เพศภาวะกับวัฒนธรรมและการเมืองเรื่องวัฒนธรรม∗
ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพศภาวะกับวัฒนธรรมอาจเป็นหัวข้อทางการถกเถียงการศึกษา วิจัย และทําความเข้าใจด้วยตัวของ
มันเองก็อาจได้ แต่ถ้าหากเราพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีคิดแบบสตรีนิยมวัฒนธรรม (cultural feminism) ก็
ดี วิธีคิดว่าด้วย ทฤษฎีวัฒนธรรม (cultural theory) และหรือ วัฒนธรรมศึกษาในทัศนของนักสตรีนิยมก็ดี
เราจะรู้ทันทีว่าการถกเถียงเรื่องเพศภาวะและหรือผู้หญิงกับวัฒนธรรมนั้น ไม่เหมือนกับการศึกษาวัฒนธรรม
ในแนวทางสังคมวิทยา มานุษยวิท ยา ซึ่งมีเป้าหมายเพียงเพื่อ “ทําความเข้าใจ” แต่สตรีนิยม และเพศภาวะ
นิยมมีเป้าหมายอย่างน้อยสามเรื่องคือ “ทําความเข้าใจ” “ทําความเข้าใจใหม่” หรือ “คิดใหม่” บางครั้งถึงขั้น
“ถอดรื้อ” และสุดท้ายคือผลักดันให้เกิดความรู้/ความเข้าใจใหม่ที่สามารถนําไปต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ตรงนี้คือด้านที่เป็นการเมืองเรื่องวัฒนธรรม หรือ การเมืองเชิงวัฒนธรรมนั่นเอง
แต่สิ่งที่ขอตั้งข้อสังเกตไว้ ณ ตอนนี้เลยคือ สตรีนิยมวัฒนธรรม (cultural feminism) กับทฤษฎี
วัฒนธรรมของนักสตรีนิยม (feminist cultural theories) นั้นไม่เหมือนกัน ส่วนวัฒนธรรมศึกษาใน
ทั ศ นะของนั ก สตรี นิ ย มกั บ ทฤษฎี วั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ ในทั ศ นะของนั ก สตรี นิ ย มนั้ น มี ชุ ด ความคิ ด ที่
เชื่อ มโยงถึงกัน ได้ และที่สําคัญไม่น้ อยไปกว่านั้น สตรีนิยมวัฒ นธรรมกับ สตรีนิย มแนวต่ าง ๆ และ
วัฒนธรรมศึกษาต่างมีการเมืองคนละแบบอีกด้วย
พู ด อี ก อย่า งหนึ่ ง คื อภายใน “สตรี นิยม” มีนิยามว่าด้วย ‘วั ฒนธรรม’ ที่ห ลากหลายและมี ‘ทฤษฎี
วัฒนธรรม’ (Cultural theories) ที่หลากหลายมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันและเอามาปนเปกันไม่ได้เพราะจะ
เกิดความสับสนและงุนงง
เรื่องที่จะเล่าต่อนี้จึงจําเป็นต้องแยกเล่าเป็นเรื่อง ๆ ไป และทําได้แบบเก็บความเอาแต่เฉพาะประเด็นที่
เป็นสาระสําคัญเท่านั้น

∗

สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมในข้อเขียนนี้ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับ “วัฒนธรรม” ในภาษาพูด เขียน และวิธีคิดของคนทั่ว ๆ ไป
แต่เหลื่อม ๆ กันได้ หากใช้นิยามคําว่า “วัฒนธรรม” หมายถึงวิถีชีวิตที่ได้มาจากการเรียนรู้ และเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม
ก็จะยิ่งครอบคลุมความหมายที่กว้าง แต่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเมื่อนําไปใช้ใน ‘บริบท’ ต่าง ๆ เช่น เวลา-สถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
พร้อมกันนั้นต้องถือว่า “วัฒนธรรม” มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
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สตรีนิยมวัฒนธรรม
(Cultural Feminism)
สตรีนิยมวัฒนธรรมเป็นวิธีคิดเพื่อที่จะทําความเข้าใจสภาวการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผู้หญิงตะวันตกเผชิญ
อยู่เป็นวิธีคิดของนักสตรีนิยมที่นําไปสู่ การกระทําปฏิบัติการ หรือการเคลื่อนไหวผลักดันขบวนการผู้หญิง ซึ่ง
อ้างว่า ไม่ว่าจะใช้ฐานคิดว่าเป็นเพราะ “ธรรมชาติ” (nature) และหรือเป็นเพราะ “การเลี้ยงดู” (nurture) ก็
ตาม ผู้หญิงได้พัฒนาสิ่งที่สังคมเรียกว่า “ลักษณะหญิง” หรือ “ความเป็นผู้หญิง” ในความหมายภาษาอังกฤษ
ว่า “feminine characteristics” หรือ “ลักษณะชาย” ในความหมายภาษาอังกฤษว่า “masculine” ขึ้นมา อนึ่งชุด
ของ “ลักษณะต่าง ๆ “ ของความเป็นผู้หญิงนั้นในทัศนะของนักสตรีนิยมวัฒนธรรมจะต้องนําไปเปรียบเทียบ
(compare) และเปรียบเทียบแบบนํามาตัดกันเพื่อหาความแตกต่าง (contrast) กับชุดของลักษณะความเป็นชาย
หรือ “ลูกผู้ชาย” ที่พวกผู้ชายเป็นผู้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งการพัฒนาลักษณะความเป็นชายโดยผู้ชายนี้พัฒนาขึ้นมา
จากฐานคิดทั้งสองฐานเหมือนกันคือ “ธรรมชาติ” (nature) กับ “การเลี้ยงดู” (nurture) (Rosemarie Tong, ใน
Code, L. ed., 2004:113) อนึ่งคําว่า ‘พัฒนาขึ้นมา’ ข้างบนถ้าใช้ภาษาของนักสตรีนิยมแนวการประกอบสร้าง
ทางสังคมน่าจะตรงกับคําว่า ‘ประกอบสร้าง’ ขึ้นมา
ข้อความข้างบนหมายความว่า
1. วิธีคิดของนักสตรีนิยมวัฒนธรรมยอมรับว่า ลักษณะต่าง ๆ ของความเป็นหญิง (feminine female
characters) ก็ดี ลักษณะต่าง ๆ ของความเป็นชาย (masculine / ‘male’ characters) ก็ดี มีฐานมาจากทั้ง
“ธรรมชาติ” และ “การเลี้ยงดู”
2. ผู้หญิงก็มีส่วนเป็นผู้พัฒนา “ความเป็นหญิง” เช่นเดียวกับที่ผู้ชายเป็นผู้พัฒนา “ความเป็นชาย” บน
