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การศึกษาการเมือง (political studies) เมื่อเทียบกับรัฐศาสตร์ (political science) ในปัจจุบันจะ
พบว่ามีความแตกต่างตรงที่เป็นการศึกษาข้ามสาขาวิชามากขึ้นเป็นลําดับซึ่งในทัศนะของนักสตรีนิยม
แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของสตรีนิยมในการยืนยันให้เกิดการขยายนิยามของการเมืองให้กว้าง
มากขึ้น กล่าวคือ การยึดถือเรื่อง อํานาจ/ความรู้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทั้งในแง่ของการกําหนด
นิยามว่า การเมืองคืออะไร ร่วมกับการวิเคราะห์ปิตาธิปไตย กับความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะก็ดีนั้น
มีความหมายว่า พัฒนาการของสตรีนิยมมีผลกระทบต่อความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า การเมืองเปลี่ยนไปเลย
ทีเดียว ผลที่ตามมาในต่างประเทศคณะ ภาควิชาในสายศิล ปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสนใจใน
การศึกษาการเมืองแนวใหม่ดังกล่าวนี้ ต้องหันมาให้ความสนใจวิถีทางที่ภาษา วาทกรรมและวัฒนธรรม
ก็ดี หรือเศรษฐกิจ ซึ่งมีพื้นที่ (space) และเวลา (time) เป็นบริบทก็ดี มีส่วนหนุนช่วยในการประกอบ
สร้างและดํารงเอาไว้ซึ่งความแตกต่างทางเพศ/เพศภาวะ เหล่านี้ในปัจจุบันสามารถถูกระบุออกมาให้
เห็นด้วย การศึกษาการเมืองในความหมายที่กว้างกว่าเดิม
อย่างไรก็ตามคณะหรือภาควิชารัฐศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะวางตัวอยู่ในแนวหรือพื้นที่ตามจารีต
ของสาขาวิชาที่ด้านหนึ่งคือ ทฤษฎีการเมืองหรือปรัชญาการเมือง ส่วนในอีกด้านหนึ่งคือ รัฐศาสตร์หรือ
ทฤษฎีแห่งศาสตร์ว่าด้วยรัฐและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ (เช่น ระบบราชการ) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เกิดมี
ความลังเลของรัฐศาสตร์ที่จะขยายนิยามของการเมืองออกไปเกินกว่าพื้นที่ของรัฐ ดังนั้นความหมาย
ของคําว่า รัฐจึงกลายเป็นพื้นที่ของการประชันขันแข่งหรือการวิพากษ์ อย่างไรก็ตามในบางระดับกระแส
ที่พะวักพะวงนี้ตรงกันพอดีกับกระแสรัฐศาสตร์แบบอังกฤษ-อเมริกัน ซึ่งเป็นกระแสหลัก ที่สนใจในการ
วิเคราะห์อย่างเป็นทางการของความเป็นธรรมสาธารณะ ซึ่งเป็นสภาวะเชิงอุดมการณ์ เป็นนามธรรม
และนิยามได้ยาก ทั้งในทฤษฎีการเมืองและในแนวพฤติกรรมศึกษาว่าด้วย กิจกรรมทางการเมืองตาม
แนวของรัฐศาสตร์เดิม ซึ่งในที่สุดต้องเผชิญกับการท้าทายของปรัชญาของยุโรปซึ่งนําเสนอวิธีคิดแบบ
หลังโครงสร้างนิยมและอิทธิพลของจิตวิเคราะห์ท่นี ่าจะมีความสามารถในการอธิบายได้มากกว่า
ท่ามกลางกระแสความพะวักพะวงของรัฐศาสตร์และการวิเคราะห์การเมืองดังกล่าวนี้ นักสตรี
นิยมจํานวนหนึ่งได้ทําแผ่นที่ (mapping) การศึกษาการเมืองใหม่ โดยใช้มิติมุมมองสตรีนิยมโดยมุ่ง
ประเด็นการถกเถียงเชิงวิพากษ์สู่สองประเด็นใหญ่ ๆ คือ ตัวทฤษฎีการเมืองแบบอังกฤษ-อเมริกัน กับ
∗

วันเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไทย เมื่อ 81 ปีมาแล้ว เคยถือกันว่าเป็น ‘วันชาติ’
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กระแสวิธีคิด หรือทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม จากนั้นมุ่งไปสู่ประเด็นที่สองคือ ภาพกว้าง ๆ ของการ
