เอกสารประกอบการสอนสตรีศึกษา
โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์

วาทกรรม (Discourse)
วาทกรรมเป็ นคําทีใช้ กนั มากในหมูน่ กั วิชาการไทยปั จจุบนั ทีติดตามการเคลือนไหวทางวิชาการของ
โลกตะวัน ตกอย่ า งใกล้ ชิ ด มาโดยตลอด ในสายของมนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ เช่ น ปรั ช ญา
ประวัติศาสตร์ สังคมวิท ยา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ เป็ นต้ น หากมองในแง่ของความสนใจพิเ ศษที
พัฒนาขึนมาในช่วงต้ นคริ สต์ทศวรรษที 1970 ต้ น ๆ เป็ นต้ น มา จนกลายเป็ นสาขาวิชา เช่น วัฒนธรรม
ศึก ษา (cultural Studies) ที พัฒนาขึนมาในอังกฤษและยุโรปก็มีผ้ เู ชื อว่าวาทกรรมเป็ นคําที ถื อว่าเป็ น
ศูนย์กลางของวิชานีเลยทีเดียว (Andermahr และคณะ, 1997, น.53)
วาทกรรมเป็ นคําทีให้ นิยามได้ ยากมาก ไม่แพ้ คําอืน ๆ ทีนิยมใช้ กันอยู่อย่างกว้ างขวาง เช่น คําว่า
อุดมการณ์ (ideology) เป็ นต้ น หากจะให้ นิยามในความหมายทีง่ายทีสุด วาทกรรมเป็ นคํานามทีหมายถึง
การเปล่งเสียงออกมาเป็ นภาษาชุดหนึง ในวงวิชาการปั จจุบนั ใช้ คําว่าวาทกรรมอยู่ในสองวงการทีต่างกันแต่
ในขณะเดียวกัน ก็เหลือม หรื อคาบเกียวกันด้ วยคือ การวิเคราะห์ วาทกรรมทางภาษาศาสตร์ (linguistic
discourse analysis) กับ ทฤษฎี ว าทกรรมแบบนั ก คิด หลั ง โครงสร้ างนิ ย ม (Poststructuralist
discourse theory) ในแวดวงของภาษาศาสตร์ ทีเน้ นการปฏิบัติมากกว่าเรื องทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ จะ
สนใจเรืองการตีความวาทกรรม หรือสนใจวาทกรรมในฐานะทีเป็ นตัวบ่งบอกหรื อให้ ความหมายในการใช้
ภาษา มากกว่าทีจะสนใจภาษาในฐานะทีเป็ นระบบทีเป็ นนามธรรม ความสนใจต่อภาษาในฐานะทีเป็ นวาท
กรรมนี เอง คือแนวที เฟอร์ ดิ นาน เดอ ซอสซู เ ร (Ferdinan de Saussre) เป็ นผู้มี บ ทบาทสําคัญ
(Andermahr และคณะ, 1997, เพิงอ้ าง) (ผู้ทีสนใจโปรดดู (Saussure, Ferdinan de (1974) Course in
General Linguistics. London : Fontana)
นักคิดสําคัญของยุคปั จจุบนั ทีมีบทบาทสําคัญมากในเรืองของวาทกรรมมากทีสุดคนหนึงคือ มืเชล
ฟูโกลท์ (Michele Foucault-เสียชีวิตไปแล้ ว) เขานิยามวาทกรรมว่าเป็ น “กลุ่มของข้ อความทีสังกัดอยู่
ในระบบแห่ งการก่ อรู ประบบเดียวกัน” (as the group of statements that belong to a single system
of formation) เขายกตัวอย่างวาทกรรมชุดต่าง ๆ ให้ เห็น เช่น วาทกรรมทางการแพทย์ (clinical discourse)
วาทกรรมเศรษฐกิจ (economic discourse) วาทกรรมของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ (discourse of natural
history) และวาทกรรมจิตวิเคราะห์ (psychiatric discourse) เป็ นต้ น (Andermahr และคณะ, เพิงอ้ าง)