ฐานคิดตามข้อ 1. ด้วย (แต่นักสตรีนิยมวัฒนธรรมบางคนไม่เห็นด้วย ซึ่งเราจะพูดถึงในตอนหลัง ๆ-ผู้เล่า)
3. การทําความเข้าใจสภาวะความเป็นหญิง-ชาย/เพศภาวะ นอกจากจะต้องคิดตามข้อ 1 และ 2 แล้ว
ยังต้องนําชุดของลักษณะหญิง-ลักษณะชายมาเปรียบเทียบ (compare) และ ‘ตัดกัน’ (contrast) ด้วย
นักสตรีนิยมวัฒนธรรม (ในตะวันตก) พยายาม ‘จับผิด’ ความคิดแบบตะวันตกเพราะพวกเธอเห็นว่า
ความคิดเหล่านั้น มีแนวโน้มที่จะให้อภิสิทธิ์กับวิถีทางต่าง ๆ แบบเป็น ‘ชาย’ (‘male’ ways of being) การคิด
(thinking) และการกระทํา (doing) เหนือกว่าวิถีต่าง ๆ ของความเป็น ‘ผู้หญิง’ (female) ประเด็นสําคัญที่พวก
เธอเน้นเป็นพิเศษคือ พวกเธอโต้แย้งว่า บุคลิกลักษณะ (traits) ที่ตามจารีตหรือเท่าที่ทํากันอยู่ถือว่าเกี่ยวข้อง
กับหรือเป็นของผู้ชาย เช่น ‘ความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร (independence) สภาวะอิสระ (autonomy) สติปัญญา/
พุทธิปัญญา (intellect) ความมุ่งมั่นหรือเจตนารม (will) ความรอบคอบระมัดระวัง (wariness) การปกครอง
อย่างมีลําดับชั้น (hierarchy) การมีอํานาจ/อิทธิพลเหนือผู้อื่น (domination) วัฒนธรรม (culture) อุตรภาพ
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(transcendence)1 ผลิตภัณฑ์ (product)2 สุนทรีภาพ (asceticism) สงครามและความตาย’ (Jaggar, 1992:364,
อ้างใน, เพิ่งอ้าง, น.เดียวกัน) นักสตรีนิยมวัฒนธรรมโต้แย้งว่าบุคลิกลักษณะต่างที่ว่ากันว่าเป็นของผู้ชายนั้น
ไม่ดีกว่า และอาจเลวร้ายกว่า บรรดาลักษณะต่าง ๆ ที่ว่ากันว่าเป็นลักษณะหญิงเสียด้วยซ้ําไปซึ่งได้แก่ ‘การ
พึ่งพาอาศัยกัน’ (interdependence) ความเป็นชุมชน (community) การเชื่อมโยง (connection) การแบ่งปัน
(sharing) อารม (emotion) ร่างกาย (body)3 ความเชื่อใจ (trust) การปราศจากการปกครองหรือความสัมพันธ์ที่
มีลําดับชั้นสูงต่ํา (absence of hierarchy) (ความเป็น) ‘ธรรมชาติ’ (nature)4 อัพภัตรภาพ (immanence)5
กระบวนการ (process)6 ความรื่นเริง (joy) สันติภาพและชีวิต (Jaggar ในเพิ่งอ้าง น.เดียวกัน)
ในทัศนะของโจเซฟีน โดโนแวน (Josephine Donovan) เธอจัดวิธีคิดของนักสตรีนิยมวัฒนธรรมแห่ง
คริสตศตวรรษที่สิบเก้าว่าเป็นวิธีคิดที่เกินออกไปจากวิธีคิดพื้นฐานของนักเหตุผลนิยม และความเชื่อมั่นใน
กฎหมายของทฤษฎีเสรีนิยมแบบปัญญาสว่าง พูดอีกอย่างหนึ่งคือสามารถจัดได้ว่าเป็นสํานักทฤษฎีสตรีนิยม
อีกสํานัก หนึ่งที่ไม่สามารถจัดให้ลงตัวว่าเป็นเสรีนิยมแบบปัญญาสว่างได้ เนื่องจากวิธีคิดและเป้าหมายการ
ต่อสู้ทางการเมืองเป็นคนละแบบ คือแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นักสตรีนิยมวัฒนธรรม
แสวงหาการเปลี่ยนรูป หรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในความหมาย ‘cultural transformation’ ที่พวกเธอ
คิดว่ากว้างกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กล่าวคือพวกเธอยังคงเชื่อในวิธีคิดแบบวิพากษ์และการพัฒนา
ตนเอง (self-development) อยู่แต่ในขณะเดียวกันพวกเธอให้ความสนใจกับบทบาทของสิ่งที่เรียกว่า ‘วิธีคิด
แบบไม่มีเหตุไม่มีผล’ หรือ ‘non-rational thinking’ กับด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น ด้านที่เป็น ‘สัญชาติญาณ’
‘การหยั่งรู้’ ‘สังหรณ์’ ‘การรู้เอง’ หรือ ‘อัชฌัชติกญาณ’ (intuition) ในความหมายว่า การที่จิตเกิดความรู้แจ่ม
แจ้งชัดเจนโดยตรงไม่ต้องอาศัยการอ้างเหตุผลหรือความรู้อันเป็นตัวกลาง (ตัวอย่างเช่น การพูดว่า “เมื่อผู้ชาย
เป็นมนุษย์และสามารถเข้าถึงธรรมได้ ผู้หญิงก็เข้าถึงธรรมได้เหมือนกันเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน” วิธีคิดแบบ
นี้เรียกว่า การอนุมานหรือ inference-ผู้เล่า) นอกจากนั้น นักสตรีนิยมวัฒนธรรมยังให้ความสําคัญกับด้านที่
เป็นการร่วมมือกัน หรือรวมหมู่ในชีวิต (collective side of live) อีกด้วย (Donovan, 1992:31) จากวิธีคิด
ดังกล่าวนําพวกเธอไปสู่การเน้นย้ําเรื่องความแตกต่างแทนที่จะมองความเหมือนระหว่างเพศ
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ภาวะที่อยู่พ้นขอบข่ายของโลกหรือธรรมชาติ, ภาวะที่พ้นจากโลกียวิสัย ในพุทธศาสนา น่าจะได้แก่ การบรรลุถึง ‘พรมจรรย์’
น่าจะหมายถึงความสามารถในการผลิตสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุสิ่งของที่เป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตทางวัตถุและงานทางศิลปะ
ฯลฯ
3
การไม่หลุดพ้นจากร่างกาย
4
ในความหมายว่า ไม่ต้องเสกสรร ปั้นแต่ง หรือแกล้งทํา เช่น อ้างว่า ‘ฉันมีวัฒนธรรม’
5
สภาวะที่สิ่งใดสิ่งหนึง่ ปรากฏอยู่ในอีกสิ่งหนึ่ง ใช้ในความหมายตรงข้ามกับ ‘อุตรภาพ’ เช่น กายกับจิตอยู่ด้วยกันได้ ไม่
