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เรื$ องราวของ “สตรี นิยม วัฒนธรรม” ที$รวบรวมอย่างรวบรัดข้างล่างนี- เป็ นการกลัน$ กรองเอา
เฉพาะสาระสําคัญสั-น ๆ เพื$อเป็ นแนวทางทําความเข้าใจเบื- องต้นสําหรั บนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี และ
ผูส้ นใจทัว$ ไปที$ ไม่คุน้ เคยกับทฤษฎี /มโนทัศน์/แนวคิ ดทางสตรี นิยม (Feminism) โดยที$ ทฤษฎี สตรี นิยม
ดังกล่าวมีสถานะเดี ยวกับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสังคมวิทยา-มานุ ษยวิทยาที$บางคนอาจคุ น้ เคย
อยูบ่ า้ ง
ก่อนอื$นจึงควรทําความเข้าใจว่า “ทฤษฎี” หรื อ “Theory” นั-นมีความหมายสั-น ๆ ว่า การพูด/
เขียนหรื อการคิดโดยใช้มโนทัศน์ต่าง ๆ (concepts) อย่างเป็ นระบบหรื ออย่างมีหลักการต่างๆ (principles)
ว่าด้วยบางสิ$ งบางอย่าง ในที$น- ีหมายถึงพูดถึงเรื$ องราวของผูห้ ญิงและหรื อความสัมพันธ์ทางเพศภาวะ (gender
relations) โดยใช้มโนทัศน์เรื$ อง “วัฒนธรรม” เป็ นแนวคิดหรื อหลักการสําคัญ หากหันไปดูสตรี นิยมแนวเสรี
นิยม (liberal feminism) ก็จะพบว่าการพูดถึงความสัมพันธ์หญิง-ชายก็ดี ความสัมพันธ์ทางเพศภาวะ (gender
relations) ก็ดีใช้มโนทัศน์หลัก ๆ ของทฤษฎี ประชาธิ ปไตยเสรี นิยมที$ว่าด้วย สิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอ
ภาคเป็ นต้น หากหันไปดู สตรี นิยมแนวมาร์ กซิ สต์ (Marxist feminism) ก็จะพบว่ามโนทัศน์หลักที$ใช้ในการ
สร้างกรอบคิด, ทฤษฎี ได้แก่การขูดรี ด (oppression) ซึ$ งในทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ใช้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงาน (Labour) กับกรรมสิ ทธิY เหนื อปั จจัยการผลิ ตในวิถีการผลิต (mode of productions) รู ปแบบต่าง ๆ
ซึ$ งเป็ นมโนทัศน์เรื$ องการขูดรี ดและกดขี$ทางชนชั-น (Class exploitation and oppression) แต่นกั สตรี นิยม
นําเอามโนทัศน์ “การขูดรี ด” มาใช้ในความหมายของ “การกดขี$ผหู ้ ญิง” (women’s oppression) จึงทําให้นกั
สตรี นิยมแนวทางมาร์ กซิ สต์สามารถวิเคราะห์ผูห้ ญิ งในฐานะที$ เป็ นแรงงานที$ ถูกขูดรี ดและถูกกดขี$ ท- งั ใน
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ระบบโรงงานและในครอบครัวในสังคมที$อยู่ในวิถีการผลิ ตแบบทุนนิ ยมได้พร้ อมกัน เท่านั-นยังไม่พอนัก
สตรี นิยมแนวทางนี-บางกลุ่มยังสามารถเชื$ อมโยงไปสู่ มโนทัศน์เพศวิถี (sexuality) ว่าผูห้ ญิงถูกขูดรี ดและกด
ขี$ในเรื$ องนี- ดว้ ย ดังนั-นการขูดรี ดในทัศนะของนักสตรี นิยมแนวนี- จึงเป็ นทั-งการขูดรี ดทางชนชั-นและการขูด
รี ดระหว่างเพศด้วยในเรื$ องราวทางความสัมพันธ์ทางเพศหรื อเพศวิถีซ$ ึ งเป็ นมโนทัศน์หลักของสตรี นิยมสาย
(ถึง)รากเหง้า (Radical feminism) ที$เจาะเข้าไปถึงเรื$ องความสัมพันธ์ส่วนตัวต่าง ๆ (personal relations) การ
แต่งงานครอบครัวและความรุ นแรงต่อผูห้ ญิง (violence against women) โดยเฉพาะความรุ นแรงทางเพศ
นิยามและความไม่ ลงตัว
ผูเ้ ขี ย นเปิ ดดู หนัง สื อ ว่า ด้ว ยทฤษฎี ส ตรี นิ ย มสองสามเล่ ม พบว่า ในงานของโดโนแวน
(Donovan, 1992) เรื$ อง Feminist Theory จัดให้สตรี นิยมวัฒนธรรมเป็ นทฤษฎีหนึ$ งในหลาย ๆ ทฤษฎีโดย
เรี ยงลําดับต่อจากทฤษฎีสตรี นิยมแนวเสรี นิยมที$เธอเรี ยกเจาะจงว่า สตรี นิยมเสรี นิยมแบบปั ญญาวาบ หรื อ
เสรี นิยมแนวบรรลุ แสงสว่างทางปั ญญาซึ$ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Enlightenment Liberal Feminism”
กล่าวคือ เป็ นสตรี นิยมเสรี นิยมที$เป็ นผลผลิตของยุคสมัย/วิธีคิดแบบ “Enlightenment” ที$ส่งมรดกตกทอด
ไปสู่ สตรี นิยมวัฒนธรรมด้วย แต่เมื$อเปิ ดดูงานของ Tong (1995) เรื$ อง Feminist Thought กลับพบว่าไม่มี
ทฤษฎีสตรี นิยมวัฒนธรรมเช่นเดียวกับ Eagleton (ed.) (2003) A Concise Companion to Feminist Theory
ซึ$ งนําเสนอเป็ นประเด็นสําคัญต่าง ๆ เช่ น “Place and Space”, “Time” “Class”, “Race”, “Sexuality”,
“Subject” และอื$น ๆ แล้วใช้มุมมองทางทฤษฎี สตรี นิยมแนวต่าง ๆ เข้ามาวิเคราะห์ก็ไม่ปรากฏว่ามีการใช้
“วัฒนธรรม” ในชื$อที$ควบติดกับสตรี นิยมในความหมายว่าเป็ นทฤษฎีหนึ$ ง ส่ วนงานประเภทปทานุ กรมสตรี
นิ ยม เช่น Humm (1995:53) The Dictionary of Feminist Theory มีการให้นิยาม Cultural Feminism ใน
ฐานะที$เป็ นทฤษฎีสตรี นิยมปรากฏอยู่ เช่นเดียวกับ Andermahr (et. al, 1997:38) A Concise Glossary of
Feminist Theory ก็มีเช่นกัน
ดังนั-นในที$น- ี จึงขอสรุ ปว่า สตรี นิยมวัฒนธรรมในฐานะที$เป็ นทฤษฎี สตรี นิยมมีอยู่จริ ง แต่
น่ าจะพิจารณาในฐานะที$ เป็ นทฤษฎี ที$นักสตรี นิยมของบางกลุ่มก็ถือว่าเป็ นทฤษฎี บางกลุ่ มก็ไม่จดั ให้เป็ น
ทฤษฎี นอกจากนั-นผูเ้ ขียนอยากแบ่งสตรี นิยมวัฒนธรรมออกเป็ นสองแนวทางที$เหมือนและต่างตามบริ บท
ของสถานที$ แ ละยุ ค สมัย คื อ สตรี นิ ย มวัฒ นธรรมที$ สื บ มรดกทางความคิ ด มาจากยุ ค สว่ า งทางปั ญ หา
(Enlightenment) กับสตรี นิยมวัฒนธรรมที$งอกออกมาจากสตรี นิยมแนวถึ งรากเหง้า (Radical Feminism)
โดยที$แนวแรกเป็ นแนวของปลายศตวรรษที$สิบแปดถึงศตวรรษที$สิบเก้า ส่ วนแนวที$สองถือว่าเป็ นแนวของ
ยุคศตวรรษที$ยสี$ ิ บ
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สตรีนิยมวัฒนธรรมแห่ งยุคศตวรรษทีส3 ิ บเก้ า
สตรี นิยมวัฒนธรรมแห่ งยุคนี- ว่ากันว่าได้รับมรดกตกทอดมาจากทฤษฎี สตรี นิยมสายยุค
สว่างทางปั ญญา (Enlightenment feminists theory) เช่นสตรี นิยมแนวเสรี นิยมซึ$ งยังคงเป็ นทฤษฎีกระแสหลัก
ทฤษฎีหนึ$งในหมู่ทฤษฎีสตรี นิยมมาจนทุกวันนี- โดยที$ทฤษฎีในแนวทางนี-นาํ เสนอภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงใน
ฐานะผูก้ ระทําที$มีเหตุมีผล (rational) ผูม้ ีความรับผิดชอบ มีความสามารถถ้าได้รับโอกาสที$จะดูแลตัวเธอเอง
มีความสามารถที$จะก้าวไปสู่ ความเป็ นอะไรก็ได้ท- งั สิ- น.....ถ้าได้รับโอกาส วิธีคิดแบบนี-เราสามารถย้อนกลับ
ไปดูและศึกษาความคิดของแมรี โวลสโตนคราฟท์ (Mary Wolstonecraft) และ ซารา กริ มเค (Sarah Grimké)
