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กอนอื่นควรทําความเขาใจสาระสําคัญของเรื่องใหญๆ สามเรื่องเสียกอน คื อ สตรีนิย ม
ทฤษฎี และทฤษฎีวิพากษ

สตรีนิยม
วิธีการที่จะชวยให เขาใจเรื่องราว หรือประเด็น ตางๆ ในทางวิชาการถาทํ าได ควรสราง
ความสามารถในการแยกแยะ “ถอยคํา” ที่อยูในรูปของวลี ประโยค ขอความ ที่มีผูพูด เขียน หรือ
แสดงออกในรูปแบบอื่นๆ ออกเปนสวนๆ เพื่อพินิจพิจารณาอยางละเอียด เชนในที่นี้ขอแยกออกเปน
สอง “คํา” คือ “สตรี” และ “นิยม”
“สตรี” คํานี้แทจริงแลวไมใชคําในภาษาไทยดั้งเดิมหรือภาษาไทยแท แตเปนคําที่บัญญัติ
ขึ้นมาใชไมนาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายวา เปนคํานาม แปลวา ผูหญิง,
เพศหญิง ใชคูกับบุรุษ และเปนคําที่ใชเมื่อตองการพูด/เขียนใหสุภาพ คํานี้มีจากคําในภาษาสันสกฤต
สวนภาษาบาลีตรงกับอิตฺถี ออกเสียงวาอิดถี นอกจากนั้น ยังมีคําที่มีความหมายเดียวกัน คือคําวา
อิสตรี , อิสัตรี (ออกเสียงวาอิดฺสัดฺตรี) ซึ่งเปนคํานามเหมือนกัน เมื่อเปดดูคําวา “ผูหญิง” คําวา “ผู” เปน
คําใชแทนคําวาคน หรือสิ่งที่ถือเสมือน “คน” และยังมีความหมายอื่นๆ อีก สวน “หญิง” เปนคํานาม
หมายถึงคนที่มีเพศตรงขามกับชาย ดังนั้น เราอาจสรุปวาในภาษาไทยปจจุบันที่มีการสรางศัพทใหมๆ
ขึ้นมามากมายโดยใชภาษาบาลีบางสันสกฤตบางนั้น “สตรี” ก็คือผูหญิงหรือคนที่มีเพศตรงกันขามกับ
ชาย
ประเด็นที่นาตั้งเปนขอสังเกตในตอนนี้คือ
1. คําวา “หญิง” หรือ “ผูหญิง” “แมญิง” (ออกเสียงไมเหมือน ย ยักษ คือตองใชลิ้นดันเพดาน
ปากมากกวาและนานกวา) ที่ใชอยูในภาษาไทยลานนา ไทใหญ ไทลื้อ ไทดํา ไทแดง ไทพวน ไท
อีสาน และคนลาวในประเทศสปป.ลาว และไทอื่นๆ ที่พูดภาษาตระกูลไท-ลาว นาจะเปนคําดั้งเดิมที่
บอกเพศของคนที่แบงออกเปนสองเพศหลักๆ คือหญิงกับชาย
2. ในภาษาไทยที่ใชอยูในปจจุบันมีคําวา “กะเทย” อยูดวย พจนานุกรมฉบับเดียวกันอธิบาย
วาเปนคํานาม หมายถึงคนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง กับคนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงขามกับ
เพศของตน ถาใชกับผลไมหมายถึงผลไมที่ที่มีเมล็ดลีบก็ได เปนตน อนึ่ง คําวา “กะเทย” ตรงกับภาษา
(ไท) อาหมวาเทย หากดูจากคําอธิบายนี้ อาจตีความไดวา เกณฑในการจัดประเภทคนวาเปน “เพศ”
อะไร ขึ้นอยูกับ 1) อวัยวะเพศ 2) สิ่งที่เรียกวา “จิตใจ” “กิริยาอาการ” ที่ตรงขามกับเพศของตน ดังนั้น
ประเด็นของการถกเถียงนาจะตองไปดูคําวา “เพศ”
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3. “เพศ” พจนานุกรมฯ เลมเดิมอธิบายวา เพศเปนคําที่มีรากมาจากภาษาบาลีวาเวส
สันสกฤตวา เวษ เนื่องจากอักษร ว และ พ ใชแทนกันได ภาษาไทยปจจุบันจึงเขียนวา “เพศ” แปลวา
รูปที่แสดงใหรูวา หญิง หรือชาย ซึ่งคําวา “รูป ” (อ านวารู บ , รูบปะ) ก็เ ปนภาษาบาลี สันสกฤตอีก
แปลวา ของที่ปรากฏแกตา เชนราง, รางกาย, เคาโครง, แบบและอื่นๆ พูดอีกอยางหนึ่งคือลักษณะที่
มองเห็นดวยตา เพราะฉะนั้นคําวาเพศเมื่อใชกับคําวาหญิงกับชายก็ดี สตรีเพศ บุรุษเพศก็ดี จึงมีความ
หมายถึง รูปกาย เชนคําวา รูปราง หมายถึงลักษณะรางกาย, ทรวดทรง เปนตน ดวยเหตุนี้ ในที่นี้จึงอาจ
สรุ ป ได ว า “เพศ” ในภาษาไทยป จ จุ บั น เป น คํ า ที่ ส ร า งขึ้ น มาใหม โ ดยขอยื ม คํ า จากภาษาบาลี แ ละ
สันสกฤตมาใช และมีความหมายจําเพาะเจาะจงที่ลักษณะทางกายที่มองเห็นไดเทานั้น และถือวาเพศมี
อยูเพียงสองเพศคือหญิงกับชายเปนหลัก สวน “กะเทย” เปนภาวะทั้งทางกาย โดยเนนที่อวัยวะเพศกับ
จิตใจและกิริยาทาทางที่อยูระหวางเพศหลักสองเพศดังกลาว อยางไรก็ตาม ควรตั้งเปนขอสังเกตไว ณ
จุ ด นี้ ด ว ยเช น กั น ว า เท า ที่ พิ นิ จ พิ จ ารณาคํ า ว า “เพศ” มาถึ ง จุ ด นี้ ยั ง ไม มี ก ารพู ด ถึ ง มโนทั ศ น เ รื่ อ ง
“ธรรมชาติ” เลย ฉะนั้น จึงเปนเรื่องนาคิดที่จะถกกันตอในอนาคตวา “เพศ”และ ความเปนเพศซึ่ง
ตอไปจะใชคําวา “เพศภาวะ” เกิดขึ้นไดอยางไร
ขอความที่บรรยายมาดานบนมีความหมายสั้นๆ วา
1) สตรีกับผูหญิงในภาษาไทยปจจุบันสําหรับคนทั่วไป เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน
เพียงแตถาใช “สตรี” ก็อางเหตุผลวาเพราะสุภาพกวาหรือฟงดูดีกวา เปนทางการมากกวา แตสิ่งที่
เรียกวาสุภาพ/ไมสุภาพก็มีความหมายกํากวม ขึ้นอยูกับผูใชบางคนเห็นวาสุภาพแตบางคนเห็นวา คําวา
“ผูหญิง” ไมนาจะหยาบคายตรงไหน เปนตน
2) เพศ เปนการจัดประเภทคน สัตว พืช และเปนเรื่องของหลักไวยากรณ (เชนสตรีลิงค สตรี
ลึงค อิตถีลึงค คือเพศของคําที่เปนเพศหญิง เชนยา ยาย แม ภิกษุณี เปนตน) โดยเอารูปลักษณะของกาย
เปนหลัก และมักยึดเอาอวัยวะเพศ (เมื่อใชกับคน สัตว) เปนเครื่องหมาย กระนั้นก็ดี การแบงเพศแบบ
ไทยยังสามารถรวมเอาเรื่อง “จิตใจ” ซึ่งเปนสิ่งที่ดูยาก วัดยาก จัดประเภทยากกวารูปกาย และกิริยา
ทาทางดวย ซึ่งก็เปนเรื่องที่ยุงยากไมนอยในการ “กําหนดนิยาม” หรือระบุวากิริยาทาทางเหลานั้นเชน
ทาเดิน ทานั่ง วิธีการพูด การหัวเราะเปนกิริยาของเพศใด เพราะอะไร เปนตน
“นิยม” พจนานุกรมฯ ฉบับเดียวกันที่อางขางบน อธิบายวา หากใชเปนคํากริยาแปลวา
ชมชอบ ยอมรับ ชื่นชมยินดี ถาใชประกอบทายคําสมาสบางคํา มีความหมายวา ลัทธิ เชนชาตินิยม
สังคมนิยม เปนตน จะเห็นไดวาในภาษาไทยปจจุบันมีคําที่ลงทายดวยนิยมที่มีความหมายถึงลัทธิอยู
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มากมายหลายคํานอกเหนือจากที่ยกตัวอยางไปแลว เชนเสรีนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม ฯลฯ โดยที่นิยม
เปนคําที่ยืมมาจากภาษาบาลี
ดวยเหตุนี้ สตรีนิยมก็คือคําที่นําเอา สตรีมาสมาสกับนิยม ทั้งสองคําเปนภาษาบาลีดวยกันทั้ง
คู จึ ง สมาสกั น ได (คื อ การนํ า เอาศั พ ท ตั้ ง แต ส องศั พ ท ขึ้ น ไปมาต อ กั น เป น ศั พ ท เ ดี ย วกั น ตามหลั ก
ไวยากรณของบาลี และสันสกฤต) เกิดเปนคําใหม ศัพทใหมที่เปนคําเดียว/ศัพทเดียวและมีความหมาย
วาเปน”ลัทธิ”หนึ่ง ซึ่งทําใหเราตองคนตอไปวา”ลัทธิ”แปลวาอะไร พจนานุกรมเลมเดียวกันอธิบายวา
ลัทธิเปนคํานาม หมายถึง คติความเชื่อ หรือความคิดเห็นเชนลัทธิศาสนา ลัทธิการเมือง ลัทธิประเพณี
เป น ต น เมื่ อ อ า นมาถึ ง ตรงนี้ แ ล ว ก็ อ าจยั ง ไม เ ข า ใจชั ด เจน จึ ง ต อ งไปดู คํ า ว า “คติ ” อี ก ที ห นึ่ ง ซึ่ ง
พจนานุกรมที่อางแลว อธิบายวาเปนคํานาม แปลวาแบบอยาง วิธี แนวทาง มีคําที่นาสนใจคือ “คติ
นิยม” เปนคํานามเหมือนกัน แปลวา แบบอยางความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เปน
ลักษณะของกลุมชน เชนกลุมวิชาชีพ นิกายศาสนา พรรคการเมือง เปนตน
ในที่สุด เมื่อพิจารณากันมาถึงขั้นนี้แลว เรานาจะสรุปไดวา สตรีนิยม เปนคําในภาษาไทย
ปจจุบัน เปนลัทธิ เปนแบบอยาง (ของความคิด) เปนแนวทางความคิดเห็น เปนทั้งความเชื่อ เปนทั้ง
วิ ธี ก ารคิ ด รวมหรื อ ร ว มกั น ของคนกลุ ม หนึ่ ง ที่ เ ป น กลุ ม วิ ช าชี พ เช น นั ก สตรี นิ ย ม นั ก กฎหมาย
ทนายความ นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม นักบวช ศิลปน นักเขียน นักสื่อสารมวลชน และอื่น ๆ
หรือเปนวิธคี ิด แนวคิด ความเชื่อของพรรคการเมืองหรือบางสวนของพรรคการเมืองก็ได
ขอย้ําอีกครั้งวาสตรีนิยมเปนภาษาไทยที่ถูกสรางขึ้นมาใหมจาก Feminism ในภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให คนไทย/สั ง คมไทยตามทั น โลกที่ มีค วามเปลี่ ย นแปลงทางความคิด วิ ธี คิ ด แบบอย า งของ
ความคิดอยูตลอดมา และยังมีการเปลี่ยนตอไปอยางไมหยุดยั้ง ถาจะมีการวิพากษวิจารณคําวาสตรี
นิยมวาเปนการ “นําเขา” จากตะวันตกก็ไมแปลกหรือเสียหายอะไร เพราะในภาษาไทยก็มีการสรางคํา
จากวิธีคิดแบบตะวันตกมากมายหลายคํานับไมถวน คําในแนวที่ลงทายดวยนิยมก็มีมาก เชน จิตนิยมที่
แปลมาจาก idealism ซึ่งในตัวมันเองมีความแตกตางมากมายหลายแนวทาง เชนจิตนิยมอัตวิสัย
(subjective idealism) จิตนิยมแบบคานต (Kant, Immanuel, 1724-1804) ที่เรียกเปนภาษาไทยวาจิต
นิยมอุตรวิสัย (transcendental idealism) จิตนิยมแบบเฮเกล (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 17701831) ที่แปลเปนภาษาไทยวา จิตนิยมวัตถุวิสัย (objective idealism) หรือจิตนิยมสัมบูรณ (absolute
idealism) และจิตนิยมแบบเพลโต (Platonic idealism) เปนตน เมื่อประชาธิปไตย (Democracy) ก็เปน
การนําเขาจากตะวันตก สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคระหวางผูคนก็เปนสิ่งนําเขา นักวิชาการไทย
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จํานวนไมนอยไปเรียน “เมืองนอก” เปน “นักเรียนนอก” แลวกลับมาสอน “นักเรียนใน” ก็ใชวิธีการ
สอนแบบ “นอก” กระทั่งประวัติศาสตรไทยและวรรณคดีถาหากวามีการวิพากษวิจารณ วิเคราะห
อยาง “พินิจ” (critical) ก็มักตองใชวิธีคิดแบบตะวันตกมากบางนอยบาง
ฉะนั้น จะมาตั้งขอรังเกียจเฉพาะกับ “สตรีนิยม” วา “นําเขา” หรือ “ไมเปนไทย” กันไป
ทําไม? อนึ่งนอกจากการมองวา “ผูหญิง” เปนคนที่มี “เพศ” หนึ่งดังกลาวแลว นักสตรีนิยมยังมีคําหรือ
มโนทัศนสําคัญอีกอันหนึ่งที่นักวิชาการสาขาอื่น ๆ อาจไมรูจักหรือไมสนใจในการนํามาใชอธิบาย
หรือวิเคราะหความสัมพันธของผูคนคํานั้น คือ “gender” ที่ปจจุบันแปลเปนภาษาไทยวา “เพศภาวะ”
ในความหมายของความเปนเพศที่ถูกสังคมสรางขึ้นมา (socially constructed) ซึ่งเราจะถกกันตอไปอีก
ทีหนึ่ง

ทฤษฎี
คําๆ นี้ ก็ ไ ม เคยมีอยู ใ นภาษาไทยมากอ นเปน คําที่สรางขึ้นมาใหมเ ช น เดียวกั บสตรีนิ ย ม
เพียงแตสรางขึ้นมากอน และผูคนใชกันจน “ติด” แลว บางคนจึงคิดวาเปนภาษาไทยแท ๆ ทฤษฎี แปล
จากภาษาอังกฤษวา theory เมื่อเปดดู The American Heritage Dictionary of the English Language
(Morris., W., (ed)., 1970) พบคําอธิบายดังตอไปนี้
1. a. Systematically organized knowledge applicable in a relatively wide variety of
circumstances; especially a system of assumptions, accepted principles, and rule of procedure
devised to analyze, predict, or otherwise explain the nature or behavior of a specified set of
phenomena.
b. Such knowledge or such a system distinguished from experiment or practice
2. Abstract reasoning; speculation.
3. Broadly, hypothesis or supposition.
อนึ่ง คําวา Theory มีรากศัพทมาจากทั้งภาษาละตินและกรีก (โบราณ) แตถาเปดดูคําอธิบาย
ในพจนานุกรมฯ (พ.ศ. 2525) ก็พบวาคํานี้มีรากศัพทมาจากภาษาบาลี สันสกฤต (บาลี = ทิฏฐิ) พรอม
กับบอกอีกวาตรงกับภาษาอังกฤษวา theory อีกคําหนึ่งที่เกี่ยวของคือ “ทฤษฎีบท” เปนคํานาม มี
ความหมายวา ขอความที่พิสูจนแลววาเปนเรื่องจริงและใชในการอางอิงเพื่อพิสูจนขอความอื่นได ตรง
กับภาษาอังกฤษวา theorem
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อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาคําอธิบายวา ทฤษฎี/theory คือ อะไรใน Dictionary ที่เพิ่งอางไป
ใหความหมายที่กวางขวางและลึกกวา สามารถแยกแยะออกพิจารณาเปนสวนๆ ดังเชน
1. ทฤษฎีนั้นเปนความรูที่มีการจัดเปนระบบ (systematically organized knowledge)
2. เป น ความรู ที่ มี ร ะบบ ซึ่ ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า งค อ นข า งกว า งขวางใน
สถานการณตางๆ ที่หลากหลาย
3. การประยุกตใชทฤษฎีในลักษณะตามขอ 2

