ภาวะพลเมืองกับเพศภาวะ
ฉลาดชาย รมิตานนท
ศูนยสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาวะพลเมือง หรือในภาษาอังกฤษใชคํา วา ‘citizenship’ เมื่อมองมาจากทฤษฎีก ารเมืองและทฤษฎี
กฎหมายที่ใชกัน อยูในปจจุบัน หมายถึง ‘สิทธิ’ และหนา ที่ตา ง ๆ ของสมาชิก ของรัฐชาติห รือเมือ ง (city)
อยา งไรก็ต ามหากพิจารณาจากบริบททางประวัติศาสตร ข องบางสัง คมโดยเฉพาะสังคมตะวัน ตก ภาวะ
พลเมือง อาจหมายถึงความเปนสมาชิกของเมือง (city) หรือ นครรัฐ (city state) ที่มีลักษณะเปน ‘เมือง’ หรือ
เปนภาวะรวมกันแบบเมือง หรือ ‘urban collectivity’ ที่โดยเปรียบเทียบกับสถานที่อื่น ๆ มีลักษณะที่เปนสภาวะ
ที่ปลอดจากการควบคุมหรือสั่งการจากกษัตริยหรือรัฐ
หากยอนกลับไปดูรากเหงาของพลเมืองในยุคคลาสสิกของกรีก นักปรัช ญาการเมืองและกฎหมาย
สวนใหญมักจะโยงไปที่อริสโตเติล (Aristotle) ผูซึ่งถือวา ความเปน พลเมืองตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีสวน
รวมอยางกระตือรือรนของปจเจกในนครรัฐกรีกโบราณหรือ ‘Polis’
อยางไรก็ตามควรตั้งขอสังเกตไววา ความเปนพลเมืองหรือ ภาวะพลเมืองในความหมายของกรีกยุค
คลาสสิกนั้นจํากัดอยูเฉพาะ ‘เสรีชนที่เปนผูชาย’ (free men) เทานั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะมีสวนรวมในการถกเถียง
ทางการเมืองที่เปนอยางนี้เปนเพราะคนเหลานี้มีคุณูปการหรือมีสวนในการสนับสนุนโดยตรงตอนครรัฐซึง่ สวน
ใหญผา นทางการสนับสนุน ดา นการทหาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น คนเหลา นั้น จึงเปน ผูที่มีก รรมสิทธิ์เ หนือ
ทรัพยสนิ ซึ่งพรอมที่จะเขามาเปนผูนําได ดังนั้นผูหญิง ทาส คนจน เด็ก คนชรา คนพิการ (สวนใหญ) จึงไมถือ
วาเปนผูมีสภาวะพลเมือง
ยุคสมัยใหมกับภาวะพลเมือง ในความหมายของสังคมตะวันตกเกิดมีพัฒนาการหรือจะเรียกวาการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในหลาย ๆ ดาน ยุคนี้มักเรียกกันในหมูนักปรัช ญาการเมืองและปรัชญากฎหมายวายุค
ทันสมัยบาง ยุคสมัยใหมบาง ในภาษาอังกฤษมัก ใชคําวา ‘modern period’ ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นประมาณปลายคริสศตวรรษที่สิบเจ็ด แตยุคทันสมัยที่วานี้กลาวไดวาไดรับอิทธิพลบางสวนที่
สํา คัญมาจากยุค ‘Renaissance’ หรือในภาษาไทยเรียกวา ‘ยุคฟนฟูศิล ปะวิทยาการ’ หรือเปนยุคที่นําเอา
ความรูของกรีกยุคคลาสสิกมาศึกษาใหม ซึ่งเกิดขึ้นมากอนแลวคือระหวางคริสตศตวรรษที่สิบสี่-สิบหก ที่เห็น
ไดอยา งเปน รูปธรรมคือการใหคุณคาใหมกับศิล ปะ เชน รูปสลัก และอาคารหรือ สถาปตยกรรมแบบกรีก
ศาสนา ความเชื่อและตํานานที่เรียกวา มหากาพย วิชาแพทย และอื่น ๆ อีกมาก อนึ่งคํา วา ‘renaisance’ อาน
วา ‘เรอแนสซอง’ เปนภาษาฝรั่งเศส
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ยุค สว า ง หรื อ ยุ ค ปญ ญาวาบ หากใช ทับ ศัพ ท ภาษาอั งกฤษคื อ ปรากฏการณ ที่เ รีย กวา ‘The
Enlightenment’ ซึ่งอาจบรรยายสั้น ๆ วา เปนยุคที่เกิดปรัชญาที่วาดวยเหตุผล และ ปจเจกภาพนิยม (reason
and individualism) เหตุที่เรียกวา ‘ยุคสวาง’ ก็เพื่อชี้ใหเห็นวาเกิดการหลุดพนออกมาจาก ‘ยุคมืด’ อันเปน ยุคที่
เกิดภาวะมืด บอดทางปญญาของมนุษยเนื่องจากถูกครอบงําโดยคริสตศาสนาแบบจารีตซึ่งเกิดขึ้นระหวา ง
คริส ตศตวรรษที่หา -สิบ ยุคสวา งหรือ ‘ปญญาวาบ’ นี้บางคนถือวา เปน ชวงเวลาสํา คัญของการเกิดภาวะ
ทันสมัย (modernity) ขึ้นในยุโรป