นักสตรี นิยมรุ่ นแรก ๆ ในช่วงต้นศตวรรษที$สิบเก้า นักสตรี นิยมแนวเสรี นิยมรุ่ นแรก ๆ เสนอว่า ขบวนการ
ต่อสู ้ของผูห้ ญิงจะต้องเข้าไปเปลี$ ยนแปลงทางการเมื อง แต่ก็มีนักสตรี นิยมยุคนี- บางคนบางกลุ่ มที$ เราอาจ
เรี ยกว่าพวกเธอเป็ นผูม้ ีวิธีคิดในแนว “สตรี นิยมวัฒนธรรม” ทั-งนี- เพราะพวกเธอก้าวออกไปเกิ นแนวทาง
พื-นฐานของพวกนักเหตุผลนิ ยม (rationalist) และเกิ นกว่าการมอบความมัน$ อกมัน$ ใจอย่างสิ- นเชิ งให้กบั
กฎหมายแนวเสรี นิยมของยุคสว่าง ดังนั-นแทนที$พวกเธอจะมุ่งประเด็นไปที$การเปลี$ ยนแปลงทางการเมือง
พวกเธอกลับมองไปที$การเปลี$ยนแปลงทางวัฒนธรรมที$พวกเธอเห็นว่ากว้างกว่า ในขณะที$พวกเธอยังคงเห็น
ความสําคัญของวิธีคิดแบบวิพากษ์ (critical thinking) และการพัฒนาตัวตน (self-development) (เช่นศึกษา
หาความรู ้ ใส่ ตวั ) อยูเ่ หมือนพวกเสรี นิยม แต่พวกเธอก็เน้นไปที$ชีวิตด้านที$เชื$ อกันว่าเป็ นชี วิตด้านที$ไม่มีเหตุ
ไม่มีผล ญาณสังหรณ์ หรื อ “อัชฌัตติกญาณ” หรื อการรู ้เอง อันเป็ นความคิดว่าด้วยปรัชญาแห่ งความรู ้ แนว
หนึ$งที$เชื$อว่า เป็ นภาวะที$จิตเกิดความรู ้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยตรงได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยการอ้างเหตุผลหรื อความรู ้
ชุ ดใดชุ ดหนึ$ งเป็ นตัวกลาง นอกจากนั-นพวกเธอยังมักให้ความสําคัญของชี วิตในลักษณะชี วิตรวมหมู่หรื อ
ร่ วมกัน-เชื$อมโยงกันอีกด้วย ประเด็นที$น่าสนใจของพวกเธออีกประเด็นหนึ$ งคือ แทนที$จะเน้นยํ-าเรื$ อง ความ
เหมือนกันต่าง ๆ ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิง พวกเธอมักจะเน้นที$ความแตกต่ าง และในที$สุดแล้วพวกเธอยืนยัน
ว่า คุณสมบัติต่าง ๆ แบบผู้หญิงทั-งหลาย (feminine qualities) อาจเป็ นที$มาของความเข้มแข็งส่ วนตัวของแต่
ละคน เป็ นความภาคภูมิใจ/ศักดิYศรี และเป็ นต้นตอของการเกิ ดใหม่หรื อมีข- ึนมาใหม่หรื อการเจริ ญงอกงาม
ของภาคสาธารณะก็ได้ (Donovan, 1992:31) (ความหมายเดียวกันกับที$ในสังคมไทยทุกวันนี-มีคนบางกลุ่ม
พยายามผลักดันให้ผูค้ นพัฒนาตัวเองให้เป็ น “คนมีจิตสาธารณะ” คือรู ้ จกั รับผิดชอบต่อสังคม ต่อคนส่ วน
ใหญ่แทนที$จะฝักใฝ่ อยูเ่ ฉพาะกับ “ตัวเอง” และผลประโยชน์ส่วนตัว) พูดอีกอย่างหนึ$ งคือนักสตรี นิยมแนวนีนอกจากจะยืนยันว่าผูช้ ายกับผูห้ ญิงไม่เหมือนหรื อแตกต่างกันเท่านั-น พวกเธอยังเสนอว่า ลักษณะต่าง ๆ ของ
ความเป็ นผูห้ ญิง หรื อวัฒนธรรมของผูห้ ญิงเป็ นสิ$ งที$มีคุณค่า เป็ นพลังสร้างสรรค์ เป็ นด้านบวกไม่ใช่ดา้ นลบ
ที$จะต้องละอาย หรื อปฏิเสธ ซึ$ งนําไปสู่ หวั ข้อต่อไป
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การนําเสนอทางเลือกเพิม3 เติมจากสตรีนิยมเสรี นิยม
นักสตรี นิยมวัฒนธรรมรุ่ นแรกจินตนาการถึงทางเลือกต่าง ๆ ที$เชื$ อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ
ที$นกั สตรี นิยม เสรี นิยมทิ-งไว้ไม่เข้าไปแตะต้อง เช่ น ศาสนา การแต่งงานและบ้านเรื อน (home) กล่าวคื อ
ในขณะที$ นกั สตรี นิยมเสรี นิยมยกสถาบันการเมือง เช่ นรั ฐและกฎหมายมาเป็ นเรื$ องใหญ่ของการต่อสู ้เพื$อ
ผูห้ ญิงทฤษฎี สตรี นิยมวัฒนธรรมในช่ วงเปลี$ ยนผ่านสู่ ศตวรรษที$สิบเก้า ก้าวเกินออกไปจากทัศนะที$มองว่า
สิ ทธิ ของผู้หญิงเป็ นเป้าหมายในตัวของมันเอง โดยมองว่ าสิ ทธิ ต่าง ๆ ในท้ ายที3สุดแล้ วเป็ นเครื3 องมือหรื อ
หนทางต่ าง ๆ ที3จะส่ งผลกระทบต่ อการปฏิรูปสั งคมที3กว้ างกว่ า (เรื3 องสิ ทธิ) โดยที$ทฤษฎี ว่าด้วยการปฏิ รูป
สั ง คมของนัก สตรี นิย มยืน หยัดว่า ผูห้ ญิ ง ไม่ เพี ย งแต่ ค วรจะเท่ า นั-น แต่ ต้ อ งเข้า ไปสู่ ป ริ ม ณฑลหรื อพื- น ที$
สาธารณะ (public sphere) และต้องลงคะแนนเสี ยงเลือกตั-ง ทั-งนี- เพราะมิติมุมมองทางศีลธรรมของพวกเธอ
เป็ นสิ$ งจําเป็ นต่อการชําระสะสางโลกการทางการเมืองแบบผูช้ ายที$สกปรกและคดโกง (Donovan, 1992:3132)
สิ$ งที$ น่าจะต้องตั-งเป็ นข้อสังเกตไว้ตรงนี- คือ เบื- องหลังของทฤษฎี สตรี นิยมแนวทางนี- คือ
วิสัยทัศน์ หญิงเป็ นใหญ่ (matriarchal vision) ซึ$ งก็คือแนวความคิดว่าด้วยสังคมแห่ งผูห้ ญิงที$เข้มแข็งซึ$ งชี-นาํ
โดยความห่ วงใยและค่ า นิ ย มแบบผูห้ ญิ ง สิ$ ง เหล่ า นี- ป ระกอบขึ- นด้วยสาระสําคัญที$ สุ ดคื อภาวะสงบนิ ยม
(pacifism) ความร่ วมมือ (cooperation) การใช้ อหิงสาเพื3อแก้ ปัญหาความขัดแย้ งต่ าง ๆ และ การจัดระเบียบ
ชี วิตสาธารณะอย่ างสอดคล้ องกลมกลืน เป็ นต้น อนึ$ งวิสัยทัศน์แบบนี-บางครั-งถูกเรี ยกว่าเป็ น “วิสัยทัศน์เชิ ง
อุดมคติ” หรื อ “วิสัยทัศน์อุตมรัฐ” (utopian vision) (Donovan 1992:32), กล่าวคือเป็ นสังคมที$ดีอย่างสมบูรณ์
ตามอุดมคติที$เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More) นักคิดนักเขียนชาวอังกฤษได้เขียนเสนอเอาไว้ในหนังสื อ
ชื$อ Utopia (1516) ซึ$ งคนส่ วนใหญ่ถือว่าเป็ นเรื$ องเพ้อฝันไม่มีทางเป็ นจริ งไปได้ แต่นกั มานุ ษยวิทยาบางกลุ่ม
บางคนก็เสนอว่าสังคมที$แม่เป็ นผูป้ กครองนี-เคยมีในยุคก่อนประวัติศาสตร์
อนึ$ งเป็ นเรื$ องสําคัญมากเช่นกันที$จะต้องตั-งข้อสังเกตว่าเงื$ อนไขที$น่าเป็ นไปได้ที$ทาํ ให้เกิ ด
การสร้างวิสัยทัศน์หญิงเป็ นใหญ่ข- ึนมาคืออย่างน้อยที$สุดเป็ นการตอบโต้กบั อุดมการณ์แบบชายเป็ นใหญ่ใน
รู ปของ “ลัทธิ ดาร์ วินทางสังคม” ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษอาจเข้าใจง่ายกว่าคือ “Social Darwinism” ที$เข้ามามี
อิทธิ พลต่อความคิดตะวันตกอย่างกว้างขวางมากในช่วงปลายศตวรรษที$สิบแปด อุดมการณ์น- ีไม่เพียงแต่เป็ น
เสมือนคลังกระสุ นที$ใช้ต่อต้านนักสตรี นิยมแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มปรัชญาของการแข่งขันและสงครามที$
สาปส่ งและขับไล่นกั สตรี นิยม (Donovan, 1992: 32) ทั-งด้านความคิด ความเชื$อ และการต่อสู ้อย่างมุ่งมัน$ ของ
พวกเธอภายในกรอบของระบอบการเมืองประชาธิ ปไตยที$อา้ งอยูต่ ลอดเวลาถึงเรื$ องสิ ทธิ เสรี ภาพและความ