สามารถทําไดโดยเฉพาะกับระบบของ

สมมติฐานตางๆ (a system of assumptions) หลักการตางๆ อันเปนที่ยอมรับกันแลว (accepted
principles) และกฎเกณฑตางๆ ของขั้นตอนที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อวิเคราะห (analyze) เพื่อคาดคะเน/
ทํานาย หรือไมก็เพื่ออธิบายธรรมชาติหรือพฤติกรรมของชุดของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง
4. เราอาจใชทฤษฎีในความหมายกวางๆ ไดวาเปน สมมติฐาน (hypothesis) หรือการสมมติ
หรือคาดคะเน (supposition) กลาวอีกอยางหนึ่งคือเปนทฤษฎีที่ผูเสนอ/ผูใชจะตอง “พิสูจน” และหรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหคนอื่น ๆ เขาใจ ยอมรับหรือเชื่อถือ
อนึ่ง สําหรับผูที่เริ่มเขาสูวงวิชาการสังคมศาสตรและสตรีศึกษา อาจไมทราบวาสมมติฐาน
คืออะไร ทางออกที่ทําไดคือเปด Dictionary (เลมใหญๆ หรือ electronic dictionary ที่ใหคําอธิบาย
อย า งละเอี ย ด) แต ใ นที่ นี้ ห าคํ า อธิ บ ายจากพจนานุ ก รมศั พ ท ป รั ช ญา อั ง กฤษ-ไทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543) ที่แปล assumption วา ขอสมมุติฐาน, มูลบท และอธิบาย
วาหมายถึง “ขอความซึ่งถือเปนมูลฐานไวกอนที่จะโตแยงหรืออธิบายขอความอื่นๆ ตอไป” ผูเขียนขอ
ยกตัวอยางขอความตอไปนี้วาเปนสมมุติฐานหรือสมมติพื้นฐาน เชน “ผูชายไทยสวนใหญมักถือวา
ผูชายเปนเพศที่เขมแข็งและเฉลียวฉลาด เหมาะสมที่จะเปนผูนํา” ดังนั้น “สังคมไทย (จึง) มีลักษณะ
ชายเปนใหญหรือปตาธิปไตย” ขอความเหลานี้เปนสมมุติฐานที่ตองยกขึ้นมาพูดเพื่อที่จะถกเถียงกัน
ตอไปวา สมมุติฐานเหลานี้จริงหรือไมจริง ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสูการสรางความรู (เชน ผานการวิจัย) ที่
สามารถจัดระบบได และสามารถนําไปประยุกตใชในการรณรงคเพื่อความเสมอภาคระหวางเพศ/เพศ
ภาวะก็ดี ตอตานความรุนแรงทุกรูปแบบก็ดี เปนตน
อนึ่ง มีสิ่งที่เรียกวา theory of knowledge ที่พจนานุกรมศัพทปรัชญาฯ ฉบับดังกลาว แปลวา
ญาณวิทยา จากภาษาอังกฤษวา epistemology ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตองกลาวถึงในตอน
ตอ ๆ ไป
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ทฤษฎีสตรีนิยม: เนื้อหา
ในหัวขอนี้ ผูเขียนขอใหนักศึกษายังคงแยกหัวขอออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ ทฤษฎี กับ สตรี
นิยม (Feminism) ดังที่กลาวไปแลวในสวนของทฤษฏี ในความหมายเบื้องตนที่ใชกันทั่วไปไดพูดกัน
ไปบางสวนแลว หัวขอที่นาสนใจที่เหลือคือ การทําความเขาใจสตรีนิยม อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสามารถ
ถกกันตอไปในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งไดวา ทฤษฎีสตรีนิยมมีลักษณะที่ตางจากทฤษฎีที่
รูจักและใชกันทั่วไปอยางไร
เราถกกันไปบางแลววา สตรีนิยมในภาษาไทยที่ใชกันอยูในปจจุบันมาจากภาษาอังกฤษวา
“Feminism” เพื่อความรวดเร็วในการทําความเขาใจเบื้องตน ผูเขียนแนะนําใหนักศึกษาเปดดู Humm
(1995), The Dictionary of Feminist Theory. (อางแลว) กับ Andermahr, Lovell, and Wolkowitz.
(1997), A Concise Glossary of Feminist Theory. ที่มีอยูในหองศูนยขอมูล ศูนยสตรีศึกษา มช. อยาง
นอยสองเลมนี้ จากนั้นคอยคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือทางทฤษฎีสตรีนิยมหลักเลมอื่นๆ ที่ใหรายชื่อ
ไปบางแลวในตอนตน
จากคําอธิบายใน The Dictionary of Feminist Theory.(Humm) ผูเขียนจับสาระสําคัญได
ดังตอไปนี้
สตรีนิยม โดยนิยามแลว รวมเอาทั้งลัทธิ คําสอน (doctrine) ในเรื่อง สิทธิเสมอภาคตางๆ
ของผูหญิง (equal rights for women) ซึ่งในสวนนี้มักเกี่ยวของกับขบวนการที่มีการจัดตั้ง เพื่อรณรงค
ใหไดมาซึ่งสิทธิตางๆ ของผูหญิง นอกจากจะเปนลัทธิ คําสอนแลว สตรีนิยมยังตองเปนอุดมการณ
แหงการเปลี่ยนแปลงสังคม (ideology of social transformation) ที่มุงสรางโลกสําหรับผูหญิงใหเปน
โลกที่เกินไปกวาความเทาเทียมกันทางสังคมอยางงายๆ ในประเด็นนี้ นักสตรีนิยมคนหนึ่ง คือ Gerda
Lerner (1978) เธอเสนอวา สตรีนิยมตองแยกแยะและเห็นความแตกตางระหวาง สิทธิสตรี (women’s
rights) กับ การปลดปลอยผูหญิง (women’s emancipation)∗ (Humm, 1995: 94) เมื่อไมนานมานี้นักคิด
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง เชน Amartya Sen (นักเศรษฐศาสตรชาวอินเดีย ผูไดรับรางวัลโนเบล) และนัก
ทฤษฎีสตรีนิยมคือ Martha Nussbaum ก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับ “ความเทาเทียมกัน” วาคืออะไร ปรากฏวา

∗

Lerner,G. (1978). The Majority Finds its Past: Placing Women in History, Oxford University Press: New
York.
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คําตอบที่ทั้งสองคนใหนั้นตรงกันและซับซอนมาก สรุปสั้น ๆ ในขั้นนี้วาเปนความเทาเทียมกันบน
ฐานของ “human capabilities”∗ เสียกอน จึงจะเขาใจประเด็นนี้ได
จากข อ ความสั้ น ๆ ที่ เ ก็ บ ความมาข า งบน มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ๆ ที่ ต อ งวิ เ คราะห ถกเถี ย ง
วิพากษวิจารณกันอยางจริงจังหลายประเด็น เชน
สตรีนิยมในฐานะที่เปนลัทธิ/คําสอนวาดวย “สิทธิ “เสรีภาพ” “ความเสมอภาค”
คําวา ลัทธิ ในภาษาไทยปจจุบัน ไมใชคําไทยแทหรือคําไทยดั้งเดิม แตสรางขึ้นมาใหมจาก
ภาษาบาลี วา ลทฺธิ ที่มีความหมายวา ความเห็น, ความได เพื่อใชในความหมายปจจุบันที่เปนการแปล
คําวา doctrine ในภาษาอังกฤษ หมายความถึง คติความเชื่อถือ หรือความคิดเห็น เชน ลัทธิศาสนา ลัทธิ
การเมือง ลัทธิประเพณี (พจนานุกรมฯ พ.ศ. 2525, อางแลว: 706) เมื่อคนดูความหมายของ doctrine
ในภาษาอังกฤษมีความหมายหนึ่งที่ผูเขียนขอยกมาพิจารณา คือ “A principles or creed of principles
presented for acceptance or belief, as by a religious, political, scientific, or philosophic group;
dogma theory.” มีรากศัพทจากภาษาฝรั่งเศสเกา และละติน มีความหมายเกี่ยวของกับ การสอน การ
เรียนรู คือคําวา doctor = ครู, ผูสอน (The American Heritage Dictionary of the English Language,
1970: 387)
เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “ลัทธิ” เราจึงนาจะสรุปในขั้นนี้ไดวา สตรีนิยมเปนคติ
ความเชื่อถือ เนนความคิดความเห็นที่ประกอบขึ้นดวย หลักการตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นและนําเสนอ
เพื่อใหผูคนยอมรับและเชื่อถือ เชนเดียวกับลัทธิศาสนาตางๆ เชนเดียวกับลัทธิการเมือง ลัทธิหรือ
หลักการทางวิทยาศาสตร หลักการ/ลัทธิตางๆ ที่เสนอโดยกลุมการเมือง กลุมนักวิทยาศาสตรและนัก
ปรัชญา เปนตน บางครั้งสตรีนิยมในฐานะที่เปนลัทธิ คําสอน ก็อาจใชในความหมายวาเปน “dogma
theory” หรือ “คําสอนที่ตองเชื่อ” ซึ่งในทางปรัชญา หมายถึง “คําสอนที่ตองเชื่อถือวาเปนจริง โดย
อาศั ย ศรั ท ธาเท า นั้ น ไม ต อ งพิ สู จ น ” ก็ ไ ด (พจนานุ ก รมศั พ ท ป รั ช ญา อั ง กฤษ-ไทยฯ พ.ศ. 2543,
อางแลว, หนา 29) ดังนั้น ถาใชมุมมองในแงนี้ สตรีนิยมจึงเปนสวนหนึ่งของความรูเชิงปรัชญาที่ดํารง
อยูไดบนฐานของความเชื่อความศรัทธา โดยไมตองผานการพิสูจนวาเปนความจริงในแบบที่อางวา
∗

Nussbaum, M., & Grover, J. (2000), Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities,
Oxford University Press, New York USA.
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ตองมีเหตุมีผลตามแบบวิทยาศาสตร กลาวอีกอยางหนึ่งคือ สตรีนิยม (รวมทั้งการสอน การวิจัยในสาย
สตรี ศึ ก ษาที่ ว างอยู บ นปรั ช ญา/ทฤษฎี ส ตรี นิ ย ม) ไม จํ า เป น ต อ งได รั บ การยื น ยั น หรื อ หั ก ล า งด ว ย
หลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร และก็ไมไดทําใหสตรีนิยม สตรีศึกษาและความรูตางๆ ที่สรางขึ้นมา
ในเสนทางนี้ดอยคุณคาแตอยางใด

พูดอีกอยางหนึ่งคือไม อาจนําเอา “คตินิยมลดทอน” หรือ

“reductionism” มาใชกับความรูในแนวสตรีนิยมไดนั่นเอง∗
สตรีนิยมกับสิทธิตางๆ กับความเสมอภาคของผูหญิง
เนื่องจากสตรีนิยมเปนลัทธิ เปนคําสอนหลายเรื่องหลายประเด็น แตประเด็นหนึ่งที่ถือวา
สําคัญและมักจะไดยินกันอยูเสมอคือ สิทธิ กับ ความเสมอภาค ซึ่งทั้งคูเปนคนละคํา คนละมโนทัศน
(concept) หรือคนละหลักการ (principle) ก็ได แตสังกัดอยูในกรอบทฤษฎีเดียวกัน เกี่ยวของและเปน
เหตุเปนผลซึ่งกันและกัน พูดอีกอยางหนึ่งคือ “เปนภาษาชุดเดียวกัน”
สิทธิ/สิทธิ์ ในภาษาไทยที่ใชกันอยูในปจจุบัน ผูเขียนคิดวาเปนคําคอนขางใหม ที่นาจะถูก
สรางขึ้นมาไมนานจากภาษาบาลี สันสกฤต เปนคํานามหมายถึง อํานาจอันชอบธรรม, ความสําเร็จ
(พจนานุกรมฯ, พ.ศ. 2525, อางแลว, หนา 808) คํานี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา right ผูเขียนคนดูใน
Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, 1968. ขอเก็บเอาสาระสําคัญมาพูดในที่นี้สั้นๆ คือ
right เปนคํานามที่มีทั้งความหมายกวาง ๆ เปนนามธรรมและความหมายที่เปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
สิทธิในความหมายกวาง (abstract) หรือเปนนามธรรม หมายถึงความยุติธรรม (justice)
ความถูกตองทางจริยธรรม (ethical correctness) หรือเปนเสียง/เปนภาษาที่ไมขัดกันกับกฎเกณฑทาง
กฎหมาย (rule of law) หรือหลักการตางๆทางศีลธรรม อนึ่งความหมายและความสําคัญของสิทธิ/
สิทธิ์ตรงนี้คือ สิ่งที่เรียกวาสิทธิของทางตะวันตกจะตองตอบรับหรือสอดคลองกับความหมายของคํา
วา “jus” ในภาษาละตินที่บงชี้วาสิทธิ ตองคํานึงถึง ความยุติธรรม ความเปนธรรมซึ่งถือวาเปน
รากฐานของสิทธิทุกชนิด ฉะนั้นเมื่อพูดถึงสิทธิจะพูดกันลอยๆ ไมไดแตจะตองพูดถึงสิทธิบนฐาน
ของหลักการทางจริยธรรมตางๆที่ซับซอนและเปนรากฐานที่ใหคุณลักษณะของสิ่งที่เรียกวา ความ
ยุติธรรม / justice กับกฎหมายที่ในภาษาอังกฤษ เรียกวา “positive law” ทั้งหมด (จะพูดถึงตอไป)
∗

เราจะไดถกเถียงเรื่องนี้กันในรายละเอียดตอไป
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หรือสิทธิ / right นี้ตองเปนสาระสําคัญของการทําใหกฎหมายมีเนื้อหาทางจริยธรรมนั่นเอง (Black,
H.,C., Black's Law Dictionary., (1968., : 1486) กลาวอีกอยางหนึ่งคือเมื่อสตรีนิยมก็ดี นักสตรี
นิ ย มก็ ดี ใ ช คํ า ว า “สิ ท ธิ ” ก็ จ ะต อ งตระหนั ก ว า คํ า ๆนี้ ไ ม ง า ยแต ซั บ ซ อ นมี ทั้ ง มิ ติ ห รื อ แง มุ ม ทาง
ประวัติศาสตร / ทางกฎหมายและจริยธรรมที่มีบริบท (context) เวลา (time) และสถานที่ (space) ควบ
กํากับอยูดวย ดังนั้น ในโอกาสตอๆไปเราอาจตองถกกันตอในประเด็นสําคัญเหลานี้อยางเลี่ยงไมได
สิทธิในความหมายที่เปนรูปธรรม (concrete)
(privilege) ความสามารถ (faculty)

หมายถึง อํานาจ (power) อภิสิทธิ์

หรือความตองการ ( demand) ที่มีอยูในคนๆหนึ่งและสงผล

กระทบตอคนอื่น อยางไรก็ตาม “สิทธิ"/ หรือ “rights” นี้มักจะถูกนิยามกวางๆวา “อํานาจแหงการ
กระทําทั้งหลายอยางอิสระ” (“power of free action") กระนั้นก็ตาม “สิทธิ” ตางๆของผูคนแมวาจะ
มีอยูในตัวของมนุษยแตก็ตองไดรับการยอมรับโดยกฎหมายปฏิฐานนิยม (positive law) (Black ,
H.C.,1968, เพิ่งอาง,น.1486) ดวยเหตุนี้เรื่องของสิทธิเสรีภาพทุกชนิดในทัศนะทางกฎหมายจะตองมี
กฎหมายรองรับ แตกฎหมายที่วานั้นจะตองเปน “positive law” ที่มีนิยามสั้นๆวา “Law actually and
specifically enacted or adapted by proper authority for the government of an organized jural
society” (เพิ่งอาง,น.,1324) เก็บความไดวา กฎหมายที่เรียกวา “positive law” คือกฎหมายที่ตราหรือ
รับเอามาโดยองคกรอํานาจที่ถูกตองเพื่อใหรัฐบาลของสังคมแหงกฎหมายที่มีระบบนําไปใชนั่นเอง
อนึ่ง ขอความดังกลาวไมใชเปนนิยามที่สมบูรณในตัวเนื่องจากมีคําหรือมโนทัศนอีกหลาย
คําที่จะตองถกเถียง เชนคําวา “proper authority” คือใคร ทําไมถึงเปนหรือมีอํานาจอยาง “ถูกตอง/
เหมาะสม” ที่วานั้น รัฐบาลคือใคร มาจากไหน ดวยวิธีการอะไร แตในที่นี้เพียงแตตั้งขอสังเกตสั้นๆ
วา คํา หรือ มโนทัศนตางๆเหลานี้และที่ยังไมไดพูดถึงอีกมากนั้น เปนคําที่อยูในกรอบวิธีคิดหรือ
แมแบบทางความคิด หรือ “กระบวนทัศน” หรือ “paradigm”

