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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมโนทัศน์ของบุรุษและสตรี และเพื่อวิเคราะห์แม่มดในเรื่องเล่า
ศาสนา โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร หนั งสือและบทความที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า มโนทัศน์ แบบ
ปิตาธิปไตยเสนอว่าผู้ชายจะมีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆ โดยพิจารณาสตรีเพศในฐานะของผู้รับใช้และด้อย
กว่าผู้ชาย ส่วนมโนทัศน์ของสตรีนิยมได้นำเสนอมุ่งไปที่การพิจารณาวัฒนธรรมแบบผู้ชายเป็นใหญ่เสียใหม่
โดยนำเสนอผ่านเหตุผลว่าวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ เป็นวัฒนธรรมที่เน้นการใช้ความรุนแรง ต่างจากวัฒนธรรม
ของสตรีที่มีความเอื้ออารีมากกว่าทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุขเป็นแน่แท้ โดยมุ่งเสนอความรู้ใหม่ที่
พิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแง่มุมทางด้านธรรมชาติกับทัศนคติที่ว่า “งานของแม่” ต้อง
คอยอยู่ใกล้ชิด ดูแลลูก มอบความรัก ความเอื้ออาทร และพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แ ก่ลูกอย่างไม่มี
ข้อจำกัด ส่วนมโนทัศน์แม่มดในเรื่องเล่านำเสนอว่า “ แม่มด” นี้หมายถึงภาพลักษณ์เชิงลบของสตรี และเป็นที่
น่าสังเกตว่าในนิทานไม่มีตัวร้ายที่เป็นพ่อเลี้ยงหรือพ่อมด ภาพลักษณ์ของตัวละครทั้งสองเพศต่างกันชัดเจนใน
เรื่ อ งเล่ าในการศึ กษาเชิ งมานุ ษ ยวิท ยา เชื่ อกั น ว่าการล่ าแม่ ม ดเกิด ขึ้ น เมื่ อ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
โดยเฉพาะในชุมชนขนาดเล็กที่มีความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้ง อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลในสังคม
หาทางกำจัดผู้ที่ตนเห็นว่าเป็นเหตุ หรือหาแพะรับบาปจากผู้ที่มีความแตกต่างจากผู้อื่น
คำสำคัญ: แม่มด, เรื่องเล่าศาสนา, เรื่องเล่า

Abstract
This article entitled to study the concept of the man and woman, to analyze The
Witch in Religious Narrative. This is a qualitative research done by studying academic
documents. In the research, it was found that Patriarchy’s views are mainly concerned
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woman weaker more than man. In the Matriarchy, we must review about Patriarchy’s views
with reason again. It can be understood that Patriarchy talks about Violence difference from
the Matriarchy with kindness and good-living. It can be shown through science process and
the woman nature that is supporter and lover. In the concept of the witch in religious
narrative, it can be resolved that the witch is a bad image of woman such as a man in fable
wasn’t absolutely a bad guy. In anthropological narrative, when the society changed, the
witch-hunt had happened in local society by people who have some disagreements. It
could cause to eliminate the enemy to find the scapegoat.
Keywords: The Witch, Religious Narrative, Narrative

บทนำ
ในสมัยโบราณ ความคิดที่สืบทอดมาจากความเชื่อที่สืบทอดมาจากสมัยดั้งเดิมคือความเชื่อว่า อำนาจ
เหนือธรรมชาติ อันร้ายกาจเป็นเหตุให้เกิดโชคร้าย ความเจ็บป่วย การเป็นหมัน และความตาย ผู้คนในบาง
สังคมระบุว่าไม่มีความตายแบบใดเลยที่เป็นไปตามธรรมชาติ ถ้าใครสักคนหนึ่งเจ็บป่วยหรือตาย พรานถูกสัตว์
ป่าฆ่าตายหรือเด็กคนหนึ่งหกล้มศรีษะฟาดสมองได้รับการกระทบกระเทือนถึงตาย คนในสังคมนั้นเชื่อว่าต้องมี
อำนาจเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แน่นอนว่าอำนาจเหนือธรรมชาตินี้ไม่ใช่อำนาจของมนุษย์ แต่อาจ
เป็นพระเจ้า ภูตผี วิญญาณที่โกรธมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่เคารพนับถือหรืออาจเป็นปีศาจชั่วร้าย ความเชื่อที่
แพร่มากคือ คนบางคนมีอำนาจเลวร้ายอยู่ในตัว หมายถึงการใช้ชีวิตทางไสยศาสตร์ กระทำต่อผู้อื่น โดยทั่วไป
กระทำในทางที่ทำให้บุคคลนั้นได้รับอันตราย การไล่ล่าแม่มดนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบธรรมและ
เป็นช่องทางการหาแพะรับบาปเพื่อทำให้ภาวะทางสังคมกลับสู่ภาวะปกติ
แม่ ม ดในเรื่ อ งเล่ า ทางศาสนามี อ ธิ บ ายไว้ว่ า แม่ ม ดมี ตั ว ตนที่ เกิ ด ขึ้ น จริง แต่ ค วรต้ อ งได้ รั บ การฆ่ า
เป็ น หลั ก ฐาน ที่ ป รากฏขึ้ น ในช่ ว งศตวรรษท่ี 6 จากคั ม ภี ร์ ข อง ชาวยิ ว หลั ง จากนั้ น เมื่ อ มาถึ ง ยุ ค กลาง
(Medieval Age) ที่คริสตจักรแผ่ขยายอาณาบริเวณ ครอบคลุมยุโรป ประชาชน บาทหลวง มีความ เชื่อมั่นใน
พระเจ้า จนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้ เดียวที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ ส่วนซาตานและ แม่มดไม่อาจมีอำนาจ
