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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ซีโมน เดอ โบวัวร (Simone de Beauvoir) นักปรัชญาสตรีนิยม กลาวไวในหนังสือชื่อ "เพศ
ที่สอง" (Le Deuxi me Sexe หรือ The Second Sex) วา "ไมมีใครเกิดมาเปนผูหญิง มีแตคนที่ถูกทํา
ใหกลายเปนผูหญิง" (One is not born, but rather becomes, a woman) ประโยคนี้นาจะหมายความวา
"ความเปนผูหญิง" นั้นมิไดติดตัวมาตามธรรมชาติแตกําเนิด แตไดมา "ถูกทําใหเปนไป" จาก
กระบวนการปลูกฝงของสังคม (De Beauvoir, 1989 อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539: 502)
จากคํากลาวนี้ไดแสดงใหเห็นวา ความเปนผูหญิงคือสิ่งประกอบสรางทางสังคมอยางหนึ่ง
กาญจนา แกวเทพ กลาววา มีกลไกที่คอยปรุงแตงผูหญิงใหดํารงสถานะที่ต่ําตอยกวาผูชาย โดยการ
ถายทอดอุดมการณชายเปนใหญ (patriarchy) ผานสถาบันที่ทรงอิทธิพลอยางสูงในสังคม ไมวาจะ
เปน ครอบครัว, ศาสนา, การเมือง, การศึกษา, สื่อมวลชน ฯลฯ (กาญจนา แกวเทพ, 2540: 1)
กลไกที่ทรงประสิทธิภาพในการครอบงําเหลานี้ไดสรางความชอบธรรมแกระบบชายเปน
ใหญ เสมือนวาระบบชายเปนใหญเปนสิ่งที่เปนสากล (universal) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ใน
หนังสือเพศที่สอง ซีโมน เดอ โบวัวร กลาววา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการกดขี่ทาง
เพศ ก็คือการที่ผูหญิงนั่นเองที่เปนผูสมรูรวมคิดกับผูชายในการยอมรับสถานะที่ต่ําตอยกวาของพวก
ตน (De Beauvoir, 1989 อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539: 502) ซึ่งจากคํากลาวนี้อาจจะหมาย
ความวา การยอมรับความไมเสมอภาคทางเพศของผูหญิงอาจเกิดจากการถูกครอบงําทางความรู
ความคิดจากกระบวนการปลูกฝงของสังคม จนผูหญิงเองก็ยอมรับความชอบธรรมของระบบชาย
เปนใหญ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคศึกษาหนึ่งในกลไกที่มีอิทธิพลอยางสูงตอกระบวนการปลูกฝง
ของสังคม ในการถายทอดอุดมการณชายเปนใหญ นั่นคือ สื่อมวลชน ซี ไรท มิลส (C. Wright
Mills) ผูศึกษาประเด็นเรื่องสื่อ กลาวถึงสถานการณระหวางสังคมกับสื่อมวลชนวา สื่อกําลังเขามามี
อํานาจครอบงําสังคมและกําหนดทิศทางความคิดเห็น ความเชื่อ แมแตทัศนคติของผูคนก็ถูกกําหนด
ไปในทิศทางที่สื่อตองการใหเปน ภาพที่ปรากฏในปจจุบันจึงเปนความสัมพันธที่ลดหลั่นและครอบ
งําของสื่อ ซึ่งมีอํานาจอิทธิพลมากกวากับคนสวนใหญในสังคม ซึ่งแมมีจํานวนมากแตมีพลัง
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ครอบงําและตานทานนอยกวา เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงมองเห็นไดไมยากวาปจจุบันการแสดงเจตจํานง
ในพื้นที่สาธารณะไดถูกบริหารจัดการและทําใหกลายเปนเพียงเครื่องมือสะทอนเนื้อหาที่ถูกฉาย
ภาพออกมาโดยเครือขายอันกวางใหญไพศาลของสื่อสารมวลชน (ไชยันต ไชยพร, 2539: 47)
ซี ไรท มิลส กลาววาสื่อไมเพียงกลั่นกรองสิ่งที่เรารับรูเกี่ยวกับโลกภายนอก ยังมีอิทธิพล
ในการกําหนดการรับรูที่บุคคลมีตออัตตวิสัยของตัวเขาเองดวย ปจจุบันสื่อเขามามีบทบาทสําคัญใน
การสรางอัตลักษณ (identity) และกําหนดเปาหมายหรือความใฝฝนใหกับบุคคลที่เปนผูบริโภคสื่อ
เราเขาใจวาเราคือใครจากสิ่งที่สื่อบอกกับเรา เราตองการเปนในสิ่งที่สื่อบอกแกเราวาเราควรเปน สื่อ
กลายมาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตอบคําถามเกี่ยวกับอัตลักษณ ของตัวเราเอง (ไชยันต ไชยพร,
2539: 48) ฉะนั้นแลวประเด็นตางๆในสังคม ไมวาจะเปน ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี กฎหมาย
คานิยม รสนิยม โลกทัศน ศิลปะวิทยาการ อาหาร ปรัชญา รูปแบบทางการเมือง ความหมายของ
ความยุติธรรม แมแตความสัมพันธระหวางเพศก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการครอบงําจากสื่อเชนกัน
ในปจจุบันสื่อไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วควบคูไปกับความตองการบริโภคขอมูลขาว
สารของมหาชน ซึ่งสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางหลากหลายมากมาย ไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพ
วิทยุ โทรทัศน รวมถึงอินเตอรเน็ต
สําหรับสื่อที่เลือกศึกษานี้คือสื่อสิ่งพิมพประเภทประเภทนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพเปนสื่อที่
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยไมลําบาก เนื่องจากเปนชองทางที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงได โดยไม
ตองมีสถานะทางเศรษฐกิจ, สังคม และการศึกษาในระดับสูง ในปจจุบันนิตยสารมีอยูหลากหลาย
ประเภท
ซึ่งแบงออกตามความพยายามที่จะสนองความตองการขอมูลขาวสารของผูบริโภค
(อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต, 2529) เชน นิตยสารผูหญิง, นิตยสารผูชาย, นิตยสารเด็ก, นิตยสาร
ครอบครัว, นิตยสารการเมือง, นิตยสารธุรกิจ, นิตยสารศิลปะและวัฒนธรรม และนิตยสารบันเทิง
โดยในบรรดานิตยสารเหลานี้นิตยสารผูหญิงมีสัดสวนของผูบริโภคที่เปนผูหญิงมากที่สุด และมี
ยอดขายในตลาดสูงสุด ซึ่งอาจกลาวไดวานิตยสารผูหญิงนาจะมีอิทธิพลตอการถายทอดอุดมการณ
ชุดความรูและนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงที่มีผลตอบริบททางการเมืองและสังคมอยางสูง
สําหรับนิตยสารผูหญิงที่คัดเลือกมาวิเคราะหมีดวยกันสามฉบับ ไดแก นิตยสารดิฉัน,
นิตยสารขวัญเรือน และนิตยสารคูสรางคูสม โดยปจจัยหลักที่ใชคัดเลือกนิตยสารมาศึกษามีดังนี้
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1. ความเกาแกของนิตยสาร โดยจะตองเปนนิตยสารที่มีอายุออกมาแลวเกิน 20 ปและยังวาง
จําหนายอยูในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงถึงการไดรับความนิยมและยอมรับจากผูอาน และยัง
อาจจะสะทอนถึงแนวทางหรือจุดยืนของนิตยสารไดในระดับหนึ่ง
2. ราคาของนิตยสาร การแบงโดยใชราคานี้อาจจะชวยแบงกลุมผูอานและระดับของ
นิตยสารไดในระดับหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหสามารถศึกษาไดครอบคลุมกลุมผูอานที่หลากหลายมากขึ้น
3. เนื้อหาและลักษณะของนิตยสาร ซึ่งในที่นี้จะยกเวนนิตยสารที่มีเนื้อหาสวนใหญเปน
นิยาย เนื่องจากขอจํากัดในการแบงชวงเวลาในการศึกษา โดยแบงการศึกษาออกเปนชวงละ 5 ป ซึ่ง
นิยายโดยสวนใหญเปนการดําเนินเรื่องที่ตอเนื่องและไมไดสิ้นสุดในฉบับเดียว ทําใหอาจจะสงผล
ตอการศึกษา เนื่องจากไมสามารถศึกษาใหตอเนื่องไดจนจบ อันจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การทําความเขาใจ
นอกจากนั้นปจจัยอื่นๆ ที่ใชพิจารณา เชน ยอดจําหนาย โดยตองมียอดจําหนายอยูในระดับ
สูงเมื่อเทียบกับนิตยสารในกลุมราคาเดียวกัน แตไมจําเปนตองมียอดจําหนายสูงสุด
สําหรับนิตยสารที่เลือกออกมาโดยอาศัยเกณฑขางตนมีดังนี้
1. นิตยสารดิฉัน จัดเปนนิตยสารระดับกลางระดับสูงถึงระดับสูง ราคาจําหนายในปจจุบัน
(พ.ศ.2544) ฉบับละ 75 บาท วางแผงครั้งแรกในปพ.ศ. 2520 มียอดจําหนายในปจจุบัน 160,000
ฉบับตอรายปกษ กลุมผูอานสวนใหญมีฐานะและการศึกษาสูง เนื้อหาหลักของนิตยสารจะนําเสนอ
ดวยการใหความสําคัญตอบทบาทของผูหญิงรวมสมัย ความเคลื่อนไหวของบุคคลในสังคมชนชั้น
สูง เรื่องราวทองเที่ยวตางประเทศ เกร็ดจากตางแดน เรื่องราวของราชวงศทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ
สําหรับนิตยสารในกลุมราคาที่ใกลเคียงกัน เชน นิตยสารแพรว, พลอยแกมเพชร, เปรียว
รวมทั้ง แอล (ELLE), คอสโมโพลีแทน (COSMOPOLITAN) และคลีโอ (CLEO) ฯลฯ แตไมไดถูก
คัดเลือกมาศึกษาเนื่องจากปจจัยหลักดานความเกาแก ซึ่งนิตยสารดิฉันไดออกวางจําหนายมานาน
กวาฉบับอื่นๆในกลุมราคาเดียวกันนี้
2. นิตยสารขวัญเรือน จัดเปนนิตยสารระดับกลางถึงระดับลาง ราคาจําหนายในปจจุบัน
(พ.ศ.2544) ฉบับละ 45 บาท วางแผงครั้งแรกในปพ.ศ.2511 มียอดจําหนายในปจจุบัน 200,000
ฉบับตอรายปกษ เนนกลุมแมบานที่ทันสมัย หรือพนักงานในสํานักงานทั่วไป เนื้อหาประกอบดวย
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เรื่องราวของผูใหญ ที่เนนความรูในเชิงการบานการเรือน มีสอนการทําอาหาร แบบตัดเย็บเสื้อผา
นวนิยาย และคอลัมนของเด็ก
สําหรับนิตยสารในกลุมราคาที่ใกลเคียงกันเชน นิตยสารสตรีสาร, นิตยสารสกุลไทย โดย
ในปจจุบันนิตยสารสตรีสารไดหยุดการวางจําหนายไปแลว สวนนิตยสารสกุลไทยเปนนิตยสารที่มี
เนื้อหาสวนใหญเปนนวนิยาย อันทําใหไมถูกนํามาศึกษาในที่นี้
3. นิตยสารคูสรางคูสม จัดเปนนิตยสารระดับลาง ราคาจําหนายในปจจุบันฉบับละ 20 บาท
วางแผงครั้งแรกปพ.ศ.2522 มียอดจําหนายในปจจุบัน 250,000 ฉบับตอรายปกษ กลุมผูอานสวน
ใหญมีฐานะและการศึกษาในระดับไมสูงนัก เนื้อหาหลักจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู บทเรียน
เกี่ยวกับความรัก ปญหาชีวิตของคนระดับลาง
สําหรับนิตยสารกลุมราคาที่ใกลเคียงกัน มักจะมีเนื้อหาสวนใหญเปนนวนิยาย อันทําใหไม
สามารถศึกษาไดในที่นี้ เชน ทานตะวัน, บางกอก เปนตน
สําหรับกรอบในการศึกษา (framework) ในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับไดแก
1. ดานชีวิตสวนตัวและการครองเรือน (domestic & private) เชน การเปนแม, การเปน
ภรรยา, การแบงงานกันทํา ฯลฯ
2. ดานชีวิตการทํางานและพื้นที่สาธารณะ (public) เชน การทํางานนอกบาน, โสเภณี, การ
แบงงานกันทํา ฯลฯ
3. ดานความสัมพันธทางเพศ (sexuality) เชน การมีเพศสัมพันธ, การขมขืน, โสเภณี ฯลฯ
4. ดานความงาม (beauty) เชน การรักสวยรักงาม, แฟชั่น, การประกวดนางงาม ฯลฯ
การแบงกรอบการศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อชวยใหการศึกษาทําไดสะดวกขึ้น แตไมได
หมายความวากรอบที่แบงนี้จะขาดความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแทจริงแลวมีความคาบเกี่ยวกันระหวางแต
ละกรอบ เชน โสเภณี ก็คาบเกี่ยวกับทั้งกรอบที่สองและกรอบที่สาม เปนตน
1.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
การดําเนินการศึกษาใชวิธีคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (documentary research)
โดยศึกษาจากนิตยสารดิฉัน ขวัญเรือน และคูสรางคูสม เฉพาะป 2524, 2529, 2534, 2539, 2544
(การแบงการศึกษาออกเปน 5 ชวงคือตั้งแตปพ.ศ. 2524, 2529, 2534, 2539, 2544 เนื่องจากจะทําให
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เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงประวัติศาสตรของนิตยสารมากกวาที่จะเลือกศึกษาเพียงปเดียว) ซึ่งจะ
ทําใหเห็นเพียงภาพของนิตยสารในชวงเวลาเดียว จํานวนนิตยสารละ 120 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 360
ฉบับ โดยศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดอุดมการณและชุดความรู ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
เพศ และศึกษาจากบทวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อเสนอใหสังคมไดทราบถึงปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ
2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของสื่อนิตยสารประเภทนิตยสารผูหญิงในดานการถายทอดอุดม
การณชายเปนใหญสูสังคม
1.4 สมมติฐาน
1. ในนิตยสารผูหญิงมีการถายทอดอคติทางเพศแฝงอยู
2. อคติทางเพศที่แฝงอยูในนิตยสารผูหญิงนําไปสูการนําเสนอภาพลักษณที่เปนรองของผู
หญิง
1.5 ขอบเขตในการศึกษา
เลือกศึกษานิตยสารผูหญิงสามกลุม โดยการเนนไปที่การตอบปญหาและการใหคําแนะนํา
ของนิตยสารตอผูบริโภค และหนาโฆษณา รวมทั้งประเด็นอื่นๆในนิตยสารที่เกี่ยวของกับการถาย
ทอดอุดมการณและชุดความรูชายเปนใหญ โดยแบงการศึกษานิตยสารผูหญิงประเภทนี้ออกเปน 3
กลุม
1. นิตยสารระดับสูง เลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารดิฉันจํานวน 120 ฉบับที่ออกในป 2524,
2529, 2534, 2539, 2544
2. นิตยสารระดับกลาง เลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารขวัญเรือนจํานวน 120 ฉบับที่ออกในป
2524, 2529, 2534, 2539, 2544
3. นิตยสารระดับลาง เลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารคูสรางคูสมจํานวน 120 ฉบับที่ออกในป
2524, 2529, 2534, 2539, 2544
1.6 นิยามศัพท
1. อุดมการณชายเปนใหญ (patriarchal ideology) เปนวาทกรรมและองคความรูที่ถูกผลิต
ขึ้นภายใตระบบชายเปนใหญ (patriarchy) ภายใตวิธีคิดแบบทวิลักษณ (dualism) ที่แยกความเปน
หญิง (femininity) และความเปนชาย (masculinity) ออกจากกันอยางเปนคูตรงขาม (binary
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opposition) ซึ่งผลจากวาทกรรมดังกลาวนําไปสูความเหนือกวาของผูชาย (male superiority) และ
ความเปนรองของผูหญิง (female inferiority)
2. นิตยสารผูหญิง (women magazine) คือ นิตยสารที่มีเนื้อหา (content) สวนใหญเกี่ยวของ
กับผูหญิง รวมทั้งมีกลุมผูอานสวนใหญเปนผูหญิง
1.7 ประโยชนจากการศึกษา
1. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อที่มีตอการถายทอดอุดมการณและ
ชุดความรูชายเปนใหญสูสังคม
2. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความไมเทาเทียมระหวางเพศที่ถูกกําหนดขึ้นจาก
โครงสรางทางสังคม
1.8 ลําดับในการนําเสนอ
บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงคใน
การศึกษา
บทที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีเฟมินิสม (feminism), แนวคิดการบริโภคสัญญะ (symbolic
consumption) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 ตีความนิตยสารผูหญิง 3 ฉบับ ไดแก ดิฉัน ขวัญเรือน คูสรางคูสม เกี่ยวกับการถาย
ทอดอุดมการณชายเปนใหญผานตัวนิตยสาร
บทที่ 4 บทสรุป ขอจํากัดและขอเสนอแนะ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism theory)
สตรีนิยมคืออะไร คําจํากัดความของสตรีนิยมนั้นคอนขางคลุมเครือ เนื่องจากมีขอเสนอ
รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางสตรีนิยมหลากหลายมาก ออฟเฟน (Offen) (1988) ได
กลาววา คําวาสตรีนิยม (feminism) ไดถูกอางจากนักประวัติศาสตรยุโรปบางคนวาไมเคยปรากฏมา
กอนศตวรรษที่ 20 แตออฟเฟนปฏิเสธคํากลาวนี้และเสนอวาในประเทศฝรั่งเศส คําวา feminisme
ไดถูกใชอยางกวางขวางในตนทศวรรษ 1890 และมีความหมายถึงการปลดปลอยของผูหญิง และ
เธอยังอางตอไปวา คํานี้ไดถูกใชในขบวนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับสถานภาพของผูหญิงใน
ปลายศตวรรษ 1890 และไดถูกใชอยางแพรหลายกอนป 1910 เชนเดียวกับ โรวโบแธม
(Rowbotham) (1992) ที่เสนอวา คําวาเฟมินิสมเกิดขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 19 และคํานี้ปรากฏเปน
ภาษาอังกฤษครั้งแรกเพื่อใชในการรณรงคเพื่อสิทธิในการลงเสียงเลือกตั้งของผูหญิงในปทศวรรษ
1890 (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2542 : 2)
ออฟเฟนไดเสนอวาความหมายของสตรีนิยมมีความหลากหลายขึ้นอยูกับบุคคลที่นําไปใช
แตสามารถพบความหมายรวมกันไดวา เปนความพยายามที่จะวิพากษวิจารณและปรับปรุงสถาน
ภาพที่เสียเปรียบของผูหญิงที่สัมพันธกับผูชายภายในสถานการณทางวัฒนธรรมเฉพาะอยางหนึ่ง
ในขณะที่ กริมชอว (Grimshaw) (1986) มองวา เปนความเชื่อที่วาผูหญิงถูกปฏิบัติอยางเลวราย และ
พวกเธอไดรับความทุกขทรมานจากระบบสังคมที่ไมเปนธรรมจากการเปนเพศหญิง และจําเปนตอง
มีการทําอะไรบางอยางเพื่อแกไขสิ่งที่เปนอยู สวน ไอเซนสไตน (Eisenstein, 1983 cited in
Donovan, 2000) เสนอวาสตรีนิยมเปนการวิเคราะหความเปนรองของผูหญิง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
คนหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพนี้ เปนการวิพากษการจัดระดับความสูงต่ําทางเพศและความ
คิดเกลียดชังหรือเหยียดผูหญิง (misogyny) สตรีนิยมจะแตกตางจากแนวคิดทางสังคมและการเมือง
กระแสหลักหรือแนวคิดตามประเพณีนิยมของตะวันตก และปฏิเสธแนวคิดเหลานั้น เพราะมองวา
เปนอคติของผูชาย สตรีนิยมตระหนักถึงความเปนชายขอบของผูหญิงและพยายามที่จะเอาชนะมัน
(Beasley , 1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 3)
อีแวนส (Evans) (1986) มองวาจุดยืนของนักสตรีนิยมตั้งอยูบนความเชื่อที่วาผูหญิงยาก
ลําบากจากระบบสังคมที่ไมเปนธรรม เพราะวาเพศของผูหญิง เพราะฉะนั้นนักสตรีนิยมมีภาระ
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ที่ตองชวยทําใหสภาพของผูหญิงดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งเปนอยางนอย ในทํานองที่คลายคลึงกัน
อารนีล (Arneil) (1999) มองวาสตรีนิยมเปนความตระหนักวา ไมวาเวลาหรือสถานที่ใด ผูชายและผู
หญิงมีความไมเทาเทียมกันทางอํานาจ ทั้งในทางสังคมและในชีวิตสวนตัว และเปนความเชื่อที่วาผู
หญิงและผูชายควรจะมีความเทาเทียมกัน รวมทั้งเชื่อวาสิ่งที่ดํารงอยูในสังคมถูกเขียนขึ้นโดยผูชาย
และเพื่อผูชาย เพราะฉะนั้นความรูของสํานักตางๆ ที่มีอยูจําเปนตองมีการทบทวนใหม ในขณะที่ส
เปนเดอร (Spender) (1983) กลับมองวาสตรีนิยมไมเพียงสะทอนความเปนรองของผูหญิง แตสตรี
นิยมเปนวิถีการดําเนินชีวิต เปนระบบคุณคา และเปนชุดของคําอธิบายที่มีความยุติธรรมกวาระบบ
คิดอื่นในการมองและอยูรวมกันในโลก เพราะสตรีนิยมมองวามนุษยทุกคนเทาเทียมกัน และเรา
สามารถอยูรวมกันอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลก และไมมีความ
จําเปนที่ตองใชความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การขมเหงรังแก และสงคราม
ซึ่งส
เปนเดอรกลาววาสิ่งนี้เปนขอเสนอพื้นฐานของปรัชญาแนวสตรีนิยม (Spender, 1983 cited in
Donovan, 2000) ความคิดนี้คอนขางสอดคลองกับความคิดของโลวและเบนสตัน (Lowe and
Benston) (1992) ที่กลาววา ในสังคมปจจุบันสตรีนิยมไดแสดงออกถึงความรูสึกฉับไวตอการกดขี่
ขูดรีดในทุกๆดานมากกวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆไดปรากฏสวนของความเชื่อในเรื่อง
ความเทาเทียมกัน รวมทั้งการตอตานชนชั้นนําในสังคมในสตรีนิยมอยางเห็นไดชัด (Lowe and
Benston, 1992 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 4)
ฮารตซ็อก (Hartsock) (1979) เสนอเพิ่มเติมวาสตรีนิยมเปนตัวแบบของการวิเคราะห เปน
วิธีพินิจพิเคราะหชีวิตและการเมือง และเปนวิถีในการตั้งคําถามและคนหาคําตอบ มากกวาที่จะเปน
ผลสรุปทางการเมืองเกี่ยวกับการกดขี่ผูหญิง และผูหญิงกําลังนําวิธีนี้มาใชกับประสบการณของตน
เองในฐานะที่เปนผูหญิง เพื่อแปรเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมที่เปนอยู อยางไรก็ตามในชวงทศ
วรรษ 1980 สตรีนิยมไดถูกจํากัดความโดยนักสตรีนิยมบางกลุมวาเปนระบบความคิดที่สรางขึ้น
โดยผูหญิง เพื่อผูหญิง และในนามของผูหญิง ผูหญิงเปนตัวหลัก เปนผูเสนอ เปนผูสรางทฤษฎี แนว
ทางปฏิบัติ และภาษาของตัวเอง (Eisenstein, 1979 cited in Donovan, 2000)
ซึ่งการใหคํา
จํากัดความเชนนี้ เดลมาร (Delmar) (1992) มองวาอาจกอใหเกิดการถกเถียงได เพราะทําใหสตรี
นิยมมีความหมายเทากับ "ผูหญิง" ทั้งๆที่การจะใหความหมายวาอะไรคือผูหญิงก็ยังไมชัดเจน และ
ไมสามารถสรุปได (Delmar, 1992 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 4)
สตรีนิยมไดถูกใหความหมายไวอยางหลากหลาย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความคิดหลักๆ
ที่ดํารงอยู สามารถเสนอถึงจุดรวมกันบางอยางไดวา สตรีนิยม หมายถึงทั้งที่เปนระบบคิดและ
ขบวนการทางสังคม ที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะตั้งอยูบนการ
วิเคราะหที่วาผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบและผูหญิงอยูในสภาพที่เปนรอง หรืออาจจะกลาวอีกนัย
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หนึ่งไดวาสตรีนิยมมีจุดมุงหมายทางการเมืองพอๆกับจุดมุงหมายทางวิชาการ เปนวิถีของทั้งความ
คิดและการกระทํา สวนในทางวิชาการ สตรีนิยมมีลักษณะที่เปนสหสาขาวิชา และจะยอมรับใน
ประสบการณสวนตัววาเปนขอมูลที่ใชในการศึกษาได และไดมีการเสนอใหความเปนเพศ (gender)
เปนหนวยเริ่มแรกของการวิเคราะห
และถามีการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสภาพที่เปนกลุมคน
ความเปนเพศถือวาเปนเครื่องมือการวิเคราะหที่สําคัญ และมักจะพิจารณาใหผูหญิงเปนหนวยหลัก
ของการวิเคราะห สตรีนิยมใหความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับอิสรภาพสวนบุคคล ครอบครัว รัฐ
การกระจายอํานาจที่ไมเทาเทียมกันทางเพศในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และ
เรียกรองใหมีการสรางสมดุลใหมระหวางเพศในนามของความมีมนุษยธรรมเดียวกันและเคารพใน
ความแตกตางของกันและกัน (Shewin, 1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 5)
ทั้งหมดนี้เปนคําจํากัดความรวมๆ
แตในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหถึง
สาเหตุที่ทําใหความไมเทาเทียมกันทางเพศ หรือการไดมาซึ่งความเทาเทียมกันนั้น จะมีความแตก
ตางกันมากในนักสตรีนิยมทั้งหลาย ซึ่งแนวคิดที่แตกตางกันนี้จะกลาวถึงอยางละเอียดตอไปในหัว
ขอสํานักคิดสตรีนิยม
2.1.1 นักคิดและแนวคิดที่สําคัญของสตรีนิยม
ในการพัฒนาสตรีนิยมในสังคมตะวันตกตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
ไดมีการแบง
พัฒนาการออกเปน 3 ชวงหลักๆ โดยแบงออกเปนคลื่นลูกที่หนึ่ง (First Wave) คลื่นลูกที่สอง
(Second Wave) และคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) คลื่นที่หนึ่งเกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17-19 จนถึง
ประมาณตนศตวรรษที่ 20 กระแสความคิดหลักในชวงนี้ คือการถกเถียงในประเด็นคุณธรรมของ
ความเปนหญิงความเปนชาย ความเปนเหตุเปนผลที่ผูชายมีผูหญิงไมมี การเรียกรองสิทธิความไม
เทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย รวมทั้งความเปนอิสระของผูหญิง มีความพยายามผลักดันให
ผูหญิงโดยเฉพาะในชนชั้นสูงและชนชั้นกลางไดมีโอกาสเขาไปสูโลกสาธารณะ อยางไรก็ตามใน
ยุคคลื่นลูกที่หนึ่งนั้น นักสตรีนิยมยังยอมรับในการแบงสังคมออกเปน 2 สวน คือการมีโลก
สาธารณะและโลกสวนตัว
และมองวาหนาที่ในโลกสวนตัวยังเปนความรับผิดชอบของผูหญิง
เพราะฉะนั้นในการเรียกรองใหผูหญิงไดออกมาทํางานนอกบานจึงขัดแยงกับการยอมรับความ
รับผิดชอบในการทํางานบาน ดูแลสามีและลูกของผูหญิง ทางออกของนักสตรีนิยมในชวงนั้นคือ
การเสนอใหมีการจางคนงานมาชวยทํางานบาน สําหรับขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงที่สําคัญ
ในชวงคลื่นลูกที่หนึ่ง คือการเรียกรองสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของผูหญิงในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาในชวงตนศตวรรษที่ 20 หลังจากประสบความสําเร็จในการเรียกรองสิทธิในการ
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ออกเสียงเลือกตั้งของผูหญิงแลว การเคลื่อนไหวของผูหญิงเริ่มแผวลง จนกระทั่งในชวงทศวรรษ