หรือจะเรียกวาเปน “ภาษา” ของ

อุดมการณประชาธิปไตยเสรีนิยม หรือ “liberal democracy” ภาษาหรือถอยคําตางๆเหลานี้จะไมพูด
กัน หรื อ พู ด กั น ไม รู เ รื่ อ ง หรื อ ไม มี ที่ ท างอยู ใ นอุด มการณ ห รื อ วิ ธีคิ ด ที่ ไ ม ใ ช ป ระชาธิ ป ไตย เช น
เผด็จการ (dictatorship)ไมวาจะเปนเผด็จการทหาร เผด็จการโดยคนกลุมนอย กลุมใหญ เผด็จการ
โดยคนๆเดียว ฉะนั้นคําวา “สิทธิสตรี” จึงตองมีที่ทางอยูในสังคมประชาธิปไตยที่เปนสังคมแบบ
“organized jural society” หรือสังคมที่ใชกฎหมายอยางมีการจัดระบบและกฎหมายนั้นตองเปน
“positive law” แตการจะเปน “positive law” หรือไมนั้นไมไดขึ้นอยูกับเพียงแหลงที่มาหรือองคกร/
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หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการรางหรือรับกฎหมายเทานั้น เชน ไมใชสักแตวาเปนสภาที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน / คนสวนใหญแลวจะออกกฎหมายในลักษณะใดก็ไดแลวทึกทักรวบรัดตัด
ความเอาวา เปนกฎหมายที่ถูกตองชอบธรรม ทําอยางนั้นไมไดเพราะกฎหมายที่เปน “positive law”
จะตองมี “ความยุติธรรม” “ความเปนธรรม” ที่มีมิติทางจริยธรรม∗ควบกํากับอยูดวย
อนึ่ง คํา / ภาษาตางๆที่ยกมานี้เปนภาษา / มโนทัศนที่อยูในกรอบทฤษฎีสตรีนิยม แนว /
สํานัก “Liberal

Feminism” หรือ “สตรีนิยมเสรีนิยม” ที่นักศึกษาจะตองคนควาหาความรูใน

รายละเอียดตอไป อยางนอยก็เพื่อใหไดรูวา “สิทธิสตรี” “สิทธิเสรีภาพ” “ความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย” และคําอื่นๆอีกมากเชน “นักสิทธิสตรี” “นักสตรีนิยม” ไมใชคําที่นารังเกียจหรือนาอับอาย
มีแตคนที่มีวิธีคิดที่ไมเปนประชาธิปไตยแลวอางวาเปน แตลึกๆแลวมีแนวคิดแบบ “ปตาธิปไตย”
หรือชายเปนใหญเทานั้น จึงจะรังเกียจ กระแนะกระแหน เสียดสีและโจมตีถอยคําและผูที่ใชคํ า
เหลานั้น อนึ่ง เนื่องจากการคิดแบบปตาธิปไตยเปน “วิธีคิด” ฉะนั้นจึงมีอยูไดในทั้งผูชายและผูหญิง
และวิธีคิดเปนสิ่งที่ไดมาโดยผานกระบวนการ “ซึมซับรับเอา” ทางสังคม - วัฒนธรรม ที่คนแตละคน
ไดรับมาตั้งแตเปนเด็กผานทางครอบครัว เครือญาติ โรงเรียน เพื่อนฝูง มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งชีวิตทุกๆมิติ ทุกๆดาน ไมวาจะเปนการเลน การเรียนรู ฯลฯ ผูที่มีวิธีคิดแบบ
ปตาธิปไตย / ชายเปนใหญจึงคิดวา วิธีคิดแบบของตนหรือของเรา / นั้นถูก สวนวิธีคิดของนักสตรี
นิยมหรือวิธีคิดของ “คนอื่น” นั้นผิด...ผิดธรรมชาติบาง ผิดไปจากจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และ
“ความเปนไทย” บางแลวแตจะยก “เหตุผล” ใดขึ้นมาอาง
อยางไรก็ตามนักสตรีนิยมทุกสํานักคิด / ทฤษฎีตางลวนมีเปาหมายอยูที่ “การปลดปลอย”
ผูหญิงเหมือนกัน แตจะปลดปลอยในเรื่องอะไร? ดวยวิธีการไหน? อยางไร? เปนประเด็นที่ตางกัน
ดังนั้น การถกกันตอไปในเรื่องนิยามของการปลดปลอย ก็ยังเปนประเด็นที่ตองถกเถียงกันในหมูนัก
สตรีนิยมดวยกันเองและตองถกเถียงกับผูที่คัดคานไมเห็นดวยกับสตรีนิยมควบคูไปอีกดวย

∗

“จริยธรรม” ก็เปนคําที่มีปญหาที่ตองถกเถียงกันอีกมาก ในทางจริยศาสตรซึ่งเปนปรัชญาสาขาหนึ่งที่วาดวยการ
แสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย พยายามแสวงหาเกณฑในการตัดสินความประพฤติของมนุษยวาอยางไหนถูก ไม
ถูก ดี ไมดี ควร ไมควร ตาง ๆ เหลานี้พรอมทั้งตองพิจารณาเรื่องของสถานภาพของคาทางศีลธรรมดวยตัวอยางเชน
จริยธรรมทางพุทธศาสนากับคริสตกับอิสลามกับฮินดู และอื่น ๆ เหมือนกัน / ขัดกัน อะไรถูก อะไรผิด เปนตน จึงเปน
เรื่องที่ยากมาก
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อนึ่ง ในการตอสู รณรงคเพื่อปลดปลอยผูหญิงนี้ นักสตรีนิยมรุนปจจุบันเห็นวาทําได
หลายแนวทาง แตไมวาจะเปนแนวทางไหนลวนตองอาศัยการสรางความรู (construction

of

knowledge) หรือการผลิตความรู (production of knowledge) ดวยกันทั้งสิ้น ทฤษฏีสตรีนิยมที่เราจะ
ถกเถียงกันตอไปเปนทั้งเครื่องมือ เปนทั้งความรูดวยตัวของมันเอง
ทฤษฏีสตรีนิยม: ทฤษฎีที่เกิดจาก “ประสบการณ” และ “ตาง”
บางครั้ ง ในหนั ง สื อ วิ ช าการทางสั ง คมศาสตร เช น สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา ที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษเราจะพบคําวา feminist

theory หรือทฤษฎีของนักสตรีนิยม ปรากฏอยูโดยไมมี

คําอธิบายเพิ่มเติมอะไรมากนักเพราะถือวาคนอาน “ควรจะ” รูอยูแลว แตเนื่องจากในประเทศไทย
ทฤษฎีและสตรีนิยมยังเปนของใหมอยูมาก นักศึกษาจึงควร คนดูคําอธิบายเพิ่มเติม เชน ใน The
Dictionary of Feminist Theory (Human , 1995 :285) จะพบวา
1. ทฤษฎีสตรีนิยมมุงที่จะสรางความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณของผูหญิงที่ล้ําลึก
กวาทฤษฎีตางๆที่มีอยูแลว ซึ่งผูเขียนอธิบายเพิ่มเติมวา คือทฤษฎีของความรูกระแสหลักทั้งหลาย ไม
วาจะเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศาสตรอื่นๆ โดยที่นักสตรีนิยมใช
ทฤษฎีสตรีนิยมเปนเครื่องมือในการสรางความรูอีกชุดหนึ่งที่เปนคนละชุดกับความรูเดิมๆที่มีอยู
นั่นเอง
2. ทฤษฎีของนักสตรีนิยมเริ่มตนจาก ประสบการณของการถูกกดขี่ของผูหญิง (women's
experience of oppression) พรอมกับโตเถียงวา การกดผูหญิงใหต่ําตอย (women's subordination) นี้
มีทั้งในสถานการณหรือเงื่อนไขแวดลอมสวนตัวและขยายไปถึงเงื่อนไขหรือสถานการณตางๆทาง
การเมืองดวย
ประเด็นที่นาสนใจในขอ 2 ที่ยกมาขางบนที่ควรจะถกเถียงกันในรายละเอียดตอไปมีหลาย
ประเด็นเชน
(1) ทฤษฏีสตรีนิยม ตองเริ่มตนจาก ประสบการณของการถูกกดขี่ (oppression) ถูกกดให
ดอยกวา / ต่ํากวา (subordination) ของผูหญิง คําวาประสบการณในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ไดพบมาเห็น
มาหรือถูกกระทํามา / เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในทัศนะของผูหญิงคนนั้น เชน ถูกขมขืน ถูกลวนลามทาง
เพศ ถูกทํารายทุบตี ถูกเลือกปฏิบัติและ ฯลฯ
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(2) แมวาประสบการณเหลานี้ทําใหผูหญิงเจ็บปวดทั้งกายใจ อารมณความรูสึกแตผูหญิงก็
สามารถนํ า เอาประสบการณ เ หล า นั้ น มาแปรเป น การสร า งความรู ไ ด ซึ่ ง ในทางญาณวิ ท ยา
(epistemology) หรือศาสตร/วิชาที่วาดวยการสรางความรู มีลัทธิทางปรัชญาที่เรียกวา ประสบการณ
นิยม (empiricism)

หมายถึง “ทรรศนะที่ถือวาแหลงความรูที่เชื่อถือไดมีอยางเดียวเทานั้น คือ

ประสบการณ (experience) ซึ่งหมายถึงความรูที่ผานประสาทสัมผัส ทรรศนะนี้ไมเชื่อวามีความรู
กอนประสบการณ (a priori knowledge) มีแตความรูหลังประสบการณ (a posteriori knowledge)
เทานั้น...” (พจนานุกรมศัพทปรัชญาฯ, อางแลว,น. 32-33) อนึ่ง ประสบการณนิยมมีวิธีคิดที่ตรงกัน
ขามกับ เหตุผลนิยม (rationalism) ซึ่งจะไดกลาวถึงในโอกาสตอไป แตในขั้นตอนนี้ผูเขียนอยากย้ํา
วา นักศึกษาสตรีศึกษาและผูที่สนใจประเด็นตางๆเกี่ยวกับผูหญิงอยางเขาถึง สตรีนิยมอยางแทจริง
จะตองตระหนักดวยตนเองและรณรงคใหคนอื่นๆยอมรับวามีความแตกตางมากมายระหวางผูหญิง
กับผูชายในเชิงประสบการณ ที่ไมสามารถปฏิเสธไดเลยที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือในเรื่องของเพศวิถี
(sexuality) หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศและความสัมพันธตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ เชน
ความรัก ความปรารถนา อารมณ ความรูสึก / เพศสัมพันธ การมีความสุขทางเพศ รวมตลอดไป
จนถึงเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ การมีประจําเดือน การตั้งทอง การแทงลูก การเกิดลูก การเลี้ยง
ดู ลู ก โรคภั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เพศสั ม พั น ธ แ ละอะไรอื่ น ๆอี ก มากมาย ซึ่ ง บางครั้ ง นั ก สตรี นิ ย มก็ พู ด ถึ ง
ประสบการณเหลานี้ ในความสัมพันธทางสังคมที่ปรากฏ ในความเปนลูกสาว ความเปนเมีย และ
ความเปนแม เปนตน∗
ดังนั้น ผูชายแมเปนแพทยชายผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของผูหญิงก็ยอมไมเคยมีประสบการณ
ที่ผูหญิงมีดวยตนเอง นักสตรีนิยมจํานวนไมนอยจึงตั้งคําถามตอแพทย (ชาย) และแพทยศาสตรและ
ในหลายกรณีแพทยหญิงดวยอยูเสมอ และที่สําคัญไมนอยไปกวานั้น นักศึกษาและผูที่สนใจสตรี
นิยม / สตรีศึกษาตองตระหนักดวยวา ประสบการณของผูหญิงตางสังคม ตางวัฒนธรรม ตางกลุม
ชาติพันธุ ตางชนชั้น ตางวัยและตางกันทางสรีระรางกาย (สูง ต่ํา ดํา ขาว พิการ ไมพิการ ฯลฯ)
และผูหญิงแตละคน มีประสบการณในชีวิตที่แตกตางกันอีกดวยประเด็นนี้จะเปนประเด็นที่ถกเถียง
กันมากเมื่อพูดถึงความรูทางทฤษฎี แตในขณะนี้เราจะยังไมเขาไปแตะตอง
∗

นักศึกษาและผูที่สนใจเรื่องเพศวิถี โปรดดู กาญจนา แกวเทพ , พริศรา แซกวย (บก)., เพศวิถีวันวาน
วันนี้ และวันพรุงนี้ที่จะไมเหมือนเดิม, ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม,อมรินทรพริ้นทติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ, 2547
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(3) ประสบการณของผูหญิงในเรื่องตางๆเชน การถูกกดขี่ (oppression) การถูกกดใหดอย
กวา / ต่ํากวา ตองยินยอม (subordination)

การถูกขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบทางเพศ (sexual

exploitation) การถูกละเมิดหรือการถูกรวนลามทางเพศ (sexual harassment) การถูกตัดสินอยางมี
อคติ การถูกเลือกปฏิบัติ (discrimination)

และอื่นๆอีกมากมายซึ่งนักศึกษาจะไดเรียนรูตอไปนั้น

เนื่องจากเปนประสบการณเฉพาะของผูหญิงที่ ผูชายสวนใหญเพราะเปนผูชายจึงไมมีประสบการณ
ดังกลาวเหลานี้และไมมีประสบการณอื่นๆอีกมาก ฉะนั้น จึงทําให
3.1 ผูชายสวนใหญมักไมยอมรับหรือไมเชื่อวาประสบการณของผูหญิงเปนจริง มี
จริง หรือเกิดขึ้นจริง หรือถึงแมเห็นหรือยอมรับวามีจริงเปนจริงแตก็อาจถือวาไมสําคัญ เปนเรื่อง
ธรรมดา ดังคําพูดวาผัวตีเมียเปนเรื่องของ “ลิ้นกับฟน” อะไรทํานองนี้
3.2 ผูหญิง / ผูที่ไมเคยมีประสบการณนั้นๆ เชนไมเคยถูกขมขืน หรือถูกพยายาม
ขมขืน ถูกลวนลาม ก็อาจไมเชื่อหรือไมเห็นความสําคัญได เชน ใชวลี / ประโยควา “ผูชายก็เปน
เชนนี้แหละ ผูหญิงก็อยาไปถือสาอะไรมากนัก” หรือ “เราเปนผูหญิงก็อยาทําตัว “ลอตะเข” เปนตน
โดยไมตระหนักรูวาการขมขืนเปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ซับซอนกวาการทําตัว การแตงตัวของ
ผูหญิง
ผลเสี ย ใหญ ห ลวงที่ ต ามมาคื อ ในที่ สุ ด แล ว ผู ห ญิ ง เองก็ อ าจไม เ ชื่ อ ไม ศ รั ท ธาว า
“ประสบการณ” ของผูหญิงเองมีคุณคา มีความนาเชื่อถือ (validity) ในเชิงของการแปรเปลี่ยนใหเปน
ความรู ทั้งนี้เพราะผูหญิงสวนใหญตกอยูภายใตกรอบความคิดและวิถีปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของ
สังคมที่ตนเติบโตขึ้นมา ถูกอบรมบมนิสัยใหคิดเชนนั้น เชน ถูกทําใหเชื่อวา ผูหญิงตองเปนผูตาม
ตองอดทนแมจะถูกสามีตบตี ขมเหง ขืนใจรวมเพศดวย ทั้งๆที่ตัวผูหญิงเองก็ไมยินยอมพรอมใจ แต
ก็ ถื อ ว า เป น การทํ า ตาม “หน า ที่ ” ของ “เมี ย ที่ ดี ” เป น ต น ด ว ยเหตุ นี้ ก ารที่ ผู ห ญิ ง ตกอยู ใ นสั ง คม วัฒนธรรมชายเปนใหญ / ปตาธิปไตย จึงทําใหผูหญิงไมเห็นคาของประสบการณสวนตัว ดังนั้นการ
สรางทฤษฎี สตรีนิยมบนฐานของประสบการณของผูหญิงจึงไมคอยเกิด

