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ตอนทีผมยังเป็ นเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบ แม้ จะอยู่จงั หวัดชายแดนสุดกู่ แต่ผมก็เห็นแม่ผมนุ่ง
กางเกงแล้ ว น้ าผม ร. จันทพิมพะ เธอเป็ นนักเขียนเวลาเดินทาง หรื อไม่เดินทางก็ตาม เธอก็น่งุ
กางเกงบ้ าง กระโปรงบ้ าง ตามโอกาสและความพอใจ แม่ผมเวลาอยู่บ้าน ก็น่งุ ผ้ าถุงบ้ าง สะโหร่ง
บ้ าง เวลาไปทํางานนุ่งกระโปรงเครืองแบบนางพยาบาล แต่ถ้าถูกตามไปทําคลอดดึก ๆ ดืน ๆ เธอ
ก็น่งุ กางเกง ทีบ้ านมีหนังสือพิมพ์และวารสารรายปั กษ์ ให้ อา่ นประจํา ผมก็เห็นภาพเจ้ านายผู้หญิ ง
และผู้หญิงชันสูงในกรุงเทพฯ นุ่งกางเกงตามแฟชันสมัยใหม่ของยุคนันกันเต็มไปหมด เวลาผ่านพ้ น
ไปห้ าสิบกว่าปี เพิงจะมีประเด็นว่าสมาชิกรัฐสภาหญิ งจะนุ่งกางเกงไปประชุมได้ หรื อไม่ ถ้ าได้ ควร
นุ่งสีอะไร เหมาะหรือไม่ ควรไม่ควร
ถ้ าจะดูในเชิ งระยะเวลา ห้ าสิบกว่าปี ประเด็นนี จึงเดินทางมาถึงสภาฯ แสดงให้ เห็นว่า
สถาบัน รั ฐ สภาไทยตามหลังสัง คมอยู่ถึ งห้ า สิบ ปี เศษ ๆ ผมคิ ดว่าไม่เ พี ย งในประเด็น กางเกง
กระโปรงเท่านัน ในอีกหลาย ๆ ประเด็นซึงล้ วนแต่สําคัญ ๆ เช่น เรื อง “ป่ าชุมชน” ในเขต “ป่ า
อนุรักษ์ ” เป็ นต้ น จะเห็นว่าปรากฏการณ์ จริ ง ๆ ทีเกิดในสังคมไทยทิงสภาฯ ไว้ ข้างหลังชนิดไม่ได้
“ดมฝุ่ น” กันเลยทีเดียว
ถ้ าจะดูในมิติของ “ความสัมพัน ธ์ หญิ งชาย” เรื องกระโปรง-กางเกง เพี ย งเรื องเดีย วก็
สะท้ อนให้ เห็นว่า ในสถาบันการเมืองระดับสูงลักษณะ “ปิ ตาธิปไตย” หรือ “ชายเป็ นใหญ่” ยังดํารง
อยู่อย่างชัดเจนและเคร่งครัด ในขณะทีสังคมไทยลักษณะ “ยูนิเซ็กส์” “ฟรีไซส์” และ “ฟรีสไตล์” อัน
แสดงให้ เห็นถึง ความไม่เคร่งครัดตายตัวในการแบ่งแยก “เพศ” และ “เพศสภาพ” เป็ นแนวทาง
พฤติกรรมทีปรากฏอยู่ทวไป
ั
บางคนอาจคิดว่ าการที สส. สว. หญิงบางคนยกประเด็นเรืองนีขึนมาเป็ นเรืองเล็ก
เหลวไหลและน่ ารําคาญ ควรจะตังหน้ าตังตาทํางาน สนใจปั ญหาสําคัญ ๆ มากกว่ ามา
ต่ อสู้เรือง “แต่ งตัว” อันเป็ นเรืองไร้ สาระให้ เสียเวลา แต่ ผมมองว่ าเรืองนีสําคัญมาก ๆ
ทีจริงแล้ ว เรื องความสะดวกสบายอันเป็ นเหตุผลที สส. สว. หญิงยกขึนมาอ้ าง
เป็ นเพียงเหตุผลธรรมดา ๆ ทีไม่ ค่อยจะน่ ามีปัญหาอะไรให้ ถกกันมากนัก ประเด็นทีอยู่
ลึกซึงกว่ านันเยอะแยะเลยทีเดียว คือเรื อง “ความสัมพันธ์ เ ชิงอํานาจระหว่ า งหญิงชาย
