที่ผนังด้านหนึ่งของห้อง และติดป้าย “ไม่เห็นด้วย
100 เปอร์เซ็นต์” ไว้ที่ผนังฝั่งตรงข้าม
3. อธิบายกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และกติกา โดยบอกผูเ้ รียนว่า เราจะทำ�กิจกรรม
บารอมิเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ
และจุดยืนของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ โดยกระบวนกรจะอ่านประโยคที่เป็นความเห็นต่อ
ประเด็นต่างๆ ทีละประโยค โดยเตือนล่วงหน้าให้ผู้เรียนตั้งใจฟังประโยค หากไม่เข้าใจให้
ขอคำ�อธิบายจากกระบวนกร หรือขอให้อ่านซ้ำ�  และเมื่อเข้าใจประโยคชัดเจนดีแล้ว ให้ผู้
เรียนหาที่ยืนของตนเองบนพื้นที่ระหว่างป้ายทั้งสอง โดยผู้ที่เห็นด้วยที่สุดกับประโยค หรือ
เห็นด้วยมาก ให้ยืนชิดหรือใกล้กับป้าย “เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์” ตามลำ�ดับ ส่วนผู้ที่ไม่
เห็นด้วยอย่างที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก็ให้ยืนชิดหรือใกล้กับป้าย “ไม่เห็นด้วย 100
เปอร์เซนต์” ส่วนคนที่เหลือที่ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ก็ให้เลือกยืนใกล้หรือ
ห่างจากป้ายทั้งสองตามระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของตนเอง และคนที่มีความ
เห็นกลางๆ ก็เลือกยืนตรงจุดกึ่งกลางระหว่างป้ายทั้งสอง เป็นต้น
4. หลังจากอ่านประโยคหนึ่งจบ และทุกคนเลือกที่ยืนได้แล้ว กระบวนกรจะเริ่มสัมภาษณ์เพื่อ
ฟังความเห็นของผู้เรียนที่ยืนกระจาย หรือจับกลุ่มกันอยู่ในจุดต่างๆ ระหว่างป้าย การถาม
อาจเริ่มจากคนที่ยืนแยกห่างจากคนอื่นๆ ก่อน กรณีที่มีคนยืนจับกลุ่มตรงจุดใดจุดหนึ่ง
เป็นกลุ่มใหญ่ ให้เลือกถามเพียง 2-3 คน แต่พยายามถามให้กระจายตลอดทุกช่วงความ
เห็น แต่ในแต่ละรอบไม่จำ�เป็นต้องถามครบทุกคน เพราะจะใช้เวลามากเกินไป
ในการสัมภาษณ์ กระบวนกรจะขอให้ผู้เรียนที่ถูกถาม พูดแสดงความเห็นหรือเหตุผลที่
เขาเลือกยืนที่จุดนั้นๆ หรืออธิบายว่าการเลือกยืนที่จุดนั้นๆ หมายความว่าอย่างไร เขา
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คิดหรือรู้สึกอย่างไร โดยระหว่างนี้อาจยื่นอุปกรณ์แทนไมโครโฟนให้ผู้ตอบถือไว้ เพื่อเป็น
เครื่องหมายว่าคนๆ นี้กำ�ลังพูด และเพื่อเตือนไม่ให้คนอื่นพูดแทรก หรือจับกลุ่มคุยกันเอง
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ถามคำ�ถาม กระบวนกรจะเตือนให้ทกุ คนฟังความเห็นของคนทีจ่ ะถูกสัมภาษณ์
แล้วคิดตามว่า เขาคิดต่างหรือสอดคล้องกับเราอย่างไร หากฟังความเห็นของบางคนแล้ว
คล้อยตาม หรือหลังจากคิดทบทวนดูแล้ว ผูเ้ รียนต้องการเปลีย่ นทีย่ นื เพือ่ แสดงความเห็นที่
เปลี่ยนไป ก็สามารถทำ�ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการอ่านประโยคถัดไป และเมื่อสัมภาษณ์
เสร็จรอบหนึ่ง กระบวนกรควรเตือนผู้เรียนว่า เขายังสามารถเปลี่ยนจุดยืนได้ และเมื่อใด
ที่มีผู้ย้ายที่ยืน ให้กระบวนกรถามคนนั้นๆ เพิ่มเติมว่า อะไรทำ�ให้เขาเปลี่ยนที่ยืน และขอ
ให้บอกเล่าความคิดความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเขาให้กลุ่มฟัง
ในขั้นตอนนี้ กระบวนกรควรเตือนผู้เรียนว่า พวกเขาสามารถพูดอธิบายความคิดตาม
จุดยืนของตนเองได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่นที่พูดไปแล้ว
ในเชิงตัดสินว่าผิดหรือไม่เหมาะสม
5. เมื่อทำ�กิจกรรมครบตามประโยคที่เตรียมไว้แล้ว ให้ผู้เรียนกลับมานั่งในวงใหญ่ จาก
นั้นกระบวนกรถามความรู้สึกจากการทำ�กิจกรรม และถามว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจาก
กิจกรรมบ้าง

ข้อแนะนำ�สำ�หรับกระบวนกร
• กระบวนกรต้องไม่พดู แสดงความคิดเห็นต่อประโยคใดๆ ในขณะทำ�กิจกรรมนี้ เพราะความ
เห็นของกระบวนกรอาจกลายเป็นการชี้นำ�ความคิดต่อผู้เรียน
• ระวังอย่าให้มีการกดดันหรือโน้มน้าวกันเองในหมู่ผู้เรียน เพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการคิด
และแสดงจุดยืนของตน
• แม้ว่าในการสัมภาษณ์ท้ายประโยคแต่ละประโยค เราจะไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้เรียนให้ครบ
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ทุกคนได้ แต่ตลอดกิจกรรม ให้กระบวนกรพยายามกระจายการสัมภาษณ์ ไปให้ทั่วถึงผู้
