
การวิพากษแนวหลังสมัยใหม (Postmodern) ในทุพลภาพศึกษา* 
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แตดั้งเดิมมาการศึกษาเกี่ยวกับทุพลภาพอาศัยรูปแบบเชิงการแพทย (Medical model) เปนหลัก ลักษณะสําคัญของ
รูปแบบนี้ก็คือการยึดถือวาความพิการ (Impairment) ซ่ึงหมายถึงความไมสมบูรณทางกาย  ไมวาจะเชิงรูปลักษณหรือการทํา
หนาที่ เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความทุพลภาพ (Disability) ซ่ึงหมายถึงความ “ไม-สามารถ” (“ทุ-พลภาพ” หรือ “Dis-abled”) ที่จะทํา
กิจกรรมตางๆ แตภายหลังไดเกิดรูปแบบเชิงสังคม  ซ่ึง “นวัตกรรม” สําคัญของรูปแบบนี้ ไดแก การแบงแยกความพิการออก
จากความทุพลภาพ โดยช้ีวาความ “ไม-สามารถ” มิไดเปนผลของความพิการ  แตเปนผลของการจัดโครงสรางทางสังคมอยาง
ไมเปนธรรม  ดังนั้น การจัดการกับความทุพลภาพ  จึงเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกวาจะเปนเรื่องของการมุง
เปลี่ยนแปลงตัวผูพิการเอง  แนวคิดนี้กอใหเกิดประโยชนมหาศาลในการเคลื่อนไหวทางการเมือง  เพื่อการยอมรับและ
สวัสดิการแหงผูทุพลภาพ   อีกทั้งยังมีบทบาทสูงในการศึกษาวิจัยในทุพลภาพศึกษา (Disability studies) อีกดวย 

อยางไรก็ตาม แมรูปแบบเชิงสังคมจะประสบความสําเร็จเปนอยางสูง  แตภายหลังเกิดความเคลื่อนไหวใหมในทุพล
ภาพศึกษา  อันเปนการพิจารณาและวิพากษรูปแบบเชิงสังคม  การวิพากษมุงแสดงวาที่รูปแบบเชิงสังคมเขาใจผิดที่วาความทุ
พลภาพเปนการสรางจากสังคม  ในขณะที่ความพิการเปนสิ่งที่มีอยูเอง  โดยช้ีวาจริงๆ แลวความพิการก็เปนการสรางของ
สังคมเชนกัน  ความเคลื่อนไหวดังกลาวอยูในกระแสความคิด “หลังสมัยใหม (Postmodern)”  ซ่ึงมิไดมีบทบาทในสาขานี้
เทานั้น แตยังมีบทบาทในสาขาวิชาทั้งหลายเปนอยางมาก   

บทความนี้มุงเสนอการวิพากษโดยนักทุพลภาพศึกษาที่สําคัญในกลุมนี้ ไดแก ไมเรียน คอรเกอร (Mairian Corker) บิลล 
ฮิวจ (Bill Hughes) มารกริท ชิลดริก (Margrit Shildrick) และเชลลี เทรอเมน (Shelly Tremain) อันจะเปนประโยชนสวนหนึ่ง
ตอความเขาใจทิศทางหนึ่งในวงการวิชาการสาขานี้ 
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1. ไมเรียน คอรเกอร: การรื้อโครงสรางรูปแบบเชิงสังคม 
รูปแบบเชิงสังคมนั้นพัฒนาขึ้นในวาระแหงการปลดปลอย (Emancipatory agenda) โดยมีจุดหมายเพื่อ “ขจัดมายาคติ

แหงโครงสรางและกระบวนการที่ใหกอใหเกิดความทุพลภาพ [ความไม-สามารถ] และวางรากฐานใหแกการ ‘เสวนา’ ที่มี
ประสิทธิภาพระหวางชุมชนนักวิจัยและผูทุพลภาพเพื่ออํานวยการเสริมพลัง (Empowerment) ใหแกผูทุพลภาพนั้น” (Barnes, 1992)  
แมรูปแบบเชิงสังคมจะทําใหคนเริ่มไดยิน “เสียง” ของผูทุพลภาพ แตการวางกรอบแนวคิดบนพื้นฐานวาระแหงการ
ปลดปลอยนี้  ทําใหรูปแบบเชิงสังคมตองมองขามบางมิติของเสียงนั้นไป (Corker, 1999)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการละเลย 
“เสียง” เกี่ยวกับประสบการณสวนบุคคลที่ตองเผชิญกับความทนทุกขจากความพิการ  เนื่องจากการใหความสําคัญกับ
องคประกอบดังกลาวเขากันไมไดกับวาระแหงการปลดปลอยที่อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับความทุพลภาพในฐานะผลผลิตทาง
สังคมเปนคานงัด (Riddell and Watson, 2003) 

ไมเรียน คอรเกอร อาศัยมุมมองเชิงสตรีนิยมเร ียกปรากฏการณนี ้ว า  การสรางทฤษฎีความทุพลภาพแบบ 
“Malestream” (กระแสหลัก/กระแสชาย) ที่ปฏิบัติการในขอจํากัดที่กําหนดใหแกตนเอง (Self-imposed) อันเปนขอจํากัดที่
ชวยคัดกรองทัศนะ “ปดปาก” หรือบังคับผูอ่ืนในการสะทอนทัศนะและประสบการณสวนตนเพื่อมิใหตางไปจากตน  เมือ่เปน
เชนนี้ก็หมายความวารูปแบบเชิงสังคมไดผลิตซํ้า ซ่ึงโครงสรางอันกดขี่ที่ตนถือกําเนิดมาเพื่อทาทายนั่นเอง (Corker, 1999) 

คอรเกอรวิพากษรูปแบบเชิงสังคมโดยอาศัยแนวคิดเรื่องการรื้อโครงสราง (Deconstruct) จาก จารค แดริดา (Jacques 
Derrida) ซ่ึงผลของการรื้อโครงสรางคือการทําใหมองเห็นบทบาทของกายหรือความพิการในรูปแบบเชิงสังคม  การรื้อ
โครงสรางมีจุดเริ่มตนจากฐานคติสําคัญที่วาคําสามารถมีไดหลายความหมายในสถานการณที่แตกตางออกไป  ขึ้นอยูกับผูใช
คํา สถานที่ และเวลา แมแตในประโยคๆ เดียว ความหมายของคําตองกําหนดแบบยอนกลับ (Retrospectively) คือ ตองอาศัย
พิจารณาคําที่ตามมาเพื่อยอนกลับไปเขาใจความหมายของคําที่มากอน  ดังนั้น ความหมายจึงอยูในความสัมพันธมากกวาที่จะ
อยูในตัวคําอยางที่มักคิดกันบนพื้นฐานนี้  จึงกลาวไดวาอัตลักษณ (Identity) ของสิ่งหนึ่งยอมไดมาจากสิ่งอ่ืนที่ไมใชตัวมันเอง  
จากสิ่งที่ส่ิงนั้นไมมีอยูในตัวมันหรือจากสิ่งขาดหายไป (Absent) จากตัวมัน  ยกตัวอยางเชน อัตลักษณของ “ความมืด”  คือ 
“ความไมมีแสง (Absence of light)” (Seidman and Nicholson, 1995)  แดริดาผูกคําขึ้นมาเพื่อบรรยายถึงสิ่งนี้  นั่นคือ 
“Difference” ซ่ึงเปนคําที่กํากวมระหวาง “Difference” และ “Deferral” ทั้งสองรวมกันมีความหมายวา ความหมายหรืออัต
ลักษณของสิ่งหนึ่งนั้นมาจากสิ่งที่แตกตาง (Differ) และการกําหนดความหมายหรืออัตลักษณที่แนนอนตายตัวของสิ่งนั้น 
จะตองหนวงเวลา (Defer) ออกไปเสมอ เนื่องจากความสัมพันธกับสิ่งอื่นที่ไมใชตนเองมีความผันแปรไปเสมอตามบริบท 
(Loewenthal and Snell, 2003) 

ดวยเหตุนี้ การรื้อโครงสรางจึงเปนวิธีการที่นักคิดแบบหลังสมัยใหมนํามาใชทาทายฐานคติแบบสมัยใหม 
(Modernist) แหงการดํารงอยูของคูตรงกันขาม หรือการคิดแบบทวิลักษณที่แบงแยกสิ่งตางๆ เปนสองดาน  เชน จิต/กาย 
เหตุผล/อารมณ ปจเจกชน/สังคม ชาย/หญิง พลภาพ/ทุพลภาพ โดยคูตรงขามแตละขางมีการดํารงอยูที่มีลักษณะแนนอน
ชัดเจน (Ontological decidability) และคูตรงขามดานหนึ่งจะไดรับความสําคัญมากกวาอีกดานหนึ่ง  ซ่ึงสิ่งนี้เปนที่มาแหงการ
กดขี่ดานหนึ่งดวยอีกดานหนึ่ง เชน ชายกดขี่หญิง ผูมีพลภาพกดขี่ผูทุพลภาพ และการกดขี่นี้มักจะปรากฏในรูปที่วาขางที่มี
ความสําคัญนอยกวาจะถูกทําใหหายไป  การรื้อโครงสรางจะแกในจุดนี้ได  เนื่องจากทําใหเห็นไดวาสิ่งที่ปรากฏอยู (Present) 
นั้น  มีส่ิงที่ไมปรากฏ (Absent) อยูดวย  ดังนั้น เราจึงสามารถมองเห็นสิ่งที่ถูกกดไวได (Corker, 1999) 