เหล่านั้นได้ แต่อย่างไรก็ ตาม Thomas Aquinas กลับมีข้อโต้แย้งว่า วิญญาณชั่วร้าย (Demons) จะทำให้คน
ทำตาม ความยั่วยุของตนเอง (Temptation) ผนวกกับ ความเชื่อเรื่ องเวทย์มนต์ในสมัยนั้น บุคคล ผู้ วิเศษ
สามารถใช้เวทย์มนต์ในการเพิ่มผลผลิต การเพาะปลูกได้ ใช้ในการรักษาอาการป่วยได้ เป็นต้น จึงทำให้ความมี
เวทย์มนต์เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออย่างหนึ่ง (ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, 2561: 59) จึงทำให้ความคิดเรื่อง “เหตุร้ายจาก
แม่มด” เริ่มเป็นรูปเป็นรอย และผู้ต้องสงสัยมักเป็นหญิงม่ายที่ไม่มีคนดูแล คนแก่ หรือ ผู้หญิงที่ใช้ สมุนไพร
รักษาผู้อื่นแต่ไม่เป็นผล โดยข้อกล่าวหา มักจะเป็น การทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บตก วัวไม่มีน้านมให้รีด เพศ
ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
แนวคิดดังกล่าวมีมุมมองที่สะท้อนให้เห็นท่าทีแบบปิตาธิปไตยและสตรีนิยมคือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
“แม่มด” เกิดจากวาทกรรมเรื่ อง “เพศ” เป็นหลัก ร้อยละ 80 – 90 ของแม่มดที่ถูกล่าเป็นเพศหญิง Ellerbe
(no date) กล่าวถึงข้อมูลเรื่องการล่าแม่มดในยุโรปไว้ว่า มีหลักฐานที่เชื่อมโยงเพศหญิงเข้ากับสิ่งไม่ดีตามความ
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เชื่อทางศาสนา เช่น มนุษย์เพศหญิงเกิดจากความผิดพลาดของพระเจ้า มนุษย์เพศหญิงเกิ ดขึ้นมาจากบาป
มนุษย์เพศหญิง เชื่อมโยงกับความเป็นเนื้อหนังมากกว่าเพศชาย (ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, 2561: 60) อนึ่งผู้ที่ถูก
มองว่าเป็นแม่มดต้องเผชิญกับความรุนแรงอันเนื่องมาจากการกดขี่ทางเพศสภาพในสังคมปิตาธิปไตยที่กีดกัน
และแบ่งแยกให้ผู้ชายมีสถานะเหนือกว่าผู้หญิง อาทิ การกระทำความรุนแรงทางเพศที่ไม่เพียงแต่เป็นความ
รุน แรงทางกายแต่ ยั งสร้ างบาดแผลไว้ในจิ ตใจของตัว ผู้ ที่ ถูกกล่ าวหาว่าเป็ นแม่ มดรวมไปถึงการใช้ อำนาจ
ครอบงำอันมากเกินไปของผู้ชายหรือพ่อ เช่น ปัญหาความรุนแรงในบ้าน
บทความนี้ต้องการที่จะตอบคำถามว่าแท้ที่จริงแล้วคำว่า แม่มด เป็นคำที่สะท้อนแนวคิดแบบใด และ
เมื่ อมองผ่ านเรื่ องเล่ าทางศาสนา เป็ น คำที่ ใช้ แ ทนความหมายของการขุ ดคุ้ ยข้ อ มูล ของผู้ ก ระทำความผิ ด
บางอย่างทางสังคมหรือการอ้างวาทกรรมนี้ เพื่อที่จะมอบอำนาจให้กับชนกลุ่มใด โดยอาจจะเป็นการสะท้อน
วาทกรรมบางอย่างที่แสดงว่าสภาพความเท่าเทียมในสังคมมีความ บกพร่อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม
เลือกปฏิบัติกับแค่เพียงคนบางกลุ่มหรือละเว้นบางกลุ่ มจากความมีอำนาจบางอย่างของผู้กระทำความผิดที่ถูก
เรียกว่า “แม่มด”

แนวคิดเรื่องแม่มดในทัศนะทางศาสนาและปรัชญา
แนวคิดทางศาสนาเรื่องแม่มดพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของคริสต์ศาสนาเรื่องการล่อลวงของปีศาจที่ทำ
ให้ Adam และ Eve กินผลไม้ต้องห้าม การละเมิดข้อห้ามเรื่องผลไม้ต้องห้ามทำให้ทั้ง Adam และ Eve ถูกไล่
ออกจากสวนอีเดน (Garden of Eden) มนุษย์จึงไร้ความบริสุทธิ์อีกต่อไปมนุษย์ไม่เป็นอมตะแบบที่เคยอยู่สวน
ของพระผู้ เป็ น เจ้ าอี ก ต่ อ ไปเมื่ อ ไม่ เป็ น อมตะมนุ ษ ย์ ก็ จ ะต้ อ งร่ ว มเพศเพื่ อ สื บ เผ่ า พั น ธุ์ ก ารร่ ว มเพศจึ ง เป็ น
สัญลักษณ์ของการขบถหรือไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าการร่วมเพศของมนุษย์จึงสัมพันธ์กับปีศาจในกรอบคิดของ
คริสต์ศาสนาในแง่นี้อำนาจของแม่มดจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศของมนุษย์เมื่อคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่
ขับเคลื่อนด้วยผู้ชายล้วนนับตั้งแต่ Eve ผู้หลงใหลในปีศาจชักชวนหรือ “ ยั่วยวน” ให้ผู้ชายอย่าง Adam กิน
ผลไม้ต้องห้ามผู้หญิงจึงถูกทำให้เป็นศัตรูกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศของผู้หญิงผู้มีไฟราคะที่โ ชติช่วงอยู่
เสมอและผู้หญิงจึงเป็นศัตรูกับศาสนาที่มีแต่ผู้ชายที่ต้องรักษาพรหมจรรย์ ความหวาดกลัวต่อแม่มดของผู้คน
นั้นมีมากเพราะแม่มดคือ สาวกของปีศาจ ฝ่ายล่าแม่มดเห็นว่าแม่มดเป็นพวกต่อต้านศาสนาไม่เคารพในไม้
กางเขนหรือถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆก็คือผู้หญิงที่ปฏิเสธศาสนาและการจะเป็นแม่มดได้ที่ต้องไม่มีศรัทธาต่อ
ศาสนา
“แม่มด” จึงเป็นอะไรที่เป็นปฏิปักษ์กับศาสนา จนกระทั่งการประชุม Council of Basel (1434) เป็น
จุ ด สำคั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เชื่ อ กั น ว่ า มี ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งแม่ ม ดในทศวรรษที่ 1430 ที่ มี ผ ลงานที่
วางรากฐานให้กับเรื่องแม่มดมากมายเนื่องด้วยว่าคริสต์ศาสนาถูกลบหลู่ดูหมิ่นโดยศัตรูสำคัญของคริสต์ศาสนา