จําเป็นต้องทําให้จิตหลุดออกไปเหนือกาย
6
ใช้ในความหมายตรงข้ามกับ ‘product’ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตออกมาแล้ว แต่ให้ความสําคัญกับ ‘กระบวนการ’ การ
ผลิต เป็นต้น
2

4

ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงกับคุณลักษณะของผู้หญิง
วิธีคิดของนัก สตรีนิยมแนวนี้จึงมองหาและมองว่าคุณลัก ษณะต่าง ๆ ของผู้ หญิง หรือ “feminine
qualities” ดังเช่นที่กล่าวถึงแล้วในย่อหน้าก่อนนั้น พวกเธอถือว่าอาจเป็นที่มาของความเข้มแข็งและการเห็น
คุณค่าหรือความภูมิใจของตัวเอง (personal strength and pride) และเป็นเสมือน ‘น้ําพุ’ หรือ ‘ต้นน้ํา’ ของการ
เกิดใหม่มีพลังขึ้นมาอีกครั้งของสาธารณ (หรือสังคม-ผู้เล่า) ได้ด้วย เพราะฉะนั้นทางเลือกต่าง ๆ ที่นักสตรี
นิยมแนวทางนี้ที่มีต่อ ‘สถาบันต่าง ๆ’ (institutions) (หมายถึงสถาบันทางสังคม) ที่นักทฤษฎีเสรีนิยมละไว้ไม่
แตะต้อง เช่น ศาสนา การแต่งงาน และบ้าน (home) ได้รับการยกขึ้นมาพูดถึง ถกเถียงวิพากษ์และรณรงค์โดย
นัก สตรีนิยมวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบ นัก ทฤษฎีสตรีนิยมสายนี้เคลื่อนย้ายเลย
ออกไปจากทัศนะว่า สิทธิของผู้หญิงเป็นเป้าหมายในตัวของมันเองไปสู่การมองว่าสิทธิทั้งหลายเป็นเครื่องมือที่
จะนําไปสู่การปฏิรูปสังคม (Donovan, 1992:32)
สตรีนิยมปฏิรูปสังคมแนวทางใช้วัฒนธรรม
ชื่อดัง กล่าวข้างบน ‘ผู้เ ล่า’ เป็ นคนใช้เ พื่อนํ าเสนอว่า สตรีนิยมแนวปฏิรูป อาจมีหลายแนวทาง เช่น
ปฏิรูปโดยใช้การเมืองและกฎหมายเป็นเครื่องมือ แต่การใช้กฎหมายตามแนวทางเสรีนิยม แม้จะยึดหลัก สิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคก็ต้องดูต่อไปว่า สิทธิ ฯลฯ เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตด้านใดของผู้หญิง ซึ่งถ้าใช้
‘คํา’ ทางสังคมวิทยาก็จะตรงกับ ‘สถาบัน’ ต่าง ๆ ทางสังคม แต่ถ้ามองจากทัศนะของนักสตรีนิยมวัฒนธรรมก็
อาจมองถึง ‘วิถีชีวิตด้านต่าง ๆ’ ซึ่งนักมานุษยวิทยาแนวชาติพันธุ์วรรณาก็ดี แนวโครงสร้าง-หน้าที่นิยมก็ดีมัก
จัดว่าเป็นเรื่องของ ‘วัฒนธรรม’
จุ ด ยื น ของนั ก สตรี นิ ย มวั ฒ นธรรมแนวปฏิ รู ป สั ง คมโดยใช้ วั ฒ นธรรมนี้ ถื อ ว่ า ผู้ ห ญิ ง ควรและ
จําเป็นต้องเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ และเข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (หรือมีส่วนร่วมทางการเมือง-ผู้เล่า)
ทั้งนี้เพราะมิติมุมมองด้านศีลธรรมของพวกเธอเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการทําความสะอาดโลกทางการเมือง
(แบบผู้ชาย) ที่เสื่อมทราม (Donovan, 1992:32) ทั้งนี้เพราะ ‘ผู้หญิง’ มีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีคือ
วิสัยทัศน์มาตาธิปไตยหรือหญิงเป็นใหญ่ (matriarchal vision)
มโนทัศน์ หรือเจตนคติ (concept) เรื่อง ‘มาตาธิปไตย’ นี้ถือว่าเป็นสาระสําคัญประการหนึ่งของทฤษฎี
สตรีนิยมวัฒนธรรม มีความหมายสั้น ๆ ว่า เป็นความคิด/ความเห็นว่าด้วยสังคมที่มีผู้หญิงเข้มแข็งและได้รับ
การชี้นําโดยความห่วงใยและคุณค่าต่าง ๆ (values) แบบผู้หญิงเป็นสาระสําคัญ สาระสําคัญที่ว่านี้นอกจากที่
ได้กล่าวถึงแล้วในย่อหน้าก่อน ๆ ได้แก่ ‘สงบนิยม’ หรือ “pacificism” การร่วมมือ (cooperation) การจัดการยุติ
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง (nonviolent settlement of differences) และการบริหารจัดการชีวิต
สาธารณะอย่างผสมผสานกลมกลืนกัน ในช่วงปลายของศตวรรษที่สิบเก้าวิสัยทัศน์นี้ได้รับการแสดงออกใน
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ทฤษฎีมาตาธิปไตย ซึ่งนักมานุษยวิทยาในยุคนั้น นําเสนอว่าเป็นช่วงหนึ่งของยุคสมัยของการวิวัฒนาการทาง
สังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยมีอยู่ สภาวะมาตาธิปไตยนี้ไปปรากฏตัวอยู่ในนิยายหรือวรรณกรรมผู้หญิงใน
ยุคสมัยนั้น ที่เด่นที่สุดคือหนังสือของชาร์ลอต เพอร์กินส์ กิลแมน (Chaelstte Perkins Gilman) เรื่อง Herland
(1911) ที่นําเสนอภาพสังคมมาตาธิปไตยตามแบบอุดมคติ (matriarchal utopia) อนึ่งทฤษฎีสตรีนิยมวัฒนธรรม
ที่พูดถึงสังคมมาตาธิปไตยนั้น บางครั้งมีชื่อเรียกว่า “theory of matriarchate”
การให้ความสําคัญของอารมณ์ความรู้สึกกับลัทธิโรแมนติก
ลัทธิโรแมนติกหรือ “romanticism” เป็นขบวนการ (movement) ในประวัติศาสตร์ของปรัชญาและ
ศิลปะที่เน้นการเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และระเบียบที่ยึดถือกันมา นักปรัชญาและศิลปิน
นักเขียนของขบวนการนี้ถือว่า อารมณ์ความรู้สึกสําคัญกว่าเหตุผล มรดกตกทอดจากลัทธิโรแมนติกนี้ นักสตรี
