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คํานํา
ขอเขียนเชิงเลาเรื่องเบื้องตนตอนนี้เปนเพียงขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาและผูสนใจทีต่ อ งการรู
วา ‘ผูหญิง’ ในมิติมุมมองตาง ๆ ทางสังคม-วัฒนธรรมคืออะไร และมีเนื้อหาคราว ๆ อยางไรกอนที่จะ
ตัดสินใจเลือกเรียนกระบวนวิชานี้ ทั้งนี้ลักษณะ (style) ของการเลามักจะเปนการตั้งคําถามหลักกับชื่อ
ของเรื่องที่จะเลา ซึ่งในที่นี้คือชื่อวิชา ผูหญิงในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เหตุผลที่อยูเบื้องหลังคือ
คําแทบทุกคําที่ปรากฏอยูในชื่อดังกลาวนี้ ฟงดูรื่นหูดี คือฟงแลว ‘เขาใจ’ ไดไมยาก หรือหลายคนอาจ
บอกวา ‘งา ย’ แตใ นทางวิช าการแลว ไม งา ย เนื่องจาก ‘คํ า’ ตาง ๆ ที่ฟ ง ดูคุ น หู นั้น เปน มโนทัศ น
(concepts) ที่อาจมีความหมายแตกตางไปจากภาษาที่ใชกันอยูในชีวิต ประจําวัน และมโนทัศนตาง ๆ
เหลานั้น ถามองในการใชของทฤษฎีตาง ๆ ของสตรีนิยมที่ถูกจัดวาเปนทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม
(Structuralism-functionalism) แลว มโนทัศนทั้งหลายจะตองถูกใชในกรอบทฤษฎี นั้น ๆ เทานั้น แตถา
มองจากการใชของวิธีคิดแบบหลังโครงสราง-หนาที่นิยมและหลังทันสมัยนิยม รวมทั้งหลังสตรีนิยม
(post feminism) และหลังอาณานิคม (post colonialism) หรือวิธีคิดแบบใดที่ไมอาจอยูในกรอบกวาง ๆ
ทางทฤษฎีทั้งสองประเภทดังกลาวขางบน การใชและไมใชรวมจนถึงความหมายก็ตางตามไปดวย
ผูหญิงหมายถึงอะไร
หลายคนบอกวาไมเห็นจะตองถามบางคนอาจตั้งคําถามในใจวา ‘แมของผูเลาก็เปนผูหญิงไมใช
หรือ?’ คําตอบคือใช .....ในความหมายตามวิธีคิดของนักสตรีนิยมตะวันตกในคลื่นลูกที่หนึ่ง ก็เชื่อวา
ผูหญิงคือผูที่มีเพศเปนหญิง เห็นไดจากอวัยวะตาง ๆ ทั้งหลายที่ตางไปจากผูชาย รวมทั้ง ลักษณะนิสัย
บางอยาง เชน ใจดี มีเมตตา รักลูก รักสงบ เปนลูกสาว ภรรยาและแม เปนตน แมผูเลาเองตองมีมดลูก
แน ๆ จึงตั้งทองและออกลูกตั้งหกคน ในการแพทยแผนไทยโบราณ มียาไวใชรักษาโรคเกี่ยวกับมดลูก
บางตําราเรียกวา ‘ยาแกมดลูกพิการ’ ซึ่งผูเลาคิดวา ผูชายไทยคงไมกินยาขนานนี้แนเพราะไมมีมดลูก
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ผูเลาสังเกตเห็นความแตกตางของรางกายของผูชายกับผูหญิงมานานแลว แตไมรูวา ตัวเองนั้นเปนผูชาย
มารูก็ตอเมื่อมีคนอื่นบอกวา เปนผูชาย อนึ่งการบอกนี้ตองใชภาษา ดังนั้นถาไมมีภาษาผูเลาก็คงไมรูวา
ตัวเองเปน ‘ผูชาย’ เพราะฉะนั้นก็อาจสรุปสั้น ๆ ไวตอนนี้วา ‘ความเปนชาย’ ‘ความเปนหญิง’ นั้น เกิด
จากการประกอบสรางของภาษา ซึ่งนักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง  ในตะวันตกก็คิดแบบนี้ จึงถือ ‘ความ
เปนเพศ’ เปน ‘การประกอบสรางทางสังคม’ ซึ่งมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญ ‘ความเปนเพศ’ ที่วานี้พวก
เธอใชคํา/มโนทัศนวา ‘gender’ หรือ ‘เพศภาวะ’ ซึ่งตอมามีความหมายวามีมากกวา เพศภาวะหญิง เพศ
ภาวะชาย เพราะเกิดจากการประกอบสรางทางสังคมดังกลาวแลว
สรุปตรงนี้วา คําวา ‘ผูหญิง’ ถาใชในทฤษฎีสตรีนิยมที่ถูกจัดวาเปนทฤษฎีที่กอกําเนิดขึ้นมาโดย
นักทฤษฎีค ลื่นลูกที่หนึ่ง มักจะมีความหมายวา เพศตาม ‘ธรรมชาติ’ บางหรือที่สัง คม ‘ขัด เกลา’
‘อบรมสั่งสอน’ และจัดใหอยูในประเภททางสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural category) วาเปน
‘ผูหญิง’ แตถาใชในชวงปลาย ๆ ของนักทฤษฎีสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองเปนตนมาก็จะมีความหมาย
เปน ‘เพศภาวะ’ หรือ ‘gender’ แต มีนักสตรีนิยมบางคนก็ใชทั้งเพศ/เพศภาวะ (sex/gender) โดยถือวา
ทั้งคู ลวนเปนสิ่งประกอบสรางทั้งสิ้น แมกระทั่งวิชาชีววิทยาก็ถูกประกอบสรางขึ้นมา ดังนั้นสิ่งที่เรียกวา
‘หญิง’ ‘ชาย’ จึง ไมใชอะไรงาย ๆ ที่จะใชไดเลยในทัศ นะของสตรีศึก ษา และสตรีนิยม ยิ่ง ถาหากจะ
นําไปใชกับชื่อวิชาวา ‘ผูหญิงใน (กับ) สังคม’ ‘ผูหญิงใน (กับ) วัฒนธรรม’ ‘ผูหญิงใน (กับ) การเมือง’
‘ผูหญิงใน (กับ) กฎหมาย’ และวิชาตาง ๆ ทั้งหลายในหลักสูตรสตรีศึกษาจึงไมงาย อยางที่คิด
ดวยเหตุนี้ในทางสตรีศึกษาและสังคมวิทยาจึงมีทฤษฎีวาดวย เพศและเพศภาวะอยูหลายทฤษฎี
ซึ่งก็ยิ่งทําใหการใชคําวา ‘ผูหญิง’ ‘ผูชาย’ เปนอะไรที่เสมือน ‘หญาปากคอก’ (คืออะไรที่อยูใกล ๆ แลว
ฉวยไปใชไดเลย) นั้น ทําไมได เวนเสียแตวาจะอนุโลมใหในบางกรณี แตก็จะกลายเปนจุดออนของสตรี
ศึกษาที่มีวิธีคิดแบบสตรีนิยมหลายสํานักและขัดแยงกัน
ทฤษฎี ‘เพศ’ และ ‘เพศภาวะ’
(Theories of sex and gender)
ในที่นี้เนื่องจากการเลาครั้งนี้ไมมีวัตถุประสงคในการทําความเขาใจความเหมือนและความตาง
ระหวาง เพศกับเพศภาวะโดยตรง เนื่องจากนาจะมีวิชาที่ทําหนาที่ดังกลาวโดยตรงอยูแลวในหลักสูตร
ดังนั้นจึงขอเลาเพียงคราว ๆ วามีการมองเรื่องนี้อยูสามแนว เมื่อมองจากทัศนะของนักสังคมวิทยา
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มิติมมุ มองแบบ ความแตกตางทางเพศ
(The sex differences perspectives)
วิธีคิด แบบความแตกตา งทางเพศนี้ ตั้ง อยู บนทฤษฎีที่ว าความแตกตางทางสัง คมสํา คัญ ๆ
ระหวางผูชายกับผูหญิงนั้น ทั้งเกิดมาจากและสะทอนใหเห็นความแตกตางทางชีว วิทยา ดังนั้นโดยนัย
ดังกลาวนี้จึงเกิดมีวลีวา ‘ชีววิทยาคือปลายทาง’ หรือ ‘biology is destiny’ ในความหมายชีววิทยาเปน
อะไรที่หนีไมได หรืออาจหมายความวา ‘ชีววิทยาเปนตัวกําหนด’ อนึ่งผูเลาไมอยากแปลวา ‘ชีววิทยา
เปน พรหมลิขิต’ หรือ ‘ชีววิทยาคือชะตากรรม’ เพราะทั้ง สองความหมายหลัง นี้เชื่อมโยงกับศาสนา
พราหมณ (ฮินดู) และพุทธศาสนา ซึ่งเปนคนละกระบวนทัศน (แมแบบทางความคิด- ‘paradigm’ กับ
ทฤษฎีสตรีนิยมสวนใหญ) ดังนั้นจึงเอามาใชปนกันกับ ชีววิทยา ซึ่งเปนกระบวนทัศนทางวิทยาศาสตร
ไมไดนี้คือวิธีคิดเบื้องตนที่ถือวาสําคัญในเชิงสังคมวิทยาความรู/ญาณวิทยาของฝายปรัชญา ดวยเหตุนี้
ในทัศนะ ‘biology is destiny’ จึงมีนัยแฝงวา ผูหญิงทั้งหลายจึงถูกมองและตัดสินวา ถูก ‘โปรแกรม’
เอาไวทางชีววิทยาเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ๆ กับงานบานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในขณะที่ผูชายถูกชีววิทยา
‘โปรแกรม’ ใหเปนคนหาเลี้ยงครอบครัวตามธรรมชาติ นักวิชาการแนวทางนี้ เชน Tiger กับ Fox เสนอ
คําอธิบายอยางสุดโตงไปเลยวา เพศทั้งสองคือชายกับหญิงนี้มี ‘bio grammas’ หรือ ‘ไวยากรณทาง
ชีววิทยา’ ที่แตกตางกัน ซึ่งเปนตัวกําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของผูคนแตละเพศ อนึ่งคํา
วา ‘grammas’ หรือ ‘ไวยากรณ’ นี้ใชในความหมายวาเปนกฎเกณฑที่ถูกตองโดยมี ‘ชีววิทยา’ ซึ่งเปน
สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรแบบปฏิฐานนิยามเปนตัวกําหนดเอาไว ทําใหผูเลาคิดถึงวิชา ‘ไวยากรณไทย’
สมัยเรียนมัธยม เปนวิชาที่ผูเลาสอบตกหรือเกือบตกเปนประจํา
นักจิตวิทยา (psychologists) บางคนวางตําแหนงสิ่งที่เรียกวา ‘สัญชาติญาณของความเปนแม’
ที่มฐี านที่ตั้งอยูบนชีววิทยานี้ใหเขากันไดสนิทพอดี กับความตองการแมของบรรดาทารก การวิเคราะห
แนวทางนี้พบไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ จอหน โบวลบี (John Bowlby) ผูซึ่งตอมายอมปรับแตงวิธีคิดของ
เขาจนถึงจุดที่เขาอนุญาตใหคิดไดวา ‘แมตัวแทน’ หรือ ‘mother substitute’ นั้นสามารถตอบสนองความ
ตองการความรักและความผูกพันของทารกไดเหมือนกัน ตรงนี้ถือวาเขายอมออนขอใหกับวิธีคิดอื่น ๆ ที่
ไมใชเพศที่ยึดติดอยูกับวิชาชีววิทยาแตอยางเดียวอยางเหนียวแนน
วิธีคิดแบบโครงสรางนิยมกับคําอธิบายความแตกตางทางเพศภาวะ
คําอธิบายตามแนววิธีคิดนี้ถือวาอนุญาตใหมีคําอธิบายทางวัฒนธรรมที่ยืดหยุนมากขึ้นบนฐาน
ของวิธีคิดแบบเพศทางชีววิทยา จอรจ เมอรดอค (George Murdock) นักสังคมวิทยาคนสําคัญคนหนึ่ง
มองเรื่องการแบงงานกันทําบนฐานของเพศที่ผูหญิงทองและเลี้ยงดูเด็ก ๆ สวนผูชายทํางานที่เกี่ยวกับ
ความแข็งแรง (strength) (ทางรางกาย) วาเปน เรื่องของการนําไปใชไดจริง (practicality) และความ
สะดวก โดยที่แตละเพศมีความเหมาะสมทางชีววิทยาตองานตาง ๆ เหลานั้น สวน ทัลคอทท พารสัน
(Talcott Parsons) นักสังคมวิทยาแนวโครงสราง-หนาที่นิยมคนสําคัญ นั้นกลาวไดว า วิธีการมองและ
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วิเคราะหเรื่องการแบงงานกันทําตามเพศ (sexual division of labour) มีลักษณะคอนขางจะเปนแบบ
วัฒนธรรมสัมพัทธ (culturally relative) มากขึ้น เขาเห็นวาการแบงงานกันทําตามเพศเปนไปตามหนาที่
ของผู ค นในบริ บ ทของสั ง คมทุ น นิ ย มที่ ผู ห ญิ ง ควรทํ า หน า ที่ อ ย า งเต็ ม ที่ ต ามบทบาทที่ เ ขาเรี ย กว า
‘expressive role’ หรือ ‘บทบาทที่เกี่ยวของกับการแสดงความรูสึก ’ เชน การเลี้ยงดูประคบประหงม
(nurturing) และการดูแลเอาใจใส (caring) สวนผูชายควรแสดงบทบาทที่เขาเรียกวา ‘instrumental role’
หรือ ‘บทบาทเชิงเครื่องมือ’ (ในการตอสูแขงขันในระบบทุนนิยม-ผูเลา) เชน บทบาทในลักษณะแขงขัน
(competitive) และสะสม ไขวควา ทะเยอทะยาน (acquisitive) ในทัศนะของเขา เมื่อเกิดการแบงงานกัน
ทําตามบทบาททางเพศดังกลาวแลว จะทําใหคูแตงงานมีชีวิตในแบบสงเสริมซึ่งกันและกันมากกวาที่จะ
แข ง ขั น กั น ทั ศ นะของพาร สั น ส ดู เ หมื อ นจะสะทอ นให เ ห็ น ถึ ง ทั ศ นะของ ซิ ก มั น ฟรอยด ว า ด ว ย
‘naturalness’ หรือ ‘ความเปนธรรมชาติ’ ของความแตกตางทั้งหลายทางเพศ-เพศภาวะ อยางไรก็ตามดู
เหมือนวา พารสันสเองก็ตระหนักรูแลววา ผูหญิงคงจะไมรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จหรือได ‘เติม
เต็ม’ แลวอยางสมบูรณในการทําตามบทบาทของแมบาน (housewives) และแม ดังนั้นในขอเขียนของ
เขาในชวงปลายทศวรรษที่ 1940 เขาจึงเสนอวา ‘ความพยายามใด ๆ ก็ตามที่จ ะบัง คับหรือชักจูงให
ผูห ญิง อเมริกั น สวนใหญจํา นวนมหาศาลยอมรั บบทบาทในบานเรื อนอย างบริ สุทธิ์แ ละ (ยึ ด หลัก )
คุณธรรมเพียงอยางเดียวนั้น นาจะเปนความพยายามที่ลมเหลว’ (โปรดดูขอเขียนของเขาใน The Social
Structure of the Family ใน R.N. Ansden (ed.), Harper and Row, 1949) ในทัศนะของ O’Donnell
(1997:186) เห็นวา ‘การออกตัว’ ไวกอนของพารสันสดังกลาวนั้น ในทัศนะของนักสตรีนิยมที่วิจารณ
ความคิดนี้อยางเปนกระแสถลมทะลายนั้น ขอเขียนเชิง ‘ออกตัว’ ไวกอนของเขา (พารสันส) ดูจะนอย
เกินไป!
อนึ่งหากนักศึก ษาและผูสนใจจะลองนําทฤษฎีแนวนี้คือ ความแตกตางทางเพศทางชีววิทยา
(biological sex) บวกกับทฤษฎีสังคมแนวหนาที่นิยม (functionalism) ไปใชเพื่อทําความเขาใจเบื้องตน
เรื่องความสัมพัน ธหญิง-ชาย เชน การแบงงานกันทําตามเพศ (sexual division of labour) ก็ตองมี
จินตนาการหรือสราง ‘สมมุติฐาน’ วา ‘สังคมไทย’ หรือสังคมที่เราตองการศึกษานั้น เปนสังคมอะไร
เชน เปนสังคมทุนนิยมหรือไม หรื อวาเปนสังคมพหุลัก ษณ กลาวคือเปน ทั้งสังคมทุนนิยมและเปนทั้ง
สังคมแบบที่นักวิชาการเรียกวา ‘สังคมชาวนา’ หรือ ‘สังคมเผาพันธุ’ และอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ แต
สังคมเผาพันธุ เชน สังคม ‘ชาวเขา’ หรือ ‘สังคมชนบท’ ที่เราตองการศึกษานั้น บางทีค่ วามสัมพันธทาง
สัง คมแบบเดิม ๆ ยังมีอยู แตในขณะเดียวกัน ทุน นิยมก็เขามาแลว มากบาง นอยบางอยางนี้เปน ตน
อยางไรก็ตามนักสตรีนิยมไดสรางมโนทัศนเรื่อง ‘ปตาธิปไตย’ (patriarchy) ขึ้นมาใช ดังนั้นสังคมชนบท
สังคมเผาพันธุ และทุนนิยมอาจถูกตั้งคําถามโดยมโนทัศนนี้ก็ได เชน นักสตรีนิยมใชวา ‘ทุนนิยมปตาธิป
ไตย’ เปนตน จากการสรางกรอบคิดแบบนี้ขึ้นมากอน จะชวยใหเราสามารถดําเนินการศึกษา วิจัย หรือ
ผลิตสรางความรูตอไปตามวิธีวิทยาสตรีนิยมได
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ทฤษฎีหรือมิติมมุ มองเพศ/เพศภาวะแนววัฒนธรรม
วิธีคิดนี้ใชมิติมุมมองแบบ ‘วัฒนธรรม’ (cultural perspective) เขามาอธิบายความแตกตาง
ทั้งหลายของเพศภาวะ บทบาทตาง ๆ พฤติกรรมและทาที (attitudes) ตาง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง วาเปน
ผลผลิตของการซึมซับรับเอาทางวัฒนธรรมที่เปนกระบวนการทางสังคม (cultural socialization) นัก
สังคมวิทยาชื่อ แอนน โอคลี่ (Ann Oakley) ใหคําอธิบายที่เปนเสมือนฐานของการมองความแตกตาง
ระหวางเพศและเพศภาวะตามแนวทางวัฒนธรรม เธอเสนอไววา ความแตกตางทั้งหลายทั้งปวงทางเพศ
(sex) นั้นมีลักษณะเปนความแตกตางทางชีววิทยา (biological in nature) สวนความแตกตางทางเพศ
ภาวะ (gender differences) นั้น ถูกสรางขึ้นมาทางวัฒนธรรม (culturally produced) การอธิบายความ
แตกตางแนวนี้มีนัยตอไปวา ความแตกตางทางเพศนั้น อยางนอยก็เปลี่ยนแปลงไมได ในขณะที่ความ
แตกตางทางเพศภาวะนั้นถือวา เปดกวางมากตอความแปรผัน (variation) ความเปลี่ยนแปลง (change)
และการปรับตัว (adaptation) พูดอีกอยางหนึ่งคือ นิยามความแตกตางทางเพศระหวางผูชาย-ผูหญิงนั้น
วางอยูบนสวนตาง ๆ ของรางกายที่เกี่ยวกับเพศ เชน อวัยวะที่เกี่ยวของกับการใหกําเนิดและการเลี้ยงดู
ทารกไดแก อวัยวะเพศและนม/เตานม ในภาษาไทยบางครั้งใชคําวา ‘อวัยวะสืบพันธุ’ ตัวอยางที่แสดงให
เห็นถึงความแตกตางทางพฤติกรรมระหวางเพศภาวะ ปรากฏในสังคมมุสลิมบางสังคม ที่เห็นไดบอย ๆ
คือ ผูห ญิงสวมผาปด หนาหรือผาคลุมผมที่เรียกวา ‘ฮิหยาบ’ ในขณะที่ผูชายไมตองสวม แตในสังคม
มุสลิมบางแหง เชน คูเวต (Kuwait) ซึ่งไดรับอิทธิพลตะวันตกคอนขางมากกวาซาอุดิอาราเบีย (Saudi
Arabia) ดังนั้นในคูเวตประเพณีนี้จึงมีนอยกวา ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ‘ธรรมเนียม’ การสวม ‘ฮิ
หยาบ’ นั้นไมไดมาจากธรรมชาติ แตเปนวัฒนธรรมที่สรางขึ้นมาและใชสืบทอดมาผานทางการอบรมบม
นิสัย
งานศึ ก ษาข า มวั ฒ นธรรมจํ า นวนมากแสดงให เ ห็ น แถวแนวที่ ก ว า งขวางของพฤติ ก รรม
โดยเฉพาะในงานศึกษาวิจัยของ มารกาเร็ต มีด (Margaret Mead) นักมานุษยวิทยาหญิงชาวอเมริกันผู
มีชื่อเสียง เธอแสดงใหเห็นวา ไมมีสิ่งที่เรียกวาบุคลิกภาพของ ‘ความเปนชาย’ (masculine) หรือ
‘ความเปนหญิง ’ ที่เปนสากล ตัวอยางเชน ในการทํางานสนามของเธอในหมูเกาะแถบปาซิฟก ใต
(South Pacific) ในผูคนที่เรียกวาพวกอราเพช (Arapesh) ทั้งผูชายและผูหญิงมีบุคลิกภาพที่คอนขางจะ
ตรงกั บ การจั ด ของชาวตะวั น ตกว า เป น แบบ ‘ผู ห ญิ ง ’ (femininity) ส ว นในหมู ช าวมั น ดู กู ม อร