1960 จึงเริ่มมีกระแสความเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นจนกลายเปนคลื่นลูกที่สอง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 29-30)
คลื่นลูกที่สอง เริ่มขึ้นในชวงทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1980 รากฐานเริ่มแรกของความ
คิดคลื่นลูกที่สอง คือการมองวาบทบาทของผูหญิงในสังคมมีสภาพเปน "ผูอื่น" หรือเปน
"คน
นอก" ในชวงนี้เองไดเกิดความพยายามในการอธิบายสถานะที่ดอยของผูหญิงและสาเหตุของการอยู
ในสถานะที่ดอยนั้น ไดเกิดสํานักคิดตางๆหลายสํานัก ไดแก สตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสาย
มารกซิสต สตรีนิยมสายสังคมนิยม สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห (ในที่
นี้ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ นาจะหมายถึง Liberal Feminism, Marxist Feminism, Socialist Feminism,
Radical Feminism และ Psychoanalytic Feminism) แมวาสํานักคิดเหลานี้มีความแตกตางกันใน
หลายประเด็นทั้งในสวนที่อธิบายถึงสาเหตุของความเปนรองของผูหญิงในสังคมรวมทั้งแนวทางใน
การกําจัดความเปนรองนั้น แตสํานักคิดเหลานี้มีจุดรวมกันคือ เรียกรองในเรื่องความเทาเทียมกันที่
เหมือนกันระหวางหญิงและชาย
และเชื่อในความเปนสากลของปญหาและทางออกของผูหญิง
อาทิเชน มองวาผูหญิงทุกคนไมวาจะอยูสวนใดของโลกมีปญหาเชนเดียวกัน คือถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผูชายทั้งสิ้น นอกจากนี้สํานักนี้ยังใหความสําคัญหรือยอมรับในการทําความเขาใจตอปญหาผู
หญิงตามแนววิทยาศาสตรดวย อยางไรก็ตามในชวง 20 ปหลังของศตวรรษที่ 20 สภาพทางสังคมได
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพของผูหญิงก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย รวมทั้งมีแนว
ความคิดใหมๆไดเขามามีอิทธิพลในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม เชน
แนวคิด
หลังสมัยใหม (Postmodernism) แนวคิดสตรีนิยมก็ไดรับอิทธิพลความคิดดังกลาวดวย จนกอใหเกิด
คลื่นลูกที่สามขึ้น (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 30-31)
คลื่นลูกที่สาม เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงปจจุบันนี้ พวกคลื่นลูกที่สามไดตั้ง
คําถามตอขอเสนอ (สมมติฐาน) พื้นฐานของแนวคิดสตรีนิยมที่ผานมา เชน ความเปนสากลของ
ปญหาของผูหญิงโดยไมพิจารณาถึงเงื่อนไขของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ระบบคิด
แบบคูตรงขาม ความเชื่อในการไดมาซึ่งความรูตามแนววิทยาศาสตร ความคิดคลื่นลูกที่สามเห็น
ดวยวามีความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายเนื่องจากใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับราง
กาย (embodiment) โดยมองวาเมื่อผูหญิงและผูชายมีรางกายที่แตกตางยอมนํามาซึ่งประสบการณที่
แตกตางกัน ปฏิเสธการแบงแยกระหวางเพศทางชีวะ (sex) และเพศทางสังคม (gender) นอกจาก
เรื่องที่เกี่ยวกับรางกายแลว พวกคลื่นลูกที่สามยังใหความสนใจในความเฉพาะเจาะจง (particularity)
ความหลากหลาย (multiplicity) และความแตกตางของผูหญิง ความขัดแยง รวมทั้งเรื่องอัตลักษณ
(identity) ของผูหญิง รวมทั้งใหความสําคัญกับสถานะความเปน "ผูอื่น" หรือคนนอก เพราะฉะนั้น
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คลื่นลูกที่สามจึงรวมงานของนักสตรีนิยมผิวดําและสตรีรักรวมเพศ (lesbian) อยูดวย เชน งานของ
เบล ฮุกส (Bell Hooks), ออเดร ลอรด (Audre Lord), เอเดรียน ริช (Adrienne Rich), มาริลิน ไฟรย
(Marilyn Frye) เปนตน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 31)
2.1.2 สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)
สํานักคิดนี้ถือไดวาเปนสํานักคิดแรกของสตรีนิยม และไดรับอิทธิพลทางความคิดจากแนว
คิดเสรีนิยมซึ่งถือเปนสํานักคิดกระแสหลักในสังคมตะวันตกมาเปนเวลานาน
แม
รี่ โวลสโตนคราฟท (Mary Wollstonecraft), จอหน สจวต มิล (John Stuart Mill) และ
แฮรเรียต เทเลอร (Harriet Taylor) ลวนถือวาเปนสตรีนิยมสายเสรีนิยมทั้งสิ้น เพราะมีพื้นฐานแนว
คิดที่สะทอนถึงแนวคิดแบบเสรีนิยมอยางเดนชัด (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 61)
แนวคิดเสรีนิยมเริ่มมีขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 17 เสนอโดยนักคิดหลักๆ เชน จอหน ล็อก (John
Locke), โธมัส ฮ็อบส (Thomas Hobbes) ความเชื่อพื้นฐานของพวกเสรีนิยม คือ มนุษยมีความแตก
ตางจากสัตวอื่นๆตรงที่มนุษยมีความสามารถในการมีเหตุผล พวกเขาเชื่อในความเปนปจเจกบุคคล
ที่มีเหตุผล แตปจเจกบุคคลเหลานั้นก็มีผลประโยชนสวนตัวดวย เพราะฉะนั้นรัฐจําเปนตองกําหนด
กฎเกณฑหรือกฎหมายใหคนปฏิบัติตามเพื่อการอยูรวมกันของคนในสังคม แตรฐั ก็ตองมีขอบเขตที่
จะไมเขาไปลวงละเมิดปริมณฑลสวนตัวของปจเจกบุคคล (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 61)
นักเสรีนิยมในชวงตนๆไมเชื่อวาผูหญิงสามารถมีความเทาเทียมกับชาย เพราะมีธรรมชาติที่
แตกตาง ผูหญิงไมสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลได ดังนั้นขอเรียกรองของนักสตรีนิยมใน
ศตวรรษที่ 18-19 จึงพยายามบอกวาผูหญิงก็เปนมนุษยเพราะฉะนั้นก็ควรสามารถมีเหตุผลและควร
ไดรับสิทธิตางๆเชนเดียวกับผูชาย และเมื่อมาถึงในชวงกลางศตวรรษที่ 20 แนวคิดสตรีนิยมสาย
เสรีนิยมก็ไดรับการฟนฟูขึ้นอีกและเปนที่รับรูอยางกวางขวาง จนทําใหมีการกลาววา จริงๆแลว
สตรีนิยมสายนี้เปนเพียงสํานักคิดหนึ่งของสตรีนิยมเทานั้น แตมักจะเกิดการเขาใจผิดกันอยูเสมอ
ทั้งจากนักสตรีนิยมและคนทั่วๆไปวาเปนสตรีนิยม "กระแสหลัก"
(Eisenstein, 1981 อางถึงใน
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 61-62)
สําหรับนักสตรีนิยมที่ไดกอใหเกิดกระแสความสนใจในปญหาผูหญิงคนสําคัญ คือ เบ็ต
ตี้ ฟรีดาน (Betty Friedan) ผลงานสําคัญของเธอคือหนังสือชื่อ The Feminine Mystique ตีพิมพในป
ค.ศ.1963 ฟรีดานถูกมองวาเปนนักสตรีนิยมที่คอนขางอนุรักษนิยม เพราะเธอตอตานการที่จะนํา
เรื่องสิทธิของสตรีรักรวมเพศ (lesbian) และเกย (gay) มาเปนประเด็นสําคัญของสตรีนิยม และ
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เธอเตือนใหนักสตรีนิยมถอยหางจากสตรีนิยมแบบถอนรากถอนโคนที่โจมตีวาการแตงงานและ
ความเปนแมไปกันไมไดกับการปลดปลอยผูหญิง เธอยังยืนยันวา ผูหญิงตองการผูชายและตองการ
เปนแม (Friedan, 1963 cited in Donovan, 2000) สเตซี่ (Stacey) (1992) เสนอวาฟรีดานเปนหนึ่งใน
บรรดาเสียงที่สําคัญที่สุดของพวก "สตรีนิยมสนับสนุนครอบครัวแบบอนุรักษนิยม" ฟรีดานเรียก
รองใหผูหญิงเขาไปอยูในโลกสาธารณะและทําทุกอยางใหไดเชนเดียวกับผูชาย โดยมิไดวิพากษ
วิจารณโครงสรางความสัมพันธของหญิงและชายที่เปนอยู และมองวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหผูหญิงสามารถเขาไปอยูในโลกสาธารณะและจะทําใหสถานะของผูหญิงดีขึ้น แตในขณะที่
เธอเรียกรองใหผูหญิงทํางานอาชีพเพราะจะทําใหผูหญิงเปนมนุษยที่สมบูรณ เธอกลับเสนอเชนกัน
วาการแตงงานและการเปนแมเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับผูหญิง และผูหญิงควรเลือกมากกวาการ
ทํางานอาชีพ อยางไรก็ตามงานอาชีพก็ยังสําคัญ เพราะฉะนั้นทางออกของเธอ
ซึ่งไมตางจาก
นักสตรีนิยมสายนี้เมื่อรอยและสองรอยปกอนหนาเธอคือ ทํางานบานใหมีประสิทธิภาพหรือหาคน
มาชวย เพื่อใหผูหญิงจะไดมีเวลาพอที่จะทํางานนอกบานดวย โดยไมไดเสนอใหผูชายเขามามีสวน
รวมในการดูแลบานและลูกเลย
(Stacey, 1992 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 62) ซึ่ง
การเสนอลักษณะนี้ ทองก (Tong) (1989) บอกวาเปนไปไดยากมากสําหรับผูหญิงที่แตงงานและ
เปนแมและยังตองทํางานอาชีพดวย แมวาจะเปนผูหญิงที่มีฐานะก็ตาม ถาไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกครอบครัว (Tong, 1989)
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เธอเสนอวาผูหญิงจําเปนตองมีตัวแทนอยูใน
กระแสหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปนอยู ตัวแทนในที่นี้
หมายถึงตัวแทนทางกฎหมายแนว
เสรีนิยม ผูหญิงไมจําเปนตองไดอํานาจ แตตองถูกรวมอยูในอํานาจนั้น ใหความสําคัญกับการแกไข
ทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของผูหญิงในสังคม และมองวาการตัดสินใจทางการเมืองและ
สังคมที่สําคัญอยูภายในรัฐบาล ซึ่งทัศนะเชนนี้ ไอเซนสไตน (Eisenstein, 1981 cited in Donovan,
2000) วิจารณวาเปนความคิดที่ไมเขาใจวา รัฐบาลนั้นมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธทางอํานาจ
ของอุดมการณชายเปนใหญและระบบทุนนิยม และไมเขาใจวาการตัดสินใจหลายๆครั้ง ที่มีผล
กระทบตอชีวิตของคนในสังคมไมไดทําผานทางกระบวนการของรัฐบาล ที่สําคัญฟรีดานปฏิเสธ
ความแตกตางทางอภิสิทธิ์ของผูหญิงและผูชายวาเปนเรื่องชนชั้นทางเพศ
คือปฏิเสธที่จะมองวา
ความแตกตางทางเพศมีสภาพไมตางจากความแตกตางทางชนชั้น ไอเซนสไตน จึงเสนอวา
สตรีนิยมของฟรีดานไมใชทฤษฎีเกี่ยวกับการกดขี่ผูหญิง แตเปนทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลัง
จาก The Feminine Mystique ฟรีดานไดเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเลมหนึ่งมีชื่อวา The Second Stage
(1981) ในหนังสือเลมหลังนี้ เธอเสนอวาขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงที่เรียกรองใหผูหญิงเขาไป
มีสวนรวมในโลกสาธารณะอยางเต็มที่เปนความผิดพลาด เพราะเมื่อผูหญิงทําเชนนั้นไดแลว
ผูหญิงกลับไมมีความสุขกวาเดิม และยอมรับวาไมวาผูหญิงจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด การ
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ทํางานอาชีพพรอมกับการดูแลบานและดูแลลูกไปดวยนั้นไมใชเรื่องที่ทําไดงายเลย เธอบอกวาสิ่งที่
ผูหญิงเหนือมนุษยลืมไปคือ เธอไมสามารถรับใชนายสองคน ซึ่งหมายถึงนายที่ทํางานและสามีผู
เปนนายที่บาน แลวยังมีเวลาเหลือสําหรับตัวเอง (Friedan, 1981 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545:
65) อีแวนส (Evans) (1986) กลาววา เมื่อผูหญิงตองเผชิญกับ "โรคผูหญิงเหนือมนุษย"
(superwoman syndrome) คือการที่ผูหญิงทํางานตองประสบกับการทํางานหนักเกินไปเพื่อแขงขัน
กับผูชายและความโดดเดี่ยวจากการประสบความสําเร็จ (Evans, 1986) ความกาวหนาทางอาชีพและ
การเงินดูเหมือนจะไมไดชวยใหผูหญิงดีขึ้น
ฟรีดานตําหนิขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงวา
เปนตนเหตุและเสนอวา
ในระยะแรก จุดมุงหมายของเราคือการมีสวนรวมอยางเต็มที่ (มี)
อํานาจและเสียงในกระแสหลัก แตเราถูกทําใหหันเหออกจากความ
ฝนของเรา...บางครั้งเราดูเหมือนจะตกลงไปสูความเชื่อที่เปนมายา
ของสตรีนิยม (feminist mystique) ที่ปฏิเสธวาแกนกลางความเปนตัว
ตนของผูหญิงนั้นถูกเติมเต็มผานความรัก ความเอาใจใสดูแล (และ)
บาน (Friedan, 1981 cited in Tong, 1989: 24)
ฟรีดานเรียกรองใหผูหญิงหันกลับมาใหความสําคัญกับครอบครัว เพราะครอบครัวเปน
สัญลักษณของพื้นที่สุดทายที่มนุษยมีความหวังที่จะควบคุมชะตา
กรรมของตนเอง ที่จะพบกับความตองการพื้นฐานที่สุดของมนุษย ที่
จะบํารุงเลี้ยงแกนแกนของความเปนบุคคล ซึ่งปจจุบันไดถูกคุกคาม
โดยสถาบันตางๆที่เปนทางการและองคกรธุรกิจ รวมทั้งระบบราช
การที่ไมสามารถควบคุมได (Bacchi, 1990: 93 อางถึงใน วารุณี
ภูริสินสิทธิ์, 2545: 66)
เธอกลาววา ผูหญิงควรกลับมาอยูในโลกสวนตัวและรวมมือกับผูชายในการเปลี่ยนแปลงคานิยม
ทางสังคม บุคลิกความเปนผูนํา และโครงสรางทางสถาบัน ใหเอื้ออํานวยใหทุกคนสามารถเติมเต็ม
ความตองการของตน ใน The Second Stage เธอยังเรียกรองใหผูหญิงเคลื่อนไหวใหพนไปจาก
"ประเด็นผูหญิง" แตเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชนตอชีวิตทั้งมวล ซึ่งทําใหทองกมองวา หนังสือเลม
นี้เสนอแนวคิดที่เปนมนุษยนิยม (Humanism) มากกวาเปนสตรีนิยม และตั้งคําถามวาสตรีนิยมยัง
เปนสตรีนิยมหรือไมถาไมเคลื่อนไหวในประเด็นผูหญิง
และถึงเวลาแลวหรือที่จะใหผูหญิง
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เปนนักมนุษยนิยม ในเมื่อขณะนี้ยังมีการถกเถียงกันวาความคิดในเรื่อง "ความเปนมนุษย" นั้นเปน
การนิยามของผูชาย (Tong, 1989)
อยางไรก็ตาม แนวคิดของฟรีดานไดรับความสนใจไมนอย และมีนักคิดสตรีนิยมในสายนี้
อีกหลายคน อาทิเชน รอสซี่ (Rossi) (1974) ที่มองวาการจะไดมาซึ่งความเทาเทียมกันทางเพศ ผู
หญิงตองมีสวนรวมทั้งในโลกสาธารณะและโลกสวนตัว ผูหญิงจะสามารถเขาไปมีสวนรวมในโลก
สาธารณะได รัฐจําเปนตองมีศูนยรับเลี้ยงเด็กแทนผูหญิง อยางไรก็ตาม เธอไมไดพูดถึงการเปลี่ยน
แปลงในสวนของผูชายเลย เธอมองวาทั้งสองเพศมีความเทาเทียมและเหมือนกัน ตางคนตางเรียนรู
สิ่งที่ดีของกันและกัน และเสนอวาความเทาเทียมคือความเปนหญิงความเปนชายผสมผสานเปน
หนึ่งเดียว ผูหญิงควรพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของความเปนชาย เชน การทํางานนอกบาน
ความ
เขมแข็ง ไมแสดงอารมณ ดูเปนผูชาย เพื่อที่จะเปนมนุษยที่สมบูรณ (Rossi, 1974 cited in Donovan,
2000)
นักสตรีนิยมสายเสรีนิยมบางคนก็มีแนวคิดที่สะทอนถึงอิทธิพลของเสรีนิยมอยางเดนชัด
เชน เจเน็ต ริชารดส (Janet Richards) ที่เสนอวา สตรีนิยมไมสามารถเปนขบวนการเคลื่อนไหวที่
สนับสนุนผูหญิงโดยไมมีเงื่อนไขไดถามีเรื่องความยุติธรรมเขามาเกี่ยวของ และมองวามันเปนการ
กระทําที่มีเหตุผลมากกวาในการขอใหคนมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ตอตานความอยุติธรรม
แทนการเคลื่อนไหวเพื่อผูหญิง (Evans, 1986) จากพื้นฐานความคิดเสรีนิยมเชนนี้
จึงทําให
นักสตรีนิยมสายนี้คัดคานการเรียกรองของสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนที่จะใหรัฐบาลหามเผย
แพรสื่อลามก (pornography) ตางๆเพราะเปนการลดคาความเปนมนุษยของผูหญิง โดยสตรีนิยม
สายเสรีนิยมอางวาการทําเชนนั้นเปนการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของปจเจกบุคคล
(Whelehan, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 67)
1. ดังนั้นอาจสรุปความคิดพื้นฐานโดยรวมของสตรีนิยมสายเสรีนิยมไดดังนี้ คือเชื่อใน
ความเหมือนกันระหวางเพศ กลาวคือ ผูหญิงและผูชายโดยพื้นฐานมีความเปนมนุษยที่เหมือนกัน
2. เชื่อในความเทาเทียมกันทางเพศหรือความยุติธรรมระหวางเพศ โดยเรียกรองใหมีโอกาส
ที่เทาเทียมในการแขงขันภายในระบบสังคมที่เปนอยูโดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะ ใหความ
สําคัญกับการตอสูทางกฎหมาย ทางการเมืองและสถาบัน เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคลในการแขงขัน
ในตลาดสาธารณะ และมองวาถาใหโอกาสที่เทาเทียมกันแกผูหญิงแลว ผูหญิงจะเปนเชนผูชายได
ทุกอยาง
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3. การใหอิสรภาพแกผูหญิงจากบทบาทความเปนเพศที่ถูกกดขี่ บทบาทความเปนเพศที่
สังคมกําหนด เชน ผูหญิงเปนคนดูแลบานดูแลลูก ผูชายหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหผูหญิงไมมีที่อยูใน
สังคมและเปนการกําหนดที่ไมมีความเทาเทียมกัน จําเปนตองไดรับการแกไข
4. การตอสูที่สําคัญสําหรับนักสตรีนิยมสายนี้ คือการตอสูผานทางการแกไขกฎหมายเปน
สวนใหญ หรือเรียกรองการแกไขในแนวสังคมสงเคราะห เชน การจัดการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก
ของรัฐในการชวยเหลือผูหญิง และเชื่อวาถามีการแกกฎหมายใหเทาเทียมกันแลว ผูหญิงสามารถมี
ความเทาเทียมกับผูชายโดยไมจําเปนตองแกไขสถาบันทางสังคมอื่นๆอีก กลาวคือเนนการเปลี่ยน
แปลงสังคมเชิงปฏิรูปกฎหมายและสังคมมากกวาการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางหรือ
ระบบสังคมทั้งหมด
5. ยอมรับในการแทรกแซงของรัฐ เชน การกําหนดโควตาพิเศษใหผูหญิงในกรณีตางๆ เชน
ในการรับเขาทํางาน ในการเปนตัวแทนทางการเมือง หรือการลาคลอด โดยใหเหตุผลวาโดยพื้นฐาน
ผูหญิงไมไดแตกตางจากผูชาย แตกลับถูกสังคมปฏิเสธโอกาสบนพื้นฐานของเพศหญิง เพราะ
ฉะนั้น ถือวาเพศของผูหญิงกอใหเกิดความดอยโอกาส เปนอุปสรรคในการแขงขันและการยอมรับ
ในเรื่องสติปญญา ดังนั้นจึงเปนความชอบธรรมที่รัฐจะเขามาแทรกแซงในการออกกฎระเบียบพิเศษ
สําหรับผูหญิง
6. เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่จิตสํานึกของปจเจกบุคคลเปนปจจัย ที่สําคัญในการทําใหการ
กดขี่ผูหญิงหมดไป
2.1.3 สตรีนิยมสายมารกซิสต (Marxist Feminism)
แนวคิดมารกซิสตไดมีอิทธิพลตอแนวคิดสตรีนิยมตะวันตกอยางเห็นไดชัดในชวงทศวรรษ
1960-1970 แตหลังจากนั้นก็คอยๆลดความสําคัญลง เคอรธอยส (Curthoys) กลาววาทั้งสตรีนิยม
สายมารกซิสตและสตรีนิยมสายสังคมนิยมดูเหมือนจะตายไปแลวในชวงทศวรรษ 1980 (Beasley,
1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 72-73)
แนวคิดที่มีอิทธิพลตอสตรีนิยมสายนี้คือ แนวคิดของ คารล มารกซ (Karl Marx) และ
เฟรเดอริก เองเกลส (Frederick Engles) ถาจะวาไปแลวแนวความคิดโดยทั่วๆไปของมารกซนั้น
ไมไดใหความสนใจตอประเด็นความสัมพันธหญิงชายมากนัก
แมคโดโนจและแฮรริสัน
(McDonough and Harrison) (1978) เสนอวา ในงานของมารกซมีความสนใจในการวิเคราะห
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เกี่ยวกับความเปนรองของผูหญิงนอยมาก
มารกซไมไดใหความสนใจในเรื่องการผลิตซ้ํา
(reproduction) ซึ่งหมายถึงการใหกําเนิดและเลียงดูเด็ก เพราะถือวาการผลิตซ้ําหรือที่มากมองวาเปน
การแพรพันธุ (propagation) ของพวกเดียวกันเปนเรื่องของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่อยู
นอกเหนือจากประวัติศาสตรหรือไมเกี่ยวของกับประวัติศาสตร ดังนั้นแนวคิดของมารกซจึงไมได
ใหเครื่องมือทางความคิดในการสรางทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนรองของผูหญิงในแงมุมที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางสังคมของการผลิตซ้ําของมนุษย ผูหญิงถูกมองเพียงดานที่อยูในความสัมพันธของ
ทุนนิยมมากกวาที่จะถูกพิจารณาวาอยูในทั้งความสัมพันธของทุนนิยม และความสัมพันธชายเปน
ใหญ กลาวคือ มารกซมองวาการถูกกดขี่ขูดรีดของผูหญิงนั้นไมตางจากการถูกกดขี่ขูดรีดของผูชาย
ที่ไมมีปจจัยการผลิต คือถูกกดขี่ขูดรีดจากผูเปนเจาของปจจัยการผลิตเหมือนกัน สวนการที่ผูหญิง
ถูกกดขี่ขูดรีดจากผูชายในครอบครัวนั้นไดรับการพูดถึงนอยมาก แมมารกซจะกลาววา ทรัพยสมบัติ
แรกที่เกิดขึ้น คือ ความเปนทาสที่มองไมเห็นในครอบครัว ทาสที่วานี้มารกซหมายถึงภรรยาและลูก
มิไดหมายถึงภรรยาเปนการเฉพาะ และการกลาวถึงความเปนทาสในที่นี้ของมารกซก็เพียงตองการ
วิเคราะหการจัดการทรัพยากรแรงงานในครัวเรือนโดยรวมโดยไมใหความสนใจในเรื่องการแบง
งานกันทําทางเพศเลย
ดังนั้นจากกรอบความคิดเชนนี้ของมารกซจึงเปนการจํากัดสตรีนิยมสาย
มารกซิสตในการเสนอการวิเคราะหที่เกี่ยวของกับความสัมพันธหญิงชายในสวนที่เกี่ยวกับการสืบ
พันธุ, ความเปนแม, การขมขืน ฯลฯ
(McDonough and Harrison, 1978 อางถึงใน วารุณี ภูริ
สินสิทธิ์, 2545: 73-74)
แนวคิดพื้นฐานของมารกซที่สตรีนิยมสายมารกซิสตนํามาใชอธิบายสถานะของผูหญิงคือ
ขอเสนอที่วาเงื่อนไขทางวัตถุของชีวิตมนุษยเปนตัวกําหนดความสัมพันธดานอื่นๆของมนุษย และ
เงื่อนไขทางวัตถุที่สําคัญที่สุดที่เปนตัวกําหนดคือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
วิถีการผลิตในชีวิตทางวัตถุเปนตัวกําหนดกระบวนการของชีวิตทาง
สังคม การเมือง และปญญา มันไมใชจิตสํานึกของมนุษย ที่กําหนด
การดํารงอยูของพวกเขา แตการดํารงอยูทางสังคมที่เปนตัวกําหนดจิต
สํานึกของพวกเขา (Marx, 1970: 20-21 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 74)
จากแนวคิดนี้จึงทําใหสตรีนิยมสายนี้ใหความสนใจวิเคราะหเกี่ยวกับงานที่ผูหญิงทําเปน
หลักทั้งที่เปนงานบานและงานอาชีพ เพราะมองวาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดที่สําคัญตอ
สภาพความเปนรองของผูหญิงที่เปนอยู นอกจากนี้ระบบทุนนิยมซึ่งมารกซมองวาเปนระบบความ
สัมพันธของอํานาจที่กดขี่ขูดรีดก็ถูกนํามาใชในการวิเคราะหเชนกัน นอกจากแนวคิดมารกซ
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แลว งานของเฟรเดริก เองเกลส ถือไดวาเปนงานหลักที่สตรีนิยมสายมารกซิสตใชอางอิง เพราะเปน
การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพของผูหญิงโดยตรง เองเกลสเขียน The Origin of the Family, Private
Property and the State ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ.1845 เองเกลสเสนอวาสภาพความเปนรองของผู
หญิงเกิดขึ้นเมื่อมีการถือครองทรัพยสินสวนบุคคลเกิดขึ้น และผูกพันกับการเกิดขึ้นของชนชั้นซึ่ง
สัมพันธกับการเปนเจาของปจจัยการผลิต และการไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิต ผูเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตจะเปนชนชั้นที่เอารัดเอาเปรียบและมีอํานาจเหนือชนชั้นที่ไมไดเปนเจาของปจจัยการ
ผลิต ในครอบครัว ผูชายหรือสามีเปนผูถือครองทรัพยสินเหลานั้น อันไดแกปจจัยการผลิตตางๆ
เชน ฝูงวัว ที่ดิน ทาส เพราะฉะนั้นในครอบครัว สามีมีสภาพเปนพวกกระฎมพี (bourgeoisie) และ
ภรรยาคือกรรมาชีพ (proletariat) เพราะภรรยาไมไดครอบครองปจจัยการผลิต นอกจากนี้เมื่อมีการ
สะสมทรัพยสินเหลานี้มากขึ้น ผูชายมีความตองการทายาทเพื่อสืบทอดทรัพยสินที่ตนครอบครอง
อยู และเพื่อใหแนใจวาเด็กที่เกิดจากผูหญิงที่ตนหลับนอนนั้นดวยนั้นเปนลูกของตนจริงๆ ผูชาย
จึงตองสรางระบบครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวขึ้น
เองเกลสมองวาระบบผัวเดียวเมียเดียวนี้ถูกใช
บังคับกับฝายหญิงเพียงฝายเดียว โดยสามีเรียกรองความซื่อสัตยจากภรรยาเพื่อเปนหลักประกันวา
บุตรที่เกิดมาไมใชลูกของชายอื่นสวนฝายสามีก็ยังคงมีเมียหลายคนอยูและในระบบครอบครัวแบบ
ผัวเดียวเมียเดียวนี้เองที่ทําใหสถานะของผูหญิงเลวรายมากขึ้นทําใหเกิดความเปนปฏิปกษทางเพศ
ในครอบครัวขึ้นพรอมกับความเปนปฏิปกษทางชนชั้นในสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 74-75)
ปฏิปกษทางชนชั้นครั้งแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตรเกิดขึ้นพรอมๆ
กับการพัฒนาการเปนปฏิปกษระหวางผูชายกับภรรยาในครอบครัว
แบบผัวเดียวเมียเดียว รวมทั้งการเกิดการกดขี่ทางชนชั้นขึ้นครั้งแรก
พรอมๆกับการกดขี่ผูหญิงโดยผูชาย (Engels, 1977: 281 อางถึงใน
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 75)
นอกจากนี้ภรรยาในครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวมีสภาพไมตางไปจากโสเภณีนัก