นิยมบางคนเชื่อว่าทําให้เกิดวิธีคิดแบบสตรีนิยมวัฒนธรรมในตะวันตก ตัวอย่างเช่น หนังสือของมาร์ก าเร็ต
ฟูลเลอร์ (Margarett Fuller) เรื่อง Woman in the Nineteenth Century (1845-พ.ศ.2388 ประมาณ 173 ปี
มาแล้วนับถึงผู้เล่าเขียนต้นฉบับ) กล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตของขบวนการเคลื่อนไหวของลัทธิโรแมน
ติกในยุโรป หรือที่ดูเหมือนจะชัดกว่านั้นคือ เป็นผลผลิตของอุต รภาพนิยม แบบอเมริกั น หรือ “American
transcend dentalism” มากกว่า กล่าวคือปรัชญาแนวนี้ เน้นความสําคัญความรู้เชิงอารมณ์ การรู้เอง (intuitive
ซึ่งเรียกว่า อัชฌัตติกญาณ) พร้อมกันนั้นก็สนับ สนุนการแสดงออกต่าง ๆ ตามทัศนะมองโลกแบบมีชีวิตชีวา
(organic world view) ซึ่งต่างกันมากจากทัศนะในการมองโลกตามแบบนักเหตุผลนิยมแนวปัญญาวาบ
(Enlightenment rationalists) ที่มีลักษณะเป็นกลไก (mechanic หรือเป็น ‘เครื่องจักรเครื่องยนต์’ เช่น การมอง
โลกตามหลักกลศาสตร์และเลขคณิตตามอิทธิพลของเซอร์ไอแซคนิวตันที่อ้างว่า โลกและจักรวาลเป็นไปตาม
กฎของแรงดึงดูด หรือ ‘gravity’ เป็นต้น-ผู้เล่า) (Donovan, 1992:32)
ตัวอย่างของวิธีคิดแนวโรแมนติก และอัชฌัชติกญาณที่ถูกจัดว่าเป็นวิธีคิดหนึ่งในแนวจิตนิยมนี้ ปรากฏ
ในหลายเรื่อง เช่น เรื่อง การพึ่งพาตนเอง หรือ “self-reliance” วิธีคิดแบบนี้เคยปรากฏมาแล้วในวิธีคิดของ
นักสตรีนิยมเสรีนิยม เช่น แมรี่ โวลสโตนคราฟท์ (Mary Wollstonecraft) กับ ซารา กริมเก (Sarah Grimké) ซึ่ง
แสดงความกั ง วลกั บ กระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม (socialization) ที่ ส อนให้ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งพึ่ ง พาคนอื่ น
เช่นเดียวกับอลิซาเบธ เคดี สแตนตัน (Elizabeth Cady Stanton) เขียนถึง “Solitude of Self” ซึ่งอาจแปลเป็น
ไทยว่า “วิเวกแห่งตั วตน” หรือ “ความอยู่ห่างไกลของตั วตน” อนึ่งต้องเข้าใจด้วยว่า “โรแมนติก นิยม” ก็ ดี
“อุ ต รภาพนิ ยม” ก็ ดี และ “เสรี นิ ยม” มี จุ ด ร่ ว มกั น ประการหนึ่ง คือ มี พื้ น ฐานเป็ น “ปั จ เจกชนนิ ยม” หรื อ
“individualism” เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าพบว่าในความคิดของมาร์ก าเร็ต ฟุลเลอร์นั้นเธอเห็นว่า
ปัจเจกชนแต่ละคนเกิดขึ้นมาเสมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมือน คือถูกออกแบบมาไม่เหมือนใครจากภายใน
(ซึ่งเป็ นภาพลั ก ษณ์ โ ปรดของแนวโรแมนติก ) ดั ง นั้นเมล็ ดพั นธุ์ที่ว่านี้ค วรจะได้รับ โอกาสที่จะเบ่ง บานหรื อ
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คลี่คลายออกมาในช่วงชีวิตของคน ๆ นั้น ตรงนี้เองคือประเด็นที่เธอเสนอว่า “ผู้หญิงจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติ
ตามกฎจากภายใน และไม่ยอมให้ถูก ชั ก นําให้ทํ าตามจากภายนอก นี้คือ “การตั ดสิน (ใจ) ด้วยตั วตนของ
ตนเอง” หรือ “self-determination” ที่สามารถทําให้ผู้หญิงพัฒนาพลังหรือความแข็งแกร่งส่วนตัว (personal
strength) ในการเผชิญหน้ากั บโลกใบนี้ เมื่อทําอย่างนี้แล้วจะทําให้ผู้หญิงยืนอยู่ไ ด้บนขาของตัวเอง อนึ่ง
ข้อสังเกตหรือประเด็นนี้เหมือนกับที่โวลสโตนคราฟท์ กริมเก และสแตนตัน นักสตรีนิยมเสรีนิยมแนวปัญญา
วาบตั้งไว้
ประเด็นสําคัญที่ ‘ผู้เล่า’ ขอย้ําเตือนไว้ตรงนี้คือการให้ความสําคัญกับ ‘คุณลักษณะ’ หรือ ‘คุณสมบัติ’
ภายใน กล่าวคือเป็นเรื่องของ ‘จิตใจ’ ที่เข้มแข็งและสามารถลอยอยู่เหนือกายได้
การแยกตัวออก (separation thesis) ของผู้หญิง
การแยกตั ว ออกจาก “คนอื่ น ๆ” หรื อ “สั ง คม” หรือ บางครั้ง ถึง ขั้ น “การทํ าตั วโดดเดี่ย ว” หรื อ
“isolation” ของผู้หญิงนั้นในทัศนะของฟูลเลอร์ถือว่าสําคัญต่อกระบวนการ “พัฒนาตนเอง” แต่ก ารแยก
ออกมานี้นั้นเป็นการแยกออกมาอยู่ร่วมกับ “ความจริงของคน ๆ นั้น”7 การทําแบบนี้ทําให้คน ๆ หนึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ ได้ดีกว่า สามารถที่จะรักและเป็นความรักที่มาจากพลังที่เข้มแข็งไม่ใช่รักแบบ ‘ปวกเปียก’
หรื อเกิ ด จากความ ‘อ่อ นแอ’ คื อ ‘ยอมสยบให้ ’ ตรงนี้ อาจถือได้ ว่ าเป็ นจุ ด เด่น ของฟู ล เลอร์ และสตรี นิ ยม
วัฒนธรรมที่ต่างไปจากสตรีนิยมเสรีนิยมแบบปัญญาวาบที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทั้งหลายบนฐานความ
รัก และไม่ได้พูดถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน อนึ่งว่ากันว่าฟูลเลอร์ได้ความคิดเรื่องการแยกตัวของผู้หญิงไปอยู่
ร่วมกับ “ความเชื่อ” และ “ความรู้/ความจริง” ของตนเองมาจากธรรมเนียมจารีต และความเชื่อเรื่อง “Sun
God” ของคนพื้นเมืองอเมริกันหรือ “Native American” ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้จักในนาม “อินเดียนแดง”
