บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและการศึกษาที่เกี่ยวของ
การศึกษาในครัง้ นี้ ถือเปนการศึกษาถึงกลไกการควบคุมทางเพศในบริบททางการเมือง
เพื่อศึกษาถึงประสบการณของนักการเมืองหญิงในเรื่องของการถูกควบคุมทางเพศ รวมถึงการมี
แนวทางในการจัดการ ควบคุม และการตอรองในประเด็นเรือ่ งขาวลือในเชิงชูส าวอยางไร แมทผี่ า นมา
การตอสูเรียกรองของผูหญิงอาจดูเหมือนไดรับการยอมรับ เชน การที่ผูหญิงมีสิทธิในการถือครอง
ทรัพยสิน การมีโอกาสทางการศึกษาและอาชีพการงานที่เพิ่มมากขึ้น เชน การกาวเขาสูอาชีพทาง
การเมือง หากแตประเด็นในเรื่องของเพศวิถี (Sexuality) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการกดขี่ผูหญิงไดเปน
อยางดี ยังคงติดตามผูห ญิงไมเวนแมแตพนื้ ทีท่ างการเมือง (ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการควบคุมในรูปแบบ
ของขาวลือในเชิงชูสาว เพื่อย้ําเตือนใหผูหญิงตระหนักถึงความสําคัญของกรอบความเปนหญิงที่ดี)
ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดมิตทิ างการศึกษาอยางรอบดานและเพือ่ ใหเกิดความสมบูรณของการศึกษา ผูศ ึกษา
จึงไดเลือกใชแนวคิดเพื่อทําการศึกษาเปนจํานวน 6 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดเพศสภาพ (Gender)
2. แนวคิดเพศวิถี (Sexuality)
3. แนวคิดเรื่องเพศที่ชอบธรรม และการกํากับเรื่องเพศของมนุษย
4. แนวคิดการควบคุมทางสังคม : อํานาจ และการตอตานขัดขืน
5. แนวคิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว
6. แนวคิดเรื่องขาวลือ
แนวคิดเรื่องเพศสภาพ (Gender)
ระบบเพศสภาพมีพื้นฐานจากการแบงงานตามเพศ (Sexual Division of Labour)
อันเนือ่ งมาจากสรีระตามธรรมชาติของผูห ญิงซึง่ ตองเปนฝายตัง้ ครรภและคลอดบุตร ดังนัน้ จึงไดเกิด
การแบงงานกันทําระหวางผูห ญิงและผูช ายขึน้ เพือ่ ใหสอดคลองกับสรีระของแตละเพศ อยางไรก็ตาม
การแบงงานกันทําระหวางเพศเปนเรื่องหนึ่ง แตกฏขอบังคับตาง ๆ ที่มีนัยยะวาฝายหนึ่งเหนือกวา
ฝายหนึ่งดอยกวา อีกทั้งเปนความสัมพันธที่ยึดความตองการของคนเพศเดียวเปนหลักถือเปนอีก
เรือ่ งหนึง่ แตหากถามวาการแบงงานตามเพศในลักษณะดังกลาวมีความดีงามอยูบ า งหรือไม คําตอบ
คือการแบงงานตามเพศนอกจากจะชวยทําใหโลกมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นแลว ยังทําใหการแบง
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งานกันทํามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวย หากแตในขณะเดียวกัน การแบงงานตามลักษณะดังกลาว
กลับไมใหอิสระแกมนุษย ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่ทุกอยางตองเปนไปตามระบบระเบียบของสังคม
อนึ่ง คุณลักษณะของผูชายที่เหนือกวาผูหญิงนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากความเกลียดชัง
ผูห ญิงของปรัชญาตะวันตกซึง่ ถือเปนรากฐานของการศึกษาสังคมศาสตร โดยสงผลตอการแบงแยก
สิ่งตาง ๆ ออกเปนทวิลักษณะขั้วตรงขาม (Binary Opposition) ที่เชื่อมโยงกับความเปนชายหญิง
เชน จิต-กาย เหตุผล-อารมณ วัฒนธรรม-ธรรมชาติ ระเบียบ-ความไรระเบียบ สาธารณะ-สวนตัว
ชาย-หญิง โดยคุณลักษณะของชายนั้นเหนือกวา/ดีกวา/สูงกวาคุณลักษณะของความเปนหญิง
ทุกประการ กลาวคือ จิต เหตุผล และวัฒนธรรมถูกเชื่อมโยงกับความเปนชาย ในขณะที่รางกาย
อารมณ และธรรมชาติ ถูกเชื่อมโยงกับความเปนหญิงในทางปรัชญาตะวันตก จึงสงผลใหผูชาย
และลักษณะที่เกี่ยวของกับความเปนชายกลายเปนตัวกําหนดความเปนมนุษย และจุดหมายของ
มนุษยโดยรวม ในขณะที่คําอธิบายและจุดมุงหมายของทฤษฎีเหลานี้กลับไมไดรวมผูหญิงไวดวย
เชน แนวคิดเรื่องสิทธิซึ่งเชื่อมโยงกับความสามารถในการใชเหตุผลและพื้นที่สาธารณะของผูชาย
เปนตน โดยที่รากฐานของการอธิบายความเปนหญิงความเปนชายซึ่งเต็มไปดวยอคติแหงการ
เหยียดหญิง (Misogyny) ขางตนนี้ สงผลใหเกิดพลังแหงการกดขี่ผูหญิงในประเด็นตาง ๆ ในทุก
ยุคสมัย โดยงานเขียนที่ชื่อวา The Difference Between Men and Women ของอริสโตเติล
สะทอนแนวคิดขางตนไวไดเปนอยางดี อริสโตเติลกลาวไววาความออนดอยของหญิงเปนสิ่งซึ่ง
ธรรมชาติกําหนดไวแลวอยางมีเหตุมีผล ผูหญิงมีคุณลักษณะเฉพาะที่ออนดอยกวาชายนับตั้งแต
วินาทีแรกของการเปนผูห ญิง ซึง่ ความออนดอยนัน้ เปนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไมไดและพัฒนาไมได ดังนั้น
ผูหญิงจึงควรยอมจํานนสยบตอความออนดอยที่มีอยูเพื่อทําใหเขาสูสภาพที่สมบูรณโดยธรรมชาติ
ของหญิง เนื่องจากจะสงผลดีแกตัวผูหญิงเอง ซึ่งสําหรับประโยคของการสั่งใหหญิงสยบยอมตอ
ความเปนหญิงทีอ่ อ นดอยขางตนนัน้ อริสโตเติลเริม่ จากการอธิบายบทบาทและสถานภาพของผูห ญิง
ผานระบบสืบพันธุ (Reproduction) ของผูห ญิงเองวาการทีผ่ ชู ายเหนือกวาผูห ญิงนัน้ เปนเพราะผูห ญิง
ไมสามารถปรุงแตงสารอาหาร (ประจําเดือน) ใหเกิดเชื้ออสุจิไดเหมือนน้ําคัดหลั่งของผูชาย
โดยอริสโตเติลจงใจนําเชือ้ อสุจเิ ปนตัวตัง้ และเทียบวัดกับสารปรุงแตงของผูห ญิงซึง่ กอใหเกิดขอสรุปที่
วาความเปนหญิง คือ ความไมสามารถที่จะกาวขั้นไปสูความเปนชาย จากนั้นเขาก็ไดนําความ
ไมสามารถในทีน่ ไี้ ปผูกติดกับการนิยามคําวา “ออนแอ” เพือ่ ตอกย้าํ ขอสรุปทีว่ า ผูห ญิงออนแอกวา
ผูชายเพราะผูหญิงขาดบางสิ่งที่ผูชายมี ดังประโยคที่อริสโตเติลกลาวย้ําวา “เด็กมีรูปรางคลายสตรี
สตรีคือบุรุษที่ไรสมรรถภาพ” (Important Men) หรืออาจกลาวไดวา ไมมีความเปนหญิงอยูจริงมี
แตความเปนชายที่ไมสมบูรณหรือผูหญิงถูกสรางมาจากชาย เปนสวนซึ่งเติมเต็มของชายเทานั้น
ขอสรุปของความเปนหญิงที่ออนดอยที่เกิดจากระบบสืบพันธุขางตนนั้น นําไปสูการเชื่อมโยงใน
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เรื่องตาง ๆ เชน หญิงไมสามารถใชเหตุผลไดเหมือนชายเนื่องจากเชื้ออสุจิของชายมีวิญญาณที่อยู
ในระดับ Rational Soul คือ ใชเหตุผลได แตไขของหญิงมีวิญญาณเพียงในระดับ Nutritive Soul
คือ สามารถกินอาหารและมีชีวิตในระดับ Sensitive Soul คือ มีความรูสึกเทานั้น ดังนั้น เมื่อผูหญิง
ไมสามารถที่จะใชเหตุผลไดเหมือนผูชาย ผูหญิงจึงมีหนาที่ผลิตทายาทใหกับผูชายเพียงอยางเดียว
และเมื่อผูชายเหนือกวาผูหญิงเชนนี้ ผูชายจึงสมควรเปนผูปกครองและผูหญิงที่ออนแอกวาจึงควร
เปนผูถูกปกครอง
จากการแบงแยกความเปนหญิงความเปนชายผานกรอบแนวคิดทวิลกั ษณนยิ มขางตนนัน้
สงผลใหเกิดการสรางฐานการอธิบายความเปนหญิงความเปนชายวาเกิดขึ้นจากความแตกตาง
ระหวางเพศหญิงและเพศชาย โดยเฉพาะในดานสรีระหรือชีววิทยา ซึ่งความตางในแงมุมนี้นําไปสู
การสรางขอสรุปอื่น ๆ วาหญิงชายมีความแตกตางกันในดานอื่น ๆ ดวย โดยที่ผูหญิงมีลักษณะที่
ออนดอยกวาผูชายและเปนคุณลักษณะที่ตายตัว ซึ่งเปนผลพวงที่ติดมากับธรรมชาติตั้งแตเกิด
ดังนั้น จึงไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ผูหญิงจึงตองจํานนตอความออนดอยของตัวเองที่กฎ
เกณฑธรรมชาติไดสรางขึ้นใหกับลักษณะของหญิง โดยทั้งหมดนี้เปนการมองความแตกตางของ
หญิงชายผานกรอบเรื่องเพศ (Sex) ซึ่งทายที่สุดแลว คําอธิบายนี้ถูกนําไปสรางเปนความเชื่อและ
คานิยมตาง ๆ ทีม่ ตี อ คุณลักษณะของหญิงทีพ่ งึ มีพงึ เปนตามทีส่ งั คมคาดหวังไว อาทิเชน ผูห ญิงตองมี
ความออนโยน เรียบรอย อบอุน ไมเด็ดขาด ตองพึ่งพา ถอยหนี ออนแอ อารมณออนไหว เปนแม
บาน ในขณะที่คุณลักษณะของชายจะมีลักษณะที่ตรงกันขามอยางสุดขั้ว กลาวคือ กาวราว
ทะเยอทะยาน หนักแนน เด็ดขาด อิสระ มีเหตุผล เขมแข็ง
อยางไรก็ตาม การจํานนตอสภาวะความเปนหญิงทีอ่ อ นดอยกวาชายในรูปแบบขางตนถูก
นักสตรีนิยมตั้งคําถามและปฏิเสธอยางสิ้นเชิงดวยการสั่นคลอนความเชื่อที่วาความเปนหญิงความ
เปนชายถูกสรางขึ้นดวยการบงชี้เพียงสรีระที่ธรรมชาติใหมา ซึ่งสงผลตอการรื้อและสรางขึ้นใหม
ของแนวคิดที่มองวาแทที่จริงแลวความเปนหญิงความเปนชายเกิดขึ้นจากการประกอบสรางทาง
วัฒนธรรมและสังคม และใชคําวา เพศสภาพ (Gender) แทน สําหรับเพศสภาพเปนสิ่งที่ปรากฏอยู
ทุกหนทุกแหงของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ดังนั้น เพศสภาพจึงมีการสรางขึ้นและผลิตซ้ํา โดยที่
ทุกคนจะมีการกระทําตามเพศสภาพอยางสม่ําเสมอโดยไมรูตัว เพศสภาพ (Gender) จึงมี
ความหมายที่ตรงขามกับคําวาเพศ (Sex) ที่จัดแบงประเภทของหญิงและชายโดยพิจารณาจาก
ฐานทางชีววิทยาเปนสําคัญ สําหรับฐานคิดดังกลาวนั้น การบงชี้ผูหญิงหรือผูชายตามเพศถูก
พิจารณาจากอวัยวะสืบพันธุเปนสําคัญ ซึ่งการแบงแยกหญิงชาย ตามเพศ (Sex) จึงมีแนวโนมที่
จะเปนสารัตถะนิยมที่เชื่อวาความแตกตางระหวางหญิงชายมีความชัดเจนตายตัวที่ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดและธรรมชาติบนโลกที่มีแคเพียงเพศหญิงกับเพศชายเทานั้น นอกเหนือจากนี้แลว
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เพศ (Sex) ยังเปนพื้นฐานในการจัดแบงประเภทของเพศ (Sex Categorization) ดวยวา มีเพียง
ผูหญิงและผูชายเทานั้น บนโลกซึ่งก็มิใชความจริงเสมอไป เนื่องจากยังมีการจัดแบงประเภทของ
เพศในรูปแบบที่ขามเพศภาพไดอีก เชน บุคคลที่ผาตัดศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนอวัยวะเพศ หรือใน
กรณีผูที่ชอบสวมใสเสื้อผาของเพศตรงขามโดยที่ไมไดผาตัดแปลงเพศ
ในที่สุดแลว นักสตรีนิยมเลือกที่จะหยิบใชกรอบความเปนหญิงความเปนชายใหมวา
เปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นจากสังคมที่ชายเปนใหญโดยผานกลไกเครื่องมือตาง ๆ เชน จารีต
ประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม ฯลฯ และสงผานความเชื่อตามสถาบันกระแสหลัก ความเปนหญิง
ความเปนชายที่ถูกสรางขึ้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลง รื้อถอนหรือสรางใหมได ดังนั้น การอธิบาย
ความเปนหญิงความเปนชายในมุมมองของนักสตรีนิยมจึงเปนการมองในลักษณะที่วา วัฒนธรรม
สรางความเปนหญิงความเปนชายและสรางความเปนเพศ โดยวัฒนธรรมจะเปนผูบอกวาเราควร
ปฏิบตั ติ วั อยางไร คิดอยางไรและเราควรคาดหวังอะไรจากผูอ นื่ และวัฒนธรรมจะเปนผูบ อกวาผูห ญิง
และผูช ายควรตองปฏิบตั ติ วั อยางไร เชน ผูห ญิงในวัฒนธรรมไทยตองเปนผูท เี่ รียบรอย ในขณะทีผ่ ชู าย
ไมถูกคาดหวังใหเปนเชนนั้น หรือภรรยาตองเชื่อฟงสามี สามีตองเปนผูนําในครอบครัว หรือผูหญิง
ตองใหความสําคัญกับหนาที่ของความเปนภรรยาและมารดามากกวาการประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงาน ผูหญิงคนใดเปนผูเกี้ยวพาราสีผูชายกอน ผูหญิงคนนั้นจะถูกตําหนิจากสังคม
สิ่งเหลานี้จึงเปนความคาดหวังที่สังคมมีตอความเปนหญิงความเปนชาย ซึ่งหากใครไมปฏิบัติตาม
ทีส่ งั คมคาดหวังก็จะพบกับสิทธานุมตั ิ (Sanction) จากสังคมในเชิงลบ เชน การติฉนิ นินทา เยาะเยย
หรือถากถาง เปนตน ซึง่ ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของซีมอ็ น เดอ โบวัวร (Simone de Beauvoir)
นักสตรีนิยมซึ่งไดรับอิทธิพลจากนักคิดสายสารัตถะนิยม (Existentialism) ซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่วา
การแบงหนาที่และบทบาททางเพศ รวมถึงความเปนชายหญิงเปนเรื่องที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไมได และอธิบายความเปนไปเชนนี้วาเปนสิ่งที่เกิดจากการสรางและปลูกฝงของ
สังคม นั่นคือ ผูหญิง “ไมไดเกิดมาเปนผูหญิง แตกลายมาเปนผูหญิง” (One is not born, but
rather becomes, a woman) (อมรสิริ-กนิษฐ อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2543, น. 389)
โดยกระบวนการปลูกฝงของสังคม ดังนั้น โครงสรางความเปนชายหญิงและความสัมพันธของ
ทั้งสองเพศจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได สําหรับซีม็อน เดอ โบวัวร แลว บทบาททางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของผูหญิงซึ่งอยูในสภาพที่ถูก กดขี่ ถูกลดคุณคา ถูกกําหนดใหเปนผูตาม หรือ
“ถูกทําใหเปนคนนอก” (the Other) ทั้งจากขออางในเรื่องของความแตกตางทางกายภาพและ
ลักษณะของความเปนหญิง ลวนเปนภาวะที่เกิดจากการหลอหลอมทางสังคมทั้งสิ้น แนวคิดของ
ซีม็อน เดอ โบวัวร จึงเปนการปฏิเสธแนวคิด แบบสารัตถะ ซึ่งอธิบายในเรื่องของแกนหรือสาระของ
ความเปนเพศหญิงและเพศชายจากสรีระวิทยา (เชน ความออนโยน การมีประจําเดือน ความเปนแม
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ความกลาหาญ) ที่ไมวาในบริบททางสังคมใด สารัตถะนั้นก็ไมสามารถที่จะถูกลดทอนหรือทําลาย
ลงไปไดอยางสิน้ เชิง ควบคูไ ปกับการพยายามทีจ่ ะนําแนวคิด การประกอบสราง (Constructionism)
ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อวาความเปนหญิงและความเปนชายซึ่งจะสงผลตอบทบาทระหวางเพศนั้นเปน
เรื่องของการประกอบสราง และกระบวนการใหความหมายทางสังคม เพื่อนํามาใชในการอธิบาย
สภาวะที่ผูหญิงตองเผชิญ ซึ่งการใชขออางในเรื่องของความแตกตางทางกายภาพเพื่อกดขี่ผูหญิง
ไมใชเรื่องทางธรรมชาติที่ผูหญิงตองยอมจํานนกับชะตากรรมดังกลาวอีกตอไป แตเปนเรื่องของ
กระบวนการขัดเกลาและกระบวนการหลอหลอมที่สถาบันทางสังคมสรางขึ้นมา หรือเราอาจกลาว
ไดวาภาวะอัมพาตที่ผูหญิงเผชิญอยูนั้น ไมใชแคเพียงเหตุผลในเรื่องของความแตกตางทางดาน
การสืบพันธุเทานั้น แตมีวาทกรรมซึ่งสังคมและวัฒนธรรมกําหนดขึ้นเปนผูสรางและกําหนดชีวิตที่
เปนไปของผูหญิง ซึ่งหากประพฤติตัวผิดไปจากกรอบที่สังคมตั้งไว (ซึ่งถูกเรียกวาผิดธรรมชาติ)
ก็จะกลายเปนคนที่ชั่วรายไปในทันที นอกจากนี้แลว สําหรับนักสตรีนิยมนั้น เชื่อวาความเปนหญิง
ความเปนชายถือเปนสิ่งที่สามารถแปรเปลี่ยนไดตามเวลาและสถานที่ กลาวคือ ความเปนหญิง
ความเปนชายในยุคสมัยหนึ่งอาจไมใชลักษณะความเปนหญิงความเปนชายในอีกยุคสมัยหนึ่ง
เชน สังคมไทยในอดีต ผูห ญิงชนชัน้ กลางหรือชนชัน้ สูง ถูกคาดหวังใหอยูก บั บานเพือ่ ดูแลครอบครัว
เนื่องจากการทํางานนอกบานถือวาเปนเรื่องที่ไมมีเกียรติ แตในปจจุบันการทํางานนอกบานกลาย
เปนเรื่องปกติและอาจถือเปนความจําเปนสําหรับบางครอบครัว ในอีกดานหนึ่ง เมื่อความเปนหญิง
เปนชายถูกสรางขึ้นจากสังคม ผลที่ตามมาคือในแตละสังคมความเปนหญิงความเปนชายจะถูก
คาดหวังในแตละสังคมแตกตางกัน เชน ผูห ญิงชนบทในภาคเหนือจะมีอสิ ระ ในการเลือกคูม ากกวา
ผูหญิงชนบทในภาคใต นอกจากนี้ ในสวนของการใหความหมายทางสังคมตอความเปนเพศยัง
เปนผลมาจากสถาบันทางเศรษฐกิจและสถาบันทางการเมืองในแตละยุคสมัยและแตละสังคมที่
แตกตางกันอีกดวย เชน ในชวงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ผูชายในประเทศที่เขารวมสงคราม
ตองออกไปรบ ดังนั้น ผูหญิงจึงถูกเรียกรองใหออกมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและงาน
ดานอื่นแทนผูชาย ทั้งนี้ เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจสามารถดําเนินตอไปได แตเมื่อสงครามยุติ
ผูหญิงกลุมดังกลาวกลับถูกผลักออกจากตลาดแรงงาน พรอมไปกับการถูกเนนย้ําวาหนาที่ของ
ผูหญิงหรือสิ่งที่ผูหญิงทําไดดีที่สุด คือ การดูแลบานและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูชายไดมีงานทํา
(จอมญาดา ชื่นประจักษกุล, 2548, น. 15-19)
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันแมวาการที่ผูหญิงออกมาทํางานในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
นาที่จะทําใหสถานะและการแบงงานกันทําระหวางเพศเปลี่ยนแปลงไป แตประสบการณของ
ผูหญิงหลายกลุม ชี้ใหเห็นวางานบานยังคงเปนความรับผิดชอบของผูหญิง ทั้งที่ผูหญิงเหลานั้น
จําเปนตองทํางานนอกบานดวย ประสบการณดังกลาวจึงชี้ใหเห็นวาบทบาทและความคาดหวังที่
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เชื่อมโยงกับเพศสภาพจึงเปนเรื่องที่เปลี่ยนไดยาก (จอมญาดา ชื่นประจักษกุล, 2548, น. 16)
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากความเป น หญิ ง ถู ก อิง อยูกับลักษณะและบทบาทของชายหญิง อยางที่ เ ปนอยู
ซึ่งสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับทวิลักษณะในปรัชญาตะวันตกที่เกี่ยวของกับการแบงพื้นที่ออกเปน
อาณาบริเวณสาธารณะและสวนตัว โดยที่ในเรื่องของปจเจกและครอบครัวถือเปนพื้นที่ของผูหญิง
ซึ่งสิ่งที่เปนอยูหรือเกิดขึ้นในพื้นที่สวนตัวนั้นแตกตางจากความเปนไปและความสัมพันธระหวางคน
ในพืน้ ทีส่ าธารณะ ฉะนัน้ การมองความเปนชายหญิงโดยอิงเขากับพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ทีส่ ว นตัว
เชนนี้ จึงทําใหเกิดภาพลักษณของผูชายที่ทํางานนอกบานและผูหญิงที่ทําหนาที่แมบาน ซึ่งการที่
บทบาทหนาทีข่ องผูห ญิงถูกกําหนดโดยการเชือ่ มโยงผูห ญิงเขากับพืน้ ทีส่ ว นตัว กลายเปนคําอธิบาย
ในการกีดกันผูห ญิงออกจากพืน้ ทีส่ าธารณะ (จอมญาดา ชืน่ ประจักษกลุ , 2548, น. 12) ซึง่ สอดคลอง
กับฮานนา อาเร็น (Hannah Arendt) ทีเ่ ห็นวา พืน้ ทีข่ องกิจกรรมพืน้ ฐานทีเ่ ปนเงือ่ นไขของความเปน
มนุษย (Vita actival) นั้น ถูกแบงออกเปนอาณาบริเวณสาธารณะ (Public Realm) และ