เรียนทุกคน เมื่อเปลี่ยนประโยคใหม่ ก็ ให้พยายามมองหาคนใหม่ที่จะสัมภาษณ์ ไม่ควร
สัมภาษณ์คนเดิมซ้ำ�ๆ มากเกินไป
• สร้างบรรยากาศให้สนุกและปลอดภัยสำ�หรับการแสดงความเห็นหรือจุดยืนที่แตกต่าง
กันไป เน้นย้ำ�ให้แต่ละคนเชื่อมั่นและกล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง และเชิญชวนให้ฟังและ
พิจารณาความเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะเปลี่ยนจุดยืนของตนหากเห็นด้วยกับความ
เห็นของผู้อื่นที่คิดต่างออกไป
• เราสามารถใช้บารอมิเตอร์ ในช่วงต้นๆ ของการอบรม เพื่อสำ�รวจคุณค่าและทัศนคติของผู้
เรียนต่อประเด็นต่างๆ ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีถ่ กู ปลูกฝังมา ทัง้ นี้ เพือ่ กระบวนกรจะได้ออกแบบ
หรือกำ�หนดกิจกรรมให้เอื้อต่อการรื้อถอนความคิดความเชื่อบางอย่าง เช่น การยอมรับ
ความรุนแรง การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศ และความเชื่อผิดๆ เรื่อง
กรรมเก่า เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในกิจกรรมบารอมิเตอร์ส�ำ หรับการอบรมเรือ่ งเพศภาวะและเพศวิถี
• ผู้หญิงต้องให้ความสำ�คัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก และต้องเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อ
ให้ครอบครัวมีความสุข
• การคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงจะไม่เกิดขึ้นเลย หากผู้หญิงไม่เป็นฝ่ายเปิดช่องให้ผู้ชาย
เสียเอง
• ผู้หญิงที่ใช้ร่างกายของตัวเองเข้าแลกกับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คือผู้หญิงที่มี
อำ�นาจในการกำ�หนดชีวิตตนเอง
• ผู้หญิงที่ถูกแฟนหรือสามีใช้ความรุนแรง ลึกๆ แล้ว เขาไม่อยากเลิกกับแฟนหรือสามี ดัง
นั้น เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวขึ้น คนรอบข้างจึงควรหาทางไกล่เกลี่ยให้เขา
ได้คืนดีกัน
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• คนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศ (กะเทยหรือทอม) ควรพยายามทำ�ตัวเป็นคนดี และ
ประพฤติตัวให้เหมาะสม เพื่อให้สังคมยอมรับ
• เราอาจรูส้ กึ สงสารและเห็นใจผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม แต่หากเขาต้องการทำ�แท้ง เราก็ไม่ควร
สนับสนุนหรือเข้าไปให้การช่วยเหลือให้เขาได้ทำ�แท้ง เพราะการทำ�แท้งเป็นบาป

หมายเหตุ
บารอมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความกดอากาศ ในที่นี้เราใช้คำ�ว่าบารอมิเตอร์เป็นชื่อ
เรียกกิจกรรมในเชิงเปรียบเปรย เพราะกิจกรรมนีเ้ ป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะบ่งบอกถึงจุดยืนด้านความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ และระบบการให้คุณค่าของผู้เรียนแต่ละคนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้มุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างของของผู้อื่นต่อประเด็นนั้นๆ ด้วย
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ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเด็นสังคมที่เรากำ�ลัง
นำ�เสนอ เช่น เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และการทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะภาพยนตร์คือ
ภาพสะท้อนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม กระบวนกรควรใช้ภาพยนตร์หลัง
จากจบกิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อแสดงตัวอย่างรูปธรรมในสังคม ที่จะช่วยย้ำ�ให้ผู้เรียน
เข้าใจประเด็นที่เพิ่งเรียนรู้ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ก่อนฉายภาพยนตร์ กระบวนกรควรเล่าภูมิหลังของภาพยนตร์ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และ
ควรบอกคำ�ถามหรือประเด็นเฉพาะที่ต้องการให้ผู้เรียนใส่ใจหรือตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษ หลังจบ
ภาพยนตร์ ให้ถามความรู้สึกของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้ตามโจทย์ที่ให้ ไว้ ใน
ตอนต้น
ตัวอย่างภาพยนตร์บางเรื่องที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมเลือกใช้ เช่น
