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ความหมายของ “สังคม” (Society)
โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงสังคมในทางวิชาการ เราอาจใหความหมายกวาง ๆ ไดสามความหมาย
คือ หนึ่ง องครวมของความสัมพันธทั้งหมดของมนุษย (the totality of human relationship) สอง
การรวมกลุมของมนุษยที่มีการผลิตซ้ําหรือสืบทอดตัวมันเอง (self-perpetuating human grouping)
มีการยึดครองพื้นที่ที่มีพรมแดนคอนขางชัดเจน พรอมกันนั้นก็มี วัฒนธรรม (culture) และ สถาบัน
ตาง ๆ (institutions) ของตนเองที่อยางนอยก็กลาวไดวา มีความแตกตางจากของคนกลุมอื่น
ตัวอยางเชน สังคมกระเหรี่ยง หรือปะกาเกอะญอ (ชื่อที่พวกเขาเรียกตัวเอง) และสังคมมง (แมว)
และกลุ ม คนที่ เ ป น กลุ ม ชาติ พั น ธุ ต า ง ๆ ในประเทศไทย เป น ต น สั ง คมเหล า นี้ ก็ เ ป น สั ง คม
เชนเดียวกันกับสังคมไทยที่มีประวัติศาสตรของการตั้งเปน รัฐชาติ (nation-state) มาเปนเวลาหลาย
รอยป
จริงอยู แมวาสิ่งที่เรียกวา “สังคม” เปนแนวความคิด (concept) พื้นฐานหนึ่งในหลาย ๆ
แนวความคิดทางสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาสังคมวิทยา แตปรากฏวาในวงวิชาการนี้
เอง ก็มีปญหาและความขัดแยงกันอยูมากมายในการใหความหมายและการประยุกตใชแนวความคิด
นี้ โดยเฉพาะในความหมายที่สอง กลาวคือ หากเราเอาแนวความคิดเรื่องสังคมมาประยุกตใชกับ
สังคมที่สถาปนาขึ้นมาเปนรัฐชาติสมัยใหม (modern nation-state) เชน สังคมไทยก็ดี สังคมญี่ปุนก็ดี
ที่มีสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมือง และมีอาณา
เขตที่ชัดเจนแนนอน การใชคําวา “สังคมไทย” หรือ “สังคมญี่ปุน” ดูไมนาจะมีปญหาอะไร แตถาหาก
นําแนวความคิดเรื่องสังคมแบบเดียวกันนี้ ไปใชกับจักรวรรดิโบราณตาง ๆ เชน จักรวรรดิขอม หรือ
จักรวรรดิจีน จักรวรรดิอินเดีย ซึ่งโดยปกติแลว ประกอบขึ้นมาดวยการรวมกันอยางหลวม ๆ ของ
ผู ค นหลากหลายชาติ พั น ธุ หลากหลายวั ฒ นธรรม หรื อ ประกอบด ว ยชุ ม ชนชาวนาจํ า นวนมาก
(peasant communities) ทั้งนี้ โดยปราศจากแนวความคิดเรื่องความเปนชาติรวมกัน หรือเดียวกัน
ในกรณีอยางนี้นี่เอง ที่แนวความคิดเรื่อง “สังคม” ดูคอนขางจะไมชัดเจนและประยุกตใชคอนขางจะ
ลําบาก อนึ่งแนวความคิดนี้ ไมใชมีปญหาแตเฉพาะเมื่อนําไปประยุกตใชกับจักรวรรดิและอาณาจักร
ในอดีตเทานั้นไม เมื่อนํามาใชกับยุคปจจุบันก็มีปญหา ตัวอยางเชน รันซิแมน (Runciman, 1989)
ชี้ใหเห็นวาขอบเขตหรือการจะกําหนดวาใครเปนสมาชิกของสังคม ใครไมใชนั้น สามารถผันแปรได
อยางมากมายในระหวางสังคมชนเผา หรือสังคมเผาพันธุตาง ๆ ที่ยึดครองพื้นที่บริเวณหนึ่ง ที่บาง
เขตก็เปนเขตที่ถือการสืบทอดมรดกทางสายพอ (patrilineal inheritance) กับเขตที่ถือการสืบทอด
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มรดกทางสายแม (matrilineal inheritance) หรือในกรณีของประเทศที่ปกครองโดยมหาอํานาจ
อาณานิคม ที่ดินแดนประกอบขึ้นดวยชุมชนตาง ๆ ที่สมาชิกสังกัดกลุมชาติพันธุ หรือศาสนาที่แยก
และตางจากกัน หรือชุมชนของกลุมผูแบงแยกดินแดนที่อยูในประเทศใดประเทศหนึ่ง เหลานี้ตางก็
เปนสมาชิกของสั งคมที่ แตกตางและแบงแยกจากกัน แตเมื่อดูภาพกวาง ๆ แลว ทุกกลุมก็เ ปน
สมาชิกของประเทศหรือรัฐเดียวกันเชนนี้ เปนตน อนึ่ง สิ่งที่กลาวมาในตอนตน สะทอนใหเห็นวา
เมื่อจําเปนจะตองใหความหมายของสิ่งที่เรียกวา “สังคม” จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงมิติดาน
สถานที่ (space) กลาวคือ ตองมีคําถามวา “ที่ไหน” หรือ “สังคมไหน” อยูตลอดเวลา เนื่องจากนัย
ของสิ่งที่เรียกวา “สังคม” นั้นอาจผันแปรตามเงื่อนไขของแตละที่ไป
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่อาจจําไปสูขอถกเถียงที่ยุงยากที่จะตามมาจากการใหคํา
นิยามสังคม กลาวคือประเด็นใน มิติดานเวลา (time) ดังเชน สังคมใดสังคมหนึ่งก็ตาม ยอมตองมี
การเปลี่ยนแปลงไป คําถามจึงมีวา ณ จุดใดของชวงเวลาทางประวัติศาสตรที่เราควรจะถือวาสังคม
นั้น ๆ ยังคงเปนสังคมเดิมเดียวกันอยู หรือเราควรจะมองวาสังคมนั้น ไมใชสังคมเดิมอีกตอไปแลว
ฉะนั้น การศึกษาเพื่อทําความเขาใจก็จะตองเปนไปในอีกลักษณะหนึ่ง ตัวอยางเชน สังคมไทยกอนป
พ.ศ. 2500/กับปจจุบัน โดยความรูสึกของคนทั่วไปยังคงเปนสังคมไทย (เมื่อเริ่มมีการ “พัฒนา”
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) อยู แตสังคมไทยในยุคนั้น กับในขณะนี้ไดเปลี่ยนแปลง
ไปมากแลวในทุกทาง ไมวาจะมองดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรมก็
ลวนแตเปลี่ยนแปลงไปแลวทั้งสิ้น ในประเด็นนี้ ความรูสึกของผูคนจํานวนหนึ่งอาจตองการเรียกรอง
ให ดํ า รงความสั ม พั น ธ ต า ง ๆ ในสั ง คมไว ต าม “เดิ ม ” ในขณะที่ ใ นความเป น จริ ง แล ว ทุ ก อย า ง
เปลี่ยนแปลงไปแลวไมมากก็นอย ในกรณีเชนนี้อาจนําไปสูความขัดแยงในสังคมได
ประเด็นที่สําคัญตอมา คือความสามารถของสมาชิกที่จะปะทะสังสรรค หรือ มีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกัน ภายในขอบเขตของสังคมหนึ่งวา จะทําไดมากนอยหรือกวางขวางขนาดไหน พรอมกัน
นั้นก็จะตองพิจารณาในเชิงประวัติศาสตรของการสืบทอดทางวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมตาง ๆ
วามีมากนอยแคไหนอีกดวย ซึ่งประเด็นเหลานี้ คือสิ่งที่จะพิสูจนวา แนวคิดเรื่องสังคมเดี่ยว หรือ
สังคมหนึ่ง (single society) นั้น สามารถนํามาประยุกตใชไดจริง ๆ เชน แนวคิดเรื่อง “สังคมไทย”
“สังคมจีน” “สังคมอินเดีย” ซึ่งภายในแนวคิดวา สังคมนั้นสังคมนี้ ความจริงแลว มีความหลากหลาย
ซับซอนอยู อาทิเชน ภายใตความคิดเรื่อง “สังคมไทย” เอาเขาจริง ๆ แลวนาจะไมใชมีนัยวาเปน
สังคมเดี่ยว หากแตหมายถึงภาวะของการผสมผสาน แตในขณะเดียวกันก็มีความแตกตางขัดแยง
ระหวางหลาย กลุมชาติพันธุ ที่มีวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมที่แตกตางกัน เชนเรามีคนไทย
เชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมอญ คนไทยเชื้อสายพมา คนไทยเชื้อสายลาว คนไทยเชื้อสายเขมร คน
ไทยเชื้อสายมาเลย คนไทยเชื้อสายอินเดีย คนไทยเชื่อชายเวียดนาม คนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ
และ ฯลฯ รวมไปถึงความแตกตางระหวาง ชนชั้น หรือบางครั้งก็อาจเลี่ยงไปใชคําวา ความแตกตาง
ระหวาง ชวงชั้น ความแตกตางระหวาง เพศ และความแตกตางระหวาง วัย ดังนี้เปนตน ภายใต
ความแตกตางดังกลาวเหลานี้ ผูคนจากแตละกลุมแตละพวกสัมพันธกันอยางไร แตละกลุมสามารถ
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ถายทอดวัฒนธรรมของกลุมตนไดมากนอยเพียงใด หรือมีแตเฉพาะบางกลุมเทานั้น ที่มีอภิสิทธิ์
เหนือกลุมอื่น บางกลุมตกอยูในฐานะต่ําตอย ถูกกีดกันถูกเอาเปรียบ
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ความสัมพันธกับสังคมอื่น ซึ่งแมกระทั่งสังคมที่ดูราวกับวาสามารถระบุ
วา เปนสังคมเนื้อเดียวกันที่ชัดเจนที่สุด ตัวอยางเชน สังคมแบบรัฐชาติก็ดี หรือสังคมที่ดูราวกับวา
โดดเดี่ยว (isolated) ที่สุด ทั้งทางดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรและทางสังคม (สังคมชนเผาที่หางไกลจาก
สั ง คมอื่ น ๆ อยู ใ นบางระดั บ ) และยิ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาภายใต เ งื่ อ นไขของกระบวนการโลกาภิ วั ต น
(globalization)
ที่กําลังเพิ่มขึ้นเปนลําดับดวยเชนนี้แลว จึงมีผูเตือนวา การที่วงวิชาการทาง
สังคมศาสตรก็ดี สังคมวิทยาก็ดี ยังคงยึดติดอยูกับ หรือเนนมากจนเกินไปในเรื่องสังคมที่เปนหนึ่ง
เดียว หรือเปนเนื้อเดียวกันนั้น เปนเรื่องที่เสี่ยงมากและยังเปนความลมเหลวที่ควรจะใหความสนใจ
อยางเพียงพอกับความสําคัญของความเชื่อมโยงระหวางสังคมตาง ๆ (intersocietal connections)
และองคกรขามชาติ (multinational organizations) ตาง ๆ เชน บรรษัทขามชาติ (multinational
corporations) และอื่น ๆ อีกมากมายที่ลวนแตมีอิทธิพลตอสังคมทั้งหลายในโลกมากขึ้นและมากขึ้น
เปนลําดับ
อยางไรก็ตาม เมื่อมีความจําเปนที่จะตองนิยามความหมายของสิ่งที่เรียกวา “สังคม” แลว
อาจสรุปสาระเปนนิยามสั้น ๆ ไดดังนี้
เมื่อเราพูดวา สังคมหนึ่งยอมมีความหมายวาคือ ระบบสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ (เชน
สังคมไทย สังคมญี่ปุน) ซึ่งก็เหมือนกับระบบสังคม (social system) ทั้งหมด ที่ผิดแผกไปจากสังคม
อื่น โดยลักษณะตาง ๆ ทางดานวัฒนธรรม โครงสราง ประชากร และนิเวศวิทยา เปนตน หากจะ
กลาวใหเฉพาะเจาะจงลงไปกวานั้น ก็อาจกลาวไดวา สังคมหนึ่งก็คือ ระบบหนึ่งที่สามารถถูกกําหนด
ไดทางดานอาณาเขต หรือดินแดนทางภูมิศาสตร ซึ่งอาจจะสอดคลองลงตัว หรือไมลงตัวกับเสนแบง
เขตแดนของรัฐชาติก็ได และภายในอาณาเขตดังกลาวนี้เอง ที่ประชากรของสังคมนั้น มีวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตรวมกัน ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ของความเปนอิสระ มีเอกราชและพึ่งตนเองในบางระดับ
อนึ่ง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเนนคําวา “บางระดับ” ทั้งนี้ เพราะในสภาวะของโลกปจจุบัน ที่สังคม
ทั้งหลายไมไดตางอยูกันอยางโดดเดี่ยว หากแตเปนสังคมที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอื่น ๆ
(interdependent societies) อยูตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อพูดถึงความเปนอิสระอยางใดอยางหนึ่ง อยาง
สิ้นเชิง แตอาจกลาวไดอยางปลอดภัยพอควรวา สังคม (society) เปนระบบสังคมหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะ
เปนอิสระมากที่สุด เมื่อเทียบกับระบบสังคมอื่น ๆ เชน ครอบครัว กลุมเครือญาติ ชุมชนและอื่น ๆ
อนึ่ง สิ่งที่เราเรียกวา สังคม ยังมีลักษณะที่ทําใหเราเห็นวา สังคมตาง ๆ นั้น แตกตางไปจาก
กันและกัน อีกประการหนึ่งคือ สังคมดูเหมือนจะเปนระบบที่ใหญที่สุดที่ผูคนระบุวา ตนเปนสมาชิก
ของระบบนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสังคมอื่น ๆ เชน ครอบครัว กลุมเครือญาติ และอื่น ๆ เปนตน
ตัวอยางเชน คนไทย คนลาว คนญี่ปุน คนอเมริกัน คนอังกฤษ ก็มักจะไมคอยคิดวา ตนเองสังกัด
หนวยทางสังคมที่ชัดเจน (recognizable social entity) ที่ใหญกวาสังคม ไทย ลาว ญี่ปุน อเมริกัน
และอังกฤษ ตามลําดับ จริงอยู แมวาในปจจุบันเราจะเห็นการรวมตัวของกลุมประเทศตาง ๆ ใน
เอเชีย ยุโรปและที่อื่น ๆ มากขึ้น แตเมื่อถามวา คุณเปนคนอะไร คําตอบก็มักออกมาวา เปนไทย
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เปนลาว เปนญี่ปุน มากกวาที่จะบอกวาเปนคนเอเชีย จริงอยูในกรณีของคนในยุโรป อาจบอกวา ฉัน
เปนชาวยุโรป ก็มีอยูบาง แตสวนใหญแลว จะระบุชัดเจนลงไปเลยวา ตนเปน (ชาว) อะไร
สังคมถือวาเปนแนวคิดหลักในวิชาสังคมวิทยา ที่เปนเชนนี้เพราะ นักสังคมวิทยาเชื่อวา
องคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญที่สุดของชีวิตทางสังคมของผูคนถูกสรางขึ้นและถูกจัดระบบในระดับที่