เสมอภาคระหว่างปั จเจกบุ คคล..... แต่มกั ไม่นาํ มาปฏิ บตั ิ ในชี วิตจริ ง ตัวอย่างเช่ น นําเอาหลักคิดหรื อมโน
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ทัศน์เรื$ อง “การอยูร่ อดของผูท้ ี$แข็งแรงที$สุด” หรื อ “survival of the fittest” มาใช้อธิ บายทุกเรื$ องโดยเฉพาะ
เรื$ องการแข่งขัน สงครามและการทําลาย โดยตีความว่าผูช้ าย คือเพศที$แข็งแรงหรื อ “เหมาะสม” ที$สุดใน
กระบวนการวิว ฒ
ั นาการที$ มี “กฎ” ข้อนี- (การอยู่รอดของสิ$ ง มี ชี วิตพันธุ์ ต่า ง ๆ) ควบคุ ม อยู่ และทฤษฎี
วิวฒั นาการของสิ$ งมี ชีวิตนี- ถู กนํา มาประยุกต์ใช้ก ับการอธิ บายวิวฒั นาการของสั งคมด้วย มี ผลทําให้เกิ ด
ความคิดความเชื$ อแบบ “เชื- อชาตินิยม” หรื อ “racism” ที$เชื$ อว่า “ชนชาติผิวขาว” ดี ที$สุด ฉลาดที$สุด เจริ ญ
ที$สุด แข็งแรงที$ สุด เป็ นบ่อเกิ ดของลัทธิ รังเกี ยจผิวและการล่ าอาณานิ คม การค้าทาส การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวยิว และโรมานี (ยิปซี ) ในช่ วงสงครามโลกครั-งที$สอง และลัทธิ เพศนิ ยม (sexism) ที$เชื$ อว่าเพศชายต้อง
ดีกว่า เก่งกว่า ฉลาดกว่า ฯลฯ เพศหญิง
นักทฤษฎีคนสํ าคัญและผลงานของยุคสมัย
ชาร์ ลอตต์ เพอร์ คินส์ กิลแมน (Charlotte Perkins Gilman)
กิลแมนเป็ นนักคิด นักเขียนและนักสตรี นิยมชาวอเมริ กนั เธอเป็ นคนหนึ$ งที$นกั สตรี นิยมถือ
ว่าเป็ นนักทฤษฎี ช- นั นําในหมู่ “สตรี นิยมคลื$ นลู ก ที$ หนึ$ ง” เธอใช้ทฤษฎี ต่าง ๆ ของดาร์ วินนิ ย มทางสั งคม
(social Darwinism) ที$เป็ นอาวุธของวิธีคิดแบบปิ ตาธิ ปไตยหรื อชายเป็ นใหญ่ยอ้ นกลับมาต่อสู ้เพื$อผูห้ ญิงใน
ลักษณะที$ในภาษาไทยเรี ยกว่า “เกลื อจิ-มเกลือ” “ใช้หนามบ่งหนาม” หรื อ “มาไม้ไหนไปไม้น- นั ” โดยที$เธอ
โต้แย้งไว้ในหนังสื อ Women and Economics (1895) ว่าการกําหราบผูห้ ญิงให้อยู่ภายใต้อาํ นาจผูช้ าย
(women’s subjugation) เป็ นเรื$ องที$ ผิดเพี- ยนธรรมชาติ ซ$ ึ ง มี แต่ จะเป็ นอุ ป สรรคขวากหนามหรื อชะลอ
ความก้า วหน้า ของเชื- อชาติ เธอเชื$ อ มโยงสตรี นิ ย มเข้า กับ ความคิ ดของนัก คิ ดคนหนึ$ ง คื อ ครอพอทคิ น
(Kropotkin) ซึ$ งเสนอว่า เชื-อชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์ (น่าจะโดยเฉพาะคนผิวขาว-ผูเ้ ขียน) กําลังวิวฒั นาการก้าวเข้า
สู่ ช่วงแห่ ง ความร่ วมมื อ ดังนั-นกิ ลแมนจึ ง เสนอว่า คุ ณ ธรรมความดี ต่าง ๆ แบบผูห้ ญิ งว่าด้วยปรั ตถนิ ยม
(feminine virtues of altruism) ซึ$ งหมายถึงทัศนะทางจริ ยศาสตร์ ที$สอนให้เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื$น แทนที$
จะเห็ นเฉพาะประโยชน์ส่วนตน หรื อ อัตตัตถนิยม (egoism) เท่านั-น พูดอีกอย่างหนึ$ งคือ คุ ณธรรมความดี
แบบผู ้ห ญิ ง เป็ นสิ$ ง จํา เป็ นต่ อ วิ ว ฒ
ั นาการหรื อ พัฒ นาการของมนุ ษ ย์-ของสั ง คมที$ ว่า นี- อาจกล่ า วได้ว่ า
โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว เธอเชื$ อว่าอํานาจของพลังงานแห่ ง ความเป็ นแม่เป็ นพลัง ทางสั งคมที$ เหนี ย วแน่ น
(Humm, 1989:111)
ถ้าจะพูดถึ งประเด็นที$ ถือว่าเป็ นคุ ณูปการระดับ ต้นตอดั-งเดิ ม ต่อทฤษฎี สตรี นิยมของเธอ
กล่าวได้วา่ อยูท่ ี$การถกเถียงเรื$ องแรงกดดันต่าง ๆ ทางอุดมการณ์ที$มีต่อวัฒนธรรม การศึกษา และการเมืองที$
กําหนดลงมาโดยมิติมุมมองแบบเพศชายนิ ยมหรื อบุรุษเป็ นศูนย์กลางนิยม (androcentrism) ซึ$ งในที$น- ี ขอ
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อธิ บ ายสั- นไปก่ อนว่า คื อ ความคิ ด อุ ดมการณ์ ที$ ก ํา หนดหรื อ วางตํา แหน่ ง ให้ ผูช้ ายเป็ นศู นย์ก ลาง (male
centredness) กล่าวคือค่านิ ยมที$วางไว้ให้กบั วัฒนธรรมที$เป็ นกระแสครอบงํา (dominant culture) นั-นเป็ น
ค่านิยมที$วางอยูบ่ นฐานของแนวทางปฏิบตั ิหรื อจารี ตหรื อวิถีปฏิบตั ิของผูค้ นเป็ นแบบเพศชาย (male norms)
เธอใช้ “androcentrism” เป็ นครั-งแรกในงานปี 1911 เพื$อชี- ให้เห็นอคติทางเพศที$มีต่อผูห้ ญิง งานชิ-นที$วา่ นี- คือ
The Man Made World or Our Androcentric Culture (1911) (Humm, 1989:111) สาระสําคัญที$ทาํ ให้เธอ
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นนักคิด นักทฤษฎีสตรี นิยมวัฒนธรรมส่ วนหนึ$งก็อยูต่ รงนี-เอง
อย่างไรก็ตามเนื$ องจากเธอเสนอด้วยว่า “androcentrism” หรื อ “บุรุษนิ ยม” นี- มีลกั ษณะเชิ ง
ทําลายและควรจะถูกแทนที$โดยโลกที$มีแม่เป็ นศูนย์กลาง (a mother-centred world) ทัศนะของเธอใน
ประเด็นนี- จึงกล่าวได้วา่ เป็ นทัศนะที$มี “วิสัยทัศน์แม่เป็ นใหญ่” หรื อ “มาตาธิ ปไตย” (matriarchal vision) ที$
ปรากฏอยูภ่ ายในงานเขียนอีกเล่มหนึ$งของเธอคือ Herland (1915) ซึ$ งกล่าวกันว่าเป็ นโลกในอุดมคติดงั กล่าว
แล้วกับยังมีอยูใ่ นงานที$เก่ากว่านั-นอีกของเธอคือ The Home (1903) สาระสําคัญของข้อเสนอเชิ งทฤษฎีของ
เธอในงานนี-คือ “บ้าน” หรื อ “the home” ในฐานะที$เป็ นสถาบันทางสังคมนั-นเป็ นระบบที$เก่าแก่โบรํ$าโบราณ
ล้าสมัยไปเสี ยแล้วเพราะปิ ดกั-นผูห้ ญิงและฉุ ดรั-งให้การวิวฒั นาการทางสังคมชักช้าล้าหลัง ข้อเสนอสําคัญข้อ
นี- ของเธอเป็ นการท้าทายวัฒนธรรมสังคมตะวันตกอย่างรุ นแรงและเป็ นการเปิ ดประเด็ นที$ ชัดเจนให้ก ับ
ทฤษฎีสตรี นิยมแนวถึงรากเหง้าให้เข้ามาพูดถึง “ปริ มณฑล” หรื อ “พื-นที$บา้ นเรื อน” (domestic sphere) ใน
ศตวรรษต่อมา (Humm, 1989:111) จากสตรี นิยมแนวถึงรากเหง้านี- เองที$สตรี นิยมวัฒนธรรมระลอกสองแตก
หน่อออกมา
อนึ$ งงานอีกชิ- นหนึ$ งของเธอที$อาจมีคนรู ้ จกั กันมากกว่างานที$พูดถึ งข้างบน เนื$ องจากเป็ น
วรรณกรรมชิ- นสําคัญคือ The Yellow Wallpaper (1892) ที$เขียนขึ-นมาหลังจากที$เธอฟื- นจากความเจ็บป่ วย
เนื$ องจากอาการทางประสาทในปี ค.ศ.1885 หนังสื อเล่มนี- ของเธอสามารถอ่านได้จากสองมุมมองคือ หนึ$ ง
เป็ นนวนิยายกึ$งอัตชีวประวัติวา่ ด้วยการรักษาแบบจิตวิเคราะห์กบั การตกลงสู่ “ความบ้า” สองอาจตีความได้
ว่าเป็ นเรื$ องราวเชิ งอุปมาอุปมัยว่าด้วยสถานการณ์ ของผูห้ ญิงโดยทัว$ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ$งผูห้ ญิงที$แต่งงาน