นักสตรีนิยมบางคนบรรยายวา ภาวะปญญาสวางหรือ ‘ปญญาวาบ’ นี้วาเปนยุคสมัยของยุโรปที่มีการ
ประกาศเผยแพรและยกยองปรัชญาที่วางอยูบนความคิดเรื่อง ความกาวหนาที่มีรากอยูที่ความมีเหตุมีผล
แบบวิทยาศาสตร (scientific rationality) กับการมี ร ะบบระเบีย บของสรรพสิ่งตา ง ๆ กลา วคือ โลก
ธรรมชาติที่ควบคุมดวยกฎเกณฑของธรรมชาติ สวนโลกทางสังคมหรือ ‘social world’ ก็เชนกันคือตองขึ้นอยู
กับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรดวยการใชทัศนะในการมองหาการจัดระบบและการปรับปรุงใหดขี นึ้ อยางมี
เหตุมีผลนั่นเอง อยางไรก็ตามภาวะปญญาสวางหรือ ‘the Enlightenment’ แมจะถือวาเปนปรากฏการณสําคัญ
ทางประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตอความคิด และความรูตาง ๆ ของโลกตะวันตกที่แ ผขยายไปทั่วโลกในนาม
‘ความทันสมัย’ แหง ‘ยุคทันสมัย’ ในฐานะที่เปนวิธีคิดหรือทฤษฎีทางสังคมศาสตร (โดยเฉพาะในสังคมวิทยา
และมานุ ษ ยวิ ท ยา) ที่ รู จั ก กัน ในนาม ‘โครงสร า งนิ ย ม’ ‘Structuralism’ หรื อ ‘โครงสร า ง-หน า ที่ นิ ย ม’
(Structural-functionalism) ก็ ต าม แต เมื่ อมาถึง ป จจุบัน ก็ถู ก ‘ถอดรื้ อ’ โดยวีคิด แบบ ‘หลั งทัน สมัย -หลั ง
โครงสรา งนิยม’ (Poststructuralism-Postmodernism) อยา งหนัก ซึ่ง เรื่องนี้เ ปน เรื่องใหญและสลับซับซอน
พอควร จําเปนที่จะตองพักไวกอนในตอนนี้
ภาวะทันสมัย หรือ ความทันสมัย
ในภาษาอังกฤษใชคําวา ‘modernity’ กลาวอยางกวาง ๆ คือการรับรูอยางกวางขวางวาเปนการมีชีวิต
อยูในสังคมรูปแบบใหม เปนรูปแบบที่ทันสมัยที่เริ่มมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่สิบเจ็ด (กาละ/time) ในสถานที่
(เทศะ/space) ที่เรียกวา ยุโรปยุคทันสมัยตอนตน คําวา ‘ภาวะทันสมัย’ มีความหมายที่แฝงอยู ซึ่งนักศึกษาควร
จดจําไวคือ ‘ความมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร (scientific rationality) ความกาวหนา (progress) เสรีภาพของ
ปจเจก (freedom of the individual) และสถาบันทางการเมืองตาง ๆ ของรัฐ ชาติที่กํา ลังเกิด ขึ้น (political
institutions of emerging nation states) ในยุคนั้น และที่อาจสําคัญไมนอยหรืออาจมากกวา นั้นคือ สภาวะทาง
ความคิด หรือจิต ใจที่อุทิศหรือมุงมั่น กับสิ่ง ใหม หรือ ‘the new’ หรือ ‘ของใหม’ ซึ่งมีแ รงดึงหรือ มองไปสู
‘อนาคต’ อยูตลอดเวลา ดังนั้นอาจกลาวไดวา ภาวะทันสมัยนั้นตองไมคงที่อยูในมิติดานเวลา (unfixed in time)
หรืออาจกลาวไดอีกเหมือนกันวา ถาติดหรือคงตัวอยูในภาวะปจจุบันก็จะถูกแทนที่ดวยของใหมทันที อยางไรก็
ตามในแวดวงนักคิดตะวันตก รวมทั้งนักสตรีนิยมดวยไดพากันพูดถึง ภาวะหลังทันสมัยกันมากแลว ซึ่งตอนนี้
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เราจะยังไมไปถกกันในเรื่องนี้ แตจะลองโฉบเขา ไปดูเรื่องที่ถือวา เปน แกนสารของภาวะทัน สมัยบางเรื่องกอน
เชน
ความมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร
เรื่องนี้มีสองแนวคิด หรือมโนทัศน หรือเจตนคติ (concepts) ของความคิดแบบตะวันตกผนวกกันอยูคือ
ความมีเหตุมีผล (rationality) กับวิทยาศาสตร
ความมีเหตุมีผล หรือ ‘rationality’ กับ ‘เหตุผล’ หรือ ‘reason’ นั้นถูกสรางขึ้นมาแบบควบคูกันกับคํา
ที่มคี วามหมายตรงขาม ในลักษณะเหมือนเปน ‘ขั้วตรงขาม’ และการใชหรือความหมายมักจะผันแปรไปจาก
บริบทหนึ่งสูอีกบริบทหนึ่ง กลา วคือความหมายเปลี่ยนไปตามบริบทหรือเงื่อนไขแวดลอม แตทั้งสองคํา นี้คือ
