
รางกายของสตรี: ความรุนแรง ความมั่นคง และศักยภาพ 
สฤณี อาชวานันทกุล : แปลและเรยีบเรยีง 
โครงการสื่อเพ่ือบริบทสิทธมินุษยชน มหาวิทยาลยัเที่ยงคืน - 
http://midnightuniv.org/midnighttext/0009999976.html  
 
บทความวิชาการตอไปน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการสื่อเพ่ือบริบทสิทธมินุษยชนของเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซ่ึงเปนโครงการที่ไมหวังผลกําไร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาตัวอยาง
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจากประเทศชายขอบทัว่โลก มาเปนตวัแบบในการ
วิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือเผชิญกับปญหาสิทธิมนุษยชน(สทิธิชมุชน)ในประเทศไทย 
 
บทความนี้เขยีนโดย Martha Nussbaum จากตนฉบบัชื่อ "Women's Bodies: Violence, 
Security, Capabilities" ตีพิมพในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ใน University of Chicago Law 
School -http://uchicagolaw.typepad.com/faculty/2005/11/womens_bodies_v.html  
 

 
 
โครงเรื่อง "รางกายของสตร:ี ความรุนแรง ความมั่นคง และศักยภาพ" 
- ความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง 
- ความรุนแรงตอสตรี : ขอมูล 
- ความรุนแรงและศักยภาพของสตร ี
- ทําไมจึงตองมองศักยภาพ? 
- วิธีมองศักยภาพ 
- การปรับปรงุวิธีมองศักยภาพใหดีกวาเดิม 
- กลยุทธในการสรางพลังใหกับสตรี ๓ ขอ 
 
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลําดับที่ ๑๕๑๘ 



รางกายของสตรี: ความรุนแรง ความมั่นคง และศักยภาพ 
สฤณี อาชวานันทกุล : แปลและเรยีบเรยีง 
 
ความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง 
ไมมีสตรีใดในโลกที่ปลอดภยัแนนอนจากความรุนแรง ทั่วทุกมุมโลก รางกายของผูหญิง
เปราะบางตอวิธีการทํารายที่หลากหลาย นับตั้งแตความรุนแรงในครอบครัว การถกูสามีขมขืน 
การถูกคนรูจักหรือคนที่ออกเดทดวยขมขืน การถูกคนแปลกหนาขมขืน การถูกขมขืนใน
สงครามและความขัดแยงในชุมชน การถูกฆาสังเวยเพ่ือรักษาเกียรตขิองครอบครัว (*) การถูก
ลักพาตวัและบังคับใหเปนโสเภณี การถูกลวงละเมิดทางเพศตอนเด็ก การฆาทารกเพศหญิง 
การตัดอวัยวะเพศหญิง และการเลือกทําแทงเฉพาะเพศ ยังไมนับพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ความรุนแรง
ไมปรากฏชัดเจน ซ่ึงลวนมีสวนสรางบรรยากาศคุกคามที่ผูหญิงทุกคนตองเผชิญตลอดชีวติ ไม
วาจะเปนการลวงละเมิดทางเพศ การถูกสะกดรอยตาม คําขูวาจะใชความรุนแรง การลิดรอน
เสรีภาพทางรางกาย หรือปญหาเด็กผูหญิงขาดโภชนาการ 
 

(*)"honor killing" ในภาษาอังกฤษ หมายถึงประเพณีอิสลามสมัยโบราณที่ผูชายจะฆาญาติ
ผูหญิงที่ทําใหครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง ปจจุบันยังพบเห็นประเพณีน้ีไดในบางประเทศ 

 
“ปฏิญญาวาดวยการกําจัดความรุนแรงตอสตรี” ของสหประชาชาติ (1994) ใหนิยามความรุนแรง
ตอสตรีวาเปน "การกระทําที่มีพ้ืนฐานทางเพศใดๆ ก็ตาม ที่นําไปสูหรือมีแนวโนมวาจะนําไปสู
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทางรางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจของผูหญิง รวมทั้งความเสี่ยง
วาจะเกิดการกระทําดังกลาว การบังคับขูเข็ญ หรือการลิดรอนเสรีภาพ ไมวาจะเกิดขึ้นในมิติของ
ชีวติสาธารณะหรือชีวิตสวนบุคคล" ดังน้ันจะเห็นวาพฤติกรรมหลายอยางที่ดูไมรุนแรง ก็ถูก
นับเปนรูปแบบของความรนุแรงดวย ซ่ึงก็ควรเปนเชนน้ัน เพราะพฤติกรรมเหลานีล้ิดรอน
ศักยภาพของผูหญิงไมตางจากการทํารายรางกายที่เห็นชัด 
 
ถึงแมวาผูหญิงบางคนจะเปราะบางตอความรุนแรงมากกวาคนอื่น เน่ืองจากความแตกตางของ
ประเทศ ทองถิ่น วัฒนธรรม ฐานะ และสภาพแวดลอมลวนทําใหเกิดความแตกตางจริงๆ ก็ตาม 
ขอเท็จจริงก็คือ สตรีผูมีเหตผุลทุกคนไมมีใครมีอิสรภาพสมบูรณแบบจากความกลัววาจะเกิด
ความรุนแรง ไมวาเธอจะเคยประสบกบัความรุนแรงดวยตัวเองหรือไมก็ตาม ความกลัวเชนน้ี ซ่ึง
ในตวัมันเองก็นับเปนความรุนแรงทางจิตใจชนิดหนึ่ง เปนภาระในการใชชวีิตของผูหญิงทุกคน 
ถาหัวขอของเราคือ "ความมั่นคงของมนุษย" เราก็ควรจะเริ่มจากการยอมรับวาไมมีสตรีใด 
ตั้งแตอยูในทองแมจวบจนวัยชรา ผูมีความมั่นคงนี้จริงๆ 
 



ธรรมเนียมในวงวิชาการดานสิทธิสตรีบอกวา ผูบรรยายหรือผูเขียนควรจะเริ่มตนดวยการ
อธิบายความสัมพันธระหวางตัวเธอกับหัวขอใหชัดเจนกอน ผูฟงหรือผูอานจะไดมองเห็นอคติที่
อาจซอนเรนอยู เพ่ือทําตามธรรมเนียมน้ี ฉันขอเปดเผยวา ฉันเปนผูหญิงที่เปนอภิสิทธิ์ชน และ
คนคงจะคิดวาฉันไดรับการคุมครองอยางดีที่สุดเทาที่ผูหญิงจะมีได ฉันมีพอแมผูมีฐานะและ
เปยมความรักที่คอยปกปองฉัน เลี้ยงดูฉัน และใหการศกึษาเพื่อใหฉนัพ่ึงพาตัวเองได จะไดไม
ตองไปประกอบอาชีพที่เสื่อมเสียตอรางกายหรืออาชีพอันตราย 
 
ฉันเปนคนคอนขางแข็งแรงและฟต ถึงแมวาจะไมเคยเรยีนศิลปะการปองกันตัว ฉนัก็สามารถปด
ปองการโจมตีบางชนิด และฉันก็เคยทําแบบนั้นมาแลว ฉันเคยไดรับการแนะนําใหออกเดทกับ
ผูชายสามคนที่รางกายแข็งแรงพอที่จะปองกันการโจมตีของคนรายได ฉันอาศัยอยูในตึกที่มียาม
เฝาตลอด 24 ชั่วโมง อาศัยอยูในประเทศที่มองการขมขืนวาเปนอาชญากรรมรุนแรง อยางนอย
ก็ในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา รณรงคตอตานการซื้อขายมนุษย และอยางนอยก็พยายามทําอะไร
บางอยางเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ ขอเท็จจริงเหลานี้ทั้งหมดทําใหฉันมองตัวเองวาเปน 
"หลักฐานแบบไมมีขอแม" กลาวคือ ถาความรุนแรงเกิดขึ้นกับฉันได ก็แปลวามันสามารถเกิดขึน้
ซํ้าซอนกับผูหญิงที่ไรมาตรการปองกันแบบที่ฉนัมี 
 
อยางไรก็ตาม เปนเรื่องนาเศราที่ฉันไดประสบความรุนแรงเชนเดียวกับผูหญิงคนอื่นๆ อีก
จํานวนมากในประเทศอันเจริญรุงเรืองของฉัน ฉันเคยถูกขมขืนโดยคูเดทหนึ่งครั้ง ถูกทําราย
รางกายอยางรุนแรงที่ทิ้งแผลเปนหนึ่งครั้ง และถูกลวงละเมิดทางเพศ เชน ทางวาจา อีกนับครั้ง
ไมถวน รวมถงึความพยายามขมขืนหนึ่งครั้ง (ดู Nussbaum, 2003a) (ฉันไมเคยแจงความตอ
ตํารวจ เพราะสมัยน้ันฉันรูดีวาตาํรวจจะมีแตหัวเราะใสเทานั้น) น่ันคือเหตุการณหลกัๆ ที่ฉัน
ประสบ 
 
ทวาการตระหนักรูถึงความรนุแรงที่ฉันไมเคยประสบแตมีแนวโนมที่จะประสบ ก็สงผลกระทบ
เชนกัน คืนหนึ่งในฟนแลนด ระหวางที่ฉนัทํางานที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนา (World 
Institute for Development Economics Research หรือ WIDER) ฉันตัดสินใจออกไปเดินเลน
กลางปาในเวลาตีหน่ึง เพราะฉันไมเคยมโีอกาสเชนน้ันมากอน และฉันก็บอกตัวเองวา จะมีที่
ไหนอีกในโลกที่ฉนัจะทําแบบนี้ได นอกเหนือจากในฟนแลนด? หลังจากที่ฉันใชเวลาเดินเลน
เพียงสิบนาทีในปาอันสวยงาม ฉันก็สรุปวาความกลวัจะไมหายไป และฉันจะไมมีวนัมีความสุข
กับการเดินเลนยามวิกาลไปตลอดชวีิตของฉัน ผูหญิงจํานวนมากประสบเรื่องราวที่นากลัวกวานี้ 
สิ่งที่ฉันอยากจะเนนก็คือ แมกระทั่งคนทีไ่มไดเดือดรอนจากความรุนแรงตรงๆ ก็ยังเดือดรอน
โดยตรงจากความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง ซ่ึงขอเท็จจริงขอน้ีลิดรอนศักยภาพทีมี่คุณคาหลาย
ประการ 
 



แตตอนนี้ฉันขอยายไปพูดเรื่องขอถกเถียงทางทฤษฎีของฉันกอน หลังจากที่แสดงขอมูลบาง
ประการเกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิงแลว ฉันจะแสดงใหเห็นวาความรุนแรงและความเสี่ยงที่
จะเกิดความรนุแรงนั้นสงผลกระทบตอศกัยภาพขอหลักๆ ในรายการของฉันอยางไรบาง 
หลังจากนั้น ฉันจะแสดงใหเห็นวาเราตองใชวธิีมองศักยภาพ (capabilities approach) ถาเรา
อยากอธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงอยางเปนรูปธรรมชัดเจนที่สุด และเสนอ
วิธีการแกไขทีเ่ปนประโยชนสูงสุด ฉันจะเสนอตอไปภายใตกรอบปรชัญาวา วธิีมองศักยภาพจะ
เปนประโยชนในเรื่องนี้ไดก็ตอเม่ือมันพัฒนาไปในบางทศิทางเทานั้น ซ่ึงฉันจะพยายามอธิบาย
ลักษณะของทิศทางเหลานี้ ทายที่สุด ฉันจะอธิบายแนวปฏิบตัิของวธิีมองศักยภาพในดานนี้ 
 