ภายใต้ กางเกง-กระโปรง” ต่ างหากทีเราควรจะต้ องตระหนักรู้

การจําแนกหรือจัดประเภทมนุษย์ด้วยกันเองออกเป็ นฝรัง ไทย จีน ลาว เขมร พม่า กระเหรี
ยง และอืน ๆ ก็ดี คนชันสูง ชันกลาง ชันล่างก็ดี ชาวพุทธ คริ สต์ อิสลามก็ดี คนแก่ กลางคน หนุ่ม
สาว เยาวชนและเด็กก็ดี รวมทังผู้หญิง ผู้ชาย กระเทย ทอม ดี เหล่านี ไม่ใช่การจัดแบ่งประเภทเฉย
ๆ หากมีการสร้ างความหมายให้ ความสําคัญหรื อให้ คณ
ุ ค่าผูกติดกับประเภทต่าง ๆ เหล่านันด้ วย
ตัวอย่างเช่น เจริ ญ ด้ อยความเจริ ญ ฉลาด โง่ สูงตํา ดีไม่ดี ควรไม่ควร เป็ นต้ น ตรงนีแหละคือ
ประเด็นปั ญหาทีน่าคิด
ในกรณีผ้ ชู าย ผู้หญิง ก็มกั จะมีการกําหนดลักษณะประจําเพศกํากับประเภทให้ ด้วย เช่น
เพศชายแข็งแรง เพศหญิงอ่อนแอ เพศขายเป็ นผู้นํา เพศหญิงเป็ นผู้ตาม ผู้ชายใช้ เหตุใช้ ผล ผู้หญิ ง
ใช้ อารมณ์ ผู้ชายหนักแน่น ผู้หญิงโลเล ฯลฯ เหล่านีเป็ นต้ น
เท่านันยังไม่พอในสังคมแบบปิ ตาธิปไตยยังประกอบสร้ างความรู้ความเชือขึนมาด้ วยว่า
ลักษณะชายลักษณะหญิงดังกล่าวนันเป็ น “ธรรมชาติ”
การอ้ างธรรมชาติถือได้ วา่ เป็ น “ไม้ ตาย” ไม้ หนึงของปิ ตาธิปไตย ส่วนอีกไม้ หนึงคือการอ้ าง
“จารี ตประเพณี ” และ “วัฒนธรรม” อันดีงาม ถ้ าใครทําอะไรผิดธรรมชาติ ถือว่าไม่ดีไม่ถูกไป
ชันหนึงแล้ ว ยิงผิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามซําไปอีก นีถือว่าผิดยกกําลังสองไปเลย
ทีเดียว
การจัดจําแนกประเภททีกํากับด้ วยระบบคุณค่าดังกล่าวนีเป็ นส่วนประกอบของสิงทีเรี ยก
กันว่า “การจัดระบบสังคม” “การจัดโครงสร้ างทางสังคม” ทีมีการจัดวางตําแหน่งแห่งที บทบาท
หน้ าทีและลําดับสูงตําของความสัมพันธ์เชิงอํานาจนันเอง เจ้ านายต้ องสูงกว่ามีอํานาจมากกว่า
บทบาทต้ องเป็ นผู้ปกครอง ส่วนข้ าไพร่ตําต้ อยมีหน้ าทีรับใช้ และถูกปกครอง ผู้ใหญ่ต้องมีอํานาจ
มากกว่าเด็ก ผู้ชายต้ องมีอํานาจมากกว่าผู้หญิง ข้ อสําคัญคือต้ องทําให้ ทกุ คนเชือว่าความสัมพันธ์
แบบนีเป็ นเรื อง “ธรรมชาติ” เป็ นเรื อง “ปกติ ” “ธรรมดา” ฉะนัน เมือไรทีไพร่ ขอมีเอียวในทาง
การเมืองการปกครองเมือนัน ก็จะมีคนบอกว่าเป็ นเรืองผิดปกติไม่มีใครเขาทํากัน
เช่นเดียวกันเมือ สส. สว. หญิงจํานวนหนึงลุกขึนบอกว่า “ฉันจะใส่กางเกงมาประชุมสภา
ฯ” พวกเธอก็ถกู กล่าวหาว่า “ผิดธรรมชาติ” “ไม่เหมาะสม” “ไม่สภุ าพ” หรื อแม้ กระทังกลุ่มคนบาง
กลุม่ ทีควรจะเข้ าใจก็กลับเห็นว่าเป็ นเรืองเหลวไหล เรืองเล็กน้ อย!
ถ้ ากางเกงแปลว่า “เครื องนุ่งมีสองขา” ตามทีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ว่าไว้ ก็ไม่เห็นว่ากางเกงจะต้ องเป็ นเครืองนุ่งเฉพาะผู้ชายไทยเท่านัน ผู้หญิ งไทยก็น่งุ ได้ และ
นุ่งกันมานานแล้ วด้ วย
ไม่เหมือนกับกระโปรงทีพจนานุกรมฯ ฉบับเดียวกันให้ ความหมายว่า “ผ้ านุ่งผู้หญิ งแบบ
สากล” ตรงนีซิทีถือกันว่าผู้ขายไม่ควรนุ่งกระโปรง แต่ก็ไม่ใช่หลักสากลอยู่ดีเพราะเครื องแต่งกาย

ประจําชาติของชายขาวสก๊ อตก็กระโปรงดี ๆ นีเอง ในขณะทีผู้หญิ งเวียดนาม จีน ก็น่งุ กางเกงกัน
มาแต่โบราณกาลและยังนุ่งกันอยู่
การจัดแบ่งประเภทเพือให้ เห็นความแตกต่างนันไม่เป็ นไร แต่ความแตกต่างทีถูกกํากับ
ด้ วยความสูง ความตํา ความมีอํานาจมากอํานาจน้ อยต่างหากทีเป็ นเรื องน่าคิด ความแตกต่ าง
ระหว่างหญิงชายส่วนหนึงถูกนําไปเข้ าระบบสัญลักษณ์ผ่านทางการแต่งเนือแต่งตัว เท่านันยังไม่
พอยังตามมาด้ วยกฎเกณฑ์กติกาทีมีนัยว่า “ห้ ามข้ ามเส้ นแบ่งความเป็ นหญิ งความเป็ นชาย” อีก
ต่างหาก กางเกงคือเครืองนุ่งทีมีสองขา ก็เลยถูกกําหนดโดยผู้ชายไทยว่า ถึงแม้ ผ้ ูหญิงจะมีสอง
ขาก็ไม่ ให้ น่ ุ ง ทังผู้ห ญิ งและผู้ขายส่วนใหญ่ก็เลยเชือและถื อปฏิบัติกันตามนันโดยไม่มีการตัง
คําถาม บังเอิญว่าสังคมไทยปั จจุบันเป็ นสังคมทีเริ มมีการตังคําถามกันหลายเรื องพอควร ความ
เปลียนแปลงมันถึงได้ เกิดขึน
การทีไม่ให้ ผ้ หู ญิงนุ่งกางเกง ส่วนหนึงเป็ นความพยายามในการประกอบสร้ างทางสังคม
หรือจะใช้ คําว่า “แต่งเรื อง” ก็คงได้ ทีทําให้ กางเกงซึงเป็ นเครื องนุ่งมีสองขาธรรมดา ให้ กลายเป็ น
เครืองนุ่ง “เฉพาะเพศขาย” ผู้หญิ งซึงเป็ น “คนอืน” นุ่งไม่ได้ อันนีคือกระบวนการสร้ างกางเกงให้
กลายเป็ นพืนที “ศักดิ สิทธิ” เป็ นทีสิงสถิตย์ของ “ร่างกาย” ของผู้ชายทีมีอํานาจและศักดิ สิทธิ เท่านัน
หันไปดูศาสนสถาน เขตอุโบสถ สถูป เจดีย์ ฯลฯ บางแห่งติดป้ายไว้ หราว่า “สุภาพสตรี
ห้ ามเข้ า” บ้ าง “ผู้หญิงนุ่งกางเกงห้ ามเข้ า” บ้ าง ข้ อความทังสองมันบ่งบอกไว้ ชดั เจนแล้ วว่า ถึงคุณ
จะแต่งตัว “สุภาพ” ขนาดไหน เขาก็ไม่ให้ คณ
ุ เข้ าอยู่ดี เพราะความสุภาพ-ไม่สภุ าพไม่ใช่ประเด็นที
แท้ จริง ประเด็นอยู่ทีคุณมี “ร่างกาย” เป็ น “ผู้หญิง” ต่างหากเล่า เขาจึงไม่อนุญาตให้ คณ
ุ เข้ า!
“การนุ่งกางเกงไปประชุมสภาฯ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการไม่เคารพสถานที ” ประโยคนี
หลุดจากปากคนบางคน อันแสดงให้ เห็นถึงความไร้ ปัญญาของผู้พูด!…… ก็บอกแล้ วไงว่าเอาเข้ า
จริง ๆ แล้ วมันไม่ได้ อยู่ทีกางเกง ….. แต่มนั อยู่ที “ร่างกายของคนนุ่ง” เข้ าใจหรื อยังหนู? ถ้ าคุณมี
อวัยวะเพศชาย คุณนุ่งกางเกง ……. เขาก็ถือว่าสุภาพ แต่ถ้าคุณมีอวัยวะเพศหญิ ง คุณดันขืนนุ่ง
คุณกําลังทําอะไรทีฝื น “กฎของธรรมชาติ” และ “กฎของสังคม” ซึงทังคูถ่ กู สร้ างขึนมาโดยผู้ชายเพือ
พิทกั ษ์ อํานาจของผู้ชายเท่านันแหละ ……….. หัดคิดให้ ออกเสียบ้ าง หนูเอ๋ย!
สถานที ราชการ สภาฯ เป็ นสถานที ศักดิ สิทธิ ก็เ พราะเกิ ดจากการแต่งเรื อง สร้ างเรื อง
ขึนมาให้ มนั ศักดิ สิทธิ ส่วนหนึงของการสร้ างคือการพรําพูดซําแล้ วซําอีกว่า“สภาอันทรงเกียรติ” ๆ
ๆ ๆ พูดมาก ๆ บ่อย ๆ มันก็ศกั ดิ สิทธิ ไปเอง แต่อีกส่วนหนึงของความศักดิ สิทธิ เกิดจากการกีดกัน
ไม่ให้ “คนอืน” เข้ า เช่นไม่ให้ ประชาชนคนชายขอบเข้ า ถ้ าจะเข้ าต้ อง “แต่งกายให้ สภุ าพ”
ในกรณีของสภาฯ แต่เ ดิมมาเป็ นพื นที เฉพาะของผู้ช ายเท่านัน จึงศัก ดิ สิทธิ แต่ติดตรง
หลักการประชาธิปไตยทีระบุวา่ ผู้หญิงก็เป็ นประชาชนผู้ชายก็เป็ นประชาชนมีสิทธิ เป็ น สส. สว. ได้
กาลเวลาผ่านไปผู้หญิงเข้ าไปอยู่ในพืนทีอันศักดิ สิทธิ ของผู้ชายมากขึน ๆ ทําหใ้ ความศักดิ สิทธิ ชัก

จะคลายลง เพราะ “ผู้หญิง” ซึงเป็ น “คนอืน” ชักจะเข้ ามาแบ่งอํานาจไปจากผู้ชายและทําท่าจะไม่
หยุด
ในกรณีของพืนทีในสภาฯ ยังไง ๆ ก็คงต้ องยอมให้ ผ้ หู ญิ งเข้ ามาเพราะไม่สามารถล้ มล้ าง
หลักการประชาธิปไตยได้ ถึงจะอยากล้ มมากแค่ไหนก็ตามที
แต่ เรืองกางเกงนีซิ …… มันเป็ นพืนทีศักดิสิทธิเหมือนกันนะ ……. ผู้หญิงยึดสภา
ฯ ก็ยังพอทนยอมได้ …….. แต่ จะยึดสภาฯ ด้ วย ยึดกางเกงด้ วย นีซิ …… แล้ วผู้ชายจะ
เหลือพืนทีอะไรเอาไว้ แสดงอํานาจ?

………………………………….