ก็คือพวกยิวเพราะเชื่อกันว่าพวกยิวได้ใส่ถังไวน์ที่ใช้ในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ (sacrament) เช่นศีลมหา
สนิท (Ruchaist) เป็นต้นการบ่อนทำลายคริสต์ศาสนาจึงถูกมองว่าเป็นการกระทำของยิวและแม่มดโดยจะ
กระทำกันที่ศูนย์กลางของศาสนานั่นก็คือโบสถ์แต่ปัญหาการทำลายศาสนสถานหรือทำลายศาสนาไม่ใช่ปัญหา
ของคริสต์ศาสนาเท่านั้นแต่เป็ นประวัติศาสตร์ที่วางรากฐานทางความคิดและสภาวะทางจิต (psyche) ของ
ศาสนายิว-การทำลายโบสถ์จนปราศจากศาสนสถานเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ของศาสนายิว ศาสนสถาน
ของยิวถูกทำลายโดยคนต่างชาตินอกศาสนาเช่นพวกบาบิโลนในปี 586 ก่อนคริสตกาล (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2558: 9) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพื้นฐานของแม่มดนั้นมาจากมุมมองที่สำคัญ 2 ลักษณะคือ

18 วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
1. แนวคิดปิตาธิปไตย (Patriarchy) คือแนวคิดที่มองผู้ชายเป็นใหญ่ พิจารณาผู้หญิงในฐานะของผู้รับ
ใช้และด้อยกว่าผู้ชาย เป็นทรรศนะที่ถูกใช้ในทางสังคมหรือการเมืองที่ส่งเสริมให้ผู้ชายครอบงำผู้หญิงของพวก
เขาได้ (เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, 2557: 661) เช่นทรรศนะที่ พ่อสามารถกำหนดและชี้ชะตาครอบครัวได้ โดยแม่
จะทำหน้าที่ทำงานบ้าน รับใช้สามี ดูแลลูก และคนชรา (ซึ่งยังคงตอกยำหน้าที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ) ปัญหา
ซึ่งตามมา คื อ การใช้ อำนาจครอบงำอัน ที่ ม ากเกิ นไปของผู้ ช ายหรือ พ่ อ อาทิ ปั ญ หาความรุน แรงในบ้ าน
(domestic violence) การข่มขืนหรือทุบ ตีภ รรยา (marital violence) รวมทั้งการล่วงเกินทางเพศในบ้าน
(taboo) จนกลายเป็นรูปแบบของสังคมที่ยืนยันผ่านการปฏิบัติของฝ่ายชายที่ เชื่อว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่า
สตรี (Nancy J. Hirschmann, 2007: 158) ซึ่งแนวคิดแบบปิตาธิปไตยนั้นจะพบได้เมื่อเราพิจารณาจากแง่มุม
เหล่านี้คือ
ก. แง่มุมทางด้านธรรมชาติ การแสดงออกให้เห็นว่าผู้ชายอยู่เหนือกว่าผู้หญิง เป็นการแสดงออกทาง
ธรรมชาติ โดยธรรมชาติ ข องผู้ ช ายทางกายภายแสดงออกผ่ านความแข็ งแรง ความก้าวร้าว อำนาจและ
พละกำลังที่อยู่เหนือกว่าสตรีอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันเมื่อมองตามธรรมชาติจะพบข้อเท็จจริงว่าผู้หญิงนั้นมี
สภาพจำกัดหรือไม่สมบูรณ์ มุมมองนี้สะท้อนผ่านผู้ชายที่มองคนที่ไม่เสมอตนว่ามีข้อบกพร่อง แนวคิดนี้มาจาก
การพิจารณามนุ ษย์ที่แตกต่างกัน ดังกรณี เรื่องนายและทาส กล่ าวคือจากมุมมองของการปฏิบัติอย่างนาย
(master) ทุกสิ่งที่ทาส (slave) ทำจะมีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของเจ้านายหรือแสดงให้เห็นลักษณะ
ทางธรรมชาติที่ความเกียจคร้านและป่าเถื่อน ทาสจึงไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของนาย ขณะที่ในมุมมอง
ของทาสนั้นความสมบูรณ์ที่แสดงออกผ่านความเกียจคร้านและป่าเถื่อนมาจากการต้องการจะหนีออกจาก
ความเป็นทาสเสีย (Harding, Sandra, 1998: 149)
ธรรมชาติจึงมีข้อจำกัดที่ไม่เปิดพื้นที่ให้กับสตรีได้ทำหน้าที่ในขอบเขตที่จำกัดนั่นคือ การเพาะปลูก
เลี้ยงลูกในพื้นที่ปลอดภัย แม้สตรีเองอาจมองว่านี่คือความเป็นทาสและต้องการจะหนีสภาวะดังกล่าวนี้ออกไป
แต่ไม่อาจทำได้ และผู้ชายเองก็มีศักยภาพที่แข็งแรงที่จะออกล่าสัตว์ และอยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าก็
ถือเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเช่นเดียวกัน
ข. แง่มุมทางด้านสังคม มุมมองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสตรีเพศได้ถูกกำหนดฐานะทางสังคมมาจน
กลายเป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต ที่เริ่มต้นมาจากกลุ่มสังคมจนถึงเข้ามามีอิทธิพลทางด้านศาสนาที่ปรากฎใน
ใบเบิล (Biblical passages) ถึงข้อความที่ว่า “พระเจ้าที่จะช่วยนำทางเรา โดยให้เราได้ต้อนรับพระองค์และ
เหล่าบาทหลวงเข้ามาในชีวิต” แต่ข้อความนั้นแสดงให้เห็นอำนาจและเหตุผลแสดงออกผ่านความเท่าเที่ยมกัน
ระหว่างความรักที่แสดงออกต่อมนุษย์เสมอกัน แต่กลายเป็นว่าอำนาจนั้นเมื่อถูกนำเสนอผ่านการปฏิบั ติกลับ
กลายเป็นเรื่องของเพศชายเท่านั้น เป็นไปได้ที่อำนาจของเพศหญิงนั้นถูกลดทอนลงตามความสำคัญในโลกและ
ไม่สามารถแสดงให้เห็นความสำเร็จได้อย่างที่เพศชายทำ ดังเราจะเห็นได้จากการที่เพศชายประสบความสำเร็จ
ทั้ งในแง่ก ารปกครองและการเป็ น ศาสดาในศาสนา ยั งไม่ มี ป รากฏในโลกที่ ชี้ ให้ เห็ น ได้ ว่ า ผู้ ห ญิ งก็ ท ำได้
เช่นเดียวกัน (Eileen O’Neill, 2007: 21-22)
นอกจากนี้กำจร หลุยยะพงศ์ ยังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของสังคมปิตาธิปไตยตะวันตกว่า นักสตรี
นิยมได้วิพากษ์แนวคิดจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับอำนาจของพ่อในบ้านน่าจะมาจากแนวคิดสังคมพ่อเป็นใหญ่ใสังคม