‘ความมีเหตุมีผล’ กับ ‘เหตุผ ล’ นั้นแตล ะคํา ใชเพื่อแสดงถึงความหมาย หรืออะไรที่ ‘ตายตัว’ (fix) และมี
ความหมายในทางบวกของหลักการเหตุผลที่ไดรับอภิสิทธิ์ (วาถูก) สวนอะไรที่ถูกจัดใหอยูตรงกันขามกับภาวะ
นั้นถูกถือวาผิดหรือไมดี นักสตรีนิยมหลายคน เชน อิริกาเร (Irigaray 1974) วิตติก (Wittig 1992) ไดจัดสภาวะ
ตรงกันขามนี้วาเปน ‘อื่น’ หรือ ‘opposition others’ เชน วัฒนธรรม/ธรรมชาติ ความเปนผูชาย/ความเปน ผูหญิง
หรือ ‘masculine/feminine’ เปนตน
ที่ถือ กัน ว า เปน สาระสํา คัญที่ตอ งยกขึ้น มาถกเถี ยงในหมูนัก สตรีนิยมคือ ‘ความมีเ หตุมี ผ ล’ และ
‘เหตุผ ล’ ก็ดี นั้น มั ก ถู ก จัด ให เ ป น คุ ณ สมบั ติข องผูช าย การจั ด แบบนี้ถู ก นัก สตรี นิ ย มยุ ค ต น ๆ เช น แมรี
โวลลส โตนคราฟท (Mary Wollstonecraft) ผูตีพิมพหนังสือเรื่อง Vindication of the Rights of Woman
ขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1792 (พ.ศ. 2335) หรือสองรอยกับหนึ่งปมาแลว (นับถึงปที่ผูเลาเขียนตน ฉบับนี้) เธอตั้ง
คําถามอยางเอาจริงเอาจังกับการอางของพวกผูชายวา พวกผูชายเทานั้นเปนผูมีเหตุมีผล การตอสูข องเธอและ
ขบวนการผูหญิงตั้งแตยุคนั้นยังคงสืบทอดมาจนปจจุบันในนามสตรีนิยมเสรีนิยม คือการเรียกรองใหผูหญิงมี
สิทธิ์ไดรับการศึกษาที่จํา เปนเพื่อผูหญิงจะได ‘มีเหตุมีผ ล’ เหมือนกับผูชาย สิทธิ์นี้เปนสิทธิที่ผูช ายปฏิเสธไม
ยอมใหกับ ผูหญิง และเมื่อผูหญิงมี ‘เหตุมีผ ล’ แลว ผูหญิงในฐานะพลเมือ งก็ยอมจะตอ งมี สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได ซึ่งในขณะนั้นและในขณะนี้หลายคนยังมองวานั่นคือ การมีสวนรวมทางการเมือง
ในระบอบการเมืองใหมที่เพิ่งสถาปนาขึ้นในตอนนั้น ซึ่งก็คือ ระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง อยางไรก็ตาม นัก
สตรีนิยมหลายคนหลายแนวทางตอมาเห็นวา การมีสิทธิและใชสิทธิในการเลือกตั้งเพียงเทานั้นไมมคี วามหมาย
วาเปนประชาธิปไตยแลว ประชาธิปไตยมีความหมายมากกวา นั้น อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้ตองการเพียงจะ
บอกวา โอกาสในการศึกษา และการไดรับการศึก ษาของผูหญิงนั้น ๆ เปนการตอสูหรือเปน การตอรองวา
ผูหญิง ก็เปน เพศที่มีเหตุมีผ ลไดเชน เดียวกับผูช าย และเมื่อ ผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึก ษาเทา เทียมหรื อ
เหมือนกับผูช ายแลว ผูหญิงก็จะไมใช ‘คนอื่น ’ และจะหลุด พน จากการเลือกปฏิบัติหรือ ‘ถูก กันออก’ หรือ
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สามารถเขาถึง ‘อํานาจรัฐ ’ และ ‘ความยุติธรรม’ ได วิธีคิดแบบนี้ ปจจุบัน ก็ยังใชกัน อยู เชน ในรู ปของการ
‘เพิ่มอํานาจ’ หรือ ‘empowerment’ ใหกับผูหญิงดวยการเรียกรองโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน
ในกรณีของประเทศไทย ‘ภาวะทันสมัย’ หรือ ‘ความทันสมัย’ ปรากฏอยูในวิถีชีวิตประจําวันของคน
ไทยทุกคนก็วา ได มากบางนอยบาง ชัดบางไมชัดบาง อาคารบานเรือน หองนอนที่เรานอนก็เปนสิ่งทัน สมัย
การตื่นตามเวลานาฬิกาปลุก หรือโทรศัพทมือถือ เพราะตองไปทํางานใหทันเวลา การตรงตอเวลาก็เปนความ
ทันสมัย การทํางานเต็มตามเวลาที่หนวยงานกําหนดก็เปนไปเพื่อ ‘ความกาวหนา’ ในหนาที่การงาน หนวยงาน
ก็จะกาวหนาเติบโต และ ฯลฯ
อนึ่ง ความทัน สมัยนี้เขา มาสูเมืองไทย ซึ่งในขณะนั้น เรียกวา ‘สยาม’ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เกิดการ
