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ทฤษฎีของนักสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (liberal feminist theory) ที่บางครั้งก็ถูกจัดวาเปน
ทฤษฎีของนักสตรีนิยมแนวปฏิรูป (reformist feminist theory) นี้ หากดูตามพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรแลวจะเห็นไดวาสตรีนิยมเสรีนิยมเกี่ยวของหวงใยกับการตอสูถกเถียงเพื่อ “สิทธิ
เสมอภาค” หรือ “equal rights” สําหรับผูหญิงมาโดยตลอด ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
“Equal Rights Feminists” หรือ “นักสตรีนิยมแนวสิทธิเทาเทียม” ซึ่งบางครั้งเราจะไดยินคนพูด
ถึงนักสตรีนิยมกลุมนี้วาเปนพวก “สิทธิสตรี” เปนตน ประเด็นของการโตแยงของแนวนี้กลาว
สั้นๆ คือตองการใหผูหญิงไดมีสิทธิตางๆ ในฐานะพลเมือง (citizenship rights) เหมือนกับผูชาย
นั่นเอง ดวยเหตุนี้ นักสตรีนิยมในแนวนี้จึงไดดําเนินการตอสูกับกฎหมายและการปฏิบัติตางๆ ที่
ใหสิทธิตางๆ กับผูชาย แตไมใหผูหญิง หรือสูกับกฎหมายและปฏิบัติการนานาชนิดที่อางวามีไว
เพื่อ “ปกปอง” ผูหญิง แตแทจริงแลวในทัศนะของนักสตรีนิยมแนวนี้มองวาเปนการกีดกันเสีย
มากกวา ทั้งนี้เพราะพวกเธอเชื่อมั่นวาขอเพียงแคใหมีความเทาเทียมกันเทานั้นก็เพียงพอแลวที่
จะแกปญหาตางๆ ได ดวยเหตุนี้พวกเธอจึงพยายามพูดถึงและผลักดันใหออกกฎหมายเพื่อใหมี
ผลบังคับใชวาบรรดาการเลือกปฏิบัติตางๆ ตอผูหญิงเปนการผิดกฎหมาย (เชน ผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ) พรอมกันนั้นก็เพื่อใหสิทธิตางๆ กับผูหญิงในสถานที่ทํางาน เชน สิทธิในการรับ
คาจางที่เทาเทียมกับชายในงานที่เหมือนกันและสิทธิอื่นๆ ที่ควรได เชน สิทธิในการลาคลอด
(maternity leave) โดยไดรับคาจาง เปนตน
นักสตรีนิยมแนวนี้มีประเด็นโตแยงวาผูหญิงก็เปนมนุษยเหมือนกับผูชาย ผูหญิงมี “สิทธิ
ตามธรรมชาติ” ตางๆ ที่ไมอาจแปลกแยก (inalienable) หรือไมอาจปฏิเสธไดเชนเดียวกับที่
ผูชายมี ดังนั้น เพศ (sex) ของผูหญิงไมใชเหตุผลที่จะนํามาตัดหรือละเมิดสิทธิตางๆ ของพวก
เธอ นอกจากนั้น ในทัศนะนี้เห็นวาผูหญิงมีขอบขีดความสามารถที่จะเปนคนที่มีเหตุผลเต็ม
เปยมทุกประการ (women are capable of full rationality) ดวยเหตุนี้ ผูหญิงจึงสมควรที่จะ
ไดรับสิทธิมนุษยชนเต็มรูป อยางไรก็ตาม ในสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก ผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติ
บนฐานของเพศ หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือเพียงเพราะเปนผูหญิงก็ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติเสีย
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แลว กลาวคือ มีการสรางขอหามขอจํากัดตางๆ ขึ้นมาใชกับผูหญิงในฐานะที่เปนกลุมคน โดยไม
คํ า นึ ง ถึ ง ความปรารถนาของเธอแต ล ะคนที่ ย อ มมี ต า งๆ กั น ไป ไม คํ า นึ ง ถึ ง ความสนใจ