(Donovan, 1992:32)
นักศึกษาและผู้สนใจอาจมองหาลักษณะที่คล้ายคลึงกันในผู้หญิงกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบวช
เรียนและ ‘การปฏิบัติธรรม’ เป็นต้น แต่พร้อมกันนั้นก็ควรตั้งคําถามด้วยว่าเพราะอะไรพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยจึงห้ามผู้หญิงบวช? อ้อ! อย่าลืมว่า สังคมไทยเชื่อเรื่องผีด้วย ดังนั้นการทําความเข้าใจเรื่องผี.....ไม่ใช่ ‘นาง
นาค’ ในภาพยนตร์เ ท่านั้น แต่ต้องดูไ ปถึงขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีที่เ กี่ยวข้องกับ ความเชื่อ เรื่อ งผี
ทั้งหลายด้วย เช่น “ผีปู่ย่า” “ผีเฮือน” “ผีมด-ผีเม็ง” และ “ผีกะ” ในล้านนาผี “ปู่สังกะสา-ย่าสังกะไส” ผีอื่น ๆ
ในภาคอีสานและในสังคมลาว เขมร ลัทธิความเชื่อเรื่อง “ผีนัท” และผีอื่น ๆ ในพม่า กับความเชื่อเรื่องผีในกลุ่ม
คนผู้พูดภาษาไต-ลาว ทั้งหลาย รวมทั้งบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ด้วย
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ซึ่งในบางสังคม บางวัฒนธรรมเป็น “ความจริงร่วม” ของสังคมนั้น ๆ
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การแยกตัวออก (separation thesis) ของผู้ชาย
ทัศนะนักสตรีนิยมแนววัฒนธรรมนี้เมื่อใช้มองผู้ชายพวกเธอเห็นว่า ‘สิ่งที่ดํารงอยู่’ หรือ ‘entity’ ที่
เรียกว่า “ตัวตนที่เป็นอิสระ” หรือ “autonomouse self” นั้น โดยทั่วไปพวกเธอให้ภาพว่าเป็นผู้ชายทางชีววิทยา
ผู้ซึ่งมีความตั้งใจที่จะทําให้ผลประโยชน์ของเขาเกิดมีอย่างมากที่สุดที่จะมากได้และลักษณะดังกล่าวนี้พวกเธอ
มองว่าครอบงําวิธีคิดทางปรัชญาและเทวศาสตร์หรือศาสนศาสตร์ (theology) ของตะวันตกอยู่ทั่วไปหมด
ตัวตนที่เป็นอิสระและแยกตัวออกดังกล่าวที่เป็นลักษณะของผู้ชายดังกล่าวนี้บางครั้งทําให้พวกเขาเกรงกลัว
การทําลายล้างจากคนอื่น ๆ จึงทําให้ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลแต่ละคนปะทะกันและกลายเป็นประเด็น
ความขั ด แย้ง ในบางขณะการแยกออกมาของตั วตนที่ เ ป็ น อิ ส ระของผู้ช ายทํ าให้ เ ขาเกิด ความแปลกแยก
(alienation) จากคนอื่น เขาจึงไม่สามารถหาเพื่อน ๆ ที่จะช่วยลดหรือบรรเทาความเหงา กล่าวสั้น ๆ คือ การ
แยกตัวออกของผู้ชายไม่ว่ามันจะส่งผลให้เกิดการทําลายล้างให้หมดไปหรือทําให้เกิดภาวะแปลกแยก ไม่ว่าการ
แยกนั้นจะเป็ นผลของประสบการณ์ที่ดู ราวกั บ ว่า เป็ น เสรีภ าพหรื อเป็ น การตั ดขาดจากคนอื่น ๆ ก็ ตาม ดู
เหมือนว่ามันเป็นที่มาที่น่าเศร้าของผู้ชาย (West, 1988:6, อ้างใน code 2004:113-114)
อนึ่ง การแยกตัวตนออกมาของผู้ช าย หรือในแบบวัฒนธรรมชายเป็ นใหญ่นี้ในทางทฤษฎีก็ ดีในทาง
ปรัชญาก็ดีนั้น ถูกนักสตรีนิยมวัฒนธรรมคัดค้านโดยถือว่าเป็น “ภววิทยาแบบชาย” หรือ “male ontology”
พวกเธอเสนอสมมุติฐานเชิงทฤษฎีเรื่อง “การเชื่อมโยง” หรือ “connection thesis” ขึ้นมาแทนโดยการเน้นย้ําว่า
ผู้หญิงเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต ทั้งในด้านที่เป็นวัตถุโดยผ่านทางการตั้งท้อง การร่วมเพศ (intercourse)
การเลี้ยงลูกด้วยนมจากเต้า กับด้านที่เป็นชีวิตทางจิตวิญญาณโดยผ่านทางชีวิตด้านศีลธรรมและเป็นชีวิตที่
ปฏิบัติได้ (West 1988:10, อ้างใน Code, 2004:114)
อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญที่ต้องชี้ไว้ ณ จุดนี้คือ ในภาพรวมแล้วดูเหมือนว่า นักสตรีนิยมวัฒนธรรม
เห็นความสําคัญของสมมุติฐานเชิงทฤษฎีเรื่อง “connection thesis” แต่พวกเธอไม่เห็นด้วยในหมู่พวกเธอเองใน
ประเด็ นเรื่องผลของ ‘การอยู่ในภาวะเชื่อมโยงกั บคนอื่น ๆ’ ที่ก ระทบกั บชีวิตของผู้หญิงในชีวิตจริง (Code,
2004:114)’ พูดอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติฐานที่ว่าผู้หญิงสามารถและควรเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ เช่น ผู้ชายจะส่งผล
ลัพธ์ที่ดีคือผู้หญิงอาจไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้ กล่าวคืออาจถูก ‘ขูดรีด’ หรือ ‘ถูกเอารัดเอาเปรียบ’ ได้
นั่นเอง
สมมุติฐานเชิงทฤษฎีเรื่องการเชื่อมโยงของผู้หญิงกับการมองในด้านบวก
แม้ว่านักสตรีนิยมวัฒนธรรมมีความขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องผลดี-ผลเสียของสมมุติฐานเชิงทฤษฎีเรื่อง
การเชื่อมโยงกับผู้หญิง นักสตรีนิยมกลุ่มที่เห็นด้วยกับสมมุติฐานนี้พ ากันยกย่องวัฒนธรรมความเป็นผู้หญิง
ที่ว่าด้วยความสามารถในการแบ่งปัน (sharing) การให้ (giving) การเลี้ยงดู (nurturing) ความสามารถใน
การเห็นอกเห็นใจ (empathizing) และการเชื่อมโยง/ผูกพัน (connecting) ต่าง ๆ เหล่านี้โดยการประเมินของ