วิกตอเรียน และกระจายความคิดดังกล่าวสู่สถาบันศาสนา การปกครองสาธารณสุข เป็นต้น โดยสร้างภาพของ
พ่อดีและแม่ดี ตลอดจนให้คำนิยามความเป็นพ่อและความเป็นแม่ โดยอยู่บนฐานความคิดว่า “แม่ควรเป็น
ผู้ดูแลและอบรมลูกตั้งแต่เล็กจนโต” คุณค่าของผู้หญิงซึ่งถูกลดทอน ส่วนหนึ่งนั้นมาจากแนวคิดแบบตะวันตกที่
ได้รับอิทธิพลจากนักคิดนักวิชาการ รวมทั้งวิทยาการสาขาต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งประเทศตะวันออกรับมาจาก
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ประเทศตะวันตก โดยขาดการประยุกต์ให้ เหมาะสมตามปริบทสังคมวัฒนธรรมของตน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มา
ของปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อันมาจากวิธีคิดแบบปิตาธิปไตย (ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2555: 31-32)
ดังนั้น สังคมโดยส่วนใหญ่ทั่วไปมองสตรีเพศอยู่บนฐานของความคิดดั้งเดิมที่บอกว่า ผู้หญิงมีหน้าที่อบรมดูแล
ลูกจนเติบใหญ่ รวมไปถึงอำนาจในครอบครัวที่ผู้เป็นสามีหรือผู้ชายจะมีอำนาจมากกว่าในการตัดสินใจต่างๆ
จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำครอบครัวที่นิยมเรียกกันในสมัยปัจจุบันนี้เอง
2. แนวคิดสตรีนิยม (Matriarchy) เป็นแนวคิดสตรีนิยมแบบวัฒนธรรมในสมัยศตวรรษที่ 19 มองถึง
โครงสร้างการถ่ายเปลี่ยนทางวัฒ นธรรม จากวัฒ นธรรมและการปกครองแบบชายเป็นใหญ่ หรือที่เรียกว่า
ปิตาธิปไตย (Patriarchy) มาเป็นวัฒนธรรมและการปกครองที่ให้เพศหญิงเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า มา
ตาธิป ไตย (Matriarchy) เพราะการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันที่ตัวกฎหมายเป็นเพียงการแก้ไขความไม่เท่า
เทียมในระดับผิวเผินเท่านั้น โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เน้นไปที่เสรีภาพ (freedom) และอัตตาณัติคือ
ภาวะที่ตนเองมีอิสระสามารถทำอะไรได้ตามคำบัญชาของตนเอง (autonomy) (เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, 2557:
87) โดยข้อยืนยันหนึ่งของแนวคิดนี้คือมุ่งไปที่การพิจารณาวัฒนธรรมแบบผู้ชายเป็นใหญ่เสียใหม่ โดยนำเสนอ
ว่าการแก้วัฒนธรรมอันเป็นตัวกำหนดความคิดของสังคมนั้นจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมที่ยั่งยืนกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เน้นการใช้ความรุนแรง การฆ่าฟัน การนอง
เลือด และจบลงด้วยความตาย มาสู่วัฒ นธรรมแบบหญิงเป็นใหญ่ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นคู่ตรงกันข้ าม คือ เป็น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการให้กำเนิด การเลี้ยงดู และความอ่อนหวาน ย่อมทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่และ
สงบสุขเป็นแน่แท้
ก. แง่มุมทางด้านญาณวิทยา แนวคิดสตรีนิยมมุ่งเสนอความรู้ใหม่ที่ปฏิเสธวัฒนธรรมแบบดังเดิมที่
เสนอรูปแบบหรือบริบทชีวิตที่ไม่สมเหตุสมผลในแง่ของความรู้ โดยการปฏิเสธข้อสรุปบนฐานของความรู้ที่เป็น
ตัวแทนทางด้านสังคมและศีลธรรมโดยอ้างถึงการใช้สิ่งที่เป็นความรู้ได้นั้นจะต้องอยู่ระหว่างกลางทางด้านสังคม
และศีลธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นอิสระมากขึ้นและสามารถจะสร้าง
ความรู้ได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราอ้างได้ว่ามีข้อผิดพลาด
น้อยกว่าวิธีอื่น ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงอ้างและช่วยสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่พิสูจน์ได้ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่จริงทั้งหมดแต่
มีค วามผิ ด พลาดน้ อยที่ สุ ด (Eileen O’Neill, 2007: 237) การพิ จ ารณาทางวิ ท ยาศาสตร์นี้ เองทำให้ เรื่อ ง
ศี ล ธรรมนั้ น ถู ก มองว่ าไม่ ใช่ สิ่ งเดี ย วที่ เป็ น พื้ น ฐานของสั งคมแต่ จ ะต้ อ งพิ สู จน์ ค วบคู่ ไปกั บ รูป แบบสั งคมที่
เปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา นั่ น ทำให้ การพิ จารณาเรื่องเพศไม่อาจแยกออกได้จากข้อพิ สู จน์ท างด้านเรื่อ ง
ศีลธรรม โดยข้อพิจารณานี้สามารถเข้าใจได้ผ่านรูปแบบวัฒนธรรมที่วางอยู่บนฐานความจริงที่ไม่อาจพิสูจน์ได้
เช่นเรื่องศาสนาหรือธรรมชาติ ทำให้สังคมมีความอ่อนด้อยทางด้านความรู้ที่แพร่หลายอยู่ในจำนวนประชากรที่
อยู่ในสังคม ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและชนเผ่าและกลุ่มคนที่มีสังคมอยู่ที่ไ ม่ได้นำมากล่าวถึง บางครั้งถูกเรียกว่า คน
นอก หรือ คนแปลกหน้า แต่คนเหล่านี้ต่างมีข้อพิจารณาหรือรูปแบบของความเชื่อและพฤติกรรมที่ซึ่งไม่ถูก
นำมาเสนอตามแนวทางสังคมที่ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใด ซึ่งผู้ชายสามารถจะเห็นรูปแบบสังคม
ได้จากแนวคิดเหล่านี้
มีตัวอย่างที่ผู้หญิงสามารถทำได้ในสิ่งที่ผู้ชายไม่รู้ แต่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผู้หญิงสามารถ