ความรุนแรงตอสตรี : ขอมูล 
สิ่งหน่ึงที่เรารูแนชัดเกี่ยวกบัขอมูลอะไรก็ตามเกี่ยวกบัความรุนแรงตอผูหญิงคือ ขอมูลเหลานัน้
ยอมไมถูกตองครบถวน เน่ืองจากผลกระทบประการสําคัญของความรุนแรงเหลานั้นคือ ทําให
ผูหญิงลังเลทีจ่ะรายงานวาถูกทําราย และในบางกรณี ผูหญิงหลายคนมองวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนผล
กรรมที่ผูหญิงตองกมหนารับ ไมใชอาชญากรรม เม่ือคํานึงถึงจุดนี้ เราก็สามารถพูดถึงเสี้ยว
เล็กๆ ของขอมูลที่มีผูเก็บรวบรวม 
 
จากรายงานการพัฒนามนุษย (The Human Development Report) ประจําป 2000 ระบุวา 
ผูหญิงระหวางรอยละ 10 ถงึ 47 (ใน 9 ประเทศที่ทําการศึกษา) ถูกทาํรายรางกายโดยคนใกลชิด 
(โครงการพัฒนาของสหประชาชาต,ิ 2000, หนา 36) ผูหญิงจํานวนกวา 500,000 คนตอปถูก
ลักพาตวัจากทวีปยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง ในเอเชียสถติิน้ีอยูที่ 250,000 คนตอป รวม
ผูหญิงและเดก็ ในขณะเดียวกัน มีสาววยัรุนและผูหญิง 85-115 ลานคนที่เคยถูกกระทําชําเรา
อวัยวะเพศมาแลว และเด็กผูหญิงอีก 2 ลานคนที่กําลังประสบปญหาในปากีสถานเพียงประเทศ
เดียว 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโลก (Human Rights Commission) รายงานวา มีผูหญิงถูกฆา
สังเวย (honor killing) กวา 1,000 คนในหนึ่งป เห็นชัดวารายงานการพัฒนามนุษยมีขอมูล
เกี่ยวกับการขมขืนไมเพียงพอ เพราะประเทศสวนใหญไมรายงานเลย และสถิตทิีร่ายงานนั้นก็
ต่ําและผันผวนเสียจนไมนาเชื่อถือเลยแมแตนอย (ดวยเหตุน้ี จึงดูไมนาจะเปนไปไดที่แคนาดา
จะมีอัตราการขมขืนสูงเปนสามเทาของสหรัฐอเมริกา, อัตราการขมขนืในเอสโทเนยีจะสูงเปนสี่
เทาของสหรัฐฯ, อัตราการขมขืนตอหนวยประชากรในแคนาดา จะสูงกวาอัตราของญี่ปุนถึง 90 
เทา และสูงกวาอัตราของอิตาลีกวา 80 เทา, อัตราการขมขืนในเอสโทเนียจะสูงที่สดุในโลก สูง
กวาแคนาดา ประเทศที่มาเปนอันดับสอง เกือบสองเทา ฯลฯ) 
 



ความรุนแรงทางเพศในสหรฐัอเมริกา 
ถาเราจะหาขอมูลดานสังคมศาสตรทีล่ะเอียดและเชื่อถอืไดมากกวานี้ เราตองหันไปหางานวิจัย
ระดับชาติและภูมิภาคที่ละเอียด ในแงน้ี ฉันจะยกตวัอยาง 2 กรณีศึกษาจากสองประเทศที่มี
ความแตกตางกันมาก คือสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ในอเมริกา ขอมูลของศูนยสถติิยุตธิรรม 
(Bureau of Justice Statistics) ระบวุา ความรุนแรงที่กระทําโดยคนใกลชิดมีสัดสวนสูงถึงรอย
ละ 20 ของอาชญากรรมรุนแรงไมถงึชีวิตที่ผูหญิงประสบในป 2001 รายงานผลการสํารวจ
ระดับชาตเิรื่อง "ความรุนแรงตอผูหญิง" ที่โพสบนเวบ็ไซตของศูนยสถิติยตุิธรรม 
(http://www.ojp.usdoj.gov.bjs) ระบวุา รอยละ 52 ของผูหญิงที่ตอบแบบสอบถามบอกวาพวก
เธอเคยถูกทํารายรางกายสมัยเปนเด็กโดยผูดูแลที่เปนผูใหญ หรือไมก็เคยถูกทํารายรางกาย
ตอนโตเปนผูใหญแลว (นิยามของ "การทํารายรางกาย" ในแบบสํารวจนี้คอนขางกวาง รวม
ตั้งแตการตบตี ไปจนถึงการใชอาวุธปน) 
 
ผูหญิงรอยละ 18 ตอบแบบสํารวจวาพวกเธอเคยประสบการขมขืนหรือความพยายามที่จะขมขนื 
(นิยามของ "ขมขืน" ครอบคลุมการรวมเพศทางชองคลอด ทางปาก และทางทวารหนัก) หญิง
สาวและเด็กผูหญิงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด กลาวคอื ในบรรดาผูหญิงทั้งหมดที่บอกวาเคย
ถูกขมขืนอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวติ รอยละ 22 มีอายุต่ํากวา 12 ป และอีกรอยละ 32 มีอายุ
ระหวาง 12-17 ป เม่ือพวกเธอถูกขมขืนเปนครั้งแรก และถึงแมวาผูชายจะประสบกบัความ
รุนแรงจากคนใกลชิดเชนเดียวกัน สถติิกน็อยกวาของผูหญิงมาก กลาวคือ ผูหญิงรอยละ 25 
เทียบกบัผูชายรอยละ 8 ของผูที่ตอบแบบสอบถาม บอกวาเคยถูกขมขืนหรือทํารายรางกายโดย
คูสมรสคนปจจุบันหรือในอดีต คูนอน หรือคูเดท (Tjaden และ Thoennes, 1998) 
 
ความรุนแรงทางเพศในอินเดีย 
ฉันไมทราบวามีการศึกษาวิจัยระดับชาติเรื่องความรนุแรงตอผูหญิงในอินเดีย หรือไม แตฉันรูจัก
งานวิจัยระดับภูมิภาคชิ้นเยี่ยมหลายชิ้น หน่ึงในจํานวนนั้นที่ฉันชื่นชมและเชื่อถือมากเปน
งานวิจัยเรื่องความรุนแรงใน ครอบครัวในมลรัฐเคราลา โดย บินา อาการวาล (Bina Agarwal) 
และ พรีดีพ แพนดา (Predeep Panda) (2003) ถึงแมวางานชิ้นนี้จะไมครอบคลุมความรุนแรง
ทุกรูปแบบ กย็ังนาสนใจมาก โดยเฉพาะเมื่อคํานึงวา เปนที่รูกันดีวาเคราลามีสถติดิานสุขภาพ 
การศึกษา และความเทาเทยีมกันระหวางเพศคอนขางดีเม่ือเทียบกบัมลรัฐอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม 
ถึงแมวาตวัชีว้ัดการพัฒนามนษุยเหลานีจ้ะคอนขางดี สถิติความรุนแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ
ในเคราลาก็อยูในอัตราสูงมาก ดังสรุปของผูเขียนตอไปนี้: 
 
ผูหญิงรอยละ 36 (รอยละ 41 ในเขตชนบท และรอยละ 27 ในเขตเมือง) ตอบวาเคยถูกทําราย
รางกายหลังแตงงานแลว สวนใหญในจํานวนนี้ถูกทํารายมากกวาหนึ่งรูปแบบ กลาวคือ รอยละ 
61 ของผูหญิงจํานวน 179 คนที่บอกวาเคยถูกตอย เตะ ตบ หรือทุบตีโดยสามีของพวกเธอ เคย
ถกูทํารายทั้งสี่แบบ และรอยละ 90 บอกวาเคยถูกทํารายอยางนอยสามรูปแบบในจํานวนนี้. 



ผูหญิงสวนใหญบอกวาเคยถูกทํารายสามครั้งหรือมากกวา นอกจากนี้ สถิติการทํารายจิตใจกส็ูง
กวาการทํารายรางกายอีก - รอยละ 65 บอกวาเคยถูกทํารายจิตใจ และรอยละ 68 บอกวาเคย
ถูกทํารายจิตใจสามครั้งหรือมากกวา ในทาํนองเดียวกัน ความรุนแรงดังกลาวเกิดขึน้อยาง
ตอเน่ือง โดยในปกอนหนาปที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้ ผูหญิงรอยละ 29 ถูกทํารายรางกาย และรอยละ 
49 ถูกทํารายจิตใจ สถิตทิี่นาเปนหวงมากคือความรุนแรงขณะตั้งครรภ - ผูหญิงรอยละ 36 บอก
วาถูกตบ เตะ ตอย หรือทุบตีระหวางตั้งครรภ (Agarwal และ Panda, 2003, หนา 9) 
 
ความรุนแรงตอสตรีเริ่มขึ้นกอนพวกเธอเกดิ 
นอกจากนี้ ยอน เดรซี (Jean Dreze) และอมาตยา เซน (Amartya Sen) ก็ไดชี้ใหเห็นเม่ือไม
นานมานี้วา ความรุนแรงตอสตรีในอินเดียน้ันเริ่มขึ้นกอนพวกเธอเกิดเสียอีก (Dreze และ Sen, 
2002, หนา 257- 262) อินเดียเปนหนึ่งในประเทศที่ประชากรขาดสมดุลทางเพศ (unbalanced 
sex ratio หมายถึงกรณีที่อัตราสวนระหวางประชากรหญิง:ชาย ตางจาก 50:50 อยางมีนัยยะ
สําคัญ) ซ่ึงเปนขอมูลที่สะทอนความเหลือ่มล้ําทางโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กผูหญิง 
ตลอดจนพฤตกิรรมฆาเด็กทารกที่เปนเพศหญิงตั้งแตเกิด หลังจากที่โลกมีเทคโนโลยีที่ชวยดู
เพศของตวัออนในครรภ ชองวางระหวางเพศก็ขยายตัวหางขึ้นกวาเดิม 
 
ในกลุมทารกอายุระหวาง 0-6 ป ระหวางป 1991-2001 อัตราสวนผูหญิงตอผูชายลดลงจาก 
94.5/100 เปน 92.7/100 หรือถาเราจะมองขอมูลจากอีกมุมหน่ึง - อัตราการเกิดตามธรรมชาติ
อยูที่ประมาณเด็กผูหญิง 95 คน ตอเด็กผูชาย 100 คน ในอินเดีย อัตราสวนดังกลาวอยูที่
ประมาณ 92 ตอ 100 เทานัน้ แตอยางไรก็ดี ยอน เดรซี และอมาตยา เซน ก็ย้ําวาตัวเลข
ดังกลาวของอินเดียเปนเพียงคาเฉลี่ยเทานั้น ในความเปนจริง เราอาจแบงอินเดียออกไดเปน
สองสวนใหญๆ  ซ่ึงมีอัตราการเกิดแตกตางกันมาก กลาวคือ ภาคเหนอืและตะวันตกแสดงปญหา
ขาดสมดุลทางเพศอยางรุนแรง แตภาคใตและภาคตะวันออกไมเปน (โปรดสังเกตวามลรฐัเครา
ลาอยูในสวนที่ขาดสมดุล). ปญหานี้ไมใชปญหาของอินเดียเทานั้น อัตราสวนของทารกแรกเกิด
ในประเทศจีนและเกาหลใีตแยกวาของอินเดียอีก และอัตราสวนในสงิคโปรและไตหวันก็
ใกลเคยีงกับตวัเลขของอินเดีย (Dre`ze และ Sen, 2002, หนา 257-262) 
 