ปฏิรูปสังคมสยามครั้งใหญเพื่อรับมือกับ ‘ลัทธิอาณานิคม’ จึงเกิดการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เชน ระบอบรัฐสภา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม เกิด ขึ้นมากมายหลายดาน เชน ดาน
กฎหมายมีการนําเอาระบบกฎหมายตะวันตก เชน กฎหมายอังกฤษ กฎหมายเยอรมัน กฎหมายฝรั่งเศส เขามา
ปรับใชและมีผลบังคับใชที่กระทบชีวิตของประชาชน หรือ ‘พลเมืองไทย’ ทั่ว หนา ถา นักศึก ษามองลึกไปถึง
‘ปรัชญากฎหมาย’ ที่อยูเบื้องหลังกฎหมายรายมาตราของกฎหมายไทยทุกประเภทก็อาจมองเห็นปรัช ญาที่มี
กําเนิดมาจาก ‘ภาวะทันสมัย’ ของตะวันตกซอนอยู
ตัวอยางเชน กฎหมายกําหนดวาบุคคลใดเปน ‘ชาย’ บุคคลใดเปน ‘หญิง’ นอกจากจะดูที่สรีระรางกาย
แลวยังมีการตรวจฮอรโมน ซึ่งเปนหลักการทางวิทยาศาสตร สาขาชีววิทยา กฎหมายสัญชาติซึ่งมีผ ลในการ
กําหนดวาใครเปนพลเมืองใครไมใชพลเมืองของประเทศใด ใชหลักการ ‘สายเลือด’ และ ‘ดินแดน’ เปนตน ที่
จริงแลว ‘ประเทศไทย’ ที่เรารูจักและเปน พลเมืองไทยในปจจุบันก็เปนหนวยทางการเมือง การปกครองการ
บริหารที่เกิดขึ้นในยุคทันสมัยเรียกวา ‘รัฐชาติ’ หรือ ‘รัฐชาติสมัยใหม’ เราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกตอนหลัง
การศึกษา สาธารณสุข การแพทย การทหาร เกษตรกรรม การคมนาคม สื่อสาร เทคโนโลยี และอื่น
ๆ อีกมากมาย แมกระทั่งการแตงกายของคนไทยเราก็เปลี่ยน ตัวอยางเชน เวลาเราชมเพื่อนที่แตงตัวสวยงาม
ดวยชุดเสื้อผาชุดใหมเรามักพูดวา “โอโฮเดิ้นจังเลย” ‘เดิ้น’ ในที่นี้คือ ‘modern’ นั่นเอง
วิทยาศาสตร เปนชุดความรูใหมที่ถือวาเกิดขึ้นในยุคทัน สมัยที่เชื่อถือไดเพราะวางอยูบน ‘เหตุผล’ ที่
สามารถตรวจสอบหรือพิสูจนได ดังนั้น ‘ความมีเหตุมีผลอยางเปนวิทยาศาสตร’ จึงถูกสถาปนาใหเปนความรู
สูงสุด กลาวคือเปน ‘ความจริง’ นั่นเอง อยางไรก็ตาม นักสตรีนิยมโตแยงวาแขนงวิชาตาง ๆ ของวิทยาศาสตร
เชน โดยเฉพาะชีววิทยาและจิตวิทยาที่มักถูกนํามา ‘ตีความ’ ลักษณะตาม ‘ธรรมชาติ’ ของผูหญิงนั้น เปนชุด
ความรูที่ไมนาเชื่อถือ กลาวคือ วิธีการศึกษา หรือสรา งความรูแบบสังเกตการณและการวิเคราะหในทั้งสอง
สาขาวิชานี้เ ต็มไปดวยอคติ และการบิดเบือน ตัวอยางเชน ชีว วิทยา ใชการศึกษาสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ใน
วงการชีววิทยาถือวามีการวิวัฒนาการสูง เชน ลิงเพื่อที่จะนําผลที่ไดมาเอามาอนุมานหรือคาดคะเนหรือวาง
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แนวทางวา อะไรคือแบบแผนพฤติก รรมที่ไมเหมาะสมของมนุษย เชน แบบแผนการรวมเพศของลิงในหมูพอ
แม ลูก เครือญาติ อยางไมมีขอหาม แตสําหรับมนุษยแลวไมควรทํา ดังนั้นมนุษยจึงตองสรางขอหามของการ
รวมเพศใน ‘สายเลือด’ เดียวกันซึ่งเรียกวา ‘incest taboo’ เปนตน สวนจิตวิทยาอา งวา ฮอรโมนเพศทํา ใหเกิด
ความแตกตางตาง ๆ ระหวา งผูชายกับผูหญิง นักสตรีนิยมคนหนึ่ง เชน รูธ วอลสสโกรฟ (Ruth Wallsgrove
1980) จึงโตแยงวาลักษณะที่ถือวาเปนลักษณะรวมของวิทยาศาสตร เชน การแยกตัว ออกของวิทยาศาสตร
(ในนามความเปนอิสระก็ดี ปราศจากคํานิยมและความเปนกลางก็ดี-ผูเลา) ความมีเหตุมีผล ก็ดี กับ ความ
ปรารถนาที่จ ะควบคุม นั้น เปน แรงตอบโตหรือปฏิกิริยาของวิทยาศาสตรตอ ความหวงใยดูแ ลเอาใจใส
(caring) และลักษณะตาง ๆ ทางอารมณซึ่งตามจารีตประเพณีถือวา หรือไดรับการนิยามวาเปน ‘สภาวะหญิง’
