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1. 1. 1. 1. แนวคดิหละกของการศึกษาสตรีนยิมแนวคดิหละกของการศึกษาสตรีนยิมแนวคดิหละกของการศึกษาสตรีนยิมแนวคดิหละกของการศึกษาสตรีนยิม    
    แนวคิดสตรีนิยม (feminism) เปนทะ้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสะงคม-การเมือง-เศรษฐกิจ แลัขบวนการทาง
ภูมิปญญา กลาวคือแนวคิดสตรีนิยมเปนทะ้งขบวนการที่พะฒนาองคความรูของตะวเอง (แลัเช่ือมโยงกะบองคความรูอ่ืน) แลั
ผละกดะนการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแนวทางของตน 
 แมวาจัมีความแตกตางในหลายแนวทางการศึกษา แตสตรีนิยมนะ้นมีพะฒนาการทางปรัวะติศาสตรมาจาก
ขบวนการทางภูมิปญญา แลัขบวนการทางสะงคมฯที่สงเสริมบทบาท สถานั แลัอํานาจของ "ผูหญิง" โดยเฉพาัอยาง
ยิ่ง ขบวนการสตรีนิยมทาทายแลัผละกดะนเปลี่ยนแปลง "ความสะมพะนธทางอํานาจ" รัหวางหญิงแลัชาย ที่ถูกมองวา 
"เปนธรรมชาติ" การมองวาความสะมพะนธรัหวางหญิงชายนะ้นเปนเร่ืองที่ "เหมาัสม" แลั "เปนธรรมชาติ" นะ้นเปนส่ิง
ที่สตรีนิยมเห็นวาเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้น ทะ้งในฐานัที่เปน อุดมการณ แลั  เปนสภาวัที่จะบตองได (เชนสามารถวะดคาได
ในทางเศรษฐศาสตร อาทิ รัดะบรายได หรือ ขอมูลเชิงปรัจะกษ อาทิ จํานวนผูหญิงในตําแหนงงานตางๆ) หรือ
ปรัสบการณตางๆจาก "เร่ืองเลา" ของผูหญิง ไมถูกมองวาเปน "ความรู"  
 หะวใจสําคะญในการตอสูของสตรีนิยมคือ การยกรัดะบจิตสํานึก (consciousness raising) ซึ่งเปนทะ้ง
เทคนิคการวิเคราัห โครงสรางการจะดองคกร วิธีการปฏิบะติ แลั ทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางสะงคมของขบวนการ
สตรี การยกรัดะบจิตสํานึกนะ้นจักรัทําเปนกลุม เพื่อคนหาการครอบงําของเพศชายผานรูปธรรมจากชีวิตจริง แลัจากการ
ที่ผูหญิงนะ้นไดพูดถึงส่ิงน้ีรวมกะนจากปรัสบการณของพวกเขา ทําใหพวกเขาคนพบวาเขาเคยถูกทําใหไมมีอํานาจอยางไร 
ทะ้งจากที่พวกเขาเก็บกดกะดขะงส่ิงน้ีไวในตะวเอง (internalize) แลัจากการที่พวกเขาถูกกดบะงคะบจากภายนอก อาทิ 
ความเปนหญิง (femininity)  นะ้นถือเปนอะตละกษณของผูหญิง แตก็เปนส่ิงที่ผูชายตองการ-ปรารถนาดวย (เชนสวย-
ดี ก็แปลวานาเอา นาเอาเปนแฟน) นอกจากน้ี การกดขี่ผูหญิงนะ้นไมไดมีขึ้นเฉพาัในหะว-จิตสํานึกเทานะ้น แตยะงรวมถึง
ความปวดราว โดดเดี่ยว แลัการทําใหผูหญิงเปนเพียงวะตถุแลัไมทําใหผูหญิงมีความเปนตะวตนที่กําหนดโดยตะวเขาเอง  
