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ความหมายของ “ชาตินิยม” แบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ค่อยบอกความหมายที่ละเอียดลึกซึ้ง
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (น.) มีว่า “ลัทธิท่ีถือชาติเป็นใหญ่ , ความ
รักชาติ” แต่นิยามนี้ทิ้งปัญหาให้เราต้องสืบค้นต่อไปว่า “ชาติ” ซึ่งเป็นคําที่เราได้ยินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อชักธงชาติและร้องเพลงชาติกันทุกเช้า ทุกวันนี้เมื่อ
ได้ยินเสียงเพลงชาติเวลา 18.00 น. แม้อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ต้องหยุดยืนนิ่งทําความเคารพ ก็ทํา ๆ
กันไป ถ้าไม่ทําก็อาจถูก “จ้องมอง” (gaze) อย่างจับผิด.....ผมเองก็ไม่รู้ว่าชาติคืออะไรต้องสืบค้นดู
เหมือนกัน พจนานุกรมฯที่เ พิ่งอ้างไปข้างบนบอกว่า ชาติมีหลายความหมาย แต่ท่ีอยู่ในแนวที่ผม
ต้องการเขียนถึงหมายถึง “ประเทศ; ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที่มีความรู้สึกใน
เรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน ประชาชาติก็ว่า” นิยามนี้ในที่น้ีถือว่าเป็น “วาท
กรรม” หนึ่งของการอธิบายว่า “ชาติ” คืออะไร
อีกนิยามหนึ่งของ “ชาติ” หรือ “nation” ไม่ได้บอกตรง ๆ ว่า ชาติคืออะไร แต่บอกว่า ชาติ
ต้องมีส่วนประกอบร่วมกัน แต่มิได้หมายความว่าองค์ประกอบที่ว่านี้จะต้องเป็นสากล กล่าวคือ
1. การตั้งภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งในดินแดนที่จะต้องมี (ข้อ 2)
2. การจัดระบบ ระเบียบ ภายใต้การควบคุมต้วยตนเองโดยระบบการเมืองที่สมาชิกที่อยู่
ภายใต้การจัดระบบ ระเบียบที่ว่านี้ต้อง (ข้อ 3)
3. พวกเขาเหล่านั้นมีส่วนร่วมในอัตลักษณ์ร่วมกัน
(Smith, (1983) อ้างใน O’Donnell, 1997:238)
ด้วยเหตุนี้ “ชาติ” หนึ่งในความหมาย “a nation” จึงเกี่ยวข้องกับแง่มุมหรือมิติทางด้าน
ภูมิศาสตร์การเมือง (geo-political aspect) และมิติด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (cultural identity
aspect) ชาติหรือรัฐชาติที่ถือว่ามีเสถียรภาพ จึงน่าจะเป็นรัฐชาติที่ทั้งสามองค์ประกอบนี้เข้ากันได้
∗

รวบรวม เรี ยบเรี ยงขึนมาเพือเป็ นจุดเริ มต้นสําหรับนักศึกษาสตรี ศึกษาทีตอ้ งทําการค้นคว้าเพือเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทีเกียวข้องกับ ชาติ
(Nation) รัฐชาติ (Nation State) อัตลักษณ์ของชาติ (national identities) รัฐ (State) และอะไรทีคล้ายคลึงกันโดยนําเอามโนทัศน์
เรื องเพศภาวะของมาเป็ นมิติสาํ คัญมิติหนึง ร่ วมกับชาติพนั ธุ์ ชนชัน อายุ และภาวะทางร่ างกาย-จิตใจ (พิการ-ไม่พิการ) เป็ นต้น อนึงบทความนี
สามารถมีการแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมได้

อย่างคล้องจอง “เป็นปี่เป็นขลุ่ย” อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แต่ถ้าทั้งสามองค์ประกอบนี้เข้ากัน
ไม่ได้ก็ย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน ตัวอย่างในโลกเช่นยิบบรอลตาร์ (Gibraltar) ในทางการเมืองแล้ว
เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจั กร (Britain) แต่ในทางภูมิศาสตร์แล้ว อยู่ใกล้กั บสเปนมากกว่า
ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ในทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร แต่ผู้คนที่อยู่
บนดินแดนนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ที่จริงแล้วมีจํานวนมากกลับรู้สึกว่า พวกเขาไม่ได้เป็น
ประชาชนหรื อ พลเมื อ งของอั ง กฤษ/สหราชอาณาจั ก ร เช่ น เดี ย วกั บ “ประเทศไต้ ห วั น ” ในทาง
ภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน แต่ในทางการเมืองพวกเขาถือ
ว่าพวกเขาเป็นประเทศหนึ่งต่างหาก (O’Donnell, 1997: 238) คราวนี้หันกลับมาดูประเทศไทย เรามี
สามจังหวัดภาคใต้ที่รัฐบาลไทยและคนไทยสวนใหญ่ถือว่าเป็นดินแดนของประเทศไทย แม้จะอยู่ใกล้
กับประเทศมาเลเซียมากกว่า ในทางการเมืองถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย แต่ผู้คนจํานวน
ไม่น้อยในเขตสามจังหวัดถือว่า พวกเขาไม่ใช่ไทย..... ดังนั้นประเด็นสําคัญที่ควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้
ตรงนี้ คื อ ถึ ง แม้ คํ า ว่ า “ชาติ ” ก็ ดี “ประเทศชาติ ” ก็ ดี “บ้ า นเมื อ ง” ก็ ดี หรื อ “แผ่ น ดิ น ” ก็ ดี ใ น
ความหมายแบบไทย ๆ จึงไม่ได้มีแต่ด้านของการกระตุ้นหรือปลุกเร้าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่
เข้มข้นคือ “ความรักชาติ” หรือผูกติดอย่างสนิทแน่นกับอัตลักษณ์ของความเป็นชาตินั้น ๆ เท่านั้น แต่
สิ่งที่เรียกว่า “ชาติในอีกด้านหนึ่งเป็น สิ่งประกอบสร้าง ที่ค่อนข้างประดักประเดิด งุ่มง่ามเอามาก ๆ
ทีเดียว (O’Donnell, 1997:238) หันกลับมาดูเหตุการณ์ท่เี ป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาและ
สปป.ลาว ก็ จะเห็ นความประดั ก ประเดิด และปั ญ หาเรื่อ งดิ นแดนที่ ไ ม่ล งตั ว ทั้งนี้ เ พราะเขตแดน
ระหว่างประเทศของทั้งสามประเทศนี้ถูกกําหนดขึ้นมาในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของการ
แก่งแย่งแข่งขันระหว่างจักรวรรดินิยมตะวันตกเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส กรณีสามจังหวัดภาคใต้ก็เช่นกัน
หันไปดูในอาฟริกาก็จะมีปัญหานี้ดํารงอยู่ และมีทางที่ปัญหาเหล่านั้นจะขยายตัวและรุนแรงขึ้นใน
อนาคต
เมื่ อ มาถึ ง ตรงนี้ ข อยกเป็ น ประเด็ น ไว้ ก่ อ นว่ า ในทั ศ นะของสตรี นิ ย มบางสายหรื อ บาง
แนวความคิดถือว่า “ชาติ” เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม แต่จะเพิ่มเติมมิติมุมมองทางด้านเพศ