(ภรรยา) ตางจากโสเภณีชั้นสูงเพียงเพราะเธอไมไดรับเงินเปนรายชั่ว
โมงเหมือนกับสินคา แตเธอขายตัวเองเปนทาสครั้งเดียวและเปน
ตลอดไป (Engels, 1977: 282 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 76)
การที่เองเกลสเสนอเชนนี้เพราะเขามองวาทั้งโสเภณีและภรรยาใหบริการทางเพศแกผูชายเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจเหมือนกัน แตภรรยายังตองขายบริการในการทํางานบานและดูแลเอาใจใสความ
เปนอยูของผูชายเพิ่มเติมดวย ซึ่งมีสภาพไมตางจากทาส ดังนั้นการพยายามบอกวา ครอบครัวแบบ
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ผัวเดียวเมียเดียวเกิดจากความรักนั้นไมจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งความรักที่แทจริงไมสามารถเกิดขึ้น
ไดในชนชั้นกระฎมพี เพราะการเกิดครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวมีจุดมุงหมายเพื่อตองการใหผู
หญิงซื่อสัตยและผูชายสามารถมีผูสืบทอดทรัพยสินที่เปนลูกแทๆของตนเทานั้น เองเกลสเชื่อวา
ความรักที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดเฉพาะในชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นที่ถูกกดขี่ เพราะชนชั้นนี้ไมมี
ทรัพยสินใหตองปกปองหรือสืบทอด การใชกฎหมายครอบครัวที่เอาเปรียบผูหญิงก็ไมคอยเกิดขึ้น
เพราะการใชกฎหมายเปนสิ่งเกินเลยสําหรับชนชั้นนี้ และเมื่อผูหญิงชนชั้นนี้ออกไปทํางานในโรง
งานอุตสาหกรรม กากเดนสุดทายของการปกครองของผูชายในบานก็หมดไปดวย เพราะผูหญิงไม
ตองพึ่งพิงผูชายในทางเศรษฐกิจอีกตอไป จะคงเหลืออยูบางก็คือความรุนแรงที่ผูชายใชกับผูหญิง
เพราะฉะนั้นครอบครัวชนชั้นกรรมาชีพไมจําเปนตองเปนครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว เพราะไมมี
เงื่อนไขใหตองเปน และการแตงงานที่ตั้งอยูบนความรักที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อตองทําให
สังคมทุนนิยมหมดไป และผูหญิงไมจําเปนตองพึ่งพิงผูชายทางเศรษฐกิจอีกตอไป
(วารุณี
ภูริสินสิทธิ์, 2545: 76)
สําหรับเองเกลส การเหนือกวาของผูชายในการแตงงานอยูเพียงที่ความเหนือกวาในทาง
เศรษฐกิจ คือผูชายสามารถเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินของครอบครัว ในขณะที่ผูหญิงไม
ไดเปนเจาของทรัพยสินดวย ซึ่งเกิดขึ้นไดในสังคมที่มีระบบการถือครองทรัพยสิน เพราะฉะนั้นการ
จะทําลายลางความเหนือกวาของผูชายในครอบครัว คือการทําลายระบบการครอบครองทรัพยสิน
โดยเอกชน การลมลางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมทั้งความสัมพันธทางทรัพยสินที่ถูกสราง
จากการผลิตแบบนี้ สําหรับการปลดปลอยผูหญิงนั้น จะทําไดก็ตองนําผูหญิงทั้งหมดเขาไปสูการ
ผลิตสาธารณะ และงานบานตองถูกเปลี่ยนใหเปนงานของสังคม การดูแลและใหการศึกษาแกเด็ก
ตองเปนเรื่องของสาธารณะ เองเกลสมีความคิดเห็นเชนเดียวกับมารกซวา การแบงงานกันทําตาม
เพศเปนเรื่องของธรรมชาติ เขากลาววา "การแบงงานกันทําที่เกิดขึ้นงานแรก คือ งานของผูชายและ
ผูหญิงในการใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก" ดังนั้นเขาจึงไมวิเคราะหเรื่องการแบงงานกันทําทางเพศเลย
แตมองวาภาระที่เกี่ยวกับงานบานและการเลี้ยงลูกเปนเรื่องที่สังคมตองเขาไปรับผิดชอบเพื่อที่ผู
หญิงจะไดสามารถออกไปสูการทํางานนอกบาน หรือเขาไปมีสวนรวมในการผลิตทางเศรษฐกิจได
เองเกลสเชื่อวาการกดขี่ที่ผูหญิงไดรับเกิดจากระบบเศรษฐกิจของสังคมโดยรวม ไมเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูหญิงและผูชาย เพราะฉะนั้นจึงเรียกรองใหผูหญิงเขารวมในการ
ตอสูเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางของระบบเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรมที่เปนอยูคือระบบทุนนิยม และเมื่อ
สังคมมีระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมแลว ผูหญิงก็จะหลุดพนจากการถูก กดขี่ขูดรีดไปดวย (Engels,
1977: 281 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 76-77)
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แนวคิดของมารกซและเองเกลสมีความสอดคลองกันในการเสนอวาการที่ผูหญิงถูกกดขี่
เปนผลมาจากระบบเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม
และมีความเลวรายมากขึ้นในระบบการผลิตแบบ
ทุนนิยม สตรีนิยมสายมารกซิสตเชื่อในความสําคัญของผูหญิงในการตอสูกับทุนในฐานะ "คนงาน"
แตไมใชในฐานะ "ผูหญิง" (Sargent, 1981 cited in Donovan, 2000) อุดมการณชายเปนใหญไมได
ถูกมองวามีสวนทําใหเกิดความดอยโอกาสของผูหญิง มารกซพูดถึงระบบชายเปนใหญอยูบาง แต
หมายถึงเฉพาะความสัมพันธทางการผลิตในครัวเรือน ซึ่งหัวหนาครัวเรือนเปนเจาของหรือควบคุม
ปจจัยการผลิตและจัดการแรงงานของสมาชิกภายในครอบครัว (McDonough and Harrison, 1978
อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 78) เพราะฉะนั้นสตรีนิยมสายมารกซิสตจึงถูกจํากัดกรอบความ
คิดในการวิเคราะหใหมองความเปนรองของผูหญิงไปที่งานที่ผูหญิงทําคืองานบาน ดังนั้น งานบาน
จึงเปนเรื่องที่สตรีนิยมสายนี้ใหความสนใจในการศึกษา โดยเสนอวา ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมทํา
ใหเกิดการแบงแยกการทํางานออกเปนงานสวนตัวคืองานบาน และงานที่ทํานอกบานซึ่งถือวาเปน
งานที่กอใหเกิดผลผลิต (productive work) และงานเหลานี้จะไดรับเงินคาจาง สวนงานบานที่ผูหญิง
ทําถูกมองวาเปนงานที่ไมไดสรางผลผลิต (nonproductive work) ไมมีคาจาง ระบบทุนนิยมพยายาม
ที่จะเก็บผูหญิงไวทํางานในบานโดยไมไดรับคาจาง การกระทําเชนนี้มีประโยชนตอระบบทุนนิยม
เพราะสามารถทําใหผูชายไดทํางานอยางเต็มที่ในที่ทํางานโดยไมตองเสียเวลามาทํางานบานหรือมา
ทําอาหาร และเจาของทุนไมจําเปนตองจายคาแรงงานสูงขึ้นเพื่อนํามาจายใหกับคนรับจางทํางาน
บาน เพราะมีภรรยาทําใหอยูแลว ระบบทุนนิยมยังทําใหงานบานมีคุณคานอยลงโดยอางวาเปนงาน
ที่ไมสรางผลผลิตใดๆ นักสตรีนิยมสายนี้มีหลายคนไดโตตอบขออางนี้ อาทิเชน มารกาเร็ต เบน
สตัน (Margaret Benston) ที่บอกวางานบานเปนงานที่หนักและยากลําบากไมนอยกวางานอาชีพ
อื่นๆ และเธอเสนอวาตองทํางานบานใหเปนเรื่องทางสังคม เปนเรื่องที่ชุมชนทํารวมกัน เชน การจัด
ใหมีการทําอาหารรวมกันในชุมชน แมการจัดการเชนนี้ผูหญิงก็คงเปนคนทําหนาที่ทําอาหารเชน
เดิม แตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ สังคมจะตระหนักมากขึ้นวางานทําอาหารหรืองานบานอื่นๆมีความจําเปน
ทางสังคมอยางไร และจะทําใหเกิดการรับรูทางสังคมมากขึ้นวางานบานนั้นเปนงานที่ยากลําบาก
เพียงใด สังคมจะไดใหความเคารพตอผูหญิงในฐานะที่ทํางานที่ยาก และไมสามารถกดขี่ผูหญิงโดย
อางวาเพราะเธอเปนกาฝากของสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 77-78)
ดอลลา คอสตา และ เอส. เจมส (Dalla Costa and S.James) ก็เปนนักสตรีนิยม ที่เสนอวา
งานบานไมใชงานที่ไมมีคุณคา แตงานบานเปนงานที่สรางผลผลิต โดยผูหญิงไมจําเปนตองไปอยู
ในกําลังแรงงาน เพราะงานที่ผูหญิงทําเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับคนงานทุกคน ไมวาจะเปนการจัดหา
อาหาร เครื่องนุงหมความสะดวกสบายในเรื่องที่อยูอาศัยและความอบอุนทางอารมณ สิ่งเหลานี้เปน
สิ่งที่จําเปนในการดํารงอยูของคนงานซึ่ง "มูลคาสวนเกิน"(surplus value) ไดถูกดูดออกไป ดังนั้นจึง
ถือไดวาผูหญิงเปนผูสรางคุณคาสวนเกินเหลานั้นดวย และเปนสวนสําคัญที่ทําใหระบบทุนนิยม
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ดําเนินไปได เพราะฉะนั้นคอสตาและเจมสจึงเสนอวาการทํางานบานควรไดรับคาเหนื่อยตอบแทน
ดวย โดยผูที่ตองจายคือรัฐและนายทุน ไมใชผูชายที่เปนปจเจก เพราะทั้งรัฐและนายทุนเปนผูได
ประโยชนจากการกดขี่ผูหญิงในเรื่องงานบานที่แทจริง สวนคาจางนั้นไมจําเปนตองเปนเงินสด แต
อาจจายในรูปแบบของสวัสดิการที่ใหกับแมที่เลี้ยงลูก เปนตน นักสตรีนิยมบางคนเห็นดวยกับขอ
เสนอนี้โดยมองวาการเรียกรองคาแรงสําหรับงานบานเปนการยกจิตสํานึกของแมบานใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานบานวามีความสําคัญทางสังคม
และแสดงใหเห็นถึงความจําเปนของ
ปริมณฑลสวนตัว อยางไรก็ตามการเรียกรองใหจายคาตอบแทนแกการทํางานบานไดถูกวิจารณจาก
นักสตรีนิยมบางสวนเชนกัน
โดยกลาววาการมีคาตอบแทนสําหรับงานบานจะทําใหผูหญิงไม
ตองการออกไปทํางานอยางอื่นนอกจากทํางานบาน และนําไปสูการยอมรับวางานบานคืองานของผู
หญิง (Hartmann, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 79)
แมสตรีนิยมสายมารกซิสตจะพยายามใหสังคมเห็นความสําคัญของงานบาน แตการจํากัดผู
หญิงใหอยูในบานและทําแตงานบานนั้น ไมใชสิ่งที่นักสตรีนิยมสายนี้เห็นดวย มิตเชล (Mitchell)
(1971) มองวาตําแหนงแหงที่ของผูหญิงในครอบครัวเปนเรื่องที่ถูกสังคมสรางขึ้น สังคมพยายาม
สรางวาผูหญิงที่แทจริงตองเปนแมบานและครอบครัวที่แทจริงจะมีภาพของความอุดมสมบูรณและ
สันติ แตในความเปนจริง ครอบครัวอาจเปนที่ของความรุนแรงและความสิ้นหวัง (Mitchell, 1971)
เคลลี่ (Kelly) (1984) เสนอวา ความคิดในเรื่องบานที่สังคมทุนนิยมพยายามสรางวาเปนที่หลบภัย
จากโลกการทํางานนั้น เปนการปดบังการแบงงานกันทําทางเพศ มันสรางมายาภาพเกี่ยวกับงานของ
ผูหญิงในบาน และซอนเรนความเปนจริงที่วางานบานเหลานี้ไดชวย "ผลิตซ้ํา" สังคมทุนนิยมและ
สังคมชายเปนใหญ งานบานและการดูแลลูกซึ่งเปนงานที่ไมไดรับคาจางและไมถูกใหความสําคัญ
ไดทําใหผูหญิงตองพึ่งพิงผูชายและผูกติดอยูกับบทบาทบริการและบทบาทที่เปนรองผูชาย (Kelly,
1984 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 80) ในขณะที่ ซาเร็ตสกี้ (Zaretsky) (1976) เห็นดวยวา
โลกสวนตัวหรือโลกของครอบครัวเปรียบเสมือนคุกที่แทจริง เพราะมันไดกันผูหญิงออกไปจาก
โลกสาธารณะอยางถาวร และปลอยใหผูหญิงมีชีวิตเพียงเพื่อเปนกําลังใจใหกับผูชายซึ่งเปนฝายที่ได
รวมในกิจกรรมของมนุษยที่แทจริง ซาเร็ตสกี้จึงเสนอใหกําจัดครอบครัวออกไปเพื่อเปนการทําลาย
คูตรงขามของครอบครัวกับงาน และเมื่อนั้นงานของภรรยาจะถูกมองวาเปนงานที่สรางผลผลิตและ
มีคุณคาเชนเดียวกับงานของสามี ถือวาเปนการเอาชนะการแบงแยกงานในโลกสวนตัวออกจากงาน
ในโลกสาธารณะที่สังคมทุนนิยมสรางขึ้น การทําใหงานบานเปนเรื่องสวนตัวของแตละครอบครัว
ของสังคมทุนนิยม ไดสรางความเปนปฏิปกษใหเกิดขึ้นระหวางผูหญิงและผูชาย และเปนการทําให
ผูหญิงเชื่อวาศัตรูของผูหญิงไมใชระบบทุนนิยม แตคือผูชาย เพราะผูหญิงทํางานใหผูชายในบาน
(Zaretsky, 1976 cited in Donovan, 2000)
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นอกจากการใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับงานบานแลว นักสตรีนิยมสายมารกซิสตยังให
ความสําคัญตอการทํางานนอกบานของผูหญิงดวย โดยมองวาภายใตระบบทุนนิยม แมวาผูหญิงได
เขาไปทํางานในปริมณฑลสาธารณะแลว แตงานที่ผูหญิงไดทําสวนใหญก็ยังคงเปนงานที่ถือวาเปน
"งานของผูหญิง" เชน งานพยาบาล งานทํากับขาว งานเย็บผา ครูโรงเรียนอนุบาล บารเร็ต (Barrett)
(1980) เสนอวา
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลของตําแหนงของผู
หญิงในฐานะคนงานรับจางแลว มันเปนไปไมไดที่จะหนีไปจากขอ
สรุปที่วาโครงสรางของครอบครัวและอุดมการณความรับผิดชอบ
งานบาน (ของผูหญิง) เปนตัวกําหนดที่สําคัญ (Barrett, 1980 cited in
Donovan, 2000: 121)
และเนื่องจากงานเหลานี้ถูกมองวาเปนงานของผูหญิง มีลักษณะที่ใกลเคียงกับงานบาน คาตอบแทน
ที่ผูหญิงไดรับจากการทํางานโดยเฉลี่ยจึงต่ํากวาผูชายไปดวย นักสตรีนิยมสายนี้ไดยกตัวอยางขอมูล
การทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกามาเสนอ เชน งานเลขานุการที่มีผูหญิงทําอยูรอยละ 99 จะไดเงิน
คาตอบแทนต่ํากวางานขับรถบรรทุกที่มีผูชายทําอยูรอยละ 98 หรืองานดูแลเด็กเล็กซึ่งมีผูหญิงทําอยู
รอยละ 87 จะไดคาจางแรงงานต่ํากวางานสงจดหมายซึ่งมีผูชายทําอยูรอยละ 88 นักสตรีนิยมเหลานี้
เสนอวาไมมีเหตุผลใดๆไมวาจะเปนเรื่องความสามารถ ความยากลําบากของงาน ที่จะนํามาใชเปน
ขออางตอการใหคาตอบแทนที่แตกตางกันนี้ นอกจากความเปนจริงที่วา งานที่ถูกมองวาเปนงาน
ของผูหญิงถูกตีคาใหต่ํากวางานที่ถูกมองวาเปนของผูชาย ทําใหคาตอบแทนที่ไดจึงนอยกวาไปดวย
ดังนั้นจึงไดมีการเสนอใหมีการพิจารณาคาตอบแทนตองานตางๆอยางวัตถุวิสัย เชน พิจารณาโดย
ตั้งอยูบนความรูความสามารถ ความเสี่ยงของงาน ความรับผิดชอบเปนตน ไมใชพิจารณาบนอคติ
ของเชื้อชาติ กลุมชาติพันธุ ชนชั้น หรือความเปนเพศ (Tong, 1989)
2.1.4 สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)
สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนถือวาเปนแนวคิดเดียวที่ไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจากแนวความ
คิดกระแสหลักของผูชาย ไมวาจะเปนแนวคิดเสรีนิยม แนวคิดมารกซิสตหรืออื่นๆ สํานักสตรีนิยม
ถอนรากถอนโคนเสนอวาการกดขี่ผูหญิงเกิดขึ้นเพราะเธอเปนผูหญิง กลาวคือผูหญิงถูกกดขี่เพราะ
เพศของเธอ และยังเสนอวาการกดขี่ทางเพศเปนรูปแบบที่เปนพื้นฐานและเปนการกดขี่แรกของการ
กดขี่ตางๆในสังคม (Beasley, 1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 89) นักสตรีนิยมสายนี้
เปนกลุมที่แยกตัวออกมาจากขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของพลเมืองและพวกซายใหมใน
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สหรัฐอเมริกาในชวงปลายทศวรรษ 1960 (Whelehan, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 90)
โดยมีความตั้งมั่นที่ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับพื้นฐานกวาที่พวกซายใหมดําเนินอยู คือ
ตองการเปลี่ยนในระดับถึงรากถึงโคน จึงเปนที่มาของชื่อ radical feminism อยางไรก็ตามตั้งแตทศ
วรรษ 1970 เปนตนมา สํานักคิดนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมาตลอด ซึ่งไอเซนสไตน
(Eisenstein) (1983) มองวาการเปลี่ยนแปลงในระดับถึงรากถึงโคนในระยะหลังนี้ไมไดหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทางโครงสรางทางสังคม แตหมายถึงการทําความเขาใจและตอสูภายในตัวเองของผู
หญิงหลีกหนีจากการตอสูทางการเมือง และถอนตัวจากความพยายามที่จะเขาไปอยูในโครงสราง
สังคมชายเปนใหญในทุกๆดาน (Eisenstein, 1983 cited in Donovan, 2000) ตัวอยางเชนงานของ
แมรี่ ดัลลี่ (Mary Daly) เปนตน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 89-90)
แนวคิดของสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน ถูกเสนออกมาในชวงตนทศวรรษ 1970 โดย
นักสตรีนิยมที่ถือวาเปนบุคคลสําคัญของแนวคิดนี้ คือ เคต มิลเล็ต (Kate Millett) เขียนหนังสือชื่อ
Sexual Politics งานชิ้นนี้ถูกกลาวถึงอยางกวางขวาง ใน Sexual Politics (1971) มิลเล็ตเสนอวาการ
เมืองหมายถึงความสัมพันธของโครงสรางอํานาจ การที่คนกลุมหนึ่งถูกควบคุมจากคนอีกกลุมหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการเมืองเรื่องเพศ (sexual politics) คือการที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงและสามารถ
ควบคุมผูหญิงใหอยูภายใตความตองการของผูชาย ทุกๆเสนทางของอํานาจภายในสังคมอยูในมือ
ของผูชายทั้งหมดอยางสมบูรณ และนั่นคือระบบชายเปนใหญ (patriarchy) การยอมรับของสังคม
ตอความสัมพันธทางเพศที่เหลื่อมล้ําทางอํานาจเชนนี้เกิดขึ้น
"ผานทาง "กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม" ของทั้งสองเพศ ไปสูการเมืองแบบชายเปนใหญในสวนที่เกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะ บท
บาทและสถานภาพ" (Millett, 1971: 46) กลุมที่ครอบงําในสังคม (ผูชาย) จะเปนผูกําหนดความเปน
ผูชายและความเปนผูหญิงตามคานิยมและความตองการของตน
ซึ่งมีผลตอบทบาทที่แตละฝาย
กระทําตอกัน และมีผลตอสถานภาพที่ตามมา เชน ความเปนผูหญิงหมายถึงความออนแอ ไมกลาตัด
สินใจ ชอบใชอารมณ ไมมีเหตุผล เพราะฉะนั้นผูหญิงจึงไมสามารถเปนผูนําในระดับตางๆได
ผูหญิงอยูในสถานะที่เปนรองเสมอมา ในทางเศรษฐกิจ ผูหญิงจะทํางานที่มีเกียรติทางอาชีพ
นอยกวาและไดรับคาตอบแทนต่ํากวา แมวาทางการศึกษาในสังคมตะวันตกผูหญิงไดรับโอกาส
ทางการศึกษาเทาเทียมผูชายแลว แตยังมีการแบงวิชาของ "ผูหญิง" เชน สาขามนุษยศาสตร,
สังคมศาสตร วิชาของ "ผูชาย" เชน วิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีผลตอเกียรติและคาตอบ
แทนที่ตามมาภายหลัง กลาวโดยรวมคือ "ความมีอํานาจสูงสุดของผูชาย...ถึงที่สุดแลว ไมไดอยูที่
ความแข็งแรงทางสรีระ แตอยูที่การยอมรับระบบคานิยม ซึ่งไมใชเรื่องทางชีวะ" (Millett, 1971: 48)
ความแตกตางระหวางเพศที่เขาใจกัน ไมวาจะเปนเรื่องบทบาทที่สําคัญหรือบุคลิกลักษณะ มีราก
ฐานมาจากวัฒนธรรมมากกวาชีวภาพ วัฒนธรรมดังกลาวคือวัฒนธรรมของระบบชายเปนใหญ และ
ถาเมื่อใดผูหญิงไมปฏิบัติตามลักษณะ "ความเปนหญิง" เธอจะถูกทํารายในลักษณะตางๆ
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เพราะฉะนั้นสิ่งที่มิลเล็ตเสนอคือ ตนเหตุของการกดขี่ผูหญิงอยูที่ระบบชายเปนใหญ และเปนตน
เหตุที่สําคัญกวาระบบชนชั้น เพราะมีความเปนสากล เปนปรากฏการณที่มีระยะเวลายาวนาน และมี
พลังมากกวาระบบชนชั้น เพราะระบบชายเปนใหญทําใหความสัมพันธที่เปนรองของผูหญิงเปน
เรื่องของธรรมชาติ นอกจากนี้เธอยังกลาววา การที่ผูหญิงตองพึ่งพิงทางเศรษฐกิจตอผูชาย ทําให
ความเปนชนชั้นหนึ่งชนชั้นใดที่ถาวรหรือแนนอนของผูหญิงเกิดขึ้นนอยกวาผูชาย ในขณะที่ระบบ
ชายเปนใหญสามารถแทรกซึมผานการแบงแยกทางชนชั้น ความแตกตางระหวางสังคมและยุคสมัย
ตางๆทางประวัติศาสตร การที่มิลเล็ตเสนอวาระบบชายเปนใหญเปนพื้นฐานหลักที่กอใหเกิดการ
กดขี่ทางเพศและเปนพื้นฐานที่สําคัญกวาชนชั้น ถือวาเปนการปฏิเสธแนวคิดมารกซิสตทั้งหมดที่
เสนอในเรื่องการกดขี่ผูหญิง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 90-91)
นอกจากนักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนที่กลาวมาแลว ยังมีนักสตรีนิยมอีกจํานวนมาก
ที่ชวยพัฒนาแนวคิดในสํานักคิดนี้ ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆไดดังนี้
1. ใหความสําคัญกับความเปนเพศผูหญิงในฐานะที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการกดขี่ทางเพศ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ผูหญิงถูกกดขี่เพราะเธอเปนผูหญิง และมองวา "ผูหญิงแตละคน...จะมีความ
เหมือนกันไมวาจะแตกตางกันในชนชั้น เชื้อชาติ อายุ กลุมชาติพันธุ สัญชาติ มากกวาที่ผูหญิงคนใด
จะเหมือนกับผูชาย" (Beasley, 1999: 54) เชน ผูหญิงไทยจะมีความเหมือนกับผูหญิงอเมริกัน มาก
กวาที่จะเหมือนกับผูชายไทย ดังนั้นจึงไดมีการเสนอความคิดเรื่องความเปนพี่นองของผูหญิงทั้ง
หมด (sisterhood) นอกจากนี้ยังมองวา การกดขี่ผูหญิงเปนรูปแบบการกดขี่ที่เปนพื้นฐานที่สุด และ
เปนกลุมคนที่ถูกกดขี่เปนกลุมแรกในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
2. ระบบชายเปนใหญเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการกดขี่ผูหญิง เปนระบบอํานาจ
ทางเพศซึ่งผูชายเปนผูครอบครองอํานาจสูงสุดและสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจ อุดมการณชายเปน
ใหญถูกหลอหลอมในสังคมผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทางสังคมตางๆ จากการ
วิเคราะหเชนนี้นักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนไดเชื่อมปริมณฑลสวนตัวกับปริมณฑลสาธารณะ
เพศในฐานะที่เปนปริมณฑลสวนตัวกลายเปนเรื่องการเมืองดวย (Eisenstein, 1979 cited in
Donovan, 2000) นักสตรีนิยมสายนี้บางคนมองวา ผูชายในฐานะเปนกลุมคนถือวาเปนศัตรูหลักของ
ผูหญิง และผูชายทุกคนมีอํานาจเหนือผูหญิงบางคนอยูเสมอ ผูชายในฐานะปจเจกอาจไมไดเปนผู
สรางระบบนี้ แตเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจากระบบที่เปนอยู
(Delphy, 1984 อางถึงใน
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 100)
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3. โครงการตางๆที่ถูกเสนอเพื่อการแกไขสภาพที่เปนอยูของสตรีนิยมสายถอนรากถอน
โคนมักมีลักษณะไปในทางปฏิวัติมากกวาปฏิรูป และตองการจะโคนลมทุกรูปแบบของการกดขี่ผู
หญิง โดยมองวาเปนไปไมไดที่จะเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศในระบบสังคมที่เปนอยู แตการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติจะไมใชเปนแบบฉับพลัน แตเปนการคอยๆสะสมชัยชนะไปทีละเล็กละ
นอย ผานการตอสูในระดับเล็กๆ สตรีนิยมสายนี้เนนที่การมีกลุมองคกรขนาดเล็ก มากกวากลุม
ขนาดใหญที่เปนทางการและมีการบริหารจากสวนกลาง (Beasley, 1999) และมีหลักการตอตาน
องคกรของพวกชนชั้นสูง (Whelehan, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 101)
4. เชื่อและเนนในความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิง โดยบางกลุมจากสายนี้เชื่อวาความ
แตกตางเกิดจากธรรมชาติ แตบางกลุมเชื่อวา ความแตกตางดังกลาวเปนเพราะโครงสรางสังคมหรือ
ถูกสรางขึ้นโดยวัฒนธรรม
5. ประเด็นที่ใหความสนใจศึกษามีหลากหลายมาก มีทั้งเรื่องศาสนา ศิลปะ ดนตรี สุขภาพ
วรรณกรรมและอื่นๆโดยมีความเชื่อวา ตองตั้งคําถามตอทุกๆแงมุมของชีวิตผูหญิงที่ผูหญิงเคยยอม
รับวาเปนมาตรฐาน เปนเรื่องปกติ เปนเรื่องที่ยอมรับได และหาวิถีทางใหมในการทําสิ่งตางๆ
(Chesler, 1972 cited in Donovan, 2000) สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนใหความสนใจศึกษาเปน
พิเศษในเรื่องความเปนแม และเรื่องเกี่ยวของกับกามารมณ เรื่องกามารมณถูกมองจากนักสตรีนิยม
สายนี้หลายคนวาเปนประเด็นที่สําคัญมากของสตรีนิยม เพราะความรุนแรงและการครอบงําที่ผูชาย
กระทําตอผูหญิงไดถูกทําใหเปนปกติและชอบธรรมในพฤติกรรมทางเพศ ผานทางความเชื่อที่วา
เมื่อเกี่ยวกับเรื่องกามารมณแลว ผูชายโดยธรรมชาติจะกาวราวและเปนผูนํา ในขณะที่ผูหญิงเปนฝาย
รองรับและเปนผูตาม และเมื่อกามารมณถือวาเปนพฤติกรรมที่เปนพื้นฐานที่สุดพื้นฐานหนึ่งของ
มนุษย การเปนรองของผูหญิงจึงถูกถือวาเปนบรรทัดฐานในบริบทอื่นๆดวย เชน การขมขืน,
การลวงละเมิดทางเพศ, การคาประเวณี และสื่อลามก สตรีนิยมสายนี้ตอตานสื่อลามก เพราะมองวา
เปนการแสดงกามารมณของผูหญิงเพื่อตอบสนองความตองการของผูชาย
สรางความสัมพันธ
ระหวางความรื่นรมยทางเพศกับความรุนแรงที่ผูชายกระทําตอผูหญิง ผูหญิงจะเปนรองอยูตลอดไป
ถากามารมณไมไดรับการทําความเขาใจใหม หรือการสรางความหมายใหม (Tong, 1989)
6. ใหความสําคัญกับรางกายของผูหญิง วากอใหเกิดความแตกตางระหวางผูหญิงกับผูชาย
และใหความสําคัญกับรางกายผูหญิงในฐานะที่เปนที่ซึ่งสามารถคนพบความรูเกี่ยวกับผูหญิง และ
เปนสิ่งที่นาชื่นชมยินดี
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7.
ใหความสนใจในการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนหญิงและความเปนชายรวมทั้ง
กามารมณหญิงชาย โดยเสนอวาความคิดดังกลาวไดถูกใชเพื่อสรางความเปนรองใหกับผูหญิง สง
ผลใหสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนมีความคิดในเชิงบวกตอสตรีรักรวมเพศและมองวา กามารมณ
ระหวางหญิงกับหญิงเปนกระบวนทัศนของกามารมณผูหญิง
ซึ่งเปนกามารมณที่ตอบสนองตอ
ความตองการและเติมเต็มความปรารถนาของผูหญิงเอง (Tong, 1989)
แนวคิดสตรีรักรวม
เพศ (Lesbianism) ไมใชเรื่องสวนบุคคล แตเปนเรื่องอัตลักษณทางสาธารณะ ซึ่งดึงใหผูหญิงมาอยู
รวมกันเปนชุมชนของผูหญิง บั่นทอนความเปนเจาของผูหญิงเปนการสวนตัวภายใตการแตงงาน
แบบกามารมณหญิงชาย แนวคิดสตรีรักรวมเพศเปนการคุกคามตออุดมการณ การเมือง และ
เศรษฐกิจ ที่มีพื้นฐานอยูที่ความยิ่งใหญของผูชาย นักสตรีนิยมที่มีความคิดเชนนี้ อาทิเชน
เอเด
รียน ริช (Adrienne Rich), แมรี่ ดัลลี่ (Mary Daly), ออเดร ลอรด (Audre Lorde) และ
ชารลอต บันช (Charlotte Bunch) (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 102)
2.1.5 สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism)
สํานักคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมเกิดขึ้นในชวงตนทศวรรษ 1970 ใกลเคียงกับสตรีนิยม
สายอื่นๆ และเปนผลที่มาจากความไมพอใจตอคําอธิบายของสายมารกซิสตที่มองไมเห็นมิติทาง
เพศโดยการไมนําเขาไปอยูในกรอบการวิเคราะหเลย ไดมีการอางถึงกรณีที่เลนินแสดงความไมพอ
ใจเมื่อ คลารา เซ็ตกิ้น (Clara Zetkin) ซึ่งเปนนักปฏิวัติคนหนึ่งที่สนับสนุนใหสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตรัสเซียถกเถียงในเรื่องที่เกี่ยวของกับเพศ โดยเซ็ตกิ้นเห็นวาเปนเรื่องจําเปนของผูหญิงที่
ตองทําความเขาใจในรูปแบบการกดขี่ที่เกิดขึ้นในปริมณฑล "สาธารณะ" ในขณะที่เลนินมองวาการ
ถกเถียงเรื่องนี้เปนการกระทําที่ไรสาระ เปนเรื่องหยุมหยิมที่ไมสําคัญ (Tong, 1989) การที่สตรีนิยม
สายสังคมนิยมใหความสําคัญมากขึ้นกับการทําความเขาใจสวนที่เปนพื้นที่สวนตัว ความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางหญิงชาย รวมทั้งหนาที่การใหกําเนิดเด็กของผูหญิงในการวิเคราะหการกดขี่ผู
หญิง ทําใหถูกมองวามีความเชื่อมโยงอยางมากกับสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Whelehan,
1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 115) อยางไรก็ตามสตรีนิยมสังคมนิยมไดปฏิเสธแนวคิด
หลายๆอยางของสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน เชน ขอเสนอที่วาสภาพทางชีวะเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดความเปนรองของผูหญิง (Jaggar, 1978 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 115) การอธิบายโดย
ใชผูหญิง รางกายของผูหญิง กามารมณและจิตสํานึกวาเปนพื้นฐานของอํานาจทางสังคมทั้งหมด ถือ
วาเปนการใหความสําคัญกับสาเหตุทาง "ธรรมชาติ"
หรือความคิดรวบยอดของสตรีนิยมสาย
ถอนรากถอนโคนที่ไมคํานึงถึงประวัติศาสตร และละเลยความสําคัญของประวัติศาสตรและการ
เมืองที่เปนตัวกําหนดการกดขี่ผูหญิง เปนตน (Campioni and Grosz, 1992 อางถึงใน วารุณี ภูริ
สินสิทธิ์, 2545: 116)
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แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมถือไดวายังมีความใกลชิดกับสตรีนิยมสายมารกซิสตอยู
หลายประการ สตรีนิยมสายนี้สวนใหญเชื่อในความเหมือนกันระหวางผูหญิงและผูชาย และยัง
วิเคราะหสังคมโดยแบงเปนโลกสวนตัวและโลกสาธารณะ และเสนอวาผูหญิงตองผลักดันใหโลก
สวนตัวเขาไปอยูในโลกสาธารณะ (Arneil, 1999) และใหความสนใจในประเด็นเรื่องการทํางาน
ของผูหญิงวาถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไรในสังคม อลิสัน แจ็กเกอร (Alison Jaggar) (1978) เสนอวา
สตรีนิยมสายสังคมนิยมเห็นดวยกับมารกซิสตวาการจะไดมาซึ่งการปลดปลอยหรือความเปนอิสระ
ของผูหญิง จําเปนที่ผูหญิงตองเขาไปรวมในการผลิตสาธารณะ แตงานที่ทํานั้นตองรวมถึงงานที่มี
เกียรติ อยูในระดับผูบริหารและไมควรมีสิ่งที่เรียกวา "งานของผูหญิง" ในพื้นที่สาธารณะอีกตอไป
เธอยอมรับวาสังคมนิยมเปนเงื่อนไขแรกที่สําคัญในการปลดปลอยผูหญิง แตเงื่อนไขนี้เพียงอยาง
เดียวไมพอ เพราะอคติทางเพศยังคงดํารงอยูแมวาการเปนเจาของปจจัยการผลิตโดยสาธารณะเกิด
ขึ้นแลวก็ตาม สําหรับแจ็กเกอร
สตรีนิยมสายสังคมนิยมสามารถที่จะมองไดวาเปนสวนขยายของ
ลัทธิมารกซตามแบบฉบับ (เพราะ) แทจริงแลวใชแนวคิดที่เหมือน
กันในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย เกี่ยวกับอิสรภาพและความ
เทาเทียมกัน และเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ แต (สตรีนิยมสายสังคม
นิยม) พยายามที่จะแสดงใหเห็นวา สภาพการณของผูหญิงและ
ปริมณฑลของความสัมพันธสวนตัวโดยทั่วๆไป
ตองการการ
วิเคราะหอยางละเอียดมากกวานี้จากมารกซิสต (jaggar, 1978: 18
อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 116)
และความสัมพันธในปริมณฑลสวนตัวระหวางหญิงกับชายที่ไมเทาเทียมกันเชิงอํานาจนี้จําเปนตอง
มีการเปลี่ยนแปลง และเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกอนการเปลี่ยนแปลงในการเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต
นักสตรีนิยมสายสังคมนิยมบางคนเชน ซิลลาห ไอเซนสไตน (Zillah Eisenstein) มองวา
สตรีนิยมสายสังคมนิยมเกิดขึ้นมาจากแนวคิดมารกซิสตและสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน โดย
เสนอวาการวิเคราะหทางชนชั้นของมารกซิสตเปรียบเสมือนสภาพสถานะเดิม (Thesis) ในขณะที่
การวิเคราะหแนวระบบชายเปนใหญของสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนเปนความคิดดานปฏิปกษ
(antithesis) สวนสตรีนิยมสายสังคมนิยมคือการสังเคราะหความคิดตรงขามทั้งสองนั้น (synthesis)
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สตรีนิยมสายสังคมนิยมมีภาระหนาที่ในการทําความเขาใจระบบของ
อํานาจที่เกิดจากทุนนิยมชายเปนใหญ (capitalist patriarchy)…(การ
ใชวลี) ทุนนิยมชายเปนใหญเพื่อเปนการเนนถึงความสัมพันธเชิง
วิภาษวิธีที่สนับสนุนกันและกันระหวางโครงสรางทุนนิยมชนชั้น
และโครงสรางสูงต่ําทางเพศ การทําความเขาใจถึงการพึ่งพิงกันและ
กันของทุนนิยมและระบบชายเปนใหญเปนเรื่องสําคัญสําหรับการ
วิเคราะหทางการเมืองของสตรีนิยมสายสังคมนิยม
(Eisenstein,
1979: 5 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 117)
ไอเซนสไตนมองวาทุนนิยมใชระบบชายเปนใหญ
และระบบชายเปนใหญถูกนิยามจากความ
ตองการของระบบทุนนิยม ระบบชายเปนใหญเปนสวนทําใหเกิดการจัดระดับขั้นสูงต่ําทางเพศ ทํา
ใหผูหญิงซึ่งอยูในฐานะที่เปนรองเปนผูถูกควบคุมทางการเมือง ในขณะเดียวกันทุนนิยมในฐานะที่
เปนระบบชนชั้นทางเศรษฐกิจที่มีจุดหมายในการหากําไรก็ทําหนาที่บํารุงเลี้ยงการจัดระดับสูงต่ํา
ของระบบชายเปนใหญ ระบบทุนนิยมและชายเปนใหญไมไดเปนระบบที่เปนอิสระจากกัน และไม
ใชระบบเดียวกัน แตทั้งสองระบบพึ่งพิงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เธอเสนอวาสังคมทุนนิยมชาย
เปนใหญเกิดขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ และกลางศตวรรษที่ 19 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยระบบชายเปนใหญเกิดขึ้นกอน ผานทางการดํารงอยูของการจัดระดับทางเพศใน
สังคม อันเปนผลจากคําอธิบายทางอุดมการณและการเมืองของความแตกตางทางชีวภาพ วัฒน
ธรรมชายเปนใหญไดถูกสืบทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง เพื่อปกปองความสูงต่ําทางเพศ
ในสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 118) ไอเซนสไตนอธิบายวาในสังคมทุนนิยมชายเปนใหญ ผู
หญิงอยูในสภาพที่ถูกกดขี่ทั้งจากระบบทุนนิยมและชายเปนใหญ ผูหญิงถูกนิยามวาเปนแม ไมใช
คนทํางานในอุดมการณชายเปนใหญซึ่งเปนอุดมการณชนชั้นปกครอง ทําใหผูหญิงตองผูกติดอยูกับ
การทํางานบานที่ไมไดรับคาตอบแทน เพราะงานบานในสังคมทุนนิยมไมใชงานการผลิตจึงไมมีคา
ตอบแทน เพราะผูหญิงไมเคยถูกนิยามวาเปนคนทํางานและมักถูกมองวาเปนเพศที่ดอยกวา ไดมีการ
พยายามปรับในเชิงอุดมการณสําหรับการทํางานของผูหญิงโดยมีคานิยมใหมวา
"แมผูทํางาน"
(working mother) โดยที่ผูหญิงยังไมสามารถหลุดออกจากนิยามของระบบชายเปนใหญได นั่นคือผู
หญิงคือแม พวกกระฎมพีในฐานะที่เปนชนชั้นจะไดรับผลกําไรจากคาแรงงานที่ต่ําของผูหญิง ขณะ
ที่ผูชายในฐานะปจเจกบุคคลไดรับประโยชนจากแรงงานที่ผูหญิงทําใหผูชายในครอบครัว ผูชาย
ไมวาจะอยูในชนชั้นใดไดรับประโยชนจากระบบอภิสิทธิ์จากสังคมชายเปนใหญ (Eisenstein, 1979
cited in Donovan, 2000) ไอเซนสไตนเสนอวาความสัมพันธทางสังคมของทุนนิยมชายเปนใหญ
ของสังคมอเมริกัน ถูกรักษาและสืบทอดผานทางอุดมการณเสรีนิยม ความเชื่อในความยิ่งใหญเหนือ
กวาของผูชายและอคติทางเชื้อชาติ เพราะฉะนั้นการจะทําลายความสัมพันธแบบชายเปนใหญ
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ตองทําลายโครงสรางของระบบสูงต่ําทางเพศ ทางเชื้อชาติ และทางชนชั้น ที่ไดรับการรักษาไวบาง
สวนจากการแบงงานกันทําทางเพศ (Eisenstein, 1979 cited in Donovan, 2000)
สํานักคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมไดถูกแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆตามแนวคิดที่ใชในการ
วิเคราะหเรื่องการกดขี่ผูหญิง ไดแก การวิเคราะหแบบระบบคู (dual system) คือ อธิบายการกดขี่ผู
หญิงโดยพิจารณาทั้งจากระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยม และเสนอวาทั้งสองระบบมีความ
แตกตางกันแตสัมพันธกันอยางวิภาษวิธี
ดังนั้นการทําความเขาใจตอการกดขี่ผูหญิงจําเปนตอง
วิเคราะหทั้งสองระบบนี้แยกจากกัน นักสตรีนิยมเดนๆ ที่จัดอยูในกลุมนี้ เชน จูเลียต มิตเชล (Juliet
Mitchell) และ ไฮดี ฮารตมัน (Heidi Hartmann) อีกกลุมหนึ่งคือการวิเคราะหแบบระบบหนึ่งเดียว
(unified system) คือ การเสนอวาระบบทุนนิยมไมสามารถแยกออกจากระบบชายเปนใหญ เหมือน
กับจิตใจไมสามารถแยกออกจากรางกาย เพราะฉะนั้นในการทําความเขาใจตอการกดขี่ผูหญิงจําเปน
ตองวิเคราะหทั้งสองระบบไปดวยกันโดยใชความคิดรวบยอดเพียงอันเดียว
นักสตรีนิยม
สายสังคมนิยมที่อยูแถวนี้และเปนที่รูจัก เชน อลิสัน แจ็กเกอร และ ไอริส ยังก (Iris Young) (วารุณี
ภูริสินสิทธิ์, 2545: 119)
2.1.6 สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (Postmodern Feminism)
สตรีนิยมสํานักคิดนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม และเริ่มเปนที่กลาวถึงในชวง
ทศวรรษ 1980 เปนตนมา สตรีนิยมสายหลังสมัยใหมถูกอางถึงในชวงแรกๆวาเปนสตรีนิยมฝรั่งเศส
เนื่องจากผูหญิงที่เสนอแนวคิดนี้อยางชัดเจนสวนใหญเปนชาวฝรั่งเศส หรือไมก็เปนผูที่อาศัยใน
ประเทศฝรั่งเศส นักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสในกลุมนี้ที่เปนที่รูจักและกลาวถึงมาก คือ เอเเลน ซีซู
(Helene Cixous), ลูซ อีริกาเรย (Luce Irigaray) และจูเลีย คริสติวา (Julia Kristeva) ทั้งสามคนเปน
นักเขียน จึงทําใหความสนใจของพวกเธอสวนใหญอยูที่ภาษา โดยมองวาภาษามีฐานะที่ไมเปนเพียง
แตเปนสิ่งที่แสดงออก แตเปนสิ่งที่สรางความหมายในวัฒนธรรมชายเปนใหญ (Beasley, 1999 อาง
ถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 161) ภาษาถูกมองจากนักสตรีนิยมวาไดสรางและรักษาไวซึ่ง อัต
ลักษณความเปนเพศซึ่งกอใหเกิดความดอยกวาของผูหญิง ปฏิบัติการทางภาษาศาสตรหลอมความ
เชื่อมโยงระหวางอัตลักษณของบุคคลเขากับอัตลักษณความเปนเพศ ผลของการครอบงําทางภาษา
ศาสตรโดยผูชายไดมีหลักฐานแสดงอยางมากมายในงานของนักสตรีนิยม (Hekman, 1990 cited in
Donovan, 2000) นักคิดทั้งสามยังมีแนวโนมที่ไมสนใจตอโลกที่เปนจริง แตมุงสนใจศึกษาถึง
การสรางความหมายทางวัฒนธรรม หรือความหมายที่อยูเหนือวัตถุ ไมไดหมายความวาปฏิเสธ
ความจริง แตมองวาความจริงไมสามารถเขาใจไดโดยปราศจากคุณคาทางสังคม เพราะฉะนั้นจึง

29

สนใจที่จะศึกษาวาคุณคาทางสังคมนั้นถูกสรางอยางไร (Beasley, 1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 161)
ซีซูเสนอวามีแบบการเขียนที่มีลักษณะที่เปนแบบชายและเปนแบบหญิง และเนื่องจาก
สาเหตุทางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ทําใหการเขียนแบบชายมีสถานะอยูเหนือแบบหญิง ซีซู
ปฏิเสธการเขียนแบบชายในประเด็นที่วาการเขียนแบบชายจะแสดงความเปนคูตรงขาม ความคิด
แบบชายจะแบงแยกความเปนจริงโดยเสนอความคิดรวบยอดเปนคูของขั้วตรงขาม และขั้วหนึ่งจะ
เหนือกวาขั้วหนึ่งเสมอ เชน พระอาทิตย/พระจันทร กลางวัน/กลางคืน และผูชาย/ผูหญิง โดยที่ผูชาย
เปนดานที่บวกเสมอ ผูชายอยูดานเดียวกับวัฒนธรรม ความสวาง สวนผูหญิงอยูดานเดียวกับธรรม
ชาติ ความมืด เพราะฉะนั้นผูชายจึงเปนตัวตน ในขณะที่ผูหญิงมีสภาพเปน "ผูอื่น" ของผูชาย ผูหญิง
ดํารงอยูในโลกของผูชายตามการกําหนดของผูชาย ซีซูเรียกรองใหผูหญิงเขียนอยางผูหญิง เขียน
แบบไมตองคิด การเขียนแบบหญิงที่เธอเสนอคือ มีลักษณะแบบจดบันทึก เขียนเปนลักษณะราง
งายๆ ไมปะติดปะตอ ไมติดอยูในรูปแบบกฏเกณฑ ในขณะที่การเขียนที่สัมพันธกับความเปนชาย
คือ การเขียนที่เปนการสะสมภูมิปญญาของมนุษยชาติ ซึ่งเปนความคิดที่ถูกประทับตราการยอมรับ
อยางเปนทางการ จึงทําใหไมสามารถเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง สวนการเขียนแบบหญิงไมเพียง
แตจะเปนรูปแบบการเขียนแบบใหมเทานั้น แตเปน "ความเปนไปไดอยางมากของการเปลี่ยนแปลง
เปนพื้นที่วางที่สามารถใชเปนจุดเริ่มตนในการโคนลมความคิด (ที่ดํารงอยู) เปนการเคลื่อนไหวขั้น
ตนของการแปลเปลี่ยนมาตรฐานของสังคมและวัฒนธรรม" (Tong, 1989: 225) การพัฒนาการเขียน
แบบหญิงที่อยูนอกเหนือระเบียบทางสัญลักษณหรือกฎเกณฑทางภาษาของผูชาย สามารถเปลี่ยนวิถี
ในการคิดและเขียนของโลกตะวันตก และทําใหผูหญิงมีพื้นที่ในโลกนั้น เธอเชื่อวาผูหญิงสามารถ
หนีออกจากระบบคิดแบบคูตรงขามแบบชาย ผูหญิงมีความสามารถในการปฏิวัติ โดยเริ่มจากการ
ใหความสําคัญและสํารวจรางกายของผูหญิงเอง เพราะรางกายและกามารมณของผูหญิงเปนบอเกิด
การเขียนแบบหญิง การเขียนแบบหญิงมีลักษณะไมตางจากกามารมณของเธอ คือ เปดเผยและหลาก
หลาย แตกตางและมีจังหวะจะโคน เต็มไปดวยความรื่นรมยและความเปนไปได เธอเสนอวาความ
ปรารถนาทั้งมวล (ไมใชเหตุผล) เปนวิถีทางในการหนีออกจากความคิดรวบยอด ที่จํากัดของความ
คิดแบบตะวันตก "แรงขับทางปาก ทางทวาร ทางเสียง-ทั้งหมดของแรงขับเหลานี้เปนความเขมแข็ง
ของเรา และในหมูแรงขับเหลานั้นคือแรงขับในการตั้งครรภ-ซึ่งเหมือนกับความปรารถนาในการ
เขียน: ปรารถนาในการมีชีวิตจากภายใน ปรารถนาในรางกายที่ขยายออก ในภาษา ในเลือด" (Tong,
1989: 226)
แมวานักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสเปนกลุมแรกที่นําความคิดหลังสมัยใหมมาใชในการอธิบาย
ความเปนรองของผูหญิง แตเฮกแมน (Hekman) (1990) มองวาแนวคิดหลังสมัยใหมไดเขามามี
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อิทธิพลตองานของนักสตรีนิยมกลุมอื่นๆดวยในชวง 15 ปที่ผานมา (Hekman, 1990 cited in
Donovan, 2000) แนวคิดหลังสมัยใหมบางสวนไดปรากฏในงานของ ไอริส ยังก (Iris Young) (งาน
ที่ปรากฏตั้งแตป ค.ศ.1985 เปนตนมา) และ อลิซ จารดีน (Alice Jardine)
ไดมีการใชแนวคิด
หลังสมัยใหมผสมผสานกับสตรีนิยมในงานของ เฟรเซอร และนิโคลสัน (Fraser and Nicholson)
และไดมอนด และ ควินบี้ (Diamond and Quinby) โดยงานเหลานั้นไดเสนอใหนําแนวคิดหลังสมัย
ใหมมาปรับใชโดยคํานึงถึงมิติทางการเมืองเพื่อบรรลุถึงความตองการของสตรีนิยม เฮกแมนมองวา
เจน แฟลกซ (Jane Flax) เปนนักสตรีนิยมปจจุบันเพียงคนเดียวที่กลาวอยางชัดเจนถึงการแตงงาน
ระหวางแนวคิดหลังสมัยใหมและสตรีนิยม โดยยึดหลักการของแนวคิดหลังสมัยใหมอยางตอเนื่อง
เจมสัน (Jameson) ไดใหคําจํากัดความของแนวคิดหลังสมัยใหมไววา
เปนความคิดรวบยอดทางเวลาที่หมุนเวียนมาซึ่งหนาที่ของมันคือเพื่อ
เชื่อมสัมพันธการเกิดขึ้นของลักษณะจําเพาะที่เปนทางการแบบใหม
ของวัฒนธรรม พรอมกับการเกิดขึ้นของชีวิตทางสังคมชนิดใหมและ
ระเบียบเศรษฐกิจใหม–สิ่งที่ถูกเรียกอยางสละสลวยบอยๆวา ความ
ทันสมัยหลังอุตสาหกรรมหรือสังคมบริโภค สังคมของการสื่อสาร
หรือการเปดตัวในที่สาธารณะหรือทุนนิยมขามชาติ
(Whelehan
1995: 200 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 164)
กอนที่จะปรากฏกระแสแนวคิดหลังสมัยใหม สังคมในยุคสมัยใหมหรือสังคมอุตสาหกรรมไดถูก
ครอบงําอยูภายใตกรอบความรูยุครูแจง คือเชื่อวาความเปนจริงสามารถคนหาไดผานทางเหตุผล
เหตุผลทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่นๆเชื่อในเรื่องความสัมบูรณ เชื่อวามี "กฎ" ที่แนนอนในการ
กําหนดหรืออธิบายความเปนไปของโลกทางธรรมชาติและสังคม หนาที่ของมนุษยคือพยายามคน
หากฎนั้นโดยใชหลักการของเหตุผล ระบบคิดแบบคูตรงขามก็ถือวาเปนระบบคิดที่กอใหเกิดในยุค
สมัยใหมดวย สํานักคิดกระแสหลักที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเสรีนิยม มารกซิสต สังคมนิยม ลวนมีราก
ฐานมาจากกรอบความรูแบบสมัยใหมทั้งสิ้น เสรีนิยมยอมรับในเรื่องเหตุผล มารกซิสตและสังคม
นิยมเชื่อในการคนหาความจริง ธรรมชาติที่แทจริงของมนุษยและการปลดปลอย ดังนั้นสตรีนิยม
สายตางๆ ที่รับแนวคิดของสํานักคิดเหลานี้จึงมีรากฐานมาจากแนวคิดสมัยใหมเชนกัน สตรีนิยม
สายเสรีนิยมจะใหความสําคัญกับมนุษยที่มีเหตุผล
เรียกรองใหผูหญิงมีระบบคิดที่มีเหตุผลให
ไดเชนเดียวกับชาย สตรีนิยมสายมารกซิสต และสังคมนิยมเรียกรองใหผูหญิงพยายามหาธรรม
ชาติที่แทจริงและตอสูเพื่อปลดปลอยตัวเอง แมแตสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนก็ตกอยูภายใต
อิทธิพลกรอบความรูยุคสมัยใหมในการยอมรับระบบคิดแบบคูตรงขาม คือแบงเปนผูชาย/ผูหญิง
ยอมรับในคุณลักษณะที่ถูกกําหนดวาเปนของผูหญิง เชน การไมมีเหตุผล แตพยายามอธิบาย
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วานั่นเปนสิ่งที่ดี หรือบางคนในสายนี้ยอมรับในธาตุแทของผูหญิง คือเชื่อวามีความเปนธรรมชาติที่
แทจริงของมนุษย (Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000)
แนวคิดหลังสมัยใหมปฏิเสธความเชื่อหรือระบบคิดของยุคสมัยใหมทั้งหมด ปฏิเสธกรอบ
ความรูยุครูแจง ปฏิเสธระบบคิดแบบคูตรงขาม ไมเชื่อในเรื่องการมีคําอธิบายที่เปนหลักแบบเดียว
ในการอธิบายปรากฏการณตางๆในโลกนี้ ปฏิเสธความเชื่อที่วาวิทยาศาสตรแบบ "วัตถุวิสัย" จะ
สามารถคนพบกฎของความเปนจริงที่ดํารงอยูอยางอิสระ ปฏิเสธความเปนไปไดที่จะมุงหาหลัก
การจริยธรรมสากลและระดับชาติ ปฏิเสธการแบงแยกสุนทรียศาสตรออกจากอาณาจักรของวิทยา
ศาสตร จริยธรรม และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และเสนอวาไมควรมอง
วาวิทยาศาสตร จริยธรรม และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และเสนอวาไม
ควรมองวาวิทยาศาสตร จริยธรรมและศิลปะเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน แนวคิดหลังสมัยใหมยัง
ปฏิเสธความเชื่อในหลักการพื้นฐานนิยม (Foundationalism) ซึ่งเปนแนวความคิดที่วาความรูจะมี
ฐานอยูบนหลักการที่มั่นคงที่มีมากอนแลว และเสนอวาไมมีความจริงที่เปนวัตถุวิสัย เพราะความ
จริงเองไดถูกผลิตขึ้นผานทางรูปแบบของการสังเกตและวาทกรรมที่ถูกกําหนดโดยกรอบทาง
ทฤษฎีที่สมมติขึ้น ดังนั้นจากพื้นฐานความคิดดังกลาว แนวคิดหลังสมัยใหมจึงปฏิเสธโครงการทาง
การเมือง ที่เกี่ยวกับการปลดปลอยเพื่อนําไปสูความเปนอิสระที่เปนสากลผานทางการใชเหตุผลของ
ความรูเหลานั้น เพราะวาความรูเหลานั้นไมสามารถที่จะไดมา แนวคิดนี้จะมุงความสนใจไปที่ความ
สัมพัทธ ความแตกตาง ความเปนพหุ ความเปนสวนๆ ไมใชความเปนทั้งหมด สุนทรียศาสตรที่เปน
แบบฉบับของตนเอง เหตุการณที่ไมไดคาดเดาไวกอน และกลวิธีทางภาษา (Waugh, 1998 อางถึงใน
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 165)
นักคิดที่ถือวาอยูในกลุมที่มีแนวคิดหลังสมัยใหมเริ่มมาจากนิทเช (Nietzsche) และคนอื่นๆ
อาทิเชน ฮาน เกอรก กาดาเมอร (Han Georg Gadamer), ฌอง ฟรองซัวส ลีโอตาร (Jean Francois
Lyotard), มิเชล ฟูโก (Michel Foucault), ฌาก แดริดา (Jacques Derrida), ริชารด รอรตี้ (Richard
Rorty) แตความคิดของนักคิดที่ถูกอางถึงในงานที่เกี่ยวของกับสตรีนิยมอยูเสมอๆมีอยู 2 คน คือ ฟู
โกและเดอรริดา (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 166)
ฟูโกถือวาเปนนักคิดแนวหลังสมัยใหมที่มีชื่อเสียงมาก แนวความคิดของเขาที่ไดมีการนํา
มาใชหรืออางถึงในสตรีนิยมกันมากคือ ความคิดเรื่องอํานาจและความรู (Power/Knowledge)
และความคิดเรื่องความเปนเพศที่เสนอในหนังสือ History of Sexuality ในเรื่องของอํานาจฟูโก
เสนอวา "อํานาจมีอยูในทุกที่ในสังคม อยูในปฏิสัมพันธทางสังคม อํานาจถูกผลิตจากชวงขณะหนึ่ง
ไปสูอีกชวงขณะหนึ่ง
ในทุกๆจุดหรือคอนขางในทุกความสัมพันธจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง
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อํานาจอยูในทุกที่ไมใชเพราะวามันหอมลอมทุกๆสิ่ง แตเพราะวามันมาจากทุกๆแหง" (Woodhull,
1988: 168 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 166) อํานาจมีหลากหลายศูนยกลาง และไมไดถูกจัด
ระเบียบจากหลายๆ หลักการ และเปนสวนหนึ่งของทุกแงมุมของชีวิตทางสังคม ดํารงอยูภายในของ
ทุกความสัมพันธทางสังคม อํานาจเปนพลังของความสัมพันธที่หลากหลาย เปนการโตตอบกันของ
วาทกรรมตางๆ ดังนั้นอํานาจจึงไมไดดํารงอยูที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรืออยูเฉพาะกับรัฐ แตอยู
ในทุกๆแหงของสังคม (Martin, 1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 167) การดําเนินการของ
อํานาจผานทางปฏิบัติการทางวาทกรรมไดผลิตความคิดในเรื่องความจริง (Truth) ซาวิซกี (Sawicki)
(1988) เสนอวาการวิเคราะหเรื่องอํานาจตามแนวความคิดของฟูโก มีขอดีหลายประการคือ ทําให
ขอบเขตเรื่องสวนตัวเปนเรื่องการเมือง (อํานาจมีอยูในทุกๆแหงซึ่งมีรวมทั้งในปริมณฑลสวนตัว
ดวย) ซึ่งซาวิซกีมองวาเปนการหลีกเลี่ยงที่จะตกลงไปในความเชื่อของพวกเสรีนิยม ที่เห็นวาความ
ปรารถนาและความสัมพันธสวนบุคคลเปนเรื่องของอํานาจภายนอก
นอกจากนี้ทําใหผูหญิง
สามารถเห็นไดวาความแตกตางในหมูผูหญิงเปนประโยชนมากกวาที่จะเปนการคุกคาม ความแตก
ตางสามารถเปนประโยชนไดถาเราสามารถเพิ่มจํานวนของแหลงการตอตานที่มีตอความสัมพันธที่
กดขี่ที่มีอยูทั่วไปในทุกแงมุมของสังคม (อํานาจมีอยูในทุกๆที่ และการตอตานก็มีอยูในทุกๆที่เชน
กัน) การยอมรับในความแตกตางของผูหญิงดวยกันจะทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําให
สามารถคนพบพื้นฐานในการสรางความรวมมือกันได (Sawicki, 1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 167) ขอดีอีกประการหนึ่งคือ ความคิดของฟูโกที่เสนอวาทฤษฎีก็เปนเรื่องการเมือง เขา
ปฏิเสธการมีทฤษฎีเดียวที่ใชอธิบายครอบคลุมปรากฏการณที่เกิดในที่ตางๆ (grand theory) เพราะ
มองวาเปนเรื่องที่เปนไปไมไดและไมพึงประสงค เขาใหความสําคัญกับลักษณะเฉพาะเจาะจงและ
ความเปนอิสระของวิถีตางๆของการกดขี่ที่ดํารงอยูในสังคม เพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อวาควรมีความ
เปนพหุนิยมของทฤษฎี สวนเฮกแมน (Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000) มองวามุมมองของ
ฟูโกเกี่ยวกับความรูและอํานาจ ที่เสนอวาอํานาจไมไดถูกรวมอยูเฉพาะในปริมณฑลเดียวของสังคม
แตถูกกระจายไปทั่วทุกสถาบันของสังคมที่ประกอบกันเปนสังคมนั้น มีความเหมาะสมกับการเมือง
ของสตรีนิยม เพราะทําใหเขาใจไดวาวาทกรรมที่สรางผูหญิงใหดอยกวาชายไมไดดํารงอยูที่สถาบัน
เดียวแตกระจายอยูทุกแงมุมของสังคม เพราะฉะนั้นการแกไขความเปนรองของผูหญิงทางการเมือง
