เอกสารประกอบการสอน สตรีศึกษา
โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์
โพสท์ โมเดอร์ นนิสม์ (Postmodernism) กับสตรีศกึ ษา
บางคนเชื อว่า คําว่า “postmodernism” ถูก ตังหรื อ ใช้ โดย ฌอง-ฟรองซัวส์ ลีโอตารด์ (JeanFrancois Lyotard) ในความหมายคล้ าย ๆ กับเป็ นการประทับตราให้ กับลักษณะบางประการของสังคม
ตะวันตกร่วมสมัยในยุคทีเรียกกันว่า “หลังทันสมัย” หรือ “after modemity” พร้ อมกันนันก็อ้างว่า โพสต์โม
เดอร์นนิสม์ เป็ นผู้สืบทอดของ “โมเดอร์ นิสม์ ” (Modernism) ในทางศิลป และท้ ายทีสุดดูเหมือนจะมีจุด
ร่วมพืนฐานคล้ ายคลึงกันในทางปรัชญากับสิงทีเรี ยกว่า โพสท์ สตรั คเจอรั ลลิสม์ (Poststrkucturalism)
หรื อวิธีคิดแบบ “หลังโครงสร้ างนิยม” แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า “โพสท์โมเดอร์ นนิสม์” กับ “โพสท์สตรัค
เจอรัลลิสม์” เหมือนกัน 1
ในทัศนะของลีโอตาร์ ด (Lyotard) สภาวะทีเรี ยกว่า “postmodern condition” มีสาระสําคัญอยู่ที
การปฏิวัติทางด้ านการคมนาคมสือสารต่าง ๆ (revolution in communications) ซึงนํ าโดยเท็คโนโลยี
คอมพิวเตอร์และศาสาตร์แห่งการควบคุมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ (cybernetics) ซึงเป็ นผลพวงมาจากทุนนิยม
อุตสาหกรรมแบบ “Fordism” แห่งคริ สตศตวรรษทีสิบเก้ าอีกที ห นึง แต่สภาวะหลังทันสมัยนีเป็ นสภาวะ
“หลังฟอร์ด” (Post-Fordist) ซึงการผลิตแบบทุนนิยมในแบบศตวรรษทีสิบเก้ าเปลียนแปลงไปไม่เป็ นระบบ
เชิ งกลไกอีกต่อไป่ แต่เ ป็ นในแนวกระจัดกระจาย ยื ดหยุ่นและมีฐานอยู่บ นข้ อมูลข่าวสาร (information
based)
ในฐานะทีเป็ นปรัชญาโพสต์โมเดอร์นิสม์มีลกั ษณะต่อต้ านหรือไม่เห็นด้ วยกับปรัชญาแบบของพวก
นักรากฐานนิยม (anti-Foundationalist) ลักษณะนีสะท้ อนให้ เห็นข้ อโต้ แย้ งของวิตต์เก็นสตีน ซึงบางคนอาจ
ออกเสียงว่าวิตต์เก็นสไตน์ (Wittgenstein) ผู้ซึงเคยเสนอว่าปรัชญาไม่ใช่พืนฐานหรื อทีมาของความรู้และ
การวิพากษ์ วิจารณ์สงั คม ดังนัน จึงกล่าวได้ ว่าโพสต์โมเดอร์ นนิสม์มีลกั ษณะโน้ มเอียงไปทางคํานึงถึงผล
ทางปฏิบตั ิ (pragmatic) หรื อมุ่งสนใจปรากฎการณ์ทีเป็ นการกระทําหรื อปฏิบัติการทางสังคมต่ าง ๆ
มากกว่าทีจะสนใจทางด้ านความคิด ความเชือ ซึงแนวหลังนีมีลกั ษณะเป็ น dogmatic กับทังยังมีลกั ษณะที
คํานึงถึงบริบท (contextual) กล่าวคือไม่มองหรือวิเคราะห์อะไรต่าง ๆ โดยดึงเอาสิงนัน หรื อปรากฎการณ์
หรือการกระทําทางสังคมอันใดอันหนึงหลุดออกมาศึกษาอย่างโดด ๆ แต่จะต้ องศึกษาทําความเข้ าใจมัน
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สําหรับผู้ทีต้ องการศึกษาในรายละเอียดเกียวกับ Lyotard โปรดดู Lyotard, Jean-Francois (1979). The Postmodern
Condition : A Report on Knowledge. Trans. Geoff Bennington, and Geoff Massumi, Minneapolis : University of
Minnessta Press.

ภายในบริ บ ทหรื อเงือนไขแวดล้ อมต่าง ๆ ทีสิงนันปรากฎขึน เช่น บริ บ ททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรมและเวลา หรือประวัติศาส่ตร์ (historical context) เป็ นต้ น นอกจากนันโพสต์โมเดอร์ นนิสม์ยังให้
ความสําคัญกับท้ องถิน (local) หรือสถานทีทีการกระทําหรือปรากฎการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เกิดขึนอีกด้ วย
อาทิเช่น ต้ องมีการตังคําถามว่า “ทีไหน” หรื อ “เกิดทีไหน” เป็ นต้ น ลักษณะเช่นนีของโพสต์โมเดอร์ นนิสม์
สะท้ อนให้ เห็นลาง ๆ ถึงวิธีคิดของคาร์ ล พอพเพอร์ (Karl Popper, 1966) ผู้ซึงสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ มี
“สังคมวิศวกรรมแบบเป็ นชิน ๆ ส่วน ๆ” หรื อ “piecemeal social engineering” พูดอีกอย่างหนึง คือรัฐก็ดี
นักวิชาการก็ดี นักพัฒนาก็ดี มีทงความชอบธรรม
ั
ความรู้และความสามารถทีจะทําการเปลียนแปลงสังคม
ได้ ตามทีเห็นควรเช่นเดียวกับทีวิศวกรออกแบบและสร้ างเครื องจักรกลต่าง ๆ เช่นเดียวกับ Hayek (1962)
ทังคูน่ ีถูกจัดว่าเป็ นนักต่อสู้เพือเสรีนิยมตัวกลันของยุคหลังสงครามโลกครังทีสอง
ด้ วยเหตุนี โพสต์โมเดอร์นนิสม์ในทัศนะของลีโอตารด์จึงมีลกั ษณะปฏิเสธคําอธิบายขนาดใหญ่
(master narratives) หรือทฤษฎีสากล (universal theories) ทังหลาย ซึงตังใจทีจะอธิบายการเปลียนแปลง
เคลือนไหวของประวัติศาสตร์ ทงหมดและหรื
ั
อพยายามให้ คําอธิบายชีวิตทางสังคมในฐานะทีเป็ นองค์รวมที
เชือมต่อสัมพันธ์กนั เป็ นหนึงเดียว (single interconnected totality) วิธีคิดแบบนีนําเสนอ “คําอธิบายขนาด
เล็ก” (little narratives) หลาย ๆ คําอธิบายขึนมาแทน โดยทีคําอธิบายเล็ก ๆ เหล่านีไม่จําเป็ นว่าจะต้ อง
ประกอบกันขึนมาเป็ นคําอธิบายใหญ่แบบ “master narrative” หากใช้ อปุ มาอุปมัยว่าคําอธิบายเล็ก ๆ
เหล่านีคล้ าย ๆ กับเส้ นด้ ายเส้ น สัน ๆ ในผืน ผ้ า แต่อาจถูก ถักทอเข้ าด้ วยกัน เป็ นผืนผ้ า แต่เส้ น ด้ ายสัน ๆ
เหล่านันก็ไม่ใช่ผ้าผืนใหญ่ผืนเดียวอยู่ดี ด้ วยลักษณะเช่นนีเอง การแสวงหาสาเหตุพืนฐานทัวไปของความ
ไม่เป็ นธรรม (injustices) ก็ดี การกดขี (oppression) เช่น การกดขีทางเพศก็ดี กฎเกณฑ์หรื อการเคลือน
ทางประวัติ ศ าสาตร์ เช่ น การใช้ คํ าว่า “คลื นประวัติ ศาสตร์ ” “กงล้ อ ประวัติ ศ าสตร์ ” หรื อพลังทาง
ประวัติศาสตร์ในความหมายกว้ าง ๆ ก็ดี เหล่านีจะไม่มีตําแหน่งแห่งทีอยู่ในวิธีคิดแบบโพสต์โมเดอร์ นนิสม์
เหตุนี เองทํ า ให้ โพสต์ โ มเดอร์ น นิ ส ม์ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที ตึง เครี ย ดกับ สตรี นิ ย มโดยเฉพาะในเรื องของ
“ประวัติศาสตร์การกดขีของมนุษยชาติระหว่างชายกับหญิ ง” ซึงเป็ นข้ อความกว้ าง ๆ และมีนัยว่าสามารถ
ใช้ ได้ ทวไปทุ
ั กกาละเทศ อย่างไรก็ตามมีนักสตรี นิยมหลายคนทีพบว่าวิธีคิดแบบโพสต์โมเดอร์ น เช่น การ
ปฏิเสธลัทธิรากฐานนิยม (anti-foundationalism) ก็ดี การปฏิเสธ “master narrative” ก็ดี วิธีคิดแบบ
“รื อแล้ วล้ ม ” หรื อ (deconstructionism) ก็ดีและอืน ๆ อีกเป็ นประโยชน์สําหรับสตรี นิย มมากกว่าทีจะ
ละเลยไม่ให้ ความสนใจต่อกระแสนี ตัวอย่างเช่น
ลัทธิรากฐานนิยม (Foundationalism) กับ Anti-foundationalism
ลัทธิรากฐานนิยมหรือ foundationalism ถือว่าเป็ นมโนทัศน์หลักของทฤษฎีต่าง ๆ ทีมีลกั ษณะรื อ
แล้ วล้ ม (deconstructive theories) ของวิธีคิดแบบโพสต์สตรัคเจอรัลลิสม์ และ โพสต์โมเดอร์ นนิสม์ หรื อ
อาจเรียกว่าวิธีคิดแบบหลังโครงสร้ างนิยมและหลังทันสมัยก็ได้ ลัทธิรากฐานนิยม (foundationalism) เชือ
ว่า ความรู้ (knowledge) เป็ นภาพสะท้ อนของความจริ ง (truth) และรากฐานทีมันคงของความรู้ดํารงอยู่ที

พระผู้เป็ นเจ้ า (god) เหตุผล (reason) หรือ ประวัติศาสตร์ (history) ซึงความคิดในแนวนีถูกปฏิเสธิโดย
นักคิดหลังยุคทันสมัย พวกเขาโต้ แย้ งว่า “ไม่มีความคิดเห็นหรือทัศนะใด ๆ ทีเกิดขึนลอย ๆ ไม่มีทีมา หรือไม่
มีจุดยืน ในภาษาอังกฤษอาจฟั งเข้ าใจได้ ง่ายกว่าคือ there is no “view from nowhere” อาจพูดอีกอย่าง
หนึงว่า ไม่มีจดุ ยืนนอกระบบทีความรู้ถกู วางอยู่ ในความหมายว่าความรู้ไม่มาจากภายนอกระบบนันเอง
แท้ จริงแล้ วความรู้จะต้ องถูกมองในฐานะทีเป็ นเครื อข่ายของเกมท้ องถินกับภาษา (Lyotard 1979) อ้ างใน
Andermahr และคณะ 1997, น.81) หรื อหากในทัศนะของรอร์ ตี ความรู้เป็ นชุดของอุปมาอุปมัยทีเกิดขึนได้
อย่างไม่มีความแน่นอน หรื อเกิ ดขึนได้ โดยบังเอิญ (metaphoric contingencies) (Rorty 1989, อ้ างใน
Andermahr และคณะ 1997, น.81) อนึง ก็มีผ้ เู ตือนเอาไว้ เหมือนกันว่า แท้ จริ งแล้ วในหลาย ๆ วาทกรรมา
ของโพสโมเดอร์นมีลทั ธิรากฐานนิยมทางเลือก (alternative foundationalism) ทํางานอยู่ ตัวอย่างเช่น ใน
วาทกรรมว่าด้ วย ภาษา หรื อ ความปรารถนา (desire) และ ร่ างกาย (the body) เป็ นต้ น (Andermahr,
เพิงอ้ าง, น.เดียวกัน)
นักคิดโพสต์โมเดอร์นสตรีทีมีชือเสียงคนหนึงคือ กายาตรี สปิ แวค (Gayatri Spivak) เธอบอกว่า
งานของเธอมีลกั ษณะต่อต้ านพวกนักรากฐานนิยม แต่เชือมโยงกับความคิดของ จาร์ ค เดอริดา ซึงวิพากษ์
สิงทีเรียกว่า “Metaphysics of presense” (อภิปรัชญาของสิงทีปรากฎ?) ซึงเป็ นเรื องทีเดอริ ดาท้ าทายอัน
ประกอบด้ วย “master naratives” ต่างทีมักจะมีลักษณะคิดแบบรวมศู นย์ (centralizing) สังเคราะห์
(synthesizing) และมักจะมองอะไรต่ออะไรเป็ นเนือเดียวกัน (homogenizing) ไปเสียหมด (อนึง คําว่า
สังเคราะห์ในทีนีหมายถึงการรวมเอาสิงทีแยกกันเป็ นส่วน ๆ หรือมีหลาย ๆ องค์ประกอบหรือหลายสิงหลาย
อย่าง หรือต่างเนือหาเข้ าด้ วยกัน โดยทําให้ มนั เป็ นองค์รวมหรื อระบบเดียวกัน ) จริ งอยู่ถึงแม้ ว่างานของสปิ
แวคเองใช้ มโนทัศน์ ต่าง ๆ จากสตรี นิย มบ้ าง รื อแล้ วล้ ม (deconstructionism) บ้ าง มาร์ กซิ สม์และจิ ต
วิเคราะห์บ้าง ซึงสํานักคิดต่าง ๆ เหล่านันล้ วนเป็ น master naratives ทังสินก็ตาม แต่งานของเธอพยายาม
ทีจะต่อต้ านความพยายามทีจะสังเคราะห์ วาทกรรมต่าง ๆ หรื อมโนทัศน์ของสํานักคิดต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
โดยทีเธอให้ เหตุผลโต้ แย้ งว่าความแตกต่างทังหลายทังปวง และความไม่ต่อเนือง (descontinuities) ของ
มโนทัศน์ตา่ ง ๆ จากสํานักคิดเหล่านันต่างหากทีมีคณ
ุ ค่าในเชิงทฤษฎี พูดอีกอย่างหนึง คือเธอใช้ มโนทัศน์
และวาทกรรมจากหลากหลาย master naratives แต่เธอไม่พยายามสังเคราะห์มนั เข้ าด้ วยกัน หากแต่ใช้
ความแตกต่างและขัดแย้ งกันของมัน ให้ เ ป็ นประโยชน์ในทางทฤษฎีทีเธอนําเสนอ (โปรดอ่านและศึกษา
ความคิดของ spivak จากเอกสารอืน ๆ และบางส่วนจากเอกสารชุดนี)
master discourse/narative ในหนังสือเรื อง The Postmodern Condition (1979) ฌอง ฟรอง
ซัวส์ ลีโอตารด์ (Jean Francois Lyotard) นําเสนอในเชิงโต้ แย้ งสิงทีเขาเรี ยกว่า grands recits ซึงใน
ภาษาอังกฤษแปลว่า master naratives หรื อทฤษฎีหรื อคําอธิบายขนาดใหญ่ต่าง ๆ ตามแนวของปรัชญา
ตะวันตกทังหลายทังปวงนัน ได้ สญ
ู เสียพืนทีทางศีลธรรม (moral ground) หรื อสูญเสียความชอบธรรม
(legitimation) ในการอธิ บายไปแล้ ว ในทัศนะของเขาโครงการของการบรรลุ แสงสว่ า งทางปั ญญา

(enlightenment project) ซึงประกอบด้ วยเหตุผล (reason) ความก้ าวหน้ า (progress) และการบรรลุ
ซึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ (human liberation) (ซึงในบางครังเราจะพูดถึงมันในนามของวิทยาศาสตร์
ความรู้ และประชาธิปไตยเป็ นต้ น – ผู้เขียน) โครงการ หรื อ “project” ต่าง ๆ เหล่านี เขาเห็นว่าจบลงอย่าง
ทําให้ เกิดหายนะทังทางด้ านสังคมและการเมือง โดยมีตวั อย่างทีเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น Holocaust
หรือการเข่นฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ชาวยิว โดย นาซีเยอรมันในสงครามโลกครังทีสอง สงครามอาวุธนิวเคลียร์ และ
บรรดาวิกฤตทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ (Andermahr และคณะ, 1997, น.130)
สาระสําคัญ โดยย่น ย่อของการวิพากษ์ วิจ ารณ์ ของโพสท์ โมเดอร์ น ทีมีต่อยุคทัน สมัย หรื อความ
ทั น สมัย (modernity) คื อ การย้ ายตั ว ประธาน (subject) ตามธรรมเนี ย มของ (วิ ธี คิ ด แบบ)
“enlightenment” ซึงแน่นอนว่าย่อมต้ องเป็ น คนผิวขาว ชนชันกระฎุ มพี(bourgeois) หรื อนายทุนชนชัน
กลางและผู้ชาย ออกมาจากศูนย์ก ลาง (decentering) ของการคิดการอธิบ ายต่าง ๆ เมือย้ า ยประธาน
ออกมาจากศูนย์กลางแล้ วก็จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า การอ้ างความเป็ นสากล (universality) ของเขาก็ดี
การอ้ างความเป็ นกลาง (neutrality) ของเขาก็ดีจะหมดความหมายไปทันที เรากลับจะเห็นได้ อย่างชัดเจน
ว่า ความคิดความเห็นหรื อความรู้ของเขามีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง (particular) ไม่ใช่สิงทีเป็ นสากลใช้ ได้
ทัวไป พร้ อมกัน นันก็ มี ลัก ษณะไม่เ ป็ นกลางและเป็ นทั ศ นะมุม มองของกลุ่ม ผู้ป กครองเท่ า นันเอง
(Andermahr เพิงอ้ าง, น.เดียวกัน)
อนึ ง สํา หรับ นัก สตรี นิ ย มแล้ ว ถื อ ว่า การที โพสท์ โมเดอร์ น เปิ ดโอกาสให้ เ กิ ดการล้ ม ล้ าง หรื อ
“discredit” บรรดา master naratives หรื อคําอธิบายของนายผู้ชายใหญ่ ๆ ทังหลายนีเป็ นเรื องทีน่ายินดี
แต่ปัญหากลับมีวา่ วาทกรรมต่าง ๆ ทีโพสท์โมเดอร์นนําเสนอขึนมาไม่ได้ ตรงกันกับวิธีคิด หรือวาทกรรมต่าง
ๆ ของฝ่ ายสตรีนิยมโดยอัตโนมัติ วาทกรรมต่าง ๆ เหล่านีก็เหมือนกับวาทกรรมแบบ “master naratives” ที
ถูกหักล้ างไป จะต้ องถูกนํ ามาใส่มิติทางด้ านเพศ/เพศสภาพเข้ าไปโดยนักสตรี นิยมด้ วยเช่น กัน กล่าวอีก
อย่างหนึงคือวาทกรรมโพสท์โมเดอร์นไม่สามารถถูกนํามาใช้ ได้ อย่างอัตโนมัติ เพราะขาดมิติทางด้ านเพศ/
เพศสภาพ ดังนัน จึงเป็ นหน้ าทีของนักสตรีนิยมทีเห็นประโยชน์ของวาทกรรมโพสท์โมเดอร์นทีจะทําให้ มนั มี
มิติมมุ มองแบบสตรีนิยมนันเอง