• Whale Rider – ช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องกระบวนการหล่อหลอมความเป็นเพศหญิง เพศ
ชาย และความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ
• The Joy Luck Club – มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังความเชื่อ และสร้างการยอมรับเรื่อง
กรอบความเป็นหญิง
• อำ�แดงเหมือนกับนายริด – มีเนือ้ หาทีช่ ี้ให้เห็นระบบการกดขีท่ างเพศของสังคมไทยในอดีต
• Better Than Chocolate – มีเนื้อหาที่แสดงถึงเพศวิถีที่แตกต่างหลากหลายที่ดำ�รงอยู่ใน
สังคม ตลอดจนสถานการณ์ ในชีวิตซึ่งคนที่มีเพศวิถีต่างๆ ต้องเผชิญ
• Beautiful Boxer (ภาพยนตร์ ไทย) หรือ Ma Vie En Rose – เรื่องแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เพศวิถีและชีวิตของกะเทยไทย ส่วนเรื่องหลังเป็นบริบทต่างประเทศ
• If These Walls Could Talk – เป็นเรื่องราววิถีชีวิตและเพศวิถีของหญิงรักหญิงในบริบท
สังคมอเมริกันยุคต่างๆ
• Milk – เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของขบวนการทางสังคม เพื่อเรียกร้องสิทธิของของ
คนรักเพศเดียวกันในอเมริกา

Not only is another world possible, she is on her way. On a quiet day
I can hear her breathing.
Arundhati Roy

โลกใหม่ไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น เธอกำ�ลังเดินทางมา ในวันที่เงียบสงัด ฉันได้ยิน
เสียงลมหายใจของเธอ
อรุณธาตี รอย

บทส่งท้าย

การทำ�งานเพื่อความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมด้านอื่น ต้องอาศัยองค์ความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากแนวคิดและการเรียนการสอนกระแสหลัก ในส่วนขององค์ความ
รู้ แนวคิดหลักที่จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาความไม่เป็นธรรมทั้งหลาย คือการทำ�ความเข้าใจว่า
เราอยู่ในสังคมแบบวัฒนธรรมครอบงำ�  ที่มีลักษณะอำ�นาจนิยม และมีการจัดโครงสร้างความ
สัมพันธ์เชิงอำ�นาจแบบมีลำ�ดับชั้นสูงต่ำ�  ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน สถาบัน หรือแม้แต่
ในองค์กรที่ทำ�งานด้านความเป็นธรรมเอง และสังคมแบบวัฒนธรรมครอบงำ�ยังมีลักษณะชาย
เป็นใหญ่ ทีห่ มายถึงความคิด ความเชือ่ และวิถปี ฏิบตั ขิ องระบบเพศ ทีก่ �ำ หนดบทบาทหน้าที่ อำ�นาจ
สถานภาพความเป็นเพศและร่างกายของผู้ชาย ให้เหนือกว่าหรือมีคุณค่ากว่าผู้หญิง ระบบเพศนี้มี
การสั่งสอนอบรมสืบทอดมานานหลายศตวรรษ ผ่านสถาบันหลักต่างๆ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม
ประเพณี การศึกษา กฎหมาย สาธารณสุข และศาสนา ระบบคิดและวิถีปฏิบัตินี้ เป็นรากเหง้าที่
นำ�ไปสู่ความไม่เท่าเทียม ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติทางเพศ ซึ่งกระทบต่อสุขภาวะและ
ชีวิตของผู้หญิง ทั้งทางกาย เพศ อารมณ์ความรู้สึก ปัญญาและจิตวิญญาน รวมทั้งความเข้าใจ
ต่อร่างกาย และอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้หญิงเอง
ในทางสังคม ความไม่เท่าเทียมนีส้ ง่ ผลต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาสังคมด้าน
อื่นๆ ระบบเพศนี้สร้างความเป็นชายที่หมายถึงการใช้อำ�นาจ การควบคุม การเป็นเจ้าของ การ
เป็นศูนย์กลาง และการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้ชายที่มีอำ�นาจน้อยกว่า การสร้างความเป็น
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เพศยังรวมถึงการผลิตซ้�ำ เพือ่ สืบทอดระบบเพศวิถี ทีห่ ล่อหลอมให้ผูห้ ญิงทำ�หน้าทีส่ นองตอบความ
ต้องการทางเพศของผูช้ ายผ่านการเป็นเมียหรือแฟนทีด่ ี โดยทีต่ นเองอาจไม่มคี วามสุขทางเพศหรือ
ถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้สามีมีความสุข และเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวไว้ กรอบเพศวิถี
นีท้ �ำ ให้ผูช้ ายใช้ชวี ติ ทางเพศทีเ่ สีย่ ง ทัง้ ต่อการติดโรคและการใช้ความรุนแรงกับคูร่ กั และผูห้ ญิงอืน่
นอกจากนี้ ระบบเพศวิถีแบบชายเป็นใหญ่ยังให้คุณค่าและยอมรับเฉพาะความสัมพันธ์แบบรัก
ต่างเพศ ซึ่งนำ�ไปสู่การปฏิเสธ กีดกัน และการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคน
ข้ามเพศ เราจะเห็นว่า ทั้งระบบการสร้างความเป็นเพศและเพศวิถีเช่นนี้ ได้สร้างปัญหาและความ