น่ีคือสถานการณปจจุบัน ถึงแมวาเราจะเห็นความคืบหนาในบางพื้นที่ สถานการณโดยรวมก็ดู
คอนขางนาหดหู. ราติกา กุมาราสวามี (Radhika Coomaraswamy) อดีตผูประสานงานพิเศษ
ดานความรุนแรงตอสตรี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติกลาววา ความ
รุนแรงตอสตรีอาจเปน "หน่ึงในความทาทายสูงสุดที่นักตอสูเพ่ือสิทธมินุษยชนตองเผชิญหนาใน
อีกไมกี่ทศวรรษขางหนา" (Coomaraswamy, 2002). หน่ึงปใหหลัง ยาสมิน เออรเติรก (Yasmin 
Erturk) ผูประสานงานพิเศษที่รับตําแหนงตอจากเธอ ก็รายงานวา "แมวาจะมีความคืบหนาอยู
บาง โดยทั่วไป รัฐบาลของประเทศตางๆ กําลังลมเหลวในการทําตามภาระหนาที่ที่ผูกพันตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศ ในการปองกัน สืบสวน และเอาผิดผูกระทําความรุนแรงตอสตรี" 



(2003) เธอเรยีกความรุนแรงทางเพศวาเปน "พรมแดนสุดทายของขบวนการเคลือ่นไหวเพื่อ
สิทธิสตรี" 
 
ความรุนแรงและศักยภาพของสตรี 
ลองพิจารณาผลกระทบของความรุนแรงหลากหลายรปูแบบ และความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง
เหลานี้ ที่มีตอศักยภาพของผูหญิง เน่ืองจากฉันเคยอธบิายรายการศกัยภาพดานตางๆ ที่ฉันเชื่อ
วาควรเปนรากฐานในการนยิามสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ที่ควรบรรจอุยูในรัฐธรรมนูญของทุก
ประเทศ (Nussbaum, 2000, หนา 78-80) เราลองมาดูกันวาความรุนแรงสงผลกระทบใดบางตอ
ศักยภาพเหลานี้ 
 
เสรีภาพในการดํารงชีวิต 
เสรีภาพในการดํารงชีวิตเปนของาย - ผูหญิงหลายคนถูกฆาตกรรมระหวางประสบความรุนแรง
ทางเพศ ระหวางชวงสงครามและความขดัแยงในชุมชน ฆาตกรรมดังกลาวเกิดขึน้ในจํานวน
มหาศาล ยกตัวอยางเชน ฉันเคยประเมินวา ในบรรดาชาวมุสลิม 2,000 คนที่ถูกฆาตกรรมใน
เมืองคุชราช อินเดีย กวารอยละ 50 เปนผูหญิงที่ถูกขมขืน ทรมาน และเผาทั้งเปน (Nussbaum, 
2004a) กรณีทํานองเดียวกนัเกิดขึ้นอยางแพรหลายในหลายประเทศ รวมทั้งบอสเนีย เซียรราลี
โอน รวันดา และโคลัมเบีย นอกจากนี้ ผูหญิงหลายคนก็จบชีวติลงดวยน้ํามือของคูครองหรือคู
นอน. ในป 2000 เพียงปเดียวในสหรฐัอเมริกา ผูหญิงจํานวน 1,247 ถูกฆาตกรรมโดยคน
ใกลชิด (ศูนยสถิติยตุิธรรม, 1993-2001) 
 
การสงผานเชือ้เอชไอวีระหวางการรวมเพศ สวนใหญโดยไมเปดเผยและไมไดรับความยินยอม
จากฝายหญิง เปนความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจถึงแกชีวิต แพรหลายมากในทวีปแอฟริกา 
การลักพาตวัและบังคบัใหเปนโสเภณี มักนําไปสูความตายจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และ
แนนอน การเลือกทําแทงและฆาทารกเฉพาะกรณีที่เปนเพศหญิง รวมถึงปญหาการขาด
สารอาหารในหมูเด็กหญิง ก็ลวนเปนสาเหตุหลักของการตายของผูหญิงทั่วโลก นอกจากนี้ การ
ฆาสังเวยผูหญิงเพ่ือรักษาเกียรติ (honor killing) และฆาตกรรมทีเ่กี่ยวโยงกับสนิสอด ก็ยัง
เกิดขึ้นอยางนาหดหูในบางพื้นที่ 
 
ประเด็นสุขภาพ 
เม่ือเราหันจากประเด็นเสรภีาพในการดํารงชีวิต มามองประเด็นสุขภาพ เราจะเห็นวารูปแบบ
เดียวกันของความรุนแรงนั้นสงผลกระทบมหาศาลตอสขุภาพของผูหญิง แมในกรณีที่ความ
รุนแรงไมถึงแกชีวติ ทุกคนรูดีวาการขมขนืน้ันสงผลตอสุขภาพทั้งกายและใจของผูหญิงตลอด
ชีวติที่เหลืออยางไร แมในกรณีที่เธอไมถูกกลาวหาวาเปนฝายผิด และไดรับการดูแลอยางเต็มที่
จากระบบการรักษาพยาบาล ซ่ึงแนนอนวาไมใชกรณีทั่วไป สิ่งทีเ่ราพบเห็นไดงายกวาแมกระทั่ง
ในปจจุบัน คอืกรณีที่ผูหญิงปกปดประสบการณขมขืน หรือไมกถ็ูกทําใหรูสึกผิดและตําหนติัวเอง



อยางรุนแรงในกรณีที่เธอเปดเผยประสบการณดังกลาว การถูกลวงละเมิดทางเพศในวยัเด็ก
สงผลเสียตอสุขภาพกายและใจของผูหญิงเม่ือโตเปนผูใหญ ในทางทีเ่พ่ิงจะไดรับการบันทึกอยาง
เพียงพอเม่ือไมนานมานี้เอง 
 
ถาเราจะดูผลกระทบอันรุนแรงของการรวมเพศโดยผูชายที่ไมเปดเผยวาเปนโรคติดตอ หรือการ
ถูกขมขืนในชวีิตแตงงาน เราก็เพียงแตตองดูสัดสวนของผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ที่สวนใหญเปน
ผูหญิง ความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงเกิดขึ้นอยางนาเศราเปนปกติในทุกประเทศ ในตัวมันเองก็
สงผลกระทบในระยะยาว หญิงโสเภณีที่อายุยังนอยมักมีอายุสั้นและตองทนทุกขทรมาน การ
กระทําชําเราอวัยวะเพศหญิงมักทําใหผูหญิงมีลูกไมไดตลอดชีวติ (ดู องคการอนามัยโลก, 
2002) 
 
ประเด็นศักดิศ์รีของรางกาย 
ศักยภาพดานศักดิ์ศรีของรางกาย (bodily integrity) เกี่ยวโยงกับความรุนแรงโดยตรงจนอาจดู
ราวกับวาเราไมตองพิจารณารายละเอียดใดๆ อีก แตในนิยามของฉัน ฉันคิดวาควรกลาววา
ศักดิ์ศรีของรางกายนั้นรวมถึง "เสรีภาพในการเดินทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยเสรี" ดวย 
และไมมีผูหญิงคนใดที่จะมีศักยภาพขอน้ีทัดเทียมกับผูชาย ดังที่ประสบการณในฟนแลนดของ
ฉันแสดงใหเห็นเปนตวัอยาง ในแงน้ี ความเสี่ยงไมเสื่อมคลายที่จะเกดิความรุนแรง สงผลลิดรอน
ศักยภาพของมนุษยพอๆ กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ศักดิ์ศรีของรางกายยังแปลวา 
“การมีโอกาสที่จะไดรับความพึงพอใจทางเพศและมทีางเลือกในประเด็นการสืบพันธุ” ในประเด็น
น้ี จุดยืนของฉันสะทอนบทสรุปของการประชุมสุดยอดในประเด็นสังคม (Social Summit) ป 
1995 ที่กรุงไคโร ซ่ึงระบุวา "มนุษยทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและไดรับความ
พึงพอใจ" ความรุนแรงทางเพศหลายรูปแบบทําลายศกัยภาพขอน้ีลง 
 
ศักยภาพดานอารมณ จินตนาการ และความคิด 
สําหรับศักยภาพดานอารมณ จินตนาการ และความคดิ เราสามารถใชเวลามากมายอธิบายวา 
ความรุนแรงทางเพศและความกลัวจะเกิดความรุนแรงนี้ สงผลลิดรอนจินตนาการ ความคดิ และ
ความเพลิดเพลินของประสาทสัมผัสทั้งหาอยางไร และกีดกันการเขาถึงการศึกษา เสรีภาพใน
การแสดงออก และการสรางสรรคทางศลิปะอยางไร สิ่งเหลานี้ลวนเปนองคประกอบของ
ศักยภาพขอน้ี. ในนิยามของฉัน ความเสีย่งที่จะเกิดความรุนแรงทางรางกาย เปนสิ่งที่กดทับ
เสียงของผูหญิงนานหลายรอยป กีดกันไมใหพวกเธอใชความคิดและจินตนาการในการสราง
พ้ืนที่ของตัวเองในโลก แคเธอรีน แมคคินนอน (Catharine MacKinnon) เคยวิพากษวิจารณ
แนวคิดเรื่อง 'เสียงของผูหญิงที่แตกตาง' ของแครอล จิลลิแกน (Carol Gilligan) ไววา "ยกเทา
ของพวกคุณออกจากคอของพวกเราสิ แลวพวกคุณจะไดยินวาผูหญิงพูดภาษาอะไร" (1987, 
หนา 45) 
 



ความโกรธเปนพลังสรางสรรคของสตรี 
ฉันพูดถึงอารมณความรูสึกมาตั้งแตเริ่มการบรรยายในครั้งน้ี แตฉันก็ยังมีเรื่องจะตองพูดอีก 
ประการแรก เราตองเขาใจความกลัวที่ทําใหชีวิตของผูหญิงพิกลพิการอยางถึงแกน "ศักยภาพ
ในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณโดยไมถูกบั่นทอนดวยความกลวัและความกังวล" ฉันเขียนใน
รายการศักยภาพของมนุษย (Nussbaum, 2000, หนา 79) ตอนนั้นฉันคิดถึงเพลงที่ฉันเคยได
ยินกลุมแมบานรองในมลรัฐอันตระประเทศ (Andhra Pradesh ในอินเดีย) เพลงนั้นขึ้นตนวา 
'ทุกบานมีความกลัว เรามากําจัดความกลัวน้ีกันเถิด มารวมกันสรางองคกรของสตรี' ฉันจะ
กลับมาสูคําแนะนําที่มีประโยชนขอน้ีในภายหลัง แตฉันอยากจะตอทายคําแนะนําเกี่ยวกับความ
กลัวขอน้ี ดวยประเด็นวา ความโกรธมีความสําคัญมากในฐานะที่เปนพลังสรางสรรคชนิดหนึ่งใน
ชีวติของผูหญิง บอยครั้ง ผลเสียที่รายแรงที่สุดของความรุนแรงตอสตรี คือการตะลอมใหพวก
เธอกลายเปนพวกเดียวกัน แทนที่จะรูสึกโกรธและลกุขึน้ตอตาน ผูหญิงกลับรูสึกผดิและรูสึกวา
เปนกรรมเกา บทบาทหลักขอหน่ึงของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธสิตรี มักจะเปนการปลูกฝง
ความโกรธชนดิสรางสรรค 
 