ผลประโยชนความสามารถ และความจําเปนที่แตกตางหลากหลายของพวกเธอแตละคน เชน
หามผูหญิงแขงขันกีฬากับผูชายโดยอางวาเพื่อความเปนธรรมกับผูหญิงเอง เชน การแขงรถ
วายน้ําและกรีฑา เปนตน ทั้งๆ ที่ผูหญิงบางคนตองการและมีความสามารถที่จะทําอยางนั้น แต
ทําไมไดเพราะถูกพิจารณาในฐานะผูหญิงไมใชฐานะของปจเจกชน ดังนั้น พวกนักสตรีนิยมใน
แนวนี้ จึงเห็นวาผูหญิงถูกปฏิเสธสิทธิเทาเทียมกับผูชาย และผูหญิงในฐานะที่เปนกลุมคนจึง
ไมไดรับเสรีภาพตางๆ ที่ผูชายในฐานะที่เปนกลุมคนไดรับ ยิ่งไปกวานั้นในขณะที่ผูชายไดรับ
การตัดสินวามีคา มีประโยชน มีชื่อเสียง หรือประสบความสําเร็จในฐานะที่เปนปจเจกชนที่
เกงกาจ ผูหญิงกลับถูกวัดคุณคาวาประสบความสําเร็จตางๆ หรือไมบนฐานของความเปนผูหญิง
เชน เปนผูหญิงเกง แมบานเกง แตไมใช “คนเกง” ในลักษณะนี้ นักสตรีนิยมแนวนี้จึงถือวา
ผู ห ญิ ง ถู ก ปฏิ เ สธไม ใ ห มี สิ ท ธิ แ บบเดี ย วกั บ ผู ช ายที่ จ ะแสวงหาหรื อ ได ม าซึ่ ง ความสนใจหรื อ
ผลประโยชนตางๆ ของพวกเธอเอง
ในวงการสังคมวิทยา วิธีคิดของนักสตรีนิยมแนวปฏิรูปหรือแนวเสรีนิยมไดรับความ
สนใจมาโดยตลอด เพื่อแสดงใหเห็นวาความแตกตางระหวางเพศทั้งหลายที่สามารถมองเห็น
หรือสังเกตไดนั้น ไมไดเปนสิ่งที่มาจากขางใน ในสิ่งที่เรียกวา”ธรรมชาติ” “สายเลือด” หรือ
“สันดาน” ประจําเพศ หรือไมใชสิ่งที่มีมาแตกําเนิด แตเปนผลของการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) และ “เงื่อนไขของการกําหนดบทบาททางเพศ” หรือ “Sex role conditioning ”
อันไดแกวิถีทางตางๆ ที่เด็กผูชายกับเด็กผูหญิงถูกปฏิบัติตออยางแตกตางกันมาตั้งแตเกิด
ตางหากที่ทําใหผูหญิงกลัวหรือขยาดที่จะพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนุษย เพื่อพิสูจน
ขอโตแยงนี้ นักวิจัยสตรีนิยมจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสดงใหเห็นวาผูหญิงถูกกีดกันและถูก
ปฏิบัติตออยางแตกตางจากผูชาย และจากผลการวิจัยนี้ก็โตแยงวา การขัดเกลา การอบรมบม
เพาะทางสังคมนั้น แทที่จริงแลวเปนการอธิบายใหเห็นถึงตําแหนงแหงที่ที่ต่ําตอยกวาของผูหญิง
ในสังคม จากนั้นจึงนําไปสูทางออกวาเพื่อที่จะปลดปลอยผูหญิงจึงมีความจําเปนที่จะตองแสดง
ใหเห็นวาผูชายและผูหญิงนั้นมีความเทาเทียมกันในทางศักยภาพ ผูหญิงมีความเปนมนุษย
เต็มเปยม (fully human) ในขณะเดียวกันก็ตองแสดงใหเห็นดวยวาบรรดาความแตกตางระหวาง
ผูชายกับผูหญิงในสังคมตะวันตกและนอกตะวันตกเกิดมาจากความแตกตางของวิถีทางตางๆ ที่
เด็ กชายและเด็กหญิ งถู กขั ดเกลาทางสั งคมผิดกั น บวกกับความคาดหวั งทางสังคม (social
expectation) ทั้งหลายทั้งปวงที่เด็กๆ เหลานั้นตองเผชิญมา ซึ่งไมเหมือนกัน ผสมกับกฎหมาย
ที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติอีกดวย ดังนั้นจึงจะตองจัดการกับสิ่งตางๆ เหลานั้นทั้งหมด ไมใชเลือก
ทําแตเพียงดานใดดานหนึ่ง