คอรเกอรร้ือโครงสรางของรูปแบบเชิงสังคม โดยอาศัยจุดเริ่มตนจากการแบงแยกระหวางความพิการและความทุพล
ภาพอันเปนฐานหลักของรูปแบบเชิงสังคม  คอรเกอรเทียบเคียงการวิเคราะหในวงวิชาการสตรีนิยมของ แอล. นิโคลสัน (L. 
Nicholson) และชี้วาการแบงแยกดังกลาวมีฐานคติทางปรัชญาเบื้องหลังที่เรียกวา “ฐานนิยมทางชีววิทยา” (Biological 
foundationism) ซ่ึงเห็นวาฐานแหงอัตลักษณของบุคคลคือรางกาย  กลาวคือ ส่ิงที่บุคคลมีอยูเสมอคือรางกายในขณะที่อัต
ลักษณอาจเปลี่ยนไปได  และรางกายนี้มีมากอนที่จะมีอัตลักษณ  อันเปนสิ่งที่ไดมาภายหลังจากที่รางกายนั้นมาปรากฏใน
สังคมที่มีบรรทัดฐานทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ตางกัน  และฐานนิยมทางชีววิทยานี้จะมาพรอมกับเหตุวิสัยทางชีววิทยา 
(Biological determinism)  ซ่ึงเห็นวารางกายจะถูกกําหนดใหมีลักษณะคงที่บางอยางตามธรรมชาติ อันสามารถนํามาอธิบาย
สถานะทางสังคมได (Seidman and Nicholson, 1995) 

ตามรูปแบบเชิงสังคมนั้น ความทุพลภาพเปนอัตลักษณ คือ เปนสิ่งที่ผูพิการไดรับจากสังคม หากสังคมเปลี่ยนไป เชน 
มีการจัดโครงสรางทางกายภาพใหตอบสนองความจําเปนดานตางๆ ของผูมีความพิการ  เมื่อนั้นคนเหลานี้อาจจะไมมอัีตลักษณ
ดังกลาวอีกตอไปก็ได  จะเห็นไดวาความพิการเปนลักษณะที่คงที่อันสามารถนํามาเปนฐานอธิบายปรากฏการณการทําใหเกิด
ความ “ทุ-พลภาพ” ทางสังคม  ความคงที่นี้เปนสิ่งที่รูปแบบเชิงสังคมตองอาศัยในการเคลื่อนไหวทางการเมืองดวย “วิธีการ
แบบชนกลุมนอย”  เนื่องจากเปนฐานมั่นแหงการนิยามอัตลักษณ  และในอันที่จะรักษาความคงที่นี้ไวได  ในทางหนึ่งรูปแบบ
เชิงสังคมตองอาศัยการแบงแยกความพิการออกจากฐานทางชีววิทยาอื่นๆ เชน ชาติพันธุหรือเพศ แตในอีกทางหนึ่งรูปแบบ
เชิงสังคมตองสรางความเปนกลุมกอน (Collectivity) ภายในดวยการหลอมรวมความพิการประเภทตางๆ ใหเปนประเภท
เดียวกัน (Seidman and Nicholson, 1995) 

อยางไรก็ตาม ความคงที่นี้เองที่เปนปญหา  เนื่องจากในอันที่จริงแลวความพิการตางประเภทมิไดมีความจําเพาะ
ตางกันเทานั้น  แตผูที่มีความพิการเหลานั้นยังมีประสบการณตอความพิการในมิติที่นอกเหนือไปจากเรื่องสิ่งแวดลอมหรือ
ขอเท็จจริงทางกายภาพอีกดวย เชน ผูพิการทางหูมิไดสนใจในเรื่องการไดยิน แตสนใจเรื่องการสื่อสาร  โดยเฉพาะในมิติของ
ความรูความเขาใจและการตีความมโนทัศนที่คนทั่วไปใชในชีวิตประจําวัน  ผูพิการทางตามิไดสนใจเรื่องการเห็น (หรือในทาง
กลับกัน การใชการไดยินแทนการเห็น) แตสนใจเรื่องขอจํากัดในการเขาถึงการสื่อสารแบบอวัจนะ  เนื่องจากมิติเหลานี้คือ
แงมุมของความ “ไม-สามารถ” ของคนเหลานี้มากกวาที่จะเปนแงของการไมมีไฟกระพริบแทนเสียง หรือไมมีเสียงสัญญา
แทนภาพในสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Seidman and Nicholson, 1995) 

การที่จะขามความหลากหลายทั้งทางกายภาพและประสบการณที่นิยามความ “ไม-สามารถ” อยางแตกตางกันนี้ไป
เพื่อสรางความเปนกลุมกอนดังกลาว  รูปแบบเชิงสังคมจึงตองใชวิธีการนิยามดวยการอางถึงคูตรงขาม คือ รวมผูพิการ
ประเภทตางๆ ไวในกลุมของผูที่มีลักษณะตรงขามกับความปกติอันมีลักษณะตางๆ ตามที่สังคมไดนิยามไว  ซ่ึงมีนัยยะแหง
การยอมรับลักษณะตางๆ ที่สังคมใชนิยามคนพิการนั่นเอง และนี่คือหลักฐานแหงการปรากฏอยูของสิ่งที่มิไดปรากฏ (The 
absent present) ในรูปแบบเชิงสังคม (Seidman and Nicholson, 1995) 
 



2. บิลลี ฮิวจ: การมองและความพิการ 
คําถามที่สําคัญตอไปหลังจากที่ “เห็น” ความพิการแลว คือความพิการนั้นถูกสรางขึ้นอยางไร จนกระทั่งกลายเปนสิ่ง

ที่ “ผิดปกติ” หรือ “ความบกพรองในการทํางาน” การที่จะเขาใจประเด็นนี้ ฮิวจเห็นวาควรเร่ิมจากการวิเคราะหลักษณะของ 
“วัฒนธรรม” ความสมัยใหม (Modernity) เสียกอน  ความสมัยใหมมีลักษณะของ “วัฒนธรรมแหงการมอง (Visual culture)” 
อันเปนฐานแหง “ระบบกฎเกณฑแบบสองดู (Scopic regime)” (Hughes, 1999) ตามวัฒนธรรมดังกลาว การมองเห็นมีความเปน
กลาง เปนเครื่องเขาถึงความเปนจริง  ดวยเหตุนี้ การมองจึงเปน “ผูตัดสินเด็ดขาดในเรื่องความจริง ความงาม ความปรารถนา 
และความดี (Final arbiter of truth, beauty, desire and goodness)” (Jenks, 1995) 

ความเปนสมัยใหมเชื่อในความกาวหนาสูบทสรุปอันเปนสุข (Happy ending) อันเปนภาวะที่ความแตกตางทั้งหลายมา
หลอมรวมอยูในที่เดียวกันได เปนภาวะแหงจุดจบของความเปนอื่นและความเปนปฏิปกษ  หรืออีกนัยหนึ่ง ความกาวหนานี้มุง
ไปสูความบริสุทธิ์ ความสมบูรณแบบอันเปนลักษณะที่สะทอนในแนวคิดเกี่ยวกับความจริงและเหตุผลแบบสมัยใหมที่มี
ความเปนหนึ่ง เปนระเบียบ สอดคลองกลมกลืนและไมมีความขัดแยงภายใน (Hughes, 2000)  ดังนั้น ลักษณะสําคัญอีก
ประการหนึ่งของความสมัยใหมคือการสรางความเปนระเบียบกลมกลืน  ซ่ึงสงผลใหมีแนวโนมที่จะขจัดหรือกันความ
แตกตางออกไปเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวกับผูพิการ  ทาทีนี้ปรากฏอาจมาในรูปของการกีดกัน เชน การจัดสถานที่เฉพาะใหอาศยั 
ดังจะเห็นชัดในกรณีผูปวยโรคเรื้อน  หรือในรูปของความพยายามทําใหผูพิการมีลักษณะใกลเคียงคนปกติมากที่สุด (Hughes, 
1999) เชน การฟนฟูดวยการดูแลภายในชุมชน (Community care) ทั้งนี้ ลักษณะสองประการของความสมัยใหมมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ ความเปนระเบียบกลมกลืนนั้น อาศัยการตัดสินดวยการมองเปนสําคัญ  การสรางความเปนระเบียบ
โดยอาศัยการมอง จึงเปนที่มาของคําวา “ระบบกฎเกณฑแบบสองดู” นั่นเอง 

ความเชื่อในความเปนกลางของการมองทําใหไมมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับผลของการมอง เชน ไมมีขอสงสัยวาสิ่งที่ 
“เห็น” วาเปนความปกติหรือผิดปกตินั้น เปนการสรางของสังคม หาใชความเปนจริงที่คนพบไม  ตัวอยางที่ชัดเจนในบริบทนี้
คือ การเห็นวากายอันเปนสิ่งวัตถุแหงการจองมองทางการแพทยเปนสิ่งที่มากอนสังคม เปนธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับการปรุงแตง
ทางความหมายจากสังคม  แมวารูปแบบเชิงสังคมจะตอตานการมองของสังคม  แตรูปแบบการตอตานนั้นเปนการหักเหจาก
การมองรางกายไปยังการมองโครงสรางทางกายภาพของสังคม  อันเปนการเปลี่ยนผูมองจากคนปกติเปนคนพิการ หรืออีกนัย
หนึ่ง เปนการเปลี่ยนคนพิการจากการเปนผูถูกมองมาเปนผูมองเสียเอง  อยางไรก็ตาม รูปแบบเชิงสังคมยังเชื่อในการมองอยู
ทั้งในแงที่วาสิ่งที่ผูพิการมองเห็น  นั่นคือ การกดขี่ทางสังคมในลักษณะตางๆ เปนหลักฐานแหงการศึกษาวิจัยได  และในแง
ที่วากายคือส่ิงที่เปนกลาง ไมใชการสรางของสังคม  และดวยเหตุผลในแงหลังนี้เอง  รูปแบบเชิงสังคมจึงไมไดตั้งคําถามกับ
สถานะทางภววิทยาของความพิการ (Jenks, 1995) 