พอคา มาเฟย และผูหญิง 
เหตุผลเชิงปฏบิัติในประเด็นน้ีคือ ผูหญิงที่ถูก "ใช" อยางรุนแรง หรือหวาดกลัวความรุนแรง จะ
ไมสามารถ "สรางแนวคิดเกี่ยวกับชีวติที ่"ดี" และพินิจพิเคราะหอยางลึกซึ้งเกี่ยวกบัการวางแผน
ชีวติ" (Nussbaum, 2000, หนา 79) ไดดีเทาที่ควร และถึงแมวาเธอจะคิดได เธอก็ยังตองคิด
ดวยวาจะหาทางคุมครองตัวเองอยางไร พอคาที่ตองจายเงินคาคุมครองใหกับมาเฟยไมมี
เสรีภาพที่จะทําธุรกิจอยางที่ใจปรารถนา ผูหญิงสวนใหญในโลกก็เหมือนกับพอคาคนนั้น พวก
เธอตองจายคาคุมครองใหกับแกงคมาเฟยผูชาย หมายถึงการยอมรวมเพศ ทํางานบาน และ
เลี้ยงลูก เปนคาตอบแทนทีจ่ะมีผูชายแข็งแรงมาปกปองพวกเธอใหรอดพนจากการโจมตี (แต
อาจจะไมปลอดภัยจากผูชายคนนั้น) แมในกรณีที่ตํารวจพยายามปกปองผูหญิงอยางยิ่งยวด ซ่ึง
เปนสิ่งที่ไมเกดิขึ้นบอยครั้ง ก็ทําใหอุนใจที่รูสึกวาคนทีเ่ดินดวยกันสามารถตอสูกับคนรายได แต
ถาผูหญิงไมตองพ่ึงพาการคุมครองชนิดนี้ (ซ่ึงบางครั้งก็ไมมีราคาที่ตองจาย) เธอก็จะอุนใจกวา 
และมีเสรีภาพมากกวา 
 
ความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง จํากัดเสรีภาพในการรวมกลุมของผูหญิง 
ชัดเจนวาความเสี่ยงที่จะเกดิความรุนแรงที่อยูทุกหนแหงน้ัน จํากัดประเภทของการรวมกลุมที่
ผูหญิงมีเสรีภาพที่จะทําได ความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นในครอบครัวทําใหความรักในชวีิตคูบิดเบี้ยวผิด
รูปไป และบิดเบือนความสมัพันธระหวางเด็กหญิงกับพอแม และกับโลกที่แวดลอมตัวเธอ ความ
เสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงบดิเบือนการรวมกลุมในหลายแงมุม ทั้งใหญและเล็ก ในสังคมโดยรวม 
ความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงสงผลกระทบตอความสามารถของผูหญิงในการ
มีสวนรวมอยางแข็งขัน ในความสัมพันธทางสังคมและการเมืองหลายรูปแบบ การแสดงความ



คิดเห็นในที่สาธารณะ และการไดรับการยอมรับในฐานะมนุษยผูมีศกัดิ์ศรี มีคุณคาทัดเทียมกัน
กับผูอ่ืน 
 
ยกตัวอยางเชน การลวงละเมิดทางเพศ (sexual harassment) ไดรับการยอมรับในกฎหมาย
อเมริกัน วาเปนอาชญากรรมเกี่ยวกับความลําเอียงทางเพศทีต่ั้งอยูบนฐานอํานาจที่ไมเทาเทียม
กัน ในหลายประเทศ เชน อินเดียและญี่ปุน อาชญากรรมดานการลวงละเมิดทางเพศไดรับการ
ยอมรับวาเกี่ยวโยงกับเรื่องศักดิ์ศรีและความเทาเทยีมกันของมนุษย อินเดียเขาใจวาการขมขืน
เปนการละเมดิสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานทีจ่ะดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ของอินเดียเอง และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ดู Chairman, Railway Board v. Mrs. 
Chandrima Das, AIR 2000 S. Ct. 988) 
 
ความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงสงผลกระทบตอความสามารถของผูหญิงในการ
มีความสัมพันธที่เปยมความหมายกับโลกธรรมชาติ เพราะมันมีผลตอเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
และความเปนอิสระ นอกจากนี้ มันยังลิดรอนความสามารถของผูหญิงในการเพลิดเพลินกับ
ชวงเวลาพักผอน การหัวเราะ และการละเลน ถึงแมวาศักยภาพดงักลาว (ขอเกาในรายการของ
ฉัน, ดู Nussbaum, 2000, หนา 79) อาจดูเปนเรื่องเลก็นอย ฉันคิดวาไมมีอะไรนาเศรากวาการ
ไดเห็นเสียงหัวเราะลบเลือนไปจากแววตาของ เด็กสาวหรือผูหญิงที่ผานความรนุแรงทางเพศ 
ถูกทํารายรางกายซ้ําซอน หรือความกลวัที่ไมจางหายไป 
 
การควบคุมสิง่แวดลอมของตัวเอง 
สําหรับศักยภาพของมนุษยขอสุดทายคือ การควบคุมสิง่แวดลอมของตัวเอง (Nussbaum, 2000, 
หนา 80) น้ัน ความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรนุแรงมีอิทธิพลสูงมากตอความสามารถ
ของผูหญิงที่จะมีสวนรวมในการเมือง หางานและมีชีวติการทํางานที่คุมคา และอํานาจควบคุม
ทั้งที่ดินและทรัพยสินที่เคลือ่นยายได ในหลายประเทศทั่วโลก กฎหมายยังไมอนุญาตใหผูหญิง
ทําเรื่องเหลานี้หลายเรื่องโดยปราศจาก 'ผูคุมครอง' เพศชาย และสถานการณน้ีก็ดําเนินตอไป
ทามกลางความเสี่ยงที่จะเกดิความรุนแรง แมในประเทศที่กฎหมายยอมรับความเทาเทียมกัน
ของผูหญิง คําขูจากญาติๆ การลวงละเมิดทางเพศ และความรนุแรงที่เกิดขึ้นจริงก็มักจะปดกั้น
ไมใหพวกเธอมีสวนรวมอยางมีประสิทธผิล 
 
กลาวโดยสรุป ดูเหมือนจะไมมีประเด็นใดเลยที่เกีย่วโยงกับเสรีภาพของผูหญิงในการพัฒนา
ความเปนมนษุยของเธอ ทีไ่มถูกกระทบดวยความรุนแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง ที่
ผานมา ฉันไดเนนศักยภาพของผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง หรือความกลัววาพวกเธอ
อาจตกเปนเหยื่อของความรุนแรง แตปญหานี้ยังมีอีกแงมุมหน่ึง กลาวคือ ผลกระทบของความ
รุนแรงที่ถึงแกชีวติตอศักยภาพของผูชาย โดยเฉพาะผูชายผูมีสถานภาพทางสังคมต่ํา (low-



status males) ในสังคมที่การฆาทารกเพศหญิง การทําแทงแบบเลือกเพศ และเทคนิคที่รายแรง
อ่ืนๆ ทําใหประชากรขาดสมดุลทางเพศอยางมีนัยยะสําคัญ 
 
กิ่งไมที่เปลือยเปลา 
ในหนังสือเรื่อง กิ่งไรใบ - นัยยะดานความมั่นคงของสถานการณประชากรชายลนในเอเชีย 
(Bare Branches: The Security Implications of Asia's Surplus Male Population) ผูเขียนทั้ง
สองคือ วาเลอรี ฮัดสัน (Valerie Hudson) และ แอนดรูว เด็น โบเออร (Andrew den Boer) เชือ่
วา การขาดสมดุลทางเพศดังกลาวเปนอันตรายตอความมั่นคงระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ในแงที่สถานการณน้ีสรางผูชายไรรากทีมี่สถานภาพทางสังคมต่ํา กลุมที่ประเทศจีนเรียกวา 'กิ่ง
ไรใบ' คนเหลานี้ไมมีความผูกพันทางสังคม จึงอาจถูกตะลอมใหรวมตัวกันทําเรื่องรุนแรงไดงาย 
ถึงแมวาประเด็นนี้จะไมใชโฟกัสของฉันในการบรรยายครั้งน้ี มันก็เปนประเด็นที่เกีย่วโยงอยาง
แนบแนนกับประเด็น "ศักยภาพและความมั่นคง" (Hudson และ den Boer, 2004) ของมนุษย 
 
ทําไมจึงตองมองศักยภาพ? 
เราอาจจะยอมรับทั้งขอเทจ็จริงเหลานี้และความสําคญัของมัน แตไมยอมรับวามีความจําเปน
ใดๆ ที่จะตองใชวธิีมองศักยภาพ ในการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อความกาวหนาใน
ประเด็นนี้ ดังน้ัน ลองมาวิเคราะหกันสักนิดวา เหตุใดเราจึงตองมองศักยภาพ? ถาเรา
เปรียบเทียบวธิีการนี้กับวิธกีารอื่นๆ ที่ใชกับการพัฒนามนุษยที่ผานมา คําตอบดูจะชัดเจนมาก 
เพราะการมอง "การพฒันา" วาเทากับอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Product หรือ จีเอ็นพี) ตอหัวเพียงอยางเดียวนั้น ไมเพียงแตทําใหเราเขาไม
ถึงปญหาเหลานี้ แตยังหันเหความสนใจของเราออกจากมันอีกดวย (ดู Nussbaum, 2003b) 
 
การเติมเต็มความพึงพอใจของมนุษย 
วิธีการที่มองเปาหมายของการพัฒนาวา เปนการ "เติมเต็มความพึงพอใจของมนุษย" ลวนเปน
วิธีการที่ดีกวา เพราะความรนุแรงและความกลัววาจะเกดิความรุนแรงนั้น กอใหเกิดความทุกข
และความเจ็บปวดมหาศาล แตวธิีการเชนน้ีก็ยังไมเพียงพอ ดวยเหตผุลหาประการไดแก 
 
ประการแรก เพราะวิธีการเชนนี้รวบรวมปจจัยอันหลากหลายที่ประกอบกันเปน "ความชอบ" 
ของมนุษยแตละคน และดังน้ันจึงไมสามารถดึงความสําคัญของประเด็นความรุนแรงออกมาเปน
การเฉพาะ และไมสามารถทําใหคนเห็นวาความรุนแรงนั้นสงผลตอองคประกอบตางๆ ที่
มากมายและหลากหลายในชีวติของผูหญิงอยางไร 
 
ประการที่สอง เน่ืองจากวิธีการเชนนี้สรุปรวมสถิติแบบขามกลุมดวย มันจึงไมสามารถให
ความสําคัญกบัความเปราะบางเปนพิเศษที่คนบางกลุมและบางชา ติพันธุตองเผชิญ เพียงเพราะ