อยางไรก็ตาม มีขอวิพากษวิจารณวา การทําวิจัยแนวสตรีนิยมนักปฏิรูปในสังคมวิทยา
ในประเด็ น และทิ ศ ทางข า งบนนั้ นยั ง ไม ไ ด ก าวไปสู ก ารสํ า รวจหรื อเข า ไปสู สิ่ ง ที่ เ รีย กว า
ประสบการณตางๆ ของผูหญิงอยางแทจริงและเต็มที่กับทั้งยังไมไดเปนการทาทาย การ
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ใชมโนทัศนและเครื่องมือตางๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสํารวจตรวจคนสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและอื่นๆ จากจุดยืนของผูชาย นอกจากนั้นก็ยังไดทําการ
ทาทายทัศนะกระแสชาย (malestream) ที่ถูกนําไปใชเปนมาตรในการตัดสินเห็นวาอะไร
คือประเด็นใหญประเด็นสําคัญในการทําวิจัย จริงอยูภายใตแนวทฤษฎีนี้อาจมีการเรียกรอง
หรือโตเถียงเพื่อใหมีการรวมเอาผูหญิงเขาไปอยูในกลุมตัวอยางของการวิจัย หรือใหผูหญิงเปน
ผูทําการวิจัยเสียเองก็จริง แตก็ยังคงปลอยใหรากฐานหรือพื้นฐานตางๆของมิติมุมมองทั้งหลาย
ทางทฤษฎีซึ่งเปนมิติมุมมองกระแสชายดํ ารงอยูไดโดยไมไดเ ขาไปแตะต องมั นเลย เชน ใน
ประเด็นเรื่องสิทธิและการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง การวิจัยสวนใหญใหความสนใจแต
เพียงดานปริมาณ แตไมไดวิพากษวิจารณวาระบบการเมืองนั้น แมจะมีรูปแบบเปนเสรีนิยม
ประชาธิปไตยที่ประกอบดวยพรรคการเมืองก็ดี ผูนําทางการเมือง (political elites) และรัฐก็ดี
แตภายในสถาบันหรือองคกรเหลานั้น ลวนแฝงอยูดวยมโนทัศนและหรือมิติมุมมองแบบผูชาย
อยางแนนหนาและเขมขน เปนตน การนําผูหญิงเขาไปเปนองคประกอบทางดานปริมาณโดยไม
ท า ทายมโนทั ศ น เ หล า นั้ น เช น การแบ ง งานกั น ทํ า บทบาทหญิ ง ชาย อาจไม นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในเชิงความเทาเทียมระหวางชายหญิงเทาไรนัก
กระนั้นก็ตาม ก็คงปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา การศึกษาวิจัยภายใตกรอบทฤษฎีเสรีนิยม
หรือแนวปฏิรูปดังกลาวไมมีประโยชน อยางนอยการวิจัยในแนวทางและมิติมุมมองเหลานี้ก็ได
แสดงใหเห็นถึงหนทางตางๆ ที่ผูหญิงถูกปฏิเสธไมใหมีโอกาสที่เทาเทียมตางๆ กับทั้งยังถูก
เลือกปฏิบัติ และที่สําคัญไมนอยคือ แนวทางนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการทาทายทัศนะที่วาการแบง
งานกันทําบนฐานของเพศนั้น สามารถอธิบายไดอยางเพียงพอและนาพอใจดวยความแตกตาง
ทางเพศทางชีววิทยา พูดอีกอยางหนึ่งคือ ทัศนะนี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การนําเอาความ
แตกตางทางชีววิทยามาอธิบายความแตกตางทั้งหลายที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาทาง
สังคม/วัฒนธรรม เชน การแบงงานกันทําก็ดี บทบาทหนาที่หญิงชายก็ดีนั้น ไมมีน้ําหนัก
แตอยางใด นักสตรีนิยมยุคหลังๆจึงตองประกอบสรางแนวคิด หรือมโนทัศนสําคัญอยางหนึ่ง
ขึ้นมา นั่นคือ “gender” หรือ “เพศภาวะ” ในฐานะที่เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม(Social