 การกดขี่ทางเพศนะ้นไมไดเกิดขึ้นในทางจิตวิทยาเหมือนดะงในกรณีที่ฟรอยดบอกเทานะ้น แตไดกรัจายตะวไปใน
แบบแผนปฏิบะติจํานวนมาก เชนการทําแทง การคุมกําเนิด การลัเมิดทางเพศ การขมขืน การเอากะนรัหวางพอลูก การ
ขายบริการทางเพศ  แลัส่ือลามกเปนตน ที่เต็มไปดวยการปฏิบะติที่ไมเปนธรรมแลัเต็มไปดวยอคติ แลัยืนยะนส่ิงที่ de 
Beauvoir บอกเอาไววา ผูหญิงนะ้นกลายเปนผูหญิง ไมไดเกิดเปนผูหญิง (one is not born, one rather 
becomes a woman) ทําใหเราตองสนใจวา ผูหญิงนะ้นมีกรับวนการใดที่ทําใหเปนผูหญิง 
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 การกดขี่อาจจัทํางานไดดวยการแกตะววาสมปรัโยชน เชน ส่ือลามกแปลวาเสรีภาพทุกฝาย โสเภณีแปลวา
เสรีภาพแลัความสุขรวมกะน  
 คําสองคําที่มีละกษณัคลายคลึงกะน แตในบางมิติอาจมีความแตกตางในรายลัเอียดไดแกคําวา sexuality 
แลั gender โดย sexuality เปนพื้นที่ทางสะงคมที่แสดงออกถึงอํานาจของผูชาย แลัเปนรูปแบบทางอํานาจ 
ขณัที่ gender คือการแบงเพศทางสะงคม ในแงน้ีเม่ือพูดถึง sexuality อาจจัมีพื้นที่ที่กวางกวาเร่ืองของ ความ
เปนหญิง แลั ชาย แตอาจหมายถึงเร่ืองของ ความปรารถนา หรือ ขอหามที่วาดวยเร่ืองการรวมเพศ หรือการพูดถึงเร่ือง
เพศในสะงคมที่ครอบงําทะ้งชายแลัหญิงดวย แตทะ้งน้ีในบางกรณีความหมายของคําสองคํานะ้นใกลเคียงหรืออาจซอนทะบกะน
ได แลั sex เปนตะวกําหนด gender เพราั ผูหญิงถูกกําหนดจากเร่ืองบทบาทของ sex  
 ผูหญิงนะ้นถูกกําหนดวาเพศจัตองขึ้นกะบอีกฝายหน่ึง นะ่นคือผูชาย (เพศชายตามที่ถูกสะงคมกําหนด) ดะงนะ้นเวลาที่
จับอกวาสําหระบสตรีนิยมนะ้น เร่ืองสวนตะวก็คือเร่ืองทางการเมือง (the personal is political) หมายถึงการ
คนการการกําหนด-รับุความเปนเพศ(หญิง)ผานปรัสบการณของแตลัคนในการทําใหกลายเปนวะตถุทางเพศ แลัหรือมี
บทบาทบางอยางตามที่ถูกรับุไวในเพศตางกะน 
 แนวคิดเร่ืองของการทําใหผูหญิงเปนวะตถุทางเพศนะ้นอาจเก่ียวพะนกะบเร่ืองของ "การจองมองแบบผูชาย" (male 
gaze) ในความหมายของเน้ือหาแลัรูปแบบของส่ือในปจจุบะนที่ สราง/มองผูหญิง จากมุมมองของผูชาย ซึ่งไมใชเพียง
แคส่ือลามกเทานะ้น แตยะงหมายถึงส่ือแอบแฝงอ่ืนๆอีกมาก  
 

 
Non Male Gaze Image 
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(ภาพตะวอยาง Male Gaze ในรูปแบบตางๆ)  