หรือเศรษฐกิจเพียงดานเดียวไมไดทําใหสถานะของผูหญิงดีขึ้นอยางแทจริง ผูหญิงจําเปนตองคัด
คานความรู วาทกรรมของอํานาจ ที่ทําใหผูหญิงดอยกวาผูชายในทุกๆที่ในสังคม
(วารุณี ภูริ
สินสิทธิ์, 2545: 166-168)
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนเพศและอํานาจ ฟูโกเสนอวา ปจเจกบุคคลไดถูกควบคุมผาน
ทางการเปนเพศใดเพศหนึ่ง โดยเฉพาะผานทางการสรางวาทกรรมในวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับมนุษย
และปฏิบัติการที่เกี่ยวของและผานทางวาทกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราดวย (Sawicki,
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1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 168)) เพราะฉะนั้น สําหรับฟูโก วาทกรรมที่เกี่ยวกับความ
เปนเพศเปนแกนแทในการยึดกุมการทํางานของอํานาจ ไมใชตัวพฤติกรรมทางเพศหรือประวัติ
ศาสตรของมัน กลาวอีกนัยหนึ่งการทําความเขาใจในเรื่องอํานาจในความเปนเพศตองศึกษาที่วาท
กรรมของมัน ไมใชพิจารณาที่ตัวการกระทําทางเพศหรือที่ความเปนมา ฟูโกกลาววา
ความเขมแข็งที่แทจริงของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยผู
หญิงไมไดอยูที่การไดอางถึงความมีลักษณะเฉพาะของความเปน
เพศของพวกเธอและสิทธิตางๆ ที่สัมพันธอยูกับมัน แตอยูที่พวกเธอ
ไดเอาตัวเองออกจากวาทกรรมที่ชี้นําอยูภายในสถาบันของความ
เปนเพศถึงที่สุดแลว จริงๆแลว มันคือขบวนการเคลื่อนไหวของการ
ทําใหไมเปนเรื่องเพศ (desexualization) การแทนที่อันมีผลเชื่อมโยง
กับเรื่องเพศซึ่งเปนศูนยกลางของปญหา สรางความตองการเพื่อรูป
แบบตางๆของวัฒนธรรม วาทกรรม ภาษาและอื่นๆ ซึ่งไมใชเปน
การกําหนดที่แข็งทื่อและการบังคับที่มีตอเพศของพวกเธออีกตอไป
(Martin, 1988: 12 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 168)
ฟูโกเสนออีกวา เพศทางสรีระกําหนดเอกภาพที่จอมปลอมเพื่อรักษาไวและขยายกฎเกณฑ
ของความเปนเพศภายใตปริมณฑลการสืบพันธุ ดังนั้นความสอดคลองกันของการเปนเพศดําเนิน
การในแนวเดียวกัน ไมใชเปนพื้นฐานการเมืองแตเปนผลของการเมือง (Butler, 1999) เขายังเสนอ
เพิ่มเติมวา การตอสูทางการเมืองตองไมทําใหเปนเรื่องทางเพศ
เพราะในความเปนจริงอัต
ลักษณของบุคคลประกอบขึ้นดวยความสัมพันธทางสังคมและปฏิบัติการอันมากมายที่บุคคลนั้น
เกี่ยวของดวย และในความสัมพันธเหลานั้นบางครั้งก็ขัดแยงกันและเปนพลวัต เพราะฉะนั้นการตอ
สูทางการเมืองก็จะเปนเชนนั้นดวย (Sawicki, 1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 169) กลาว
คือ อัตลักษณของผูหญิงคนใดคนหนึ่งไมใชประกอบขึ้นจากความเปนเพศหญิงแตเพียงอยางเดียว
แตประกอบดวยสิ่งอื่นๆดวย เชน เปนคนไทย
เปนคนชนชั้นลางและอื่นๆประกอบเปนอัต
ลักษณของคนคนหนึ่ง ฟูโกไมเชื่อวามีอัตลักษณ ประสบการณ หรือผลประโยชนที่เหมือนกันใน
กลุมผูหญิง
เขามองวาอัตลักษณความเปนเพศเปนเพียงตําแหนงแหงที่ขององคประธาน
ภายในวาทกรรม แนวคิดนี้ของเขาไดรับการตอบรับจากนักสตรีนิยมบางคนโดยเฉพาะจูดิธ บัต
เลอร ที่กลาวอยางชัดเจนวา "ไมมีอัตลักษณความเปนเพศเบื้องหลังการแสดงออกความเปนเพศ อัต
ลักษณนั้นไดถูกสรางดังเชนการแสดงโดย "การแสดงออก" เทานั้น ซึ่งถูกอางวาเปนผลของ (อัต
ลักษณความเปนเพศ)" (Beasley, 1999: 96 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 170)

34

ฟูโกยังมีความคิดที่แตกตางจากสตรีนิยมสวนใหญในคลื่นลูกที่สองที่พยายามใชความคิด
รวบยอดสากลในการอธิบายการกดขี่ผูหญิง เชน ธรรมชาติของผูหญิง ระบบชายเปนใหญ เขากลับ
มองวาสตรีนิยมควรใหความสําคัญกับมุมมองที่เปนทองถิ่น บริบททางประวัติศาสตร และเสนอวา
สตรีนิยมควรศึกษาถึงกลไกที่เฉพาะเจาะจง ที่เปนทองถิ่น ของการกดขี่ของผูหญิง มากกวาที่จะ
ศึกษาถึงโครงรางของปรากฏการณที่เปนสากลของความเปนใหญของชาย เขามองวาการศึกษาที่
เฉพาะเจาะจงและเปนทองถิ่นจะนําไปสูการตอสูของผูหญิงได ฟูโกเสนอวาแทนที่จะพยายามกลาว
ถึงธรรมชาติความเปนหญิงที่เปนธาตุแท นาจะพยายามทําความเขาใจวาผูหญิงถูกสรางทางสังคม
อยางไรในสังคมที่เฉพาะหนึ่งๆ และแทนที่จะเสนอถึงความเปนสากลของระบบชายเปนใหญ นาจะ
ทําการศึกษาวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของโครงสรางระบบชายเปนใหญ กลาวคือวิเคราะหตัว
อยางที่เฉพาะเจาะจงของปรากฏการณชายเปนใหญนั้น ฟูโกมองวานักสตรีนิยมไมสามารถตอตาน
ระบบชายเปนใหญที่เปนสากลได แตสามารถตอตานปรากฏการณของชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจง
ได สามารถคัดคานโครงสรางสังคมที่มีลักษณะชายเปนใหญที่เฉพาะเจาะจงได ซึ่งเปนการตอตาน
ของทองถิ่น (Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000) ฟูโกเสนอวามนุษยนิยมแบบสารัตถะนิยมจะ
ลดทอนความเปนพหุของความเคยชิน ของการปฏิบัติ ของประสบการณ และความปรารถนาตาง ๆ
ภายในวัฒนธรรมยอยทางเพศที่แตกตางอยางมากมาย (Sawicki, 1988 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 171)
สวนแนวคิดของแดรริดามีอิทธิพลตอสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสในเรื่องเกี่ยวกับภาษา โดยเสนอ
วาภาษาเปนระเบียบทางสัญลักษณ ไดสรางความหมายผานทางกระบวนการของความแตกตางของ
ความสัมพันธที่เปนขั้นสูงต่ํา ภาษาที่เปนอยูถูกกําหนดจากแนวคิดของแหลงเดียว (logocentric) มี
ศูนยกลางอยูที่ความเปนชายและคูตรงขาม เขากลาววาระบบคิดแบบขั้วตรงขามโดยขั้วหนึ่งเปน
ปฏิปกษกับอีกขั้วหนึ่งเปนระบบคิดที่ตองถูกปฏิเสธและมนุษยตองคิดถึงแนวคิดใหมที่แตกตางออก
ไป และตองปลดปลอยตนเองจากความเชื่อในเรื่องการมีความจริงหนึ่งเดียวที่เปนแกนแท ดํารงอยู
ในฐานะที่เปนสิ่งที่ใหความหมาย แดรริดาเสนอใหมีการรื้อสราง (deconstruction) ระบบความคิด
ความเชื่อเดิม หรือรื้อความเชื่อทางวัฒนธรรม/ภาษาศาสตรที่เปนอยูซึ่งคงที่และเปนรูปแบบของ
อํานาจที่หลีกเลี่ยงไมไดเพื่อเปนการเปดทางใหทางเลือกที่เปนไปไดอื่นๆ เชน
พวกชาย
ขอบตางๆไดมีโอกาสในสังคม (Beasley, 1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 171) จากความ
เชื่อที่วาไมมีความจริงที่เปนหนึ่งเดียว ทําใหแดรริดามองวาไมมีความจริงของผูหญิงดวย ผูหญิงมี
สภาพเปนพหุ ไมมีความเปนหนึ่งเดียว หรือความเปนแกนแทที่เปนเอกภาพของผูหญิง ดังนั้นการ
พยายามที่จะเสนอถึงความเปนธาตุแทของผูหญิงคือการสืบเนื่องระบบคิดแบบคูตรงขามที่ตอง
ปฏิเสธ ถามีความเปนหญิงแทก็ตองมีความเปนชายแทคูมาดวย และเมื่อใดที่มีความเปนคูตรงขาม
เชนนี้ผูชายจะเปนฝายชนะ เพราะฉะนั้นเขาจึงเสนอวา การอางความเปนหญิงอาจใชเปนการ
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ชั่วคราวในการตอสูทางการเมือง แตตองไมใชจุดมุงหมาย สตรีนิยมไมควรพยายามแทนความจริง
หนึ่งดวยความจริงอีกอันหนึ่ง (เพราะไมมีความจริงที่เปนหนึ่งเดียว) ความคิดสตรีนิยมที่อางถึง
ความสําคัญของความเปนหญิงก็ถือวาเปนระบบคิดแบบเดียวกับชายเปนศูนยกลาง แตเปลี่ยนมา
เปนหญิงเปนศูนยกลางหรือหญิงสําคัญ เขาเสนอวา แนวคิดการรื้อสรางเหมาะสมกับการตอสูของผู
หญิง เพราะมันแทนที่ระบบคิดแบบชายเปนศูนยกลางที่ทําใหผูหญิงอยูในสถานะที่ดอยกวา สตรี
นิยมตองใหความสําคัญกับโครงสรางใหมของความจริงที่หลากหลาย เสียงที่หลากหลายในทางเพศ
ความแตกตางที่หลากหลาย เปนวาทกรรมที่ไมมีศูนยกลาง ไมใชเปนทั้งความเปนชายหรือความเปน
หญิง (Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000)
หลังจากชวงทศวรรษ 1970 ไดเริ่มมีการยอมรับในความแตกตางของกลุมตางๆ ที่หลาก
หลายในสังคมมากขึ้น เชน กลุมชาติพันธตางๆ กลุมรักรวมเพศ ทําใหแนวคิดสตรีนิยมที่พยายาม
เสนอถึงความเปนหนึ่งเดียวของผูหญิงที่เปนสากลถูกวิจารณอยางมากวาเปนความผิดพลาด เพราะ
การตระหนักวาความเปนเพศอยูในฐานะที่เปนกลุมทางการเมืองที่สําคัญ ตองไมปฏิเสธความแตก
ตางอื่นๆ ที่สําคัญในกลุมผูหญิงดวย ไมวาจะเปนชนชั้น เชื้อชาติและความพึงพอใจทางเพศ สถานะ
ของผูหญิงหนึ่งๆในตัวมันเองประกอบดวยองคประกอบตางๆมากมาย (Eisenstein, 1984 อางถึงใน
วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 172-173) นอกจากนี้การเสนอถึงความเปนสากลของผูหญิงยังถูกกลาวหา
วาเปนความคิดเฉพาะของพวกผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตก สปวัก (Spivak) (1988) เสนอวาการกดขี่ผู
หญิงในโลกใบนี้ไมมีรูปแบบที่เหมือนกัน บางครั้งไมสอดคลองกันในแตละสังคม หลายครั้งขัดแยง
กัน บางครั้งเชื่อมโยงกันไมได เชน การเอารัดเอาเปรียบผูหญิงในประเทศโลกที่สามที่สําคัญคือการ
ที่กรรมกรหญิงถูกกดขี่จากบรรษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกตางจากการกดขี่ที่ผูหญิงใน
โลกที่หนึ่งประสบ (Spivak, 1988) ดังนั้นแนวคิดหลังสมัยใหมที่เสนอถึงความหลากหลาย
และปฏิเสธความเปนสากลของปรากฏการณทางสังคมจึงไดรับความสนใจในหมูนักสตรีนิยม ได
มีการเสนอวาแนวคิดสตรีนยิ มโดยพื้นฐานมีความเหมือนกับแนวคิดหลังสมัยใหมเปนเพียงสอง
แนวคิดเทานั้นที่เสนอถึงขอวิพากษอยางถึงรากถึงโคนตอกรอบความคิดยุครูแจงที่มีลักษณะเปน
แนวคิดความเปนชายเปนศูนยกลาง ทั้งสองแนวคิดปฏิเสธขอเสนอเรื่องความเปนองคประธาน
ที่มีเหตุผลที่เปนสากล ซึ่งหมายถึงความเปนชายหรือผูชายชาวยุโรปในยุคสมัยใหม
สตรีนิยม
และแนวคิดหลังสมัยใหมยังเสนอเหมือนกันวา
ความรูเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากตําแหนง
แหงที่เฉพาะหนึ่งๆ สตรีนิยมสวนใหญจะเสนอวาความเปนเพศเปนความรู ที่ถูกสรางขึ้นภายใต
บริบทเฉพาะหนึ่งๆไมใชเปนผลที่ตามมาของสรีระรวมทั้งตั้งคําถามตอความคิดในเรื่องการมีความ
เปนตัวตนที่คงที่และเปนธาตุแท (Waugh, 1998 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 173-174) อยาง
ไรก็ตามสตรีนิยมหลายสายเชน สายเสรีนิยม, สายมารกซิสต, สายสังคมนิยม เปนขบวนการเคลื่อน
ไหวของยุคสมัยใหม เพราะฉะนั้นจึงมีพื้นฐานอยูบนความคิดแบบเสรีมนุษยนิยม และทําให
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คุณคาหลายๆอยางของยุคสมัยใหมยังมีสวนอยูในจุดยืนของสตรีนิยมปจจุบันอยูมาก (Hekman,
1990 cited in Donovan, 2000) เชน ความคิดในเรื่องความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน สิทธิมนุษย
ชน ซึ่งคุณคาเหลานี้ไมไดรับการยอมรับในสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545:
174)
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหมไดนําความคิดหลังสมัยใหมในหลายสวนมาใชอธิบายในสตรี
นิยมโดยเฉพาะความคิดในเรื่องวาทกรรม เฮกแมน (Hekman) (1990) เสนอวาการใหความสําคัญตอ
เรื่องอํานาจในการสรางของวาทกรรมของความคิดหลังสมัยใหมเปนการย้ําเตือนวา "ผูหญิง" ไดถูก
สรางขึ้น ไมไดมีมาแตกําเนิด และไดสรางความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางความเปนเพศใน
สังคมตางๆ (Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000) เฟรเซอร (Fraser) (1997) มองวาความคิด
เรื่องวาทกรรมไดทําใหเห็นวา ในการทําความเขาใจมิติอัตลักษณความเปนเพศทางสังคมนั้น การ
ศึกษาเฉพาะสภาพทางชีวะหรือทางจิตไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมในชวง
ประวัติศาสตรเฉพาะหนึ่งๆ
ที่การอธิบายทางวัฒนธรรมของความเปนเพศไดถูกผลิตและแพร
กระจายไป และทําใหเห็นวาอัตลักษณทางสังคมเปนสิ่งที่ซับซอนมาก มันเกิดจากปฏิบัติการทาง
สังคมที่แตกตางหลากหลาย และอัตลักษณของคนในสังคมไมไดถูกสรางขึ้นครั้งเดียวแลวจบและ
คงที่อยูตลอดไป แตเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผานไปและตามความสัมพันธและการกระทําของผู
กระทําที่เปลี่ยนไป ดังนั้นสตรีนิยมสายหลังสมัยใหมจึงปฏิเสธความเหมือนกันของกลุมผูหญิง หรือ
มีอัตลักษณของกลุมผูหญิงที่แนนอน และรวมไปถึงการปฏิเสธการเมืองแบบอัตลักษณ เพราะการ
เมืองแบบนี้จําเปนตองสรางความเหมือนกันและความเปนแกนแทของกลุมขึ้นเพื่อสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมือง พวกหลังสมัยใหมมองวาการใชอัตลักษณของกลุมถือวาเปน
อันตราย เพราะการสรางอัตลักษณเปนการดําเนินการทางอํานาจ ไมใชการปลดปลอยตัวตนที่แท
จริง สตรีนิยมสายหลังสมัยใหมจึงเรียกรองใหสตรีนิยมเลิกความคิดในเรื่องอัตลักษณความเปนเพศ
เสีย (Fraser, 1997 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 174) บัตเลอรมองวา ถาเชื่อวาการจํากัดความ
ของ "ผูหญิง" เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและถูกจํากัดโดยกรอบความคิดบางอยาง ก็ควรเลิกใชคําวาผู
หญิงเสีย การเลิกใชคํานี้ทําใหเกิดอัตลักษณที่หลากหลายขึ้นในความเปนผูหญิง เพราะไมไดถูก
จํากัดโดยกรอบความคิดบางอยางอยู และจะทําใหเกิดความเขาใจไดวาอัตลักษณความเปนเพศเกิด
ไดอยางไร (Whelehan, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 175) อยางไรก็ตาม การเสนอให
เลิกใชอัตลักษณความเปนเพศหรือความเปนผูหญิงถือวาเปนขอถกเถียงที่สําคัญมากในสตรีนิยม
ปจจุบันนี้ และมีความเห็นที่ไมเห็นพองตองกันนัก คริสติวา (Kristeva) (1996) แมไมเชื่อวามีความ
เปนผูหญิงเชนกัน แตยังเสนอวาควรเก็บความคิดนี้บนเหตุผลที่วาเปนความคิดเชิงกลยุทธในการตอ
สู
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ความเชื่อที่วา "คนคนหนึ่งเปนผูหญิง" เกือบจะเปนสิ่งเหลวไหล ไร
สาระ และสรางความโงเขลาเชนเดียวกับความเชื่อที่วา "คนคนหนึ่ง
เปนผูชาย" ฉันพูดวาเกือบจะ เพราะวายังมีจุดหมายอีกมากมายซึ่งผู
หญิงสามารถไดมา: อิสรภาพในการทําแทงและคุมกําเนิด ศูนยรับ
เลี้ยงเด็ก ความเทาเทียมกันในการทํางานและอื่นๆ เพราะฉะนั้นเรา
ตองใช "เราเปนผูหญิง" ในการรณรงค หรือเปนคําขวัญในการเรียก
รองของเรา อยางไรก็ตาม ในระดับที่ลึกลงไปผูหญิงไมสามารถ "มี
อยู" มันเปนสิ่งที่ไมแมแตจะอยูในระบบของการมีอยู (Kristeva,
1996 cited in Arneil, 1999: 197)
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สตรีนิยมสายหลังสมัยใหมเชื่อวาไมมีผูหญิง ไมมีความเปนผูหญิง ทุกอยางลวน
ถูกสรางผานทางปฏิบัติการทางวาทกรรม จึงไมมีความเปนผูหญิงที่แท คงที่ตายตัว และไมเปลี่ยน
แปลง แตอัตลักษณของผูหญิงควรถูกมองวาเปนความหลากหลาย ไมใชถูกกําหนดโดยความเปน
เพศหญิงเทานั้น แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจากเฟรเซอรและนิโคลสัน (1990) พวกเธอมองวา
ความเปนเพศนาจะถูกมองวาเปนเพียงหนึ่งสวนของสวนอื่นๆ ไมวาจะเปนชนชั้น เชื้อชาติ ความ
เปนชาติพันธุ อายุ และความเปนเพศใดเพศหนึ่ง (sexual orientation) ที่ประกอบกันเปนอัตลักษณ
ของคนคนหนึ่ง เพราะการไมรวมองคประกอบอื่นๆเขาไปพิจารณาดวยเปนการสรางความเปนเอก
ภาพที่จอมปลอมจากความหลากหลายขององคประกอบตางๆ และทําใหองคประกอบที่ไมเปนที่รู
จักเปนสวนชายขอบไปความคิดเชนนี้นําไปสูการปฏิเสธความคิดเรื่องสารัตถะนิยม หรือความมี
ธาตุแทของผูหญิงดวย (Fraser and Nicholson, 1990 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 175)
สตรีนิยมหลังสมัยใหมยังปฏิเสธในเรื่องความเปนสากลของผูหญิง ความเหมือนกันของผู
หญิงทั้งโลก เพราะมองวาการเสนอเชนนี้เปนการละเลยความแตกตางที่มีอยูในผูหญิง เปนการตัดผู
หญิงบางกลุมออกไป เพราะผูหญิงไมไดเหมือนกันทั้งหมด การเชื่อในความเปนสากลของผูหญิงถูก
วิจารณวาอาจสะทอนถึงแงมุมเชิงเผด็จการที่มีอยูในแนวคิดสตรีนิยม การเสนอผูหญิงในฐานะกลุม
คนที่เหมือนกันไมตางไปจากแนวคิดเผด็จการเรื่อง "มนุษย" (Man) ของตะวันตกวาเปนมนุษยสากล
และเปนมนุษยผูชาย (Beasley, 1999 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 176)
สตรีนิยมสาย
หลังสมัยใหมจะใหความสําคัญกับความแตกตางของผูหญิงที่มีอยูอยางมากมาย รวมทั้งความหลาก
หลายที่มีอยูในผูหญิงแตละคน
การเริ่มตนดวยความคิดของความแตกตาง สตรีนิยมจะสามารถเปน
อิสระจากความเชื่อใน ผูหญิง อํานาจของเธอ การเขียนของเธอ เพื่อ
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นําการเรียกรองไปสูการเรียกรองไปสูการหาความแตกตางเขาไปสู
องคประกอบแตละอันและองคประกอบทุกๆอันของผูหญิงแตละ
คน...ความหลากหลายของเธอ ภาษาที่มากมายของเธอ (Kristeva,
1996: 78 cited in Arneil, 1999)
เฟรเซอรและนิโคลสัน (Fraser and Nicholson) (1990) กลาวเพิ่มเติมวา การใหความสําคัญกับความ
แตกตาง จะเปนประโยชนตอการเคลื่อนไหวของผูหญิง เพราะเปนการเพิ่มพันธมิตรไดมากกวาการ
ที่จะมีกลุมผูหญิงที่มีเอกภาพเดียวภายใตผลประโยชนรวมที่เปนสากล นอกจากนี้การเนนที่ความ
แตกตางยังนําไปสูการมองเห็นหนทางในการแกปญหาตางๆของผูหญิงในหลายๆทาง ไมใชหนทาง
เดียว เชน การจัดการเรื่องการดูแลเด็ก (Fraser and Nicholson, 1990 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์,
2545: 177)
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหมยังปฏิเสธระบบคิดแบบแบงเปนคูตรงขาม และเสนอใหคิดแบบ
ไมเปนคูหรือดานหนึ่งตรงขามกับอีกดานหนึ่ง (Tong, 1989) เชน ผูหญิง/ผูชาย ธรรมชาติ/วัฒน
ธรรม การเสนอความคิดวามีการคิดแบบหญิงของนักสตรีนิยมบางคนก็ถูกมองจากสตรีนิยมสายนี้
วาเปนลักษณะการคิดแบบคูตรงขามคือ เพศทางชีวะ/ความเปนเพศหรือเพศทางสังคม การสรางทาง
ชีวะ/การสรางทางสังคม ซึ่งเปนระบบคิดที่ผิดพลาด ควรจะพิจารณาอยางเปนภาพรวมมากกวา
เพราะรางกายของพวกเราโดยตัวมันเองเปนการสรางทางสังคม เพศทางชีวะและความเปนเพศที่ถูก
สรางจากสังคมไมไดแยกจากกันหรืออยูตรงขามกัน
แตไดกอรูปรวมกันเปนเราในฐานะปจเจก
(Hekman, 1990 cited in Donovan, 2000)
สําหรับทฤษฎีสตรีนิยมที่เปนจุดยืนในการศึกษาครั้งนี้คือ สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม จากที่
ไดกลาวไปแลววา ทฤษฎีสตรีนิยมสายหลังสมัยใหมปฏิเสธวิธีคิดแบบทวิลักษณ ซึ่งเปนเครื่องมือ
และตัวชี้วัดที่สําคัญในการพิสูจนสมมติฐานของการศึกษานี้
อยางไรก็ดีการเลือกวิธีคิดแบบ
ทวิลักษณเปนตัวชี้วัดไมไดหมายความวายอมรับแนวคิดดังกลาวคือ "ความจริง" แตตองการแสดง
ใหเห็นวาวิธีคิดแบบทวิลักษณเปนหนึ่งในปฏิบัติการทางวาทกรรมของอุดมการณชายเปนใหญ และ
เปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่สําคัญในการสราง "ความจริง" และการยอมรับความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางเพศ ที่กําหนดใหผูชาย/ความเปนชายคือดานที่เหนือกวาและผูหญิง/ความเปนหญิงคือดานที่
เปนรอง ซึ่งวิธีการอธิบายในแนวทางหลังสมัยใหมที่กลาววา "ไมมีสิ่งใดถูกตอง ทุกสิ่งทุกอยาง
สามารถเปนไปได" ("nothing is true, everything is permitted") (Nietzsche, 1967 อางถึงใน พิศาล
มุกดารัศมี, 2542: 191) ในดานหนึ่งแมวาจะทําใหขอเสนอตางๆของสตรีนิยมกลายเปน "ความไม
จริง" แตอีกดานหนึ่งก็ทําใหวิธีคิดแบบทวิลักษณ
ซึ่งเปนผลิตผลและเครื่องมือของอุดมการณ
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ชายเปนใหญกลายเปน "ความไมจริง" ดวยเชนกัน และการนํา "ความไมจริง" แบบหนึ่งไปปะทะกับ
"ความไมจริง" อีกแบบหนึ่งเปนแนวทางที่สําคัญในการตอสูเชิงวาทกรรม (discursive struggling)
โดยเฉพาะการทําลาย "มายาคติ" หรือ "ความไมจริงที่ดูเหมือนจริง" (the real unreality) (ไชยรัตน
เจริญสินโอฬาร, 2545) และตั้งคําถามกับอุดมการณชายเปนใหญวาเปนวาทกรรมที่ถูกสรางขึ้น
เพราะปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมในความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศก็คือ การ
ยอมรับผลิตผลทางวาทกรรมของอุดมการณชายเปนใหญ โดยเฉพาะวิธีคิดแบบทวิลักษณวาคือ
"ความจริง" เปน "ธรรมชาติ" และเปน "สากล" อยางไรก็ดีประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ไมใชการคน
หาวาอะไรคือความจริง หรือตอบคําถามวาอัตลักษณความเปนหญิงและความเปนชายคืออะไร แต
เปนการศึกษาวาอุดมการณชายเปนใหญกับการสรางความจริง (ภาพลักษณของอัตลักษณทางเพศ)
เกี่ยวโยงกันอยางไร ฉะนั้นวิธีคิดของทฤษฎีสตรีนิยมสายหลังสมัยใหมจึงเปนแนวทางสําคัญที่จะ
เผยใหเห็นความซับซอนของปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญ
2.2 แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสัญญะในการบริโภค
แนวคิดเรื่องการบริโภคไดถูกวิพากษวิจารณจากหลายสํานักคิด โดยเฉพาะจากแนวคิด
มารกซิสต (Marxist) โดยมารกซ (Marx) กลาววาระบบทุนนิยมทําใหมูลคาของสินคาแปลเปลี่ยน
ไป มารกซกลาววา ระบบทุนนิยมตองการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดวยการทําใหการคาและอุตสาหกรรม
ขยายตัว ระบบตลาดและการแลกเปลี่ยนจึงเปนแกนสาระสําคัญของสังคม วัตถุถูกทําใหกลายเปน
สินคา (commodify) เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนดวยการกําหนดมูลคาการแลกเปลี่ยน (ราคา) วัตถุนอก
จากจะมีคุณคาตามประโยชนใชสอยแลว ยังถูกกําหนดคุณคาดวยการตีราคาเพื่อใชแลกเปลี่ยนตาม
หลักการแบงงานกันทํา (อธิคม โกมลวิทยาธร, 2538)
สําหรับมารกซแลว สินคาทุกประเภทมีมูลคาอยู 2 ชนิด คือ มูลคาการใชสอย (Use Value)
และมูลคาการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) โดยมูลคาการใช คือ ประโยชนใชสอยที่สินคานั้นๆมี
ตอมนุษย สวนมูลคาการแลกเปลี่ยนหมายถึงมูลคาที่ถูกกําหนดจากความตองการในการแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการแบงงานกันทํา โดยใชเงินเปนสื่อกลาง มูลคาการแลกเปลี่ยนนี้จะถูกกําหนดขึ้นโดย
อาจมีสวนเกี่ยวของกับประโยชนใชสอยหรือไมมีก็ได (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 132)
ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) เสนอวา คนเรามิไดบริโภคแต "วัตถุ" เทานั้น หากทวา
เขาไดบริโภค "สัญญะ" ดวย ซึ่งโบดริยารดไดนําเสนอประเด็นที่เขาสนใจวิเคราะหเกี่ยวกับทฤษฎี
การบริโภคเชิงตรรกวิทยา (logic of consumption) โดยแนวคิดที่เขาสนใจวิเคราะหมีดังนี้ (กาญจนา
แกวเทพ, 2544: 132-133)
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1. สินคา
2. สัญญะ
3. การบริโภค
สําหรับการวิเคราะหสินคา สินคาคืออะไร ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิมเคย
ใหความสําคัญกับ "สินคา" ในฐานะที่เปนผลผลิตรูปธรรมของแรงงาน แตทวา "สินคา" ในระบบ
ทุนนิยมมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญหลายประการคือ พรางตาใหมนุษยมองไมเห็นแรงงานที่แฝงเรนอยู
ในตัวสินคา หากเห็นแต "ราคา" ที่ปรากฏ (เพราะฉะนั้นเวลาเห็นสิ่งของในรานคา ผูซื้อจึงไมเคยคิด
วาตองใชแรงงานมาทําเทาไร แตจะคิดวา "ราคาเทาไร") สินคากอใหเกิดมูลคาแลกเปลี่ยนในตลาด
สินคา จากคํานิยามและหนาที่ของสินคา ที่กลุมเศรษฐศาสตรการเมืองอธิบายเอาไว ซึ่งคอน
ขางจะเนนหนักไปถึงบทบาทและหนาที่สินคาในโลกของวัตถุ
และการแลกเปลี่ยนที่เปนจริง
โบดริยารดไดขยายคํานิยามและหนาที่สินคาออกไปในโลกแหงวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเชิง
สัญลักษณ (symbolic exchange) ดังนั้นคํานิยามของ "สินคา" ในทัศนะของโบดริยารด สินคาคือ
วัตถุที่มองเห็นไดชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรม (เปนวัตถุธรรม) ในแตละวัฒนธรรม จะมีรูปแบบ
เฉพาะในการสรางรูปแบบสินคา (จะผลิตสินคาอะไร จะผลิตสินคาออกมาในรูปแบบไหน สําหรับ
ใคร เปนเรื่องของวัฒนธรรมของแตละสังคม) นอกจากนั้นสินคา คือ สื่อที่ผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของมนุษย เพราะสินคาจะมีความสัมพันธกับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรม ที่มี
คุณลักษณะทางเพศ อายุ ชนชั้น อาชีพ ฯลฯ จะนําเอาคุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมผัสกับ
สินคา (เชน ผูชายจะไมใชเครื่องสําอาง เด็กผูหญิงจะไมถือหนังสือโป เปนตน) (กาญจนา แกวเทพ,
2544: 133)
สําหรับการเลือกใชและเลือกซื้อสินคานั้น จะรับใชกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น
ตัวอยางเชน ในการเลือกซื้อนิตยสาร คนมีฐานะยากจนจะเลือกซื้อนิตยสารดิฉันเปนนิตยสารประจํา
ตัวไดยาก หรือผูหญิงชนชั้นสูงคงไมเลือกซื้อนิตยสารคูสรางคูสมเปนนิตยสารประจําตัว ในทํานอง