ภารกิจของนักสตรีนิยม
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เพื่อแกปญหาดังกลาว สิ่งที่เปนภารกิจที่ทาทายนักสตรีนิยมทั้งหลายรวมทั้งนักศึกษาสตรี
ศึกษาดวย นักสตรีนิยมบางสวนจึงเสนอวา
1. ตองแปลงหรือเปลี่ยนความวิตกหวงใยสวนตัวตางๆของผูหญิง ซึ่งตางถือวาเปนเรื่อง
สวนตัวใหเปนความหวงใยสาธารณะ มีวลีที่นักสตรีนิยมบางคนสรางขึ้นมาใช เชน “private

is

public” เก็บความเปนไทยไดวา “เรื่องสวนตัวเปนเรื่องสาธารณะ” และ “private is political” (เรื่อง)
สวนตัวเปนเรื่องการเมือง∗เชนผูบังคับบัญชาชายลวนลามลูกนองหญิง และผูหญิงคนนั้นตองการเอา
เรื่อง ผูหญิงทั้งหลายจะตองไมคิดวาเปนเรื่องสวนตัวของคนสองคน ตํารวจตองไมแนะนําใหไปตก
ลงยอมความกันเพียงอยางเดียว หรือสื่อมวลชนจะตองไมเสนอขาวเชิงชี้นําวาเปนเรื่อง “จิ๊บจอย”
“ขอกันกินได” หรือเพราะผูหญิงใหทาเปนตน
2. เพื่อใหเกิดผลตอสาธารณะ นักสตรีนิยมมีวิธีการที่เรียกวา “การยกระดับจิตสํานึก”
(consciousness - raising) ที่จะตองทํากันในระดับกลุม
3. ในทางวิชาการ นักสตรีนิยมจะตองทําการประเมินประสบการณของผูหญิงกันใหมใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของวิธีวิทยา (methodology) และทฤษฎีของสังคมศาสตรโดยตองยอมรับวา
สตรีนิยม ถือวาประสบการณชีวิตจริงของผูหญิงมีความเปนการเมืองอยางเขมขน และสําคัญยิ่งยวด
สตรีนิยมในฐานะที่เปนอุดมการณและขบวนการเคลื่อนไหว
ถาเราพิจารณาสตรีนิยมในฐานะที่เปนอุดมการณและปฏิบัติการที่มีการพูด การเขียนและ
การกระทําอยางชัดเจนมีระบบ อาจตองสรุปวาเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้เอง เชนหากดูงานชิ้นสําคัญของ
สตรีนิยมที่เขียนขึ้นโดย Mary Woolstonecroft นักทฤษฎีสตรีนิยมชาวอังกฤษที่ตีพิมพงานเขียนของ
เธอชื่อ A Vindication of the Rights of Women (1787) แตถานับดูก็เปนเวลาถึงสองรอยยี่สิบกวาป
มาแลว หลังตั้งกรุงเทพฯ เปนราชธานีของประเทศสยามเพียงไมกี่ป แตถาคิดวาการตอสูของผูหญิงใน
โลกตะวั น ตกน า จะมี ม านานแล ว ก อ นหน า นั้ น ซึ่ ง มี ผู เ สนอว า อาจตรวจสอบย อ นหลั ง ไปได ถึ ง

∗

ผูที่สนใจประเด็นนี้โปรดอาน / คนควาเพิ่มเติมใน Stanley,L. and Wise,S.(1983) “Back into the
personal” or our attempt to construct “feminist research” in Theories of Women's Studies,
Bowles,G. and R. Duelli Klein (eds), Routledge & Kegan Paul : London.
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คริสตศตวรรษที่ 15 ดวยซ้ําไป (Kelly, 1982)∗∗ อยางไรก็ตามรากเหงาของความคิดสตรีนิยมสมัยใหม
หรือสตรีนิยมทันสมัยที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา “modern feminist thought” นั้นมักจะสืบยอนกลับไป
ที่ชวงปลาย ๆ ของคริสตศตวรรษที่สิบแปดและงานสําคัญ ๆ หลาย ๆ ชิ้นของ Woolstonecraft ที่เอย
ชื่อมาแลวขางบน อนึ่งหากดูชื่อหนังสือของเธอจะเห็นสาระสําคัญของประเด็นที่เธอตองการนําเสนอ
และตอสูคือ “Vindication” แปลวาการปองกัน การปกปอง “the Rights of Women” สิทธิตาง ๆ ของ
ผูหญิงนั่นเอง นี่เองเปนประเด็นที่นักสตรีนิยมในรุนตอ ๆ มาจัดใหเธออยูในสาย แนวทาง หรือสํานัก
ทฤษฎี สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal feminism) นับแตคริสตศตวรรษที่สิบเกา (รอยกวาปเศษ ๆ
มาแล ว ) มี ก ารปรากฏตั ว ของสตรี นิย มหลากหลายสาย หลายแนวทาง หลายสํา นั ก ความคิด และ
กิ จ กรรมหรือ ปฏิบั ติ ก าร แต ก็ตามมาด ว ยช ว งเวลาของการถู ก “มองไม เ ห็ น ” เมื่อเปรี ย บเทีย บกั บ
อุดมการณและหรือทฤษฎีทางสังคมอื่น ๆ (relative invisibility) กระนั้นก็ตามนักสตรีนิยมมักถือวา
สตรีนิยมคลื่นลูกแรก หรือ the first wave of feminism หรือเรียกสั้น ๆ วา “first wave” ดํารงอยูในชวง
ระหวางกลางคริสตทศวรรษที่สิบเกากับยี่สิบ สวนสตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง (Second wave) มักกลาวกัน
วา เปนการกลับมาเกิดอีกครั้ง (reemergence) ของสตรีนิยมในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 และยังคง
ดํารงอยูในฐานะที่เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดีนักสตรีนิยมบาง
กลุมบางคนก็กลาววาเกิดมีสตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) ขึ้นมาแลว ตั้งแตปลายทศวรรษที่
1970 ตอกับตนทศวรรษที่ 1980 แตนักสตรีนิยมบางกลุมบางคน∗ ก็ไมเห็นดวย เชนเดียวกับที่บางคน
เห็นวาการแบงเปน “คลื่นลูกตาง ๆ” นี้ไมถูก ไมดีเพราะมีลักษณะที่เรียกวา ethnocentric หรือเปนการ
จัดเปนยุคสมัยเปน “คลื่น ๆ” นี้ยึดเอา “ตะวันตก” หรือ ผูหญิง “ผิวขาว” เปนสําคัญ ประเด็นนี้เปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูสตรีนิยมในระยะหลัง ๆ ที่มีชื่อเรียกกันวาสตรีนิยมโลกที่สามหรือ
Third World feminism และ Post-colonial feminism หรือ สตรีนิยมหลังอาณานิคม ซึ่งเราจะพูดถึง
และถกกันในโอกาสตอ ๆ ไป
หากนักศึกษาสตรีศึกษาปจจุบัน (หลังป ค.ศ.2000) ตองการเขาใจการแบงสตรีนิยมตะวันตก
ออกเปนคลื่นลูกที่หนึ่งสองสามวาอยูที่อะไร คําตอบคือประเด็นความสนใจในการคนหาคําตอบ สิ่งที่
∗∗
∗

Kelly, J. 1982 “Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes, 1400-1789” Signs, 8.

Sarah, E. 1982 “Towards a Reassesment of Feminist History.” Women’s Studies International
Forum, 5 และ Mohanty, C., T., (1992, 1993) โปรดดูบรรณานุกรม
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ถือวาเปน “ปญหา” ของผูหญิงในสังคมของยุคสมัยนั้น ๆ เพื่อนําไปผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวใน
การแกปญหาดังกลาวดวยการจัดตั้งเปนสมาคมบาง สันนิบาตบาง สหภาพบาง เชน
First wave หรือคลื่นลูกแรก บางครั้งก็มีคนเรียกวา ‘old wave’ หรือ “คลื่นลูกเกา” ซึ่งมัก
หมายถึงการเคลื่อนไหวรณรงคของขบวนการในประเด็นสิทธิเลือกตั้ง (suffrage movement) ใน
อเมริกาและอังกฤษในชวงระหวางป ค.ศ. 1880 และ 1920 หรือระหวาง พ.ศ.2423 และ 2462 คือ 128
และ 89 ปมาแลว ซึ่งถือวาเกิดขึ้นมานานมากแลวในขณะที่ประเทศไทยยังไมใชไทย แตเปน “สยาม”
อยูในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ในกรณีของอเมริกาเกิดการประกาศอิสรภาพปลดปลอยตนเองจาก
การปกครองของอังกฤษตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 เปนเวลาถึง 332 ปมาแลว (นับถึง ค.ศ.
2008) มีการพูดถึงสิทธิตาง ๆ ในการปกครองตนเองและสิทธิพลเมืองแลว แตสิทธิที่วานี้ในทางปฏิบัติ
เปนสิทธิเฉพาะผูชายผิวขาวเทานั้นผูหญิงผิวขาวและทาสทั้งชายและหญิงยังไมมีสิทธิ ฉะนั้นการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูหญิงอเมริกันที่นับวาเปนคลื่นลูกแรกนั้น จึง
เปนการเรียกรองสิทธิเสมอภาคของผูหญิงผิวขาวเทานั้น (สงครามปลดปลอยทาสในอเมริกา ซึ่งบางที
เรียกวา สงครามกลางเมือง หรือ ‘Civil War’ นั้นเกิดขึ้นระหวางป ค.ศ.1861-1865 แตชาวอเมริกันผิว
ดํายังถือวา พวกเขาสวนใหญยังคงถูกเลือกปฏิบัติอยูแมกระทั่งในขณะนี้ ในหมูนักสตรีนิยมผิวดํา จึงมี
การตั้ง ‘Black Feminism’ ขึ้นมา) อยางไรก็ตามอยางนอยในหมูผูหญิงผิวขาวตะวันตกนักสตรีนิยม
คลื่นลูกแรกไดสรางหรือสถาปนาอัตลักษณทางการเมืองใหมใหกับผูหญิงดวยการออกกฎหมายตาง ๆ
และการปลดปลอยสาธารณะ (public emancipation) ในระยะตอมา เชน ผูหญิงมีโอกาสไดรับสิทธิใน
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสตอสูเพื่อสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การตอสูในเรื่องคําตอบแทนใน
ครอบครัว (งานบาน) สิทธิการคุมกําเนิด การทําแทงและสิทธิตาง ๆ ในสวัสดิการเหลานี้ เปนการตอสู
อยูบนแกนสําคัญ ๆ สองสามแกน เชน ความสําคัญของแรงงานผูหญิงในบานเรือน เงินหรือกองทุน
ของความเปนแม (endowment of motherhood) การปกปองทางกฎหมายและสถานภาพทางกฎหมาย
ของผูหญิง เปนตน (Humm, 1995, อางแลว, น.98) การตอสูผานทางกฎหมายในประเด็นตาง ๆ ของ
ขบวนการผูหญิงคลื่นลูกที่หนึ่งในอเมริกาบางเรื่องก็ประสบความสําเร็จบางเรื่องก็พายแพแตก็สืบทอด
กันตอไปใหกับคลื่นลูกที่สอง
สําหรับในกรณีของประเทศอังกฤษสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่งมีตัวแทนเปนกลุมกอนในรูป
ของสหภาพชื่อ Women’s Social and Political Union ใชตัวยอวา WSPU ในรูปของสันนิบาตชื่อ
Women’s Freedom League ใชชื่อยอวา WFL นอกจากนั้นก็ยังมีในรูปสมาคมระดับชาติคือ National
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Union of Women’s Suffrage Societies) ในรูปของสหกรณชางฝมือคือ Women’s Co-operative Guild
และในช วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการจัดตั้งองคกรพันธมิตรสตรีเพื่อสันติภาพ ชื่อ Women’s
International League for Peace and Freedom หรือ WIPF ขึ้นมา (Humm, 1995, เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
หันกลับไปดูสหรัฐอเมริกาอีกทีจะพบวาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการกอตั้งองคกรชื่อ the International Council of Women ซึ่งเปน
องคกรของผูหญิงที่เกาแกและใหญที่สุดในโลกขึ้นมาตั้งแต ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431) ซึ่งตองยอมรับวาเกา
จริง ๆ คือมีอายุสองรอยยี่สิบปแลว เชนเดียวกันกับ the National American Women’s Suffrage
Association ตัวยอ NAWSA และการสนับสนุนของนักปฏิบัติการ (activist) คนสําคัญคือ Alice Paul ผู
ซึ่งภายหลังแยกออกไปตั้ง Women’s Party ขึ้นมาในป ค.ศ. 1914 เหลานี้ถือไดวามีสตรีนิยมคลื่นลูกที่
หนึ่งเปนหัวหอก ยิ่งไปกวานั้นก็ยังมีสวนในการวางรากฐานใหกับสตรีนิยมสังคมนิยม (socialist
feminism) ที่มีทั้งขบวนการเคลื่อนไหวและนักเขียนแนวสตรีนิยม เชน Charlotte Perkins Gilman และ
ที่ถือวาสําคัญมากคือ NAWSA เปนแกนกลางในการทําหนังสือประทวง จัดขบวนตอตาน Woodrow
Wilson (ประธานาธิบดีอเมริกันคนที่ยี่สิบแปดดํารงตําแหนงชวงป ค.ศ.1913-21) หลายครั้งจนมีผลทํา
ใหเกิดการแกไขรัฐธรรมนูญที่เรียกวา the Nineteenth Amendment แหงป ค.ศ.1920 ที่ยอมใหผูหญิงมี
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได จากจุดนี้เปนตนไปผูหญิงอเมริกันก็สามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
ไดมากขึ้นจากเปนผูมีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งไปจนถึงเปนผูสมัครชิงตําแหนงทางการเมืองใน
ระดับตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงประธานาธิบดีแตก็มีนักสตรีนิยมบางคนบางกลุมตั้งขอสังเกตวาสิทธิ
ดังกลาวนี้จะถือวาเปนสิทธิไดหรือไมหรือวาเปนการขูดรีดผูหญิงสองครั้ง (double exploitation) คือ
ขูดรีดทั้งในปริมณฑลสวนตัวและสาธารณะ (private as well as public sphere) หมายความวาผูหญิงมี
สิทธิ์ที่จะออกไปประกอบอาชีพทํางานนอกบานไมวาจะเปนงานอาชีพสวนตัว งานเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนและงานรัฐที่ไดรับเงินเดือนมีรายได แตเมื่อกลับมาบานก็ตองทํางานบานดวย โดยที่
ผูชายไมชวยเหลือไมยอมรับผิดชอบรวม ที่เดน ๆ คือ หนังสือชื่อ Women and Labour ของ Olive
Schreiner (1978)∗ ที่แยงวาโอกาสที่ผูหญิงจะไดเปนตัวแทนสําหรับปริมณฑลหรือพื้นที่การเมืองนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นที่นั้น (เชนสภาฯ) แตยังขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง
ความหมายตาง ๆ ของสิ่งที่เรียกวา สาธารณะและสวนตัวอีกดวย ประเด็นที่เธอชี้ออกมานี้มีผลตอเนือ่ ง
∗