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2. 2. 2. 2. วิธีการศึกษาในแนวสตรนีิยมวิธีการศึกษาในแนวสตรนีิยมวิธีการศึกษาในแนวสตรนีิยมวิธีการศึกษาในแนวสตรนีิยม    
 ในมุมของสตรีนิยมนะ้น วิธีวิทยา นะ้นสําคะญมาก (methodology) หมายถึงวา การใชวิธีที่ผานมาในการ
แสวงหาความรูอาจเปนวิธีวิทยาของเพศชายก็ได เชนการแบงแยกความจริงกะบความรูสึกออกจากกะน อาจทําใหเราไม
รัแวดรัวะงในเร่ืองของการทําใหเปนวะตถุ (objectification) ซึ่งเปนหะวใจสําคะญในความเขาใจเร่ืองเพศ เพราั
เม่ือผูหญิงนะ้นกลายเปนผูถูกกรัทํา ก็จัเปนกรรมในปรัโยค การทําใหเปนวะตถุนะ้นเปนกรับวนการทางสะงคม การทําให
ผูหญิงเปนวะตถุทางเพศนะ้นเปนจุดเร่ิมตนของการทําใหผูหญิงขึ้นตอผูชาย แลัโลกผูชายเปนใหญ  
 การทําใหเปนวะตถุทางเพศนะ้นหมายถึงกรับวนการขะ้นตนของการจะดการ-บะงคะบผูหญิง เปนการทําใหการกรัทํา
แลัขอความเปนส่ิงเดียวกะน การสรางแลัการแสดงออกเปนส่ิงเดียวกะน แลัการทําใหมายาคติกะบความเปนจริงเปนส่ิง
เดียวกะน  
 ลองดูปรัโยคน้ี Man fucks woman - subject verb object (ผูหญิงเปนกรรมในปรัโยค หรือ
วิธีคิดที่บอกวาผูหญิงถูกเอา) 
 การทําใหกลายเปนวะตถุจึงเปนส่ิงที่คลายกะบ ความแปลกแยกในกรณีของมารก แลัสําหระบผูหญิงนะ้นกรับวนการ
แปลกแยกนะ้นเปนมากกวา เพราัการถูกทําใหกลายเปนวะตถุนะ้นกรัทํากะบตะวเอง เพราัผูหญิงการเปนธรรมชาติที่ถูกกรัทํา
การสราง-เปลี่ยนแปลงดวย ในแงน้ีผูหญิงไมควรถูกนิยามโดยการบอกวาขาดความเปนผูชาย  
    หะวใจสําคะญของแนวทางการศึกษาในทางระฐศาสตรของสตรีนิยมจึงมีอยูดวยกะนในสองสวน ในสวนแรกคือ
ละกษณัของความเปนสหสาขาวิชา ที่ไมจํากะดตะวอยูในเร่ืองของกรอบทางระฐศาสตรที่พูดแตเร่ืองของการเมือง โดยสตรีนิยม
จัใชแนวคิดจากหลายสาขา อาทิ การผสมรัหวางระฐศาสตรกะบสะงคมวิทยา ในการทําความเขาใจปรากฏการณ
ความสะมพะนธทางอํานาจที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการกดขี่ทางอํานาจที่เกิดขึ้นในกรับวนการทางการเมืองอาจมีที่มาจากปจจะย
ที่เกิดนอกกรับวนการทางการเมือง อาทิ ถาจัเขาใจเร่ืองของพฤติกรรมทางการเมืองของผูหญิง อาจจัตองศึกษาถึง
ปรัวะติศาสตร แลัโครงสรางทางสะงคม แลัความหมายที่ผูหญิงเหลานะ้นมีใหกะบความสะมพะนธแลัสถาบะนตางๆดวย  
 ในปรัการตอมา แนวทางการศึกษาระฐศาสตรของสตรีนิยม ไดขยายขอบเขตเร่ืองทางการเมืองใหมีความ
กวางขวางมากขึ้น (หมายถึงคําวา the political นะ่นเอง) รวมไปถึงส่ิงที่เรียกวา "เร่ืองสวนตะว" ดะงนะ้นการ