แล้วในสังคมปิ ตาธิ ปไตย ผลงานของเธอยังถือกันในวงการสังคมวิทยาด้วยว่า เป็ นงานทางสังคมวิทยาที$ยก
เอาปั ญหาเรื$ อ งสถานภาพของผูห้ ญิ ง ที$ ถู ก กดให้ต$ าํ กว่า ในทางวัฒนธรรมและส่ ง ผลอย่า งไรในเชิ ง เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางปั ญญาอย่างเต็มศักยภาพขึ-นมาพูด นอกจากนั-นวิธีคิดและผลงานของเธอยังเป็ น
การคัดค้านและปฏิ เสธทฤษฎี ของนักทฤษฎี ระดับปรมาจารย์ใหญ่ทางสังคมวิทยาชื$ อดัง คื อ เฮอร์ เบอร์ ต
สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 1820-1903) ที$รู้จกั กันในนาม “ทฤษฎี สังคมเป็ นตัวกําหนด” หรื อ “social
determinism” (Marshall, ed., 1998:256) ซึ$ งพัฒนามาจาก “social Darwinism” ที$กล่าวไปบ้างแล้วในตอนต้น
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นับ ว่า วิ ธี คิ ดของเธอมี ล ัก ษณะวิพ ากษ์วิธี คิ ดทฤษฎี ก ระแสหลัก มานานแล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้รับ การ “แจ้ง เกิ ด ”
นักเรี ยนสังคมวิทยาจึงไม่รู้จกั เธอ แม้กระทัง$ เมื$อกระแสวิธีคิดแบบหลังโครงสร้างนิ ยม-หลังสมัยใหม่นิยมจะ
มีอิทธิ พลสู งมากในปั จจุบนั โดยเฉพาะในการปฏิเสธ วิธีคิด/ทฤษฎีที$มีลกั ษณะ “ตัดสิ น” หรื อ “กําหนด” คือ
“determinism” ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น “ชี ววิทยาเป็ นตัวกําหนด” หรื อ “biological determinism” หรื อ “สังคม
เป็ นตัวกําหนด” หรื อ “social determinism” ก็ตาม เธอก็ยงั ไม่ได้รับการพูดถึ งในฐานะเป็ นคนที$ ปฏิ เสธ
แนวคิดทฤษฎี เหล่านั-นเป็ นคนแรก ๆ ที$น่าสนใจมากเหมือนกันคือ เธอออกมาปฏิ เสธสาระสําคัญพื-นฐาน
ของลัทธิ มาร์ กซ์ (Marxism) เนื$ องจากเธอเห็นแย้งว่า เพศ (sex) เป็ นการแบ่งแยกทางสังคม (social division)
ที$เป็ นพื-นฐานมากกว่าชนชั-น เธอแย้งว่าการกดผูห้ ญิงทางสังคม (social repression) เป็ นผลโดยตรงมาจาก
บทบาทเชิ งเดี$ ยว (singular role) ของผูห้ ญิงในการเป็ นแม่ อันเป็ นบทบาทที$ฉุดรั-งและลดความสามารถใน
การสร้ างสรรค์และการแสดงออกของผูห้ ญิงให้อยูใ่ นระดับที$น้อยที$สุด (Marshall, ed., 1998: 256-257)
รายละเอียดของความคิดแนววิพากษ์ของเธอยังมีอีกมาก เช่นที$มีต่อทฤษฎีสตรี นิยมแนวถึงรากเหง้าดังกล่าว
แล้ว นอกจากนั-นงานเรื$ อง Women and Economics (1898) เธอเสนอไว้ดว้ ยว่าโครงสร้างสําคัญที$มีส่วน
กําหนดตําแหน่งแห่ งที$ของผูห้ ญิงคือ โครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) ซึ$ งเธอใช้คาํ ของเธอ
เองว่า “sexuo-economic” โดยเธอพยายามชี- วา่ ความสัมพันธ์แบบการพึ$งพาทางเศรษฐกิ จระหว่างเพศเป็ น
ความสัมพันธ์ที$รวมเอาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ (Thornham, 2000: 20)
มาร์ กาเร็ต ฟูลเลอร์ (Margaret Fuller)
นักสตรี นิยมร่ วมสมัยกับกิลแมนที$กล่าวถึงแล้วข้างบนที$โดโนแวน (Donovan, 1992) เขียน
ถึงว่าเป็ นนักทฤษฎีสตรี นิยมวัฒนธรรมคนสําคัญคนหนึ$ งคือ ฟูลเลอร์ เมื$อเปิ ดดูฮูมม์ (Humm, 1995) พบว่ามี
ชื$อฟูลเลอร์ ปรากฏอยูพ่ ร้อมทั-งสรุ ปย่อผลงานของเธอไว้เจ็ดบรรทัด แต่เมื$อผูเ้ ขียนเปิ ดดูงานของตอง (Tong,
1995) ก็ไม่พบชื$อฟูลเลอร์ และผลงานทางทฤษฎีของเธอ เช่นเดียวกับ แอนเดอร์ มาฮร์ และคณะ (Andermahr,
et al, 1997) ก็ไม่พบชื$ อและงานของเธอ ดังนั-นในที$น- ี จะแนะนําเธอและผลงานของเธอในฐานะที$เป็ นนัก
ทฤษฎีและนําเสนอทฤษฎีสตรี นิยมวัฒนธรรมอีกคณะหนึ$ งอย่างคร่ าว ๆ พอให้เป็ นที$รู้จกั หากใครจะค้นคว้า
เพิ$มเติมก็จะเป็ นประโยชน์
มาร์ กาเร็ ต ฟูลเลอร์ ตีพิมพ์ผลงานของเธอเรื$ อง Women in the Nineteenth Century ในปี
1845 นับถึงขณะที$ผเู ้ ขียนเขียนถึงเธอก็นานโขเป็ นเวลา 156 ปี แล้ว เธอเขียนงานนี-ก่อนผูเ้ ขียนเกิดเกือบร้อย
ปี ! งานนี-ในทัศนะของโดโนแวนเห็นว่าเป็ นการริ เริ$ มเปิ ดตัวแนวทางของสตรี นิยมวัฒนธรรม โดโนแวนเห็น
ว่าฟูลเลอร์ เป็ นผลผลิตของกระแสการเคลื$อนไหวของ “European romantic movement” ส่ วน ฮูมม์เห็นว่า
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เป็ น “English romanticism” ไม่ว่าจะเรี ยกว่าเป็ นยูโรเปี ยนโรแมนติกซิ สม์ หรื อ อิงลิ ช โรแมนติกซิ สม์ก็มี
ความหมายร่ วมกันว่าเป็ นขบวนการเคลื$ อนไหวในประวัติศาสตร์ ของปรัชญาและศิลปะในโลกตะวันตก/
ยุโรป ในช่วงปลายศตวรรษที$สิบแปดที$เน้นการเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์และระเบียบการที$
ยึดถือกันมาจนเป็ นจารี ต นักปรัชญาและศิลปิ นในขบวนการนี-พยายามผลักดันความมีค่าและความสมบูรณ์
ของความรู ้เชิงประสบการณ์ที$เกิดจากการประสบด้วยตนเองและตระหนักรู ้เฉพาะตนโดยไม่สามารถอธิ บาย
ให้ผูอ้ ื$ นรั บรู ้ หรื อทดสอบได้อย่างที$ ตนรู ้ หรื อประสบมา ทั-งนี- เพื$อให้หลุ ดพ้นออกมาจากการครอบงําด้วย
เนื- อหาและความรู ้สึกว่าด้วย ความงาม ความไพเราะตามรู ปแบบของยุคคลาสสิ ค ซึ$ งมักหมายถึงศิลปะของ
ยุคกรี ก-โรมันโบราณ โดยฮูมม์เห็ นว่า ฟูลเลอร์ นาํ เอาอิ ทธิ พลของลัทธิ โรแมนติกนิยม หรื อ จินตนิ ยม มา
ผสมกั บ ความคิ ด บางอย่ า งของกระแสความเคลื$ อ นไหวเชิ ง ปรั ช ญา-ศิ ล ปะที$ เ รี ยกว่ า “American
transcendentalism” หรื อ “อุตรภาพนิ ยมแบบอเมริ กนั ” ซึ$ งในที$น- ีขอให้ความหมายสั-น ๆ ว่า เป็ นแนวคิดทาง
ปรัชญาที$เชื$ อว่า ความรู ้วา่ ด้วยความเป็ นจริ งได้มาจากแหล่งของการรู ้ของที$จิตเกิดความรู ้แจ่มแจ้งชัดเจนได้
โดยไม่จาํ ต้องได้รับอิทธิ พลของประสบการณ์แบบวัตถุวิสัย (เช่นอิทธิ พลของสิ$ งแวดล้อมทั-งหลาย) ความรู ้
ในแบบอุตรภาพนิ ยมนี-อาจเรี ยกว่า เป็ นความรู ้แบบจิตวิสัย หรื ออัตวิสัย (subjective knowledge) ก็ได้ เช่ น
ญาณสังหรณ์หรื อคําบาลีที$ยาก ๆ เรี ยกว่า อัชฌัตติกญาณคือ การรู ้เองได้โดยจิตของตนเองบอกคนอื$นไม่ได้
การใช้ก ระแสความคิ ดสองแนวมาใช้ร่วมกันดังกล่ า วเกิ ดจากการที$ ฟูล เลอร์ ตอ้ งการโต้แย้งว่า ความรู ้ ที$
แท้จริ งมีลกั ษณะเป็ นอารมณ์และเป็ นญาณหรื อสิ$ งที$คน ๆ ใดคนหนึ$ งสามารถรู ้ได้เอง (intuitive) โดยไม่ตอ้ ง
