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ก่อนที่จะทําความเข้าใจสตรีศึกษาในลักษณะทฤษฎีวิพากษ์∗∗ ควรทําความเข้าใจเบื้องต้นว่า
สตรีศึกษาในฐานะที่เป็นสาขาวิชาที่อาจถูกจัดได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของสหวิทยาการในกลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันอาจข้ามสาขาไปในกลุ่มวิชาศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ได้ด้วย ด้วยเหตุผลว่า การศึกษาชีวิตทางพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลก็
ดี กลุ่ม ชุมชน สังคม ประเทศ และหน่วยอื่น ๆ ของการจัดประเภทมนุษย์ เช่น เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ ชนชั้น
เพศ/เพศภาวะ อายุ และลักษณะทางร่างกาย-จิตใจ และอื่น ๆ ก็ดี นั้นจําเป็นต้องทําในลักษณะองค์รวม
ซึ่งไม่สามารถทําได้โดยใช้ทฤษฎี มิติมุมมอง หรือระเบียบวิธีวิจัยแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพราะ “ความ
เป็นมนุษย์” มีมากมายหลากหลายมิติ ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งของทฤษฎีวิพากษ์และสตรี
นิ ย มแนวทางนี้ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ก ลายเป็ น ประเด็ น ที่ ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากวิ ธี คิ ด แบบหลั ง
โครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยมด้วย
นอกจากนั้นในทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มวิชาใดต่างล้วนมีการประกอบสร้างกรอบคิดหรือ
ทฤษฎีขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือประเด็นที่สาขาวิชานั้น ๆ ต้องการศึกษา การประกอบสร้างและ
การใช้ทฤษฎีถือ ว่า ทํ าให้การศึกษาหรือการประกอบสร้างความรู้นั้นมี “ความน่าเชื่อถือ” กล่าวคือ
“ความรู้ที่ประกอบสร้างขึ้นมา” นับแต่ยุคทันสมัยเป็นต้นมานั้น “เป็นระบบ” “มีเหตุมีผล” โดยเฉพาะ
“มีเหตุมีผลในทางวิทยาศาสตร์” สามารถนําไปใช้อธิบายได้ทั่วไปหรือ “เป็นสากล” ไม่ถูกจํากัดด้วย
เวลาและสถานที่ เ ป็ น ต้ น แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ท ฤษฎี ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วถู ก ท้ า ทายโดยวิ ธี คิ ด แบบหลั ง
โครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยมเช่นกัน

∗

แรงจูงใจในการเขียนเกิดมาจากต้องการเสนอเนื้อหาสาระสําคัญเบื้องต้นของวิชาสตรีศึกษาในลักษณะทฤษฎีวิพากษ์
ในหลักสูตรบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา ที่เปิดสอนในภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
∗∗

วิพากษ์ แปลมาจาก ‘critical’ อาจแปลว่า ‘พินิจ’ ‘เพ่งเล็งเชิงจับผิด’ ด้วยการตั้งคําถามอย่างถึงรากถึงโคนต่อสิ่งที่
ต้องการวิพากษ์ ทั้งนี้กระทําด้วยการสืบหารากเหง้าทางความคิดย้อนกลับไปหาต้นตอว่า เป็นมาอย่างไร และมีความ
ขัดแย้ง ความไม่คงเส้นคงวา หรือมีจุดอ่อน/ช่องว่าง ภายในสิ่งที่ต้องการวิพากษ์อะไรบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้อาจนําไปสู่
ข้อเสนอใหม่ได้ด้วย
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อย่างไรก็ตามในข้อเขียนนี้ต้องการมุ่งประเด็นสู่การวิพากษ์ทฤษฎีในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่ แต่อาจมีบ้างที่พาดพิงถึงกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา และ
สื่อสารมวลชน ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น จิตวิทยา และจิตวิเคราะห์ เป็นต้น
ทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) : ทัศนะทางสังคมวิทยา
ในทางสังคมวิทยามองว่า ทฤษฎีวิพากษ์มีความใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันมากกับสถาบันที่เรียกว่า
แฟรงเฟอร์ตสคูลออกโซเชียลรีเสอร์ช หรือ Frankfurt School of Social Research ทั้ง ๆ ที่เรา
อาจสืบย้อนจุดกําเนิดของทฤษฎีวิพากษ์กลับไปผ่านทางการศึกษาทําความเข้าใจวิธีคิด หรือปรัชญา
เฮเกลเลียนนิสม์ หรือ Hegilianism กับ ลัทธิมาร์กซ์แนวตะวันตก หรือ Western Marxism ได้
ด้วย ซึ่งสิ่งที่เรียกกันว่า ลัทธิมาร์กซตะวันตกนีใ้ นปัจจุบันมีมากมายหลายสายหลายแนว ทั้งนี้เป็นเพราะ
ลัทธิมาร์กซ์ในช่วงเวลาห้าสิบ-หกสิบปีท่ีผ่านมาได้ปรับตัวโดยนําเอาวิธีคิดแนวต่าง ๆ ของสํานักคิด
อื่น ๆ เข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง จิตวิเคราะห์ หรือ psychoanalysis และ ทฤษฎีระบบหรือ
system theory ด้วย ตรงนี้นักศึกษาและผู้สนใจ ควรจะค้นคว้าด้วยตัวเองเพิ่มเติม
หลักการสําคัญต่าง ๆ ของทฤษฎีวิพากษ์
ในที่นี้อาจกล่าวเชิงสรุปได้ว่า หลักการสําคัญของทฤษฎีวิพากษ์ น่าจะนิยามได้อย่างชัดเจนที่สุด
ว่า มีลั ก ษณะที่ แตกต่า ง (contrast) กั บ หลั ก การต่าง ๆ ของทฤษฎี หรือ วิธี คิด ของศตวรรษที่ยี่สิ บ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง postitivism ที่เราแปลเป็นภาษาไทย (บาลี) ว่า ปฏิฐานนิยม ซึ่งหมายถึงปรัชญาที่
มีฐานอยู่บนสิ่งที่เห็นและพิสูจน์ได้ ซึ่งบางครั้งนักคิด นักทฤษฎีที่สนับสนุนทฤษฎีวิพากษ์เรียกว่าเป็น
ปรัชญาเชิงปฏิเสธ หรือ negative philosophy นอกจากนั้นทฤษฎีวิพากษ์นั้น อาจมองได้ว่าเป็นวิธีคิดที่
เป็นฝ่ายตรงข้ามกับความคิดที่ว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางผัสสะ หรือ sense-experience ของ
เรา ทฤษฎีวิพากษ์เป็นรูปแบบหนึ่งของ เหตุผลนิยม หรือ rationalism ในความหมายว่า นักทฤษฎีแนวนี้
ยืนยันว่า แหล่งที่มาของความรู้ของเราก็ดี แหล่งที่มาของความเป็นมนุษย์ของเราก็ดีคือ ข้อเท็จจริงว่า
เราทั้งหมดล้วนเป็น ‘สิ่ง’ ที่มีเหตุมีผล หรือ ‘rational beings’ รากเหง้าของความคิดนี้ของทฤษฎีวิพากษ์
กล่าวได้ว่ามาจาก ฟรีดริช เฮเก็ล (George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) นักปรัชญาชาว
เยอรมัน ผู้กล่าวว่า (อะไรที่ว่า) ‘จริงคือมีเหตุมีผล’ หรือ ‘real is rational’ ดังนั้นเราอาจมองว่า ทฤษฎี
วิพากษ์เป็นทฤษฎีที่กล่าวว่า สิ่งที่เป็นจริงน่าจะเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผล อย่างไรก็ตามความมีเหตุมีผลใน
บริบทนี้ ไม่ อ้างถึงตรรกที่เป็นทางการ (formal logic) แต่อ้างถึง กระบวนการของความคิดที่มี
ลักษณะวิภาษวิธี (dialectical process of thought) ที่ถือว่า องค์รวมทั้งหมดสําคัญกว่าส่วนต่าง ๆ ที่
ประกอบกันขึ้นมาเป็นองค์รวม ซึ่งพวกเราบางคนคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วในบางระดับ กล่าวคือนักวิชาการ
ไทยกลุ่มหนึ่งใช้คําว่า “การศึก ษาแบบองค์รวม” หรือ “บูรณาการ” มานานพอสมควร นอกจากนั้น
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ความมีเหตุมีผลในบริบทนี้ยังให้ความสําคัญต่อ สภาวะความขัดแย้งต่าง ๆ ปรากฏตัวอย่างต่อเนื่อง
และหายไปในสภาวะใหม่ ที่ เ กิ ด จากการที่ ส ภาวะหนึ่ ง (thesis) ขั ด แย้ ง กั บ อี ก สภาวะหนึ่ ง
(antithesis) ทําให้เกิดกระบวนการสร้างสภาวะใหม่ต่าง ๆ (new synthesis) ขึ้นมา สําหรับ เฮเก็ล
แล้ว ประวัติศาสตร์เคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้งไปสู่ข้อสรุปต่าง ๆ ที่มีเหตุมีผล อย่างไรก็ตาม
เมื่อนักมาร์กซิสม์นําเอาปรัชญาของเฮเก็ลไปใช้พวกเขาก็ค่อย ๆ ขจัดความคิดว่าด้วยสภาวะที่หนีไม่พ้น
(inevitability) ออกไป (เช่น พู ด ว่ า “ทุ นนิ ย มจะถู ก ทํ าลาย”) แล้ว นํ าปรั ช ญาเฮเก็ ลไปเชื่อ มโยงกั บ
กระบวนการ “human praxis” ที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่า กระทํา (doing) ในภาษาไทยอาจมี
ผู้แปลไว้หลายคํา ในที่นี้ใช้ในความหมายของ ปฏิบัติการของมนุษย์ นักศึกษาและผู้สนใจหากต้องการ
ค้นคว้าทัศนะนี้ในรายละเอียดมากกว่านี้ ควรดูงานที่อาจถือกันว่าสมบูรณ์ท่ีสุดในเรื่องนี้คือ งานของ
György Lukács (1885-1971) นักปรัชญามาร์กซิสม์ชาวฮังกาเรียน โดยเฉพาะหนังสือชื่อ History and
Class Consciousness (1923) เราอาจมีเวลาและพื้นที่กลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งในภายหลัง
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของทฤษฎีวิพากษ์มักจะเกี่ยวข้องกับการมองไปข้างหน้า หรือฉาย
ภาพถึง ความเป็นไปได้บางระดับของอุตมรัฐ หรือ “utopian state” ในอนาคต จริงอยู่แม้ว่า (โดยเฉพาะ
ในงานของสํานักแฟรงค์เฟอร์ต) บางครั้งอาจดูราวกับว่า อุตมรัฐที่ว่านี้เป็นอดีตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
หากมองมาจากความคิดเรื่องความมีเหตุมีผลก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่จะอนุมานหรือคาดคะเนถึง
รูปแบบพื้นฐานของ สังคมที่มีเหตุมีผล (rational society) โดยความเชื่อในเชิงบวกว่าการที่เราเป็นมนุษย์
นั้นเพราะเราทั้งหมดล้วนมีคุณภาพหรือศักยภาพของการมีความคิดที่มีเหตุมีผล เพราะฉะนั้นสังคมที่มี
เหตุมีผล จึงเป็นสังคมที่เราทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของ
เรา (คําว่า สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงสังคม) ตรงนี้เองที่เปิดโอกาสเชิงมาตรฐานให้เราสามารถ วิพากษ์
สังคมต่าง ๆ ที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่งในที่น้ีหมายถึงสังคมที่กันออก (exclude) ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็น
‘ชายขอบ’ จากการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการเมือง
คําถามที่ขอแทรกไว้ตรงนี้คือ “สังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นหรือไม่?” .....ถ้าเป็น เราก็มีสิทธิ
วิพากษ์ .....และทฤษฎีสตรีนิยมโดยภาพรวม ๆ แล้วจึงเป็นทฤษฎีวิพากษ์ในบางระดับ เราจะพูดถึงเรื่อง
นี้ต่ออย่างแน่นอน แต่ในตอนนี้เราจะยังคงพูดถึงลักษณะวิพากษ์ในสังคมวิทยาต่อไปก่อน
ในทัศนะของเจอร์เก็น ฮาร์เบอร์มาส (Jürgen Habermas) ผู้ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนร่วม
สมั ย คนสํ าคั ญ ของสํ านั ก แฟรงเฟอร์ตก็ ว่าได้ เขาเห็ นว่า หุ่นจํ าลองที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวไว้
ข้างบนของสํ านั กนี้อาจอยู่ที่มนุษ ย์ทั้งหลายทั้งมวลล้วนใช้ภาษาด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่าภาษานั้น ๆ จะ
แตกต่างกัน ดังนั้นสภาวะ utopia ของเขาจึงเป็นภาวะของ ‘สถานการณ์เชิงอุดมการณ์ของสุนทร
พจน์’∗ หรือถ้าดูภาษาอังกฤษน่าจะให้ความหมายที่ตรงกว่าคือ เป็น ‘ideal speech situation’ ที่ผู้คน
ทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการถกเถียงสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน
∗

‘ผู้เล่า’ อยากแปลใหม่ว่า ‘สถานการณ์เสรีภาพทางทฤษฎีของสิทธิเสรีภาพในการพูด’
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อย่างไรก็ตามหากมองมาจากการถกเถียงทางทฤษฎีแล้วจะพบว่า ทฤษฎีวิพากษ์ทํางานใน
ลักษณะวิภาษวิธี (โปรดย้อนกลับไปดู เฮเก็ล) ไม่ใช่ วิธีการมองแบบเอา ‘ความจริง’ ชุดหนึ่ง มาวาง
แบบเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ (juxtaposing) กับสิ่งที่อ้างว่าเป็น ‘ความจริง’ อีกชุดหนึ่ง หากแต่เป็น
การค้นหาความขัดแย้งภายในต่าง ๆ และบรรดาช่องว่าง (gaps) ในระบบคิดนั้นเอง แล้วนําออกมาแสดง
จากนั้นก็ผลักดันให้ความขัดแย้งดังกล่าวดําเนินต่อไป (เช่นตั้งคําถามต่อไปเรื่อย ๆ) จนกระทั่งถึงจุดที่ว่า
บางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างปรากฏตัวขึ้นมา วิธีการนี้บางครั้งเรียกกันว่าเป็นการวิพากษ์จากภายใน
หรือ ‘internal critique’
การรู้จักภูมิหลังของ สํานักแฟรงค์เฟอร์ตเพื่อการวิจัยสังคม หรือ The Frankfurt School for
Social Research ไว้บ้างน่าจะช่วยให้เข้าใจบริบทที่มีผลต่อพัฒนาการของวิธีคิดต่าง ๆ ของสํานักนี้ได้ดี
ขึ้น
สํานักนี้ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1923 (พ.ศ.2466 ก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองไทยจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยทางรัฐสภาเป็นเวลา 9 ปี) วัตถุประสงค์ของการตั้ง
สํานักหรือสถาบันนี้เพื่อเป็นศูนย์วิจัยสังคม ตามชื่อที่ระบุไว้ บรรดานักคิดนักวิชาการระดับนําของสํานัก
นี้เริ่มแรกอพยพมาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหนีการผงาดขึ้นมาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler)
และการแพร่ขยายของลัทธินาซี ซึ่งชี้ให้เห็นความโหดเหี้ยมทารุณต่าง ๆ ที่มนุษย์สามารถกระทําต่อ
มนุษย์ด้วยกันได้ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว โดยเยอรมันและการทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาใส่
ญี่ปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงบางคนก็ยังคงอาศัยอยู่ในอเมริกา แต่บางคนก็กลับมา
ประเทศเยอรมัน นั กคิด นั ก วิชาการที่ถือกั นว่าเป็ นแกนกลางของสํานั ก นี้ไ ด้แก่ ธีโอดอร์ อดอร์ โ น
(Theodor Adorno) แม็กซ์ ฮอร์คไฮคเมอร์ (Max Horkheimer) เฮอร์เบอร์ต มาร์คัส (Herbert
Marcuse) นอกจากนั้นยังมีนักคิด นักวิชาการและปัญญาชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังผู้มีสัมพันธ์กับสํานัก
แฟรงค์เฟอร์ต ได้แก่ ลีโอ โลเวนธาล (Leo Lowenthal) คาร์ล วิตต์โฟเกล (Karl Wittfogel) และอีกคน
หนึ่งที่นักศึกษาและผู้สนใจอาจรู้จักอยู่บ้างแล้ว ในฐานะนักปรัชญาชื่อดั งร่ว มสมั ยคือ อีริค ฟรอมม์
(Erich Fromm)
จุ ด เด่ น ของสํ า นั ก นี้ ที่ มี ม าตั้ ง แต่ ต้ น และเป็ น ลั ก ษณะประการหนึ่ ง ของการที่ ทํ า ให้ สํ า นั ก นี้ มี
ลักษณะวิพากษ์หรือ “critical” คือ การวิพากษ์ลัทธิมาร์กซ์แบบดั้งเดิมหรือ ‘orthodox Marxism’
ที่เน้นหรือตอกย้ําปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธี หรือ ‘dialectic materialism’ ซึ่งนําไปสู่การอธิบาย การ
ผลิต (production) วัตถุปัจจัยในการดํารงชีพของสังคมเป็นหลักคิดพื้นฐาน ที่บางครั้งเราจะได้ยินว่าเป็น
การเน้นย้ําความสําคัญของ ‘โครงสร้างส่วนล่าง’ ซึ่งหมายถึง โครงสร้างเศรษฐกิจ และอะไรอีกหลาย
อย่างที่ตามมา (เช่น วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ historical materialism) โดยสํานักนี้นําเสนอการวิเคราะห์
อุดมการณ์และการเมือง เข้ามาเป็นจุดเน้นสําคัญของการอธิบายอิทธิพลของอุดมการณ์กับความ
ขัดแย้งทางชนชั้น
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ในทัศนะของผู้ก่อตั้งของสํานักแฟรงค์เฟอร์ตที่ต่อมาได้รับการขนานนามว่า ‘classic critical
theory’ นั้น เป้าหมายใหญ่ ๆ ของการวิพากษ์อยู่ท่ี
หนึ่ง (การให้) เหตุผลในเชิงเครื่องมือหรือ ‘instrumental reason’ ซึ่งในที่น้ีจะพูดถึงอย่าง
คร่ า ว ๆ ไว้ ก่ อ นว่ า หมายถึ ง ชุ ด ของเหตุ ผ ลต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการมองโลก รวมทั้ ง มองคนอื่ น ๆ ใน
ความหมายว่า เราจะใช้ ป ระโยชน์ จากโลกนี้แ ละคนอื่น ๆ ได้ อ ย่างไร (หมายความว่า ‘เหตุ ผล’
ต่าง ๆ นั้น มีไว้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุถึงผลประโยชน์-ผู้เล่า) .....อนึ่งการใช้ประโยชน์ในที่นี้หมายถึง
‘exploit’ ซึ่งนําไปสู่การแบ่งแยกความเป็นจริง (fact) ออกจากคุณค่า (value) กับการลด
ความสําคัญของคุณค่าต่าง ๆ ให้มีบทบาทที่ต่ําต้อยด้อยค่าหรือไม่มีความสําคัญในเรื่องความรู้
และชีวิต วิธีคิดแบบนี้สําหรับผู้ก่อตั้งสํานักแฟรงค์เฟอร์ตแล้วถือว่าเป็นวิธีคิดที่เป็นแบบฉบับของสังคม
อุตสาหกรรมเลยทีเดียว พร้อมกันนั้นวิธีคิดแบบนี้ยังเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับข้อสอง
สอง รู ป แบบของการครอบงํ าชนิด รวบอํ านาจเบ็ ด เสร็ จ หรือ ‘totalitarian form of
domination’ ในสังคมอุตสาหกรรมที่พวกเขาวิเคราะห์ว่าผูกโยงอย่างใกล้ชิดมาก ๆ กับการให้ หรือการ
ใช้เหตุผลในเชิงเครื่องมือเพื่อการขูดรีด หรือหาประโยชน์จากโลกและผู้คนทั้งหลายที่พูดถึงในข้อหนึ่ง ซึ่ง
ต่อมาก็มีคนขยายความว่าเป็นอุดมการณ์ท่ีมีลักษณะครอบงําหรือ ‘hegemony/hegemonic’ เช่น ใน
ทัศนะของ หลุยส์ อัลธูสส์แซร์ (Louise Althussers) เป็นต้น อนึ่งเราจําเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกใน
ตอนหลังเพราะสําคัญมาก
ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีวิพากษ์แนวสํานักแฟรงค์เฟอร์ต กล่าวกันว่ามีช่ือเสียง
ในทัศนะการมองแบบทุทรรศนิยม หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือ ทัศนะที่มองในแง่ร้าย (pessimistic)
แต่จะเข้าใจทัศนะนี้ว่า มีประโยชน์หรือมีคุณูปการก็ต่อเมื่อถามว่า มองอะไรในแง่ร้าย? คําตอบคือ
มองชุดของ ‘เหตุผล’ ที่ใช้สนับสนุนระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันก็มองเห็นด้าน
ที่เป็นจุดอ่อนของลัทธิมาร์กซ์แบบดั้งเดิม ดังนั้นใครที่ไม่ค่อยไว้วางใจกับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่
ก็ไม่ไว้ใจลัทธิมาร์กซ์ก็อาจสนับสนุนลักษณะนี้ของสํานักแฟรงค์เฟอร์ต กล่าวคือทัศนะนี้โต้แย้งว่า ทุน
นิยมสามารถเอาชนะข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในตัวของระบบเอง เช่น ‘ความขัดแย้งทางชนชั้น’ หรือ ‘class
conflicts’ ดังนั้นชนชั้นผู้ใช้แรงงานจึงถูกรวมเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมเรียบร้อยไปแล้ว ผลที่ตามมาคือ ความ
ไม่น่าจะเป็นไปได้ของสงครามระหว่างชนชั้น เช่น การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ หรือการปฏิวัติชาวนา
เพราะฉะนั้นจึ งจํ า เป็ น ต้อ งมองหาคนกลุ่ม ใหม่ ท่ีเ ป็ นกลุ่ มชายขอบ (อํ านาจ) ในสั งคม ตั ว อย่า งเช่ น
เฮอร์เบอร์ต มาร์คัส (Herbert Marcuse) มองว่าอาจเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic groups) หรือแม้กระทั่ง
นักศึกษาในฐานะที่เป็นกลุ่มจัดหาหรือเป็นพลังที่มีความเป็นไปได้ที่จะยืนอยู่ตรงข้ามกับทุนนิยม อนึ่ง
เมื่อเล่ามาถึงจุดนี้ขอเสนอแนะให้นักศึกษาและผู้สนใจสตรีนิยม/สตรีศึกษาย้อนกลับไปดูประวัติการ
เคลื่อนไหวของ ‘ฝ่ายซ้าย’ หรือ ‘แดงเก่า’ ในสังคมไทย เช่น บางส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย และ
ขบวนการกรรมกร ชาวนา และนิสิตนักศึกษาไทยในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ ‘สิบสี่ตุลาฯ’ และ ‘หก
ตุล าฯ’ จะพบว่าข้อ เสนอของมาร์คั สน่าสนใจมาก แต่นักคิดในแนวสํ านั กแฟรงค์เ ฟอร์ตบางคน เช่น
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ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theordor Adorno) ดูเหมือนจะมองเห็นเครื่องหมาย หรือสัญญาณของความหวังต่อ
การลุกขึ้นมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุนนิยมว่ามีน้อยกว่า มาร์คัส กล่าวคือ เขามองว่าแทบจะไม่มีอะไรเลย
ที่จะมีลักษณะเป็นกบฏต่อทุนนิยมเกินไปกว่า วัฒนธรรมที่มาก่อนเวลา หรือก่อนยุคก่อนสมัยนิยม
หรือ ‘avant-garde culture’ ที่อย่างน้อยมีบทบาทในการกระตุ้นเตือนหรืออาจถึงขั้นบังคับให้ผู้คนคิด
ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนที่คนดูดูแล้วไม่เข้าใจ แถมยังกล่าวว่า ‘ตอนวาดรูปนั้น คน ๆ นั้นน่าจะเมากัญชา’
หรือ ‘เสียจริต .....สวยก็ไม่สวย’ อะไรทํานองนั้น แต่บางคนก็อาจตั้งคําถามว่า ภาพนั้นต้องการบอก
อะไรเรา เป็นต้น อนึ่งในทัศนะของนักสตรีนิยมและนักสังคมวิทยาจํานวนหนึ่งเห็นว่า ช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา ‘ขบวนการผู้หญิง’ มีศักยภาพมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคม
งานที่น่าสนใจที่สุดของนักคิดนักทฤษฎีวิพากษ์สํานักแฟรงค์เฟอร์ตบางคน เช่น งานชื่อ The
Authoritarian Personality (Adorno et al., 1950) ซึ่งอาจแปลว่า บุคลิกภาพอํานาจนิยม กับงานของ
มาร์คัส Eros and Civilization (Marcuse, 1955) นําเอาจิตวิเคราะห์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีว่าด้วย
อุดมการณ์ที่ไม่เพียงแต่อธิบายว่า ผู้คนถูกครอบงําได้อย่างไรแล้ว ยังอธิบายด้วยว่า ทําไมพวกผู้คน
เหล่านั้นจึงต้องการการถูกครอบงํา (เช่น ทําไมผู้คนในโลกจึงถูกครอบงําว่า ต้องเข้าร่วมทําสงคราม .....
ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน .....มุมของผู้รุกรานและมุมมองของผู้ต่อต้าน หรือต้องการปลดปล่อย และ
ทําไมผู้คนเหล่านั้นจึงยินยอมอย่างยินดีให้ตนถูกครอบงํา การทําสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในนามสงคราม
ครูเ สด ก็ดี การทํา จีฮ าร์ด ก็ดี เป็ นตัว อย่างที่น่าสนใจ) อนึ่ง Eros เป็ นชื่อ เทพเจ้าแห่งความรั กใน
เทวตํานานกรีก คํานี้สามารถเชื่อมโยงกับ eroticism หรือราคะนิยมได้ด้วย
นักคิดอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือ เจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) ผู้นําเสนองานที่
แตกต่างออกไปในเชิงแนวคิด กล่าวกันว่างานนี้ของเขาใกล้มาทางงานประเภททฤษฎีที่เป็นระบบของ
ทัลคอทท์ พาร์สันส (Talcott Parsons) นักสังคมวิทยากระแสหลักผู้มีชื่อเสียงของอเมริกา ผู้มีอิทธิพลต่อ
วิธีคิด/ทฤษฎีระบบสังคม แต่งานของฮาเบอมาสยังคงรักษาไว้ซ่ึงมิติต่าง ๆ ของการมองเชิงวิพากษ์ ว่า
กันว่า ฮาเบอมาสต้องการนําเสนออะไรที่ต่างไปจากนักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นก่อนคือ เขาปรารถนาที่จะ
ประกอบสร้างทฤษฎีสังคมอย่างมีระบบขึ้นมา ผนวกกับความไม่ลังเลของเขาที่จะให้พื้นที่ท่ีชอบธรรมกับ
ความคิดว่าด้วยการให้เหตุผลเชิงเครื่องมือ (instrumental reason) ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นให้มีอยู่
ในวิธีคิดของเขา กล่าวคือ เขาอนุญาตให้การคิดหรือวิธีคิดแบบให้เหตุผลในเชิงเครื่องมือว่า คนเราจะ
เอาผลประโยชน์จากอะไร หรือจากใครได้อย่างไรนั้น มีที่ทางที่แท้จริงหรือเชื่อถือได้ว่ามีอยู่ พร้อมกันนั้น
เขาก็ ใ ช้ จิ ต วิ เ คราะห์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ตั ว แบบให้ กั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ‘ศาสตร์ แ ห่ ง การปลดปล่ อ ย’ หรื อ
‘emancipatory science’ ในฐานะที่เป็น ‘วิทยาศาสตร์’ ที่ไม่เพียงแต่ผลิตความรู้เท่านั้น แต่ยังสามารถทํา
ให้มนุษย์เราตระหนักรู้ในตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วย และจากนั้นก็จะสามารถขจัดความไม่
เสมอภาคเท่าเทียมต่าง ๆ ตลอดจนความบิดเบี้ยวต่าง ๆ ในการสื่อสารของผู้คนในสังคมนั้น ๆ
ในหนังสือของเขาชื่อ Knowledge and Human Interests (1968) ซึ่งแปลว่า ‘ความรู้และ
ความสนใจต่าง ๆ ของมนุษย์ (interests แปลว่า ผลประโยชน์ได้ด้วย) เขาได้ช้ีให้เห็นความแตกต่างของ
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สิ่งที่เรียกว่า ผลประโยชน์/ความสนใจในการรับรู้หรือเข้าใจ (cognitive interests) ที่เขาถือว่ามนุษย์ทั้ง
มวลมีเหมือนกันคือ
(1) ความสนใจหรือ ผลประโยชน์ด้ านเทคนิ ค (technical interest) ในการรู้แ ละควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งนําไปสู่การเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์และศาสตร์เชิงประจักษ์ ต่าง ๆ (empirical
sciences) ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นหลัก
(2) ความสนใจหรือผลประโยชน์ด้านการใช้ปฏิบัติ (practical interests) คือ ความสามารถในการ
เข้าใจและทํางานด้วยกันที่ส่งผลให้เกิด ‘hermeneutic sciences’ หรือ ‘อรรถปริวรรติศาสตร์’ เช่น
วรรณกรรมต่าง ๆ
(3) ความสนใจหรือผลประโยชน์ทางด้านการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ (emancipatory interests)
ซึ่งเกี่ยวกับความปรารถนาของเราที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความบิดเบี้ยวต่าง ๆ ในการทําความ
เข้าใจและการสื่อสาร ซึ่งนําไปสู่ศาสตร์ท่วี ิพากษ์ เช่น จิตวิเคราะห์
เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนทางความรู้ในลักษณะวิพากษ์นี้คือ การ ‘แก้’ ทัศนะในการ
มองธรรมชาติและการดํารงอยู่ของมนุษย์ในวิธีคิดแบบลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิม (orthodox Marxist) อย่างถึง
รากเหง้านั่นเอง ตัวอย่างเช่น ‘งาน’ หรือการผลิตในลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิมมีความสําคัญมาก ๆ ในลักษณะ
ที่เป็นตัวกําหนดการมองโลกหรือโลกทัศน์และความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างชนชั้นเลยทีเดียว ส่วน
ฮาเบอมาสเห็นว่า ‘งาน’ ก็สําคัญแต่เขามองงานว่าเป็นเพียงตัวก่อกําเนิดเชิงการรับรู้ว่าด้วยผลประโยชน์
ข้อหนึ่งใน ‘cognitive interests’ ในทั้งสามข้อหรือสามประเภทดังกล่าว นอกจากนั้นในทัศนะของ
ฮาเบอมาสมนุษย์เรายังใช้สัตว์ต่าง ๆ เชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้าง ‘การรู้และความสนใจหรือผลประโยชน์’
อีกสองข้อหลัง (ข้อ 2-3) ด้วย (เช่น การใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมนุษย์ ไม่มีภาษา-ผู้เล่า)
ทั้งนี้อาจสรุปในขั้นตอนนี้ไว้สั้น ๆ เช่น แนะนําเบื้องต้นว่า สําหรับฮาเบอมาสแล้วการนําเสนอการรู้แบบ
ประชาน (cognition)∗ นี้มีความหมายว่า เราไม่สามารถดํารงเอาการถกเถียงในรูปแบบของนักคิดแนว
เศรษฐกิจเป็นตัวตัดสินได้อีกต่อไป ซึ่งหมายถึงวิธีคิดแบบลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิม แต่อาจมีข้อยกเว้นให้ว่า
อาจใช้ได้กับยุคต้น ๆ ของทุนนิยม ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสั้น ๆ กล่าวคือไม่สามารถนํามาเป็นทฤษฎี
ในการอธิบายประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายแสนปีได้ ดังที่เคยใช้ว่า ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้ง
มวล คือกล่าวว่าประวัติศาสตร์ของการผลิตที่จะต้องดําเนินไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นสากลหรือ
ครอบจักรวาลโดยไม่คํานึงถึงบริบทด้านกาละ-เทศะที่แตกต่างกันไป พูดอีกอย่างหนึ่งคือ วิวัฒนาการ
ของสังคมที่นักมาร์กซิสม์ดั้งเดิมเคยจัดไว้ว่า สังคมเริ่มต้นวิวัฒนาการจากสังคมคอมมิวนิสต์บุพกาล
หรือคอมมิวนิสต์โบราณ เช่น สังคมที่เก็บหาอาหารตามธรรมชาติ มาสู่สังคมทาส สังคมศักดินา สังคม

∗

cognition หมายถึง การรู้ คํานี้เป็นคํากลาง ๆ ที่ใช้เรียกการรู้ซึ่งมีหลายแบบ เช่น สัญชาน (perception) ความจํา
(memory) และการพินิจพิเคราะห์จากภายใน (introspection)
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ทุนนิยม แล้วสุดท้ายก็จะพัฒนาไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ทันสมัย ทั้งนี้โดยมีการผลิตหรือเศรษฐกิจเป็นตัว
ตัดสินนั้น นํามาใช้ทําความเข้าใจหรืออธิบาย วิวัฒนาการ หรือพัฒนาการของสังคมไม่ได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ฮาเบอมาสต้องการนําเสนอทฤษฎีทางสังคมที่เป็น
ระบบเขาจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า เอาหลากหลายสาขาวิ ช ามาพั ฒ นาทฤษฎี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ลั ก ษณะ
วิวัฒนาการอย่างกว้างขวางด้วย ดังนั้นในทฤษฎีของเขาขั้นตอนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์จึงถูกมอง
ในความหมายของ การเพิ่มขึ้นของระดับความเป็นสากล (increasing level of universality) โดยที่แต่
ละระดับสร้างปัญหาใหม่ ๆ และนําเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ขึ้นมา นอกจากนั้นแต่ละชนิดของสังคม
ถูกปกครอง (governed) โดยสถาบันต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและเชื่อมต่อกัน ตัวอย่างเช่น สังคมเผ่าพันธุ์ (tribal
society) หนึ่งถูกครอบงําโดยสถาบันต่าง ๆ ทางเครือญาติ (kinship institutions) ในขณะที่สังคมทุนนิยม
ช่วงปลาย (late capitalism) ถูกครอบงําโดยสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ เช่น อํานาจรัฐฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติและตุลาการ รัฐสภา และหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ต้องรับใช้นโยบายของอํานาจรัฐทั้งสาม เป็นต้น
ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกคือ การวิเคราะห์ทุนนิยมของเขาได้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตต่าง ๆ จํานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ
ตัวระบบเคลื่อนตัวไป ตัวอย่างเช่น ในช่วงของทุนนิยมยุคแรก ๆ ซึ่ง ฮาเบอมาสวิเคราะห์ในความหมายที่
ใกล้เคียงหรืออาจถึงขั้นเหมือนกับ คาร์ล มากร์กซ์ นั้น วิกฤตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นปัญหาหลัก การ
ใช้การแทรกแซงทางการเมืองเพื่อจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ทําให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า วิกฤต
ของความมีเหตุมีผล หรือ ‘rationality crises’ ซึ่งวางอยู่บนฐานของความเป็นไปไม่ได้ของการ
ประกอบสร้างกฎเกณฑ์ หรือระบบสังคมที่มีเสถียรภาพ ซึ่งวางอยู่บนฐานของเศรษฐกิจแบบตลาดที่ไม่มี
เสถียรภาพอีกทีหนึ่ง ซึ่งตรงนี้อาจนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่า วิกฤตความชอบธรรม หรือ ‘a legitimation
crisis’ ที่รัฐต้องสูญเสียความชอบธรรม เนื่องจากรัฐไม่สามารถ ‘ปรองดอง’ (reconcile) การเรียกร้อง
ต้องการต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นจากการวางแผนระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามแม้จะสมมุติว่ารัฐ
สามารถ ‘ปรองดอง’ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่แตกต่างและขัดแย้งกันได้ แต่ก็จะทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างจริยธรรมของการทํางาน (the work ethics) กับแรงกระตุ้นผลักดันแบบแก่งแย่งแข่งขันซึ่งจะ
อ่อนแรงลง ตรงนี้จะนําไปสู่วิกฤตเรื่องแรงจูงใจ หรือ ‘motivation crisis’ (สําคัญมากในระบบทุนนิยม
แข่งขัน) ซึ่งตรงนี้เองก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของสังคมด้วย (ในกรณีของเมืองไทยใน
พ.ศ.2556 หากใช้ทัศนะในการมองแบบนี้เราก็จะพบอะไรที่คล้าย ๆ กับจะบอกเราว่า ‘ฮาเบอมาสน่าจะ
ถูก’ ไม่มากก็น้อย)
อย่างไรก็ตาม สภาวะที่อาจจัดว่าเป็นเชิงอุดมคติของฮาเบอมาสนั้น ไม่ได้ วางอยู่บนมโนทัศน์
หรือวิธีคิดเรื่อง ‘สังคมที่มีเหตุมีผล’ หรือ ‘rational society’ เหมือนกับสภาวะเชิงอุดมคติท่ีอยู่ในจารีต
ของทฤษฎีวิพากษ์ แต่วางอยู่บนมโนทัศน์ท่ีเรียกว่า ‘the ideal speech situation’ หรืออาจแปล
คร่ าว ๆ ได้ว่ า ‘สถานการณ์ เ ชิ งอุ ด มคติ ของการพู ด ’ หรื อ ถ้ า จะให้ฟั ง ดู ขึ งขั ง กว่ า นั้น อาจแปลว่ า
‘สถานการณ์ในอุดมคติของการกล่าวสุนทรพจน์’ (หรือเสรีภาพในการพูด เขียน ที่ในความเป็นจริงอาจ
เป็นอุดมคติ หรือมีในทางทฤษฎีเท่านั้น ฯลฯ-ผู้เล่า) ทั้งนี้เพราะในวิธีคิดนี้มองว่าข้อเท็จจริงมีว่ามนุษย์
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ทั้งหลายล้วนแต่เป็นสัตว์ที่ใช้สัญลักษณ์ ซึ่งมีชีวิตอยู่และทํางานด้วยกันกับมนุษย์คนอื่น ๆ นั้น บ่งชี้ถึง
สภาวะที่เป็นอุดมคติที่การสื่อสารเป็นอิสระและไม่บิดเบี้ยวไปโดย ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมต่าง ๆ
ก็ดี การกดขี่จากภายนอกก็ดี และการกดให้ต่ํากว่าด้อยกว่าจากภายในด้วย ความคิดเห็นหรือประเด็น
ต่าง ๆ มากมายในแนวนี้ปรากฏให้เห็ นมากและได้รับการอธิบ ายในหนังสือ Legitimation Crisis
(1973) กับ Communication and Evolution of Society (1976)
อย่างไรก็ตามหนังสือที่ถือว่าเป็นการแนะนําให้รู้จักกับทฤษฎีวิพากษ์ได้ดีคือ An Introduction
to Critical Theory ของ เดวิด เฮลด์ (David Held/1980) ส่วนประวัติศาสตร์ท่ีละเอียดชัดเจนมากของ
สํานักแฟรงค์เฟอร์ต ปรากฏในงานของ มาร์ติน เจย์/Martin Jay (1973) The Dialectical Imagination
งานที่ออกมาใหม่กว่านั้นคือ Rolf Wiggeraus (1995) The Frankfurt School ส่วนงานเชิง
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งค่ อ นข้ า งรุ น แรงต่ อ งานในแนวทางของนั ก คิ ด นั ก เขี ย นต่ า ง ๆ ของสถาบั น นี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮอร์ด ไคฮ์มเบอร์ มาร์คัส อดอร์โน และ ฮาเบอมาสปรากฏในบทความของ อเล็กซ์
ฮอนเนธ (Alex Honneth) ชื่อ ‘Critical Theory’ ซึ่งอยู่ในหนังสือ A. Gidden และ J. Turner (eds.) Social
Theory Today (1987) ข้อกล่าวหาที่ถือว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่คือ การกล่าวหาว่าทฤษฎีวิพากษ์เป็น
ทฤษฎี ข อง ‘ปรั ช ญาการลดทอนทางประวั ติ ศาสตร์ ’ หรื อ ‘philosophico-historical reductionism’
กล่าวคือมีแนวโน้มเรื้อรังที่แก้ไม่หายคือ ‘การโอบกอดเอาสังคมศาสตร์แนวประจักษ์นิยม’ หรือ ‘the
embrace of empirical social sciences’ เอาไว้อย่างไม่ยอมปล่อยและนั่นหมายถึง การเดินเข้าไปสู่
‘ปริมณฑลเฉพาะของปรัชญา’ นั่นเอง
อนึ่งเรื่องที่เล่าถึงในย่อหน้าบนนั้น ถือว่าสําคัญมาก ๆ ในการทําความกระจ่าง แต่ในขณะนี้ต้อง
ขอผ่านไปก่อนแล้วจะย้อนกลับมาพูดถึงกันอีกที
จากที่ได้เล่าไปเกี่ยวกับทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) แม้ไม่มากนัก แต่น่าจะเป็นความรู้/ข้อมูล
เบื้องต้นที่พอทําให้เราเข้าใจสตรีนิยมแนววิพากษ์ หรือ ทฤษฎีสตรีนิยมในฐานะที่เป็นทฤษฎีวิพากษ์ได้
บ้าง
ผู้เล่าขอสรุปกว้าง ๆ ไว้ก่อนว่า ทฤษฎีสตรีนิยมที่มีหลายทฤษฎี เช่น สตรีนิยมเสรีนิยม สตรีนิยม
สังคมนิยม ทฤษฎีสตรีนิยมแนวมาร์กซิสม์ ทฤษฎีสตรีนิยมแนวถึงรากเหง้า (radical feminism) ทฤษฎี
สตรีนิยมวัฒนธรรม ทฤษฎีสตรีนิยมแนวทางนิเวศวิทยา ทฤษฎีสตรีนิยมแนวจิตวิเคราะห์ และอื่น ๆ ซึ่ง
นักวิชาการไทยยุคปัจจุบันอาจจัดให้อยูใ่ นประเภททฤษฎีกลุ่มโครงสร้าง-หน้าที่นิยม กับทฤษฎีสตรีนิยม
แนวทางหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยม เช่น หลังสตรีนิยม (post feminism) และหลังอาณานิคม (post
colonialism) ก็ดีนั้น ยกเว้นทฤษฎีสตรีนิยมแนวมาร์กซิสม์แบบดั้งเดิม ไม่ใช่เป้าหมายของการวิพากษ์
ของทฤษฎีวิพากษ์โดยตรง พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ทฤษฎีแนววิพากษ์ (critical theory) นั้น เมื่อดูตามบริบท
ทางเวลาแล้วมุ่งวิพากษ์ หรือตั้งคําถามอย่างถึงรากถึงโคนต่อทฤษฎีมาร์กซิสม์แนวทางดั้งเดิมที่เรียกว่า
‘authodox marxism’ ซึ่งอยู่เบื้องหลังการอธิบายการขึ้นมามีอํานาจแผ่ซ่านทั่วไปในช่วง ‘การปฏิวัติ
สังคมนิยม’ ในยุโรปโดยเฉพาะรัสเซีย และต่อมาแผ่ขยายไปทั่วโลกในทศวรรษที่ 1950-1970 ตรงนี้เอง
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ที่ในทัศนะนักทฤษฎีวิพากษ์เห็นว่า มาร์กซิสม์ดั้งเดิมนั้น น่าจะผิด นอกจากนั้นเมื่อตระหนักว่าบรรดานัก
คิดผู้ก่อตั้งแนวคิดทฤษฎีวิพากษ์ที่สถาปนาขึ้นมาในสํานักแฟรงค์เฟอร์ตนั้น ต่อต้านลัทธินาซีอีกด้วย
ทําให้เราพอจะรู้ว่า ทฤษฎีวิพากษ์ต่อต้านการครอบงํา (domination) ที่ปรากฏอยู่ในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการครอบงําเชิงอุดมการณ์ ซึ่งต่อมาขยายการวิพากษ์สู่ทุนนิยมด้วย พร้อมกันนั้น ก็
สนั บ สนุ นการต่อ สู้ที่ เ ข้ าลั ก ษณะการปลดปล่อ ยให้เ ป็ นอิ ส ระ (liberate) ด้ ว ย (แต่ ไ ม่ น่า จะใช่ ก าร
ปลดปล่อยโดยทุนนิยม) อนึ่งสําหรับทฤษฎีสตรีนิยมแนวถึงรากเหง้า หรือ ‘radical feminism’ นั้น ถือว่า
มีลักษณะวิพากษ์อยู่ในตัวเองที่ต่างออกไปคือมุ่งประเด็นไปที่ ‘การครอบงําทางเพศวิถี’
การต่อต้านการครอบงํา และการผลักดันการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนี้ผู้เล่าเห็นว่า เป็น
‘โปรเจ็ค’ หรือ ‘โครงการ’ และปฏิบัติการสําคัญของสตรีนิยมทุกแนวทางด้วย แต่การที่ทฤษฎีวิพากษ์มุ่ง
วิพ ากษ์ลั ท ธิมาร์ก ซ์แบบดั้งเดิม ไม่ไ ด้หมายความว่า ทฤษฎีวิพ ากษ์และสตรีนิย มแนววิพ ากษ์ล ะทิ้ง
โครงการทั้งสองนั้น ตรงกันข้ามทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์และทฤษฎีสตรีนิยมแนวอื่น ๆ ยังมีวาระของ
การต่อต้านการครอบงําและผลักดันให้เกิดการปลดปล่อยเป็นวาระสําคัญของทฤษฎีและปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ของนักสตรีนิยมอยู่ด้วยดังกล่าวแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง หรือไม่ก็มองว่าเป็นปฏิบัติการของวาท
กรรม สําหรับสตรีนิยมแนวหลังโครงสร้างนิยม-หลังทันสมัยนิยม เช่น ‘post feminism’ ก็ไม่ได้ละทิ้ง
ทฤษฎีสตรีนิยมที่เคยมีมากันไปหมดเลยก็หาไม่ นักสตรีนิยมแนวทางหลังนี้หลายคนออกมายืนยันสตรี
นิยม (affirming feminism) และ ‘ยืนยัน’ ความเป็นนักสตรีนิยมด้วย บ้างก็ใช้คําว่า ‘ทํางานใหม่’ หรือ
‘re-working’ ในแนวทาง ‘วงศาวิทยา’ (genealogically) ต่อสิ่งที่ตนเองเชื่อ (what one believes) ซึ่ง
ข้อเสนอหรือคําชี้แจงแบบนี้แน่นอนว่า ย่อมส่งผลให้กลับไปสู่การอุทิศตัวให้ หรือมุ่งมั่นกับจุดยืนทาง
ทฤษฎีเฉพาะอันใดอันหนึ่งที่นักสตรีนิยมที่อ่านวิธีคิดแบบฟูโกต์ (Foucault) เองรู้สึกว่าไม่น่าจะทําอย่าง
นั้น เพราะดูเหมือนจะขัดกับวิธีคิดแบบฟูโกต์ กระนั้นก็ตามพวกเธอบางคนก็ทําอย่างนั้น พร้อมกับเห็น
ความมหั ศจรรย์ท างความคิด ที่เ กิด ตามมา แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ เ กิด อาการกั งวลต่ าง ๆ นานา ใน
กระบวนการของการสร้ า ง หรื อ การก่ อ รู ป ของ ‘ชุ ม ชน’ ทางการเมื อ ง (แนวสตรี นิ ย ม ซึ่ ง มี ค วาม
หลากหลายและแตกต่าง-ผู้เล่า) ต่าง ๆ ขึ้นมา (Bell, Vikki (1999:1) Feminist Imagination) อย่างไรก็
ตามการยืนยันสตรีนิยมแนวนี้เข้าลักษณะของการวิพากษ์รอบใหม่ที่น่าจะเป็นไปในแบบของการถอดรื้อ
แล้วสร้างใหม่ซึ่งสตรีนิยมนั่นเอง
อนึ่งข้อความที่เล่าไว้ในย่อหน้าบนนั้น ผู้เล่าคิดว่าสําคัญมาก แต่ก็ ‘เข้าถึง’ ได้ยากมากพอ ๆ กัน
โดยเฉพาะการนําเอาวิธีคิดแบบหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยม เช่น วิธีคิดแบบฟูโกต์มาใช้ แต่จะไม่
อ่านฟูโกต์ก็ไม่ได้เหมือนกัน เธอเองเขียนไว้ว่า ‘It would be easier not to have read Foucault, not to
place oneself in a position in which every statement is rendered under the scrutiny of Foucault’s
re-posing of Kantian Questions’ อาจเก็บความสั้น ๆ ได้ว่า ‘มันคงจะง่ายกว่านี้ถ้าไม่ต้องอ่านฟูโกต์ ซึ่ง
เมื่ออ่านแล้วเท่ากับวางตําแหน่งแห่งที่ของคน ๆ หนึ่งไว้ ณ จุดที่เมื่อจะพูดอะไรออกมาต้องทําภายใต้
การตรวจสอบอย่ า งถี่ ถ้ ว นใหม่ ข องฟู โ กต์ ในการตั้ ง คํ า ถามถึ ง รากเหง้ า ต่ อ คํ า ถามแนวทางคานท์
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(หมายถึง วิธีคิดแบบตั้งคําถามถึงรากถึงโคนในวิธีคิดแบบคานท์ –Emmanuel Kant นักปรัชญาชาว
เยอรมัน มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ.1724-1804 หรือ พ.ศ.2267-2347 นั้น ถูกตั้งคําถามใหม่โดยฟูโกต์
นั้นเอง)
อนึ่งข้อสังเกตสําคัญที่ควรเล่าถึงตอนนี้คือ
หนึ่ง ถ้าเราจะเข้าใจทฤษฎีสตรีนิยมวิพากษ์ หรือทฤษฎีสตรีนิยมที่มีลักษณะวิพากษ์เราจะต้อง
เข้าใจว่าทฤษฎีวิพากษ์นั้น ต่อต้านคัดค้านลัทธิมาร์กซ์แนวทางดั้งเดิม ดังนั้นทฤษฎีสตรีนิยมวิพากษ์จึง
เป็นทฤษฎีที่วิพากษ์มาร์กซิสม์ดั้งเดิมนั่นเอง
สอง ทฤษฎีวิพากษ์มีรากเหง้ามาจากกลุ่มนักคิดแนวทางมาร์กซิสต์เดิม (orthodox Marism) ที่มี
รากเหง้ามาจากวิธีคิดของคาร์ล มาร์กซ์อีกทีหนึ่ง ซึ่งมีสาระสําคัญคือ ต่อต้านทุนนิยม ดังนั้นทฤษฎี
วิพ ากษ์ จึงยั งเป็ นทฤษฎีที่ต่ อ ต้ านทุ นนิ ย ม แต่ ไ ม่ไ ด้ต่ อ ต้า นบนฐานของหลั ก คิด ของลั ท ธิ มาร์ก ซ์ เ ดิ ม
กล่าวคือย้ายออกจากการให้ความสําคัญสูงสุดต่อการผลิตหรือ ‘production’ ของสังคม ซึ่งถูกวิพากษ์
จากทฤษฎีสังคมแนวต่าง ๆ ว่าเป็นวิธีคิดแบบเศรษฐกิจเป็นตัวตัดสิน (economic determinism) ส่วน
แนวทางทฤษฎีวิพากษ์ของสํานักแฟรงค์เฟอร์ตนั้น ย้ายความสนใจมาสู่การศึกษาวิเคราะห์อุดมการณ์
และการครอบงําเชิงอุดมการณ์ เพราะฉะนั้นนักทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์จึงมีวิธีคิดแบบเดียวกันกับ
ทฤษฎีวิพากษ์ กล่าวคือ หันความสนใจไปสู่การวิเคราะห์อุดมการณ์ โดยเฉพาะอุดมการณ์ครอบงําใน
รูปแบบและลักษณะต่าง ๆ
สาม อย่างไรก็ตามความเป็ นสตรีนิย มนั้นเป็ นเงื่อ นไขสํ าคั ญต่อ การนํ าเอาวิธีคิด ของทฤษฎี
วิพากษ์ หรือวิธีคิดแบบสํานักแฟรงค์เฟอร์ตมาใช้ กล่าวคือจะต้องปรับปรุงหรือดัดแปลงให้สอดรับกับ
สตรีนิยมโดยเฉพาะสตรีนิยมแนวทางมาร์กซิสม์ที่มีทั้งตอบรับทฤษฎีวิพากษ์และไม่ตอบรับ สตรีนิยม
บางแนวทางก็ ไม่ย อมรั บ มาร์ก ซิส ม์เ ลย เช่นเมื่อ ดู จากบริบ ทด้านเวลาและวงศาวิท ยาแล้ว ไม่มีก าร
วิเคราะห์แนวมาร์กซิสม์อยู่เลย หรือมีอยู่น้อยมาก ทั้งมาร์กซิสม์เก่า มาร์กซิสม์ใหม่ (neo-marxism) ใน
ทฤษฎีสตรีนิยมแนวทางสําคัญคือ สตรีนิยมเสรีนิยม และสตรีนิยมถึงรากเหง้า ผู้ซึ่งแสดงความสงสัยต่อ
นักสตรีนิยมแนวสังคมนิยมแบบมาร์กซิสม์ ดังกล่าวที่เราสามารถดูได้จากวิธีคิดของนักสตรีนิยมถึง
รากเหง้าหลายคน เช่น Ti-Grace Atkinson, Anne Koed, และ Robin Morgan ผู้โต้แย้งว่า การกดขี่
(oppression) ที่ถึงรากถึงโคนมากที่สุดคือ ลัทธิเพศนิยม เป็นต้น ตรงนี้ทําให้ผู้เล่าเห็นว่า สตรีนิยมถึง
รากเหง้ามีลักษณะเป็นทฤษฎีวิพากษ์
เอาเป็นว่าต้องขอสรุปเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่า สตรีนิยมแนววิพากษ์ดําเนินรอยตามวิธีคิดแบบ
ทฤษฎีวิพากษ์ ซึ่งโดยตัวของวิธีคิดนี้เองก็มีการวิพากษ์ตนเองอยู่ด้วย เมื่อนักทฤษฎีสตรีนิยมนําแนวทาง
นี้มาใช้จึงวิพากษ์สตรีนิยมแนวทางอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิพากษ์ด้วยเช่นกัน∗

∗

คําว่า critical นี้อาจแปลว่า พินิจ พินิจพิเคราะห์ และเพ่งเล็งเชิงจับผิดก็ได้
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ทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์จากทัศนะนักสตรีนิยม
จากที่ได้กล่าวไว้หลายครั้งในตอนที่ผ่านมาว่า ทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์นั้น ส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลมาจากทางสายสังคมวิทยา ผ่านทางสํานักแฟรงค์เฟอร์ต แต่เมื่อนักสตรีนิยมนํามาใช้พวกเธอใช้
ทําอะไร?
The Dictionary of Feminist Theory (Humm, 1995:50) อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีวิพากษ์ของนัก
สตรีนิย ม พยายามที่จะค้นหาและเปิดโปงอุ ดมการณ์ต่าง ๆ ที่ครอบงํ า ตลอดจนปฏิบัติการและ
ความเชื่อต่าง ๆ ที่จํากัดเสรีภาพของผู้หญิง ส่วนการค้นคว้าวิจัยของนักสตรีนิยมแนวทางนี้คือ เพื่อที่จะ
ปลดปล่อยมากกว่าที่จะคาดการณ์และควบคุม หรือเพียงเพื่อทําความเข้าใจผู้หญิงเท่านั้น (เน้นโดยผู้เล่า)
นอกจากนั้น Humm ยังนําข้อเขียนของ แม็คคาร์ล นีลเส็น (Mc-Carl Nielsen 1990:9) มาอ้าง
ด้วย มีข้อความว่า
..... การศึกษาค้นคว้าในแนวทางนักสตรีนิยมวิพากษ์คือ เพื่อที่ปลดปล่อย - กล่าวคือเปิดเผยให้
เห็นถึงแง่มุมด้านต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ทั้งหลายที่รักษาเอาไว้ ซึ่งสภาวะเดิม ๆ
โดยการห้ า มหรื อ สร้ า งข้ อ จํ า กั ด ต่ อ การเข้ า ถึ ง เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ นํ า ไปสู่ ก ารมี ค วามรู้ (Humm,
1995:50-51-เน้นโดยผู้เล่า)
ในทัศนะของฮูม (Humm) เธอเห็นว่านักทฤษฎีวิพากษ์ยืนยันว่า ความรู้เป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สังคม (socially constructed) ความรู้จึงไม่ใช่อะไรที่มีลักษณะ ‘วัตถุวิสัย’ หรือ ‘objective’ (หรืออาจแปล
ได้ว่า เป็นความรู้ที่เกิดจากการใช้เหตุผล) อนึ่งทัศนะนี้ของฮูมมีลักษณะเป็นวิธีคิดแบบหลังโครงสร้างหลังทันสมัยนิยม (ผู้เล่า)
ฮูมเลือกนําเสนอความเห็นของแนนซี เฟรเซอร์ (Nancy Fraser, 1989, p.113) มาช่วยอธิบาย
ด้วยโดยเฟรเซอร์ เขียนไว้ว่า ทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์นั้นเป็น
ทฤษฎีสังคมที่มีลักษณะวิพากษ์การวางกรอบคิดของการวิจัยและกรอบคิดในการทํางานอย่างมี
สายตามุ่งไปที่จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหลาย ซึ่งเป็นฝ่าย
ตรงข้าม ทั้ง นี้แม้ผู้ที่เ ข้า มาร่ว มการวิ จัย เชิงวิพ ากษ์อ าจจะไม่ค่อ ยมีลั ก ษณะวิพ ากษ์เ ท่ าใดนั ก ก็ ตาม
(Humm, 1995:51) ตรงนี้ ‘ผู้เล่า’ เห็นว่า เฟรเซอร์ ‘เปิดประตูการวิพากษ์’ ให้กว้างกว่าที่แนวทาง
สํานักแฟรงค์เฟอร์ตเคยเปิดไว้
เพื่อความกระจ่างมากไปกว่าที่กล่าวมาข้างบน ผู้เล่าขออ้าง Encyclopedia of Feminist
Theories (Code, L., et. al., 2004:110-111)
อธิบายไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีนิยมกับทฤษฎีวิพากษ์คือ (การเป็น-ผู้เล่า) พื้นที่ของการ
ประชันขันแข่งของทฤษฎีและปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ต่อความทันสมัย กับการวิจารณ์
ทางสังคมและการเมืองชนิดใหม่…..การบ้านของเราคือต้องไปสืบค้นดูว่า ‘ความทันสมัย’ คืออะไร ฯลฯ
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ทฤษฎีวิพากษ์บางครั้งเรียกว่า สํานักแฟรงค์เฟอร์ตเริ่มต้นขึ้นในประเทศเยอรมันในทศวรรษที่
1930 ในฐานะที่เ ป็ นสหวิท ยาการ และมีแนวโน้มไปทางการวิเ คราะห์สั งคมที่พ ยายามนําเอาทฤษฎี
เศรษฐกิจและทฤษฎีสังคมตามแนวทางของนักมาร์กซิสม์ มาบูรณาการกับจิตวิเคราะห์ตามแนวทาง
ฟรอยด์เหล่านี้ ทําให้เกิดทัศนะแบบ สุทรรศนนิยม หรือ ลัทธิมองโลกในแง่ดี (optimism) คือมองว่าจะ
เกิด การเปลี่ยนแปลงระดั บรากฐาน (fundamental change) (พู ดอีกอย่างหนึ่งคือ ยังหวังว่าการ
เปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ ‘มืดแปดด้าน’ ไปหมด-ผู้เล่า) แม้กระทั่งตัวของสิ่งที่เรียกว่า เหตุผล
(reason) เองนั้นก็ถูกตรวจสอบอย่างหนัก โดยการเกิดขึ้นของลัทธิเผด็จการฟาสซิสม์ (fascism) และการ
ฆ่ า ชาวยิ ว จํ า นวนหลายแสนคน (หมายความว่ า ‘ความมี เ หตุ มี ผ ลของมนุ ษ ย์ ห ายไปไหน?-ผู้ เ ล่ า )
นักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นก่อตั้ง เช่น แม็กซ์ ฮอร์คไคฮเมอร์ (Max Horkheimer) และ ธีโอดอร์ อดอร์โน
(Theodor Adorno) ผู้ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาแสวงหาคําอธิบายเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงดังกล่าว โดยนําเอาลัทธิ
เผด็ จการณ์ฟ าสซิส ม์เข้าไว้ใ นบริบ ทที่ลึก ไปกว่าเดิมของการครอบงํ า (domination) และการกดขี่
(oppression) ผนวกกับการตรวจสอบสภาวะ ‘ไม่มีเหตุผล’ หรือ ‘unreason’ ของเหตุผลตามแบบ
(ยุค) ปัญญาสว่างด้วย ในปัจจุบันนี้งานที่มีอิทธิพลของเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) ทํา
ให้ ท ฤษฎี วิ พ ากษ์ พั ฒ นาการสร้ า งมโนทั ศน์ เ รื่ อ งเหตุ ผ ลที่ เ ป็ น ไปในทางบวกมากขึ้ น พร้ อ มกั น นั้ น ก็
แสดงออกซึ่ ง การมุ่ ง มั่ น ที่ มี ต่ อ มาร์ ก ซ์ ผ่ า นทางทฤษฎี ข องการกระทํ า การเชิ ง สื่ อ สาร (หรื อ ดู
ภาษาอังกฤษแล้วอาจเข้าใจง่ายกว่าคือ ‘communicative action’ ซึ่งวางอยู่บน (grounded) ทฤษฎีต่าง ๆ
ของภาษา (ตรงนี้นักศึกษาและผู้สนใจน่าจะต้องทําความเข้าใจมโนทัศน์ หรือประเด็น ภาษา เพศภาวะ
และอํานาจต่อไปอย่างละเอียด-ผู้เล่า)
ในการสร้างความรู้ของนักสตรีนิยมแนวทางนี้ในปัจจุบันก็เหมือนกับฮาเบอมาส กล่าวคือ การ
ปฏิเสธ วิธีการสร้างความรู้/การอธิบายในแบบ ‘ปราศจากค่านิยม’ หรือ ‘value free’ ซึ่งเป็นของ
นักวิจัยแบบนักปฏิฐานนิยม (positivism) …..เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจกันต่อไป
บางคนเห็นว่าปฏิฐานนิยมเป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์นิยม (empiricism) .....อย่างไรก็ตามหากกล่าวอย่าง
กว้าง ๆ แล้วนั กทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์เ ห็ นด้ วยกับ ความข้ องใจของฮาเบอร์ ม าสในเรื่อ ง
ทฤษฎี การทําให้เหตุผลเป็นสิ่งสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จ (totalizing theories of reason) ที่เขาผลักดัน
ขึ้นมาคัดค้าน ฮอร์คไคฮเมอร์และอดอร์โน และที่สําคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือ นักทฤษฎีสตรีนิยมแนว
วิพากษ์ไม่ยอมร่วมกับนักสตรีนิยมที่เข้าใจว่า เหตุผลนั้นเป็นธรรมชาติ หรือภายในแล้วมีความเป็นชาย
(inherently male) และในแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง แสดงว่านักทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์ไม่ใช่นัก
ทฤษฎีแนวเสรีนิยม และในขณะเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าโน้มเอียงไปในทางคัดค้านลัทธิรากฐานนิยม
(foundationalism) และสากลนิยม (universalism) ตามวิธีคิดแบบหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยม
อย่างไรก็ ตามนั ก ทฤษฎีส ตรีนิย มแนวทฤษฎีวิพ ากษ์ใ ช่ว่าจะเห็ นด้ ว ยกั บ ฮาเบอร์มาสไปเสี ย
ทั้งหมด มีบางประเด็นที่พวกเธอถือว่าสําคัญต่อการไม่เห็นด้วย กับโครงการของฮาเบอร์มาส ซึ่งพวก
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เธอเห็นว่ายังมีลักษณะชายเป็นศูนย์กลาง (androcentric) และยังคงเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างขึ้นอยู่กับวิธีคิด
เชิ ง อุ ด มคติ แ บบตะวั น ตกอยู่ (ตรงนี้ เ ราน่ า จะต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจลั ท ธิ ช ายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง หรื อ
androcentism) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้-ผู้เล่า) และภายในบริบทของการไม่เห็นด้วยกับฮาเบอร์มาสนี้ พวก
เธอได้นําเอายุทธวิธีต่าง ๆ เชิงยุทธวิธีของการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากเหง้าจํานวนหนึ่งเข้ามาสู่ทฤษฎี
แนวทฤษฎีวิพากษ์
สิ่งที่นักสตรีนิยมนําเข้าไปสู่วิธีคิดแบบทฤษฎีวิพากษ์
อาจกล่าวได้ว่าภายในกรอบคิดแบบทฤษฎีวิพากษ์นักสตรีนิยมได้ยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ ‘อัตลักษณ์’ หรือ ‘identity’ ‘การกันออก’ (exclusion) ประวัติศาสตร์ อํานาจ และ
วัฒนธรรม ขึ้นมา แต่บางครั้งพวกเธอก็หันไปดึงเอากรอบคิด หรือกรอบมโนทัศน์ท่ีเรียกว่า ‘conceptual
framework’ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยนัก ทฤษฎีท่ีไม่ได้ใช้กรอบทฤษฎีวิพากษ์ ตัวอย่างเช่น กรอบคิดของ
คาโรล กิลลิแกน (Carol Gilligan) จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) และเจสสิกา เบ็นจามิน (Jessica
Benjamin) หรือแม้กระทั่งมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) หรือ จ๊ากส์ เดอริดา (Jacques Derrida) ใน
ฐานะที่เป็นกรอบคิดทางเลือก เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมว่าภายในสํานักหรือวิธีคิดแบบทฤษฎี
วิพากษ์เองนั้น มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปและแน่นอนย่อมมีความแตกต่างของมิติมุมมองต่าง ๆ
และมีการถกเถียงกันอย่างมีชีวิตชีวาในทั้งเรื่องกรอบคิดและวิธีวิทยา (methodology) และการเมือง ซึ่ง
เป็นปฏิบัติการของความรู้ชุดต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นมาอยู่ในการถกเถียงนั้น เพราะฉะนั้นสตรีนิยม
ในฐานะวิธีวิพากษ์ก็มีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ แต่ทว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่และสําคัญมาก ๆ ของ
ความขัดแย้งในหมู่นักสตรีนิยมรุ่นปัจจุบัน (หลังทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา) คือ คุณค่าหรือไม่มีคุณค่า
ของวิธีคิดแบบนักสากลนิยม (universalist thinking) นักสตรีนิยมบางคนเช่น ซีย์ลา เบ็นฮาบิบ (Seyla
Benhabib 1992, อ้างใน Code, 2004:111) พยายามหาทางออกโดยเสนอว่ามีส่ิงที่เรียกว่า ‘ลัทธิสากล
นิยมที่ตระหนักรู้ตัวตนทางประวัติศาสตร์ (historically self-conscious universalism) ซึ่งรวมถึงการสร้าง
กรอบคิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่สําคัญ (ตามแนวทางนักคิดแนวฮาเบอร์มาส/Habermasian และ
แนวนักทันสมัยนิยม/modernist) มโนทัศน์สําคัญที่ว่านี้ท่ีขอยกเป็นตัวอย่างในที่น้ี ได้แก่ autonomy หรือ
อํานาจที่เป็นอิสระ ความไม่ลําเอียง (impartiality) และ ‘ความเห็นเชิงศีลธรรม’ (moral point of
view) เป็นต้น ตรงนี้คือสิ่งที่เธอต้องการเสนอว่า ‘อาจมี’ สิ่งที่เธอเรียกว่า ‘historically self-conscious
universalism’ ได้ ส่วนไอริส แมเรียน ยัง (Iris Marian Young) ในหนังสือของเธอชื่อ Justice and the
Politics of Difference, (1990) Princeton, NJ: Princeton University Press) สนับสนุนการตีความใหม่
เรื่องความเชื่อมต่อระหว่างความยุติธรรม อัตลักษณ์ และความแตกต่าง (difference) ส่วนแนนซี
เฟรเซอร์ (Nancy Fraser) นักทฤษฎีสตรีนิยมคนสําคัญนั้น ลอร์เลน โคด (Code) มองว่าเป็นคนที่
พยายามอธิบายและเผยแพร่วิธีก ารศึก ษาแบบนัก ปฏิบัตินิย มใหม่ (neo-pragmatism) ร่ว มกั บ
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องค์ประกอบทางความคิดบางอย่างของทฤษฎีวิพากษ์มาใช้ร่วมกันกับองค์ประกอบทางความคิดของ
หลังทันสมัยนิยม (code, 2004:111)
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่านักทฤษฎีสตรีนิยมแนววิพากษ์ทั้งหมดเลยก็
ว่าได้ เห็ นว่าการวิจารณ์สังคมจําเป็ นต้องเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างประวัติศาสตร์กับ ปฏิบัติการ
วัฒนธรรมและสังคม ความจําเป็นในปัจจุบันและการปลดปล่อยในอนาคต
มโนทัศน์หรือประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่สตรีนิยมนําเข้ามาสู่ทฤษฎีวิพากษ์
มโนทัศน์ต่าง ๆ ที่จะนํามาเล่านี้ถือว่าเป็นเพียงบางตัวอย่างของคุณูปการของสตรีนิยมในฐานะ
ทฤษฎีวิพากษ์เท่านั้น
ปิตาธิปไตยในฐานะอุดมการณ์ครอบงํา
มโนทัศน์เรื่อง ‘อุดมการณ์’ หรือ ‘ideology’ นี้เป็นมโนทัศน์ท่ีหมุนเวียนอยู่ในทฤษฎีมาร์กซิสต์
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมโนทัศน์ที่กล่าวได้ว่ามีปัญหามากแถมยังได้รับการพัฒนาน้อยมากก็ว่าได้ ทั้ง ๆ
ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหมู่นักมาร์กซิสม์ นักสตรีนิยมแนวมาร์กซิสม์ก็ใช้มโนทัศน์น้ีอย่างมากด้วย
เช่นกันในการประกอบสร้างทฤษฎีปิตาธิปไตย โดยพวกเธอเสนอว่าสถาบันต่าง ๆ แบบปิตาธิปไตย เช่น
สถาบันครอบครัว เครือญาติ สถาบันศาสนา รัฐและอื่น ๆ อีกมากนั้น มีอุดมการณ์ปิตาธิปไตยกํากับอยู่
ในช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและมีชีวิตชีวาทั้งภายในแวดวงสตรี
นิยมแนวมาร์กซิสม์ และนอกวงคือในสตรีนิยมแนวทางอื่น ๆ ถึงอุดมการณ์ปิตาธิปไตยว่ามีผลต่อการ
ผลิตซ้ําการครอบงํา (domination, dominance) ที่ผู้ชายมีเหนือผู้หญิงก็ดี เรื่องภารกิจในการสร้าง
ความเห็นพ้องต้องกัน (consent) ซึ่งทําให้เกิดการครอบงําเชิงอุดมการณ์ท่ีเรียกกันว่า ‘Hegemony’
(รายละเอียดอ่านได้จากงานของ Kuhn, Annett and Wolpe, Anne-Marie (eds) (1978) และ Barrett,
Michèle (1988) อ้างใน Andermahr, Sonya (et.al) (1997:104) และการครอบงําในมิติต่าง ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตามก็ขอย้ําอีกทีว่า ‘ความน่าใช้’ ของมโนทัศน์อุดมการณ์คือ การสามารถใช้ได้อย่างมี
สัดส่วนกับ ‘ความหมายแฝงต่าง ๆ’ ของ ‘คํา’ ซึ่งคือคําว่า อุดมการณ์นั่นเอง หมายความว่าความหมาย
ที่คลุมเครือของมโนทัศน์กลับเป็นเหมือนกับสภาวะที่มีอํานาจของคํานี้
อนึ่งสิ่งที่จะนํามาเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนประกอบของอุดมการณ์ครอบงําแบบปิตาธิปไตย
ลัทธิเพศนิยม (sexism)
ลั ท ธิ เ พศนิย มเป็ น คํ าที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ข้ึ นมาและนํ ามาใช้ ใ นช่ ว งปลายของทศวรรษที่ 1960 ใน
ตะวันตก โดยหมายความถึง การจัดทางสังคมต่าง ๆ (social arrangements) การตกลงกันทางสังคม
เช่น ‘arranged marriage’ หมายถึง การจัดให้มีการแต่งงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโดยครอบครัว เครือ
ญาติของทั้งสองฝ่าย นโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ภาษา หรือปฏิบัติการต่าง ๆ ที่นํามาปฏิบัติโดยผู้ชายและ
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ผู้หญิงด้วยตนเอง เช่น การแบ่งงานกันทําว่าผู้ชายทํางานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงอยู่บ้านทํางานบ้าน ดูแล
สามีและลูก ๆ ก็ดี ภรรยาต้องตอบสนองความต้องการทางเพศของสามี แม้โดยส่วนตัวแล้วอาจกําลัง
อยู่ในภาวะ ‘ไม่มีอารมณ์’ ก็ดี หรือการที่ผู้หญิงจํานวนหนึ่ง ‘ยินดี’ หรือ ‘สมัครใจ’ ‘ขายบริการทางเพศ’
ก็ดี เหล่านี้นักสตรีนิยมถือว่าเป็นการแสดงออก ซึ่งความเชื่อที่เป็นระบบ และมักจะเป็นอะไรที่ถูกทําให้
เป็นสถาบัน (institutionalized) ไปแล้วบนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้ชายนั้นดีกว่าเหนือกว่า (superior) ส่วน
ผู้หญิงนั้นด้อยกว่า (inferior) ดังนั้น ‘ลัทธิเพศนิยม’ จึงมีลักษณะเป็น ‘การรู้’ (cognitive) พร้อมกับที่เป็น
พลังทางการเมืองที่ส่วนใหญ่แล้วได้รับมาจากการที่ลัทธิเพศนิยมมีความสัมพันธ์กับปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
ทั้งผู้หญิง ผู้ชายและผู้มีเพศภาวะอื่น ๆ เรียนรู้ท่ีจะยอมรับว่า ‘racist’ หรือ ‘ลัทธิเชื้อชาตินิยม’ (racism)
(เช่น การรังเกียจผิว-ผู้เล่า) ในยุคสมัยที่การรับรู้หรือตระหนักในเรื่องการ ‘กดขี่’ (oppression) ที่ทําให้
สังคมที่มั่งคั่งในตะวันตกทั้งหลายต้องตกอยูใ่ นภาวะเดือดร้อน อนึ่งการรับรู้และตระหนักรู้ดังกล่าวนี้เกิด
กับผู้คนส่วนใหญ่ ยกเว้นพวกผู้ชายผิวขาวส่วนใหญ่ (ผู้หญิงผิวขาวจํานวนมากมายก็ไม่รับรู้ไม่ตระหนักรู้
เช่นกัน-ผู้เล่า) พูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปกว่านั้นคือ ในช่วงที่นักศึกษาในสหรัฐอเมริการวมพลังต่อต้าน
รัฐบาลที่ส่งทหารไปรบในสงครามเวียดนาม การต่อต้านนี้เกิดขึ้นประมาณทศวรรษ 1960-1970 ซึ่ง
ภายในขบวนการต่อต้านดังกล่าวนี้ ผู้นํานักศึกษาหญิงที่อยู่ในชั้นแนวหน้าและ ‘วงใน’ ถูกนักศึกษาชาย
และฝูงชนแสดงความไม่พอใจในเวลาที่พวกเธอขึ้นพูดบนเวที มีการโห่ฮาขับไล่ บางครั้ง หยาบคายถึงขั้น
ตะโกนว่า ‘ลากเธอไปให้พ้นแล้วเอาเธอซะ’ เป็นต้น
อนึ่ง ‘ลัทธิเพศนิยม’ นี้เป็นอุดมการณ์ครอบงําด้วยตัวของมันเองก็ได้ หรือเป็นองค์ประกอบที่อยู่
เบื้องหลังอุดมการณ์ครอบงําทางเพศ/เพศภาวะ และปฏิบัติการหลายอย่างมากของอุดมการณ์นี้ ตั้งแต่
ความเชื่อตื้น ๆ ว่า ‘ถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่ ที่จริงแล้วพวกเธอหมายความว่าเอาเลย’ ไปจนถึงสื่อลามก
(pornography) เช่น หนังโป๊ วิดิโอโป๊ ‘คลิป’ ที่ส่งมาตามโทรศัพท์มือถือเพื่อนําเสนอ ‘สาวสุดเซ็กซี่’ และ
ฯลฯ การลวนลามทางเพศทุกรูปแบบ ภาพประทับตราประจําเพศ/เพศภาวะ การเลือกปฏิบัติบนฐาน
ของเพศ/เพศภาวะ การดูถูกเหยียดหยามผู้มีเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างไปจากความเชื่อกระแสหลัก
เช่น เรียกว่า ‘ไอ้พวกตุ๊ด’ หรือเปรียบเทียบว่า ‘หญิงรักหญิง’ เป็นพวกชอบ ‘ตีฉิ่ง’ พวกเบี่ยงเบนและ
อะไรอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งบรรดาทัศนคติหรือ ‘ท่าที’ (attitudes) ต่าง ๆ ในอาชีพการงาน ตําแหน่ง
หน้าที่และความเจริญก้าวหน้าในสถานที่ทํางานและในแวดวงการเมืองด้วย
อนึ่งอย่าลืมว่า ‘ลัทธิเพศนิยม’ นี้เป็นอุดมการณ์ท่ีไม่จําเป็นต้องชัดเจนตายตัวในแบบทวิลักษณ์
เช่น ดี-ไม่ดี แต่อยู่ในภาวะกํากวมและค่อนข้างจะมีลักษณะเหมารวม เพราะฉะนั้นเมื่อนํามาใช้ลัทธิเพศ
นิย มจึ ง มี ‘ข้ อ ยกเว้ น ’ อย่ างเลี่ ย งไม่ ไ ด้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ใช้ กั บ ระดั บ ปั จ เจกชนในวิ ธี คิ ด แบบ
ประชาธิปไตยเสรีนิยม-ปัจเจกชนนิยม) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อยกเว้นในเมื่อนําเอามโนทัศน์ เรื่องชนชั้น
ชาติพันธุ์ เพศ/เพศภาวะ อายุ และสภาวะทางร่างกาย/จิตใจเข้ามาใช้ร่วม
ตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทย พ.ศ.2556 อาจมีบางคนพูดว่า ‘ผมชอบนายกฯ หญิงคนนี้
เพราะเธอสาวสวยและเซ็กซี่ดี’ อย่างนี้แสดงให้เห็นว่า อุดมการณ์เพศนิยมครอบงําอยู่ในความเชื่อของผู้
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พูดและผู้ฟังที่เห็นด้วย แต่ถ้าบางคนพูดว่า ‘เข็ดแล้วที่เลือกผู้หญิงเป็นนายกฯ’ พูดแบบนี้ก็ถือว่าตกอยู่ใน
การครอบงําของอุดมการณ์เพศนิยมเหมือนกันเพราะเป็นการพูดแบบเหมารวม ที่จริงแล้วมีผู้หญิงอีก
มากมายหลายคนที่สามารถเป็นนายกฯ ‘ตัวจริง’ ที่เก่งและ ‘ดี’ ได้ แต่กระบวนการทางการเมืองของ
ไทยที่เป็นอยู่มุ่งไปสู่การให้ ‘อภิสิทธิ์’ กับผู้หญิง ‘บางคน’ เท่านั้น
อุดมการณ์พุทธศาสนา ฮินดู ลัทธิขงจื้อ อิสลาม กับคริสต์นิกายต่าง ๆ รวมทั้งลัทธิจูแดอิสม์
(Judaism) ของชาวยิวในทัศนะของนักสตรีนิยมล้วนมีลักษณะ ‘ลัทธิเพศนิยม’ ทั้งสิ้น
สําหรั บในประเทศไทยปรากฏการณ์ ‘ผู้หญิงห้ามเข้า’ ก็ดี การไม่อ นุญ าตให้ผู้หญิงบวชเป็ น
ภิกษุณี ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไร ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หรือการแสดงออกของอุดมการณ์เพศนิยม
แบบชายเป็นใหญ่ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่า ‘อุดมการณ์’ ก็ดี หรือ ‘ลัทธิ’ เช่น ‘ลัทธิเพศนิยม’ ก็ดีนั้น ถ้ามองตาม
ทัศนะของนักสตรีนิยมแนวหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยม เช่นในแนวของฟูโกต์ ถือว่าเป็น ‘วาทกรรม’
หรือ ‘ชุดของวาทกรรม’ ที่เกิดจากปฏิบัติการทางภาษาที่อ้างว่าเป็น ‘ความรู้/ความจริง’ โดย ‘อํานาจ’
ในการกําหนดนิยามหรืออธิบาย ‘สิ่ง’ ต่าง ๆ หรือ ‘สภาวะต่าง ๆ’ ที่ดํารงอยู่ในบริบทของสถานที่และ
เวลาของการ ‘สร้าง’ ความจริงนั้น ๆ ขึ้นมา เช่น วาทกรรมเพศนิยม วาทกรรมปิตาธิปไตยวาทกรรม
ประวัติศาสตร์ วาทกรรมประชาธิปไตย และกฎหมายในฐานะวาทกรรมและอื่น ๆ อีกมาก .....เรื่องนี้เป็น
เรื่องใหญ่มาก ๆ และสําคัญมาก ๆ เราไม่มีทั้งเนื้อที่และเวลาที่จะพูดถึง ณ ที่นี้
ลัทธิชายเป็นศูนย์กลาง (Androcentrism) กับการท้าทายของ ‘Androgyny’∗
ในทัศนะของนักสตรีนิยม ลัทธิชายเป็นศูนย์กลางนี้ เป็นลัทธิหรือระบบคิด/วิธีคิดที่ทําให้เกิด
วัฒนธรรมครอบงํ า ที่ว างอยู่บ นมาตรฐานต่าง ๆ ของผู้ชาย นั ก สตรีนิย มหญิงคนแรกที่ใ ช้คํ านี้คือ
ชาร์ลอตต์ เปอร์คินส์ กิลแมน (Charlott Perkins Gilman) นักสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่งในหนังสือชื่อ The
Man Made World or Our Androcentric Culture (1911) เธอใช้คํานี้เพื่อดึงดูดความสนใจสู่เรื่อง
อคติของผู้ชาย หรือแบบผู้ชาย (male bias) ดังนั้นการพูดการเขียนหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จัดให้ชีวิตด้าน
ต่าง ๆ ของผู้หญิงเป็นอะไรที่ ‘เบี่ยงเบน’ เธอถือว่ามีลักษณะเป็นลัทธิชายเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่า
นั้น ลัท ธิชายเป็นศูนย์กลางนี้ยังส่งผลกระทบต่อทฤษฎี กล่าวคือไม่เพียงแต่เป็นเพราะมหาวิทยาลั ย
ต่าง ๆ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วเป็นปริมณฑลหรือพื้นที่ของผู้ชาย (male domains) เท่านั้น แต่ที่
แนบเนียนกว่านั้น คือลัทธิชายเป็นศูนย์กลางนี้มีผลกระทบต่อการเลือกเรื่องราว ประเด็นปัญหา พื้นที่
ของการวิ จั ย รวมทั้ ง นโยบายการวิ จั ย ต่ า ง ๆ มโนทั ศ น์ ว่ า ด้ ว ยทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทํ า วิ จั ย (research
methods) ต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักสตรีนิยมที่เป็นนักมานุษยวิทยาหลายคนพยายามดึงความสนใจ
∗

หมายถึงสภาวะของความเป็นเพศชาย-หญิงแยกออกจากกันไม่ได้ และสามารถอยู่ในตัวของคน ๆ หนึ่งได้หรือเป็น
สภาวะ ‘ลูกผสม’ (hybrid) ทั้งนี้ไม่ถือว่า ‘androgyny’ เป็นภาวะที่ผิดปกติ
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ของนักวิชาการไปสู่กระบวนทัศน์ที่มีลักษณะชายเป็นศูนย์กลาง เช่น ‘ผู้ชายเป็นนักล่า’ หรือ ‘man the
hunter’ ที่ถูกนําไปใช้เผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยนักวิวัฒนาการใหม่ (new-evolutionists) เพื่อประกาศ
เผยแพร่ความคิดว่าพัฒนาการของมนุษยชาติทั้งมวลเริ่มต้นจากการล่าสัตว์ของผู้ชาย (Humm 1995:9)
นักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งคือ เรอเนท ดูเอ็ลลิ ไคลน (Renate Duelli Klien) ซึ่งเป็นนักสตรีนิยม
คลื่นลูกที่สองเสนอว่า สตรีนิยมสามารถจะเอาชนะ สภาวะชายเป็นศูนย์กลางได้ก็ต่อเมื่อ ‘ผู้ชายในฐานะ
ที่เป็นมาตรฐานนี้ หยุดการเป็นกรอบในการอ้างอิงว่าด้วยมนุ ษย์ที่ยอมรับ กันเพียงกรอบเดียว’ หรือ
‘man-as-the norm stops being the only recognized frame of reference for human beings’ (อ้างใน
Humm, 1995:9)
นักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งคือ โบว์ลส์ (Bowles) มีความเห็นว่า สตรีศึกษาที่เป็นอิสระสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของความรู้ด้วยการย้ายจุดเน้นจากสภาวะชายเป็นศูนย์กลางไปสู่กรอบในการ
อ้างอิงที่ความแตกต่างของผู้หญิงก็ดี ความแตกต่างทางความคิดเห็น ประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก
(moods) และผลประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ดีนั้นถูกต้องในตัวของมันเอง (Humm, 1995:9)
นอกจากที่นํามาเล่าอย่างคร่าว ๆ ข้างบนถือว่ายังไม่จบเนื่องจากปฏิกิริยาหรือการคัดค้านลัทธิ
ชายเป็ น ศู น ย์ ก ลางนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายสาขาวิ ช า เช่ น จิ ต วิ ท ยาแนวจิ ต วิ เ คราะห์ และการวิ เ คราะห์
สัญลักษณ์ เช่น แนวคิด/มโนทัศน์ Androgyny ซึ่งมีรากมาจากภาษากรีกคือ andro หมายถึง ผู้ชาย
(male) ส่วน gyn หมายถึงผู้หญิง (female) คํานี้ถูกใช้ในความหมายว่า สภาวะผสมทางจิต (วิทยา) หรือ
‘psychological’ และจิต (วิเคราะห์) หรือ ‘psychic’ ของความประเสริฐทางศีลธรรมต่าง ๆ ในแบบจารีต
ชายและจารีตหญิง (พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ความดีงามเป็นเลิศทางศีลธรรมนั้นเป็นส่วนผสมของลักษณะ
หญิ ง -ลั ก ษณะชาย-ผู้ เ ล่ า ) คํ า ๆ นี้ ถู ก คิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ แยกวิ ธี คิ ด แบบนี้ ว่ า ต่ า งออกไปจาก
‘hermaphroditism’ หรือ ‘ลัทธิการใช้ความแตกต่างทางร่างกาย’ เป็นตัวจัดประเภทแต่เพียงอย่าง
เดียว เช่น การจัดให้ผู้มีทั้งอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงติดตัวมาว่าเป็น “กระเทย” เป็นต้น อนึ่ง
ในแง่ของการใช้สัญลักษณ์นิยม (symbolism) ในศาสนาแบบอินโด-ยูโรเปียน หลายศาสนานําเอาวิธีคิด
แบบนี้มาใส่ไว้ กล่าวคือ เทพหรือเทพเจ้าบางองค์มีอวัยวะเพศชายและหญิงในองค์เดียว (Andermahr
(et.al) 1997:10)
ทฤษฎีสตรีนิยมหลายทฤษฎีว่าด้วย ‘Androgyny’ รุ่นแรก ๆ ได้บรรยายถึงหุ่นจําลอง (ว่าด้วย
ความเป็นเพศ/เพศภาวะ) ในแบบ ‘ลูกผสม’ หรือ ‘hybrid) นั้น มีมานานพอควรแล้ว เช่น ในงานของ
อลิซาเบ็ธ เคดี แสตนตัน (Elizabeth Cady Stanton) ในงานเขียนชื่อ The Women’s Bible (1895:)
บรรยายไว้ว่า ‘the Heavenly Being’ (God-ผู้เล่า) ในฐานะที่มีลักษณะลูกผสม ส่วนเวอร์จิเนีย วูลฟ
(Virginia Woolf) นิยาม ‘androgyny’ ไว้ในหนังสือที่มีชื่อเสียงมากในหมู่นักสตรีนิยมคือ A Room of
One’s Own ว่าหมายถึงชุดของสี (spectrum) ที่หลากหลายเสมือนสายรุ้ง ที่มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่
จะเลือกที่ทาง (place) ของพวกเขา/เธอ หรือสรรพนามอื่น ๆ โดยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงประวัติศาสตร์
และจารีตประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น
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ในพุ ท ธศาสนามหายานมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง ‘androgyny’ ด้ ว ยเช่ น กั น ในทั ศ นะของผู้ เ ล่ า
พระพุทธรูปของทั้งมหายานและหินยานดูจากรูปลักษณ์มีความสวยงามแบบ ‘ผู้หญิง’ (ทางกายภาพ)
อยู่ด้วย เช่นเดียวกับความอ่อนโยน ความมีเมตตา ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งนักสตรีนิยมบาง
แนวทาง เช่น สตรีนิยมวัฒนธรรมถือว่าเป็น ‘คุณสมบัติของผู้หญิง’ ตอนนี้ถ้าใครสนใจโปรดดูรูปร่าง
พระพุทธรูปปางลีลาของยุค ‘สุโขทัย’ ไปก่อน
เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในศาสนศึกษากับสตรีนิยมที่จะต้องนํามาเล่าเชิงแนะนํา
เบื้องต้นในการเล่าและเวลาที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามถ้าใครต้องการคิดล่วงหน้าเรื่องศาสนาใน
ฐานะอุดมการณ์ครอบงําอาจทําการศึกษาและวิเคราะห์อุดมการณ์พราหมณ์หรือลัทธิฮินดู และพุทธ
ศาสนาต่อระบบการเมืองในประเทศที่ถือพุทธศาสนา เช่น เรื่อง ‘สมมุติเทพ’ ‘สมมุติเทวดา’ บาป-บุญกรรม มาจนถึงปรากฏการณ์บางอย่างเช่น ‘ยันตร’ ‘เณรนิกร’ ‘ภาวนาพุทโธ’ และ ‘หลวงปู่เณรคํา’ ดูได้
ว่าเพราะเหตุใดอดีตสงฆ์ชื่อดังเหล่านี้จึงสามารถเรียกศรัทธาให้นําเงินมา ‘ถวาย’ ได้มากมายขนาดนั้น
และควรตั้งคําถามว่าด้วยเรื่อง ‘เพศวิถี’ (sexuality) กับความสัมพันธ์เชิงอํานาจในศาสนาต่าง ๆ ด้วย
ประวัติศาสตร์กับการครอบงําเชิงอุดมการณ์ในทัศนะ
นักประวัติศาสตร์แนวสตรีนิยม
ประวั ติศาสตร์ใ นฐานะที่เ ป็ นวิชาที่ส อนกั นอยู่ในโรงเรีย นและสถาบั นการศึก ษา วิจัย ต่าง ๆ
รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในวาทกรรม ศิลป วัฒนธรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์และในการรับรู้ของ
ผู้คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องถูกตั้งคําถาม ไม่ว่าจากนักประวัติศาสตร์บางคนบางกลุ่มและนักสตรีนิยม
และนักอื่น ๆ มากมายหลายประเด็น เช่น
การเขียนประวัติศาสตร์คือ การปฏิบัติการทางการเมือง
ในที่นี้หมายความสั้น ๆ ว่า ในเชิงญาณวิทยา (epistemology) หรือศาสตร์ว่าด้วยความรู้ หรือ
‘สังคมวิทยาประวัติศาสตร์’ หรือ ทัศนะการมองประวัติศาสตร์แนวหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยมก็ดี
นั้น การที่นักประวัติศาสตร์เลือกเรื่องราว (subject) และหลักฐาน (evidence) มาทําการตรวจสอบนั้น
นักประวัติศาสตร์ได้ทําการประกอบสร้างเรื่องราวของอดีตที่แสวงหาชุดของคําอธิบายเพื่ออธิบายสิ่งที่
พวกเขา/เธอเข้าใจว่ามีความสําคัญในปัจจุบัน ไม่ใช่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์อย่างที่พวก
เราถูกสอนมา สิ่งที่นักประวัติศาสตร์คิดว่าเป็น ‘the past’ หรือ ‘อดีต’ นั้นเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนกับ
การเลือก (selection) และทางเลือก (choice) ด้วยเหตุน้ีอะไรก็ตามที่นักประวัติศาสตร์คิดว่าเป็น ‘อดีต’
จึงมักเป็นอะไรที่บางครั้งต้องถูกประกวดประขันหรือถูกตรวจสอบ (contested) ทั้งอย่างชัดเจนออกนอก
หน้า และไม่ชัดเจนขนาดนั้น เช่น
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การหายไปของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ (the absence of women-ผู้หญิงที่เป็นพหูพจน์) เป็น
ศูนย์กลางของการวิพากษ์วิจารณ์การบรรยาย (narratives) (ทางประวัติศาสตร์-ผู้เล่า) ที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ตําแหน่งแห่งที่ (position) ของผู้หญิงมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ
ทําให้ความไม่เท่าเทียมกันต่าง ๆ ที่ผู้หญิงมีประสบการณ์อยู่ในสังคมปัจจุบัน (ไม่ใช่อดีต) มีความถูก
ต้องหรือมีเหตุมีผล .....คําถามคือ ‘เรา’ คิดอย่างไรกับประเด็นนี้ ที่สามารถนําไปสู่ข้อสังเกตของนัก
ประวัติศาสตร์บางคนว่า ‘ประวัติศาสตร์รับใช้ปัจจุบัน’ ตัวอย่างเช่น ข้อความว่าผู้หญิงไทยมีบทบาท
สําคัญในการสร้างบ้านสร้างเมืองมาแต่อดีตแล้ว จะเห็นได้จากคําพูดว่า ‘มือก็ไกวดาบก็แกว่ง’ นัยที่แฝง
อยู่คือพวกผู้หญิงในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องออกมาต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงมีที่ยืน เพราะผู้หญิงไทยมีที่ยืนมาตั้ง
นานแล้ว ตัวอย่างเช่น ‘ศรีสุริโยทัย’ และ ‘คุณหญิงโม’ ‘ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร’ เป็นต้น
เพศภาวะ (gender) เป็นอีกมโนทัศน์เชิงวิพากษ์ท่ีนักสตรีนิยมร่วมสมัยประกอบสร้างขึ้นมาใน
ฐานะที่เป็นการจัดประเภททางสังคมที่สําคัญ หรือเป็นศูนย์กลางของการอธิบายและถูกนํามาใช้ในการ
สร้างงานทางวิชาการทางประวัติศาสตร์แนวนักสตรีนิยม พร้อมกันนั้นก็เพื่อให้เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ประการหนึ่งของความแตกต่างที่สําคัญ ๆ ในเพศภาวะเอง (ซึ่งอาจนําไปสู่การเขียนประวัติศาสตร์ของ
ผู้หญิงในฐานะที่เ ป็ นเพศภาวะที่แตกต่างหลากหลายในตั ว เอง เช่น ประวั ติศาสตร์ข องหญิงรั ก เพศ
เดียวกัน หญิงรักเพศตรงข้าม หญิงรักทั้งสองเพศและหญิงที่ถูกจัดประเภทว่าเป็น ‘ผู้หญิงพิลึก’ (queer)
เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็เพื่อยกให้เห็นว่ามีประวัติศาสตร์กระแสชาย หรือ ‘male stream history’
ดํารงอยู่ในฐานะประวัติศาสตร์กระแสหลัก (main stream history) อย่างไรก็ตามทีส่ิงที่เล่ามาข้างบนก็
ไม่ใช่อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่จริงแล้วนอกเหนือจากประวัติศาสตร์แนวนักสตรีนิยมที่ว่า เท่าที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันมีภาวะความเป็นวิชาการทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายอยู่พอสมควร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
อิทธิพลทางปัญญาต่าง ๆ ที่สําคัญแห่งยุคสมัยที่งานทางวิชาการของประวัติศาสตร์ถูก ‘เขียน’ ขึ้นมา
ดังนั้น ‘การเขียน’ ประวัติศาสตร์โดยผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตระหนักรู้ถึงมิติมุมมองต่าง ๆ แนวนักสตรี
นิยมจึงปรากฏอยู่ภายในงานนั้น ๆ มาโดยตลอด ที่กล่าวได้ว่าเกินออกไปกว่าพรมแดนที่ซับซ้อนของ
กรอบวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์นิพนธ์ (historiographical framework) เสียอีกด้วยซ้ําไป
‘ผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่’ กับประวัติศาสตร์ และสภาวะวัตถุวิสัย
ในสังคมตะวันตกช่วงศตวรรษที่สิบเก้า นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเขียนถึง ‘ผู้ชายผู้
ยิ่งใหญ่’ หรือ ‘the great men’ หรือ ‘วีรบุรุษ’ ผู้ซึ่งนักประวัติศาสตร์ตัดสินหรือพิจารณาว่า การกระทํา
ต่าง ๆ ของผู้ชายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กําหนดรูปร่างหรือทิศทางของประวัติศาสตร์ ดังนั้นนักประวัติศาสตร์
ในยุคนั้น จึงพยายามนําเอางานของพวกเขา/เธอมาเทียบเคียง (equate) กับงานของนักวิทยาศาสตร์
พร้อมกันนี้ก็อ้างว่า พวกเขา/เธอเพียงแต่มีหน้าที่ตรวจสอบ (examining) หลักฐาน/ทางประวัติศาสตร์)
แล้วนําเสนอเรื่องราวขึ้นมาใหม่ (recounting) ‘ในฐานะที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยเป็นจริง’ (‘as it really
was’) ตรงนี้ในทางสังคมศาสตร์กระแสหลักและนักประวัติศาสตร์กระแสหลักถือว่าเป็นการศึกษาใน
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แบบวัตถุวิสัย กล่าวคือมีลักษณะ ‘objectivity’ ซึ่งขยายความได้ว่าเท่ากับเป็นการอ้างว่าการศึกษา
ประวั ติศาสตร์ก ระแสหลั ก นั้นเป็ นการศึก ษาค้นคว้าตามมาตรฐานวิท ยาศาสตร์จึงเชื่อ ถือได้ว่าเป็ น
‘ความจริง’ วิธีคิดแบบนี้สามารถโยงกลับไปหานักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ ลีโอโพลด์ ฟอน รังเก
(Leopold von Ranke) กับสํานักประวัติศาสตร์แบบ ‘historical positivism’ หรือ ‘ประวัติศาสตร์ปฏิ
ฐานนิยม’ ที่เชื่อมโยงต่อไปที่ ‘empiricism’ หรือ ‘ประสบการณ์นิยม’ และ ‘rationalism’ หรือ ‘เหตุผล
นิยม’ ได้ด้วย นี้คือประวัติศาสตร์ของยุคศตวรรษที่สิบเก้า ซึ่งต่อมาถูกวิพากษ์ว่าเป็นงานเขียนทาง
วิช าการที่ทํ างานเพื่อ ให้ อ ภิ สิ ท ธิ์ กั บ มิติ มุม มองต่า ง ๆ ของผู้มี อํ า นาจ ผู้ ที่เ ป็ น ที่ม องเห็ น อยู่ แล้ ว ผู้ ที่
สามารถแสดงออกซึ่งความคิดหรือพูดจาได้อย่าง ‘ชัดเจน’ และผู้รู้หนังสือในประวัติศาสตร์ซึ่งชีวิตของ
คนในประเภทต่าง ๆ เหล่ านี้ถู ก นํ า มาบั นทึก ไว้เ ป็ นเอกสารจํ า นวนมากมายที่ก ลายเป็ น หลั ก ฐานที่
‘ถู ก ต้ อ ง’ เชื่อ ถือ ได้ และมี อ ยู่ จริ ง พวกนั ก ประวั ติ ศาสตร์แ นวปฏิ ฐ านนิ ย มนี้มั ก ละเลยความคิด หรื อ
ประเด็นต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์หรือการกระทําหรือปฏิบัติการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแล้วนําไปสู่การเกิดผล
บางอย่างตามมาในทางประวัติศาสตร์ (historical causation) โดยยืนยันว่า บทบาทของนักประวัติศาสตร์
ไม่ใช่การออกมาตัดสิน เช่น ว่าอะไรทําให้เกิดอะไรตามมา (เช่น ถ้าศึกษากบฏชาวนาในยุครัตนโกสินทร์
โดยนักประวัติศาสตร์ไทยแนวทางนี้ก็จะเอาบันทึกของ ‘ผู้ปราบกบฏ’ มาใช้เป็นหลักฐานในการเขียนถึง
แต่มักจะไม่บอกว่า ทําไมชาวนาถึงต้องลุกขึ้นมาเป็น ‘กบฏ’ เป็นต้น) ในสังคมตะวันตกนักประวัติศาสตร์
ยุคแรก ๆ มักจะประกอบด้วย ผู้ชายผิวขาว ชนชั้นกลางเกือบทั้งหมดเท่านั้นก็ว่าได้ ดังนั้นในการเลือก
‘ความจริง’ หรือ ‘ข้อเท็จจริง’ ต่าง ๆ (facts) มาใช้ก็ดีบวกกับการเป็นผู้กําหนดนิยามประวัติศาสตร์ของ
พวกเขาก็ ดีล้ ว นแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เครื่ อ งหมายบอกมาตรฐานของตํ า แหน่ ง แห่ งที่ ข องพวกเขาในโลก
ตะวันตกที่เป็นปิตาธิปไตย (ตรงนี้จะต้องไปดู ‘ปิตาธิปไตย’ หรือ ‘patriarchy’ อีกทีหนึ่ง จากนั้นค่อยมา
นั่งวิเคราะห์ดูว่า สังคมไทยก็ดี ประวัติศาสตร์ไทยก็ดีท่ีเชิดชู ‘วีรบุรุษ’ นั้นเข้าลักษณะที่กล่าวไว้ข้างบน
หรือไม่)
อย่างไรก็ตาม วิชาชีพของนักประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่อ้างว่า เป็นประวัติศาสตร์ที่มี
ความชอบธรรม (legitimate history) ในฐานะที่เป็นอะไรที่ ‘ปราศจากค่านิยม’ (value-free) นี้ถูก
วิพ ากษ์ว่า เป็ นการบ่อ นทํ าลายอย่างรุ นแรงต่อ พัฒนาการของประวั ติศาสตร์ใ นฐานะที่เ ป็ นวิชาที่มี
ลักษณะวิพากษ์และย้อนกลับมาพิจารณาตัวเอง (self-reflexive) กระนั้นก็ตามจารีตทางการศึกษาแบบ
นักปฏิฐานนิยมนี้กล่าวได้ว่ามีอิทธิพลครอบงําสูงมากจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์ในตะวันตกเอง แม้
กาลเวลาจะผ่านไปจนถึงปลายศตวรรษที่ย่ีสิบแล้วก็ยังคงพบว่าเป็นการยากมากที่จะมองเห็นข้อสังเกต
เชิงวิพากษ์ว่า การเขียนประวัติศาสตร์และบางคนอาจ ‘ตีความ’ ด้วยนั้นเอาเข้าจริง ๆ แล้วมีลักษณะ
เป็น ‘จิตวิสัย’ (subjective) ในความหมายว่า ไม่ ปราศจากอคติไม่เป็นกลาง หรือ ไม่เป็นวิทยาศาสตร์
เชื่อถือได้อย่างที่เคยยึดถือกันมา
เมื่อ เล่ามาถึงตรงนี้ค งต้อ งขอให้ตั้งข้อ สังเกตว่า สตรีนิย มหลาย ๆ แนวทาง โดยเฉพาะแนว
ทฤษฎีวิพากษ์ไม่เห็นด้วยกับความรู้ทางประวัติศาสตร์กระแสหลักที่สร้างขึ้นมาตามแนวปฏิฐานนิยม
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อย่างน้อยในเรื่องการไม่วิพากษ์อุดมการณ์ครอบงําและความแตกต่างทางชนชั้น แต่กระนั้นก็ตามแม้
ทฤษฎีวิพากษ์เองแม้จะให้ความสนใจศึกษา แต่มักจะเกิดการเหมารวมว่าอุดมการณ์นั้น ๆ ในยุคสมัยนั้น
และสถานที่นั้นเป็นอุดมการณ์ที่ทุกคนทุ กฝ่ายยอมรับ (consent) กั นไปหมด ดังนั้นจึงไม่มีลักษณะ
‘ครอบงํา’ แม้ว่าเป็นอุดมการณ์ที่กลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์ประกอบสร้างขึ้นมา หรือนํามาจากที่อื่นก็ตาม อนึ่ง
ภาวะ ‘การเห็นชอบ’ ในปัจจุบันนี้มีนักวิชาการบางคน เช่น Edward S. Sherman และ Noam Chomsky
(2002) มีความเห็นว่า ‘การเห็นชอบ’ หรือ ‘เห็นพ้องต้องกัน’ นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยสื่อมวลชนต่าง ๆ
เพื่อร่วมกันปกป้องวาระทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของกลุ่มผู้มีอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ครอบงําสังคม
ครัวเรือน รัฐและระเบียบโลกนั่นเอง∗ และที่เป็นประเด็นของการวิพากษ์ของนักสตรีนิยมแทบทุกสํานัก
คือ ‘ผู้หญิงหายไป’ ทั้งในเรื่องราว (ของความรู้) และในฐานะเป็นผู้ประกอบสร้างความรู้ที่ ‘มองเห็น
ผู้หญิง’ อีกประเด็นหนึ่งคือ ‘ลัทธิเพศนิยม’ กับ ‘ปิตาธิปไตย’ เป็นต้น ขอแถมอีกนิดหนึ่งว่า นักสังคม
วิทยา-นักมานุษยวิทยา และนักประวัติศาสตร์ผู้ละทิ้งจารีตปฏิฐานนิยมก็ร่วมอยู่ในขบวนการวิพากษ์
ประวัติศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมเองด้วย
อย่างไรก็ตาม การเขียนประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา (ศตวรรษที่ย่ีสิบ) ก็ได้พัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงไปหลายทิศทาง โดยเฉพาะในโลกตะวันตกที่นักประวัติศาสตร์จํานวนไม่น้อย พัฒนา
กรอบคิด ต่าง ๆ ในการอธิบ ายและมองหาสาเหตุ ข องปรากฏการณ์หรือ เหตุ ก ารณ์ที่เ กิดขึ้นในอดีต
ตัวอย่างเช่น
สํานักอานนาร์ลส์ (Annanles) ที่พัฒนาขึ้นมาในฝรั่งเศสในยุคต้นศตวรรษที่ย่ีสิบ ซึ่งปฏิเสธ
การพรรณนาทางประวัติศาสตร์แบบปฏิฐานนิยม พร้อมกันนั้นก็มุ่งประเด็นไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์
แบบ ‘ภาพรวม’ ในความหมายของ ‘total history’ แทน นักประวัติศาสตร์ผู้บุกเบิกนําทางแนวนี้ได้แก่
ลูเซียน แฟบเวรอร์ (Lucien Febvre) และมาร์ค บรอค (Marc Bloch) เป็นต้น นักประวัติศาสตร์แนว
อานนาร์ ล ส์ พากั นตรวจสอบภู มิทั ศ น์ (landscape) ภู มิอ ากาศ (climate) โครงสร้างครอบครั ว
‘mentalités’ ซึ่งอาจแปลว่า ‘ระดับสติปัญญา’ และ ‘วิสัยทัศน์’ ก็น่าจะได้ แนวโน้มทางเศรษฐกิจเหล่านี้
เป็นต้น ผ่านทางการทําการศึกษาที่ใช้วิธีวิทยาที่คํานึงถึงสหสัมพันธ์หลายด้านระหว่างองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ พวกเขา/และเธอก็แสวงหาการอธิบายเกี่ยวกับแบบแผน (patterns) และการเข้า
มาร่วมกันต่าง ๆ (conjunctures) ของปัจจัยเหล่านั้นในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตามนั กประวัติศาสตร์ผู้หญิงคนหนึ่งในหลาย ๆ คน เธอชื่อ ซู ซาน สตวร์ต (Susan
Stuard) ได้ วิ จ ารณ์ ว่ างานของนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ สํ า นั ก นี้ มี อ คติ / มายาคติท่ี ม าจากลั ท ธิ ช ายเป็ น
ศูนย์กลาง หรือ (androcentrism) ที่ไ ด้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น ๆ กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ในแนว
อานนาร์ลส์ นําเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ มาร้อยเรียง (หรือเสียบต่อกันเหมือนเสียบหมู/
เนื้อสะเต๊ะ หรือลูกชิ้นปิ้ง (skewed)-ผู้เล่า) ที่ออกมาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ชาย ดังนั้นในทัศนะของ
∗

โปรดดูบรรณานุกรม
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คนกลุ่มหลังนี้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์แนวสํานัก อานนาร์ลส์ จึงถูกตีความผ่านทาง
อุปมาอุปมัยของ ลัทธิบ้านเรือนนิยม หรือ ‘อุดมการณ์ครอบครัว’ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ครอบงําผู้หญิง
ส่วนใหญ่อยู่ ดังนั้นเพศภาวะในฐานะเป็นสิ่งประกอบสร้างของการจัดประเภทของผู้คนในสังคม จึงยังถูก
นํามาพิจารณาน้อยมาก
จริงอยู่มีนักประวัติศาสตร์สํานักนี้บางคนนําเอา ‘ผู้หญิงผู้ย่ิงใหญ่’ หรือ ‘วีรสตรี’ ขึ้นมาศึกษา
เช่น เรื่องราวของ โจน ออฟ อาร์ค (Joan of Arc 1412-1431) เธอได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญ (Saint)
เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อ Jeann d’ Arc) เธอเป็นหญิงที่มีความสามารถสูง (ในความหมายแบบชาย) คือเป็น
ผู้นําทหารต่อสู้กับผู้รุกรานนอกศาสนาคริสต์ แต่ท้ายสุดเธอถูกจับและถูกตั้งข้อหาว่าเป็นแม่มด ถูก
ลงโทษโดยการเผาทั้งเป็น นอกจากนั้นมีผู้ศึกษาชีวประวัติของ มาร์เกอรีต ออฟ แนฟร์ (Aarguerite of
Navrre (คนหลังนี้ผู้เล่าไม่รู้จัก ไม่เหมือนกับโจน ออฟ อาร์ค ที่ฮอลลีวูด นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์หลาย
ครั้งหลายหน-ผู้เล่า) อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์สตรีนิยมว่ากันว่า ประวัติของเธอที่เขียนไว้โดยนัก
ประวัติศาสตร์สํานักนี้นั้น มีปัญหาที่ต้องถกเถียงกันมาก
สุดท้ายนี้ต้องขอรวบรัดสรุปความว่า สตรีศึกษาในลักษณะทฤษฎีวิพากษ์นั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น
แนวทางที่เดินตามทางของสํานักแฟรงค์เฟอร์ตที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในตอนต้น คือมีลักษณะวิพากษ์ต่อ
วิธีคิดแบบมาร์กซิสม์ดั้งเดิม กล่าวคือ ย้ายจุดเพ่งเล็งจากการผลิต (production) มาสู่ อุดมการณ์ที่มี
ลั ก ษณะครอบงํ า ตรงนี้จึง ทํ าให้ เ กิด วิธี คิด ข้า มสาขาวิชาหรือ เป็ นสหวิท ยาการที่สํ าคั ญ คือ นํ าเอา
จิตวิทยาและจิตวิเคราะห์มาใช้ด้วย นักสตรีนิยมแนวทางนี้จึงวิพากษ์นักสตรีนิยมมาร์กซิสม์แบบเก่าด้วย
เช่นกัน โดยมุ่งประเด็นการเพ่งเล็งไปที่อุดมการณ์ทั้งหลายที่มีลักษณะครอบงําผู้หญิง เช่น ปิตาธิปไตย
เพศนิยม เพศชายเป็นศูนย์กลาง อุดมการณ์บ้านเรือน อุดมการณ์ครอบครัว อุดมการณ์ศาสนา รวมทั้ง
การวิ พ ากษ์ป ระวั ติศ าสตร์ ก ระแสหลั ก ว่า เป็ นปฏิฐ านนิย มและมีผู้ชายผู้เ ก่งกาจหรื อ ‘วีร บุ รุษ ’ เป็ น
ศูนย์ก ลาง ถึงแม้จะพูดถึง ‘วีรสตรี’ บ้างเล็ กน้อ ย แต่ก็ยังใช้วิธีการมองและการเขียนแบบผู้ชายเป็ น
ศูนย์กลางอยู่ดี
นั ก ศึก ษาและผู้ ส นใจลองนํ าวิ ธี คิด เหล่ านี้ ไ ปใช้ ใ นการมองประวั ติ ศาสตร์ ไ ทยดู บ้ า ง อาจได้
ความคิด (ideas) บางอย่างที่ต่างไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เราถูกสอนกันมาไม่มากก็น้อย
สําหรับใครที่ต้องการค้นคว้าเรื่อง ‘อุดมการณ์ครอบงํา’ หรือ ‘hegemony’ ให้ละเอียดมากขึ้น
ควรให้ความสนใจ Antonio Gramsci (1891-1937) นักมาร์กซิสม์ชาวอิตาเลียนผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้
วิพากษ์ลัทธิ ‘เศรษฐกิจเป็นตัวกําหนด’ หรือ ‘economic determinism’ ด้วย โดยเฉพาะผลงานของเขาใน
หนังสือที่มีชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Prison Notebooks (1929-35) ซึ่งมีผู้นํามาแปลแล้วพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.1971 แต่ถ้าอ่านบทความของ Joseph Femia ‘Hegimony and Conciousness
in Thought of Antonio Gramsci’, ใน Political Studies (1975) ด้วยก็น่าจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
---------------------
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