พวกเขาเกิดมาเปนสมาชิก เทากับลดทอนใหปญหาความรุนแรงตอสตรีเปนเพียงสวนหนึ่งของ
สูตรการคํานวณความพอใจและความไมพอใจของมนุษยเทานั้น 
 
ประการที่สาม ถาวิธีการที่ตัง้อยูบนความชอบของมนุษยไมนําปจจัยดานศีลธรรมใดๆ มาใชเปน
กรอบคิด มันก็ไมมีทางแยกแยะความพงึพอใจและผลกําไรที่ผูชายไดรับจากการกระทําความรุน 
แรงตอสตรี ออกจากสูตรคํานวณทางสังคม ความเจ็บปวดที่ผูชายไดรับหลังมีการประกาศใช
กฎหมายหามการขมขืนโดยคูครอง การลวงละเมิดทางเพศ และการขมขืนโดยคูเดท เปนความ
เจ็บปวดที่รุนแรงดังสะทอนจากวิวาทะเรือ่งนี้ในหลายๆ ประเทศ ที่เขมขนมาก นัก
อรรถประโยชนนิยม (utilitarian) ที่แทจริงจะตองนับความเจ็บปวดดังกลาวดวย (ดู Nussbaum, 
2000, บทที่ 2) (ความลมเหลวของ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill บิดาแหงแนวคิด
อรรถประโยชนนิยม ซ่ึงเชื่อวาการกระทําหรือนโยบายที่ดีที่สุดคือสิ่งใดก็ตามที่ "ทาํใหคนจํานวน
มากที่สุดที่เปนไปได มีความสุขสูงสุดที่เปนไปได") ในป 1869 ที่จะพูดถึงปจจัยน้ีในบททีว่าดวย
การเอาเปรียบผูหญิง เปนสัญญาณที่ดีทีสุ่ดที่บงชี้วาเขาไมศรัทธาในอรรถประโยชนนิยมแบบ
เบนแธม (Jeremy Bentham นักคิดอรรถประโยชนนิยมคนแรก) ถึงแมวาจะไมคอยมีใครพูดถึง
ประเด็นนี้) 
 
ประการที่สี่ ทัง้จอหน สจวต มิลล และอมาตยา เซน ไดชี้ใหเห็นวา ผูหญิงมักจะแสดง 
"ความชอบทีป่รับได" (adaptive preferences) ที่ปรับตามสถานภาพ "พลเมืองชั้นสอง" ของ
พวกเธอ (Mill, 1869; Sen, 1995; และในบทความจาํนวนมาก) ดวยเหตุน้ี ถึงแมวาผูหญิงจะ
ประสบความเจ็บปวดจากการถูกทํารายรางกาย พวกเธอก็อาจไมรูสึกเจ็บปวดทางใจเพราะไม
คิดวาสิทธิของพวกเธอถูกละเมิด นอกจากนี้ ผูหญิงที่ถูกสอนใหเชื่อวาความรุนแรงบางรูปแบบ 
เชนการลวงละเมิดทางเพศ เปนชะตากรรมที่ผูหญิงทุกคนตองกมหนารับ ก็อาจไมรูสึกวาความ
รุนแรงดังกลาวเปน "ความรนุแรง" ดวยซ้ําไป 
 
ประการที่หา เหตุผลประการสุดทายคือ วธิีการใดก็ตามที่มองเปาหมายของการพัฒนาวาเทากบั
ความพอใจของมนุษย ยอมกดทับประเด็นเรื่อง "พลังของการทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง" (agency) 
ซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมากในการวิเคราะหวาความรุนแรงทํารายผูหญิงอยางไรบาง ยกตัวอยาง
เชน การขมขนืเปนความชัว่ ไมใชเพราะมันกอใหเกิดความเจ็บปวดและความทุกขเพียงอยาง
เดียว แตเปนเพราะมันทําใหศักยภาพในการใชเหตุผลและเลือกทางเดินชีวติกระเจิดกระเจิงไป 
บังคับใหผูหญิงตอง "สรางตัวตนขึ้นมาใหม" ในคําพูดของนักปรัชญา ซูซาน บริสัน (Susan 
Brison) ในหนังสือเรื่อง ควันหลง (Aftermath) เม่ือเธออธิบายประสบการณการถูกขมขืนของ
ตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น (Brison, 2002) 
 



วิธีมองศักยภาพ 
เราไดเห็นแลววาวิถีการพฒันาที่ตั้งอยูบนความพอใจของมนุษยน้ันไมเพียงพออยางไร แต
วิธีการที่มองสทิธิมนุษยชนเปนหลักละ? วธิีการแบบนีเ้ปนที่นิยมใชทัว่โลกในการอธิบายและ
ตอสูกับปญหาความรุนแรงตอสตรี "วิธีมองศักยภาพ" (capabilities approach) ที่ฉันพัฒนาขึ้น 
ก็จัดวาเปนวธิมีองสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงก็เหมือนกับวิธีมองสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนๆ 
คือ มันมองวาสทิธิทั้งหลายที่ใหนิยาม ลวนมีความสําคญัในตวัเอง และมองวาสิทธเิหลานั้นมี
หลายประการ มีความหลากหลาย ไมสามารถทดแทนได และเปนแกนสารของความยุติธรรมขั้น
พ้ืนฐาน (basic justice) แตมีผลพวงบางประการของการมองสิทธิวาเปนศักยภาพ ที่ทําให
แนวคิดนี้มีประโยชน 
 
ประการแรก วิธีมองศักยภาพทําใหเปนเรื่องชัดเจนวา กอนที่เราจะมอบสิทธิใดๆ ก็ตามใหกับ
ใครบางคน เราจะตองทําใหผูรับมีความสามารถที่จะใชสิทธิน้ันจริงๆ เสียกอน ดวยเหตุน้ี เราจึง
ตองศึกษาวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่กีดกันไมใหผูหญิงใชศักยภาพของเธออยางเต็มที่ และศึกษา
ผลกระทบของความเชื่อมโยงระหวางศักยภาพดานตางๆ การวิเคราะหที่ฉันนําเสนอในกอนหนา
น้ี ชี้ใหเราเห็นวา ประเทศใดก็ตามที่มอบสทิธิในการแสดงออกใหกับผูหญิง หรือสิทธิในการมี
สวนรวมทางการเมือง แตไมทําอะไรกับปญหาความรนุแรงตอสตรี ก็เทากับวาประเทศนั้น
ลมเหลวในการมอบสทิธิดังกลาวใหกบัผูหญิง จากมุมมองของศักยภาพ วิธีการมองสิทธิ
มนุษยชนบางวิธีมองสิทธติางๆ แบบแยกสวน หรือไมก็ไมสนับสนุนใหเราศึกษาวเิคราะหปญหา
น้ีในรายละเอยีด 
 
ประการที่สอง ประเด็นที่เกีย่วโยงกันคือ เน่ืองจากวิธีมองศักยภาพนั้นตั้งอยูบนความสามารถที่
แทจริงของมนุษยที่จะกระทําหรือเปนอะไรสักอยาง วิธีน้ีจึงทําใหเรามองเห็นอยางชัดเจนวา 
สิทธิมนุษยชนทุกขอมีองคประกอบทางเศรษฐกิจและที่เปนรูปธรรม วิธีน้ีจึงตั้งขอสงสัยตอความ
แตกตางระหวาง "สิทธิรุนแรก" และ "สิทธรุินที่สอง" ที่นักสิทธิมนุษยชนนิยมใช เรามองวา
เสรีภาพทางการเมืองเก่ียวพันอยางใกลชิดกับประเดน็เรื่องความมั่น คงทางวัตถแุละทาง
รางกาย โดยเฉพาะความปลอดภัยจากความรุนแรง และเราก็มองทัง้สองประเด็นนี้วาเกี่ยวพัน
อยางใกลชิดกบั "พลังในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ" (economic empowerment) (ตรงนี้เรา
อาจนึกยอนไปถึงเรื่องราวของวสันติ (Vasanti) (Nussbaum, 2000, บทนํา) ผูสามารถแยกทาง
กับสามีที่ทํารายรางกายของเธอไมหยุดหยอน ก็ตอเม่ือเธอไดรับเงินกูจากองคกรสตรี
ผูประกอบการ (Self-Employed Women's Association หรือ SEWA) ซ่ึงทําใหเธอสามารถมี
สวนรวมทางการเมืองอยางแข็งขันหลังจากนั้นได) 
 
ประการที่สาม วิธีมองสิทธิมนุษยชนบางวธิีชวยตอกย้ําความแตกตางระหวาง "ชีวติสวนตวั" 
และ "ชวีิตสาธารณะ" ฉันมองวานี่ไมใชเรือ่งบังเอิญ วาทกรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนมีจุดกําเนิดใน
สังคมตะวันตกที่พ่ึงพิงความแตกตางระหวางสวนตัวกับสาธารณะ "สิทธิ" ทั้งหมดถูกมองวาเปน



เรื่องสาธารณะ และครอบครัวถูกมองวาเปนเรื่องสวนตวัที่ใชวาทกรรมเรื่องสิทธิไมได วากันตาม
จริง วิธีมองสิทธิแบบน้ีเปนเหตุผลสําคัญที่กีดขวางไมใหหลายคนมองสิทธิสตรีวาเปนสิทธิ
มนุษยชนประเภทหนึ่ง วิธีมองศักยภาพไมมีภาระทางความคิดแบบนี้ และไอเดียวาเรามี
ความสามารถที่จะทําอะไรหรือเปนอะไรนั้น ยอมใชไดทั้งในครอบครัวและนอกบาน ตั้งแตแรก 
งานพื้นฐานของอมาตยา เซน เรื่องเพศและความขัดแยงแบบรวมมือกัน (cooperative conflicts) 
พุงเปาไปที่การวิเคราะหความไมเทาเทียมกันที่ผูหญิงประสบภายในครอบครัว 
 
ประการที่สี่ ทายที่สุด วิธีมองศักยภาพไมตั้งอยูบนความแตกตางระหวางการกระทําของรัฐ กับ
การไมทําอะไรของรัฐ [การนิ่งเฉยของรัฐ] (state inaction) ที่เปนความแตกตางดั้งเดิมในวาท
กรรมเรื่องสิทธิมนุษยชน ฉนัเคยตั้งขอสังเกต (Nussbaum, 2003b) วา แนวคิดเรือ่งสิทธิ
มนุษยชนนั้นถูกพัฒนาอยางใกลชิดกับแนวคิดเรื่อง "อิสรภาพทางลบ" (negative liberty) ซ่ึง
หมายถึงเสรีภาพที่ไมถูกรัฐกํากับดูแล หมายความวา รัฐที่ไมทําอะไร แปลวายอมมอบสิทธิ
มนุษยชนใหกบัประชาชน และสิทธิมนุษยชนก็เปนปอมปราการตานเฉพาะรัฐบาลกลางที่กดขี่
และแทรกแซงประชาชนเทานั้น 
 