นิยามคําวา วัฒนธรรมในที่นี้ตางจาก ‘วัฒนธรรม’ ในการใชของคนทั่วไป ซึ่งมักจะใชคูกับ ‘ศิลปะ-วัฒนธรรม’ สวน
ในทางวิชาการใชในความหมายของสิ่งที่มนุษยไดมาจากการเรียนรู ไมใชไดมาโดยธรรมชาติ เราตองพูดถึงเรื่องนี้ตอไป
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(Mundugumor) ทั้งชายและหญิงมีภาพประทับตราที่กระเดียดมาทางเปน ‘ผูชาย’ (masculine) ตาม
แบบชาวตะวันตก อยางนี้ เปนตน
งานศึกษาสังคมตาง ๆ ในโลกพบวามีบางสัง คมที่ส ามารถนํามาเปน พยานหลัก ฐานในการ
สนับสนุนวิธีการมองเพศ/เพศภาวะในทางวัฒนธรรม ไดแก สังคมวาฮิบา (Wahiba) ซึ่งเปนชนเผาเบดูอิน
(Bedouin) ในประเทศโอมานตอนกลางในแถบอาวเปอรเชีย ความสัมพันธทางเพศภาวะของสังคมนี้มี
ความเหมือนหรือคลายคลึงนอยมากกับที่สังคมตะวันตก หรืออาจสังคมไทยดวยถือวา ‘ปกติ’ งานแนว
ชาติพันธุวรรณาชิ้นหนึ่งบรรยายวา
พวกผูชาย อาศัยอยูกับแมข องพวกเขา ซึ่ ง เปน คนละที่ กับภรรยาของพวกเขา เธอ
เหลานั้นมีกระทอมอยูไกลออกไปอาจถึง 50 ไมล พวกเขาจึงเพียงแตไปเยี่ยมภรรยานาน ๆ ครั้ง
ตามแตโอกาส ทั้งผูชายและผูหญิงทําการสรางบานรวมกัน แตภรรยาเทานั้นที่เปนผูมีกรรมสิทธิ์
แตผูเดียว โดยทั่วไปแลว งานถูกแบงอยางเทา ๆ กัน แตการเลี้ยงแพะและแกะถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูหญิง สวนผูชายนั้นดูแลอูฐ.....
งานที่ถือวาเปนงานของผูชายตามจารีตคือทําอาหาร.....
(The Observer, 19, 11, 1978), อางใน,
O’Donnell, 1997:186)
ประเด็นที่ควรตั้งขอสังเกตคือคําวา ‘gendered’ หรืออาจแปลเปนภาษาไทยวา ‘ทําใหมีเพศ
ภาวะ’ หรือ ‘ถูกทําใหเปนเพศภาวะ’ นั้นเชื่อมโยงโดยเฉพาะกับวิธีมองแบบวัฒนธรรมกลาวคือ บทบาท
ของผูชาย ผูหญิงนั้นไดมาจากการเรียนรู (learnt) ผานทางกระบวนการทางสังคมที่บอกวาอะไรเปน
‘เพศภาวะ’ นั้น ๆ (gendered) ดังนั้นในสังคมวาฮิบาที่บรรยายไวขางบน การทําอาหารในบานถูกทําใหมี
เพศภาวะเปนกิจกรรมหรืองานของผูชาย ในขณะที่สังคมอังกฤษก็ดี สังคมอเมริกันและสังคมไทยก็ดี ถูก
ทําใหมีเพศภาวะเปนกิจกรรมของผูหญิง
อยางไรก็ตามควรตั้งขอสังเกตวา การทําใหการทําอาหารหรือ ‘ทํากับขาวกับปลา’ เปนงานที่มี
เพศภาวะเปน หญิง นั้น แมอาจพูด ไดทั่ว ๆ ไป แตมีขอยกเวน ตัวอยางเชน ผูชายไทยจํานวนไมนอย
‘ทํากับขาว’ เปนประจําวัน ในขณะที่ผูหญิงจํานวนไมนอยไมทําเพราะไมเคยถูกสั่งสอนมาให ‘ทํากับขาว’
ไมเฉพาะ ‘ทํากับขาว’ เทานั้น ‘งานบาน’ ทุกชนิด ก็ไมทํา อยางนี้ก็มี แสดงวาการ ‘ทํากับขาว’ ไมใช
บทบาทตามธรรมชาติ ข องผู ห ญิ ง นอกจากนั้ น เราจะพบว า ตามรายการโทรทั ศ น ต า ง ๆ ทั้ ง ใน
ตางประเทศและเมืองไทย รายการประเภท ‘โชวทําอาหาร’ สวนใหญมัก เปนการโชวของ ‘กุก ’ หรือ
‘เช็ฟ’ ที่เปนผูชาย เชนเดียวกับการเปน ‘กุก’ หรือ ‘เช็ฟ’ ตามรานอาหาร ภัตตาคารและโรงแรมหรู ๆ



stereotype เปนชุดของคําที่มักจะมีลักษณะใสความหมายในทางลบใหกับผูคนที่ ไมใช ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา’ เช น
‘ผูหญิง’ คือเพศที่ ‘โลเล ใชอารมณ ไวใชไมได ชอบนินทา.....ฯลฯ’ ‘กระเทย’ คือ พวกหมกมุนอยูกับเรื่องเพศ ดัดจริต
.....ฯลฯ หรือ ‘ชาวเขา’ ชอบตัดไมทําลายปา ชอบคายา เปนตน
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นั้น สวนใหญเปนผูชาย ดังนั้นอาจตั้งขอสังเกตเบื้องตนวา การทําใหการทําอาหารมีเพศภาวะนั้น อาจ
ไมไ ดอ ยูที่ เพศแต อยู ที่ อุ ด มการณ ที่ ผูก ติด อยูกั บ ‘ความเปน บา น’ ที่ เรี ยกวา ‘domesticity’ ก็ไ ด
เพราะฉะนั้ น อุด มการณนี้นัก สตรีนิยมอาจถือวา เปน อุด มการณครอบงํา หรือ ‘hegemony’ หรือ
‘dominant ideology’ ก็ได.....นาลองคิดดู แตก็ตองไมลืมวาที่เลามาทั้งหมดมีขอยกเวน
ขอสังเกตที่อยากทิ้งไวคือ ไมใชเฉพาะคน สัตว สิ่งของ เทพเจา เทวดา ผี การกระทํา พฤติกรรม
บุคลิกภาพ และอื่น ๆ มากมาย เชน ‘งาน’ สามารถถูกทําใหมีเพศ/เพศภาวะไดทั้งสิ้นดวยการใสรหัส
สัญญะ หรือความหมายใหกับสิ่งนั้น ๆ คําถามสําคัญตอไปใครคือผูที่มีอํานาจในการใสความหมาย
หรือมีอํานาจในการ ‘กําหนดนิยาม’ นั้น และอํานาจที่วานั้นคืออะไร ดํารงอยูในบริบทของกาลเวลา
(time) และสถานที่ (space) ใด? ดังนี้เปนตน อยางไรก็ตามนักสตรีนิยมสวนใหญเมื่อพวกเธอใชกรอบคิด
วา ‘สังคมปตาธิปไตย’ ดานหนึ่งแสดงวาพวกเธอเห็นวา อํานาจในการกําหนดนิยาม หรือใสความหมาย
หรือสรางความรู เปนอํานาจของผูมีเพศชาย ตัวอยางเชน การใสความหมายใหกับ ‘เพศ’ (sex) ดังกลาว
มาแลว แตกระนั้นก็ตาม ‘ผูมีเพศ’ เปนหญิง บางคนก็ใชวาจะไรอํานาจอยางสิ้นเชิงก็หาไม พวกเธอบาง
คนจึงเขาไปมีสวนในการใสความหมายใหความหมาย หรือ ‘กําหนดนิยาม’ หลายสิ่งหลายอยางเสียใหม
และทําใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในทางทฤษฎีสังคมและปฏิบัติการ ในที่นี้ขอยกตัวอยาง.....
แอน โอคลีย (Ann Oakley)
แอน โอคลีย เกิดป ค.ศ.1944 อายุนอยกวาผูเลาสองป เธอเปนนักสังคมวิทยาและเปนผูนําเอา
การใหความหมายที่แตกตางกันระหวาง ‘เพศ’ (sex) กับ ‘เพศภาวะ’ (gender) เขามาสูสังคมวิทยา เธอ
มีผลงานตีพิมพทางวิชาการมากกวาสิบแปดเลม นวนิยายหกเรื่อง อัตชีวประวัติ และชีวประวัติอีก
จํานวนหนึ่งจึงถือไดวาเธอเปน ‘ผูมีอํานาจ/ความรู’ อยางไมอาจปฏิเสธได เธอจึงเปนผูมีคุณูปการอยาง
สําคัญมากตอพัฒนาการของ สังคมศาสตรแนวสตรีนิยม (feminist social science) ทั้งในดานทฤษฎี
และวิธีวิทยา ยอนกลับไปในยุคทศวรรษที่ 1970 โอคลียกับ จูเลียต มิตเชล (Juliet Mitchel) (เกิดป ค.ศ.
1940) รวมกันเปนบรรณาธิการหนังสือชุดหนึ่งมีสามเลม ซึ่งมีเปาหมายในการวางตําแหนงแหงที่หรือชี้
ทิศทางใหกับสตรีนิยมในทศวรรษที่ตามมา หนังสือของโอคลียชื่อ Sex, Gender and Society ตีพิมพ
ในป 1972 ถือไดวาเปนงานระดับเยี่ยมยอดชิ้นหนึ่งของเธอ และไดรับการยอมรับวาเปนงานที่แนะนํา
ความคิด/มโนทัศน เพศภาวะ (gender) ในฐานะที่เปนสิ่งประกอบสรางทางวัฒนธรรมเขาสู วาทกรรม
สังคมวิทยา (sociological discourse) จุดเดนประการหนึ่งของงานนี้คือการนําเสนอและยืนยันวา การ
กดขี่ผูหญิง (women’s oppression) นั้นเชื่อมโยงกับความคาดหวังตาง ๆ ที่ (สังคมชายเปนใหญ-ผูเลา)
มีตอผูหญิงและความคาดหวังเหลานั้นถูกทําใหละเอียดซับซอนประณีต (เนียน-ผูเลา) โดยวัฒนธรรม
ซึ่งนั่นก็คือยืนยันวา การกดขี่ไมใช เกิดมาจากความแตกตางทางชีววิทยา ขอเสนอนี้ของเธอทําให ‘เพศ
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ภาวะ’ กลายเปนมโนทัศนในการวิเคราะหสําคัญของทฤษฎีสตรีนิยม (Spitzer, D., ใน Code, ed.,
2004:366)
ในฐานะที่เปน นัก สัง คมวิทยา โอคลียพุง ประเด็น ความสนใจของเธอไปที่ ก ารผลิต หรือ การ
ประกอบสรางทางสังคมของสุขภาพ (social production of health) และ ‘งาน’ ทางดานการผลิต
(productive) และการผลิต ซ้ํา (reproductive) ของผูห ญิง การสืบคน /ตรวจสอบของเธอเรื่องปาย
ประทับตราของสิ่ง ที่เรียกวา ‘แมบาน’ (housewife) เธอนําสิ่ง นี้/ คํานี้คือ ‘แมบาน’ เขาไปวางอยูใน
ตําแหนงแหงที่ (situates) ของการเปน ‘บทบาทที่ถูกทําใหมีเพศภาวะ’ (gendered role) ที่ตองใหบริการ
ทั้งครอบครัวและเศรษฐกิจพรอมทั้งยืนยัน หรือมอบความหมายวาผูหญิงตองเปนผูพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
(ตอผูมีเพศชาย-ผูเลา) พรอมกัน นั้น ก็ไม ตองให ความสําคัญใด ๆ กับคุณู ปการทางเศรษฐกิจ ของ
‘ผูห ญิง ’ (เพศ) อีกดวย ‘งานบาน’ ในที่นี้รวมถึง งานดานการดูแลเอาใจใส (caring) และรัก ษาหรือ
ทะนุบํารุงไวซึ่งสุขภาพของครอบครัวและสมาชิกของครอบครัว ทั้งนี้มีการใหเหตุผลความชอบธรรม
ดวยวา งานบานในลักษณะนี้เปนรากฐานใหกับเศรษฐกิจและระบบดูแลสุขภาพที่ไมเปนทางการอีกดวย
เหลานี้ในทัศนะของเธอ แรงงานที่เต็มไปดวยภาระที่ตองแบกรับ มากมายดังกลาวเปนอะไรที่ครอบงํา
(dominates) วิถีชีวิตดานตาง ๆ ทั้งหมดของผูหญิง และสามารถทําใหทั้งสุขภาพและสถานภาพทาง
สุขภาพของผูหญิงเองทรุดโทรมเสื่อมถอยไดดวย (เพิ่งอาง)
นอกจากนั้นการศึกษาของเธอเรื่องการตั้งทองและการคลอดลูกชี้ใหเห็นการวางตําแหนงแหงที่
(locates) แรงงานทางดานการผลิตซ้ํา ของผูห ญิง ไวในโครงขายของความสัมพัน ธทางสังคมที่ถูก
กระทบทั้ง ปตาธิป ไตย (patriarchy) และทุนนิยมดวยในขณะเดียวกัน จากการศึก ษาในลัก ษณะ
ดัง กลาวจึง ทําใหเธอสามารถติเตียนหรือวิจ ารณอยางรุน แรง ซึ่ง การทําใหเรื่องสุขภาพของผูห ญิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคลอดลูกเปนกระบวนการของการทําใหสุขภาพผูหญิงกลายเปนกระบวนการทาง
การแพทยสมัยใหมในลักษณะที่ความรูในแบบชีววิทยาเป นอุดมการณครอบงําไปเลย และการแพทย
สมัยใหมแบบชีววิทยานี้ยังมีความสามารถในการบอนทําลาย ‘วิถีทางตา ง ๆ ที่ผูหญิงรู’ (women’s
way of knowing) ไปพรอมกันดวย (หมายความวาประสบการณการตั้งทองและคลอดลูกของผูหญิง แม
จะเกิดจากการมีลูกหลาย ๆ คนก็ดี การถายทอดความรูวาดวยเรื่องนี้จากยาย-แม-ลูก และ/หรือ ‘หมอ
ตําแย’ ก็ดีถูกผลักออกไปจากศูนยกลาง เชนถือวา ไมใชความรู เปนตน-ผูเลา) ยิ่งไปกวานั้น โอคลียยัง
เรียกรองตอไปดวยวาจําเปนจะตองมีความเขาใจสุขภาพในฐานะที่เปนผลผลิตของสังคมและเงื่อนไข
ตา ง ๆ ทางวั ต ถุ พรอ มกั น นั้ น เธอก็วิ พากษ บรรดาสมมุ ติฐ านทั้ง หลายที่เ กี่ย วกั บความสามารถที่
เหนือกวาของผูหญิงชนชั้นผูใชแรงงานในการเขาถึงผลกระทบตาง ๆ ในเชิงการปดกั้นหรือขีดวง การ
สนับสนุนทางสังคมทั้งหลายดวย (เพิ่งอาง) ตรงนี้ผูเลาเขาใจวาเธอวิพากษวิธีคิดแบบลัทธิมารกซดั้งเดิม
ที่นักสตรีนิยมบางสํานัก เชน สํานักมารกซิสมมีสมมุติฐานวาอํานาจในการตอรองทางการเมืองของชน
ชั้นกรรมาชีพ หรือแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานการผลิตของสังคมทําใหชนชั้นนี้
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มีอํานาจเพิ่มขึ้นอยาง ‘หลีกเลี่ยงไมได’ จึงมีผลใหนโยบายสาธารณะตองตอบสนองความตองการของ
ผูหญิงชนชั้นกรรมาชีพ กลาวคือพวกเธอสามารถทะลุ ‘กันชนตาง ๆ’ ทางสังคมไดนั้น ไมจริง!
อนึ่งประเด็น ‘ชนชั้น’ นี้ผูเลาคิดวาเปนอะไรที่นักสตรีนิยมปจจุบันหลายสํานักหลายแนวทางที่
บางครั้งเรียกกันวา ‘แนวบูรณาการ’ ใชอยูรวมกับ ‘เพศภาวะ’ ‘เชื้อชาติ/ชาติพันธุ’ อายุและสภาวะทาง
รางกาย/จิตใจในการพยายามทําความเขาใจเรื่อง ‘ผูหญิง’ ทั้งในฐานะที่เปนเพศและเพศภาวะ แตใน
ขณะเดียวกันมโนทัศน ‘ชนชั้น’ เองนั้น ดวยตัวของมันเองก็มีปญหา ยิ่งเมื่อนําไป ‘ตัด’ (cross) กับการจัด
ประเภทแบบอื่น ๆ เชน อายุก็ดี เพศ/เพศภาวะ เพศวิถีก็ดี ทําไดยากมากขึ้นเปนลําดับทั้งในทางทฤษฎี
และในวิธีวิทยา (methodology) อยางไรก็ตามเรื่องนี้เปนเรื่องที่ถือวา ‘ยาก’ สําหรับผูเลาและผูที่เริ่ม
เรียน เริ่มสนใจสตรีศึกษา/สตรีนิยม ผูเลาจึงขออนุญาต ‘ยกยอด’ ไวกอน แตผูสนใจทานใดอยากทํา
ความเขาใจเรื่อง ‘ชนชั้น’ (class) ในความหมายวาคือ ผูคนที่อยูในระดับทางสังคมและเศรษฐกิจเดียวกัน
คงตองทํางานหนักในการ ‘ทบทวน’ (review) วรรณกรรมตาง ๆ ทางทฤษฎีของนักสตรีนิยมทุกสํานัก
โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ถูกผลิตหรือ ‘เขียน’ ขึ้นมาอยางนอยตั้งแตทศวรรษที่ 1970 จนกระทั่งทุกวันนี้
ลองอานงานของ ซู ธอรนแฮม (Sue Thornham) ดูกอนก็ได (Thornham, S., (2000) Feminist Theory
and Cultural Studies, Arnold, London, and Oxford University Press Inc., New York)
อนึ่งตอนนี้ขอกลับไปเลาเรื่อง ‘เพศภาวะ’ กับ โอคลียตออีกนิดหนึ่งกอน
เมื่อมองทางดานวิธีวิทยา (methodology) แลวนัก สตรีนิยมบางกลุมบางคน เชน สปทเซอร
(Spitzer) มีความเห็นวาโอคลียนําเอาวิธีทําวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methods) มาใชรวมกับวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative methods) กลาวคือเธอหลีกเลี่ยงหรือไมใชความคิดที่วาผูทําการสัมภาษณ
จะตองมีลักษณะวัตถุวิสัย (objective interviewers) (หมายความวาตอง ‘เปนกลาง’ หรือ ‘ ปราศจาก
คานิยม’-ผูเลา) โดยที่เธอหันไปใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยหรือการเก็บขอมูลดวยวิธีการที่วางอยู
บนความสัมพันธ (relationship based approach) ที่ผูทําการสัมภาษณเปนเครื่องมือสําคัญกลาวคือ การ
ปรากฏตัวของคนเหลานี้สามารถมีอิทธิพลตอผลที่ออกมาจากการแลกเปลี่ยนหรือการถามและตอบ
คําถามนั่นเอง ตัวเธอเองเขียนในเชิงการเตือนสติเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการคนหาหรือสิ่งทีต่ นเอง
ตั้งโจทยไวในโครงการตาง ๆ ที่ถือวาเปนทั้งการทาทายขอบเขตตาง ๆ ของวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย
และในขณะเดียวกันก็ทําใหผูวิจัยเกิดมีอารมณรวมตาง ๆ เชิงผูกพัน (sentiments of engagement) กับ
เรื่องราวหรือผูคนที่ตนศึกษา (Spitzer, D., ใน Code, eds., 2004:366)
มิติมมุ มองแบบบูรณาการ
(An integrated perspective)
วิธีการมองเพื่อทําความเขาใจ ‘เพศภาวะ’ อาจถือไดวาเปนแนวทางที่มีการใชกันมากขึ้น ในการ
เลาครั้ง นี้เปน การเลาสําหรับคนที่เพิ่ง จะเริ่มสนใจเรื่องนี้จึงขออนุญาตทําอยางงาย ๆ ที่สุด การใช
คําอธิบ ายวา วิธี คิด นี้ถู ก ‘บูร ณาการ’ (integrated) ก็เ นื่อ งมาจากเปน การนํ าเอาทั้ง ชีว วิท ยาและ
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วัฒนธรรมเขามาใชรวมกัน ทั้งนี้ไมใชเพียงเพื่อเอาใจทั้งสองฝาย หรือเห็นวา ‘เพศภาวะ’ เปน ‘ลูกผสม’
ระหวาง ‘ชีววิทยา’ และ ‘วัฒนธรรม’ เทานั้น แตการอธิบายแบบบูรณาการนี้สําหรับผูที่ใชถือวาสําคัญ
เพราะเปนการหลีกใหพนจากกับดักทางความคิดแบบทวิลักษณ (dichotomy หรือ dualism) ที่มักจะ
ออกมาในรูปของการ ‘ฟนธง’ วา “ถาคุณไมใชชีววิทยาเปนตัวตัดสินความเปนเพศ (เพศภาวะ) คุณก็
ตองใชปจจัยทางวัฒนธรรมเปนตัวอธิบายเพียงอันใดอันหนึ่ง” ซึ่งวิธีคิดแบบนี้นักวิชาการยุคปจจุบันรับ
ไมไดเนื่องจากปรากฏการณทางสังคม เชน ‘เพศ’ ‘เพศภาวะ’ มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล
มาก ดั ง นั้น การกําหนดนิยาม ‘สิ่ง ’ นั้น เชน ‘เพศ’ ‘เพศภาวะ’ ซึ่ง จะมีผลอีก มากมายหลายดานที่
สลับซับซอน เชน การจัดประเภทผูคนในสังคมตามกฎหมายใหเ ปน ‘ถาไมใชผูชาย’ คุณก็เปน ‘ผูหญิง’
นั้นไมสอดคลองกับปรากฏการณทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต ดังนั้นวิธีคิดแบบบูรณาการจึงเปนวิธีคิดที่
อนุญาตใหมี ‘และ’ + ‘และ’ + ‘และ’ .....ได (‘and’ & ‘and’ & ‘and’) .....สวนวิธีคิดแบบทวิลักษณเปนวิธี
คิดแบบ ‘either/or’ กลาวคือ ‘ถาคุณไมใชผูชาย คุณก็ตองเปนผูหญิง’ ดังนั้นวิธีคิดแบบบูรณาการจึงถือ
วา ‘ละเอียด’ กวาแบบทวิลักษณ และยังเปนวิธีคิดที่คํานึงถึงประวัติศาสตรดวย
อาร ซี ลีวอนติน (R.C., Lewontin) กับผูรวมเขียนโตแยงไวในหนังสือ Not in Our Genes :
Biology, Ideology and Human Nature (1984) ความวา ‘ความเขาใจในลักษณะบูรณาการในเรื่อง
ความสัมพันธระหวาง (วิธีคิดแบบ) ชีววิทยาและสังคม’ มากกวาที่จะบอกวา ถาไมใชชีววิทยาก็ตองเปน
วัฒนธรรมเปน ตัวตัด สิน .....นั้น นาจะดีก วา กลาวคือ วิธีก ารมองแบบบูร ณาการยอมรั บวา ความ
แตกตางทางชีววิทยานั้นเกิดขึ้นทั้งระหวางปจเจกทั้งหลาย (เชน-ผูหญิงกับผูหญิง แตละคนก็ตางกัน
ผูชายกับผูชายแตละคนก็ตางกัน-ผูเลา) และระหวางเพศทั้งสองดวย (คือผูชายกับผูหญิงในฐานะที่เปน
เพศก็ตางกัน-ผูเลา) แตทวาปญหาอยูที่การตีความตาง ๆ นานา ของความแตกตางที่วานั้น ในเรื่อง
ความสําคัญและความหมายตางหากที่สามารถทําใหเกิดมีความหลากหลายผิดแผกกันออกไป ตัวอยาง
ในสังคม-วัฒนธรรมไทยคือ เราถูกสอนใหเรียนรูวา ผูชายกับผูหญิงนั้นตางกัน แคดูเพียงสรีระรางกายก็
ตางกันแลว แต ในทางวัฒนธรรม ถึงแมปจจุบันจะมีกฎหมายบังคับใหสงลูกเขาโรงเรียนทั้งชายและ
หญิงที่เรียกกันวา ‘ภาคบังคับ’ แตหากเกินไปกวานั้นแลว พอ-แม-ครอบครัวอาจเลือกสงลูกชาย พี่ชาย
นองชายไปเรียนตอสูงขึ้น สวนผูหญิงถือวาไมเปนไร พอแตงงานแลวก็ตองพึ่งพา ‘ผัว’ คือ ‘ใหผัวเลี้ยง’
อยูดี อีกตัวอยางหนึ่ง ประเพณีการหามผูหญิงเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ดี หามผูหญิงบวชก็ดีนั้นวางอยูบน
เหตุผลของความแตกตางทางรางกายและหรือชีววิทยาอยางปฏิเสธไมได ซึ่งจะขยายความตอไปจาก