กลาวโดยสรุปคือ นักสตรีนิยม กับนักวิชาการที่สนใจเรื่องเพศภาวะ รวมทั้งนัก วิชาการหรือนัก ทฤษฎี
สังคมศาสตร-มนุษยศาสตรในปจจุบันตางพากันวิพากษวิทยาศาสตรในฐานะที่อางวาเปนชุดความรู/ ความจริง
ชุดเดียวและเปนสากลกันอยางเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะผูที่ใชวิธีคิดแบบหลังโครงสรา ง-หลังทัน สมัยนิยมทํา
มากกวานั้น คือถึงขั้น ‘ถอดรื้อ’ (deconstruct) กันเลยทีเดียว
ความกาวหนา
ภาษาไทยแปลมาจากคําวา ‘progress’ ซึ่งเปนมโนทัศนสําคัญของตะวันตกที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาใน
ยุคทัน สมัยและเปน สาระสํา คัญประการหนึ่งของวิธีคิดแบบทัน สมัยนิยม ที่จริง แลว ‘ความกา วหนา ’ เปน
ความคิด/แนวคิด (idea) ทีถ่ ูกประกอบสรางขึ้นมาใหมีความหมายบงบอกถึง การเพิ่มขึ้นของความดีงามสูงสง
ของความรู (increasing sophistication of knowledge) กับการปรับปรุงคุณภาพของชีวิตใหดีขึ้น แนวความคิด
เรื่อง ‘ความกาวหนา’ จึงเปนพลังผลักดันของอารยะธรรมตะวันตกมาอยางนอยสามรอยกวา ป อนึ่งเมื่อมาถึง
ชวงศตวรรษที่ยี่สิบแนวความคิด นี้ถูกนํา มาปรับใชอยา งแปรผันหลากหลาย แตมีนัยสําคัญวา ทุกสัง คมทุก
วัฒนธรรมในโลกสามารถกาวหนาได คําที่เราไดยินบอย ๆ เชน “โลกที่สาม” ประเทศกํา ลังพัฒนา ประเทศที่
พัฒนาแลวและเพิ่งเร็ว ๆ นี้เราไดยินคําวา ‘emerging economy’ เหลานี้ลวนมีความหมายเดียวกัน
แนวความคิดวาดวย ‘ประวัติศาสตรสากลของมนุษยชาติ ’ ถูก ประกอบสรา งขึ้น มาในตะวันตกชวง
คริสตศตวรรษที่สิบแปดในงานของนักคิดนักปรัชญาหลายคนเชน โวลแตร (Voltaire นามปากกาของนักเขียน
นักคิด และนักประวัติศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ Francois Marie Arouet 1694-1778) เทอรโกต Baron de Aulne มี
ชื่อจริงวา (Anne Robert Jacques 1727-1781) รัฐบุรุษ และนักปฏิรูปเศรษฐกิจ ชาวฝรั่งเศส และคานท
(Immanuel Kant 1724-1804) เปนตน ในกรณีของคานทเขาทําใหเชื่อวาเราไดมาถึงจุดที่เราไดพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับ ‘มวลมนุษยชาติที่เปนเอกภาพ’ อยา งเต็มที่แลว และเรากํา ลังเคลื่อนที่ไปสูสภาวะเชิงอุดมคติของ
‘ประชาสังคมที่เปนสากล’ หรือ ‘universal civil society’ ซึ่งตั้งอยูบน ‘ความยุติธรรม’ และ ‘เสรีภาพสูงสุดของ
ปจเจกสําหรับทุกคน’
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คงไมเปนการ ‘ใสสีใสไข’ มากเกินไปที่จะพูดวาโลกตะวันตกนับแตคริสตศตวรรษที่สิบแปดเปนตนมา
หมกมุน และหลงใหลใฝฝน กับ ‘สวรรคบนโลกนี้’ แทนที่สวรรคข องพระผูเปนเจาที่คอย ๆ ลดอิทธิพลลงไป
เครื่องมือที่จะชวยใหผคู นบรรลุ ‘สวรรคบนดิน’ ในชีวิตนี้คือ สิทธิ เสรีภาพสูงสุดสํา หรับทุกคน หรือบางครั้ง
เรียกกันวา ‘ความเสมอภาค’ ซึ่งจะนําคนเราแตละคนไปสู ‘ความกาวหนา’
- นักคิดบางคนบางกลุมบอกวาแนวคิดของคริสตศตวรรษที่สิบแปดมีองคประกอบหาประการดังนี้
- ความเชื่อในพระเจาผูเ มตตากรุณายังดําเนินตอไป
- การมองโลกวามีสารัตถะดานดี วาดวยความหมายของชีวิตมนุษยและจุดหมายปลายทางของชีวิต
- ความเชื่อวาประวัติศาสตรไมใชอะไรที่มีลักษณะแตกทําลายหรือสับสนอลหมานไรระบบ แตทวาเปน
ประวัติศาสตรของการเคลื่อนยายผานขั้นตอนตาง ๆ ที่คาดการณลวงหนาไดโดยกฎเกณฑตาง ๆ ที่
เราสามารถรูได
- ความเชื่อในเรื่องความสามารถที่ถายทอดไปสูลูกหลานผูซึ่งจะทําใหบรรลุถึงความกาวหนาทีส่ ญ
ั ญา
ไววาจะเกิดขึ้นในอนาคตและการใหเกียรติแกผูมากอนผูที่ทําใหความเจริญกาวหนาเกิดขึ้นได
- ความสําคัญของความรูในฐานะที่เปนศูนยกลางของพลังผลักดันความกาวหนา
สาระสําคัญทั้งหาประการนี้ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบันมากบางนอยบาง บางก็ถูกตั้งคําถาม หรือถูก
‘ประชันขันแขง’ (contest) ถูกวิพากษ หรือถาจะวาไปแลวทุกขอถูกทาทายหมดเชน จากนัก สตรีนิยมและนัก
หลังโครงสราง-หลังทันสมัยนิยม ยกตัวอยา งเชน เรื่อง “ความรู” หรือ “knowledge” ถูก ตั้งคํา ถามหลาย
คําถามมาก เชน “ความรูคืออะไร?” “ใครเปนคนบอกวาอะไรเปนความรูอะไรไมใชความรู? ” “ความรูมีอยูแลว
ตามธรรมชาติ มนุษยมีหนาที่เปนผูคนหาความรูนั้นใหพบนั้นจริงหรือ?” หรือวา “ความรูเปนสิ่งประกอบสราง
ขึ้นมา?” คําถามตอที่ตามมาคือ “สรางโดยใคร? ผูชายหรือผูหญิง หรือผูมีเพศภาวะที่หลากหลาย?” “สรางขึ้น
วาอยางไร?” “สรางขึ้นที่ไหน? .....เมื่อไร?.....เพื่ออะไร?” เปนตน การตั้งคําถามประเภท “ไลเบี้ย” กันอยา งนี้
ถือวาสําคัญมาก ๆ ในทางปรัชญามีสาขาหนึ่งที่วาดวยเรื่องนี้เรียกวา “ญาณวิทยา” หรือ “epistemology” นัก
สตรี นิ ย มเสนอว า มีสิ่ ง ที่เ รี ย กว า “ความรู ข องนั ก สตรี นิ ยม” “ญาณวิ ท ยานั ก สตรี นิย ม” หรื อ “feminist
epistemology” ในทางสังคมวิทยามีวิชา “sociology of knowledge”
นาตั้งขอสังเกตวาเมื่อพูดถึง “ความรู” ในวงการทฤษฎีสังคมปจจุบันมักพูด ควบคูกับ “อํานาจ” เชน
“power/knowledge” ซึ่งหลายคนรูวาเปนจุดเดนประการหนึ่งของวิธีคิดแบบฟูโก แตถาดูจากที่เลามาขา งบน
ความคิดเรื่องความสัมพันธระหวาง “ความรูกับพลังอํานาจ” มีการถกเถียงกันมากอนหนาแลว
เรื่องความกาวหนาไปจนกระทั่ง “การพัฒนา” ก็เปนประเด็นสําคัญในการตั้งคําถามของนักสตรีนิยม
ทุกสํานักคิด/ทุกแนวทางดวยเชนกัน
กลา วโดยสรุปสิ่งที่เรียกวา “ความมีเหตุมีผ ลแบบวิทยาศาสตร ” ซึ่งอา งตัววาเปน สิ่งที่เ กิด ขึ้น จาก
“ความรูแบบวิทยาศาสตร” ตลอดจนวิทยาศาสตรประยุกตทั้งหลาย เชน แพทยศาสตรตะวันตก ที่อางวามี
สถานะเชิ งญาณวิ ทยาวา เปน “ความรู ” / “ความจริ ง ” ที่ ถูก ต องที่สุ ด เพี ยงชุด เดีย วมาโดยตลอดตั้ งแต
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คริสตศตวรรษที่สิบแปดจนถึงยี่สิบนั้น เมื่อขึ้นคริสตศตวรรษใหมตองเผชิญหนากับการทา ทาย หรือประกวด
ประขัน หรือแมกระทั่งถูก “ถอดรื้อ” อยางเอาจริงเอาจัง
การมองพัฒนาการของโลกวากาวหนาไปเปนเสนตรง ทัศนะในการมองแบบนี้ของโลกตะวันตก
คริสตศตวรรษที่สิบแปด ซึ่งเปนการมองในดานดีนั้น ในปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรโลกก็ไมเปน
จริง ตัวอยางสําคัญที่ลมลางหรือถอดรื้อวาทกรรมความกาวหนา เชน “สงคราม” และ “ความรุนแรง” ที่
เกิดขึ้นตลอดมา สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สองกับการฆาลางเผาพันธุชาวยิวและชาว “โรมานี/
ยิปซี” การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ สงครามอินโดจีน สงครามในตะวันออกกลาง อาฟริกา
ลาตินอเมริกา และความขัดแยงถึงขั้นเกิดการเขนฆา ลางเผา พันธุในบอสเนีย สงครามความขัด แยงระหวาง
อาหรับกับอาหรับ มุสลิมกับมุสลิม มุสลิมกับยิวและคริสต แมก ระทั่งในเมืองไทยเองก็มีสงครามสามจังหวัด
ภาคใต เปน ตน “การคามนุษย ” (human trafficking) ซึ่งเปนเรื่องการคา ทาสในยุคปจจุบัน (modernday
slavery) เกิด ขึ้นทั่วโลกในปจจุบันหลายคนอาจคิดวา การคาทาส/มีทาสเปนเรื่องในประวัติศาสตรนั้น ไมจริง