อาณาบริเวณสวนตัว (Private Realm) โดยอาณาบริเวณสาธารณะนั้น เปนพื้นที่ของการปรากฏ
ใหเห็น (Space of Appearance) เปนอาณาบริเวณแหงแสงสวางความรุงโรจน และอิสรภาพของ
การพูด (การใชเหตุผล) และการกระทํา (Speech and Action) ในขณะที่อาณาบริเวณสวนตัวจะ
ถูกปกคลุมดวยความมืด และเปนอาณาบริเวณทีม่ นุษยถกู พันธนาการดวยความจําเปนของชีวติ และ
เปนความจริงที่จาํ กัด ดังนัน้ อาณาบริเวณสาธารณะจึงมีความหมายเทียบเทากับ “โลก” แตเปนโลก
ในความหมายของสิ่งที่มนุษยรวมกันสรางขึ้น เพื่อดํารงอยูรวมกัน และเปนที่สรางความทรงจํารวม
กัน รวมถึงเปนสิ่งที่จะคงอยูสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน นอกจากนี้ แนวทางดังกลาวมีขอใหญใจความอยู
ที่การชี้ใหเห็นวาพื้นที่สาธารณะนั้น ไมใชพื้นที่ที่มีความนารื่นรมย โปรงใส เปนกลาง เทาเทียม
และเปดกวาง อยางที่ขบวนการตามหาพื้นที่สาธารณะหมายมั่นใหเปน แตแทที่จริงแลว พื้นที่
สาธารณะเปนพื้นที่ของคนเฉพาะกลุม และเต็มไปดวยการตอสูช ว งชิงการนิยามความหมาย (สุธาริน
คูณผล, 2541, น. 183) เชนเดียวกับ แนนซี่ เฟรเซอร (Nancy Fraser) ซึ่งเห็นวาการสื่อสารใน
อาณาบริเวณสาธารณะไม ไดเ กิดขึ้นทามกลางสูญญากาศ แตเกิดขึ้นบนสังคมที่เต็มไปดวย
เพศสภาพ เชื้อชาติ ชนชั้น ชาติพันธุ และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดวยเหตุดังนั้น
จึงเปนไปไมไดที่สมาชิกของสังคมจะเขามามีสวนรวมในการถกเถียงในประเด็นสาธารณะอยาง
เปนเหตุเปนผลและมีลักษณะวิพากษไดอยางเทาเทียม สิ่งที่เกิดขึ้น ในอาณาบริเวณสาธารณะก็
คือมีคนบางกลุมที่ถูกเบียดขับหรือกีดกันออกไปจากกระบวนการนี้เสมอ หรือไมอยางนั้นก็ถูกโจมตี
จนตองเงียบไปเอง ทามกลางสังคมที่เต็มไปดวยความไมเทาเทียมและชองวางระหวางกลุมคน
ผูไ ดเปรียบและเสียเปรียบนัน้ ฝายทีเ่ สียเปรียบจะไมสามารถใชอาณาบริเวณสาธารณะเพือ่ สะทอนและ
ตอสูเ พือ่ ความตองการของตนได เสียงของคนกลุมนี้จะถูกปฏิเสธหรือไมอยางนั้น ก็ตกอยูภายใตการ
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ครอบงําของอะไรบางอยาง นั่นหมายความวาอาณาบริเวณสาธารณะที่เปนเอกนี้ไมไดนําไปสู
ความเปนประชาธิปไตย (ศิโรตม คลามไพบูลย, 2542, น. 278-279) ดังนั้น สําหรับนักสตรีนิยม
แลว พื้นที่สาธารณะจึงไมไดเปนเพียงฉากที่วางเปลาหรือหยุดนิ่งเพื่อรองรับปรากฏการณทาง
สังคมอีกตอไป แตกลับเปนตัวกําหนดและมีปฏิสมั พันธกับปรากฏการณทางสังคม และเปนปรากฏ
การณทางสังคมในตัวเอง ดังนั้น การเกิดขึ้นและดํารงอยูของพื้นที่หนึ่ง ๆ นั้น จึงเปนการผสมผสาน
ระหวางการสรางเชิงกายภาพและ การสรางโดยกระบวนการทางสังคม (ศิโรตม คลามไพบูลย,
2542, น. 167)
อยางไรก็ตาม นักสตรีนยิ มกลับไดรบั การวิจารณโดยรวมวาแนวคิดดังกลาว ถูกครอบงํา
โดยวิธีคิดแบบชนชั้นกลางตะวันตก ผิวขาว ซึ่งยึดติดอยูกับรูปแบบของความสัมพันธทางเพศวา
ตองเปนเรื่องระหวางชายหญิงเทานั้น โดยการครอบงําดวยมิติตาง ๆ เหลานี้กับวิธีคิดที่เชื่อใน
ความเปนสากล (Universality) ของความเปนหญิงและประสบการณของการกดขี่ สะทอนใหเห็น
ถึงอิทธิพลของระบอบอํานาจของปตาธิปไตย เนื่องจากนักสตรีนิยมมีแนวโนมที่จะกีดกันผูหญิงอีก
หลายกลุมที่มีประสบการณตางออกไปหรือมองความเปนผูหญิงที่ตางไปจากการสราง การผลิต
ความรูและการตอสูของสตรีนิยม ซึ่งผูหญิงเหลานี้รูสึกวาตนไมสามารถรับหรือเปนพวกเดียวกับ
สตรีนิยมที่ไมไดรวมเอาความเขาใจและประสบการณของผูหญิงเหลานี้ไวได ดังนั้น การยึดเอา
ประสบการณของคนกลุมเดียวแลวเหมารวมวาเปนลักษณะหรือเปนเรื่องราวรวมกันของคนที่มี
เพศสภาพหญิงทัง้ หมดมีลกั ษณะและวิธคี ดิ และการใชอาํ นาจในลักษณะที่ ไมตา งไปจากการกีดกัน
ผูหญิงของระบบปตาธิปไตย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546, น. 10)
การนําแนวคิดเพศสภาพ (Gender) เขามาใชในการศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้ เปนการ
หยิบยกแงมุมในเรื่องของทวิลักษณะขั้วตรงขาม (Binary Opposition) รวมถึงการแบงพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่สวนตัวเขามาทําการศึกษาวาเพศสภาพเขาไปทําหนาที่ในพื้นที่ทางการเมือง
ซึ่งเปนเรื่องของโครงสรางทางอํานาจที่ผูชายเปนใหญภายใตบริบทของขาวลือในเชิงชูสาวของ
นักการเมืองหญิงอยางไร แมวาเรามักจะไดยิน คํากลาวที่วา “การเมืองไมมีเพศ” ก็ตาม นอกจากนี้
การศึกษาในสวนของพื้นที่สาธารณะ-พื้นที่สวนตัวในครั้งนี้ ก็เพื่อศึกษาวาเมื่อผูหญิงถูกรวมเขาไป
อยูในพื้นที่ทางการเมืองซึ่งไมนาที่จะมีเรื่องของความสัมพันธเชิงชูสาว (เรื่องของปริมณฑลสวนตัว)
เขาไปเกี่ยวของ แตเหตุใดประเด็นในเรื่องดังกลาวจึงสงผลตอความนาเชื่อถือรวมถึงความดีงาม
ของนักการเมืองหญิงและชายอยางแตกตางกัน
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แนวคิดเพศวิถี (Sexuality)
เพศวิถี หรือระบบความเชื่อ ความหมายเรื่องเพศ (Sexuality) สําหรับนักสตรีนิยม
โดยเฉพาะนักสตรีนิยมแนวสุดขั้ว/รากเหงา ถือเปนโครงสรางที่มีความสําคัญที่แมแตโครงสรางการ
กดขี่ ผู ห ญิ ง ในรู ปแบบอื่ น ๆ ซึ่ งปรากฏในพื้นที่สาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่ องของการผลิ ต
(Production) การสืบพันธุ (Reproduction) หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ไมสามารถใชอธิบายใหเห็นถึงสภาพการถูกกดขี่ของผูหญิงเมื่อสภาพบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป อยางไรก็ตาม แมวาโครงสรางการกดขี่ผูหญิงในเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ในสวนของโครงสราง
ที่มีผลตอสภาพความไมเทาเทียมของผูหญิงและผูชายตามขอเสนอของจูเลียต มิทเชลล (Juliet
Mitchell) นักสตรีนิยมแนวสุดขั้ว/รากเหงา ดังกลาวขางตนนั้น ประกอบดวย โครงสรางแรก ซึ่งเปน
เรื่องของการผลิต (Production) นั้น ถูกทาทายจากสภาพเศรษฐกิจเปนสําคัญ สืบเนื่องจากระบบ
อุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเริ่มมีการนําเครื่องจักรกลเขามาใชในระบบการผลิตหลัก
หากแตเงื่อนไขที่ผูหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบ อันมีสาเหตุจากการมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตาง
จากผูชายยังคงปรากฏใหเห็นอยู จึงทําใหเราตองหันกลับมาพิจารณาประเด็นในพื้นที่สวนตัวของ
ผูหญิงใน โครงสรางที่สอง ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของการสืบพันธุ (Reproduction) อันหมายถึงการ
เปนแมและการเปนภรรยา โดยโครงสรางดังกลาวไดกลายเปนบทบาทหนาที่หลักของผูหญิงและ
ถูกใหความหมายวาเปนเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไมได อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การกีดกันผูหญิงออกจากระบบการผลิต อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาตอมาเราไดเห็นถึง
วิ วัฒนาการในเรื่องการคุมกําเนิด ซึ่งทําใหเรื่องของเพศสัมพันธ (Sex) และ การสืบพันธุ
(Reproduction) ถูกแยกออกจากกัน ซึ่งนั่นหมายถึง ผูหญิงสามารถที่จะควบคุมระบบการสืบพันธุ
(Reproduction) ของตนเองได ดังนั้น จึงทําใหการเปนแมกลายเปนบทบาทหนึ่งที่ผูหญิงสามารถ
เลือกที่จะเปนหรือไมก็ได ในขณะเดียวกันเราไดเห็นความพยายามของสังคมในการสรางกลไกเพื่อ
ใหการสืบพันธุดํารงอยูตอไป ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหสถาบันการแตงงานและสถาบันครอบครัวซึ่ง
เปนพื้นที่ของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมตองการลมสลาย โครงสรางที่สาม เพศวิถี
(Sexuality) ซึ่งถือไดวาเปนสภาพสะทอนของระบอบปตาธิปไตยที่ผลิตซ้ําความไมเทาเทียมกัน
และทําใหเราไดเห็นถึงอุดมการณชุดหนึ่งซึ่งทรงพลังสูงมากในสังคมปตาธิปไตย กลาวคือ รูปแบบ
เพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) ซึ่งกลายเปนรูปแบบความสัมพันธที่เปนภาคบังคับและ
ถูกนิยามวาเปนเรื่องธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่รูปแบบความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวเปนเพียงรูปแบบที่
ถูกสถาปนาโดยการมีผูชายเปนศูนยกลางเทานั้น ดังนั้น เรื่องเพศ (Sex) จึงถูกใหความหมายโดย
เชื่อมโยงกับความแตกตางเชิงกายภาพระหวางชายหญิง และการกระทําหรือกิจกรรมเชิงสังวาส
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ของมนุษยสงผลใหผูหญิงในสังคมปตาธิปไตยถูกนิยามใหเปนวัตถุทางเพศ (Sex Object) ที่คอย
ตอบสนองความตองการทางเพศสําหรับผูชาย โครงสรางสุดทาย การบวนการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) การที่ผูหญิงมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถตั้งครรภรวมถึงคลอดบุตรทําให
หนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรกลายเปนหนาที่ของผูหญิง ทั้งที่ในความเปนจริงแลวความเปนมารดามี
ความเกีย่ วของกับความเปนสถาบันทางการเมือง และดวยเหตุนจี้ งึ ทําใหเราเห็นการปรากฏขึน้ ของ
อุดมการณชุดใหมที่พยายามยึดโยงผูหญิงและผูชายเขาไวดวยกันอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ก็ทําใหคนพบวาไมมแี งมมุ ในพืน้ ทีส่ ว นตัวใดของผูห ญิงทีไ่ มถกู กลไกควบคุม สําหรับอุดมการณชดุ ใหม
ดังกลาวนัน้ ประกอบดวย อุดมการณในเรือ่ งความเปนแม (Motherhood) ความรัก (Culture of
Romance) รวมถึงเรื่องของความงาม (Beauty)
สําหรับเพศวิถี (Sexuality) นั้น มีความหมายครอบคลุมถึงประเด็นในเรื่องของการ
แสดงออกในเรื่องเพศ (Sex act) อัตลักษณ (Identity) ความปรารถนา (Erotic desire) Practice
Appearance, การตบแตงและการนําเสนอทางรางกาย พฤติกรรม กิริยา มารยาท ที่เหมาะสม
ตามเพศสภาพ การเปนที่ดึงดูดใจ (Attraction) การเริ่มตนความสัมพันธ การดําเนินความสัมพันธ
และการจบความสัมพันธในเชิง Erotic รวมถึงเรื่องของเพศสัมพันธ (Sex) แตสําหรับสังคมใน
ระบอบปตาธิปไตยแลวนั้น รูปแบบของเพศวิถี (Sexuality) ที่ไดรับการยอมรับและถูกกลาวอางวา
เปนรูปแบบความสัมพันธแบบธรรมชาติและไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกลายเปนรูปแบบความ
สัมพันธที่เปนภาคบังคับสําหรับคนในสังคม คือ รูปแบบเพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) ทั้งที่
ในความเปนจริงแลวระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศ (Sexuality) ดังกลาว มีความเชื่อมโยง
กับประเด็นในเรื่องของความไมเทาเทียมทางเพศ (Gender inequality) อยางใกลชิด อีกทั้งยังถือ
เปนภาพสะทอนของระบอบปตาธิปไตยและผลิตซ้ําความไมเทาเทียมโดยมีโครงสรางในเรื่องของ
การสืบพันธุ (Reproduction) รองรับและสรางความชอบธรรมใหสามารถดํารงอยูไ ด ดังนัน้ รูปแบบ
เพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) จึงเปนการสรางและการกํากับโดยอํานาจอยางเขมงวด
กลาวคือ ประการแรก การที่รูปแบบความสัมพันธแบบเพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) มีความ
เกี่ยวของกับการควบคุมเนื้อตัวรางกายของผูหญิง การสรางอุดมการณรวมถึงระบบความเชื่อที่ทํา
ใหผูชายสามารถเขาถึงรางกายของผูหญิงไดจึงถือเปนรูปแบบความสัมพันธที่ถูกนิยามจากผูชาย
เปนศูนยกลางและทําใหเรือ่ งของเพศสัมพันธ (Sex) ถูกนิยามใหหมายถึงการรวมเพศของอวัยวะเพศ
สองประเภทที่ตางกันที่การลวงล้ําของอวัยวะเพศชายเขาไปภายในอวัยวะของเพศหญิง โดยมี
จุดหมายปลายทางอยูที่การสําเร็จความใครของชายนั้น อาจไมใชรูปแบบความสัมพันธที่สราง
ความพึงพอใจทางเพศแกผูหญิงเสมอไป เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธดังกลาวนาที่จะเปน
ความสัมพันธทางเพศเพื่อดํารงการสืบพันธุของมนุษยชาติ (Reproductive act) มากกวา
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ในขณะเดียวกัน เพศสัมพันธในรูปแบบดังกลาวสามารถสรางการกระตุนเราทางเพศใหแกผูชายได
เปนอยางดี ดังนั้น ผูหญิงจึงมีฐานะเปนเพียงวัตถุทางเพศ (Sex object) ที่ตอบสนองความตองการ
ทางเพศใหแกผูชาย ประการที่สอง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กรอบความเชื่อความหมายเรื่องเพศ
ในพื้นที่ทางการเมืองและสังคมเปนไปในแนวทางที่ยึดแนวศีลธรรมซึ่งเนนการจํากัดเรื่องเพศไวที่
การแตงงานในรูปแบบความสัมพันธระหวางชายหญิงในระบบผัวเดียวเมียเดียวเพื่อการเจริญพันธุ
และเปนเรื่องของความรักและความผูกพัน (Romantic Love) ซึ่งเชื่อมโยงกับความสัมพันธใน
รูปแบบเพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) รวมถึงกรอบความเชื่อความหมายเรื่องเพศที่เนนใน
เรื่องของการลงโทษพฤติกรรมและความสัมพันธที่ตางไปจากกรอบความสัมพันธดังกลาวอันเปน
กรอบทีร่ ฐั และชนชัน้ กลางยึดถือ ดังนัน้ สําหรับเรือ่ งเพศของผูห ญิงจึงถูกจํากัดอยูภ ายใตการแตงงาน
อยางเขมงวด ในขณะที่มีขอยกเวนสําหรับผูชาย อนึ่ง ทั้งที่กรบและระบบความหมายเรื่องเพศนั้นมี
ความหลากหลายที่มากไปกวารูปแบบเพศวิถีแบบชายหญิง (Heterosexuality) แตเรากลับเชื่อวา
มีรูปแบบที่ดีและเหมาะกับทุกคนเพียงรูปแบบเดียวที่ดูเหมือนเปนเรื่องเชิงสังวาสที่ Romantic และ
Sexy ทั้งที่รูปแบบของเพศวิถีแบบชายหญิง (Heterosexuality) ที่ฝายชายริเริ่มในทุกความหมาย
ในขณะที่ฝายหญิงยอมตามในทุกความหมาย เปนเรื่องของกากดขี่ เอารัดเอาเปรียบทั้งทาง
รางกาย ทางอารมณ และทางจิตวิญญาณ
อยางไรก็ตาม การนิยามเพศวิถี (Sexuality) ในสังคมปตาธิปไตยวาหมายถึงรูปแบบ
เพศวิถีแบบชายหญิง (Heterosexuality) และเราถูกทําใหเชื่อวาเปนรูปแบบความสัมพันธที่ดีและ
เหมาะสมกับทุกคนนั้น ทําใหผูหญิงถูกนิยามในสองความหมายหลักที่มีความเกี่ยวของกับประเด็น
ในเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน กลาวคือ ประการแรก นิยามในความหมายของ
“การเปนแม” โดยที่ความเปนแมในที่นี้ไมใชเรื่องของความเปนธรรมชาติ แตมีความเกี่ยวของกับ
ความเปนสถาบันทางการเมืองและเรื่องของอุดมการณที่ควบคุมกํากับใหผูหญิงตองตั้งครรภ
คลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตร และความหมายที่สอง ถูกนิยามในความหมายของการเปน “วัตถุทาง
เพศ” (Sex object) เพื่อตอบสนองความตองการของผูชาย ซึ่งความหมายของผูหญิงในประเด็น
สุดทายนี้ทําใหเรามีแนวโนมที่จะมองประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับเพศวิถี (Sexuality) ของผูหญิง
วาเปนปญหา เปนสิ่งที่ผิดหรือไมดีงาม ไมวาจะเปนเรื่องของความงามในอุดมอคติ (Ideal body)
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ความสวย ความอวน ความผอม เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากเราถูกทําใหรับรูวา
การปรนเปรอความตองการทางกายหรือคนที่ใหความสําคัญกับรางกายของตัวเอง ถือเปนเรื่องที่
ไมนาชื่นชมและเปนเรื่องที่ไรสาระตามฐานความเชื่อในเรื่องจิตใจ (Mind) และ รางกาย (Body)
ของอริสโตเติล ที่เชื่อวารางกายซึ่งเปนเรื่องของอารมณจะถูกควบคุมโดยจิตใจซึ่งเปนของเหตุผล
อีกทั้งยังมีความสูงสงกวารางกาย
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นอกจากนี้ การนิยามผูหญิงวาเปนวัตถุทางเพศ (Sex object) ตามระบอบปตาธิปไตย
ซึ่งเนนรูปแบบความสัมพันธแบบเพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) เพียงอยางเดียว ไดทําให
ผูหญิงสรางความพยายามในการเปนวัตถุทางเพศอยางรูเทาไมถึงการ ดวยความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาที่มีตอ Ideal body และอุดมการณในเรื่องของความรักและความผูกพัน (Romantic Love)
อีกทั้งการนิยามใหผูหญิงเปนวัตถุทางเพศที่ตองตอบสนองความตองการของผูชายและการที่
คุณคาหลักของผูหญิง ถูกนิยามดวยเรื่องของความสวย ไดทําใหเรื่องของความสวย และการเปนที่
ดึงดูดใจทางเพศ (Sex Appeal) ถูกเชื่อมโยงเขากับเรื่องของการตอบสนองความตองการของ
ผูชาย คุณคาของผูหญิงสวยสําหรับผูชายจึงเปนเหมือนเพียงการที่ไดขับรถเฟอรรารี่ราคาแพง
เพียงเพื่อแสดงใหเห็นวาผูชายคนนั้นไมธรรมดา ดังนั้น การที่คนในสังคมใหคุณคากับเรื่องของ
ความสวยของผูหญิง จึงทําใหแงมุมในเรื่องของรูปลักษณภายนอก (Appearance) กลายเปน
แงมุมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของผูหญิง ทั้งที่แงมุมดังกลาวถือเปนรูปแบบของการกดขี่เอารัด
เอาเปรียบผูหญิง และทําใหผูหญิงกลายเปนวัตถุทางเพศเพื่อตอบสนองความตองการของผูชาย
อยางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการดึงเอาพลังงานของผูหญิงซึ่งควรที่จะถูกนําไปใชในการสรางสรรคเรื่อง
อื่น ๆ แทนการทําใหตัวเองมีความสวยงามตามมาตรฐานความงามของสังคมปตาธิปไตยที่การเขา
ใกลมาตรฐานความสวยเปนไปไดยาก และเนื่องจากการที่มาตรฐานถูกตั้งไวในลักษณะที่ไมมีผูใด
สามารถที่จะเปนเชนนั้นได จึงทําใหผหู ญิงจําเปนตองใชเวลาทั้งชีวิตเพื่อไปใหถึงมาตรฐานความ
งามนั้น ดังนั้น สําหรับนักสตรีนิยม แนวสุดขั้ว/รากเหงาแลว การสรางอุดมการณในเรื่องของความ
สวยจึงเปนอุบายหรือกลลวงของระบอบปตาธิปไตย นอกเหนือจากนี้แลว ประเด็นในเรื่องของ