แตทั้งนี้ก็อาจถูกวิจารณวาเปนวิธีคิดที่นําเอามโนทัศนที่สังกัดอยูในคนละกระบวนทัศน (paradigm) มาใชรวมกัน ซึ่ง
ไมควรทําเพราะจะทําใหเกิด ภาวการณมีความสามารถที่จ ะพูดกันไมรูเรื่อง ตัวอยางเช น คนเชื่อเรื่อง “ชีววิทยาเป น
ตัวกําหนด” ก็ไมเชื่อคนที่ใชวิธีคิดเรื่องวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการสรางความเปนหญิงเปนชายและเพศ
ภาวะอื่ น ๆ ทํานองเดี ยวกัน ในคน ๆ เดี ยวกัน เชื่ อทั้ งวิ ทยาศาสตรและ ‘ผี ’ จึ งเกิดการ ‘พู ดกั บตั วเองไมรู เรื่ อง’ แต
สามารถมีชีวิตอยูในลักษณะขัดแยงทางกระบวนทัศนได กลาวอีกอยางหนึ่งคือมี ‘ตัวตน’ ที่ไมเปนเอกภาพ
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การศึกษาของ เอมิลี มารติน (Emili Martin) ในหนังสือชื่อ The Woman in the Body (1987) เธอ
ชี้ใหเห็นถึงแงมุม หรือประเด็นสําคัญ ๆ ของวิธีมอง/วิธีคิดแบบบูรณาการ โดยเธอไดทําการตรวจสอบ
ประสบการณทางชีววิทยาเฉพาะของผูหญิง สามเรื่องคือ การมีประจําเดือน (menstruation) การให
กําเนิดลูก (childbirth) และการหมดประจําเดือน (menopause) (ซึ่งบางคนเรียกวา ‘วัยทองของผูหญิง’
ทั้งสามอยางนี้ไมปรากฏในแบบทีเ่ หมือนกันเปะกับประสบการณของผูชาย (จริงอยูบางคนบอกวา ‘วัย
ทองผูชาย’ ก็มี แตเอาเขาจริง ๆ แลวไมเหมือนกับการหมดประจําเดือนของผูหญิง-ผูเลา) เอมิลี มารติน
เปรียบเทียบหนทางที่ผูหญิง (ในตะวันตก) ผานประสบการณทั้งสามอยางที่วานั้น มักจะเปนไปตามการ
วินิจฉัย และการจัด การของการแพทยตะวัน ตกกับประสบการณในการตอบสนองของผูหญิง ตอสิ่ง
เหลานั้น จากนั้นเธอจึงโตแยงวา การแพทยตะวันตกที่ครอบงําโดยผูชายปฏิบัติตอหรือ ‘รักษา’ อาการ
ทั้งสามโดยใชกระบวนการทางชีววิทยาในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่งของ การผลิต กลาวคือ การที่ผูหญิงมี
ประจําเดือนคือ การผลิตที่ลมเหลว การคลอดลูกคือรูปแบบของ ‘แรงงาน’ (a form of labour) ที่ตอง
‘จัดการ’ หรือ ‘managed’ โดยคณะหรือทีมของแพทย (และพยาบาล) สวนการหมดประจําเดือนคือ
จุดสิ้นสุดของการผลิต (the end of productivity) นั่นเอง (O’Donnell, 1997:186)
ยิ่ง ไปกว า นั้น มารติ น ยัง พบว า ความไม ค อ ยพอใจจนถึง ขั้ น ตั้ง ตั ว เป น ฝา ยตรงกั น ขา มกั บ
ปฏิบัติการและการรักษาพยาบาลที่จัดการแบบวิทยาศาสตรมีอยูคอนขางสูงในหมูผูหญิงชนชั้นทํางาน
(หรือผูใชแรงงาน) มากกวาในหมูผูหญิงชนชั้นกลางอีกดวย ตอไปนี้คือตัวอยางขอความหรือคําพูดของ
ผูหญิงผูถูกสัมภาษณ
“หมอ (ผูชาย-ผูเลา) เขาผาปากชองคลอดฉันโดยไมถามฉันแมแตคําเดียว เขาทําไปเลย ในเวลา
นั้นเขาคงคิดวา ฉันเปนของเขา”
(Carol Gleason)
“พวกเขาไมปลอยใหฉัน เจ็บทองคลอดนานเกิน ไป หมอของฉัน (ผูชาย-ผูเลา) บอกวาเขาไม
อยากใหฉันตองผานการเจ็บปวด..... แตฉันตองการผานความเจ็บปวดทั้ง หมด มัน ไมถึงกับ
เจ็บปวดมากขนาดนั้นหรอก”
(Juliet Cook)
“ฉัน จําไดวาฉันไปโรงพยาบาล คิด ดูอยางนี้ แ ลวกันวาฉัน ไมอยูในสถานะทางการเงิน ที่ดีนัก
นอกจากนั้นก็ไมไดแตงงานแถมยังมีลูกอีก เธอ (หมอผูหญิง-ผูเลา) พูดกับฉันวา ‘ออ เธอคง
กําลังจะยกลูกใหคนมารับเปนลูกบุญธรรมใชไหม? ฉันรูสึกโกรธมาก ๆ ฉันอยากจะพูดออกมา
วา หมอกลาดียังไงถึงพูดกับฉันอยางนั้น! ฉันไมใชพวกคนไมมีคุณภาพแลวก็ไมใชขยะชิ้นหนึ่ง
นะ”
(Elizabeth Larson)
เหตุที่ผูเลาคัดขอความขางบนมาเปนตัวอยางเพราะตองการย้ําเตือนนักศึก ษาและผูสนใจวา
หนึ่ง ความรูดานการแพทยสมัยใหมและความคิดตลอดจนพฤติกรรมของบุคลากรการแพทย สวนใหญ
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แลว อาจเปนอยางนั้น แตก็ตองมีขอยกเวน สอง สิ่งที่อยูเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดคือ ลักษณะ ‘เหมา
รวม’ หรือ ‘universalism’ ที่ไมสนใจวามี ‘ความแตกตาง’ ดํารงอยู หรือรูวามีแตอาจเนื่องมาจากปจจัย
หลายอยาง เชน ‘ความสะดวก’ และ ‘ความหวังดี’ บางทีอาจมีเรื่องของ ‘กําไร’ ที่โรงพยาบาลบางแหง
โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ประกอบการในแบบ ‘ธุรกิจ’ อยูดวยก็ได เปนตน สาม นาจะมีเรื่องอคติ
ทางชนชั้นและเพศภาวะแฝงอยูดวย
อยางไรก็ตามในทัศนะของมารตินดูเหมือนจะตระหนัก รูอยูดีแลววา ขอความในแบบที่ยกมา
ขางบนไมไดเปนตัวแทนของตําแหนงแหงที่ที่พัฒนาแลวของสตรีนิยม หรือจิตสํานึก (พูดอีกอยางหนึ่ง
คือขอความที่ยกมาไมไดแสดงวามีการตื่นตัวหรือเกิดพัฒนาการของวิธีคิดและจิตสํานึกแนวสตรีนยิ มขึน้
มาแลว-ผูเลา) ขอความดังกลาวอาจตีความไดวา เปนเพียงกาวหนึ่งที่เปนไปในวิ ถีทางซึ่งนําไปสูความ
เขาใจ การกดขี่ หรือ ‘oppression’ ได อนึ่งหากใชมิติมุมมองแบบจิตวิทยาของการกดขี่ก็ดี และจิตวิทยา
ของ ‘การปลดปลอย’ (liberation) ก็ดีทั้งสองสิ่งนี้ยังคงเปนสวนสําคัญของการวิเคราะหกระแสสตรีนิยม
อยู ตัวอยางเชน มีคําถามสําคัญสองขอคือ “ผูที่ถูกกดขี่จะตระหนักรูไดอยางไรเกี่ยวกับที่มาและ
‘ธรรมชาติ ’ ของการกดขี่ที่เธอเหลานั้นไดรับ ?” และ “อะไรที่จะทําใหผูที่ถูกกดขี่ลุกขึ้นมาทํา
อะไรกับ การกดขี่นั้น ? โดยการใชทั้ง การอางอิงทางประวัติศ าสตรกับขอมูล ขามวัฒนธรรมเชน นี้
มารติน สามารถแสดงใหเห็นวา พวกผูหญิง (females) ในฐานะที่เปนเพศภาวะสามารถที่จะควบคุมและ
มีประสบการณตอกระบวนการพื้นฐานทางชีววิทยาสามประการคือ การมีประจําเดือน การคลอดลูก
และภาวการหมดประจํา เดือนในเชิง บวกและสร างสรรคมากกวาเมื่อพวกเธอไมเขา มาอยู ภายใต
การแพทยแบบ ‘ทันสมัย’ (หมายถึงการสรางกลุมทางเลือกในการดูแลเรื่องเหลานี้ขึ้นมา-ผูเลา) ยิ่งไป
กวานั้นมารตินยังเสนอตอไปดวยวา ในความพยายามที่จะเพิ่มอํานาจใหกับผูมีเพศ/เพศภาวะหญิงดวย
ตนเองภายใตการตกอยูในภาพประทับตราประจําเพศวาเปนพื้นที่ของผูหญิง เชนในเรื่อง ‘สุขภาพและ
บานเรือน’ (health and domestic) นั้น ผูหญิงควรตองพิจารณาคูขนานไปกับ สภาวะขาดอํานาจเชิง
เปรียบเทียบ (หรือเชิงสัมพัทธ-ผูเลา) ในเรื่องการทํางานที่มีการจายคาตอบแทน ถาทําอยางนี้แลวพวก
เธออาจตระหนัก รูไดวา บทบาทของพวกเธอที่จะตองเลนหรือแสดงในเรื่องตาง ๆ ที่เ กิดขึ้น ในพื้น ที่
บานเรือน เชน ทํางานบานก็ดีตั้งทอง-ออกลูก เลี้ยงและดูแลเอาใจใสนั้น พวกเธอตกอยูในสภาวะที่
เหมือนหรือคลายกันมาก (เพิ่งอาง) กับผูหญิงคนอื่น ๆ แตไมใชพูดในลักษณะ ‘เหมารวม’
อยางไรก็ตามจําเปนที่ตองย้ําเตือนกันอีกทีเกี่ยวกับการอธิบาย หรื อการบรรยายเกี่ยวกับเพศ
ภาวะในแนวบูร ณาการที่เลามาขางบนวา มิติมุมมองแนวบูร ณาการนั้น ไมใ ช มิติมุม มองที่พูด วา
ชีววิทยาเปนตัวกําหนด ความแตกตางทางเพศภาวะอยางแนนอน ที่จริงแลววิธีคิดแบบบูรณา
การนั้น คัดคานอยางถึงรากถึงโคนตอวิธีคิดที่วานั้น เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นําเอาวิธีคิดแบบนี้ไปใช
มักจะมีแนวโนมที่ควรจะเนนย้ําวา ความแตกตางทางชีววิทยา (หรือความแตกตางทางสรีระ-ผูเลา)
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไดรับการตีความทางประวัติศาสตรและขามวัฒนธรรม แตกตางกันและถือวาเปน
อะไรที่อนุรักษนิยมสุด ๆ ถาหากเกิดการดึงมาสู ขอสรุปหรือคําอธิบายวา ผลทางสังคม (วัฒนธรรม-

13

ผูเลา) ตาง ๆ ที่ตามมาเกิดเพราะชีววิทยาหรือเกิดมาจากความแตกตางทางชีววิทยาไปเสียทั้ง หมด
ตัวอยางเชน ในสังคมไทยถือวา ‘เพราะเกิดมาเปนผูหญิงจึงบวชไมได’ หรือ ‘เพราะเกิดมามีรางกายเปน
หญิงเปนผลของบุญทํากรรมแตง ดังนั้น ผูหญิงก็ตองเปนผูหญิง คือทําหนาที่ของผูหญิงเทานั้น’
สุดทายแลวจําเปนตองบอกดวยวา วิธีคิดหรือการทําความเขาใจเพศ/เพศภาวะในแนวบูรณา
การเอาเขาจริง ๆ แลวไมใชทฤษฎีหรืออะไรใหม ๆ ในทางปฏิบัติแลว บรรดาผลงานทางวิชาการของนัก
ทฤษฎีแนวการถายทอดวัฒนธรรมผานกระบวนการกลอมเกลา หรือหลอหลอมทางสัง คม (cultural
socialization) รวมทั้ง แอนน โอคลีย ดวยนั้น มองเห็นและยอมรับความจริงของความแตกตางทาง
ชีววิทยาระหวางเพศ จึงนําเอาความแตกตางทางชีววิทยาตาง ๆ เขาสูการพิจ ารณาในการวิเคราะห
กระบวนการใสความหมายใหกับเพศภาวะ เธอและนักทฤษฎีสตรีนิยมจํานวนหนึ่งใหความสําคัญตอการ
พุงประเด็นไปที่ผลกระทบของ อุดมการณปตาธิปไตย ที่มีบนเสนทางหรือกระบวนการที่ผูหญิงถูก
ปฏิบัติตอ แตเธอและบางคนอนุมานวา สิ่งตาง ๆ หรือผลลัพธตาง ๆ ที่ตามมานั้นสามารถที่จะแตกตาง
กันอยางมากไดดวย (เพิ่งอาง, เนนโดย-ผูเลา) .....จากนี้ตอไปเราจะพูดกันถึงวิธีคิดอีกแนวหนึ่ง
มิติมมุ มองแบบนักประกอบสรางทางสังคมวาดวยเพศ เพศวิถีและเพศภาวะ
(A social constructionist perspective on sex, sexuality and gender)
การแยกใหเห็นความแตกตางระหวาง ‘เพศ’ หรือ ‘the sex’ ในความหมายวาเปน เรื่องทาง
ชีววิทยา และหรือเปนเรื่องทางสรีระกับเพศภาวะ ‘gender’ ในฐานะที่เปนการจัดประเภทผูคนนั้น ถือวา
มีประโยชนในการกระตุน ใหเกิด การศึก ษาวิจัยวาดวยเรื่อง เพศภาวะมากขึ้น แตก ระนั้นก็ต ามการ
แบง แยกดั ง กล าวนี้ก็ ถูก วิ พากษ วิจ ารณห นัก ขึ้ น อยูเ รื่อย ๆ ทิศทางของการวิจารณที่ วา นี้ คือตั ว
รางกายเอง รวมทั้งเพศวิถี (sexuality) ที่ประกอบกันมากับรางกายนั้น ที่จริงแลวตองขึ้นอยูกับ
การกําหนดนิยามและการประเมินของทั้งสังคมและปจเจกบุคคลดวย (O’Donnell, เพิ่งอาง, 187)
ตัวอยางเชน คนที่เปนหญิงรักหญิง หรือ เลสเบียนบางคนตั้งใจเปลี่ยนภาพตัวแทนทางสรีร ะ
รางกายของตนเอง เชน ใสกางเกง เสื้อ รองเทา ตัดผม และ ฯลฯ แบบผูชาย รวมทั้งกิริยาทาทางการ
เดิน ลุก นั่ง สูบบุห รี่ ดื่มเบีย ร ฯลฯ ในภาษาไทยเรียกวา พวก ‘ทอม’ (ยอมาจากภาษาอัง กฤษว า
tomboy) คนพวกนี้ทําอยางนี้ก็เพื่อเคลื่อนยายตัวเองใหหางออกไปจาก ‘การเนน ย้ําความเปน ผูยิ้ง
ผูห ญิ ง ’ ตามกระแสเดิ ม ที่ เ ป น อยู ในทั ศ นะทางสั ง คมวิ ท ยาการทํ าอย า งนี้ เ ป น เรื่ องที่ เ ข า ใจได ใ น
ความหมายวาคนเหลานั้น นาจะตองการหลีกเลี่ยงที่จะสงสารที่ไมใชคําพูด (non-verbal messages) ใน
แบบที่พวกผูชายชอบเพศตรงขามอาจ ‘อาน’ วา เปนการเชิญชวนใหเขามาเกี่ยวพันทางเพศ เชน เขามา