construct)
สตรีนิยมแนวเสรีนิยมหรือแนวปฏิรูปกับระบบการเมือง
ในความเปนจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นนักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมหรือแนวนักปฏิรูปจะตอง
ทํ า งานหรื อ ต อ สู ใ นการเมื อ ง ซึ่ ง ย อ มหมายความว า ต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาเรื่ อ งอํ า นาจและ
วัตถุประสงคตางๆ เชนการรณรงคใหมีการออกกฎหมาย แกไขกฎหมายใหรับรองความเทา
เทียมกันระหวางเพศ/เพศภาวะ(sex/gender) เปนตน อันกลาวไดวาเปนการตอสูดิ้นรนเพื่อให
ไดเครื่องมือ หรือวิธีการ (means) บางอยางเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายบางอยาง เชนรณรงคให
ผูหญิงมีโอกาสเขาไปสูการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายหรือออกกฎหมายตางๆ เพื่อผูหญิง ดังนั้น
3

คงไมผิดอะไรถาจะพูดวาหากตองการใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
เพศ/เพศภาวะ นั ก สตรี นิ ย มในแนวนี้ จึ ง สนั บ สนุ น ให ผู ห ญิ ง เข า ไปมี ส ว นร ว มในการยึ ด กุ ม
เครื่องมือหรือ กลไกของอํานาจ ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพูดถึงการถกเถียงในเรื่อง
“อํานาจ” ในทัศนะทางสังคมวิทยาและสตรีนิยมในระดับหนึ่งกอน จากนั้นจึงจะกาวไปถกในเรื่อง
ของกลไกตาง ๆ ของอํานาจ ซึ่งมีองคกรหรือหนวยที่เรียกวา “รัฐ” เปนกลไกหนึ่งที่สําคัญที่สุด
อีกทีหนึ่ง
อํานาจ (power) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและการเมือง : เวเบอร (Weber)
มารกซ (Marx) และสตรีนิยม (feminism)
หากมองมาจากมุมทางการเมืองวลีวา “อยูในอํานาจ” หรือ “มีอํานาจ” หรือ “in power”
ยอมมีความหมายวา ผูที่อยูในอํานาจคือผูที่อยูในตําแหนงแหงที่ ที่สามารถควบคุมทรัพยากร
ตาง ๆ เชน อํานาจรัฐ กฎหมาย กําลังอาวุธ ความรูและอื่นๆที่สามารถทําให “ทําอะไรสําเร็จ
ลุลวงไปได” นั่นเอง แม็กซ เวเบอร และคารล มารกซ ตางวิเคราะหอํานาจทางการเมืองตางกัน
ซึ่งเทากับเปนการวางรากฐานใหกับขนบหรือจารีตของการวิเคราะหอํานาจในแนวทางที่ตางกัน
ไปดวย
แม็กซ เวเบอร (Max Weber) : อํานาจกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ในทัศนะของเวเบอรอํานาจคือ “ความเปนไปไดที่ผูแสดงคนหนึ่งภายในความสัมพันธ
ทางสังคมสามารถจะอยูในตําแหนงแหงที่ที่จะทําใหความตองการของเขาบรรลุผลสําเร็จได แม
จะมีการตอตานก็ตาม ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวาฐานของความเปนไปไดนั้นวางอยูบนอะไร” พูด
ใหเขาใจงายหนอยก็หมายความวา อํานาจคือ ความสามารถที่จะทําใหเกิดผลตามที่ตองการ
แมวาจะเกิดจากการ “ลักไก” หรือ “จับเสือมือเปลา” ก็ตาม
จริงอยูแมวาโดยทั่วไปแลวเรามักจะคิดถึงอํานาจอยางเชื่อมโยงกับการเมือง แตแทจริง
แลวอํานาจมีอยูในทุกที่หรือเกือบทุกแงมุมของความสัมพันธทางสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ
ทางสังคม วัฒนธรรมระหวางหญิงชาย หรือระหวางเพศภาวะ ยิ่งเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ
อยางยากที่จะปฏิเสธ เหมือนกับที่เวเบอรเขียนเอาไววา ตําแหนงแหงที่ตาง ๆ ของอํานาจ
สามารถ “เกิ ด ขึ้ น มาจากความสั ม พั น ธ ต า ง ๆ ทางสั ง คม ไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น ในห อ งวาดรู ป
เช น เดี ย วกั บ ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ในตลาด หรื อ อาจเกิ ด จากแท น ปาฐกถาในห อ งบรรยาย
เช น เดี ย วกั บ สถานี บั ญ ชาการในกองพั น ทหาร หรื อ อาจเกิ ด ในความสั ม พั น ธ แ บบตั ณ หา
กามารมณ เ รื่ อ ยไปถึ ง การถกเถี ย งในเชิ ง วิช าการและการกี ฬ า” จากขอ ความนี้ เ ราสามารถ
เพิ่มเติมเขาไปไดวา อํานาจเกิดขึ้นไดในความสัมพันธในครอบครัว ในโรงเรียน วัด และอื่น ๆ
อีกมาก หากจะถามวาอะไรคือมโนทัศนหลักทางสังคมวิทยาของเวเบอร ก็อาจกลาวไดวาก็คือ
เรื่องของ “อํานาจ” นี้เอง โดยที่เขาถือวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ
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และการเมือง สามารถบรรลุไดผานทางอํานาจ-ความขัดแยง ผูคนในสังคมแขงขันกันเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยากรตาง ๆ และสถานภาพที่มีอยูอยางจํากัด ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา แตละคนที่
ไดรับประโยชนเชนทรัพยสิน ที่ดิน รายได หรือชื่อเสียงมา ก็ยอมหมายความวาคนอีกหลายพัน
คนหลายหมื่นคนยอมไมไดรับสิ่งนั้น อยางไรก็ตาม อาจถือไดวาเปนลักษณะประจําของเวเบอรก็
วาได ที่เขาเนนความสําคัญของปริมณฑลหรือพื้นที่ทางการเมือง (political sphere) การ
ตัดสินใจทางการเมืองตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงระบบภาษี การศึกษา การรักษาพยาบาล
ราคาน้ํามันและอื่น ๆ อีกมาก อาจทําไดและทําไปโดยคนที่มีอํานาจบางกลุม แตผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตดานอื่น ๆ กับผูคนทั้งประเทศยอมมี
อยางแนนอน
อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือเวเบอรแยกความแตกตางระหวาง “อํานาจ” หรือ “power”
กับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย” ซึ่งเรามักใชทับศัพทภาษาอังกฤษวา “authority” คํา ๆ นี้อาจ
หมายถึง “อํานาจที่ชอบธรรม” หรือ “legitimate power” ซึ่งขยายความตอไปวา คืออํานาจที่
ยอมรับกันวาถูกใชอยางถูกตอง เวเบอรแบงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรืออํานาจที่ใชอยาง
ถูกตอง หรืออํานาจที่ใชอยางมีความชอบธรรมนี้ออกเปนสามประเภทกวาง ๆ คือ อํานาจตาม
จารีต หรือ “ฮีต-คอง” (traditional) อํานาจบุญบารมี (charismatic) หรืออาจมองไดวาเปน
อํานาจที่เกิดจากบุคลิกภาพของบุคคล/ผูนํา ที่กระตุนอารมณ ความรูสึกศรัทธา และอํานาจบน