รุนแรงที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบให้กับกลุ่มคนทุกอัตลักษณ์ทางเพศและทุกเพศวิถี และหาก
เราไม่เริ่มต้นอย่างจริงจังในการตั้งคำ�ถาม รื้อถอน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางเพศที่ฝังราก
ลึกในสังคมเช่นนี้ ปัญหาดังกล่าวก็จะยิ่งขยายตัวมากขึ้น
นอกจากเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้ว อีกลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมครอบงำ�  คือ
ลักษณะสังคมที่กลุ่มคนอัตลักษณ์กระแสหลักใช้ระบบความคิด ความเชื่อ ความต้องการ และ
ประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มตน ในการกำ�หนดระบบ นโยบาย กติกา กฎระเบียบและประเพณีต่างๆ
ในสังคม เพื่อเอื้อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิทธิให้กับกลุ่มของตนเอง
และกระบวนการนี้ได้ทำ�ให้กลุ่มคนอัตลักษณ์ชายขอบถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งอำ�นาจ โอกาส และการบริการสังคมแบบกระแสหลัก ซึ่งนี่คือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
หรือความรุนแรงเชิงสถาบัน
สังคมแบบวัฒนธรรมครอบงำ� ยังยอมรับให้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสังคม และ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว สถาบันการศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร และความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือความรุนแรงระดับสถาบันนี้
เอง ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักทำ�ให้กลุ่มคนอัตลักษณ์ชายขอบหลายกลุ่มได้รับความรุนแรงโดยตรง
เช่น ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนยากจน คนชนเผ่า คนมุสลิมและคริสเตียน และ
ผู้ที่นับถือจิตวิญญานพื้นบ้าน คนที่อยู่หมู่บ้านชนบทห่างไกล คนพิการ คนชรา และวัยรุ่น เป็นต้น
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ดังนัน้ การสร้างสังคมใหม่จงึ จำ�เป็นต้องมีกรอบคิดใหม่ ทีจ่ ะเป็นภาพเป้าหมายของการเดินทาง
เพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคม เราเรียกภาพฝันใหม่นีว้ า่ สังคมแบบวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม ทีม่ ฐี านความคิด
ความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมและความเสมอภาคเป็นแกนหลัก เริ่มตั้งแต่ความเท่าเทียมทางเพศ
และเพศวิถี ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและชนชั้น ชาติพันธุ์ ศาสนา และอื่นๆ และแนวคิดเหล่านี้
ต้องเข้าไปอยู่ในโครงสร้างหรือสถาบันหลักต่างๆ ของสังคม วัฒนธรรมอำ�นาจร่วมคือวัฒนธรรมที่
ไม่ยอมรับความรุนแรง ทั้งที่เป็นความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และไม่ยอมรับ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ ไขความขัดแย้ง วัฒนธรรมนี้เชื่อมั่นในสันติวิธีและการเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย รวมถึงการที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะเคารพและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่าง
สอดคล้องกลมกลืน มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกถึงสังคมชนเผ่าโบราณ (เช่น
ชาวอินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกา ชาวเคลต์ ในสก๊อตแลนด์ ชนเผ่าบางกลุ่มในประเทศลาวและ
ไทย) ที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบวัฒนธรรมอำ�นาจร่วม ทั้งด้านเพศและชาติพันธุ์ รวมทั้งมีวิถี
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถเห็นและศึกษาสังคมแบบนี้
ได้ ในหลายประเทศ เช่น ประเทศสแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
วัฒนธรรมอำ�นาจร่วมคือการแบ่งปันแหล่งอำ�นาจที่เรามีอยู่ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง ความรู้
ข้อมูล ทักษะ และเวลา เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำ�ได้ตั้งแต่ระดับปัจเจก กลุ่ม สถาบัน รัฐหรือ
ระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการใช้อำ�นาจร่วมในการตัดสินใจและกำ�หนดกฎระเบียบและกติกาการ
