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Spirit  = ลมหายใจ / ชวีติ / วญิญาณ (ภาษาละตนิ) 

       = ผ ี

       = พลงังานในธรรมชาต ิ

 

      ธรรมชาตมิชีวีติ / มวีญิญาณ 



 

 

Ecology      House-Home    Spirituality 

  นิเวศ                   จติวญิญาณ 

         

         รากของ ecology = oikos 



การเคลื่อนไหวของสตรนิียมสูจ่ติวญิญาณหญงิ (ค.ศ. 1965 – 1975)  

 สตรนีิยมแนวถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 

(ปลายทศวรรษทีห่กสบิ) 

 กลุม่สรา้งจติส านึก (Consciousness Raising Group) 

 เรื่องส่วนตวัคอืเรื่องการเมอืง (Personal is Political ) 

โดย Sheila Robotham 



 Female Bonding / Sisterhood 

 

 Sisterhood is Powerful – Robin Morgan (ค.ศ. 1970) 



 ขอ้สงัเกต นวนิยาย vs กวนีิพนธ ์กบัการน าเสนองานภายใตร่้มเงา    

“Ecocriticism” 

 กวนีิพนธใ์นฐานะพลงัทางปญัญา ทางสงัคมร่วมสมยั : ประสบการณ ์  

จากวรรณคดไีทย องักฤษ อเมรกิา ฝรัง่เศส และเยอรมนั  

ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ ดร. เจตนา นาควชัระ หวัหนา้โครงการ      

(พ.ศ. 2538-2541)  



มารช์ เพยีรซ์ี (Marge Piercy) (ค.ศ. 1936-     ) 

 To be of Use (1970-1972) (5 บท) 

 Living In the Open (“Homesick” ค.ศ. 1973) 

 The Twelve-Spoked Wheel Flashing 

 “The Window of the woman burning” (ค.ศ. 1975) 

    



เอเดรยีน รชิ (Adriennre Rich)  

(ค.ศ. 1929 -2012 ) 

 บทความ “When We Dead Awaken :  

 Writing as a Revision” (ค.ศ. 1971) สมาคมภาษาสมยัใหม ่สหรฐัอเมรกิา 

 การสรา้งจติส านึก “The sleep walkers are coming awake, and for the first time, 

this awakening has a collective reality.” 

 การมองใหม ่(Revision) = “The act of looking back, of seeing with fresh eyes, 

of entering an old text from a new critical direction.” 

 “Writing is re-naming : Imaginative transformation of reality” 

 หนา้ทีก่ว ี: To question, to challenge, to conceive of alternatives 



งานกวนิีพนธม์ารช ์เพยีรซ์ี่ ตน้ทศวรรษเจด็สบิ (ค.ศ. 1970-1971) 

 ภาพผูห้ญงิทีโ่ดนแช่แขง็ / ถกูรดิรอน / ถกูลดทอนความเป็นมนุษย ์

 “The Work of Artifice” 

 “The Secretary Chance” 

 “What You Waited for” 



ภาพผูห้ญิงเริ่มฟ้ืนคนืสต ิตื่น สูส่ านึกตระหนกัรู ้

  Sleeping Beauty 

  Who shall wake you up, 

  If you don’t yourself 

      – Judy Grahn 

 



ภาพผูห้ญิงเริ่มฟ้ืนคนืสต ิตื่น สูส่ านึกตระหนกัรู ้

บทกว ีUnlearning to not speak 

  “She must learn again to speak 

  /starting with I 

  /starting with we 

  /starting as the infant does” 



การฟ้ืนตื่นถกูขบัเคลื่อนดว้ยความโกรธที่ถกูกระท ามายาวนาน  

น าสูก่ารเปลี่ยนแปลง 

 
บทกว ีJust anger 

 “Anger shines through me / I am a burning bush” 

 “With her own true anger / and pleasure / and rage”. 

 “Anger storms / between me and things / transfiguring /  

 transfiguring” 



การเช่ือมต่อระกว่างสตรนิียมกบัจติวญิญานหญิง 

 60’s – Civil rights / Anti-war / Peace movement /  

    Hippie movement 

 70’s – Feminism / Ecology / Spirituality / New Age 

   – Radical Feminism / Consciousness raising / Sisterhood 

 

          Awakening 

           Empowerment (Power from within) 



Spirituality vs Religion 

Spirituality vs Ecology 

70’s : Women’s Spirituality / Goddess Spirituality / Witchcraft  

ความศกัดิ์สทิธิ์ (The Divine)  =  ความสรา้งสรรคใ์นจกัรวาล หรอืความเรน้ลบัสุดยอด  

    (Charlene Spretnak) 

จติวญิญาน (Spirituality)  =  ประสบการณท์ีเ่ชื่อมกบัชวีติภายในของสิง่มชีวีติท ัง้หมด  

  (Carol P. Christ) 

 =  พลงัจากภายในของบคุคลทีส่ามารถสรา้งสรรคแ์ละเปลีย่นแปลง 

  ชวีติคน (Margot Adler) 

 



 จติวญิญาณหญงิ เชือ่มโยงกบัสญัลกัษณเ์ทวนาร ี= ความอดุมสมบูรณ ์

ความเป็นแม ่(ธรรมชาต)ิ  การไดร้บัการยกย่องนบัถอื 

  ครรภม์ารดา = แหลง่ก าเนิดชวีติ 

 เลอืดประจ าเดอืน = เลอืดศกัดิ์สทิธิ์ 

 ร่างกายเพศหญงิ  = ความศกัดิ์สทิธิ์ 

 