เรียกวาสังคมนั้นเอง พูดอีกอยางหนึ่งคือ ทุก ๆ ระบบสังคมที่มนุษยเราเขาไปมีสวนรวม นับตั้งแต
ครอบครัวไปสูศาสนา อาชีพและกีฬาประเภทตาง ๆ เหลานี้ ลวนแลวแตเปนระบบยอยของสังคมที่
ถูกสังคม (ใหญ) กําหนดลักษณะพื้นฐานของระบบยอย ๆ เหลานั้นทั้งสิ้น แมกระทั่ง กลุมที่ถูก
รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ระบุวา เปนกลุมกอการรายบาง กลุมปฏิวัติบาง ก็ยังตองปฏิบัติการและ
เสนอภาพกลุมของตนอยางเชื่อมโยงกับสังคมและสถาบันทางสังคมตาง ๆ ในสังคมนั้น ๆ
จริงอยูสังคมเปนระบบที่มีความสําคัญ แตก็เปนเรื่องที่สําคัญไมแพกันที่จะตองไมยัดเยียด
ลักษณะบางอยางที่สังคมไมมีใหกับสังคม ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนมากในหมูผูคนทั่ว ๆ ไปที่มักพูด
ถึงสังคมราวกับวา สังคมเปนคน หรือเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความรูสึก มีความคิด มีความอยาก ความ
ต อ งการอะไรทํ า นองนั้ น สั ง คมในฐานะที่ เ ป น ระบบสั ง คมไม ใ ช ร ะบบของสิ่ ง มี ชี วิ ต นี้ กล า วโดย
ภาพรวมแลว สวนใหญเปน นามธรรม (abstract) จริงอยู แมวาในบางเรื่องบางสถานการณ เราอาจ
สัมผัสกับมันไดราวกับวามันเปนความจริงที่มีตัวมีตน (concrete reality) ก็ตามที (Johnson, A.,
1995, 268-269)
อยางไรก็ตาม แมเราจะไดคําจํากัดความของสิ่งที่เรียกวา สังคมดังกลาวแลว แตก็ไมได
หมายความวา เราจะเกิดความเขาใจสังคมมากกวาเทาที่รับรูจากคําจํากัดความ ซึ่งก็คือ คําบรรยาย
วา สังคมคืออะไร แลวจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมีทัศนะมุมมองสังคม ซึ่งมีหลายทัศนะมุมมอง ใน
อันดับตอไป เราจะเนนที่ทัศนะมุมมองที่แตกตางกันระหวาง คารล มารกซ (Karl Marx 1818-1883)
แม็กซ เวเบอร (Max Weber 1864-1920) และอีมิล เดรอคไคม (Emile Durkhiem) แตทั้งนี้ เราจะ
ศึกษาความแตกตางระหวางทัศนะทั้งสาม โดยการใชคําถามหลักสําคัญ ๆ จํานวนหนึ่งของสังคม
วิทยาเปนคําถามรวมกัน โดยนัยเชนนี้ อาจกลาวไดวา หากเราจะเขาใจวิชาสังคมวิทยาไดใหดีที่สุด
แลว เราจะตองทําความเขาใจผานทางการตั้งชุดคําถามเกี่ยวกับลักษณะ หรือ “ธรรมชาติ”
ของสังคม ซึ่งถาจะวาใหถึงที่สุดแลว ก็ไมมีชุดของคําตอบใหคนพบ มีเพียงแตชุดของสิ่งที่เรา
ตกลงรวมกันวาเปนสิ่งที่เราคนพบ เทานั้นเอง (O’ Donnell, 1997, 6)
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา : ทัศนะมุมมองแบบโครงสราง กับทัศนะแบบการตีความ
(Sociological Theory : structural and interpretative perspective)
จากขอความทิ้งทายในวรรคขางบน เราอาจเกิดคําถามวา ในเมื่อสังคมวิทยาไมมีใหแมแต
ชุ ดคํ าตอบ มี แต ชุดคํ าถามและสิ่ งที่ เ ห็นพองตอ งกั นวา เปนสิ่งที่ คนพบ หากเปน เช นนี้ แลว สิ่ง ที่
เรียกวาทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เขียนไวในหัวขอนี้คืออะไร ไมใชคําตอบดอกหรือ
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มีคนอธิบายวา เมื่อนักสังคมวิทยาพูดถึงทฤษฎีสังคมวิทยา สิ่งที่พวกเขาและเธอหมายถึงคือ
องคแหงความคิดเห็นตาง ๆ ทั้งที่ผานการทดสอบแลว และทั้งที่ยังไมผานการทดสอบ ซึ่ง
รวมกันเขาเปนความคิดทางสังคมวิทยา (the body of ideas, tested and untested, making up
sociological thought) (O’ Donnell, 1997, 6)
หนทางที่ดีที่สุดที่เราจะทําความเขาใจความเห็นที่แตกตางหลากหลายระหวางนักสังคม
วิทยารว มสมั ยทั้งหลายที่มีอยู ใ นปจจุบัน เห็นจะไดแก การทําความเข าใจผานทางความคิ ดของ
เดอรคไคม มารกซ และเวเบอร ผูที่กลาวไดวา นักสังคมวิทยารวมสมัยมีฐานรากทางความคิดมาก
จากคนเหล า นี้ ทั้ ง นี้ โดยการตั้ ง ชุ ด คํ า ถามพื้ น ฐานทางทฤษฎี ชุ ด หนึ่ ง จากนั้ น ลองพิ จ ารณา
เปรียบเทียบดูวา ทั้งสามคนหรือสามแนวความคิดนี้ ตอบคําถามเหลานั้นวาอยางไร อนึ่ง ควรตั้ง
ขอสั ง เกตไว ดว ยวา เราไม อาจที่จะ “สร าง” ทัศ นะมุ มมองทางสังคมวิทยาที่มีความหนักแนนได
เพียงพอได ถาหากเราไมสามารถตอบคําถามเหลานี้ และอาจมีคําถามอื่น ๆ ที่จําเปนจะตองถาม
ดวยเชนกัน
1. สังคมถูกสรางขึ้นไดอยางไร (How is society constructed?)
2. สังคม “ทํางาน” หรือ ดําเนินไปไดอยางไร (How does society “operate” of function?)
3. ทําไมคนบางกลุมในสังคม จึงมีอํานาจมากกวาคนอื่น ๆ (Why are some groups in
society more powerful than others?)
4. อะไรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (What causes social change?)
5. โดยปกติแลว สังคมอยูในภาวะดุลยภาพหรืออยูในภาวะที่มีความขัดแยง (Is society
normally in orderly balance on in conflict?)
6. อะไรคือความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับสังคม (What is the relationship of the
individual to society?)
7. วัตถุประสงคพื้นฐานของการศึกษาทางสังคมวิทยาคืออะไร (What is the primary
purpose of sociological study?)
ตอไปนี้ เปนแนวการตอบคําถามของนักสังคมวิทยาสําคัญ สามคน ผูซึ่งอาจถือไดวาเปนตน
ตอของสํานักความคิด หรือทัศนะมุมมองที่แตกตางกันสามแนว และมีอิทธิพลทางความคิดสืบทอด
มาจนปจจุบัน
มารกซ (Marx) ลัทธิมารกซ หรือโครงสรางนิยมแนวความขัดแยง (Marxism หรือ conflict
structuralism)
1. สังคมถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร
สังคมถูกสราง/ประกอบขึ้นดวยชนชั้น ในทุกสังคม ยกเวนในสังคมที่เรียบงายที่สุด (the
most simple) จะประกอบขึ้นดวยชนชั้นทางสังคมสองชนชั้น สมาชิกหรือผูคนในสังคมจะสังกัดอยูใน
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ชั้นใดขึ้นอยูกับความสัมพันธของพวกเขากับปจจัยการผลิต (means of production) ชนชั้นทาง
สังคมที่มีอํานาจมากที่สุด คือชนชั้นที่เปนเจาของปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน โรงงานและทุน (capital)
เปนตน สวนชนชั้นที่มีอํานาจนอยที่สุด คือ ชนชั้นที่ตองขายแรงงานเพื่อที่จะดํารงชีพอยูได ในสังคม
ทุนนิยม คือ สังคมที่มีฐานอยูบนเศรษฐกิจแบบธุรกิจเอกชน (private enterprise economy) ชนชั้น
นายทุน (the capitalist class) หรือที่มารกซ เรียกวา ชนชั้นกระฎมพี (bourgeoisie) จะเปนชนชั้น
ปกครอง (the ruling class) สวนพวกชนชั้นคนงาน หรือที่มารกซเรียกวา พวกกรรมาชีพ (the
proletariat) ก็จะตกอยูในฐานะผูถูกปกครอง (the subordinate class) หรือหากจะพูดอีกอยางหนึ่งก็
คือ มารกซเห็นวา (นาย) ทุน หรือ (นัก) ธุรกิจควบคุม (ผูใช) แรงงานนั่งเอง
2. สังคมดําเนินไปหรือทํางานอยางไร
ในทัศนะของมารกซ สวนใหญหรือโดยปกติแลว สังคมดําเนินไปไดดวยความขัดแยง ตาม
ธรรมดาแลว ชนชั้นแตละชนชั้นจะแสวงหาผลประโยชนของตนเอง และนั่นยอมนําไปสูความขัดแยง
กับชนชั้นอื่น มารกซเสนอวา โดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม เมื่อมองทางดานผลประโยชนที่แตละฝาย
จะตองรักษาแลว ชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพยอมจะตองเปนฝายตรงกันขามอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
3. ทําไมคนบางกลุมในสังคมจึงมีอํานาจมากกวาคนอื่น ๆ
สําหรับมารกซแลว “ชั้น” (class) ในสังคมเปนพื้นฐานของอํานาจ บางชนชั้นมีอํานาจ
มากกวาชนชั้นอื่น เปนเพราะพวกเขาเปนเจาของทรัพยสินและความมั่งคั่งร่ํารวยมากกวา ขอนี้เอง
ทํา ใหพวกเขามี เ ครื่ องมือ หรือป จจัยตาง ๆ ที่ทํา ให พวกเขาสามารถปองกั นรัก ษา และเพิ่มพูน
ทรัพยสินและความมั่งคั่งของพวกเขา และนั่นคือ อํานาจนั่นเอง มารกซตางจากนักคิดใน “สํานัก
หนาที่นิยม” (functionalist) คือเขาไมเห็นวา สภาวะที่สังคมมีความแตกตางดานความมั่นคง และ
อํานาจเปน “ธรรมชาติ” เปนเรื่อง “ปกติ ” หลี กเลี่ยงไมได” หรือ “จํ าเปน” เขาเชื่อวา สังคมนิยม
(socialism) สามารถนําไปสูสภาวะที่อํานาจ ทรัพยสินและความมั่งคั่งเกิดการรวมกันใชอยางเทา
เทียมมากกวาในระบบทุนนิยม
4. อะไรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดวย)
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมเป นผลของความขัดแยงทางชนชั้น ความขั ดแยงทางชนชั้นคือพลัง
ขับเคลื่อนประวัติศาสตร ในยุโรปเมื่อปลายยุคกลาง (late middle age) เกิดความขัดแยงระหวางขุน
นางเจาที่ดิน (landed aristocracy) กับชนชั้นกลางที่กําลังเติบโตขึ้น สวนในสังคมทุนนิยม ความ
ขัดแยงหลักคือ ความขัดแยงระหวางชนชั้นกระฎมพี กับชนชั้นกรรมาชีพ ชัยชนะของชนชั้นใหม จะ
นํามาซึ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตรอันใหม ดวยเหตุนี้ การเกิดขึ้นและการพุงขึ้นสูอํานาจของชนชั้น
กระฎมพี นํามาซึ่งยุคสมัยของทุนนิยม และการที่ชนชั้นนายทุนเที่ยวเสาะแสวงหาทรัพยาการ เพื่อ
มาใชในการผลิตสินคา หาตลาดเพื่อขายสินคาโดยแสวงหากําไร (profit) เปนเปาหมายหลักนี้เอง ทํา
ใหระบบทุนนิยมขยายครอบคลุมไปทั่วโลก
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5. โดยปกติแลว สังคมอยูในภาวะดุลยภาพ หรืออยูในภาวะแหงความขัดแยง
สังคมอยู ใ นภาวะพื้น ฐานแห งความขัดแย งระหว างชนชั้น ต าง ๆ อย า งไรก็ต าม มารก ซ
ยอมรับวา ยุคหรือชวงเวลาที่เกิดระเบียบทางสังคม (social order) หรือภาวะสมดุล (equilibrium)
สามารถเกิดขึ้นได แตเขาเห็นวา ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ความขัดแยงทางชนชั้นถูกจัดใหจมไว ซึ่งเขา
เชื่อวา ชวงเวลาเชนนี้ เปนประโยชนกับชนชั้นที่ร่ํารวยและมีอํานาจมากกวาคนอื่น ๆ
6. ความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับสังคมคืออะไร (เปนอยางไร)
อาจถือไดวา มีความเห็นตางกันเปนสองสํานักมารกซิสตหลัก ๆ ในเรื่องนี้ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความคลุมเครือของงานของมารกซ ฝายหนึ่งมีความโนมเอียงที่จะเห็นวา ปจเจกชนนั้นปราศจาก
อํานาจที่จะสงผลกระทบใด ๆ ตอทั้งชีวิตของตนและชีวิตของคนอื่น ๆ ดังนั้น พวกที่อยูในแนวคิดนี้
จึงถือวา ความขัดแยงทางชนชั้น และการปฏิวัติไปสูสังคมนิยม เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได โดยไม
คํานึงวาปจเจกชนคนใดก็ตาม อาจสามารถทําอะไรบางอยางขึ้นมาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
สังคม อยางไรก็ตาม ยังมีนักลัทธิมารกซบางคน มองเห็นศักยภาพ และบทบาทหนาที่มากมายของ
ปจเจกชนในสังคม ทั้ง ๆ ที่พวกเขาก็ยังเห็นวา แหลงที่มาพื้นฐานของอัตลักษณของปจเจกชน มา
จากการเปนสมาชิกของชนชั้นทางสังคมอยูนั่นเอง
7. อะไรคือวัตถุประสงคหลัก (พื้นฐาน) ของการศึกษาทางสังคมวิทยา
วัต ถุ ประสงคของสั งคมวิท ยา คือ บรรยายวิ เ คราะห และอธิบายความขั ดแยงทางชนชั้น
นอกจากนั้น มารกซิสตทั้งหลาย ยังตองการเปลี่ยนโลกไปในทิศทางของลัทธิมารกซอีกดวย อยางไร
ก็ตาม ในชวงระหวางปลายทศวรรษที่ 1980 กับตน 1990 สังคมที่กลาวกันวา เปนสังคมแบบมารก
ซิสตในยุโรปตะวันออก ประสบกับวิกฤติและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทําใหหุนจําลองสําคัญทาง
สังคมที่เปนทางเลือก ที่นอกเหนือจากสังคมทุนนิยมเริ่มแตกเปนเสี่ยง ๆ กระนั้นก็ตาม ไมจําเปนที่