นักเขียนแนวสตรีนิยม-สังคมนิยมจาก South Africa ผูที่งานของเธอมีอิทธิพลในอังกฤษระหวาง
ทศวรรษ 1880-1930
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ไปสูการลงคะแนนเลือกตั้งในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ยี่สิบที่เปดรับประเด็นตาง ๆ ของผูหญิงใน
พื้นที่ที่แตเดิมถือวาเปนเรื่องสวนตัวมากขึ้น กลาวคือนําไปสูการยกเอาประเด็นสิทธิผูหญิงในฐานะ
ภรรยาและแม และการออกกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการหยารางและทรัพยสินและทําใหขบวนการ
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์ตาง ๆ ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางจากผูหญิง (ชนชั้น) ทํางาน (workingclass women) และผูหญิงนักเคลื่อนไหวแนวทางถึงรากเหงา (radical activist) อีกดวย (Humm, 1992,
อางใน Humm, 1995, อางแลว น.99)
Second wave คลื่นลูกที่สองบางคนบอกวาเปนคําที่คิดขึ้นมาหรือตั้งขึ้นโดย Marsha Lear
เพื่อใหหมายถึงการจัดตั้งกลุมตาง ๆ ของผูหญิงในอเมริกา อังกฤษ/สหราชอาณาจักร (Britain) และ
ยุโรปในชวงปลาย ๆ ของทศวรรษที่ 1960 คําวา ‘second wave’ นี้มีนัยวาสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่ง
สิ้นสุดลงในทศวรรษที่ 1920 (Lear 1968) สาเหตุที่นําไปสูการจัดตั้งกลุมผูหญิงดังกลาว สวนหนึ่งเกิด
จากความผิดหวังกับการเมืองในแนว Civil Rights หรือสิทธิพลเมืองบาง ผิดหวังกับขวนการ
เคลื่อนไหวตอตานสงครามของ Students for a Democratic Society บาง มีผลทําใหผูหญิงอเมริกัน
จัดตั้งกลุมยกระดับจิตสํานึกของตนเองขึ้นมา ปฏิบัติการนี้ใชคําขวัญ ‘the personal is political’ หรือ
“สวนตัวคือการเมือง” (เชนเรื่องที่เกิดขึ้นในบานในครัวเรือน-งานบาน-การเปนภรรยา เปนแม การ
ลวนลามผูหญิง ภาพโป ภาพ/สื่อลามก การขมขืน ฯลฯ ไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไปแลว แตตองนํามา
ถกเถียง ตอสูแกไขในฐานะประเด็นทางการเมือง ในทัศนะของนักสตรีนิยมบางคนเชน Sara Evan
เห็นวาการเกิดขึ้นของ ‘second wave’ ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนวิถีจากแนวทาง ‘civil rights’ สูแนวทาง
‘women’s liberation’ หรือแนวทางการปลดปลอยผูหญิง อนึ่งการปรับนี้ เทากับวา ‘second wave’ ได
สรุปสาระสําคัญของประวัติศาสตรของสตรีนิยม ‘first wave’ เสียใหมในความหมายวาการตอสูเพื่อ
ความเทาเทียมกันระหวางพลเมืองผิวขาว-ผิวดําในแนวทางของการตอสูเพื่อความเทาเทียมทางเชื้อชาติ
(struggle for racial equality) (ในทศวรรษที่ 1960 ในอเมริกา) เปนผูทําคลอดหรือ “หมอตําแย”
(midwife) ใหกับสตรีนิยมทั้งสองคลื่นนั่นเอง (Evans 1979, อางใน Humm 1995, เพิ่งอาง, น.251)
หมายความวาการตอสูเพื่อความเทาเทียมกันระหวางคนผิวดํา-คนผิวขาวในอเมริกาเปนผูใหชีวิตใหม
หรือทําใหมีการ “เกิดใหม” ของสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่งและคลื่นลูกที่สองนั่นเอง
อยางไรก็ตามมีความเห็นที่แตกตางออกไปซึ่งเห็นวาหากพิจารณาในหลาย ๆ ดานจะเห็นวา
แนวทาง ‘women’s liberation’ ของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองนี้แตกตางอยางถึงรากถึงโคนจากสตรีนิยม
คลื่นลูกที่หนึ่งเลยทีเดียว กลาวคือแนวทาง ‘women’s liberation’ นี้ขยายสิ่งที่เรียกวา “การเมือง” และ
“เศรษฐกิจ” หรือ ‘the economy’ ออกไปสู เพศวิถี (sexuality) รางกาย (the body) กับอารมณ (emotions)
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และพื้นที่ตาง ๆ ของชีวิตทางสังคมที่เดิมทีถือวาประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปน “เรื่องสวนตัว” เทานั้น ยิ่งไป
กวานั้น ‘women’s liberation’ ยังมีความหมายขยายไปถึงการปลดปลอยผูหญิงออกจาก (บทบาทหนาที่-สถานภาพ) ครัวเรือนอีกดวย ขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองที่ใชแนวทางนี้ยังสรางองคกร
จัดตั้งทางการเมืองใหม ๆ ขึ้นมาในลักษณะที่เปนองคกรขนาดเล็กที่ตอตานลําดับชั้นสูงต่ําในการบังคับ
บัญชาที่ทํางานดานการยกระดับจิตสํานึก เปนองคกรจัดตั้งที่ปฏิบัติการอยางเปนอิสระไมเกี่ยวของกับ
ผูชาย โดยมีความพึงพอใจที่จะมีแบบแผนของการใชชีวิตในแนวที่พวกเธอถือวาเปนทางเลือกและ
ทางตรง (Humm, 1995, เพิ่งอาง, น.251-252) โดยเฉพาะในเรื่องเพศวิถี (เพศสัมพันธ ฯลฯ) อนึ่งเพื่อ
ความเขาใจที่ลึกซึ้งไปกวานี้ นักศึกษาควรคนควาประเด็น ‘liberation’ และ ‘women’s liberation’
เพิ่มเติมเพราะเปนประเด็นสําคัญที่ทําให ‘second wave feminism’ ตางไปจาก ‘first wave feminism’ ให
ละเอียดไปกวานี้ ในที่นี้เพียงเปนการแนะนําเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจสรุปไดวา แกนแกนของ ‘second
wave feminism’ เติบโตขึ้นมาจากกลุมถึงรากเหงาตาง ๆ (radical groups)∗ ตัวอยางเชน the New York
Redstockings ซึ่งมีสมาชิกผูกอตั้งที่เปนนักสตรีนิยมที่มีชื่อเสียงและมีผลงานทางทฤษฎีเปนที่ยอมรับกัน
ในหมูนักสตรีนิยม เชน Anne Koedt ผูเขียนบทความชื่อ ‘The myth of the vaginal orgasm’ (1973) ซึ่งมี
สาระสําคัญยอ ๆ วา เธอลุกขึ้นมา “ลม” เพศสัมพันธแบบชายกับหญิงที่สรางความเชื่อที่เธอถือวาเปน
มายาคติ (myth) ดวยการพิสูจนวาการถึงจุดสุดยอดผานปุมกระสันหรือ critoral orgasm เทานั้นที่เปน
ที่มาของการถึงจุดสุดยอดทางเพศของผูหญิง และการถึงจุดสุดยอดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผูหญิงเปนสวนที่
ขยายไปจากบริเวณนี้ (critoris) ไมจริง เปนมายาคติที่ถูกสรางขึ้น ดังนั้นการสอดใส (เชน การสอดใส
อวัยวะเพศของผูชายเขาไปในชองสังวาสของผูหญิง จึงไมมีความจําเปนสําหรับการบรรลุจุดสุดยอดทาง
เพศ (orgasm) ของผูหญิง วากันวา “ทฤษฎี” นี้ของเธอทําใหนักสตรีนิยมตะวันตกจํานวนหนึ่งตองคิดกัน
ใหมหมดเลยในทุก ๆ สัณฐาน (ทุกแงทุกมุม) ของเพศสัมพันธระหวางชายกับหญิงหรือเพศวิถีระหวาง
เพศตรงกันขาม (heterosexuality) ที่เคยคิดกันวาเปนเรื่องที่รูดีและรูหมดแลวตามทฤษฎีของ Sigmund
Freud นักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งที่ถือวาเปนผูรวมกอตั้งดวยเชนกันคือ Shulamith Firestone ผูที่ในงาน
เขียนชิ้นสําคัญทางทฤษฎีของเธอคือ The Dialectic of Sex (1970) เธอใชทฤษฎีที่มีลักษณะขาม
กาลเวลาหรือขามยุคประวัติศาสตร (transhistorical theory) มาอธิบายการกดผูหญิงใหอยูภายใต
(subordination of women) โดยเธอนําเสนอการตีความปรัชญา “วัตถุนิยม” หรือ ‘materialism’ เสียใหม
โดยเธอแนะวา ฐานทางวัตถุที่การกดขี่ผูหญิงตั้งอยูนั้น ไมใชฐานทางเศรษฐกิจ (economics) อยางเชนที่
∗