เพศวิถี หมายถึง เสนทางของเรื่องราวและความสัมพันธทางเพศตาง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง เชน ความรัก กามารม การ
ปฏิบัติการของความรักและกามารมของผูคนทุกเพศทุกเพศภาวะ รวมทั้งในทฤษฎีที่เรียกวา ‘Queer Theory’ ที่แยกตัว
ออกจาก Lesbianism และ สตรีนิยม ดวย

14

จีบ หรือแทะโลม แตในทางปฏิบัติอาจไมไดผลรอยเปอรเซ็น ต เพราะพวกผูชายที่มีลักษณะ ‘มาโช’
(macho masculinity) มาก ๆ อาจทําทาทาง ‘เกาะแกะแทะโลม’ แบบ ‘หยามหยัน’ อยูดี โดยมีนัยวา ‘อี
พวกนี้ยังไมเคยเจอของจริง.....ถาเจอแลวจะติดใจ เลิกเปนทอม’ อะไรทํานองนั้น
อนึ่งคําอธิบายในแนวทางขางบนนาจะใชไดเชนกันกับกลุม คนที่คนไทยเรียกแบบเหมารวมวา
‘กระเทย’ บาง ‘ตุดบาง’ ‘แตว’ บาง และอาจมีชื่ออื่น ๆ อีก กลาวคือ คนเหลานั้นแตงตัวอยางนั้น เชน
‘เกยควีน’ แตงตัว ทาทาง เดินเหิน พูดจา และอื่น ๆ จน ‘คนนอก’ มองวา ‘เวอร’ นั้น ก็เพื่อจะบอก ‘ผูมี
เพศวิถีเดียวกัน’ รูวา ‘ฉันไมใชผูชาย และไมใชผูหญิงนะ’ สวนกลุมคนที่คนไทยเรียกวา ‘เกยคิง’ บาง
คนเลนกลาม มีกลามเปนมัด ๆ ดูเผิน ๆ เปน ‘ชายชาตรี’ หรือ ‘ผูชาย.....ผูชาย.....อกสามศอก’ สวมเสื้อ
ยืดและกางเกงคับติ้ว แตมีกิริยาทาทีบางอยางที่สงสารไปสูผูมีเพศวิถีเดียวกันวา ‘จริง ๆ แลวฉันไมชอบ
ผูหญิงนะ’ และ ‘สาร’ ที่วานี้ ‘ผูหญิง’ หลายคนอานออก แตบางคนอานไมออก หรือไมทั้งสองฝายอาน
ออกแตก็ตกลงกันวา ‘คุณเปนเสือใบ.....แตฉันก็รับได’ เปนตน อยางไรก็ตามในหมู ‘ผูชายที่เปนผูชายผูชาย’ หรือ ‘macho masculinity’ นี้มีจํานวนไมนอย พยายามแสดงออกในแนวทางการสงสารทาง
กายภาพ/สรีระ การพูดจาและการแสดงออกในการครอบงําทางพื้นที่ใหลดนอยลงกวาเดิม เพราะอาจ
เกิดความรูสึกวาถูกจับจองและถูกนินทาหรือกลาวขวัญในดานลบมากกวา ในหมูผูที่ถูกเรียกแบบเหมา
รวมวา ‘กระเทย’ ก็อาจมีอยางนี้เหมือนกัน แตไมใชเรื่องงายที่จะประเมินวา ยุทธวิธีนี้จะขยายตัวออกไป
หรือจะประสบความสําเร็จเพียงใดในการสราง ‘ความออนไหว’ ในเรื่องนี้ พูดอีกอยางหนึ่งคือเรื่อง ‘เพศ
วิถี’ ‘เพศภาวะ’ กับ ‘การเมืองเชิงอัตลักษณ’ อยางนอยในสังคมไทยเปนอะไรที่ ‘ไมงาย’ แมจะสามารถ
ใชมโนทัศนเรื่อง ‘สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค’ ของบุคคล ซึ่งอาจแปลเปนภาษาพูดงาย ๆ แตบาง
คนอาจบอกวา ‘หยาบ’ เชนวา ‘รางกายนี้เปนของกู.....กูจะทําอะไรกับมันก็ได.....ไมหนักกระบาลใคร!’
นั้นก็ไมงายเหมือนกัน เพราะอยางนอยคําวา ‘ออนไหว’ หรือ ‘sensitivity’ นั้น เปนสิ่งประกอบสรางทาง
สัง คมที่ ‘ลื่น ไหล’ เอามาก ๆ คําวา ‘หยาบ’ ‘ไมห ยาบ’ ‘สุภาพ’ และคําอื่น ๆ เหลานี้ตางลวนเปน
องค ประกอบของ ‘ความออ นไหว’ อย า งนอ ยก็ ในระบบการรั บรู ข องผู ค นที่ มี ค วามแตกต างและ
หลากหลาย
นักสังคมวิทยาชื่อ ซู สก็อตต (Sue Scott) กับเดวิด มอรแกน (David Morgan) เปนสองคนใน
หลาย ๆ คนที่ออกมานําเสนอเชิงคัดคาน หุนจําลองทางทฤษฎีวาดวยความแตกตางทั้งหลายระหวาง
เพศ/เพศภาวะในหนังสือชื่อ Body Matters (1993) (อาจแปลคราว ๆ วา รางกายสําคัญนะ-ผูเลา)
ผูเ ล า จะนํ า ข อความบางตอนมา ‘คัด ’ ไว ในย อ หนา ต อ ไปแต ใ นตอนนี้ ขอเล าถึ ง ข อ สัง เกตของ โอ
ดอนเนลล กอนวาเมื่อดู ยอหนาแรกของขอความดังกลาวที่จะตามมา โอ ดอนเนลลตั้ง ขอสัง เกตวา
สก็อตและมอรแกนดูเหมือนจะยอมรับวา มีความแตกตางกวาง ๆ ที่แนนอนบางอยางระหวางรางกาย
ผูหญิงกับรางกายผูชาย แตพอมาถึงยอหนาที่สองคนทั้งสองนําเสนอศูนยกลางของประเด็นวา รางกาย


สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะหนังสือพิมพตั้งชื่อใหวา ‘พวกชอบไมปาเดียวกัน’
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(the body) กับ ‘ชีววิทยา’ โดยทั่วไปแลวไมใชอะไรที่ถือไดวา ‘ตายตัว’ หรือ ‘not fixed ‘givens’ แตขึ้นอยู
กับการประกอบสรางทางประวัติศาสตร หรือ ‘historical construction’ (เนนโดย-ผูเลา) ตอไปนี้
คือขอความที่วา
มันเปนเรื่องที่ชัดมากวามีความแตกตางตาง ๆ ระหวางรางกายของผูชายสวนใหญกับผูหญิง
สวนใหญที่เราสัง เกตเห็น ได (แตก็ จ ริง อีก เหมือนกัน ที่ ก ารมีอยูของคนมี อวัยวะสองเพศใน
รางกายเดียว และลักษณะขามเพศนั้นมีอยูและเราก็นําเอาประเด็นนี้เขามาสูการพิจารณาแลวก็
ตาม-โปรดดู ฟูโก, 1980 และ การ ฟงเก็ล, 1967) ถึงจะยังไงก็ตามดูเหมือนวาความแตกตาง
ทั้งหลายที่วายังคงอยูอยางคอนขางตายตัวเอามาก ๆ ตลอดเวลาที่ผานมา (ในเรื่องนี้หากจะ
อางอิงงานของศิล ปน เพื่อยืนยันวาภาพตัวแทนที่ศิลปน ผลิตออกมาในฐานะภาพตัวแทนทาง
ศิลปะ เปนผลของความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง หรือวาเปนผลของรสนิยม ความชอบหรือการ
หามทางวัฒนธรรมนั้นทําไดยากมาก) (เชน การหามเขียนรูปรางกายมนุษยในแนวเหมือนจริง
เพราะถือวาเปน ‘บาป’ หรือ ‘ผิดศีลธรรม’ ฉะนั้นการยึดถืองานทางศิลปะเปนมาตรฐานการ
ยืนยันหรือเปน พยานจึงทําไดยาก-ผูเลา) อยางไรก็ตามเมื่อมาถึงยุคทัน สมัยเราไดเห็นความ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางในเรื่ องการตีความของความแตกต าง ซึ่ง ปราศจากขอสงสัยวา มี
ผลกระทบตาง ๆ ที่ตามมาอยางกวางขวางแน ๆ ตัวอยางเชน มีประจักษพยานวา กอนศตวรรษ
ที่สิบแปดมีความเขาใจวา ผูชายกับผูหญิงมีอวัยวะเพศเดียวกัน เพียงแตความแตกตางที่สําคัญ
คือ อวัยวะเพศหญิงตั้งอยูขางใน สวนอวัยวะเพศชายตั้งอยูขางนอก.....
ถาเราคิด วาจะตองพัฒนาความเขาใจเรื่องตําแหนงแหงที่ทางสังคมของรางกายและหนทาง
ตาง ๆ ที่เรามีประสบการณวาดวยตัวของเราเองอยางมีตัวตนอยางชัดแจงแลว เมื่อนั้นแหละที่
เราจะตองทําความเขาใจชีววิทยาในฐานะที่เปนสิ่งที่ถูกวางตําแหนงแหงที่ไวทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม ดัง นั้นรางกายจึงไมใชเปนเพียงชุด ของความจริง ชุด หนึ่ง ที่อาจอยูในสภาวะ
คอย ๆ ถูก เปด เผยออกมาทีล ะนิด ๆ โดยการแพทยแ นววิ ทยาศาสตร เปน เรื่องที่ชัด เจนวา
รางกายนั้นประกอบขึ้นมาดวยสวนตาง ๆ แตทวาความสําคัญเชิงสัมพัทธของสวนตาง ๆ ของ
ร า งกายที่ สั ม พั น ธ กั บ องค ร วมของร า งกายนั้ น เป น สิ่ ง ที่ ถู ก กํ า หนดนิ ย ามทางวั ฒ นธรรม
แมกระทั่งกายวิภาคศาสตรที่อยูในภาวะ สีเทาก็ตาม จําเปนจะตองทําความเขาใจในฐานะที่
เปนสิ่งของหรือวัตถุทางวัฒนธรรม (Armstrong, 1983) และในฐานะที่เปนหัวขอของการศึกษา
ดวยมากกวาที่จะถืออยางตรงไปตรงมาวาเปนทรัพยากร


ในภาษาอังกฤษใชมโนทัศน/คําวา ‘embodied’



Gray’s Anatomy



resource นาจะหมายถึงใชเปนหลักฐานวา ‘นี่ไง’ อวัยวะเพศของแทติดตัวมาตาม ‘ธรรมชาติ’ ไมเห็นหรือไง? มัน
ชัดอยูแลว ดังที่ใชอยูในการพิสูจนเพศที่ทํากันอยูสวนใหญในวงการแพทย
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สิ่ง ที่ สัง คมวิ ท ยาจํ าเป น ต อ งทํ า คือ ต องเปด ห อ ชีว วิ ทยา/วั ฒ นธรรมออกมาจากนั้ น ก็ ส อด
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเขาไป ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดพัฒนาความเขาใจระหวางดานที่เปน สังคม
กับดานที่เปนชีววิทยา ทั้งนี้โดยถือวาเปนความสัมพันธทสี่ ามารถนําไปใชไดเลย มากกวาที่จะถือ
วาเปนสาเหตุของความสัมพันธ (Connell, 1987) พรอมกันนั้นก็เพื่อแสดงใหเห็นถึงหนทาง
ตาง ๆ ที่ความสัมพันธดังกลาวนี้ แปรผันไปตามอายุ ชนชั้น เพศภาวะ และชาติพันธุ ที่จริงแลว
สังคมวิทยาวาดวยรางกายอาจเปนจุดเริ่มตนของการเคลื่อนยายสําคัญเพื่อที่หลุดออกไปอยู
เหนือกวาหรือหลุด ออกจากความพรามัวของจารีตของการคิด ในแบบขั้วตรงขามระหวาง
ธรรมชาติกับวัฒนธรรมดวยซ้ําไป
(S. Scott and D. Morgan, 1993:6
อางใน O’Donnell เพิ่งอาง: 188)
อนึ่งขอความขางบนนาจะชัดเจนขึ้นถาเรานําเอาไปปรับใชในการอธิบายคําถามตาง ๆ เชน
‘คําอธิบายความแตกตางกันชุดไหนและขอจํากัดชุดไหนที่ ‘ควบคุม’ การนําเสนอตัวตนของเรา
ในหองเรียน ในวัด ในสถานที่ราชการ และใน ‘pub’ หรือไปเที่ยวทะเล .....ทําไมจึงเปนอยางนั้น? .....
ความแตกตางทั้ง หลายทั้ง ปวงถูก ทําใหมีเพศภาวะหรือไม ? .....ทั้ง ๆ ที่ ‘รางกาย’ นั้นก็คือรางกาย
เดียวกัน!
(ตามแนวทางการตั้ง คํา ถามของ O’Donnell
เพิ่งอาง : 188)
อาร. ดับบริว. คอนนเน็ล (R.W. Connel)
คอนนเน็ล เปนนักสังคมวิทยาเพศชายที่งานของเขาสก็อตและมอรแกนที่เลาถึงขางบนนํามาใช
นั้น เปนคนที่ปฏิเสธคําอธิบายความแตกตางทางเพศภาวะที่ใชชีววิทยาหรือมีลักษณะอ างอิงธรรมชาติ
(naturalistic) อยางแข็งขัน ในหนังสือของเขาชื่อ Gender and Power (1987) เขามุงเปาการวิจารณไปที่
วิธีคิด คําอธิบายและวิธีศึกษาวิจัยในแนวทางหนาที่นิยม แตเขาสัง เกตตอไปวานักสตรีนิยมบางคน
นําเอาวิธีวิเคราะหแบบ ‘ธรรมชาติ’ มีอิทธิพล (naturalistic) ไปใชในการวิเคราะหเพศและภาวะ ในทัศนะ
ของคอนนเน็ลตอทัลคอท พาร ซึ่งถือกันวาเปนนักสังคมวิทยาแนวโครงสราง-หนาที่นิยมคนสําคัญนั้น
พารสันโตแยงไววา ขอเท็จจริงวาดวย ชีววิทยาในเรื่องเพศและการผลิตซ้ําหรือการเจริญพันธุ เปนตัว
บังคับหรือตัวจํากัดสิ่งที่เรียกวา บทบาทตามเพศ (ตามเพศภาวะ) ที่มีใหกับทั้งผูชายและผูหญิง พูดอีก


หมายความวาตองทําการศึกษารางกายอยางมีมิติทางประวัติศาสตรและมิติทางสังคม-วัฒนธรรมวา เปนตัวอยาง
หนึ่งที่แสดงใหเห็นความสัมพันธกันที่ไมเพียงแตสามารถนําไปใชไดเลยเทานั้น แตตองศึกษาวาประวัติศาสตรก็ดี สังคม
ก็ดี ‘ใส’ ความหมายอะไรให อยางไร โดยใครในแตละยุค แตละสมัยและแตละสังคม


ตรงนี้ผูเลาอยากใหชวยกันดูวิธีคิดของสํานัก Existentialist feminism ลวงหนาไปกอนถาทําได
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อยางหนึ่ง คือ บทบาททางสัง คมของผูหญิง โดยพื้นฐานแลวไดแ ก การเจริญพันธุแ ละเลี้ยงดูเด็ก ๆ
ในขณะที่ผูชายมีบทบาทจัด หาวิธีก ารตาง ๆ ในการมีชีวิต รอด ดัง ที่เราจะไดเห็น ตอไป คอนนเน็ล
ปฏิเสธทัศนะที่มองวาขอบังคับหรือขอจํากัดตาง ๆ นั้นวาเปนอะไรที่หลีกเลี่ยงไมได (ซึ่งก็เกิดขึ้น
จริง ๆ ตามนั้น อยางนอยในอัง กฤษและยุโรป กลาวคือ สัด สวนระหวางผูห ญิง กับผูชายในงานที่ มี
คาตอบแทนนั้นมีผูหญิงเพิ่มมากขึ้น (อางใน O’Donnell, 1997:188) ในเมืองไทยผูเลาก็คิดวานาจะเปน
แบบเดียวกัน)
คอนนเน็ล วิจารณโดยเฉพาะเจาะจงไปที่วิธีคิด/วิธีศึกษาวิจัยแบบที่เขาเรียกวา ‘วิธีเพิ่มเขาไป’
(additive approach) ของพวกนักหนาที่นิยมและนักอื่น ๆ (ผูเลาขอใชคําวา วิธีตัดแปะ) กลาวคือหาอะไร
เพิ่มเขาไปเพื่ออธิบายความสัมพันธที่แตกตางทั้งหลายระหวางเพศและเพศภาวะ โดยวิธีการศึกษาแบบ
เพิ่มเขาไปนี้ ชีววิทยาถูกมองในฐานะที่เปนปจจัยหรืออะไรก็ตามทีที่ ‘สถาปนาความแตกตางบางอยาง
ระหวางคนที่เปนผูหญิงกับคนที่เปนผูชาย แตกระนั้นก็ตามก็ถือวายังไมพออยูดี สําหรับการทําความ
เขาใจหรืออธิบายความซับซอนนานัปการของชีวิตทางสัง คม ดังนั้นจึง จําเปนตองนําเอาอะไรก็ตาม
เพิ่มเติมเขาไปก็ดี หรือจะเรียกวาตั้งอยูบน (ชีววิทยา) ดวยเหตุนี้สังคมจึงตองทําใหการแยกระหวางเพศ
มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ละเอียดลออมากขึ้น (culturally elaborates) (O’Donnell, 1997:188) .....ตรงนี้
เองคือ การประกอบสรางทางสังคม
นอกจากนั้นคอนนเน็ล ออกความเห็นตอไปวานักสตรีนิยมบางแนวทาง (เชน เสรีนิยม (liberal)
และถึงรากเหงา (radical) ผูเปนนัก ทฤษฎีวาดวย บทบาทตามเพศ (sex-roles) ประณามหนทางที่
กระบวนการอบรมบมนิสัยหรือการขัดเกลาทางสังคมวาดวยเพศภาวะผานทางการศึกษา และสื่อตาง ๆ
วาเปนการ ‘เพิ่มเขาไป’ สูความแตกตางในทางเพศก็ตาม แตพวกเธอเองกลับยอมรับความแตกตางทาง
ชีววิทยามาใชเปนประจําเพื่อจัดหากรอบวิธีคิดที่ความแตกตางทางเพศถูกใสเอาไวกอนแลว ซึ่งกรอบ
ที่วานี้ถูกนําไป ‘บวกเขาไป’ โดยสัง คมนั่น เอง ประเด็นของเขาคือ เพศวิถีก็ดีและเพศภาวะก็ดี ถูก
สรางขึ้นมาโดยทั้ง อิทธิพลของสังคมและโดยการเลือกสวนตัว จากนัยที่ถือวาชัด เจนนี้เราอาจ
‘อาน’ ตอไปไดวา คอนนเน็ลปฏิเสธการแยกระหวางเพศ/เพศภาวะในแบบของแอนน โอคลีย ทั้งนี้
เขาอางอยางเจ็บแสบไมไวหนาถึงความไมเพียงพอหรือไมมีน้ําหนัก นาเชื่อถือของ ‘วรรณกรรมหรือ
หนังสือ ตําราจํานวนมหึมาวาดวย การขัดเกลาทางสังคมเรื่อง ‘บทบาทตามเพศ’ ซึ่งหนังสือเหลานั้น
บางสวน แอนน โอคลียมีสวนชวยบันดาลใจใหผลิตออกมา ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อแทนที่วิธี คิดแบบ ‘บวก
เขาไป’ ดังกลาว เขานําเสนอหุนจําลองที่วิเคราะหเพศ เพศวิถีและเพศภาวะอยางมีบริบททางสังคมและ
ประวัติศาสตร กลาวคือถือวาทั้งสามเรื่องนี้เปนปฏิบัติการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได กลาวใหสั้นที่สุด
อาจสรุปวาคอนนเน็ล
1. ปฏิเสธการแบงแยกวา เพศ (คือชีววิทยา) สวนเพศภาวะ (เปนวัฒนธรรม)
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2. โตแยงวา ทั้งเพศและเพศภาวะถูกกอรูป (formed) ขึ้นมาโดยบริบททางสังคมและการเลือก
สวนตัว ดังนั้นทั้งคูจึงเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางทางสังคม (socially constructed) ดวยกันทั้ง
คู
นาตั้งขอสังเกตวา หุนจําลองเพศ/เพศภาวะของคอนนเน็ล ไมถูกปฏิเสธโดยนักสตรีนิยมทุกคน
ที่นาสนใจคือบางคนเห็นวา คอนนเน็ลจัดวางให เพศภาวะเปนทั้งปฏิบัติการ (practice) และกระบวนการ
(Pilcher and Whelehan, 2004:61) ตรงนี้ผูเลาถือวานาสนใจมาก
อนึ่ง ผูเลาอยากย้ําเตือนวาที่เลามาอยางยอ ๆ แตคอนขางยาวมากและยังไมจบนี้ก็เพียงเพื่อจะ
ตอบคําถามที่ตั้ง ไวตั้งแตต อนตน ๆ วา “ผูห ญิง หมายถึงอะไร?” หรือ “ผูหญิงคืออะไร?” ซึ่งในทาง
ปรัชญาถือวาเปนคําถามเกี่ยวกับ ‘ภววิทยา’ หรือ ‘ontology’ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ‘คําถามงาย แต
คําตอบยาก’ โดยเฉพาะเมื่อมองมาจากทัศนะสตรีนิยม
‘เพศ’ ‘เพศภาวะ’ ในทัศนะที่แตกตางขัดแยงของสตรีนิยม
ความยากมาก ๆ ของการตอบคําถามวา “อะไรคือผูหญิง ?” ที่เลามาในทัศ นะทาง
สังคมวิทยานั้นในทัศนะของผูเลาถือวาเปนปญหาสําคัญของสตรีศึกษาและทฤษฎี หรือวิธีคิดแนวตาง ๆ
ของนักสตรีนิยม แตไมใชปญหาของสตรีนิยมฝายเดียว ขยายความไดวา ‘นักวิชาการ’ สาขาอื่น ๆ เชน
รัฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศ าสตร ภูมิศ าสตร ประวัติศ าสตร ศิล ปะ วรรณกรรม ฯลฯ รวมทั้ ง
‘นักวิทยาศาสตร’ ดวยนั้น ‘ไมเขาใจ’ หรือ ‘ไมสนใจที่จะเขาใจ’ ตรงนี้จึงนําไปสูคําถามเชิงวิชาการวา
“สตรีศึกษา/สตรีนิยมจะดํารงอยูและเติบโตไดอยางไรในเวทีสหวิทยาการ?” จริงอยูนักวิชาการ
หลายสาขาวิชาอาจบอกวา ‘ฉันเปนพันธมิตรกับสตรีนิยม’ แตในขณะเดียวกันก็ ‘ไมยอมรับ’ หรือ ‘รับ
ไมได’ ซึ่งมโนทัศน (concepts) ทฤษฎี (theories) และกระบวนทัศน (paradigms) ตาง ๆ ของนักสตรีนิยม
ในสวนของนักสตรีนิยมเองก็ตกอยูในภาวะ ‘ยอมไมได’ อีกเหมือนกัน แมจะพูดคุยกันหรือมี ‘dialogue’
แตก็เปนไปในลักษณะที่ลึก ๆ แลว ‘พูดกันไมรูเรื่อง’ หรือพูดในภาษาที่ออกจะยากไปหนอยสําหรับทั้งผู
เลาและผูเริ่มเรียน เริ่มสนใจสตรีนิยมคือเกิดภาวะของการมีความสามารถที่จะพูดกันไมรูเรื่อง หรือ
‘incommensurability’ ขึ้น มาตรงนี้ผูเลาถือวา ยากมาก ดัง นั้นความสัมพันธแ ละสถานะของสตรี
ศึกษา/สตรีนิยมในเวที/พื้นที่สหวิทยาการ ซึ่งแตละวิชาก็ ‘พูดกันไมคอยจะรูเรื่อง’ อยูแลว แตถูกกรอบ
คิด ‘สหวิทยาการ’ จัดวางใหอยูบนพื้นที่เดียวกัน จึงเกิดภาวะ ‘พูดกันคนละเรื่องเดียวกัน’ แมกระทั่ง
ในสาขาวิชาเดียวกัน เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยาก็มหี ลายสํานักและ ‘พูดกันไมรูเรื่อง’ ดวย
อนึ่ง สภาวะที่เลามาขางบนนั้นปรากฏอยูในหมูนักสตรีนิยมและทฤษฎีสตรีนิยมที่ตางคนตางใช
กันอยู แมวาจะนําเอามโนทัศน ‘บูรณาการ’ หรือ ‘integration’ มาใชคลุมเอาไว แตขางในก็เกิดภาวะ
‘ลุม ๆ ดอน ๆ’ อยางไรก็ตาม เพื่อเห็นกับโครงการ หรือปฏิบัติการบางอยางรวมกันก็ตอง ‘หยวน ๆ’ กัน