(สําหรับท่านทีต้ องการดูงานดังเดิมของฟูโกลท์ โปรดดู Foucault, Michel (1972). The Archaeology of
Knowledge. Trans. (แปล). A.M. Sheridan Smith. London : Tavistock.)
ยิงไปกว่านัน นักสตรี นิยมบางคนสรุปสาระสัน ๆ ว่า วาทกรรมเป็ นคําที ใช้ กันในทฤษฎีประเภทที
เรียกว่า ทฤษฎีแนววิพากษ์ (critical theory) เช่น ในงานเขียนของฟูโกลท์ ซึงมีนยั ว่า วาทกรรมเป็ นชือทีใช้
เรียกระบบของการเป็ นตัวแทนเชิงภาษา (หรือการสร้ างความหมาย) ทีอํานาจใช้ ในการสืบทอดซึง
อํานาจ (the system of linguistic representations throuth which power sustains itself) ทังนีฟูโกลท์
เสนอเชิงโต้ แย้ งไว้ วา่ ภายในวาทกรรมชุดต่าง ๆ แต่ละชุดจะมีกลไกอยู่ชุดหนึงทีถูกนํามาใช้ ในฐานะทีเป็ น
เครืองมือหรือวิถีทางต่าง ๆ ในการควบคุมความปรารถนา โดยเฉพาะความปรารถทางเพศ (desire) และ
ควบคุม อํ า นาจ ซึ งทั งความปรารถนาและอํ า นาจนี จะทํ า หน้ าที เอื ออํ า นวยต่ อ การจั ด ประเภท
(classification) การจัดระบบระเบียบ (ordering) และการกระจาย (distribution) ซึงความปรารถนาและ
อํานาจนันเอง ภายใต้ แนวทางหรือวิธีการนีเอง ความเชียวชาญก็ดี ความรู้ก็ดีจะถูกผลักดันออกมาเหนือสิง
ต่าง ๆ หรื อเรื องราวต่าง ๆ ที ดูเ ผิน ๆ แล้ วราวกับ ว่าเป็ นเรื องปกติธรรมดาทัวไปในความเป็ นจริ งของ
ชีวิตประจําวัน พูดอีกอย่างหนึงคือ สิงต่าง ๆ ที เราคิดว่าเป็ นเรื องธรรมดาทัว ๆ ไปในชี วิตประจํ าวันนัน
แท้ จริงแล้ วเรืองราวต่าง ๆ เหล่านันถูกใส่ความหมายผ่านทางการใช้ ภาษาให้ กลายเป็ น “ความจริ ง” ขึนมา
นันเอง
ด้ วยเหตุนี จึงเป็ นไปได้ ที เราจะศึกษาตรวจสอบ วาทกรรมต่าง ๆ ทังหลายทีถูกใช้ เพื อสร้ างหรื อ
อธิบาย หรือควบคุมความจริงในอดีต ตัวอย่างเช่น วาทกรรมต่าง ๆ ทีว่าด้ วยประเวณีหรื อเรื องราวทางเพศ
(sexuality) ระบบการลงโทษหรื อทัณฑกรรม (เช่นการจํ าคุก) และระบบทีว่าด้ วยความบ้ าเป็ นต้ น และ
เนืองจากฟูโกลท์มองว่าระบบวัฒนธรรมประกอบสร้ างขึนมาโดยผ่านทางวาทกรรมต่าง ๆ ทีหลากหลาย แต่
ใช่ว่าคนทุกคนจะสามารถเข้ าถึงการสร้ างวาทกรรมนัน ๆ ได้ เท่าเทียมกัน คนบางคน บางกลุ่ม สามารถ
ควบคุมความสามารถในการเข้ าถึงการสร้ างวาทกรรมได้ มากกว่าคนอืนด้ วยการใช้ อํานาจ ปรากฏการณ์
เช่นนีไม่ใช่วา่ กลุม่ คนทีไม่สามารถเข้ าถึงการสร้ างวาทกรรมจะไม่ตระหนักรู้ ฟูโกลท์เชือว่าอย่างน้ อยที สุด
กลุม่ ทีเสียเปรียบทีสุดตระหนักดีถึงปรากฏการณ์นีอย่างเจ็บปวดด้ วย (Gamble, 1999, น.217-218)
จากเนือหาสาระสําคัญในย่อหน้ าต่าง ๆ ข้ างบน จึงอาจนําไปสู่นิยามของคําว่าวาทกรรมได้ อีกชุด
หนึง ซึงบอกว่าวาทกรรมคือ “ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษากับความจริ งทางสั งคม” (The relation
between language and social reality) (Humm, 1989, น.66) นิยามนีคือการยืนยันข้ อความในย่อหน้ าที
แล้ ว ซึงมีนยั ว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ตลอดจนสิงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจําวันอยู่ทกุ เมือเชือวันถูก
สร้ างให้ เป็ น “ความจริง” ขึนมาได้ โดยผ่านการใช้ ภาษา ดังนัน “ความจริ ง” จึงเป็ นสิงทีถูกสร้ างขึนมาผ่าน
ทางภาษา ด้ วยเหตุนีเราจึงสามารถศึกษาการสร้ างความจริ งได้ ด้วยการวิเคราะห์ภาษาในฐานะทีเป็ นวาท
กรรม

อย่างไรก็ตาม ในทัศนะนักสตรี นิยมวาทกรรมหลัก หรื อวาทกรรมครอบงําคือ ปิ ตาธิปไตย หรื อ
ระบบชายเป็ นใหญ่ (patriarchal discourse) ซึงชีลา โรโบแธม (Shicla Rowbotham) เสนอว่า วาทกรรม
เป็ นเครืองมือสําคัญของการครอบงําของระบบชายเป็ นใหญ่ ดังนัน การต่อสู้เพือช่วงชิงอํานาจภายในวาท
กรรมต่าง ๆ จึงถือว่าเป็ นประเด็นสําคัญทางการเมืองสําหรับขบวนการเคลือนไหวของผู้หญิง *ส่วน รอส โค
เวอร์ ด (Ros Coward) เสนอว่าเพือทีจะเข้ าใจการสร้ างความแตกต่างระหว่างเพศสภาพ(the construction
of gender differences) เราจํ า เป็ นต้ องใส่ใ จมองดูที บริ บ ทต่า ง ๆ การเปลี ยนแปลงทังหลาย
(Transfornations) และ นิยามต่าง ๆ (definitions) ของ ประเวณี หรื อเรื องราวทางเพศ (sexuality) ที
ปรากฏอยู่ในวาทกรรมต่าง ๆ พร้ อมทังทําความเข้ าใจด้ วยว่าวาทกรรมต่าง ๆ เหล่านันถูกผลิตขึนมาอย่างไร

* สําหรับผู้ทีต้ องการค้ นเพิมเติมโปรดดู (Rowbotham, Shiela, 1973, Women’ s Conciousness, Man’s
World, Penguin : Harmond-Sworth.