หมายถึงกลุมสตรีนิยมแนวทางที่เรียกวา ‘radical feminism’ ซึ่งมีหลักคิดวาการจะคนหาสาเหตุและ
วิธีการที่จะแกปญหาผูหญิงถูกกดขี่โดยผูชายไดนั้นจะตองวิเคราะหเจาะลึกลงไปจนถึงรากเหงาของ
ปญหา หรือจะเรียกวา “ถึงรากถึงโคน” ก็ได และรากเหงาที่วานี้อยูที่การที่ผูชายก็ดี สังคม-วัฒนธรรม
แบบชายเปนใหญก็ดี ควบคุมเพศวิถีหรือเรื่องราวทางเพศ เนื้อตัวรางกายของผูหญิงนั่นเอง
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Karl Marx เสนอไว แตอยูที่ฐานทางชีววิทยา (biology) ตางหาก กลาวคือ จากขอเท็จจริงวาผูหญิง
(female) เทานั้น ไมใช ผูชายที่เปนผูทําการผลิตซ้ํา (reproduce) (ตั้งทอง ออกลูก เลี้ยงดู ใหนมและอื่นๆ)
เธอจึงเสนอวา นี่คือเหตุผลที่ทําใหเกิดการแบงงานกันทําตามเพศภาวะอันเปนฐานที่รองรับระบบชาย
เปนใหญ หรือ ปตาธิปไตย และอุดมการณที่บังคับ ครอบงํา คือ “sexism” ซึ่งถูกสรางขึ้นมา เธอจึงเห็น
วาลักษณะตางๆทางชีววิทยาเปนปจจัยที่สรางระบบ “sexual class system” ขึ้นมา กลาวคือ ทําใหเกิด
“ชนชั้น”ในสังคมเหมือนกับแนวคิดของ Mark แต “ชนชั้น”ที่วานี้ เกิดจากเพศ/ความเปนเพศทาง
ชีววิทยา ไมใชชนชั้นทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้เธอจึงโตแยงกับแนวคิดแบบ Marxist วา feminism การ
ปฏิวัติของนักสตรีนิยมจะมาถึงก็ตอเมื่อผูหญิงยึดกุม ปจจัยการผลิตซ้ํา (means of reproduction) ไวได
ซึ่งหมายถึง “เนื้อตัวรางกาย” ของผูหญิงนั่นเอง ไมใชยึดกุมปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน แรงงาน และอื่นๆ
ตามที่ Marx เสนอ อนึ่งอาจกลาวเชิงสรุปไดเชนกันวา งานและทฤษฎีของเธอเปนงานที่ “ลม” หรือ “รื้อ
ถอน” หรือ “ปฏิเสธ” ทฤษฎีเพศวิถีของ Freud และแนวทางการวิเคราะหแบบ Freudianism อีกดวย ซึ่ง
เธอจัดวาเปน “misguided feminism” คือเปน “สตรีนิยมที่ถูกนําไปผิดทิศทาง” แตเนื่องจากเธอตระหนัก
ดีวา “Freudianism” นั้นสําคัญ จึงเปนเรื่องยาก หรือเปนไปไมไดที่จะปฏิเสธ เพราะ Freud ยึดกุมเรื่องที่
เปนปญหาสําคัญมากของชีวิตมนุษยยุคทันสมัย คือ เรื่องเพศวิถีไว สิ่งที่เธอทําคือ “rework” หรือเอา
Freudianism มา “ทําใหม” นั่นเอง (Cashmore and Rojek ,et.al,1999,153) กลาวอีกอยางหนึ่งคือ เธอไม
ปฏิเสธ Freudianism ที่นักสตรีนิยมบางแนวทางปฏิเสธอยางสิ้นเชิงวา มีลักษณะเปนทฤษฎีที่ใช
“ชีววิทยาเปนตัวกําหนด (biological determinism) เราคงตองหันมาถกเถียงกันอีกมากในประเด็นเรื่อง
Freud กับ Freudianism กับเพศวิถีและสตรีนิยมในโอกาสหนา เพียงแตขอใหรับรูวาทั้ง Koedt และ
Firestone เปนนักทฤษฎีสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองที่สําคัญ และเปนผูชูประเด็น เพศวิถี หรือ sexuality
ขึ้นมาเปนประเด็นหลัก ทําให “second wave feminism” ตางไปจาก “first wave feminism”
นอกจากสองคนนี้แล ว ยังมีอีกหลายคนที่ถือวาเป นผูว างรากฐานใหกับ “second wave
feminism” เชน Naomi Weisstein ผูอาจเปนคนแรกที่เปดสอน women’s studies programmes ในวิชา
สัมมนาของเธอที่ Free University แหงเมืองชิคาโกในป ค.ศ.1967 เชนเดียวกับปฏิบัติการตรงของนัก
สตรีนิยมอเมริกันที่ออกมาเดินขบวนตอตานการประกวด Miss America ซึ่งในโอกาสนี้พวกเธอ
ประทวงดวยการถอดเสื้อยกทรงโยนลงถังขยะ (ไมใชเผา) Humm,1995,เพิ่งอาง,น.252) กิจกรรมแบบนี้
ถือวาเปนการชูประเด็นเรื่อง sexuality ใหเปนประเด็นการเมือง หรือประเด็นสาธารณะ เชนเพศวิถี
ไมใชเรื่อง สวนตัวอีกตอไป
แรงกระตุนที่สําคัญของการกอรูป กอรางสรางตัวของ “second wave feminism” ในอเมริกาที่
ถือวา จําเปนตองพูดถึงดวยเชนกัน คือ การปรากฏตัวของงานเขียนของ Betty Friedan เรื่อง The
Feminine Mystique ในปค.ศ.1963 กอนหนางานของ Firestone ถึงเจ็ดป เปนงานที่บรรยายถึงความ
ผิดหวังเบื่อหนายของผูหญิงผิวขาวชนชั้นกลางที่แตงงาน หรือมีเพศวิถีแบบรักเพศตรงกันขาม (ชาย-
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หญิง) แถมยังถูกขังอยูในปริมณฑลของบานเรือน (domesticity) สิ่งที่ Friedan เรียกวา “mystique” นี้
เธอใชในความหมาย “problem that has no name” หรือ “ปญหานิรนาม” “ปญหาที่ไมมีชื่อ” อะไร
ทํ า นองนั้ น คื อ มี ค วามลึ ก ลับ ไม ชัด เจน ไมมี ใ ครพู ด ถึง ซึ่ง เธอหมายถึ ง ความทุ ก ข ท างจิ ต (psychic
distress) ที่ประสบโดยผูหญิงผูที่ไมมีอาชีพที่สังคมถือวาเปน “อาชีพสาธารณะ” (public career) เชน
“แมบาน” ทํางานบาน ไมถือเปนอาชีพ ถาเปนพยาบาล เลขานุการถือวาใช เปน “อาชีพ” นอกจากนี้
แมบานยัง “ถูกกักขัง” อยูในบานเรือนทั้งทางกายภาพ จิตและใจอีกดวย ไมใหมีความหมายอื่น ๆ ใน
ชีวิตนอกจากเปนเมียและแมเทานั้น เหลานี้ทําใหเกิดความผิดหวัง ความเบื่อหนายในชีวิต หนังสือเลมนี้
นําไปสูการจัดตั้งองคกรผูหญิงที่มีชื่อยอวา NOW (National Organization of Women) ซึ่ง Friedan ได
เปนประธาน และตอมากลายเปนองคกรผูหญิงที่ใหญที่สุดในอเมริกา เปนองคกรที่เปนผูนําในการ
รณรงค เพื่อสิทธิ เสมอภาคทางการศึ กษาของผูห ญิง สิทธิและความเสมอภาคทางกฎหมาย และใน
ครอบครัว Friedan ก็เชนเดียวกับนักสตรีนิยมในยุคทศวรรษที่ 1970 สวนใหญคือปฏิเสธวิธีคิดแบบ
“ชีววิทยาเปนตัวกําหนด” (biological determinism)ในแบบทฤษฎีของ Freud เราจะไดถกเถียงเรื่องราว
วิธีคิดและแนวทางการ “ปลดปลอย” ผูหญิงของเธอใหละเอียดขึ้นในโอกาสหลัง
ในปค.ศ.1968 ขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงในอังกฤษกาวไปสูอีกขั้นหนึ่งที่บางคนเห็นวา
เปนการเกิดขึ้นของ “militant feminism” ซึ่งโดยตัวภาษาหมายถึง “สตรีนิยมที่สู” แตไมใชสูแบบการสู
รบในวิธีการของทหารเปนการสูในลักษณะที่อาจเรียกไดวา “มาไมไหนไปไมนั้น” ไมปฏิเสธการ
เผชิญหนา “militant feminism” นี้วากันวาเกิดขึ้นในอเมริกากอนแลวขยายเขามาสูอังกฤษ เมื่อเขามาใน
อังกฤษก็มีกิจกรรมเกี่ยวของและรณรงคตอตานในเสนทางเดียวกันกับกลุม New Left หรือ “ซายใหม”
ในอังกฤษที่รณรงคเพื่อใหเกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร (Campaign for Nuclear Disarmament) และ
Vietnam Solidarity Campaign หรือ กลุมสามัคคีตอตานสงครามหรือรณรงคเพื่อยุติสงครามเวียดนาม
ชวงเวลาและสถานการณการเมืองโลกในชวงนั้นเปนเสมือนหลักหมายที่ทําให “second wave
feminism” ในอังกฤษมีลักษณะที่เหมือนกันกับ“second wave feminism”ในอเมริกา แตสถานการณ
เฉพาะของอังกฤษที่เพิ่มเติมเขามาและทําให “second wave feminism”ในอังกฤษมีความพิเศษหรือตาง
ออกไปคือ ลักษณะของการสูแบบไมเกรงกลัวของกรรมกรหญิงในการนัดหยุดงานที่รูจักกันในนาม
Ford strike หรือ การนัดหยุดงานของคนงานหญิงประทวงบริษัทผลิตรถยนตฟอรดในป ค.ศ.1968 เพื่อ
เรียกรองคาจางแรงงานที่เทาเทียมกับแรงงานชาย นอกจากนั้นยังมีการประชุมที่รูจักกันในนาม Women
Liberation Conference ครั้งแรกจัดที่ Ruskin College มหาวิทยาลัยOxford ที่มีชื่อเสียงในป ค.ศ.1970 มี
ผูเขารวมประชุมกวาหกรอยคน การประชุมนี้เติมพลังทางความคิดแบบสังคมนิยมและการปลดปลอย
(liberation) เขาสูประเด็นการเรียกรองคาจางแรงงานที่เทาเทียม การจัดสวัสดิการดูแลเด็กใหกับคนงาน
หญิง ตลอดยี่ สิบ สี่ชั่ว โมง บริ ก ารคุ มกํ า เนิ ด โดยไม คิด ค า ใช จาย และการทํา แทง เมื่ อ ผู ห ญิ งต อ งการ
นอกจากนั้นขบวนการ “second wave feminism”ในอังกฤษยังรวมมือกับวารสาร Shrew (1969)และ
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Spare Rib(1972) ซึ่งเปนของขบวนการผูหญิงเริ่มการตอสูเพื่อปองกันผูหญิงจากความรุนแรงทางเพศ
และความรุนแรงในบานเรือน/ครัวเรือน (domestic violence) ดวยการจัดตั้งบานฉุกเฉินสําหรับผูหญิงที่
ถูกทุบตี (ในเมือง Chiswick ป ค.ศ.1972) ขึ้นมาเปนแหงแรกและถือวาเปนนวัตกรรม (คิดขึ้นมาใหม ไม
เคยมีมากอน) นอกจากนั้นก็ตั้งศูนยวิกฤตขมขืน (rape crisis centers) ขึ้นมาหลายที่ และที่ขาดไมได ตอง
พูดถึงคือ “second wave feminism”ในอังกฤษไดเปดตัวการรณรงคใหมๆ เชน Women Against
Violence Against Women และ Reclaim the Night (อันหลังนี้มุงประเด็นไปสูการตอสูเพื่อใหกลางคืน
เปนชวงเวลาที่ปลอดภัยสําหรับผูหญิง ไมเชนนั้น ผูหญิงก็ไมสามารถออกไปไหนมาไหน เชนไปเขา
งานผลัดกลางคืนได) ที่สําคัญอีกองคกรหนึ่งคือ มีการตรา Working Women’s Charter หรือ กฎบัตร
ของผูหญิงทํางานขึ้นมาในป ค.ศ.1974 เพื่อผลักดันสิทธิในการไดรับการจางงานของผูหญิง โดยที่การ
กอตั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคกรแรงงานระดับชาติคือ Trade Union Council (Humm, 1995, น.
252)
จริงอยูนักสตรีนิยมบางกลุมอาจมองวา “second wave feminism” นั้นแทจริงแลวเปนการ “ฟน
คืนชีพ” (revitalization) ของขบวนการสตรีนิยมในยุโรปและอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1960 โดยเชื่อวา
ในชวงเวลาเปนศตวรรษระหวาง “first wave” กับ “second wave” มีการเคลื่อนไหวมาตลอดหลายครั้ง
แตนักสตรีนิยมที่เห็นวานาจะแบงขบวนการผูหญิงออกเปนยุค หรือ “คลื่น” ลูกตางๆไดนั้น เพราะวาแต
ละยุค แตละ “คลื่น” มีประเด็นของการเคลื่อนไหวที่ตางกันออกไป กลาวโดยสรุปฝายหลังนี้เห็นวา แกน
หรือสาระสําคัญของ “second wave feminism” คือ สิทธิเจริญพันธุ หรือ reproductive rights ดังที่
Mary O’ Brien ชี้ใหเห็นในขอความนี้ “Where does feminist theory start? I answer within the process
of woman’s reproduction (O’ Brien 1983,p.9,อางใน Humm,เพิ่งอาง น.เดียวกัน) แปลเอาความไดวา
“ทฤษฎีสตรีนิยมเริ่มจากตรงไหน? ฉันขอตอบวา เริ่มจากภายในกระบวนการเจริญพันธุของผูหญิง”
ดังนั้นการตอสูเ พื่อสิทธิเจริญพั นธุ จึงรวมถึงการตอสูกับความรุ นแรงทางเพศและความรุนแรงใน
บานเรือน หรือในครัวเรือนดวย และสิทธิเจริญพันธุนี้ถือวามีผลกระทบตอ “อัตลักษณทางเพศภาวะ”
หรือ “gender identity” อยางมากมายมหาศาล (Humm,1995,เพิ่งอาง,น.252-253) อนึ่งนักศึกษาควร
ทราบตั้งแตตอนนี้เลยวา เรื่อง “อัตลักษณทางเพศภาวะ” นี้เปนประเด็นสําคัญมากประเด็นหนึ่งในยุโรป
อเมริกาและอีกมากมายหลายประเทศในปจจุบันที่อยูในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยยุค
ทาย ๆ หรือ “หลังทันสมัย” (post modernity) มากบางนอยบาง อันเปนผลมาจาก “การพัฒนา” บาง หรือ
บางครั้งก็ใชคําที่ใหญกวาและใหมกวาคือ “โลกาภิวัตน” (globalization) นั่นเอง ประเด็นอัตลักษณทาง
เพศภาวะนี้ถือวาเปนประเด็นสําคัญในประเทศไทยปจจุบันนี้ดวย เราจะถกเถียงกันในเรื่อง “gender
identity” กับ “politic of identity” กันในรายละเอียดมากขึ้นในเวลาตอไป
จากประโยคที่ทิ้งไวขางบนนําเราไปสูลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของ “second wave
feminism” คือการยืนยันวา นโยบายสาธารณะสามารถถูกกําหนดหรือถูกสรางขึ้นมาจากประสบการณ
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สวนตัว (private experience) เชน ประสบการณทางเพศวิถีของคนแตละคน แตละกลุม แตละเพศภาวะ
ประเด็ น นี้ ก ล า วได ว า เป น จุ ด เด น ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะไม เ หมื อ นใครของสตรี นิ ย มคลื่ น ลู ก ที่ ส อง
ความสําคัญของประเด็นนี้อยูที่ไมเพียงแตเปนการทาทายการสรางความรูแบบเดิมๆที่อางวามีเหตุมีผล
และเปนกลางเทานั้น แตเปนการทาทายมโนทัศนทางการเมืองแบบจารีตทั้งหลายทั้งปวง ดวยการ
เชื่อมโยงประเด็นตางๆของการผลิตซ้ําหรือการเจริญพันธุ (reproduction) และการผลิตวัตถุปจจัยตางๆ
ในการดํารงชีวิต เชน สินคาและบริการ ดวยการเชื่อมโยง “ประเด็นสวนตัว” (the personal) เขากับ
“ประเด็นการเมือง” (the political) ดังนั้นนักสตรีนิยมจึงยืนยันวา “second wave feminism” ไดทําการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดทางการเมืองรวมสมัย (contemporary political thinking) ไปแลวอยางชัดเจน
(Humm,1995,เพิ่งอาง,น.253)
‘Third wave feminism’?
สตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม? ตองใสเครื่องหมายคําถาม? ไวขางหลังเพิ่มขึ้นจากเครื่องหมาย “ ”
เนื่องจากเปนชื่อที่นักสตรีนิยมบางบางกลุมบอกวาไมมีเหมือนกับที่บอกวาการแบงเปนคลื่นลูกที่หนึ่ง
กับลูกที่สองนั้นก็ไมถูกไมเหมาะดังไดกลาวไปแลวในตอนตน ๆ กระนั้นก็ตามผูเขียนก็ยังสามารถเปดดู
หนังสืออางอิงประเภท Dictionary of Feminism บางเลมดูก็ยังพบวามีทั้งคําอธิบาย ‘first wave
feminism’ และ ‘second wave feminism’ อยูทั้งคู เชน ใน Humm(1995) Kramarae is and Treichler
(1992) แตพอเปดดู ‘third wave feminism’ ปรากฏวาไมมี จนเมื่อคนดู Gamble (2001) จึงพบคําอธิบาย
ที่จับความไดวาเปน คําที่บรรยายถึงการกลับมาใหมของความสนใจในลัทธิกิจกรรมหรือกิจกรรมนิยม
ของนักสตรีนิยม (feminist activism) ของผูหญิงที่ยังอยูในวัยสาว ผูที่ตองการแสดงใหเห็นวาพวกเธอ
แตกตางจากตราประทับหรือ “ยี่หอ” ที่รูจักกันในชื่อ ‘post feminist’ (มีลักษณะเดนอยางไรคอยวากันที
หลัง) แต “สตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม” นี้มีลักษณะที่พัฒนามาจากความปรารถนาที่จะแกไขความไมเทา
เที ย มทางเศรษฐกิ จ และเชื้ อชาติ เ ช น เดี ย วกับ แก ไขประเด็น ปญหาที่เ รีย กว า “ประเด็ น ผู ห ญิ ง ” หรื อ
‘women’s issues’ ทั้งหลายดวย กลุมผูหญิงที่แสดงตัววาอยูในขบวนการที่มีวัตถุประสงคดังกลาวใน
ตะวันตกไดแก Women’s Action Coalition และ Third Wave ทั้งคูตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.1992 อยางไรก็ตาม
อาจกลาวไดวา ‘Third wave feminism’ ยังคงไมคอยเปนที่รูจักกันมากนักและยังไมไดรับการสนับสนุน
อยางกวางขวางในระดับที่ ‘second wave feminism’ ไดรับในชวงที่รุงเรืองสูงสุด แถมบางครั้งยังถูกมอง
ดวยความสงสัยโดยหลาย ๆ ฝายวาอาจเปนเพียง “แฟชั่นระยะสั้น” หรือ “ชั่วครั้งชั่วคราว” มากกวาที่จะ
เปนเครื่องหมายบงชี้ที่แทจริงวา ผูหญิงไดบรรลุถึงขั้นตอนหนึ่งแลว และจะกาวตอไปในเสนทางการ
ตอสูของผูหญิง (Gamble, 2001, น.327)
จากขอความที่พูดถึง ‘third wave feminism’ วาเปนความพยายามของผูหญิงรุนสาวที่ไม
ตองการกันตัวเองออกจากการถูกประทับตราวาเปนสวนหนึ่งของ ‘post feminism’ และในขณะเดียวกัน
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ยังตองการตอสูเคลื่อนไหวตอไปเนื่องจากเห็นวา “ปญหา” หรือ “ประเด็นผูหญิง” ยังไมหมดไปทําให
เราจําเปนตองหันมาทําความรูจักกับสิ่งที่เรียกวา ‘post feminism’ หรือ “หลังสตรีนิยม” สักเล็กนอยกอน
ในขั้นตอนนี้
Post feminism
นิยาม ‘Post feminism’ ที่ใชกันอยูในปจจุบันมีหลายชุดและแตกตางกันอยางแทบไมนาเชื่อ
สวนหนึ่งเปนเพราะคําวา ‘post’ ที่ใชถูกนําไปเชื่องโยงกัน ‘post’ ที่ใชกับ ‘postmodernism’ ‘poststructuralism’ และ ‘post colonialism’ เปนตน ซึ่งในคําหรือชื่อตาง ๆ เหลานั้นมีความหมายที่
หลากหลายและแตกตางกันไป อยางไรก็ตามในที่นี้เราจะนิยามกันอยางสั้น ๆ กอนวา นักสตรีนิยมที่
เรียกตนเองวาอยูในแนวทางนี้อธิบายวา post feminism เขาไปมีสวนรวมในวาทกรรมของ
postmodernism โดยที่ทั้งคูตองการที่จะสั่นคลอน (destabilize) นิยามตาง ๆ ที่ตายตัวของสิ่งที่เรียกวา
เพศภาวะ พรอมกันนั้นก็ตองการรื้อถอน (deconstruct) วาทกรรมที่มีอํานาจ (authoritative paradigms)
และปฏิบัติการตาง ๆ ในหนังสือ Introducing Post feminism (1999) Sophia Phoca สืบคนกลับไปหา
จุดกําเนิดตาง ๆ ของ post feminism ที่การแตกแยกภายในกลุมผูหญิงฝรั่งเศสที่มีชื่อวา Mouvement de
Libération des Femmes ชื่อยอวา MLF ซึ่งเปนกลุมที่เกิดขึ้นมาจากการนัดหยุดงานครั้งใหญของ
นักศึกษาและกรรมกรในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ค.ศ.1968 และตอมาไดพัฒนาเปนกลุม
ในขบวนการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมในประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด อยางไรก็ดีในตอนนั้น (การนัด
หยุดงานป ค.ศ.1968) สมาชิกของกลุมภายในกลุมผูหญิงที่เรียกตนเองวา กลุม po et psyche ไดประกาศ
ในที่สาธารณะวาพวกเธอปฏิเสธการตอสูของผูหญิงเพื่อความเสมอภาคกับผูชาย คําถามมีวาถาเชนนั้น
เปาหมายของการตอสูของพวกเธอคืออะไร? นักทฤษฎีของกลุมนี้เชน Julia Kristeva และ Héléne
Cixous ตอบวาพวกเธอตอสูเพื่อสนับสนุนมโนทัศนหรือฐานคติเรื่อง ‘difference’ (ไมไดมีความหมาย
วาแตกตาง ธรรมดา ๆ อยางที่เขาใจ แตมีความหมาย “พิเศษ” ที่เราจะตองพูดกันตอไป-ผูเขียน) พรอม
กันนั้นกลุมของพวกเธอยังนําเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห (psychoanalytical theory) มาใชเพื่อยืนยันวาองค
ประธานที่เปนผูหญิง (feminine subject) แตกตางอยางสิ้นเชิง หรือแตกตางในระดับรากฐานจากองค
ประธานที่เปนชาย นอกจากนั้นพวกเธอยังตอกย้ําความสําคัญของลักษณะที่ไมแนนอน (fluctuating)
และหลากหลายหรือหลายอยางหลายประการ (multiple) ของความเปนองคประธาน (subjectivity) ของ
หญิงและชาย (Gamble, S. (ed.), 2001, 298)
จากขอความขางบนเราอาจสรุปเพื่อใหงายแกการจดจําและงายตอการคนควาเพิ่มเติมไดวา กลุม
post feminists ที่มีกําเนิดจากสาย ‘po et psyche’ ในฝรั่งเศสมีลักษณะตอไปนี้
หนึ่ง พวกเธอปฏิเสธการตอสูของขบวนการผูหญิงที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งความเสมอ
ภาคเทาเทียมกับผูชาย ทั้งนี้เพราะ
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สอง วิธีคิดเรื่องความเทาเทียมระหวางหญิง-ชาย มีลักษณะเปนวิธีคิดแบบแบงเปนสองขั้ว หรือ
‘binary’ หรือ “ทวิลักษณ” โดยที่พวกเธอยืนยันวาวิธีคิดแบบนั้นไมถูกตองเพราะ
สาม gender หรือ “เพศภาวะ” นั้น นอกจากจะไม คงที่หรือ ‘fixed’ แลวยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เลื่อนไหล แถมยังมีมากมายหลากหลายเพศภาวะอีกดวย จึงมีผลทําให
สี่ “องคประธาน” (subject) /หรือ “ความเปนองคประธาน” (subjectivity) หรือความเปน
ผูกระทํา (actor/agency) ของผูหญิง ผูชายมีความแตกตางหลากหลายเปนพหูพจนและเปลี่ยนแปลงได
หา ทฤษฎีที่พวกเธอนํามาใชในการอธิบายขอ 1-2-3-4 เอามาจากทฤษฎีจิตวิเคราะหไมใชเอามา
จาก ‘Liberalism’
กลุมที่กลาวถึงและมีวิธีคิดแบบขางบนอาจจัดไดวาเปน French feminists ที่มีตนตอมาจากกลุม
‘po et psyche’ ในประเทศฝรั่งเศสที่มีความพยายามเชื่อมโยง post feminism กับทฤษฎี ตรงนี้เองที่นัก
สตรีนิยมอังกฤษและเมริกันรุนเยาวเห็นวามีปญหา กลุมหลังนี้เปนกลุมที่วิพากษวิจารณรวมทั้งโจมตี
สตรีนิยมในรูปแบบปจจุบันวาไมเพียงพอที่จะยกประเด็นหรือพูดถึงความหวงใยและประสบการณของ
ผูหญิงทุกวันนี้ขึ้นมารณรงคและแกไข ตรงนี้เองที่กลาวไดวาเปนบริบทหรือเงื่อนไขแวดลอมที่ทําใหคํา
วา ‘post feminism’ หรือ “หลังสตรีนิยม” ถูกสรางขึ้นมาและอาจกลาวไดวานี่คือความหมายที่แทจริง
ของคําวา ‘post feminism’ หรือ “หลังสตรีนิยม (Gamble, 2001, 298) (ในความหมายวา “สตรีนิยม”
ผานไปแลวและเรากําลังอยูในอีกยุคสมัยหนึ่งที่ตางออกไป-ผูเขียน)
อนึ่ง แมวานักสตรีนิยมที่เรียกวาเปนพวก ‘post feminists’ เหลานี้ เชน Naomi Wolf, Katie
Roiphe, Rene Denfeld และ Natasha Walter มักถูกประทับตราวาเปนพวก ‘anti-feminist’ ก็ตาม พวก
เธอกลับบอกวาพวกเธอเปนผูที่ลวงหนามากอน (precursors) ของการยายจุดมุงหมายหรือทิศทาง (aims)
และวัตถุประสงคของสตรีนิยมใหกับสิ่งที่บางคนเรียกวา ‘third wave’ หรือ “คลื่นลูกที่สาม” จุดยืนหรือ
ลักษณะทั่วไปของกลุมนี้คือ พวกเธอสนับสนุน วาระที่เปนปจเจกและเปนเสรีนิยม (an individualistic,
liberal agenda) มากกวาวาระหรือประเด็นที่เปนประเด็นรวม (collective) และเปนการเมือง บนจุดยืน
เชนนี้เองพวกเธอจึงถูกโจมตีจากนักสตรีนิยมแนวทางอื่น ๆ ที่ไมชอบแบบนี้วา พวกเธอเปนเหมือนกับ
“เบี้ย” (pawns) หรือตัวหมากรุกที่ไมสําคัญใหกับขบวนการที่เรียกวากระแสโตหรือ กระแสตานสตรี
นิยมที่เปนอนุรักษนิยม (conservative back-lash)∗ ที่ตองการจํากัดประสิทธิภาพความสําเร็จและการ
ขยายตัวของสตรีนิยม (Gamble, 2001, 298-299)
สตรีนิยมในฐานะปฏิบัติการ
เราไดถกเถียงพูดคุยกันไปบางแลววาสตรีนิยมเปนทั้งทฤษฎีและหรือความรู เปนทั้งอุดมการณ
เปนทั้งขบวนการเคลื่อนไหวและเปนทั้งปฏิบัติการโดยที่ทั้งหมดนี้ไมอาจดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว เปน
∗

