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ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และดํารง
อยู่ในฐานะสถานที่ของการนําเอากรอบคิดทางทฤษฎีและวิธีวิทยาแนวสตรีนิยมจากโลกตะวันตกมา
เผยแพร่ในลักษณะของการเปิดเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.2543 โดยผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทจํานวน 38 ราย พร้อมกันนั้นก็ผลิตสร้างความรู้ชุดใหม่แนวสตรีนิยมไทยและภูมิภาคขึ้นมา
ในรูปของการทําวิทยานิพนธ์ การวิจัยและการเก็บรวบรวมหนังสือ/ตําราและเอกสารต่าง ๆ ว่าด้วยงาน
เกี่ยวกับผู้หญิงทุกประเด็นก็ว่าได้ นอกจากนั้นยังทํางานด้านการบริการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
จัดอบรม จัดประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนด้านการเผยแพร่ความรู้ชุดใหม่ก็มี
การออกวารสารทางวิชาการด้านสตรีศึกษาเป็นของตนเอง เช่น วารสารจุดยืน เป็นต้น ทางด้านการ
เคลื่อนไหวรณรงค์ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสตรีก็ได้ดําเนินงานร่วมกับขบวนการและกลุ่มสตรีทั้งใน
ประเทศ ภูมิภาค และต่างประเทศมาโดยตลอดเช่นกัน รูปธรรมของความสําเร็จเช่นในกรณีของประเทศ
ไทยก็สามารถมีส่วนผลักดันให้มีการรับรองความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แต่ ก ระนั้ น ก็ ต ามเมื่ อ กาลเวลาล่ ว งมาถึ ง ปั จ จุ บั น สตรี ศึ ก ษาในฐานะสาขาวิ ช าหนึ่ ง ของ
สังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจรวมถึงสตรีศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วยในทัศนะของ
ผู้เขียนกลั บต้องเผชิญ หน้ากับ วิก ฤตถึงขั้นต้อ งตั้งคําถามว่า “จะตายหรือ จะโต” กันแน่ คํ าถามคือ มี
ปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดภาวะวิกฤตดังกล่าว
ผู้เ ขีย นขอนํ าเสนอประเด็ นเพื่อ ช่ว ยกั นพิจารณาว่า ปัญ หาหรือวิกฤตอยู่ตรงไหนกั นแน่ และ
ปัญ หาเกิด จากอะไร เพราะอะไร หากจะแก้ไ ข ควรทํ าอะไรและอย่างไร โดยใคร ที่ไหน และเมื่อไร
เป็นต้น
ปัญหาการถูกกลืนหรือ “พ่ายแพ้” ให้กับ “ความรู้กระแสหลัก”
สตรีศึกษาที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดเวลาว่า
สตรีศึกษาเป็นตัวแทนของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องต้องการของผู้หญิงเพื่อเข้าถึงการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นก็จริง แต่สตรีศึกษายุคใหม่ท่ีว่านี้ ไม่เหมือน กับที่นักสตรีนิยมรุ่นก่อน ๆ ซึ่งเรียกร้อง
โอกาสให้ผู้หญิงได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับให้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายเท่านั้น สตรีศึกษาปัจจุบันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการท้าทายวงวิชาการทั้งหมด
ให้รวมเอาหรือรับว่า ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบสร้างความรู้ กับทั้งยังเป็นประธาน (subjects) ในญาณ
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วิทยาต่าง ๆ ของพวกเธอด้วย รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของหลักฐานหรือประจักษ์พยาน และ
เป็นประเภท (categories) ของการวิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และใส่ความหมายต่าง ๆ ของ
กระบวนการประกอบสร้างความรู้อีกด้วย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของพวกเธอไม่เพียงแต่ต้องการ
เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ข่าวสารใหม่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกละเลยเท่านั้น แต่ต้องการสร้างวิชาความรู้ที่มี
ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของวิชาต่าง ๆ ก็ดี หลักสูตรก็ดีจึง
มุ่งสู่การประกอบสร้างความรู้ใหม่ท่ีประกอบส่วน (reconstituted) ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ประสบการณ์ของมนุษยชาติทั้งมวล ซึ่งไม่ได้รับการสะท้อนหรือครอบคลุมในชุดความรู้กระแส
หลักที่นักสตรีนิยมเห็นว่าเป็นความรู้ท่มี ีอคติ เป็นความรู้กระแสชาย (male stream)
ปัญหาที่เกิดจากการเผชิญหน้าและท้าทายความรู้กระแสหลัก/กระแสชาย
ประสบการณ์ของสตรีศึกษาในประเทศไทยไม่ค่อยจะต่างอะไรกับสตรีศึกษาในโลกตะวันตก
มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะการผลิตสร้างความรู้ในเมืองไทยลอกเลียนแบบทั้งวิธีคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของ
เขามา แต่อาจมีบ้างบางสาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่ลอกเลียนได้ไม่ทั้งหมด หรือบ้าง
อาจสามารถปรั บ ใช้ กั บ การศึ ก ษาประสบการณ์ ด้ า นต่ า ง ๆ ของผู้ ค นในประเทศไทยได้ บ างระดั บ
ประกอบกั บ กระบวนการโลกาภิวั ติก็ เ ป็ น สิ่ง ที่เ ข้ ามามี อิท ธิ พ ลมากจนทํ า ให้ ก ารเรี ย นการสอนการ