จะมีความหมายวา การวิเคราะหและวิพากษลัทธิทุนนิยมและสังคมทุนนิยม โดยสังคมวิทยาแนว
มารกซิสต จะผิดไปเสียทั้งหมด สวนที่ยังใชได ยังมีอยูและนักวิชาการหลายสาขาทางสังคมศาสตร ก็
ยังคงใชแนวทางนี้อยูไมนอย
การเมือง (Politics)
ในทางสังคมวิทยา ถือวา การเมือง เปนกระบวนการทางสังคม (social process) ที่อํานาจ
ถูกสรางใหเกิดขึ้น ถูกจัดระบบ ถูกกระจาย และถูกใชในระบบสังคมนั้น ๆ อํานาจในที่นี้สวนใหญจะมี
ความหมายวาเปน อํานาจรวม (collective power) แตก็ไมไดหมายความวา สมาชิกทุกคนมีสวนรวม
ในกระบวนการนี้เหมือนกัน หรือเทาเทียมกัน ในระบบสังคมทุกระบบ มักมีการกําหนดตําแหนงแหง
ที่ในทางอํานาจของสมาชิกไวไมเหมือนกัน บางกลุมก็เปนผูใชอํานาจ บางกลุมก็เปนผูอยูใตอํานาจ
โดยทั่วไป อาจกลาวไดวา ในสังคมสวนใหญ การเมืองถูกจัดระบบโดยพื้นฐานอยูบนสถาบัน
ที่เรียกวา รัฐ (state) ถึงแมวาในความจริงแลว รัฐเปนพัฒนาการที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้เอง
ตัวอยางเชน ในสังคมศักดินา (feudal societies) รัฐเคยเปนสถาบันที่คอนขางจะออนแอและยังไม
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คอยพัฒนา อํานาจทางการเมืองโดยพื้นฐานแลว อยูในมือกษัตริย ชนชั้นสูง ขุนนาง เจาผูครองนคร
ตาง ๆ และพระ หรือนักบวชในศาสนา ซึ่งกลาวโดยทั่วไปแลว ขอบเขตอิทธิพลของคนเหลานี้ ถูก
จํากัดคอนขางมากอยูในเขตที่ดินของพวกเขา
อยางไรก็ตาม แมแนวความคิดเรื่อง การเมือง โดยมากแลวมักจะเกี่ยวโยงกับสถาบันตาง ๆ
เชน ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับภาค (ของแตละประเทศ) และระดับทองถิ่นก็
ตาม แตในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแลว แนวความคิดเรื่องการเมืองนี้ สามารถประยุกตใช
ไดกับระบบสังคมทุกระบบที่อํานาจมีบทบาทสําคัญอยูในระบบสังคมนั้น
เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถตั้งคําถาม และคนควา ทําความเขาใจในเรื่อง การเมืองของ
ชีวิตครอบครัว (politics of family life) การเมืองเรื่องเพศ (politics of sexuality) การเมืองใน
หนวยงาน หรือ สํานักงาน การเมืองในมหาวิทยาลัย การเมืองในเรื่องสิ่งแวดลอม การเมือง
ในศิลปะและดนตรี เปนตน
ประเด็นที่กลาวในยอหนาขางบนนี้ สําคัญมากเปนพิเศษ เพราะมันบงชี้ใหเห็นอยางชัดเจน
วา ทุกระบบสังคมมีสิ่งที่เรียกวา โครงสรางอํานาจ (power structure) ปรากฏอยู และโครงสราง
อํานาจที่วานี้ มีอยูทั่วไป ไมไดมีอยูเฉพาะในหมูคนที่ถูกระบุอยางเปนทางการวา มีอํานาจเทานั้น
(Johnson : 1997, 205-6)
อํานาจ (Power)
อํานาจ เปนแนวความคิดหลักหนึ่ง ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็จริง แตก็มิได
หมายความวา มีความเห็นพองตองกัน ในเรื่องความหมายและแนวทางการศึกษาในเรื่องอํานาจ
ความจริงแลว มีความเห็นแตกตางกันหลายแนวเลยทีเดียว เชน
ในทัศนะของ แมกซ เวเบอร (Max Weber) เห็นวา อํานาจคือ ความเปนไปไดที่คน ๆ หนึ่ง
ที่อยูภายในความสัมพันธทางสังคม ที่จะอยูในตําแหนงที่สามารถผลักดันใหความตองการของเขา
เปนจริงขึ้นมาได ทั้ง ๆ ที่แมจะมีการตอตานก็ตามที (the probability that one actor within a
social relationship will be in a position to carry out this own will despite resistance, Weber,
M, 1992, อางใน Jary & Jary, 1991, 378) ซึ่งมีความหมายวา อํานาจคือ ความสามารถที่จะ
ควบคุมผูอื่น ควบคุมเหตุการณตาง ๆ หรือควบคุมทรัพยากรทั้งหลายและการควบคุมสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ ทําใหสิ่งที่คน ๆ หนึ่ง หรือกลุมหนึ่งตองการใหเกิดสามารถเกิดเปนจริงขึ้นมาได แมจะมี
อุปสรรคขวากหนาม การตอตาน หรือคัดค านอยูก็ต าม ความสามารถในการควบคุมดังกลา วนี้
บางครั้ง ก็มีผูใชโดยเฉพาะในหมูนักสตรีนิยม (feminist) คําวา การควบคุมเหนือ (control over)
หรือ อํานาจเหนือ (power-over) เชน การครอบงําทางเพศ หมายความถึง การที่ผูชายมีอํานาจ
เหนือเนื้อตัวรางกายของผูหญิง เปนตน
นอกเหนือจากที่กลาวขางบนวา อํานาจ หมายถึง การใชเพื่อควบคุมผูคนและเหตุการณ
ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ โดยตรงแลว อํานาจสามารถถูกใชในวิถีทางที่ดูแลวไมเดนชัด หรือเปน
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การใชทางออมก็ได ดังนั้น ในความหมายนี้ จึงหมายความรวมถึง ความสามารถที่จะไมกระทํา
(the ability to not act) ดังเชน พอแม ในบางสถานการณ สามารถดึงเอาความรัก ความหวงใย
กลับคืนมาไมยอมมอบใหแกลูก (ในรูปของการงดสงเงินคาใชจาย เปนตน) หรือการที่รัฐบาลงด
หรือถอนความชวยเหลือทางการเงินที่เคยใหกับคนยากจน เปนตน
ความสามารถในการกําหนดความเชื่อและคานิยม โดยผานทางการควบคุมสื่อมวลชน
ตาง ๆ และสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ก็ถือไดวาเปนอํานาจดวยเชนกัน
อํานาจและระบบการปกครองแบบตาง ๆ
อํานาจ (power) อํานาจที่ชอบธรรม (authority) และการเมือง : เปรียบเทียบแม็กซ เวเบอร
(Max Weber) กับคารล มารกซ (Karl Marx)
ในทางการเมื อ ง เมื่ อ เราพู ด ว า “อยู ใ นอํ า นาจ” หรื อ “มี อํ า นาจ” มี ค วามหมายว า มี
ความสามารถในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรตาง ๆ บางอยางเอาไวได ซึ่งเมื่อควบคุมไดแลว
ทําใหผูที่มีอํานาจนั้น สามารถ “ทําอะไรบรรลุตามเปาหมายไดตามที่ตนตองการ” เวเบอรและมารกซ
วิเคราะหการเมืองตางกันในสาระสําคัญหลายประการ และมีผลทําใหเกิดแนวทางการวิเคราะหที่
แตกตางกันตอมา
อํานาจ (power) และอํานาจที่ชอบธรรม (authority) : ทัศนะของเวเบอร
สําหรับเวเบอรแลว อํานาจคือ “ความเปนไปไดที่คน หรือผูกระทํา (actor) คนหนึ่งที่อยู
ภายในความสัมพันธทางสังคม สามารถจะเขาไปสูตําแหนงที่ทําใหเขาสามารถกระทําการตามใจ
ปรารถนาของเขาได แมวาจะมีการตอตานก็ตาม ทั้งนี้ ไมตองคํานึงวา ความสามารถที่จะเปนไปไดนี้
วางอยูบนฐานอะไร” หากพูดในภาษาที่เขาใจงาย ๆ ก็ไดวา อํานาจคือความสามารถที่จะทําไดตาม
อําเภอใจ แมวา บางครั้งจะเกิ ดจากการอางเอาเฉย โดยไมมีมูล หรื อ “ลักไก” (bluff)
ก็ได
(O’Donnell, 1997, 306)
จริงอยู แมวาเราจะคิดวา อํานาจในฐานะที่เกี่ยวของกับการเมืองโดยเฉพาะ แตแทที่จริงแลว
อํานาจเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในทุกเรื่องทุกราวของวิถีชีวิตของมนุษย และในทุกระดับ ความสัมพันธ
ของผูคนในสังคม ความสัมพันธเชิงอํานาจปรากฏในครอบครัว ในกลุมเครือญาติ ในหมูบาน ใน
ชุมชน ในชั้นเรียน ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยขึ้นไป จนถึงสังคมระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก
สัมพันธทางเศรษฐกิจระหว างผูคนในสังคมก็เ ปนความสั มพันธเ ชิงอํานาจกับความสัมพันธท าง
ศาสนา ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการเขาถึง จัดการ และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรทางสังคม ก็เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ สิ่งที่เราเรียกวาเปน “ปญหาสิ่งแวดลอม แท

9

ที่ จ ริ ง แล ว ด า นลึ ก ของมั น ก็ คื อ ความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง อํ า นาจ แม ก ระทั่ ง การกี ฬ า และบั น เทิ ง ก็
เชนเดียวกัน”
กลาวกันวา หากถามวา สังคมวิทยาแบบเวเบอร มีสาระสําคัญอยูในแนวคิดเรื่องอะไร ก็คง
จะตอบไดวา คือแนวคิดเรื่องอํานาจนี้เอง เขาเชื่อวา จุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงค หรือผลประโยชน
ตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจะไดมา ก็โดยผานทางความขัดแยงเชิงอํานาจ (powerconflict) ผูคนตางแขงขันกัน เพื่อใหไดมา หรือเพื่อเขาถึงทรัพยากรและสถานภาพ ที่มีอยูอยาง
จํากัด ดังนั้น หากคน ๆ ใดคนหนึ่ง ประสบความสําเร็จทั้งทางดานทรัพยสิน เงินทองก็ดี ชื่อเสียงและ
ตําแหนงก็ดี ก็ยอมหมายความวา มีผูคนอีกจํานวนนับรอย นับพันที่ไมไดรับสิ่งเหลานี้ อยางไรก็ตาม
อาจกลาวไดวา ลักษณะประจําของเวเบอรคือ เขาจะเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษกับเรื่องราว
หรือความสัมพันธทางการเมือง ซึ่งเขาเห็นวา ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง เชน ในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลง หรือไมเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาก็ดี
ย อ มส ง ผลกระทบอย า งมากมายต อ ชี วิ ต ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของผู ค นในประเทศนั้ น ๆ (O’
Donnell, 1997 : 306)
จากขอความดังกลาวขางบน เราอาจยกตัวอยางเพิ่มเติมตอไปไดอีกในหลายเรื่อง เชน ใน
ประเทศไทย การตัดสินใจทางการเมืองของอํานาจรัฐไทย ซึ่งประกอบดวยกลุมผลประโยชนเอกชน
ระบบราชการ (กระทรวงทบวงกรมตาง ๆ) คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) และฝายนิติบัญญัติ (ทั้งสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) ในประเด็นตาง ๆ เชน งบประมาณของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ควร
จะไดปละเทาไร งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ควรจะเปนเทานั้นเทานี้ ยอมสงผลกระทบตอ
บริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของผูคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได การตัดสินใจสราง
เขื่อนขนาดใหญ ยอมมีผลกระทบตอชีวิตผูคนและระบบนิเวศที่อยูในอาณาบริเวณที่น้ําทวมอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดอีกเชนกัน
เวเบอรแยกแยะระหวางอํานาจ (power) กับอํานาจที่ชอบธรรม (authority) อํานาจตาม
หนาที่ อาจอธิบายไดวา คือ อํานาจที่ชอบธรรม (legitimate power) กลาวคือ อํานาจที่สังคม
ยอมรับวาได มาและใชไปอยางถูกตองนั่นเอง เวเบอรยังแบงอํานาจที่ชอบธรรมนี้ ออกเปนสาม
ประเภทใหญ ๆ คือ อํานาจที่ชอบธรรมตามประเพณี (traditional authority) และอํานาจที่ชอบ
ธรรมแบบปลุกเราอารมณ (charismatic authority) และอํานาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายที่มี
เหตุผล (rational-legal authority) (O’ Donnell, 1997 : 306)
ตั ว อย า งของอํ า นาจชอบธรรมตามประเพณี ใ นกรณี ข องไทย ได แ ก อํ า นาจของ
พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เปนตน สวนอํานาจที่ชอบธรรมแบบปลุกเราอารมณ
ถาจะใหเห็นชัดเจน คงตองยกตัวอยางกรณีของตางประเทศ เชน ฮิตเลอร (Hitler) ผูนําประเทศ
เยอรมันกอสงครามโลกครั้งที่สอง มารติน ลูเธอร คิง (Martin Luther King) ผูนําชาวอเมริกันผิวดํา
ตอสูเ พื่ อใหเ กิ ดความเสมอภาคเทาเทียมกับคนผิว ขาวในสหรัฐ อเมริกา และ เช เกวารา (Che’
Guevara) ผูนําการปฏิวัติคนหนึ่งในประเทศคิวบา (แตตัวเขาเองเปนชาวชิลีโดยกําเนิด) จาก
ขอเท็จจริงที่วา คนเหลานี้เปนคนที่มีบทบาทสําคัญ เมื่อไมนานมานี้เอง (ประมาณ 50-60 ป ที่ผาน
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มา) จึงนาจะถือไดวาอํานาจที่ชอบธรรมแบบปลุกเราอารมณนี้ ยังคงเปนลักษณะสําคัญของการเมือง