แบงแยก private - public หรือการแบงเร่ืองสวนตะวออกจากเร่ืองสาธารณัในแนวทางเดิมจึงเปนเร่ืองที่ถูกบรรดา
นะกสตรีนิยมวิพากษวิจารณ 
 แนวคิดสตรีนิยมทาทายตออคติที่วาดวยความเปนกลาง ความเปนวะตถุวิสะย แลัความเปนธรรมชาติ ความมีเหตุมี
ผล ซึ่งเปนโครงสรางการครอบงําที่อยูเบื้องหละงทะ้งหมด  
 แนวคิดเร่ือง subjectivity ที่สะมพะนธกะบ class consciousness = ผูหญิงนะ้นเปนทะ้งองคปรัธาน 
แลัเปนทะ้งผูที่ขึ้นตอผูอ่ืนอยางไร ทะ้งในรัดะบสิทธิทางการเมือง ชีวิตปรัจําวะน แลัรับบเหตุผล  ส่ิงน้ีจัถอดออกมาเปน
เร่ืองของการวางแผนแลัการบริหารไดอยางไร อาทิ เร่ืองของมุมมองที่มีตอผูหญิงบางแบบ (แมคาริมถนน โสเภณี) 
ความปลอดภะย เชนสัพานลอย  
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 ความสําคะญในเร่ืองของผูหญิงกะบการเมืองจึงอยูที่เร่ืองของความเขาใจคําวา difference ที่มีความหมาย
มากกวา ความแตกตางของแตลัคน มาสูความแตกตางแบบขึ้นตอกะน ซึ่งจัเปนฐานที่เราเขาใจการเมืองของการ
ปลดปลอย (emancipatory politics) ซึ่งมีเร่ืองลึกซึ้งมากกวาการเมืองของการแขงขะนรัหวางกลุม 
(pluralism) อาทิ แทนที่เราจัเขาใจเร่ืองของเพศโดยการแบงโลกงายๆเชน ขอมูลวามีเพศชาย-หญิง เราจัตอง
เขาใจกรับวนการแบงแยกชายหญิงดวย (social process of engendering) ซึ่งอาจเก่ียวเน่ืองกะบ สะงคม
ผูชายเปนใหญ เรือนราง ความรุนแรง การเมืองในแบบเงียบเฉย แลั เศรษฐกิจที่มาจากการทํางานบานที่ไมไดมีการคิด
คํานวนราคาคาจาง  
    
3. 3. 3. 3. หาสาํนะกคดิหละก หาสาํนะกคดิหละก หาสาํนะกคดิหละก หาสาํนะกคดิหละก     
3.1 3.1 3.1 3.1 สตรีนยิมเสรนียิม สตรีนยิมเสรนียิม สตรีนยิมเสรนียิม สตรีนยิมเสรนียิม (Liberal(Liberal(Liberal(Liberal Feminism) Feminism) Feminism) Feminism)    
    บางคระ้งแนวคิดน้ีถูกสํานะกคิดอ่ืนๆที่พะฒนามาภายหละง แลัพะฒนาตอบโตกะบแนวคิดน้ีเรียกแนวคิดน้ีวา แนวคิดสตรี
นิยมปฏิรูป (reformist) ดวยแนวคิดสตรีนิยมเสรีนิยมน้ีมุงตอสูเพื่อยกรัดะบสตรี ใหมีความเทาเทียมกะบผูชาย 
โดยเฉพาัในรัดะบรูปธรรม อาทิ การแกกฏหมายเพื่อใหผูหญิงแลัผูชายมีสิทธิเทาเทียมกะน 
 หะวใจสําคะญในแนวคิดน้ีเช่ือวาผูหญิงกะบผูชายนะ้นเปนมนุษยเทากะน เขาถึงความรูแลัปญญาไดเทากะน ดะงนะ้นก็ควร
จัมีสิทธิเทากะนในสถานัตางๆของสะงคม อาทิ ในตําแหนงงานตางๆ หรือในการเขาถึงทระพยากรของสะงคม อาทิ การ