ความรักและความผูกพัน (Romantic Love) ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผูหญิงสรางความพยายาม
ในการเปนวัตถุทางเพศโดยรูเทาไมถึงการ กลาวคือ การที่สังคมใหคุณคากับความสําเร็จและความ
สุขขั้นสูงสุดของผูหญิงโดยการแตงงาน จึงทําใหผูหญิงพยายามที่จะพัฒนาวิธีการตาง ๆ เพื่อทําให
ผูชายผูกพัน อยางไรก็ตาม ความรักแบบโรแมนติก ก็ถูกอธิบายโดยนักสตรีนิยมที่พูดในภาษาแบบ
นี้วาเปนเครื่องมือของระบอบปตาธิปไตยอีกเชนเดียวกัน โดยที่คนในสังคมมักจะชอบกลาววา
ความรักและความผูกพัน (Romantic Love) นั้นอยูคูกับโลกนี้ ซึ่งสําหรับนักสตรีนิยมแนวสุดขั้ว/
รากเหงาแลว ประเด็นในเรื่องดังกลาวกลับไมเปนความจริง เนื่องความรักแบบโรแมนติก ถือเปน
สิ่งใหมที่เพิ่งจะปรากฏขึ้น แมวาความรักจะมีเกิดขึ้นมานานแลว เพียงแตมีการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบ โดยที่อุดมการณในเรื่องของความรักและความผูกพัน (Romantic Love) อยางที่เราเห็น
เกิดขึ้นไมเกินคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งสาเหตุที่เกิดอุดมการณในรูปแบบนี้ก็เนื่องจากเหตุผลที่ผูหญิง
เริ่มมีภาษาและชองทางที่สามารถพึ่งพาตนเองโดยที่ไมตองผูกพันอยูกับผูชายในฐานะของการเปน
คนรัก ฐานะภรรยา และฐานะแม ดังนั้นการปลอยใหผูหญิงมีอิสระในการทํากิจกรรมทั้งทางสังคม
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และเศรษฐกิจ ก็จะทําใหการควบคุมเนื้อตัวรางกายของผูหญิงสามารถทําไดยากมากขึ้น ระบอบ
ปตาธิปไตยจึงไดสรางอุดมการณที่เรียกวา Culture of Romance ขึ้นมา ดังคํากลาวของชูลามิท
ไฟนสโตน (Shulamith Firestone) ในลักษณะที่วา การที่ระบอบปตาธิปไตยบอกวาชีวิตนี้ผูหญิง
ควรที่จ ะมีความสัมพันธพิเศษที่เปนความสัมพันธในแบบที่มองตาก็รูใจและเปนความใกลชิด
(Intimacy) อยางที่ผูหญิงจะไมสามารถหาไดในความสัมพันธชุดอื่นนั้น ลวนเปนสิ่งสรางของ
ระบอบปตาธิปไตยทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูหญิงตระหนักในความสําคัญของการวิ่งหาความรักแบบ
โรแมนติกเพื่อยึดโยงตัวเองเขากับผูชาย บทสรุปของแนวคิด สตรีนิยมแนวสุดขั้ว/รากเหงาทั้งใน
เรื่องของ ความงาม (Beauty) และความรักความผูกพัน (Romantic Love) จึงเปนไปตามกรอบ
ของเรื่องการเมืองเรื่องสวนตัว (The personal is political) ที่เชื่อวาในทุกเรื่องสวนตัว ไมวาจะเปน
เรื่องของความรัก ความสัมพันธ การเจริญพันธุ มีเรื่องของการควบคุม การกํากับของอํานาจเขาไป
เกี่ยวของดวยกันทั้งนั้นเชนกัน
เรื่ อ งเพศที่ ถู ก นิยามในลั กษณะที่เ ป นการครอบงําของผู ชายและการสยบยอมของ
ผูหญิงถูกทําใหเปนเรื่องเชิงสังวาส ความสัมพันธทางเพศภาคบังคับที่จํากัดวาจะตองเปนเรื่อง
ระหวางชายหญิงนี้ จึงเปนการกดขี่รางกาย อารมณและจิตวิญญาณของผูหญิงเพื่อสนองความ
ตองการของผูชาย ซึ่งการมองเชนนี้เชื่อมโยงกับความไมเทาเทียมระหวางชายหญิงเขากับเรื่องของ
เพศวิถี ดังนั้น รูปแบบความสัมพันธทางเพศระหวางชายหญิงจึงทั้งสะทอนและสนับสนุนใหการกด
ขี่ทางเพศดํารงอยู นอกจากนี้ กรอบความเชื่อเรื่องเพศซึ่งมีความเกี่ยวของกับความพึงพอใจถูกมอง
ในแงลบ เนื่องจากการไดรับอิทธิพลจากฐานความเชื่อทางศาสนาของตะวันตกที่เชื่อวาเรื่องเพศ
เปนสวนหนึ่งของบาปผิดและการลงโทษจากพระเจา และจากฐานคิดอนุรักษนิยมแบบวิคตอเรีย
(Victorian Thinking) แนวคิดในศตวรรษที่ 19 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระนางเจาวิคตอเรียแหง
ประเทศอังกฤษ ที่มองวาเรื่องเพศถือเปนเรื่องสกปรกและเปนเรื่องไมดีงาม จึงทําใหกรอบความเชื่อ
ในเรื่องเพศดังกลาวไมมีที่ทางใหกับความพึงพอใจทางกายในเรื่องเพศ (Bodily Pleasure) อยางไร
ก็ตาม ในขณะที่คนมีแนวโนมที่เชื่อวาคนในยุคหลังมีเสรีภาพในเรื่องเพศที่จะแสดงออกและเลือก
รูปแบบของความสัมพันธทางเพศไดอยางเสรี ทั้งที่ในความเปนจริงแลว เรื่องเพศมีแงมุมของความ
ตอเนื่องในการกํากับควบคุมอยางเขมงวดมากกวา ดังนั้น กรอบในเรื่องเพศจึงมีอิทธิพลในการจัด
ความสัมพันธของคนอยางตอเนื่องในชวงเวลาที่มีความเชื่อวาคนมีเสรีภาพในการเลือกทางเลือก
ตาง ๆ ในชีวติ มากขึน้ ในขณะทีเ่ รือ่ งเพศกลับถูกควบคุมดวยวิธกี ารทีซ่ บั ซอนและเห็นไดอยางไมชดั เจน
โดยผูมีอํานาจในการตัดสินความถูกผิดในเรื่องเพศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน ผูเชี่ยวชาญ
แพทย ฯลฯ โดยการที่เรื่องเพศนอกการแตงงานไมไดเปนบาปผิดอยางใหญหลวงสําหรับผูชาย
ไมวาจะเปนเรื่องของการซื้อประเวณี การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานและการมีเพศสัมพันธซอน
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หลังการแตงงาน โดยการมีอุดมการณที่เชื่อวาผูชายมีความตองการทางเพศที่มากมายและตอง
ระบายออกเปนคําอธิบายหลักของพฤติกรรมทางเพศนอกการแตงงานรองรับ ในขณะที่ผูหญิงตอง
ไมมีพฤติกรรมที่ไปกระตุนเราความตองการทางเพศของผูชายเปนฐานรองรับ โดยอาศัยเครื่องมือ
สําคัญในการควบคุมผูหญิงดวยการนิยามผูหญิงแบงออกเปน “หญิงดี-หญิงเลว” จากการตัดสิน
โดยพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งสําหรับ “หญิงเลว”นั้น ถูกนิยามในความหมายของผูหญิงที่มีความสนใจ
มีความพรอมหรือมีประสบการณมากมายในเรื่องเพศซึ่งสมควรถูกประณามและลงโทษจากสังคม
ในขณะที่ “หญิงดี” หมายถึงผูหญิงตามแบบฉบับของแนวคิดแบบวิคตอเรีย (Victorian Thinking)
ซึ่งหมายถึง ผูหญิงที่บริสุทธิ์และไรเดียงสาในเรื่องเพศ ดังนั้น ความดีงามและความนาเชื่อถือของ
ผูห ญิงจึงถูกตัดสินโดยพฤติกรรมและการกระทําทางเพศเปนหลัก โดยในกรอบทีเ่ ชือ่ วาการเกีย่ วของ
กับเรื่องเพศทําใหผูห ญิงแปดเป อน ซึ่ง ลักษณะและพฤติ กรรมเหล านี้จะทําใหผูหญิงสูญเสีย
การยอมรับและความเคารพนับถือจากคนอื่น ๆ ในสังคม (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2547)
จากสิ่งที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นวาภายใตโครงสรางแบบชายเปนใหญนั้น ผูชาย
จะมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอํานาจในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งนับ
แตอดีตจนถึงปจจุบันพฤติกรรมทางเพศถูกใชเปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมและการแสดง
ออกทางเพศของคนในสังคมโดยเฉพาะผูหญิง กลาวคือ พฤติกรรมทางเพศของผูหญิงและผูชาย
จะถูกกําหนดไวแตกตางกัน โดยที่การแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศในรูปแบเดียวกัน แตการให
ความหมายรวมทั้งการลงโทษจะมีความแตกตางกัน สิ่งเหลานี้สามารถแสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน
เชิงซอน (Double Standard) ไดเปนอยางดี
มาตรฐานเชิงซอน (Double Standard) หมายถึง คานิยมทีไ่ มไดใชมาตรฐานหรือเกณฑ
เดียวกันในการพิจารณาตัดสินความเหมาะสมทางเพศระหวางชายและหญิง ทั้งที่เปนพฤติกรรม
เดียวกันแตกลับใชมาตรฐานหรือเกณฑทแี่ ตกตางกันในการตัดสิน (ศจีพร พงษผล, 2546, น. 385)
นักสตรีนิยมมองวาเพศวิถี (sexuality) ถือเปนภาพสะทอนของความไมเทาเทียมใน
เรื่ อ งเพศได เ ป น อย า งดี กล า วคื อ การที่ สั ง คมแบ ง บุ ค คลออกเป น สองเพศสภาพตามสรี ร ะ
(Dichotomy Gender System) นั้น นอกจากจะตองแสดงบทบาทตามเพศสรีระแลว บุคคลยังตอง
มีความปรารถนาในความสัมพันธแบบรักตางเพศ (Heterosexuality) ซึ่งความสัมพันธในรูปแบบ
ดังกลาวไดมาพรอมกับการสรางผูห ญิงใหเปนหญิงดี (Good Girl) และหญิงเลว (Bad Girl) กลาวคือ
ผูห ญิงทีด่ ตี อ งไมแสดงออกในเรือ่ งเพศ รางกายของผูห ญิงตองเย็น ความตองการทางเพศของผูห ญิง
ถือเปนเรื่องที่ตองปกปด ซึ่งระบบความเชื่อความหมายในเรื่องเพศแบบนี้ทําใหพฤติกรรมทางเพศ
ของผูหญิงจึงถูกเชื่อมโยงเขากับศีลธรรม ศาสนา ขณะที่ผูชาย สามารถแสดงออกในเรื่องเพศได
อยางเปดเผย
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ดังกลาวขางตน ฐานเชิงศีลธรรมและศาสนาของกรอบระหวางเรื่องเพศกระแสหลัก
และการเชื่อมโยงกับความเปนธรรมชาติ ทําใหการตั้งคําถามเปนไปไดยากและการไมยอมตาม
กรอบดังกลาวมีโทษทัณฑทางสังคมและกฎหมายของรัฐ ความแตกตางหลากหลายในวิถีปฏิบัติ
และอัตลักษณในเรื่องเพศที่แสดงออกอยางเปดเผยในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ถูกมองวาเปนทั้ง
สาเหตุและอาการของความเสื่อมของสังคมและศีลธรรมที่กระทบตอความมั่นคงและผาสุกของ
สถาบันครอบครัวซึ่งเชื่อกันวาเปนหนวยหลักที่ยึดโยงสังคมไว จึงทําใหพฤติกรรมทางเพศถูกตัดสิน
ความผิดถูกโดยผลกระทบทางสังคมมากกวาการตระหนักถึงความพึงพอใจของปจเจกบุคคล ดังนั้น
การปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะอยางเปดเผยของบรรดาขบถทางเพศอยางกระเทยหรือคนรักเพศ
เดียวกันและแนวรวมจึงสั่นคลอนคนหลายกลุมที่ยึดมั่นในกรอบของเรื่องเพศที่ดีงามและทําใหเกิด
ความหวาดกลัวในความไรระเบียบทางเพศที่เปนผลของการเบี่ยงเบนไปจากกรอบเรื่องเพศกระแส
หลัก ดวยการที่เรื่องเพศถูกมองวาเปนเรื่องสกปรก เปนเรื่องไมดีงามที่สามารถสงผลในทางลบได
อยางมหาศาลตอสังคมเนื่องจากความพึงพอใจทางกายในลักษณะดังกลาวจะทําใหกระทบกับสติ
และความสามารถในการใชเหตุผล โดยที่เรามีความเชื่อวาความสามารถในการใชเหตุผลรวมถึง
การเพิ่มพูนความสามารถในการใชเหตุผลเปนเรื่องที่ดี ดังนั้น การกระทําอันใดที่จะทําใหสูญเสีย
เหตุผลจึงถือเปนอันตราย อีกทั้งการควบคุมความพึงพอใจหรือความปรารถนาถือเปนสัญลักษณ
ของความสูงสงของความเปนมนุษย ฉะนัน้ ปรากฏการณตา ง ๆ ทีท่ าํ ใหคนรูส กึ วาเรือ่ งเพศ หลุดจาก
การควบคุมและกลายเปนความไรระเบียบ จึงถูกมองวาเปนภัยอันตรายใหญหลวงตอศีลธรรมและ
กรอบกติกาของการอยูรวมกันของคนในสังคม ปรากฏการณหลายประการที่ดูเหมือนจะสะทอน
การออนกําลังลงของกรอบเรื่องเพศที่ชอบธรรมจึงกลายเปนประเด็นที่คนหลายกลุมเห็นวาเปน
ปญหาหรือวิกฤติของสังคมที่รัฐตองเขามาจัดการแกไข โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่บริบททางสังคมเปด
โอกาสใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมทั้งในทางเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตาม คําอธิบาย/การใหคุณคาเรื่องเพศที่เปนสากลโดยละเลยความแตกตาง
หรือความเฉพาะของกรณีอาจเกิดความผิดพลาดและถูกทาทายโดยผูมีประสบการณที่แตกตางไป
เนื่องจากประสบการณที่แตกตางหลากหลายของผูหญิงสั่นคลอนการตีความและเรื่องราวหลัก
เกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีความไมเทาเทียมระหวางเพศเปนรากฐาน จากการที่ตําแหนงแหงที่และ
องคประกอบของอัตลักษณของผูหญิงมีผลตอประสบการณทางเพศที่แตกตางกันทําใหโครงเรื่อง
หลักเกี่ยวกับโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่กดขี่หรือการมองเรื่องเพศที่ระดับปจเจกแตละคน
จึงไมครอบคลุมประสบการณที่หลากหลายนี้ เรื่องเพศจึงอาจเปนอาณาบริเวณที่รางกายและ
จิตวิญญาณของผูหญิงถูกกดขี่บังคับใหสยบยอมในการสนองความตองการทางเพศของผูชาย แต
ในขณะเดียวกันเรื่องเพศก็ชวยในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูหญิงจํานวนไมนอย และเปน
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ชองทางที่ผูหญิงทาทายหรือบอนทําลายปตาธิปไตยไดดวยการไมสยบยอม หรือลอเลนกับกติกา
และกฎเกณฑของโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่เปนอยู ดังนั้น แงมุมของเพศวิถี (Sexuality)
จึงไมไดถกู จํากัดอยูเ พียงการกดขีผ่ หู ญิงเทานัน้ แตเรือ่ งเพศหรือความพึงพอใจทางเพศสามารถเปน
รูปแบบหนึ่งของสิ่งที่มีคุณคาที่ผูหญิงควรจะมีโอกาสเขาถึงไดเชนเดียวกับผูช าย และปจเจกบุคคล
ควรมีสิทธิที่จะเลือกวาเรื่องเพศและความสัมพันธในรูปแบบใด กับใครเปนเรื่องที่ทําใหมีความสุข
กิจกรรมทางเพศในรูปแบบตาง ๆ จึงควรจะเปนการเลือกหรือการตัดสินของแตละบุคคลและ
ไมจําเปนจะตองเกิดขึ้นพรอมกับความรักความผูกพัน หรือการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน เรื่องเพศ
จึงสามารถกระทําไปเพื่อความพึงพอใจทางกายได ดังนั้น เรื่องเพศจึงเปนไดทั้งการกดขี่และการ
ปลดปลอยหรือการทาทายปตาธิปไตยและการกํากับควบคุมของผูหญิง ซึ่งควรมีความซับซอนขึ้น
ในการทําความเขาใจสถานการณและประสบการณในเรื่องเพศที่แตกตางของผูหญิง โดยรวมเอา
ปจจัยอยางตําแหนงแหงที่และภูมิหลังที่ตางกัน ซึ่งสงผลตอการมองประเด็นและประสบการณที่
ตางกันของผูหญิงแทนการยึดติดอยูกับเรื่องราวและโครงเรื่องแบบเดียววาเปนประสบการณรวมที่
เปนสากลของผูหญิงในปตาธิปไตย
การศึกษาในครั้งนี้ เนนทําการศึกษาแนวคิดในเรื่องของเพศวิถีที่ใหความสําคัญกับ
เรื่องเพศ (Sex) ภายใตบริบทของพื้นที่ทางการเมือง ซึ่งสําหรับนักสตรีนิยมสายสุดขั้ว/รากเหงาแลว
เห็นวาเรื่องเพศ (Sex) ถือเปนแงมุมสําคัญที่ผูหญิงประสบกับการถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ
เนื่องจากสภาพความเปนหญิงที่สังคมใหคุณคาในระดับที่แตกตางจากความเปนชาย หากแตใน
ขณะเดียวกันเรื่องเพศก็สามารถถูกใชเปนเครื่องมือและทรัพยากรที่สําคัญในการสรางอํานาจใหแก
ผูหญิงไดเชนเดียวกัน ดังนั้น เรื่องเพศ (Sex) จึงถือเปนประเด็นสําคัญที่นักสตรีนิยมควรใหความ
สนใจทําการศึกษา ในฐานะที่เปนแงมุมการกดขี่ผูหญิงของระบบปตาธิปไตยและแงมุมที่ผูหญิงใช
เปนเครื่องมือในการตอรองกับอํานาจตาง ๆ ในระบบชายเปนใหญ ดังคํากลาวของแคทเธอรีน
แมคคินนอน (Catharine Mackinnon) ที่วานักสตรีนิยมควรที่จะศึกษาประเด็นในเรื่องของเพศ
(Sex) รวมถึงใหความสําคัญกับประเด็นในเรือ่ งของเพศ (Sex) แบบทีแ่ นวคิดมารกซิสต (Marxism)
ใหความสนใจและศึกษาสาระสําคัญในเรื่องชนชั้น (Class)
เนื่องจากเรื่องเพศ (Sex) นั้น เปนเรื่องที่ถูกสั่งสอนกันมาอยางยาวนานผานสถาบันทาง
สังคมตาง ๆ ไมวาจะเปนครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน วาถือเปนเรื่องสวนตัวและเรื่องลับที่ไมควร
ถูกนํามาพูดคุยกัน ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเรื่องเพศกลายเปนเรื่องลับและเปนประเด็นที่คนในสังคม
ใหความสนใจ (เพราะผลจากการถูกปดบัง) หากแตเรื่องเพศที่มีมาตรฐานการตัดสินที่ไมเทาเทียม
ระหวางหญิงและชายนี้ กลับถูกนํามาใชเปนอาวุธในการลดทอนความนาเชื่อถือของบุคคลโดย
เฉพาะผูหญิง ซึ่งผูหญิงที่ไมประพฤติตามกรอบในเรื่องเพศที่สังคมยอมรับก็จะถูกมองวาเปนขบถ
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ในทางเพศ เปนผูหญิงที่ไมมีความนาเชื่อถือ และไมนาที่จะไดรับการยอมรับทางดานอื่น ๆ อีกตอ
ไป ในขณะที่ผูชายกลับไมไดรับการปฏิบัติในแบบเดียวกัน
นอกจากนี้ เรื่องเพศที่ปรากฏในรูปแบบของขาวลือไดกลายมาเปนประเด็นสําคัญซึ่ง
ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2549, น. 25) ในฐานะนักวิชาการดานสตรีศึกษา ไดเขียนถึงประเด็นนี้ไว
วา การที่นักการเมืองหญิงถูกเลนงานดวยเรื่องชูสาวไมใชเรื่องใหม ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความสัมพันธทางเพศของผูหญิงในแวดวงการเมือง เปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการทําลาย
ลางความนาเชื่อถือของผูหญิง แงมุมเชนนี้ถูกใชเพื่อตัดสินทุกเรื่องทุกอยางเกี่ยวกับผูหญิงใน
แวดวงตาง ๆ ของสังคม เราจึงไดยินเรื่องราวซ้ําซากเกี่ยวกับผูหญิงที่เมื่อถูกเปดโปงวาแปดเปอน
คือไมไดประพฤติปฏิบัติอยูในรองในรอยของกรอบเรื่องเพศที่สังคมยอมรับ ก็จะกลายเปนผูหญิงที่
สูญเสียการยอมรับนับถือในทุกเรื่อง จนกลายเปนวาผูหญิงที่ทําผิดในเรื่องเพศเลวไปหมดทุกเรื่อง
โดยเรื่องอื่นที่คิดที่ทําก็กลายเปนเรื่องไมดีผิดไปหมด
แนวคิดเรื่องเพศที่ชอบธรรม และการกํากับเรื่องทางเพศของมนุษย
ดังที่ไดกลาวไวแลววาเรื่องเพศนั้นไมใชเรื่องที่เปนธรรมชาติ หากแตเกี่ยวพันกับระบบ
ความหมายที่มนุษยสรางขึ้น ฉะนั้น เรื่องเพศจึงเปนเรื่องพิเศษอยางยิ่งในหลายสังคม เนื่องจาก
เรื่องเพศถือเปนสิ่ง “ตองหาม” (Taboo) สําคัญในหลายสังคม อยางไรก็ตาม ไมใชทุกสังคมที่จะ
เห็นเรื่องเพศเปนสิ่งที่แตะตองไมได เนื่องจากความหมาย คุณคา ความสําคัญของเรื่องเพศเปน
เรื่องสัมพันธแปรผันตามโครงสรางและระบบความหมายของแตละสังคม อาทิเชน ระบบเครือญาติ
และครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการควบคุมทางสังคม เปนตน
โดยเฉพาะในสังคมตะวันตกแลว เรื่องเพศถูกเชื่อมโยงเขากับความอันตราย การทําลายลาง และ
อํานาจดานมืด เรื่องเพศจึงเปรียบเสมือนบาปอันชั่วราย เรื่องของกิเลสตัณหาราคะที่จะชักนํา
ปจเจกชน รวมถึงสังคมสวนรวมไปสูความลมสลาย (Gayle S. Rubin, 1993 อางถึงใน สุธรรม
ธรรมรงควิทย 2548, น. 15) เรื่องทางเพศที่ดูเหมือนเปนเรื่องธรรมชาติ และเปนเรื่องสวนตัวของ
มนุษยจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับการจับจอง ควบคุมจากทั้งสังคมและรัฐ เพื่อทําใหคนในสังคม
กลายเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและปฏิบัติกิจกรรมทางเพศของตนใหสอดคลองและเปนไปในทางที่