อ้างอิงกับหลักการ ความเชื$ อ ความเห็น ความรู ้ ชุดใดชุ ดหนึ$ งที$ดาํ รงอยูใ่ นขณะนั-น ฮูมม์ ยังชี- วา่ ฟูลเลอร์ ดึง
เอาทฤษฎีต่าง ๆ ของเอ็มมานูเอล สวีเดนบอร์ ก (Emmanuel Swedenborg) (1688-1772) นักวิทยาศาสตร์ และ
นักเทววิทยา (theologian) ชาวสวีเดนผูว้ างรากฐานทางปรัชญาตะวันตกสายหนึ$ งคือ “Swedenborgianism” ที$
เกี$ ยวข้องกับความเชื$ อทางคริ สต์ศาสนาที$เชื$ อในการสื$ อสารโดยตรงกับโลกของจิตที$เป็ นความจริ งสมบูรณ์
คือพระผูเ้ ป็ นเจ้า.....เป็ นสิ$ งที$ศาสนิ กสามารถทําได้ โดยที$ฟูลเลอร์ จินตนาการถึงการเกิ ดมีวฒั นธรรมที$มีท- งั
ชายและหญิง (cultural androgyny) ซึ$ งจะเป็ นกระบวนการสังเคราะห์ (synthesis) ของลักษณะชาย-ลักษณะ
หญิงในกระบวนการวิภาษณ์วิธีแห่ งสองด้านตรงข้ามที$เอื-อต่อกัน (a dialectic of complimentary opposites)
(Humm, 1995: 104)
ลักษณะบางประการของความเป็ นผู้หญิงทีเ3 ป็ นฐานของวัฒนธรรมผู้หญิง
“การพึ3งพาตนเอง” (self reliance) กับ “พลังส่ วนตัว” (personal strength) การพึ$งพาตนเอง
เป็ นมโนทัศน์ ที$ดึง มาจากโรแมนติ ก นิ ยม กับ อุ ดรภาพนิ ยม เช่ นเดี ยวกับเสรี นิย ม (liberalism) ที$ มีค วาม
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เหมือนกันในเรื$ อง ปั จเจกชนนิ ยม (individualism) เพียงแต่ในทัศนแบบโรแมนติกนิ ยมกับอุดรภาพนิ ยมให้
ความสํ า คัญ มากเป็ นพิ เ ศษว่ า ปั จ เจกบุ ค คลควรจะพัฒ นาให้ เ ต็ ม ที$ ที$ สุ ด และควรได้รั บ การสั$ ง สอนให้
รับผิดชอบต่อชีวติ ของตนเอง นอกจากนั-นปั จเจกบุคคลในทัศนะแบบโรแมนติกนิยมต่างจากปั จเจกบุคคลใน
นัยของเสรี นิยมคือ โรแมนติกนิยมจัดวางปั จเจกบุคคลให้อยูใ่ นกระบวนการของการเติบโตแบบอินทรี ยห์ รื อ
การเติบโตแบบสิ$ งมีชีวติ (organic growth) ไม่ใช่การเติบโตแบบกลไก/จักรกล (mechanic growth) หรื อแบบ
เครื$ องจักร ดังนั-นอะไรก็ตามที$จะมาเป็ นอุ ปสรรคเหนี$ ยวรั-งศักยภาพในการเติบโตของปั จเจกบุคคล “ตาม
ธรรมชาติ ” ย่อมต้องถื อว่า เป็ นสิ$ งชั$วร้ าย รวมทั-งสัง คมและรั ฐบาลก็ท าํ ไม่ได้ที$ จะมาตรวจสอบเหนี$ ยวรั- ง
เสรี ภาพในการพัฒนาหรื อการคลี$ คลายของปั จเจกบุคคลแต่ละคน ตรงนี- เองที$ต่างจากทัศนะเสรี นิยมที$กลับ
มองว่ารัฐไม่ใช่อะไรที$จะมาปิ ดกั-นการพัฒนาตัวเองของปั จเจกบุคคล แต่เป็ นเสมือนโล่ที$คอยปกป้ องปั จเจก
บุคคลจากพลังทรราชย์อื$น ๆ ต่างหาก (Donovan, 1992,: 32)
อนึ$งกว่าที$ฟูลเลอร์ จะก้าวมาถึงความสามารถที$จะนําเสนอเชิงทฤษฎีได้น- นั เธอผ่านการอ่าน
มามากมาย เธอศึกษางานโรแมนติกนิ ยมแบบเยอรมัน (German romantics) จากงานของ เกอร์ เธ (Goethe,
1749-1832) และโนวาลลิ ส (Novalis) เช่ นเดี ย วกับ งานของกวีช าวอัง กฤษที$ มี ชื$ อเสี ย ง เช่ น วิล เลี$ ย ม
เวอร์ ดสเวอร์ ธ (William Wordsworth, 1770-1850) ซามูเอล ที. โคลริ ดจ์ (Samuel T. Coleridge, 1772-1834)
เพอร์ ซี บี. เชลลีย ์ (Percy B. Shelley, 1792-1822) และ จอห์น คีทส์ (John Keats, 1795-1821) เป็ นต้น จากนั-น
เธอนํา เอาหลัก คิ ดเรื$ องความเป็ นปั จเจกบุ คคลตามทัศ นะดังกล่ าวมาประยุก ต์ใ ช้ก ับผูห้ ญิ ง ดัง ปรากฏใน
ข้อความเหล่านี-เช่น “สําหรับมนุษย์แล้วพวกเขาไม่ได้ประกอบขึ-นด้วยอะไรก็ตามที$พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่
ได้โดยปราศจากการขยายตัว” (พูดอีกอย่างหนึ$ งคือ จะต้องมีการเปลี$ยนแปลงในเชิ งขยับขยายให้กว้างขึ-น/
เติ บโตขึ-น-ผูเ้ ขี ยน) ดังนั-น “เราจึ งต้องโยนอุ ปสรรคที$ขดั ขวางทุ กอย่างทิ-งไป เราจะต้องทําให้เส้นทางทุ ก
เส้นทางเปิ ดสําหรับผูห้ ญิงอย่างเสรี เหมือนอย่างที$ เปิ ดให้กบั ผูช้ าย” และข้อความที$น่าประทับใจมากที$สุด
อันหนึ$งที$จะช่วยทําให้เราเข้าใจเธอและนักสตรี นิยมวัฒนธรรมคือ
สิ$ งที$ผหู ้ ญิงต้องการไม่ใช่ในฐานะที$ผหู ้ ญิงจะเป็ นผูท้ าํ หรื อปกครอง แต่เป็ นธรรมชาติที$เรา
ต้อ งเติ บ โต (และ) เป็ นไปในฐานะปั ญ ญาชนที$ จ ะมองเห็ น (ปั ญ ญา) ในฐานะเป็ นจิ ต
วิญญาณที$จะอยู่อย่างเสรี แล้วไม่ถูกขัดขวาง (ทั-งนี- ก็) เพื$อที$ (เธอ) จะได้เปิ ดเผยให้เห็ นถึ ง
อํานาจ (ของเธอ)
(Donovan, 1992: 33, ข้อความในเครื$ องหมายวงเล็บเป็ นของผูเ้ ขียน)
นอกจากนั-นในความคิดเห็นของเธอเกี$ยวกับมนุ ษย์ในฐานะที$เป็ นปั จเจกบุคคล เธอเห็ นว่า
มนุ ษย์แต่ละคนเกิ ดมาเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ไม้ที$มีการออกแบบเฉพาะตัวฝั งอยู่ภายใน (นี$ เป็ นภาพลักษณ์ ที$
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โปรดปรานของแนวทางโรแมนติ กนิ ยม) ลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละคนนี- จะต้องได้รับอนุ ญาตให้เผย
แย้มและเติ บโตขึ-นมาในชั$วชี วิตของคน ๆ นั-น .....นี$ คือสิ$ ง ที$ เธอต้องการสื$ อออกมาเมื$ อเธอระบุ ว่าผูห้ ญิ ง
จะต้องเรี ยนรู ้ที$จะทําตามกฎที$มาจากภายในตัวเธอเองและจะต้องไม่ถูกสั$งการโดยกฎเกณฑ์จากภายนอก การ
สามารถกําหนดหรื อตัดสิ นได้โดยตัวเธอเอง (self-determination) นี- เอง ทําให้ผูห้ ญิ งสามารถพัฒนาพลัง
ส่ วนตัว (personal strength) ในการที$เธอต้องเผชิ ญหน้ากับโลก.....ประเด็นนี- ของเธอเหมือน ๆ กันกับวิธีคิด
ของแมรี โวลล์สโตนคราฟท์ ซาราห์กริ มเค และอลิซาเบธ สแตนตัน (Elizabeth Stanton) นักสตรี นิยมร่ วม
สมัยแนวเสรี นิยม (Donovan, 1992: 33)
อี ก ประเด็ นหนึ$ งที$ สมควรยกขึ- นมาคื อ เธอเห็ นว่า ผู้หญิงกับ ผู้ช ายต่ างกัน ดัง ปรากฏใน
ข้อความว่า
“ถ้าพวกเธอเป็ นอิสระ ถ้าพวกเธอสามารถพัฒนาพลังและความงามของผูห้ ญิงได้อย่างชาญ
ฉลาด พวกเธอย่อมไม่ปรารถนาที$จะเป็ นผูช้ ายหรื อเป็ นเหมือนผูช้ าย”
(Donovan, 1992: 34)
ตรงนี- สําคัญมากเพราะประเด็น “เหมือน VS แตกต่าง” เป็ นประเด็นที$ถกเถี ยงกันมากและ
เป็ นมานานแล้วในเรื$ องความสัมพันธ์หญิง-ชาย อย่างไรก็ตามนักสตรี นิยมรุ่ นศตวรรษที$ 20-21 (ปั จจุบนั )
จํานวนไม่นอ้ ย รวมทั-งนักสังคมศาสตร์ รุ่นใหม่ ๆ มักจะให้ความสําคัญของความแตกต่าง ความหลากหลาย