ฮิวจช้ีวาแทจริงแลวการมองหาไดเปนกลางไม  หากแตมีลักษณะทางสุนทรีย (Aesthetic) คือมีการตีความเชิงคุณคา
แฝงอยู  หรืออีกนัยหนึ่ง การมองจัดเปนการปฏิบัติทางสังคม (Social practice) เชนกัน มิไดเปนเรื่อง “วิทยาศาสตร” อยางที่
เชื่อกัน  การที่จะสนับสนุนมตินี้ ฮิวจไดอาศัยการวิเคราะหทางปรากฏการณวิทยาของ ชอง-ปอล ซารต (Jean-Paul Sartre) ที่
ไดศึกษาวาการมองมีบทบาทในการสรางความหมายทางสังคมอยางไร  การมองเปนการกําหนดทัศนาเขต (Visual field) อันมี
นัยยะแหงการกําหนดเปาหมาย  ในทางตรงขาม การถูกมองเปนการตกเปนวัตถุภายในทัศนาเขต  ซ่ึงหมายถึงการตกเปน
เครื่องมือเพื่อตอบสนองเปาหมายแหงการมอง (หรือการไมมอง) นั้น  มิติแหงอํานาจปรากฏในการปฏิสัมพันธระหวางการ
มองและการถูกมอง  ยกตัวอยางเชน การมองเด็กเปนการปราม เมื่อใดที่ผูใหญมอง เมื่อนั้นเปนการยืนยันความเปนองค



ประธาน (Subject) ของเขา  ในทางกลับกัน ยามที่เด็กถูกมอง ความเปนองคประธานของเด็กก็ถูกสั่นคลอน  เนื่องจากการถูก
มองเปลี่ยนสถานะเด็กใหเปนวัตถุ  การแปลงสถานะใหผูอ่ืนเปนวัตถุ (Objectivization) นี้ซอนทับกับการควบคุม 
(Supervision) และการหมดเสรีภาพ (Jenks, 1995) 

การมองและการถูกมองยอมสะทอนมิติแหงอํานาจเสมอ  ในสังคมชายเปนใหญ ผูมองคือชาย ผูถูกมองคือหญิง  ใน
สังคมอาณานิคม ผูมองคือเจาอาณานิคม ผูถูกมองคือคนพื้นเมือง  ในสังคมที่วิชาชีพแพทยมีอิทธิพลสูงเชนปจจุบัน ผูมองคือ
แพทย และผูถูกมองคือผูปวยหรือผูมีความเสี่ยง  หรือในสังคมที่กดขี่คนพิการ ผูมองคือคนปกติ และผูถูกมองคือคนพิการ  
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการจัดแสดงคนพิการใน “งานวัด (Freak show)” (Jenks, 1995) และหากจะมองในบริบทความ
เคลื่อนไหวบนพื้นฐานรูปแบบทางสังคมแลว ผูมองคือผูทุพลภาพ  ในความหมายของผูที่ถูกทําให “ไม-สามารถ” ดวยการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และผูถูกมองคือผูไมทุพลภาพ  กลาวไดวา ความสามารถในการทําใหคนปกติรูสึกวาเปนผูถูก
มองนี้นับเปนความสําเร็จของรูปแบบเชิงสังคม  อันสงผลใหความเคลื่อนไหวทางการเมืองประสบความสําเร็จอยางมาก 

จะเห็นไดวา สถานะของการเปนผูมองหรือผูถูกมองมิไดมีเพียงความเกี่ยวพันกับความหมายทางสังคมแตอยางเดียว
เทานั้น  แตยังชวยสรางความหมายทางสังคมอันมีนัยยะแหงการกําหนดและประเมินคาดวย  หรืออีกนัยหนึ่ง การมองหรอืการ
ถูกมองเปนเครื่องชวยนิยามอัตลักษณ (และคุณคา) ของบุคคลผูมองหรือผูถูกมอง และนิยามชวงชั้นระหวางทั้งสอง  หากจะ
ยอนกลับมาในบริบทความเปนสมัยใหม  อาจตั้งคําถามวาใครคือผูมองและใครคือผูถูกมอง  แตที่จริงแลวการตอบคําถามแรก
คือการตอบคําถามหลังไปในตัว  ผูมองแหงสมัยใหมคือชาย ผิวขาว รักตางเพศ และมีกายสมบูรณ ผูถูกมองคือบรรดาบุคคลผู
มีลักษณะตรงขาม  สถานะนี้แอบแฝงอยูจนกระทั่งเขาใจผิดกันไปวามุมมองจาก “ความเปนชาย ผิวขาว รักตางเพศ และมีกาย
สมบูรณ” มีความเปนกลาง  ดังนั้น จึงกลาวไดวาในอันที่จริงแลวมุมมองที่มีความเปนกลาง (Neutral point of view) คือ
มุมมองที่มีความเปนกาย (Carnal point of view) อันเปนกายของผูมีอํานาจ (Jenks, 1995) 

ประเด็นนี้ จึงอธิบายไดวาทําไมวัฒนธรรมแบบสมัยใหม จึงประกอบดวยกระบวนการทําใหบุคคลบางกลุมเปนอื่น
บนพื้นฐานของการคิดแบบทวิลักษณ เชน ถาบุคคลไมเปนชาย ก็ตองเปนหญิง  ถาไมผิวขาว ก็ตองผิวสี  ถาไมปกติ ก็ตอง
พิการ ความเปนทวิลักษณนี้จะมีความลําเอียงสูขางหนึ่งของคูตรงกันขาม  โดยเห็นวาขางนั้นเปนภาวะที่ควรจะเปนหรือเปน
หลักในการตัดสินคา ส่ิงนี้กอใหเกิดการกดขี่  เนื่องจากผูที่มีลักษณะของอีกดานหนึ่งจะถูกมองเปนผู “ไมเหมาะสม (Invalid)” 
เปนการคุกคามความเปนระเบียบกลมกลืนของประชาคมอันเปนอุดมคติของสมัยใหม (Hughes, 2000) และขางที่ไดอภิสิทธิ์
ในฐานะหลักแหงการตัดสินคานั้นคือขางของ “ความเปนชาย ผิวขาว รักตางเพศ และมีกายสมบูรณ” นั่นเอง 

อยางไรก็ตาม ปรากฏวามุมมองบนพื้นฐานของกายผูมีอํานาจมิใชส่ิงที่รูปแบบเชิงสังคมทาทาย  เนื่องจากการใหผูทุ
พลภาพเปนผูมองนั้นมีนัยยะบางอยางเกี่ยวกับกายของผูทุพลภาพ  และกายนั้นคือกายที่พิการ หรือ “ไมสมบูรณ” ตาม
มาตรฐานของกายแหงสมัยใหมนี้  ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวาจริงๆ แลวรูปแบบเชิงสังคมยังมิไดทาทายทวิลักษณนี้อยางแทจริง 

ฮิวจช้ีวาการมองเห็นผูมองหรือการคนพบวาตนถูกมองเปนจุดเริ่มตนในการทาทายอํานาจเดิม  และเสนอรูปแบบเชิง
สังคมควรใชประเด็นนี้เปนฐานในการวิพากษรูปแบบเชิงการแพทยในเชิงวัฒนธรรม (Jenks, 1995)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทา
ทายทวิลักษณดังกลาว  ทั้งนี้ โดยปกติแลวรูปแบบเชิงสังคมจะวิพากษรูปแบบเชิงการแพทยในเชิงโครงสราง  นั่นคือ รูปแบบ
เชิงการแพทยใหความชอบธรรมแกสังคมในการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ไมตอบสนองความจําเปนของคนพิการ  
เนื่องจากรูปแบบเชิงการแพทยทําใหความทุพลภาพเปนความรับผิดชอบของปจเจกชนผูมีความพิการ 



ประเด็นที่ฮิวจเสนออาจเปนที่เขาใจไดดีขึ้น  หากพิจารณาขอสังเกตของคอรเกอรที่วาบรรดาผูหญิง คนผิวดํา และชน
กลุมนอย ตางประสบความสําเร็จในการตอสูใหไดมาซึ่งกฎหมายที่รับรองสิทธิตางๆ หรือปองกันการถูกกีดกัน แตคนเหลานี้
ยังถูกกดขี่อยู  ดวยเหตุนี้การกดขี่จึงมิใชเร่ืองของการจัดโครงสรางทางสังคม  แตเปนเรื่องของทัศนคติ หรือวัฒนธรรมของ
สังคม (Corker, 1999) 