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นักสตรีนิยมวัฒนธรรมแนวนี้เห็นว่า ผู้หญิงให้คุณค่าอย่างมากต่อความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้อื่นเหนือสิ่งอื่นใดใน
ชีวิต เช่นเดียวกับที่มองว่าการแยกตัวเองออกเป็นอิสระว่าเป็นอันตรายอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้หญิง เช่น การที่พวกเธอมีประจําเดือนก็ดี ตั้งท้องก็ดี การให้ลูกกินนมจากเต้าก็ดีนั้น ล้วนทําให้ผู้หญิงมีทัศนะ
มุ ม มองที่มีลั ก ษณะเฉพาะว่าด้วยความเชื่อมโยงผู ก พั น ของมนุ ษ ย์ ประเด็ น สํ าคั ญคื อสํ าหรั บ นั ก สตรีนิ ยม
วัฒนธรรมแล้ว ลักษณะแบบผู้หญิง (หรือวัฒนธรรมแบบผู้หญิง-ผู้เล่า) เห็นว่า สําหรับบรรดาผู้หญิงทั้งหลาย
การเชื่อมโยงผูกพันกันต่างหากที่เป็นเรื่องสําคัญของชีวิต ไม่ใช่การแยกกันในลักษณะที่เป็นปัจเจกบุคคลไปเซ็น
สัญญาประชาคม (social contract) ความเชื่อมโยงผูกพันกันนี้เกิดขึ้นในกลุ่มเครือญาติที่เธอสมัครใจที่จะเป็น
สมาชิกอยู่ (Code, 2004:114)
อย่างไรก็ตามตรงนี้ควรตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ครอบครัว กลุ่มเครือญาติก็ดีนั้นในบางกรณี บางสังคม บาง
วัฒนธรรม บางยุคสมัย อาจไม่ใช่พ้ืนที่ที่ผู้หญิงปลอดภัยและมีความสุขได้ เช่นเดียวกับความสามารถในการ
‘เลือก’ ที่จ ะอยู่ใ น ‘สถาบั น’ เหล่านั้นผู้หญิงอาจไม่มีอํานาจหรือความสามารถที่จะเลือกได้ เรื่องนี้ต้องไป
ถกเถียงกันต่อเกี่ยวกับ ‘ครอบครัว’ ‘เครือญาติ’ กับ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ หรือ ‘domestic violence’ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ร้อนแรงและยังมีความเห็นขัดแย้งกันมากในหมู่นักสตรีนิยม สํานัก/แนวทฤษฎีต่าง ๆ
นักสตรีนิยมวัฒนธรรมร่วมสมัยกับประเด็น “ศีลธรรม/จริยธรรม” ผู้หญิง-ผู้ชาย
หากย้อนกลับไปดูในตอนต้นที่เล่าถึงนักสตรีนิยมวัฒนธรรมรุ่นศตวรรษที่สิบเก้าต่อกับต้นศตวรรษที่
ยี่สิบเราจะเห็นภาพและวิธีคิดทางทฤษฎีวัฒนธรรมของพวกเธออยู่บ้าง แม้จะยังไม่ละเอียดหรือกระจ่างดีนัก
เมื่อมาถึงทุกวันนี้เราเรียกพวกเธอว่า นักสตรีนิยมวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้มีทัศนะในทางบวกต่อ “ลักษณะหญิง”
ไม่ว่าจะอ้างว่ามาจาก “ธรรมชาติ” หรือ “สัญชาติญาณ” ก็ดี แต่ที่ชัดเจนคือ พวกเธอมีทัศนะว่าวัฒนธรรมเป็น
สิ่งประกอบสร้างทางสังคมก็ดีนั้น เป็น “คุณลัก ษณะ” หรือ “เป็นบวก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “ความ
เชื่อมโยงผูกพัน” เธอเหล่านี้ได้แก่ แคโรล กิลลิแกน (Carol Gilligan) เนล นอดดิงส์ (Nel Noddings) ซารา รัด
ดิก (Sara Ruddick) เวอร์จิเนียร์ เฮลด์ (Virginia Held) และ ไคโลไรน์ วิทเบ็ค (Caroline Whitbeck) เป็นต้น กิลลิ
แกนกับนอดดิงส์สองคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่ายังคงยืนยันว่าอย่างน้อยในสังคมตะวันตกผู้หญิงค่อนข้าง
จะอยู่คู่กับจริยธรรมการดูแล หรือ “ethic of care” ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับความรับผิดชอบ (เช่น
ความเป็นแม่กับการดูแล-ผู้เล่า) ในขณะที่ผู้ชายมักจะเน้นให้ความสําคัญกับจริยธรรมแห่งความเป็นธรรม ซึ่ง
เป็นจริยธรรมที่มุ่งไปสู่การให้ความสําคัญของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสิทธิทั้งหลาย โดยเฉพาะกิลลิแกนเธอ
คัดค้านวิธีคิดว่าด้วยเรื่อง พัฒนาการทางศีลธรรมของลอว์เร็นซ์ โคฮ์ลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg (1991) ซึ่ง
อ้างว่าพัฒนาการทางศีลธรรมมีหกขั้นตอนและเป็นสากล/universal แปรเปลี่ยนไม่ได้/invariant และเป็น
กระบวนการที่มีลําดับชั้นสูงต่ํา/hierarchical process โดยเธอยืนยันว่า วิธีคิดหรือหุ่นจําลองนี้ ‘male-biased’
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หรือ ‘ลําเอียงเข้าข้างเพศชาย’ กับทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ทางศีลธรรมตามแบบฉบับของผู้ชาย
ไม่ได้สะท้อนประสบการณ์ของผู้หญิง (Code 2004:115)
สิ่งที่กิลลิแกนนําเสนอในเรื่องพัฒนาการทางศีลธรรม/จริยธรรมที่เ ธอคิดว่าสมบูร ณ์กว่าของโคฮ์ล
เบอร์กคือ ต้องสะท้อนถึงประสบการณ์ทางศีลธรรม/จริยธรรมของผู้หญิงว่าพัฒนาขึ้นมาอย่างไร โดยเธออ้าง
ว่าสภาวะที่ผู้หญิงโอนเอนไปมาระหว่างการมุ่งเน้นที่ความสนใจหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ของตัวพวกเธอเองกับ
ผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนที่พวกเธอจะตระหนักว่า คนที่พัฒนาทางศีลธรรม/จริยธรรมอย่างแท้จริงนั้น ผสาน
ระหว่างผลประโยชน์ของตนเองเข้ากับผลประโยชน์ของคนอื่น ๆ ประเด็นนี้นอดดิงส์เห็นด้วยกับกิลลิแกนเธอจึง
พัฒนาจริยธรรมเชิงสัมพัทธ์ (relational ethics) ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่บทบาทของอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ใน