สมัยใหมอยู (O’ Donnell, 1997 : 306) อํานาจที่ชอบธรรมแบบปลุกเราอารมณนี้ ถาจะมองหา
ตัวอย างในการเมื องไทยรวมสมัย ก็อาจไดแก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต ผู มีอํานาจเด็ดขาด และ
ปกครองประเทศไทยในระหวางป พ.ศ. 2500-2505
ภายใตระบบเผด็จการทหาร (military
dictatorship)
สวนอํานาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายที่มีเหตุผล (rational-legal authority) ในกรณีของสังคม
ตะวันตกที่ มักจะยกกันมาเป นตั ว อย าง (แตบางคนอาจไม เห็นดว ย) ไดแก ระบบการเมือง การ
ปกครองของสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งระบุความสัมพันธ
ระหวางฝายนิติบัญญัติ (legislature) โดยหนาที่ออกกฎหมายตาง ๆ กับฝายตุลาการ (judiciary) ผูมี
อํานาจตัดสินวา กฎหมายตาง ๆ ที่ออกโดยฝายนิติบัญญัตินั้น สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม และ
ฝายบริหารผูซึ่งตามกฎหมายแลว มีหนาที่บริหารประเทศไปในแตละวัน จนกวาจะหมดวาระของการ
เปนรัฐบาลตามที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญ สวนในกรณีของประเทศอังกฤษ แมวาจะจัดวาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แตทวา อังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญที่เขียนเปนลาย
ลักษณอักษร “Unwritten Constitution” ที่ไมไดมีการกําหนดเปนมาตรา ๆ ลงในกฎหมายฉบับหนึ่ง
ฉบับเดียว ในลักษณะที่เรียกวา เอกสารทางกฎหมายที่มีเหตุมีผล (rational-legal document) (O’
Donnell, 1997 : 306)
สําหรับในกรณีของประเทศไทย ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่พยายามสรางกันมา
ตั้ ง แต เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย มาเป น ระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 นั้น กลาวไดวา เปนความพยายามที่จะสรางรัฐที่มีอํานาจ
ชอบธรรมตามกฎหมายที่มีเหตุมีผล แตในชวงเวลาที่ผานมาตองประสบกับปญหา และอุปสรรค
นานาประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขัดขวางพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยบน
ฐานคิดของอํานาจที่ชอบธรรมตามกฎหมาย โดยกลุมผลประโยชนที่มีแนวคิดแบบอนุรักษนิยมตาง
ๆ (conservative groups) โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ปรากฏออกมาเปนการ “ปฏิวัติ” “รัฐประหาร” หรือ
การ “ยึดอํานาจ” ที่มักมีทหารเปนฝายออกหนาหลายครั้งหลายหน เชน การพยายามยึดอํานาจคืน
จากฝายคณะราษฎรผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) โดยทหารฝายเจา
นําโดยพระองคเจาบวรเดช ฯ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 แตไมสําเร็จจึงกลายเปน “กบฏบวรเดช”
ไป หรือหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทางการเมืองของไทย ที่รูจักกันในนามเหตุการณ
“สิบสี่ตุลาฯ” (14 ตุลาคม 2516) ที่ขบวนนิสิตนักศึกษาไทยเคลื่อนไหวผลักดันใหรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร หลุดจากอํานาจ แลวหลังจากนั้น ฝายอนุรักษนิยม
ก็สรางสถานการณทางการเมืองขึ้นมา เพื่อใหสังคมเชื่อวา ขบวนการนิสิตนักศึกษาเปนคอมมิวนิสต
ตองการลมลางสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย แลวในที่สุดก็ใชกําลังอาวุธเขาลอมปราบ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ผูปกหลักยืนหยัดอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําให
นักศึกษาจํานวนนับรอย ตองเสียชีวิตหรือหายสาบสูญไป จากนั้น ฝายอนุรักษนิยมก็กลับขึ้นมาเปน
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ฝายใชอํานาจรัฐอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณนี้รูจักกันในนามเหตุการณ “หกตุลาฯ” (6 ตุลาคม พ.ศ. 2519)
เปนตน
จุ ด ยื น ทางการเมื อ งของเวเบอร คื อ “ประชาธิ ป ไตยเสรี นิ ย ม” โดยเขาเชื่ อ ว า เป น ระบบ
การเมืองที่วางรากฐานอยูบนหลักการของกฎหมายที่มีเหตุมีผล การได มาซึ่งอํานาจและการใช
อํานาจจะตองอยูในกรอบของกฎเกณฑกติกาตาง ๆ และสวนหนึ่งของกติกาที่วานี้ จะตองกําหนดวา
อํานาจอาจหลุดหายไปไดดวย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ นอกจากมีกฎหมายวา ไดอํานาจมาอยางไร
และใชอยางไรแลว ยังจะตองมีกฎเกณฑวา หากไมทําตามกฎเกณฑก็ยอมตองสูญเสียอํานาจได
ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงเปนระบบที่มีหลักประกันตอตานการใชอํานาจ “ดิบ ๆ” และการใชอํานาจ
ในทางที่ผิดของผูเผด็จการ ระบบนี้อาจไมใชระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตกลาวไดวาเปนระบบที่
ปลอดภัยที่สุดตอสังคมหรือคนสวนใหญก็คงจะวาได
อํานาจกับชนชั้น : คารล มารกซ
จุดเนนความสนใจของมารกซอยูที่ทั้งที่จุดกําเนิด หรือที่มาและการใชอํานาจและประเด็นนี้
เองนําเขาไปสูความเห็นที่แตกตางจากเวเบอรในเรื่อง “ธรรมชาติ” ของระบบประชาธิปไตยเสรีนิยม
ในทัศนะของมารกซ พื้นฐานหรือที่มาของอํานาจวางอยูบน ความสัมพันธของผูคนกลุมหนึ่ง (a
group) หรือ ชนชั้น (class) หนึ่งกับปจจัยการผลิต (means of production) ในยุคสมัยตาง ๆ ไม
วาสมัยใดก็ตาม กลุมหรือชนชั้นปกครองหรือชนชั้นที่อยูในอํานาจ คือชนชั้นที่เปนเจาของปจจัยการ
ผลิตตาง ๆ สําหรับมารกซแลว ประชาธิปไตยเสรีนิยม ซึ่งบางครั้งเขาเรียกวา “ประชาธิปไตยของ
นายทุน” (bourgeois democracy) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นฐานความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
ทุนนิยมได เขาโตแยงวา อํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนายทุนทําใหพวกเขามีอํานาจทางการเมือง
มากกวา “คะแนนเสียง” ในการเลือกตั้งที่ใหอํานาจกับประชาชนทั้งหมด (O’ Donnell, 1997 : 306)
กลาวอีกอยางหนึ่งคือ คะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ประชาชนแตละคนมีนั้น มารกซเห็นวา มีอํานาจ
นอยกวาอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือ “เงิน” ของพวกนายทุน ดังนั้น พวกนายทุนจึงมีอํานาจทาง
การเมืองมากกวา และพวกเขายอมจะไมยอมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธเชิงอํานาจที่
พวกเขาเปนฝายที่เหนือกวาขึ้นมาในสังคมไดอยางแนนอน
ทัศนะที่แตกตางกันระหวางเวเบอรและมารกซดังกลาวยอ ๆ ขางบนนี้คือ แกนกลางของการ
วิเคราะหการเมืองและอํานาจในบทนี้ แตทั้งนี้ มิไดหมายความวา เราไมสามารถนําเอาแนวคิดอื่น ๆ
ที่มีประโยชนเขามาใช ตรงกันขาม กลับเปนเรื่องจําเปนเสียดวยซ้ําที่เราจะตองติดตามพิจารณาการ
เกิดขึ้น และพัฒนาการของแนวความคิดใหม ๆ อยูตลอดเวลา เพื่อจะนํามาใชใหเกิดประโยชนใน
การทําความเขาใจเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจไดดีขึ้นและทันตอเหตุการณมากขึ้น
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ระบบตาง ๆ ของรัฐบาล (System of Government) ในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ อํานาจและ
วัตถุประสงคตาง ๆ เปนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยหรือเครื่องมือตาง ๆ ที่จะนําไปสูสิ่งที่ตองการ
หรือถาตองการจะพูดใหชัดเจนลงไปเลยก็คือ ตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหคนที่มีอํานาจ
นําเอาสิ่งที่เขาตองการทําแปรใหเปนนโยบายและสามารถนําไปปฏิบัติได ตัวอยางเชน ในกรณีของ
การเมืองไทย หากพวกเขาตองการสรางรถไฟใตดินในเขตกรุงเทพมหานครก็ดี พวกเขาตองการ
สรางเขื่อน สรางถนน สรางทอกาซจากประเทศพมา เพื่อนํากาซมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาที่
โรงไฟฟาจังหวัดราชบุรีก็ดี พวกเขาก็จําตองเขาไปสมัครเปนผูแทนราษฎรเพื่อใหประชาชนเลือกเขา
เขาไปสูตําแหนงที่สามารถจะควบคุมการตัดสินใจในโครงการเหลานั้นได คือเขาไปเปนรัฐบาลนั่นเอง
แตในกระบวนการของการเลือกตั้ง เพื่อเปนหลักประกันวาพวกเขาจะไดรับการเลือกตั้งอยางแนนอน
พวกเขาก็ตองใชเงินซื้อเสียง และเมื่อไดเปนผูแทนราษฎรแลว ก็ยังตองตอสูแยงชิงกันในพรรค
การเมืองของตนและพรรคอื่น ๆ (หากเปนรัฐบาลผสม) เพื่อเขาไปเปนรัฐมนตรีในกระทรวงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องตาง ๆ ที่กลาวขางบน เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
คมนาคม เปนตน และเมื่อสามารถเขาไปเปนรัฐมนตรีไดแลว ก็สามารถที่จะผลักดันความประสงค
ของเขาหรือของพวกเขา ใหกลายเปนนโยบายของรัฐบาล จากนั้น ก็สามารถนําไปสูการจางเหมาให
บริ ษั ท ต า ง ๆ เข า มาประมู ล ไปก อ สร า ง และในกระบวนการนี้ เ อง พวกเขาสามารถแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับตนเองและพวกพองได ทั้งโดยตรงและโดยออม อยางไรก็ตาม ใน
กรณีของประเทศไทย อํานาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบายดานตาง ๆ ไมไดอยูที่ฝายการเมือง หรือ
นักการเมืองแตเพียงฝายเดียว แตอํานาจยังอยูในมือของระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
ทั้งภายในและบรรษัทขามชาติดวย ฉะนั้น การรวมมือกันระหวางฝายตาง ๆ เหลานี้ จึงเปนประเด็น
สําคัญที่จะตองใหความสนใจ โดยเฉพาะเมื่อตองการทําความเขาในเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจ
อนึ่ง เรื่องของระบบราชการจะไดกลาวถึงตอไปอีกบทหนึ่ง
กอนที่จะพูดถึงเรื่องระบบการเมืองแบบตาง ๆ ประการแรกที่สุด สิ่งที่เราจะตองทําคือ พูดถึง
และทําความเขาใจเรื่องของเครื่องมือของการใชอํานาจ ซึ่งก็คือ รัฐบาล (government) นั่นเอง และ
จากนั้ น เราก็ จ ะสามารถถกเถี ย งกั น ถึ ง เรื่ อ งรั ฐ บาลประเภทต า ง ๆ ได ง า ยเข า ซึ่ ง ได แ ก
ประชาธิปไตย คณาธิปไตย และเผด็จการ ตอไปนี้ เราจะพิจารณารัฐบาลแบบตาง ๆ เปนลําดับ
ประชาธิปไตย (democracy) : แบบเลือกผูแทน (Representative) แบบมีสวนรวม
(Participatory Democracy) และแบบมอบอํานาจใหไปกระทําการ (Delegatory Democracy)
ประชาธิปไตยแบบเลือกผูแทน (Representative Democracy)
ในระบบการเมือง ประชาธิปไตยแบบเลือกผูแทน หรือแบบทางออมนี้ ประชาชนไมไดทํา
หนาที่ทางการปกครองโดยตรง แตเปนการเลือกผูแทนของพวกเขาเขาไปทําหนาที่ปกครอง แทน
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พวกเขา ประชาธิปไตยแบบนี้ มักเกี่ยวของกับสถาบันรัฐสภาแบบตาง ๆ คอนขางมาก จนบอยครั้ง
ทีเดียวที่พูดถึงระบบนี้วาเปนระบบประชาธิปไตยแบบมีสภา (parliamentary democracy) ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนมา เปนบางตัวอยาง แตในกรณี
ของประเทศไทยนั้น จะตองระบุดวยวา หมายความถึงชวงที่ปลอดจากการยึดอํานาจของทหารและมี
การเลือกตั้งผูราษฎรเขาไปทําหนาที่ในสภา
อนึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากนั้ น ประชาธิ ป ไตยแบบมี ผู แ ทนนี้ มั ก จะมี ผู เ ชื่ อ มโยงเข า กั บ ระบบ
การเมืองที่ประชาชนหรือสังคมมีสิทธิเสรีภาพในดานตาง ๆ (civil liberties) ซึ่งรวมถึงเสรีภาพที่
ประชาชนจะรวมตัวกันในทางการเมือง เสรีภาพทางการพูด เขียนและเสรีภาพทางการพิมพหรือ