ตรงกันขามแบบแผนของการบริโภคสินคานั้นก็จะกลายเปนกลไกในการธํารงรักษากฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมไปพรอมๆกัน
เพราะสมาชิกรุนใหมจะเรียนรูกฎเกณฑทางวัฒนธรรมจากเรื่องการ
บริโภคสินคานี้เอง และการพิจารณาสินคาในแงมุมของโลกแหงวัฒนธรรมดังกลาว ก็อาจจะ
แบงประเภทของสินคาออกเปน 2 ชนิด คือ สินคาแบบทั่วๆไป และสินคาทางวัฒนธรรม
(cultural commodity) ตัวอยางของสินคาประเภทหลังนี้ไดแก สินคาที่เปนผลผลิตจากงานสื่อ
มวลชน ซึ่งมีคุณสมบัติ 2 ประการ ที่ทําใหสินคาที่เปนผลงานของสื่อ มีเอกลักษณที่แตกตางไปจาก
สินคาแบบธรรมดา (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 133)
ตัวอยางเชนการใชสบูกับอวัยวะเพศยี่หอ
หนึ่ง กับภาพโฆษณาสบูยี่หอดังกลาว ซึ่งในที่นี้การโฆษณาสบูดังกลาวเสนอวาจะนําไปสูการ
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แกปญหาสามีมีเมียนอยได เราจะพบวา มีความแตกตางกัน การใชสบูนั้น มูลคาของสินคาจะหมด
สิ้นไปเมื่อใชสินคานั้นหมดแลว แตทวาผลจากการดูโฆษณาสบูดังกลาว แมวาจะดูจนจบแลว แต
ทวามูลคาทางสัญลักษณ หรือผลกระทบจากโฆษณาดังกลาวยังคงติดอยูในจิตใจของผูบริโภค พูด
งายๆก็คือ สินคาทั่วไปนั้นใหผลกระทบในระดับกายภาพ แตสินคาของสื่อนั้นใหผลกระทบระดับ
จิตวิญญาณ ที่เรียกวา spiritual commodity ซึ่งสินคาโดยทั่วไปนั้น เมื่อใชแลวจะจบสิ้นในตัวเอง
หากแตสินคาจากสื่อนั้นจะทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงไปกับสินคาประเภทอื่นๆ ในกรณีของการ
โฆษณาจะเปนรูปแบบที่เห็นไดงายที่สุด แตอันที่จริงผลงานจากสื่อทุกชนิดก็จะมีคุณสมบัติเชน
เดียวกับโฆษณา (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 134) ดังนั้นเมื่อผูอานซื้อนิตยสารมาหนึ่งเลม ทั้งเนื้อหา
ทั้งโฆษณา ทั้งภาพปกแฟชั่น ลวนแลวแตเปนสะพานเชื่อมโยงไปสูสินคาอื่นๆทั้งสิ้น
จากพื้นฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกและสรรพสิ่งที่เปนอยูนั้น (given)
จะยังไมมีความหมายอะไร (meaning) จนกวาจะมีผูมากําหนดความหมาย หรือมีกลไกกําหนดความ
หมายให (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 135) ตัวอยางเชน "พรหมจารี" จะยังไมมีความหมายอะไร จน
กวาจะมีผูไปกําหนดความหมายให ในสายตาของแพทย พรหมจารีอาจจะหมายถึงเยื่อบางๆที่อยูใน
ชองคลอด และผูหญิงอาจจะหมายความวาคุณคาที่ผูหญิงตองหวงแหน ขณะที่ผูชายอาจจะหมายถึง
คุณสมบัติของผูหญิงที่จะแตงงานดวย เปนตน
หากพิจารณาในแงมุมที่กลาวมานั้น บรรดาสินคาตางๆในนิตยสารไมวาจะเปนการโฆษณา
ภาพแฟชั่น คอลัมนตางๆ ฯลฯ ก็ลวนแลวแตเปนเครื่องมือในการแปรเปลี่ยนความหมายจาก "โลกที่
เปนอยู" มาสู "สินคา" ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเครื่องมือประเภทโฆษณานั้นจะเปนกลไกสําคัญในการนํา
เอาสินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมารวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการโฆษณา
ในยุคปจจุบันนั้นมักจะไมคอยกลาวถึง "ตัวสินคาที่จะขาย" เทาใดนัก แตจะกลาวถึง "ผูที่จะใชสิน
คา" นั้นมากกวา กลาวคือเปนการกลาวถึง "ความสัมพันธระหวางตัวสินคากับผูที่จะใชสินคา"
(กาญจนา แกวเทพ, 2544: 135)
ในเรื่องของความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุ (สินคา) นั้น มีอยูหลายระดับ ระดับแรกเปน
ความสัมพันธในแงการใชประโยชน (utility) หรือการใหความพึงพอใจ เพราะสามารถตอบสนอง
ความตองการทางกายภาพแบบพื้นฐานทั่วไปได ความสัมพันธในระดับที่สองเปนความสัมพันธใน
เชิงสัญญะตัวอยางเชน เมื่อเลือกซื้อนิตยสารนั้นเราอาจจะไมไดคิดถึงแงประโยชนการใชสอยเทา
นั้น (ใหความรูความบันเทิงไดหรือไม หากแตเรายังจะดูยี่หอวา นิตยสารแบบไหน "จะดูดีมีระดับ")
และในหลายกรณี แมวาจะไมไดตองการอาน แตเราก็เอามาถือไว เพราะตองการอวดยี่หอของ
นิตยสาร ปรากฏการณทั้งหมดนี้เปนความสัมพันธกับสินคาในเชิงสัญญะแทบทั้งสิ้น และมักจะ
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เปนปรากฏการณ ที่เปนตัวแทนสวนใหญของความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุ ภายใตเงื่อนไข
สังคมที่การผลิตสินคาอยูในระดับเกินพอแลว ทําใหตรรกะในการใชสินคามักไมไดเปนตรรกะแหง
การใชประโยชน (logic of utility) หากแตเปนตรรกะแหงความแตกตาง (logic of difference) กลาว
คือใชสินคาเพราะเปนสัญลักษณที่ทําใหเรามีเอกลักษณที่แตกตางไปจากคนอื่น (กาญจนา แกว
เทพ, 2544: 136)
โบดริยารด กลาววา ภายใตสังคมบริโภคและสังคมแหงสัญญะนี้ กอนที่ตัวสินคาจะถูก
บริโภค ตัวสินคานั้นจะตองเปลี่ยนไปเปน "สัญญะ" เสียกอน การเปลี่ยนตัวสินคา (ซึ่งเปนวัตถุชิ้น
หนึ่ง) ใหกลายเปนสัญญะแบบตางๆนั้น มีรหัสที่หลากหลายไมวาจะเปนหีบหอ (packaging) การ
กําหนดราคา การกําหนดยี่หอ การวางบนชั้นที่จําหนาย การวางในรานประเภทตางๆ การโฆษณา
ซึ่งโบดริยารดกลาววา รหัสในการแปลงสินคาใหกลายเปนสัญญะนั้น เปนรหัสที่มีลาํ ดับชั้นอยาง
มาก (เชน ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ํา ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อใหสินคาตางๆทําหนาที่เปนสื่อทางวัฒน
ธรรม เพื่อแสดงสถานภาพ และเกียรติยศ (status and prestige) ของผูใช และรหัสของการจัด
ระเบียบลําดับชั้นของสินคาจะมีความสอดคลองและเกี่ยวพันกับโครงสรางลําดับชั้นของสังคม คน
ในสังคมนิยามและใหความหมายกับตําแหนงแหงที่ของตนผานลําดับชั้นของสินคาที่เขาบริโภคนั่น
เอง เพราะฉะนั้นในการบริโภคนั้น บุคคลจึงมิไดบริโภคแต "ตัววัตถุ" เทานั้น หากแตไดบริโภค
"สัญญะ" ไปพรอมๆกันเสมอ (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 136)
ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อนิตยสารซักเลม มิไดมีความหมายเพียงแคการอานนิตยสารเทานั้น
หากแตหมายความถึงการบริโภคอัตลักษณที่ผูกติดมากับนิตยสารฉบับนั้นดวย และดวยการที่ "สิน
คา" แปรสภาพไปเปน "สัญญะ" นี้ ไดกอใหเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ ประการแรกคือ
สัญญะจะทําใหมนุษยสามารถจะบริโภคไดอยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพราะมนุษยจะไมบริโภคเพียง
เพราะ "ความตองการทางวัตถุ" อีกตอไปแลว หากแตจะบริโภคเพราะ "ความตองการทางสัญญะ"
ซึ่งเปนความตองการที่ไรขอบเขต ไรจินตนาการ ซึ่งความตองการทางสัญญะนั้นถูกปรุงแตงขึ้นมา
อีกมากมาย เชน ความปรารถนาเพื่อที่จะมีความหมายทางสังคม (desire for social meaning), เพื่อให
สามารถเขากลุมกับคนสวนใหญได, ความตองการที่จะมีเอกลักษณแตกตางไปจากคนอื่นๆ (need
for difference) (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 137-138)
นอกจากอิทธิพลของสัญญะจะทําใหมนุษยบริโภคไดอยางไมสิ้นสุดแลว อิทธิพลของสัญ
ญะก็ยังเปนตัวกําหนดแบบแผนของวิถีชีวิต (lifestyle) อีกดวย ดังที่ไดกลาวมาบางแลววา สัญญะ
ของสินคาจะเปนตัวกําหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม ชนชั้น รสนิยม อัตลักษณของผูบริโภคสินคา
นั้น นอกจากนั้นมนุษยยุคปจจุบันจะปลดวัตถุสินคาชิ้นเดิมทิ้งไป มิใชเพราะมูลคาการใช
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อรรถประโยชนของสินคาชิ้นนั้นหมดลงแลว หากแตเปนเพราะมูลคาเชิงสัญลักษณไดสิ้นสุดลง
แลว ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุด คือ เรื่องแฟชั่นเครื่องแตงกายที่ไมจําเปนตองเปลี่ยนหรือเลิกใส
เพราะวาของเกาขาด แตเปนเพราะ "ลาสมัย" "เชย" แลว และเราจะเห็นไดวาอิทธิพลของการบริโภค
เชิงสัญญะนี้เองที่ไดชวยแกปญหาเรื่องการผลิตสินคาลนเกินของระบบทุนนิยม (กาญจนา แกวเทพ,
2544: 138)
โบดริยารด วิเคราะหลักษณะของระบบสัญญะในสังคมปจจุบัน จากตนกําเนิดความเปนมา
ของ "สัญญะ" นั้น เราจะพบความสัมพันธระหวาง 3 สิ่งคือ (1) ของจริง (reference) (2) สัญญะ/ตัว
หมาย (signifier) (3) ตัวหมายถึง/แนวคิด (signified) โบดริยารดกลาววา ในสังคมแหงสัญญะ ระบบ
สัญญะไดพัฒนาไปเสียจนระบบสัญญะ (ทั้งตัวหมายและตัวหมายถึง) สามารถจะสรางสรรคตัวเอง
ไดอยางเปนอิสระ โดยไมจําเปนที่จะตองมีของจริงมารองรับ ระบบการสรางภาพลักษณ/การแกไข
ปรับปรุงภาพลักษณก็เชนกัน เปนวิธีการสราง/แกไขที่ระบบสัญญะเทานั้น โดยไมจําเปนตองปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงความเปนจริง/ของจริงแตอยางใด (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 138-139)
ดวยเหตุที่ "ของจริง" เลือนหายไปจากระบบสัญญะและดวยหลักการที่กลาวมาแลววา "สิน
คา" ในระบบสัญญะจะถูกแปลงสภาพเปน "สัญญะ" ไปกอนที่จะถูกใชหรือบริโภค เพราะฉะนั้น
เมื่อเราพยายามอธิบายพฤติกรรมการซื้อและการอานนิตยสารเลมหนึ่งๆของผูรับสาร เราจึงไมอาจ
จะอธิบายในแงที่วา นิตยสารเลมนั้นเปนเพียง "สินคา" เทานั้น หากแตจะตองคนหาวา นิตยสารเลม
ดังกลาวทําหนาที่เปน "สัญญะ" ของอะไรบาง เชน เปนตัวแทนของสิ่งอื่นๆอะไร แสดงคาแทนสิ่ง
อื่นๆอะไร หรือปฏิบัติหนาที่ทดแทนสิ่งอื่นที่ขาดหายไปอะไร นิตยสารจึงเปนพื้นที่ที่ "สัญญะ
ยอยๆ" มารวมตัวอยูใน "ระบบสัญญะใหญ" คือตัวนิตยสารทั้งเลมตางหาก นอกจากนั้นสัญญะที่ถูก
สรางขึ้นมานั้นมีหลายประเภท เชน สัญญะแบบเบาๆ เชน วัตถุ สินคา รูปภาพ และสัญญะแบบ
หนักๆ เชน สัญญะทางการเมือง ศีลธรรม เพศ เทคโนโลยี ฯลฯ นอกจากนั้น สัญญะแตละประเภท
ยังมีมูลคา/คุณคา (value) บรรจุอยูภายใน ตัวอยางเชน ในบริบทของสังคมชายเปนใหญถาเรากลาว
คําวา "มีหญิงคนหนึ่ง" จะมีคุณคาระดับหนึ่ง แตหากเติมวามีหญิงสาวคนหนึ่ง" มูลคาก็จะเพิ่มขึ้น
และหากเพิ่มไปอีกวา "มีหญิงสาวพรหมจรรยคนหนึ่ง" มูลคาก็จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ (กาญจนา แกว
เทพ, 2544: 139)
วิวัฒนาการของการศึกษาเรื่องการบริโภคที่จากเดิมแบงประเภทมูลคาทีมีอยูในสินคาเปน
มูลคาใชสอย (use value) และมูลคาแลกเปลี่ยน (exchange value) จนถึงการมองสินคาวาไดแปลง
สภาพมาเปนสัญญะ และจะมีคุณคาเพิ่มขึ้นมาที่เรียกวา "คุณคาเชิงสัญลักษณ" (symbolic value)
และในแตละยุคสมัยของสังคม มีการจัดลําดับของคุณคาและไดมีการแปรเปลี่ยนคุณคาของสัญญะ
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(transformation of sign) ในรูปแบบตางๆ เชน ในอดีตจะจัดลําดับความสําคัญของคุณคาเชิง
สัญลักษณใหอยูเหนือกวามูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน ตัวอยางเชน จะไมใหผูชายถูกเนื้อตอง
ตัวผูหญิงเพราะถือเปนการ "ทําลายพรหมจรรย" ซึ่งการถูกเนื้อตองตัวอาจจะไมทําใหผูหญิงเจ็บ
ปวดทางกาย แตเปนความเสียหายทางสัญญะ นั่นคือสูญเสียสัญญะคุณคาของการเปนผูหญิง
พรหมจรรย นอกจากนั้นสําหรับสังคมสมัยใหม (Modernism) จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณคาเชิง
สัญลักษณ มาเปนมูลคาเชิงใชสอย หรือมูลคาแลกเปลี่ยน (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 140-141) ตัว
อยางเชน การสรางเยื่อพรหมจรรยขึ้นมาใหมโดยการศัลยกรรม ทั้งๆที่ในทางการแพทยเยื่อ
พรหมจรรยไมไดมีประโยชนอันใดตอรางกาย แตกลับมีประโยชนในเชิงสัญลักษณ
เพราะเปน
สัญญะที่แสดงถึงคุณคาสูงสุดของผูหญิง
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องของ สื่อมวลชนกับผูหญิง
และงานวิจัยในรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหานิตยสารดังตอไปนี้
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนและผูหญิง
พ.ศ. 2528 พนิต กุลศิริ ทําวิทยานิพนธเรื่อง "การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อศึกษาบทบาทของ
หนังสือพิมพรายวันตอการพัฒนาสตรี" ดวยการศึกษาการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
สตรี ในหนังสือพิมพรายวัน 8 ฉบับไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน บานเมือง สยามรัฐ ดาวสยาม
แนวหนา มาตุภูมิ ที่พิมพในชวงระหวาง ตุลาคม 2526 ถึง กันยายน 2527 เปนจํานวนทั้งสิ้น 205
ฉบับ โดยศึกษาการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีจากปริมาณการเสนอเนื้อหา ประเภทของ
เนื้อหา และทิศทางในการเสนอเนื้อหา โดยแบงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาสตรีเปนดานตางๆตามที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และแผนพัฒนา
สตรีระยะยาว (พ.ศ. 2525-2544) ผลจากการศึกษาหนังสือพิมพรายวันทั้ง 8 ฉบับ พบวา การเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีเปนปริมาณที่นอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอเนื้อหาเรื่องตางๆ
แตมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี ตามที่กลาวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาสตรีระยะยาว ไดครบทุกดาน เนื้อหาที่นําเสนอมากที่สุด คือ การมีสวน
รวมในการกําหนดคานิยมและบทบาทเกี่ยวกับสตรี การมีสวนรวมในศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา
รองลงมาคือ เนื้อหาดานคุณลักษณะสวนตัวของสตรี เชน การดําเนินชีวิต การดูแลรางกายและจิตใจ
เนื้อหาดานที่เสนอนอยที่สุด คือ ดานชีวิตและครอบครัว โดยมักเสนอเนื้อหาไวในหนาสตรี แตละ
ฉบับ (พนิต กุลศิริ, 2528)
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พ.ศ. 2529 อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต ทําวิทยานิพนธเรื่อง "บทบาทของนิตยสารผูหญิงใน
การใหความรูเพื่อพัฒนาสตรี" เปนการศึกษาถึงปริมาณการเสนอ เนื้อหาความรูดานตางๆ ที่ปรากฏ
ในนิตยสาร พรอมทั้งสํารวจความตองการของผูอานและนโยบายของผูจัดทํา เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับเนื้อหาที่นิตยสารเสนอแกสังคมและแผนพัฒนาสตรี และใหทราบถึงบทบาทของนิตยสารผูหญิง
ที่มีตอการพัฒนาสตรี การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาของนิตยสารผูหญิงยอดนิยมจํานวน 6
ฉบับ ไดแก กุลสตรี, ขวัญเรือน, ดิฉัน, ลลนา, แพรว และเปรียว ที่พิมพในชวงระหวางเดือน
มกราคม ถึงธันวาคม 2528 และการสํารวจความคิดเห็นของผูอาน จํานวน 180 คน พรอมทั้ง
สัมภาษณผูจัดทํานิตยสารในดานการเสนอเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา ปริมาณความรูที่นิตยสารผูหญิง
เสนอใหแกผูอานมากที่สุด ไดแก ความเขาใจและรูจักวิถีชีวิตของเพื่อนมนุษย สวนในดานนโยบาย
ของผูจัดทํา จะมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอในนิตยสารเปนสวนใหญ ในเรื่องของความ
ตองการดานเนื้อหาของผูรับสาร พบวา ผูอานตองการเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเขาใจ และรูจักวิถีชีวิต
ของเพื่อนมนุษยมากที่สุด รองลงมาไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการรับรูเขาใจในวัฒนธรรม
และประเพณีสังคม ซึ่งนิตยสารที่นําเสนอเนื้อหาที่ตรงตาม ความตองการของผูรับสารไดมากที่สุด
คือ ขวัญเรือน รองลงมาคือ แพรว ลลนา กุลสตรี และดิฉัน สําหรับในเรื่องของบทบาทของนิตยสาร
ผูหญิงในการใหความรูที่มีตอการพัฒนาสตรีพบวา นิตยสารมีบทบาทในการเสนอเนื้อหาดานคุณ
ลักษณะสวนตัวของสตรีเปนอันดับแรก และรองลงมาคือ การมีสวนรวมในสังคม สวนดานชีวิต
และครอบครัว มีบทบาทในการนําเสนอความรูคอนขางนอย (อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต, 2529)
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาของนิตยสาร
พ.ศ. 2528 พินิจ ศุภมัสดุอังกูร ทําวิทยานิพนธเรื่อง "เพศศึกษา การวิเคราะหเนื้อหาและ
ประเมินคานิตยสารและหนังสือพิมพ" ดวยการศึกษาการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศศึกษา ที่นํา
เสนอในนิตยสารและหนังสือพิมพที่พิมพในชวงระหวาง พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2527 เปน
หนังสือพิมพทั้งสิ้น 18 ฉบับ และเปนนิตยสารทั้งสิ้น 315 ฉบับ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นจาก
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนจํานวน 40 ราย ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพ เสนอเนื้อหา
ประเภทขาวและสาระทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือ โฆษณาและความรู การศึกษา และวัฒนธรรม
ในดานเพศศึกษา เสนอความรูในลักษณะการตอบปญหาทางแพทยและปญหาชีวิต
โดย
เฉพาะวิธีปฏิบัติทางเพศมากที่สุด สวนนิตยสาร เสนอขาวและสาระทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือ
ความรู การศึกษา วัฒนธรรม และบันเทิง ในดานความรูเพศศึกษาเสนอในรูปนวนิยายมากที่สุด รอง
ลงมาคือ การตอบปญหา โดยเฉพาะเรื่องวิธีปฏิบัติทางเพศ (พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528)
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พ.ศ. 2529 สุพจน กุลปรางคทอง ทําวิทยานิพนธเรื่อง "การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
นิตยสารของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร" พบวาเนื้อหาสาระในนิตยสารเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อนิตยสารสตรีเปนประจํามากที่สุด โดยเฉพาะคอลัมนที่เกี่ยวกับ นวนิยาย, เรื่องสั้น, เรื่องแปล
รองลงมาเปนปจจัยดานราคา โดยขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ซื้อนิตยสารอานนั้น มีตั้งแตผูที่มีระดับ
การศึกษานอยจนถึงระดับสูง มีรายไดนอยจนถึงรายไดสูง จนอาจกลาวไดวา ผูหญิงที่พออานออก
เขียนได จะอานนิตยสารประเภทใดประเภทหนึ่งอยางแนนอน ซึ่งอาจตีความไดวา ผูบริโภคไดเดิน
เขาชองทางชนชั้นตัวเองอยูแลว นั่นคือ มีรายไดที่เหมาะสมกับราคานิตยสารเลมไหน ก็จะเลือกซื้อ
นิตยสารเลมนั้นอาน เปนการเลือกภายในระหวางชองทางของชนชั้นในระดับเดียวกับตัวเอง ไมใช
เลือกระหวางชองสําหรับเหตุผลสวนใหญในการซื้อนิตยสารสตรีมาอาน คือ ตองการพักผอนคลาย
ความตึงเครียดจากชีวิตประจําวัน ผูบริโภคนิยมซื้อนิตยสารตามรานหนังสือทั่วไปมากกวาการบอก
รับเปนสมาชิกประจําจากผูผลิต (สุพจน กุลปรางคทอง, 2529)
พ.ศ. 2530 เยาวภา เจริญศิลป ทําวิทยานิพนธเรื่อง "การวิเคราะหนิตยสารภาษาไทยสําหรับ
สตรี" เปนการศึกษาวานิตยสารภาษาไทยสําหรับสตรี ประกอบไปดวยคอลัมนอะไรบาง พรอมทั้ง
สํารวจ วัตถุประสงคของการจัดทํา การคัดเลือกผูเขียน และวิธีการเผยแพรนิตยสาร การวิจัยครั้งนี้
ไดคัดเลือก นิตยสารสตรีรายสัปดาห รายปกษ และรายเดือน จํานวน 20 เลม ที่พิมพในชวงระหวาง
เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2527 (เยาวภา เจริญศิลป, 2530)
พ.ศ. 2531 ปยรัตน อองลออ ศึกษาเรื่อง "รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานนิตยสาร
ในประเทศไทย" ศึกษานิตยสารสําหรับผูบริโภค 10 ฉบับ พบวาในโครงสรางการจัดองคกร ธุรกิจ
นิตยสารจะมีรายไดหลักคือจากคาโฆษณา สวนรายไดจากตัวหนังสือเปนอันดับรอง และการที่จะ
จูงใจใหผูบริโภคเปนสมาชิกเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดความแนนอนในรายรับสวนหนึ่ง
นิตยสารในปจจุบันจึงตองมีแผนกสมาชิก เขามาเริ่มบริหารงานในกิจการ ทั้งนี้เพราะสภาพผู
บริโภคบานเรานิยมซื้อเปนรายฉบับมากกวา หรือไมก็ขอยืมอานมากกวาที่จะเปนเจาของ ในดาน
ของการกําหนดนโยบาย กลุมเปาหมาย และแนวทางในการเสนอเนื้อหา พบวา เปนเรื่องที่จะตอง
กําหนดใหชัดเจน มีกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง มีเนื้อหาที่สอดคลองตองกัน และมีนโยบายที่แนชัด
ที่จะพยายามเสริมสรางใหผูอานไดประโยชนในเรื่องราวที่เขาสนใจเฉพาะอยางนั้น อยางลึกซึ้ง
เที่ยงตรง และเปนเชิงวิชาการ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีมาก
ขึ้น
(ปยรัตน อองลออ, 2531)
พ.ศ. 2532 อรอนงค สวัสดิ์บุรี ทําวิทยานิพนธเรื่อง "คอลัมนตอบปญหาชีวิตในนิตยสาร ใน
การสะทอนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย" เปนการศึกษาถึง บทบาทและสถานภาพของสตรี
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ไทยในครอบครัว สังคมและความรักที่ปรากฏในคอลัมนตอบปญหาชีวิต ที่นําเสนอในนิตยสาร
สตรีสาร ในชวง พ.ศ. 2494 ถึง 2516 และ พ.ศ. 2517 ถึง 2530 ซึ่งเปนการศึกษาถึงแนวการตอบ
ปญหาชีวิตและบทบาทและหนาที่ของคอลัมนตอบปญหาชีวิตในสังคมไทย การศึกษาครั้งนี้ใชวิธี
การวิเคราะหเนื้อหาจดหมายที่พิมพในคอลัมนตอบปญหาชีวิต และสัมภาษณกลุมผูอานนิตยสาร
สตรีสาร จํานวน 20 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวาบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยในครอบครัว
สังคม และความรักในชวง พ.ศ. 2494-2516 และ ชวงพ.ศ. 2516-2530 แตกตางกันตามการเปลี่ยน
แปลงทางสถานภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศและอิทธิพลจากตางประเทศ แนว
การตอบปญหาชีวิตในงานวิจัยชิ้นนี้ จะอิงหลักเหตุผล ประสบการณของผูตอบปญหาชีวิต ลักษณะ
ของปญหา และการใชหลักจิตวิทยาในการตอบคําถาม นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถบอก
กลาวถึงบทบาทและหนาที่ของคอลัมนตอบปญหาชีวิต วามี 2 ประเด็นคือ บทบาทหนาที่โดยตรง
ไดแกบทบาทในการใหคาํ แนะนํา การใหความรู การใหความเพลิดเพลิน
เปนแหลงในการ
ระบายความในใจ สวนอีกประเด็นคือ บทบาทหนาที่โดยออม ไดแก การใหกําลังใจในการตอสู
ปญหาชีวิต การสรางคานิยม การสรางทัศนคติ การชี้แนะและโตตอบทางอารมณ และการกําหนด
ปทัสถานของพฤติกรรม (อรอนงค สวัสดิ์บุรี, 2532)
พ.ศ. 2532 อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต และ อวยพร พานิช ไดเสนอรายงานการวิจัย
ประกอบ forum ผูหญิงกับสื่อมวลชน เรื่อง "100 ปของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)" เปน
การศึกษาถึงพัฒนาการของนิตยสารสตรีในรอบ 100 ป วามีลักษณะเชนใดและศึกษาถึงทัศนคติ
และความนิยมของสตรีในแตละยุค ที่มีตอเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษา
นิตยสารสตรีในแตละยุค ที่มีตอเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษานิตยสารใน
อดีตถึงปจจุบันในชวง 100 ป จํานวน 130 ฉบับ โดยแบงนิตยสารสตรีออกเปน 5 ยุค คือ ยุคที่ 1 การ
ปลุกจิตสํานึกในดานการใฝหาความรูและสิทธิของสตรีไทย มีเนื้อหาความรูที่ทันสมัย และปลุกให
สตรีเห็นความสําคัญของการศึกษา ยุคที่ 2 เปนยุคมืดของนิตยสารสตรี
เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหนิตยสารถูกลืมหายไปเกือบ 13 ป ยุคที่ 3
เปนยุคตื่นตัวของนิตยสารสตรีหลังจากที่หายไปหลายสิบป เนื้อหาเนนทางดานบันเทิงและแมบาน
การเรือน ยุคที่ 4 ไดแก ยุคนวนิยายพาฝน เนื้อหาเนนเฉพาะดานบันเทิง เต็มไปดวยนวนิยายพา
ฝน นักเขียนดังๆ เกิดขึ้นในยุคนี้มากมาย และยุคที่ 5 ยุคขาวสารและความหลากหลายของนิตยสาร
สตรี เปนยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในดานเนื้อหาที่ใหขาวสารและความรูมากขึ้น เพราะความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต และ อวยพร พานิช, 2532)

บทที่ 3
วิเคราะหและตีความ
สําหรับการวิเคราะหและตีความการนําเสนอภาพลักษณในนิตยสารดิฉัน, ขวัญเรือน และคู
สรางคูสม จะเปนการวิเคราะหภาพลักษณที่นําเสนออัตลักษณของความเปนหญิง ซึ่งในที่นี้ผูเขียน
แบงการศึกษาภาพลักษณออกเปน 4 สวน ไดแก ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวและในครัว
เรือน (private & domestic), ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ (public), ภาพลักษณของผู
หญิงในดานเพศ (sexuality) และภาพลักษณของผูหญิงในดานความงาม (beauty) การแบงการศึกษา
ออกเปน 4 สวน ในดานหนึ่งเปนไปตามการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสารผูหญิงทั้ง 3 ฉบับ และอีก
ดานหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญวามีความซับซอนตอการจัดการ
กับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศในพื้นที่ที่แตกตางและหลากหลาย
3.1 ผูหญิงกับพื้นที่สวนตัว และในครัวเรือน : แม เมีย แมศรีเรือน และซูสีไทเฮา
การนําเสนอภาพลักษณ (image) ของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวและในครัวเรือน (private &