เข้าถึงทรัพยากร มีการรับฟังความคิดเห็นและเคารพความแตกต่าง การทำ�ความเข้าใจ เคารพ
และเห็นคุณค่าของผู้อื่น และมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ต่างจากเรา วัฒนธรรม
อำ�นาจร่วมคือการฟื้นฟูและสร้างเสริมอำ�นาจภายในของผู้คน ให้มีสภาวะแห่งความสามารถและ
ความเข้มแข็งทางจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งคือการพัฒนาปัญญา ความรัก ความเมตตา ความ
เห็นใจและคุณธรรม ที่จะเป็นฐานในการแก้ ไขปัญหา เพื่อเผชิญกับความกลัวและความรุนแรง และ
เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข
กรอบแนวคิดเรือ่ งความเป็นธรรม ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรูท้ ีต่ า่ งไปจากรูปแบบการศึกษา
กระแสหลักของสังคมปัจจุบัน ที่มีฐานความเชื่อพื้นฐานว่าครูหรือผู้สอนเป็นผู้มีอำ�นาจ สถานภาพ
เป็นผู้ควบคุม และมีความรู้เหนือกว่าผู้เรียน และผู้เรียนเปรียบเสมือนแก้วน้ำ�ที่ว่างเปล่า ความ
เชื่อพื้นฐานเช่นนี้ นำ�ไปสู่วิธีการสอนแบบท่องจำ� การส่งผ่านข้อมูลหรือฝึกทักษะบางอย่าง ในแง่
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นี้ การศึกษาคือเครื่องมือสร้างการสยบยอม ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความกลัว และยอมรับการครอบงำ� 
หน้าที่ของสถาบันการศึกษาคือ ผลิตประชากรไปประกอบอาชีพตามนโยบายรัฐ หรือกลุ่มชนชั้น
นำ�ของสังคม ระบบการศึกษานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ค้ำ�ยัน และสืบทอดวัฒนธรรมแบบครอบงำ�ให้
ดำ�รงอยู่ในสังคม
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครอบงำ� จึงต้องเริ่มที่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน โดยเป็นการเปลี่ยนความคิดความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรม
อันเป็นผลพวงมาจากการหล่อหลอมของวัฒนธรรมครอบงำ� ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เพศวิถี การใช้
อำ�นาจ การกดขี่และเอาเปรียบกลุ่มคนชายขอบ หรือการสยบยอมต่อความไม่ยุติธรรมและการ
ครอบงำ�ของรัฐหรือผู้มีอำ�นาจ ไปสู่วิธีคิดและวิถีชีวิตแบบอำ�นาจร่วม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและสังคม
มีอิสรภาพ ความเสมอภาคและความสุข
การศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง คือการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตหรือ
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน โดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ทั้งการคิด วิเคราะห์ และพูด
คุยแบ่งปันความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์เหล่านั้น หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยหัวใจ รวมทั้ง
การร่วมกันคิดหาวิธีแก้ ไขปัญหา ที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างแท้จริง วิธีการเหล่า
นี้คือการฟื้นฟูและสร้างเสริมอำ�นาจในหมู่ผู้เรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง
และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรมในสังคม
ด้วยเนื้อหา เป้าหมายและวิธีการที่ต่างไปจากการศึกษาอบรมกระแสหลัก ตัวผู้สอนที่เราเรียก
ว่ากระบวนกร จึงต้องมีบทบาทเป็นผู้อำ�นวยการเรียนรู้ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และผู้จัดกิจกรรม
และกระบวนการแบบผ่านประสบการณ์ ที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ผู้เรียน ในขณะที่ตัวเองก็ต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนั้น กระบวนกรจึงต้องมี
ความเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคม มีแนวคิดและทักษะในการจัดกระบวนการเพื่อการ
ศึกษาอบรมแบบใหม่นี้
นอกจากการคิดวิเคราะห์ และทำ�ความเข้าใจในระดับปัญญาทีห่ วั และการเรียนรูร้ ะดับหัวใจผ่าน
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อารมณ์ความรู้สึกแล้ว กระบวนการเรียนรู้นี้ต้องอาศัยการพัฒนาด้านจิตวิญญานไปพร้อมๆ กัน
เพื่อเป็นฐานของการรู้ตัว ในเวลาที่เราเข้าไปติดกับในวิธีคิดหรือพฤติกรรมเดิมๆ ของวัฒนธรรม
ครอบงำ�  การรู้ตัวจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมเดิมๆ นี่คือการเปลี่ยนแปลง