เสรีภาพของสื่อมวลชน ความเสมอภาค หรือ ความเทาเทียมกันของพลเมืองตามกฎหมายและอื่น ๆ
เปนตน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติถือกันวาเสรีภาพตาง ๆ ดังกลาวมานี้ อาจยกเวนแตเพียงเรื่อง
ความเสมอภาคของพลเมืองเทานั้นที่จะตองไมมีเงื่อนไขใด ๆ มาเปนขอจํากัด สิทธิเสรีภาพดานอื่น
ๆ ที่เหลือ ไมใชเสรีภาพที่สมบูรณ (absolute) หากเปนเสรีภาพที่ถูกกําหนดขึ้นมาในกฎหมายและ
ถูกจํากัดโดยกฎหมาย เมื่อเปนดังนี้ ในหลายประเทศเสรีภาพดายการพูด การพิมพ จึงถูกจํากัดโดย
กฎหมายที่วาดวย หมิ่นประมาทและละเมิด ซึ่งครอบคลุมไววา หากจะเขียนหรือตีพิมพขอความ
เกี่ยวกับผูอื่น สามารถจะทําไดแคไหน เพียงไรตามกฎหมาย นอกจากนั้น ก็อาจมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่วาดวยความลับของทางราชการ เปนตน อยางไรก็ดี ประเด็นสําคัญคือ ตองถือ
เปนหลักการพื้นฐานวา สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสิ่งที่รัฐในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
จะตองเคารพ การจะออกกฎหมายออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพ ถึงแมจะทําไดแตตองอยูในระดับที่ต่ํา
ที่สุด เพียงพอกับความจําเปนพื้นฐานเทานั้น หากเปรียบเทียบระหวางอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาจะ
เขมงวดหรือมีขอจํากัดนอยกวา ดังนั้น ในสหรัฐอเมริกาหนังสือพิมพและสื่อมวลชนจึงมีเสรีภาพ
มากกวาในอังกฤษ อนึ่ง หลักการเรื่องเสรีภาพนี้เชนเดียวกันกับเรื่องอื่น จะตองทําใหสมดุลกับ
หลักการและคานิยมทางสังคมอื่น ๆ ดวย จะพูดถึงแตเสรีภาพอยางเดียวไมได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ผู
ที่จะบอกวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและของปจเจกชนจะมีแคไหน เพียงไร ความสมดุล
ดังกลาวนั้น อยูตรงไหนจะตองเปนประชาชนเพราะพวกเขาคือเจาของอํานาจ สวนวิธีการจะเปน
อยางไรนั้นเปนอีกประเด็นหนึ่ง
จุดสนใจทางวิชาการของเราในเรื่องประชาธิปไตย คือการถกเถียงกันระหวางฝาย “เสรีนิยม”
(liberals) กับฝาย “มารกซิสต” (Marxists) ในเรื่อง “ธรรมชาติ” หรือ สภาพของประชาธิปไตย ใน
ประเทศทุนนิยมที่กาวหนาทั้งหลาย (advanced capitalists countries) พวกเสรีนิยมเชื่อวาระบบ
การเมืองของประเทศอังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเปนประชาธิปไตยอยาง
แทจริง แตพวกมารกซิสตไมเห็นดวย พวกเขาโตแยงวา อยางมากที่สุดที่ระบบการเมืองของประเทศ
เหลานั้น จะเปนไดคือเปน “ประชาธิปไตยชนชั้นกระฎมพี” (bourgeois democracies) หรือ
ประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนที่ปฏิเสธที่จะให “เสรีภาพที่แทจริง” กับประชาชน สําหรับพวกมารก
ซิสตแลว “เสรีภาพที่แทจริง” ตองขึ้นอยูหรือเกิดขึ้นไดบนความเสมอภาคที่มากกวาเทาที่เปนอยูใน
ขณะนี้ อาทิเชน ระหวางประชาชนมีเสรีภาพภายใตกฎหมาย แตคํากลาวนี้ ดูจะมีความหมายนอย
14

ในทางปฏิบัติสําหรับคนจนผูไมมีเงินจางทนายความเปนตน การถกเถียงระหวางฝายเสรีนิยม ซึ่งมีเว
เบอรเปนตัวแทนคนหนึ่ง กับฝายมารกซิสต และความเห็นอื่นจะนํามากลาวถึงสักครั้งในภายหลัง
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy)
หมายความถึงระบบการเมืองประชาธิปไตยโดยตรงที่ประชาชนเปนผูแทนของตนเอง และ
ทําการตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเอง แตนั่นเปนความหมายในเชิงหลักการอยางเครงครัด
แตในทางปฏิบัติแลว คําวา “การมีสวนรวม” มักจะใชในความหมายวา มีสวนรวมในบางระดับ หรือ
บางองศาในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีนัยวายังไมถึงกับเปนการเขาไปควบคุมเต็มตัว และโดยตรง
ตามแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยโดยตรง นักวิชาการบางกลุมเชื่อกันวา เมื่อมองยอนไปดูพัฒนาการ
ของประชาธิปไตยในโลก อาจมีกรณีของเอเธนสโบราณ และเจนีวายุคกลาง ซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็ก
ที่ ก า วไปในทางการปกครองตนเองแบบประชาธิ ป ไตยโดยตรงได ม ากที่ สุ ด และเป น ไปได ที่ สุ ด
อยางไรก็ตาม ในยุคปจจุบันในประเทศทานซาเนียยุคใหม พบวาการมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมวันตอวันดานการเมืองการการปกครอง เปนสิ่งที่สามารถเปนไปไดในระดับทองถิ่น แต
กระนั้นก็ตาม พัฒนาการทางการเมืองแบบนี้ในระดับนี้ ก็ยังไมสามารถเขามาแทนที่รัฐบาลและระบบ
ราชการ (bureaucracy) ได และบอยครั้งทีเดียวที่เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น
แตในขณะเดียวกัน รัฐบาลระดับชาติกลับมีลักษณะเปนรัฐแบบอํานาจ หรือเปนรัฐบาลของคนจํานวน
นอยที่เปนพวกพองมีผลประโยชนรวมกันเทานั้น ในการปฏิวัติรัสเซีย (the Russian Revolution) ที่
นําโดย เลนิน เขาตั้งความหวัง และเชื่อมันวาการปฏิวัติสังคมนิยมจะสามารถนําเอารับของชนชั้น
กรรมาชีพ (proletarian state) เขามาแทนที่รัฐแบบนายทุน (capitalist state) ไดโดยมีหลักการวารัฐ
ของชนชั้ น กรรมาชี พ โดยส ว นใหญ แ ล ว ดํ า เนิ น การหรื อ อย า งน อ ยที่ สุ ด ตอบสนองต อ สถาบั น
ประชาธิปไตยโดยตรง ที่มีชื่อเรียกวา “เวียต”/หรือ(soviets) “คอมมูนส” ( communes) นั่นเอง ใน
ตอนแรกๆมีเคาวา สิ่งที่เลนินคาดหวังอาจเกิดเปนจริงไดโดยเฉพาะในชวงของการปฏิวัติในป พ.ศ.
2460 (ค.ศ. 1917) แตขอเท็จจริงที่ปรากฏในระยะตอมาวา ปรากฏการณนั้นไมเกิด และที่รัฐเกิด
ขึ้นมา กลับกลายเปนรัฐเผด็จการอํานาจนิยมไปเสียแลว กลายเปนปญหาใหญ สําหรับนักสังคมนิยม
สมั ย ใหม ผู ยั ง คงแสวงหารู ป แบบของประชาธิ ป ไตยโดยตรงที่ ต รงมากกว า ที่ ป รากฏในระบบ
ประชาธิปไตยทางรัฐสภาที่พบเห็นโดยทั่วไป
ประชาธิปไตยแบบมอบอํานาจ ใหมากระทําตามคําสั่ง(Delegatory democracy)
ประชาธิปไตยแบบมอบอํานาจนี้ เ ปนรูปแบบของ “บานกึ่ งวิ ถี” (half-way-house) ระหวาง
ประชาธิปไตยโดยตรง และประชาธิปไตยโดยออม ในระบบนี้ ตัวแทน ไดรับมอบหมาย หรือใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา ไดรับ”mandate” (แมนเดท) ซึ่งถาแปลตรงตัวคือ “ไดรับคําสั่ง” จากผูที่เลือก
เขาไปกระทําการที่ชัดเจนบางอยาง ดวยเหตุนี้พวงตัวแทน จึงตอง”ผูกมัด” กับความประสงค หรือ
คําสั่ง ของผูที่เขาเปนตัวแทนมามากกวาผูที่ไมไดรับมอบอํานาจในแนวทางนี้ กลาวอีกอยางหนึ่งคือ
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ไมสามารถทําอะไร หรือตกลงอะไรไปเกินกวาขอบเขตของอํานาจที่ไดรับการมอบหมายมา ดังนั้น
คําถามสําคัญคําหนึ่ง ที่จะตองถามในระบบนี้คือ “คุณไดรับมอบหมายอํานาจมาแคไหน” หรือ
“คุณไดรับแมนเดท (mandate) มาหรือไมในประเด็นนี้” เปนตน ในประเทศอังกฤษ ในชวงเวลา
ระหวางปลายศตวรรษที่ 1970 กับตนศตวรรษที่ 1980 มีการถกเถียงกันอยางเขมขน ในพรรค
กรรมกร (labour party) ที่มุงประเด็นวา ผูแทนราษฎร (members of parliament) ควรจะมีลักษณะ
เป น ผู แ ทน (representatives) หรื อ ควรจะเป น ตั ว แทนที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ม ากระทํ า ตามสั่ ง
(delegate) กันแน
การเมืองในทัศนะสตรีนิยม
นักสตรีนิยมเชน เคท มิลเล็ทท (Kate Millet) นิยามการเมืองวาเปนความสัมพันธใดๆก็ตามที่มี
การจัดโครงสรางอํานาจ (any power-structured relationship) ที่ทําใหคนกลุมหนึ่งถูกควบคุมโดย
อีกลุมหนึ่ง (Humm, 1990, 167) นักสตรีนิยมรวมสมัยทั้งหลายปฏิเสธที่จะใชแนวคิดหรือมโนทัศน
(Concept) ทางการเมืองแบบตามประเพณีที่เคยใช และยังใชกันอยูเปนกระแสหลัก ตัวอยางเชน
แนวคิดในเรื่องการมอบอํานาจทางการเมือง (poiltical delegation) หรือการเมืองแบบมีตัวแทน
(vicarious politics) หรือการเมืองแบบมีผูแทน(representative politics) แตพวกเธอพึงใจที่จะพูดถึง
แนวคิดการเมืองเรื่องสวนตัว (personalised politic) มากกวา (ดู Mies 1983) (อางใน Humm,
1990, 167) จุดนี้อาจตีความไดวา พวกสตรีนิยมไมเห็นดวยกับการเมืองราวกับวาการเมืองเปนเรื่อง
ของการจัดโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่ลงตัวแลว พวกเธอเห็นวาการเมืองในแนวคิด
ตางๆ ที่ใชกันอยูไมไดรวมผูหญิงเขาไวดวย ในฐานะที่เปนสาระสําคัญ และเปนผูกระทํา
ทั้งนี้ โดยการกันเรื่องราวและประสบการณของผูหญิงออกเปนเรื่อง “สวนตัว”
ที่ไมมี
ตําแหนงแหงที่ใน “การเมือง” กลาวอีกอยางหนึ่ง คือ ไมวาจะใชแนวคิดเกาๆ ที่ใชกันอยูอันใดก็
ตาม (การเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีผูแทน มีตัวแทนฯลฯ) ก็ยังคงเปนการเมืองที่ผูชาย
เปนใหญอยูดี เพราะฉะนั้นนักสตรีนิยมจําเปนตองสรางแนวคิดใหมๆ ที่หลุดจากการเมืองแบบชาย
เปนใหญขึ้นมา
อยางไรก็ตาม สตรีนิยมมีหลายแนว และแตละแนวก็มีทั้งความเหมือนและความแตกตางกันใน
มุมมองที่มีตอการเมือง
สตรีนิยมเสรี หรือ สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (liberal feminism)
อาจกลาวไดวา สตรีนิยมแนวนี้ วางพื้นฐานบนการเมืองแบบตอตานการเลือกปฏิบัติ(politics of
antidiscrimination) และคัดคานกฎหมายตางๆ ที่สรางความแตกตางทางดานสิทธิระหวางหญิงและ
ชาย สตรีนิยมแบบเสรีนิยมยอมรับวา กระบวนการหรือขั้นตอนทางการเมืองจํานวนมากที่สราง
ขึ้นมา เชน สิทธิในการออกเสียง สําหรับทุกคน (universal suffrage) ก็ดี การเลือกตั้งแบบเสรี (free
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elections) ก็ดี หรือเสรีภาพในการชุมนุม (freedom of assembly) ก็ดี เหลานี้เพียงพอแลว ที่จะ
กําจัดการเลือกปฏิบัติ (โดยเฉพาะระหวางชาย-หญิง) ใหหมดไปได
สตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist feminism)
แตสําหรับสตรีนิยมแนวสังคมนิยมแลว วัตถุประสงคทางการเมือง คือการขจัดวิธีการ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติการทางการเมืองที่แบงเปนประเภทตางๆ ดังกลาวขางบน เชน พรรคการเมืองก็ดี
การเลือกตั้งก็ดีใหหมดไป และจะตองพัฒนารูปแบบของปฏิบัติการทางการเมืองแบบหนึ่งขึ้นมา
รูปแบบที่วานี้ จะตองเชื่อมโยงสิ่งที่สังคมถือวาเปน “สวนตัว” (the personal) เขากับสิ่งที่ถือวา
เปน “การเมือง” (the political) ใหได เราอาจขยายความประเด็นนี้ โดยการยกตัวอยางที่เปน
รูปธรรมได เชน ประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดทางเพศ
ภาพโปกับศิลปะ หนังสือโปกับวรรณกรรม การคาหญิงและประเด็นอื่นๆ ที่สังคมโดยทั่วไป ถือเปน
เรื่ อ ง “ส ว นตั ว ” แต ฝ า ยสตรี นิ ย มแนวสั ง คมนิ ย มบอกว า “ไม ใ ช ” เรื่ อ งเหล า นั้ น เป น “การเมื อ ง”
ต า งหาก ดั ง นั้ น นั ก สตรี นิ ย มจะต อ งค น หาปฏิ บั ติ ก ารทางการเมื อ งที่ ส ามรถนํ า สู ก ารเชื่ อ มโยง
“สวนตัว” และ “การเมือง” ใหได มิเชนนั้นแลว การปลดปลอยผูหญิงก็ไมอาจเกิดขึ้นดวยความคิด
แบบนี้เอง พวกเธอจึงเห็นวาปฏิบัติการทางการเมืองแบบเดิมๆ ผานทางพรรคการเมืองก็ดี การ
เลือกตั้งก็ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยามคําวา “การเมือง” เปนอุปสรรคตอการปลดผูหญิงอยางสิ้นเชิง