โปรดดู Kuhn, T., (1962, 1970)
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ไปกอน ดังนั้นอาจสรุปไดวา สตรีศึกษา/สตรีนิยม เปนกระบวนการของการประชันขันแขงบนพื้นที่ของ
การประกอบสรางความรูที่ไมหยุด นิ่ง ’ การเห็น พองตองกัน (consent) จึงเปน สภาวะที่ไมสัมบูร ณ
(absolute) หรือ ‘คงที่’ (fixed) ตัวอยางเชน เรื่อง ‘เพศ’ กับ ‘เพศภาวะ’
เนื่องดวยผูเลาไมใชนักสตรีนิยมเมื่อมองมาจากมุมมอง ‘เพศ’ เพราะเปน ‘ผูชาย’ กับทั้งยังถูก
ขัดเกลาทางวัฒนธรรมใหเปนคนที่มี ‘เพศภาวะ’ ชายเสียเปนสวนใหญ แตบังเอิญมี ‘อารมณความรูสึก’
บางอยางที่ ‘อยากเขาใจ’ วิธีคิดของนักสตรีนิยม และเมื่อยิ่งอานไป ๆ ก็พบวา ‘นาสนใจ’ จึงอยากเลาให
คนที่สนใจฟง ดังนั้นเมื่อตอง ‘เลา’ จึงจําเปนตอง ‘อาน’ แลว ‘นํามาเลาตอ’ โดยที่ครั้งนี้ผูเลาพยายาม
อานแลวเลาจากงานเชิงอธิบายแลวสรุปยอของ Jane Pilcher และ Imelda Whelehan (2004), 50 Key
Concepts in Gender Studies แตแมวางานชิ้นนี้มีลักษณะเหมือนเปนอภิธานศัพท (glossary) ก็จริง
แตก็มีปญหาสําหรับผูเลาคือ ‘สั้น ๆ แตยาก’ เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทําให ‘สั้นและเขาใจงาย’ ดวย จึง
อาจลงเอยที่ ‘ยาวขึ้นและยากขึ้น’ ก็ได แตก็จะพยายามลองทําดูโดยขออนุญาตแบงเปนยุคหรือชวงเวลา
ของพัฒนาการของมโนทัศน ‘เพศภาวะ’ อยางไรก็ตาม ในการเลาจริงผูเลาอาจขออางอิงหนังสือเลม
อื่น ๆ ดวย
ชวงกอนทศวรรษ 1970
ที่จริงแลวการโตแยงถกเถียงเรื่องความแตกตางระหวางเพศชายกับหญิงนี้มีมานานมากแลว
นานเกินกวาที่จะหาตน ตอได แตการศึก ษาในเรื่องนี้อาจมีอยูในวิชาเทวศาสตร (Theology) ปรัชญา
ประวัติศาสตรความคิดเกี่ยวกับผูหญิง มานุษยวิทยา จิตวิเคราะหและการวิจัยทางการแพทยสมัยใหม
เปนตน จริงอยูแมวาขอเขียนของ Mary Wollstonecraft (โปรดดูเชิงอรรถ) ถือวามีความสําคัญเทียบได
กับขอเขียนของ Plato ในหนังสือระดับคลาสสิกของปรัชญาการเมืองคือ The Republic ที่บางตอนสรุป
ไดวา ‘ผูหญิงในฐานะที่เทาเทียมกับผูชายในรัฐ ’ (Agonito, 1997: 25-42) ก็ตาม แตในการเลาครั้งนี้จะ
ดึง ความสนใจมาสูนัก ปรัชญาเพศหญิง คนสําคัญคือ ซิโ มน เดอ โบวัว ร (Simone de Beauvoir)
ผูสํารวจตรวจสอบเรื่องการแยกระหวางเพศชาย-หญิงไวในหนังสือที่มีชื่อเสียงของเธอชื่อ The Second
Sex ตั้งแต ค.ศ.1972 นับถึงวันที่เขียนตนฉบับเลาเรื่องนี้เปนเวลาสี่สิบเอ็ดปหรือกวาสี่ทศวรรษมาแลว
เธอเขียนขอความที่ถือกันวาโดงดังและคมมากทางความคิดคือ ‘One is not born, but rather becomes,
a woman’ (de Beauvoir 1972:295) แปลคราว ๆ วา ‘ผูหญิงไมไดเกิดเปนผูหญิง แตกลายเปนผูหญิง
เสียมากกวา’ การถกเถียงของเธอทําใหเกิดความชัดเจนวา วิถีทางตาง ๆ (หรือวิธีการ) ที่ความแตกตาง


โปรดอานงานของ Agonito, Rosemary, (1977) History of Ideas on Women ที่รวบรวมงานของ Plato, Aristotle,
และนักคิดนักปรัชญาคนสําคัญ ๆ คนอื่น ๆ อีกมากรวมถึง Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir และ Betty
Friedan คนกลุมหลังนี้เปนนักสตรีนิยม บางคน เชน Wollstonecraft ผูซึ่งผลงานสําคัญของเธอคือ A Vindication of
the Rights of Women, ไดรับการตีพิมพตั้งแต ค.ศ.1789 หรือ พ.ศ.2332 เปนเวลานานถึง 224 ปมาแลว!
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ทางเพศภาวะทั้งหลายถูกใสเขาไปในความเปนคูตรงขามอยางมีลําดับสูงต่ํา ซึ่งหลัก การที่เปนผูชาย
(masculine principle) มักเปน ‘ปกติวิสัย’ (‘norm’) หรือเปนมาตรฐานอยูเสมอ ในขณะที่หลักการที่เปน
ผูหญิง (feminine principle) ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงเปน ‘Other’ หรือ ‘เปนอื่น’ (เชน ‘คนอื่น’ ไมใช
‘เรา’ ผูเปนชาย-ผูเลา) ดังนั้นสําหรับเดอ โบวัวรแลว ‘ความเปนหญิง’ หรือ ‘femininity) จึงสามารถถูก
นิยาม วา ขาด (lack) .....คือ ‘อยูร ะหวางผูชายกับขัน ที’ หรือ ‘between male and eunuch (de
Beauvoir 1972: 295 อางใน Pilcher and Whelehan 2004: 56-57) บางคน ‘อาน’ วา ‘ผูหญิงคือผูชาย
ที่ถูกตอน!’
อนึ่งนักสตรีนิยมในชวงทศวรรษที่ 1970 สวนใหญดูเหมือนจะนําเอาขอคิดวา เพศภาวะเปน ‘สิ่ง
ประกอบสราง’ ในขณะที่วัฒนธรรมแนวปอปของวัยรุน (popular youth culture) ในยุคนั้นดูเหมือนวา
ยอมรับวิธีคิด นี้ ผานทางการมีอารมณ (ตื่นเตน ชอบ-ผูเลา) กับเสื้อผาเครื่องแตงกายแบบ ‘unisex’
(หมายความวา ในเมื่อเพศเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาหรือเปนเพียง ‘จินตนาการ’ หรือเปนเรื่อง
‘สมมุติ’ ดังนั้น ผูชายกับผูหญิงใครจะใสเสื้อผาของใครก็ได ไมเห็นจําเปนตองถือตามธรรมเนียมวา
ผูหญิงนุงกางเกงไมได หรือเสื้อยืดนั้นสวมใสไดทั้งผูหญิง และผูชาย-ผูเล า) อยางไรก็ตาม แมกระแส
ดังกลาวจะแพรหลาย แตดูเหมือนจะมีขอยกเวนสําหรับหนึ่งคนเธอเปนนักสตรีนิยมผูมีชื่อเสียงคนหนึ่ง
เธอคือ ชูลามิธ ไฟรสโตน (Shulamith Firestone) เธอเสนอไวในหนังสือเลมสําคัญของเธอชื่อ The
Dialectic of Sex (1970) อาจแปลวา ‘วิภาษวิธีแหงเพศ’ เธอบอกวาปตาธิปไตยขูดรีดความสามารถ
ทางชีววิทยาของผูห ญิง ในเรื่องการเจริญพัน ธุห รือการผลิต ซ้ํา (women’s biological capacity to
reproduce) กลาวคือทําใหความสามารถที่วานั้น กลับกลายเปน ความออนแออยางมีสาระสําคัญ
(essential weakness) ดังนั้นการที่ผูหญิงจะสามารถนําตัวหลุดพนจากการกดขี่ได เธอเสนอวา ตองใช
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ในการปลดปลอยพวกเธอใหเปนอิสระจากภาระของการใหกําเนิด
ยิ่งไปกวานั้นเธอยังเผยแพรความคิดตอไปวาตองมีการตีสิ่งที่เรียกวา พันธะผูกมัดตามธรรมชาติระหวาง
แมกับลูก ใหแ ตก จากนั้น ตอ งสถาปนา ‘คอมมูน ส’ (communes) ที่ธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดีย ว
(monogamy) และครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) กลายเปนเรื่องของอดีตไป อนึ่งขอเสนอนี้มีการนําไป
ปฏิบัติใน ‘คอมมูน’ หลายแหงในอเมริกาและยุโรป สวนในประเทศอิสราเอลชวงนั้นมี ‘kib-butz’ หรือ
‘คิบ-บุตซ’ หรือชุมชนทําการผลิตรวมกันและชวยกันผลัดเปลี่ยนดูแลเด็ก ๆ เปนตน
อยางไรก็ตามดูเหมือนวามีนักสตรีนิยมเพียงไมกี่คนที่ทายสุดแลวเห็นดวยหรือเห็นใจ ไฟรสโตน
เพราะสวนหนึ่งแลวบรรดาเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีเหลานั้นยังคงอยูในกํามือของผูชายอยางแนน
แฟน นอกจากนั้นยังมีนัก สตรีนิยมอีกหลายคน เชน พวกที่เรียกกันวา นักสตรีนิยมแนววัฒนธรรม
(cultural feminists) ผูยังคงตั้งคําถามตอวิธีคิดที่วา ความแตกตางสําคัญ ๆ ระหวางชาย-หญิงนั้น เปน
ผลของวัฒนธรรมมากกวาชีววิทยาก็จริง แตพวกเธอก็ยังคงพึงพอใจในคุณคา (value) และยังคงเชิดชู
บทบาทของความเปนแม วาเปนประจักษพยานของอารมณที่เปน ‘ธรรมชาติ’ ที่นําไปสูการดูแลเอาใจใส
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(nurturance) และความสงบ (pacifism) หากผูหญิงพากันละทิ้งสิ่งเหลานี้ไปแลวก็จะนารังเกียจ แมวา
พวกเธอจะสามารถ (หรือ ‘มีสิทธิ์’-ผูเลา) ทําอยางนั้นไดก็ตามที (Pilcher and Whelehan, 2004: 57)
ประเด็นสําคัญที่ผูเลาอยากยกมาไวในยอหนาตอไปนี้คือ บริบ ท (context) เชน บริบททาง
การเมือง สัง คม-วัฒนธรรมที่วิธีคิ ด เรื่องเพศ/เพศภาวะเปน ประเด็น สําคัญของการถกเถียงในหมู
นักวิชาการกระแสหลักและ ‘กระแสชาย’ โดยทั่วไปกับนักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักสตรีนิยม
ที่เริ่มหลุดออกมาจากรอบคิดเดิม ๆ ซึ่ง การพยายามดิ้นเพื่อใหหลุดพนจากกรอบคิดเกา ๆ นั้นไมได
เกิดขึ้นลอย ๆ แตเกิดขึ้นบน (situated) หรืออยูในบริบทของสังคมตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริก า
อังกฤษ และฝรั่งเศสในยุคนั้น ตัวอยางสําคัญที่จะนํามาเลาสั้น ๆ ตอไปคือ สภาวะความขัดแยงแตกแยก
และปนปวนในสังคมทั้งสามในประเด็นสงครามอินโดจีน หรือ ‘Indochina War’ หรือบางครั้งคนในรุนผู
เลาซึ่งตอนนั้นยัง เรียนหนัง สืออยูเรียกกันสั้น ๆ วา ‘สงครามเวียดนาม’ แตในความเปนจริงแลวเปน
สงครามที่ไมมีการประกาศในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เริ่มตนจากการที่รัฐบาลอเมริกันสงทหาร
เขาไปทําสงครามในเวียดนามเหนือตอมาสงครามลุกลามไปทั่วทั้งเขตอาณานิคมเดิมของฝรั่งเศสที่
ประกอบดวยเวียดนาม (ทั้ง เหนือและใต ) ลาว และกัมพูชา สงครามนี้เดิมทีรัฐ บาลอเมริ กันปดเปน
ความลับ แตตอมาถูกเปดโปงสวนหนึ่งเปนเพราะวัยรุนอเมริกันถูกเกณฑไปเปนทหารจํานวนมาก อัตรา
การสูญเสียชีวิตสูง งบประมาณในการทําสงครามสูง และอื่น ๆ อีกมาก เมื่อขอมูลถูกเปดเผยนักศึกษา
และป ญ ญาชนรุ น ใหม ๆ ในยุ ค นั้ น จึ ง ลุ ก ขึ้ น มาประท ว ง กลายเป น ขบวนการทางสั ง คม (social
movement) สําคัญที่นอกจากตอตานสงครามแลว ยังมีวัตถุประสงครวมกันในแงการปกปอง ‘สิทธิ
มนุษยชน’ ของทุกฝายอีกดวย อนึ่งประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับสงครามนี้มาก เชน การมีฐานทัพ
ฐานบินในเมืองไทย เชน อุดรฯ อูตะเพา และ ‘ทหารรับจาง’ ไปสูรบในลาว เปนตน
ภายในบริบทดัง กลาวนี้เองการตอตานสงครามกับการเกิดขึ้นของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองถือ
กําเนิดขึ้นมา
ผูหญิงกับสงคราม
หลายคนอาจวิจ ารณผูเลาวา ชอบ ‘ออกนอกเรื่อง’ เรากําลังถกกันในประเด็น ‘เพศภาวะ’
เทานั้น แตทําไมผูเลาตองดึงเอาเรื่องนี้ไปสูเรื่องสงครามดวยเลา? ก็ขอตอบวาผูเลาถูกวิพากษวิจารณ
แบบนี้มาตลอดชีวิตของการเปนคนสอนหนังสือคือมีนัยวา ‘เพอเจอ’ ไปเรื่อย ๆ แตผูเลาก็ไมวาอะไร
ทั้งนี้เพราะตองการเอาเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ เขาไปใสไวในบริบท กอนที่วงวิชาการไทยในระยะหลัง ๆ
บอกอยางเอาจริงเอาจังวา ‘คุณคิดอะไร พูดอะไร เขียนอะไร ทําอะไร .....ตองมี context’ เสียอีก
ในทัศนะสตรีนิยม ‘สงคราม’ เปนอะไรที่นิยามยากมาก กลาวอีกอยางหนึ่งเปนปญหาหนักหนา
ทางทฤษฎีสตรีนิยมเลยก็วาได ทั้งนี้เพราะบทบาทตาง ๆ ของผูหญิงในสงครามถูกกําหนดโดยวิธีคิด วิธี