จริยธรรม ในความเห็ นของเธอ “การดู แ ล” หรือ “carring” มีอะไรมากกว่ายินดีที่จ ะทํ าอะไรดี ๆ ให้กั บ
มนุษยชาติโดยทั่วไปเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงเป็นคนที่หวงใยในผู้คนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีที่ทางอยู่ในพื้นที่
ทางอารมณ์ของคน ๆ นั้น (Code, 2004:114) ตัวอย่างเช่นไม่เพียงแต่ดูแลห่วงใยบริจาคเงินทําบุญสร้างวัด
โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ห่วงใยเด็กหรือคนพิการที่เห็นคนเหล่านั้นลําบากลําบนดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนก็
รู้สึกเศร้าใจและห่วงใยเสียแล้ว
จริยธรรมของความเป็นแม่ (maternal ethics)
ความเป็นแม่กับผู้หญิงทั้งในความหมายเพศและเพศภาวะเป็นประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมากและเถียง
กันมานานแล้วในหมู่คนทั่วไปและในหมู่นักสตรีนิยมด้วยกันเอง ในขณะที่ทฤษฎีสตรีนิยมเสรีนิยมมักจะพูด
ถึง “สิทธิ” ต่าง ๆว่าด้วยความเป็นแม่ เช่น สิทธิในการลาคลอด “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” เช่น สิทธิที่จะเลือก
ว่าจะ ‘คุมกําเนิด’ หรือ ‘ไม่คุมกําเนิด’ หรือจะใช้เท็คนิควิธี/เท็คโนโลยีอะไรในการคุมกําเนิดและอื่น ๆ รวมทั้ง
สิทธิในการเลือก (choice) ที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ หรือว่าจะ “ระงับ” การตั้งครรภ์นั้น บางคนเรียกว่า
“สิทธิในการทําแท้ง” ตลอดไปจนถึงเรื่องการจะเลี้ยงดูลูกต่อไปอย่างไร ถ้าไม่พร้อม เช่น ต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน หรือย้ายถิ่นไปทํางานที่อื่น การแบ่งงานกันทําในการเลี้ยงลูกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย (แม่-พ่อ) และ
อื่น ๆ อีกมากนั้น นักสตรีนิยมวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายคน เช่น รัดดิก (Ruddic, 1989) เฮ็ลด์ (Held, 1989)
และวิทเบ็ค (Whitbeck, 1984) เขียนถึงประเด็นนี้ไว้ กล่าวโดยสรุปพวกเธอยืนยันออกไปในทางที่ค่อนข้างขัดกับ
สตรีนิยมเสรีนิยมกล่าวคือ กระบวนทัศน์ทางศีลธรรม (moral paradigm) ที่สร้างขึ้นมาบนการแลกเปลี่ยนอย่าง
เท่าเทียมกันระหว่างผู้ใหญ่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก็ดี และอย่างมีอํานาจเท่าเทียมกันก็ดีนั้น
ไม่ ส ามารถนํ ามาใช้ นํ า ทางความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ เ ราได้ อย่า งเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ เ พราะเอาเข้ า จริ ง ๆ แล้ ว
ความสัม พั นธ์ร ะหว่างมนุ ษ ย์ส่วนใหญ่แ ล้วเป็น ความสั ม พั นธ์ระหว่างคนที่ไ ม่เ ท่าเทียมกัน หรือถ้าจะคิดว่า
จริยธรรมต่าง ๆ เป็นกลางทางเพศภาวะก็ตาม การคิดแบบนั้นก็ยังคงไม่เข้าข้างกระบวนทัศน์ทั้งหลายที่มีฐาน
คิ ด มาจากทฤษฎี ห รื อ หุ่ น จํ า ลองทางทฤษฎี ที่ เ รี ย กว่ า “สั ญ ญาประชาคม” ซึ่ ง สตรี นิ ย มเสรี นิ ย มและ
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ประชาธิปไตยสมัยใหม่ต่างล้วนโยงกลับไปหารากเหง้านี้ ที่พวกเธอถือว่า “ไม่พอ” หรือ “ไม่สามารถ” ก็เพราะ
วิธีคิดตามกระบวนทัศน์ดังกล่าวเป็นวิธีคิดที่พูดถึงประสบการณ์ตามจารีตประเพณีของผู้ชายในโลกสาธารณะ
มากกว่าการสะท้อนถึงประสบการณ์ของผู้หญิงและเด็ก ๆ ในพื้นที่ส่วนตัว (เช่นในบ้าน ครอบครัวที่ผู้หญิงและ
เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ไม่มี “สิทธิ” เท่ากับ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย เช่น พี่ชาย พ่อ, ลุง, ปู่, ตา-ผู้เล่า) ด้วยเหตุน้ีจริยธรรม
ที่พ วกเธอคิดว่าเหมาะสมกว่าน่าจะเป็ นจริยธรรมที่ใ ห้คุณค่าที่เ ท่าเทียมกั บ กระบวนทัศ น์ที่สามารถนํ าพา
ความสัมพันธ์ของเราไปสู่พ่อแม่ที่อายุมากแล้ว (ageing parents) พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันที่เจ็บป่วย (ailing
siblings) เพื่อนฝูงผู้ทุกข์ระทม (distraught friends) และเด็ก ๆ ทั้งหลาย ในทัศนะของนักคิดแบบแม่นี้ โลกนี้จะ
เป็นโลกที่ดีกว่านี้ถ้าโลกหรือพื้นที่สาธารณะก็ดี พื้นที่ส่วนตัวก็ดีได้รับการชี้นําโดยบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับผ่าน
ทางการสังเกตการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่เราถือว่าเป็นอุดมคติ (Code, 2004:114)
อย่างไรก็ตามนักสตรีนิยมไม่ลืมที่จะเตือนว่าไม่ใช่ว่านักสตรีนิยมวัฒนธรรมทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน
หรื อกระตื อ รื อ ร้ น ในเรื่ องลั ก ษณะ/วั ฒ นธรรมแบบ “ความเชื่อ มโยง/ความผู ก พั น ของผู้ ห ญิ ง ” ดั ง กล่ า วนี้