ที่กลาวขางบนนี้ คือแนวคิดหรือมโนทัศนทางการเมืองที่เรียกวา การเมืองเรื่องสวนตัว ที่
เอยถึงไวในหนาที่แลวนั่นเอง ซึ่งอาจสรุปไดอีกครั้งหนึ่งวา ในทัศนะของสตรีนิยมเห็นวา สังคมแบบ
ชายเปนใหญ (patriarchy) นั้นแบงพื้นที่ทางสังคมออกเปนสองสวน สวนหนึ่งเรียกวา “พื้นที่สวนตัว”
(private sphere) อีกสวนหนึ่งที่เรียกวา “พื้นที่สาธารณะ” (public sphere) จากนั้นก็กําหนดตอไปวา
เรื่องราวอะไรบางที่อยูใน ขอบเขตพื้นที่สวนตัว ตัวอยางเชนการหุงหาอาหาร การปดกวาดเช็ดถู
รวมทั้งเรื่องเพศ (sexuality) การผลิตซ้ําทางชีววิทยา
และอื่นๆ ที่ถูกระบุวาเปน “งานบาน”
(biological reproduction) เชน การมีลูก และการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (culture reproduction) เชน
การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน เปนตน พรอมกับกําหนดวากิจกรรมเหลานี้เปนเรื่องผูหญิงและเปนเรื่อง
สวนตัว สวนเรื่องทาง “เศรษฐกิจ” “การเมือง” และ “ทางสังคม” จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูชาย
เปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูชาย และเกิดขึ้นใน พื้นที่สาธารณะ กิจกรรมและการปฏิบัติตางๆที่
เกิดขึ้น พื้นที่นี้เทานั้น จึงจะถูกถือวาเปนการเมือง
อนึ่ง ฝายสตรีนิยมไมเห็นดวยกับการแบงแยกกันอยางเด็ดขาดดังกลาว พรอมกันนั้นก็ตอสู
เคลื่อนไหวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสองเขาดวยกัน
นอกจากนั้นนักสตรีนิยมแนวสังคมนิยม ก็ยังวิพากษรูปแบบของการจัดองคกรของรัฐที่รวม
ศูนยอํานาจเขาสวนกลาง วาเปนรูปแบบที่ลอกเลียนเอาการแบงแยกทางเพศ และการแยกดานอื่นๆ
(เชน ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ-ผูเขียน) จากสังคมสวนใหญเขามาไวเต็มตัว
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เพศ เพศสภาพ และอํานาจ*
Sexuality (Sex, Gender, Sexuality and Power)
เพศ(sex) เพศสภาพ (Gender) เรื่องเพศ (Sexuality) และอํานาจ (Power) เปนประเด็น
หรือเรื่องราวที่นักวิชาการ โดยเฉพาะดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยาบางสวนและสตรีศึกษาใหความ
สนใจศึกษาคนควาเพื่อทําความเขาใจหาคําอธิบายและเสนอแนวทางการแกปญหาที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นแนวคิดทั้งสี่นี้มาโดยตลอด จริงอยูคนทั่วไปก็อาจใหความสนใจตอเรื่องเหลานี้ดวยเชนกัน
หากแตความสนใจและความเขาใจอาจเปนไปในดานอารมณ ความรูสึกของแตละคน สามัญสํานึก
หรือมุมมองดาน “ศีลธรรม จริยธรรม” ที่ผูมีอํานาจเปนผูกําหนด เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาความ
เขาใจ อาจเปนความเขาใจระดับผิวเผิน อาจมีอคติ อาจไมเปนธรรมตอคนบางคน คนบางกลุม บาง
พวกก็ได
ในทัศนะทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและสตรีศึกษา เพศก็ดี เพศสภาพก็ดี และเรื่องเพศ
ไมใชเรื่องราว หรือประเด็นที่เกิดขึ้นและดํารงอยูอยางโดดๆ และไมเคลื่อนไหว ตรงกันขาม เรื่อง
เหลานี้เปนเรื่อง “ความสัมพันธ” ระหวางมนุษยกับมนุษย โดยเฉพาะมนุษยที่เปนหญิงเปนชาย และ
มนุษยที่สังคมประทับตราวา “ครึ่งหญิง-ครึ่งชาย” และเปนความสัมพันธที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ
ทางสังคมดานอื่นๆอยางซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลากาลเทศะที่แตกตาง
กันไป
นอกจากนั้ น เรื่ อ งเหล า นี้ ไม เ พี ย งแต เ ป น เรื่ อ งความสั ม พั น ธ เ ฉยๆ แต เ ป น เรื่ อ ง
“ความสัมพันธเชิงอํานาจ” ที่สังคมมักไมคอยพูดถึง หรือแตะตองทั้งๆที่มันเปนสาระสําคัญของ
ความสัมพันธทุกชนิดในสังคม
เพื่อความเขาใจขอความขางบนไดกวางขวาง และลึกซึ้งไดมากขึ้น เราจําเปนตองพูดถึงเพศ
เพศสภาพ และเรื่องเพศ จากทัศนะคติหรือมุมมองตางๆ เชน ทัศนะมุมมองแบบความแตกตาง
ระหวางเพศ( The sex differences perspectives) ทัศนะมุมมองแนววัฒนธรรม (หรือบทบาททาง
เพศ) (the cultural or sex roles approaches) ทัศนะมุมมองแบบการสรางเพศ และเพศสภาพทาง
สังคม (the social construction of sex/gender approach)
ทัศนะมุมมองแบบความแตกตางระหวางเพศ ( The sex differences perspectives)
ทั ศ นะมุ ม มองแบบนี้ ตั้ ง อยู บ นพื้น ฐานทางทฤษฏี ที่ วา ความแตกตา งทางสั งคมที่ สํา คัญ ๆ
ระหวางผูหญิงกับผูชาย เกิดจากการเปนภาพสะทอนของความแตกตางทางชีววิทยา ดังนั้น ใน
ทัศนะมุมมองนี้จึงถือวา “ชีววิทยาคือชะตากรรม” (biology destiny) ในความหมายวา คนที่ใช

*

ปจจุบันนักสตรีนิยมสวนใหญแปลGender วาเพศภาวะ ดังนั้นเพศภาวะกับเพศสภาพจึงมีความหมายเดียวกัน
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แนวคิ ด นี้ มองและตั ด สิ น ว า ผู ห ญิ ง ทั้ ง หลายนั้ น ถู ก “ตั้ ง โปรแกรมทางชี ว วิ ท ยา” (biological
programmed) เพื่อใหทําหนาที่เลี้ยงดูเด็กและหนาที่ตางๆที่เกี่ยวกับ “งานบาน” (domestic works)
ทั้งหลาย สวนผูชายนั้น ถูกมองวาโดย “ธรรมชาติ” (naturally) เปนผูทํามาหาเลี้ยง (bread winners)
ครอบครัว นอกจากแนวคิดเรื่อง “โปรแกรมทางชีววิทยา” ซึ่งใชศัพทแสงทางคอมพิวเตอรมาใช
อุปมาอุปมัยดังกลาวแลว ทัศนะมุมมองแบบนี้ ยังใชแนวคิดของวิชาภาษาศาสตรมาอธิบายดวย โดย
กลาววา เพศชายกับเพศหญิง มีความแตกตางกันดาน “ชีวไวยากณ” (biogrammars) อยูหลายและ
การที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม หรือความประพฤติที่แตกตางกัน ระหวางสองเพศ นักจิตวิทยา
จํานวนหนึ่ง เสนอและจัดวางตําแหนงของสิ่งที่เรียกวา “สัญชาติญาณของความเปนแมที่มีฐานอยูบน
ชีววิทยา” นั้นจับคูกันไดพอดี “ความตองการแมของทารก” (a mother-need in babies) ซึ่งถือวา
เปนสิ่งที่กําหนดมาโดยธรรมชาติอีกเชนกัน อยางไรก็ดี ผูที่ใชแนววิเคราะหแบบนี้ ที่เดนๆ เชน
จอหน โบวลบี (John Bowlby) ก็ไดปรับจุดยืนของเขาไปถึงขนาดที่เขายอมอนุญาตใหรับไดวา”แม
ทดแทน” (mother substitute) หรือแมบุญธรรม ก็สามารถที่จะตอบสนองความตองการในเรื่อง
ความรักและความผูกพันกับเด็กได (O’Donnell, 1999, 186)
อีก สํ า นั ก คิ ด หรื อ ทฤษฏี ห นึ่ ง ที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มในการใช ฐ านคิ ด เรื่ อ งความแตกต า งทาง
ชีววิทยา กับความแตกตางระหวางหญิงชายในมิ ติทางวัฒนธรรม
คือทฤษฎี หนาที่นิยม
(Functionalism) คําอธิบายของพวกนักหนาที่นิยมตอความแตกตางทางเพศสภาพ ชวยใหมีความ
ยืดหยุนในการใชมิติทางวัฒนธรรมมากขึ้น แตทั้งนี้ ก็ยังคงวางอยูบนฐานของชีววิทยาอยูนั่นเอง
จอรจ ปเตอร เมอรดอค (George Peter Murdock) เห็นวาการแบงงานกันทําระหวางเพศที่ผูหญิง
เปนฝายอุมทองและเลี้ยงดูลูกๆ และผูชายทํางานที่ตองใชพละกําลังนั้น เปนเรื่องของความสะดวก
และใชไดในเชิงปฏิบัติการจริง ไมมีอะไรที่ซับซอนไปมากกวานั้น กลาวคือ เขาเห็นวา เพศหญิงและ
เพศชายโดยปจจั ยทางชีว วิ ทยาแล ว แตล ะเพศมีค วามเหมาะสมกับ งานนั้นๆ ไมมีเหตุ ผล หรื อ
คําอธิบายที่ซับซอนไปกวาเรื่องความสะดวกและทําไดในทางปฏิบัติ สําหรับ ทัลคอทท พารสันส
(Talcolt Porsons) นักสังคมวิทยาคนสําคัญอีกคนหนึ่ง ในชวงทศวรรษที่ 1950- ปลาย 1960 การ
วิเคราะหของเขาในเรื่องการแบงงานกันทําระหวางเพศดูจะเชื่อมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมมากกวา
เมอรดอค เขาระบุวา การแบงงานกันทําระหวางเพศ มีลักษณะเปนการเนนในเรื่องหนาที่มากกวา
เรื่อ งชีว วิ ท ยา กล า วคื อ ในบริบ ทเหนือเงื่ อ นไขของสังคมทุน นิยม ผูห ญิ งควรจะมี บ ทบาทที่ เ ขา
เรียกวา “expressive roles” เชน การเลี้ยงดู และดูแล (nurturing, Caring) สวนผูชายนั้นควรมี
บทบาทที่เรียกวา “instrumental roles”
เชนที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และการแสวงหา
(competitive, acquisitive) เพราะฉะนั้น เมื่อเปนเชนนี้ หญิงชายที่แตกตางกัน จึงมีความสัมพันธที่
หนุนชวยซึ่งกันและกันมากกวาที่จะเปนการแขงขันกัน อนึ่งนาสังเกตวา พารสัน ไดสะทอนทัศนะ
ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) ในเรื่อง “ความเปนธรรมชาติ” (naturalness) ของความ
แตกตางระหวางเพศ และเพศสภาพ แตพารสัน ก็ยอมรับวา ผูหญิงอาจไมจําเปนตองทําหนาที่
แมบาน และแมสิ้นเชิงเทานั้น ในขอเขียนของเขาที่เขียนขึ้นตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 1940 เขา
เสนอแนะวา “ความพยายามใดๆก็ตามที่จะบีบบังคับ หรือชักจูงใหผูหญิงอเมริกันจํานวนมหาศาล
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สวนใหญ ยอมรับแตเพียงบทบาทที่ใหบําเพ็ญความดีในเรื่องการบานการเรือน แตประการเดียวนั้น
นาประสบกับความลมเหลว” (ขอเขียนนี้ ปรากฏในเรื่อง The Social Structure of the family)
อยางไรก็ตามในกระแสที่เชี่ยวกรากของการวิพากษของนักสตรีนิยมที่ตามมาในระยะหลัง ความเห็น
ของเขาดังกลาวอาจถูกมองวา พูดเบาเกินไป หรือเทียบไมไดกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงเสียดวย
ซ้ําไป (O’Donnell, 1997, 186)
อนึ่ ง ทั ศ นะมุ ม มองที่ เ อาชี ว วิ ท ยา เป น ฐานของคํ า อธิ บ ายความสั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ย ก็ ดี
ปรากฏการณตางๆทางสังคมที่มีนัยในการอธิบาย โดยอิงกับสภาพทางชีวิทยา เชน “การเหยียดผิว”
ก็ ดี มิ ใ ช มี แ ต ฝ า ยนั ก สตรี นิ ย มเท า นั้ น ที่ อ อกมาโต แ ย ง อย า งแข็ ง ขั น ผู ที่ ส นใจประเด็ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธตางๆ(ethnic relation) และความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ (race
relation) เชน ประเด็นเรื่องความไมเสมอภาคระหวางคนผิวขาว-ผิวดํา ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปน
ตน ลวนแตไมอาจยอมรับฐานคิดแบบชีววิทยาลวนๆ หรือปจจัยหลักไดเลย โดยเฉพาะการอางวาคน
กลุมหนึ่ง เชื้อชาติหนึ่ง กลุมชาติพันธหนึ่ง และเพศหนึ่ง เหนือกวา หรือต่ํากวาอีกฝายหนึ่ง เพราะ
ป จ จั ย ทางชี ว วิ ท ยาเป น สิ่ ง ที่ รั บ ไม ไ ด นั ก สตรี นิ ย มคนหนึ่ ง คื อ แอนเดรี ย ดว อ ร คิ น (Andrea
Dworkin) เขียนบทความเรื่อง “Biological Superiority the world’s Most Dangerous and Deadly
Idea” ออกมาในปค.ศ. 1978 วิพากษ กระแสความคิดแนว essentialism ซึ่งมีนัยทางการเมือง
บางอยางที่นักกิจกรรมแนวสตรีนิยมบางกลุม(กลุมหญิงรักหญิง-ผูเขียน) ถูกดึงดูดไปสูความคิดวา
ผูหญิงโดยธรรมชาติแลวเหนือกวาผูชาย ซึ่งดวอรคิน โตแยงวา ความคิดแบบนี้คือความคิดที่ผิด
เชนเดียวกับความคิดที่ระบุวาผูหญิงโดยธรรมชาติแลว เปนรอง หรือดวยกวาผูชาย บนจุดยืนแบบ
สตรีนิยมถึงรากเหงา (radical feminist perspective) นี้เอง เธอเสนอวา ความคิดเรื่อง ปจจัยทาง
ชีววิทยาเปนตัวกําหนด
(biological determinism) ไมวา จะเปนรูปแบบใดก็ตาม ทายที่สุดแลว ลวนแตมีนัยตางๆที่เปนเผด็จ
การทั้งสิ้น(Jackson & Scott, 1996, 57)
ทัศนะมุมมองแบบวัฒนธรรม (A cultural perspective)
ทัศนะมุมมองนี้ อธิบายความแตกตางทางเพศสภาพ (Gender differences) และความ