เราจะพูดถึง ‘backlash’ ในโอกาสหลัง
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อิสระ ตัดขาดหรือไมเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่น ๆ ที่รวมกันเปน “สตรีนิยม” ได ลักษณะเชนนี้เรียก
เปนมโนทัศนในภาษาอังกฤษวา ‘interconnectedness’ หากเราเอาปฏิบัติการหรือการกระทําเปน
จุดเริ่มตนก็มักหนีไมพนคําถามวา จะทําเรื่องอะไร? จะสูเรื่องอะไร? จะเคลื่อนไหวในประเด็นอะไร?
ทําอยางไร? สูอยางไร? เคลื่อนไหวอยางไร? จะเรียกรองเรื่องอะไร? เรียกรองตอสูไปทําไม? สูที่ไหน?
สูเมื่อไร? สูกับใคร? .....และคําถามอื่น ๆ อีกมากมายที่ตามมาทําใหเราเริ่มตนและหยุดลงที่ปฏิบัติการ
เทานั้ นไม ได การตอบคําถามตาง ๆ เหลานั้นตองเชื่อมโยงปฏิบัติการเขากับขบวนการเคลื่อนไหว
(movements) อุดมการณ (ideology) ทฤษฎีและหรือความรูที่มีลักษณะตางจากความรูชุดอื่น ๆ ของ
นัก วิชาการ นั ก ทฤษฎี และนั กปฏิบัติทั่วไป แตอยาลืมว า ความตา ง ที่ ว านี้มีอยู ใ นหมูนักสตรีนิ ย มที่
หลากหลายและตางกันในวิธีคิดและหรือทฤษฎีอีกดวย ตัวอยางเชน หากมีสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามจริง
อย า งที่ บ างคนเชื่ อ ว า มี และคลื่ น ลู ก ที่ ส ามเห็ น ความสํ า คั ญ ของป จ เจกนิ ย ม ดั ง นั้ น การต อ สู การ
เคลื่อนไหว และปฏิบัติการของคลื่นลูกนี้อาจไมสนใจกับขบวนการเพราะขบวนการเปนเรื่องของการ
รวมหมูก็เปนได ประเด็นนี้ทําใหคลื่นลูกที่สามถูกวิพากษวิจารณวาขาดปฏิบัติการ ขอวิพากษดังกลาวนี้
ขยายไปถึงการวิพากษนักสตรีนิยมในแนว ‘post feminism’ ดวย
ในการพูดคุยเชิงแนะนํานักศึกษาใหรูจักกับสตรีนิยมในฐานะปฏิบัติการนี้ ผูแนะนําคิดวามี
“คํา” หรือ “มโนทัศน” หรือ “ฐานคติ” (concepts) ที่สําคัญอยูหลาย concepts ที่จะนํามาแนะนําเบื้องตน
ในที่นี้เปนเพียงบาง concepts ที่ผูแนะนํา (ผูเขียน) เลือกมาเทานั้นที่ไมไดเลือกมายังมีความสําคัญและยัง
มีอีกมาก
Action ในทัศนะของนักสตรีนิยมตางจาก action ของนักปฏิบัติการ (activists) ในประเด็น
อื่น ๆ (เชน ประเด็นสิทธิเสรีภาพทางการเมือง สิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป) ตรงไหน? เห็นไดจาก นิยามของ
‘action’ นี้วาหมายถึง:
“Strategic, often public, behavior which functions practically or symbolically to challenge the
conditions of women’s oppression and other forms of injustice” (Kramarae, C., and Treichler,
A., (eds.), 1992, 30)
เก็บความไดวา ปฏิบัติการในความหมายของ action หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะเปนยุทธวิธี
และมักจะเปนพฤติกรรมที่แสดงออกในที่สาธารณะที่ทําไปเพื่อทาทายอยางตรงไปตรงมา หรือทาทาย
เชิงสัญลักษณตอเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอการกดขี่ผูหญิง และ ความไมเปนธรรมตอผูหญิงในรูปแบบอื่น ๆ
ดังนั้นจะเห็นไดวา ‘action’ หรือ “ปฏิบัติการ” ในความหมายของนักสตรีนิยมจึงมีความ
แตกตางจาก “ปฏิบัติการ” ตอตานหรือแสดงออกอื่น ๆ ของนักปฏิบัติการทั่วไปตรงที่จุดเนนที่บอก
ความตางคือ “การกดขี่ผูหญิง” และ “ความไมเปนธรรมตอผูหญิง” ลําพังเพียงการพูด/การเขียนที่มี
ขอความวา “กรรมกรถูกกดขี่ขูดรีด” ก็ดี “ชาวบาน” หรือ “ประชาชน” ไมไดรับความเปนธรรมก็ดี จึง
ไมเพียงพอ ไมชัดเจนและไมเฉพาะเจาะจงพอในภาษาและวิธีคิดของนักสตรีนิยม การเคลื่อนไหวและ
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ปฏิบัติการของสตรีนิยมจึงตองมาจากประสบการณที่นักสตรีนิยมและหรือผูหญิงเห็นวาเปนการกดขี่
เปนความไมเปนธรรมตอผูหญิง การวิเคราะห การทําความเขาใจ หรือการตีความวาอะไรเปนการกดขี่
และไมเปนธรรมตอผูหญิง จึงตองมาจากวิธีมอง วิธีคิดที่นําไปสูทฤษฎีหรือความรูที่สรางขึ้นมาจาก
ประสบการณของผูหญิงซึ่งตางจากประสบการณของผูชาย เมื่อเปนดังนี้ ความเปนธรรมก็ดี ภาวการถูก
กดขี่ของผูชายก็ดี กับของผูหญิง และ “เพศภาวะ” ตาง ๆ ที่ตางกันก็ยอมไมเหมือนกัน ฉะนั้นการที่นัก
สตรีนิยมและหรือผูหญิงไปรวมปฏิบัติการกับผูชายในประเด็นตาง ๆ จึงอาจไมใช เปนการตอสูเพื่อ
ผูหญิงก็ได พวกเธอจึงตองมีวิธีคิด ความรู ยุทธศาสตร ยุทธวิธีของการปฏิบัติการของพวกเธอเองที่ตาง
ออกไป
จากขอ ความที่เ ป น นิ ย ามของ action
หรื อ ปฏิบั ติก ารที่ก ล า วมาในวรรคบนเพื่อพั ฒ นา
ความสามารถในการวิ เ คราะห นั ก ศึ ก ษาควรจะแยกแยะและยกประเด็ น สําคัญ อยางนอ ยที่ สุด สาม
ประเด็นมาพูดคุยและคนหาความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีก เชน การกดขี่หรือ oppression ความ
เปนธรรมและผูหญิงโดยที่ตองตระหนักวาทั้งสามสิ่งหรือสามคํานี้ไมใชคําธรรมดา แตเปน concept
และความเขาใจของนักสตรีนิยมตอทั้งสาม concepts นี้นอกจากตางจากคนธรรมดาและนักวิชาการ
สาขาอื่น ๆ แลว ยังตางกันแมกระทั่งในหมูนักสตรีนิยมดวยกันเองอีกดวย
หากนักศึกษาลองเปดดู Amazons, A Feminist Dictionary: Bluestockings And Crones
(Kramarae, C., and Treichler, P., (eds.), 1992) ดูจะพบคําอธิบายที่ผูแนะนําขอเก็บความคราว ๆ มาไว
ณ ที่นี้วา
Oppression ซึ่งในที่นี้แปลวา การกดขี่ เปนคําที่ใชกันเกือบทั่วไปในการเขียนของนักสตรีนิยม
เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง เงื่ อ นไขต า ง ๆ และประสบการณ ข องการถู ก เอาไว ใ นหรื อ ใต บั ง คั บ บั ญ ชา
(subordination) และความไมเปนธรรม (injustice) ทั้งนี้อยางที่กลาวไปแลวนักสตรีนิยมใชคํานี้ตางกัน
ในการวิเคราะหถึงสาเหตุตาง ๆ ลักษณะและความเปนสุดยอดของการกดขี่ผูหญิงวาเกิดขึ้นไดอยางไร
(คําถามเรื่อง how?) จากนั้นคือคําถามเรื่องของ “อะไร?” (what?) กลาวคือนักสตรีนิยมใชคําวา
oppression กับประสบการณอะไร? หรือประสบการณเรื่องอะไร? ประเด็นถัดไปคือนักสตรีนิยมเชื่อวา
การกดขี่นั้นเชื่อมโยงหรือสัมพันธกับอะไรและสัมพันธอยางไรกับการตอสูเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
นําไปสูการหลุดพนจากการกดขี่นั้น และประเด็นสําคัญที่ขาดไมไดคือการวิเคราะหหรือการสราง
ความรู ว า การต อ สู เ พื่ อ บรรลุ ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ ผู ห ญิ ง สามารถหลุ ด พ น จากการถู ก ขู ด รี ด นั้ น
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง (Kramarae, C., and Treichler, P., eds.), 1992, 314)
ผูแนะนํา/ผูเขียนคนในพจนานุกรมศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 4 (แกไข
เพิ่มเติม, 2544) ไมมีคําวา subordination แตมีคําวา การกดขี่ที่ใหคําแปลเปนภาษาอังกฤษไววา
subjugation แมกระทั่งคําวา oppression ก็ไมมี ทําใหเกิดความสงสัยสวนตัววา คํา ๆ นี้ในฐานะคําก็ดี ใน
ฐานะ concept ก็ดีไมมีอยูในวิชาหรือภาษาของรัฐศาสตรหรืออยางไร? .....เปนเรื่องนาแปลกใจ
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Oppress มาจากภาษาละติน opprimere แปลเปนภาษาอังกฤษวา to press on, to press against มี
หลายความหมาย นอกจากกดขี่ ยังหมายถึงการปราบ การบดขยี้ การครอบงําหรือมีอํานาจเหนือกวา
oover-whelm) รวมทั้งความหมายลาสุดของละตินคือการละเมิดผูหญิงดวยกําลังหรือการบีบบังคับ
oppression การกดขี่จึงเปนสภาวะของการถูกกดใหต่ําลง ถูกบดขยี้ (crushed) ถูกครอบงําถูกเอาชนะดวย
อํานาจ (oover-whelm) เปนภาวะของการถูกกดขี่โดยการใชอํานาจแบบ authority และอํานาจ (power)
อยางผิด ๆ ในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนภาระ โหดรายรุนแรงหรือหยาบกระดาง (harsh) ไมยุติธรรมหรือ
โหดเหี้ยมของประธานหรือผูมีอํานาจ ทําให (ผูหญิง) ตกเปนผูต่ําตอย และ .....(Kramarae, c., and
Treichler, P., (eds.), 1992, 314)
นักสตรีนิยมชื่อ Florynce R. Kennedy (อางใน Gloria Steinem 1973, 55) อธิบายวา oppression
มีอยางนอยสี่ดานซึ่งผูเขียน/ผูแนะนําขอแยกเปนขอ ๆ ในที่นี้เพื่องายตอการจดจํา
1. ‘the personal or psychological’ - ดังเชนในกรณีที่นักศึกษาอาจมีความรูสึกวา ตัวนักศึกษา
เองที่เปนผูหญิงเชื่อวาตัวเองนั้นวางเปลามหาศาลที่รูสึกหรือเชื่อเชนนั้น (สมอง/ความคิด) เปนเพราะ
สังคมบอกเราอยางนั้น
2. ‘the private’ – ดังเชนในกรณีที่ถูกนายจาง เจานาย หรือแมกระทั่งครูบาอาจารยตองการมี
เพศสัมพันธหรือลวนลามทางเพศ เมื่อเราสมัครงาน ขอขึ้นคาจางแรงงาน หรือมีปญหาเรื่องคะแนนใน
การเรียน
3. ‘the public’ – ดังเชนในกรณีที่รัฐบาลนําเอาเงินที่คุณตองการใช (งบประมาณ) เพื่อสราง
สถานเลี้ยงเด็กไปใชทําสงครามเขนฆาผูคนในอินโดจีน (ในปจจุบันไดแกสงครามในอาฟกานิสถาน,
อิรัก, อิหราน ฯลฯ)
4. ‘the cultural’ – เมื่อหนังสือ ตําราทางประวัติศาสตรนําเอาสิ่งประดิษฐหรือศิลปะ วรรณคดีที่
ผูหญิงเปนผูทําไปยกใหเปนผลงานของผูชายที่พวกเราผูหญิงทํางานให (หรือเปนลูกศิษยลูกหา-ผูเขียน)
อยางไรก็ตามเมื่อตระหนักอยูกอนแลววาสตรีนิยมมีหลายสายหลายสํานักความคิด หลายกลุม
ชาติพันธุกับทั้งสิ่งที่เรียกกันวา “ผูหญิง” ในฐานะที่เปน “เพศ” ก็ดีหรือในฐานะที่เปน “เพศภาวะ” ก็ดี
นั้น นอกจากจะแตกตางหลากหลาย ซับซอนและไมคงที่หากเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาจึง
ทําใหสิ่งที่เรียกวา ‘oppression’ หรือ “การถูกกดขี่” อยูในลักษณะเดียวกัน กลาวคือหาขอสิ้นสุดไมได
วามันคืออะไรกันแน
ในทัศนะของเบลล ฮูคส (bell Hooks เธอเขียนชื่อตัวเธอเองดวยตัว b เล็ก) นักสตรีนิยมผิวดํา
ชาวอเมริกัน เธอนิยามสตรีนิยมไวในหนังสือ In Feminist Theory: From Margin to Center (1984) วา
เปนการตอสูเพื่อใหการกดขี่แบบนักเพศนิยมจบสิ้นลง (‘the struggle to end sexist oppression’ -เราจะ
พูดถึง “ลัทธิเพศนิยม” หรือ ‘sexism’ ภายหลัง) เธออางวาประสบการณของการถูกกดขี่นั้นเกิดขึ้น
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ทั่วไปขามพรมแดนของเชื้อชาติ (race) ชนชั้นและวัฒนธรรม ดังนั้นสตรีนิยมในฐานะที่เปนการตอสู
เพื่อยุติการกดขี่ จึงเปนเสนทางที่เปดกวางใหกับผูหญิงทุกคน ไมใชการตอสูเฉพาะที่สงวนไวเพื่อ
ผูหญิงที่มีการศึกษาและสามารถพูดจาหรือเขียนเกี่ยวกับการกดขี่ไดอยางชัดเจนเพียงสองสามคน
เทานั้น อนึ่งเธอผูนี้เปนนักทฤษฎีสําคัญของ Black Feminism ผูยืนยันวาสตรีนิยมที่ดํารงอยูใน
อเมริกาและยุโรปเกิดจากประสบการณของการถูกกดขี่ของผูหญิงชนชั้นกลางและเปนผูหญิงผิวขาว
ฉะนั้น ‘oppression’ ที่ผูหญิงผิวดํามีประสบการณจึงมีทั้งการถูกกดขี่ในฐานะเปนผูหญิงและเปนคน
ผิวดํา พวกเธอจึงตองมีสตรีนิยมของคนดําโดยเฉพาะ
เชนเดียวกันกับ ซานดรา ฮารดิง (Sandra Harding) ในหนังสือชื่อ The Science Question in
Feminism (1986) เธอไดเสนอขอโตแยงทํานองเดียวกันไววา ในขณะที่สตรีนิยมรวมกันอยางมี
เอกภาพในการพยายามโคนลมกลไกตาง ๆ ของการกดขี่ แตนั่นก็ไมไดหมายความวาสตรีนิยมไม
สามารถที่จะดํารงรักษาการเปนขบวนการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเปนขบวนการที่มี
ลักษณะวิพากษไปดวยในขณะเดียวกัน พูดอีกอยางหนึ่งคือสตรีนิยมเปนขบวนการที่เปนหนึ่งเดียวกัน
ในการหาทางยุติการกดขี่ทางเพศหรือการกดขี่ผูหญิง แตความเปนหนึ่งเดียวกันดังกลาวไมใชขออางที่
นํ า มาใช ก ลบเกลื่ อ นทํ า ลายความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมและความแตกต า งทางความคิ ด ที่ จ ะ
วิพากษวิจารณกันเองหรือการใชวิธีการตอสูที่แตกตางกันไปตามประสบการณวาดวย “การกดขี่” ที่
แตกตางกันตามเวลาและสถานที่
ประเด็นเดียวกันนี้ไดรับการยกขึ้นมาเชนกัน โดยกลุมนักสตรีนิยมที่เรียกวา นักสตรีนิยมโลก
ที่สาม หรือ Third-world feminists ที่บางคนจัดวาเปนอีกสํานักความคิดหนึ่งของสตรีนิยมที่มีชื่อวา
Third-world Feminism ซึ่งมีนักสตรีนิยมที่เปนที่รูจักกันดีหลายคนเชน Chandra Talpade Mohanty,
Gayatri Spivak และ Chela Sandoval เปนตน ในกรณีของ Mohanty (โมฮานตี) เธอเสนอประเด็นนี้ไว
ในขอเขียนเรื่อง ‘Under Western Eyes’ (1984) โดยที่เธอโตแยงวานักสตรีนิยมตะวันตกทําผิดพลาด
ตรงที่นําเอาประสบการณการถูกกดขี่ของพวกเธอซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตะวันตก แตนํามาใชเปน
ตัวแทนการถูกกดขี่ของผูหญิงทั้งหมด ดังนั้นเธอจึงเสนอวาตองทําความเขาใจหรือใหความสําคัญตอ
“ความจริงทางประวัติศาสตรเชิงวัตถุที่เปนลักษณะเฉพาะของผูหญิงกลุมตาง ๆ” มาแทนที่การคิดและ
การสรางภาพตัวแทนการกดขี่แบบครอบจักรวาลอยางที่ทํากันมา
เมื่อมาถึงจุดนี้ผูเขียนขอเสนอในลักษณะขอแนะนําชั่วคราววา การทําความเขาใจก็ดี การ
ถกเถียงเรื่อง “การกดขี่” หรือ ‘oppression’ ก็ดียังคงจะดํารงตอไปอยางนอยในหมูนักสตรีนิยมสํานัก
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หรือแนวทางตาง ๆ ที่มองวา การกดขี่ผูหญิงมาจากสาเหตุหรือมีตนตอมาจาก “แหลง” “สาเหตุ” และ
“พื้นที่” และ “เวลา” ที่แตกตางกัน เชนนักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมอาจมองวาการกดขี่ผูหญิงมาจากอคติ
ที่ผูชายมีตอผูหญิงเรียกวาอคติทางเพศ ที่นําไปสูการกีดกัน การเลือกปฏิบัติ เชนกีดกันไมใหผูหญิงได
มีโอกาสรับการศึกษา กีดกันผูหญิงไมใหมีสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกันหรือเทาเทียมกับผูชาย ทําให
ผูหญิงไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการทางการเมือง การปกครอง การ
บริห าร การออกและใช ก ฎหมาย เป น ต น เหล านี้ สง ผลทํา ใหเ กิด ความไมเ ปน ธรรมตอ ผูห ญิงใน
รูปแบบตาง ๆ สวนนักสตรีนิยมสายมารกซิสมอาจมองวา การกดขี่ผูหญิงมีลักษณะเดียวกับการกดขี่
กรรมกรหรือแรงงาน นั่นคือการกดขี่เกิ ดขึ้นบนฐานหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ไ มเปน ธรรม
เนื่องจากมีการขูดรีด (exploitation) อยู การแกไขปญหาการกดขี่ผูหญิงจึงเหมือนกับการแกไขการกดขี่
แรงงาน สวนนักสตรีนิยมสายรากเหงาอาจมองวาสุดยอดของการกดขี่ผูหญิงคือการกดขี่ในเรื่องเพศ
วิถี (sexuality) ที่ผูชายหรือสังคมชายเปนใหญเห็นวาผูหญิงเปนวัตถุทางเพศสําหรับผูชาย รูปแบบของ
การกดขี่ที่ปรากฏออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม เชน การขมขืนและ pornography (เชน ภาพโป วิดิโอ
โป) หนังสือโป/ลามกและอื่น ๆ) ดังนั้นการตอสูกับปญหาการขมขืนและ pornography จึงถือวาเปน
เรื่องใหญ ยิ่งไปกวานั้น พื้นที่ของการกดขี่ถูกมองวาคือ “เนื้อตัวรางกาย” หรือ “body” ของผูหญิง
ดังนั้นการตอสูใหผูหญิงมีสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกายของตนเองและเหนือเพศวิถีของตนเอง เชน ความ
รัก ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ สิทธิในการตัดสินใจวาจะทองหรือไมทอง จะใชการ
คุมกําเนิดแบบไหน ชนิดไหน หรือไมใช รวมทั้งปญหาการตัดสินใจในกรณีที่ทองโดยไมพรอม การ
หยาราง การใชความรุนแรงในครอบครัว การทํารายรางกาย และอื่น ๆ อีกมากเหลานี้เปนสิทธิของ
ผูหญิงแตละคน ถามีการละเมิดสิทธิบนเนื้อตัวรางกายของผูหญิง หรือสิทธิอนามัยเจริญพันธุของ
ผูหญิง พวกเธอถือวาการกระทํานั้น ๆ เปนความไมเปนธรรมตอผูหญิงและพวกเธอจําเปนจะตอง
ออกมาดําเนินการเปนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความไมเปนธรรมตาง ๆ เหลานั้น อนึ่งในมิติดาน
เวลานั้น แมจะมีการพูดถึงการกดขี่ผูหญิงในอดีต แตการปฏิบัติการของขบวนการผูหญิงเนนการกําจัด
หรือหยุดยั้งการกดขี่ที่เกิดในปจจุบัน
จากจุดนี้การถกเถียงเรื่องปฏิบัติการหรือ action ของขบวนการผูหญิง (women’s movement)
จึงนําเรามาสูการตองถกเถียงกันตอไปอีกในเรื่อง ความเปนธรรม/ความไมเปนธรรมตอผูหญิงหรือ
ความไมเปนธรรมทางเพศ/เพศภาวะ
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ความเปนธรรม/ความไมเปนธรรมตอผูหญิง∗
ความเปนธรรมหรือ Justice เปนคํา เปนมโนทัศนหรือฐานคติ (concept) ที่ยุงยากมากในการ
นิยาม การใชและผลที่เกิดจากการใชก็นําไปสูปญหาตาง ๆ มากมาย หาความแนนอน ชัดเจนหรือ
ความลงตัวแทบจะไมไดเลย ดังนั้นนักศึกษาควรตระหนักตั้งแตเริ่มตนเลยวา การตอสูกับความไมเปน
ธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งความเปนธรรมสําหรับผูหญิงนั้นเปนเรื่องที่ยากมากตั้งแตเริ่มตน นั่นคือเปนการ
ตอสูเพื่อแยงชิงการกําหนดนิยามความเปนธรรมเลยทีเดียว
ในที่นี้ผูเขียน/ผูแนะนําเปดดู The Harper Collins Dictionary of Sociology, โดย Jary & Jary
(1991) เพื่อคนหาความหมายทั่วไปที่ใชในแวดวงสังคมศาสตรตะวันตกดูกอนพบวา มีการแบง justice
ออกเปน 3 ประเภทคือ
1. ความยุติธรรมทั่วไป justice หรือความเปนธรรมที่รับรูกันทั่วไป หมายถึง หลักการทั่วไป
ที่ปจเจกชน หรือปจเจกบุคคลไดรับในสิ่งที่พวกเขาและเธอสมควรไดรับ (the general principle that
individuals should receive what they deserve) นิยามที่ดูเหมือนเปนนิยามในลักษณะสามัญสํานึก
ทั่วไป (commonsense) นี้ไดรับการประกอบสรางทางปรัชญาจากนักปรัชญาหลายคน ตั้งแตนัก
ปรัชญารุนคลาสสิก เชน Aristotle จนถึง Kant และเมื่อไมนานมานี้คือความคิดหลายอยางของนัก
ปรัชญาอเมริกันชื่อ John Rawls ในหนังสือเลมสําคัญของเขา A Theory of Justice (1971) ซึ่งถือไดวา
มีอิทธิพลสูงมากตอการถกเถียงเรื่องความเปนธรรม
2. ความยุติธรรมทางกฎหมาย legal justice หรือ ความเปนธรรมตามกฎหมาย (legal justice)
บางครั้งเรียกวา “corrective justice”∗∗ ซึ่งหมายถึงการประยุกตใชกฎหมาย และการบริหารจัดการ
สถาบันทางกฎหมายตาง ๆ ที่ในสังคมทันสมัยทั้งหลายดําเนินการโดยนักวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรม
มาในทางกฎหมายเปนสวนใหญ ในกลุมวิชาชีพหรือในการนิยามแบบนี้เองที่การคิดการสรางกรอบ
ทางความคิดของความเปนธรรมในความหมายวา ‘fairness’ แบบเปนทางการและเปนกระบวนการ
(เชนกระบวนการยุติธรรม) ถูกถือวามีความสําคัญสูงสุด นั่นคือความเปนธรรมหมายถึงการปฏิบัติการ
หรือการทํางานของกฎหมายใหเปนไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เปนหลักของกระบวนการ
∗