พิจารณาว่า นั ก สตรีนิ ย มได้ทํ าการวิ พ ากษ์ห รือ ท้า ทายความเข้า ใจเดิม ๆ ว่า ด้ว ย ความหมายและ
ขอบเขตของการเมืองอย่างไร
ในส่วนของทฤษฎีการเมือง นักสตรีนิยมได้ทําการอ่านใหม่ในเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดทาง
การเมืองต่าง ๆ จากนั้นยังระบุให้เห็นถึง ไม่เฉพาะว่า ทฤษฎีการเมืองนั้น ๆ พูดถึงบทบาทของผู้หญิงใน
การเมืองเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงสมมุติฐานต่าง ๆ ที่เป็นรากฐาน เช่น ‘ธรรมชาติ’ และบทบาทต่าง ๆ
ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอีกด้วย นอกจากนั้นยังชีใ้ ห้เห็นอุปมาอุปมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะที่ทํา
ให้วาทกรรมที่ชัดเจนซึ่งมีลักษณะเป็นกลางทางเพศภาวะก็ดี วาทกรรมที่มีลักษณะปลดปล่อยผู้คนให้
เป็นอิสระก็ดี ถูกบดบังโดยวาทกรรมที่มีลักษณะยอมรับลําดับความสูงต่ําของความแตกต่างทางเพศ/
เพศภาวะ รวมทั้งค้นพบสมมุติฐานต่าง ๆ ที่ขาดความคงเส้นคงวาต่าง ๆ (inconsistencies) ซึ่งทําให้เกิด
การผลิตซ้ําความเป็นพลเมือง ที่ไม่เท่าเทียมกัน และยังให้ความชอบธรรมกับการกันผู้หญิงออกจาก
ชีวิตสาธารณะอีกด้วย
นอกจากนั้นในการอ่านประวัติศาสตร์ความคิด/ทฤษฎีทางการเมืองใหม่ดังกล่าวนี้ นักสตรีนิยม
ยังพบว่า การยอมรับการแบ่งเป็นสองขั้วระหว่าง สาธารณ/ส่วนตัวก็ดี การสอดรับกันระหว่างวิถีปฏิบัติ
ต่าง ๆ ทางการเมือง สําหรับ ความเป็นชาย (masculinity) ความเป็นมนุษย์ (humanity) กับความ
ประเสริ ฐ ทางศี ล ธรรมของผู้ ค นในสั ง คม (civic virtue) ถู ก นั ก สตรี นิ ย มเปิ ด เผยออกมาให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เช่นเดียวกับโครงสร้างของกฎหมายและการเมืองที่มีลักษณะ
กีดกั นทางเพศ/เพศภาวะ ซึ่งในวิธีคิดใหม่ถือว่ าเป็นสิ่งประกอบสร้ างอย่างชั ดเจน ส่ว นในเรื่อ ง
โครงสร้างที่ซับซ้อนต่าง ๆ ของอภิปรัชญา (metaphysical edifices) ที่ทําการกําหนดนิยามผู้หญิงเข้ากับ
ธรรมชาติก็ดี ความไร้เหตุผลก็ดี เหล่านี้ต่างล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการอธิบายถึงความลึกซึ้ง
(profundity) ที่อํานาจเชิงเพศภาวะทํางาน หรือทําหน้าที่ของมัน ในขณะเดียวกันการตระหนักรู้ต่าง ๆ
เหล่านั้นมีผลทําให้นักสตรีนิยมมีกําลังใจในการแสวงหามโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสตรีนิยมจึงทําให้
พวกเธอท้าทาย รากฐานต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งและมีอิทธิทางความคิดอย่างมากของความคิดทางการเมือง พูด
อีกอย่างหนึ่ง คือ สตรีศึกษา/สตรีนิยมคั ดค้านลัทธิรากฐานนิยม (foundationalism) และตัดสินนิย ม
(determinism) ที่เป็นฐานคิดหลักของหลากหลายสาขาวิชา
ความแตกต่างระหว่างนักรัฐศาสตร์กับนักสตรีนิยมแนววิพากษ์
กล่ า วได้ ว่ า ในขณะที่ นั ก รั ฐ ศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ ส นใจกั บ คํ า ถามแนวประจั ก ษ์ นิ ย ม (empirical
questions) ทางการเมืองมากกว่า คําถามแนวมาตรฐานทั่วไปของพฤติกรรมด้านต่าง ๆ (normative
questions) ดังนั้น นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศ/เพศภาวะใดจึงเหมือนกับนักสังคมศาสตร์สาขา