ภาวะเข้ามาทําให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เราจะพูดกันต่อในตอนต่อ ๆ ไป แต่ตอนนี้ขอกลับไปสู่
การทําความเข้าใจเรื่อง “ชาติ” ในแบบรวม ๆ กันต่อไปก่อน
ประเด็นที่อยากนํากลับมาคือ ความประดักประเดิด งุ่มง่าม เอาแน่เอานอนไม่ได้ ของ
การประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า ชาติข้ึนมาส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของเขตแดน หรือ “boundaries” ซึ่ง
มีหลาย ๆ กรณีเ กิดจากความขัด แย้งกั บชาติหรือ รัฐชาติอื่น ๆ ในกรณีของประเทศไทย ประเทศ
สปป.ลาว และกัมพูชาก็เป็นอย่างนั้น ไม่เพียงแต่ความขัดแย้งเรื่องเขตแดน ระหว่างสยามกับล้านช้าง
และเขมรในประวัติศาสตร์ก่อนที่ลัทธิอาณาจักรจากประเทศตะวันตกเข้ามาเคยมีอยู่แล้วโดยตลอดก็
ว่าได้ บางครั้งก็ตัดสินกันด้วยการทําสงครามแผ่ขยายดินแดน เมื่อลัทธิอาณานิคมอังกฤษ เข้ามายึด
มลายู พม่า ฝรั่งเศสยึดล้านช้าง เขมร สยามก็ต้องหันไปขัดแย้งกับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทั้งคู่เป็น

มหาอํานาจของโลก การปักปันเขตแดนจึงเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามที่มี
อํานาจน้อยกับมหาอํานาจ ผลที่ออกมาสยามก็จําต้องยอมรับสภาพความด้อยอํานาจหรือสภาวะที่
นักประวัติศาสตร์ไทยมักใช้คําว่า “เสียเปรียบ” มาโดยตลอด ดังนั้นองค์ประกอบสําคัญอันหนึ่งของ
รัฐคือ เขตแดนจึงเป็นอะไรที่ไม่สามารถ “จับให้มั่นคั้นให้ตาย” ได้ หากประเทศไทยในฐานะรัฐสมัย
ใหม่จะทําอะไรเกี่ยวกับเขตแดน เช่นการรักษาดินแดน การปกป้องแผ่นดินและสร้างข้อความอะไรต่อ
มิอะไรมาใช้จึงจะสามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก “รักชาติ” “เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดิน” ได้ แต่
จะลงมือทําอะไรให้เป็นรูปธรรมตามคําพูดคําจาหรือวาทกรรมว่าด้วยอํานาจอธิปไตยทางดินแดน
ย่อมถูกคัดค้าน ตอบโต้หยุดยั้งจากอีกประเทศหนึ่งที่มีวิธีการมองและรับรู้ปัญหาอีกชุดหนึ่งเสมอ
กรณีที่รัฐไทยและคนไทยบางกลุ่มมีข้อพิพาทกับเขมรก็ดี มาเลเซีย ลาว และพม่า ซึ่งเป็นประเทศ
“เพื่ อ นบ้ า น” ก็ ดี ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจนของความไม่ ชั ด เจนของมโนทั ศ น์ เ รื่ อ งรั ฐ ที่ มี
สาระสําคัญประการหนึ่งอยู่บนหลักดินแดน ปัญหานี้จะยังมีอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่มีการผลิตซ้ํา
วิธีคิด เรื่อง “ชาติ” และ “ชาตินิยม” อยู่ตามกาลเทศะที่เปลี่ยนไป.....นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง “โลกาภิ
วัตน์” หรือ “โลกไร้พรมแดน” ด้วยซ้ําไป
กล่าวโดยสรุปในขั้นนี้คือ ชาติเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา ดังนั้นชาตินิยมก็ดี อัตลักษณ์
ประจําชาติก็ดีจึงเป็นสิ่งประกอบสร้างตามไปด้วย หัวข้อที่จะพูดถึงต่อไปคือทัศนะสตรีนิยมว่าด้วย
การประกอบสร้างชาตินิยมกับเพศภาวะซึ่งเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมด้วยเช่นกัน
นอกจากนั้นลักษณะหรือองค์ประกอบของรัฐในนิยามนีโ้ ดยเฉพาะข้อ 1 คือดินแดน พรมแดน
อาณาเขตเป็ น เรื่ อ งที่ พ อเข้ า ใจได้ โดยใช้ วิ ธี คิ ด แบบเดิ ม ๆ ตรงไปตรงมา แต่ ไ ม่ สู้ จ ะลึ ก ซึ้ ง นั ก
เช่นเดียวกับ ข้อ 2 คือ อํานาจอธิปไตยและรัฐบาลก็เช่นกัน แต่ท่ีมีปัญหาสําหรับผู้เขียน-ผู้รวบรวม
ในตอนนี้คือ ข้อ 3 นั่ นคือ เรื่อ ง “อั ตลั ก ษณ์ร่ว มกั นของความเป็ นชาติ” หากย้อ นกลั บ ไปดู นิย าม
ข้างบนก็คล้าย ๆ กับว่า ช่วยให้เข้าใจ “ชาติ” ง่ายขึ้น แต่หากคิด ดูดี ๆ แล้วจะเห็นว่ามีปัญหาเช่น
“ชาติไทย” ในความเข้าใจ (ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา) ก็ต้องประกอบขึ้นด้วย ดินแดน ที่มีผู้คน ซึ่งมี
ฐานะเป็ น พลเมื อ งของชาติ ห รื อ ประเทศไทย ภายใต้ ร ะบอบการเมื อ งประชาธิ ป ไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สํ า หรั บ ในความเห็ น ของผู้ เ ขี ย นแล้ ว ประชาธิ ป ไตยไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น ระบอบการเมือ งใน
ความหมายว่าเป็น แบบอย่าง เป็น ธรรมเนียม และ ระเบียบการปกครอง เท่านั้น แต่เป็นอั ต
ลักษณ์ของความเป็น “ชาติ” ในความหมายของ “รัฐชาติสมัยใหม่” (modern nation state) ด้วย
เช่นเดียวกันกับข้อความว่า “โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ก็เป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยด้วย
เช่นกัน กล่าวคือเป็นไปตาม “ธรรมเนียม” ซึ่งแปลว่า ประเพณี แบบแผน แบบอย่างที่ทํากันมาแต่ใน
อดีต ตรงนี้ก็ทําให้อัตลักษณ์ไทยถูกนิยามว่าต้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ อีกด้วย ดังนั้นในนิยาม
ของสิ่งที่เรียกว่า “รัฐชาติสมัยใหม่” จึงอาจไม่ “สมัยใหม่” ไปเสียทั้งหมด ยังคงมี “ความเป็นจารีต

นิยม” หลงเหลืออยู่ได้อย่างมีพลังทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอํานาจในการประกอบสร้างรัฐนั้น ๆ ในเวลานั้นเช่น
การเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคแต่ละฉบับ
อนึ่งคํ า ว่า “ประชาธิ ป ไตย” เองไม่ ว่าจะมองในแง่ข องอุ ด มการณ์ท างการเมือ ง ระบบ/
ระบอบการเมือง หรือมองในแง่ที่เป็นวาทกรรมล้วนมีปัญหาที่สามารถนํามาตั้งคําถาม ถกเถียงและ
วิพากษ์ได้ทั้งสิ้น
เช่ น เดี ย วกั บ “ดิ น แดน” ก็ เ หมื อ นกั น เนื่ อ งจากสื่ อ ความหมายที่ แ ตกต่ า ง หลากหลาย
ซั บ ซ้ อ นและทั้ ง เคลื่ อ นไหวและเลื่ อ นไหลไม่ แ พ้ กั น ตั ว อย่ า งเช่ น ความหมายทางภู มิ ศ าสตร์
ความหมายทางการเมือง, ทางประวัติศาสตร์ ความหมายทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ ทําให้ดินแดน