ฐานของกฎหมายที่ตั้งอยูบนเหตุผล (rational-legal)
อํานาจตามจารีต ประเพณี หรือ “ฮีต-คอง” ถาในปริมณฑลทางการเมือง เราก็จะเห็นได
จากอํานาจของสถาบันกษัตริยตาง ๆ ไมวาจะในตะวันตก ตะวันออก และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
นอกจากนี้เราอาจเพิ่มเติมอํานาจที่เกี่ยวของกับศาสนา ความเชื่อ จารีตประเพณีทั้งหลาย ที่
เกี่ยวของกับเรื่องครอบครัว และความสัมพันธหญิงชายในเรื่องตาง ๆ เชน ในเพศวิถี หรือ
“sexuality” เขาไปดวยก็ไมนาจะผิด เชน อํานาจของผูชาย พอและสามีในลักษณะที่นักสตรีนิยม
เรียกวา “ปตาธิปไตย” เปนตน
อํานาจบุญบารมี หรืออํานาจที่ผูกติดกับบุคลิกภาพที่ยึดถือกันวามีลักษณะ “เปนผูนํา”
หรือมี “สงาราศี” ของผูนําบางคน charismatic authority นี้ นอกจากจะเกิดจากบุคลิกภาพแลว
ยังเกิดจากการสรางมายาคติ (myth) หรือเรื่องราวตาง ๆ ขึ้นมาแวดลอม ผูนําคนนั้นดวย
ตัวอยางที่เห็น ๆ กันในระดับโลกก็ไดแก อดอลฟ ฮิตเลอร, มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (ผูนําตอสู
เพื่อสิทธิของคนผิวดําในอเมริกา) เช เกวารา (Ché Guévara) และเหมา เจอ ตุง เปนตน จาก
ขอเท็จจริงที่วาคนเหลานี้ มีชีวิตอยูเมื่อไมนานปมานี้เอง แสดงวาคนเหลานี้สะทอนรูปแบบของ
อํานาจในการเมืองยุคทันสมัย ไมใชอํานาจตามจารีตประเพณีอยางที่เคยเชื่อกัน
อนึ่งเราจะเห็นไดวาแทจริงแลวสิ่งที่เรียกวา บุญบารมีก็ดี สงาราศีก็ดี หรือ “บุคลิกภาพ”
ที่นาเชื่อถือก็ดี เหลานี้ลวนแตเปนสิ่งสรางทางสังคม-วัฒนธรรมทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดวาลักษณะ
ดังกลาว เปนสิ่งสรางที่เฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขของสถานที่และกาลเวลา กลาวคือแปรผันไป
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ตามเงื่อนไขที่แตกตางและหลากหลาย บุคลิกภาพแบบฮิตเลอรยอมใชไดเฉพาะในประเทศ
เยอรมันในยุคนั้น (สงครามโลกครั้งที่ 2) เมื่อเปนเชนนี้อํานาจที่เกิดจากแหลงนี้จึงไมมีลักษณะ
เปนสากลหรือครอบจักรวาล และจากประวัติศาสตรที่ผานมาจะเห็นไดวาผูหญิงมักไมคอยไดรับ
เขาสูนิยามของการมีอํานาจแบบนี้ อาจเปนเพราะวาอํานาจในแนวนี้มักจะเกิดในบริบทของ
สงคราม ความขัดแยงและการใชความรุนแรงซึ่งถูกกําหนดใหเปนอํานาจของผูชายก็เปนได
ดังนั้นในทัศนะของนักสตรีนิยม อํานาจแบบนี้จึงนาจะมีอคติและเลือกปฏิบัติทางเพศ/เพศภาวะ
เชนเดียวกับมีอคติและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ ชนชั้นและอายุ
อํานาจบนฐานของกฎหมาย ที่มีเหตุมีผล อยางไรก็ตามในกลุมประเทศที่เรียกกันวา
เปนกลุมประเทศกาวหนาทางอุตสาหกรรมก็ดี หรือบางครั้งเราจะไดเห็นชื่อ “กลุมจี 8” นั้นกลาว
กันวาอํานาจแบบนี้เขามาแทนที่อํานาจแบบจารีตและอํานาจบุญบารมี หรือ ”มีราศี” ไปแลว แต
กระนั้นก็ตามก็ไมไดหมายความวา อํานาจทั้งสองแบบแรกจะหมดความสําคัญไปเพียงแตวา
อํานาจแบบหลังนี้เทานั้นที่ไดรับการสถาปนาหรือสรางขึ้นมาภายในกฎหมาย ตัวอยางที่เห็นได