เคลื่อนไหวเร่ืองคาจาง การลาคลอด การดํารงตําแหนงเจาหนาที่ปกครอง เปนตน กลาวอีกอยางก็คือ แนวคิดสตรีนิยมน้ี
มะกมุง "ขจะดอคติ" ในเร่ืองเพศสภาวัที่ผูหญิงถูกกรัทําทางสะงคม  
 ขอวิจารณสําคะญที่นะกสตรีนิยมเสรีนิยมถูกวิจารณก็คือ นะกคิดเหลาน้ีเช่ือวาถาสามารถแกปญหาเร่ืองอคติผานกรอบ
กฏหมายได ความเทาเทียมกะนก็จัเกิดขึ้น แนวคิดเหลาน้ีเช่ือวาผูหญิงทะ้งโลกมีละกษณัเหมือนกะน ไมมีการแบงแยกชนชะ้น 
แลัพื้นที่ นะกคิดเหลาน้ีบางคระ้งถูกวิจารณวาเปนพวกสตรีนิยม ผิวขาว แลั/หรือ สตรีนิยมของชนชะ้นกลาง 
 
3.2 3.2 3.2 3.2 สตรนียิมวะตถุนยิมสตรนียิมวะตถุนยิมสตรนียิมวะตถุนยิมสตรนียิมวะตถุนยิม (Materialist Feminism) (Materialist Feminism) (Materialist Feminism) (Materialist Feminism)        
 แนวคิดดะงกลาวน้ีช้ีใหเห็นความสะมพะนธรัหวาง แนวคิดมารกซิสม แลั สตรีนิยม  ซึ่งมีการเช่ือมโยงกะน หยิบ
ยืมกะน แลัมีปมขะดแยงกะน แตจุดที่สําคะญก็คือ ใหความสําคะญกะบโลกทางเศรษฐกิจแลัสภาวัรอบตะวของผูหญิงที่กอใหเกิด
การดอยอํานาจของผูหญิง 
 ในยุคแรก มารกซิสมนะ้นมีบทบาทสําคะญกะบแนวการศึกษาน้ี เพราัช้ีใหเห็นวาผูหญิงนะ้นก็เปนสวนหน่ึงของ
กรรมาชีพที่ถูกกดขี่จากรับบทุนนิยม แลัรับบความไมเทาเทียมกะนทางเศรษฐกิจที่เกิดมากอนหนารับบทุนนิยม โดย
ทะ้งหมดทะ้งปวงนะ้นสภาวัที่ถูกกดขี่น้ีเองที่ทําใหคนกลุมนอยกลุมหน่ึงไดเปรียบ ดะงนะ้น ผูหญิงในฐานัชนชะ้นกรรมาชีพนะ้น 
จัตองเขารวมขบวนการปลดปลอย แลัตอสูเพื่อเกิดการโคนลมรับบทุนนิยมลง แลัเม่ือนะ้นความเทาเทียมกะนของหญิงชาย
นะ้นจัเกิดขึ้นอยางฉะบพละนทะนที ดวยวาไมมีผูกดขี่ที่เกิดจากภายนอกขึ้นอีกแลว แนวคิดดะงกลาวน้ีมีอิทธิพลในการ
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เคลื่อนไหวในเร่ืองของวะนสตรีสากลในยุคแรกที่บรรดากรรมาชีพหญิงนะ้นรวมเคลื่อนไหวเพื่อยกรัดะบสิทธิสตรีเชนเดียวกะบ
แนวคิดสตรีนิยมเสรีนิยม แตวาแนวคิดน้ีสนใจคนยากคนจนแลัเร่ืองรายไดของผูหญิงชะ้นลางมากกวาเร่ืองของสิทธิในรัดะบ
นามธรรม 
 อยางไรก็ตาม แนวคิดสตรีนิยมยุคถะดมา พบวากรับวนการกดขี่ทางเพศนะ้นสะมพะนธอยางลึกซึ้งกะบกรับวนการ
ทางแศรษฐกิจ แลัมีเร่ืองของการกดขี่ภายในชนชะ้นขึ้นดวย ในสวนแรก นะกคิดเหลาน้ีพบวา งานบานนะ้นเปนเร่ืองของ 
"งาน" ที่ไมไดระบคาจาง ดะงนะ้นผูหญิงนะ้นจึงถูกกดขี่ในสองสภาวัพรอมกะน คือในฐานักรรมาชีพ(ถาทํางานนอกบาน) 
ที่มะกไดคาจางต่ํากวาผูชาย แลัใน"งานบาน" อีกจํานวนมาก ดะงนะ้นส่ิงสําคะญจึงอยูที่การจะดความสะมพะนธกะบแนวคิดแลั