ประเทศไทยทุกวันนี้ไดชื่อวาเปนทั้งประเทศตนทางปลายทางและประเทศทางผานของการคามนุษยของโลกที่
สํา คัญประเด็นนี้ถือวา เปน ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงกวางขวางที่สุดในปจจุบันก็วา ได “การ
พัฒนากับปญหาสิ่งแวดลอม” เปนตัวอยางสําคัญอีกประการหนึ่งวา โลกทัศนแบบตะวันตกยุคศตวรรษที่สบิ
แปด ซึ่ง ยังคงมีอิทธิพลตอวาทกรรมการพัฒนาในปจจุบัน นั้น ไมเปนจริงอยา งที่คิด การเกิด ขึ้น ของชุด
ความคิดวาดวย “การพัฒนาทางเลือก” ก็ดี “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ก็ดีลวนเปนการประกอบสรางความคิดที่
ตองการทาทายวิพากษ และ “ถอดรื้อ” การพัฒนากระแสหลักที่พูดถึง เขียนถึง และปฏิบัติการกันมานาน
นักสตรีนิยมทุกสายทุกแนวทางลวนวิพากษ “ถอดรื้อ” ความคิดวาดวยความกาวหนา และการพัฒนา
กับผลที่เกิดขึ้นจากทัศนะดังกลาวมาโดยตลอด นักสตรีนิยมนอกจากตอตานสงครามและความรุนแรงในภาวะ
สงครามแลว พวกเธอยังชี้ใหเ ห็นและลุกขึ้น มาตอตาน “ความรุนแรงในครอบครัว ” ซึ่งนัก วิช าการและนัก
ปฏิบัติการหรือ “นักกิจกรรม” แนวอื่น ๆ มองไมเห็นดวยซ้ําไป สวนการพัฒนานักสตรีนิยมก็มีแนวคิดวา ดวย
การพัฒนาที่ทั้งเหมือนและแตกตางจากนักพัฒนาที่ตอตานการพัฒนากระแสหลักที่นา สนใจมากมายหลาย
ประเด็น จนสามารถเปดสอนเปนวิชา “ผูหญิงกับการพัฒนา” ได สวนเรื่องสิ่งแวดลอมในทัศนะของนัก สตรี
นิยมก็มีวีคิดหรือทฤษฎีตาง ๆ ของพวกเธอที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณของผูหญิง เชน ในวิชา “ผูหญิงกับ
สิ่งแวดลอม” เปนตน
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ความมีเหตุมีผลแบบวิทยาศาสตรกบั อารมณความรูส ึก
เรื่องนี้เปนเรื่องใหญอีก เหมือนกันกลาวคือ มรดกตกทอดทางความคิดของคริสตศตวรรษที่สิบแปด
เรื่อง “ความมีเหตุมีผล” นั้นในทัศนะของนักสตรีนิยมตางจากนักสังคมศาสตร เชน นักรัฐศาสตรและนักสังคม
วิทยา ในขณะที่นักรัฐศาสตรและนักสังคมวิทยาของศตวรรษที่สิบเกา-ยี่สิบเชื่อเรื่องนี้คอนขางมาก เชนในแวด
วงสังคมวิทยา รวมทั้งนักมานุษยวิทยาดวยเชื่อวา สังคมมีระบบระเบียบที่เราสามารถทําความเขา ใจได ซึ่ง
สะทอนใหเห็น ในวิธีคิด เรื่อง “ระบบสังคม” หรือ “social system” และ “ระบบวัฒนธรรม” หรือ “cultural
system” ที่นัก สังคมวิทยา-นัก มานุษยวิทยา หรือ “ผูรู” สามารถคิดหาวิธีคิ ด วิธีก ารเก็บขอมูล และการ
วิเคราะหและบูรณาการอยางเปนระบบไดอยางปราศจาก “คานิยม” หรือ “เปนกลาง” ทั้งหมดนี้เรียกวา “วิธี
วิทยา” หรือ “methodology” ความรูที่ไดจากการศึกษา/วิจัยแบบนี้สามารถนํามาสรางเปนทฤษฎีทั่วไปได เชน
ทฤษฎีสังคม ทฤษฎีวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงเกิดมีการกลา วอา งวา “องคความรู” ที่ไดมานั้น “เปน วิทยาศาสตร”
ซึ่งบางทีเรียกกันวาเปนความรูแบบ “ปฏิฐานนิยม” นักวิชาการในสาขาวิชาเหลานี้บางยุคบางสมัยเรียกตนเอง
วาเปน “นักวิทยาศาสตรสังคม” หรือ “social scientists” การอางแบบนี้ในแวดวงนักสตรีนิยมเรียกวาเปน “การ
อางอภิสิทธิ” เหนือความรูชุด อื่น ๆ เชน ชุด ความรูของผูหญิงที่ถูกประทับตราใหวา เปน ความรูที่วางอยูบน
อารมณความรูสึก เพราะผูหญิง ‘เพศ’ ที่ไมรูจักใช ‘เหตุผล’ ตรงนี้นัก สตรีนิยมยอมไมได พวกเธอไม
เพียงแตโตแยงวา ผูหญิงก็เปนเพศที่มีเหตุผลไดเชนเดียวกับผูช าย ถาไดรับโอกาสใหไดรับการศึกษาเหมือน