 ปิตาธปิไตย (สามพนัปีทีผ่่านมา) บงัคบักกัขงับดิเบอืนใหค้วามศกัดิ์สทิธิ์

ท ัง้หมดของผูห้ญงิเป็นความสกปรก ตอ้งปกปิด = taboo 



แก่นแกนจติวญิญาณหญิง : การกลบัมามีชีวติของเทวนารใีนส านึกชมุชน 

“สญัลกัษณข์องธรรมชาตคิวามเป็นองคร์วมในโลกทีส่รรพชวีติต่างเชือ่มโยง 

อย่างลกึซึ้งเป็นหนึ่งเดยีวกนั” 

 

(จากบทน าของ The Politics of Women’s Spirituality) (ค.ศ.1994) 



ภาพตน้แบบเทวนาร ี(Goddess archetype)  

เป็นการน าเสนอโดย Jean Shinoda Bolen  (Goddesses in Every Woman) (ค.ศ.1985) 

 แนวคดิภาพตน้แบบ (archetype) ของ Carl G. Jung (แรงขบัภายใจทีม่อีทิธพิล       

ต่อพฤตกิรรมของคน) 

 พวกผูห้ญงิอาจไมต่ระหนกัถงึพลงัทรงอ านาจภายในตนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม     

และอารมณค์วามรูส้กึของตน 

 ภาพตน้แบบเทวนารทีีส่  าคญัทีสุ่ดและปรากฏในทกุสงัคม เทวนารีผูย้ิ่ งใหญ่ (The Great 

Mother) หรอื เทวโีลก (The Earth Mother, Mother earth) 



กวนิีพนธช์ดุ “Laying Down the Tower” (To be of Use) 

ของ เพียรซ่ี์ กบัการปรากฏเคา้ร่างกายมารดา 

 บทกว ี“Queen of Pentacles” (ราชนิีแห่งเหรยีญ ไพ่ทาโรห)์  

 (ตรงกนัขา้มกบั) ภาพเจา้หญงินิทรา / ตน้บอนไซ / เครื่องถ่ายเอกสาร 

 “I will in any house find quickly, like my sister the cat, /      

the most comfortable chair” 

 อยู่บา้นชายทะเล /ท าสวน /มชีมุชนเพือ่นฝูง /  

 เปิดสู่สมัผสัท ัง้หา้และธาตทุ ัง้มวล 



การเชื่อมต่อ / ปรากฏเงาร่างมารดา / การปลูกสรา้งชวีติ / ความม ัน่ใจมอีสิระ 

  

“I want to grow into the benign mother with open hands healing and fertile” 



ภาพตน้แบบหญิงดิบเถื่อน (Wild Woman)  

ในหนงัสอื The Woman Who Runs with the Wolves (ค.ศ. 1995)            

โดย Clarissa Pinkola Estes 

 Wild Woman ลกัษณะธรรมชาตดิบิๆ แฝงฝงัในการรบัรูข้องผูห้ญงิ 

“There are times when we experience her, it makes us mad with 

wanting” 

 “Powerful forces filled with good instincts, passionate       

creatively, and ageless woman: who represents the          

instinctual nature of woman” 



ภาพตน้แบบหญิงดิบเถื่อนและมารดาผูอ้ิม่เอม 

ในกวนีิพนธ ์“The Window of the Woman Burning” (ค.ศ.1975) 

The Great Mother : Wild woman + Mother earth 

Woman, you are : 

 “Woman dancing with hair on fire” 

 “The Demon of a fountain of energy” 

 “The fire sprite” 

 “A cougar in the belly” 

 “The Green cities…..you shelter and celebrate” 



Ecofeminism vs Women’s Spirituality 

         Women’s Spirituality 

 

 

Ecofeminism          Spiritual Feminism 

             Feminist Spirituality 



Women’s Spirituality ในวรรณกรรมไทย 

On The White Empty Page โดย Chamnongsri Rutnin (ค.ศ. 1988) 

“Hun-Hin” 

“My Countrywomen” 

“The Sunray And The Grey Stone” (Prose) 



ผี (Spirit) เป็นพลงัในธรรมชาต ิ 

      
                           ผป่ีา ผนี า้ ผฟ้ีา ผตีน้ไม ้ผภีูเขา  

  

      เกื้อกูลใหช้วีติด ารงอยู่ได ้

 

 

                                       แม ่

           (เพศหญงิ) 

       แมน่ า้  แมด่นิ  แมข่า้ว  

         แมแ่จ่ม  แมแ่รม  แมอ่อน 



นิทานขา้ว / แม่โพสพ : ภาพตน้แบบแม่ 

 จาก แม่โพสพ ถงึ นางแกว้ : การลดทอนภาพตน้แบบแม ่ความศกัดิ์สทิธิ์  

ของผูห้ญงิในสงัคมไทย 

 ปมนางแกว้ในวรรณกรรมไทย 

 การมองใหม ่/ การสรา้งความหมายใหมใ่นงาน “มทัรี” ของ ศรีดาวเรือง 

“หมอ้ที่ขูดไม่ออก” ของ อญัชนั 

 จติวญิญาณหญงิในงานรวมเรื่องส ัน้ ปฏมิา ของ นิพทัธพ์ร เพง็แกว้ 