จะกอใหเกิดประโยชนกับรัฐและสังคมซึ่งจําเปนตองมีการสรางกรอบการดําเนินชีวิตทางเพศที่ถูก
ตองเพื่อเปนที่ชี้นําพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม
เกร รูบนิ (Gayle S. Rubin) เปนผูห นึง่ ซึง่ ใหความสําคัญกับเรือ่ งเพศซึง่ ถือเปนเครือ่ งมือที่
สําคัญประการหนึ่งในการควบคุมคนในสังคม โดยเสนอวาลักษณะสําคัญที่ปรากฏในความคิด
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เรือ่ งเพศของสังคมตะวันตกทีเ่ ปนฐานของการกดขีท่ างเพศ คือ การมองเรือ่ งเพศในทางลบ ซึง่ เชือ่ วา
เพศเปนเรื่องสกปรก อันตราย และการมองเห็นเรื่องเพศเปนเรื่องสารัตถะนิยม (Essentialism)
เรื่องเพศที่ไมเปลี่ยนแปลง และเปนธรรมชาติ โดยชี้ใหเห็นวาในแตละสังคมจะมีการจัดลําดับชั้นใน
เรื่องของรูปแบบพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Stratification) ที่สังคมยึดถือเปนมาตรฐานที่แตกตาง
กันไป แปรผันตามโครงสรางและระบบความหมายของแตละสังคม โดยการสรางชุดของความหมาย
ทางเพศที่สังคมเห็นวาเปนความสัมพันธทางเพศที่ “ปกติ” และ “เปนธรรมชาติ” เพื่อเปนตัวบงชี้ถึง
รูปแบบความสัมพันธของคนในสังคมควรจะกระทํา และเปนความสัมพันธที่เชื่อวาเปนวัตรปฏิบัติ
ของคนสวนใหญในสังคม เพื่อชวยใหคนสามารถแยกแยะวิถีทางเพศที่ดี (Good sex) ซึ่งมีลักษณะ
ปกติเปนธรรมชาติ และนาสรรเสริญ ออกจากวิถีทางเพศที่เลว (Bad sex) ที่มีลักษณะเลวราย
ผิดปกติ ผิดธรรมชาติ และย่ําแย โดยหากรูปแบบความสัมพันธของปจเจกชนใดสอดคลองกับ
ความคาดหวังของอุดมคติทางเพศของสังคมก็จะไดรับรางวัล การยอมรับ และการชวยเหลือตาง ๆ
จากสถาบันทางสังคม ในขณะที่บุคคลที่ถูกจัดอยูในประเภทหลังถือเปนสิ่งที่ชั่วราย ผิดปกติ
ผิดธรรมชาติ ซึ่งสมควรที่จะไดรับบทลงโทษ (สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 15-16)
สําหรับ เกร รูบิน แลว รูปแบบของรักตางเพศ (Heterosexuality) จึงกลายมาเปน
รูปแบบหลักของความสัมพันธที่คนทั้งสังคมควรปฏิบัติตาม เนื่องจากถือเปนความสัมพันธที่มี
ความชอบธรรม และมีคุณคาที่สุด โดยรูปแบบของความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองถูกจํากัดอยูที่
การมีความสัมพันธทางเพศระหวางชายหญิง ในสถาบันการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว การไมมี
เพศสัมพันธเพื่อการคา และเปนเพศสัมพันธเพื่อการสืบพันธุ ในขณะที่รูปแบบทางเพศที่นอกเหนือ
ไปจากความสัมพันธทางเพศที่ไมใชความสัมพันธระหวางชายหญิงหรือเปนไปเพื่อการสืบพันธุ
ถือเปนสิ่งที่ผิดธรรมชาติ เบี่ยงเบน ผิดศีลธรรม เปนสิ่งที่อันตรายและนําไปสูการทําลายระบบ
ระเบียบของสังคม ดังนั้น สังคมตะวันตกจึงไดทําการตีกรอบเรื่องเพศที่สังคมจะสามารถยอมรับ
และเปดใหคนมีความสัมพันธทางเพศไดในกรอบเล็ก ๆ ซึง่ ถูกใหความหมายวาเรือ่ งเพศทีช่ อบธรรม
(Legitimate sex) ซึ่ง สั งคมและรัฐใหการยอมรับ นอกจากนี้ กรอบเรื่องเพศที่ชอบธรรม
(Legitimate sex) ในชวงหลังยังไดมีเรื่องของความรัก (Romantic love) เขาไปเกี่ยวของอีกดวย
กลาวคือ เรื่องเพศที่ชอบธรรมนอกจากจะเปนไปเพื่อการเจริญพันธุในสถาบันการแตงงานแบบ
ผัวเดียวเมียเดียวแลว ยังควรที่จะมีองคประกอบในเรื่องของความรัก (Romantic love) และการ
สรางความผูกพัน (Intimacy) ที่ไมใชแคเพียงกิจกรรมเพื่อความพึงพอใจทางกาย การสนองความ
ตองการทางเพศชั่วคราว หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ดังนั้น เรื่องเพศที่มิไดอยูในความ
สัมพันธที่ยั่งยืนหรือมิไดเปนเรื่องของความผูกพันทางอารมณและจิตใจจึงถือเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม
(Gayle Rubin, 1993 อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2547, น. 73)
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อย า งไรก็ ต าม การเชื่ อ มโยงเรื่ อ งเพศเข า กั บ การเจริ ญ พั น ธุ ต ามกรอบเรื่ อ งเพศที่
ชอบธรรม ทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงการอธิบายถึงรูปแบบของรักตางเพศได (Heterosexuality)
กล า วคื อ รั ก ต า งเพศกลายเป น ความสั ม พั น ธ ห ลั ก ที่ ทุ ก คนนํามาปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรมชาติ
เปนความสัมพันธที่อยูรายลอมตัวตนของคน รักตางเพศเปนสิ่งที่ทุกคนไดรับการคาดหวังวาเราจะ
ตองเปนโดยธรรมชาติ จนกลายเปนสวนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ของคนอยางไมถกู ตัง้ คําถาม ไดแอน ริชารดสัน
ไดใหคํานิยามรักตางเพศไววา “ความสัมพันธตางเพศถูกทําใหเปนสถาบันที่สรางรูปแบบเฉพาะ
ของวัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ รวมถึงโครงสรางครอบครัวและอัตลักษณ รักตางเพศไดรับการ
ประกอบสรางใหเปนรูปแบบของการจัดประเภทที่สอดคลองเปนธรรมชาติไมเปลี่ยน มีความคงที่
และมีลักษณะของความเปนสากลและความเปนเอกนุภาพ (Diane Richardson, 2000 อางถึงใน
สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 16-17) สําหรับ ไดแอน ริชารดสันนั้น รักตางเพศจึงเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึน้ ผานโครงสรางตาง ๆ เพือ่ ใหดเู หมือนวาความสัมพันธดงั กลาวเปนความสัมพันธทสี่ อดคลอง
เปนธรรมชาติโดยผูกโยงรูปแบบความสัมพันธนี้เขากับเรื่องของการสืบเผาพันธุและครอบครัว
สตรีนิยมโดยเฉพาะสตรีนิยมแนวสุดขั้ว/รากเหงา (Radical Feminist) ไดชี้ใหเห็นกลไก
การกดขี่ของความสัมพันธแบบรักตางเพศ (Heterosexuality) ในฐานะของระบบสําคัญที่ควบคุม
กดขี่ ตั ว ตนของผู ห ญิงอย างสําคั ญ แนวคิดสตรีนิย มสุดขั้ ว/รากเหงาได ให คําอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธตางเพศไววาความสัมพันธแบบรักตางเพศถูกสรางขึ้นบนฐานของความไมเทาเทียม
กันในเรื่องของเพศสภาพที่ผูหญิงอยูในฐานะที่ต่ําตอยกวาผูชาย อยูในฐานะของผูถูกบังคับใหเปน
ไปตามความตองการความพึงพอใจของผูชาย เพศสภาพของผูหญิงเปนไปเพื่อสรางความสะดวก
สบายใหกับผูชายทั้งในทางรางกายและจิตใจ ระบบความหมายเรื่องเพศของผูหญิงจะตองนําไปสู
การสรางความสุขทางเพศใหกับผูชายตลอดเวลารวมถึง “ความเปนหญิง” เองก็ถูกทําใหมีคุณคาที่
ดอยกวาความเปนผูชาย (Catherine A. MacKinnon, 1995 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย,
2548, น. 17) ภายใตระบบความหมายทางเพศเชนนี้ตัวตนของผูหญิง (ไมวาจะเปนเรื่องจิตใจ
อารมณความรูสึก รางกาย) ถูกควบคุม ใหความหมาย และถูกใชประโยชนเพื่อระบบชายเปนใหญ
ผานสถาบันในพื้นที่สวนตัวตาง ๆ อาทิเชน ครอบครัว ความเปนแม เปนตน ซึ่งหากผูหญิงคนใดไม
ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานความเปนหญิงดีก็อาจตกเปนเหยื่อของความโหดรายตาง ๆ ที่จะเขามา
บังคับผูหญิงคนนั้น อาทิเชน การสรางมาตรวัดหญิงดี/หญิงเลวขึ้นไวประณาม และการทําให
ผูหญิงรูสึกผิดกับ “การออกนอก” กรอบของตัวเอง อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความสัมพันธตางเพศ
นั้นจะถูกวิเคราะหวาเปนสถาบันพื้นฐานอยางหนึ่งที่เขามาจัดระเบียบความสัมพันธของคนทั้งใน
ทางสังคมและการเมือง รวมถึงการเขาใจตัวตนของเราและสิ่งที่อยูแวดลอมเราในแทบทุกอณูของ
ชีวติ ประจําวัน หากแตความสัมพันธตา งเพศกลับไมถกู มองเห็นวาเปนปญหาและไมไดรบั ความสนใจ
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ศึกษาในฐานะสถาบันทางการเมือง รวมถึงไดรับการยอมรับวาเปนเรื่องธรรมชาติอยางที่สุด ความ
รุนแรงที่ดูเหมือนจะฝงแนนอยูในรูปแบบความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิง หรือความสัมพันธ
ตางเพศเชนนีท้ าํ ใหในสายตาของนักสตรีนยิ มแนวสุดขัว้ /รากเหงามองเห็นวา ความสัมพันธตา งเพศ
มิใชเปนเรื่องของรสนิยมสวนบุคคล หรือเปนเรื่องของธรรมชาติที่ติดตัวมาแตกําเนิด หากแตเปนสิ่ง
ที่ถูกสรางขึ้นในฐานะสถาบันทางการเมือง อันเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและรักษาโครงสราง
ระบบผูชายเปนใหญ
แอนเดรียน ริช (Adrienne Rich) เขียนหนังสือ Compulsory Heterosexuality and
Lesbian Existence ในป 1993 เปนอีกผูหนึ่งที่เห็นดวยวาในทายที่สุดแลว เราควรที่จะวิเคราะห
ความสัมพันธตางเพศในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่สรางขึ้นมาทําลายอํานาจของผูหญิงและ
เปนหลักประกันสถาบันของระบบผูชายเปนใหญ เปนทางเลือก หรือเปนรสนิยมที่ผูหญิงสามารถที่
จะเลือกไดอยางเสรีดังที่เชื่อกันจริง ทําไมจึงเกิดสิ่งที่เห็นวาเปน “ความสัมพันธตางเพศภาคบังคับ”
(Compulsory Heterosexuality) ขึ้นมาได ดังนั้น การที่จะทําใหผูหญิงจํายอมตอสถานภาพของ
ความสัมพันธดังกลาวไดโดยดุษฎีนั้น ระบบชายเปนใหญจึงจําเปนตองสรางมายาคติตาง ๆ ขึ้นมา
เพื่อสรางความชอบธรรมในการกระทําของตน อาทิเชน ขออางในเรื่องแรงขับทางเพศของผูชาย
และเพื่อที่จะทําใหผูหญิงไมหันไปหาความสัมพันธในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากความสัมพันธของ
ผูชาย ดังนั้น จึงตองสรางสถาบันความสัมพันธตางเพศภาคบังคับเพื่อลบลางความสัมพันธใน
รู ป แบบอื่ น อั น ได แ ก ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ห ญิ ง ด ว ยกั น ออกจากวั ฒ นธรรมทั้ ง ในงานศิ ล ปะ
วรรณกรรม หรือภาพยนตร รวมถึงการจัดประเภทความสัมพันธประเภทนี้วาวิปริต ผิดธรรมชาติ
เพื่อกันผูหญิงออกจากความสัมพันธดังกลาว และพยายามสรางอุดมคติที่สวยงามของความ
สัมพันธระหวางชายหญิง และสถาบันการแตงงาน (Adrienne Rich, 1993 อางถึงใน สุธรรม
ธรรมรงควิทย, 2548, น. 18)
แนวคิดการควบคุมทางสังคม : อํานาจ และการตอตานขัดขืน
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมในสังคมสมัยใหมเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อํานาจ
และการควบคุมในสังคมสมัยใหมเปลี่ยนแปลงจากภาพของการควบคุมในแบบเดิมที่เคยมองวา
การควบคุมคือการบังคับกดขี่ผานการลงโทษในรูปแบบของการทรมาน การทุบตีของผูมีอํานาจ
กระทําตอผูไรอํานาจแตเพียงอยางเดียวไปสูการควบคุมที่มีความแนบเนียนยิ่งขึ้นผานการสราง
องคความรูและระบบความหมายที่เขามากํากับรางกายและจิตวิญญานของคนใหมีความเชื่อง
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มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเพศซึ่งกลายเปนประเด็นสําคัญที่รัฐสมัยใหมใหความสําคัญและใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมพลเมือง
มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ผูที่มีอิทธิพลอยางสําคัญในการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
เรื่องของอํานาจและเรื่องเพศของสังคมสมัยใหมพยายามที่จะแสดงใหเห็นวาการทํางานของการ
กดขี่ทางเพศ (Sexual Oppression) นั้น มิไดทํางานผานการกดขี่ (Repressive) หรือการปฏิเสธ
ความหลากหลายทางเพศแตเพียงอยางเดียว หากแตการทํางานที่สําคัญของอํานาจสมัยใหมที่มี
ตอปจเจกชนคือการเปลี่ยนมนุษยใหกลายเปน subject ตางหาก
ฟูโกต นําเสนอแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่ง คือ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและ
การทํางานของอํานาจที่ปรากฏในสังคมสมัยใหม ฟูโกตทาทายความเขาใจที่มีตออํานาจอยางที่
เคยเปนซึ่งมองอํานาจในดานลบ เชื่อมโยงอํานาจกับการกดขี่ขมเหงผานการลงโทษทางกฎหมาย
และขอหามตาง ๆ แนวคิดเรื่องอํานาจในรูปแบบกฎหมาย (Juridico-discursive) นี้ มีรากฐานจาก
สังคมกอนยุคสมัยใหมซงึ่ อํานาจถูกรวมศูนยและถูกใชโดยผูม อี าํ นาจสูงสุดทีม่ อี าํ นาจเหนือประชากร
ของสังคมผานการแสดงออกของความรุนแรงทั้งการขมขูและใชความรุนแรงอยางเปดเผย (Michel
Foucault, 1990 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 32) หรือถาจะแยกยอยอยางชัดเจน
อํานาจในลักษณะนี้จะวางอยูบนขอสมมุติฐาน 3 ประการดวยกัน กลาวคือ อํานาจนั้นเปนสิ่งที่
ครอบครองได (โดยบุคคล รัฐ ชนชั้น หรือประชาชน) อํานาจนั้นถูกใชจากศูนยกลางอํานาจจาก
เบื้องบนสูเบื้องลาง (ผานกฎหมาย เศรษฐกิจ รัฐ) และการใชอํานาจนั้นมีลักษณะของการกดขี่สูง
(การสรางขอหามและการแทรกแซง) (Jana Sawicki, 1991 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย,
2548, น. 33)
ฟูโกต มองวาการเขาใจอํานาจในรูปแบบกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกรอบของรัฐ กฎหมาย
หรือชนชั้นทําใหเราไมสามารถเขาใจการทํางานของอํานาจไดอยางรอบดาน ฟูโกต ไมสามารถ
ปฏิเสธไดวาอํานาจลักษณะนี้เปนรูปแบบหนึ่งของการใชอํานาจ หากแตการมองอํานาจเพียงดาน
เดียวเชนนี้จะทําใหเราไมสามารถมองเห็นความหลากหลายของปฏิบัติการของอํานาจทั้งในรูปแบบ
วิธีการและระดับอื่น ๆ อาทิเชน การใชอํานาจในระดับจุลภาคของสังคม เปนตน ดังนั้นอํานาจสมัย
ใหมจึงจัดการกับตัวตนของเราผานเทคนิคที่หลากหลาย ดวยกระบวนการของการสรางความปกติ
โดยผานรูปแบบของการควบคุมที่เนนเรื่องการลงโทษดวยเครื่องมือตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากรัฐ
และเครื่องมือของรัฐ ดังนั้นเราจึงควรที่จะ “เขาใจเรื่องเพศที่ไมมีกฎขอหามและศึกษาเรื่องอํานาจที่
ไมมีกษัตริย” (Michel Foucault, 1990, p. 91 อางถึงใน สุธรรม, 2548, น. 33) สําหรับฟูโกตแลว
อํานาจไมใชสงิ่ ทีใ่ ครครอบครองได หากแตเปนสิง่ ทีก่ ระจัดกระจายอยูท กุ หนทุกแหง อํานาจเปนสิง่ ที่
ถูกใชมากกวาถูกครอบครอง อํานาจมิไดเปนเรือ่ งของการกดขีห่ ากแตเปนเรือ่ งของการผลิต/สรางสรรค
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และทํางานจากสวนลางขึ้นสูสวนบน (Jana Sawicki, 1991 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย,
2548, น. 33)
ฟูโกต เสนอแนวคิดเรื่องการทํางานของอํานาจที่เรียกวา Bio-Power อันเปนอํานาจใน
การบริหารประชากรทั้งในสวนรวมและการจัดการกระบวนการใชชีวิตของคนไปพรอม ๆ กัน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับการควบคุม จัดการกับทุกแงมุมของชีวิต และอีกสวนหนึ่งก็เชื่อมโยงกับอํานาจในฐาน
ของ “การสรางวินยั ” (Disciplinary Power) ซึง่ มุง ไปทีก่ ารชักใยและฝกฝนรางกายและจิตวิญญาณของ
ปจเจกชน ซึ่งฟูโกตไดทําการศึกษาการปฏิบัติการของการสรางวินัยและฝกฝนรางกายซึ่งเชื่อมโยง
กับอํานาจในการสรางวินัยผานสถาบันตาง ๆ อาทิเชน คุก โรงพยาบาล คายทหาร โรงงาน และ
โรงเรียน ซึ่งถูกนํามาใชในวงกวางขึ้นในฐานะเทคนิคในการควบคุมจัดการสังคม เปาหมายหลัก
ของอํานาจในการสรางวินัยนี้อยูที่รางกายเปนสําคัญ การสรางวินัยนี้จะทําดวยการนําพารางกาย
กระบวนการของการสอดสองดูแลและสํารวจกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การฝกพื้นฐานของกองทัพ
หรือการ “ออกแบบ” การจัดระเบียบการเรียนหนังสือของนักเรียน ฯลฯ อยางละเอียดตอเนื่องเพื่อที่
จะสรางความสามารถและทักษะตาง ๆ เพือ่ นําความสามารถทีถ่ กู ฝกฝนไปสูก ารใชประโยชนตา ง ๆ
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ฟูโกตสนใจไมไดอยูเพียงแคเทคนิคในการสรางวินัยใหกับรางกาย หากแต
อยูที่กระบวนการทางอํานาจดังกลาวนั้น นําไปสูการสรางตัวตนของผูที่ผานกระบวนการนี้อยางไร
ฟูโกตมองวากระบวนการดังกลาวนั้นทั้งเพิ่มอํานาจใหกับปจเจกชนในฐานะของผูกระทําที่มีความ
เปนอิสระและในขณะเดียวกันก็ไดทําใหปจเจกชนแตละคนมีความเชื่อง (Docile) ขึ้นดวย บนฐาน
ของการสรางความรูเกี่ยวกับปจเจกชนที่ปรากฏในศาสตรตาง ๆ อํานาจในฐานะของการผลิต/
สรางสรรค และสรางวินยั ไดสรางการแบงแยกประเภทของกิจกรรมตาง ๆ ออกเปนความสมบูรณ/
ความเจ็บปวย ความมีสติ/ความบา กฎหมาย/ความเหลวแหลก และใช “ความรู” และการจัดแบง
ประเภทดังกลาวในฐานะของเครื่องมือในการสราง “ความเปนปกติ” (Normalization) และการ
ควบคุมทางสังคมผานการผลักความแตกตางออกไปภายใตระบบคิดของ “ความวิปริต” ปลูกฝง
ความรูสึกในการเลือกที่จะควบคุมตัวเองใหอยูในรองในรอยใหกับปจเจกชน ซึ่งถือเปนลักษณะ
สําคัญของการสรางองคประธานสมัยใหม (Java Sawicki, 1991, pp. 29-22; Aurelia Armstrong
อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 34)
ดังนั้น เปาหมายของการสรางวินัยจึงไมไดอยูแคการควบคุมรางกายเทานั้น หากแต
การสรางวินัยและการสรางความรูเกี่ยวกับตัวตนของคนยังเปนเครื่องมือในการสรางประเภทของ
บุคคลหรือองคประธานอีกดวย และเครื่องมือในการสรางวินัยและการสอดสองตัวตนของคนอยาง
ตอเนื่องในชีวิตประจําวันนี้จะฝงระบบความหมายและการแบงประเภทเขากับตัวปจเจกชน ทําให
ปจเจกชนถูกผูกติดกับระบบความหมายที่กําหนดวาเขา/เธอเปนใครหรืออะไรซึ่งกลายเปนแวนใน
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การเขาใจตัวเอง และประสบการณของตัวเองถึงเปนแวนใหคนอืน่ เขาใจและเห็นปจเจกบุคคลนัน้ ๆ
เพื่อใหคนเหลานี้เลือกที่จะทําหรือไมทํา เปนหรือไมเปนบางสิ่งบางอยางปจเจกบุคคลจึงไมไดเปน
เพียงแคที่รองรับการจัดการของอํานาจเทานั้น หากแตคือหนึ่งในผลของอํานาจที่สําคัญซึ่งรางกาย