ปกครองได้ จากกรณีที่ฟินแลนด์มีนายกรัฐมนตรีหญิง ซันนา มารีน (Sanna Marin) ที่อายุน้อยที่สุดในโลก
ด้วยวัยเพียง 34 ปี และในคณะรัฐบาลของเธอประกอบไปด้วย 5 พรรคการเมืองซึ่งมีผู้นำพรรคเป็นผู้หญิง
ทั้งหมด ทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่าง
มาก สื่อหลายสำนักรายงานว่า นางมารีน เติบโตขึ้นมาใน "ครอบครัวสีรุ้ง " โดยอาศัยอยู่กับแม่ที่มีคู่รักเพศ

20 วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
เดียวกันที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง และนางมารีน เคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Menaiset เมื่อปี 2015 ว่า ตอนเป็น
เด็กเธอรู้สึก "ไม่มีตัวตน" เพราะไม่สามารถพูดเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองได้อย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม เธอ
เล่าว่าแม่คอยให้การสนับสนุนเธอเสมอมา และทำให้เธอเชื่อว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนา การ
อบรมเลี้ ย งดู ดั งกล่ า วคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท ำให้ น างมารี น กลายเป็ น คนแรกในครอบครั ว ที่ ได้ ศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย จากประเด็นนี้เป็นการยื นยันให้เห็นว่า แม้ว่าตัวเองเธอเองจะเกิดมาในครอบครัวสีรุ้ง และได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูจากแม่ที่มีคู่รักเพศเดียวกัน แต่เธอก็สามารถดำเนินชีวิตและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ได้ จนกระทั่งขณะนี้เธอได้กลายเป็นนายกหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไปเสียแล้ว อนึ่ง
ไม่ใช่แต่ประเทศฟินแลนด์เท่านั้น ที่ผู้ห ญิงเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รายงาน
ล่า สุด จากสภาเศรษฐกิจ โลก (World Economic Forum) เปิด เผยว่า ประเทศในกลุ ่ม นอร์ด ิก ได้แ ก่
ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน ติด 4 อันดับแรกของประเทศที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศมาก
ที่สุดในโลก ส่วนเดนมาร์กอยู่อันดับที่ 14 โดยความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศเหล่านี้ครอบคลุมทั้ง 4
มิติ คือ เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการเมือง
ข. แง่มุมทางด้านธรรมชาติ ในงานเขียน Of Woman Born: Motherhood as Experience and
Institution เอเดรียน ริช (Adrienne Rich) นักสตรีนิยมผู้บุกเบิกมารดาภาพศึกษา (motherhood studies)
ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงในฐานะ “แม่” ว่า ถึงแม้ว่าเรือนร่างของผู้หญิง จะมีไว้สำหรับการตั้งครรภ์และให้
กำเนิดตามธรรมชาติ แต่ “แม่” และ “ความเป็นแม่” นั้นเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากอคติทางเพศบน
พื้นฐานแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ ของวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อจำกัดพื้ นที่และกักขังศักยภาพของผู้หญิง ไม่ว่า
จะเป็นการกำหนดให้ “ความเป็นแม่” (motherhood) เป็นสถานภาพในอุดมคติของเพศหญิง รวมถึงปลูกฝัง
ทัศนคติ ที่ว่า “งานของแม่” ที่ต้ องคอยอยู่ ใกล้ ชิด ดูแลลู ก มอบความรัก ความเอื้ออาทร และพร้อมที่จ ะ
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกอย่า งไม่มีข้อจำกัด เป็นสิ่งที่เกิดจากสัญชาตญาณของผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่
ล้วนแล้วแต่เป็นมายาคติที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขีดกั้นผู้หญิงออกจากสนามอำนาจ และควบคุมให้ผู้หญิง
ต้องสยบยอมอยู่ในโลกที่ผู้ชายประสงค์จะเป็นใหญ่ เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงปฏิเสธที่จะเป็นแม่ ไม่สามารถที่จะเป็น
แม่ หรื อไม่สามารถทำหน้ าที่ของแม่ตามความคาดหวังจากสั งคมได้ ไม่ว่าจะด้ว ยเหตุผ ลความจำเป็นหรือ
ข้อจำกัดใด ผู้หญิงก็มักจะถูก ตั้งคำถาม ถูกตัดสิน ประเมินค่าในเชิงลบจากสังคม ถูกประณาม ไปจนถึงถูก
ลงโทษทางกฎหมาย (วรมาศ ธัญภัทรกุล, 2561: 85) ในแง่นี้ “ความเป็นแม่” จึงอาจมองได้ว่าเป็นกับดักที่ทำ
ให้ผู้หญิงสูญเสียตัวตน อำนาจต่อรอง และอิสรภาพที่จะนึกคิดในฐานะบุคคล
นักสตรีนิยมสายวัฒ นธรรมที่โดดเด่นและได้รับการอ้างถึงคือ แมรี่ ดัลลี่ (Mary Daly 1928 -2010)
เขียนหนั งสือชื่อ Gyn/ Ecology: The Metaethics of Radical Feminism (1978) งานชิ้นนี้ถูกมองว่าเป็น
เครื่องบ่งชี้ที่สำคัญของการวิเคราะห์ผู้หญิงในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง ดัลลี่เสนอว่าทุกสังคมในโลกล้วนเป็นสังคม
ชายเป็นใหญ่และมีอารยธรรมเหยียดหรือเกลียดผู้หญิง ภาษาและมายาคติของระบบชายเป็นใหญ่ในทุกระดับ
ได้สร้างมลพิษแก่จิตใจ จิตวิญญาณและร่างกายของผู้หญิง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงต้องเป็นศูนย์กลาง