ศึกษาวิจัยหรือผลิตสร้างความรู้ต้องเป็ นไปตามความต้องการของ “ตลาด” ผลที่ตามมาคือ ตัวของ
การศึกษา วิจัยหรือการประกอบสร้างความรู้กับการผลิตบัณฑิตหรือ “ผู้รู้” จึงเป็นไปในทิศทางนั้น
สุดท้ายแล้วการศึกษาไทยจึงถูกประเมินด้วย “หลักต้นทุน/กําไร” หรือไม่ก็ใช้คําอื่น เช่น เพื่อสร้างงานทํา
หรือป้อนตลาดแรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้นักสตรีนิยมถือว่าเป็นชุดความรู้กระแสชาย และถูกทําให้กลายเป็น
สินค้า ไม่มุ่งไปสู่การศึกษาที่ถือว่า “ปัญญา” เป็นศูนย์กลาง
ตรงนี้เองที่การดิ้นรนของนักสตรีนิยมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประกอบสร้างความรู้ใหม่
ต้องเผชิญหน้าและอาจถึงขั้นต้องท้าทาย ถอดรื้อ “โครงสร้าง” ทางวิชาการ มาตรฐานของสาขาวิชา
ต่าง ๆ และการเข้าไปสู่สภาวะที่ต้องถูกจัดการให้ “เหมือน” (conformity) ซึ่งคือต้องยอมรับลําดับชั้น
ของอํานาจ (line of authority) และวิธีการต่าง ๆ ของการได้รับการยอมรับและจัดสรรงบประมาณให้
หรือไม่ให้ ที่จริงแล้วศาสตร์ของการเรียนการสอนทั่วไปนั้น ไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือเป็นพาหะ
หรื อ เป็ น แม้ ก ระทั่ ง “เรื อ จ้ า ง” แต่ ต้ อ งสามารถทํ า ให้ ผู้ ท่ี เ ข้ า มาเรี ย นรู้ ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ย
เช่นเดียวกับวิชาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สั ง คมวิ ท ยา-มานุ ษ ยวิ ท ยา เป็ น ต้น สตรี ศึก ษาก็ เ ช่น กั น เนื่อ งจากเป็ น สาขาวิ ช าที่ ทํ าให้ ผู้เ รี ย นรู้ ถึ ง
หลักการต่าง ๆ ของสตรีนิยมแล้วยังชี้ทางให้นําไปสู่ปฏิบัติการของหลักการต่าง ๆ ที่สามารถ แก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ด้วย วิชาการและการเรียนการสอนแนวสตรีนิยมสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ท่ี ก ระฉั บ กระเฉง กั บ ทั้ ง ยั ง มี พ ลั ง ในการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมหรือร่วมมือกัน (collaborative learning) แทนที่จะแข่งขันชิงดีชิง
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เด่ น ซึ่ ง กั น และกั น จากนั้ น ก็ ป ลู ก ฝั ง และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของความเชื่ อ มโยงต่ า ง ๆ
(connections) ระหว่างวัตถุหรือเนื้อหาต่าง ๆ ของวิชาหรือเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญ เข้ากับ
ชีวิตของนักศึกษา และปัญหาหรือความห่วงใยต่าง ๆ ของสังคมอีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตร การเรียนการสอนและการฝึกอบรมของสตรีศึกษายังเน้นย้ําอย่างหนัก
แน่นกับ วิธีคิดอย่างวิพากษ์ (critical thinking) ตั้งคําถามกับคําตอบต่าง ๆ ของอํานาจ/ความรู้ที่ดํารง
อยู่ กับทั้งยังเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ การดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกล่าวข้างบน ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของสตรีศึกษาบนตําแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ ของ การเพิ่ม
อํานาจ (empowering) ให้กับผู้หญิงในทุกมิติ ทุกประเด็นปัญหาและทุกระดับในสังคมประชาธิปไตย
ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน กลุ่ม ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค โดยคํานึงถึงความแตกต่างทั้งหลาย สุดท้าย
แล้วกล่าวได้ว่าหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรมของสตรีศึกษาและการบริการ
ชุมชนจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างบน ซึ่งในกรณีของหลักสูตรสตรีศึกษาที่
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะ
ทําต่อไป
สตรีศึกษาอุทิศตนทํางานให้กับใคร
ตรงนี้อาจเป็นถือว่า วัตถุประสงค์ ของสตรีศึกษาและนักสตรีนิยมก็ได้ ซึ่งสามารถสรุปสั้น ๆ
ได้ว่า มีจุด มุ่งหมายในการรับ ใช้หรือให้บ ริก ารผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้หญิงทั้งหมด และเพื่อ ที่จะ
เอาชนะ การกดให้ต่ํากว่า (subordination) และการกดขี่ (oppression) ที่ในทางทฤษฎีแล้วไม่มีอยู่ใน
สังคมประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งแต่อาจแตกต่างในเรื่องระดับหรือองศา โดยที่
ถือว่าการกดให้ต่ํากว่าและการขูดรีดนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบส่วน (constituted) อยู่ในประสบการณ์ของ
พวกเธอ จริงอยู่วิชาสตรีศึกษาก็เหมือนกับวิชาการสาขาต่าง ๆ ในบ้านเรา กล่าวคือ มีจุดกําเนิดจาก
สังคมตะวันตกและผู้ชายผิวขาว แต่ต่างกันตรงที่ว่า สตรีศึกษาก่อกําเนิดขึ้นมาจากผู้หญิงผิวขาวผู้ซึ่ง
ต่อมาได้ขยายขอบเขตของวิชาสู่การยอมรับความแตกต่างหลากหลายระหว่างผู้หญิงบนฐานของเชื้อ
ชาติ/ชาติพันธุ์ ชนชั้น อายุ สภาวะทางร่างกาย-จิตใจ และเพศวิถี จากนั้นจึงรวมเอาความหลากหลาย
(diversity) เข้าสู่ทฤษฎีหลัก สูตร การเรีย นการสอน การวิจัย การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดโครงสร้างองค์กร เช่น ภาควิชา และมูลนิธิหรือสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนสตรีศึกษาไทยก็เกิดการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของไทยและภูมิภาคมาโดยตลอดเช่นกันการ
อุทิศตนไปในแนวทางนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสตรีศึกษาที่เกิดจากการต่อสู้กับอํานาจรัฐ ทุนนิยม
ปิตาธิปไตยที่แอบแฝงอยู่ในวาทกรรมประชาธิปไตยโดยนักสตรีนิยมไม่ทุ่มเทตนเองให้กับรัฐอย่างสุดตัว
โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ว่ารัฐนั้นจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามที
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การเมืองเชิงอัตลักษณ์กับความแตกต่าง
ตรงนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นเฉพาะตัวของหลักสูตรสตรีศึกษา ทั้งนี้เพราะในแวดวง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาถือว่า การเมืองเชิงอัตลักษณ์ (identity) และ
ความแตกต่าง (differences) เป็นประเด็นหลัก และแหลมคม นับ แต่ท ศวรรษที่ผ่านมาและยิ่งจะมี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ “ความเป็นหญิง” เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งทั้งในระดับปัจเจกชน และกลุ่ม
ดังนั้นการพั ฒนาทางการเมืองในปัจจุบั นและอนาคตจะมีลั กษณะเป็ นการเมือ งเชิงอัตลัก ษณ์ทั้งสิ้น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสําหรับคนทั่วไป คือการเมืองเรื่องเชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ซึ่งมีนัยทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะภาษาและศาสนาความเชื่อแฝงอยู่
การเมืองเชิงอัตลักษณ์กับความหลากหลายและซับซ้อน
ในแวดวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปัจจุบันถือกันว่าการเมืองเชิงนี้เป็นการเมืองที่วางอยู่บน
ทัศนะแบบนักสารัตถะนิยมที่มองความแตกต่างว่ามีอยู่ภายใน (inherent) มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่อาจถูก
ลดทอน (irreducible) ได้ของปัจเจกชน หรือกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการเมืองเชิงอัตลักษณ์ทําหน้าที่เสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเธอเองของผู้หญิงทั้งหมดว่า พวกเธอเป็นผลิตผลของวัฒนธรรมเฉพาะของสังคม
ที่ เ ธอดํ า รงตนอยู่ ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว ก็ เ ป็ น สั ง คมที่ ถู ก ผนวกเข้ า กั บ กระแสโลกาภิ วั ติ ด้ ว ย
นอกจากนั้นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ (เชิงวัฒนธรรม) ที่ว่านี้ยังสามารถสร้างหรือผลิตสํานวนโวหารเชิง
กล่าวหา (accusatory rethoric) และการแบ่งแยกที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือเหนี่ยวรั้งการท้าทาย
อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่มีศูนย์กลางอยู่ท่ีผู้ชาย (androcentric ideologies) และสถาบันต่าง ๆ โดยมีผู้หญิง
เป็นผู้กระทําการ (agency) ออกมาเป็นระยะ ๆ ได้ด้วย
ยิ่งไปกว่านี้การเมืองเชิงอัตลักษณ์อาจเป็นตัวปัญหาด้านกรอบคิดทางวิชาการและปฏิบัติการได้
อี ก เนื่ อ งจากอั ต ลั ก ษณ์ มี ห ลายความหมายและถู ก นํ า ไปใช้ ใ นหลายสาขาวิ ช า เช่ น สั ง คมวิ ท ยามานุษยวิทยา ชาติพันธุ์ศึกษาและภูมิศาสตร์ ควบคู่ไปกับ ความแตกต่าง เนื่องจากอัตลัก ษณ์อาจมี
ความหมายว่าเหมือนกันอย่างสิ้นเชิง เช่น เป็นคนไทยเหมือนกัน หรือเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงความเป็น
ปัจเจก หรือใช้กับบุคลิกภาพที่แตกต่างก็ได้ ทําให้เกิดการตั้งปริศนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยง (connection)
กับการแบ่งแยก (separateness) ตามมา (Bhavani and Coulson อ้างใน Egleton, ed. 2003: 18)
ตัวอย่างเช่น ผู้คนอาจมองว่า ผู้เขียนเป็น “คนไทย” นับถือพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปวัดทําบุญกับทั้ง
ยังเป็นผู้ชาย สูงวัย เป็นอาจารย์และสอนสตรีศึกษา และแต่งกายไม่เรียบร้อย อีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่า
มีผู้หญิงชนเผ่าม้งคนหนึ่งเธอเกิดจากพ่อแม่ท่ีเกิดในเขตแดนประเทศไทยเป็นพลเมืองไทย ตัวเธอเองก็
เช่นกัน เธอจึงเป็นทั้งไทยและม้ง เธอเรียนจนจบปริญญาโท มีงานอาชีพและรายได้ของตัวเอง แต่เธอ
เป็นหญิงรักหญิง เมื่อภาวการณ์เป็นเช่นนี้ เธอจะเข้าร่วมกับการเมืองเชิงอัตลักษณ์แบบใด นอกจากนั้น
หากการศึกษาวิจัยว่าด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เข้ามาศึกษากรณีน้ีความเป็นหญิงก็จะถูกนําไปแทรก