การวิพากษการแพทยในเชิงวัฒนธรรมนี้  ฮิวจเจาะจงไปที่บทบาทของวาทกรรมทางการแพทยในการสรางและ
สงเสริมความหมายทางวัฒนธรรม  ดังที่ไดเห็นแลววาวัฒนธรรมสมัยใหมที่มีการทําใหเปนอื่นและทําใหคนเปนผู “ไม
เหมาะสม”  การจัดประเภททางการแพทยมีบทบาทสูงในการเสริมการแบงแยกและความเปนชวงชั้น  ทั้งนี้ ดวยเหตุที่คนเห็น
วาประเภททางการแพทยแสดงถึงแกนของอัตลักษณ (Hughes, 2000) อันเปนเรื่องไมนาประหลาดใจ เนื่องจากคนเชื่อวา
การแพทยเปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ  และประเภทอันเปนผลจากการศึกษานั้นยอมสะทอนลักษณะทาง
ธรรมชาติ  ธรรมชาติอันมิไดผานการปรุงแตงใดๆ นี้เอง ที่มนุษยเห็นวาเปนตัวตนของตนอยางที่สุด  และการจัดประเภทนี้
อางอิงถึงสิ่งที่ถือกันวาเปนความปกติ  ดังนั้น ผูที่ถูกจัดประเภทสวนหนึ่งคือผูที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานความปกตินี้เอง  
การแพทยจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอัตลักษณของบุคคลวาเปนคนปกติหรือไมปกติ  สําหรับผูไมปกตินั้นจะถูกมอง
เปนอื่น และ “ไมเหมาะสม” (Jenks, 1995) ตัวอยางที่ดีของการจัดประเภทเชนนี้ ไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับความพิการทาง
สติปญญาที่จัดประเภทความพิการไวในระดับตางๆ เชน “Idiot” “Imbecile” หรือ “Subnormality” จะเห็นไดวาคําเหลานี้แฝงการ
ประเมินคาบางอยางไวชัดเจน (Jenks, 1995) 

เปนที่ชัดเจนวาในกรณีผูทุพลภาพ  การทําใหคนเหลานี้ “ไมเหมาะสม” คือการบรรยายลักษณะทางกายที่พิการและ
ตรวจสอบไดดวยการมอง  ดังนั้น สถานะคนพิการในฐานะผูไมปกติ จึงไดรับผลกระทบมากขึ้นในสังคมที่รางกายกลายเปน
จุดสนใจ  และการตัดสินคาทางสังคมขึ้นกับคุณคาของรูปลักษณ  ส่ิงเหลานี้คือลักษณะที่บรรยายสังคมตะวันตกในปจจุบันที่
อยูภายใตวัฒนธรรมบริโภคนิยมนั่นเอง  นอกจากนี้ ปจจัยที่ทําใหสถานะของผูไมปกติตกต่ําลงไปอีกคือความกาวหนาทาง
การแพทย  โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกพันธุกรรมอันเปนเทคโนโลยีที่กําลังกาวหนา  และเริ่มเขามาเปนองคประกอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริญพันธุมากขึ้น  การตระหนักในความสําคัญของพันธุกรรมที่เปนผลตามมาก็คือ เครื่องตอกย้ําความ
กร่ิงเกรงในความพิกลพิการ  อันมีนัยยะแหงการเนนย้ําความ “ไมเหมาะสม” ของผูทุพลภาพนั่นเอง (Jenks, 1995) 

เห็นไดวาการวิเคราะหของฮิวจเปนประเด็นสืบเนื่องจากคอรเกอร  กลาวคือ คอรเกอรชวยใหเห็นกาย  อันเปน
จุดเริ่มตนในการศึกษาเกี่ยวกับกาย  ในขณะที่ฮิวจทําใหเปนปญหา (Problematize) ตอดวยการชวยใหเห็นวากายนี้ถูกมอง  หรือ
อีกนัยหนึ่งเปนการนําบทบาทของการสรางความหมายเขามาในฐานะองคประกอบสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับกาย  และใช
การสรางความหมายนี้เปนฐานในการวิพากษการแพทยเชิงวัฒนธรรม  อันถือเปนการเสริมพลังรูปแบบเชิงสังคมที่แตเดิม
วิพากษการแพทยแตในเชิงโครงสราง  อยางไรก็ตาม ฮิวจมิไดใหกรอบปรัชญาที่เปนฐานแหงการวิพากษตางๆ อยางชัดเจน  
แมมีการอางถึงซารต แตเปนเพียงการนําผลการไตรตรองเชิงปรากฏการณวิทยามาสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับอํานาจและการ
สรางความหมายเทานั้น 

 



3. มารกริท ชิลดริก: กายท่ีเปราะบางและตวัตน 
 การวิพากษการแพทยเชิงวัฒนธรรม ฮิวจมุงไปที่การสรางความผิดปกติ โดยอางอิงถึงความปกติในภาพกวางเปน
สําคัญ  จึงยังมิไดใหการวิเคราะหในสวนที่จําเพาะกับปฏิกิริยากีดกันความพิการอยางชัดเจน ในอันที่จะเติมเต็มประเด็นนี้ 
พรอมทั้งคนหากรอบคิดทางปรัชญาตอไป  ในสวนนี้ จึงเปนการพิจารณาการวิเคราะหของมารกริท ชิลดริก ซ่ึงเจาะจงที่ความ
พิการ  ฮิวจกลาวถึงกายแหงอํานาจของ “ชาย ผิวขาว รักตางเพศ และมีกายสมบูรณ” ไปแลว  ประเด็นนี้สามารถนํามาเปน
จุดเริ่มตนใหแกชิลดริก ซ่ึงมุงเจาะจงวิเคราะหกายที่ตรงขามกับ “กายที่สะอาดสมบูรณ (Clean and proper body)” ซ่ึงคือ
องคประกอบของกายแหงอภิสิทธิ์นั่นเอง (Shildrick, 2000) 
 อะไรคือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดพบเห็นรางกายที่ผิดรูปพิกลพิการ  ดังที่พบในซากทารกที่ดองไวในโหลหรือ 
“งานวัด” หากไมใชความขยะแขยงและรังเกียจ  ความไมประสงคที่จะสัมผัสเนื่องดวยเกรงความไมสะอาด  ความผิดปกติอัน
สะทอนความเปราะบาง (Vulnerable) แหงกายมนุษยมีแรงกระทบตออารมณผูดู  ทําใหรูสึก “เสี่ยง” หรือเกรงวาจะเผชิญชะตา
กรรมเชนนั้น  ราวกับวาสิ่งเหลานี้ติดตอได (Contagion) ส่ิงนี้คือพื้นฐานทางปรากฏการณวิทยาของการวิเคราะหของชิลดริก
ตอไป (Jenks, 1995) 

ดังที่ไดเห็นแลววา วัฒนธรรมความเปนสมัยใหมเนนความเปนระเบียบ ความกลมกลืน เหตุผล ความควบคุมได  ดวย
เหตุนี้ความเปราะบางที่มนุษยมีอยูทั้งในกายและใจ  ทั้งในระดับความเปนตัวตนและระดับรูปธรรม ถือเปนจุดออนที่คอย
คุกคาม  ผูมีความเปราะบางคือผูที่เสี่ยงตอการอยูนอกมาตรฐานแหงลักษณะที่ควรจะมีหรือเปน  หรืออีกนัยหนึ่ง การคลี่คลาย
แหงชีวิตมนุษยและการบริหารความเปนตัวตนที่เหมาะสมจะตองกาวพนความเปราะบางนี้ไปใหได  หากใครยอมรับหรือพาย
แพตอความเปราะบาง  ผูนั้นยอมเปนคนที่ออนแอหรือโชคราย  เปนผูลมเหลวในเชิงจริยธรรมหรือกาย/วัตถุ (Jenks, 1995)  
จะเห็นวาการปรากฏของความเปราะบางในบุคคลมีผลตอระดับความเปนตัวตนของเขาเลยทีเดียว  ความเชื่อในรางกายวาเปน
ส่ิงที่ควบคุม คาดเดาได มีความสม่ําเสมอเหมือนกับสิ่งในธรรมชาติไดรับการตอกย้ํามากขึ้น  ในยุคนี้ที่ความเปราะบางดาน
ตางๆ ที่มนุษยทั่วไปตองเผชิญเริ่มอยูในความควบคุมมากขึ้นดวยความกาวหนาทางการแพทย เชน โรคภัยไขเจ็บ ความชรา
ภาพ  ซ่ึงหมายความวาความเปราะบางจะเปนสิ่งที่นากลัวมากยิ่งขึ้น (Jenks, 1995) 

รางกายที่ผิดรูปเปนเครื่องแสดงอันชัดเจนถึงความเปราะบาง  ดวยเหตุนี้ จึงกอใหเกิดความรูสึกกลัวและกังวลใน
บุคคลที่พบเห็น  ทั้งนี้ ความกลัวและความกังวลดังกลาวเปนเรื่องระดับจิตวิญญาณ (Psychic) และภววิทยาในความหมายของ
ความรูสึกของความเปนตัวตน (Jenks, 1995)  จะเห็นไดวาความรูสึกกลัว ขยะแขยง และเกรงความไมสะอาด เกิดขึ้นแมขณะ
เห็นเพียงรูปภาพของตัวออนและทารกพิการที่ “ถูกกักขังถึงสามชั้น…ในความตาย ขวดโหล และรูปภาพ” (Jenks, 1995) ไม
เพียงแคนั้น ความพิกลพิการยังสั่นคลอนความรูสึกดวยลักษณะกํากวมที่มีอีกดวย  ถึงแมจะจัดไดงายๆ วาความพิกลพิการอยู
ในฝงของความ “ไมปกติ” หรือ “แตกตาง” แตในอันที่จริงลักษณะที่ผูพิกลพิการมีรวมกับคนปกติเปนเครื่องย้ําเตือนถึงความ
เหมือน  ดวยเหตุนี้จึงเปนสิ่งที่อยูระหวางคูตรงขาม (Jenks, 1995)  ซ่ึงกระทบตอฐานคิดที่อาศัยคูตรงขามของความเปน
สมัยใหม ปฏิกิริยาตอตานเพื่อรักษาความเปนระเบียบจึงเปนผลตามมา 