ทาทาง คําพูด ความตองการบางแบบไดรับการแสดงตัวและประกอบสรางขึ้นเปนปจเจกชน หรือ
เราอาจจะกลาวไดวาในสนามของอํานาจนี้ เราทุกคนตางเปนผูควบคุมวินัย ในขณะเดียวกันก็ไมมี
ใครเปนผูควบคุมวินัยอยางแทจริง (สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 35)
ในหนังสือสําคัญที่ชื่อวา The History of Sexuality Volume 1 : An Introduction
Foucault ไดนําแนวคิดเรื่องอํานาจดังกลาวมาสํารวจดูวาอํานาจสมัยใหมนั้น ถูกนํามาใชควบคุม
มนุษยผา นเรือ่ งเพศอยางไร ดวยการเชือ่ มโยงเรือ่ งเพศเขากับโครงขายทีซ่ บั ซอนและเปลีย่ นแปลงไป
มาของความสัมพันธระหวางอํานาจ การสรางความรู และรางกายในการสรางสรรคองคประธานใน
แตละชวงของประวัติศาสตร
ฟูโกต เสนอวาเรื่องทางเพศและรางกายของมนุษยเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงใหเห็น
ถึงนวัตกรรมในเรื่องของอํานาจที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 เรื่องเพศไดกลายมาเปนประเด็นทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพศและระบบความเชีอ่ ความหมายเรือ่ งเพศถูกเชือ่ มโยงกับการจัดการ
และจํากัดวิถีชีวิตของปจเจกชนและประชากรอันเปนผลมาจากการเชือ่ มโยงประเด็นเรือ่ งเพศเขากับ
“ปญหาประชากร” ประชากรในฐานะของความมั่งคั่ง พลังอํานาจ และแรงงานในการผลิตของรัฐ
เพราะเปนที่เชื่อกันวาหากตองการใหประเทศทรงอํานาจและมั่งคั่งเหนือรัฐอื่นประชากรคือรากฐาน
อันสําคัญ รัฐจําตองหาหนทางในการควบคุม/จัดการประชากรของตัวเพื่อสราง “ประโยชน” ใหรัฐ
อยางสูงสุด ดวยแนวคิดนี้เอง ประชากรจึงกลายเปนวัตถุในการศึกษาวิจัยอยางละเอียดถึงตัวแปร
ตาง ๆ ที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของประชากรในฐานะเครื่องมือทางการผลิตของรัฐ อาทิเชน
อัตราการเกิดและตาย ชวงชีวิต การเจริญพันธุ สุขภาพ ความถี่ของการเจ็บปวย รูปแบบการบริโภค
และการอยูอาศัย เปนตน ทุกอยางไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อดูรูปแบบการใชวิถีชีวิตของ
ประชากรเพื่อที่รัฐจะไดเขาไปแทรกแซงใหประชากรของรัฐมีรูปแบบการใชชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อสราง
ประโยชนใหรัฐมากที่สุด เรื่องเพศกลายมาเปนหัวใจในการศึกษา รัฐเขาไปสํารวจดูแลเรื่องเพศของ
ประชาชนอยางละเอียดทั้งเรื่องของอัตราการเกิด วัยแตงงาน การมีบุตรทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง
ตามจารีต ความถี่และความกาวหนาในดานเพศสัมพันธ ผลกระทบของขอหาม ขอบังคับตาง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ ฯลฯ นอกจากขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องเพศแลว พฤติกรรมทางเพศของปจเจกชน
แตละคนเปนอีกประเด็นที่ไดรับความสนใจเพื่อดูวาปจเจกชนใชเรื่องเพศของตนอยางไร กิจกรรม
ทางเพศของมนุษยจึงเปนทั้งประเด็นของการศึกษาวิเคราะหและเปนทั้งเปาหมายในการแทรกแซง
กํากับดูแลของรัฐดวย เรือ่ งทางเพศจึงกลายเปนประเด็นทางสาธารณะทีอ่ ยูใ นโยงใยของวาทกรรมการ
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สรางความรูเฉพาะทาง และการวิเคราะหวิจัยอยางยิ่งยวด (Michel Foucault, 1990 อางถึงใน
สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 36)
เรื่องทางเพศจึงไมใชเรื่องที่ถูกเก็บงําอยูในหองนอนอีกตอไป หากแตกลายเปนเรื่องที่
ถู ก พู ด ถึ ง แทบที่ จ ะเรี ย กได ว า มากกว า เรื่ อ งใดในสั ง คม และถู ก พู ด ถึ ง ในหลากหลายภาษา
ทั้ง การศึกษา การแพทย เศรษฐศาสตร และองคกรยุติธรรมที่ตางก็สรางสรรค กลั่นกรอง แจกจาย
และสรางความเปนสถาบันใหกับวาทกรรมในเรื่องเพศที่ทะลักลนออกมาบริหารชีวิตทางเพศของ
เราเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับรัฐและสังคม อยางไรก็ตาม ใชวาการพูดถึงเรื่องเพศจะเปนการ
พูดอยางมีอิสระ หากแตมีเครื่องมือและเงื่อนไขตาง ๆ มากมายที่คอยกํากับการพูดของคนอยูไมวา
จะเปนบริบทหรือภาษาที่ใชพูด (สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 33-34)
เรื่องเพศถูกผูกเขากับการสืบพันธุภายใตการแตงงาน (Heterosexual Monogamy)
กิจกรรมทางเพศที่ถือเปนความสัมพันธที่นําไปสูการสรางประชากรอันเปนการผลิตซ้ําแรงงานของ
สังคมเพื่อสรางสายสัมพันธของสังคมกลายเปนมาตรวัดความถูกตองชอบธรรมของความสัมพันธ
ทั้งปวง กิจกรรมทางเพศที่ไมไดมีเปาหมายไปเพื่อการสืบพันธุ หรือเปนเพียงการหาความสุขทาง
เพศซึง่ หมายรวมถึง “ความเบีย่ งเบนทางเพศ” ไมวา จะเปนรักเพศเดียวกัน การรวมเพศในหมูเ ครือญาติ
การสําเร็จความใครดวยตัวเอง การมีความสัมพันธกับสัตวตางก็ถูกโยงเขากับความเจ็บปวดทาง
จิตทั้งสิ้น ความเบี่ยงเบนทางเพศกลายเปนสาขาหนึ่งทางการแพทยที่ตองไดรับการศึกษาวิเคราะห
วิจยั อยางถวนถี่ การกระทําทางเพศของมนุษยกลายเปน “ความจริง” ซึง่ บงถึงสถานะของความเปน
มนุษยของเราแตละคน มนุษยทกุ คนตางควบคุมความตองการของตัวเอง กลายเปน “สัตวสารภาพ”
ที่ยอมตามตัวตนที่สังคมเห็นวาเหมาะสมของ (เรื่องเดียวกัน, น. 38-39)
แนวคิดสําคัญอีกประการหนึง่ ของฟูโกตทคี่ วบคูก บั การพูดถึงเรือ่ งอํานาจ คือ การตอตาน
ขัดขืน (Resistance) ซึ่งถือเปนอีกแนวคิดที่สําคัญ ดังที่กลาวไวขางตนสําหรับ Foucault แลว
อํานาจนั้นมีอยูในทุกหนทุกแหง อํานาจเปนสิ่งที่ถูกใชมากกวาถูกครอบครอง อํานาจมิไดเปนเรื่อง
ของการกดขี่หากแตเปนเรื่องของการผลิต/สรางสรรค และทํางานจากสวนลางขึ้นสูสวนบน ดังนั้น
อํานาจจึงไมใชเปนสิ่งของที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเปนผูครอบครองไมวาจะ
เปนกษัตริยหรือรัฐ ไมไดแบงแยกวาฝายหนึ่งมีและอีกฝายหนึ่งไมมีหากแตอํานาจคือโยงใยของ
ความสัมพันธอันซับซอนระหวางสวนตาง ๆ ของสังคมและการปะทะสังสรรคระหวางผูคนในสังคม
ซึ่งแทรกซึมอยูในทุกอณูของการดําเนินชีวิตของเรา เปนความสัมพันธที่แปรผันเปลี่ยนแปลงไปมา
(David M. Halperin, 1995 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 37) สําหรับฟูโกตการดํารง
อยูข องเราจึงอยูใ นโยงใยของความสัมพันธเชิงอํานาจทีเ่ ราไมมที างทีจ่ ะหลบหนีหรือปลดปลอยตัวเอง
ออกไปจากอํานาจได

34
หลายคนกังวลตอแนวคิดที่ดูเหมือนจะไมสามารถเวนที่วางใหกับการตอสูตอรองและ
สรางพื้นที่ใหกับตัวตนที่แตกตางไดเลยแนนซี่ เฟรเซอร (Nancy Fraser) ไดตั้งคําถามตอแนวคิด
เรื่องอํานาจไววาเมื่อ subject ของเราถูกสรางขึ้นโดยความสัมพันธเชิงอํานาจจึงไมเหลือที่ใหเราใน
การตอตานอํานาจเลย และถาปจเจกเปนเพียงแคผลของอํานาจหรือถาจะกลาวใหชดั เจนเราเปนเพียง
“รางกายใตบงการ” ที่ถูกประกอบสรางโดยอํานาจเทานั้นมันจึงเปนการยากที่จะบอกวาใครจะ
ตอตานอํานาจอยางไร (Aurelia Armstrong, อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 37)
อยางไรก็ตามแมวาฟูโกตจะแสดงใหเห็นวาตัวตนของเราจะถูกประกอบสรางขึ้นจาก
อํานาจและเขาเห็นวาเราไมมีหนทางที่จะตอตานตอรองกับอํานาจได ดังที่ไดแสดงไวขางตนแลววา
ธรรมชาติของอํานาจนั้นมีทั้งดานของการกดขี่ และสรางสรรคสําหรับหนทางอันหลากหลายของ
ปจเจกชน ในสังคมเสรีนิยมสมัยใหมนั้น อํานาจตองใชกับ “องคประธานที่เสรี” (Free Subject)
เนื่องจากรูปแบบของการปกครองสมัยใหมตองการพลเมืองที่มีอิสระเพื่อที่พลเมืองเหลานี้จะไดรับ
เอาหนาทีข่ องการควบคุมซึง่ เคยเปนของรัฐมาบังคับใชกบั ตัวเองดวยความตองการของตัวเองทัง้ กฎใน
การประพฤติปฏิบตั แิ ละกลไกการควบคุมทางอํานาจ ดังนัน้ สําหรับ เดวิด ฮาเพอรรนิ (David M.
Halperin) จึงมองวาอํานาจในความหมายของฟูโกตนนั้ สรางความเปนไปไดของการกระทํา การเลือก
และเงือ่ นไขในการใชเสรีภาพ เชนเดียวกันกับทีเ่ สรีภาพสรางเงือ่ นไขในการใชอาํ นาจเชนกัน อํานาจ
จึงไมใชดานตรงขามของเสรีภาพ อยางไรก็ตาม เสรีภาพดังกลาวก็ไมใชเสรีภาพที่ตัดขาดหรืออยู
นอกเหนือขอบขายของอํานาจ หากแตเปนศักยภาพทีฝ่ ง อยูใ นอํานาจหรืออาจจะกลาวไดวา เปนผลของ
อํานาจก็วา ได (David M. Halperin, 1995, pp. 17-18 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควทิ ย, 2548, น. 38)
ดังนั้น ในโครงขายความสัมพันธเชิงอํานาจจึงแฝงไวซึ่งพลังในการเปลี่ยนแปลงและ
การตอตาน ขัดขืนอยูเสมอดังที่ฟูโกตบอกไววา “ที่ใดที่มีอํานาจ ที่นั่นยอมตองมีการตอตานขัดขืน”
หรืออาจจะกลาวไดวาการตอตานขัดขืนนั้นไมอยูนอกกรอบของความสัมพันธเชิงอํานาจ (Michel
Foucualt, 1990 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 38) และในความสัมพันธเชิงอํานาจ
นั้นจําเปนที่จะตองมีความเปนไปไดของการตอตาน ขัดขืน เพราะวาถาไมมีความเปนไปไดของการ
ตอตานขัดขืนแลว (ไมวาจะเปนการตอตานขัดขืนดวยความรุนแรง การตอสู การหลอกลวง
ความสามารถเชิงกลยุทธที่จะพลิกผันสถานการณ) มันก็จะไมมีความสัมพันธเชิงอํานาจเกิดขึ้น
เลย (Michel Foucault, 1988 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 38)
อยางไรก็ตาม การตอตานขัดขืนในความหมายของฟูโกตไมใชของการตอตานขัดขืน
เพื่อหลุดไปจากอํานาจ การตอตานขัดขืนไมเทากับแนวคิดเรื่องการปลดปลอย (Emancipation
หรือ Liberation) เขาเนนย้ําใหเห็นวาเราตองไมมองวาเรากําลังตอตานเพื่อหลุดไปจากอํานาจของ
ผูกดขี่เพราะมันวางบนสมมติฐานวาเรามี subject ที่ถูกสรางอยูนอกเหนือความสัมพันธเชิงอํานาจ
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ในขณะที่เราเชื่อวา subject ถูกสรางขึ้นภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ ดังนั้น จึงไมมีธรรมชาติ
ของมนุษยที่แทจริงที่เราตองปลดปลอย หากแตการตอตานขัดขืนนั้นคือการสรางความหมายใหม
ใหกับตัวตนของเรา เสรีภาพของเขาจึงนาจะหมายถึงความสามารถของปจเจกชนที่จะกาวขาม
ขอจํากัดและแปรเปลี่ยนตัวเองใหเขากับชุดของความสัมพันธเชิงอํานาจหนึ่ง ๆ หรือแปรเปลี่ยน
ความสัมพันธเชิงอํานาจนั้นเสีย และสรางทางเลือกหรือรูปแบบชีวิตทางเลือกภายใตความสัมพันธ
เชิงอํานาจทีป่ รากฏอยู (Stephanie Jenkins, 2000 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควทิ ย, 2548, น. 39)
ดังนั้น เปาหมายของการตอสูกับอํานาจหรือการเมืองจึงไมใชเพื่อการปลดปลอยหากแตคือการ
ตอตานขัดขืน และเปนการตอตานขัดขืนที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางอํานาจ (Michel Foucualt,
1990 อางถึงใน สุธรรม ธรรมรงควิทย, 2548, น. 39)
แนวคิดเรื่องพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ
การแบงคูขั้วตรงขามระหวางอาณาบริเวณสวนตัว และอาณาบริเวณสาธารณะซึ่งมี
พื้นฐานจากการแบงงานตามเพศ (Sexual Division of Labour) เนื่องมาจากสรีระตามธรรมชาติ
ของผูหญิงซึ่งตองเปนฝายตั้งครรภและคลอดบุตร ดังนั้น จึงไดเกิดการแบงงานกันทําระหวาง
ผูหญิงและผูชายขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสรีระของแตละเพศถือเปนวิธีคิดที่เต็มไปดวยอคติเรื่องเพศ
การแสดงอํานาจ และการควบคุมเพือ่ ธํารงรักษาระบอบปตาธิปไตย และโครงสรางอํานาจทีย่ อมรับ
เฉพาะความสัมพันธระหวางเพศไวเทานัน้ ฉะนัน้ ทีท่ างทีเ่ หมาะสมของผูห ญิง คือ ปริมณฑลในบาน
และพื้นที่ “นอกบาน” เปนหนาที่ของผูชาย โดยที่แนวคิดที่ กีดกันผูหญิงออกจากพื้นที่ทางการเมือง
นั้ น ฝ ง รากลึ ก อยู ใ นความคิ ด เรื่ อ งพื้ น ที่ -ปริ ม ณฑลสาธารณะ โดยสั ง เกตจากรากศั พ ท ข อง
คําวา “public” ซึ่งมีที่มาจากรากศัพทวา “pubes” แปลวา “ผูชายที่เปนผูใหญ” และในสังคมกรีก
โบราณ มีแตผูที่มีลึงคเทานั้นที่จะสามารถพูดจาในที่สาธารณะได
การตอสูเรื่อง “ปริมณฑลสาธารณะ” กอตัวมาจากทฤษฎีของเจอเกน ฮาเบอมาส
(Jurgen Habermas) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องตนกําเนิดของการแบงแยกปริมณฑลของพื้นที่สวนตัว
และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีตนกําเนิดมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 ที่ในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้น
ปริมณฑลนี้เริ่มแยกตัวออกมาเปนอิสระแลวเริ่มสรางวาทกรรมแบบใหมที่กอใหเกิดความเชื่อวา
“ภายในปริมณฑลสาธารณะทุกคนมีความเทาเทียมกันอยางแทจริง” และในขณะที่ขีดเสนกั้น
ปริมณฑลสาธารณะเอาไวนั้น ชนชั้นกระฎมพีชายที่เปนผูสราง รอยแยกใหมขึ้นมานี้ ก็มิไดบอกตอ
ไปวา “แลวใครบางเลาที่มีโอกาสกาวเขาสูเสนชัยของปริมณฑลดังกลาว” (ซึ่งในความเปนจริง ก็มี
เพียงแตชนชั้นกระฎมพีและขุนนางบางคนเทานั้น) ดังนั้น หนาที่ประการแรกของปริมณฑล
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สาธารณะที่เกิดขึ้นมานั้น จึงทําหนาที่ปดกั้นความไมเสมอภาคทางชนชั้นและทางเพศเอาไวอยาง
แฝงเรน
อยางไรก็ตาม ฮาเบอรมาสไดทําการประเมินไววา เมื่อพิจารณาดูจากบริบททาง
ประวัติศาสตรในชวงระยะเวลาดังกลาวแลวจะเห็นไดวา “ปริมณฑลสาธารณะ” มีลกั ษณะกาวหนาทาง
ประวัติศาสตร ในฐานะที่ไดปลดปลอยสังคมสวนเสี้ยวหนึ่งออกจากอํานาจของลําดับชั้นของชาติ
ตระกูล (วรรณะ) ศาสนา และรัฐศักดินาในขณะนั้น กลาวคือ เริ่มมีการแยกระหวางสังคมประชา
(Civil Society) กับรัฐ แตทวาเมื่อหันมาพิจารณาสภาพความเปนจริงของปริมณฑลสาธารณะใน
ปจจุบัน ฮาเบอรมาสกลาววา ในศตวรรษที่ 20 แหงทุนนิยมยุคหลังนี้ กระบวนการทําระบบ
ทุกอยางใหเปนแบบขาราชการ (Bureaucratization) และกระบวนการทําทุกอยางใหเปนสินคา
(Commodification) ก็ไดทําใหรอยแบงแยกอยางชัดเจนระหวางรัฐกับสังคมประชาเริ่มลางเลือน
ไป เมื่อพอคาเริ่มเขามาเลนการเมือง เมื่อเสียงทางการเมืองเปนสิ่งที่ซื้อขายได การแบงแยก
ระหวาง “ตลาด” กับ “รัฐสภา” ก็เริ่มมีความแตกตางนอยลงไปทุกที ทามกลางสภาพความเปนจริง
ดังกลาวนี้ นอกเหนือจากขบวนการสิทธิสตรีที่กําลังเอาจริงเอาจังกับการตอสูเรื่อง “ปริมณฑลสวน
ตัว/สวนรวม” ก็ยังมีนักทฤษฎีของขบวนการอื่น ๆ ที่กําลังใหความสนใจตอปญหานี้เชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม การตอสูเรื่องพื้นที่สวนตัว-สวนรวมของขบวนการสิทธิสตรีนี้ แมวาเมื่อพิจารณาโดย
ผิวเผินแลว อาจจะมีความคลายคลึงกับขบวนการกระฎมพีชายเมื่อครั้งศตวรรษที่ 17-18 กลาวคือ
เมื่อมีการเรียกรองถึงสิทธิอัน เสมอภาคและเสรีภาพ แตทวาในทามกลางความคลายคลึงนั้น ความ
แตกตางทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนระหวาง 2 ขบวนการ ก็คอื ในขณะทีช่ นชัน้ กระฎมพีชายใชแนวคิดที่เปน
นามธรรม เชน เสรีภาพเปนธงชัยในการ โบกสะบัดนําการตอสูของตนเองนั้น ขบวนการสิทธิสตรี
กลับใชประสบการณที่เปนรูปธรรม เชน ชีวิตประจําวันของผูหญิงเปนเอกลักษณของขบวนการ
การเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีสตรีนิยมกับทฤษฎีวิเคราะหสังคมระดับกวางนั้น สามารถ
มองเห็นไดในปริมณฑลสาธารณะของผูหญิงนั้นเอง ฉะนั้น ในดานหนึ่งขบวนการสิทธิสตรีสามารถ
ที่จะเปนจุดเชื่อมทางการเมืองของบรรดาขบวนการตาง ๆ ที่กําลังดําเนินการตอสูอยูทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน (ทั้งเพื่อผลประโยชนของตัวผูหญิงและของขบวนการนั้นเอง) ตัวอยางเชน
กลุมสตรีศึกษาในมหาวิทยาลัย (ตอสูดานวิชาการ) กลุมนักหนังสือพิมพ (สถาบันสื่อมวลชน)
ศูนยบริการเลี้ยงเด็กสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง การตั้งกลุมล็อบบี้รัฐบาลเกี่ยวกับการออก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูหญิง เปนตน ฉะนั้น จากขอเสนอของ ฮาเบอรมาสซึ่งเห็นวาขบวนการ
สิทธิสตรีมีฐานะพิเศษประการหนึ่ง กลาวคือเปนขบวนการที่ไมไดเกิดมาจากภายนอก หากแตมี
ตนกําเนิดการตอสูเปลี่ยนแปลงมาจากภายในสังคมนั้นเอง และพรอมกันนั้นก็เปนขบวนการที่ไม
อาจจะแยกตัวออกไปจากขบวนการอื่น ๆ ในสังคม ดังเชนที่เขาไดวิเคราะหไววา ในปจจุบันนี้เรา
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แทบจะแยก “รัฐ” และ “สังคม” ออกจากกันไมไดแลว และทุกสิ่งทุกอยางลวนโยงใยกันอยาง
ใกลชิด แมแตปริมณฑลของการเมืองและวัฒนธรรมก็ผูกพันกันมากขึ้นทุกที (การที่ทหารตองเชิญ
นักรองไปชวยรองเพลงหรือการเลือกตั้งประชาธิปไตยตองเชิญดารามาชวยรณรงค นับเปนรูปธรรม
ทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนทีส่ ดุ ) ดังนัน้ ในขณะทีค่ าํ นิยามของคําวา “การตอสูท างการเมือง” ในทีน่ จี้ งึ มิได
หมายความอยูเพียงแคการตอสูเพื่อยึดสถาบันและอํานาจรัฐโดยกลุมหรือขบวนการที่อยูนอก
อํานาจรัฐ (เชน กองทัพปลดแอก) อีกตอไปแลว ทั้งนี้เพราะการตอสูในปริมณฑลสาธารณะนั้น
จะตองใชยุทธศาสตรทางการเมืองและวัฒนธรรมเพื่อชวงชิงพื้นที่ในทุกระดับ โดยกลุมตอตานที่อยู
ภายในสังคมและภายในรัฐนัน้ เอง (กรณีการจุดประเด็นเรือ่ ง ส.ส. หญิงและผูใ ชสทิ ธิสตรีเปนตัวอยางที่
ชัดเจนที่สุด) เพราะทุกวันนี้ ไมมีกลุมใดแลวที่จะอยู “นอก” รัฐหรือสังคมไดอีกตอไป ขอเสนอ
ฮาเบอรมาสจึงคลายคลึงกับที่ไดนําเสนอวาขบวนการสิทธิสตรีจําเปนจะตองตอสูจากภายใน
สถาบันที่เปนจริงของสังคม และจะตองไมโดดเดี่ยวมิติของ “ผูหญิง” ดวยการแยกตัวออกไปจาก
ขบวนการทางสังคมอื่น ๆ ในทางตรงกันขามขบวนการสิทธิสตรีจะตองผูกพันตัวเองเขาไปในมิติ