แตกตางดวยบทบาทระหวางเพศรวมทั้งพฤติกรรมและทัศนคติตางๆที่เกี่ยวของกับเพศ เพศสภาพ
และเรื่องเพศ (sexuality) ในฐานะที่เปนผลผลิตของการขัดเกลา ปลูกฝง หรือถายทอดวัฒนธรรมที่
เปนกระบวนการทางสังคม (cultural socialization) อาจถือไดวา คําอธิบายของ แอนน โอคลีย (Ann
Oakley) เรื่องความแตกตางระหวางเพศ (sex) และเพศสภาพ(Gender) เปนรากฐานของทัศนะ
มุมมองแบบปจจัยทางวัฒนธรรม เธอกลาววา “ความแตกตางทางชีววิทยา ในขณะที่ความ
แตกตางทางเพศสภาพ เปนสิ่งที่ถูสรางขึ้นทางวัฒนธรรม” (sex differences are biological in
nature, whereas gender differences are culturally produced) การแยกแยะระหวางเพศกับเพศ
สภาพ ในลักษณะนี้ มีนัยที่สําคัญตามมาคือ ความแตกตางทางเพศที่เปนความแตกตางทาง
ชีววิทยานั้น อาจกลาวไดวา เปลี่ยนแปลงไมได (เชนอวัยวะภายใน ภายนอก ของผูหญิงผูชาย)
20

แตสําหรับเพศสภาพซึ่งเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นทางวัฒนธรรมนั้น (เชน ความเชื่อวา ลูกผูชายตอง
พูดคําใดคํานั้น สวนผูหญิงนั้นโลเล เต็มไปดวยมายาสาไถ) เปดกวางสําหรับความแปรผัน การ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว
จากขอความขางบน เราจะเห็นไดวา คําจํากัดความเรื่องความแตกตางทางเพศ ระหวางหญิง
กับชายนั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานอวัยวะตางๆของรางกายที่เกี่ยวของกับเพศทางชีววิทยา ที่ผูกโยงกับ
ความสามรถในการตั้งทอง ออกลูกและใหนม กลาวอีกนัยหนึ่ง คือวางอยูบนฐานของความแตกตาง
ระหวางเพศ และเตานม (genitals and breasts) นั่นเอง สวนตัวอยางความแตกตางระหงางชาย
หญิงในเชิงพฤติกรรม ดานเพศสภาพ (gender behavior) สามารถเห็นไดในสังคมมุสลิมบางสังคม
ที่ผูหญิงมีผาคลุมหนา สวนผูชายไมตองคลุมเปนตน (O’Donnellม 1997, 186) หรือในสังคมไทย
เมื่อไมกี่ สิบ ป ที่ผานมา ถื อวาการนุ งกางเกงเป นเรื่อ งของผูช ายเทานั้ นแตใ นปจจุ บันผูหญิงก็นุ ง
กางเกงได โดยที่ผูคนไมรูศึกขัดหูขัดตา ทั้งสองตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การตองคลุม
หนา การนุงกางเกงไดหรือไมได ไมใชเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ธรรมชาติ” แตอยางใดเลย หากเปนเรื่อง
ที่มนุษยสรางกฎเกณฑ กติกา ธรรมเนียมปฏิบัติกันขึ้นมาเอง ดังนั้น จึงยอมผันแปรไปตามกาลเทศะ
ได เชนเดียวกับประเด็นเรื่องผูหญิงรับราชการทหารเปนนายพล ผูวาราชการ ปลัดกระทรวง หรือ
แมกระทั่งผูหญิงเปนผูนําทางการเมืองระดับประเทศ หรือระดับโลกไดหรือไมไดดวย
การศึกษาขามวัฒนธรรมจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทางเพศสภาพที่กวางขวาง
หลากหลายมากทีเดียว อันแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมทางเพศสภาพมิใชเปนธรรมชาติของมนุษย
เพราะถาหากเปนธรรมชาติของมนุษยแลว ก็นาจะมีลักษณะเหมือนๆกันไปทั้งโลก โดยเฉพาะงาน
การศึกษาของมารกาเร็ท มีดส (Margaret Meeds) นักมานุษยสตรีที่พยายามหาทางแสดงวาไมมี
สิ่งที่เรียกกันวา บุคลิกภาพ “ผูชาย” (masculine personality) และบุคลิกภาพ “ผูหญิง” (feminine
personality) ที่เปนลักษณะสากล ตัวอยางเชน จากการศึกษางานภาคสนามของเธอ ที่ทําในสังคม
ชาวเกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต เธอพบวา ทั้งผูหญิงและผูชาย ชาวอราเพช (Arapesh)
สอดคลองเพียงคราวๆ กับภาพลักษณความเปน “ผูหญิง” “ผูชาย” ตามธรรมเนียมของคนตะวันตก
และบุ ค ลิ ก ภาพ ทั้ ง ชายและหญิ ง ของชาวมั น ดู กู ม อร (Mundugumor) ก็ ไ ม ส ออดคล อ งกั บ
ภาพลักษณประจําเพศของ “ความเปนชาย” ตามทัศนะของคนตะวันตกเชนกัน (O’Donnell 1997,
186)
กล า วอี ก อย า งหนึ่ ง คื อ บุ ค ลิ ก ภาพของชาวอาราเพช ทั้ ง หญิ ง และชาย เมื่ อ มองภาพรวมๆแล ว
คอนขางจะเขาลักษณะ “ผูหญิง” ในสังคมตะวันตก สวนบุคลิกภาพของชาวมันดูกูมอร ทั้งชายและ
หญิง คอนขางจะตรงกับ “ความเปนชาย” ตามทัศนะของตะวันตก เพราะฉะนั้น แนวคิดเรื่องความ
เปนหญิง ความเปนชาย ของแตละสังคม แตละวัฒนธรรมก็ไมเหมือนกัน จึงหมายความวา ความคิด
ในเรื่ อง “ลักษณะประจํ าเพศ” เชนเพศชาย จะตองเปนอยางนี้ จึงไม มีลั กษณะเปนสากลนั่นเอง
อยางไรก็ตามมีสังคมหนึ่ง ที่สามารถใหพยานหลักฐานสนับสนุนทัศนะมุมมองแบบวัฒนธรรม คือ
สังคมพวกวาฮิบา (Wahiba) เปนชนเผาแบบเบดูอิน (Beduin tribe) แหงประเทศโอมานตอนกลาง
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ในอาวเปอรเซีย ความสัมพันธทางเพศสภาพ (หรือความสัมพันธหญิงชาย) มีความคลายคลึงกัน
นอยมาก กับสิ่งที่ผูคนในสังคมตะวันตกถือเปนเรื่อง “ปกติ” กลาวคือ
“พวกผูชายอาศัยอยูกับแมของเขา โดยแยกตางหากออกมาจากภรรยา
กระทอมของภรรยาอาจอยูไกลออกไปถึง 50ไมล (พวกผูชายเหลานี้) จะไปเยี่ยม
ภรรยาเปนครั้งคราว ทั้งผูชายและผูหญิงชวยกันสรางบาน แตภรรยาเทานั้น ที่
เปนเจาของแตเพียงผูเดียว โดยทั่วไปแลวงานจะไดรับการแบงปนอยางเทาๆกัน
แพะและแกะ เปนความรับผิดชอบของผูหญิง สวนผูชายเปนผูดูแลอูฐ..งานตาม
ประเพณีงานหนึ่งของผูชาย คือทําอาหาร.....” (The Observer, 19. 11. 1978อางใน O’Donnell, 1997, 186)
ดั้งนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ ควรตั้งขอสังเกตไวไดแลววา “เกิดเพศสภาพ” หรือ “ถูกทําใหมีเพศ
สภาพ” (gendered) เปนคําที่เกี่ยวของกับวิธีคิดแบบปจจัย หรือผลทางวัฒนธรรม บทบาทตางๆของ
ผูชาย-ผูหญิงเปนสิ่งที่เรียนรู ผานทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ดังนั้นเราจึงถือ
วา กระบวนการขัดเกลาดังกลาว “ทําใหเกิดเพศสภาพ” (gendered) ขึ้นมา กลาวอีกอยางหนึ่งคือ
เพศสภาพ หรือ บทบาทหญิง-ชาย และความสัมพันธหญิงชาย ลวนแตเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู
ไมไดเกิดจากสัญชาติญาณตาม “ธรรมชาติ” ฉะนั้นเมื่อเกิดจากการเรียนรูผานทางการถูกอบรมสั่ง
สอนเลี้ยงดูและถายทอด (ผลิตซ้ํา) กันมาในสังคม จึงถือวาเปน “วัฒนธรรม” ที่มนุษยสรางขึ้นมา
มิใชเปนเรื่องของธรรมชาติ หรือธรรมชาติกําหนดใหเปนเชนนั้น ดังที่ผูคนในสังคมบางสวนเขาใจ
เพราะฉะนั้น เมื่อยอนกลับไปดูตัวอยางขางบน การทําอาหารในบาน (domestic cooking) ในหมูชาว
วาฮิบา (Wahiba) จึงเปนหนาที่ที่ถูกกําหนดใหโดยวัฒนธรรม วาเปนกิจกรรมของผูชาย ในขณะที่ใน
สังคมไทย สังคมอเมริกัน สังคมอังกฤษ สังคมญี่ปุน เปนตน วัฒนธรรมกําหนดวาเปนกิจกรรมของ
ผูหญิง ดวยเหตุนี้ เราจึงตองแบง และทําความเขาใจกันชัดเจนวา เพศ กับ เพศสภาพนั้นตางกัน
กลาวคือ เพศ (sex) เปนเพศตามลักษณะทางชีววิทยา สวนเพศสภาพ (gender) นั้นเปนสภาวะที่
ถูกกําหนดขึ้นมาตามวัฒนธรรมของแตละสังคม แตละกาลเวลาที่แปรผันไป สวนในเรื่องของบทบาท
ก็จําตองมีการแยกแยะใหชัดเจนวา เปนบทบาทตามเพศ (sex) หรือเปนบทบาทตามเพศสภาพ
(gender) กันแน และเมื่อเปนเชนนี้แลว เราจะเห็นไดวา บทบาทตามเพศ (sex roles) นั้น มีนอย
มาก ตัวอยางเชน บทบาทในการตั้งทอง และคลอดลูก และใหนมของผูหญิง สวนผูชายไมมีบทบาท
ทางดานนี้ เพราะไมมีอวัยวะที่เกี่ยวของโดยตรงกับการตั้งทอง อุมทอง และคลอดลูก แตเมื่อคลอด
ลูกออกมาแลว ผูหญิงมีหนาที่ใหนม ในกรณีที่เลี้ยงลูกดวยนมแม แตในกรณีที่เลี้ยงลูกดวยนมผง
หรือ ผสมผสานกั บ การเลี้ยงดว ยนมแม ผู ช ายก็นาจะมีสว นรว มไดดวย เพราะไมมีลักษณะทาง
กายภาพชีวภาพใด ๆ ที่เปนอุปสรรคไมใหผูชายทําหนาที่นี้ ฉะนั้น ถาถือวา “ไมใชหนาที่ของผูชาย”
การกําหนดเชนนี้จึงมีลักษณะเปนการกําหนดบทบาททาง “เพศสภาพ” (gendered)
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จากตัวอยางที่ยกมากลาวขางบน นาจะไดขอสรุปรวมกันวา หากมองจากทัศนะมุมมองแบบ
วัฒนธรรมเปนปจจัยหลักเชนนี้แลว การแบงบทบาทตามเพศ (sex roles) หรือ “บทบาทตาม
ธรรมชาติ” นั้นมีมูล แตฐานของความแตกตางมีนอยมาก อาจมีเฉพาะการตั้งทอง อุมทองและ
คลอดลูก เท านั้น และยิ่ งหากพิจารณารวมกั บ ประเด็นสําคัญอีกสองประเด็กคื อ หนึ่ง สังคมและ
วัฒนธรรมทุกแหง ทุกที่ ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สอง หากบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อ งเทคโนโลยี แ ละสภาพทางนิเ วศวิท ยา อัน เปนบริ บ ทที่เ ป นเงื่ อนไขแวดลอ ม
เปลี่ยนแปลงไปการกําหนดบทบาท หรือความสัมพันธหญิง-ชาย ก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย
ดวยเหตุ นี้เราจึ งอาจสรุป ไดวา สิ่งที่ ถู กกําหนดว าเปน “บทบาทของผูหญิง บทบาทของ
ผูชาย” ตามที่เราพบเห็นวา มีใชกันทั่วไปนั้น แทจริงแลวเปนบทบาทที่วางพื้นฐานอยูบน เพศสภาพ
ซึ่งเปนสิ่ งที่ถูกสรางขึ้นทางสังคม ทางวัฒนธรรมเสี ยเป นสวนใหญ หาใชบทบาทที่ ติดตัวผู หญิง
ผูชาย มาตามธรรมชาติไม
เมื่ อ การเดิ น ทางทางความคิด ของเราบรรลุถึงจุ ดนี้ แล ว คงไม ใ ช เ ปน เรื่องยาก หรื อไม มี
เหตุผลถาหากจะกลาววา ความสัมพันธเชิงอํานาจ หรือ ความสัมพันธทางการเมือง โดยเฉพาะใน
เรื่องบทบาทหญิง-ชาย เชนคํากลาววา “การเมือง การปกครอง การบริหาร เปนหนาที่ของผูชาย
การบาน การเรือนตางหาก ที่เปนเรื่องของผูหญิง” นั้นเปนขอสรุปที่ถูกสรางขึ้นและถายทอดกันมา
ดังนั้น จึงเปนขอสรุปที่สามารถ รื้อและลม ได พรอมกันนั้น ขอสรุปใหมจึงเปนสิ่งที่สามารถสราง
ขึ้นมาใหมได เพราะมันเปนอีก “วาทกรรม” หนึ่งที่เงื่อนไขตาง ๆ ในสังคม ไมอาจหยุดยั้งไมใหเกิด
ได แตจะสรางโดยใคร อยางไร เมื่อไร ที่ไหน นั้นเปนอีกประเด็นหนึ่ง
อย า งไรก็ ต าม หากนํ า เอาจุ ด ยื น ของนั ก วิ ช าการฝ า ยมาร ก ซิ ส ม ที่ ก ล า วถึ ง ในเรื่ อ ง
วัตถุประสงคของการศึกษาทางสังคมวิทยาวา คือการเปลี่ยนแปลงสังคมมาพิจารณาในที่นี้ก็จะเขาใจ
ได การศึกษาเรื่ องความ สั มพันธหญิง-ชายไมใชเปนเพียงการศึกษาเพื่อทํ าความเขาใจเทานั้น
หากแตจะตองขยายไปสูปฏิบัติการ (action) ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางหญิงชาย ในสั ง คมไปสู ส ภาวะที่ เ กิ ด ความเสมอภาคและความเป น ธรรมด ว ย ด ว ยเหตุ นี้ ผู ที่ เ ข า ใจ
อุดมการณสตรีนิยมรวมทั้งปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูลักษณะดังกลาวจึงถูกไม
จํากัดดวยเพศทางชีววิทยาทั้งหญิงและชาย สามารถเปนนักสตรีนิยมได ตรงกันขามผูหญิงที่มีเพศ
ทางชีววิทยาเปนหญิง อาจไมเขาใจสตรีนิยมและไมอาจเปนนักสตรีนิยมได ซ้ํารายยิ่งไปกวานั้น อาจ
มีความคิดและพฤติกรรมที่กดขี่เพศเดียวกันอยางรุนแรงไดดวย
อนึ่ ง หากท า นคิ ด ว า ท า นเชื่ อ มั่ น ในระบบการเมื อ งประชาธิ ป ไตย และท า นเป น นั ก
ประชาธิปไตย ทานก็เปนนักสตรีนิยมทางความคิดบางสํานักไปแลว ทั้งนี้ เพราะประชาธิปไตยเชื่อ
ในความเสมอภาคเทาเทียมกัน ระหวางมนุษยไมวาจะเพศใด
ตอไปนี้คือความหมายของอุดมการณสตรีนิยม
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สตรีนิยม (Feminism)
สตรีนิยมสามารถตีความหมายไดสองทางใหญ ๆ คือ : ถาใชในความหมายที่กระชับที่สุด
หมายถึง อุดมการณทางการเมือง ที่ซับซอนชุดหนึ่งที่ใชโดยขบวนการผูหญิง เพื่อกาวไปสู
ความเทาเทียมกัน ระหวางหญิงกับชาย และเพื่อยุติทฤษฎีที่มีอคติทางเพศและการปฏิบัติที่
