เอกสารประกอบการสอนสตรีศึกษา

โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์
สตรีนิยมหลังสตรีนิยม (Post feminism)
โพสต์โฟมินิสม์เป็ นคําทีกําลังอยู่ใน “แฟชัน” หรือ “สมัยนิยม” มากทีสุดคําหนึง ในวงวิชาการ
โดยเฉพาะทางด้ านสตรีศกึ ษาในแวดวงวิชาการสตรีศกึ ษาของโลกตะวันตก ยิงเมือมองดูคํา ๆ นีจากมุมมอง
ของวัฒนธรรมมวลชน (popular culture) ด้ วยแล้ ว อาจทําให้ นึกถึงดารานักร้ องนักแสดงอย่างมาดอนนา
(Madonna) สไปซ์ เกิลส์ (Spice Girls) วงนักร้ องหญิงทีโด่งดังมากในช่วงปลาย ๆ ทศวรรษทีหนึงเก้ าเก้ า
ศูนย์เศษ ๆ จนถึงต้ นศตวรรษทีสองพัน และดาราหญิงทีโด่งดังอีกหลาย ๆ คน ผู้ซึงมีภาพลักษณ์ เช่นแต่ง
กายแบบ “ผู้ยิง ผู้หญิง” แต่ในขณะเดียวกันก็อ้างว่ามีอภิสิทธิ ด้ านความคิดและทัศนะคติแบบผู้ชาย เป็ นต้ น
ในขณะเดียวกันนักสตรีนิยมทียังคงยึดมันอยู่กบั สตรีนิยมแบบทีเคยเป็ นมาเมือสามสิบ-สีสิบปี ก่อน ก็ยงั คง
พะวงสงสัยกับคํา ๆ นีว่ามันเป็ นเพียงแค่คําทีถูกสร้ างขึนมาโดยสือมวลชน หรือว่ามันเป็ นขบวนการจริง ๆ ที
เกิดขึนใหม่กนั แน่ ยกตัวอย่างเช่น ในหนังสือของนักสตรีนิยม เช่น ทาเนีย โมเดลสกี (Tania Modleski) ที
ชือ Feminism Without Women : Culture and Criticism in a “Post feminist” Age. (1991) ก็ดี หรือ
หนังสือของอิเมลดา เวลเลฮาน (Imelda Whelehan ทีชือ Feminist Thought : From the Second Wave
to “Post-feminism” (1995) เธอทังสองก็ยงั ใส่คําว่า “Post feminist” และ “Post-feminism” เอาไว้ ใน
เครืองหมาย “……………..” ซึงมีนยั ว่าทังผู้เขียนและผู้อา่ น ยังคงมองคําเหล่านีอยู่ห่าง ๆ ด้ วยความสังสัย
อยู่
ความกังวลสงสัยดังกล่าวข้ างบนส่วนใหญ่เกิดมาจากข้ อเท็จจริงว่า หากมองนอกกรอบหลวม ๆ
ของนิยามทีสือมวลชนให้ แล้ ว Post feminism เอาเข้ าจริง ๆ แล้ ว ประกอบด้ วยอะไร หรือว่ามันมีอยู่ในฐานะ
ทีเป็ นปรากฎการณ์จริงใช่หรือไม่ก็ยงั เป็ นประเด็นทีถกเถียงกันอยู่อย่างไม่ลงรอยและเผ็ดร้ อนในหมูน่ กั สตรี
นิยม ดังเช่น Vicki Coppock กับ Deena Haydon และ Ingrid Richter ว่าเอาไว้ ในหนังสือ The Illusions
of “Post-feminism” (1995) ในทํานองว่า “โพสท์-เฟสมินิสม์ยงั ไม่เคยถูกนิยาม มันเป็ นเพียงผลิตผลของ
สมมุติฐานเท่านันเอง” มันเป็ นเพียงลักษณะบางประการของโพสต์เฟมินิสม์มีร่วมกับญาติห่าง ๆ ผู้มีชือเรียก
คล้ าย ๆ กัน เช่น post modernism ซึงในบางครังก็ถกู ระบุวา่ เป็ น “สิงทีไม่มีรูปทรง” (amorphous things)
หรือเป็ น “อะไรก็ไม่ร้ ูทีไม่มีรูปร่างแน่นอนชัดเจน”