domestic) ที่ถูกนําเสนอในนิตยสารดิฉัน, ขวัญเรือน และคูสรางคูสม คิดเปน 27% (112 จาก 420)
ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 107-124) โดยนิตยสารขวัญเรือนเปนนิตยสารที่นําเสนอภาพลักษณ
ในพื้นที่สวนตัวของผูหญิงมากที่สุดคิดเปน 33% (60 จาก 181) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสาร
ขวัญเรือน (ภาคผนวก, 111-121) รองลงมาคือนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 23% (16 จาก 68) ของ
เนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก, 121-124) และนิตยสารดิฉันคิดเปน 21% (36
จาก 171) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 107-111)
โดยสวนใหญประมาณ 80% (84 จาก 112) (ภาคผนวก, 107-124) ของภาพลักษณที่ถูกนํา
เสนอจะเปนภาพลักษณของผูหญิงที่ผูกโยงอยูกับอัตลักษณ
(identity)
ของความเปนหญิง
(femininity) โดยเฉพาะภาพลักษณของผูหญิงดี ที่ถือวาเปนอุดมคติของผูหญิงไทย นั่นคือภาพของผู
หญิงที่เปน "แม" และ "เมีย" การเปนแมและเมียเปนบทบาทหนาที่ ที่ถูกนําเสนอมากที่สุดในพื้นที่
สวนตัว และถูกใหความหมายวาเปนอัตลักษณโดยธรรมชาติของผูหญิง และการเปนแมและเมียจะ
นําผูหญิงไปสูการเปนผูหญิงที่สมบูรณ ซึ่งวิถีทางที่จะนําผูหญิงไปสูความเปนผูหญิงที่สมบูรณจะ
ตองอาศัยความรวมมือหรือการพึ่งพาจากผูชายในการนําผูหญิงไปสูการเปนแม เพราะกอนที่ผูหญิง
จะเปนแมไดก็ตอเมื่อผานการเปนเมียเสียกอน
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การนําเสนอสวนใหญจะแสดงถึงวิธีคิดแบบทวิลักษณ (dualism) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ของอุดมการณชายเปนใหญ ที่กลาวถึงการแบงแยกผูหญิงและผูชายออกจากกัน
ผู
หญิงถูกกําหนดใหเปนแมบาน (housewife) ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลความเรียบรอยของบาน ไมวาจะ
เปนเรื่องอาหารการกิน ความสะอาด รวมไปถึงการดูแลปรนนิบัติสามีและลูก ตรงกันขามกับภาพ
ของผูชายกับพื้นที่สวนตัว ซึ่งเปนภาพที่คอนขางหางเหิน ผูชายถูกนําเสนอวาเปนเพศที่ตองออกจาก
บานเพื่อไปกระทําการบางอยางที่จะนําผูชายไปสูความสําเร็จในชีวิตและนํารายไดมาเลี้ยงครอบ
ครัว ภาพของผูชายจึงเกาะเกี่ยวกับการออกไปใชชีวิตในโลกสาธารณะ ในขณะเดียวกันภาพลักษณ
ทั้งของผูหญิงและผูชายในพื้นที่สวนตัวจะถูกนําเสนออยางหยุดนิ่งและไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
และที่สําคัญภาพความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงในพื้นที่สวนตัวจะถูกนําเสนอถึงการ
กําหนดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสามีภรรยา ไมวาจะเปน "ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายเปน
ชางเทาหนา" หรือ "สามีเปนฉัตรแกวกั้นเกศ งามหนางามเนตรเวลา" และ "เปนสตรีสุดดีอยูที่ผัว"
การนําเสนอภาพความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชายในพื้นที่สวนตัวจากนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ เปน
ภาพที่ถูกตอกย้ําวา ผูชายคือฝายที่เหนือกวา (male superior) และผูหญิงเปนฝายที่เปนรอง (female
inferior) สําหรับนิตยสารคูสรางคูสม เสนอวา
"เมื่อผูชายผูหญิงแตงงานกันก็คงจะไดรับคําสอนอวยพรวา ผูชายเปน
ชางเทาหนา ผูหญิงคือชางเทาหลัง ทุกคนก็คงจํากันไว ผูหญิงก็ยกมือ
ไหวผูใหญแลวก็ดําเนินชีวิตเปนชางเทาหลังบางหนาบาง สวนผูชาย
นั้นเปนชางเทาหนาตลอดเวลา เปนบทบาทที่คอนขางจะกําหนดตาย
ตัวในสังคมไทย ในความตายตัวของความเปนชางเทาหนา แลวก็บท
บาทผูนําของผูชายไทยนั้นหมายความถึงเราเปนผูนําครอบครัว ลอง
ไปดูสํามะโนครัว เจาบานมักจะเปนผูชายโดยสวนใหญ" (ภาคผนวก,
125)
สวนในนิตยสารดิฉันเสนอเนื้อหาที่คลายคลึงกันพรอมกับการนําเสนอภาพของผูชายในอุดมคติ ที่
จะตองมีลักษณะของการเปน "ชางเทาหนา"
"จะยังไงก็ตาม ในสังคมของมนุษยแลว ผูชายก็ยอมจะนําผูหญิงอยู
แลว และผูหญิงเองก็เปนฝายสนับสนุนใหผูชายเปนเชนนั้นเสียดวย"
(ภาคผนวก, 111)
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"ผูชายในอุดมคติ ตองการคนที่เราพึ่งเขาได ไมใชคนที่ตามเรา นําเรา
ได" (ภาคผนวก, 110)
และในนิตยสารขวัญเรือนนําเสนอภาพของผูหญิงที่ขาดผูชายเปนที่พึ่ง
"เขาเปนคนคิดทุกอยาง ทําทุกอยาง เรามีหนาที่เปนชางเทาหลังทํา
ตามเขา เออ...สภาพของผูหญิงที่ขาดสามี พี่วารายซะยิ่งกวาผูชายที่
ขาดภรรยา เพราะโบราณเราถือวาผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายเปน
ชางเทาหนา" (ภาคผนวก, 114)
อยางไรก็ดีความสัมพันธดังกลาวถูกทําใหเปนเรื่องปรกติผานการใชภาษาที่นําเสนอ ไมวา
จะเปน "โบราณวาไว..." หรือ "สังคมไทยในอดีต..." ซึ่งการนําเสนอดังกลาวเปนวิธีการที่จะทําใหรู
สึกวาลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวเปนเรื่องปกติ "เปนไปเองโดยปริยาย" (taken for
granted) (กาญจนา แกวเทพ, 2539)
การเปน "ชางเทาหนา ชางเทาหลัง" ในดานหนึ่งเปนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธในเชิงพึ่ง
พาและเปนหนึ่งในสาเหตุของความเหนือกวาของผูชาย นอกจากนั้นการเสนอภาพลักษณของ อัต
ลักษณที่เปนแบบฉบับ (stereotype) ซึ่งเปนภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไดยาก อันไดแกภาพลักษณ
ของผูหญิงที่เปนแมบาน (housekeeper) และผูชายที่เปนผูหาเลี้ยงครอบครัว (breadwinner) ซึ่งภาพ
ลักษณดังกลาวถูกนําเสนออยางตอเนื่องในนิตยสารขวัญเรือน ซึ่งเปนนิตยสารที่นําเสนอเนื้อหาใน
พื้นที่สวนตัวมากที่สุด
"สมัยเมื่อผูหญิงยังไมไดรับโอกาสใหพัฒนาสติปญญาและความ
สามารถถึงขนาดจะทํามาหาเลี้ยงชีพไดโดยลําพัง การอบรมเลี้ยงดูให
รับใชผูชายเปนเรื่องจําเปน คุณสมบัติสตรีที่นิยมไมพนความสามารถ
ในกิจการบานเรือนที่มีผูชายเปนประธาน สามีกับภรรยาแยกบทบาท
กันเด็ดขาด สามีเปนผูนํารายไดมาสูครอบครัว ภรรยาจัดการบาน
เรือนดูแลใหสามีไดรับความสุขสบาย เขาจะไดมีแรงทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว" (ภาคผนวก, 116)
สําหรับในนิตยสารคูสรางคูสมไมไดกลาวถึงตรงๆ แตนําเสนออัตลักษณดังกลาวผานขอเรียกรอง
ในการแตงงาน ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูชายในการสวมอัตลักษณดังกลาว
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"ผมตัดสินใจไปขอเธอแตงงานโดยผานเจานายของเธอ ขอเรียกรองที่
สมปองบอกกับเจานายของเธอมีอยูวา ครอบครัวของเธอยากจน ถา
จะแตงงานกับเธอจะตองเลี้ยงดูครอบครัวของเธอดวย" (ภาคผนวก,
126)
"สินสอด-ทองหมั้น ไดความวาการเรียกสินสอดทองหมั้นในงานแตง
งานนั้น ก็เพื่อตองการดูฐานะของฝายชายวามีความมั่นคง ดีพอที่จะ
เลี้ยงลูกสาวของตนไดหรือไม และก็เปนการวัดใจฝายเจาบาววาจะมี
ความพยายามที่จะหาของมีคาตามที่ไดเรียกรองไปนั้นมากนอยแค
ไหน" (ภาคผนวก, 126)
อยางไรก็ตามในสังคมไทยการนําเสนออัตลักษณของการเปนผูหาเลี้ยงเปนอัตลักษณที่ถูก
เลือกนําเสนอเพียงดานเดียว และการเสนอดังกลาวเปนการเสนอวาผูชายเทานั้นที่มีอัตลักษณดัง
กลาว เมื่อเปรียบเทียบบทบาทในการเปนผูดูแลพอแมในยามชราของผูหญิงกับการเปนผูหาเลี้ยงลูก
เมียของผูชาย ครอบครัวที่ผูชายเปนผูหาเลี้ยงคือ ครอบครัวที่เกิดขึ้นภายหลัง (จากการแตงงาน) ใน
ขณะที่ครอบครัวของพอแม ซึ่งเปนผูใหกําเนิดเปนหนาที่ของผูหญิง การกําหนดใหผูหญิงเปนผูดูแล
พอแมในยามชราเห็นไดจากคานิยมของครอบครัวไทยที่นิยมการมีลูกสาว เพราะถามีแตลูกชาย
พอแมจะรูสึกไมมั่นคงเมื่อแกตัว โดยนิตยสารดิฉันเสนอวา
"ครอบครัวไทย ลูกสาวหรือลูกชาย ก็เปนที่รักของพอแมเทาๆกัน
วัฒนธรรมไทยไมไดเอนเอียงไปทางขางที่วา ลูกชายเทานั้นที่จะเปน
ที่ตองการเปนที่ตอนรับของครอบครัว ตรงกันขาม เรามักจะไดเห็น
วาครอบครัวไหนมีลูกสาว มักจะยินดีรักใครใกลชิดกับลูกสาว เพราะ
ตระหนักดีวา เมื่อถึงเวลาแกตัวลง ก็จะไดลูกสาวนี่แหละที่อยูเปน
เพื่อนและเลี้ยงดูตนสืบตอไป" (ภาคผนวก, 112)
และเมื่อคํานึงถึงความรับผิดชอบในการเปนผูหาเลี้ยงจะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ดังกลาวไมแตกตาง
กัน แตอัตลักษณของการเปนผูหาเลี้ยงจะถูกเลือกนําเสนอเฉพาะความสัมพันธระหวางสามีและ
ภรรยา อัตลักษณของการเปนผูหาเลี้ยงของผูหญิงจึงถูกเก็บกดปดกั้นเอาไว
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สําหรับความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาในครัวเรือนแบบ "ชางเทาหนา ชางเทาหลัง"
เปนความสัมพันธที่ผูกโยงกับความหมายของความเปนหญิงและความเปนชาย ที่ถูกกําหนดจาก
สังคม (ชายเปนใหญ) ความหมายของอัตลักษณของความเปนหญิงและความเปนชายถูกนําเสนอ
ภายใตการใหความหมายแบบทวิลักษณ ที่จัดใหความเปนหญิงและความเปนชายมีปฏิสัมพันธกัน
แบบคูตรงขาม โดยที่ฝายหนึ่งครอบงําอีกฝายหนึ่ง ความเปนหญิงและความเปนชายถูกใหความ
หมายและคุณคาอยางไมเทาเทียมกัน โดยเชื่อวาความเปนหญิงและความเปนชายมีความแตกตางกัน
โดยธรรมชาติ และความเปนชายนั้นอยูเหนือความเปนหญิง วิธีการที่ทําใหยอมรับความสัมพันธเชิง
อํานาจดังกลาวคือการใหความหมายความเปนชายและความเปนหญิง ในนิตยสารดิฉันไดกลาวถึง
อัตลักษณความเปนผูหญิงวาเปน "จุดออน" รวมทั้งมองวาจุดออนดังกลาวเปนเรื่องปกติของผูหญิง
"จุดออนของผูหญิง จุดออนเหลานี้พูดไปก็เหมือนเปนความปรกติทั่ว
ไปของผูหญิง ใจนอย นอยใจงาย สภาพการเลี้ยงดู หรือวัฒนธรรมยก
ยองลูกผูชายมากกวาลูกสาว ทําใหผูหญิงรูสึกดอยจึงตองการความรัก
และความสนใจมาชดเชย การตัดสินใจมักใชอารมณเปนหลัก ผูชาย
สวนใหญจะใชเหตุผลในการตัดสินใจ เชื่อกันวามาจากอิทธิพลของ
ฮอรโมนเพศหญิง พูดมาก ชอบบน กังวลงาย นินทา ใจออน เชื่อคน
งาย อิจฉาริษยา" (ภาคผนวก, 114)
ขณะที่นิตยสารขวัญเรือนกลาวถึงอัตลักษณของผูหญิงที่คลายคลึงกับในนิตยสารดิฉัน โดยเฉพาะ
เนนวาผูหญิงเปนเพศที่ใช "อารมณ" มากกวา "เหตุผล" ขณะที่ผูชายถูกเสนอวาเปนเพศที่ใชเหตุผล
มากกวาอารมณ
"ผูหญิงจุกจิกกวาผูชาย มีอารมณมากกวาผูชาย แสนงอนบาง แตวาผู
หญิงอดทนกวาผูชายนะ" (ภาคผนวก, 117)
สวนนิตยสารดิฉันเสนอภาพลักษณของอัตลักษณของผูหญิงทั้งในดานลักษณะนิสัยและลักษณะ
ทางกายภาพ
"ขึ้นชื่อวาผูหญิงไมวาจะอยูในวัยเด็ก สาว แก เขาวา(เปนที่ยอมรับ)
เปนเพศที่จุกจิก หยุมหยิม มีความอยากรูอยากเห็น ไมวาจะเปนเรื่อง
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ของตัวเอง หรือแมแตเรื่องของชาวบาน ใหไดรูเถอะ" (ภาคผนวก,
110)
"ความเชื่อที่มีมานานนมแลววา ผูหญิงคือเพศที่ออนแอ มีความแข็ง
แรง ความอดทนนอยกวาผูชาย" (ภาคผนวก, 111)
การแบงขั้วตรงขามดังกลาวเกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ในสังคมชายเปนใหญ เนื่องจากการแบงขั้ว
เปนเทคโนโลยีของการสรางพื้นที่ (technologies of spaces) ที่นําไปสูการสรางอํานาจใหกับผูชาย
และกีดกัน (exclusion) ผูหญิงออกไปจากพื้นที่แหงอํานาจ (Foucault, 1984) การแบงพื้นที่แยกออก
จากกันจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการรักษาและธรรมรงคไวซึ่งความเหนือกวาของผูชาย รวมทั้ง
ระบบและอุดมการณชายเปนใหญ เนื่องจากการแบงขั้วไมใชเปนเพียงการแยกลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไปสองฝายเทานั้น แตไดใหความหมายและคุณคาวาความเปนชายคือความเหนือกวา ในขณะที่
ความเปนหญิงคือความเปนรอง ฉะนั้นการนําเสนอของนิตยสารภายใตวิธีคิดดังกลาวคือการจัดแบง
(categorize) ผูหญิงและผูชายออกจากกันพรอมกับการตอกย้ําความสัมพันธเชิงอํานาจ เชนเดียวกับ
การแบงพื้นที่ออกเปนโลกสวนตัวและโลกสาธารณะ การกําหนดใหผูหญิงคือโลกสวนตัวและผู
ชายคือโลกสาธารณะทําใหโลกสวนตัวกลายเปนพื้นที่ชายขอบ (marginalized space) เฉกเชนกับ
ความเปนหญิง และพื้นที่ที่ถูกจัดประเภทวาคืออัตลักษณของความเปนชายก็จะมีคุณคาและความ
หมายเหนือกวา การนําเสนอของนิตยสารภายใตวิธีคิดดังกลาวจึงเทากับเปนการนําผูหญิง ซึ่งเปน
อานสวนใหญตกอยูในความเปนรอง
สําหรับภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวที่ถูกนําเสนอในนิตยสารผูหญิงทั้งสามฉบับ
ที่ผูเขียนนํามาเรียงรอยกันจนกอใหเกิดภาพของผูหญิง 4 แบบ ไดแก แม, เมีย, แมศรีเรือน และ
ซูสีไทเฮา (ภาพของผูหญิงทั้ง 4 แบบแบงโดยสรุปจากเนื้อหาสวนใหญของการนําเสนอภาพลักษณ
ของผูหญิงในนิตยสารผูหญิงทั้ง 3 ฉบับ) ซึ่งการนําเสนอภาพของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวจะถูกนํา
เสนอในแบบทวิลักษณ ซึ่งเปนหนึ่งในเทคนิคทางอํานาจของระบบชายเปนใหญ นั่นคือการนํา
เสนอไปพรอมกับการใหความหมายที่ผสมผสานคุณคาของการเปน "ผูหญิงที่ดี" (good girl) และ
"ผูหญิงเลว" (bad girl) การนําเสนอจะกลาวถึงผูหญิงควรคิดและปฏิบัติตัวเชนไรในพื้นที่สวนตัวจึง
จะเปนผูหญิงดี และอยางไรจึงจะหลีกหนีจากการเปนผูหญิงเลวได ในพื้นที่สวนตัวภาพของผูหญิง
ที่ดีสวนใหญจะถูกนําเสนอผานภาพของการเปนแมและเมียที่ดี ซึ่งถือเปนภาพของผูหญิงในอุดมคติ
ที่สังคมยกยองและใหความหมายในแงบวก โดยเฉพาะการนําเสนอการเปน "ผูหญิงที่สมบูรณ" ซึ่ง
อาจกลาวไดวาการนําเสนอดังกลาวตกอยูภายใตกับดักวิธีคิดแบบอริสโตเตเลียน (Aristotelian trap)
ที่มุงคนหาจุดสูงสุด (telos) (ไชยันต ไชยพร, 2539: 16) และจุดสูงสุดของการเปนผูหญิงที่ถูก
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นําเสนอก็มีเสนทางเพียงเสนเดียว นั่นคือผูหญิงจะตองผานการเปนเมีย กอนที่จะกาวไปสูการเปน
แมและนั่นจึงจะทําใหผูหญิงกลายเปนผูหญิงที่สมบูรณ อยางไรก็ดีเมื่อวาทกรรมของการเปนผูหญิง
ที่เปนแมและเมียคือวาทกรรมกระแสหลัก (mainstream) ในทางกลับกันยอมสรางความเปนอื่นแกผู
หญิงที่อยูภายนอกวาทกรรมดังกลาว ไมวาจะเปนผูหญิงที่ไมไดแตงงาน หรือผูหญิงที่เปนหมัน
(เปนเมีย แตไมไดเปนแม) กลายเปนผูหญิงที่สูญสิ้นคุณคา หรือไมสามารถกาวไปสูการเปนผูหญิงที่
สมบูรณได โดยสําหรับนิตยสารขวัญเรือนนําเสนอนิยามการเปนผูหญิงที่สมบูรณวา
"เพิ่งมารูสึกสมบูรณก็ตอนทองนะคะ ตอนยังไมทองรูสึกวายังขาด
อะไรอยูนะ" (ภาคผนวก, 117)
"ผูหญิงเราเกิดมาไดผานความเปนแม ชีวิตจะสมบูรณ ถาไมมีโอกาส
เปนแม ชีวิตคงจะขาดอะไรไป" (ภาคผนวก, 117)
ขณะที่ในนิตยสารคูสรางคูสมไมไดกลาวถึงการเปนแมและเมียตรงๆ แตไดนําเสนอผานการแตง
งาน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําผูหญิงไปสูการเปนผูหญิงที่สมบูรณไดอยางชอบธรรม (ซึ่งจะ
กลาวถึงตอไปในสวนของเรื่องเพศ)
"การแตงงานก็มิใชหมายความวา มนุษยทุกคนหลีกเลี่ยงไมได การ
แตงงานเปนเพียงองคประกอบอยางหนึ่งในหลายๆอยาง ที่ทําใหชีวิต
เปนชีวิตที่สมบูรณเทานั้น" (ภาคผนวก, 125)
การเปนแมและเมียถูกทําใหเปนทั้งบทบาทหนาที่และจุดหมายของผูหญิงไปพรอมๆกัน
นอกจากบทบาทของความเปนแมและเมียจะถูกใหความหมายวานําผูหญิงไปสูการเปนผูหญิงที่
สมบูรณ บทบาทดังกลาวยังเปนบทบาทที่สอดคลองกับอัตลักษณของความเปนหญิง ที่กลาววาผู
หญิงไมสามารถอยูไดดวยตนเอง (dependency) จะตองมีผูชายคอยคุมครอง รวมทั้งการนําเสนอ
ภาพโลกภายนอกที่เต็มไปดวยอันตราย นิตยสารดิฉันไดกลาวถึงคําสอน ที่บรรยายถึงสภาพโลกภาย
นอก ซึ่งนําไปสูการจํากัดพื้นที่ของผูหญิงและการพึ่งพาผูชาย
"ผูหญิงหลายคนไดรับคําสั่งสอนมาตั้งแตเด็กวาโตขึ้นตองแตงงาน
จะอยูคนเดียวไมได โลกภายนอกชางนากลัวเสียนี่กระไร ความเชื่อที่
วาสามีคือฉัตรแกวปกปองเกศของผูหญิงนั้นก็ยังเปนความเชื่อที่ผู
หญิงหลายๆคนยึดถือ" (ภาคผนวก, 113)

55

การออกไปสูโลกภายนอกของเพศที่ออนแอจึงเสมือนเปนการนําตัวเองไปสูอันตราย ฉะนั้นโลกที่ผู
หญิงจะสามารถอยูรอดปลอดภัยจึงมีแตเพียงโลกสวนตัวหรือบาน ซึ่งถูกใหความหมายวาเปนพื้นที่
ที่เหมาะสมกับอัตลักษณความเปนหญิง การอยูในบานจึงทําใหบทบาทหนาที่ของผูหญิงผูกโยงอยู
กับพื้นที่ดังกลาว การเปนแมบานกลายเปนภาพลักษณของอัตลักษณความเปนหญิง อยางไรก็ดีการ
เปนแมบานแมวาจะถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงดี แตทวาภาพลักษณดังกลาวกลับนําผูหญิงกาว
ไปสูสภาพความเปนรองและตองพึ่งพิงผูชาย ซึ่งจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อผูหญิงและผูชายมาอยูรวม
กันเปนครอบครัว
ความสัมพันธในครอบครัวระหวางสามีภรรยาถูกกําหนดจากอัตลักษณความเปนเพศ
อัตลักษณของผูหญิงคือแมบาน และผูชายคือผูหาเลี้ยง มายาคติดังกลาวเมื่อประสานเขากับวาท
กรรมในการใหความหมายเรื่อง "งาน" ของระบบทุนนิยม ที่นิยามใหการทํางานจะตองเปนการ
กระทําที่กอใหเกิดผลผลิต (productive work) และกระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นก็แตในโลก
สาธารณะเทานั้น (McDonough and Harrison, 1978 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 78) ผลจาก
นิยามดังกลาวทําใหการเปนแมบานและการทํางานบานของผูหญิงไมตางอะไรกับสถานภาพของคน
ที่ไมมีงานทํา
เนื่องจากการเปนแมบานเปนงานที่ไมมีคาตอบแทนแตเปนหนาที่ที่ผูหญิงตองทํา
เพราะถูกใหความหมายวาธรรมชาติกําหนดมาใหเปนเชนนั้น ซึ่งในประเด็นดังกลาวนิตยสารขวัญ
เรือนไดแสดงใหเห็นวาเปนนิตยสารที่ใหความสําคัญกับความเปนไปภายในครัวเรือน (ซึ่งเปนเนื้อ
หาหลักของนิตยสาร เพราะชื่อของนิตยสารถาแปลเปนภาษาอังกฤษคือ heart of the family หรือ
heart of the home ซึ่งถาเปนภาษาไทยผูหญิงที่เปนขวัญของเรือนก็คือผูหญิงแบบ "แมศรีเรือน")
การกลาวถึงงานบานของนิตยสารขวัญเรือนไดพยายามเรียกรองตอสังคมใหเห็นคุณคาการทํางาน
บานของผูหญิง
"คนสวนมากไมคิดวางานบานเปนงานที่ตีคาผลงานออกมาเปนคา
ของเงินได ทําใหตนเองหรือครอบครัวไมรูสึกวาเปนเงิน ตองไปทํา
ใหคนอื่นจึงจะเห็นเปนตัวเงิน" (ภาคผนวก, 115)
เมื่อผูหญิงตองพึ่งพาผูชายโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ สงผลตอความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
เพศ
เพราะวาการพึ่งพาในดานหนึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาฝายหนึ่งมีทรัพยากรและอํานาจที่
เหนือกวา
การพึ่งพาจึงเปนการหวังใหอีกฝายใชอํานาจคุมครองและแบงปนทรัพยากร
ความสัมพันธดังกลาวทําใหผูชาย ที่เปนฝายใหพึ่งมีอํานาจอยูเหนือผูหญิงที่เปนฝายขอพึ่งพา และ
การกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวทําใหผูหญิงกลายเปนฝายพึ่งพา
เพราะการเปนแมบาน (ให
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ครอบครัวตัวเอง) เปนงานที่ไมมีรายไดไปตลอดชีวิต ฉะนั้นสภาวะดังกลาวจึงเปนสิ่งที่คงอยูตอไป
ตราบเทาที่วาทกรรมดังกลาวยังเปนวาทกรรมหลักในการกําหนดความเปนไปของผูหญิง
อยางไรก็ตามในดานหนึ่งความสัมพันธในเชิงพึ่งพาระหวางผูชายและผูหญิงในสังคมไทย
จะมีความคลายคลึงกับความสัมพันธแบบนายและทาส (master and slave) ซึ่งความสัมพันธดังกลาว
คือความสัมพันธที่ทั้งสองฝายตางไดประโยชนจากกันและกัน แตทวาฝายนายหรือผูชายจะเปนฝาย
ที่ไดประโยชนมากกวา สําหรับสิ่งที่นาย (ผูชาย) ตองการจากทาส (ผูหญิง) ก็คือการทํางานบาน,
การตอบสนองทางเพศ และที่สําคัญคือการเปนผูใหกําเนิดทายาท นอกจากนั้นในปจจุบันความ
สัมพันธดังกลาวยังเปนสัญญะที่บอกถึงความปรกติในเรื่องรสนิยมทางเพศของผูชาย ซึ่งการพึ่งพาผู
หญิงของผูชายในดานดังกลาวมักจะถูกปดกั้นเอาไว และมักจะถูกนําเสนอแตดานที่แสดงใหเห็นวา
ผูชายเปนฝายใหผูหญิงพึ่งพา
และเมื่อผูหญิงตกอยูในสภาพที่ไรทั้งอํานาจและทรัพยากร การพึ่งพาผูชายจึงเปนสิ่งที่หลีก
เลี่ยงไมได บทบาทของการเปน "ชางเทาหนา" และ "ชางเทาหลัง" จึงเปนผลิตผลและความเปนจริง
ที่เกิดขึ้นภายใตสังคมชายเปนใหญ การเปนผูหญิงที่ดีผานการเปนภรรยาที่ดีจึงถูกสรางขึ้น เนื่องจาก
การเปนผูพึ่งพาทําใหผูหญิงจําเปนตองปฏิบัติตัวใหเปนที่พอใจแกผูชาย ฉะนั้นการเปนผูยอมตาม
(passive), การปรนนิบัติ, การเปนแมบาน ฯลฯ จึงเปนสิ่งที่ถูกนําเสนอวาคือลักษณะของผูหญิงดี
โดยนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
"ผูหญิงก็มีลักษณะนิสัยชางเอาใจคน เชนเดียวกับที่เอยมาแลว แตคน
ไมใครเห็นเปนพิเศษ เพราะผูหญิงถูกอบรมเลี้ยงดูใหเปนผูหญิง คุณ
สมบัติอยางหนึ่งที่นิยมกันมาชานานคือ รูจักปรนนิบัติคน โดยเฉพาะ
ปรนนิบัติผูชาย ลักษณะเชนนี้จะมีเองตามธรรมชาติ หรือถูกอบรมให
มีก็แลวแต มักปรากฏออกมาที่ทาที กิริยา และวาจาอันทําความพอใจ
ใหแกผูพบเห็น หรือผูรูจัก ถือกันวาเปนเสนห"
(ภาคผนวก,
119)
ในสังคมไทยเมื่อใดที่ผูหญิงขาดลักษณะดังกลาวผูชายสามารถถอนตัวออกจากการเปนที่พึ่งใหกับผู
หญิงไดอยางชอบธรรม ในนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
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"ผูชายจะสงผูหญิงกลับบานพอแมเพื่อแสดงความรังเกียจ ไมอยาก
เลี้ยงดูยอมทําได และผูหญิงจะหมดคุณคา ถือวาเปนแมมายผัวทิ้ง ไม
มีคุณคาเหลือเลย" (ภาคผนวก, 123)
เนื่องจากผูหญิงตองพึ่งพาผูชาย คุณลักษณะของผูหญิงที่เหมาะสมตอการใหพึ่งพาจึงถูก
ผลิตขึ้นมาภายใตวาทกรรม "แมศรีเรือน" ซึ่งถูกตอกย้ําวาเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะทําใหผูหญิงอยู
รอดและสามารถผานพนไปจากการถูกผูชายทิ้ง ซึ่งจะนําผูหญิงไปสูการสูญสิ้นคุณคา นอกจากนั้น
การปรนนิบัติและการทําใหผูชายมีความสุขก็เปนหนึ่งในมาตรฐานความสําเร็จของผูหญิง
(Nietzsche, 1984: 199) บทบาทในการเปนชางเทาหลังและแมศรีเรือนจึงเปนบทบาทที่ทั้งถูกบังคับ
และจํายอมของผูหญิงเอง เนื่องจากการไมสามารถพึ่งพาตัวเองทําใหผูหญิงไมมีทางเลือกที่ดีกวานี้
และอาจกลาวไดวาบทบาทดังกลาวเปนทางเลือกที่เลวนอยที่สุดสําหรับผูหญิงในสังคมที่ผูชายเปน
ใหญ
อยางไรก็ดีนิตยสารทั้ง 3 ฉบับพยายามแสดงบทบาทในการตอสูเพื่อผูหญิง โดยการเรียก
รองในระดับจิตสํานึก (consciousness raising) ใหสังคมมองเห็นความสําคัญของงานบาน โดย
เฉพาะการเรียกรองใหผูชายเขามา "ชวย" ทํางานบาน อยางไรก็ดีความพยายามดังกลาวยังคงเปนการ
ตอสูภายใตกรอบของอัตลักษณความเปนหญิง/ชายที่ถูกใหความหมายจากอุดมการณชายเปนใหญ
เนื่องจากการตอสูเพื่อยกระดับจิตสํานึกของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับไมไดมีขอเสนอที่นําไปสูการเปลี่ยน
แปลงทางโครงสราง เนื่องจากทัศนคติที่คอลัมนิสต (columnist) นําเสนอและบทความที่คัดเลือกมา
นําเสนอที่เกี่ยวกับการทํางานบาน ยังคงติดอยูกับวิธีคิดที่มองวางานบานเปนหนาที่ของผูหญิง ขอ
เรียกรองจึงเปนเพียงการนําเสนอภาพที่นาสงสารของผูหญิงเพื่อใหผูชายเห็นใจและเขามา "ชวย"
และการนําเสนอโดยเลือกใชคําวา "ชวย" ก็เทากับเปนการแสดงวาบทบาทหนาที่ดังกลาวไมใชของ
ผูชาย และตอกย้ําไปในตัววาบทบาทหนาที่ดังกลาวเปนเรื่องของผูหญิง ขอเสนอดังกลาวของ
นิตยสารก็ยิ่งเปนการพันธนาการอัตลักษณของผูหญิงเขากับการทํางานในพื้นที่สวนตัวใหแนนยิ่ง
ขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีการนําเสนอภาพของผูหญิงอีกแบบซึ่งเปนภาพความสัมพันธเชิงอํานาจที่
ขัดแยงกับภาพของผูหญิงแบบชางเทาหลัง นั่นคือภาพของผูหญิงแบบ "ซูสีไทเฮา" ซึ่งภาพของผู
หญิงแบบ "ซูสีไทเฮา" คือ ผูหญิงที่มีอํานาจเหนือผูชายเปนฝายควบคุมผูชาย ซึ่งกลับตาลปตรกับ
ภาพของผูหญิงแบบแมและเมีย ผูหญิงแบบ "ซูสไี ทเฮา" คือผูหญิงที่สวมบทบาทของ "ชางเทาหนา"
และการนําเสนอภาพของ "ซูสีไทเฮา" ในนิตยสารดิฉันไดแสดงใหเห็นอคติที่มีตอผูหญิงที่มีอํานาจ
และเปน "สิ่งตองหาม" ในการเปนผูหญิง การสวมอัตลักษณของ "ซูสีไทเฮา" ถูกใหความหมายวา
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เปนความเลวรายของผูหญิง การกาวขามอัตลักษณทางเพศทําใหผูหญิงไมเปนผูหญิง ผูชายไมเปนผู
ชาย ผูหญิงที่กาวขามและทําลายเสนแบงของความเปนหญิงเปนชายเปนจะถูกใหความหมายวาเปน
ผูหญิงเลว
"คุณจะหวังอะไรจากผูชายก็ได แตอยาใหถึงขั้นยกตูดตัวเองขึ้นเปน
“ซูสีไทเฮา” ชีวิตแบบไทยๆเราก็คือ การมีพอเปนหัวหนาครอบครัว"
(ภาคผนวก, 110)
สําหรับนิตยสารขวัญเรือนไดกลาวถึงผูหญิงที่มีลักษณะแบบ "ซูสีไทเฮา" วาเปนสาเหตุสําคัญที่จะ
ทําใหครอบครัวไมมีความสุข
"เวลาเราทํางานเราเปนหัวหนาคน เคยชินกับการออกคําสั่ง พอเราไป
เปนภรรยาเขา เราตองกลายเปนคนรับฟงเขาบาง ซึ่งจะทําใหครอบ