ไม่ใช่พื้นที่ (space) ธรรมดา ๆ แต่เป็น “พื้นที่ของการประชันขันแข่งที่เป็นพหูพจน์” หรือ “contested
spaces” ของวาทกรรมชุดต่าง ๆ ที่พร้อมต่อการถูกประกอบสร้างและยกขึ้นมาใช้เพื่อสร้างและ
เคลื่อนไหวลัทธิชาตินิยม ทั้งเพื่อหวังผลภายใน กรอบของความเป็นชาติในตอนนั้นในฐานะนี้ดินแดน
จึงเป็น “สาระสําคัญของการมีอยู่ของภายใน” ของกรอบแห่งความเป็นชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็น
กรอบของ “การประชั น ขั น แข่ งนอกกรอบ” ได้ ด้ว ย ตั ว อย่า งเช่น กรณีพิ พ าทไทย-กั มพู ชา เรื่อ ง
ประสาทพระวิหารมีทั้งสองกรอบ กรอบภายนอกความเป็นชาติคือการจัดการให้เป็น “มรดกโลก”
ไปเลยนั่นเอง
การประกอบสร้างชาตินิยมและเพศภาวะ
ก่อนอื่นนักศึกษาและผู้สนใจควรทําความรู้จักกับแนวคิดแบบ การประกอบสร้างนิยม หรือ
“constructionism” ให้ละเอียดลึกซึ้งเสียก่อน ซึ่งข้อเขียนนี้ในตอนนี้ยังนําเสนอไม่ได้ แต่ทําได้เพียงใน
ระดับการแนะนําสาระสําคัญเบื้องต้นเท่านั้น กล่าวคือ
แนวคิดนี้บางครั้งก็มีผู้เรียกว่าเป็นทฤษฎีของนักประกอบสร้างทางสังคมที่ถูกนํามาใช้กัน
อย่างกว้างขวางในหมู่นักสตรีนิยมที่อยูใ่ นวงการสังคมศาสตร์ โดยสาระสําคัญแล้ว วิธีคิดหรือทฤษฎี
แนวนี้ เ ป็ น อะไรที่ แ ตกต่ า งเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (contrasted) กั บ วิ ธี คิ ด แบบ ปฏิ ฐ านนิ ย ม หรื อ
“positivism” ซึ่งถือว่าความรู้ที่สูงสุดคือความรู้ท่ีได้มาจากประสาทสัมผัส (นักศึกษาและผู้สนใจต้อง
ค้นคว้าเพิ่มเติมไปถึง ประสบการณ์นิยม (empiricism) และเหตุผลนิยม (rationalism) ประกอบด้วย
เพราะทั้ ง หมดนี้ เ ชื่ อ มโยงกั น ) กั บ ทั้ ง ยั ง แตกต่ า งเชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ถิ ภ าวะนิ ย มหรื อ
“existentialism” ซึ่งมีนักสตรีนิยมคนสําคัญคนหนึ่งคือ ซิโมน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir)
เป็นหลักอยู่ (ตรงนี้นักศึกษาและผู้สนใจต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ผู้เขียนได้พูดถึงเธอไว้บ้างแล้วบางส่วน
ในงานชิ้นอื่น) ผู้ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้เป็นนักสังคมวิทยาคือ Berger และ Luckmann
(1967) ในงานที่ถือว่าเป็นงาน “คลาสสิก” เรื่อง The Social Construction of Reality หัวใจของ
งานนี้เกี่ยวข้องกับการพยายามทําความเข้าใจว่าภาษาที่เราใช้และการจัดแบ่งประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้
กันโดยไม่ต้องคิด (เช่น ในที่นี้ขอใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เขียนคือ ผู้ชาย ผู้หญิง คนไทย คน

จีน คนลาว ฯลฯ) นั้นเข้ามาสู่กระบวนการประกอบสร้างประสบการณ์ของเราในวิถีทางต่าง ๆ จึงทํา
ให้เราทําให้สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นความคิดเห็นเป็นอารมณ์ความรู้สึก กลายเป็นรูปธรรมและดํารง
อยู่ในฐานะที่เป็น “ธรรมชาติ” “เป็นสากล” และเป็น “วิถีทางที่สรรพสิ่งต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่าง
นั้น” ได้อย่างไร (Kitzinger ใน Code (ed.), (2000): 451) ตัวอย่างเช่น “ธรรมชาติสร้างให้ผู้ชาย
เข้ ม แข็ ง ผู้ ห ญิ ง อ่ อ นแอ ดั ง นั้ น ผู้ ช ายจึ ง เป็ น ผู้ นํ า ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ต าม” “ผู้ ห ญิ ง ลาวต้ อ งนุ่ ง ซิ่ น
ไม่อย่างนั้นถือว่าไม่ใช่ผู้หญิงลาว” หรือ “คนไทยต้องมีจิตใจรักชาติ” เป็นต้น ดังนั้นผลที่ตามมาคือ
คนหรือกลุ่มคนที่ถูกจัดว่าเป็น “ผู้ชาย” ก็คิดว่าตนเป็นผู้ชายตาม “ธรรมชาติ” ดังนั้นจึงเชื่อต่อไปว่า
“ธรรมชาติ” สร้างให้ตนเป็นผู้นําในทุกที่ทุกเวลาและทุกเรื่อง ส่วนผู้หญิงก็จะเชื่อว่าตนคือ “ผู้หญิง”
ที่ “ธรรมชาติ” สร้างให้เกิดมาเป็นผู้ตาม ถ้าไม่ทําตามนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการ “ฝืนธรรมชาติ” ส่วน
ตัวอย่างว่า “ผู้หญิงลาวต้องนุ่งซิ่น ถ้าไม่นุ่งซิ่นถือว่าไม่ใช่ผู้หญิงลาว” นั้นข้อความ (ภาษา) แบบนี้ แม้
จะไม่มีการอ้าง “ธรรมชาติ” (nature) แต่ก็เป็นการอ้าง “วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามที่มี
มาแต่โบราณ” เป็นนัยที่แฝงเร้นอยู่ ดังนั้นการประกอบสร้างความจริงแบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่าเป็ น “การประกอบสร้างทางวัฒนธรรม” หรือ “cultural construction” อนึ่งคําว่า “ผู้ชาย”
“ผู้หญิง” ในที่นี้เป็นการจัดประเภทผู้คนที่นักสตรีนิยมถือว่าเป็นสิ่งประกอบสร้าง “ความเป็นเพศ”
พวกเธอเรียกว่า “gender” หรือในภาษาไทยนิยมใช้คําว่า “เพศภาวะ” “เพศสภาพ” ก็มีการใช้กัน
เหมือนกัน
อย่างไรก็ตามน่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยว่า แนวคิดหรือวิธีคิดแบบการประกอบสร้างทาง
สังคมนี้มีสองรูปแบบคือ รูปแบบอ่อนกับรูปแบบแข็ง ในกรณีของรูปแบบอ่อนเป็นรูปแบบที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการสังคมวิทยาและจิตวิทยา ประกอบขึ้นด้วยการอ้างว่า เราไม่อาจทํา
ความเข้าใจปั จเจกบุ ค คลได้ดีพ อถ้าไม่ดู ถึงบริบททางสั งคม ประวั ติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ค น
เหล่านั้นดํารงอยู่ภายในบริบทเหล่านั้น ซึ่งต่างกันไปตามกาลเวลาและสถานที่ (time & space) ซึ่ง
ต่ า งกั บ การประกอบสร้ า งทางสั ง คมที่ แ ข็ ง กว่ า ที่ เ ข้ า ชั้ น “เขย่ า ” อย่ า งแรงจนถึ ง ขั้ น “รื้ อ ถอน”
สั ง คมศาสตร์ แ ละสตรี นิ ย มแบบเดิ ม ๆ กั น เลยที เ ดี ย ว ด้ ว ยการเสนอว่ า การแบ่ ง ประเภททาง
สังคมศาสตร์ เช่น “ปัจเจก” ก็ดี “อารมณ์” ก็ดี เพศ (sex) และแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้ที่เป็น
วิทยาศาสตร์” หรือ “scientific knowledge” เหล่านี้เป็นผลผลิตของการประกอบสร้างทางสังคม
ไม่ใช่ผลผลิตของธรรมชาติ..... (Kitzinger, ใน Code (ed.) (2000): 451) แน่นอนว่า นักสังคมศาสตร์
และนักสตรีนิยมจํานวนไม่น้อยยอมรับวิธีคิดแบบอ่อนได้สะดวกใจกว่า
เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงต้องสรุปอีกทีว่าเมื่อสังคมประกอบสร้าง “ความรู้” หรือ “ความจริง” ชุด
ต่าง ๆ ขึ้นมาก็ต้องขยายความต่อไปว่า “สังคม” ที่ว่านี้คือ ใคร คําตอบคือ “รัฐ” หรือ “สถาบัน” ใน
การผลิตสร้างความรู้ความจริงทั้งหลาย เช่น ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย กระทรวงวัฒนธรรม
สื่อมวลชน และอื่น ๆ อีกมากมาย สถาบันเหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบสร้างความรู้
ความจริงต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ผลิตซ้ําความรู้ความจริงเหล่านั้นด้วย เช่น ผ่านกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม (socialization) การสื่อสารในรูปของข้อมูลข่าวสารและอื่น ๆ ความรู้ความจริงเหล่านั้นจึง
กลายเป็นระบบคิดของผู้คนที่ถูกนําไปปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมหรือการกระทํา แต่กระบวนการ
ผลิตและการนําไปใช้นี้ต้องใช้ภาษาและหรือสัญญะต่าง ๆ ซึ่งประกอบร้อยเรียงขึ้นเป็นวาทกรรมที่มี
มากมายหลายชุดสอดคล้องกันบ้างขัดแย้งกันบ้าง ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้คนแต่ละคนจึงรับเอาวาท
กรรมหลายชุด แต่อาจไม่รับอีกหลายชุดได้ด้วย การเลือกรับหรือไม่รับจึงเป็นการต่อสู้ต่อรองกับ
“อํานาจ” ที่ผลิตวาทกรรมนั้น ๆ ขึ้นมานั่นเอง ด้วยเหตุน้ีคนไทยทุกคน คนลาวทุกคนอาจรักชาติของ
ตนแต่ก ารรั ก และแสดงออกซึ่ง ความรั ก แตกต่างกั นไป เช่นเดีย วกั บ ที่ “ผู้ห ญิง” ทุ ก คนก็ ไ ม่อ าจ
ยอมรับ นิยามหรือข้อกําหนดความเป็นหญิงเหมือนกันไปหมด บางคนก็นุ่งซิ่นบางคนก็นุ่งกางเกง
ยีนส์ กล่าวคือ ย่อมมีความแตกต่างอย่างแน่นอนในชีวิตประจําวัน ตรงนี้ผู้เขียนถือว่าเป็นจุดแข็ง
หรือข้อดีของวิธีคิดแบบนี้
การครอบงํา/ควบคุมโดยลัทธิชาตินิยมกับเพศภาวะ
: การต่อสู้ต่อรอง
กล่าวได้ว่า ชาติและลัทธิชาตินิยมกับเพศภาวะเป็นการประกอบสร้างทางสังคมที่สนับสนุน
หรื อ เสริ ม อํ า นาจซึ่ ง กั น และกั น แต่ ก็ ไ ม่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เสมอไป จริ ง อยู่ ลั ท ธิ ช าติ นิ ย มที่ ป ระสบ
ความสําเร็จส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปลุกระดม การจัดตั้ง ขับเคลื่อน และเคลื่อนไหวให้ประชาชนผู้มี
เพศภาวะชายเกิดอารมณ์ “รักชาติ” ส่วนผู้มีเพศ (sex) มีสรีระหรือกายภาพเป็นชาย แต่จริตกิริยาถูก
นิยามว่าเป็น “ผู้หญิง” หรือ “กระเทย” “ตุ๊ด” “แต๋ว” (เพศภาวะ) ก็ไม่เอา คือถูกคัดออก ทั้งนี้ก็.....
เพื่อระดม “ลูกผู้ชาย” แท้ ๆ เท่านั้นไปเป็นทหาร เป็นผู้รักชาติถึงขนาดพลีชีพเพื่อชาติได้ แต่มีผู้ชาย
จํานวนไม่น้อยที่พยายามทุกทางเพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์..... นี่คือการขัดขืนกระนั้นก็ตาม วลีว่า “ชายไทย
รักชาติ พร้อมพลีชีพเพื่อชาติ” ก็ยังถูกผลิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าราวกับไม่มีการ “หนีทหาร” ส่วนผู้หญิงก็
มักถูกปลุกระดมหรือประกอบสร้างให้เป็นกองหลัง ผู้สนับสนุนในวิถีทางต่าง ๆ รวมทั้งเป็น “กุล
สตรี” เป็น “ดอกไม้” ของชาติที่ต้อง “แต่งกายประจําชาติ” แต่ในบางช่วงเวลา บางสถานการณ์ก็
อาจออกมาปลุกใจให้พวกเธอ หึกเหิมรักชาติด้วย คําพูดคําจาว่า ผู้หญิงนั้น “มือก็ไกวดาบก็แกว่ง”
(สําหรับเด็กรุ่นหลัง ๆ คําว่า ไกว ในที่น้ีคือ ไกวเปล หมายถึง ให้ทําหน้าที่ของแม่) อนึ่งการปลุกเร้าให้
รักชาตินี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการประกอบสร้างอารมณ์ความรู้สึกว่าด้วย ความรัก ความเสียสละ
บนฐานของอัตลักษณ์ของชาติ (national identities) กับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (gender identities)
และที่มัก ขาดไม่ไ ด้คือ การประกอบสร้างความรั กชาติ/ลั ท ธิชาตินิยมบนอั ตลั ก ษณ์ท างชาติพั นธุ์
(ethnic identities) ช่วงอายุ (โดยเฉพาะชายหนุ่มเลือดร้อน) ส่วนสภาวะทางร่างกาย-จิตใจ (คนพิการ
= อัตลักษณ์อย่างหนึ่ง) นั้นถูกคัดออกจากการแสดงออกเรื่องความรักชาติผ่านการทําสงคราม แต่
อาจแสดงในรูปอื่นได้ เมื่อเป็นเช่นนี้มักมีการกล่าวอ้างว่า “ผู้ชาย รักชาติมากกว่าผู้หญิง” ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ความรักชาติ ชาตินิยมกับเพศภาวะถูกนําเสนอและถูกแสดงออกในรูปแบบ (forms) ที่ต่างกัน

ตามความเฉพาะของยุคสมัย (เวลา) และความเฉพาะของพื้นที่ เช่น แต่ละประเทศหรือแต่ละชาติ ซึ่ง
มีสาระสําคัญประการหนึ่งคือ ดินแดนดังที่พูดไปแล้วในตอนต้น
ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการประกอบสร้างลัทธิชาตินิยมกับเพศภาวะเอื้อกันไปมา เห็นได้
จากอุ ป มาอุ ป มั ย เรื่อ ง “แผ่นดินแม่” ซึ่งแท้จริงแล้ว เป็ นอะไรที่เ ป็ นนามธรรมเอามาก ๆ แต่มีผ ล
ทางด้านการกระตุ้น “ต่อมรักชาติ” ของคนบางกลุ่ม บางรุ่นได้ชะงัดมาก พูดในภาษาที่เราเคยชินคือ
เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ซึ่งถ้ามองในทัศนะของนักสตรีนิยม “แผ่นดินแม่” นี้เป็นสัญลักษณ์บ่ง
ชี้ให้เห็นถึง ความคิดว่าด้ว ยการเป็นผู้ให้กําเนิดเลี้ย งดูเ อาใจใส่ (nuturing) ของ “บ้านเกิดเมือ ง
มารดร” แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยการควบคุม จํากัด บทบาททางเพศภาวะที่ผู้หญิงต้องแสดง
ด้วย (Zwicker, ใน Code, ed., 2000: 359)
ภายใต้ความเข้าใจว่า “ชาติ” จํากัดขอบเขต (ควบคุม) โอกาสของความเป็นไปได้ต่าง ๆ หรือ
ศักยภาพในการกระทําของผู้มีเพศภาวะหญิงนี้เองเป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่ขับดันการคิดริเริ่มต่าง ๆ
ของนักสตรีนิยมในโลกตะวันตก ตลอดศตวรรษที่ย่ีสิบ นักสตรีนิยมผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของผู้หญิงทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ พุ่งประเด็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของพวกเธอไปที่
รัฐชาติ (โดยมีรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นและอ้างว่าทํางานเพื่อชาติ-ผู้เรียบเรียง) โดยยืนยันเรื่องการมีสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในฐานะสมาชิกของชุมชนชาติ (national community) เท่าเทียมกับผู้ชาย
ด้วยตัวเธอเอง ไม่ใช่ ในฐานะที่เป็นเมียและลูกสาวที่ผูกติดหรือเป็นติ่งงอกออกมาจากพลเมืองชาย
รายละเอียดเรื่องนี้ต้องไปค้นคว้ากันต่อไปในเรื่องสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่งและคลื่นลูกที่สอง อย่างไรก็
ตามในบางกรณีและในพื้นที่อื่น ๆ สตรีนิยมอาจพัฒนาขึ้นมาร่วมกันกับขบวนการชาตินิยมเพื่อความ
เป็นเอกราช เช่น ในหลายกรณีเกิดขึ้นในโลกที่สาม (Zwicker, ใน Code (ed.), 2000: 359) ในกรณี
ของประเทศไทย การรณรงค์เรื่องผู้หญิงบางประเด็น เช่นการเชิดชูความเป็นแม่โดยรัฐบาลมีนโยบาย
ให้จัดงานวันแม่ในทุกจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีท่านผู้หญิงละเอียด พิบูล
สงครามเป็นผู้มีส่วนสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการประกวดนางสาวไทยด้วย ดังนั้นจึง
ไม่อาจเรียกได้ว่าเกิดขบวนการสตรีนิยมในความหมายที่นักสตรีนิยมปัจจุบันใช้กัน เนื่องจากส่วนหนึ่ง
เป็นการตอกย้ําบทบาทความเป็นลูกสาว เมีย และแม่ท่ดี ใี นกรอบของจารีตแบบปิตาธิปไตย แม้ว่าจะ
เกิดขึ้นในขอบเขตของรัฐชาติสมัยใหม่ท่อี ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็ตามที
กลับไปที่โลกตะวันตกกันใหม่ คํากล่าว หรือวาทกรรมที่มีช่ือเสียงของนักสตรีนิยมคนสําคัญ
คนหนึ่งคือ เวอร์จิเนีย วูลฟ์ (Virginia Woolf) เธอพูดว่า “ในฐานะผู้หญิง ฉันไม่มีประเทศ ในฐานะ
ผู้หญิงฉันไม่ต้องการประเทศ ในฐานะผู้หญิงประเทศของฉันคือโลกทั้งโลก” ข้อความนี้กล่าวกันว่า มี
อิทธิพลกําหนดน้ําเสียงของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองในการปฏิเสธความสําคัญของลัทธิชาตินิยมที่มีต่อ
เพศภาวะ มีผู้วิเคราะห์ว่าวูลฟ์ต้องการ สร้างระยะห่างอย่างวิพากษ์ระหว่างผู้หญิงที่เป็นนักสตรีนิยม
กับลัทธิชาตินิยมแบบปิตาธิปไตย และจักรวรรดินิยม (ลัทธิล่าเมือ งขึ้นสมัยใหม่) ข้อความนี้ก็ถู ก
นําไปใช้โดยมโนทัศน์เรื่อง “สภาวะความเป็นพี่สาว-น้องสาว ทั่วทั้งโลก” และเป็นประโยชน์กับมโน

ทัศน์เรื่อง “ความเป็นสากลของเพศภาวะ” ด้วย ซึ่งทั้งสองแนวการใช้น้ีช้ีแนะว่าผู้หญิงสามารถยืนอยู่
นอกกรอบหรือนอกการก่อรูปของความเป็นชาติเป็นประเทศได้ (Zwicker, ใน Code (ed.) 2000:
359)
สําหรับนักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามที่มีบทบาทมาเมื่อแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 และ ทศวรรษ
ที่ 1990 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดข้างบน นักสตรีนิยมทุกวันนี้ยอมรับความสําคัญของความเป็นชาติ
(nationality) ควบคู่ไปกับเชื้อชาติ (race) (ในความหมายที่ต่างไปจากความเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคมอย่างหนึ่ง-ผู้เรียบเรียง) รวมทั้ง ชนชั้น เพศวิถี และชาติพันธุ์ (ethnicity) ว่า
เป็นแกนสําคัญ ๆ ของ การทําให้เพศภาวะมีความแตกต่างในหมู่ผู้หญิง ตรงนี้ไม่ได้มีความหมายแต่
เพียงว่า ชาติหรือรัฐชาติที่แตกต่างกันต่างผลิตเพศภาวะที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือ
ผู้หญิงต่างเชื้อชาติ ต่างชนชั้น ต่างชาติพันธุ์และต่างเพศวิถีถูกวางให้อยู่ในตําแหน่งแห่งที่ที่ต่างกัน
ภายในชาติหรือประเทศเดียวกัน กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือในระยะหลัง ๆ มานี้วิชาการแบบนักสตรีนิยม
ได้หันความสนใจมาสู่วิถีทางต่าง ๆ ที่ลัทธิชาตินิยมประกอบสร้าง ความเป็นชาย หรือ ความเป็ น
ลูกผู้ชาย (masculinity) กับความเป็นหญิง (femininity) ขึ้นมา นักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามจํานวนมาก
จึงมองรัฐที่ผิดแผกแตกต่างมากกว่าที่รุ่นก่อน ๆ เคยมอง คือเห็นว่ารัฐเป็นอะไรที่แปรผันหรือมีความ
แตกต่า ง เช่ น รั ฐ ในฐานะที่เ ป็ นหน่ว ยทางการเมือ งที่ด้า นหนึ่ง มีป ระวั ติศาสตร์ใ นการจํ า กั ด สิท ธิ
เสรีภาพทางการเมืองของผู้หญิง แต่อีกด้านหนึ่งกลับทําหน้าที่เป็นองค์ (body) หรือหน่วยของการ
ออกกฎหมายแต่เพียงหน่วยเดียวที่ยังคงมีความสามารถที่จะปกป้องสิทธิที่ยากนักหนากว่าจะได้มา
ของผู้หญิงจากการกระทําย่ํายีของทุนนิยมโลก (Zwicker, ใน Code, (ed.), 2000: 359) ตัวอย่างเช่น
การป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติดังนี้เป็นต้น
ร่างกาย อํานาจ/ความรู้ การควบคุมและการต่อสู้ขัดขืน
ประเด็นเรื่อง ร่างกาย อํานาจ/ความรู้ การควบคุมและการต่อสู้ขัดขืนในที่น้ีถือว่าเป็นมโน
ทัศน์ที่ประกอบกันเข้าเป็นกรอบคิดในการทําความเข้าใจเรื่องของ “การแต่งกาย” เช่น เครื่องแบบ
(uniform) “ชุด” ในความหมาย “เสื้อผ้า” เช่น “ชุดประจําชาติ” “ชุดข้าราชการ” “ชุดนักเรียน” และ
ฯลฯ ตลอดจน “แฟชั่น” ของ “ชุด” ต่าง ๆ เช่น “ชุดกลางวัน” “ชุดเย็น” “ชุดกีฬา” เป็นต้น โดยที่มอง
ว่ า “ชุ ด ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ เ พี ย งด้ า นที่ เ ป็ น วั ต ถุ หากแต่ เ ป็ น “การสร้ า งภาพตั ว แทน”
(representation) ที่ประกอบสร้างขึ้นมาโดยวาทกรรมที่ผลิตโดยสถาบันที่อ้างว่าเป็น “ผู้รู้” เช่นรัฐและ
สํานักออกแบบเครื่องแต่งกาย ส่งผลให้การแต่งกายถูกนิยามและจําแนกแยกแยะ และจัดวางใน
ตําแหน่งแห่งที่ที่แตกต่าง ไม่เท่ากันในสังคม (social positioning) ทั้งนี้โดยมี “ร่างกาย” เป็นพื้นที่ของ
การใช้อํานาจ พื้นที่ของการควบคุมและพื้นที่ของการต่อสู้ขัดขืนด้วย แนวคิดหรือกรอบคิดนี้ได้รับ
อิทธิพลมาจาก มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) นักคิดนักทฤษฎีคนสําคัญคนหนึ่งของศตวรรษที่ยี่สิบ-

ยี่สิบเอ็ด อย่างไรก็ตามบางมโนทัศน์ เช่นเรื่อง “ร่างกาย” ก็มีการใช้อย่างแตกต่างโดยนักสตรีนิยม
ด้วย
อํานาจ/ความรู้
ในวิธีการทําความเข้าใจเรื่องการต่อสู้ขัดขืนและหรือการต่อรองกับอํานาจ ควรจะทําความ
เข้าใจกั บสิ่งที่เ รียกว่า “อํานาจ” เสียก่อน ในทัศนะของ ฟูโก เขามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้กับอํานาจ ก่อนหน้าฟูโกเรามักมองอํานาจว่ามันทํางานแบบการกดขี่บีบบังคับชนิดตรง ๆ
และโหดร้ายทารุณโดยไม่คํานึงถึงอะไรที่สุภาพเรียบร้อย อย่างเช่น วัฒนธรรมและความรู้ จริงอยู่
กรัมชี่ (Gramsci) นักคิดคนหนึ่งเคยคิดนอกกรอบอํานาจแบบเดิมมาอย่างน้อยคนหนึ่งแล้ว แต่ฟูโก
โต้แย้งว่า อํานาจไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของอํานาจเท่านั้น อํานาจยังพัวพันอยู่ในคําถามว่าใน
สถานการณ์ แวดล้อ มใด ๆ บ้ างที่ ความรู้ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ใ ช้ หรื อไม่ ด้ว ย (พู ด อีก อย่า งหนึ่ งคื อ
ความรู้ไม่เพีย งแต่เป็ นอํ านาจเท่านั้น แต่เ ป็ นสิ่งที่นํามาประยุ ก ต์ใ ช้ตามเงื่อนไขแวดล้อมต่าง ๆ ผู้เ ขี ย น-เรีย บเรีย ง) ปั ญ หาเรื่อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้อํ านาจกั บ ความมี ป ระสิท ธิภ าพของอํ านาจ/
ความรู้ ในความคิดของฟูโก มีความสําคัญมากกว่าคําถามว่าด้วย “ความจริง” ของอํานาจ (Hall,
(ed.), 2000: 48-49)
การที่มองว่าความรู้เชื่อมโยงกับอํานาจนี้ ไม่เพียงแต่อนุมานหรือคาดคะเนตามหลักเหตุผล
ในเรื่องอัตตาธิปไตย หรืออํานาจที่มีอยู่ในตัวเอง (authority) ของสิ่งที่เรียกว่า “ความจริง” เท่านั้น
แต่หมายความรวมถึง อํานาจในการทําให้ความรู้นั้นเป็นความจริง ด้วยการเชื่อมโยงกันไปมาของ
ความรู้/ความจริงที่ว่านี้ ดังนั้นเมื่อความรู้ทุกชุดหรือความรู้ทั้งหมดถูกนําไปประยุกต์ใช้ในโลกจริง ๆ
และมีผลเกิด ขึ้นจริง อย่างน้อ ยในความหมายนี้ ความรู้เ หล่านั้นก็ “กลายเป็ นความจริง” ขึ้นมา
จากนั้น “ความรู้” เมื่อมันถูกใช้จัดระเบียบการกระทําหรือพฤติกรรมของคนอื่นก็ดีหรือนํามาซึ่งการ
บังคับยับยั้งก็ดีก็ย่อมเป็น การควบคุมและการทําให้เกิดระเบียบวินัย ของปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งก็คือ
อํ านาจ ดั งนั้ นในทั ศนะของฟู โ ก “จึงไม่มีค วามสั มพั นธ์เ ชิ งอํ านาจที่ป ราศจากการสร้างขึ้ นอย่า ง
เชื่อมโยงของสนามแห่งอํานาจหนึ่ง (a field of knowledge) เช่นเดียวกับไม่มีความรู้ใด ๆ ที่ไม่ได้นึกถึง
และสร้างขึ้นในเวลาเดียวกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ” (Foucault, 1977: 27, อ้างใน Hall, (ed.),
2000: 49)
เมื่อมาถึงจุดนี้เราอาจเริ่มมองเห็นลาง ๆ บ้างแล้วว่า การที่คุณครูที่โรงเรียนสั่งสอนเราว่า
“เด็กดีต้องตื่นแต่เช้า ล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่งตัวให้เรียบร้อย สวัสดี
คุณ พ่อ คุ ณ แม่ แล้วรีบ ไปโรงเรีย น” ในกรณีข องนัก เรียนไทยต้อ งใส่เ ครื่อ งแบบผู้ชายนุ่งกางเกง
ผู้หญิงนุ่งกระโปรง ในกรณีนักเรียนหญิงลาวต้อ งนุ่งซิ่นเพราะซิ่นถูก กําหนดให้เป็นเครื่องแบบใน
ขณะที่เด็กผู้ชายนุ่งกางเกง ทั้งหมดนี้คือ อํานาจ/ความรู้ท่คี วบคุม จัดระบบระเบียบพฤติกรรมของเรา
ให้อยู่ “ในร่องในรอย” ไม่ “ออกนอกลู่นอกทาง” ถ้าเด็กนักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบไปโรงเรียนก็อาจ

ถูกทําโทษ การทําโทษคือ “punishment” เป็นการใช้อํานาจที่เรารู้สึกได้โดยตรงและรุนแรง เช่นถูก
“ครูตี” ถูกตําหนิ (สมัยผู้เขียนเป็นเด็กนักเรียน นอกจากถูกเฆี่ยนด้วยไม้เรียวแล้วยังถูกสั่งให้ “กลับ
บ้าน” แล้วไม่ต้องมา)
อนึ่ง การที่คุณครูที่โ รงเรีย นสอนให้เด็ ก ๆ “ตื่นเช้า ล้างหน้า แปรงฟัน..... กินอาหารที่มี
ประโยชน์” นี้มาจากชุดความรู้เรื่อง สุขศึกษา ซึ่งเป็น “วิชา” ที่มีฐานมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบตะวันตก ซึ่งเป็นความรู้/ความจริงชุดใหม่ท่ีเข้ามากับลัทธิอาณานิคม เช่นเดียวกับการรักษาโรค
และการตั้งโรงพยาบาลโดยหมอสอนศาสนา การตั้งโรงเรียนแพทย์ และการจัดตั้งโรงพยาบาลโดย
รัฐเริ่มจากในเมืองหลวงแล้วขยายไปสู่ชนบท ไม่เพียงแต่รัฐเท่านั้นที่ประกอบสร้างและขยายการ
ควบคุ มแบบครอบงําเชิงอุ ดมการณ์ว่าด้ว ย การป้อ งกันโรคที่มากับ เชื้อโรค ด้วยการรั กษาความ
สะอาดและสุขภาพอนามัย ระบบทุนนิยม/ตลาดก็ทําเช่นนั้นด้วย โดยมีบริษัทยาและ “รถขายยา” ที่มี
เครื่องมือทันสมัยออกไป “ฉายหนัง” ซึ่งในยุคที่ผู้เขียนเป็นเด็กอยู่ไม่ถึงสิบขวบเด็ก ๆ ทุกคนผู้ใหญ่
ด้วย ในเมืองต่างจังหวัด ถ้าเห็นรถขายยาเข้ามาปรากฏตัว พร้อมกับแล่นรถประกาศให้ไปดูหนังฟรี
โอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสดีที่แทบทุกคนรอคอย นี่เป็นการประกอบสร้างและสถาปนาความรู้/ความจริง
ซึ่งเป็น “อํานาจ” ชุดใหม่อย่างหนึ่ง แต่ความเร็ว-ช้าของการสถาปนาดังกล่าวจนกลายเป็นกระแส
ครอบงําและนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันย่อมแตกต่างกันไปตามความแตกต่างทางชาติพันธุ์
เพศภาวะ ชนชั้น อายุ และสภาวะทางร่างกาย-จิตใจ ตัวอย่างเช่น การแปรงฟันกลายเป็นวิถีชีวิตของ
คนมีฐานะทางสังคม-เศรษฐกิจได้เร็วกว่าวิถีชีวิตของคนจน การรับประทานอาหารที่ว่ากันว่า “มี
ประโยชน์ ” ต่อ ร่ า งกายก็ เ ช่ น กั น แต่ค วามรู้ ชุ ด นี้เ ป็ น ความรู้/ อํ า นาจที่ ไ ม่ รุ น แรงเป็ น อํ า นาจแบบ
สร้างสรรค์ที่เราไม่ตระหนักว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอํานาจและการควบคุมเช่นกัน
ต้องอย่าลืมว่า “รถขายยา” เป็นส่วนหนึ่งของ “สถาบัน” ที่มีอํานาจในการประกอบสร้าง
หรือผลิตความรู้ชุดใหม่ ๆ ไม่เพียงแต่ในเรื่องสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่ “รถขายยา”
เป็นกลไกสําคัญในการนํา “ความรู้สมัยใหม่” อีกมากมายหลายด้าน อย่างน้อยผู้เขียนก็ได้ดู “หนัง
คาวบอย” ประเภทพระเอก เป็ น “ลู ก ผู้ ช าย” กล้ า หาญ เก่ ง กาจ “ขี่ ม้ า ยิ ง ปื น ” เข่ น ฆ่ า
“อินเดียนแดง” ผู้ถูกนําเสนอเป็นภาพตัวแทนของ “ผู้ร้าย” ในทัศนะของคนอเมริกันในยุคนั้นผ่านทาง
ฮอลลีวูด .....ผลที่เกิดขึ้น คนดูที่เป็นไทยก็เกิดอาการเกลียดกลัว “อินเดียนแดง” ไปด้วยนี่คือ การ
ครอบงําเชิงอุดมการณ์ทีเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว..... ส่วน “นางเอก” นั้นเล่าต้องสวยแต่อ่อนแอ ดูแลตัวเอง
ไม่ได้ เสี่ยงต่อการถูกผู้ร้ายกระทําย่ํายี ถ้าไม่มีพระเอกมาช่วย
ร่างกาย : ถูกกระทํากับต่อสู้ขัดขืน
ร่างกายในทัศนของนักสตรีนิยมถือว่าเป็นมโนทัศน์ท่สี ําคัญมาก มีการพูดถึง “ร่างกาย” หรือ
“the body” ในหลายแนวคิดหลายทฤษีโดยสัมพันธ์กับร่างกาย เช่นทฤษฎีว่าด้วยเพศวิถีของนัก
ทฤษฎีสตรีนิยมแนวทางถึงรากเหง้า (Radical Feminism) ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจกับการควบคุมเนื้อตัว

ร่างกายของผู้หญิงโดยปิตาธิปไตยเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจของสตรีนิยมยุคปัจจุบันก็ว่าได้ ในสังคมร่วม
สมัยผู้หญิงคนหนึ่งมักถูกนําเสนอด้วยภาพตัวแทนในฐานะที่เป็นเพียงเนื้อตัวร่างกายของเธอ (เช่น
ภาพของผู้หญิง/ดาราหญิงตามหน้าปกนิตยสารบ้าง ภาพโฆษณาบ้าง-ผู้เขียน) นักสตรีนิยมเห็นต่อไป
ว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงถูกปกปิดและบิดเบือนไม่ให้ผู้หญิงรู้ กล่าวคือ
ร่างกายของพวกเธอถูกมองเพียงในด้านที่เป็นหน้าที่ (functional terms) เสียเป็นส่วนใหญ่ (Humm,
1995: 26) (เช่น ผู้หญิงมีร่างกายที่เหมาะจะเป็นเมียและแม่ หรือธรรมชาติสร้างให้เป็นเช่นนั้น ในบาง
ศาสนาอ้างว่า พระเจ้าสร้างให้เป็ นอย่างนั้น ในพุ ทธศาสนาก็ว่าเป็น “ธรรมชาติ” เหมือ นกั น แต่
“ธรรมชาติ” ในที่นี้เป็นคนละธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา-ผู้เขียน)
ในโลกตะวันตก นักสตรีนิยมแห่งช่วงทศวรรษ 1970 เห็นว่า ร่างกาย จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้หญิง
ยื้อแย่งกลับคืนมาจากการควบคุมของปฏิบัติการต่าง ๆ ของการแพทย์แบบตะวันตกที่ถูกควบคุมโดย
ผู้ชายที่เ ป็นพวกต่อ ต้านผู้หญิงเพื่อ ว่าร่างกายของผู้หญิงจะได้ไ ม่เป็ นวั ตถุ ข องการถู ก จับ จ้อ งโดย
การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์แนวผู้ชาย (the male medico-scientific gaze) จากนั้นการบรรลุถึง
ตัวตนที่สามารถมีประสบการณ์ (the experiencing self) กับตัวตนที่เป็นผู้สามารถรู้ได้ (the knowing
self) อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ กลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งคือ “The Boston women” ประกาศว่า “เราคือ
ร่างกายของเรา” หรือ “We are our bodies” กล่าวอย่างย่นย่อคือในช่วงนี้ (1970) ขบวนการผู้หญิง
ต่อสู้กับการใช้อํานาจครอบงํา ควบคุมผู้หญิงเหนือเนื้อตัวร่างกายของพวกเธอผ่านทางการแพทย์
แบบวิทยาศาสตร์ที่พวกเธอเห็นว่ามีอคติต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงโดยเฉพาะอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตซ้ํา/เจริญพันธุ์ (การตั้งท้อง คลอดลูก เลี้ยงลูก) เช่น มดลูก เต้านม การหมดประจําเดือน
หรื อ วั ย ทอง ฯลฯ) เป็ นพื้ น ที่ ข องความเสี่ ย งต่ อโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ ง “จั ด การ” “ดู แ ล”
“ควบคุม” “ตัดออก” ฯลฯ โดยแพทย์ นอกจากนั้นพวกเธอยังมองว่าเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงถูก
มองว่าเป็นเสมือนดินแดนแห่งการเอาชนะ (toritorial conquest) (คล้าย ๆ กับดินแดนของประเทศ
เล็ก ๆ ในเอเชีย อาฟริกา ฯลฯ ที่จะต้องถูกยึดเป็นอาณานิคม-ผู้เขียน) พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เนื้อตัว
ร่างกายผู้หญิงเป็นเสมือ นพื้นที่/ดินแดนที่ถู กรุ กราน ไม่เพียงแต่โดยการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์
เท่านั้น ยังเป็นการถูกกระทําย่ํายีต่อความเป็นเอกภาพทางร่างกายของผู้หญิง ที่แสดงให้เห็นผ่าน
ทางการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศรูปแบบต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งการถูกเอาชนะ ควบคุม (ถูกยึด
ครอง-ผู้เขียน) ด้วยการแพทย์ว่าด้วย ร่างกายทางเพศและร่างกายเจริญพันธุ์ (female sexual and
reproductive body) ของผู้หญิง อีกด้วย เนื้อหาสาระสําคัญอีกประการหนึ่งของนักสตรีนิยมคลื่นลูก
ที่สองนี้ปรากฏออกมาในรูปของปฏิบัติการทางเทคนิคที่เรียกว่า “การยกระดับจิตสํานึก” (technique