ชัดคือระบบการเมืองแบบอเมริกันเปนเรื่องอํานาจที่เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับ
ระบบการเมื อ งไทย รั ฐ บาลมี อํ า นาจบริ ห ารประเทศเพราะได รั บ การเลื อ กตั้ ง เข า มาตามที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว และภายใตระบบนี้เราจะเห็นการกําหนดความสัมพันธระหวางฝาย
นิติบัญญัติ (ผูทําหนาที่ออกกฎหมาย) ฝายตุลาการ (ผูซึ่งทําหนาที่ตัดสินวากฎหมายตางๆ
เหลานั้นสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม) และฝายบริหาร (ผูซึ่งทําหนาที่ปกครอง
บริหารประเทศในแตละวั นตามที่กฎหมายกําหนดไว) ความสัมพันธที่วานี้เ กิดขึ้นมาเพราะ
รัฐธรรมนูญกําหนดหรือสถาปนาใหเกิดขึ้นนั่นเอง สวนในประเทศอังกฤษนั้น ระบบอํานาจและ
ระบบการเมืองจะตางออกไป เพราะระบบนี้เปนระบบที่เรียกวามีรัฐธรรมนูญที่ “ไมเปนลาย
ลักษณอักษร” หรือ an “unwritten constitution” เปนระบบกฎหมายจารีตซึ่งไมมีการรวมเขียน
เอาไวเปนลายลักษณอักษรในเอกสารหนึ่งชุด
หากย อ นกลั บ ไปมองอํ า นาจในทั ศ นะของเวเบอร จ ะเห็ น ได ว า ความเชื่ อ มั่ น ใน
“ประชาธิปไตยเสรีนิยม” ของเขานั้นมีพื้นฐานสวนใหญมาจากความคิดวาระบบนี้วางอยูบน
หลักการตางๆ ของกฎหมายที่มีเหตุมีผล (rational-legal principles) อํานาจไดรับมาและถูกใช
ไปภายในกรอบของกฎเกณฑตางๆ และสวนหนึ่งของกฎเกณฑที่วานี้มีดวยวา อํานาจอาจสูญ
หายไปไดเชนกัน เพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อวาประชาธิปไตยเปนหลักประกันไมใหอํานาจแบบ
“ดิบ” (raw) และอํานาจที่มีลักษณะละเมิดใครตอใครอยางงายๆ ของเผด็จการเขามาคุกคาม
กลาวอีกอยางหนึ่งคือ เขาเชื่อวาระบบนี้นาจะปลอดภัยกวาแตไมจําเปนวาจะตองมีประสิทธิภาพ
มากกวาระบบอื่น เชน เผด็จการ
เมื่อมองไปทางฝายสตรีนิยม เราจะเห็นไดวา อํานาจในแนวทางเดียวกับเวเบอรปรากฎ
อยูในวิถีชีวิตของนักสตรีนิยมดวยเชนกัน ทั้งนี้เพราะทั้งเวเบอรและนักสตรีนิยมแนวทางนี้ยึดมั่น
ในวิธีคิดและปรัชญาประชาธิปไตยเสรีนิยม ที่สามารถโยงรากเหงากลับไปหาปรัชญาสายนี้ในยุค
สมัยที่เรียกกันวา enlightenment ที่ยึดมั่นในหลักการหรือความเชื่อพื้นฐานดังนี้
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1. เชื่อมั่นใน rationality หรือความมีเหตุมีผล
2. เชือ่ วาทั้งผูหญิงและผูชายมีจิตวิญญาณ (soul) และความสามารถตางๆ ที่มีเหตุมีผล
(rationality faculties) เหมือนกัน
3. ความเชื่อมั่นในการศึกษาโดยเฉพาะการฝกอบรมใหรูจักคิดอยางวิพากษในฐานะที่
เปนเครื่องมือที่สามารถมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. มีทัศนะตอปจเจกในฐานะที่เปนตัวตนที่โดดเดี่ยว(isolated being) ผูซึ่งแสวงหา
ความจริงที่แยกออกจากคนอื่นๆ โดยที่ปจเจกนี้ทํางานแสวงหาความจริงในฐานะที่
เปนผูกระทําที่มีเหตุมีผล เปนอิสระโดยที่ศักดิ์ศรีของปจเจกนั้นขึ้นอยูกับความเปน