ดัลลี่ให้ความสำคัญกับภาษาในฐานะที่มีอำนาจและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอำนาจได้ ซึ่งผู้ชายได้ครอบครอง
อำนาจแห่งการใช้ภาษาและใช้ภาษาเป็นเครื่องมื ออย่างหนึ่งในการลดคุณค่าของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงตกอยู่ใน
ฐานะที่เป็นรอง ดังนั้น ผู้หญิงจึงควรเอาชนะการครอบครองทางภาษาของผู้ชาย โดยการปฏิเสธความหมายที่
ผู้ชายได้ให้ไว้ในภาษาและพยายามตีความเพื่อให้ความหมายใหม่นั่นเอง ดัลลี่ได้วิเคราะห์ คำศัพท์ต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงการเหยียดผู้หญิงในภาษา เธอเรียกร้องให้ผู้หญิงยอมรับกับการเป็น Hag (นังแม่มด)
Crone (อีแก่) Spinster (สาวทึนทึก) Lesbian (หญิงรักร่วมเพศ) เพราะคำเหล่านี้สะท้อนถึงผู้ หญิงที่ปฏิเสธ
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การเชื่อฟังและยอมจำนนต่อระบบชายเป็นใหญ่ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 104-105) การเรียกร้องดังกล่าว
นั้น มีลักษณะเป็นการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากโครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ จัดเป็นการเรียกร้อง
ประเภทภาษาของ liberation
จากมุมมองดังกล่าวฝ่ายสตรีนิยมเองพยายามที่จะให้ความหมายหรือคำนิยามของสตรีเพศใหม่ โดย
การอ้างถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการให้กำเนิด การเลี้ยงดู และความอ่อนหวาน ที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่
น่ าอยู่ แ ละสงบสุ ขเป็ น แน่ แท้ อัน เนื่ องมากจากการที่สั งคมที่ ผู้ ช ายเป็ น ใหญ่ น ำแต่ปั ญ หาความไม่ ส งบของ
บ้านเมืองมา ที่ต้องมีการฆ่ารบฆ่าฟันกันจนทำให้มีเหตุการณ์นองเลือด ฝ่ายสตรีนิยมจึงถือโอกาสนำประเด็นนี้
มานำเสนอเพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นความหมายและคำนิ ย ามของสตรีเพศใหม่ โดยมุ่ งไปที่ ค วามสงบของ
บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีมีเมตตาต่อกันและกัน

วิเคราะห์แม่มดในเรื่องเล่าทางศาสนา
ในประเด็นนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์จากกรณี โจน ออฟ อาร์ค คือ โจนออฟอาร์ค (Joan of Arc) วีรสตรี
สาวน้อยชนบทซึ่งเป็นผู้ช่วยมกุฎราชกุมารฝรั่งเศสนำทัพปลดแอกฝรั่งเศสต่อสู้ทัพอังกฤษผู้มารุกรานยึดครอง
ประเทศฝรั่งเศสเมื่อศตวรรษที่ 15 โจนออฟอาร์คมีชัยชนะทัพอังกฤษและสถาปนาองค์มกุฎราชกุมารขึ้นเป็น
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 แต่กลับถูกขุนนางฝรั่งเศสกล่าวหาว่าเป็น แม่มดเพราะริษยาวีรกรรมของเธอและรู้สึกเสีย
หน้าที่ไม่มีความสามารถเสมอสาวน้อยบ้านนอกผู้นี้โจนออฟอาร์คถูกศาลของศาสนจักรซึ่งรับใช้อังกฤษตัดสิน
ว่าเป็นแม่มดและถูกเผาทั้งเป็นกลางตลาดเมืองรออง (Rouen) เมื่อ ค. ศ. 1431 ขณะอายุไม่ถึง 20 ปีวีรสตรี
“แม่มด” ผู้นี้ได้รับการสถาปนาจากคริสตจักรให้เป็นนักบุญเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 นับเป็นเวลากว่าเกือบ 500 ปี
หลังจากเสียชีวิต จากวรรณกรรมตะวันตกซึ่งมีแม่มดปรากฏอยู่นี้ จะพบว่ามีข้อพิจารณาที่น่าศึกษา 2 ประเด็น
ด้วยกันคือ
1. มุมมองจากแนวคิดปิตาธิปไตย มองจากธรรมชาติจะพบว่า เรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า สงคราม
เป็ นเรื่องของผู้ชายที่รบกัน แต่ผู้ห ญิงไม่ปรากฎว่าร่วมรบในสงคราม ความเชื่อ ดั้งเดิม ที่ให้ ผู้ชายเป็นชนชั้น
ปกครองเป็ น ผู้ กำหนดพื้ น ที่และความเป็ น อิส ระให้ ผู้ ช ายผู กขาดได้มากกว่าผู้ห ญิ ง เพราะเหตุผลทางสรีระ
กายภาพซึ่งแสดงว่าผู้หญิงนั้ นอ่อนแอ ไม่สามารถออกเดินทางไกลได้ ทั้งเป็นเพศที่สามารถตั้งครรภ์และให้
กำเนิดบุตร การเดินทางรอนแรมไปต่างเมือง หรือในสังคมล่าสัตว์หาของป่าจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อสตรีเพศ
ปิตาธิปไตยจึงถูกนำเสนอในฐานะเป็นแนวคิดสำคัญ ในลักษณะการควบคุมทางสังคมซึ่ง มีพ่อหรือสามี ย่อมมี
อำนาจเหนื อลูกสาวและภรรยา ซึ่งหมายถึง ระบบซึ่งผู้ ช ายในฐานะกลุ่ มทางสังคมได้รับการสถาปนาให้ มี
บทบาทฐานะสูงกว่า มีอำนาจเหนือผู้หญิง ในสังคมล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร ความเหนือกว่าและการควบคุม
ทางสังคมโดยเพศชายถูกสร้างและบังคับผ่านความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ขณะที่สังคมอุตสาหกรรม
ความเหนื อ กว่ าของเพศชายถู ก สร้ า งและบั งคั บ ผ่ านระบบกฎหมาย ผู้ ช ายจึ งมี บ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น
ตามลำดับ The Politics of Reproduction ของแมรี่ โอไบรอัน นิยามความหมายของการมีอำนาจครอบงำ
ของเพศชาย เป็นผลมาจากความปรารถนาของเพศชายที่จะเอาชนะความรู้สึกแปลกแยกจากบทบาทด้านการ
เจริญพัน ธุ์ของมนุ ษย์ เพราะหญิ งมีบ ทบาทมากกว่าชายในการเจริญ พันธุ์ การตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูลู ก
ปิตาธิปไตยหรือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชาย จึงช่วยสร้างความสำคัญของการเป็นพ่อและบดบังซ่อนเร้น
ความจริงทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในการให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกตามทัศนะของโอไบรอัน
อิ ส รภาพของผู้ ห ญิ ง จากการถู ก ครอบงำนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจอั น แท้ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการสร้างทัศนคติและความชื่นชมต่อความขัดแย้งระหว่างธรรมชาติของผู้หญิง

22 วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
ในการเจริญพันธุ์ กับกระบวนการสร้างอุดมการณ์ปิตาธิปไตยเพื่อบิดเบือนคุณค่าของผู้หญิง (ณรงค์กรรณ รอด
ทรัพย์, 2555: 38-39)
ระบบปิตาธิปไตยประกอบด้วยผู้ที่มาจากหลากหลายชนชั้นต่างเชื้อชาติและชาติพัน ธ์โดยชายผู้ด้อย
อำนาจจะต้องยอมรับลำดับชั้นของผู้ทมี่ ีอำนาจเหนือกว่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีการแบ่งชนชั้นกันในหมู่ผู้ชายแต่
ชุดความสัมพั น ธ์ที่ ไล่ เรีย งตามระดับ ชั้น ดังกล่ าวก็เป็ นเสมือนสิ่ งที่ ยึดโยงผู้ ช ายไว้ด้วยกันตลอดจนเป็น การ
วางรากฐานสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เพศชายมีอำนาจและอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าเพศตรงข้าม ปิตาธิปไตยดำรงอยู่ได้
ผ่านการผลิตซ้ำ (Reproduction) ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดชุดความคิดหรืออุดมการณ์ ผ่านสื่อวรรณกรรม
ตลอดจนแบบเรียนในสถานศึกษาหรือแม้แต่ โครงสร้างทางภาษา กระบวนการดังกล่าวได้ช่วยสานต่อ แนวคิด
แบบปิตาธิปไตยด้วยการตอกย้ำและฉายซ้ำคุณลักษณะของหญิงและชายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นให้ซึมลึกเข้าไป
ในจิตสำนึกของคนในสังคมโดยผูกติดเพศชายไว้กับความเป็นผู้นำความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ในขณะที่เพศหญิง
มักถูกฉายซ้ำในภาพของผู้ตามหรือผู้ที่ ด้อยกว่าทั้งในด้านสภาพร่างกายและจิตใจไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
จนต้องการการปกป้องจากเพศชายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า แนวคิดของกระบวนการผลิตซ้ำนี้เองได้นำไปสู่ความ
เคยชินและทัศนคติที่มืดบอดต่อโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศอีกทั้งยั งทำให้
การให้ คุณ ค่าการกำหนดสถานภาพและตำแหน่งที่เหนือกว่าของเพศชายกลายเป็นเรื่องธรรมดา ในสังคม
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่จะถูกสะท้อนให้เห็นผ่านความเป็นสังคมที่เน้นเรื่องลำดับชั้นการจัดลำดับดังกล่าวมีอยู่
ในทุกระดับตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับประเทศโดยผู้ที่มี ลำดับชั้นหรือตำแหน่งสูงจะได้รับความ
เคารพและการยอมรับจากผู้มีตำแหน่งหรือระดับที่ต่ำกว่าการจัดลำดับที่ว่านี้พบได้ทั่วไปในกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน (วรานันท์ วรวัฒนานนท์, 2558: 22) โดยคำนึงจากอายุเพศตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งนี้ผู้หญิง
มักถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายและไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถ
2. มุมมองแนวคิดสตรีนิยม สตรีนิยมเป็นแนวคิดที่ขยายให้เห็นกระบวนการทางญาณวิทยาที่ต้องการ
เปิดเผยให้เห็นแนวคิดที่มองจากมุมสตรีกล่าวคือ บทบาทของแม่มดดูจะเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหามนุษย์ เหตุใด
แม่มดทั้งหลายจึงต้องเป็นสตรีในยุคล่าแม่มดของยุโรปประวัติศาสตร์ยุโรป ระบุว่ามีผู้หญิงกว่าแสนคนที่ถูก
ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็น เพราะถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดกล่าวกันว่า ในการพิสูจน์บางครั้งใช้วิธีโยนลงน้ำ
หากลอยได้ไม่จมน้ำตายก็ถือว่ามีเวทมนตร์เป็นแม่มดจริง ต้องถูกเผา วิบากกรรมของสตรีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
แม่มดนี้ มีต้นตอจากความเชื่อของคนยุคบุพกาลซึ่งถือกันว่าสตรีเป็นผู้ที่มีอำนาจลึกลับเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับ
เวทมนตร์มายาทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้หญิงเกี่ยวพันโดยตรงกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่ในกาลต่อมาสถานภาพสตรี
ในกรีซและโรมันโบราณจะต้อยกว่าบุรุษมากเมื่อชาวยุโรปรับนับถือศาสนาคริสต์ผู้ห ญิงก็กลายเป็น“ ตัวยั่วยวน
ชาย” ตามความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าอีวาสตรีคนแรกเป็นผู้ชักนำให้อาดัมหลงผิดกินผลไม้ต้องห้ามฝ่าฝืน
คำสั่งพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นในคริสตศาสนา สตรีจึงเป็นมนุษย์ชั้นรองต้องอยู่ในความควบคุมของบุรุษ สตรีที่มี