เราถกกันเรื่องความเปนธรรม/ความยุติธรรมไปบางแลวเมื่อพูดถึง “สิทธิ”

∗∗

หมายความถึงความยุติธรรมที่ประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยกระทําผิดใหกลายเปน “คนดี” การลงโทษทําไป
ไมใชเพื่อการแกแคน หรือชดใชความผิด แตทําไปเพื่อใหหลาบจําหรือสํานึกผิดแลว “กลับตัว” พรอมกันนั้นก็เพื่อใหเปนตัวอยางแก
ผูอื่นดวย บางทีก็เรียกวา “utilitarian justice”

34
ยุติธรรม ซึ่งบางครั้งเรียกวา ‘the rule of law’ นั่นเอง (Jary and Jary, 1991, 256) กลาวอีกอยางหนึ่งคือ
ความเปนธรรมในความหมาย justice

ของนัก วิชาชีพกฎหมายคือการดําเนินการคดีความใน

กระบวนการยุติธรรมอยางเปนธรรม (fairness) แกทุกฝายที่เกี่ยวของตามกฎเกณฑของกฎหมาย อาจ
กลาวไดวาความเปนธรรมคือ ‘fairness’ ในกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักกฎหมายนั่นเอง
3. ความยุติธรรมทางสังคม social justice หรือความเปนธรรมทางสังคมมีลักษณะเปน
ความคิด มโนทัศนหรือฐานคติตาง ๆ ที่วาดวย social fairness ซึ่งอาจเขากันไดหรือเขากันไมไดกับ
ฐานคติตาง ๆ ที่วาดวยความเปนธรรมตอปจเจกชนและฐานคติของความเปนธรรมตามกฎหมายหรือ
ความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักกฎหมายอันเปนความหมายของความเปนธรรม
ในขอ 2 ยิ่งไปกวานั้นความขัดแยงหรือแขงขันในการสรางฐานคติตาง ๆ ในเรื่อง social justice ก็มีอยู
เชนกันกับในความเปนธรรมเชิงปรัชญากับความเปนธรรมตามกฎหมาย ตัวอยางเชนแนวความคิด
หรือฐานคติวาดวยความเปนธรรมในทัศนะแบบประโยชนนิยม (Utilitarianism) ซึ่งเนนที่การประเมิน
คาของประโยชนรวม (collective benefit) วาเปนประเด็นสําคัญที่สุดในการบอกวาอะไรเปนธรรมไม
เปนธรรม ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ขัดกันกับมโนทัศนหรือฐานคติหรือวิธีคิดที่เนนดุลยภาพของสิทธิของ
ปจเจกชนกับสิทธิรวมกัน (Jary and Jary, 1991, 256)
อนึ่ง นักสังคมวิทยาเปนนักสังคมศาสตรที่สนใจในประเด็นเรื่องความยุติธรรม (justice) และ
หรือความเปนธรรม (fairness) ในสังคมทันสมัย โดยเฉพาะในมิติหรือความหมายที่สามที่กลาวถึง
ขางบน แตก็เลี่ยงไมพนอิทธิพลของความหมายทางปรัชญา แตโดยทั่วไปอาจกลาวไดวาพวกนักสังคม
วิทยาพยายามหลีก เลี่ยงการถกเถียงในเชิ งนามธรรมและการถกเถียงในการนิยามความหมายใน
ลักษณะที่เปนผลงานเชิงปรัชญาของสิ่งที่เรียกวา justice หรือความยุติธรรม (หรือความเปนธรรม)
ดังนั้นจึงมีผลทําใหตําแหนงแหงที่ (location) ของงานทางสังคมวิทยาในเรื่องนี้จึงอยูที่การถกเถียงใน
เรื่อง สิทธิทางการเมือง (political rights) สิทธิพลเมือง (civil rights) และดูเหมือนจะเนนเปนพิเศษที่
การสงเคราะห (welfare) และนโยบายสังคม (social policy) ถาจะพูดกันใหชัด ๆ ไปเลยก็อาจบอกได
วาในทางสังคมวิทยานั้นศูนยกลางของความสนใจมุงไปที่ “distributive justice” คือการจัดสรร
ผลประโยชนตาง ๆ ที่เปนจริง (substantive allocation of benefits) อยางเปนธรรมมากกวาใหความ
สนใจตอสิ่งที่เปนเพียงแนวความคิดหรือมโนทัศนหรือฐานคติวาดวยความเปนธรรมที่เปนทางการ
หรือความเปนธรรมที่เปนกระบวนการ (เชน ความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม-ผูเขียน) (Jary
and Jary, 1991, 256)
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สิ่งที่เรียกวา “distributive justice” นี้ผูเขียน/ผูแนะนําขอใหคําแปลในเบื้องตนนี้วาเปน “ความ
ยุติธรรมในการกระจายประโยชน” เชน การกระจายความมั่นคั่ง การกระจายทรัพยากร การกระจาย
รายได และการกระจายอํานาจ เปนตน “distributive justice” นี้ พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งที่ 2) พ.ศ.2543 เรียกวา ความยุติธรรมในการจัดสรร หมายถึงความ
ยุติธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรภาระหนาที่และสิทธิประโยชน เชน สํานักปรัชญาบางสํานักถือเอา
ความสามารถเปนหลักในการจัดสรร แตบางสํานักถือเอาความจําเปนเปนหลัก (พจนานุกรมศัพท
ปรัชญาฯ, 2543,53) ตัวอยางของสํานักปรัชญาที่ถือเอาความจําเปนเปนหลักในการจัดสรรความ
ยุติธรรมในทัศนะของผูเขียน/ผูแนะนําคือ ลัทธิมารกซ (Marxism) ดังนั้น หลักการนี้จึงขยายไปสูสตรี
นิยมแนวมารกซิสม (Marxist Feminism) ดวย