การเคลื่อนไหวแบบมารกซิสตดวย ไมใชการยอมเคลื่อนไหวภายใตขบวนการสหภาพแรงงานอยางเดียว 
  
3.3 สตรีนิยมทวนกรัแส (Radical Feminism)  
 แนวคิดดะงกลาวเช่ือวา กรับวนการกดขี่ที่เกิดขึ้นตอสตรีนะ้นมีละกษณัที่กวางขวางยิ่งใหญมากกวาเพียงเร่ืองของ
การเรียกรองสิทธิที่เทาเทียมกะนของหญิงชาย ดะงนะ้นแนวคิดน้ีจึงพยายามมุงอธิบายรับบโครงสรางที่สละบซะบซอนของโลก
ผูชายเปนใหญ (patriarchy) มากกวาเอาแนวคิดเร่ืองของสตรีไป "ผนวก" อยูกะบเร่ืองอ่ืนๆ แตจัศึกษารับบการ
กดขี่ทะ้งรับบ 
 หน่ึงในตะวอยางสําคะญก็คือการเปรียบเทียบแนวคิดสตรีนิยม (เฟมินิสม) กะบมารกซิสม โดยใชโครงสรางการ
อธิบายชุดเดียวกะน (parallel arguments) แตเปลี่ยนคํา/แนวคิดในนะ้น อาทิใชคําวา เพศ (sexuality) 
แทนคําวา งาน (work) ภายใตกรับวนการเดียวกะนคือส่ิงที่เรา (ผูหญิง/กรรมาชีพ) ทําแตไมสามารถมีอํานาจเหนือ
ส่ิงนะ้นได หรือ จากชนชะ้นเปนเร่ืองเพศที่มีผูชายครอบงํา (patriarchy) 
 มารกซิสมแลัเฟมินิสมเปนทฤษฎีที่วาดวยอํานาจแลัการแบงสรรอํานาจซึ่งเต็มไปดวยความไมเทาเทียม แลัเปน
ทฤษฎีที่ใหคําอธิบายวาทําไมความไมเทาเทียมกะนที่เกิดจากผลของความสะมพะนธในสะงคมซึ่งเราสามารถมองเห็นเปนแบบ
แผนหน่ึงๆขึ้นมาไดนะ้น มะนสามารถถูกอธิบายได แลัก็แฝงเอาไวดวยความไมยุติธรรม  
 Marxism: many work and few gain 
 Feminism: some fuck and others get fucked  
 แนวคิดเฟมินิสตสาขาน้ี อาจศึกษา รับบกฏหมายที่กดขี่ผูหญิงทะ้งรับบ รับบระฐ รับบเศรษฐกิจ แลัรับบ
จิตวิทยา โดยภาพรวมก็คือ สําหระบสตรีนิยมนะ้น แนวคิดมารกซิสม (แลัแนวคิดทางระฐศาสตรอ่ืนๆ) ยะงมีมิติของการ
ครอบงําโดยผูชาย (การครอบงํากะบความเปนใหญ) แลัไมมีความชะดเจนวาหากทําการปลดปลอยทางชนชะ้นแลวผูหญิงจั
ปลดปลอยตะวเองจากการกดขี่ทางเพศไดอยางไร (แลัอาจไมจําเปนดวย)   
 
3.4 3.4 3.4 3.4 สตรนียิมในโลกที่สามสตรนียิมในโลกที่สามสตรนียิมในโลกที่สามสตรนียิมในโลกที่สาม    
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 ในโลกปจจุบะนน้ีผูหญิงนะ้นเปนสวนสําคะญของลูกจางที่ไดระบเงินเดือน แลัผูปรักอบการรายยอย แลัก็ยะงอยูใน
โลกเดิมที่ทําหนาที่ในการสืบสานครอบคระว (มีลูก เลี้ยงลูก แลัทํางานบาน) แลัที่สําคะญในปจจุบะนน้ีผูหญิงมีชะ่วโมง
ทํางานมากกวาผูชาย แลัเพิ่มขึ้นจากความตองการของรับบเศรษฐกิจใหม มากกวาการตกงาน แลัสาเหตุที่เปนเชนนะ้น