ความเลื$อนไหล ความมีพลวัติมากกว่าที$จะเน้นที$ความเหมือน โดยเฉพาะนักสตรี นิยมใช้ความแตกต่างนี- ไม่
เพียงเฉพาะความแตกต่างระหว่างหญิ ง-ชาย ความแตกต่างระหว่างเพศ/เพศภาวะเท่านั-น แต่ใช้กบั ความ
แตกต่างในสิ$ งที$เรี ยกว่า “ผูห้ ญิง” ด้วย
สตรีนิยมวัฒนธรรมยุคศตวรรษทีย3 สี3 ิ บ
จากสตรี นิยมสาย/แนวทางถึ งรากเหง้าหรื อแนวทางที$พยายามเจาะลึกลงไปให้ถึงรากเหง้า
ของปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ห ญิ ง -ชาย (เรื$ องเพศวิ ถี ) นี- เองที$ ส ตรี นิ ย มแนววั ฒ นธรรมร่ วมสมั ย หรื อ
Contemporary Cultural feminism พัฒนาต่อออกมาอีกทีหนึ$ ง แต่ตน้ ตอหรื อรากของวิธีคิดนี-มีมาก่อนเช่น
ในงานของ Charlotte Perkins Gilman นักประพันธ์หญิงผูเ้ ขียนเรื$ อง Herland (1915) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สตรี นิยมแนววัฒนธรรมนี-มกั ประยุกต์ใช้กบั สตรี นิยมที$ถือว่ามี “วัฒนธรรม
ผูห้ ญิง” หรื อ “women’s culture” ดํารงอยูจ่ ริ ง โดยใช้ “วัฒนธรรม” เป็ นมโนทัศน์สําคัญที$สุดในการวิเคราะห์
กล่าวอีกอย่างหนึ$งคือ สตรี นิยมแนววัฒนธรรมเป็ น “แนวเข้าสู่ การศึกษา” หรื อ “แนวทางเข้าสู่ ประเด็น” ตรง
กับภาษาอังกฤษว่า “approach” แนวหนึ$ งในการคิดและปฏิบตั ิการ (action) ของนักสตรี นิยม ซึ$ งอ้างว่าไม่วา่
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จะโดยธรรมชาติ และ/หรื อลักษณะตามธรรมชาติ หรื อผ่านทางธรรมชาติ พวกผูห้ ญิงได้พฒั นาสิ$ งที$สังคม
เรี ยกหรื ออ้างถึงว่าเป็ น “ลักษณะของผูห้ ญิง” “แห่งผูห้ ญิง” หรื อ “เป็ นผูห้ ญิง” ที$ในภาษาอังกฤษคือมโนทัศน์
เรื$ อง “feminine” หรื อ “female” characteristics นักสตรี นิยมแนวทางนี-กล่าว ว่าลักษณะต่างๆ ของความเป็ น
ผูห้ ญิ งนี- จะต้องนําไปเปรี ยบเที ย บแบบให้เห็ นความแตกต่าง (contrast) กับชุ ดของ “ลักษณะชาย” “แบบ
ผูช้ าย” หรื อ “อย่างชาย” หรื อ “masculine” หรื อ “male” characteristics ซึ$ งพวกผูช้ ายพัฒนาขึ-นมาในฐานะที$
เป็ นสมาชิกชั-นนําของสังคมแต่ก็ตอ้ งผ่านธรรมชาติหรื อโดยมาจากธรรมชาติดว้ ยเช่นกัน พูดอีกอย่างหนึ$ งคือ
ในทัศนะของนักสตรี นิยมแนวนี- ธรรมชาติหรื อลักษณะต่าง ๆ ตามธรรมชาติของความเป็ นหญิงเป็ นชายมีอยู่
และถูกพัฒนาขึ-นมาให้เป็ น วัฒนธรรมหญิง-วัฒนธรรมชายนัน$ เอง
ตัวอย่างเช่ นในเรื$ องของการทําความเข้าใจเรื$ อง การเป็ นแม่ (mothering) และสภาวะความ
เป็ นแม่ (motherhood) นักสตรี นิยมแนวนี- เขียนงานในแนวที$กล่าวข้างบนหลายคนเช่น Adian Rich (1977)
Dorothy Dinnerstien (1977) Nancy Chodorow… (1978) Judith Arcana (1983) เป็ นต้น เรื$ องของจิต
วิญญาณ (spirituality) ของความเป็ นหญิง-ชาย ที$แตกต่างกันก็มีงานของ Ursular King (1989) ในเรื$ องของ
ภาษา ได้แก่งานของ Dale Spender (1980) และ Mary Daly (1991) เรื$ อง ลัทธิ หญิงรักหญิงกับความเกี$ยวข้อง
กับความเป็ นผูห้ ญิงมีงานของ Adrian Rich (1980) Sheila Jeffreys (1985) และ Lilian Faderman (1981) เป็ น
ต้น ส่ วนเรื$ องการให้ เหตุผลทางศีลธรรม (moral reasoning ) ระหว่างหญิงกับชายก็มีงานของ Carol Gilligan
(1982) เรื$ องความรุ นแรงต่ อผู้หญิง ก็มีงานของหลายคนทีเดี ยวเช่น (Andea Dworkin 1981, Susan Griffin
(1984) Jalna Hamner กับ Marry Maynard (eds) (1987) และ Katharine Mackinmon (1982) เรื$ อง
Pornography หรื อ ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิโอ หนังสื อแนวลามกอนาจาร ก็มีงานของ Andea Dworkin 1981
และ Alice Echols (1993) เป็ นต้น อนึ$ งงานเขียนงานศึกษาเรื$ องต่าง ๆ โดยใช้แนวทางการทําความเข้าใจ
แบบสตรี นิยมวัฒนธรรมที$ออกมาใหม่กว่าที$ยกมาเป็ นตัวอย่างยังมีอีกมาก นักศึกษาและผูส้ นใจสามารถค้นดู
ได้ไม่ยากตามห้องสมุดหรื อทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
ประเด็นสําคัญต่อไปที$น่าตั-งข้อสังเกตของแนวคิดแบบสตรี นิยม วัฒนธรรมคือพวกเธอเห็น
ว่า “ความคิดตะวันตก” (western thought) นั-นผิดพลาดเพราะเป็ นความคิดที$มีแนวโน้มให้ความสําคัญหรื อ
ให้อภิสิทธิY กบั หนทางต่างๆ ในการเป็ นผูช้ าย (male ways of being) วิธีคิดและทําแบบผูช้ ายว่าเหนื อกว่า การ
เป็ น การคิ ดและการทํา แบบผูห้ ญิ ง โดยเฉพาะอย่างยิ$ง การให้อภิ สิท ธิY ต่ อลัก ษณะต่ าง ๆ (traits) ที$ ม กั จะ
สัมพันธ์กบั ผูช้ าย เช่ น ความเป็ นอิสระไม่พ$ ึงพาใคร (independence) ความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง
(autonomy) ความเฉลี ยวฉลาดหรื อมี ปัญญา (intellect) ความมีเจตนารม (will) แน่ วแน่ ความระมัดระวัง
รอบคอบ (wariness) การสามารถปกครองหรื อจัดองค์กรอย่างมี ลาํ ดับชั-นสู ง-ตํ$า (hierarchy) การครอบงํา
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ผูอ้ ื$นได้ (domination) สร้ างสรรค์วฒั นธรรม ความสามารถในการบรรลุ อุ ตรภาพ (transcendence) หรื อ
ภาวะที$อยูพ่ น้ ขอบข่ายของโลกหรื อธรรมชาติ หรื อภาวะที$พน้ จากโลกีย ์ วิสัย (เช่ น สามารถบรรลุ โสดาบัน
ได้) เป็ นผูส้ ร้างสิ$ งต่าง ๆ เช่ น ศิลปะดนตรี วรรณคดี ลัทธิ พรตหรื อพรตนิ ยม (asceticism) หมายถึ งทัศนะที$
ปฏิเสธการแสวงหาความสุ ขทางโลก นิยมการบําเพ็ญพรตเพื$อแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ (เช่นการออก
บวช ออกธุ ดงค์ เป็ นฤษีชีไพร) ความกล้าหาญโดยเฉพาะในสงครามและการต่อสู ้ดว้ ยกําลังด้วยอาวุธเป็ นต้น
ทั[งนีบ[ รรดานักสตรีนิยมแนวทางนีโ[ ต้ แย้ งว่ าสภาวะหรือลักษณะของความเป็ นชายหรื อในภาษาไทยใช้ วลีเชิ ง
อุปมาอุปมัยว่ า “ลูกผู้ชายอกสามศอก” เหล่ านั[นไม่ ได้ ดีกว่ าลักษณะต่ างๆ ที3มักนํามาเชื3 อมโยงกับผู้หญิงและ
ความเป็ นผู้หญิงทีม3 ีลกั ษณะตรงกันข้ ามก็ได้ อาจแย่ กว่ าด้ วยซํ[าไป อนึ$ งลักษณะต่าง ๆ ที$เชื$ อมโยงกับ “ความ
เป็ นผูห้ ญิง” ได้แก่ “สัมพันธภาพแบบพึ$งพาอาศัยกันไปมา” (interdependence) การให้ความสําคัญกับชุ มชน
มากกว่า ที$ จะอยู่อย่า งเป็ นอิ ส ระเฉพาะตัว การมี เครื อข่ ายเชื$ อมโยง (connection/networking) การแบ่ ง ปั น