นําไปสูการกดขี่ทางสังคม
ในความหมายที่กวางขึ้น และลึกที่สุด สตรีนิยมคือ กรอบทางความคิดหลากหลายแต
เชื่อมโยงสัมพันธกัน และใชเพื่อสังเกตการณ วิเคราะห และตีความ แนวทางที่สลับซับซอนของ
“ความเปนจริงทางสังคม” (society reality) ในเรื่องเพศสภาพและความไมเทาเทียมกันระหวาง
เพศสภาพ (เชน หญิง-ชาย) ที่ถูกสรางขึ้นมา ถูกใชบังคับและปรากฏตัวในสถาบันทางสังคม
ตั้งแตที่ใหญที่สุดทั้งหลาย จนกระทั่งถึงรายละเอียดนานาประการในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม
กรอบ ทางความคิดแนวสตรีนิยมเหลานี้ มีเพียงแตผลกระทบเชิงเปน ทฤษฎี (theories) ที่ทางดาน
จิตวิทยา จิตวิญญาณ ชีวิตทางสังคมและผลกระทบที่ตามมาทั้งหลายทั้งปวง เชน ผลกระทบดาน
ดนตรี ศิลปะทุกแขนง วรรณกรรม แบบแผนของการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาจนกระทั่งถึงแบบ
แผนตาง ๆของการใชความรุนแรง แบบแผนของการกระจายรายได ความมั่งคั่งและอํานาจที่ไมเทา
เทียมกันเทานั้น แตกระนั้นก็ยังไมพอ ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ กรอบทางความคิดทั้งหลาย
ในแนวสตรีนิยมยังทําใหเกิด วิธีวิทยา (methodologies) หรือระเบียบวิธีวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง ที่ผิด
แผกแตกตางออกไปจากแนวเดิม ๆหรืออาจถึงขึ้นไปกันไมไดถนัดนัก กับแนวเดิมที่มักจะเรียกวา
เปนวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) สวนหนึ่งของการวิพากษของนักสตรีนิยมที่มีตอ
การทําวิจัยในแนวที่เรียกกันวา เปนมาตรฐานนั้นมีวา การวิจัยในแนวดังกลาวรับใชหรือทําหนาที่
ดํารงรักษาสภาวะทางสังคมแบบชายเปนใหญเอาไว (serve the patriarchal status quo) โดยทําให
ประสบการณและมิติมุมองตาง ๆ ของผูหญิงสวนใหญเปนสิ่งที่มองไมเห็นในงานวิจัยแบบนั้น
กลาวไดวา ความคิดและการวิจัยในแบบสตรีนิยม สวนใหญไดอาศัยมิติมุมมองที่แตกตางแต
ทวา เกี่ยวเนื่องกันจากสามสํานักคิดคือ (1) สํานักสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (liberal feminism) (2)
สํานักสตรีนิยมแนวสังคมนิยม หรือมารกซิสต (socialist or Marxist feminism) และ (3) สํานักสตรี
นิยมแรดิคัล (radical feminism) หรือสตรีนิยมถึงรากเหงา
สํานักสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (liberal feminism) วิธีคิดตลอดจนเนื้อหาสาระของสํานักคิด
นี้ไมตางอะไรจากแนวคิดแบบเสรีนิยม (liberalism) โดยทั่วไปกลาวคือสตรีนิยมแนวเสรีนิยมนี้สืบ
รากเหงา กลับ ไปสู ป ระวั ติ ศ าสตรยุ โ รปในยุ ค ที่เ รียกว ายุ ค แสงสวา งทางปญ ญา (Enlightenment)
จุดยืนหลักของแนวนี้มีวาสังคมที่เปนธรรมเปนผลพวงของการเลือกที่เสรี (free choices) ของผูคนที่
มีการศึกษา ตระหนักรูหรือ “บรรลุทางปญญา” แลว และจากการขยายความจุดยืนดังกลาวออกไป
นักเสรีนิยมโตแยงหรือเสนอวา สิ่งที่เรียกกันวา “ปญหาสังคมตาง ๆ” เกิดจากความไมรูและผนวกกับ
ขอจํากัดทางสังคมทั้งหลายที่มีตอเสรีภาพในการเลือก (freedom of choice) ของผูคนดังนั้นหาก
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ผูคนในสังคมไดรับการศึกษา และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ได จนอยูในภาวะที่บรรลุแลว
ซึ่ง “ความรู” ทั้งหลายทั้งปวง พรอมกันนั้น สังคมควรจะตองเปนสังคมแหงเสรีภาพที่ผูคนมีทางเลือก
ที่หลากหลายอีกดวย สภาวะเชนนี้ฝายสตรีนิยม เสรีนิยมถือวา เปนสภาวะที่ตองตอสูเรียกรองให
เกิดขึ้น โดยมีความเชื่อวา หากเกิดขึ้นแลวสิ่งที่เปนปญหาตางๆ รวมทั้งการกดขี่ และการเลือก
ปฏิบัติตอผูหญิงจะหมดไป
จากทัศนะแบบเสรีนิยมนี้เอง ความไมเทาเทียมกันระหวางเพศสภาพ (เชน หญิง-ชาย) โดย
พื้นฐานแลวเปนผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่บีบบังคับใหผูคนเติบโต
ขึ้นมาพรอมกับความคิด ตาง ๆ ที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวและเปนอันตรายในเรื่องที่เกี่ยวกับผูชายและ
ผูหญิง (males and females) นอกจากนั้น วัฒนธรรมทางความคิดที่ถายทอดกันมา ยังเปนอุปสรรค
หรือพันธนาการไมใหผูคนเขาถึงเสรีภาพ ที่จะเลือกดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ตองการอยางเสรีได
และผูหญิง (males and females) นอกจากนั้น วัฒนธรรมทางความคิดที่ถายทอดกันมา ยังเปน
อุปสรรคหรือพันธนาการไมใหผูคนเขาถึงเสรีภาพ ที่จะเลือกดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ตองการ
อยางเสรีได
วิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ ของฝายสตรีนิยมเสรี
นิยมโดยปกติ แล ว จะให ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงความคิดและปฏิ บัติ การทางวัฒนธรรม
(changing ideas and cultural practices) นับตั้งแตการเขียนตํารับตํารา ที่ใชสอนในโรงเรียนจนถึง
ทําการปฏิรูปกฎหมายตางๆ และการตอสูใหการเลือกปฏิบัติทางเพศเปนสิ่งผิดกฎหมาย
อยางไรก็ตาม แมวาสตรีนิยมเสรีนิยม ถือไดวาเปนกรอบคิดสตรีนิยมที่เปนกระแสหลักอยูใน
สังคม หรือประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญในปจจุบัน แตกรอบคิดนี้ ก็ถูกวิพากษอยูไมนอยเหมือนกัน
ขอวิพากษเหลานั้น อาจประมวลประเด็นหลัก ๆ วา ขาดการวิ เคราะหทางประวัติศาสตร ที่
อธิบายจุดกําเนิดของความไมเสมอภาคระหวางเพศวา เกิดขึ้นไดอยางไรและขาดการวิเคราะหทาง
สังคมวิทยา ที่เชื่อมโยงความไมเสมอภาคระหวางเพศเขากับบริบทใหญทางสถาบันทางสังคมตาง
ๆ เปนตน แตวิธีการเขาสูปญหาแบบสตรีนิยมเสรีนิยมโดยสวนใหญแลวกลับไปยอมรับลักษณะหรือ
เงื่อนไขสําคัญ ๆ ของสังคมชายเปนใหญโดยดุษฎี หรือโดยไมตั้งคําถามใด ๆ เลย ตัวอยางเชน
ยอมรับลัทธิทุนนิยม ลัทธิทหารนิยม (militarism) ระบบกฎหมายทั้งหลายที่เปนปฏิปกษตอผูหญิง
(adversarial legal systems) การแขงขันและความแตกตางเชิงสูง-ต่ําในสังคม เชน ชนชั้น เปนตน
นอกจากนั้น สตรีนิยมเสรีนิยม กับไมเห็นวาระบบใหญ ๆ เหลานี้เปนปญหา แตกลับเห็นวา ปญหา
อยูที่ผูหญิงไมอาจเขาถึงตําแหนง หนาที่ตาง ๆ ในระบบใหญนั้นไดอยางอิสระ ดวยเหตุนี้ นักสตรี
นิยมเสรีนิยม กลับไมเห็นวาระบบใหญ ๆ เหลานี้เปนปญหา แตกลับเห็นวา ปญหาอยูที่ผูหญิงไมอาจ
เขาถึงตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ในระบบใหญนั้นไดอยางอิสระ ดวยเหตุนี้ นักสตรีนิยมเสรีนิยม จึงลุก
ขึ้นมาตอสูเพื่อใหวงการทหารยอมรับผูหญิงใหเปนนายพัน นายพล หรือเปนผูนําของบรรษัท หรือ
บริษัทหรือองคกรขนาดใหญได แตทั้งนี้ นักสตรีนิยมแนวนี้ มักจะไมเห็นวา สงครามก็ดี หรือทุนนิยม
บนฐานของบรรษัทขามชาติก็ดี เหลานี้เปนตัวปญหาที่นักสตรีนิยมจะตองวิเคราะหและตอสู
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สตรีนิยมสังคมนิยมหรือสตรีนิยมารกซิสต (Socialist or Marxist feminism) แนวคิด
หรือสํานักคิดสตรีนิยมสังคมนิยม หรือสตรีนิยมมารกซิสตไมเหมือนกับสตรีนิยมดานหนึ่งคือชี้ใหเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางทุนนิยมกับการกดผูหญิงไวในความสัมพันธแบบชายเปนใหญ (หรือปตาธิป
ไตย) ภายใต ทั ศ นะมุ ม มองแบบนี้ ผู ห ญิ ง คื อ ชนชั้ น ที่ ถู ก ขู ด รี ด ภายในวิ ถี ก ารผลิ ต แบบทุ น นิ ย ม
(women are and exploited class in the capitalist mode of production) ทั้งโดยสามีทั้งหลาย
ภายในครอบครัวและโดยนายจางในตลาดแรงงาน ภายในครอบครัวผูหญิงเปนผูใหแรงงานจํานวน
มากทั้งใหเปลาและเพื่อแลกกับคาจางจํานวนที่เล็กนอยในระดับเพียงพอเพื่อการมีชีวิตรอด (อันเปน
คาจางที่สามีจัดหามาเพื่อใหไดมาซึ่งอาหาร ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ ) ทั้งหมดนี้เปนระบบที่นักเขียน
บางคนอาจบอกว าเหมือนกับระบบทาสสวนในตลาดแรงงานรับจ างนั้ นเลา ผู หญิงเปนที่มาของ
แรงงานราคาถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานไมเต็มเวลา (part-time workers) และผูหญิงเปนชนชั้นที่
สามารถถูกขูดรีดได ทั้งนี้เพราะถูกมองวาเปนเพียงภรรยา และแมผูมีหนาที่ในการดูแลสามีและลูก
เทานั้น ดังนั้นจึงไมอาจมาเรียกรองหรือควบคุมคาจางที่พอเหมาะพอควรได
ขอวิพากษวิจารณสตรีนิยมแนวมารกซิสตที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากที่สุดคือ เห็นวาสตรีนิยม
แนวนี้ไมยอมรับความจริงวา ระบบสังคมแบบชายเปนใหญ (patriarchy) นั้น มีมากอนทุนนิยมอยาง
นอยสองสามพันป เพราะฉะนั้นเราจึงไมอาจทําความเขาใจระบบสังคมชายเปนใหญในฐานะที่เปน
ผลผลิตของทุนนิยม นอกจากนั้นสตรีนิยมแนวนี้ยังมองขามขอเท็จจริงวา การครอบงําของผูชาย
ยั ง คงดํ า เนิ น ต อ ไปอย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง ในประเทศสั ง คมนิ ย ม เช น จี น และสหภาพโซเวี ย ต (กลาง
ทศวรรษที่ 1990 สหภาพโซเวียตถลม) ยิ่งไปกวานั้นในหมูนักสตรีนิยมแนวมารกซิสตเองก็ชี้ใหเห็น
วา วิธีการมองปญหาแบบมารกซิสตลวน ๆ เองก็ใหความสนใจตอความสําคัญนอยมากกับการผลิต
ซ้ํา (reproduction) อันไดแก การตั้งครรภ ออกลูกเลี้ยงลูกและการทํางานบานทั้งหลายในฐานะที่เปน
รูปแบบหนึ่งขอการผลิตในสังคม อยางไรก็ตาม แมขอโตแยงตาง ๆ ดังกลาวจะฟงขึ้นดีก็ตาม แตก็ไม
อาจลมลางขอเท็จจริงวาบทบาทของทุนนิยมในสังคมชายเปนใหญนั้นสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะทุนนิยม
ในฐานะที่เปนวิถีการผลิตหลักที่ครอบงําโลกปจจุบัน มันจึงชวยกําหนดรูปรางและวิธีการของการ
ครอบงําของผูชายในวิถีทางที่จําเปนตองอธิบายในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของความเขาใจในเรื่องความ
ไมเสมอภาคระหวางเพศสภาพในภาพกวาง กลาวอีกอยางหนึ่งคือ เราจะมองเห็นถึงอิทธิพลของทุน
นิยมตอการกําหนดรูปแบบการครอบงําของผูชายในสังคมไดก็ตอเมื่อเรามองประเด็นนี้ในเงื่อนไข
ของความไมเสมอภาคระหวางเพศและเพศสภาพนั่นเอง ถาเรามองไมเห็นเรื่องความไมเสมอภาค
ระหวางเพศและเพศสภาพแลว เราก็อาจมองไมเห็นบทบาททุนนิยมที่เขามากําหนดรูปและวิธีการ
ครอบงําของเพศและเพศสภาพชาย ยกตัวอยางเชน ในระบบชายเปนใหญแบบดั้งเดิม เชน ในสังคม
เกษตรกรรม การครอบงําของผูชายเหนือผูหญิงสวนหนึ่งทําโดยผานการควบคุมที่ดินและปจจัยการ
ผลิตอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในไรนาของครอบครัวแตภายใตระบบสังคมแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
(industrial capitalism) ผูคนสวนใหญไมไดเปนเจาของทั้งที่ดินและทุน ดังนั้นผูชายจึงจําตอง
แสวงหาหนทางอื่น ๆ ที่จะแสดงออกซึ่งการครอบงําหรือมีอํานาจเหนือผูหญิง เชนผานการควบคุม
งาน และคาจาง ซึ่งก็คือ รายไดของครอบครัวนั่นเอง ดวยเหตุนี้การครอบงําหรือความเปนใหญของ
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ผูชายในสังคมจึงยังดํารงอยูแตในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ซึ่งในที่สุดแลวก็มีผลกระทบตอผูชายดวย
เหมือนกัน โดยเฉพาะบรรดาผูชายที่เปนชนชั้นลางผูไมมีทั้งที่ดินและทุนอยูในมือ
www.soc.cmu.ac.th/~wsc
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