การตอสูแบบอื่น ๆ เชน ปญหาชนชั้น ปญหาการเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน (พัชรี จุลหิรัญ
และ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง, 2549, น. 82-86)
กลาวโดยสรุป แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะตามความหมายของฮาเบอมาสจะอิงอยูกับ
ความคิดเรื่อง “ปริมณฑลสาธารณะของกระฎมพี” กลาวคือ ปริมณฑลสาธารณะซึ่งฮาเบอมาส
เสนอไวมลี กั ษณะ จําเพราะวาเปนปริมณฑลของกระฎมพีซงึ่ เปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ในยุโรปในชวง
ปลายศตวรรษที่ 17 และ 18 ไดกลายมาเปนฐานความคิดที่สําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางการมีอยูของพื้นที่สาธารณะและความเข็มแข็งของสังคมพลเมือง และการสรางความเปน
ชุมชนในสังคมเมือง ซึ่งการศึกษาในแนวนี้จะวิเคราะหการเกิดพื้นที่และปริมณฑลสาธารณะใน
ลักษณะทีส่ มั พันธกบั พัฒนาการของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย (Hannah Arendt, 1958
อางถึงใน สุธาริน คูณผล, 2541, น. 179-183)
อยางไรก็ตาม เมื่อขบวนการสิทธิสตรีจําเปนตองตอสูอยูภายในสถาบันของรัฐและ
สังคมนั้น เราจึงจําเปนตองตระหนักถึงขีดจํากัดของฝายตอตานและพลังอํานาจของโครงสราง
สังคมปจจุบัน ตัวอยางประการหนึ่งก็คือ สังคมทุนนิยมยุคหลังนี้มีพลังอํานาจอยางมหาศาลในการ
ดูดซับพลังของฝายคานหรือพลังของฝายตอตานเขาไปอยูในระบบ ตัวอยางที่ถกเถียงกันก็เชน
เมื่อเพลงเพื่อชีวิตสามารถขายไดนับเปนลาน ๆ แผน แตก็มีขอที่นาสงสัยวาคนฟงเพลงเหลานั้นได
เกิดจิตสํานักทางการเมืองมากนอยเพียงใด หรือการโหมประโคมปลุกจิตสํานึกเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอมในสภาพความเปนจริงที่มิไดลดนอยถอยลงเลย ในกรณีของขบวนการสิทธิสตรีก็คือ
ภาพอันกาวหนาและนาพึงปรารถนาของบรรดาตัวละครหญิงในโทรทัศนหรือตามนิตยสารตาง ๆ ที่
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เพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึน้ ทุกที พรอม ๆ กับ จํานวนตัวเลขโสเภณี ตัวเลขของภรรยาทีถ่ กู ทุบตี
และจํานวนผูห ญิ ง ที่ ถู ก ข ม ขื น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น เงาตามตัวในโลกแห งความเป นจริง ทั้งหมดนี้คื อ
พลั ง อํานาจอั นมหาศาลของระบบทุนนิยมยุคหลังที่ขบวนการสิทธิสตรีจะตองฝา ขามไปใหได
ขอเตือนใจอีกประการหนึ่งสําหรับขบวนการสิทธิสตรีที่จะกาวเขามาตอสูในมิติสาธารณะก็คือ
ในการวิเคราะหมิติวัฒนธรรมของสังคมปจจุบันนั้น เราตองเขาใจความเปนจริงของลักษณะ
“อุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม” (Culture Industry) ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน หากเรามีความ
ปรารถนาเพียงแตจะสรางตัวบททดลองสําหรับอานเขียน เลนละครและดูกนั อยูเ พียงในกลุม ผูห ญิง
กลุม กาวหนาเล็ก ๆ กลุม หนึ่ง สิ่งที่เราจะใหความสนใจก็คงจะมีเพียงแค “จะสรางสรรคตัวบทใหดีที่
สุด ทรงพลังที่สุดไดอยางไร” แตหากเรามีความปรารถนาที่จะนําเสนอตัวบท (ผลผลิตทาง
วัฒนธรรม) ชิ้นนั้นใหปรากฏแกสายตาของสาธารณชน วงกวาง เราก็ไมอาจจะคิดถึงแตขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตเทานั้น ทั้งนี้เพราะ “การที่หนังสือของเราขายไมดีนั้น อาจจะไมเกี่ยวของกับ
คุณภาพของหนังสือ หากแตเปนเพราะสายสงของเราไมดี” และ “การที่ละครโทรทัศนของเราไมมี
คนดูนั้น ก็ไมเกี่ยวอะไรกับกระบวนการผลิตละคร หากแตเปนเพราะชวงเวลาออกอากาศของเราไม
เหมาะสม” เปนตน
นอกจากนี้ แนวคิดของฮานนา อาเร็น (Hannah Arendt) เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกนํา
มาเปนพื้นฐานในการพิจารณาพื้นที่สาธารณะในดานที่เปนพื้นที่ทางการเมืองที่สัมพันธกับการเกิด
สังคมพลเมือง และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมอยางกวางขวาง อาเร็นเห็นวาพื้นที่ของ
กิจกรรมพื้นฐานที่ เปนเงื่อนไขของความเปนมนุษย นั้นแบงออกเปนอาณาบริเวณสาธารณะ
(Public Realm) และอาณาบริเวณสวนตัว (Private Realm) โดยที่อาณาบริเวณสาธารณะนั้นเปน
พื้นที่ของการปรากฏใหเห็นเปนอาณาบริเวณแหงแสงสวาง ความรุงโรจน และอิสรภาพของการพูด
(การใชเหตุผล) และการกระทํา ในขณะที่อาณาบริเวณสวนตัวจะตองปกคลุมดวยความมืด และ
เปน อาณาบริ เวณมนุษยกับพันธนาการดวยความจําเปนของชีวิต และเปนความจริงที่จํากัด
นอกจากนี้ อาณาบริเวณสาธารณะในความคิดของอาเร็นมีความหมายเทียบเทากับโลก แตเปน
โลกในความหมายของสิ่งที่มนุษยรวมกันสรางขึ้น เพื่อดํารงอยูรวมกัน และเปนที่สรางความทรงจํา
รวมกัน ซึ่งเปนสิ่งที่จะคงอยูสืบไป พื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของอาเร็นจึงมีความสําคัญในฐานะ
ที่เปนพื้นที่สวนรวมของมนุษยทุกคน เปนพื้นที่ที่ทําใหมนุษยไดตระหนักถึงการดํารงอยูรวมกัน ซึ่ง
ในความหมายของอาเร็นนัน่ คือ การเกิดชุมชนทางการเมืองบนพืน้ ฐานของความแตกตางหลากหลาย
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันไดดว ยการพูดคุยกันในประเด็นสาธารณะทีเ่ ปนความสนใจรวมกัน โดยประเด็นทีว่ า นี้
ตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับสวนรวม ซึ่งหมายถึงเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับปากทองหรือความ
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จําเปนในชีวิตประจําวันแตอยางใด (Jurgen Habermas, 1989 อางถึงใน สุธาริน คูณผล, 2541,
น. 183)
ในขณะเดียวกั น แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความ
เหมือนกันระหวางผูหญิงและผูชายนั้น ไดวิเคราะหโครงสรางสังคมโดยแบงออกเปนโลกสวนตัว
และโลกสาธารณะ และเสนอวาผูหญิงจําเปนที่จะตองผลักดันใหโลกสวนตัวเขาไปอยูในโลก
สาธารณะ และใหความสนใจในประเด็นที่ผูหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานอยางไร
เชนเดียวกับอลิสัน แจกเกอร นักสตรีนิยมสายสังคมนิยมซึ่งเปนที่รูจัก เสนอวาการที่จะไดมาซึ่ง
การปลดปลอยหรือความเปนอิสระของผูหญิง จําเปนที่ผูหญิงตองเขาไปรวมในการผลิตสาธารณะ
ซึ่งงานที่ทํานั้นควรที่จะตองรวมถึงงานที่มีเกียรติ หรืองานที่อยูในระดับผูบริหารและไมควรมีสิ่งที่
เรียกวา “งานของผูหญิง” ในพื้นที่สาธารณะอีกตอไป นอกจากนี้แลว อลิสัน แจกเกอร (Alison
Jagger) ยอมรับวาสังคมนิยมถือเปนเงื่อนไขแรกที่สําคัญในการปลดปลอยผูหญิง แตเงื่อนไขนี้
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการปลดปลอยผูหญิงจากการถูกกดขี่ เนื่องจากการดํารงอยูของ
อคติทางเพศ ถึงแมวาการเปนเจาของปจจัยการผลิตโดยสาธารณะเกิดขึ้นแลวก็ตาม อยางไรก็ตาม
สําหรั บ แจ ก เกอร นั้ น สตรี นิ ย มสายสั ง คมนิ ย มสามารถที่ จ ะถู ก มองได ว า เป น ส ว นขยายของ
ลัทธิมารกซตามแบบฉบับ เพราะแทที่จริงแลวเปนการใชแนวคิดที่เหมื อนกันในเรื่องเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย เกี่ยวกับอิสรภาพและความเทาเทียมกัน และเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ แต
สตรีนิยมสายสังคมนิยมพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา สภาพการณของผูหญิงและปริมณฑลของ
ความสัมพันธสว นตัวโดยทัว่ ๆ ไป ตองการการวิเคราะหอยางละเอียดมากกวานีจ้ ากมารกซิสต และ
ความสัมพันธในปริมณฑลสวนตัวระหวางผูหญิงและผูชายที่ไมเทาเทียมกันเชิงอํานาจนี้จําเปน
ต อ งมี ก ารเปลี่ยนแปลงและเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกอนการเปลี่ยนแปลงในการเปน
เจาของปจจัยการผลิต (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 116-117)
เมื่อประเด็นในเรื่องเพศถูกทําใหกลายเปนประเด็นสาธารณะ เราจึงมักเห็นการหยิบยก
ประเด็น ขาวลือในเรื่องเพศขึ้นมาใชเปนอาวุธในการโจมตีนักการเมืองที่เปนผูหญิง ผนวกกับความ
เชื่อของคนในสังคมที่มักมีความเชื่อที่โนมเอียงวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนเรื่องจริง ดังนั้น เมื่อเรื่องเพศ
ของผูหญิงถูกทําใหเปนประเด็นสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการปรากฏขึ้นของกรอบความเปนผูหญิงดี
จึงทําใหผูหญิงตองเลือกใชวิธีมากมายเพื่อสยบขาวลือดังกลาว ในฐานะผูหญิง เราอาจจะตองตั้ง
คําถามยอนกลับวา การผูหญิงไมอยูในกรอบทางเพศเกี่ยวของกับการทํางานทางการเมืองหรือไม
ทั้งนี้เพื่อใหประเด็นเรื่องสวนตัวกับประเด็นเรื่องสาธารณะซึ่งในที่นี้หมายถึงการทํางานซึ่งคนมี
ความเชื่อวาทั้งสองพื้นที่ถูกแยกออกจากกัน ไดกลับไปสูการพิจารณาดูวา แทที่จริงมีการแยกขาด
ออกจากกันจริงหรือไม
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แนวคิดเรื่องขาวลือ
การสื่อสารนั้นเปนรูปแบบของการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสาร สาร และผูรับสาร ทั้งนี้
ชองทางการสื่อสารที่สามารถกระจายขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดรวดเร็วที่สุดก็คือ การสื่อสารดวย
วาจา (Verbal Communication) ในแตละวันเราไดรับขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งในจํานวนนี้อาจ
จะมีขาวลือปะปนอยูดวย สําหรับขาวลือ (Rumor) ในที่นี้หมายถึงขอความที่ไมไดรับการยืนยันวา
จริงหรือเท็จ ณ เวลาที่สงผานจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งขอความที่วานี้มักมีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกับเหตุการณ ซึ่งอาจจะมีบุคคล วัตถุ และ/หรือสถานที่เขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้น
“ขาวลือ” จึงเปนรูปแบบของการสื่อสารดวยวาจาอยางหนึ่งในลักษณะปากตอปาก การพูดตอ ๆ
กันมา และอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่อาจถูกบางหรือผิดบาง ซึ่งขาวลือที่เกิดขึ้นยอมสงผลตอ
ทัศนคติ ความคิด และความรูสึกของ ผูที่รับฟงขาวลือนั้น ๆ โดยจะเปนไดทั้งความคิดในเชิงบวก
หรือสรางสรรค และความคิดในเชิงลบหรือการทําลาย (http: //www.hrcenter.co.th/HRKnow
View. asp?id=372)
ขาวลือ อาจแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Rumor หรือ Gossip และ Propaganda ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว แตละคํามีความหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ คําวา “Rumor” นั้นอาจเปนเรื่อง
เล็ก ๆ ไดจนถึงเรื่องใหญ แตคําวา “Propaganda” นั้นมักจะเปนขาวลือชนิดที่ถูกบรรจงสรางขึ้น
เพือ่ หวังผลทางใดทางหนึง่ ในสวนของคําวา “Gossip”นัน้ ถือเปนชองทางหนึง่ ในการกระจายขาวลือ
(http: //www.natsima.blogspot.com)
ขาวลือที่บางครั้งอาจไมสามารถหาขอมูลไดวาเกิดจากตนตอใด ผูใดเปนผูพูดและเพื่อ
หวังผลอะไร บางครั้งหากผูรับสารไตรตรองขอมูลใหดีแลวแทบไมมีความเปนไปไดในเนื้อหาสาระ
ของขาวลือนั้น แตคนสวนใหญมักตกเปนทาสของขาวลือ เพียงเพราะขาวนั้นกระตุนความสนใจ
ของผูรับสารจนขาดความยั้งคิด ที่ผานมา “ขาวลือ” มักกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบมากกวา
ทางดานบวก เพราะเปาประสงคของผูปลอยขาว (หรือที่ภาษาชาวบานเรียกขานสําหรับคนบางคน
ที่ชอบปลอยขาวลือในหนวยงานหรือในกลุมเพื่อนวา “เจากรมขาวลือ”) สวนใหญเพื่อหวังทําลาย
กรณี “เหตุจลาจลที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา” เปนผลสะทอนที่ดีของ “เหยื่อ” ขาวลือ
จนบานปลายเปนจลาจลภายในวันเดียว กอความเสียหายทางดานทรัพยสนิ เปนเงินรวม 2,000 ลานบาท
ที่ตองชดเชยใหกับประเทศไทย และความเสียหายทางดานความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา ที่ไม
สามารถประเมินคาได ยังไมนับถึงรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศกัมพูชาเองในความเชื่อ
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มั่นของนักลงทุนจากตางประเทศที่จะเขาไปทําการลงทุนวามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากนอยเพียงใด ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาขาวยากหมากแพงกลายเปน “กลียุคภายในประเทศ” ขึ้น
เพียงเพราะ “ขาวลือ” ที่ไรตนตอ แตสามารถจุดประกายอารมณรวมของคนกลุมหนึ่งได โดยใช
กลยุทธทาง “จิตวิทยา” ดังนั้น ขาวลือในลักษณะนี้จึงไมแตกตางอะไรจาก “การโฆษณาชวนเชื่อ”
ที่เปาประสงคและวิธีการทางจิตวิทยากระตุนจิตใตสํานึกของคน
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เปนเครื่องมือสําคัญยิ่งของการปฏิบัติการดาน
จิตวิทยาที่มีความหมายแตกตางกับการโฆษณา (Advertising) ในแงที่มุงประโยชนของตนฝาย
เดียว มีความมุงหมายที่จะโนมนาวความคิดและจูงใจคนดวยวิธีการตาง ๆ ใหเห็นดีเห็นงามไปกับ
ผูโฆษณาชวนเชื่อ ที่สําคัญการโฆษณาชวนเชื่อยังจูงใจคนดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเปนปฏิปกษ
กับสิ่งที่ตองการ โดยปดบังอําพรางขอเท็จจริงเปนวิธีกลบเกลื่อนสิ่งเลวรายใหกลายเปนดี พยายาม
ปดบังซอนเรนผูกระทําหรือตนตอของขาวสาร มีการปรักปรําใหรายปายสีฝายตรงกันขามเพื่อ
ประโยชนของตน โดยยึดหลักเพื่อความมีอิทธิพลเหนือทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดย
เจตนาใหมีผลตอความรูสึกนึกคิด อารมณและการกระทําเพื่อผลประโยชนโดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้
การโฆษณาชวนเชื่อจึงมักถูกมองไปในแงไมดีหรือในแงลบเสมอและถูกมองวาเปนสิ่งที่นาเกลียด
นากลัว เพราะเปนการดําเนินการโดยหวังประโยชนของผูโฆษณาชวนเชื่อแตเพียงฝายเดียวเทานั้น
หากเราพิจารณาหลักการและวิธีการของ “ขาวลือ” และ “การโฆษณาชวนเชื่อ” แลว แทบจะไมมี
ความแตกตางกัน เพียงแตการโฆษณาชวนเชื่ออาจจะมีลักษณะเปนกระบวนการที่มีหลักการแน
นอนกวาขาวลือที่เพียงแคปลอยขาวจากคน ๆ เดียวเทานั้น (http: //www.businessthai.co.th/
content.php?data=405194_Opinion) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2นั้น “ขาวลือ” ถือเปนอาวุธที่
สมบูรณแบบในการทําลายขวัญและกําลังใจฝายตรงขาม รวมถึงสรางขวัญและกําลังใจของฝาย
ตนเองดวยในทางกลับกันเนื่องจากอาจเปนเพราะขาวลือนั้นหาตนตอและที่มาที่ไปไดยาก อีกทั้ง
ยังแพรกระจายไดรวดเร็ว รัฐบาลประเทศอังกฤษในขณะนั้นถึงกับตองออกโปสเตอรออกเตือน
ประชาชนเพื่อปองกันการแพรกระจายของขาวลือ
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ภาพที่ 2.1
โปสเตอรของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ออกมาเตือนประชาชน

ที่มา: http: //www.psywar.org/sibs.php)
ในสวนของประเทศเยอรมันก็มีโปสเตอรที่ออกมาแสดง “อานุภาพ” ของ ขาวลือดวย
เชนกัน โดยในภาพแสดงถึงความรวดเร็วในการแพรกระจายของขาวลือในเวลาเพียงแค 90 นาที
ภาพที่ 2.2
German Volk are warned about the dangers of the “latrine rumour”
(Courtesy of Dr. Klaus Kirchner)
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การใชขา วลือในสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้ เปนไปอยาง “จริงจัง” อยางไมนา เชือ่ เนือ่ งจาก
ฝ า ยสหราชอาณาจั ก รได ทําการจั ด ตั้ ง หน ว ยงานที่ มี ชื่ อ ว า “UPC” หรื อ Underground
Propaganda Committtee เพื่อสรางขาวลือโจมตีประเทศเยอรมันเต็มที่ โดยขาวลือที่หนวย UPC
สรางขึ้นจะถูกเรียกวา “ซิบส” (Sibs) ซึ่งมาจากภาษาละตินคําวา sibilare
จากป 1940 ถึง ป 2006 “ขาวลือ” ยังคงความเปนอาวุธที่ทรงอานุภาพเชนเดิม
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ภาคใตที่เกิดขึ้นในรูปแบบเดิม ๆ คือมีการชุมนุมของเด็กและผูหญิง
เพือ่ ตอตานเจาหนาทีร่ ฐั ลวนมาจากยุทธการสรางขาวลืออยางเปนระบบ ซึง่ ในปจจุบนั สหรัฐอเมริกา
(บางมลรัฐ) ไดมีการจัดตั้งศูนยควบคุมขาวลือ (Rumors Control Center) ขึ้นเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมการแพรกระจายของขาวลือทีม่ ผี ลกระทบตอประชากรในรัฐนัน้ เชน ขาวลือเรือ่ งการกอการราย
ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โดยศูนยควบคุมขาวลือ อยางไรก็ตาม ปจจุบนั ขาวลือมีทงั้ แบบรูปแบบดั้งเดิม
และแบบสมัยใหมที่มุงไปยังการแพรกระจายของขาวลือทางชองทางการสื่อสารใหม ๆ เชน
อินเตอรเน็ต อีเมล หรือ Instant Message เปนตน (http: //www.natsima.blogspot.com)
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจสําหรับประเด็นเรื่องขาวลือ คือ ขาวลือสามารถแพรสะพัด
ไปไดอยางไร เหตุใดถึงไดยนิ เรือ่ งของขาวลืออยูเ ปนประจํา และขาวลือมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น
หรือนอยลงไดอยางไรเมื่อมีการแพรสะพัดกันไปนาน ๆ ซึ่งจุดเริ่มตนของการตอบคําถามประเด็น
ขางตน คือการพิจารณาจากมุมมองของแตละบุคคลในเรื่องดังกลาวกอน กลาวคือ สมมุติวาบุคคล
หนึ่งไดรับฟงเรื่องราวเรื่องหนึ่ง คําถามก็คือเราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องดังกลาวหรือไมและดวยเหตุผล
ประการใด บางคนอาจบอกวาควรที่จะพิจารณาจากแหลงขาวนั้นกอนในประการแรก กลาวคือ