ภายในตัวเองของคนทำ�งาน เพราะการทำ�งานแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในเชิงระบบ ทีซ่ บั ซ้อนและ
สั่งสมมานาน มักจะทำ�ให้คนทำ�งานเกิดความท้อแท้ มีทั้งความโกรธ ความกลัว และสภาพสิ้นหวัง
ซึ่งเป็นความท้าทายภายใน นอกเหนือไปจากความเป็นไปได้ ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายใน
กลุ่ม และเครือข่ายองค์กรที่ทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันเอง ความท้าทายภายในเหล่านี้
ต้องอาศัยสภาพจิตที่ว่าง ใส และสงบ จึงจะช่วยให้คนทำ�งานไม่ผลิตซ้ำ�พฤติกรรมหรือวัฒนธรรม
เดิม ภาวะจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและมั่นคงของปัจเจกและองค์กร จะช่วยให้กระบวนการทำ�งาน
และขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม มีความราบรื่น มั่นคง และยั่งยืน
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ประวัติผู้เขียน

อวยพร เขื่อนแก้ว เกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนา ที่อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม
ชีวิตการทำ�งานในค่ายผู้อพยพอินโดจีน และทำ�งานเพื่อความเป็นธรรม สำ�หรับกลุ่มคนชายขอบ
มาโดยตลอด
ในปี พ.ศ. 2537 อวยพรเริ่มสนใจการพัฒนาจิตวิญญาณแนวพุทธ และได้ร่วมทำ�งานกับ
เครือข่ายนักกิจกรรมชาวพุทธนานาชาติ ที่มุ่งนำ�พุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต และ
การทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทำ�ให้ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามแนวพุทธ ทั้งสายมหายาน
ทิเบต และเถรวาท นอกจากนี้ อวยพรยังสนใจเรื่องการศึกษา และได้ศึกษาต่อในสาขาการศึกษา
นอกระบบ ระหว่างเรียนได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของนักการศึกษาหัวก้าวหน้า และขบวนการ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ จนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2543 ได้มีโอกาสเรียนรู้ และ
ฝึกฝนกระบวนการอบรมผ่านประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงกับองค์กร “การอบรมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง” (Training For Change) และการเรียนรู้นี้ ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญในการ
ทำ�งานด้านการฝึกอบรมของอวยพรนับแต่นั้นมา
ความสนใจประเด็นผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศของอวยพร เป็นผลจากประสบการณ์
ในช่วงต่างๆ ของชีวิต และต่อมา มีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดและการทำ�งานแนวสตรีนิยม ทั้งจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อนนักสตรีนิยมจากต่างประเทศ และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยได้
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รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักสตรีนิยมกลุ่มชายขอบ เช่น นักสตรีนิยมผิวสี และนักสตรีนิยมหญิง
รักหญิงจากสหรัฐอเมริกา ตลอดจนนักสตรีนิยมในเอเชีย
ปี พ.ศ. 2541 อวยพรตัดสินใจกลับบ้านเกิด และอีก 4 ปีต่อมาก็ ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม
สำ�หรับนักกิจกรรมสังคมขึ้นที่นั่น ใช้ชื่อว่า ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมนานาชาติ
(International Women’s Partnership for Peace and Justice-IWP) และใช้แนวคิดที่ผสาน
ระหว่างสตรีนิยม จิตวิญญาณ และสันติวิธี เป็นฐานในการจัดอบรม ปัจจุบัน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อ
สันติภาพและความยุติธรรมมีการจัดกิจกรรมการอบรม และการเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ สำ�หรับ
นักกิจกรรมสังคมและผู้สนใจ ทั้งจากประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ ตลอดปี
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วัตถุประสงค์ขององค์กร
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสในสังคม
เพื่อจัดการให้การศึกษาและผลิตสื่อที่เหมาะสม แก่ผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ
เพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงตามที่ระบุไว้ ในปฏิญญาสากล ขององค์การสหประชาชาติ
เพื่อวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หญิงและดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ผู้หญิง
5. เพื่อร่วมมือกับองค์การสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
6. เพือ่ ส่งเสริมสิทธิของผูบ้ ริโภค สือ่ สารมวลชน และใช้สือ่ สารมวลชนเพือ่ สาธารณะประโยชน์

การดำ�เนินงาน

1. งานบริการสังคม มูลนิธิได้ดำ�เนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็ก ทั้งคนไทย
และต่างชาติที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ และปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
โดยการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าถึงบริการที่
เหมาะสม ทั้งการรักษาเยียวยาทางร่างกายและจิตใจ ที่พักพิงชั่วคราว ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการรวมกลุ่มของหญิงไทยที่ประสบปัญหาจากการไปทำ�งานในต่างแดน ซึ่งใช้ชื่อว่า
กลุ่มหญิงสู้ชีวิต
2. งานรณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิผู้หญิงได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนด้านต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง ผลิตสื่อต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้
สนใจ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง การค้า
หญิงและเด็ก สิทธิของผู้หญิง ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงทั้งส่วนกลางและระดับภูมิภาคเพื่อ
รณรงค์ผลักดันกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ และนโยบายทีเ่ ป็น
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ประโยชน์ต่อผู้หญิง ตลอดจนติดตามการบังคับใช้กฎหมายและผลของนโยบายสาธารณะ
ต่างๆ รวมถึงผลักดันให้มีการแก้ ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง
3. งานชุมชน มูลนิธิผู้หญิงได้ดำ�เนินการอบรมอาสาสมัครเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็กในชุมชน ร่วมรณรงค์และเผยแพร่สร้างจิตสำ�นึกของคนในชุมชนให้ตระหนักในปัญหา
ที่เกิดกับผู้หญิงและเด็ก โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และ
สนับสนุนให้อาสาสมัครสามารถริเริ่มดำ�เนินกิจกรรมในการป้องกันแก้ ไข และสามารถ
ประสานงานและขอความสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
นี้ยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครและเครือข่ายในชุมชนต่างๆ ได้มีส่วน
ร่วมในการนำ�เสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง

กรรมการมูลนิธิผู้หญิง
คุณหญิงอัมพร มีศุข
ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
เฉลิมศรี ธรรมบุตร
ศิริพร สะโครบาเนค
อมรา พงศ์ศาพิชญ์
ดาราวรรณ ธรรมารักษ์
ศุทธินี สันตบุตร
อัญชนา สุวรรณานนท์
ช่อทิพย์ ชัยชาญ
กฤตยา อาชวนิจกุล
รังสิมา ลิมปิสวัสดิ์

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
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ร่วมสมทบทุนการดำ�เนินงานของมูลนิธิผู้หญิงได้ โดยเช็ค
หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิผู้หญิง”
ตู้ ปณ.47 บางกอกน้อย 10700
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิผู้หญิง”
เลขที่ 038-2-18085-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
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โครงการสุขภาวะผู้หญิงได้รับการสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยมีมูลนิธิผู้หญิงรับผิดชอบการจัดการโครงการนี้เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตุลาคม
2552 – กันยายน 2554 โครงการสุขภาวะผู้หญิงเกิดจากความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาค
ส่วน 50 องค์กรที่ทำ�งานขับเคลื่อนสังคม ได้ร่วมกันทบทวนช่องว่างการทำ�งานพัฒนาสตรีที่ผ่าน
มา แล้วได้พัฒนาโครงการสุขภาวะผู้หญิงขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่มี
ความเสมอภาคหญิงชาย ผู้หญิงส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนฐานคิดไปสู่การตระหนักในคุณค่าของ