ทั้งนี้ การวิเคราะหขางตนจะสะทอนอิทธิพลความคิดของเดสการต (Descartes) ตอความเปนสมัยใหมอยางชัดเจน  
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องจิตที่เปนอิสระกับกายที่เปน “จักรกลธรรมชาติ” ซ่ึงควบคุมคาดเดาได เปนระบบปด มีความเสถียร
มั่นคงเฉกเชนเครื่องจักร  และหากจะกลาวในแงนี้ ความวิตกกังวลที่เกิดจากความเปราะบาง เกิดจากผลกระทบที่มีตอลักษณะ
ของจิตและกายดังกลาว ความเปราะบางเปนเครื่องแสดงถึงความไมอยูในความควบคุมของกาย  และผลของความเปราะบาง



ตอความเปนตัวตนของบุคคล เปนการแยงความเปนอิสระจากกายของจิต  นอกจากนี้ ความวิตกกังวลดังกลาวยังเกี่ยวพันกับ
เร่ืองอัตตาณัติ (Autonomy) ดวย  เนื่องจากความเปราะบางเปนเครื่องใหความชอบธรรมแกปตานิยม (Paternalism) อันหมายถึง
การถูกจํากัดเสรีภาพของบุคคล (Jenks, 1995)  การอางอิงถึงแนวคิดของเดสการตเชนนี้ จึงชวยใหเห็นไดโดยงายวาความ
เปราะบางเกี่ยวกับความสัมพันธทางอํานาจอยางไร  กลาวคือ เปนเครื่องใหความชอบธรรมแกการกําหนดชีวิตบุคคลอื่นที่
เปราะบางหรือเสี่ยงตอความเปราะบาง  และก็เหตุนี้เองที่ทําใหรูปแบบเชิงสังคมกริ่งเกรงที่จะกลาวถึงความพิการ  อันเปน
ความเปราะบางของรางกายมนุษย นัยสําคัญ ณ จุดนี้คือรูปเแบบเชิงสังคมแอบแฝงการยอมรับรางกายที่คงที่ เปนจักรกล 

ชิลดริกไดอาศัยแนวคิดตางๆ เชน จิตวิเคราะหของลากัง (Lacan) และ คริสเตอวา (Kristeva) มาชวยอธิบายปรากฏการณ
ความกริ่งเกรงความเปราะบาง  อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของในที่นี้คือการที่จะแยกความพิการออกไปจาก
ความหมายทางลบ  เราควรจะละทิ้ง “กายที่สะอาดและเหมาะสม” โดยตระหนักวาตัวตนมิไดเปนอิสระ  หากแตมี
องคประกอบของความเปนกาย (Embodiment) อันเปนตัวตนที่มิอาจแยกจากกาย/โลก  หากแตอยูในฐานะ “การดํารงอยู-ใน-
โลก (Being-in-the-world)”  ในบริบทนี้ กายที่กลาวถึงคือกายที่เราอาศัยอยูจริง (Lived body)2 ไมใชกายในอุดมคติที่ตองสะอาด
และเหมาะสม  และกายที่อาศัยอยูจริงนี้มีความเปราะบางเปนลักษณะที่แยกไมออก  อันเปนความเปราะบางทั้งในแงของ
กายภาพและความหมายกายและตัวตน ซ่ึงมีกายเปนสวนประกอบนั้น จึงมีลักษณะของการ “กลายเปน (Becoming)” (Shildrick, 
2000)  ส่ิงนี้จะชวยลบลางกระบวนการทําใหเปนอื่นได  เนื่องจากไมมีการยึดรูปลักษณของกายเฉพาะแบบเปนมาตรฐาน 
(Jenks, 1995) 

ชิลดริกอาศัยแนวคิดเรื่องการรื้อโครงสรางของแดริดาเพื่อสนับสนุนความเปราะบางของกาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวคิดเรื่อง “Defference” ดังกลาวแลววาตามแนวคิดนี้ การดํารงของมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งยอมเปนการยืนยันสิ่งที่มัน
ปฏิเสธดวย  หรืออีกนัยหนึ่งการดํารงอยูของมโนทัศนหนึ่งตองอิงอาศัยมโนทัศนอ่ืนที่ไมใชตัวมัน  นอกจากนี้ ในเมื่อ
ความสัมพันธที่ส่ิงนั้นมีกับสิ่งอื่นนั้นผันแปรไปตามบริบท  ความหมายของสิ่งนั้นจึงพรอมที่จะแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา  
ทั้งนี้ ดวยวานัยยะของความเปราะบางคือการพรอมที่จะกลายเปนอื่นที่ตางไปจากความเปนตนเอง  ดังนั้น จึงกลาวไดบน
พื้นฐานนี้วาสิ่งตางๆ มีความเปราะบางในตนเอง  เมื่อนํามตินี้มาควบกับฐานคติที่วาภาษาและโลก หรือวาทกรรม (The 
discursive) และรูปธรรม (The material)  หาไดแยกขาดจากกันเด็ดขาดดังที่เชื่อกันตามความคิดแบบสมัยใหมไม  หากแต
เกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก (Intertwined) เราจะไดขอสรุปวากายอันเปนสิ่งที่อยูในฝง “โลก” หรือ “รูปธรรม”  เปนผลผลิต
ทางภาษาหรือวาทกรรม (Discursive constitution) เชนเดียวกัน  ในเมื่อระบบมโนทัศนหรือวาทกรรมมีความเปราะบางในตัว 
กายก็ยอมเปนเชนนั้น (Jenks, 1995)  ตัวตนใหมที่ชิลดริกเสนอจึงมีลักษณะตรงขามกับตัวตนแหงความเปนสมัยใหม คือ 
แทนที่จะเปนตัวตนที่ไมเปราะบาง คงที่ เปนตัวของตัวเอง ก็กลับกลายเปนตัวตนที่มีความเปราะบาง แปรเปลี่ยน และอิงอาศัย
กับสิ่งอื่น  

แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนแบบใหมนี้เปดโอกาสใหแกความแตกตางหลากหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบของ
ความอิงอาศัยหรือความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ  อันเปนฐานแหงการ “กลายเปน”  ยกตัวอยางเชน ชิลดริกชี้วาเปนไปไดที่จะเห็น
วากายอุปกรณตางๆ ที่ผูพิการตองพึ่งพา เชน แขนเทียม รถเข็น อาจจัดเปนสวนหนึ่งของตัวตน เมื่อเปนเชนนั้นก็มิได
หมายความวาผูที่ใชกายอุปกรณเปนผูขาดความสมบูรณ หรือมีส่ิงแปลกปลอมเปนสวนประกอบ  อันเปนการตัดสินบนฐานคติ
เกี่ยวกับตัวตนที่มีลักษณะแนนอนคงที่  หากแตหมายความวาผูพิการเหลานี้มีตัวตนที่แตกตางออกไป  โดยท่ีตัวตนนั้นมิไดมี
ความดอยกวาตัวตนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะผันแปรไปตามบริบทความสัมพันธที่มีกับสิ่งตางๆ เชนกัน  การใชแนวคิดเรื่องกายที่



พรอมจะ “กลายเปน” จึงนาจะชวยเปดพื้นที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองใหแกผูที่มีกายไม “สะอาดและเหมาะสม” ได  
เนื่องจากสามารถนําไปสูการยอมรับความแตกตางหลากหลายได (Shildrick, 2004) 

จะเห็นวาขอเสนอของชิลดริกเปนความกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือ คอรเกอรชวยใหเห็นบทบาทของกายในรูปแบบ
เชิงการแพทย  ฮิวจชวยเชื่อมโยงกายที่พบนั้นสูการใหความหมายตามความสัมพันธทางอํานาจที่อาจวิเคราะหผานการมอง  
ซ่ึงทําใหเห็นวากายที่ใชเปนมาตรฐานคือกายแบบ “ชาย ผิวขาว รักตางเพศ และมีกายสมบูรณ” และเสนอใหนํารูปแบบเชิง
สังคมขอนี้เปนฐานในการวิพากษการแพทยในเชิงวัฒนธรรมวา การแพทยกําลังสงเสริมการใชกายดังกลาวเปนมาตรฐาน  
ในขณะที่ชิลดริกชี้เราควรจะละทิ้งกายแหงอภิสิทธิ์  โดยนํากายที่เปราะบางพรอมเปลี่ยนแปลงเสมอเขามาแทนที่  อยางไรก็
ตาม ในการนี้ชิลดริกอาศัยแนวคิดเรื่องกายในฐานะผลผลิตแหงวาทกรรม  แตมิไดอภิปรายชัดเจนถึงกรอบแนวคิดทาง
ปรัชญาเบื้องหลัง  ดวยเหตุนี้ จงึตองพิจารณาทัศนะของนักวิชาการทานอื่นตอไป 
4. เชลลี เทรอเมน: ความทุพลภาพและการปกครอง 
 ในการวิเคราะหเกี่ยวกับความทุพลภาพของเชลลี เทรอเมน อาศัยแนวคิดตางๆ ของนักปรัชญาแหงยุคมิเกล ฟูโก 
(Michel Foucault) โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอํานาจเกี่ยวกับชีวะ องคประธาน และการปกครอง ผลการประยุกตใชกรอบแนวคดิ
ของฟูโกไมเพียงแตจะชวยใหเห็นที่มาที่ไปแหงการสรางความหมายของความพิการอยางชัดเจนเทานั้น  แตยังจะใหกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนอีกดวย 
 แนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งของฟูโกเกี่ยวกับเรื่องอํานาจ  การวิเคราะหเร่ืองอํานาจของเขาตางไปจากนักปรัชญา
การเมืองคนอื่นๆ ที่มุงความสนใจไปที่คําถามเกี่ยวกับความชอบธรรมและอํานาจอธิปตย เชน อะไรคือฐานแหงกฎอันชอบ
ธรรม อะไรคือรูปแบบการปกครองที่ยุติธรรมหรืออะไรคือฐานแหงสิทธิ  ทั้งนี้ เนื่องจากฟูโกปฏิเสธฐานคติเกี่ยวกับสิทธิตาม
ธรรมชาติอันอยูเบื้องหลังคําถามเหลานี้  กลาวคือ เขาไมเห็นวาปจเจกบุคคลเปนเจาของอํานาจอันอยูในรูปสิทธิที่ติดตัวและ
ไดมอบอํานาจนั้นแกรัฐ อันเปนที่มาแหงอํานาจอธิปตย  เขาเห็นวาอํานาจนั้นไมเหมือนสิ่งของที่อาจมอบใหแกกันได  แต
อํานาจนั้นมีอยูในการใชอํานาจเทานั้น (Exercise)  ดวยเหตุนี้ การศึกษาเกี่ยวกับอํานาจจึงควรอาศัยคําถามเกี่ยวกับวิธีการใช
อํานาจ  เทรอเมน (Tremain, 2005) เห็นวาความริเร่ิมสําคัญของฟูโกคือขอวิเคราะหที่วาอํานาจทํางานไดมีประสิทธิภาพที่สุด
เมื่อใชวิธีควบคุมเชิงการผลิตผล (Productive constraint)  นั่นคือ กลายเปนสวนหนึ่งของตัวบุคคล  อันทําใหบุคคลควบคุม
ตนเองนอกเหนือจากการควบคุมจากอํานาจภายนอก  