สิ่งกีดขวางตางๆ ที่ตลาด รัฐบาลทองถิ่น หรือปจเจกชนเปนผูกอ ไมถูกมองวาเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเปนตวัอยางทีดี่ในแงน้ี การันตีเรื่องเสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการนับถือศาสนา ฯลฯ ที่รัฐธรรมนูญระบุ ลวนเขียนในมุมมองวา
รัฐธรรมนูญหามรัฐบาลกลางทําอะไรบาง กอนสงครามกลางเมือง (Civil War). ในอเมริกา 
กฎหมายไมหามการละเมิดสิทธิเหลานี้โดยรัฐบาลระดับมลรัฐ และในความเปนจริง รัฐบาล
ทองถิ่นบางมลรัฐถึงกบัมีโบสถประจํารฐั หลังจากมีการเพิ่มเติมคําแปรญัตติมาตราที่ 14 
(Fourteenth Amendment) ก็มีการผนวกรวม "บัญญัตวิาดวยสทิธิพ้ืนฐานของพลเมือง" (Bill of 
Rights) เขาไปในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเขาใจกันวามีผลบังคบัใชกบัมลรัฐตางๆ ดวย แตการผนวกรวม
เปนกระบวนการที่เชื่องชาและคอยเปนคอยไป และไมรวมการกระทําของปจเจกชน ยกตัวอยาง
เชน การลวงละเมิดทางเพศเปนเรื่องผิดกฎหมายเพราะการออกกฎหมายของสภา ไมใชเพราะ
มันผิดบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญ 
 
“อิสรภาพทางลบ” (negative liberty) 
วิธีมองศักยภาพปฏิเสธแนวคิดเรื่อง "อิสรภาพทางลบ" อยางสิ้นเชิง เพราะมันทําใหหลายคน
เขาใจผิด ขอเท็จจริงคือ ไมมีใคร โดยเฉพาะผูหญิง มีเสรีภาพจริงๆ เพียงเพราะถกูทิ้งใหอยู
เฉยๆ โดยรัฐที่เกียจคราน นอกจากนี้ วิธีมองศักยภาพยังปฏิเสธความแตกตางระหวางการ
กระทําและการไมทําอะไร รัฐที่ไมทําอะไรไดเลือกที่จะทาํเชนน้ัน และแนนอนวาการคุมครอง
แมกระทั่งเสรภีาพขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่เพ่ือนๆ ของฉันที่เปนนักเสรีนิยมหัวรุนแรงที่สดุ (radically 
libertarian) ยอมรับ ก็ยังตองใชอํานาจรัฐอยางเขมแข็ง เพ่ือปกปองทรัพยสินสวนบุคคล ระบบ
สัญญาระหวางเอกชน และนิติรัฐ (rule of law) วธิีมองศักยภาพยืนกรานวา สิทธขิัน้พ้ืนฐาน



ตางๆ จําเปนและสมควรตองใชอํานาจรัฐในการคุมครอง และสิทธิเหลานี้ก็ตองไดรับการค้ําจุน
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหความยตุิธรรมขั้นพ้ืนฐานบังเกิด มาตรฐานทีเ่ราควรใชไมใชภาวะที่
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ หากเปนศักยภาพที่แทจริง - ผูคนจะตองอยูในสถานะที่ทําให
พวกเขา 'ทํา' หรือ 'เปน' อะไรก็ตามไดจริงๆ 
 
ความรุนแรงเปนสาเหตทุําใหผูหญิงไรเสรีภาพ 
ปญหาความรนุแรงตอสตรีทําใหประเด็นน้ีเดนชัดขึ้นมาก เพราะดังที่ฉันไดอธิบายไปแลวกอน
หนานี้วา ความรุนแรงเปนสาเหตุสําคัญทีท่ําใหผูหญิงไรเสรีภาพ และสงผลกระทบตอศักยภาพ
ดานอ่ืนๆ ของพวกเธอดวย ความรุนแรงนี้มีสวนนอยมากๆ ที่รัฐเปนผูกระทําโดยตรง รัฐ
จําเปนตองดําเนินการอยางเขมแข็งและแทรกแซง เพ่ือยืนยันวาการขมขืน รวมทั้งการขมขืน
ภายในครอบครัว เปนอาชญากรรมรุนแรง เพ่ือบีบบังคับใหตํารวจดาํเนินคดีเกี่ยวกับความ
รุนแรงภายในครอบครัวอยางจริงจัง เพ่ือมอบคาชดเชยใหกับผูหญิงที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ 
เพ่ือหยุดการลักพาตวัและบังคับใหผูหญิงขายตวั และเพื่อหยุดปญหาการทําแทงแบบเลือกเพศ 
 
นอกจากนี้ ปญหาในรัฐคชุราชก็แสดงใหเห็นวา รัฐตองลงมือเพ่ือหยุดการทรมานและขมขืน
ผูหญิงที่เกิดขึน้อยางแพรหลาย เพราะปญหาในคุชราชเปนอาชญากรรมจากความไมแยแสของ
รัฐ ไมใชจากการกดขี่ของรัฐ ความคบืหนาที่ระบุในรายงานพฒันามนุษยประจําป 2000 และจาก
ปากของผูประสานงานพิเศษเรื่องความรนุแรงตอสตรี ลวนเปนไปในทิศทางที่สนบัสนุนใหรัฐ
แทรกแซง "เรื่องสวนตัว" มากขึ้น เชน การออกกฎหมายหามการขมขืนที่รุนแรงกวาเดิม 
กฎหมายหามการลวงละเมิดทางเพศ ใหตํารวจแทรกแซงเรื่องครอบครัวมากกวาเดิม และ
มาตรการปราบปรามการลกัพาตัวทีเ่ขมขน 
 
ฉันไมไดกําลังเสนอวา วิธีมองสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาโดยโครงการพัฒนาของสหประชาชาติและ
ซากิโกะ ฟูกูดะ-พาร (Sakiko Fukuda-Parr) และใชในรายงานพัฒนามนุษยป 2000 มี
ขอบกพรองที่ฉันพูดถึง (United Nations Development Programme, 2000) ในความเปนจริง 
รายงานดังกลาวไมไดมีขอบกพรองเหลานั้น แตในเม่ือวิธีมอง "อิสรภาพทางลบ" แบบอเมริกัน 
และการแยกแยะระหวาง "เร่ืองสวนตัว" และ "เรื่องสาธารณะ" ที่ติดมากับวิธีมองแบบน้ี เปนวิธทีี่
ไดรับความนยิมแพรหลายในโลก และเม่ือคํานึงถึงความเชื่อมโยงในประวตัิศาสตรระหวางวาท
กรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและแนวคิดอันตรายดังกลาว ฉนัคิดวาเราควรจะตอเติม (ไมใชทดแทน) 
ภาษาของสิทธิมนุษยชนดวยภาษาของศกัยภาพ เพ่ือขับเนนประเด็นสําคัญๆ ออกมา และแจก
แจงรูปรางหนาตาของรัฐที่แตกตางไปจากเวอรชั่นในเอกสารสมัยศตวรรษที่สิบแปดบางฉบับ ที่
ยังทรงอิทธิพลอยางสูงในปจจุบัน 
 



การปรับปรุงวธิีมองศักยภาพใหดีกวาเดิม 
เราไดเห็นแลววาวิธีมองศักยภาพนั้นมีประโยชนในการศึกษาวิเคราะหและจัดการกับปญหาเรื่อง
ความรุนแรงตอสตรีอยางไรบาง แนนอนวานี่ไมใชเหตบุงัเอิญ เพราะในแนวคิดของเซนและของ
ฉัน เราตางคนตางพัฒนาวธิีน้ีโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูหญิงเปนสําคัญ และมีความเทาเทียม
กันระหวางเพศเปนเปาหมายหลัก แตอยางไรก็ตาม ตอนน้ีฉันจะแสดงใหเห็นวา วิธีน้ีจะตองมี
การตอยอดทางปรัชญาอยางไรบาง ถามันจะจัดการปญหาไดอยางชัดเจนและเปนประโยชน
จริงๆ ฉันมองเห็นการตอยอดแนวคิดนี้สามขอ 
 
(1). การตอยอดประการแรกกําลังดําเนินไป ทั้งในงานของเซนและของฉัน แตมันตองมีโฟกัส
และการถกเถยีงทางวิชาการมากกวาเดิม น่ันคือประเด็นที่วา วธิีมองศักยภาพจะตองมีคําตอบ
ใหกับแนวคิดเรื่องความแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural relativism) และแนวคิดประเพณีนิยม 
(traditionalism) ซ่ึงถูกใชเปนขออางในการตอตานผูหญิงที่เรียกรองใหกําจัดความรุนแรงต 
อพวกเธอ โดยเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว. ยาสมิน เออรเติรก (Yasmin Erturk) เขียน
วา "ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดตอการเรยีกรองสิทธิสตรี คือลัทธิวาดวยความแตกตางทาง
วัฒนธรรม" (2003) ในทํานองเดียวกัน ราติกา กุมาราสวามี (Radhika Coomaraswamy) เขยีน
วารูปแบบของความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับ "แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม" เปนความรุนแรงที่ "ฝงลึก
และกําจัดยากมาก" (2002) เธอเชื่อมโยงขอสังเกตดังกลาวเขากับหลกัการที่ฟงดูนาเชื่อถือวา 
"พิธกีรรมทางวัฒนธรรมหลายพิธีที่ทําความรุนแรงตอผูหญิง มีรากมาจากความตองการที่จะ
ควบคุมเพศสภาพและชีวติทางอารมณของผูหญิง 
 
ในสังคมบางแหง การแสดงออกทางอารมณและทางเพศของผูหญิงถกูมองวาเปนความเสี่ยงที่
รายแรงตอเสถียรภาพของสังคม และทาทายระเบยีบสงัคม ...ความเปนอิสระทางเพศของผูหญิง
จะตองไดรับการยอมรับและเคารพ กอนพิธีกรรมที่ทํารายผูหญิงจะสามารถถูกกําจัดได" 
(Coomaraswamy, 2002) ตลอดหลายปที่ผานมา เซนและฉันไดตอตานแนวคิดเรือ่งความ
แตกตางทางวฒันธรรม และสนับสนุนมุมมองที่วา ศักยภาพของมนุษยมีความสําคญัในตวัมัน
เอง (Nussbaum และ Sen, 1993; Nussbaum และ Glover, 1995; Sen, 1995) อยางไรก็ดี เรา
จะตองตอกย้ําจุดยืนน้ีตอไป และแสวงหาคําอธิบายที่ดีที่สุด 
 
คําอธิบายที่มีนํ้าหนักที่สุดคืออะไร? 
 