ทีจริงแล้ ว ถ้ าเราได้ อา่ นงานเขียนต่าง ๆ ทีแม้ จะใช้ ชือตรง ๆ ว่า “post feminist’ อย่างชัดเจนเลยก็
ตาม เราก็จะพบว่าดูเหมือนจะมีความเห็นพ้ องต้ องกันน้ อยมาก ในหมูผ่ ้ทู ีเป็ นทีรู้จกั กันดีวา่ ถูกระบุวา่ เป็ น

post-feminists โดยเฉพาะเมือพิจารณาในจุดร่วมกันด้ านสาระทีเป็ นแก่นแกนร่วมกันหรือวาระร่วม แต่ถ้า
หากจะให้ สรุปออกมาให้ ได้ วา่ post feminism เป็ นอย่างไร ก็อาจทําได้ อย่างหยาบ ๆ กว้ าง ๆ ว่าการถกเถียง
ของพวกเธอส่วนใหญ่จะจับตัวอยู่รอบ ๆ ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี เช่นการโทษหรือการกล่าวหาว่าผู้หญิงเป็ น
ต้ นเหตุของปั ญหาทุกอย่าง (victimisation) อํานาจ (autonomy) และความรับผิดชอบ (responsibility)
การโทษผู้หญิงว่ าเป็ นต้ นเหตุของปั ญหา (victimisation)
หมายถึงการป้ายสีหรือชีนิว โดยผู้ชายว่าผู้หญิงเป็ นทีมาของปั ญหา เช่นเมือมีการข่มขืนเกิดขึนก็มกั จะ
ทึกทักด่วนสรุปว่า ผู้หญิงคงเป็ นฝ่ าย “ให้ ท่า” ผู้ชายก่อน หรือมาตรการแก้ ปัญหาการข่มขืน คือห้ ามผู้หญิง
นุ่งกระโปรงสัน ๆ เป็ นต้ น นักสตรีนิยมโดยเฉพาะในกลุม่ ทีอาจถูกเรียกว่า “คลืนลูกทีสอง” ส่วนใหญ่ลง
ความเห็นว่าการโทษผู้หญิงเช่นนี เป็ นส่วนหนึงของการแบ่งแยก (segregration) ผู้หญิงโดยผู้ชาย เช่น
แบ่งเป็ นผู้หญิงดี ผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงทีแต่งกายยัวยวนผู้ชายกับผู้หญิงเรียบร้ อย พร้ อมกันนันก็เป็ นการกด
ผู้หญิงให้ อยู่ภายใต้ การควบคุม (subordination) ไปด้ วยในขณะเดียวกัน นักทฤษฎีสตรีนิยมส่วนใหญ่มกั
เห็นพ้ องต้ องกันว่าการโทษผู้หญิงทังในทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็ นผลมาจาก
โครงสร้ างสังคมใหญ่ทีผู้หญิงถูกควบคุมโดยผู้ชาย แต่ทงนี
ั
ในทางปฏิบตั นิ กั สตรีนิยมบางคนก็วเิ คราะห์
สาเหตุของการโทษผู้หญิงว่า มาจากการแบ่งบทบาทระหว่างหญิงชายตามทางชีววิทยาแบบตายตัวเพศ
(sex-role stereotyping) เช่นอ้ างว่าเพศชายแข็งแรงต้ องเป็ นผู้นํา เพศหญิงอ่อนแอต้ องเป็ นผู้ตาม แต่บาง
คน เช่น Mary Daly ในหนังสือ G’yn/Ecology (1978) เสนอว่า สังคมปิ ตาธิปไตย หรือชายเป็ นใหญ่ลงโทษ
ผู้หญิง โดยจับพวกเธอใส่ในโครงสร้ างสังคมแบบหุน่ ยนต์ (structure of robotitude) หรือโครงสร้ างแบบ
กลไกทีไม่ยืดหยุ่นไม่ปรับเปลียนนักสตรีนิยมผิวดํา Audre Lorde โต้ แย้ งว่าผู้หญิงผิวดํามักถูกมองว่าเป็ น
เพียงเหยือมากกว่าทีจะถูกมองว่าเป็ นแหล่งทีมาของภูมิปัญญาเป็ นต้น (ดูงาน ของ Lorde “An open letter
to Mary Daly”, ใน Sister Outsider, Crossing Press : Trumansburg, NY., 1984)