อื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของการทําการวิจัยเพื่อประกอบสร้างความรู้ กล่าวคือ มุ่งมั่นต่อการ
รวบรวม (collect) และตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ (collate) ในแนวทางวัตถุวิสัย (objective) และ
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อ้างว่าปราศจากคํานิยาม (value free) ทั้งนี้เพื่อที่จะระบุและคาดการณ์สภาวะที่เรียกว่า ความเป็นปกติ
ต่าง ๆ (regularities) หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาในพฤติกรรมของผู้คนในสังคม (โปรดดู วัตถุวิสัย/
objectivity) ดังนั้นด้วยการมุ่งประเด็นความสนใจของนักรัฐศาสตร์แนวเดิมเช่นนี้จึงนําไปสู่การมองหา
การทํ างานของอํานาจที่มองหรือสั มผัสได้ด้ว ยสายตามหรือ เป็นเรื่องที่เห็ นได้จากภายนอกมากกว่า
ในขณะที่นักสตรีนิย มตอบสนองต่อ การประกอบสร้างความรู้หรือการวิจัย ทางการเมือ งที่เ ป็นไปใน
ลักษณะที่ผสมผสาน กล่าวคือนักสตรีนิยมบางคนลุกขึ้นมาท้าทายสมมุติฐานเชิงญาณวิทยาต่าง ๆ
(epistemological assumptions) ซึ่งวางอยู่ใต้สมมุติฐานของการประกอบสร้างความรู้ท่ีว่านั้น เช่นด้วย
การตั้งคําถามทั้งการอ้างความเป็นกลางทางค่านิยมที่มีปัญหาของการศึกษานั้น ๆ ซึ่งนักสตรีนิยมเชื่อ
ว่าผู้ประกอบสร้างความรู้หรือนักวิจัยต้องเลือกตามความสนใจหรือผลประโยชน์ของการวิจัยที่กําลังทํา
อยู่ อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเธอท้าทายคือการแบ่งแยก ‘ผู้รู้’ กับ ‘สิ่งที่รู้’ หรือ ‘ผู้ถูกรู้’ ‘ถูกศึกษา’ อย่าง
แข็งกระด้างตายตัว ส่วนนักสตรีนิยมบางกลุ่มอาจตั้งคําถามต่อวิถีทางที่การประกอบสร้างความรู้นั้น
ว่าเป็นรูปแบบและเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบผู้ชาย (quintessentially masculine) หรือไม่ (โปรดดูเรื่องญาณ
วิทยาแนวสตรีนิยม/feminist epistemology) ยังมีนักสตรีนิยมอีกไม่น้อยที่วิพากษ์วิจารณ์การศึกษา
การเมืองแนวรัฐศาสตร์เดิมว่า ไม่สนใจใยดีกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้หญิงในแนวสตรี
นิยม ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นบางส่วนว่านักรัฐศาสตร์แนวเดิม ๆ ที่เป็นกระแสหลักอยู่ในขณะนี้
ขาดความสนใจประเด็นผู้หญิง กล่าวคือความสนใจในการศึกษาการเมืองแนวพฤติกรรมศาสตร์ของ
พวกเขาที่มักจะติดอยู่กั บกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดํ าเนินการโดยผู้ชายตามจารีตดังกล่าวนี้ยังส่งผลให้เกิด
‘การมองไม่เห็นผู้หญิง’ (women’s invisibility) ไปพร้อม ๆ กันกับช่วยการกําหนดนิยามสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ไปในแนวทางที่มีผู้ชายเป็นศูนย์กลาง
กระนั้นก็ตามมีนักสตรีนิยมอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยืนยันในความสําคัญของวิธีการสร้างความรู้/
การวิจัยในแบบ ‘วิธีการทางสังคมศาสตร์ท่เี ป็นวิทยาศาสตร์’ (social scientific methods) พร้อม ๆ กันไป
กับการยึดมั่นอยู่ในการทุ่มเทผูกมัดกับการเมืองต่าง ๆ ของพวกเธอ ซึ่งก็กล่าวได้ว่าความสําเร็จของ
พวกเธอในการเข้าไปแทรกซึมวิชารัฐศาสตร์ พร้อม ๆ กันไปกับความมุ่งมั่นในการเข้าไปสร้างฐานข้อมูล