หากแหลงขาวนัน้ มาจากสถาบันหรือบุคคลทีส่ งั่ สมความนาเชือ่ ถือมาอยางยาวนาน ก็จะทําใหขอ มูล
นั้นมีน้ําหนักและนารับฟงมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากเปนแหลงขาวที่มาจากกลุมบุคคลที่หวัง
ผลประโยชนสวนตนหรือเปนบุคคลที่มีประวัติคําพูดที่ไมนาเชื่อถือ ผูรับฟงขาวสารก็ควรจะมี
วิจารณญาณในการรับฟง นอกเหนือจากแหลงขาวแลว ผูรับขาวสารก็มีความสําคัญ เรื่องนี้มี
หลายกรณี เชน หากเราเปนผูตามติดประเด็นหนึ่ง ๆ มาอยางลึกซึ้งและตอเนื่อง เราก็ยอมที่จะ
ตัดสินใจไดไมยากวา เรื่องที่ไดยินมานั้นจริงเท็จประการใด ในขณะที่บุคคลซึ่งมีความเชื่ออยาง
ฝงใจหรือมีความปรารถนาอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลผูนั้นก็จะมีแนวโนมที่จะเชื่อถือ
ขาวลือเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากเปนพิเศษ เชน ในชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง มีขาวลือ
แพรสะพัดวาสงครามไดยุติลงแลวและผูคนจํานวนมากก็เชื่อเชนนั้น (เพราะอยากใหเหตุการณเปน
เชนนั้น) ซึ่งนาสนใจวาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วงวิชาการเริ่มใหความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา
ของขาวลือและการควบคุมขาวลือ นอกจากนี้ สถานการณบางอยางก็มผี ลตอการตัดสินใจทีจ่ ะเชื่อ
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(หรือไมเชื่อ) ขาวลือได เชน กอนวันเลือกตั้ง อาจจะมีขาวเสียหายเกี่ยวกับผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
เชน เรื่องชูสาว การใชเอกสารปลอม หรือสถานการณฉุกเฉินซึ่งตองรีบตัดสินใจ จึงทําใหตองเชื่อ
เอาไวกอนเพื่อความปลอดภัย เชน หากเราอยูบนตึกสูง แลวเห็นผูคนวิ่งหนีพรอมรองตะโกนวา
ไฟไหม เราก็คงจะรีบวิ่งตาม (ซึ่งกรณีนี้นาที่จะเปนความจริง) อยางเชนกรณีตัวอยางของชาวบาน
จังหวัดกาญจนบุรีที่ตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกและรีบวิ่งหนีออกจากบานเพราะมีคนปลอยขาววาเกิด
เขื่อนแตก ก็คงเขาขายสถานการณแบบนี้ แตถาหากบุคคลสองคน (หรือมากกวา) มาพูดคุยกัน
เกีย่ วกับประเด็นหนึง่ ๆ ซึง่ คนทัง้ คูเ ปนบุคคลทีพ่ อมีความรูแ ละสามารถแยกแยะได ก็จะทําใหขา วลือ
นั้นไดรับการวิเคราะหวาตรงไหนจริงหรือเท็จประการใด โดยขาวลือที่ผานการวิเคราะหจากบุคคล
กลุมนี้เมื่อถูกเผยแพรออกไป ก็จะมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น โดยอาจมีบทวิเคราะหเล็ก ๆ
พวงติดไปดวย แตหากไมมีใครสามารถแยะแยะขอเท็จจริงได ก็อาจเปนไปไดวาการพูดคุยกันนั้น
อาจจะมีการเพิ่มเติมขอคิดเห็น ซึ่งทําใหขาวลือที่มาจากคนกลุมนี้ ยอมมีแนวโนมที่จะผิดเพี้ยน
มากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในแงของกลุมคนตาง ๆ ในสังคมมักจะทําใหพบวา คน ๆ หนึ่งมักจะมี
สถานภาพอยูใ นหลายกลุม โดยทีใ่ นแตละกลุม จะมีความเชือ่ มโยงกับคนกลุม อืน่ ๆ ตามความสัมพันธ
ในลักษณะตาง ๆ กัน เชน เครือญาติ เพื่อนรวมงาน นตน รวมถึงบรรดาบล็อกเกอรที่มีประเด็นใน
ความสนใจรวมกัน ซึ่งในแงของกลุมคนลักษณะนี้ เอช เทยเลอร บัคเนอร (H. Taylor Buckner)
นักสังคมวิทยา ไดเสนอทฤษฎีการสงผานขาวลือ (Theory of Rumor Transmission) เอาไวอยาง
นาสนใจ ซึง่ สําหรับทฤษฎีนแี้ บงประเภทของกลุม คนไว 2 แบบหลัก ๆ กลาวคือ 1) กลุม คนที่พูดคุย
และแลกเปลี่ยนขาวสารกันเปนประจํา เชน ชาวบานในชนบทที่อยูในพื้นที่เดียวกัน เพื่อนรวมงาน
ในหองทํางานเดียวกัน หรือชุมชนบนอินเตอรเน็ตที่แลกเปลี่ยนขอมูลกันแบบตอเนื่อง ซึ่งกลุม คนใน
ลักษณะนีเ้ รียกวา กลุม แบบใกลชดิ (Close Group) กลุม แบบใกลชดิ นีน้ บั รวมถึงกลุม คนที่รวมตัวกัน
แบบเฉพาะกิจดวย เชน ผูชมคอนเสิรตหรือกลุมคนที่มาชุมนุมกันทางการเมือง เนื่องจากคนเหลานี้
อยูใ นสถานทีเ่ ดียวกัน ในชวงเวลาใกลเคียงกัน และ 2) กลุม คนซึง่ ไมคอ ยทําการแลกเปลี่ยนขาวสาร
กันมากนัก เชน ญาติหาง ๆ ที่ไมสนิท หรือคนรูจักที่ไมคอยไดพบกัน แบบนี้เรียกวากลุมแบบ
กระจัดกระจาย (Diffuse Group) สําหรับกลุม แบบใกลชดิ นัน้ บัคเนอรใหเหตุผลวา หากมีขา วลือ
หนึ่ง ๆ ที่คนในกลุมนี้ใหความสนใจ ก็มักจะมีคนในกลุมแพรกระจายขาวดังกลาวใหคนอื่น ๆ
รับทราบ โดยแตละคนอาจจะไดรบั ขอมูลมากกวา 1 ครัง้ ตัวอยางเชน หากมีขา ววาใครสักคนในกลุม
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เราสามารถเชื่อไดวาทุกคนในกลุมจะตองรูเรื่องอยางแนนอน ซึ่งสําหรับใน
กรณีเชนนี้ การตรวจสอบจะเปนไปอยางเขมขน (เนื่องจากทุกคนในกลุมสนใจประเด็นที่ไดยินมา)
และจะทําใหขอมูลในขาวนั้นมีความแมนยํามากขึ้น แตถาหากวาขาวลือนั้นมีเพียงบางคนที่ให
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ความสนใจ ก็จะทําใหมีการสงผานขาวจากคนหนึ่งตอไปอีกเพียงไมกี่คนเทานั้น ซึ่งทําใหขาวลือใน
กรณีเชนนี้ขาวลือจะมีความแมนยํา มากยิ่งขึ้นแตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับคนเพียงไมกี่คนที่รับทราบขาว
นั้ นว า สามารถที่จะทําการแยกแยะขอเท็จจริงไดมากนอยเพียงไร ในขณะที่กลุมแบบกระจัด
กระจายนัน้ หากมีขา วลือหนึง่ ๆ ทีค่ นในกลุม สนใจ ก็จะมีการบอกตอกันไปเรือ่ ย ๆ เชนกัน แตคน ๆ
หนึ่ง อาจจะไดรับขาวสารนั้นเพียงครั้งเดียว หรืออาจจะไมไดรับเลยในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ก็เปนไปได
ยกเวนในกรณีที่ขาวมีความสําคัญและมีผลกระทบตอทุก ๆ คนอยางมาก เชน ภัยธรรมชาติ
สงครามหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สวนขาวลือที่ไมคอยถูกใหความสนใจก็จะมีการบอก
ตอ ๆ กันไปนอยมาก และจะจางหายไปอยางรวดเร็ว (บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2550)
สําหรับสังคมไทยนั้น ขาวลือเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงชูสาวของนักการเมืองถือเปน
อาการที่แสดงใหเห็นถึงความไมไววางใจผูมีอํานาจและบุคคลสาธารณะ แตก็ไมนิยมการวิจารณ
กันตอหนา ไมวาจะเปนเพราะความเคยชินกับการเมืองแบบเผด็จการอํานาจนิยมจนไมกลา
วิจารณผูมีอํานาจอยางตรงไปตรงมา หรือเพราะลักษณะรวมของของคนไทยจํานวนไมนอยที่ไม
ชอบการเผชิญหนา ความเคยชินกับสภาพ “เคลือบน้ําตาล” ซึ่งขาวสารที่เปนทางการใหภาพดาน
เดียวเฉพาะเรื่องทางบวกและการยกยองสรรเสริญบุคคลสาธารณะจนดูเหนือมนุษย ทําใหคนไทย
พร อมที่จะเชื่ออะไรก็ตามที่เปนขาวซุบซิบนินทาในทางเสียหายของบุคคลสาธารณะมากกวา
ขาวสารที่เปนทางการ เพราะดูเหมือนวาการนินทาจะเปนชองทางเดียวที่มีมิติซับซอนของประเด็น
การเมืองจะถูกนําเสนอไดบาง เพราะฉะนั้น แนวโนมของการเชื่อขาวลือเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของ
บุคคลสาธารณะ จึงไมนาจะเปนความไรสาระของคนไทย แตกลับเปนการสะทอนแงมุมที่นาคิด
เกี่ยวกับการตรวจสอบและลงโทษบุคคลสาธารณะดวยวิธีการของภาคประชาชนในสังคม ดังนั้น
การนินทาที่มีนัยยะของการประณามทางสังคมเชนนี้จึงไมนาจะถูกมองขามหรือมองวาเปนเรื่อง
เล็กที่ไมประเทืองปญญา อีกทั้งการที่นักการเมืองถูกเลนงานดวยเรื่องชูสาวจึงไมใชเรื่องใหม แต
ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธทางเพศของผูหญิงในแวดวงทางการเมืองจึงเปน
เหมือนอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทําลายลางความนาเชื่อถือของผูหญิง โดยที่แงมุมเชนนี้ถูกใช
เพื่อตัดสินทุกเรื่องเกี่ยวกับผูหญิง ในแวดวงตาง ๆ ของสังคม โดยที่เรามักไดยินเรื่องราวซ้ําซาก
เกี่ยวกับผูหญิงที่เมื่อถูกเปดโปงวาแปดเปอน คือ ไมไดประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบเรื่องเพศที่สังคม
ยอมรับ แลวตองสูญเสียการยอมรับนับถือไปเลย ทุกเรื่องจนกลายเปนวาผูหญิงที่ทําผิดในเรื่อง
เพศเลวไปหมดทุกเรื่อง เรื่องอื่นที่คิดที่ทําก็ไมดีหรือผิดไปหมด ในขณะที่ผูชายไมไดถูกประณาม
หรือปฏิเสธในลักษณะเดียวกัน เราจึงมักเห็นการใชมุมเดิม ๆ เชนนี้กับนักการเมืองหญิงหลายคน
จนทําใหน้ําตาลูกผูหญิงของนักการเมืองตองหลั่งรินหลายครั้งหลายหน อยางไรก็ตาม การเลนกับ
เกมการเมืองแบบนี้อาจตองอาศัยวิธีการมองเรื่องเพศที่ตางไปไมวาจะเปนเรื่องการเปดเผยโปรงใส
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ในเวลาที่เรื่องเพศของผูหญิงถูกทําใหเปนประเด็นสาธารณะ อยางการทดสอบพิสูจนในทางการ
แพทยที่หลายคนเรียกรองในกรณีของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม หรือการตั้งคําถามกลับบางวาการ
ไมอยูในรองในรอยของเรื่องเพศของผูหญิงเกี่ยวของหรือไม เกี่ยวกับการทํางานการเมืองหรือไม
อยางไร ใหคนไทยหลาย ๆ คนที่เชื่อในการแยกเรื่องสวนตัวกับเรื่องงานหรือเรื่องสาธารณะออก
จากกันไดไปคิดตอกันเอง (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2549, น. 25)
อยางไรก็ตาม สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ สิ่งที่นาสนใจในแนวคิดเรื่องขาวลือไมไดอยูที่
สิ่งที่ถูกนํามากลาวอางนั้นเปนเรื่องจริงหรือไม หากแตอยูที่ประเด็นในเรื่องของมาตรฐานเชิงซอนที่
ใชตดั สินนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายจากประเด็นในเรือ่ งนีต้ า งหาก ดังทีไ่ ดกลาวไวขา งตน
แม ว า ข า วลื อ ในเชิ ง ชู ส าวต า งก็ ทําร า ยนั ก การเมื อ งหญิ ง และนั ก การเมื อ งชายในลั ก ษณะที่
สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและ คะแนนนิยมจากประชาชนเชนเดียวกัน หากแตไมไดทําให
นักการเมืองชายเกิดความเสื่อมเสียอยางรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองหญิง ซึ่งวิธีการ
มองของสังคมอยางที่เปนอยูขณะนี้ กําลังสื่อใหเห็นวาผูหญิงที่ขบถในทางเพศในแงมุมตาง ๆ
เลวรายหรือไมสามารถจะทํางานเคลื่อนไหวในทางการเมืองไดเลยเชนนั้นหรือ ซึ่งถาเปนเชนนั้น
ทําไมเรื่องเพศจึงไมมีผลอยางเดียวกันสําหรับผูชาย
สรุป
จากการทาทายของแนวคิดตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาเพศไมใชเปนที่เกิดหรือเปนผลจากปจจัย
ชีววิทยาแตเพียงอยางเดียว หากแตไดรบั อิทธิพลจากระบบความเชือ่ ความหมายของสังคมทีเ่ ขามา
กํากับและใหคณ
ุ คาความหมายกับพฤติกรรมทางเพศของคนเรา โดยสังคมปจจุบนั ความสัมพันธ
ตางเพศในสถาบันการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียวถือเปนความสัมพันธหลักที่กลายเปนมาตร
วัดความถูกตองของชอบธรรมของความสัมพันธทุกอยาง ซึ่งความสัมพันธในรูปแบบนี้ก็ถูกวิพากษ
จากนักสตรีนิยมแนวสุดขั้ว (Radical Feminists) วาเปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่วางอยูบนการ
กดขี่ผูหญิงและตัวตนทางเพศที่แตกตาง
โดยรูปแบบของการกํากับควบคุมนั้นไมไดมีเพียงแคเรื่องของการกดขี่ทางตรงแตเพียง
อยางเดียว เหมือนกับที่ฟูโกตชี้ใหเห็นวาในสังคมสมัยใหมไดเปลี่ยนฐานของการควบคุมกดขี่ผาน
การลงโทษทางกฎหมายและขอหามตาง ๆ เปนหลัก มาสูแ นวคิดเรือ่ งอํานาจทีเ่ รียกวา “Bio-Power”
อันเปนการใชอํานาจเพื่อสรางวินัยซึ่งมุงไปที่การชักใยและฝกฝนรางกายและจิตวิญญาณของ
ปจเจกชนใหยอมรับการจัดแบงประเภทของสังคม นอมรับเอาคําอธิบายของการจัดประเภทดังกลาว
มาใชอธิบายตัวตนและที่ทางของตัวเอง อันเปนการฝกใหคนมีความเชื่อตออํานาจ อยางไรก็ตาม
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ฟูโกตก็ชี้ใหเห็นวาใชวาคนเราจะไมสามารถที่จะตอสูกับอํานาจไดเลย ฟูโกตไดนําเสนอแนวคิดใน
เรื่องของ “การตอตานขัดขืน” ที่เปนสิ่งสําคัญที่อยูควบคูไปกับอํานาจสมัยใหม ซึ่งเปนชองทางที่
ทําใหปจเจกชนสามารถที่จะสรางพื้นที่ใหกับความตองการของตัวเองดวย
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใชแนวคิดเรื่องเพศสภาพ เพศวิถี แนวคิดเรื่องกรอบของเรื่อง
เพศที่ชอบธรรมและการกํากับเรื่องเพศของมนุษย แนวคิดการควบคุมทางสังคม : อํานาจ และการ
ตอตานขัดขืน และแนวคิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว ซึ่งเปนแนวคิดที่สตรีนิยมใหความ
สําคัญ รวมถึงแนวคิดเรื่องขาวลือ ทั้งนี้ เพื่อชี้ใหเห็นวา เรื่องเพศมีการเมือง โดยเฉพาะเรื่องเพศที่
เกี่ยวของกับรูปแบบความสัมพันธที่นอกกรอบ และ เรื่องเพศไดกลายมาเปนอาวุธที่มีอานุภาพใน
การทําลายลางผูหญิงที่มากกวาประเด็นอื่นใด
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมในเรื่องเพศถือเปนประเด็นที่ยังไมคอยไดรับความ
สนใจมากนัก ทั้งนี้ เนื่องมาจากเมื่อมองจากภาพรวมตามสถานการณในปจจุบัน คนในสังคมมักมี
ความเขาใจวาปจจุบนั ผูห ญิงและผูช ายมีความเทาเทียมกันแลว หากแตในความเปนจริง ความเทาเทียม
ที่วานั้น แทที่จริงอาจจะเปนความเทาเทียมแตภายนอกที่ยังคงมีการควบคุมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
สําหรับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดทําการศึกษาและรวบรวมไว มีดังนี้
การควบคุมเรื่องเพศผานสถาบัน
การศึกษาเรือ่ ง “การถายทอดอุดมการณความเปนหญิงผานระบบการศึกษาในโรงเรียน
สตรี” ของ จอมญาดา ชื่นประจักรกุล (2540) เสนอวาเมื่อเขาสูยุคที่มีระบบโรงเรียนสตรี ความรูที่
เด็กผูหญิงเคยไดรับจากแมจะเปลี่ยนผานเขาสูมือของครู การฝกหัดงานบานงานเรือนกลายเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนและถึงแมวาเด็กผูหญิงจะออกมาอยูในโรงเรียนซึ่งเปนพื้น
ที่สาธารณะแลว แตเด็กผูหญิงยังคงถูกกักขังดวยการเรียนรูพื้นที่ในบานและบทบาทหนาที่ของการ
เปนหญิงในแบบฉบับเดิม ในปจจุบัน แมวาสภาพพื้นที่ของโรงเรียนจะมีลักษณะที่เปนพื้นที่ของ
เด็กผูห ญิงแตกลับเปนพืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความเขมขนของการแทรกแซงทางความคิดในการอบรมบมเพาะ
ผูหญิงใหเปนไปตามที่ระบบปตาธิปไตยบัญญัติไว โดยโรงเรียนสตรีไดทําหนาที่เปนสถาบันที่ธํารง
อุดมการณชายเปนใหญผานกระบวนการขัดเกลาทางเพศสภาพ (Gender Socialization) โดยการ
ตอกย้ําใหนักเรียนหญิงตระหนักถึงความเปนหญิงของตนตอประเด็นในเรื่องตาง ๆ ผานการสราง
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แนวคิดความเปนกุลสตรีที่ใชในโรงเรียน โรงเรียนจึงพยายามฝกฝนใหเด็กผูหญิงกลายเปนผูหญิง
ตามแบบฉบับที่สังคมกําหนด ไมวาจะเปนบทบาทของความเปนแมหรือความเปนเมียที่จัดวางอยู
ในบริบทพื้นที่ภายในบาน (Private) ตลอดถึงลักษณะของการเปนผูหญิงเกงที่ทํางานนอกบานซึ่ง
อยูในบริบทของพื้นที่สาธารณะ (Public) ดังนั้น การพยายามที่จะปลดปลอยผูหญิงใหเปนอิสระ
จากการถูกครอบงําของอํานาจชายและการจัดลําดับชวงชั้นทางสังคมที่ใหอํานาจแกผูชายอยาง
สุดขีดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจ วิพากษ และรื้อถอนความ
สัมพันธของหญิงชายในประเด็นเรื่องเพศวิถี เพราะอุดมการณที่ชายเปนใหญซึ่งฝงรากลึกมาอยาง
ยาวนานไดสรางความรุนแรงและการกระทําตอตัวตนของผูหญิงดวยการปลูกฝงระบบวิธีคิดและ
จิตสํานึกของตัวผูหญิงเองตอประเด็นเรื่องเพศวิถีอยางมาก แมวาผูหญิงอาจจะกลาที่ตอรองหรือ
ปฏิเสธตอบทบาทภาระหนาทีท่ ผี่ กู ติดมากับเพศสภาพความเปนหญิง แตผหู ญิงมิไดกลาทีจ่ ะเริม่ ตน
ตั้งคําถามตอความสัมพันธของหญิงชายและเพศวิถีของตัวผูหญิงเอง อีกทั้งผูหญิงไมไดตระหนัก
วาเพศวิถีในรูปแบบของรักตางเพศ (Heterosexuality) คือ เพศวิถีของผูชาย เพื่อผูชายและกระทํา
โดยผูชาย เพราะผูชายเปนผูกําหนด เปนผูมีอํานาจและจัดการควบคุม
การควบคุมเรื่องเพศผานชวงอายุ
การศึกษาเรื่อง “การควบคุมเรื่องเพศในผูหญิงไทยปจจุบัน : กรณีศึกษาการควบคุม
เรื่องเพศในวัยรุน” ของ นิภา จีรภัทร (2540) เปนการศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นวาการควบคุมทางเพศใน
ผูหญิงไทยนั้น มีการดําเนินการสืบทอดมาอยางยาวนานและมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของ
สังคม ซึ่งกอใหเกิดรูปแบบของ การควบคุมทางเพศภายใตกรอบแนวคิด 3 แนว ประกอบดวย
การควบคุมเรือ่ งเพศไวกบั ความเชือ่ เรือ่ งผี การควบคุมผูห ญิงไวกบั ความเชือ่ เรือ่ งการสะสมบุญบารมี
แมในโลกยุคปจจุบันซึ่งเปนสังคมที่เปดกวางจะเกิดการตั้งคําถามและความหวั่นวิตกวาวัยรุนซึ่งถือ
เปนตัวแทนของผูหญิงไทยในยุคปจจุบันกําลังจะทําใหสังคมลมสลาย เนื่องจากเครื่องมือที่เคยใช
ในการควบคุมสตรีใหดําเนินพฤติกรรมตามกรอบของสังคมกําลังหมดความสามารถในการควบคุม
ดังนั้น จึงทําใหสังคมไทยกําลังอยูในภาวะที่วิกฤติ อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ไดชี้ใหเห็นวาเสียง
วิพากษวิจารณนั้น เกิดจากภาพลักษณของวัยรุนที่ไมไดเครงครัดในการควบคุมรางกาย ไมไดมอง
เรื่องเพศเปนเรื่องนาอาย และมีการแสดงความรักความพึงพอใจทางเพศอยางเปดเผย หรือเริ่มตน
การมีความสัมพันธทางเพศที่เร็ว งายขึ้น และมีจํานวนมากขึ้น ทั้งที่ในความเปนจริงแลว กลไกของ
การควบคุมทางเพศยังคงดํารงอยู แตไดปรับเปลีย่ นจากกรอบทีม่ องเรือ่ งเพศเปนเรือ่ งสกปรก นาอาย

49
ไมเปดเผย ภายใตความคิดเรื่องของระบบคุณธรรม คุณคาของผูหญิงและความละอายในตัววัยรุน
มาสูกรอบแนวคิดใหมในเรื่องความรักซึ่งถือเปนอีกหนึ่งกลไกควบคุมการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