of conciousness raising) โดยใช้พื้นที่ของร่างกายเป็นประเด็นเข้าสู่ปัญหาต่าง ๆ นอกเหนือจากความ
รุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขืนที่กล่าวแล้ว ก็ยังมีเรื่อง วรรณกรรม/ภาพ/ภาพยนตร์/วิดิโอเทป ฯลฯ
ที่ตั้งใจทําให้ผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ (pornography) เรื่องความสวยความงาม-แฟชั่นก็ถู ก
วิเคราะห์และวิพากษ์อย่างหนัก นักสตรีนิยมคนหนึ่ง แซนดรา ลี บาร์ทกี้ (Sandra Lee Bartky) ใช้

อุปมาอุปมัย (การเปรียบเทียบ) ไว้ในงานเขียนของเธอ (1982) ระหว่าง “กลุ่มอํานาจด้านแฟชั่นความงาม” หรือ “the fashion-beauty complex” ว่าทํางานหรือเป็นเหมือนกับ “กลุ่มอํานาจทาง
ทหาร-อุตสาหกรรม” หรือ “the military-industrial complex” ซึ่งเป็นกลุ่มอํานาจ-ผลประโยชน์ที่
ครอบงําโลกตะวันตกอยู่ (Thornham, 2000: 161)
ร่างกายที่ถูกทําให้มีระเบียบวินัย
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักสตรีนิยมจํานวนหนึ่งหันมาให้ความสนใจงานของฟูโก ซึ่งมีส่วน
ทําให้เกิดการมุ่งประเด็นสู่การบูรณาการ วัฒนธรรมศึกษาเข้ากับการวิเคราะห์ในแนวทางของวิภาษ
วิธี (dialectic) ระหว่างโครงสร้าง (structure) กับการเป็นผู้กระทํา เป็นผู้มีอํานาจของปัจเจก (agency)
ในประเด็น “การเมืองเรื่องร่างกาย” (‘body politics’) ของสตรีนิยม สําหรับฟูโกเขาเห็นว่า อํานาจ
ไม่ได้ทํางานผ่านทางการกดขี่ร่างกายซึ่งเป็นของแท้ดั้งเดิม (an authentic body) กับเพศวิถี
เหมือ นกั บ ที่นัก สตรีนิย มในช่ว งทศวรรษที่ 1970 เขีย นหรือ เสนอไว้ นอกจากนั้นอํ านาจยั งไม่ ไ ด้
ควบคุมผ่านทั้งทางอุดมการณ์หรือกําลังบังคับ สิ่งที่อํานาจทํากับเนื้อตัวร่างกายคือ การผลิตเนื้อตัว
ร่างกาย ซึ่งถ้าใช้คําของเอลิซาเบธ กรอสซ์ (Elizabeth Grosz) ก็จะเป็นว่าอํานาจ “เป็นเสมือนชนิดที่มี
การจํากัดวงอยู่กับลักษณะเฉพาะบางอย่าง ความชํานาญและคุณลักษณะบางอย่าง” (Grosz, 1994,
อ้างใน Thornham, 2000: 166) โดยใช้ผ่านทางเทคนิคต่าง ๆ ของการควบคุมตรวจตรางาน
(supervision) การสอนให้มีวินัย (discipline) และการควบคุม หากดูส่ิงที่ฟูโกเขียนไว้เองก็จะเห็น
ประเด็นมากขึ้น เขาเขียนไว้บางตอนว่า
ร่างกายถูกเอาเข้าแม่พิมพ์ด้วยอํานาจมากมายหลายชุดที่แตกต่าง ร่างกายถูกทําให้ชํารุด
โดยจังหวะของการงาน การพัก ผ่อนและวันหยุดต่าง ๆ ร่างกายถูกวางยาพิษโดยอาหาร
หรื อ ค่ านิ ย มต่ าง ๆ ผ่า นทางลั ก ษณะนิสั ย ในการกิน หรือ กฎเกณฑ์ต่ า ง ๆ ทางศีล ธรรม
ร่างกายประกอบสร้างการขัดขืนต่าง ๆ .....ไม่มีอะไรในมนุษย์ .....ไม่มีแม้กระทั่งร่างกาย ที่มี
เสถียรภาพอย่างเพียงพอที่จะทําหน้าที่เป็นเสมือนฐานของการรู้จักตัวเอง หรือเข้าใจคนอื่น
(Foucault, (1979), อ้างใน Thornham, 2000: 166-167) (คําว่ามนุษย์ ในที่น้ี Foucault ใช้คํา
ว่า man-ผู้เขียน)
อนึ่งร่างกายในลักษณะดังกล่าวข้างบน ฟูโกเรียกว่า เป็นร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย หรือ
“docile body” เป็ น ร่ างกายที่ ไ ม่ เ พีย งแต่ ถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น มาเชิง วาทกรรม (discursive
construction) เท่านั้น ความคิดว่าด้วย ร่างกายแนวนี้ยังมองว่า ร่างกาย (‘the body’) เป็นสิ่งที่ไม่
สามารถรักษาเอาไว้ได้ (untenable) หรือเป็น “อะไร” ที่คงที่และเหมือนกันไปหมด ดังนั้นร่างกายจึง
เป็นร่างกายแบบหลายอย่างหลายประการ (multiple bodies) ที่ถูกทําให้แตกต่าง ไม่เพียงแต่โดยเพศ
(ทางชีววิทยา) เท่านั้น แต่โดยความแตกต่างมากมายที่ไม่มีขีดจํากัด เช่น เชื้อชาติ ชนชั้น เพศวิถี อายุ
สถานภาพทางสังคมที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการทําให้ร่างกายเปลี่ยนและแตกต่างกันไป

โดยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยตัดสินแต่เพียงปัจจัยเดียว นักสตรีนิยมจํานวนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
จากฟูโก ผู้ซึ่งมองร่างกายเสมือนเป็น “ตัวบท” (text) ที่ถูกเขียนโดยประวัติศาสตร์ชุดต่าง ๆ และ
ในช่วงหลัง ๆ โดยผลประโยชน์ของทุนนิยม นักสตรีนิยมนํามาขยายออกไปให้ครอบคลุมไปถึงการ
วิเคราะห์อิทธิพลหรือํานาจในการสร้างวาทกรรมว่าด้วย ร่างกาย โดยปิตาธิปไตยด้วย (Shildrick, ใน
Code, (ed.), 2000: 64)
เมื่อนําทัศนะดังกล่าวข้างบนมาพิจารณาก็คงพอช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า ทําไมคนบางกลุ่มบาง
พวก เช่น นักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มบางคนไม่มีปัญหากับการสวมเครื่องแบบ แต่ในขณะเดียวกันก็มี
นัก ศึก ษาบางกลุ่มต่อ ต้านขั ด ขืน นั ก ศึก ษาชายทํ าได้ง่ายกว่า เว้นเสีย แต่ว่าเป็ น “น้อ งใหม่” ส่ว น
นักศึกษาหญิงทําได้ยาก ส่วนใหญ่ยังคงสวมเครื่องแบบแต่ดัดแปลงตามความพอใจของตน มากบ้าง
น้อยบ้าง ตรงนี้เป็นทั้งการขัดขืนและต่อรองกับอํานาจ ในกรณีของผู้หญิงต้องนุ่งซิ่นตามนโยบาย
ชาตินิยมของรัฐลาว ก็คล้ายคลึงกัน คือบังคับควบคุมได้กับผู้หญิงบางกลุ่ม บางชนชั้น บางอาชีพ
บางช่วงอายุ และในบางพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น เช่น บังคับได้ในสถานที่ทําการของรัฐ โรงเรียน
และวัด เป็นต้น เมื่ออยู่นอกพื้นที่ทางกายภาพดังกล่าว เจ้าของร่างกายนั้น ๆ ก็สามารถจัดการกับ
ร่างกายไปตามวาทกรรมชุดอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาบันอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการ
แฟชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบอํานาจแบบทุนนิยมปิตาธิปไตย
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