เพราัผูหญิงสามารถทํางานในรับบที่ยืดหยุน ไมมะ่นคง แลัสวะสดิการนอยกวา แลัคาจางต่ํากวาได แลัผูหญิงในโลกที่
สามนะ้นสวนมากทํางานในเศรษฐกิจแบบที่ไมเปนทางการ (informal economy) ซึ่งมีสวนสําคะญในการทําให
เมืองขะบเคลื่อนไปได โดยเฉพาัเมืองในโลกที่สาม ซึ่งกลาวไปแลว เศรษฐกิจโลกาภิวะตนนะ้นขึ้นอยูกะบการที่ผูหญิงนะ้นตอง
เขามาทํางานที่ไดคาจาง แลัตองทํางานที่ไมไดคาจางแตเดิม แลัตองทําหนาที่เลี้ยงดูเด็ก แลัดูแลชีวิตทะ้งหมดของบาน-
ครอบคระว ซึ่งน่ีคือส่ิงที่เราตองเขาใจวา การเติบโตของเมืองนะ้นนอกเหนือจากการเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยม แลั
แรงงานแลว ผูหญิงมีบทบาทอยางไร 
 รอยลั 70 ของคนจนในโลกนะ้นเปนผูหญิง หน่ึงในสามของคระวเรือนนะ้นมีผูหญิงเปนหะวหนาครอบคระว แลั 
คร่ึงหน่ึงของคระวเรือนดะงกลาวเปนผูหญิงผิวสี แตนโยบายพะฒนาเมืองนะ้นไมไดใหความสําคะญในส่ิงน้ี อาทิ เร่ืองของ
นโยบายที่อยูอาศะย เพราัเวลาเอาฐานรายไดมาดูก็จัเอาฐานรายไดในรับบทางการซึ่งเปนฐานรายไดของผูชายมา
คํานวน นโยบายการคมนาคมขนสงก็ใชฐานขอมูลแลัรูปแบบพฤติกรรมของผูชาย (แลัผูชาย-ครอบคระวชนชะ้นกลาง) มา
คํานวนหาเสนทาง ตามการจางงานที่เปนทางการ ขณัที่ผูหญิงอาจไมไดเดินทางในรูปแบบดะงกลาว แลัอาจเดินทาง
ตลอดวะน (ส่ิงน้ีคือส่ิงที่เราควรคนหาอคติในการวางนโยบาย) ไมใชแคที่ทํางานกะบบาน แลักรณีน้ีก็หมายถึงการคนหา
เมืองของเด็ก-เยาวชนเชนกะน ส่ิงที่ทาทายมากขึ้นในสะงคมโลกที่สามคือพื้นที่ในชนบทดวย  
 
3.5 3.5 3.5 3.5 สตรนีิยมกะบสีผิว สตรนีิยมกะบสีผิว สตรนีิยมกะบสีผิว สตรนีิยมกะบสีผิว     
    แนวคิดเร่ืองการพูดถึงสตรีนิยมกะบเร่ืองอคติสีผิว (racism) นะ้นสําคะญมากในอเมริกา แลัในหลายๆพื้นที่ ซึ่ง
หมายถึงการขยายพื้นที่การศึกษาเร่ืองของการกดขี่ของผูหญิงลงไปในพื้นที่ที่คาบเก่ียว/ทะบซอน กะบเร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากเร่ืองของ ผูหญิงกะบเศรษฐกิจ ผูหญิงกะบโลกที่สาม  
 แนวคิดดะงกลาวน้ีพะฒนาขึ้นมาจากขบวนการตอสูบนทองถนนแลัขบวนการทางภูมิปญญาของผูหญิงผิวดํา  
 race เก่ียวพะนกะบเร่ืองของการจองมอง แลั ความปรารถนา (desire) ความปรารถนาน้ียะงเก่ียวของกะบ
เร่ืองของเซ็กซ/อคติวาดวยเร่ืองเซ็กซดวย ทะ้งน้ีเพราัเม่ือพูดถึง race มะนเก่ียวของกะบรูปราง-เรือนราง การพูดถึง 