การศึกษาเรือ่ ง “ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร”
ของ ดวงหทัย นุม นวน (2545) เปนการศึกษาถึงทัศนคติของวัยรุน ในเรือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ และ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในดานทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
การมีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียว สามารถนํามาซึ่งปญหาได เชน การตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ มีทศั นคติในระดับสูง และทัศนคติเรือ่ งการทีผ่ ชู ายเทีย่ วโสเภณี หรือมีประสบการณทางเพศ
แสดงถึงความเปนชายชาตรี มีทัศนคติในระดับต่ํา การปฏิบัติตนในเรื่องเพศ พบวา สวนใหญมี
เพือ่ นตางเพศ และมีพฤติกรรมจับมือถือแขนมากทีส่ ดุ และเคยมีเพศสัมพันธ การทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
หาความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา เพศ อายุ และลักษณะที่อยูอาศัย มี
ความสัมพันธตอ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน สวนปจจัยทางดานครอบครัวพบวาลักษณะการอบรม
เลีย้ งดูของครอบครัว การใหความรูเ รือ่ งเพศศึกษา และการใชเวลาวาง มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน ปจจัยทางดานทัศนคติ พบวา ปจจัยทางดานทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
การปฏิบัติตนในเรื่องเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และปจจัยทางดานการ
เปดรับสือ่ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา พบวา ทุก ๆ ฝายควรตระหนักในความรวมมือ ทั้งในสวนของภาครัฐ สถาบันครอบ
ครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชน ในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ
ตลอดจนมีการใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกกลุมวัยรุน ทั้งนี้บทบาทของนักสังคมสงเคราะหทางการ
แพทย ควรมีบทบาทในการใหความรูเรื่องเพศศึกษา เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศใหดี
ขึ้นดวย
การควบคุมเรื่องเพศที่ออกนอกกรอบ
การศึกษาเรื่อง “อํานาจและการขัดขืน : ชายรักชายในสังคมที่ความสัมพันธตางเพศ
เปนใหญ” ของ สุธรรม ธรรมรงควิทย (2548) ศึกษาประสบการณชีวิตของชายรักชายทั้งสามคน
พบวาการดํารงอยูในฐานะของบุคคลที่มีตัวตนทางเพศที่แตกตางไปจากกรอบความสัมพันธทาง
เพศหลักของสังคม ทําใหตอ งเผชิญกับการควบคุมจัดการของอํานาจในหลายรูปแบบ เรือ่ งราวของ
ชายรักชายทั้งสามคนชี้ใหเห็นถึงสถานการณอันซับซอนที่ชายรักชายตองเผชิญ ซึ่งแตละคนตางก็
มีสถานการณที่เฉพาะแตกตางกันไป ทําใหการสรุปเพียงวาสังคมนี้เปนสังคมที่มีอคติ หรือมีความ
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รุนแรงตอคนเพศเดียวกัน โดยการพิจารณาวาสังคมนี้มีการแสดงออกถึงความรุนแรงหรือความ
พยายามที่จะเขาแทรกแซงชีวิตของคนรักเพศเดียวกันในทางกฎหมายหรือชีวิตประจําวันคงไมพอ
เพียง อยางไรก็ตาม เรื่องราวของชายรักชายทั้งสามคม ทําใหเราไดเห็นวาการควบคุมในเรื่อง
เพศนัน้ ไมจาํ เปนตองกระทําผานการใชความรุนแรงหรือการเขาแทรกแซงในวิถชี วี ติ ของชายรักชาย
โดยตรง หากแตยงั มีวธิ กี ารกํากับควบคุมทีถ่ อื ไดวา แยบยลทีส่ ดุ นัน่ คือการควบคุมตัวตนดวยตัวเอง
ซึ่งการควบคุมที่เกิดขึ้นนั้นไมใชการควบคุมที่เกิดจาก “ใคร” ควบคุมกํากับ “ใคร” อีกคนหนึ่งอยาง
ชัดเจนและเปนธรรม หากแตเปนการควบคุมที่ทรงพลังที่สุด โดยการรับเอาระบบความหมายทาง
เพศและอคติที่สังคมมีตอเพศเดียวกันผานพื้นที่ตาง ๆ ของสังคม ไมวาจะเปนครอบครัว กลุมเพื่อน
สถานที่ทํางาน สื่อมวลชน จิตแพทย และที่สําคัญคือองคความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องคน
รักเพศเดียวกันซึ่งลวนแลวแตสงผานอคติตาง ๆ ที่สังคมมีตอคนเพศเดียวกัน เขามากํากับและ
สรางตัวตน
การศึกษาเรื่อง การเมืองของการใหความหมาย : นัยของ “ผูหญิงไมดี” ของ ลลนา
กาศวิบูลย (2544) ซึ่งเปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเพศในนัยทางการเมือง และชี้ใหเห็น
วาความหมายเรื่องผูหญิงไมดีถูกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดของสังคมและความคิดเห็นของนักวิชาการในเรื่องผูหญิงไมดี
พบวาการใหความหมายเรื่องผูหญิงไมดีถูกเปลี่ยนแปลงไปทัง้ จากมุมมองของสังคมและนักวิชาการ
ในสังคมไทยผูหญิงที่ดีตองรักษาพรหมจรรยไวจนกวาจะแตงงาน รักนวลสงวนตัว เปนแมศรีเรือน
เปนภรรยาทีด่ ี และเปนแมทดี่ ี แตในชนชัน้ สูง คานิยมพรหมจรรย การรักนวลสงวนตัวและแมศรีเรือนมี
ความเขมงวดกวาคนปกติทั่วไป ในชวง รัชสมัยของรัชกาลที่ 4-6 วาทกรรมในเรื่องของพรหมจรรย
การรักนวลสงวนตัว และความเปนแมศรีเรือนที่ผูหญิงตองทํางานเฉพาะงานบาน ถูกเชิดชูขึ้นมา
เปนอุดมการณแหงชาติที่ผูหญิงตองปฏิบัติผานระบบการศึกษาแบบใหม สวนในบทบาทความเปน
แมนั้น ถูกใหความสําคัญมากขึ้นในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และยังไดใหความสําคัญกับ
การเปนแมศรีเรือนทีต่ อ งทํางานทัง้ ในบานและนอกบาน สวนความคิดเห็นของนักวิชาการนัน้ เปดกวาง
ใหผูหญิงไดมีทางเลือกมากขึ้นในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ความเปนแมศรีเรือน ภรรยาที่ดี และ
บทบาทความเปนแม แตในเรื่องการแตงกายแลวจะพบวามีความแตกตางระหวางคนสองกลุม
อยางชัดเจน คือ กลุมที่เห็นวาผูหญิงควรจะมีอิสระในการแตงตัว ถึงแมวาจะเปดเผยรูปรางมาก
เกินไป กับกลุมที่เห็นวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม นอกจากนั้น นักวิชาการยังไดรับอิทธิพลจาก
แนวคิดมารกซิสตและแนวคิดสตรีนิยม
จะเห็นไดวา ในระบบชายเปนใหญนนั้ ผูห ญิงหรือผูท ไี่ มอยูใ นกรอบของเรือ่ งเพศทีถ่ กู ตอง
ดีงาม ไดกลายเปนเปาหมายของการถูกควบคุม หากแตกระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กรอบที่
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ใชใ นการควบคุ มเรื่องเพศจึง ถู กสั่นคลอน เนื่องจากการที่ผูหญิงเริ่มเขามามีบทบาทในพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น ซึ่งสงผลใหผูหญิงหลายคนสามารถเลือกที่จะไมเขาสูสถาบันการแตงงาน ดังนั้น
เครือ่ งมือในการควบคุมพฤติกรรมในอดีตดังกลาวซึง่ ไมสามารถควบคุมผูห ญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกตอไปจึงถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่เราจะเห็นถึงการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบของการควบคุมจากการใชอํานาจบังคับมาสูการควบคุมโดยจิตวิญญาณของตัวเอง
ในขณะที่เรื่องทางเพศก็ยังคงเปนเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งถูกใชในการควบคุมผูหญิงในทุกบทบาท
สถานะ อีกทัง้ เรือ่ งทางเพศยังคงเปนเรือ่ งทีถ่ กู ตัดสินโดยใชมาตรฐานทีต่ า งกันระหวางผูห ญิงและผูช าย
เนื่องจากการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับนักการเมืองหญิงมักจะเปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับปจจัยในการเพิ่มสัดสวนของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะมากกวาการศึกษาในแนวทาง
สตรีนิยมอื่น ๆ ทั้งที่ในความเปนจริงแลว นักการเมืองหญิงซึ่งถือวาเปนบุคคลสาธารณะและเปน
อาชีพซึ่งในอดีตเปนพื้นที่ของผูชายยังคงประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย ภายหลังการเขาสูพื้นที่
ทางการเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการถูกควบคุมในเรื่องทางเพศ เชน การสรางกรอบ
จริยธรรมของการเปนนักการเมืองหรือการถูกโจมตีในเรื่องชูสาว เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่หลายคน
มองวาเปนเรื่องสวนตัวที่กลายเปนปญหาสําคัญตอความมั่นคงในอาชีพนักการเมืองสําหรับผูหญิง
อยางไรก็ตาม ในสวนของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักการเมืองหญิง ผูศึกษาไดทําการศึกษาและ
รวบรวมไวดังนี้
การศึกษาเรื่อง “การใชสื่อมวลชนสรางชื่อเสียงของนักการเมือง” ของ อาภา อนันตกูล
(2542) ซึ่งเปนการศึกษาถึงกระบวนการที่นักการเมืองใชสื่อมวลชนสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง โดย
มีนางปวีณา หงสกุล และ ดร.พิจิตต รัตตกุล เปนกรณีศึกษา พบวานักการเมืองใชกระบวนการที่จะ
ทําใหสอื่ มวลชนสรางชือ่ เสียงใหกบั ตนเองแบงเปน 3 กระบวนการ คือ ประการแรก การพยายามเสนอ
หรือสงขาวคราวความเคลื่อนไหวของตนเองใหสื่อมวลชลทราบอยางสม่ําเสมอ ประการที่สอง
การสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน ประการที่สาม การจัดตั้งทีมงานจากสื่อมวลชนใน
ปจจุบัน และ/หรืออดีตสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังพบวา ภูมิหลังของนักการเมืองทั้งในเรื่องของ
ครอบครัว การศึกษา บุคลิกภาพ ผลงานกอนเขาสูการเมือง และพัฒนาการทางการเมือง การทํา
กิจกรรมของนักการเมื อง รวมถึ งระดับความสัมพันธของนักการเมืองกับสื่อมวลชนก็ถือเปน
องคประกอบสําคัญในการสรางชื่อเสียงของนักการเมือง
การศึกษาเรื่อง “การรับรูทางการเมืองเกี่ยวกับภาพลักษณของนักการเมืองในทัศนะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร” ของ วิภา ผลพานิช (2545) พบวาภาพลักษณ
ของนักการเมืองในทัศนคติของนักศึกษา คือ นักการเมืองที่ดีจะตองเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม
ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวและ พรรคพวก
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การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดที่มีตอภาพลักษณของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ฐิติรัตน จันทพิมพะ (2547) ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน
2 สวน ประกอบดวย สวนทีห่ นึง่ โดยการใชรปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณเพือ่ ศึกษาผลของการสือ่ สาร
การตลาดที่มีตอการรับรูขอมูลขาวสารของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรีของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร และสวนทีส่ องเปนการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี อ ภาพลักษณตา ง ๆ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสตรี พบวา
กลุมตัวอยางรูจักสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรีที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีโอกาสปรากฏ
ตัวทางสื่อมวลชน นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรี
จากสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพเปนหลัก และกลุมตัวอยางแตละกลุมอาชีพมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณตาง ๆ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตกตางกันตามการเปดรับสื่อและภูมิหลังของการ
รับรูของแตละบุคคล
การศึกษา “เรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของหนังสือพิมพตอนักการเมือง ศิลปน
นักแสดง นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป” ของ อังธิดา ลิมปปทมปาณี (2540) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ตรวจสอบลักษณะปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของหนังสือพิมพ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางระหวางกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล ความเหมือนและ
ความแตกตางของประเด็นที่บุคคลถูกละเมิดซึ่งปรากฏบนหนังสือพิมพ และความเหมือนและ
ความแตกตางของกระบวนการที่บุคคลถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล แกไขปญหาหรือหาหนทาง
เยียวยาความเสียหาย โดยอาศัยกรณีศึกษา 15 กรณีในประเทศไทย 3) ศึกษาปจจัยที่ทําให
หนังสือพิมพนําเสนอขาวที่มีลักษณะละเมิดสิทธิสวนบุคคล และ 4) หาแนวทางรวมระหวางการใช
เสรีภาพของหนังสือพิมพ สิทธิสวนบุคคลและกระบวนการยุติธรรม พบวา หนังสือพิมพจะนําเสนอ
วาขาวที่มีลักษณะละเมิดตอนักการเมืองในประเด็นการทําหนาที่ของนักการเมืองในตําแหนงที่มี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารประเทศ อันมีความไมชอบมาพากลหรือบกพรองตอหนาที่ ความ
เคลื่อนไหวของนักการเมืองที่เกี่ยวของกับพรรคการเมืองหรือผลประโยชนที่ไมถูกตอง เรื่องสวนตัว
ที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ละเมิดตอศิลปนนักแสงในประเด็นเรื่องพฤติกรรมสวนตัว
และธุรกิจที่เกี่ยวของกับเพศ ละเมิดตอนักธุรกิจในประเด็นความขัดแยงดานผลประโยชนทางธุรกิจ
การทําธุรกิจที่มีความไมชอบมาพากลหรือมีผลกระทบตอประชาชน เรื่องสวนตัวที่เกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจและเรื่องสวนตัวที่เกี่ยวของกับกรณีความผิดทางอาญา ละเมิดตอประชาชนทั่วไปกลุมยอยที่
มีอาชีพขาราชการ ทหาร ตํารวจในประเด็นพฤติกรรมสวนตัวที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
การปฏิบัติหนาที่อันมีความไมชอบมาพากลหรือบกพรองตอหนาที่หรือไมเปนธรรม ความผิดทาง
อาญาที่เกี่ยวของกับผูตกเปนขาว กลุมยอยที่เปนบุคคลทั่วไปในประเด็นความผิดทางอาญาที่
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เกี่ยวของกับผูตกเปนขาวและการเปดเผยเรื่องสามีภรรยาหรือฐานะทางการเงิน กลุมยอยที่เปน
พระสงฆ เปนประเด็นเรือ่ งความสัมพันธลกั ษณะชูส าวทําใหเกิดความเสือ่ มเสียตอวงการพุทธศาสนา
ดานกระบวนการแกไขและวิธีการเยียวยาพบวา ผูตกเปนขาวแตละกลุมมีวิธีการแกไข
ปญหาคลายกัน คือมักจะเลือกการฟองรองตอศาลในคดีอาญาเพือ่ ใหมผี ลตอคดีแพง โดยการแจง
ความตอสถานีตํารวจเพื่อดําเนินคดีความตอหนังสือพิมพหรือปรึกษาทนายความยื่นฟองตอศาล
เพื่อดําเนินการเอง โดยไมผานเจาหนาที่ของรัฐ กลุมนักการเมืองและกลุมศิลปนนักแสดง อาจจะมี
การใหสัมภาษณเพื่อขอแกไขขาวกับผูสื่อขาวหรือใหสัมภาษณหรือแถลงขาวตอบโตหนังสือพิมพ
ผานทางสื่อมวลชนอื่น เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอสาธารณะ สวนวิธีการเยียวยาความเสียหายของ
ผูเ สียหายที่พ บคือ ให ศาลสั่ งลงโทษจําคุกหรือหาม นั ก วิ ชาชีพประกอบอาชีพ ลงโฆษณา
คําพิพากษาของศาล ลงขอขมา ลงแกไขขาว เรียกคาเสียหายเปนตัวเงิน ซึ่งผูเสียหายตองรองขอ
ในคําฟองตอศาล ทั้งนี้ ความแตกตางในรายละเอียดขึ้นอยูกับสถานภาพ ความพอใจในการ
บรรเทาความเสียหายและกําลังทรัพยของผูเสียหาย สวนปจจัยที่ทําใหหนังสือพิมพนําเสนอขาวใน
ลักษณะละเมิดหรือหมิ่นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ในความคิดเห็นของกลุมผูตกเปนขาว
นักวิชาชีพ นักวิชาการ เห็นพองตองกันในปจจัยเรื่องธุรกิจและการตอบแทนความอยากรูอยากเห็น
ของผูอาน โดยอาจจะมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน ขอจํากัดเรื่องเวลาและการแขงขันเชิงธุรกิจทําให
ไม มี เ วลาตรวจสอบความถู ก ต องและความสมดุลยข องขา ว ตัวบุคคลที่ ทําหนั งสือพิมพ ขาด
มาตรฐานทางวิชาชีพหนังสือพิมพ ความไมรอบรูตอกฎหมายหรือขาดความตระหนักถึงการเคารพ
สิทธิสวนบุคคล บทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพและทําตามนโยบายองคกร
การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของนักสื่อสารมวลชน นักการเมือง และนักวิชาการตอ
งานขาวการเมืองทางโทรทัศน” ของ สุนันทา เคาไวยกุล (2539) พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ผลิตงานขาวการเมืองทางโทรทัศนประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ 1) โครงสรางกรรมสิทธิ์การเปน
เจาของสื่อ 2) โครงสรางการควบคุม 3) โครงสรางการดําเนินการผลิต สําหรับความคาดหวังตอ
เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอขาวการเมืองทางโทรทัศนพบวานักสื่อสารมวลชน นักการเมือง
และนักวิชาการ คาดหวังใหขาวการเมืองทางโทรทัศนมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) ควรนําเสนอไดโดย
เสรีภายใตกรอบจรรยาบรรณ 2) ควรนําเสนอขาวแบบเจาะลึก 3) ควรคํานึงถึงประโยชนทปี่ ระชาชน
จะไดรับ ทั้งนี้สื่อสารมวลชนใหความสําคัญกับเสรีภาพของสื่อมากที่สุด สวนนักการเมืองและ
นักวิชาการใหความสําคัญกับคุณภาพของขอมูลมากที่สุด
สวนความคาดหวังตอคุณสมบัตขิ องผูส อื่ ขาวโทรทัศนสายการเมืองพบวานักสือ่ สารมวลชน
นักการเมือง และนักวิชาการ คาดหวังใหผูสื่อขาวโทรทัศนสายการเมืองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) ควรมีพื้นความรูทางดานการเมือง 2) ควรทําการบาน 3) ควรมีมารยาท 4) ควรมีจรรยาบรรณ
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ในแงความเปนกลาง อยางไรก็ตาม ในแงคุณสมบัติทางดานการศึกษาพบวา นักสื่อสารมวลชนให
ความสําคัญกับการมีพื้นความรูทางดานนิติศาสตรหรือรัฐศาสตร ในขณะที่นักการเมืองและ
นักวิชการใหความสําคัญกับการมีพื้นความรูทางดานนิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตรมากกวา