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ซ่อนหรือถูกบดบังไว้ในการวิจัยแนวนั้น ทําให้ภาวะของการมีอํานาจในตัวเอง (autonomy) ของสตรี
ศึกษาอาจหายไป มีผลต่อเนื่องไปยังการเมืองเชิงอัตลักษณ์ของผู้หญิง (ที่แตกต่างหลากหลาย) พลอยไร้
พลังไปด้วย
คําถามคือ ทางแก้ค วรจะเป็ นอย่างไรในภาวะที่สั งคมไทยมุ่งไปสู่ก ารผลั ก ดั นให้เ กิด สภาวะ
ปัจเจกชนนิยมมากขึ้นเป็นสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองไม่ว่าจะมีมูลเหตุจูง
ใจจากประเด็นอะไรก็ตามถูกมองว่า เป็นการเมือง “แบ่งสีไปเสียทั้งหมด” กล่าวคือ กลายเป็นการเมือง
เชิงอัตลักษณ์เรื่องสีที่เป็นมายาคติท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นจนกลายเป็นความจริง ส่วนการเมืองเชิงอัต
ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ เช่ น ชนชั้ น เพศภาวะ อายุ สภาวะทางร่ า งกายจิ ต ใจ และอื่ น ๆ พร้ อ มกั บ ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องถูกทําให้กลายเป็นอะไรที่ไม่มีท่ยี ืน
ปริศนานี้จะตอบได้อย่างไร มีผู้เสนอความเห็นไว้ว่า อาจแก้ปัญหาได้บางส่วน โดยการอาจมอง
เสียว่า อัตลักษณ์เป็นที่ตั้ง (site) ที่ ‘โครงสร้างและผู้กระทําการปะทะกัน’ หรือ a site where ‘structure
an agency collide’ (Bhavani and Phoenix 1994: 6 อ้างใน Eagleton เพิ่งอ้าง: 78)
จากประเด็นที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า
หนึ่ง ปัญหาอาจเกิดในสตรีศึกษาและนักสตรีนิยมและนักปฏิบัติการที่ใช้อัตลักษณ์คนละชุดจึง
เกิดภาวะก้ํา ๆ กึ่ง ๆ ในแบบ “จะร่วมก็ไม่อยากร่วม จะแยกก็ไม่อยากแยก” ทําให้การผลักดันสตรีศึกษา
ไทยไม่สามารถเข้าถึงภาวะ “เอกภาพบนความแตกต่าง” ได้
สอง เนื่องจากสตรีศึกษา/สตรีนิยม ถูกถือว่าเป็นชุดความรู้กระแสรอง เมื่อมีการตั้งสถาบันวิจัย
ขึ้นมา เช่น สถาบันประชากร สถาบันการพัฒนา และสถาบันชาติพันธุ์ศึกษา เป็นต้น อัตลักษณ์ของ
ความเป็นหญิงที่แตกต่างหลากหลาย อาจหายไปจากวาระของสถาบันต่าง ๆ เหล่านั้น
จากความแตกต่างทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ สู่การรับเอาปรัชญาแบบหลังทันสมัยนิยมและ
มิติมุมมองแบบหลังอาณานิคม
การปรับตัวของนักสตรีนิยมและวิชาสตรีศึกษาสู่การยอมรับมโนทัศน์ “ความแตกต่าง” ที่นัก
สตรีนิยมผิวดํายกขึ้นมาเป็นประเด็นท้าทายทําให้นักสตรีนิยมผิวขาว ต้องหันความสนใจไปสู่ปรัชญา/
ทฤษฎีแนวหลังทันสมัยนิยม/หลังโครงสร้างนิยม และ/มิติมุมมองหลังอาณานิคม เพื่อนํามาสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอน การวิเคราะห์วิจัย และการเคลื่อนไหวเพื่อผู้หญิงในมิติเพศภาวะ สําหรับ
นักวิชาการด้านสตรีศึกษาจํานวนมากนั้น พวกเธอเห็นว่ามโนทัศน์เรื่อง สภาวะของตําแหน่งแห่งที่เชิง
สัมพัทธ์ (relational positionality) ที่ยอมรับความสําคัญของความเป็นจริงทางวัตถุแห่งความแตกต่าง
(material reality of differences) นั้น สําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวกําหนดนิยาม อัตลักษณ์ต่าง ๆ
อย่างมีฐานที่วางอยู่บน (situationally) ความรู้ท่ปี ระกอบสร้างขึ้นมา ณ ที่ใดที่หนึ่งบนโลกและมีจุดยืนอยู่
บนโลกใบนี้ด้วยนั้น ทําให้สตรีศึกษาและนักสตรีนิยมสามารถยอมรับความสําคัญของความหลากหลาย
ว่า เป็นรากฐานของการร่วมไม้ร่วมมือกันได้อีกด้วย อนึ่งในการแสวงหาทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีความสามารถ
ในการอธิบายที่กว้างขวางมากขึ้นก็ดี และมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
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เพศภาวะได้ดีกว่า ทฤษฎีที่เรียกว่า “ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม” หรือ The “Big Three” ของทศวรรษที่ 1970 อัน
ได้แก่ สตรีนิยมเสรีนิยม สตรีนิยมสังคมนิยม และสตรีนิยมถึงรากเหง้า (radical feminism) ทุกวันนี้
นั ก วิ ช าการ/ปั ญ ญาชนด้ า นสตรี ศึ ก ษา เชื่ อ ว่ า ความรู้ ท างวิ ช าการทั้ ง หมดนั้ น เป็ น เช่ น เดี ย วกั บ
ประสบการณ์ทางสังคม คือ “ถูกประกอบสร้างขึ้นมา” (constructed) โดยตั้งอยู่บนมิติมุมมองที่ผูกติด
กับการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้าง พูดอีกอย่างหนึ่งคือ อํานาจกับความรู้แยกออกจาก
กันไม่ได้ ดังนั้นความรู้จึงไม่ใช่ความจริงที่เป็นความจริงอย่างที่เคยเชื่อกัน แต่เป็นความจริงที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นมาโดยอํานาจ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ความรู้ในแนวสตรีศึกษา-สตรีนิยม จึงต้องถูกประกอบสร้าง
ขึ้นมาโดยสถาบันที่มีอํานาจเป็นของตนเองในบางระดับ
วิกฤตทางศีลธรรมและความช่วยเหลือเกื้อกูล
ทฤษฎีสตรีนิยมยืนยันว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้น มีฐานความคิดอยู่บนประสบการณ์ของผู้ชาย
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ศีลธรรมหรือ “morality” ถูกกําหนดนิยามในฐานะที่เป็นปริมณฑล หรือพื้นที่
สาธารณะ (public real) มากกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว หรืออะไรที่เป็นรูปธรรมและมีความเฉพาะเจาะจง
ทฤษฎีศีลธรรมกระแสหลักที่ใช้กันอยู่มักใช้คําประเภท ‘ความเบี่ยงเบน’ หรือ ‘deviance’ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิดความสงสัย หรือไม่เห็นด้วยกับนักทฤษฎีสตรีนิยมทั่วไป นักสตรีนิยมและนักปฏิบัติการ
แนวนี้ (แนวทางศีลธรรม) รวมความตลอดถึง คนรักเพศเดียวกัน หรือ คนที่มีเพศภาวะหลากหลาย คน
ข้ามเพศภาวะ เป็นต้น นักสตรีนิยมบางคน เช่น แครอล กิลลิแกน ยังเสนอด้วยว่า ผู้ชายกับผู้หญิงมี
ความแตกต่างในทางการให้เหตุผลทางศีลธรรมอีกด้วย โดยเธอเห็นว่าผู้หญิงมีกระบวนการพัฒนาทาง
ศีลธรรม (moral development) ที่แตกต่างจากผู้ชาย แต่บางส่วนก็คู่ขนานไปกับกระบวนการพัฒนาทาง
ศีลธรรมของผู้ชาย ดังนั้นมิติมุมมองต่าง ๆ จึงได้มาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่แตกต่างอย่างเห็น
ได้ชัดของแต่ละเพศ (Gilligan, 1982, อ้างใน Humm, 1995: 177) ความเห็นของเธอน่าจะใช้ได้กับผู้มีเพศ
ภาวะและเพศวิถีหลากหลายได้ด้วย
ทฤษฎีของกิลลิแกนพ้องกันกับการค้นพบของนักจิตวิทยาสตรีนิยมหลายคน เช่น แนนซี โชโด
โรว์ (Nancy Chodorow) และจีน เบเกอร์ มิลเลอร์ (Jean Baker Miller) ซึ่งพบว่าการรับรู้เรื่องศีลธรรม
ของผู้หญิงนั้นเชื่อ มโยงกับ ความรับ ผิด ชอบต่าง ๆ ที่มีต่อคนอื่น ๆ (เนื่อ งมาจากผู้หญิงฝังแน่นอยู่ใ น
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับคนอื่น ๆ) ในขณะที่การรับรู้ของผู้ชายเรื่องศีลธรรม โดยพื้นฐานแล้วเชื่อมโยงกับ
การชั่งน้ําหนักของสิทธิ (balancing of rights) (พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ศีลธรรมตั้งอยู่บนวิธีคิดแบบบวกลบ
คูณหารในเรื่องสิทธิของปัจเจกบุคคล) กระนั้นก็ตามกิลลิแกน เสนอว่า การนําเอาศีลธรรมในมุมมอง
ของทั้งสองเพศมาผสมกันสามารถทําได้ในการแก้ปัญหาวิกฤตศีลธรรม ข้อเสนอของเธอก่อให้เกิดการ
ถกเถียงกันมากในวงการปรัชญาว่าด้วยศีลธรรม ตัวอย่างเช่น แคทรีน ไพน์ แอดเดลสัน (Kathrine Pyne
Addelson) นํ าเอาเทคนิคที่ต่างออกไปของสํ านั ก คิด ปฏิสั มพั นธ์เ ชิงสั ญลั ก ษณ์นิยมหรือ “symbolic
interractionism” มาใช้เพื่อโต้แย้งว่า การตัดสินใจเชิงศีลธรรมเป็น ‘อาชีพ’ ไม่ใช่เป็นการพัฒนาทางเพศ
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ภาวะ (Addellson (1987), อ้างใน เพิ่งอ้าง: 177) ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้หญิงเป็น CEO ของบริษัทก็ดี เป็น
ตํารวจ ทหาร เป็นนักการเมือง และเป็นนายกรัฐมนตรี เธอเหล่านั้นเมื่ออยู่ในตําแหน่งนั้น ๆ ยังไง ๆ
พวกเธอแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจตามจุดยืนของตําแหน่งที่เธอเป็นอยู่ ส่วน เวอร์จิเนีย เฮลด์ (Virginia
Held) แย้งว่า ผู้หญิงมีศีลธรรมที่ต่างจากผู้ชาย เพราะพวกเธอนําเอากระบวนทัศน์ว่าด้วย ความสัมพันธ์
แม่-ลูกมาใช้ (Held (1987), อ้างใน เพิ่งอ้าง: 177)
นอกจากนี้แล้ว ยังมีนักสตรีนิยมที่ส นใจศึกษาศาสนาต่าง ๆ ในฐานะที่เ ป็นแหล่งที่มาของทั้ง
ความจริงสูงสุดกับศีลธรรม ทั้งในแนวของศาสนศึกษา (religious studies) และในแนวสตรีนิยม บ้างก็
เรียกการศึกษาแนวนี้ว่า “เทวศาสตร์วิทยาแนวนักสตรีนิยม” (feminist theology) แต่ส่วนใหญ่มักทํา
เกี่ยวกับคริสต์นิกายแคธอลิก โปรเทสแตนท์ และศาสนาของชาวยิว ศาสนาอื่น ๆ เช่น อิสลาม ฮินดู
และพุทธก็มีคนทําแล้วเช่นกัน สําหรับพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีการเริ่มต้นศึกษาและถกเถียงกัน
หลายเรื่องหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพิธีกรรม บุคลากรและตัว “ธรรม” หรือองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก
เป็นต้น
อนึ่ ง ปั ญ หาการเสื่ อ มโทรมจนถึง ขั้ น วิก ฤตหรื อ ไม่ วิ ก ฤตทางศี ล ธรรมในสั งคมไทย ยั ง อาจ
เชื่อมโยงกับ “การพัฒนาของทุนนิยม-ปัจเจกชนนิยม-บริโภคนิยม” ได้อีกด้วย แนวทางนี้อาจถูกจัดว่า
เป็น “โครงสร้างนิยม” ที่บางคนไม่อยากรับ แต่ถ้าจะเลือกใช้กรอบคิดแบบ “หลังทันสมัยนิยม” ก็ทําได้
เหมือนกัน แม้จะต่างกัน ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องการประกอบสร้างความจริง เช่น ผ่านการโฆษณา
และอื่น ๆ เพื่อสร้างวาทกรรมบริโภคนิยม ส่งผลให้การบริโภคกลายเป็นเครื่องมือในการปกปิดไม่ให้
ความขัดแย้ง หรือแบ่งแยกทางชนชั้น ชาติพันธุ์และอื่น ๆ กลายเป็นอะไรที่ไม่เป็นปัญหา พูดอีกอย่าง
หนึ่งคือ ตลาดไม่เพียงแต่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ แต่มีความสามารถในการลดช่องว่างทางสังคมทุกชนิด
ผ่านการบริโภค ในกรณีของศาสนาก็ถูกทําให้กลายเป็นสินค้า ร่างกายของผู้หญิงก็เช่นกัน แต่กลับไม่มี
การตั้งคําถามต่อจริยธรรม ศีลธรรมของตลาดอย่างเอาจริงเอาจัง
ที่กล่าวมาข้างบนเป็นเพียงบางส่วนของปัญหาของสตรีศึกษาที่เป็นประเด็นถกเถียงภายในแวด
วงสตรีศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี
การของการดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่ต่อไป อย่างไร ซึ่งมีห้าแนวทาง
แนวทางการมีอํานาจในตัวเอง (autonomy)
แนวทางนี้เสนอว่า สตรีศึกษาจํ าเป็นต้อ งดําเนินการไปในเส้นทางของการมีอํ านาจในตัวเอง
กล่าวคือในทางวิชาการและการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ต้องทําให้หลักสูตร
สตรี ศึ ก ษาเป็ น สหสาขาวิ ช าในสาขาวิ ช าของตนเอง และมี ฐ านะเป็ น ภาควิ ช า ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว ใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ถือว่ามีอํานาจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยตนเอง
แต่ในภาวะที่ไม่ปกติ เช่น รัฐผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งตนเองในทางงบประมาณ ซึ่งเรียกชื่อสวยหรู
ดูดีว่า “เป็ นอิส ระ” ดังเช่นกรณีข องประเทศไทยทําให้มหาวิทยาลัย ของรั ฐต้อ ง “พึ่งตนเอง” ในทาง
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งบประมาณซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไม่อาจทําได้ หรือจําเป็นต้องหาทางตัดงบประมาณทุกเรื่อง ทุกระดับ
บ้างก็ยุบแย่งชิงหรือปรับเปลี่ยนอัตราบุคลากร โดยไม่คํานึงความสมัครใจ ความชํานาญเฉพาะด้าน และ
การอุทิศตัวให้กับเป้าหมาย หรือความชํานาญเฉพาะด้านของแต่ละคน เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ
จ้างคนที่มีคุณภาพเข้ามาใหม่ ผลภัย ที่ตามมาคือ มหาวิทยาลั ยไม่สามารถรักษาความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ ไม่สามารถรักษาหลักการประชาธิปไตยที่ระบุว่าต้องให้บริการการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ต้อง
บริการชุมชนและอื่น ๆ
สถานการณ์ของภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ตกอยู่ในภาวะ
ของการ “ถูกตัด” ถูกเบียดบังแย่งชิงบุคลากรและอาจถึงขั้นถูกยุบ
แนวทางการยอมรับการบูรณาการเข้ากับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับการประเมินว่า “คุ้ม”
กว่า
แนวทางนี้เรียกว่าแนว “นักบูรณาการ” หรือ “integrationist” หรือถ้าจะวิเคราะห์ให้ถึงแก่นแกน
คือ เป็นแนวทางที่ยอมให้ถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระแสหลัก ซึ่งนักสตรีนิยมถือว่าเป็นกระแส
ชาย แม้นักวิชาการบางส่วนในกระแสหลักเหล่านั้นก็กําลังวิพากษ์สาขาวิชาของตนเองว่า “ล้าหลัง” บ้าง
“ขาดประสิทธิภาพในการอธิบาย” หรือเป็นชุดความรู้ท่ตี กอยูใ่ น “กับดัก” ของวิธีคิดแบบเดิม ๆ บ้าง แต่
ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นกระแสชาย ตรงนี้เองถือได้ว่าเป็นปัญหาของการยอมจํานนต่อการถูกผนวกเข้าไป
ในกระแสหลัก ซึ่งผลที่สุดแล้ว สตรีศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
เชิงอํานาจก็จะกลายเป็นผู้ถูกเปลี่ยน (changers become the changed) เสียเอง (Bowles, G. ใน Code,
L., ed. 2000: 496)
สตรีศึกษาจะดํารงอยู่อย่างมีอิสระในสถานการณ์ท่ีถูกรัฐบาล มหาวิทยาลัยและคณะฯ บีบให้
ตายหรือถ้าไม่ตายก็ไม่โตได้อย่างไร
ในทัศนะของผู้เขียน อยากจะออกความเห็นแบบฟันธงไปเลยว่า ความเป็นอิสระ การพึ่งตนเอง
การเป็นผู้บุกเบิกและเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การรับใช้สังคม-ชุมชน และอื่น ๆ ก็ดีข้ึนอยู่กับปัจจัย
เรื่องเงินหรืองบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปัญหาสําคัญของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่รัฐ
ถือ ว่ า ไม่ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามความต้ อ งการของ “ตลาด” ได้ ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง ความล้ ม เหลวเชิ ง
นโยบายของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้อ งสร้างและกระจายความเป็ นธรรม และสร้างสรรค์
สติ ปั ญ ญาความรู้ใ ห้ กั บ ประชาชน-นั ก ศึ ก ษา ที่ มาจากพื้ นฐานของ “ความเป็ น คนชายขอบ” อย่ า ง
ปราศจากอคติและมายา ซึ่งในกรณีของสตรีศึกษาคือ เน้นที่ผู้หญิงและผู้ท่ีมีเ พศภาวะและเพศวิถีที่
หลากหลาย ส่วนมหาวิทยาลัยและคณะฯ ก็น่าเห็นใจ แต่ก็ยังถือว่า ถูกครอบงําโดยวิธีคิดแบบเดียวกับ
รัฐทุนนิยมปัจเจกชนนิยม
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แนวทางการพึ่งพาทางการเงินและทางวิชาการจากทุกแหล่ง
ที่จริงแล้วแนวทางนี้เป็นแนวทางที่สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้มา
โดยตลอด การก่อสร้างอาคาร การตั้งห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลที่ถือว่ามีเอกสารด้านสตรีศึกษามากมายและ
เป็นระบบมากที่สุดก็ว่าได้ การเรียนการสอนก็สามารถระดมทุนมาสนับสนุนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มาดําเนินการสอน ทุนสําหรับนักศึกษา นักวิจัยและการจัดประชุมสัมมนา ตลอดจนการพิมพ์เอกสาร
ตําราและบริการชุมชนได้อย่างดีมาโดยตลอด กระนั้นก็ตามแหล่งทุนจากต่างประเทศทั้งหลายก็ลดลง
ตามกระแสการจัดลําดับความสําคัญของแหล่งทุนเหล่านั้น การระดมทุนจึงทําได้ยากมากขึ้นเป็นลําดับ
ปัญ หานี้เ กิด ขึ้นกั บ แม้ก ระทั่ งสตรีศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย ต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น สหรั ฐ อเมริก า
อังกฤษ
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ใครจะเป็นคนหาทุนสนับสนุน และภายใต้บริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมอะไรที่
แหล่งทุนต่าง ๆ ที่ใหญ่และมั่นคง จึงจะให้ความสนใจช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ HIV/AID เริ่ม
ระบาดและแพร่ขยายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง รวดเร็ว การศึกษาเรื่องผู้หญิงกับ HIV/AID และเลยไป
ถึงสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนอย่างมากและต่อเนื่อง แต่เมื่อโรคระบาดอันเกิด
จากเพศสั ม พั น ธ์ ล ดลงทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งมี มิ ติ เ พศภาวะ/เพศวิ ถี ก็ ห ดหายตามไปด้ ว ย
เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เคยมี เช่น ผลกระทบของการสร้างเขื่อน สร้างท่อส่งก๊าซ
สร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งแม้จะมีผู้หญิงเป็นผู้นําการเคลื่อนไหว แต่ประเด็นเพศภาวะก็ถูก
มองข้ามโดย ทั้งผู้ให้ทุน และผู้รับทุน
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อภาควิชา หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งหาเงินได้เอง ก็มักจะถูก “เก็บหัวคิว” ใน
รูปของค่าบริหารและค่าจัดการ เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เกิดจากการถูกรัฐ “ตัดหางปล่อยวัด” ในนามการ “กระจายอํานาจ” แต่ไม่กระจาย
งบประมาณหรือกระจายโดยใช้อุปสงค์ของ “ตลาด” เป็นตัวตัดสิน
แนวทางการตามใจตลาด
แนวทางนี้อาจใช้ได้กับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษา
การท่องเที่ยว แม้กระทั่งศิลปะ และการออกแบบอุตสาหกรรม แต่ไม่น่าจะใช้กับสตรีศึกษาได้ในรูปแบบ
และเนื้ อ หาเดี ย วกั น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะสตรี ศึ ก ษา-สตรี นิ ย มมี ห ลั ก การหนั ก แน่ น ที่ ล ดทอนไม่ ไ ด้
ประนีประนอมไม่ได้กับ “ตลาด” ซึ่งอยู่ในความหมายของทุนนิยมเสรีนิยมไร้พรมแดนที่นักสตรีนิยมเห็น
ว่าเป็น “ทุนนิยมปิตาธิปไตย” ที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงทุกระดับ ทุกชนชั้น ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ อายุ
และลักษณะทางร่างกายและจิตใจ การยอมตามกระแสความต้องการของตลาดจึงเท่ากับเป็นการถูก
กลืน ถูกครอบงําโดยทั้งอํานาจของตลาดและอํานาจแบบปิตาธิปไตย นอกจากนั้น การเรียนการสอน
สตรีศึกษายังเน้นย้ําที่การสร้างความรู้และสร้างคนที่มีจิตใจสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นเนื้อหา
สาระหรือจุดมุ่งหมายสําคัญของ ประชาธิปไตยแนวสวัสดิการ ที่รัฐจะต้องมีส่วนสําคัญในการจัดหา
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สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ในระดับที่มีคุณภาพให้กับสาธารณชน แต่ในปัจจุบันนี้รัฐไทยภายใต้โลกาภิวัติ
กําลังละทิ้งแนวทางนี้ไปสู่แนวทางปัจเจกชนนิยมหรือแบบ “ตัวใครตัวมัน” ซึ่งรัฐกําลังผลักดันประเทศ
ไทยให้เ ข้าสู่ภาวะที่ใ ห้เ อกชนเข้ามาดูแลสาธารณประโยชน์แทน เช่นในเรื่อ งสุ ขภาพอนามัย กั บการ
ประกันสุขภาพการศึกษาก็เป็นเช่นนั้น ซึ่งแน่นอนที่สุดว่า “คนชายขอบ” ทั้งหลายย่อมกลายเป็นผู้ที่ต้อง
พึ่งพาภาคเอกชนมากขึ้นเป็นลําดับในขณะที่ภาคเอกชนกลับเข้มแข็งร่ํารวยมากขึ้น
แนวทางการต่อสู้ในกระแส “ประชาสังคม”
ที่จริงแล้วมโนทัศน์ประชาสังคมหรือ “civil society” ด้วยตัวของมันเองมีนิยามที่แข่งขันกันอยู่
สองสามนิย าม แต่ลั ก ษณะเด่นต่าง ๆ คือ หมายความถึง ชีวิตสาธารณะมากกว่าชีวิตส่วนตั ว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เ กิดในบ้านเรือ น เดิมทีป ระชาสังคมถูก จัดวางให้อยู่ข้างเคียง แต่ไ ม่อยู่ใ นตําแหน่ง
เดียวกันกับครอบครัวและรัฐและดํารงอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่ท่ีนึกถึงเมื่อพูด
ถึงประชาสังคมคือ พื้นที่ของการมีส่วนร่วมสาธารณะในองค์กร และสมาคมต่าง ๆ สื่อมวลชน สมาคม
อาชีพ สหภาพแรงงานและอื่น ๆ (Marshall, G., 1998: 74) อย่างไรก็ตามนักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองยังมี
ข้อสงสัยว่า สิ่งที่เรียกว่า “ประชาสังคม” นี้ส่วนใหญ่แล้วอาจเป็น “ประชาสังคมแบบชายเป็นใหญ่”
เพราะฉะนั้นแนวทางการเข้าร่วมกับกลุ่มหรือกระแสประชาสังคม นักสตรีนิยมอาจยังต้องเผชิญ
กับปัญหาที่ประชาสังคมส่วนใหญ่ “มองไม่เห็นประเด็นผู้หญิง” อยู่ดี
อนึ่ง การเข้าร่วมกับกระแสประชาสังคมดังกล่าวเป็นหนทางที่จะเข้าไปบีบรัฐและตลาดแบบ
ปิตาธิปไตยได้บางระดับ ในส่วนของรัฐก็เพื่อให้ยึดถือนโยบายสวัสดิการสาธารณะเป็นแกนสําคัญที่ไม่
อาจละทิ้งให้อยู่ในมือธุรกิจภาคเอกชนเพียงลําพังหรือเป็นส่วนใหญ่ แต่จะต้องเป็นนโยบายสําคัญที่ไม่ใช่
“ประชานิยม” พร้อมกันนั้นก็เรียกร้องกดดันให้รัฐมองเห็นความสําคัญของสตรีศึกษาในทุก ๆ นโยบาย
และปฏิบัติการของทุกองค์กรของรัฐ สําหรับภาคเอกชนหรือตลาดก็เช่นกันต้องทําให้สตรีศึกษาเป็นทั้ง
ปัญญาความรู้และวิชาชีพได้ด้วย แต่ทั้งนี้ จะต้องยืนหยัดในการดํารงความเป็น “สตรีศึกษา/สตรีนิยม”
เอาไว้
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตั้งประเด็นคําถามที่นักสตรีนิยม นักประชาสังคมนิยม และนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนน่าจะช่วยกันพิจารณา ไม่ว่าจะใช้วิธีคิดแบบโครงสร้างนิยมหรือหลังโครงสร้างนิยมก็ได้
ว่าที่ผู้เขียนประมวลมาเป็นปัญหาหรือไม่ หรือมองว่าเป็น “จินตนาการ” และ/หรือ “ปฏิบัติการของ
ภาษา” จะแก้ปัญหาอย่างไร หรือไม่ต้องแก้
การโต้เถียงและโต้แย้งภายในสตรีศึกษา
สตรีศึกษาเช่นเดียวกับรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ และ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่จริงแล้วไม่มีเอกภาพ แต่มีหลายแนวทางที่โต้แย้งและขัดแย้งกันภายในและมีพลวัตอยู่
ตลอดเวลา ในกรณีข องสตรีศึ ก ษา การถกเถีย งกั นภายในว่าด้ ว ยวั ตถุ ป ระสงค์ข องสตรีศึ ก ษาว่า มี
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แนวโน้มที่จะวางตําแหน่งแห่งที่ความสําคัญของงานวิชาการมากกว่า ปฏิบัติการทางการเมือง ทําให้นัก
สตรีนิยมบางส่วนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาวิตกกังวลจนถึงขั้นไม่ยอมรับความสําเร็จใน
เชิ ง สถาบั น ของสตรี ศึ ก ษาก็ มี แต่ นั ก สตรี นิ ย มอี ก จํ า นวนไม่ น้ อ ย เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ในการที่
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของสตรีศึกษามาบรรจบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ การประกอบสร้างความรู้
การสนับสนุนผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิง และบริการสังคมบนฐานของมิติเพศภาวะ กับทั้ง
ยังเห็นว่าวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เหล่านั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้และสนับสนุนกันไปมา
ที่สําคัญที่สุดคือ นักสตรีนิยมจํานวนมากทั้งในกรณีของตะวันตกและในสังคมไทยมีความเห็นว่า
สาขาวิ ช าสตรี ศึ ก ษาเป็ น ภาพตั ว แทนของ “การบรรลุ สู่ ปั ญ ญาแบบนั ก สตรี นิ ย ม” หรื อ “feminist
enlightenment’ ที่ในท้ายที่สุดแล้วสามารถที่จะแทรกเข้าไปวัฒนธรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมของ
สาธารณะได้ด้วย นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นสภาวะที่สถิตของตัวตนของศีลธรรมแบบนักสตรีนิยม (เช่น
การคัดค้านประณามความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์และอื่น ๆ) เช่นเดียวกับที่เป็นตัวแทนที่มีตัว
มีตนของจุดยืนทางการเมือง สตรีศึกษาเรียกร้องให้เสียงของผู้หญิงเป็นที่ได้ยิน ในทุกที่และทุกเวลาที่
ความรู้ถูกประกอบสร้าง ถูกนําไปสอนและได้รับการยอมรับไปปฏิบัติ สตรีศึกษายุคปัจจุบันสนับสนุน
และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การต้ า นกระแสหรื อ แนวโน้ ม ที่ มี ม านานแล้ ว จนกลายเป็ น ลั ท ธิ ค รอบงํ า นั่ น คื อ
วิทยาศาสตร์นิยม (scientism) ด้วยการตั้งคําถามและท้าทาย วิธีคิดตามจารีตของการแบ่งเป็นขั้วอย่าง
ตายตัว (dichotomies) หรือ “ทวิลักษณ์” ตัวอย่างเช่นการแบ่งแยกระหว่างหญิง/ชาย จิต/กาย ปรนัย/
อัตนัย (subject/object) หรือจิตกับวัตถุ ทฤษฎี/ปฏิบัติการ ส่วนตัว/สาธารณะ และส่วนตัว/มืออาชีพ เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้มีการนําเอากระบวนการผลิตซ้ํา (เช่น การเจริญพันธุ์ การผลิตซ้ําทาง
วัฒนธรรม) และการผลิต (วัตถุ สิ่งของ สินค้า ฯลฯ) ของสังคมเข้ามาเป็นหัวข้อสําคัญของวาทกรรมทาง
ปัญญา กล่าวได้ว่าการมุ่งเข้าไปสู่การประกอบสร้างมโนทัศน์แบบองค์รวม (wholistic conceptualization)
ก็ดี และ ‘การเรียนรู้อย่างเชื่อมโยง’ (connected learning) ก็ดีนั้นมีเข็มมุ่งไปที่การนําเอาความรู้จาก
การศึกษาขั้นสูงที่เป็นกระแสหลักมาถอดรื้อแล้วประกอบสร้างขึ้นใหม่นั่นเอง
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