อิสระดังกลาว
5. นักทฤษฎีแนว enlightenment ทั้งหลาย(รวมทั้งนักสตรีนิยมเสรีนิยม รุนแรกๆ)
สนับสนุนหลักการเรื่อง สิทธิตามธรรมชาติ(natural right) จริงอยูนักทฤษฎีเสรีนิยม
สวนใหญมักไมจํากัดตัวเองกับการเรียกรองสิทธิตางๆทางการเมืองเทานั้น แตอาจ
กลาวไดวาขบวนการเคลื่อนไหวกระแสหลักของผูหญิงในตะวันตกยุคศตวรรษที่ 19
มุ ง ประเด็ น การต อ สู ใ นสิ ท ธิ ท างการเมื อ งโดยเฉพาะสิ ท ธิ ก ารออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
(Donovan, 1992:8)
อย า งไรก็ ต าม ทั ศ นะในการมองอํ า นาจและระบบการเมือ งในแนวของเวเบอร ก็ ถู ก
วิพากษโดยเฉพาะจาก คารล มารกซ ผูซึ่งเห็นวาอํานาจไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูลอยๆ เปน
กลางและมีเหตุผล อํานาจเปนความสัมพันธทางชนชั้น ดังนั้นจึงเอื้อประโยชนใหกับชนชั้นหนึ่ง
ซึ่งเปนผูออกกฎหมายมากกวาชนชั้นอื่น
มารกซ : อํานาจกับชนชั้น
สําหรับมารกซ ดูเหมือนวาเขาจะเนนความสําคัญของกําเนิดของอํานาจวาสําคัญเทาๆ
กับการใชอํานาจ ซึ่งตางจากเวเบอรที่ใหความสําคัญกับกําเนิดของอํานาจเปนหลัก ฉะนั้น ถา
อํานาจนั้นเกิดจากกฎหมายที่มีเหตุผลแลว อํานาจและการใชอํานาจนั้นก็ถือวามีความชอบธรรม
ตามไปดวย จากจุดเนนที่แตกตางกันนีเ้ องทําใหมารกซมองประชาธิปไตยเสรีนิยมตางไปจาก
เวเบอร สําหรับมารกซ รากฐานของอํานาจวางอยูบนความสัมพันธของกลุมคนกลุมหนึ่งหรือชน
ชั้นหนึ่งกับ ปจจัยตางๆ ทางการผลิต หรือ ”the means of production” ในแตละยุคสมัย ชน
ชั้นผูปกครองหรือชนชั้นที่อยูในอํานาจคือชนชั้นผูเปนเจาของปจจัยการผลิต ดังนั้น มารกซ จึง
ไมถือวาประชาธิปไตยเสรีนิยม ซึ่งบางครั้งมารกซเรียกวา “ประชาธิปไตยของชนชั้นกระฎมพี”
หรือ “bourgeois democracy” จะเปนระบบการเมืองที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของอํานาจ
ในสังคมทุนนิยมตามความเชื่อของพวกเสรีนิยม รวมทั้งนักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมดวย เขาโตแยง
วาอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนายทุนเปนปจจัยที่ใหอํานาจทางการเมืองแกพวกนายทุนที่
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มากกวา ใหญกว าอํานาจที่ “การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง” ใหกับประชาชนหรือผูคนที่เหลื อ
ทั้งหลายอยางไมอาจเทียบกันได ฉะนั้น ชนชั้นนายทุนจึงสามารถใชอํานาจผานชองทางอื่นๆ
ของระบบการเมืองหรือแมกระทั่งการเลือกตั้งเพื่อรักษาผลประโยชนของพวกเขาไวได
ความแตกต า งในทั ศ นะมุ ม มองของเวเบอร แ ละมาร ก ซ เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ของการ
วิเคราะหอํานาจและระบบการเมืองระหวางสตรีนิยมแนวเสรีนิยมกับสตรีนิยมแนวมารกซิสต ซึ่ง
จะไดกลาวถึงในโอกาสตอไป
www.soc.cmu.ac.th/~wsc
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