ความสามารถโดดเด่นกว่าบุรุษหรือมีความเป็นผู้นำเด่นชัด อย่างโจนออฟอาร์คจึงเป็นสตรี "วิปริต” นอกระบบ
เข้าข่ายแม่มดหรือผู้มีเวทมนตร์มายา ซึ่งได้มาจากปีศาจร้าย (Satan) ในการวิเคราะห์วิวัฒนาการแม่มดและแม่
เลี้ย งในเรื่องเล่ าเข้าด้วยกัน และตีความโดยใช้จิตวิทยาแนวยุง (Jung) อธิบายว่าแม่มดหรือแม่เลี้ ยงนั้นเป็น
ตัวแทนของส่วนของจิตวิญญาณเพศหญิง (anima) ในระดับจิตไร้สำนึกด้วยเหตุที่มีพลังร้ายและรุนแรงหาก
ปราศจากการเชื่อมโยงกับจิตสำนึกหรือไม่มีการควบคุมก็อาจเป็นอันตรายกับตนเองและผู้อื่น ตามการตีความนี้
ตัวเอกในนิทานถือว่าเป็นตัวแทนของจิตสำนึกที่จะต้องกำราบ" แม่มด "อนึ่งการเชื่อมโยงแม่มดกับแม่ที่ชั่วร้าย
น่าสะพรึงกลัว (terrible mother) นั้นเป็นสิ่งที่นักคติชนวิทยาตะวันตกยอมรับโดยทั่วไป
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ขณะที่มองจากมุมมองตามธรรมชาติ จะพบว่า แท้ที่จริง“ แม่มด” นี้หมายถึงภาพลักษณ์เชิงลบของ
สตรีเพศไม่ว่าจะเป็นแม่แท้หรือแม่เลี้ยง "กล่าวคือภาพของแม่แท้หรือผู้หญิงที่คนเราเกลียดกลัวจะแสดงออกใน
ภาพแม่เลี้ยงหรือแม่มดเพื่อเลี่ยงการวิจารณ์แม่แท้หรือผู้หญิงโดยทั่วไป น่าสังเกตว่าในนิทานไม่มีตัวร้ายที่เป็น
พ่ อ เลี้ ย งหรื อ พ่ อ มดตั ว ละครเพศชายสู งวั ย ที่ เป็ น พ่ อ หรื อ กษั ต ริย์ ห รือ ทั้ งสองอย่ างจะไม่ เป็ น ตั ว ร้ ายนั บ ว่ า
ภาพลักษณ์ของตัวละครทั้งสองเพศต่างกันชัดเจนในเรื่องเล่าในการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา เชื่อกันว่าการใช้เวท
มนตร์และการล่าแม่มดเกิดขึ้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในชุมชนขนาดเล็กที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลซึ่งใกล้ชิด ความขัดแย้ง ความอึดอัดคับข้องใจ อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลในสังคมหาทางกำจัดผู้ที่
ตนเห็นว่าเป็นเหตุ หรือหาแพะรับบาป ผู้ที่มีความแตกต่างจากผู้อื่น ในทางสังคมนั้นปกติมักตกเป็นเหยื่อที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้เวทมนตร์ในสังคมยุโรป ซึ่งคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาหลัก ชาวยิวซึ่งเป็นชนต่างศาสนาและ
เด่นทางเศรษฐกิจ มักตกเป็นแพะรับบาป เวลามีเหตุวิกฤตในชุมชนโจนออฟอาร์คซึ่งเป็น“ ผู้หญิงเก่งผิดปกติ”
สมัยนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากคนสมัยเดียวกันจึงไม่แปลกที่จะต้องถูกหาว่าเป็นแม่มดผู้ใช้เวทมนตร์จนมี
ความสามารถผิดจากหญิงหรือแม้แต่ชายอื่น ๆ ในยุคเดียวกันอย่างไรก็ดีการที่ผู้หญิงหลายแสนถูกเผาทั้งเป็น
ด้วยข้อหาเป็นแม่มดก็ดี การที่ตัวร้ายจำนวนไม่น้อยในนิทานเป็นแม่มดก็ดีน่าจะแสดงให้เห็นถึงอคติของคน
ตะวันตกที่มีต่อสตรีเพศเป็นพิเศษ สำหรับเวทมนตร์มายาหรืออันตรายร้ายกาจของแม่มดนั้น ถ้ามิได้แสดงถึง
อคติสูงต่อผู้หญิง ก็จะแสดงออกถึงความสามารถที่โดดเด่นหรือแปลกแยกจากสังคม ทำให้ตกเป็นเป้าแห่งความ
เกลียดชังของสังคม (นฤมล กาญจนทัต, 2543: 30-33)

บทสรุป
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาบ่งบอกได้ว่า ความเชื่อทางศาสนาก็ดีวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมก็ดี ได้สร้างภาพ
ให้ผู้หญิงเป็นไปตามความต้องการของผู้ชายผ่านทางภาษาศาสนาในคัมภีร์หรือวัฒนธรรมที่ได้เชื่อและยึดมั่นมา
ยาวนาน ซึ่งในขณะนั้นผู้ชายมีอำนาจในการใช้ภาษาในการมีส่วนร่วมกับคัมภีร์ทางศาสนาและมีอำนาจในการ
กำหนดคุณค่าหรือความหมายกับสิ่งต่างๆ ดังนั้น หากโครงสร้างทางสังคมยังคงมีลักษณะแนวคิดชายเป็นใหญ่
ประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงถูกกดขี่ทางเพศ จะยังคงมีปรากฏอยู่เรื่อยๆ โครงสร้างทางภาษา กระบวนการดังกล่าว
ได้ช่วยสานต่อแนวคิดแบบปิตาธิปไตยด้วยการตอกย้ำ คุณลักษณะของหญิงและชายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นให้
เข้าไปในจิตสำนึกของคนในสั งคมโดยผูกติดเพศชายไว้กับความเป็นผู้นำความกล้าหาญ ในขณะที่เพศหญิงมัก
ถูกฉายซ้ำในภาพของผู้ตามหรือผู้ที่ด้อยกว่า ทั้งในด้านสภาพร่างกายและจิตใจ ต้องการการปกป้องจากเพศ
ชายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า แนวคิดของกระบวนการผลิตซ้ำนี้เองได้นำไปสู่ความเคยชินและทัศนคติที่ต่อโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศอีกทั้งยังทำให้การให้คุณค่าการกำหนดสถานภาพและ
ตำแหน่งที่เหนือกว่าของเพศชายกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในสังคม เพื่อต้องการการปลดปล่อยผู้หญิงออก
จากโครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ สตรีนิยมสายวัฒนธรรมจึงใช้วิธีการปฏิเสธความหมายที่ผู้ชายได้ให้
ไว้ ในภาษาและพยายามตี ค วามเพื่ อ สร้ า งความหมายใหม่ โดยหวั ง ว่ าจะสามารถมี อ ำนาจอยู่ เหนื อ การ
ครอบครองการใช้ภาษาแทนผู้ชาย
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