ขอแรก เราตองเร่ิมตนจากการวิพากษแนวคิดที่มองวฒันธรรมวาเปนสิ่งโบราณที่มีเน้ือเดียวกัน 
(homogeneous monoliths) มีปทัสถาน (norm) เพียงชดุเดียว ในความเปนจริง วัฒนธรรมลวน
เปนเวทีของการถกเถียงและการปะทะชวงชิง วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมมีหลายเสียง และเสียงที่
ไดยินงายที่สุดยอมเปนเสียงของกลุมผูมีอํานาจ ดวยเหตุน้ัน การอิงแอบวัฒนธรรม ถามันไม
แสวงหาเสียงของกลุมคนทีไ่รอํานาจหรือกลัวที่จะพูด ก็เปนเพียงการอิงแอบอํานาจเดิมเทานั้น 



ขออางทํานองนี้จะมีความชอบธรรมทางศีลธรรมไดอยางไร? ถาการหยิบยกวัฒนธรรมเปน
ขออาง มองไมเห็นความหลากหลายของมนุษยและการปะทะชวงชงิกัน การกระทําเชนนั้นก็
ไมไดมอบคําตอบใดๆ ใหกบัเรา ทําไดเพียงตั้งคําถามเทานั้น (Nussbaum, 2000, บทที่ 1) 
 
ขอสอง เราควรพินิจพิเคราะหขอถกเถียงของคนที่ชอบอางความแตกตางทางวัฒนธรรม 
(relativism) คนแบบนี้เชื่ออะไรกันแน? มันตองเปนหัวขอที่อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง 
(descriptive thesis) หรือไมก็อธิบายกฎเกณฑที่ควรจะเปน (normative thesis) ถาประเด็นของ
เขาเปนกรณีแรก น่ันคือ ถาเขาเชื่อวาคนเราตัดสินใจทางศีลธรรมในทางที่สอดคลองกับประเพณี
ทองถิ่น คําอธิบายนี้ก็ผิดอยางชัดเจน เพราะคนเราตอสูกับประเพณีตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ผูหญิง และถงึอยางไรก็ตาม แมวาคนบางคนจะทําตามประเพณี ก็ไมไดแปลวาเรามีเหตุผลที่จะ
วิพากษวิจารณคนที่ไมทําตามประเพณี แตถาคนทีช่อบอางความแตกตางทางวฒันธรรมอางถึง
สิ่งที่ควรจะเปน ดวยการกลาววาคนเราควรจะตัดสินใจในทางที่สอดคลองกับประเพณีทองถิ่น 
คําพูดดังกลาวก็ไมมีเหตุผลดังที่ฉันไดอธิบายไปแลว (เน่ืองจากวัฒนธรรมมีความหลากหลาย 
และวัฒนธรรมยอยในนั้นก็ปะทะสังสรรคกันตลอดเวลา) และกลบัจะกระตุนใหเราถามกลับวา 
"ทําไม?" ทําไมผูหญิงจึงควรทําตามประเพณี? ไมมีใครเคยใหเหตุผลที่ฟงขึ้น 
 
สมมติวาคนทีช่อบอางความแตกตางทางวัฒนธรรมเปลี่ยนมาบอกวา เราทุกคนควรทําตาม
ประเพณีทองถิ่นเพ่ือแสดงความนับถือตอความแตกตางและความหลากหลายของมนุษย กอน
อ่ืน ความนับถือแตกตางจากการมองความแตกตางทางวัฒนธรรมมาก เพราะการแสดงความ
นับถือความแตกตางที่แทจริง คือการปกปองเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุม 
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี และปจจัยทางวัตถุที่สงเสริมคณุคาเหลานี้ อยางไมมีขอแมและไมอิงแอบ
ขออางเรื่องวัฒนธรรม ปทัสถานเหลานี้ไมเคยไดรับการยืนยันวา "ดี" จากประเพณีตางๆ ในโลก 
ดังน้ันจึงไมอยูใตขอบเขตของการมองความแตกตางทางวัฒนธรรมดวย (Nussbaum, 2003b) 
 
(2). ประการตอมา ไมใชวาความแตกตางทางวัฒนธรรมทุกอยางมีคาควรแกการอนุรักษเอาไว 
เราอาจนับถือคนที่อนุรักษภาษา หรือหัตถกรรมพื้นบาน แตความรนุแรงในครอบครัวละ? 
ประเพณีใดกต็ามที่สรางความเจ็บปวดและความเดือดรอนควรตองถกูกําจัด (Nussbaum, 2000, 
บทที่ 1) 
 
ตอนนี้ก็มาถึงประเด็นใหญทางปรัชญาประเด็นที่สองของฉัน ฉันเชื่อวาการปฏิเสธแนวคิดทีว่า
เราควรอนุรักษทุกวัฒนธรรมเพราะความแตกตางทางวฒันธรรมเปนเรื่องสําคัญ (relativism) 
เปนหลัก ซ่ึงทั้งเซนและฉนัเห็นดวย เกีย่วพันตามธรรมชาติกับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาและฉันมี
ความเห็นไมตรงกัน น่ันคือ ความสําคัญของการแจกแจงศักยภาพตางๆ ออกมาเปนรายชื่อ เพ่ือ
ใชเปนเปาหมายของประชาคมโลก (Nussbaum, 2003b) ฉันเชื่อวาการรณรงคในเรื่องนี้จะตองมี
เน้ือหาที่ชัดเจน เหมือนกับขบวนการเคลือ่นไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนระดับโลก 



ฉันเสนอวาเราควรใชรายการศักยภาพในดานตางๆ เปนตัววัดระดับ "ความยตุิธรรมทางสังคม" 
(social justice) ขั้นพ้ืนฐาน และรายการนี้ก็จะตองไดรับการยอมรับและคุมครองโดยกฎหมาย 
เชน โดยรัฐธรรมนูญของทุกประเทศ น่ีคือกระบวนการเดียวกันกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงตองการแจกแจงสิทธิขอตางๆ ออกมาเปนรายการ แลวผลักดันใหทุกประเทศ
คุมครองสิทธิเหลานั้นในกฎหมายภายในประเทศ ดวยการใหสัตยาบนัตอสนธิสัญญาหรือ
กฎหมายระหวางประเทศ 
 
แนนอนวาเครือ่งมือดานสทิธิมนุษยชนบางอยางหรือรายการศักยภาพของฉันอาจจะมี 
ขอผิดพลาดในรายละเอียด และนั่นคือสาเหตุที่ฉันยืนยนัวารายการนัน้เปนเพียงขอเสนอ เพ่ือ
กระตุนการถกเถียงอภิปรายตอไป ไมใชขอเสนอตายตัว แตน่ันไมไดหมายความวาเราไมควรตก
ลงกันเรื่องเน้ือหาเลย ปลอยใหเรื่องนี้เปนผลลัพธของการถกเถียงในระบอบประชาธิปไตยของ
แตละประเทศ แนนอน ในแงของการผลักดันขั้นตอนปฏิบัติและรายละเอียด ฉันคดิวาเราควรตก
ลงกันเรื่องเน้ือหา ไมมีประเทศไหนหรอกที่จะถูกบุกรกุเพราะกฎหมายเกี่ยวกับการขมขืน
คุมครองผูหญิงจากความรุนแรงของคูสมรสไมเพียงพอ (Nussbaum, 2003b) (ถึงแมฉันจะตั้ง
ขอสังเกตวา ถาเราดูจํานวนผูหญิงที่ถูกฆาเพราะเปนผูหญิง เราควรจะคิดถึงนิยามของ "การฆา
ลางเผาพันธุ" (genocide) แลวสงสัยวาเหตุใดประชาคมโลกจึงไมเคยคิดถึงการฆาผูหญิงอยาง
เปนระบบวา เขาขายการฆาลางเผาพันธุเหมือนกัน) [การฆาลางเผาเพศ] 
 
ฉันคิดวา จุดยืนของอมาตยา เซนที่ตอตานการปกปองธรรมเนียมทีท่าํรายผูหญิงน้ัน ดูจะไม
สอดคลองกันกับขอเรียกรองของเขาที่ใหมองศักยภาพทั้งมวลวาเปนเสรีภาพมนุษย (Sen, 
1999) เซนไมยอมพูดวา เสรีภาพบางอยางเปนเสรีภาพที่ดี เสรีภาพบางอยางเปนเสรีภาพที่ไมดี 
เสรีภาพบางอยางเปนเสรีภาพที่สําคัญ และเสรีภาพบางอยางก็เปนเสรีภาพที่ไมสําคัญ 
 
เวลาเราคิดถึงความรุนแรงตอสตรี เราเห็นชัดเจนวาการถกเถียงอภิปรายแบบประชาธิปไตยนั้น
ไมเคยชวยแกปญหานี้เลย ถามันจะมีอะไรที่เราเรียกไดวา "ความกาวหนา" ในดานนี้ มันก็เปน
ผลพวงจากการผลักดันของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในระดับนานาชาติ ทั้งในเอกสาร
ทางการ แถลงการณ ในงานของผูประสานงานพิเศษ ฯลฯ ซ่ึงลวนแตปกปองสิทธิสตรีที่แจกแจก
เปนขอๆ ทั้งสิน้ ฉันมองวางานเกี่ยวกับรายการศักยภาพของฉันเปนพันธมิตรกับความพยายาม
ของพวกเขา และฉันก็สงสยัวาเหตใุดจึงมีคนมองวาความชัดเจนเกีย่วกับเนื้อหาดานนี้ในระดับ
โลก จะเปนการปดกั้นเสรีภาพในการอภิปรายแบบประชาธิปไตย ไมใชการทาทายระบอบ
ประชาธิปไตยในโลกใหทําหนาที่ของพวกเขาใหดีกวาเดิม 
 
แนนอนวาการอางเสรีภาพอยางเดียวไมไดชวยใหอะไรๆ ดีขึ้น เพราะถาจะใหผูหญิงปลอดภัย
จากความรุนแรงจริงๆ เราก็จําเปนจะตองจํากัดเสรีภาพหลายประการที่เรามองวามีคุณคา และ
เราก็ตองพรอมที่จะจัดการกับเสรีภาพในการขมขืนภรรยา เสรีภาพในการลวงเกินทางเพศในที่



ทํางาน เหลานี้ไมใชเสรีภาพที่ดี มันไมใชเสรีภาพที่ควรอยูในรายการสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมที่
ยุติธรรม และถาเราตองการปกปองกฎหมายหามการลวงละเมิดทางเพศ การขมขืนระหวาง
คูครอง ฯลฯ เราก็ตองพูดวา เสรีภาพที่เรากําลังปกปองในกรณีเหลานั้นเปนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
เปนสิทธเิสรีภาพของพลเมืองที่ตั้งอยูบนความยุตธิรรม เปนสิทธิเสรีภาพที่ผูหญิงยังไมมี 
 
(3). ประเด็นที่สามซึ่งเปนประเด็นสุดทายที่ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกบัพัฒนาการในอนาคตของวธิี
มองศักยภาพคือ วิธีการนี้ตองมองจากระดับประเทศนอยลงกวาที่ผานมา ไปยึดโยงกับววิาทะ
ระดับโลกและสิ่งที่ประเทศร่าํรวยเปนหนีบุ้ญคุณของประเทศยากจนมากกวาเดิม (Nussbaum, 
2005) เวทีสาธารณะระดับโลกเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยแกปญหา และปญหาความปลอดภัย
ของผูหญิงลวนตองอาศัยการเคลื่อนไหวระดับโลกที่ประสานงานรวมกัน ปญหาเหลานี้สวนหนึง่
ตองแกดวยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเสียใหม เพราะฉันกําลังจะอธิบายวาเหตุใดการ
สรางพลงัทางเศรษฐกิจใหกบัผูหญิง (economic empowerment) จึงเปนหนึ่งในวธิกีารตอสูกับ
ความรุนแรงตอสตรีที่ดีที่สุด และวธิีการนีก้็ตองอาศัยเศรษฐกิจที่แข็งแกรง 
 
โดยทั่วไป การสงเสริมศักยภาพพื้นฐานของพลเมืองโลกทั้งมวลจะตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางประเทศ และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจขนานใหญ และขอเท็จจริงทั่วไปทั้งสองขอ
น้ีก็เปนจริงสําหรับผูหญิงดวย เพราะโอกาสในการมีงานทําของพวกเธอมักจะถูกจํากัดโดย
ปญหาเรื้อรังในประเทศ และธรรมเนียมปฏิบัติแยๆ  ที่แกไขไดงาย (ยกตัวอยางเชน ผูหญิงใน
เคราลามีการศึกษาก็จริง แตพวกเธอมักจะหางานทําไมได ทําใหหลายคนลงเอยดวยการเปน
โสเภณีในกรุงเดลี) 
 