รายละเอียดในเรื่องนี้โปรดดู Herman, E., and Chomsky, N., Manufacturing Consent (2002)
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มองซึ่ง สัง คมตาง ๆ ที่ผู ห ญิง เปน สมาชิก อยู กับทั้ ง ยัง ขึ้น อยูกั บเวลาอีก ดว ย ตรงนี้เรากําลัง พูด ถึ ง
บทบาท ‘เพศภาวะ’ ที่สังคมสรางขึ้นมานั่นเอง ตัวอยางเชน ในขณะที่สงครามถูกนิยามวา เปนกิจกรรม
ของผูชาย ดังนั้น ‘นักรบหญิง’ (female warrior) เชน ในหมู ‘ผูหญิงอเมซอน’ หรือผูหญิงที่สูรบแบบ
สงครามกองโจร/สงครามจรยุทธ สวนใหญแลวมักถูกมองวา ลึก ๆ แลวไมดีเพราะเปนการทําใหสังคม
เกิดความไมแนนอน หรือ ‘ถูกเขยา’ ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวา ‘วีรสตรี’ บางคนอาจถูกกลาวหาวาเปน
‘แมมด’ สวนในสังคมไทยเราสามารถมองเห็นความเอาแนเอานอนไมไดกับประเด็นเรื่องบทบาทผูหญิง
ในสงคราม บางครั้งออกมาบอกวา “ผูหญิงไทยนั้น มือก็ไกวดาบก็แกวง” แกรงกลานัก แตสวนใหญอาง
วาใน ‘ภาวะปกติ ’ ผูหญิง ไมควรเขามายุงเกี่ยวกับสงครามการสูรบ อยางไรก็ต ามหาก ‘แผนดิน แม ’
ตองการ พวกเธอก็พรอมที่จะออกมาพลีชีพ ยืนเคียงบาเคียงไหลกับผูชายในกรณีของประเทศ สปป.
ลาวก็คลาย ๆ กัน
หลักคิดสําคัญของสังคมตะวันตกในการประกอบสรางเพศภาวะกับบทบาทที่แตกตางในการทํา
สองสามคือคําอธิบายเชิงวัฒนธรรมซึ่งวางอยูบนสมมุติฐาน หรือการทึกทักเอาวามี แรงผลักดันทาง
ชีววิทยา หลายอยางที่สนับสนุนการแบงแยกบนฐานของเพศ (ดู Macdonald (1987), อางใน Humm,
1995:296) ดังนั้นเราจึงถือวาคําอธิบายแบบนี้เปนไปในลักษณะ ‘บูรณาการ’ ที่ยังมีปญหาอยางที่เลาไป
แลว
หากมองจากมุมของนักสตรีนิยมที่ยึดถือ ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน พวกเธอบางคนอาจมองอยาง
เครงครัดวา ผูหญิงตองเปนคูหูที่เทาเทียมกันกับผูชายในสงครามและทุกกิจกรรม แตทฤษฎีสตรีนิยม
สวนใหญชี้ใหเห็น วา การตัด สินใจทางการเมืองวาจะใสผูห ญิง เขาไปสูสงครามนั้น กระทําโดยผูชาย
(โปรดดู Goldman (1982), อางใน Humm, 1995:296) ขยายความตอไปไดวา การตัดสินใจจะใหผูหญิง
เขาโรงเรียนนายทหารก็ดี เขาสถาบันตาง ๆ ของทหาร เชน โรงพยาบาลทหารในฐานะแพทย พยาบาล
หรือในฐานะเสมียน พนักงานที่แตงเครื่องแบบและมียศทางทหาร ไปจนถึงการสงผูหญิงเขาสูสนามการ
สูรบจริง ๆ และอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นตองผานการตัดสินใจของ ‘ระบบทหาร’ ที่มีอุดมการณทหาร
นิยม (militarism) เปนอุดมการณครอบงําอยู ในกระบวนการทั้งหมดที่วานี้มีผูชายเปนผูตัดสินใจ ดังนั้น
จึงทําใหเราสามารถเขาใจนักสตรีนิยมคนหนึ่งที่จะเลาถึงไดงายขึ้นก็ได
เวอรจิเนียร วูลฟ (Virginia Woolf) เสนอวาเมื่อพิจารณาจากบรรดาเหตุผลทางสัง คมและ
ประวัติศาสตรทั้งหลาย ผูหญิงควรจะตอตานสงคราม เธอเองไดสรางหรือประดิษฐสังคมแบบหนึ่ง
ขึ้นมา คือสังคมของคนนอก หรือ ‘The Outsides’ สังคมนี้มีโปรแกรมหรือเปาหมายสําคัญที่รักสงบ ซึ่ง


สุลีคร พรมวงสา, สงครามอินโดจีนกับความสัมพันธหญิง-ชาย ค.ศ.1955-1975: ประสบการณตรงของ “แมยิง”
เซียงขวาง. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.
เพชรสาคร สมฟองบุ ต รขั น , กระบวนการสร า งทางสั ง คมของความเป น แม ใ นสั ง คมลาวที่ กํ า ลั ง เปลี่ ย นไป :
ประสบการณชีวิตของผูหญิงคนหนึ่ง. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554.
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ถาจะเกิดขึ้นไดตองการการ ‘รื้อถอน’ (dismantling) หรือ ‘ถอดรื้อ’ (deconstruct) ระบบเพศ/เพศภาวะ
ทั้งหมด ทั้งนี้เธออธิบายวา สงครามเกิด ขึ้นมาจากการที่ผูชายนิยามการตอสูเขา กับ ความเปน
ลูกผูชาย (โปรดดู Woolf (1938), อางใน Humm:1995:296) ในทัศนะของผูเลาเห็นวา วูลฟนอกจากจะ
‘ถอดรื้อ’ สงครามแลว เธอยัง ‘ถอดรื้อ’ ระบบทหารนิยมและความรุนแรงทั้งหลาย ดวยการทั้งปฏิเสธ
และการประกอบสรางสังคมในอุดมคติหรือ ‘utopia’ ขึ้นมาดวย และที่เกี่ยวของกับการเลาตอนนี้มาก
ที่สุด คือเธอไดชี้ใ หเราเห็น วา การประกอบสรา งเพศภาวะนั้น เป น กระบวนการทางสัง คมและทาง
ประวัติศาสตรที่กวางขวาง ลึกซึ้งและซับซอนมาก ๆ ตัวอยางเชน เอาความแตกตางทางสรีระรางกาย
ไปผูกโยงกับความเปนลูกผูชายชาติทหารผูหาญกลา จากนั้นจึงนํา ‘คุณคา’ นี้ไปผูกโยงกับความรักชาติ
ความเสียสละดวยการพลีชีพ ดังนั้นความตายและการฆาในสงครามจึงกลายเปนวัฒนธรรมที่ดีงาม
สูงสง เชน ฆาและตายเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และแผนดินแม บานเกิดเมืองมารดร เปนตน ตรงนี้เราจะ
เห็นวา ‘แผนดิน’ ถูกใสรหัสหรือถูกใสเพศภาวะ (gendered) ใหเปนผูหญิง แตจะอยูรอดปลอดภัยหรือไม
ตองมี ‘ชายชาติทหาร’ เปนผูพิทักษรักษา
การบานที่ฝากนักเรียนและผูส นใจทําในขั้นตอนนี้คือ หาเนื้อเพลงมารชของกองทัพบก เรือ
อากาศ มานั่งอานอยางวิพากษพรอมกันนั้นก็ลองดูเครื่องแบบ เหรียญตรา ทาเดิน ยืน นั่ง ฯลฯ ของ
ทหารประกอบไปดวยแลวพิจารณาวา สิ่งตาง ๆ เหลานี้อยูในกระบวนการประกอบสรางเพศภาวะชาย
หรือไม อยางไร เพื่ออะไร ฯลฯ แตทั้งนี้จะตองไมลืมวาเพลงเหลานั้นถูกประกอบสรางขึ้นมาในยุคสมัยใด
โดยใคร ที่ไหน เพื่ออะไร เชน การสรางลัทธิชาตินิยม การสรางชาติ .....พูดอีกอยางหนึ่งคือเราใสมิติ
ประวัติศาสตรเขาไปนั่นเอง พรอมกันนั้นก็อยาลืมวา ไมใชวาผูชายทุกคน ทุกชนชั้น ทุกวัย ทุกกลุมชาติ
พันธุ อยากเปนทหาร ถาไมคิดอยางนี้แลว ‘การหนีเกณฑทหาร’ จะเกิดขึ้นไดอยางไร
การศึกษากับการประกอบสรางเพศ/เพศภาวะเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่นาสนใจศึกษาคน ควา วิจัย
หรือเขียนเปนวิทยานิพนธ ผูเลาจําไดวา เมื่อผูเลาเรียนหนังสือระดับมัธ ยมตนเมื่อประมาณหกสิบปที่
แลว (ประมาณ พ.ศ.2495-2496) ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (โรงเรียนประจําจังหวัดสําหรับผูชาย)
นั้นเคยเห็นครู (เพศชาย) เขียนบนกระดานดําพรอมกับสั่งวา ‘หามลบ’ ขอความมีวา “สตรีคือศัตรูแหง
การเรียน”
ชวงทศวรรษที่ 1970
ในชวงนี้มโนทัศ น ‘เพศภาวะ’ ในความหมายที่เราผูเรียนสตรีศึก ษาหรือเพศภาวะศึก ษาใน
ปจจุบันใชกันอยูนั้น ถูกนําเขามาสูภาษาหรือการพูดจากันในชวงตนของทศวรรษที่ 1970 กลาวคือเปน
การใช (ในตอนนั้น) ในฐานะที่เปนการจัดประเภทเชิงวิเคราะห (analytical category) เพื่อขีดเสนแบง
ระหวางความแตกตางทั้ง หลายระหวางเพศทางชีววิทยา (biological sex) รวมไปถึงหนทางตาง ๆ ที่
ความแตกต า งเหล า นั้ น ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ บอกกล า วถึ ง พฤติ ก รรมและความสามารถทั้ ง หลาย
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(competencies) ซึ่งในยุคนั้น มอบหมาย (assigned) ในแบบ ‘ถาไมใช’ เปน แบบ ‘ผูชาย’ (masculine) ‘ก็
ตอง’ เปนแบบ ‘ผูหญิง’ (either or – หรือแบบทวิลักษณที่เลาไปแลว-ผูเลา)
วัตถุประสงค ของการยืนยันความจําเปนในการแบงแยกเพศ/เพศภาวะ (sex/gender) ก็เพื่อ
ตองการโตแยงวา ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในเชิงกายภาพก็ดี ที่เคยเชื่อกันมาหรือยังเชื่อกันอยูวา
เปนผลของความแตกตางทางชีววิทยานั้น แทจริงแลวถูก ‘ใสสีใสไข’ (exaggerated) เพื่อที่จะรักษา
เอาไวซึ่งระบบอํานาจแบบปตาธิปไตยหรือชายเปนใหญ พรอมกันนั้นก็เพื่อสรางจิตสํานึกขึ้นมาในหมู
ผูห ญิง ว า พวกเธอ ‘ตามธรรมชาติ ’ แลว เหมาะสมมากกว า ที่จ ะทํา หรือ มี บทบาทใน ‘บ านเรือ น’
(‘domestic roles’)
อยางไรก็ตามในยุคสมัยที่นักคิดและนักสตรีนิยมตะวันตกในยุคนั้นเริ่มคิดวา สังคมตะวันตก
เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมไปสูสังคมหลังอุตสาหกรรม (post industrial society) แลว บรรดาความ
แตกตางทั้งหลายทั้งปวงทางกายภาพระหวางเพศ ซึ่งมีอยูจริง กลายเปนสิ่งที่สามารถโตแยงไดวามี
ความสําคัญนอยลง เห็นไดจากขอเสียเปรียบ (handicap) ของผูหญิง เชน การตั้งทองและคลอดลูก
ลดลงอยางมากมาย เนื่องจากเกิดมีการคุมกําเนิดที่ไดผลและมียาแกเจ็บทองคลอดลูกที่มีผลชะงัด ยิ่ง
ไปกวานั้น ผูหญิงโดยทั่วไปแลวมีชีวิตยืนยาวออกไปเกินกวาชวงเวลาที่ถือวา เธอทําหนาที่ ‘เจริญพันธุ’
ไดอีกนานมากดวย จึงทําใหสัดสวนในการกําหนดนิยามพวกเธอบนฐานคิดแบบหนาที่นิยมวา ตองทํา
หนาที่เจริญพันธุนั้นลดลง พูดงาย ๆ คือ ผูมีเพศเปนหญิงไมจําเปนตองถูกกําหนดนิยามดวยความเปน
แมและการคลอดลูกเสมอไป เพราะชีวิตทั้งชีวิตของเธอยาวนานบางคน ‘ทํางาน’ ตอไปอีกหลายสิบป
หลังภาวะ ‘วัยทอง’ หรือบางคนก็เปนผูหญิงไดโดยไมตองตั้งทองและคลอดลูก
อนึ่งแอนน โอคลีย (Ann Oakley) ที่เคยเลาถึง ไปแลวนั้น วานักสตรีนิยมสวนใหญถือเปน ผู
บุกเบิกเสนทางดวยการเขียนหนังสือชื่อ Sex, Gender and Society (1972) ซึ่งเปนการวางรากฐาน
เพื่อการศึกษาสืบคนเกี่ยวกับการประกอบสรางเพศภาวะ แตทัศนะของเธอถูกโตแยงดวยเชนกันดังทีเ่ ลา
ไปแลว กลาวคือยังยืนอยูในแบบที่ผูเลาอยากเรียกวา ‘เหยียบเรือสองแคม’ หรือ ‘ขวางงูไมพนคอ’
หมายถึง การขามไปขามมาระหวางชีววิทยากับวัฒนธรรม ซึ่งบางทัศนะมองวาไมคงเสนคงวา กระนั้นก็
ตามเรื่องนี้ยังไมจบงาย ๆ ยิ่งถาหากใชขอเสนอแนะของคอนนเน็ล ผูวิพากษแนวคิดของโอคลียเขามาจับ
ด ว ยแล ว ผู เ ล า หมายถึ ง ข อ เสนอให ม องเพศ/เพศภาวะในฐานะที่ เ ป น กระบวนการ ซึ่ ง เมื่ อ เป น
กระบวนการแลวดูเหมือนวามีนัยแฝงอยูคือไมหยุดนิ่ง แตแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ นั่นเอง ถาใช ‘ภาษา’
ของนักหลังทันสมัยนิยมคงไดขอความวา ‘ตางฝายตางประกอบสรางวาทกรรมออกมาประชันขันแขงกัน
ตอไป ใครถูกใครผิดไมเปนประเด็นที่จะตองวิตกกังวล
ชวงมีวุฒิภาวะมากขึ้นกับ ‘กระแสตาน’ สตรีนิยม
ในขณะที่เขียนตนฉบับเรื่องเลาตอนนี้ (กรกฎาคม 2556) ผูเ ลาเปดซีดีฟงเพลง Twenty Years
Ago ของ Kenny Rogers เนื้อหาแสดงถึงการโหยหาชีวิตเกา ๆ เมื่อปลายทศวรรษที่ 1960 ฟงแลวยิ่ง
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ชวยกระตุน เตือนใหเห็นความสําคัญของบริบทดานยุคสมัยและสถานที่ (time & space) มากยิ่งขึ้น
เพราะนักศึกษาสวนใหญยังไมเกิด ! หากถามวาเพลงไทยที่ ‘ชอบฟง’ ก็ลวนแต ‘เกา ๆ’ ทั้งสิ้น เพลง
ลูกทุง ลูกกรุงที่รูสึก ‘อิน’ หรือ ‘in’ กับมันก็ยอนหลังไปสามสิบ-สี่สิบปมาแลวเปนอยางนอย
ชวงเวลา/ยุคสมัยที่นักสตรีนิยมถือวา สตรีนิยมมีวุฒิภาวะมากขึ้นนาจะเริ่มจากปลายทศวรรษที่
1960 เปนตนมา ผานหาสิบปแลว! นักสตรีนิยมบางคนเชน มารชาเลีย (Marsha Lear) ผูเปนคนตั้งชื่อ
‘second wave’ หรือ ‘คลื่นลูกที่สอง’ ขึ้นมาหมายถึงการที่นักสตรีนิยมในตะวัน ตกมีการเคลื่อนไหวทํา
กิจกรรมมากขึ้นมากมายกวาในชวงที่ผานมา ในสหรัฐอเมริกาสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองกอตัวขึ้นมาจาก
ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน และขบวนการตอตานสงคราม ที่เลาไปแลว ซึ่งพวกเธอไดรับ
การปฏิ บัติ ต อ อย างไม เ ท าเที ย มในขบวนการดั ง กล าว พวกเธอจึ ง แยกตั ว ออกมาแล ว รวมตั ว กั น
เคลื่อนไหวทั้ง ในรมเงา (วาทกรรม) สิทธิมนุษยชน การตอตานสงคราม พรอมกันนั้นก็ไดขยายไปสู
กิจกรรมอื่น ๆ เชน การประทวงการประกวดความงามที่เรียกวา “Miss America” ในป ค.ศ.1968 ไป
จนถึงการจัดตั้งกลุมเล็ก ๆ ในนาม ‘กลุมยกระดับจิตสํานึก ’ (consciousness raising groups) แตก็
ตระหนักรูกันตั้งแตในตอนนั้นแลววา ขบวนการเคลื่อนไหวที่วานี้ไมใชขบวนการที่มีเอกภาพ กลาวคือมี
ความแตกตางที่กอรูปขึ้น มาระหวาง สตรีนิยมผิว ดํา (black feminism) สตรีนิยมเลสเบียนนิยม
(lesbian feminism) สตรีนิยมเสรีนิยม (liberal feminism) และสตรีนิยมสังคมนิยม (socialist feminism)
เปนตน สวนในประเทศอังกฤษนั้นกลาวไดวา สตรีนิยมและขบวนการปฏิบัติการมีวัตถุประสงคหรือการ
พุงประเด็นแบบพหุลักษณหรือ ‘สูหลายเรื่อง’ แตอาจตางจากในสหรัฐอเมริกาคือ หนักไปทางการยึด
โยงกับอุดมการณสังคมนิยมของชนชั้นผูใชแรงงาน (กรรมกร) มากกวา ตัวอยางที่มักพูดถึงกันคือ การ
นัดหยุดงานของคนงานหญิง ที่โรงงานสรางรถยนตฟอรตเพื่อเรียกรองคาจางแรงงานที่เทาเทียมกับ
คนงานผูชาย
หากนักศึกษาและผูสนใจอยากหาวลีหรือ ‘ประโยคทอง’ หรือ ‘ภาษา’ ที่บงบอกความเปน ‘คลื่น
ลูกที่สอง’ ผูเลาคงตองยกคําขวัญ (slogan) วา ‘the personal is political’ หรือ ‘เรื่องสวนตัวเปน
เรื่องการเมือง’ ขอความนี้นักสตรีนิยมบางคนมีความเห็นวา เปนการสรุปยอใหเห็นถึง หนทางหรือ
วิถีทางที่ ‘สตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง’ ไมเพียงตองการขยายขอบเขตของโอกาสตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและอื่น ๆ ที่มีอยูในสังคมนั้น ๆ และ ‘สงวน’ เอาไวให ‘ผูชาย’ ออกไปสูผูหญิงเทานั้น แตทวา
โดยผานทางการเขาไป ‘แทรกแซง’ ภายในพื้นที่หรือปริมณฑลที่เคยและยังคงถูกกําหนดนิยามวาเปน
พื้นที่สวนตัว เชน ในพื้นที่ของการ ‘เจริญพันธุ’ เพศวิถีและการสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (cultural
representation) ดวย ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ดานที่ถือวาเปน ‘บานเรือน’ และ ‘สวนตัว’ อีก ดวย
ดังนั้น ‘สตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง’ จึงไมเพียงสงผลกระทบตอสังคมตะวันตกเทานั้น แตทุกวันนี้ยังคงมีสวน
ในการปลุกเราการตอสูเพื่อสิทธิของผูหญิงทั่วโลก (Gamble, 2001:310)
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‘กระแสตาน’ หรือ ‘back lash’
ผูเลาจําไดวายอนหลังไปสามสิบ-สี่สิบป นักศึกษา ปญญาชนบางสวนในเมืองไทยพูด
กันเปนคําขวัญวา ‘ที่ไหนมีการกดขี่ ที่นั่นยอมมีการตอสู’ ในกรณีการตอสูของนักสตรีนิยมที่ผานมาและ
กําลังทํากันอยูก็ตกอยูในทํานองเดียวกัน แตซับซอนกวานั้น กลาวคือ ‘เมื่อมีก ารกดขี่ ก็เกิดมีก าร
ตอ ต าน’ จากนั้ น ก็ มี ‘การตอ ต า น การต อ ตา น’ เกิ ด ตามขึ้ น มาดว ย ดัง เชน ที่ ข บวนการนั ก ศึ ก ษา
ปญญาชนไทยตอตาน ‘เผด็จการ’ ตอตาน ‘ทุนนิยม’ เพื่อสถาปนา ‘ประชาธิปไตย’ ตอมา ‘เผด็จการ’
และ ‘ทุนนิยม’ ก็ยอนกลับมาตอตานโคนลมนักศึกษาโดยอางวา ‘เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสน
กษัตริย’ ไวกอนจากนั้น ก็จะมุงไปสูการสถาปนา ‘ประชาธิปไตย’ เหมือนกัน! .....ฟงดูแลวอดคิดไมไดวา
‘มันอะไรกันนี่.....เหมือนแตตางหรือวา ตางแตอางวาเหมือน!’
ในตะวันตกปฏิกิริยาตอตานที่เกิดกับสตรีนิยมนี้พวกเธอเรียกวา ‘back lash’ ที่นักสตรีนิยมบาง
คน เชน นาโอมิ วูลฟ (Naomi Wolf) และ ซูซาน ฟารูดิ (Susan Faludi) อธิบายวานับตั้งแตปลาย
ทศวรรษที่ 1970 เปน ตนมาเกิดมีการตอตานสตรีนิยมกลับในสื่อที่ตองการลมความสําเร็จ ตาง ๆ ที่
ขบวนการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมตอสูไดมา ตัวอยางที่ฟารูดิยกมีปรากฏอยูในทุกพื้นที่ของสังคม
ตั้งแตคูมือแนะนําเรื่องสุขภาพไปจนถึงภาพยนตรฮอลลีวูด ซึ่งแสดงภาพของผูหญิงผูประสบความสําเร็จ
ในหนาที่การงาน (career woman) วากําลังเผชิญหนากับโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากความเครียดตาง ๆ
เชน มีอาการผมรวง และเกิดความกระวนกระวาย และอื่น ๆ ซึ่งผูหญิงไดรับการอธิบายวา เกิดจาก
ความเหงา และความรูสึก ลึก ๆ วาพวกเธอไมไดรับการตอบสนองความจําเปนและปรารถนาอาลัย
ตาง ๆ เพราะเราไมอยู ในกรอบหรือในโลกของผูหญิง แตออกมากระโดดโลดเตนในโลกของผูชาย
(Gamble, eds., 2001:193) นัยที่แฝงมาคือ ‘กลับไปเปนผูหญิง อยูกับเหยา เฝากับเรือน’ เสียเถอะ! .....
นักศึกษาและผูสนใจบางคนอาจเกิดมีคําถามขึ้นมาวา ‘แลวผูชายไมเครียด ไมผมรวง ไมหัวลานบาง
รึไง?’
อยางไรก็ตามพูดไดวานักสตรีนิยมทั้งหมดหรือทุกคนเห็นดวยตามนั้น สวนผูเลามีหนาที่นํามา
เลา เพื่อบอกวามีการพูดถึงการตอตานยอนกลับสูสตรีนิยม ปรากฏอยูนะ ถาใครสนใจจะศึกษา คนควา
เพิ่มเติมเพื่อทําความเขาใจวา ในเมืองไทยมีปรากฏการณทํานองเดียวกันนี้เกิดขึ้นหรือไม ถาสรุปวามี
หรือไมมีอยางไร เพราะอะไร อาจเปนคําถามเพื่อกระตุนการคนควา วิจัย หรือทําวิทยานิพนธก็ยังได
สําหรับใครที่ยังคิดหัวขอหรือเรื่องที่จะทําไมได
อนึ่งผูเลาอยากขอยืนยันวาที่เลามายืดยาวนั้น ไมไดออกนอกเรื่อ งเพศ เพศภาวะ สัง คมและ
วัฒนธรรมเลยแมแตนอย ตัวอยางเชน การพูดถึงกระแสตานสตรีนิยมยอนกลับ (ฟงดูเหมือนอาการโรค
กรดไหลยอน) นี้ เปนตัวอยางที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่อง ‘บทบาททางเพศ/เพศภาวะ’ และ ‘การแบงงานกันทํา’
ในสังคม ‘การสรางภาพตัวแทน’ (representation) ผูหญิง-ผูชาย เปนอะไรที่นาตื่นเตนมากเมื่อมองมา
จากวิธีคิดหรือ สํานักคิดวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) ซึ่งเรายังไมไดเขาไปแตะเลยก็วาได
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ความมีวุฒิภาวะมากขึ้นของสตรีนิยม อาจเห็นไดจากทัศนะของ โอคลีย โดยเธอมองวา (เมื่อ
สตรีนิยมมีวุฒิภาวะมากขึ้น ) เกิดมี ‘gender slips uneasily between being merely another word for
sex and being a contested political term’ (Oakley in Oakley and Mitchell 1997:30, อางใน Pilcher
and Whelehan 2004:57) คือการลื่นไถลไปมาระหวางการเปนเพียงคํา ๆ หนึ่งที่สามารถใชแทนเพศกับ
การเปนคําหนึ่งของการประชันขันแขงทางการเมือง
ขอความขางบนของโอคลียผูเลา ‘อาน’ แลวคิดวาสําคัญมาก ๆ เพราะ
1. ถา ‘เพศ’ (sex) กับ ‘เพศภาวะ’ (gender) เปนคําที่สามารถใชแทนกันได แสดงวาเปนคําที่มี
‘ความหมาย’ เดียวกัน
2. ถาเปนไปตามขอ 1. แสดงวา เมื่อ ‘เพศภาวะ’ เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม ‘เพศ’ ก็เปนสิ่ง
ประกอบสรางทางสังคมเชนเดียวกัน (โปรดกลับไปดู ประเด็นของคอนนเน็ลใหมอีกที)
3. ถาเปนไปตามขอ 2. แสดงวา ‘เพศ’ เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม จึงไม ‘อยูกับที่’ หรือ
‘ตายตัว ’ กลาวคือเปลี่ยนแปลงไปตามการใสความหมายใหกับ ‘เพศ’ ตามยุค (เวลา) และพื้น ที่
(สถานที่) ซึ่งถานําประเด็นของคอนนเน็ลเขามาจับอีกทียังตองขึ้นอยูกับ ‘การเลือก’ ที่จะใสความหมาย
ใหกับรางกายโดยปจเจกบุคคลผูเปนเจาของรางกายนั้นดวย ตัวอยางเชน เมื่ออายุ 15-16 ป คน ๆ นั้น
‘เลือก’ ที่จ ะนิยามตนเองวาเปน ‘ผูชาย’ แตพออายุ 17-18 คน ๆ นั้น ‘เลือก’ นิยามตนเองวาเปน
‘ผูหญิง’ ก็ได
4. จากคําวา ‘เลือก’ กับ ‘ปจ เจกบุคคล’ ทั้งสองคําเปน ทั้ง คําและมโนทัศน หรือ ‘ภาษา’ ใน
‘วาทกรรม’ ‘ประชาธิปไตย’ อยางปฏิเสธไมได ดังนั้นจึงตองถูก ‘ตั้งคําถาม’ (contested) วาเปนเรื่องของ
‘สิทธิ’ และ ‘เสรีภาพ’ หรือไม ถาตอบวาใชเรื่องก็นาจะจบ แตมันไมเปนอยางนั้น เนื่องจาก
5. ตองมีการโตกลับโดยใช ‘หลักการ’ (principle) บางอยางขึ้นมา เพื่อใหเกิด ‘ความถูกตอง’
(justified) ใหกับการโตนั้น ตัวอยางเชน อางวา ‘ไมมีกฎหมายรองรับ’ ฉะนั้น ‘คุณตองไปแกกฎหมาย
เสียกอน’
6. หากมีการแกหรือ ‘ปฏิรูปกฎหมาย’ เกิดขึ้นจริง นักกฎหมายและคนทั่วไปคือ ‘สังคม’ ตอง
ยอมรับ อยางนอยในทางทฤษฎี แตในทางปฏิบัติอาจยังตอตานอยูคือ ‘ไมเห็นดวย’ คนเหลานี้มีอยาง
แนนอนจะไปชี้นิ้วประณามวา ‘คุณลาหลัง’ ‘คุณเปนคนอนุรักษนิยม’ ‘คุณเปนศัตรูกับผูหญิง’ ก็ไมไดอีก
เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะขึ้นอยูกับวิธีคิด ซึ่งบางคนอาจใชคําวา ‘สํานักคิด’ หรือ ‘school of thought’ ทาง
กฎหมาย ทางสังคมวิทยา รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร ที่มีหลากหลายสํานัก ซึ่งแตกตางหลากหลาย
ขัดแยงกัน ดังนั้นกระบวนการ ‘ตั้งคําถาม หรือ ‘ประชันขันแขงทางการเมือง’ จึงดําเนินตอไป เวนเสียแต
วามีการ ‘ยึดอํานาจ’ รัฐ แลวสถาปนาระบบเผด็จการ เชน เผด็จการทหาร หรือ ‘เผด็จการทางรัฐสภา’