ฟูโกชี้วามีสมรรถนะเชิงผลิตผลและกลไกแหงอํานาจประเภทหนึ่งที่เร่ิมขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 18  แตเปนที่
มองขามในปรัชญาการเมืองที่ดําเนินการในกรอบคําถามที่ตางออกไป  อํานาจประเภทนั้นใหช่ือวา “อํานาจเกี่ยวกับชีวะ 
(Biopower)” เหตุที่เรียกวา “ชีวะ” เนื่องจากวาอํานาจนี้เกี่ยวของกับการจัดการชีวิตมนุษยในระดับประชากร เชน เร่ืองการเกิด 
ตาย การเจริญพันธุ หรือการอนามัย  ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดเงื่อนไขแหงการดํารงชีวิต  หรือความเปนอยูที่ดีในกลุม
ประชากร (Jenks, 1995)  อํานาจเกี่ยวกับชีวะนี้คือมิติแหงอํานาจที่สําคัญของความเปนสมัยใหมนั่นเอง  และรางกายก็เปน
เปาหมายที่สําคัญของอํานาจนี้อยางชัดเจน 

แรงกดดันที่ทําใหตองเขามาจัดการกับคุณภาพชีวิตของประชากรนั้นมีความสัมพันธกับพัฒนาการของทุนนิยม  
กลาวคือ ระบบทุนจะดําเนินการไปไดก็ตองอาศัยกําลังคนและการขยายตลาด  ซ่ึงสองประการนี้จะเปนไปไดตอเมื่อบุคคล
ตางๆ มีสุขภาพกายและใจที่ดีพอที่จะเขามาทํางานในโรงงาน หรือพอที่จะมีรายไดเพื่อจับจายสินคา (Turner, 1996) 



เมื่อมีการใหความสําคัญกับปรากฏการณเหลานี้  สถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อเขารวมรับผิดชอบ  
สถาบันแรกที่เขามาชวยดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยคือครอบครัว  ประเด็นนี้เปนเครื่องแสดงความคิดที่สําคัญของฟูโกอีก
ประการ  นั่นคือ การเชื่อมโยงการควบคุมรางกายเขากับการจัดระเบียบประชากรโดยอาศัยความเชื่อมโยงทางสถาบันระหวาง
ครอบครัว ทรัพยสิน/ทุน และปตาธิปไตย (Patriarchy) (Jenks, 1995)  ที่สําคัญอยางยิ่งอีกสถาบันหนึ่งคือการแพทยแผนใหม  
ซ่ึงมีหนาที่หลักในการดูแลอนามัยแหงสาธารณะ  สถาบันการแพทยจะกุมอํานาจในการดูแลรักษา เผยแพรความรูใหเปนสวน
หนึ่งในชีวิตประชากร  ไมวาจะดวยการรณรงคโฆษณาหรือระบบการศึกษา  และยังประสานงานบุคลากรตางๆ เพื่อกระจาย
การดูแลรักษา (Tremain, 2005)  หรืออีกนัยหนึ่ง กระบวนการนี้คือการทําใหรางกายเปนเรื่องของการแพทย (Medicalization) 
นั่นเอง (Turner, 1996) นอกจากสถาบันเหลานี้แลว ยังมีสถาบันอื่นๆ อีก เชน สถาบันสังคมสงเคราะห หรือสถาบันการประกัน
ชีวิตและสุขภาพ  สถาบันเหลานี้เกิดขึ้นมาเพื่อรับมือกับปรากฏการณบางดานของชีวิต เชน อุบัติเหตุ หรือการลมปวย  ทั้งนี้ ก็
เพื่อรับประกันความเปนดีอยูดีของประชากร (Tremain, 2005) 

เนื่องจากอํานาจเกี่ยวกับชีวะนั้นของเกี่ยวกับการเขาควบคุมจัดการปรากฏการณในระดับใหญ คือ ระดับประชากร  
ดังนั้น จึงตองอาศัยเครื่องมือกลไกที่ใชไดในระดับกวาง เชน การพัฒนาสถิติเพื่อการพรรณนาและทํานายแนวโนมลักษณะ
ประชากร และที่สําคัญการออกมาตรการในระดับสาธารณะ  ซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนมาตรฐานหรือบรรทัดฐานทั่วไปของ
ประชากร  และตองปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงของประชากรอยูเสมอ  เพื่อใหสามารถควบคุมพฤติกรรมประชากรได
อยางเหมาะสม (Jenks, 1995)  แตทั้งนี้ยังคงตองตระหนักวามาตรฐานที่สรางขึ้นมิไดเปนกลางอยางที่เขาใจกัน  เนื่องจากโดย
แทจริงแลวมีอิทธิพลหลายประการแฝงอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของปตาธิปไตย คือ การแอบแฝงใชกายของ “ชาย ผิว
ขาว รักตางเพศ และมีความสมบูรณ” เปนแมแบบแหงความปกติดังที่ปรากฏชัดเจนในการวิเคราะหที่นํามากอนแลวนั่นเอง 

การออกมาตรการในระดับสาธารณะสงผลใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “การทําใหตรงบรรทัดฐาน” หรือ “การทําใหปกติ” 
(Normalizing) ปจเจกบุคคลจะถูกควบคุมภายในกรอบของบรรทัดฐานทั่วไปที่มีพื้นฐานจาก (ส่ิงที่เห็นวาเปน) ลักษณะ
ประชากรสวนใหญ  และในการนี้จะมีการจัดแบงประเภทโดยอางอิงถึงเกณฑบรรทัดฐาน  หากใครอยูในประเภทที่หางจากเกณฑ
จะมีมาตรการออกมาเพื่อแกไข  และดวยเหตุนี้เองที่ไดเกิดประเภทแหงความทุพลภาพขึ้นมาในวาทกรรมและสังคม  รวมถึง
มาตรการตาง  ๆที่เกี่ยวของ เชน สถานดูแล (Asylum) การประเมินคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนดานรายได การศึกษาระบบ
พิเศษ ระบบการฟนฟูสมรรถนะทางกาย บริการดูแลที่บาน ฯลฯ  การปฏิบัติเหลานี้ทําใหเกิดการแบงแยกและแปลงคนเปนวัตถุคงที่ 
(Objectivize) ในฐานะ “คนพิการ” “คนบา” “คนปญญาออน” ฯลฯ (Jenks, 1995) 

การจัดประเภทโดยอางอิงถึงบรรทัดฐานนี้ คือเครื่องมือในการจําแนกคนเปนปจเจก (Individualize) ที่สําคัญใน
ปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดประเภทโดยวิทยาศาสตรการแพทย  ประเภทเหลานี้มิไดเปนเครื่องมือในการทําความ
เขาใจ/ระบุอัตลักษณของบุคคลอื่นเทานั้น  แตบุคคลตางๆ เขาใจ/ระบุอัตลักษณของตนเองโดยอาศัยประเภทเหลานั้นดวย  
นอกจากนี้ ยิ่งสามารถจําแนกคนมากเทาใด อํานาจในการเขาจัดการก็เพิ่มขึ้นเทานั้น  ประเด็นนี้สะทอนความสัมพันธกับ
ความรูไดดี หากพิจารณาเห็นวามีศาสตรหลายสาขาที่จําแนกบุคคลเปนประเภท เชน จิตวิทยา จิตบําบัด อาชญวิทยา หรือ
สังคมวิทยา (Jenks, 1995)  ทั้งนี้ การจัดประเภทก็อางอิงถึงสิ่งที่นิยามวาเปนมาตรฐานหรือความปกตินั่นเอง 