(sharing) การใช้อารมณ์ (ความรัก ความห่ วงใย ความสงสารเห็ นใจ) อาจดี กว่าเหตุผลล้วน ๆ ความไว้เนื- อ
เชื$ อใจผูอ้ ื$ น การดํา รงชี วิตร่ วมกันอย่า งปราศจากลํา ดับ ชั-นการบัง คับ บัญชาแบบ สู ง -ตํ$า การรู ้ คุ ณ ค่ า ของ
ธรรมชาติ การรู ้ จกั อดกลั-นเก็บเอาไว้ภายในไม่แสดงออกอาจดี กว่าการแสดงออกอย่างเอะอะโผงผางและ
ก้าวร้ าว การให้ความสําคัญต่อกระบวนการ (process) มากกว่าหรื อพอ ๆ กันกับเป้ าหมายที$ตอ้ งการบรรลุ
เป็ นเพศที$ ส ดชื$ น รื$ นเริ ง รั ก สั น ติ แ ละใช้สั น ติ วิ ธี ใ นการแก้ปั ญ หาแทนที$ จ ะใฝ่ สงครามการต่ อ สู ้ และให้
ความสําคัญต่อชีวติ เป็ นต้น
สรุ ปประเด็ น สํ า คัญ ของข้อ ความในวรรคบนคื อ ทัศ นะในการวิ พ ากษ์ ส$ิ ง ที$ เ รี ยกว่ า
“วัฒนธรรม” ที$นกั สตรี นิยมเห็นว่าเป็ นผลิ ตผลของสั งคมชายเป็ นใหญ่ หรื อสั งคมปิ ตาธิปไตย (patriarchal
society) ที$ผลิ ตหรื อ “ประกอบสร้ าง” (construct) วัฒนธรรมชาย (male culture) ขึ- นมาจากสภาวะที$เป็ น
“ธรรมชาติ” เช่นเดียวกับที$ประกอบสร้าง วัฒนธรรมหญิง (female culture) ขึ-นมาจาก “ธรรมชาติ” เช่นการ
ที$ผหู ้ ญิงมีสรี ระร่ างกาย มีอวัยวะที$ทาํ หน้าที$ดา้ นการเจริ ญพันธุ์ (สื บพันธุ์) แต่การประกอบสร้างนี-เป็ นไปใน
ลักษณะ “เลยเถิด” จนกระทัง$ กลายเป็ นข้อจํากัดผูกมัดผูห้ ญิงให้อยูเ่ ฉพาะในกรอบของการทําหน้าที$เป็ นเมีย
และแม่กบั ปริ มณฑล “บ้านเรื อน” เท่านั-น ยิ$งไปกว่านั-นในสังคมปิ ตาธิ ปไตยยังให้อภิสิทธิ หรื อให้คุณค่าเป็ น
พิเศษกับ “ลักษณะชาย” “วัฒนธรรมชาย” ให้อยูส่ ู งกว่าเหนือกว่า “ลักษณะหญิง” หรื อ “วัฒนธรรมหญิง”
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ข้ อโต้ แย้ งและปฏิบัติการต่ อต้ านการครอบงําของวัฒนธรรมชายเป็ นใหญ่
ในที$น- ี อาจแบ่งเป็ นสองสามแนวทางหลัก ๆ คือ ให้ความชื$ นชมยกย่องเชิ ดชู “วัฒนธรรม
หญิ ง ” ไปเลย หรื อ “รื- อถอน” (deconstruct) มโนทัศ น์เรื$ อง “สั งคม-วัฒนธรรม” ให้หมดความน่ าเชื$ อถื อ
จากนั-นก็ “ประกอบสร้ าง” (construct) “วัฒนธรรมหญิงแนวใหม่” ขึ-นมาเพื$อประกวดประขันหรื อประชัน
ขันแข่ง (contest) กับ สังคม-วัฒนธรรมปิ ตาธิ ปไตย” กล่าวคือ
แนวทางที3หนึ3ง คือ “เล่นไปตามเพลง” ไม่ตอ้ งไปต่อสู ้ถกเถี ยงแต่ “เชิ ดชู” วัฒนธรรมหญิง
ให้มีความสําคัญขึ-นมา แนวทางนี-เป็ นการเดินตามทางของ Shulamith Firestone ที$เสนอไว้ในงานที$ถือว่าเป็ น
งานระดับคลาสสิ กของสตรี นิยมคือ The Dialectic of Sex (1970) โดยที$เธอเขียนไว้ในบางตอนว่า ผูห้ ญิง
สมควรที$จะ “ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมหญิง (ซึ$ งเป็ นวัฒนธรรมของ) อารมณ์ ญาณสังหรณ์ (intuition) ความ
รั ก ความสัมพันธ์ ส่วนตัวต่าง ๆ และอื$ น ๆ เป็ นต้น จากนั-นผูห้ ญิ งก็ต้องมี ภารกิ จที$ จะต้องดัดแปลงแก้ไ ข
ปั ญหาเรื$ องความไม่ เสมอภาคในระหว่า งวัฒนธรรมชายกับวัฒนธรรมหญิ งให้เกิ ดความเท่า เที ย มกันซึ$ ง
นําไปสู่ แนวทางทีส3 อง กล่าวคือวิธีการคือต้อง “รื- อถอน”

วิธี คิดแบบ “ขั-วตรงกันข้า ม” หรื อวิธี คิ ดแบบ

“ทวิลกั ษณ์ ” (binary opposition, dualism) ที$กาํ หนดให้เราคิดว่า ผูช้ าย= วัฒนธรรม ส่ วนหญิง= ธรรมชาติ
ทั-ง นี- การที$ จ ะทํา อย่ า งนั-น ได้ต้อ งหั น ความสนใจมุ่ ง ไปที$ การ “ฟื- นตัว ” (recovery) หรื อ “การพัฒ นา”
(development) ของวัฒนธรรมหญิ งที$ มีลกั ษณะเฉพาะตัวและเป็ นวัฒนธรรมที$ผูห้ ญิ งทุ กคนหรื อทั-งหมด
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้ อนึ$ งการที$จะบรรลุส$ิ งที$กล่าวมาขบวนการผูห้ ญิงจะต้องเข้าไปทําการให้นิยาม
ใหม่ กบั สุ นทรียศาสตร์ (aesthetics) คือปรัชญาว่าด้วยความงามและสิ$ งที$ถือว่างามในศิลปะและในธรรมชาติ
โดยศึกษาแบบเจาะลึกลงไปถึงประสบการณ์ คุณค่าทางความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยว่าอะไรงาม
อะไรไม่งาม เพราะอะไร และใครเป็ นผูก้ าํ หนดมันขึ-นมาเมื$อไรและที$ไหนเป็ นต้น กระบวนการนี- ยงั ไม่จบ
ผูห้ ญิงยังจะต้องสร้างสรรค์ สุ นทรี ยศาสตร์ ชุดใหม่ ขึ-นมาเพื$อที$จะ “ค้นพบ” หรื อ “ฟื- นฟู” สภาวะของการที$
ผูห้ ญิง “ถูกมองไม่เห็น” (women’s invisibility) ในงานด้านศิลปะ วรรณกรรม งานฝี มือต่าง ๆ เช่นการเย็บ
ปั กถักร้อย การทอผ้าและการทํากับข้าว (cooking) การทําสวนครัว ปลูกผัก ปลูกดอกไม้ จัดดอกไม้เป็ นต้น นีคือแนวทางทีส3 าม อย่างไรก็ตามขบวนการเคลื$อนไหวของผูห้ ญิงคงจะต้องใช้ท- งั สามแนวทางนี-ร่วมกันไปใน
ฐานะที$เป็ น “โครงการ” ที$จะต้องลงมือทําจริ ง
อนึ$ ง ผูเ้ ขี ย นเห็ นด้วยกับ นัก วิช าการที$ ส นใจในเรื$ อ งวัฒนธรรมว่า การกํา หนดนิ ย ามใน
แนวทางข้างบน เป็ นการมองหรื อเป็ นแนวคิดที$ค่อนข้างแคบเกิ นไปกับทั-งยังเอนเอียงไปทาง “วัฒนธรรม
มวลชน” หรื อ “Popular culture” มากไปหน่ อยแต่ก็ ไม่ใ ช่ ว่าไม่ถูก หรื อไม่ มีป ระโยชน์ เพีย งแต่ว่า
“วัฒนธรรม” ในการใช้ของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามี หลาย
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แง่มุมกว่านี- พูดอีกอย่างหนึ$งคือ สิ$ งที$เรี ยกว่า “วัฒนธรรม” เป็ นอะไรที$ใช้กนั อย่างแตกต่าง หลากหลาย และมี
การเคลื$อนไหวอยูต่ ลอดเวลา
สรุ ป
การจะทําความเข้าใจ สตรี นิยมวัฒนธรรมหรื อ Cultural Feminism ในฐานะที$เป็ นทฤษฎี
สายสตรี นิยม หรื อเป็ นกรอบคิดในการทํางาน (Conceptual Frame Work) น่ าจะเริ$ มต้นด้วยการทําความ
เข้าใจสิ$ งที$เรี ยกว่า “วัฒนธรรม” กับ “สตรี นิยม” ควบคู่กนั ไป ทั-งนี- เนื$ องจาก การใช้มโนทัศน์ “วัฒนธรรม”
ของนัก สตรี นิ ย มแนวทางนี- นอกจากอาจแตกต่ า งจากนั ก สั ง คมศาสตร์ ท $ัว ไป (นัก สั ง คมวิ ท ยา นั ก
มานุ ษยวิทยา นักวัฒนธรรมศึกษา) แล้วยังแตกต่างจากนักสตรี นิยมด้วยกันเองที$นิยาม “วัฒนธรรม” ต่าง
ออกไป เช่ นนักสตรี นิยมที$ นาํ เอาวิธีคิดแบบ “หลังโครงสร้ างนิ ยม” หรื อ “post-structuralism” และวิธีคิ ด