‘การลื่นไถล’ นั้นในภาษาไทยลานนาใช คําวา ‘พะเลิ ด’ ผูเ ลาฟงแลวเห็น วาได ความรู สึกดีเห็ นภาพพจน ส วนการ
ประชันขันแขงนั้นเปนภาษาของนักสตรีนิยมหลังโครงสราง-หนาที่นิยมและหลังทันสมัยนิยม
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ขึ้นมา แตผูเลามั่นใจวา การตอบโตเชิงการประชันขันแขง (contestation) จะยังคงมีตอไป ดังนั้นการตอสู
เรื่อง ‘เพศ’ ‘เพศภาวะ’ ‘สิทธิ-เสรีภาพ-ความเสมอภาค’ กับ ‘ประชาธิปไตย’ และอื่น ๆ อีกมากจึงเปน
‘กระบวนการ’ ที่ไมนาจบสิ้นหรือลงตัว
7. ถาถามตอวา ‘เพราะอะไรจึงไมลงตัว’ ทฤษฎีสตรีนิยมยุคตนศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด สวนหนึ่ง
นาจะตอบวา ‘ไปดูเรื่องความแตกตาง’ ซึ่งเปนเรื่องใหญและยุงมาก ไมมีเวลาและเนื้อที่สําหรับการ
‘เลา’ ในตอนนี้
8. ขอนี้เปนขอสังเกตเชิงคําถามที่ผูเลาตั้งขึ้นมาถามตนเอง และคนอื่น ๆ ดวย.....ถาสนใจ! คือ
8.1 ‘รัฐ’ ในฐานะที่เปนผูออกกฎหมายเปนตัวแทน ‘สังคม’ ไดหรือไม ถาไดหรือไมไดจะ
มีผลตามมาอยางไร
8.2 ขอความวา ‘สังคมประชาธิปไตย ตองเปนสังคมที่ตั้งอยูบนกฎเกณฑแหงกฎหมาย’
นั้น ‘กฎหมาย’ ที่วา ควรจะมีเนื้อหาสาระ หรือหลักการอะไรที่สามารถทําใหสังคม
ทีเ่ ต็มไปดวยความแตกตางและมีพลวัติ ‘ยอมรับ’ จะเอาเพียงแค ‘ยอมรับ’ หรือวา
จะไปใหถึงระดับ ‘เห็นพองตองกัน’ คือมี ‘consensus’ เชน ในประเด็น ‘อะไรคือ
ความยุติธรรม’? .....หรืออาจอานไดอีกอยางวา ‘consensus’ หมายถึง ‘มติหรือ
เสียงสวนมาก’ ตามวิธีก ารที่เรีย กกัน ว า ‘ประชาธิปไตย’ ถ าจะใชแ นวนี้ในการ
อธิบายแลว เราจะทึกทักตอไปได หรือไมวากฎหมายที่ออกมาโดยเสียงสวนใหญนนั้
ไมเพียงแตชอบธรรมเทานั้น แต ‘ยุติธรรม’ ดวย สมมุติวาถารัฐสภาไมผานราง
กฎหมายที่มีผูเสนอมาในนาม ‘สิทธิมนุษยชนของคนกลุมนอย หรือคนชายขอบ’ ซึ่ง
มีผู มี เ พศภาวะหญิ ง และเพศภาวะอื่ น ๆ รวมอยูใ นนี้ ด ว ย จะถื อ ไดห รื อ ไม ว า
กฎหมายมีสองมาตรฐาน (double standard) และละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนกลุม
นอย เชน ผูหญิงและผูคนหลากหลายเพศภาวะ โดย ‘ตัวแทน’ ของคนกลุมใหญ
ที่ยกมากลาวเปนขอ ๆ ขางบนเปนเพียงการ ‘ชิมลาง’ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาและผูสนใจตั้ง
คําถามหลาย ๆ คําถามวาสามารถทําไดโดยใชมโนทัศน เพศภาวะเปนแกนกลางหรือไม
ดังนั้น เมื่อมาถึง ตอนนี้จึง จําเปน ที่จ ะตองเลาเรื่องเพศภาวะกับกระแสตอบโตยอนกลับหรือ
‘back lash’ ตออีกพอควร ในทัศนะของโอคลีย งานเขียนตาง ๆ ที่ออกมาตอตานการเคลื่อนไหวตอสู
ของผูห ญิง นั้น ที่จ ริ ง แลวคือ ความพยายามที่ จ ะนําเอาเพศภาวะกลับไปเชื่อมโยงอยางใกลชิด กั บ
ชีววิทยาหรือ ‘ธรรมชาติ’ ทั้งนี้เพื่อบอกวา วาทกรรมสวนใหญที่ผลิตขึ้นมาโดยนักสตรีนิยมตึงเกินไปและ
สรางความอึดอัดใหกับพลังตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่งเอาเขาจริง ๆ แลว จึง ‘อาน’ ไดวาเปนการหนีการพยายาม
ถอดรื้อของสตรีนิยมซึ่งใชมโนทัศน ‘เพศภาวะเปนจุดแข็ง’ สําหรับโอคลีย การสรางมโนทัศน ‘เพศภาวะ’
ขึ้นมาจึงเปนพลังสําคัญของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง ดังนั้นเพศภาวะจึงเปนเปาหมายของการบอนทําลาย
ของ ‘back lash’ ในฐานะที่เปนมโนทัศนที่ทรงพลังที่ประสบความสําเร็จในฐานะที่เปน ‘คํา’ หรือ มโน
ทัศนเชิง การวิเคราะห (analytical term) แตถาใชในภาษาพูด ทั่ว ๆ ไปแลวมัก มีก ารลื่ น ไถลหรือ
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‘พะเลิด’ (slippage) เกิดขึ้นไดเสมอระหวางการใช ‘เพศ’ กับ ‘เพศภาวะ’ แมกระทั่งในแบบฟอรมของ
ทางราชการ เชน ใบสมัครงาน เมื่อมีชองใหกรอกหรือทําเครื่องหมาย  ในชอง ชาย  หรือ หญิง
 ก็ดีนั้น แทจริงเขาตองการใหเราบอก ‘เพศภาวะ’ ของเราตางหาก (Oakley in Oakley and Mitchell
1997:5), อางใน Pilcher and Whelehan 2004:57) ขยายความไดวา เมื่อเรากรอกใบสมัครงาน ผูรับ
สมัครงานตองการรูวา เรา ‘ควรจะ’ ทํางานอะไร ถาเปน ‘ชาย’ ก็ใหทํางานอยางหนึ่ง ถาเปนหญิงก็ให
ทํางานอีกอยางหนึ่ง ซึ่งก็คือเรื่องของ ‘การแบงงานกันทําตามเพศภาวะ’ นั่นเอง
ยุคการประชันขันแขงระหวางวาทกรรม
พิลเชอรและ เวลเลแฮน (Pilcher and Whelehan) มีความเห็นวางานเขียนสวนใหญในตอน
หลัง ๆ (1980-1990) เปนตนมามักจะพึ่งพาอาศัยการแบงเปนสองขั้ว (polarization) บนความแตกตาง
ระหวางเพศ/เพศภาวะมากเกินไป แตถาสังเกตดูใหดีแลวความหมายตาง ๆ ที่ ถูกนําไปใสใหกับความ
แตกตางทางเพศ (เชน ผูชายแข็งแรง ผูห ญิงออนแอ ผูชายกลาหาญ ผูห ญิง ขี้ขลาด ผูชายเด็ด ขาด
ผูหญิงโลเล ผูชายใชเหตุผลผูหญิงใชอารมณ และอื่น ๆ อีกมากมาย-ผูเลา) นั้น ลวนเปนสิ่งประกอบ
สรางทางสังคม (socially constructed) ทั้งสิ้น แถมยังเปลี่ยนแปลงได (changeable) ดวย และภายใน
บริบทที่วานี้เราเขาใจเพศและเพศภาวะกับความหมายที่ใสให ตลอดจนผลตาง ๆ ที่ตามมาในฐานะที่เปน
‘ความจริง’ ทางชีววิทยา (biological facts) ภายในบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของเราเอง
(เธอหมายถึงบริบทของสังคมตะวันตก-ผูเลา) เธอชี้ใหเห็นตอไปวา การวิจัยดานพันธุกรรมในชวงเวลา
ไมนานนี้ (และยังดําเนินอยูตอไปเรื่อย ๆ และเพิ่มมากขึ้น-ผูเลา) พยายามโตแยงวา ชีววิทยามีสวนอยาง
แนนอนตอลักษณะตาง ๆ ทางพฤติกรรมและตัวอยางของการวิจัยแนวนี้กับปจเจกบุคคลที่มีลักษณะ
ขามเพศภาวะ (transgendered) ถูกนํามาประกอบสรางเพื่อสนับสนุน ‘การสรางความจริง’ บนฐานทาง
ชีววิทยาดวย เชน ผูคนขามเพศภาวะบรรยายลักษณะของพวกตนวา รูสึกวานาจะมีอะไรผิดพลาดเพราะ
เหมือนกับตกอยูในรางกาย ที่ผิด (เขาทํานอง ผิดฝาผิดตัว-ผูเลา)
วาทกรรมวาดวยรางกายกับการประกอบสรางทางสังคม เปนคําอธิบายอีก ชุดหนึ่งของ
วาทกรรมที่โยงรางกาย (body/ชีววิทยา-สรีระ-ผูเลา) มาใชรวมกับการประกอบสรางทางสังคม มอยรา
เกเต็นส (Moira Gatens) ชี้ประเด็นวามีหลักฐานที่แสดงวา ‘รางกายของผูชายกับรางกายของผูหญิงมี
ความแตกตางกัน มากทางดานคุณคา ทางสัง คม (social value) กับความสํา คัญทางสัง คม ซึ่งไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดวา มีผลทําใหเกิดผลกระทบเสมือนถูกทําเครื่องหมายไวบนจิตสํานึกของผูห ญิงและ
ผูชาย’ (Gatens 1996:9, อางใน Pilcher and Whelehan 2004:58) ผูเลาขอยกตัวอยางของสังคมไทยให
ชวยกันพิจารณา เชน ‘หัว’ ผูชายสําคัญกวา ‘หัว’ ผูหญิงหรือไม? ผูชายบางคนไมยอมใหผูหญิงจับหัว
นอกจากแม แ ละชา งทํ า ผม (หญิ ง ) ‘ศิ ว ลึ ง ค ’ กั บ ‘โยนี ’ ในลัท ธิ พ ราหมณ อั น ไหนสํ า คั ญกว า กั น ?
นอกจากนั้นเธอยังเสนอตอไปวาเหตุการณที่เกี่ยวของกับรางกายที่ชัดเจนจํานวนหนึ่ง (bodily events)
มักจะไดรับความสําคัญที่แตกตางกันมาก ถาเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเพศใดเพศหนึ่งเทานั้น เธอยกตัวอยาง
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เรื่ อ งการมี ป ระจํ า เดื อ น ตรงนี้ ผู เ ล า ขอให ช ว ยกั น ตั้ ง ข อ สั ง เกตเรื่ อ งข อ ห า มไม ใ ห ผู ห ญิ ง ที่ กํ า ลั ง มี
ประจําเดือนเขาอุโบสถ ในภาคเหนือ ภาคอีสานของไทยและในสังคมลาวแตเดิมมา หามผูหญิงกาวขาม
คันเบ็ด หนาไม ปน สําหรับลาสัตวไมวามีประจําเดือนหรือไมมี หามไมใหผูชายเดิน รอดราวตากผา
เลือดประจําเดือนของผูหญิงมีอาถรรพ คือทําใหเครื่องรางของขลังทุกชนิด (คืออํานาจของผูชาย) เสื่อม
ไดเหลานี้เปนตน
นอกจากนั้นเกเต็นสยังชี้ใหเห็นดวยวา ความเปนชายไมไดรับคุณคาเพราะความเปนชายอยาง
ตรงไปตรงมาอยางที่เขาใจกัน แตจะมีคุณคาก็ตอเมื่อ ความเปนชายนั้น ‘ถูกแสดงโดย’ (‘performed’)
โดยผูชายที่มีชีววิทยาเปนชาย เพราะฉะนั้นเธอจึงสรุปวาในตะวันตกนั้นรางกายของผูชายดวยตัวของมัน
เองมีความสําคัญเปยมลนในวัฒนธรรมดังปรากฏอยูในปรัมปรานิยายหรือตํานานวิทยาวาดวยความ
สูงสง และเปนมาตรฐานของมนุษย (ตัวอยางเชน ‘กาย’ ของผูชายศักดิ์สิทธิเพราะพระผูเปนเจามีราง
เปนชาย-ผูเลา)
ทฤษฎีเพศภาวะในฐานะเปนภาวะแหงการแสดง
เพศภาวะในฐานะที่เปน ‘ภาวะแหงการแสดง’ หรือ (performativity) นั้นดูเหมือนนักสตรีนิยมที่
กลาวไดวามีชอื่ เสียงและเปนคนสําคัญของยุคสมัยคนหนึ่งคือ จูดิธ บัตเลอร (Judith Butler) เปนผูสราง
ขึ้นมาเปนทฤษฎีหนึ่งวาดวยเพศภาวะโดยการนํา ‘สภาวะแหงการแสดง’ หรือ ‘performativity’ เขามาใช
มีส าระสําคัญที่พอสรุปยอไดวา เพศภาวะเปนภาวะของการไมตั้ง ใจ แตก็มีการแสดงออกมา
ภายในปริ ม ณฑลหรื อ พื้ น ที่ ข องบรรดา วาทกรรมต า ง ๆ แห ง ‘ความเป น จริ ง ของการมี
เพศสัมพันธกับเพศตรงขาม’ (heteroreality) เทานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําใหการแสดง
ตาง ๆ เชน กระเทย (drag) ที่ตั้งใจละเมิดกฎเกณฑหรือ ‘ความเปนจริง’ ดังกลาว (เชน การมี
เพศสัม พันธกับ เพศตรงขา ม) ถูกทํา ใหหมดความหมายอยา งไดผล (Pilcher and Whelehan
2004:58)
ขอความขางบนแมเขียนเปนภาษาไทย แตอานแลวไมนาจะมีใครเขาใจ แมกระทั่งตัวผูเลาเอง
ดังนั้นจึง ตองแปลไทยเปนไทยอีกทีวา เพศภาวะนั้นเปนการแสดง ที่แมจะไมตั้งใจแสดงแตก็แสดง
ออกมาอยูดี และเปนการแสดงที่อยูภายใน ‘วาทกรรม’ หรือ ‘ชุด การอธิบาย’ ที่มีการสราง ‘ความ
จริง’ ไววา ‘การมีเพศสัมพันธระหวางเพศภาวะตรงขาม’ เทานั้น เชน หญิงกับชาย เปน ‘ความจริง’
เพียงชุดเดียว ดังนั้นการแสดง (ออก) ของเพศภาวะชายก็ดี เพศภาวะหญิงก็ดีนั้น จึงถูกแสดงออกมา
ตามวาทกรรมที่วานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันทุกชนิด ไมวาชายกับชาย หรือ
หญิงกับหญิง ซึ่งถูกถือวา บอนทําลายหรือสั่นคลอน ‘ความจริง’ ชุดนั้น (เพศวิถีและเพศสัมพันธกับเพศ
ตรงขาม/heterosexuality) กลายเปน ‘ความเท็จ’ หรือ ‘เบี่ยงเบน’ ‘บา’ หรือ ‘ผิดผี’ ‘ผิดฮีตคอง’ ดวย
เหตุนี้จึงตองมีการแสดงออกของ ‘ความเปนชายจริงหญิงแท’ ออกมา เพราะฉะนั้น ‘การแสดง’ ที่วานี้
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จึงเปนปฏิบัติการของ ‘วาทกรรมเพศวิถี และเพศสัม พันธกับ เพศตรงขาม’ ซึ่งถูก ถือวา ‘ปกติ ’
เทานั้น นอกเหนือไปจากนี้ ทําไมได!
ขอยกตัวอยาง เชน การที่ ‘ผูชาย’ แตงตัวใหเปน ‘ผูชาย’ ก็ดี การที่นางพยาบาล หรือ ‘แพทย’
หรือโรงพยาบาลระบุไวในสูติบัตรวา เพศของทารกเปน ‘ชาย’ หรือ ‘หญิง’ ก็ดี หรือ เมื่อไปแจงเกิดกับ
ทางราชการ ถาเจาหนาที่เห็นวา ชื่อที่ทั้งพอแมเครือญาติตั้งมาไมสมกับเพศ คนเหลานั้นจะทักทวง เชน
ถาพอแมตองการตั้งชื่อลูกชายวา ‘กาญจนา’ ไมไดเพราะ ‘ฟงดูแลว’ ไมสอดคลองกับ ‘เพศ’ แตถาชื่อ
‘กาญจนะ’ อนุญาตใหตั้งได พรอมกับคํานําหนาวา ‘เด็กชาย’ พออายุเทานั้นปตองเปลี่ยนเปนนาย
ยัง .....ยัง ไมจ บเพราะวิธีคิดที่ บัตเลอร เสนอมานั้นชี้ใหเรามองทะลุตอไปวา ‘ตัว การที่อยู
เบื้องหลัง’ จริง ๆ คือ ชุดวาทกรรมเรื่องการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามเทานั้น ไมใชเรื่องของ
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายและอํานาจรัฐในสังคมนั้น อยางตรงไปตรงมา แตสถาบันตาง ๆ
เหลานั้น รวมทั้ง ‘สังคม’ รวมดวยชวยกันประกอบสราง/ผลิตและผลิตซ้ําและทํางานในลักษณะที่เปน
ปฏิบัติการของวาทกรรมที่วานั้น
อาจกลาวไดวา การสรางมโนทัศนเพศภาวะของบัตเลอรอาจเปนการสรางมโนทัศนที่ถือไดวา
‘ถึง รากเหงา ’ มากที่ สุด ก็ นาจะได เมื่ อดู สิ่ง ที่ เธอทํานั้ น เราอาจนําเอา ‘หุน จํ าลองแนวฟู โก’ หรื อ
‘Foucaultdian model’ มาจับเพื่อทําความเขาใจตอไป ซึ่งเทากับเธอนําเสนอและยืน ยั น วา การจัด
ประเภทอัต ลักษณทั้งหมด (all identity category) นั้น ‘แทจริงแลวเปนผลพวงตา ง ๆ ของสถาบัน
ทั้งหลาย (institutions) ปฏิบัติการ (practices) และวาทกรรม (discourses) ซึ่งมีจุดกําเนิดและจุดของ
การแพรกระจายที่หลากหลาย (Butler 1990:ix, อางใน Pilcher and Whelehan 2004:58)
นอกจากนั้นเธอยังโตแยงตอไปวา ‘ความแตกตางระหวางเพศ/เพศภาวะนั้น บอกกับเราวาเกิด
ความไมตอเนื่องอยางถึงรากถึงเหงาระหวางกายที่มีเพศทั้งหลาย กับเพศภาวะที่เกิดจากการประกอบ
สรางทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เราอาจอนุมานเอาวาในขณะหนึ่งที่ความมีเสถียรภาพของเพศแบบสองเพศ 
(ซึ่งเคยถูกคิดวามีอยู- ผูเลา) แตความมีเสถียรภาพของการมีสองเพศที่วานั้นไมไดหมายความตามมาวา
การประกอบสราง (อัตลักษณ-ผูเลา) ที่เรียกวา “ผูชาย” จะตองเพิ่มขึ้นเฉพาะกับกายทั้งหลายของ
“ผูชาย” หรือกายของ “ผูหญิง” ทัง้ หลายจะตองถูกตีความวาอยูบนกายของผูหญิง เพียง
เทานั้น (Butler 1990:6, อางใน Pilcher and Whelehan 2004: 58)