ตัวเอง มีความมั่นคง และนำ�ไปสู่สุขภาวะผู้หญิงในทุกมิติ
สุขภาวะผูห้ ญิง หมายถึง ภาวะทีผ่ ูห้ ญิงได้มปี ระสบการณ์ชวี ติ ด้านบวกใน 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณ ผ่านการได้รับโอกาส ความเสมอภาค การได้เข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะอย่างเป็นธรรม การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมทีป่ ลอดภัย สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในชีวติ ของตนเองได้ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า มีศกั ยภาพ มีความสุข และเกิดความพึงพอใจในชีวติ ของตนเอง
ในการดำ�เนินงานเพื่อจะเข้าถึงภาวะที่มีความสุขนี้ได้ผู้หญิงจะต้องรื้อฟื้นอำ�นาจภายในของ
ตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อรับมือกับอำ�นาจภายนอก ได้แก่ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม มายาคติต่างๆ
ที่ลิดรอนโอกาสของพวกผู้หญิงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ดังนัน้ เนือ้ งานของโครงการสุขภาวะผูห้ ญิงนอกจากจะครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพแล้ว จำ�เป็นต้อง
ทำ�งานครอบคลุมเรื่องผู้หญิงกับมิติความเสมอภาคและความเป็นธรรม เพื่อนำ�ผู้หญิงไปสู่ความ
มั่นคงและการมีชีวิตที่ดี ในทุกมิติ ทั้งมิติกาย มิติจิตใจ มิติสังคม รวมเศรษฐกิจ การเมือง และ
มิติจิตวิญญาณ โดยแนวคิดนี้จะเป็นแนวคิดที่กำ�กับทิศทางของโครงการสุขภาวะผู้หญิง
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1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแนวคิดเรื่องผู้หญิงให้กับผู้หญิง ผู้ ให้บริการสาธารณะ และ
คนทำ�งานพัฒนาผู้หญิง ที่อยู่ในองค์กรของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม และ
เอกชน ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอคติทางเพศและการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิผู้หญิง ตลอดจน
สนับสนุนการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การทำ�งานเกี่ยวกับผู้หญิงของคนทำ�งาน
ผ่านเครือข่ายสุขภาวะผู้หญิง
2. สนับสนุนการทำ�วิจัยที่จะช่วยพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงในทุกมิติ เช่น การวิจัยที่ส่งผลต่อการ
แก้ ไขปัญหาที่ทันท่วงที และการวิจัยที่เฝ้าระวังปัญหาสุขภาวะในผู้หญิง ตลอดจนการวิจัย
เพือ่ แก้ปญ
ั หาในเชิงโครงสร้างระบบคิดของสังคม การวิจยั เชิงนโยบายเกีย่ วกับระบบบริการ
ของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้หญิง
3. สร้างระบบการสือ่ สารสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพรูปแบบต่างๆ อันจะนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
ฐานคิดเรื่องความเป็นหญิงของสังคมไทย
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่ดูแลงานพัฒนาผู้หญิงทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้ง
ผลักดันนโยบาย และบูรณาการแนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิง-ชายสู่การปฏิบัติเชิง
รูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ
5. สร้างเสริมความเข้มแข็งและความรู้สึกมีคุณค่าให้กับผู้หญิงในกลุ่มอัตลักษณ์ต่างๆ และ
กลุ่มผู้หญิงในสภาวะยากลำ�บากหรือถูกเลือกปฏิบัติซ้ำ�ซ้อน
การทำ�งานที่ผ่านมาในปี 2553 ทางโครงการสุขภาวะผู้หญิงได้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาคีสุขภาวะผู้หญิง โดยเน้นแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมระหว่าง
หญิงชาย ขับเคลื่อนงานร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ รณรงค์เพื่อ
ให้สังคมวงกว้างได้รับข้อมูลส่งเสริมความเสมอภาค และการเสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องเรื่องผู้
หญิง การสร้างความเป็นธรรมต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคาม

เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ
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ทางเพศ สนับสนุนการวิจัยและสนับสนุนการสร้างต้นแบบการทำ�งานในท้องถิ่นเพื่อนำ�ไปสู่การ
ขยายผลต่อไป