แบบ “หลังทันสมัยนิ ยม” หรื อ “post-modernism” มาใช้เป็ นกรอบวิธีคิดในการทําความเข้าใจ เข้าสู่ ปัญหา
หรื ออธิบายความสั มพันธ์ ทางเพศ/เพศภาวะ กระนั-นก็ตามการที$นกั สตรี นิยมวัฒนธรรมรุ่ นหลัง ๆ ยืนยันว่า
มี “วัฒนธรรมชั-นสู ง” กับ “วัฒนธรรมชั-นตํ$า” หรื อ “วัฒนธรรมผูด้ ี” กับ “วัฒนธรรมไพร่ ” ซึ$ งมโนทัศน์หลัก
ที$นาํ มาจัดประเภทวัฒนธรรมนี- คือเรื$ อง “ชนชั-น” ทําให้เรามองเห็น “ความแตกต่าง” ที$เป็ นเรื$ องสําคัญมาก
เรื$ อ งหนึ$ ง ของสตรี ศึ ก ษาและสั ง คมศาสตร์ นอกจากนั-นก็ ย งั ไปได้ดี ก ับ การจัดประเภทวัฒ นธรรมเป็ น
“วัฒนธรรมไทย” “วัฒนธรรมล้านนา” “วัฒนธรรมอีสาน” วัฒนธรรมจีน” “วัฒนธรรมมอญ” และ ฯลฯ ซึ$ ง
มโนทัศน์ในการนํามาเป็ นเกณฑ์ในการจัดประเภทคือ “ชาติพนั ธุ์” หรื อ “ethnicity” เช่นเดียวกับที$เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับการจัดประเภทว่ามี “วัฒนธรรมวัยรุ่ น” ซึ$ งเป็ นการใช้อายุหรื อช่วงวัยมาเป็ นเกณฑ์ เหล่านีเป็ นแง่มุมหรื อมิติต่าง ๆ ที$มีประโยชน์ในการมองปั ญหาต่าง ๆ ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิ งอํานาจในสังคมที$
นอกจากจะ “แตกต่าง” แล้วยังมีความ “ไม่เท่าเทียม” ปรากฏอยูด่ ว้ ย
อย่างไรก็ตามการที$นกั สตรี นิยมวัฒนธรรมให้ความสําคัญอย่างกระตือรื อร้นต่อคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของวัฒนธรรมผูห้ ญิง โดยเฉพาะในเรื$ อง “สภาวะการเชื$ อมโยงกันระหว่างผูห้ ญิง” หรื อ “women’s
connectedness” ก็ มีนักสตรี นิยมแนวนี- บางคนกลับมองเห็ นด้า นลบของลักษณะดัง กล่ าวโดยโต้แย้งว่า
บ่อยครั-งทีเดียวที$ “สภาวะการเชื$อมโยงกันระหว่างผูห้ ญิง” โดยเฉพาะอย่างยิ$งเมื$อผ่านทางประสบการณ์ของ
การมีเพศสัมพันธ์แบบจับคู่กบั เพศตรงข้าม (ชาย-หญิง) ก็ดี และการตั-งท้องก็ดีน- ี กลับกลายเป็ นสิ$ งที$ทาํ ให้
ผู ้ห ญิ ง ถู ก ขู ด รี ดและถู ก ละเมิ ด ดั ง จะเห็ น ได้ ใ นเรื$ อง สิ3 ง พิ ม พ์ / สื3 อโป๊ -อนาจาร/วรรณกรรมลามก
(pornography) โสเภณี การละเมิดหรื อลวนลามทางเพศ การข่ มขืน การทุบตีผ้ ูหญิง (women-battering) การ
บังคับให้ ต[ ังท้ องหรือบังคับไม่ ให้ ท้อง การทําหมัน การทําแท้ ง เหล่านี-เป็ นต้น ทัศนะแนวนี-เห็นว่า แท้จริ งแล้ว
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ผูห้ ญิงไม่ได้กลัวการทําลายล้าง หรื อการถูกทําให้แปลกแยก (alienation) โดย “คนอื$น” หรื อจาก “คนอื$น”
(เช่ น ผูช้ ายหรื อคนที$ มีเพศเป็ นหญิ ง แต่มีวิธี คิดแบบชายเป็ นใหญ่) .....พวกเธอไม่ไ ด้กลัว “คนอื$ น” มาก
เท่ากับที$พวกเธอเกลี ยดกลัวการถูกครอบครองโดย “คนอื$น” ในรู ปของ “องค์ชาติที$ไม่ได้รับการเชื- อเชิ ญ”
(uninvited penis) และตัวอ่อนของทารกที$เธอไม่ตอ้ งการ (unwanted foetus) (Code, 2000: 114) ประเด็นหลัง
นี- คือการตั-งท้องที$เธอไม่ตอ้ งการ/ไม่พร้อม เช่น ท้องจากการถูกข่มขืนท้องจากการที$ผูช้ ายไม่ยอมใส่ ถุงยาง
อนามัย เป็ นต้น
นักทฤษฎี สตรี นิยมที$เน้นด้านลบของการเสนอความสามารถในการเชื$ อมโยงของผูห้ ญิ ง
เป็ นสาระสําคัญประการหนึ$ งของวัฒนธรรมผูห้ ญิงมีหลายคน แต่ในที$น- ี ขอยกตัวอย่างบางคนเช่น แมรี ดาลี
(Mary Daly) เจนิ ซ เรย์มอนด์ Janice Raymond) แอนเดรี ย ดวอร์ คิน (Andrea Dworkin) และ ซาราฮ์ ลูเซี ย
ฮอกแลนด์ (Sarah Lucia Hogland) โดยเฉพาะแมรี ดาลี เธอมีความสงสัยหรื อมี ปัญหากับสิ$ งที$ เรี ยกว่า
วัฒนธรรมผูห้ ญิงหรื อ จริ ยธรรมผูห้ ญิง (women’s ethics) ที$สร้างขึ-นมาบนค่านิ ยมต่าง ๆ เช่น การดูแล (care)
หรื อ การเอาใจใส่ สนใจ ห่ วงใย ฯลฯ เธอมองว่าการดู แลเอาใจใส่ ในฐานะที$เป็ นกลไกของการรั บมื อกับ
ปั ญหา (coping mechanism) หรื อเป็ นยุทธวิธีในการป้ องกัน (defensive strategy) ที$ผหู ้ ญิงใช้ในโลกปิ ตาธิ ป
ไตยหรื อชายเป็ นใหญ่ ที$จดั โครงสร้างให้ทาํ งานในแบบต้านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที$ดีที$สุดที$ผหู ้ ญิงควรได้รับ
พร้อมนี-สังคมที$จดั วางโครงสร้างแบบนี-ยงั จํากัดเสรี ภาพของพวกเธอด้วย ดังนั-นผูห้ ญิงจึงมีลกั ษณะว่าเป็ นผูท้ ี$
“สนใจ” หรื อ “เอาใจใส่ ” ก็เพราะหากเธอไม่ทาํ ตัวอย่างนั-นพวกเธอก็จะถูกประณามว่า “ไม่ดี” เช่นเห็นแก่ตวั
โดยสังคมปิ ตาธิ ปไตยนัน$ เอง การที$ผูห้ ญิง “เป็ นแม่” ก็เพราะพวกเธอจําเป็ นต้องทําอย่างนั-น ประเด็นนี- ฮอก
แลนด์ออกมาสนับสนุ นให้แข็งแรงมากขึ-นเมื$อเธออธิ บายว่า พวกผูช้ ายได้พากันตัดสิ นใจแล้วา่ หน้าที$ของ
ผูห้ ญิงประการหนึ$งคือ ทําหน้าที$เป็ นแม่ (mothering) เนื$ องจากการทําหน้าที$แม่ดงั กล่าวช่วยธํารงรักษาไว้ซ$ ึ ง
โครงสร้างสังคมที$รับใช้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูช้ ายได้ดีที$สุด (เพิ$งอ้าง, น.114-115)
อย่างไรก็ตามควรรู ้ไว้ดว้ ยเช่นกันว่า “การเชื$ อมโยง” ก็ดี “การดูแลเอาใจใส่ ” ก็ดี มีท- งั ด้านที$
เป็ นลบและบวก นักสตรี นิยมวัฒนธรรมทั-งสองฝ่ ายคื อฝ่ ายที$ ยืนยันและผลักดันแนวคิ ดนี- กบั ฝ่ ายที$ ต- งั ข้อ
สงสัย ต่า งเห็ นพ้องต้องกันว่า ในสัง คมหรื อในโลกที$ ไม่ ใช่ ปิตาธิ ป ไตยมันน่ าจะเป็ นการดี หรื อปลอดภัย
สําหรับมนุษย์ทุกคนหรื อมนุ ษย์ท- งั มวลที$จะเอาใจใส่ ดูแล สนใจ ห่ วงใย ซึ$ งกันและกัน และมนุ ษย์ท- งั หลายก็
ควรจะชื$นชมยินดีกบั การที$ได้เชื$อมโยงติดต่อสัมพันธ์กนั (เพิ$งอ้าง, น.115)
สุ ดท้ายคงต้องบอกว่า สตรี นิยมวัฒนธรรมพร้ อมกับสตรี นิยมแนวทางอื$น ๆ เช่น เสรี นิยม
มาร์ ก ซิ ส ม์ สตรี นิ ย มแนวสั ง คมนิ ย ม เป็ นต้น ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถู ก ตั-ง คํา ถามจนถึ ง ขั-น ถู ก รื- อถอน
(deconstructed) โดยนักสตรี นิยมแนวหลังโครงสร้างนิ ยม/หลังทันสมัยนิ ยม (Feminist postructuralist / post
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modernist) ในประเด็นสําคัญ ๆ เช่น สมมุติฐานเกี$ยวกับความรู้ ภาวะประธาน (subjectivity) และ อํานาจ ใน
ปรัชญาแบบตะวันตก ซึ$ งนักศึกษาและผูส้ นใจจะต้องติดตามค้นคว้าต่อไป
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