racial formation (ทะ้ง race แลั racism) จึงเก่ียวพะนทะ้งเร่ืองของ การเกิด การฝงตะว-สืบสาน การเปลี่ยน
รูป-สภาพ แลั การถูกทําลายลง ของการจะดปรัเภทคนแลัความสะมพะนธที่เก่ียวโยงการจะดปรัเภทคนจากเรือนราง
เหลานะ้น  
 racism: (ย้ํา) หมายถึงโครงการที่เก่ียวกะบการสราง-ปฏิบะตทิี่เก่ียวเน่ืองกะบการจะดการคนผานรูปราง-เรือนราง-
ผิว ในละกษณัที่สรางหรือผลิตซ้ําโครงสรางของการกดขี่ที่วางอยูบนเร่ืองของความเช่ือในเร่ืองของแกนแท-ความจริงแท
ของรูปราง-เรือนรางเหลานะ้น  
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 การศึกษาเร่ือง racism อาจจัถูกขยายความมาเช่ือมโยงกะบปรัเด็นเร่ืองอาณานิคม แลัปญหายุคหละงอาณา
นิคมดวย โดยเฉพาัภาพละกษณของสาวชาวปา สาวบานนอก สาวชาวบาน รวมไปถึงการแสวงหาตะวตนของผูหญิง แลั
การตอสูเพื่อสรางตะวตนของผูหญิงในปรัเทศที่ถูกครอบงําจากอาณานิคมทะ้งในอาณานิคมในอดีต หรืออาณานิคมใน
ปจจุบะน (เชนเร่ืองของความคละ่งไคลใน "ผิวขาว")   
    
4. 4. 4. 4. ปรัเด็นทาทายตอการศึกษาระฐศาสตรแลัการเมอืงในแนวสตรีนยิมปรัเด็นทาทายตอการศึกษาระฐศาสตรแลัการเมอืงในแนวสตรีนยิมปรัเด็นทาทายตอการศึกษาระฐศาสตรแลัการเมอืงในแนวสตรีนยิมปรัเด็นทาทายตอการศึกษาระฐศาสตรแลัการเมอืงในแนวสตรีนยิม    
 หน่ึงในปรัเด็นทาทายของการศึกษาระฐศาสตรกะบสตรีนิยมก็คือ แนวคิดสตรีนิยมนะ้น อาจจัถูกมองวาเปนเร่ือง
ของ "การสนะบสนุนผูหญิง" (pro-women) ในแงที่เช่ือวา มีการแบงแยกผูชาย-ผูหญิงจริงๆ ซึ่งอาจจักลายเปนเร่ือง
ของการเนนเร่ืองของการรวมตะวของผูหญิงที่ปราศจากผูชาย หรือ มองทุกเร่ืองวาไมสําคะญเทาเร่ืองเพศสภาวั/เร่ืองสวนตะว 
(only the personal is political)  
 หน่ึงในทางเลือกที่กาวพนไปจากวิธีคิดถึง "แกนสาร" (essence) ของความเปนหญิงชายก็คือ การสนใจ
กรับวนการทําใหเปนหญิง แลัชาย (ศึกษาส่ิงที่เรียกวา ความเปนบุรุษ - masculinity) มากกวาสนใจแตเร่ือง
ของการสนะบสนุนผูหญิง เพราัผูชายก็ถูกสรางขึ้นเหมือนกะน 
 ย้ําวา ผูหญิงอาจไมไดมีตะวตนแกนสารั (essence) แตถูกทําใหเปนผูหญิง แลัการตอสูเพื่ผูหญิงนะ้นก็ตองกาว
ไปใหพน แลัตรัหนะกถึงส่ิงน้ี หรืออัไรคือตะวตนที่มีพลวะตร 
 ในอีกดานหน่ึง ส่ิงที่จัตองพิจารณาก็คือ "เปาหมาย" ของการตอสูปลดปลอยผูหญิงวาจันําไปสูอัไร อาทิ 
นําไปสูความเปนหน่ึงเดียวของผูหยิงในฐานัของผูหญิงกลุมหน่ึงเหนือผูหญิงกลุมอ่ืน หรือ การมี Lesbian 
Republic หรือการแทนที่ผูชายดวยผูหญิง? 
 
 