‘the stability of binary sex’



“men”



“males”



“women”



“female bodies”
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พูดอีกอยางหนึ่งคือ อาจตองการบอกวา ในขณะที่เชื่อกันวาการแบงมนุษยเปนเพศชาย-หญิง
(binary sex) นั้น มีเสถียรภาพ แตเอาจริง ๆ แลวไมมีเ สถียรภาพ กลาวคือ ความเปน ผูชายหรือ
“ลูกผูชาย” นั้นไมไดสรางขึ้นอยางเฉพาเจาะจงบนรางกายที่มีเพศชายเทานั้น แตมีการประกอบสรางขึ้น
บนรางกายของผูมีเพศหญิงดวย ในกรณีของ ‘เพศหญิง’ ก็เปนอยางนั้น ผูเลาขอยกตัวอยางวา ‘ความ
กลาหาญ’ ‘ความเขมแข็ง ’ ซึ่งเปน ลักษณะบงบอก ‘ความเปนลูกผูชาย’ นั้น ถูกสรางบนรางกายของ
ผูหญิงดวย ในขณะที่ ‘ความออนโยน’ ‘สุภาพ’ ไมห ยาบกระดางก็ถูกนําไปประกอบสราง ‘ความเปน
ลูกผูชาย’ ดวย ในสังคมตะวันตกเราเห็นวามีมโนทัศน ‘วีรบุรุษ’ และ ‘วีรสตรี’ ตัวอยางที่เลาไปแลว เชน
Joan of Arch (1412-1431) วีรสตรีผูลุกขึ้นมาเปนผูนําทางทหารในฝรั่งเศสตอสูกับศัตรูคนนอกศาสนา
(ไมใชชาวคริสต) ประสบชัยชนะหลายครั้ง ตอมาภายหลังเธอถูกกลาวหาวาเปน ‘แมมด’ และถูกลงโทษ
โดยการเผาทั้งเปน ในทัศนะนักสตรีนิยมแนวนี้เธอถูกกลาวหาและถูกฆาเพราะเธอแสดงบท ‘ลูกผูชาย’
(ทหาร) ไดอยางเกงกาจบนรางกายที่เปน ‘ผูหญิง’ นี้คือการสั่นคลอนรากฐานของ ‘เพศภาวะแบบผูชาย’
ในภาษาไทยมีคําวา ‘ผูชายอกสามศอก’ บาง ‘น้ําตาลูกผูชาย’ บาง ทั้ง ๆ ที่ ‘น้ําตา’ มีนัยแสดงความ
ออนแอของผูหญิง เชน วลีวา ‘หญิงเจาน้ําตา’ เปนตน อยางไรก็ตามบางทีใชในเชิงการดูถูกเหยียดหยาม
เชน ‘ลูก ผูชายเขาไมรองไหกัน หรอกโวย !’ …..ตองตามดวย ‘โวย’ เปน อยางนอย ไมเชน นั้นไมเปน
‘ลูกผูชาย’
หลายปมาแลวมี ‘นักมวย’ ไทยชกมวยไทยไดเกงกาจมีชื่อเสียงลือลั่นไปทั้งประเทศในนาม ‘นอง
ตุม’ แต ‘เขา’ มีรางกายเปน ‘ชาย’ ซึ่งเปนฐานที่ทําให ‘เขา’ ชก เตะ เขา ศอก ครบสูตรยอดมวยไทยได
ดุเดือด ตอมาพอ ‘เขา’ มีรายไดพอที่จะผาตัดแปลงเพศ ‘เขา’ ก็กลายรางเปน ‘เธอ’ .....บนรางกายที่
เปน ‘เธอ’ นี้เธอไมสามารถ ‘แสดง’ ความเปนเพศภาวะชายผานการชกมวยซึ่งถือวาเปน ‘ลูกผูชาย’ อีก
ตอไปได
เพศภาวะในฐานะ ‘อัตลักษณ’ กับ ‘วาทกรรมและการถอดรื้อ’
จากขอความที่เลามาขางบนอาจเริ่มมีบางคนมองเห็นแล ววา แนวทางหรือวิธีการมอง ‘เพศ
ภาวะ’ ดังกลาวตั้งคําถามกับวิถีทางทั้งหมดที่เราใชในการกาวเขาสูเรื่อง ‘อัตลักษณ’ กลาวคือมโนทัศน
หรือแนวคิด หรือเจตคติ (concepts) เรื่อง เพศภาวะในฐานะที่เปนการแสดงชี้แนะวามี ‘การเลนหรือ
การแสดงที่เปนอิสระ’ หรือ ‘free play’ กับประเภทตาง ๆ ทางเพศภาวะ (gender categories) ที่เราเขา
ไปสูเพศภาวะทางสังคมอยูระดับหนึ่ง ดังนั้น ผลที่ตามมาคือ ปจเจกบุคคล จึงมีศัก ยภาพที่จะสราง
‘ปญหาทางเพศภาวะ’ หรือ ‘gender trouble’ และพรอมกันนั้นก็สามารถทาทายวิถีทางที่วาทกรรมวา
ดวยเพศภาวะถูก สรา งหรื อสถาปนาขึ้น มา และในขณะเดี ยวกัน สามารถเสริม ใหค วามหมายบาง
ความหมาย สถาบันบางสถาบันใหแข็งแรงขึ้นดวย (reinforces) ตัวอยางเชน สถาบันการแตงงานหรือ
เพศสัมพัน ธแ บบ ‘เพศสัมพัน ธกับเพศตรงขามเปน ภาคบัง คับ ’ หรือ ‘compulsory heterosexuality’
เทานั้น (หากออกนอก ‘ภาคบังคับ’ ดังกลาวถือวา ‘เบี่ยงเบน’-ผูเลา)
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อนึ่งมโนทัศนวาดวย ‘การเลนหรือการแสดงที่เปนอิสระในระดับหนึ่งของปจเจกบุคคลทีบ่ ตั เลอร
นําเสนอขึ้น มานี้ ถาจะเรียกวาเปน ‘การถอดรื้อ’ หรือ ‘deconstruction’ การแบง แยกอยางตายตัว
ระหวาง ‘เพศ/เพศภาวะ’ ที่นักสตรีนิยมบางคนถือวามีลักษณะที่ ‘ถึงรากถึงโคน’ ที่สุดก็วาได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมูนักทฤษฎี ‘queer’ (queer theorists) ทีใ่ นภาษาไทยหาคําแปลไดยากมาก  นอกจากนั้น
ใชกันอยูในหมู นักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม อยางไรก็ตามในระยะหลัง ๆ บัตเลอรเองออกมาปฏิเสธวา
‘performativity’ หรือ ความสามารถในการแสดงนี้มีองศาของ ‘free play’ กับเพศภาวะอยางที่บรรดา
นักทฤษฎีเหลานี้เสนอไว (Butler in Phelan 1997, อางใน Pilcher และ Whelehan 2004:58) ทั้งนี้สวน
หนึ่งเปนเพราะในโลกที่กวางใหญไพศาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาระหวาง การสราง
กรอบคิดตาง ๆ หรือกรอบมโนทัศนเกี่ยวกับมนุษยในฐานะที่เปน ‘สิ่ง’ (being) ที่ถาไมถูกควบคุมโดย
ธรรมชาติเปนสวนใหญก็ตองถูกควบคุมโดยพลังตาง ๆ ทางสังคม (หมายถึงวิธีคิดแบบทวิลักษณหรือ
‘ขั้วตรงขาม’ ในแบบ ถาไมใชอยา งนี้ ก็ตองอยา งนั้น ซึ่ง ขยายตอไปถึง ‘ถาไมใชผูชาย ก็ตองเปน
ผูหญิง’ เทานั้น-ผูเลา) เพราะฉะนั้นผูเลาอยากอานวา บัตเลอรเตือนวาหากพูดกันถึง ‘free play’ อยาง
มี ‘องศาของความเปนไปได’ ตองคํานึงดวยวา วิธีคิดแบบทวิลักษณนั้นยังมีอิทธิพลสูงมาก แตก็ไมได
หมายความวา จะไมมีค วามเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกิด ดัง นั้น ในขั้น ตอนของการสรางกรอบมโนทัศ น
(conceptualization) ของนักทฤษฎีนาจะมองหาปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง แลวนําเอามาเปนฐานสําคัญ
ของการสรางกรอบมโนทัศน เพื่อทําการศึกษาวิจัยหรือประกอบสราง/ผลิต ‘ความรู’ ตอไป
สิ่ง ที่บัต เลอรนาจะวิต กคือ การกลับมาใหมอยางเห็น ไดชัดของแนวทาง ‘popular science’
(นาจะหมายถึงวิทยาศาสตรที่ผูคนธรรมดารับรูและเชื่อถือกันอยูซึ่งกําลังใชตรรกะที่ดูประหนึ่งวาเปน
ของสํานักดารวิน (quasi Darwinian Logic) ที่ออกมาเสนออยางมีพลังวา ชีววิทยาของเรานั้น เปน
จุดหมายปลายทางที่หนีไมพน อีกครั้งหนึ่งแลว หรือ ‘biology is once again our destiny’
ประเด็นนี้สามารถเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลง (shifts) มหาศาลในบรรดาชีวิตของพวกผูหญิงนับตั้งแต
คริสตทศวรรษที่ 1960 เปนตนมาที่แสดงใหเห็นวาการจัดประเภทผูคนจํานวนหนึ่งว าเปน ‘ผูหญิง’ ใน
ความหมาย ‘femininity’ นั้น สามารถถูกตีหรือ ‘ตบแตง’ ใหเปนรูปรางตาง ๆ ได แตทั้งนี้จะถือวา ‘ความ
เปนชาย’ หรือ ‘masculinity’ นั้นแสดงใหเห็นวา โดยตัวมันเองแลว มีความยืดหยุนอยางมากหรือไมนั้น
.....ยังเปนคําถามใหญที่เปดอยู (Pilcher and Whelehan 2004:58-59) …..หมายความวา ‘ความเปน
ชาย’ กลับเปนอะไรที่ ‘อยูยงคงกะพัน’ กลาวคือถูก ‘ถอดรื้อ’ หรือ ‘ถูกประชันขันแขง’ ไดยากกวาที่นัก
สตรีนิยมคิด
อนึ่งเทาที่เลาอยาง ‘ยอ’ แตเอาเขาจริง ๆ แลว ‘ยืดยาว’ พอควรนี้ ผูเลายังไมไดตั้งคําถามและ
นําเสนอคําตอบอยางชัด ๆ วา ‘สังคม’ ก็ดี ‘วัฒนธรรม’ ก็ดีที่ ‘ผูหญิง’ มีชีวิตและมีประสบการณตาง ๆ


queer เปนคําคุณศัพท แปลเปนไทยวา แปลกประหลาด พิลึก ไมกระจาง ไมชัดเจน บางครั้งแปลวา ‘กระเทย’ ซึ่งไม
ตรงความหมายที่นักทฤษฎีแนวทางนี้ตองการสื่อ
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โดยเฉพาะวาดวย ‘เพศ/เพศภาวะ’ ของตนนั้น คืออะไร? คําถามนี้ตองการการเลาที่ยืดยาวไมแพกัน แต
ในชวงเวลาที่เขียนตนฉบับเรื่องเลานี้ ผูเลาไมมี ‘เวลา’ และ ‘พื้นที่’ ที่จะเลาเรื่องนี้โดยเฉพาะ แตจาก
เทาที่เลาไป นักศึกษาและผูสนใจอาจจับประเด็นไดวา ทั้งสังคมและวัฒนธรรมก็เปน สิ่งประกอบ
สราง เชนเดียวกับเพศ/เพศภาวะ กลาวคือสังคมก็ดี วัฒนธรรมก็ดีนั้น ไมเกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” แต
อยางใด ดังนั้นหากอานหรือไดยินใครพูดวา ‘ธรรมชาติของสังคม’ หรือ ‘ธรรมชาติ’ ของวัฒนธรรมก็ดี
นั้น ในทัศนะของวิธีคิดแบบ การประกอบสรางนิยม หรือ ‘constructionism’ นั้นถือวา ไมมี มีแตถูก
ประกอบสรางขึ้นมา นักศึกษาและผูสนใจบางคนอาจเคยไดยินคําวา ‘imagined society’ หรือ ‘สังคมที่
ถูกจินตนาการขึ้นมา’ หรือ ‘ชุมชนจินตนาการ’ มาบางแลวก็ดี หรือคําวา ‘วาทกรรมทางสังคม’ ‘วาท
กรรมทางวัฒนธรรม’ ‘วาทกรรมการเมือง’ และอื่น ๆ เหลานี้มีความหมายวา สิ่งตาง ๆ เหลานั้นถูก
ประกอบสรางขึ้นมาทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนมโนทัศนที่อยูในชุดของ วาทกรรมหรือการ
ประกอบสราง ‘เพศ/เพศภาวะ’ เชน มโนทัศนเรื่อง ‘การทําใหมีเพศภาวะ’ หรือ ‘gendered’ ก็ดี ระบบ/
ระเบียบวาดวยเพศภาวะ หรือ ‘gender order’ ‘การแบงแยกทางเพศภาวะ’ หรือ ‘gender segregation’
และอะไรตาง ๆ อีกมากมาย เรียนรูกันไมหมด แมจะจบปริญญาเอกไปแลวก็ตาม
ออ! นี่ยังไมไดบอก (เลา) ใหไปดูเรื่องตาง ๆ เหลานี้ เชน ‘body’ อัตลักษณ ‘identity’ ‘queer
theory’ และ สตรีนิยมคลื่นลูกที่สามหรือ ‘third wave feminism’ เปนตน
เรื่องที่ ‘ผูเลา’ ตองขยายความเมื่อมีโอกาสคือ ‘สังคม’ ‘วัฒนธรรม’ กับ ‘การประกอบสราง’
เพศ/เพศภาวะและผลตาง ๆ ที่ตามมา
-------------------------
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