กลยุทธในการสรางพลังใหกับสตรี ๓ ขอ 
เราจะคืบหนาในการกําจัดความรุนแรงทุกชนิดที่ฉันอธบิายไดอยางไร? น่ีเปนหัวขอที่กวางมาก 
แตฉันคิดวาเราสามารถใชกรอบทางทฤษฎีที่ฉันเพ่ิงอธบิายในบทความนี้ สองทางใหแคบลงได 
นอกเหนือจากกลยุทธดานการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายใหเขมแขง็มากขึ้นแลว 
วิธีมองศักยภาพยังผลักดันใหเราคิดวา เราจะกระตุนใหศักยภาพหนึ่งไปชวยเหลอืศักยภาพอื่น
ไดอยางไรบาง ถาการวิเคราะหของฉันในสวนที่สองของบทความนี้แสดงใหเห็นวา สิ่งรายๆ 
มักจะอยูดวยกัน ก็เปนเรื่องจริงเชนเดียวกันที่การสนบัสนุนศักยภาพบางประการชวยกระตุน
ศักยภาพอื่นๆ ดวย บางครั้ง ในประเด็นที่เต็มไปดวยการปะทะคัดงางทางวัฒนธรรมเชนน้ี 
วิธีการทางออมผานศักยภาพอื่นอาจเปนวิธีการที่ดีที่สดุ องคกรเคลื่อนไหวดานสิทธิสตรีที่เกงๆ 
ปกติไมไดเดินเขาไปในหมูบานแลวประกาศวา "เรามาที่น่ีเพ่ือเปลี่ยนบทบาททางเพศและหยุด
ไมใหผูชายตบตีภรรยาอีกตอไป" ถึงแมวาความรุนแรงจะเปนวาระขอใหญของพวกเขา ปกติ
องคกรเหลานี้ก็จะใชกลยทุธทางออมกวา กลยุทธที่เพ่ิมพลังในการตอรองและทางออกใหกับ
ผูหญิง ผานการสรางพลังทางเศรษฐกิจใหกับพวกเธอ 
 



1. การสรางพลังทางเศรษฐกิจ 
งานวิจัยของอาการวาลแสดงใหเห็นวา การสรางพลังทางวัตถเุปนเรือ่งสําคัญ ผูวิจัยแสดงใหเห็น
วาผูหญิงที่เปนเจาของที่ดินประสบความรนุแรงนอยกวา ผูหญิงที่ไมมีที่ดินเปนของตัวเอง อันที่
จริง การเปนเจาของที่ดินเปนตัวแปรที่มีพลังสูงสุดในการอธิบายความแตกตางของอัตราความ
รุนแรงที่ผูหญิงประสบ การเปนเจาของที่ดินชวยใหผูหญิงบางคนออกจากภาวะการแตงงานที่ถูก
ทารุณกรรมได และชวยใหผูหญิงบางคนมีพลังในการตอรองในครอบครัวมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
บทสรุปของอาการวาลทีว่าการปฏิรูปกฎหมายทรัพยสินเปนปจจัยหลักในการตอสูกับปญหา
ความรุนแรงนั้น เปนบทสรปุที่มีเหตุผลขอมูลสนับสนุนดีมาก เราควรใชวธิีน้ีในประเทศใดก็
ตามที่กฎหมายทรัพยสินระบุความเปนเจาของที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ (Agarwal, 1994; 
Agarwal และ Panda, 2003) 
 
ในทํานองเดียวกัน การเขาถึงเงินกูก็มีประวัตทิี่ดีในการชวยเหลือใหผูหญิงสามารถตอสูกับ 
ความรุนแรง ถึงแมวาจะยังเปนที่ถกเถียงกันมากกวา[ความเปนเจาของที่ดิน] อาจมีบางกรณีที่
การไดรับเงินกูทําใหผูหญิงตกเปนเปาหมายของความรุนแรง แตโดยทั่วไป เงินกูก็เหมือนกับ
ที่ดินตรงที่มันมอบทางออกใหกับผูหญิง และเพิ่มพลังในการตอรองของเธอ การมีงานทํานอก
บานก็ชวยในลักษณะเดียวกัน เพราะทําใหคนมองวาผูหญิงมีสวนสรางสวัสดิการของครอบครัว 
และเปนทางเลือกใหผูหญิงสามารถแยกทางจากสามีที่ตบตีเธอโดยไมตองไปประกอบอาชีพ
อันตรายหรือต่ําตอย 
 
แนนอน การศึกษาเปนกุญแจสําคัญของการแกปญหาในหลายๆ ทาง ทั้งในแงที่เปนแหลงปลูก
จิตสํานึก และแหลงทางเลือกตางๆ (Nussbaum, 2004b) ในงานวิจัยของอาการวาลเรื่องรัฐเครา
ลา การศึกษาไมใชตวัแปรหลัก แตน่ันนาจะเปนเพราะการศึกษาในเคราลาคอนขางจะครอบคลมุ
แลว และการศึกษาก็ไมไดมีความสัมพันธกับโอกาสในการมีงานทํา ผูหญิงหลายคนจากเคราลา
ที่มีการศึกษากลายเปนโสเภณีในกรุงเดลีหลังจากแยกทางกับสามีแลว 
 
2. การมีสวนรวมทางการเมือง 
ศักยภาพอีกประการหนึ่งที่สามารถใชตอกรกับความรุนแรงไดอยางดีคือการมีสวนรวมทางการ
เมือง ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงไดรับการแกไขใหเขมงวดกวาเดิมดวย
การเคลื่อนไหวของผูหญิงเรือ่งสิทธิสตรี ในประเทศอินเดีย การกันโควตาหนึ่งในสามใหผูหญิงใน 
ปญชญาติ (สภาหมูบานที่มาจากการเลือกตั้ง - ผูแปล) ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจในระดับ
ทองถิ่น พุงเปาความสนใจไปที่ประเด็นตางๆ ที่มีความสําคญัตอผูหญิงและเด็ก 
 
3. เหตุผลเชิงปฏิบัติ และการรวมกลุม 
อยางไรก็ตาม ทายที่สุดฉันอยากจะเนนความสําคัญอยางยิ่งยวดของศักยภาพสองประการที่
เกี่ยว พันกันอยางใกลชิด และเปนศักยภาพที่ฉันมองวาเปน "โครงสรางทางสถาปตยกรรม" 



เพราะมันชวยจัดระบบและแทรกซึมเขาไปในศักยภาพอื่นๆ ทุกขอ ศักยภาพสองประการที่วาคอื 
เหตุผลเชิงปฏบิัติ (practical reason) และการรวมกลุม (affiliation) องคกรดานสิทธิสตรทีี่
ทํางานเกงใชศักยภาพสองขอน้ีเปนกุญแจในทุกสิ่งทุกอ ยางที่พวกเขาทํา นําผูหญิงมารวมตัว
กัน สรางสัมพันธภาพใหมแหงความเทาเทียมและภราดรภาพ กระตุนใหพวกเธอใครครวญถึง
สถานการณอันยากลําบากที่ประสบเหมือนกัน 
 
ยกตัวอยางเชน อาดิธี (Adithi) องคกรพัฒนาเอกชนในบิฮาร ประเทศอินเดีย จะขอใหผูหญิงวาด
แผนที่หลายแผนที่เพ่ือแสดงสถานการณในหมูบาน กลาวคือ แผนที่ทางภูมิศาสตร แผนที่ทาง
ประวตัิศาสตร และแผนที่อํานาจ ซ่ึงเปนแผนที่ที่สําคัญที่สุด ผูหญิงในหมูบานพูดคุยกันถึง
วิธีการแทรกแซงที่พวกเธออาจจะเลือกใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจในหมูบาน 
(โครงการนี้มีชื่อวา "ใครครวญ" หรือ Reflect) ในขณะเดียวกัน พวกเธอก็รวมตวักนัสราง
ความสัมพันธใหมๆ  กอนหนานี้พวกเธอมักจะอยูแบบตางคนตางอยูในบานของตวัเอง แตตอนนี้
เม่ือมารวมตัวกันเปนกลุมทีเ่นนการแลกเปลี่ยนและความเทาเทียมกนั พวกเธอรวมกันรองเพลง
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความมุงม่ันที่จะเอาโชคชะตากลับคนืมาในมือของเธอเอง และเปลี่ยนแปลง
ชะตานั้นๆ ในชนบทของเมืองบิฮาร ในอําเภอสิธามารฮี ฉันนั่งบนพื้นดินรวมกับกลุมผูหญิง
ยากจนขนแคน ไดยินและรวมรองเพลงทีฉ่ันเอยถึงเม่ือกอนหนานี้ - 'ทุกบานมีความกลวั เรามา
กําจัดความกลัวน้ีกันเถิด มารวมกันสรางองคกรของสตรี' 
 
เพลงอีกเพลงหนึ่งก็ตรงประเด็นเหมือนกัน เพลงนี้เปนเวอรชั่นที่นําเพลงโบราณทีมี่เน้ือหา
เกี่ยวกับผูหญิงที่โอดครวญชะตากรรมอนัเลวรายของชีวติผูหญิง มาแตงเนื้อรองใหม เวอรชั่น
เดิมบอกวา "เธอเอย เธอคร่าํครวญอยูทําไม" แลวผูหญิงก็จะแจกแจงเรื่องรายตางๆ นานาที่เธอ
ประสบ แตในเวอรชั่นใหมของเพลงนี้ คําถามไมใชคําขอขอมูล หากเปนคําวิพากษทางการเมือง 
โดยบอกวา "เธอเอย เธอคร่าํครวญอยูทําไม นํ้าตาของเธอควรกลายเปนความคิด" ในเพลงนี้ 
เราเห็นเหตุผลเชิงปฏบิัติและการรวมกลุมทํางานดวยกัน ทุกที่ที่ฉันไปเยี่ยมเยือนในอินเดีย 
ผูหญิงรูจักเพลง "เราจะเอาชนะ" (We Shall Overcome) ในภาษาเบงกอล เตลกูู หรือภาษา
ทองถิ่นอะไรก็ตาม 
 
ฉันเชื่อวาศักยภาพสองประการนี้เปนระดับที่ลึกทีสุ่ดที่ประชาคมโลกจะตองไปใหถึงในการ
จัดการกับปญหาความรุนแรงตอสตรี และฉันเชื่อวาความทุมเทดังกลาวหมายถึงการสงเสริมการ
อภิปรายและการรวมกลุมในรูปแบบใหมๆ  เราอาจมองขามไอเดียน้ีไปถาเรามองปญหานี้วาเปน
ประเด็นเฉพาะที่ไมเกี่ยวของกับอยางอ่ืน แทนที่จะมองมันจากปริซึมของศักยภาพมนุษยที่มี
ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน วิธีมองศักยภาพแสดงใหเราเห็นความสมัพันธหลายมิติในศักยภาพ
ของผูหญิง จุดหลายจุดที่เราจะแทรกแซงได และกลยุทธมากมายในการสรางพลังใหกับผูหญิง 
ผานเหตุผลเชงิปฏิบัติและการรวมกลุมกนั และในการทําเชนน้ัน วธิมีองศักยภาพก็ชวยแผวถาง
หนทางสูการแกไขหนึ่งในปญหาที่เลวรายและเรื้อรังที่สุดในชวีิตมนุษย. 