เรื่องกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ของผู้หญิงนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอนในการทําให้ชีวิตทางการเมือง
ของผู้หญิงถูกมองเห็นมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือทําให้ เพศภาวะ กลายเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญของการ
คาดการณ์ ห รื อ การทํ า นายทางการเมื อ ง เช่ น ในเรื่ อ งพฤติ ก รรมในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ บ รรดาประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ของผู้ ห ญิ ง ถู ก มองว่ า เป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ ห ญิ ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากการตัดสินใจทางนโยบายกฎหมายและนโยบายทางการเมือง ส่วนในด้านบทบาทของ
ผู้หญิง ทางการเมืองก็เช่นกัน บรรดาพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ บ้างก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
วาระทางการเมืองต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อผู้หญิงมากขึ้น แต่อาจไม่สอดคล้องกับประเด็นของนักสตรี
นิยมอย่างครบถ้วนและแท้จริงก็เป็นได้ ด้วยเหตุน้ีท่จี ริงแล้วทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้หญิง
พร้อมกับยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี เป้าหมาย และความสําเร็จ กลายเป็นหัวข้อของการศึกษาไปด้วย
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คุณูปการณ์ของนักสตรีศึกษา-สตรีนิยมต่อการศึกษาการเมือง
ก่อนอื่นต้องย้ําอีกทีว่า การศึกษาการเมืองในทัศนะสตรีนิยมไม่เหมือนกับรัฐศาสตร์ดังกล่าว
มาแล้ว จึงกลายเป็นด้านสําคัญหลายด้านของ ‘การเมืองศึกษา’ หรือ ‘political studies’ กล่าวคือ
การเมืองศึกษาแนวสตรีนิยมได้ท้าทายการเมืองศึกษาลึกลงไปถึงมโนทัศน์พื้นฐานต่าง ๆ ระเบียบวิธีการ
ประกอบสร้างความรู้/การวิจัยที่หลากหลาย รวมไปถึงครอบคลุมหัวข้อที่ศึกษาซึ่งกว้างขวางมากขึ้น
และที่สําคัญมากคือ การเมืองศึกษาแนวสตรีนิยมทําการตรวจสอบ วิพากษ์หรือประชันขันแข่ง หรือเข้า
ไปแย่งชิงการกําหนดนิยามต่าง ๆ ของการเมือง จนบางครั้งก่อให้เกิดวิกฤตในการศึกษาการเมืองแบบ
เก่าได้ ทั้งนี้ส่ว นหนึ่งเป็ นเพราะการขยายการจั ด ประเภทหรือ นิย ามว่ า การเมือ งคือ อะไร เป็ นสิ่ง ที่
ขบวนการสตรีนิยมตั้งใจทํามานาน ตั้งแต่เมื่อที่นักสตรีนิยมรุ่นแรก ๆ ยืนยันให้มีการนําเอาประเด็นสิทธิ
พลเมืองต่าง ๆ (civil rights) เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่ครัวเรือน (เช่น การเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิ
ได้รับการศึกษา) นักสตรีนิยมคนสําคัญคนหนึ่งคือ เคท มิลเล็ตต์ (Kate Millett) ผู้ชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปิตาธิปไตยกับการเมืองเชิงเพศ (sexual politics) หรือปัจจุบันนักสตรีนิยมมักใช้คํา
ว่า การเมืองเชิงเพศภาวะ/เพศวิถี โดยบ่งชี้ว่า วางอยู่บนหลักการหรือพื้นฐานว่า ปิตาธิปไตยที่มักจะ
ยืนยันว่าเป็นการแสดงออกในเชิงของปรากฏการณ์ท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวและใกล้ชิด (เช่น เพศวิถี) ตาม
จารีตของการกําหนดนิยามแบบเดิม ๆ นั้น มักจะได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์โดยโครงสร้างต่าง ๆ ที่
เป็นสาธารณะของอํานาจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เช่น ถือว่าการมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้องจะต้องมีการ
จดทะเบียนสมรสระหว่างเพศตรงข้ามเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาการเมืองแนวสตรีนิยมภายหลังโครงสร้าง
นิยมจึงมีจุดเน้นย้ําซ้ําแล้วซ้ําอีก ที่การสอดรับ หรือ ถักทอกันไปมาระหว่างอํานาจกับความรู้จึงทําให้
มุ่งเน้นประเด็นไปสู่ การเมืองเรื่องตัวตน (politics of the self) ซึ่งส่งผลต่อไปให้เห็นว่า อํานาจนั้นมีอยู่
ทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมักมองไม่เห็น แนวทางนี้ของสตรีนิยมนําไปสู่ความสนใจของนักสตรีนิยมสู่การ
ประกอบสร้างความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และร่างกายที่มีเพศ (sexed bodies)
ส่งผลต่อไปสู่อิทธิพลมหาศาลต่อการเขียนแผนที่ทางการเมืองเชิงเพศภาวะกันใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจ
กล่าวได้ว่ากระแสความกระตือรือร้นและมีพลังที่ว่านี้มักจะเกิดภายนอกภาควิชาหรือคณะรัฐศาสตร์
หรือการเมืองทั้งหลาย
สรุปแล้ว การเมืองศึกษากับสตรีนิยมเชื่อมโยงกันในหลากหลายทาง นักสตรีนิยมบางส่วนก็ยัง
ยินดีที่จะใช้หลักการทางวิธีวิทยาของรัฐศาสตร์หรือศาสตร์ทางการเมือง หรือมีความหมายแคบกว่านั้น
อีกคือ ‘ศาสตร์ว่าด้วยรัฐ’ ที่เรียกกันว่า ‘วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ’ ในการเพิ่มให้เกิดการมองเห็น
ผู้หญิงทางการเมืองมากขึ้น และเพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้หญิง แต่พร้อมกันนั้นก็ตั้ง
คําถามกับวิธีวิทยาและมิติมุมมองหลักต่าง ๆ ของการเมืองศึกษาแนวเดิมหรือรัฐศาสตร์กระแสหลักว่า
มีลักษณะเป็นผู้ชาย (masculine) มากเกินไปหรือไม่ พวกเธอได้ใช้การประกอบสร้างต่าง ๆ ทางทฤษฎี
ของกระแสหลักเพื่อนําไปสู่การทําความเข้าใจ ความไม่เสมอภาคทางเพศและความแตกต่างทางเพศ แต่
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พร้อมกันนั้นก็ได้วิพากษ์การประกอบสร้างเหล่านั้นว่า มีอคติทางเพศภาวะ นักสตรีนิยมบางส่วนช่วยกัน
วิพากษ์ในเชิงว่า การศึกษาการเมืองแนวกระแสหลักนั้น โดยตัวมันเองแล้วเป็น ‘การเมือง’ อย่างมาก
แต่บางครั้งพวกเธอก็มักจะทําให้มันไม่เป็นการเมืองด้วย (กล่าวคือทําให้ขาดพลังทางการเมือง) พร้อม
กันนั้นก็วิพากษ์หรือประชันขันแข่งกับการเมืองกระแสหลักว่าด้วยขอบเขตต่าง ๆ (boundaries) ของ
การเมืองและนําไปสู่การวิพากษ์ปัจจัยหลักและกระบวนทัศน์ต่าง ๆ (paradigms) ของสาขาวิชานั้นไป
ด้วยในขณะเดียวกัน
---------------------------∗ ส่วนใหญ่เก็บความจาก Diana Coole ใน Code, L., ed., (2004: 388-389) Encyclopedia of
Feminist Theories, Routledge, London and New York.
∗∗ เหตุจูงใจในการเก็บความเรื่องนี้มาเล่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าหากสตรีศึกษาเข้าร่วมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยในแบบสหวิทยาการ สตรีศึกษาควรจะร่วมโดยมีเงื่อนไขเชิงจุดยืนอะไรบ้าง