ดวยเหตุนี้ “ความจริง” จึงเปนสิ่งที่สรางขึ้นภายในกรอบความเขาใจ  ความเปนจริงที่กําหนดดวยอํานาจเกี่ยวกับชีวะ 
คือ ถาเขาใจวามีส่ิงที่เปนบรรทัดฐาน เปนความปกติ ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับความปกติ  ซ่ึงสวนหนึ่งจะตองเปนเรื่องของ
การศึกษาเกี่ยวกับความไมปกติ  ผลการศึกษาคือการจัดประเภทในกลุมปกติ/อปกติ  จะเห็นไดวาความรูที่ไดนี้มิไดเกิดจาก



ความเขาใจตามที่กรอบที่อํานาจเกี่ยวกับชีวะกําหนดเทานั้น  แตยังนํากลับมาใชสนับสนุนอํานาจดังกลาวอีกดวย (Jenks, 
1995) 

ความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจนี้เปนกุญแจสูความเขาใจ “ตัวตน” หรือ “องคประธาน” ซ่ึงในภาษาอังกฤษคือคําวา 
“Subject”  โดยตัวศัพทเอง “องคประธาน” มีได 2 ความหมาย ในความหมายหนึ่งคือการขึ้นอยูกับ (Subject to) อํานาจของ
ผูอ่ืน  และในอีกความหมายหนึ่งคือการผูกติดอยูกับอัตลักษณของตนเองดวยความรูในตน (Self-knowledge) หรือมโนธรรม  
จะเห็นไดวาทั้งสองความหมายนี้สอดคลองกับมิติทั้งสองของอํานาจที่อาศัยการจําแนกบุคคลนั่นเอง  ในแงหนึ่งบุคคลอยูใต
อํานาจ คือ ชีวิตบุคคลจะถูกจัดการตามประเภทของบุคคลนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะถูก “แกใหถูก” หากบุคคลอยูในประเภท
ที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน  และในอีกแงหนึ่งบุคคลอาศัยประเภทนั้นๆ ในการระบุอัตลักษณของตน  ดวยเหตุนี้ อํานาจจึงไมใช
ส่ิงที่อยูภายนอก หากแตอยูภายในตัวองคประธาน หรือเปนเครื่องประกอบองคประธาน (Constitution) เลยทีเดียว (Jenks, 
1995) 

ในเมื่ออํานาจเปนเรื่องของ “การปกครอง (Government)” มากกวาที่จะเปนเรื่องของการเผชิญหนากับฝายตรงขาม  
การปกครองหมายถึงกิจกรรมรูปแบบตางๆ ที่มุงกํากับความประพฤติของบุคคลหรือกลุมบุคคล “เปนการดําเนินการเกี่ยวกับ
การดําเนินการ/ความประพฤติ (The conduct of conduct)” ดวยเหตุนี้การปกครองจึงอาจอยูในมิติของความสัมพันธที่มีตอ
ตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคล ความสัมพันธภายในชุมชนหรือสังคม หรือความสัมพันธภายในรัฐ  การปกครองตาม
ความหมายในศตวรรษที่ 16 นี้ จึงมีความหมายกวางครอบคลุมตั้งแตการปกครองตามความหมายในปจจุบันอันไดแกเร่ือง
ของรัฐ  ไปจนกระทั่งการกระทําตางๆ ที่กําหนดพื้นที่แหงการกระทําที่เปนไปไดของตนเองและผูอ่ืน (Jenks, 1995) 

การปกครองจึงไมไดจํากัดอยูกับขอหามปรามและการลงทัณฑโดยรัฐ ชุมชน หรือสังคม  แตยังครอบคลุมถึงวิธีการ
และเทคโนโลยีตางๆ ที่อํานวยการทํางานใหแกการแปลงบุคคลเปนวัตถุคงที่อยางเปนระบบ (Systematic objectivization) เชน 
ปกติ/พิการ เหยื่อ/อาชญากร รวมถึงวิธีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง เชน การฝกบุคลิกภาพ การควบคุมน้ําหนัก การ
ทําศัลยกรรมความงาม  หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองมิใชเร่ืองของการควบคุมบังคับ หรือปราบปราม (Repressive) เทานั้น  
แตเปนเรื่องของการผลิตผล คือ ช้ีนําการกระทําดวยการกําหนดขอบเขตความเปนไปไดของความปรารถนาและความ
ประพฤติ เปนปรากฏการณที่บุคคลประพฤติในขอบเขตที่อํานาจกําหนด หรือปรารถนาและเลือกกระทําจากความเปนไปไดที่
อยูในขอบเขตที่กําหนดไว  แตคิดวาตนเองกําลังกระทําโดยอิสระ การทํางานรวมกันของการปกครองในสองมิตินี้อาจเห็นได
จากตัวอยางเชน ผูที่ถูกจัดอยูในประเภท “พิการ” “มีผิวสี” หรือ “รักรวมเพศ” อาจจะถูกควบคุมในรูปการกีดกัน เชน เยยหยัน 
ประณาม หรือแทรกแซง เพื่อ “ชวยเหลือ” เชน รักษา ฟนฟู  แตไมเพียงเทานั้น ตัวเขาเองจะประพฤติในลักษณะที่สอดคลอง
กับการเปนคน “พิการ”  “มีผิวสี” หรือ “รักรวมเพศ” ดวย  ทั้งนี้ การปกครองแบบหลังนี้จะมีความซอนเรน  จึงมีบทบาท
สําคัญในการทําใหส่ิงที่ถูกอํานาจกําหนดกลายเปนเรื่องธรรมชาติและมีความชอบธรรม (Jenks, 1995) 

เทรอเมนชี้วาในการวิพากษอํานาจที่ทําให “ไม-สามารถ” (Disabling power) นั้น  รูปแบบเชิงสังคมมุงความสนใจไป
ที่การปฏิบัติที่เปนกรณีของอํานาจเชิงควบคุมบังคับ เชน การกีดกัน เยยหยัน ประณาม แตละเลยอํานาจเชิงผลิตผลไป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมองขาม “ความพิการ” และใหความสําคัญกับความ “ทุ-พลภาพ” คงจําไดวารูปแบบเชิงสังคม
เคลื่อนไหวบนพื้นฐานการแบงแยกระหวางความพิการและความทุพลภาพ  ในเมื่ออํานาจเกี่ยวกับชีวะนิยามองคประธานของ
บุคคลโดยอาศัยการจําแนกประเภทตางๆ และในเมื่อรูปแบบเชิงสังคมรักษาความหมายของความพิการอันเปนประเภทหนึ่ง
ในระบบการจัดประเภททางการแพทยไว  รูปแบบเชิงสังคมจึงยอมรับการปกครองในเชิงผลิตผลแมจะไมตระหนักก็ตาม  แตส่ิงนี้



หมายถึงการยอมรับอํานาจเกี่ยวกับชีวะ  อันเปนอํานาจเดียวกันกับที่กอใหเกิดการปกครองเชิงควบคุมบังคับที่รูปแบบเชิงสังคม
ตอสู  ดวยเหตุนี้การเคลื่อนไหวของรูปแบบเชิงสังคมที่อาศัยการแบงแยกระหวางความพิการและความทุพลภาพจึงยังอยูบน
พื้นฐานของอํานาจดังกลาว  จะเห็นไดวาแนวคิดของฟูโกชวยใหเห็นความซอนเรนของอํานาจเชิงผลิตผล คือ ทําใหเห็นวา
ความพิการที่เห็นเปนเรื่องธรรมชาตินั้น  อันที่จริงแลวเปน “ประเภท”  
หรือเปนสิ่งที่อํานาจเกีย่วกบัชวีะสรางขึน้ (Jenks, 1995) 

ผลเสียอาจเห็นไดชัดหากพิจารณาผลวิจัยของลีนน เคมป (Lynn Kemp) ซ่ึงศึกษาผูพิการในออสเตรเลีย  กฎหมายใน
ประเทศนี้กําหนดใหผูพิการมีสิทธิที่จะไดรับบริการตางๆ เชน ผูดูแลที่บาน กายภาพบําบัด การรักษาพยาบาลเบื้องตน การ
เดินทาง  ผลการศึกษาชี้วาผูพิการจะไดรับการบริการที่เพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับการประพฤติตนของเขาเหลานั้นวา
สอดคลองกับ “ความเปนคนพิการ” ตามนิยามของสังคมหรือไม (Kemp, 2002)  ความเปนผูพิการตามความหมายของสังคมยงั
อยูในอิทธิพลของรูปแบบเชิงการแพทยที่ไมแยกความพิการจากความทุพลภาพ  และเห็นวาผูพิการเปนผูโชครายตองพึ่งพิง 
เปนผูไมปกติ แตตองมีความรับผิดชอบ ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวยการพยายามทําตัวใหเปนคนปกติมากที่สุด  

หากผูพิการไมแสดงลักษณะเหลานี้ ผูใหบริการจะไมตอบสนองอยางเพียงพอ ยกตัวอยางเชน ผูพิการจะไดรับบริการ
ที่ไมพอเพียง ในกรณีที่ไมแสดงความเจียมตนและซาบซึ้งในความโชคดีที่มีคนมาคอยชวยเหลือ (Jenks, 1995)  หรือในกรณีที่
แสดงความเปนตัวของตัวเองมากจนเกินไป (ซ่ึงไมสอดคลองกับความเชื่อที่วาผูพิการตองพึ่งพิง) หรือแสดงความพึ่งพิงมาก
เกินไป (ซ่ึงขัดกับทาทีที่ผูพิการควรจะมี คือ พยายามทําตัวเปนคนปกติ) (Jenks, 1995)  แตหากผูพิการทําตนกลมกลืนกับคน
ปกติมากเกินไปจะไมไดรับบริการ  เนื่องจากถือวามีพฤติกรรมไมตรงกับสถานะที่คาดหวัง คือ ไมใชคนปกติ (Jenks, 1995)  
จะเห็นไดวาแมการตอสูใหไดมาซึ่งสิทธิในดานตางๆ จะเปนความสําเร็จของคนพิการ  แตปรากฏวาการมีอยูของ “สิทธิ
ของผูทุพลภาพ” กลับเปนเครื่องยืนยันลักษณะตางๆ ของผูพิการตามความหมายหรือความคาดหวังของสังคม 