เหมือนกันหมด ฝ่ายที่ไม่เ ห็นด้วยหรือมองเรื่องนี้ในทางลบอ้างว่า บ่อยครั้งมากที่ ลักษณะที่ผู้หญิงเชื่อมโยง
หรือรู้สึกผูกพันกับคนอื่น ๆ นั้น นําพาผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับ
เพศตรงข้า ม (เช่น เพศชาย-ผู้ เ ล่า) ก็ ดี การตั้ง ท้อ งก็ ดีนั้น ทํ าให้ผู้ หญิงตกอยู่ ใ นฐานะที่ต้ องถู ก ขู ดรี ดและ
ภาวการณ์ ถู ก ละเมิ ด รวมทั้ ง เรื่ อง “pornography” หรื อ รู ป วรรณกรรม วิ ดิ โ อคลิ ป ลามกทั้ ง หลาย
สภาวการณ์เป็นโสเภณี (prostitution) การละเมิดทางเพศ (sexual harassment) การข่มขืน (rape) การทุบ
ตีผู้หญิง (woman-battering) การบังคับคุมกําเนิด (forced contraception) การทําหมัน (sterilization) การทํา
แท้ง (abortion) หรือแม้ก ระทั่งการบังคับให้ตั้งท้อ ง (imposed pregnancy) ในทัศนะของนัก สตรีนิยม
วัฒนธรรมที่มองเรื่องสภาวะความเชื่อมโยงผูกพันของผู้หญิง (ในทางอารมณ์ ความรู้สึก/จริยธรรม ศีลธรรม-ผู้
เล่า) ในด้านลบนี้สรุปว่า “คุณลักษณะ” ดังกล่าวที่นักสตรีนิยมวัฒนธรรมผู้มองด้านดี อาจเป็น “อันตรายต่อ
ผู้หญิง” นักสตรีนิยมวัฒนธรรมผู้ไม่เห็นด้วย กล่าวว่า “ผู้หญิงไม่ได้กลัวทั้งการทําลายล้างและการแปลกแยก
ผู้หญิงโดยคนอื่นมากเท่ากับที่พวกเธอกลัวการถูกยึดครองโดยคนอื่น เช่น องคชาติที่ไม่ได้รับการเชื้อเชิญ ตัว
อ่อนในครรภ์ที่เธอไม่ต้องการ” (Code, 2004:114)
อนึ่งนักสตรีนิยมที่ไม่เห็นด้วยและเน้นย้ําด้านลบของข้อเสนอว่าด้วย “ความเชื่อมโยงความผูกพัน” ของ
ผู้หญิงกับคนอื่น (โดยเฉพาะผู้ชาย-ผู้เล่า) ที่เป็นนักทฤษฎีร่วมสมัยผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ แมรี่ ดาลี (Mary Daly)
เจนิซ เรย์มอนด์ (Janice Raymond) แอนเดรีย ดอวร์กิน (Andrea Dworkin) และ ซาราห์ ลูเซีย โฮกแลนด์
(Sarah Lucia Hoagland) เป็นต้น สําหรับแมรี่ ดาลี เธอสงสัยเป็นพิเศษในเรื่อง “วัฒนธรรมผู้หญิง” หรือ
จริยธรรมที่สร้างขึ้นมาบนค่านิยมต่าง ๆ เช่น การเอาใจใส่ (ในความหมายที่ลึก ซึ้งละเมียดละไมที่แปลเป็ น
ภาษาไทยได้ยาก มีความหมายใกล้มาทางการรับรู้อย่างอ่อนไหว เช่น ถ้าพูดว่า ‘คุณไม่แคร์ฉันเลย’ เป็นต้น-ผู้
เล่า) การที่เธอไม่เห็นด้วยนั้นเป็นเพราะเธอมองสิ่งที่เรียกว่า “care” ว่าเป็นกลไกที่ใช้ในการรับมือ (coping
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mechanism) หรือ “ยุทธวิธีตั้งรับ” (defensive strategy) ที่ผู้หญิงใช้ในโลกปิตาธิปไตยที่มีการจัดโครงสร้างใน
แบบที่โครงสร้างเหล่านั้นทํางานแบบต่อต้านผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้หญิงกับทั้งยังเป็นข้อจํากัดต่อเสรีภาพ
ของพวกเธออีกด้วย ดังนั้นการที่ผู้หญิง “care” ก็เพราะถ้าไม่ “care” พวกเธอก็จะถูกตราหน้าว่า “ไม่ดี” หรือ
“เลว” (เพราะเห็นแก่ตัว) ดังนั้นในสังคมปิตาธิปไตย ผู้หญิงทําหน้าที่เป็น “แม่” ก็เพราะพวกเธอต้องทําอย่าง
นั้น ประเด็นนี้ของเธอได้รับการสนับสนุนโดย โฮกแลนด์ เมื่อเธออธิบายว่า พวกผู้ชายได้ตัดสินไปแล้วว่าหน้าที่
ของผู้หญิงคือ การเป็นแม่ (mothering) ทั้งนี้เป็นเพราะการเป็นแม่ ช่วยดํารงรักษาเอาไว้ซึ่งโครงสร้างทางสังคม
ที่รับใช้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ชายได้ดีที่สุด (Code, 2004:114)
จริงอยู่แม้ว่ามโนทัศน์หรือเจตน์คติเรื่อง “connection” กับ “caring” มีด้านลบอยู่ดังกล่าวแล้ว
แต่ ด้านบวกก็ มีเ หมือ นกั น ดั งนั้ น นั ก สตรีนิย มจากทั้ งสองด้ านมีความเห็น ร่ วมกั น ว่ าในโลกที่ไ ม่ ใ ช่
ปิตาธิปไตยโลกเราควรจะเป็นโลกที่ปลอดภัย สําหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อที่เราจะได้ดูแลซึ่งกันและกัน
พร้อมกันนั้นก็มีความสุขความพึงพอใจและเพลิดเพลินในการเชื่อมโยงผูกพันกับคนอื่น
อนึ่งการถกเถียงเรื่องจริยธรรมการดูแลก็ดี ความเป็นแม่ก็ดี นั้นยังไม่จบสิ้นและการถกเถียงในเชิง
ทฤษฎีก็ไม่ได้จํากัดอยู่ในกรอบทฤษฎีสตรีนิยมแนวเสรีนิยม แนวโครงสร้างนิยมเท่านั้น หากแต่ปรากฏอยู่อย่าง
มีนัยสําคัญมากใน ทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ แบบต่อต้านคัดค้านฟรอยด์และแนวการอ่านใหม่และ
ตีความฟรอยด์ใหม่ รวมไปถึงกรอบคิดที่ต่อไปนักศึกษาและผู้สนใจจําต้องทําความรู้จัก เช่น กรอบคิดแบบ
“French Lacanian” feminine “writers” กับวิธีคิดของนักสตรีนิยมฝรั่งเศสบางคน เช่น จูเลีย คริสเตวา (Julia
Kristeva) ที่บางคนเห็นว่าเธอหลุดออกมาจากกรอบคิดแบบลากอง (Lacan) อนึ่งถ้าใครสนใจเรื่องนี้ในตอนนี้
เลยลองอ่าน Cornell, D., (1991), Beyond Accommodation: Ethical Feminism Deconstruction and
Law, London, Routledge ล่วงหน้าไปก่อนก็ได้
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