ผูชาย เทาเทียมกับผูชาย สวนอีกแนวหนึ่งโตวาคืออารมณความรูสึก เปน เรื่องที่เปน “ปกติวิสัย” ของมนุษย
ดังนั้นการตัดเรื่องอารมณความรูสึกออกไปจากการศึกษาทําความเขาใจมนุษย/ความสัมพันธของมนุษยจึงทํา
ไมได อีกแนวหนึ่งคือการเสนอวาเรื่องนี้เปน การประกอบสรา งวิธีคิดแบบขั้วตรงขาม ที่อา งวา เปน สากลและ
ตายตัว ซึ่งในปรากฏการณจริงแลวไมเปน อยางนั้น พูดอีกอยางหนึ่งคือวิธีคิดแบบนี้มีสถานะเปนเพียง “วาท
กรรม” หนึ่งที่สามารถถูก “ถอดรื้อ” ได
ถาหันกลับมาดูหนวยรวม ๆ ที่เรียกกันหลวม ๆ วา “สังคมไทย” ก็จะพบวามีชุดความรูมากมายหลาย
ชุดมากที่ดํารงอยูรวมกัน หรือแมกระทั่งใน “หัว” ของตัวเราเองก็เปน อยางนั้น ตัวอยางเชน ชุด ความรู หรือ
“วิธีคิด” แบบพุทธ ฮินดู ผี ความรูชาวบาน ความรู/ ภูมิปญญาชนเผา ที่มีมากมายหลายเผา ชุด ความรูของผูมี
เพศภาวะตาง ๆ ที่หลากหลาย และอื่น ๆ อีกมากมายอยูรวมกับชุดความรูในแบบที่เรียกวา “มีเหตุมีผลอยาง
เปนวิทยาศาสตร” นักวิทยาศาสตรไทย “กลัวผี” “ดูดวง” “ปฏิบัติธรรม” เปน สิ่งที่เห็นไดทั่วไป เปนเรื่องยาก
มากที่จะบอกวาวิธีคิดหรือชุดความรูใดเปนผูคนพบหรือนําเสนอ “ความจริง” ที่ “ถูก” แตเพียงผูเดียว
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ภาวะพลเมืองในยุคสมัยใหมกับกระบวนการประชาธิปไตย
ที่เลามาอยา งคอนขางยืดยาวและผูอา นบางคนอาจเห็นวา “ไมเห็น จะเกี่ยวของอะไรกับเรื่อง ภาวะ
พลเมือง เพศภาวะ และภาวะชาติพันธุอะไรเลย” คิดอยางนั้นก็ไดไมเปนไร แต “ผูเลา” ตองการเพียงจะบอกวา
ความเปนมาหรือ “รากเหงา” ของภาวะพลเมืองที่ขยายฐานออกมาจากวิธีคิดวาดวยภาวะพลเมืองในแบบกรีก
ยุคลาสสิกนั้นมาจาก “กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเปน ประชาธิปไตย” หรือ “democratization” ที่นิยามของ
ภาวะพลเมืองหรือความเปนพลเมืองถูกขยายใหกวางขึ้นโดยไมมีการจํากัดในเรื่องเพศ/เพศภาวะ อายุและชาติ
พันธุในหนวยที่เรียกวา “รัฐสมัยใหม” หรือ “modern state”
ขอความที่เลามาขางบนถาอานไปเรื่อย ๆ ก็ไมนาจะมีอะไรติดขัด แตถาพินิจพิเคราะหดูสักนิดก็จะเห็น
วามีปญหาหรือ “เรื่อง” ที่นาคิดและนา ปวดหัวอยูเต็มไปหมด เชน พลเมืองประกอบดวยใคร เพศ/เพศภาวะ
อะไร รัฐ สมัยใหมมัก กําหนดวามีเ พียงชายกับหญิงเทานั้น โดยอางอิงทั้งจารีต ประเพณี คัมภีรศาสนาและ
วิทยาศาสตร กระนั้นก็ตามก็ยังมีอคติตอผูหญิงวา “โดยธรรมชาติ” แลวตองสืบพันธุ คือเปนเมียและแมอยูแต
ในบา นเทา นั้น สวนผูมีเ พศภาวะ/เพศวิถีที่หลากหลายถูก ประทับตราวาเปน “โรค” หรือไมก็ “เบี่ย งเบน”
กลายเปน “ปญหาสังคม” ที่ตองแกไขเยียวยากันเลยทีเดียว.....นี้ยังไมไดพูดถึง ความแตกตา งทางชาติกําเนิด
ชนชั้น ชาติพันธุ อายุ ภาวะทางกายและจิต (พิการ/ไมพิการ) อีกตางหาก.....เรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงไดกับอีก
หลายเรื่อง เชน มโนทัศน “คนอื่น” “(the) Other” และ “ความเปนอื่น”/ “Otherness” เปนตน พูดงาย ๆ คือ คน
บางกลุมบางประเภทถูก “กัน ออก” ใหกลายเปน พลเมืองชั้น สอง-ชั้น สามถูก เลือกปฏิบัติ ถูกจํา กัด สิทธิ
เสรีภาพ ไมไดรับความเสมอภาค และอื่น ๆ อีกมากมาย ในกรณีของสังคมไทยดูเหมือนจะ “ยอมรับ” หรือไมก็
“อดกลั้น” “เขาใจ” ผูมีเพศภาวะและเพศวิถีที่หลากหลายอยูหลายระดับขึ้นอยูกับประเด็น กับกาลเทศะ เชน
ในภาคบริการและการทองเที่ยวยอมรับและใชประโยชนมาก แตในทางกฎหมายบา ง “ไมขยับ” จึงเกิดมีก าร
เคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