เมื่อเปนเชนนี้ เทรอเมนจะเสนอทางออกอะไรใหแกรูปแบบเชิงสังคม  ทางออกประการแรกคลายกับของฮิวจ คือ 
การวิพากษเชิงวัฒนธรรมเพื่อเปดโปงความไมเปน “ธรรมชาติ” ของการจัดประเภทตางๆ เชน ที่กระทําโดยการแพทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุอํานาจเชิงผลิตผลที่ซอนเรนอยูในความเปนองคประธาน (Subject) ของผูทุพลภาพ  หรืออีกนัย
หนึ่งระบุอํานาจที่ผูทุพลภาพ “ขึ้นอยูกับ (Subject to)” เทรอเมนกลาววาวิธีเชนนี้เรียกวา “ภววิทยาเชิงวิพากษเกี่ยวกับตัวพวก
เราเอง (Critical ontology of ourselves)” ซ่ึงมีจุดสนใจอยูที่การคนหาที่มาที่ไปของความเปนตัวเรา  สวนอีกทางออกหนึ่ง เท
รอเมนเสนอวารูปแบบเชิงสังคมควรลมเลิกการอาศัยวิธีการแบบชนกลุมนอยที่อาศัยการอางถึงความพิการเพื่อสรางอัตลักษณ  
และหันเหการเคลื่อนไหวใหมาเนนในสิ่งที่กลุมตองการแทน (Tremain, 2001) 

ประเด็นนี้อาจจะกลาวใหชัดไดโดยอาศัยการแยกแยะของซูซาน เฮกแมน (Susan Hekman) ระหวางการเมืองที่
อาศัยอัตลักษณ (Identity politics) กับการเมืองที่อาศัยการรวมแบงเอกลักษณ (Politics of identification) การเมืองแบบแรก
อาศัยลักษณะเฉพาะบางอยางที่นิยามความเปนตัวตน เพื่อใชเปนฐานแหงเอกภาพของการเคลื่อนไหว  ในขณะทีก่ารเมอืงแบบ
หลังอาศัยความรูสึกรวมของบุคคลตางๆ เปนฐานการเคลื่อนไหว  แมบุคคลเหลานี้อาจจะมิไดมีลักษณะเฉพาะรวมกันใน
ลักษณะที่เรียกไดวามีอัตลักษณรวมกัน  เฮกแมนชี้วาในอันที่จริงแรงผลักดันสูความสําเร็จของการเมืองที่อาศัยอัตลักษณนั้น  
มิไดมาจากกลุมผูมีอัตลักษณรวมกันเทากับที่ไดมาจากกลุมบุคคลที่มีความรูสึกรวมกันเกี่ยวกับความจําเปนหรือปญหาบาง
ประการ  ทั้งนี้อาจยกตัวอยางกรณีของการเคลื่อนไหวแบบสตรีนิยมไดวาไมใชทุกคนที่มีอัตลักษณแหงความเปนสตรีที่จะ
เขามารวมการเคลื่อนไหว  แตผูที่รวมมือกันกลับเปนคนตางๆ ที่รวมกันเห็นปญหาที่สตรีเผชิญอยูตางหาก (Hekman, 2000) 



ประเด็นนี้สอดคลองกับขอโตแยงของทอม เชคสเปยร (Tom Shakespeare) ที่มีตอบรรดานักทุพลภาพศึกษาหัวรุนแรง ซ่ึง
เปนผูมีความพิการทางกายอยูเอง  นักทุพลภาพเหลานี้เห็นวาความสําเร็จของการเคลื่อนไหวเพื่อผูทุพลภาพจะไดมาจากผูมีอัต
ลักษณรวมกันเทานั้น  บุคคลอื่นๆ ที่มิไดมีความพิการแตกําลังศึกษาวิจัยหรือรวมในการเคลื่อนไหวถือเปนเพียงผูฉวยโอกาส  
เชคสเปยรช้ีวาอันที่จริงแลวความสําเร็จไดมาจากความรวมมือของผูทุพลภาพและไมทุพลภาพ  ประเด็นนี้จะเห็นไดชัดเมื่อ
พิจารณาวาบุคลากรทางการแพทยซ่ึงผูทุพลภาพบางสวนยังตองพึ่งพานั้นมิไดเปนผูทุพลภาพ  ดวยเหตุนี้แทนที่จะกีดกันคน
เหลานี้ออกไป ควรชวยใหเขาเหลานั้นเห็นปญหาและความจําเปนของผูทุพลภาพแทน (Shakespeare, 2005) 

รูปแบบเชิงสังคมกลาววากาย/ความพิการนั้นมีอยูเอง ในขณะที่ความทุพลภาพเปนสิ่งที่สังคมสราง  แตชิลดริกเสนอ
วาในที่สุดแลวควรเขาใจวากายนั้นเปนผลผลิตทางวาทกรรม เปนกายที่เปราะบางและพรอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  การ
พิจารณาทัศนะของเทรอเมนทําใหเราไดพบกรอบแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับตัวตนซึ่งไดมาจากฟูโกอันนํามาชวยอธิบาย
ทัศนะของชิลดริกตอไปไดตามกรอบแนวคิดแบบฟูโก  อํานาจเกี่ยวกับชีวะเกิดมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รางกายและพื้นฐานของการจัดการคือการจําแนกเปนปจเจกดวยการจัดประเภท  กายจึงเปนผลผลิตของวาทกรรมการจัด
ประเภทนี้  สวนกายที่มีอยูเองนั้นหามีไม  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะมนุษยคือองคประธาน (Subject) ซ่ึงมีความหมายสําคัญอยูที่
การเปน “Subjection” คือ การขึ้นอยูกับการกําหนดของอํานาจ 

นอกจากนี้กรอบแนวคิดของฟูโกยังแสดงใหเห็นวาไมเพียงแตกายเทานั้น  แตตัวตนที่คิดวามีอยูเองก็หาไดมีไม  ตัวตน
ที่มีเปนผลผลิตทางวาทกรรมจากการจัดประเภทที่พัฒนาบนพื้นฐานอํานาจเกี่ยวกับชีวะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดประเภท 
“กาย” ของมนุษย “ตัวตน” ที่บุคคลรูสึกวามีนั้น เปนเพียงอัตลักษณบนพื้นฐานการจัดประเภทเทานั้นเอง และยิ่งไปกวานั้น 
ความจริงอันเปนกลางก็ไมมีดวย  ทั้งนี้ เนื่องจากวาการคนหาความจริงนั้นอยูบนเงื่อนไขที่กําหนดโดยอํานาจเกี่ยวกับชีวะ
ตั้งแตตน  อีกทั้งการจะยอมรับวาสิ่งใดเปนความจริงหรือไมก็อยูภายใตเงื่อนไขนี้เชนกัน  การขึ้นอยูกับอํานาจภายนอกจึงมิได
แสดงถึงความเปราะบางของกายเทานั้น  แตยังรวมถึงตัวตนหรือส่ิงสรางทางวาทกรรมตางๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีการแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณภายนอกชัดเจน ยกตัวอยางเชน ถาความรูเกี่ยวกับการจัดประเภทเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงจะเกิด
แก “กาย” หรือ “ตัวตน” ดวยเชนกัน 
 
5. สรุปการวิพากษ 

การวิพากษแบบหลังสมัยใหมที่มีตอรูปแบบเชิงสังคมมีลักษณะของการรื้อโครงสรางภายในกรอบแนวคิดของฟูโก
อยางชัดเจน แมจะดูเปนทฤษฎีทางวิชาการ รูปแบบเชิงสังคมโดยพื้นฐานแลวมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู และการเคลื่อนไหวก็
ตองอาศัยองคประกอบอันสําคัญ 2 ประการ ไดแก (1) การแบงแยกระหวาง “ความพิการ” และ “ความทุพลภาพ” และ (2) การ
สรางอัตลักษณโดยอาศัยมโนทัศนเร่ืองความทุพลภาพ  ในการนี้ปรากฏวาผลเสียตกอยูกับผูทุพลภาพเอง  โดยเฉพาะบรรดา
คนที่มีความเจ็บปวยเรื้อรังอันเกี่ยวเนื่องกับความพิการ  ไมเพียงแตขอเรียกรองของคนเหลานี้ถูกมองขามในรูปแบบเชิงสังคม  
แตการเคลื่อนไหวบนฐานแหงรูปแบบนี้ยังนําไปสูการกดขี่บรรดาคนเหลานี้อีกดวย  

ในปจจุบันมีการวิพากษแนวคิดแบบหลังสมัยใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งของฟูโกจากจุดยืนตางๆ เชน ปรากฏการณวิทยา 
(Phenomenology) หรือสัจนิยมเชิงวิพากษ (Critical realism) แตก็ปฏิเสธไมไดวาการเคลื่อนไหวตามแนวคิดแบบหลังสมัยใหม
เปนการเปดศักราชใหมในทุพลภาพศึกษา  โดยปูทางสํารวจทางเลือกใหมๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับความทุพลภาพ 
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