ครัวมีความสุข แตถาหากวาไมยอม เรายังใหญในที่ทํางาน และเราก็
ใหญที่บานอีก คงไปไมรอด" (ภาคผนวก, 118)
ซึ่งการเปน "ซูสีไทเฮา" ก็ไมแตกตางอะไรจากการประณามผูหญิงเลวคนอื่นๆในประวัติศาสตร
และลักษณะรวมของผูหญิงที่ถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงเลวคือผูหญิงที่ทําสิ่งที่ขัดกับความ
หมายของอัตลักษณความเปนหญิง โดยเฉพาะการมีอํานาจเหนือผูชาย ไมวาจะใชเครื่องมือใดๆใน
การนําตัวเองไปสูอํานาจก็ตาม ตัวอยางของผูหญิงเลว เชน นางอมิตตดา, ซูสีไทเฮา, เอวา เปรอง
ฯลฯ ผูหญิงเหลานี้คือ ตัวแทนของผูหญิงเลว (สําหรับสังคมชายเปนใหญ) ที่ยังคงถูกประณามและ
ใหความหมายในแงลบตราบจนทุกวันนี้ ฉะนั้นการเปนผูหญิงดีในพื้นที่สวนตัวก็คือ การเปนผูหญิง
แบบ "ชางเทาหลัง" ที่ยอมรับในความเหนือกวาของผูชาย รวมทั้งไมพยายามเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ
ดังกลาว หรือกลาวไดวาการเปนผูหญิงดีคือ การเปนผูหญิงที่ยอมรับในระบบชายเปนใหญและทํา
ใหระบบชายเปนใหญอยูรอดตอไป ภาพของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับเปนภาพ
ที่สอดคลองกัน นั่นคือเปนการยอมรับวามีความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายอยูจริง และภาพ
ลักษณที่ถูกนําเสนอวามีความเหมาะสมกับผูหญิงและความเปนหญิงคือ ภาพของผูหญิงที่เปนแม,
เมีย, แมบาน และที่สําคัญคือยอมรับความเหนือกวาของผูชาย

59

3.2 ผูหญิงกับพื้นที่สาธารณะ: ผูหญิงทํางาน และงานของผูหญิง
สําหรับภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะถูกนําเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน
19% (78 จาก 420) ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 124-139) ซึ่งนอยกวาเนื้อหาของผูหญิงในพื้นที่
สวนตัว (27%) (ภาคผนวก, 107-124) อยางไรก็ดีตั้งแตป 2539 เปนตนมา สัดสวนในการนําเสนอ
ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับมีมากกวาการนําเสนอภาพลักษณ
ของผูหญิงในพื้นที่สวนตัว
ซึ่งอาจจะเปนการแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของผูหญิง
นิตยสารขวัญเรือนเปนนิตยสารที่นําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะมากที่สุดคิดเปน
24% (44 จาก 181) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาคผนวก, 127-137) รองลงมาคือ
นิตยสารดิฉันคิดเปน 15% (25 จาก 171) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 124-127)
และอันดับสุดทายคือนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 13% (9 จาก 68) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคู
สรางคูสม (ภาคผนวก, 137-139)
จากที่ไดกลาวไปวาภาพของแมและเมียคือ ภาพของผูหญิงที่ตองเปนฝายพึ่งพาผูชาย ซึ่ง
สาเหตุสําคัญนอกเหนือจากการใหความหมายหนาที่ดังกลาววาเปนบทบาทหนาที่โดยธรรมชาติ
ของผูหญิงแลว สิ่งสําคัญอีกประการคือการใหความหมายของคําวา "งาน" ซึ่งเปนภาพสะทอนของ
การผูกโยงกันระหวางระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยม ผูหญิงอยูในสภาพที่ถูกกดขี่ทั้งจาก
ระบบทุนนิยมและระบบชายเปนใหญ ผูหญิงถูกนิยามวาเปนแมไมใชคนทํางาน ทําใหผูหญิงตองผูก
ติดอยูกับการทํางานบานที่ไมไดรับคาตอบแทน เพราะงานบานในสังคมทุนนิยมเปนงานที่ไมกอให
เกิดผลผลิตสงผลใหงานดังกลาวไมไดรับคาตอบแทน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2542) เมื่อหนาที่ตาม
ธรรมชาติของผูหญิงเปนการทํางานที่ไมไดรับคาตอบแทน การที่จะยกสถานภาพของผูหญิงใหดีขึ้น
จําเปนที่ผูหญิงจะตองออกไปสูโลกสาธารณะเพื่อหางานที่มีคาตอบแทน เพราะการมีรายไดจะทําให
ผูหญิงลดการพึ่งพาผูชายลงอยางนอยในดานเศรษฐกิจ การพึ่งตัวเองไดจะทําใหผูหญิงกาวพนไป
จากสภาพความเปนรอง และทางออกก็คือการกาวออกไปสูโลกที่การทํางานมีรายไดตอบแทนนั่น
คือโลกสาธารณะ นิตยสารขวัญเรือนเสนอภาพของผูหญิงกับโลกสาธารณะวา การออกไปสูโลก
สาธารณะไดกอใหเกิดอัตลักษณของผูหญิงแบบใหมนั่นคือ "ผูหญิงทํางาน" (working woman)
"ดิฉันจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มที่ ทุมเทใหเกือบ 80 เปอรเซ็นตนะ
คะดิฉันคิดวาตัวเองเปนผูหญิงทํางานจริงๆ และทํางานหนักดวย เปน
working woman เต็มรอยเปอรเซ็นต ดิฉันสนับสนุนนะคะ ที่ผูหญิง
ควรจะไดมีบทบาทออกมาแถวหนา ยืนเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย
เดี๋ยวนี้การที่จะมีชีวิตครอบครัว ผูหญิงจะมานั่งรอผูชายเลี้ยงแบบ
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สมัยกอนนั้นคงไมไดแลว ทุกอยางมันเปลี่ยนไป ฉะนั้นการไดแสดง
ความคิดเห็น มีความสามารถเทาเทียมกันจะเปนสิ่งที่เกื้อหนุนครอบ
ครัวใหกาวไปดวยกันได" (ภาคผนวก, 133)
"ผูหญิงทํางานมากขึ้นขณะที่ภาพเกาๆของผูหญิงอาจจะหายไปจน
หมดแลว ก็จะมีแตคนรุนเกาๆเทานั้น หรือวาคนมีสตางคเทานั้นที่อยู
บาน คนมีสตางคเขาก็ยังอยากออกมาทํางาน ผูหญิงทํางานก็เปนผู
หญิงธรรมดาคนหนึ่งไมใชเรื่องแปลกใหม" (ภาคผนวก, 136)
ภาพของผูหญิงทํางานถูกใหความหมายวาเปนภาพลักษณของผูหญิงสมัยใหม (modern
woman) (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2539: 506) ซึ่งภาพลักษณของผูหญิงสมัยใหมก็คือภาพของผูหญิง
ที่แตกตางจากในอดีต และความแตกตางที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและพื้นที่ของผูหญิง
กลาวคือการที่ผูหญิงกาวขามอัตลักษณของความเปนหญิงในอดีตที่กําหนดใหผูหญิงอยูแตในพื้นที่
สวนตัวเทานั้นไปสูการหาที่ทางใหแกตนเองในโลกสาธารณะ
การนําเสนอภาพของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะของนิตยสารทั้งสามฉบับ ในชวงป 2524,
2529, 2534 แนวโนมสวนใหญเสนอวาเปนเรื่องของการชวยเหลือสามีในการแบงเบาภาระครอบ
ครัว เพราะภาพลักษณของผูหญิงในครอบครัวถูกเสนอวาเปน "ภาระ" ของสามี อยางเชนการนํา
เสนอภาพของผูหญิงและผูชายในนิตยสารขวัญเรือน
"ประการแรกทีเดียว ก็ตองชวยกันทํามาหากิน ฝายหนึ่งตองไมงอมือ
งอเทา กินแรงเอาเปรียบอีกฝายหนึ่ง เหมือนอยางที่คนโบราณเรียกวา
"ผัวหาบ เมียกระเดียด" นั่นทีเดียว" (ภาคผนวก, 130)
อยางไรก็ดีในป 2539, 2544 การนําเสนอของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับไดเปลี่ยนแนวโนมไปจากเดิม
ความหมายของการกาวเขาสูโลกสาธารณะกลายเปนวิถีทางที่จะนําผูหญิงไปสูการปลดแอกตัวเอง
ออกจากการพึ่งพาผูชาย อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงแหงที่ของผูหญิงก็ไมใชเปนสิ่งที่งาย
ดาย และการกาวออกมาสูโลกสาธารณะก็ไมไดทําใหผูหญิงสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิง
อํานาจไดในทันที การหลุดออกมาจากพันธนาการของการเปนชางเทาหลังในครอบครัวไมไดหมาย
ความวาจะทําใหผูหญิงเปนอิสระจากการถูกกดขี่ แตการหลุดจากพันธนาการในพื้นที่สวนตัวก็นําผู
หญิงไปสูพันธนาการแบบใหม นั่นคือการเปนชางเทาหลังในโลกสาธารณะ
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นอกจากนั้นการออกมาสูโลกสาธารณะทําใหผูหญิงไดตระหนักถึงความซับซอนของ
ระบบชายเปนใหญวาไมไดมีปฏิบัติการแตเพียงในพื้นที่สวนตัวเทานั้น การออกมาสูโลกสาธารณะ
ทําใหผูหญิงตองเผชิญกับอุปสรรค ทั้งจากการตั้งขอสงสัยถึงความเหมาะสมของความเปนหญิงกับ
โลกสาธารณะ การเขามาสูโลกสาธารณะทําใหผูหญิงตองเผชิญกับความรูสึกผิด (guilty) (Foucault,
1977 cited in Gordon, 1980: 187) โดยเฉพาะผูหญิงที่มีครอบครัวแลวตองเผชิญกับความขัดแยง
ของอัตลักษณระหวางการเปนแมและเมียที่ดีกับการเปนผูหญิงสมัยใหมที่สามารถพึ่งตัวเองได
นิตยสารขวัญเรือนนําเสนอภาพของความขัดแยงระหวางพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะของผู
หญิง
"ผูหญิงนั้นถึงจะเปนนักบริหารหรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
อยางไร เราก็หนีความรูสึกของคําวาเปนเมียและแมไมพน เมื่อมี
สามัญสํานึกที่บอกเราวาเรายังเปนแม เรามีลูก" (ภาคผนวก, 131)
"งานของสุกับการเปนแมที่ดีมันขัดๆกันอยู เพราะงานที่ทําอยูนี่ตอง
ทิ้งลูกตลอด จริงๆแลวสุเปนคนชอบการบานการเรือนตั้งแตเปนสาว
มานะคะ เพราะสุถูกเลี้ยงดูแบบนั้น ตั้งแตสมัยอยูตางจังหวัดก็ตอง
คอยทํากับขาว" (ภาคผนวก, 138)
สวนนิตยสารดิฉันไดเสนอภาพของผูหญิงที่ประสบปญหา "โรคผูหญิงเหนือมนุษย" (superwoman
syndrome) (evans, 1986) กลาวคือเปนปญหาสําหรับผูหญิงที่ออกไปทํางานในโลกสาธารณะ แต
ขณะเดียวกันความรับผิดชอบในโลกสวนตัวก็ยังคงอยู
"ความรับผิดชอบก็หนักเหมือนกัน เพราะตองทํางานดวย เปนแม
บานดวย ตองแบงเวลาใหถูก ถาแบงไมเปนแลว อาจจะไมมีเวลาให
ลูกหรือสามีเลย" (ภาคผนวก, 110)
สําหรับปฏิบัติการที่สําคัญของระบบชายเปนใหญที่มีตอผูหญิงในพื้นที่สาธารณะก็คือการ
ใชเทคโนโลยีทางอํานาจของอุดมการณชายเปนใหญผานวาทกรรมการแบงงานกันทําตามเพศ
(sexual division of labour) จากเดิมที่การแบงงานกันตามเพศแยกผูหญิงกับผูชายออกเปนพื้นที่สวน
ตัวและพื้นที่สาธารณะ อยางไรก็ตามเมื่อเสนแบงดังกลาวไดพรามัวลง ผูหญิงสามารถกาวขามเสน
แบงดังกลาวมาได แตวาทกรรมการแบงงานกันทําตามเพศก็ยังตามมาหลอกหลอนผูหญิง โดยการ
แยกผูหญิงและผูชายในโลกสาธารณะออกจากกันภายใตการจัดประเภท "งานผูหญิง" (female
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job) และ "งานผูชาย" (male job) ซึ่งกระบวนการดังกลาวก็ไมตางอะไรกับการแยกความเปนหญิง/
ชายออกจากกัน เพราะการจัดประเภทดังกลาวอยูภายใตวิธีคิดแบบทวิลักษณ ที่สรางคูตรงขาม และ
สงผลใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ ภายใตอุดมการณชายเปนใหญงานผูชายยอมถูกให
ความหมายวาเปนงานที่มีคุณคาเหนือกวางานของผูหญิง
ความคลายคลึงของงานในโลกสาธารณะกับงานในโลกสวนตัวก็คือ ลักษณะโดยทั่วไป
ของงานผูหญิงจะมีความคลายคลึงกับงานบาน ไมวาจะเปนการทํางานที่ลกั ษณะงานเกี่ยวของกับ
อัตลักษณความเปนหญิง อาทิเชนเปนงานบริการ ทําหนาที่เปนฝายเสริม สนับสนุน และที่สําคัญ
งานดังกลาวไมมีอํานาจในการควบคุมและไมมีตําแหนงหนาที่ในระดับสูง ซึ่งคลายคลึงกับการ
ปรนนิบัติสามีในโลกสวนตัว แตเปลี่ยนจากสามีมาเปนเจานายหรือลูกคา ลักษณะงานของผูหญิงจะ
เปนงานที่ซ้ําซากจําเจและใชทักษะความรูความสามารถนอย การนําเสนอในนิตยสารขวัญเรือน
เสนอวา
"ดิฉนั คิดวาผูหญิงควรจะทํางานบริการไดดีกวาผูชาย เพราะความนุม
นวลหรืออะไรตางๆ ผูหญิงจะมีมากกวาผูชาย ผูหญิงจะเปนตัวเบรก
ตัวกันชนที่ดีในดานการบริการ" (ภาคผนวก, 133)
"ในสายงานบริการลูกคาอยางนี้นะ ความละเอียดออน การเอาอกเอา
ใจ ผูหญิงจะทําไดดีกวา" (ภาคผนวก, 133)
และดวยลักษณะดังกลาวงานของผูหญิงทั้งในโลกสวนตัวและโลกสาธารณะจึงเปนงานที่มี
ความคลายคลึงกันอยางมาก ซึ่งสงผลใหสถานภาพของผูหญิงในโลกสาธารณะก็ยังคงเปนรองผูชาย
เฉกเชนเดียวกับสถานภาพของผูหญิงในโลกสวนตัว
คําถามที่เกิดขึ้นตอความเปนรองของผูหญิงในโลกสาธารณะก็คือ สาเหตุการเปนรองของผู
หญิงเกิดขึ้นเพราะลักษณะของงานหรือเพศของผูทํางาน ซึ่งในที่นี้ผูเขียนยกตัวอยางงาน 2 งานขึ้น
มา เพื่อหาสาเหตุ โดยงานดังกลาวไดแก การทํางานเลขานุการ (secretary) และการทําอาหาร
(cookery) ในโลกสาธารณะ
ในนิตยสารดิฉันไดเสนอการเปลี่ยนแปลงความหมายและความสําคัญของงานดังกลาว
สําหรับงาน "เลขานุการ" ในปจจุบันถือวาเปนงานที่สงวนไวใหกับผูปฏิบัติงานที่เปนผูหญิง ทวา
งาน "เลขานุการ" ไมใชงานที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะการเขามาสูโลกสาธารณะของผูหญิง แตงาน
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เลขานุการเปนงานที่มีมานานแลว ในอดีตโลกสาธารณะสวนใหญเปนพื้นที่ที่แทบจะไมมีผูหญิง
งานเลขานุการจึงเปนงานของผูชาย และผูชายที่ทํางานดังกลาวจะถูกเรียกวา "ผูชวย" ในปจจุบันงาน
ผูชวยไดเปลี่ยนชื่อมาเปนงานเลขานุการ และกลายเปนงานที่ถูกสงวนไวใหเฉพาะผูหญิง เนื่องจาก
ถูกใหความหมายวาเปนงานที่เหมาะสมกับอัตลักษณของความเปนหญิง ที่สําคัญสถานภาพของงาน
เลขานุการในปจจุบันอยูในระดับต่ํากวาในอดีต
"ความจริงแลวในสมัยกอน คนที่ทํางานเปนเลขาฯ มีแตผูชายเทานั้น
ในองคกรใหญๆจะเรียกเลขาฯผูชายวา "ผูชวย" เพราะเขาไมไดพิมพ
ดีด แตทํางานดานเลขานุการจริงๆ พอผูหญิงเขามาทํางานเลขาฯ
สถานภาพของอาชีพเลขานุการก็ตกต่ําลง ผมเชื่อวาถาผูชายหันมา
เปนเลขาฯมากขึ้น สถานภาพที่วาคงจะดีขึ้นแนๆ" (ภาคผนวก, 128)
ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับอีกงานหนึ่ง นั่นคือ "การทําอาหารและงานครัว" (cookery) ซึ่งไม
มีขอสงสัยอันใดวางานดังกลาวเปนงานของผูหญิง เห็นไดจากการทําอาหารถือเปนหนึ่งในหนาที่
ของผูหญิงในการเปนแมศรีเรือน ในสังคมไทยยกยองความสามารถในการทําอาหารของผูหญิงวา
เปนหนึ่งในคุณสมบัติของการเปนผูหญิงที่ดี รวมทั้งจะเปนเครื่องมือที่ใชในการดึงดูดและรักษาผู
ชายเอาไว "เสนหปลายจวัก ผัวรักจนตัวตาย" นิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
"ทําไมตองงานผูหญิงและงานผูชาย งานในครัวจะตองเปนงานผูหญิง
อะไรตออะไรที่เกี่ยวกับการกินตองเปนเรื่องของผูหญิง กอนแตงงาน
แมจะตองสอนลูกสาวของตนแทบทุกบานวา ผูชายนะลูกนะ กนถึง
ฟากปากตองถึงขาว, เสนหปลายจวักลูก ผัวจะรักจนตัวตาย, การครัว
สําคัญนะลูก อยาทิ้ง อยาประมาท" (ภาคผนวก, 130)
ในปจจุบันการทําอาหารและงานครัวในโลกสวนตัวยังคงถูกใหความหมายวาเปนบทบาท
หนาที่ของ "แมศรีเรือน" เชนเดิม แตเมื่องานครัวกลายเปนงานที่ออกมาสูโลกสาธารณะพรอมกับ
การเติบโตขึ้นมาของธุรกิจรานอาหารและโรงแรม งานดังกลาวกลับแปรเปลี่ยนไปและไมใช
ภาพลักษณเฉพาะของผูหญิง ตรงกันขามกลับกลายเปนงานของผูชาย โดยเฉพาะการทําอาหาร
ระดับสูง ตําแหนง "พอครัวใหญ" (chef) ประจําภัตตาคารหรือโรงแรมกลายเปนตําแหนงที่เปนภาพ
ของผูชาย
รวมทั้งผูสอนทําอาหารหรือการเปนนักชิมอาหารก็เปนภาพลักษณเฉพาะของผูชาย
กลาวคือการทําอาหารเมื่อออกไปสูโลกสาธารณะภาพลักษณทางเพศของงานก็เปลี่ยนไป และการ
ทําอาหารในโลกสาธารณะยังเปนงานที่มีสถานภาพสูง มีคาตอบแทนสูง ขณะที่การทําอาหารใน
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โลกสวนตัว ซึ่งเปนหนึ่งในหนาที่ของการเปนแมบานกลับไมไดรับการยกยองและไมไดรับคาตอบ
แทน ความแตกตางดังกลาวถูกอธิบายโดยการกลาวถึงบริบทของสังคมในอดีต
คําถามและขอสงสัยที่มีตอบทบาทหนาที่ในการทําอาหารในโลกสาธารณะวาเดิมเปนบท
บาทหนาที่ของผูชายหรือไม ในดานหนึ่งขอสงสัยดังกลาวถูกอธิบายผานบริบทของสภาวการณใน
อดีต โดยเฉพาะ "สงคราม" จากที่ไดกลาวไปแลววาอัตลักษณของความเปนหญิงถูกใหความหมาย
ควบคูกับความออนแอ ฉะนั้นในบริบทที่เต็มไปดวยการตอสูดวยพละกําลัง เชน สภาวะสงครามจึง
เปนบริบทที่ขัดแยงกับอัตลักษณความเปนหญิง ซึ่งทําใหในยามศึกสงครามแรงงานหลักของกอง
ทัพจึงมีเพียงผูชาย แตทวาเมื่อ "กองทัพตองเดินดวยทอง" การทําอาหารและงานครัวจึงมีความ
สําคัญอยางสูงตอความอยูรอด และการขาดหายไปของผูหญิงในสภาวะสงครามทําใหบทบาทหนา
ที่ในการทําอาหารตกเปนของผูชาย อยางไรก็ดีการทําอาหารของผูชายในสภาวะสงครามแตกตาง
จากการทําอาหารในสภาวะปรกติ (การทําอาหารของผูหญิง) โดยสวนใหญ "อาหาร" ในชวง
สงครามเปนเพียงสิ่งที่ถูกบริโภคเพื่อความอยูรอดและมีกําลังที่จะสูรบตอไปมากกวาเปนอาหารที่
บริโภคเพื่อสรางสุนทรียะ ดังนั้นไมวาจะเปน รูป, รส, กลิ่น, สี ลวนเปรียบเหมือนความฟุมเฟอยเมื่อ
อยูในสภาวะสงครามที่เต็มไปดวยภยันตราย, ความวุนวาย และความเรงรีบ การมีชีวิตรอดสําคัญ
กวาการบริโภคอาหารรสเลิศ การทําอาหารในโลกสาธารณะของผูชายในอดีตจึงเกี่ยวพันกับการเขา
ไปอยูในสงคราม ซึ่งเปนพื้นที่พิเศษที่ไมมีผูหญิง (the heterotopia without female) (คําดังกลาวดัด
แปลงมาจาก the heterotopia without geographical markers ของ Michel Foucault) (Foucault, 1986
อางถึงใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543: 193) การทําอาหารในโลกสาธารณะของผูชายในอดีตจึง
เปนเรื่องของขอจํากัดทางดานแรงงาน เปนบทบาทชั่วคราวและปฏิบัติตามความจําเปน หาใชบท
บาทที่สังคมใหความหมายวาเปนหนาที่โดยธรรมชาติไม เนื่องจากเมื่อสงครามสงบหรือเหตุการณ
กลับไปสูสภาวะปรกติบทบาทหนาที่ในการทําอาหารก็กลับมาเปนของผูหญิงอีกครั้ง เชน การทํา
อาหารในงานบุญ (ทําอาหารเพื่อสาธารณะ เชนเดียวกับการทําอาหารเพื่อเลี้ยงกองทัพในชวง
สงครามของผูชาย)
จากตัวอยางของงานทั้งสอง (งานเลขานุการและการทําอาหาร) จะเห็นไดวา การใหความ
หมายและคุณคาของงาน ดานหนึ่งเปนผลมาจากการผูกโยงความเปนหญิงและความเปนชายเขากับ
พื้นที่ของงาน นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากลักษณะความเปนหญิงและความเปนชายใน
งานคือ เพศของผูทํางาน กลาวคือผูที่ทํางานดังกลาวสวนใหญเปนเพศอะไร ซึ่งจะสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงในการใหคุณคาและความหมาย เชน งานที่เดิมเคยเปนงานของผูชาย แตเมื่องาน
ดังกลาวถูกใหความหมายใหมวาเปนงานของผูหญิง งานดังกลาวจะมีคณ
ุ คาลดลง ในขณะที่งานที่
แมจะถูกใหความหมายวาเปนงานของผูหญิง แตเมื่อผูชายเขามาทํางาน งานนั้นก็จะมีคุณคาและ
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ความหมายสูงขึ้น
ฉะนั้นอาจกลาวไดวาระบบคุณคาและความหมายเปนระบบที่พรอมจะแปร
เปลี่ยนอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบ
ชายเปนใหญ
นอกจากนิตยสารจะนําเสนอปฏิบัติการของระบบชายเปนใหญ ที่แบงงานของผูหญิงและ
งานของผูชายออกจากกัน ซึ่งทําใหเกิดปญหาตอผูหญิงที่ตองการจะเขาสูการทํางานของผูชาย นอก
จากนั้นการที่ผูหญิงจะสามารถเขาไปสูงานของผูชาย ผูหญิงจําเปนที่จะตองมีความรู (knowledge)
และอัตลักษณของความเปนชาย ที่ถูกใหความหมายวาเหมาะสมตอการทํางานของผูชาย แตทวา
เสนทางที่จะนําผูหญิงไปสูการไดมาซึ่งความรูของผูชายเปนเสนทางที่คอนขางตีบตัน เนื่องจากแม
วาศาสตรและองคความรูจะเปนที่เขาใจกันวาเปนสิ่งที่เปนกลาง (Foucault, 1977 cited in Gordon,
1980) ในความเปนจริง โดยตัวอยางในประเทศไทยการ "แบงสาย" การเรียนตั้งแตระดับมัธยมออก
เปนสายวิทยาศาสตรและสายศิลปศาสตรเปนกระบวนการที่ซับซอนกวาการแยกศาสตรและองค
ความรูออกเปนสองดานเพื่อใหผูเรียนไดเลือกตามถนัด กระบวนการดังกลาวกลับกอใหเกิดการแบง
แยกเพศของผูเรียนออกจากกัน โดยเฉพาะการแบงผูหญิงและผูชายออกจากกันตามอัตลักษณทาง
เพศ และเนื่องจากวิทยาศาสตรถูกใหความหมายวาเปนองคความรู ที่ตองอาศัยการคิดคํานวณและ
ใชเหตุผล ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนหนึ่งในอัตลักษณของความเปนชาย ในนิตยสารดิฉันเสนอ
ภาพมายาคติของผูหญิงวา เปนเพศที่ไมมีความสามารถในการคิดคํานวณและใชเหตุผล
"ในสาขาวิศวเคมีทั้งหมดมีผูหญิงไมมาก ตอนฟางเรียนมีผูหญิงแค
10% เทานั้น พอเขาไปทํางานก็มีผูหญิงนอยเหมือนกัน เขาอยากให
เรื่องฟางลงในอินเตอรเน็ต เพราะเขาอยากใหผูหญิงมาเรียนวิทยา
ศาสตรมากๆ เขาอยากใหผูหญิงคนอื่นๆไดเห็นวามีผูหญิงที่ประสบ
ความสําเร็จในดานวิทยาศาสตร" (ภาคผนวก, 129)
ในสังคมตะวันตกก็เชนกันตัวอยางที่ชัดเจน
"บารบี้" ที่พูดวา

ที่นิตยสารดิฉันนําเสนอคือ

บทสนทนาของตุกตา

"การเรียนคณิตศาสตรเปนเรื่องที่ทําใหปวดหัว" (ภาคผนวก, 128)
อัตลักษณดังกลาวมีสวนทําใหความคาดหวังในเรื่องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใชเหตุผลและ
การคิดคํานวณทั้งจากสังคมและตัวผูหญิงเองอยูในระดับต่ํา แตถาผูหญิงตองการที่จะเรียนก็ควรที่
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จะเรียนวิชาที่ไมตองใชอัตลักษณดังกลาว ฉะนั้นการแบงองคความรูดังกลาวจึงมีผลตอการแยกผู
หญิงและผูชายออกจากกันผานอิทธิพลของการใหความหมายอัตลักษณความเปนเพศ แมแตการได
มาซึ่งองความรูก็ยังอยูภายใตวิธีคิดแบบทวิลักษณ และการมีความรูที่แตกตางกันจะนําผูหญิงและผู
ชายไปสูงานที่แตกตางกัน (งานผูหญิงและงานผูชาย) ฉะนั้นการแบงแยกผูหญิงและผูชายออกจาก
กันเพื่อสรางความเหนือกวาใหแกผูชายเปนกระบวนการที่มีความซับซอนและเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่
แมกระทั่งในองคความรูซึ่งเปนพื้นที่ ที่สังคมเชื่อวาเปนสิ่งที่เปนกลาง ปลอดจากอคติทางเพศ
นอกจากนั้นนิตยสารทั้ง 3 ฉบับนําเสนอภาพผูหญิงที่สามารถเขาไปสู "งานผูชาย" และ
ปญหาในการเขาไปอยูในพื้นที่ดังกลาว อาทิเชน การเลื่อนตําแหนง (promotion) แมในปจจุบันภาพ
ของผูหญิงที่มีตําแหนงระดับสูงใน "งานผูชาย" โดยเฉพาะในพื้นที่ทางการเมืองจะมีมากขึ้น เชน
ประธานาธิบดี ผูวาราชการ นายอําเภอ ฯลฯ แตการที่ผูหญิงจะสามารถไตเตาขึ้นไปถึงจุดดังกลาวก็
เปนสิ่งที่ยากลําบาก โดยเฉพาะการยอมรับจากสังคมที่สืบเนื่องมาจากภาพลักษณของอัตลักษณทาง
เพศ
การเปนผูนําและความเหนือกวาถูกใหความหมายวาเปนอัตลักษณโดยธรรมชาติของผูชาย
ฉะนั้นการขึ้นมาดํารงตําแหนงในระดับสูงของผูหญิงจึงเปนภาพลักษณที่ไมแตกตางจากภาพของผู
หญิงแบบ "ซูสีไทเฮา" และจากเดิมการเขามาอยูในพื้นที่สาธารณะก็เปนสิ่งที่ถูกตอตานอยูแลว การ
ขึ้นสูตําแหนงระดับสูงของผูหญิงยิ่งเปนเรื่องใหญ นอกจากจะถูกมองวาขัดกับอัตลักษณของความ
เปนหญิง ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหผูหญิงกลายเปนผูนําจะสงผลกระทบตอความสัมพันธเชิง
อํานาจในระบบชายเปนใหญ
อยางไรก็ตามนิตยสารไดแสดงใหเห็นวา ระบบชายเปนใหญมีความซับซอนในการจัดการ
กับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ โดยเฉพาะทําใหการมีตําแหนงเหนือกวาของผูหญิงไมได
สงผลให ผูหญิงหลุดออกจากความเปนรองของระบบชายเปนใหญได ซึ่งปฏิบัติการของระบบชาย
เปนใหญกําหนดใหทั้งในพื้นที่สวนตัว ไมวาผูหญิงจะมีตําแหนงหนาที่ในโลกสาธารณะเหนือกวา
สามี แตเมื่อเขามาอยูในบานจะตองยกใหผูชายเปนฝายเหนือกวา ภายใตวาทกรรม "การใหเกียรติ
สามี" ซึ่งจะนําไปสู "ความสุขของครอบครัว" ฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูหญิงยอมรับ
สภาพความเปนรองและยกใหผูชายเปนฝายเหนือกวา ตัวอยางการนําเสนอของนิตยสารดิฉัน
"มีคนพูดคมคายกลาวเปรียบเปรยดังใหไดยินมาวา "สถานการณ
สรางวีรบุรุษ" แตบนแผนดินฟลปิ ปนสคําพูดนี้คงจะตองเปลี่ยนเปน
"สถานการณสรางวีรสตรี" นาจะเหมาะสมกวา แมจะไดชื่อวาเปน
หญิงเกง การศึกษาสูง อาชีพการงานกาวหนา และเปนสาวสมัยใหม
แตกลอเรียก็ยอมรับความจริงอยางหนึ่งวา ประเทศของเราผูชายสวน
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ใหญยอมรับไมไดกับการที่ตนเองมีบทบาทดอยกวาภรรยา ฉันจําเปน
ตองฟงความคิดเห็นของสามีเพื่อฟงวาเขาคิดอยางไรกับเรื่องนี้" (ภาค
ผนวก, 129)
เชนเดียวกับในพื้นที่สาธารณะผูหญิงที่แมผูหญิงจะมีตําแหนงเหนือกวาผูชาย
แตตอง
ปฏิบัติตัวใหสังคมชายเปนใหญยอมรับ นั่นคือตองทําใหผูชายรูสึกวาไมตกเปนรองผูหญิงภายใต
วาทกรรม "การรักษาน้ําใจ" ซึ่งเปนกลยุทธสําคัญในการปฏิบัติตัวของผูหญิงที่มีตําแหนงสูงใน
สังคมชายเปนใหญ มิฉะนั้นผูหญิงจะไมสามารถหลุดพนจากการเปน "ซูสีไทเฮา" ซึ่งเปนผูหญิงเลว
ภายใตการใหความหมายของอุดมการณชายเปนใหญ โดยนิตยสารดิฉันเสนอวา
"เราเปนเอ็ม.ดี.ผูหญิงคนแรกในวงการสื่อ ตอนนั้นอายุ 28-29 ตอน
แรกเปนจี.เอ็ม. กอนยังไมมีเอ็ม.ดี. เพราะเรารูสึกวาเอ็ม.ดี.มันใหญ
เราก็เขิน และเราก็กลัว เพราะวาเปนผูหญิง แลวมีลูกนองเปนผูชาย
เราก็ตองวางตัว และเราก็ไมอยากใหเขารูสึกวาเราใหญมาก เราก็
ตองคอยๆทํางานแลวปรับใหเขารับได" (ภาคผนวก, 130)
"ดิฉันอยากสนับสนุนใหผูหญิงคิดวา งานอะไรที่มาถึงตัวขอใหรับ
อยาปฏิเสธ รับแลวทําใหดีที่สุดจะเปนอะไรก็ตาม เพราะผูหญิงมัก
จะเกรงกลัววาจะทํางานสูผูชายไมได แลวเราก็ตองรักษาน้ําใจของผู
ชายไวบางเหมือนกันเพื่อใหเขาทํางานใหเรา" (ภาคผนวก, 127)
การยอมรับความเหนือกวาของผูชายถูกนําเสนอจากนิตยสารวาเปนทัศนคติที่สําคัญในการ
เขาไปสูและอยูรอดในสังคมชายเปนใหญ นิตยสารคูสรางคูสมนําเสนอภาพลักษณของอัตลักษณ
ของนักการเมืองหญิงที่ถือเปนกุศโลบายสําคัญในการไดรับการยอมรับจากสังคมชายเปนใหญ
"ผูหญิงสามารถทํางานไดเทาเทียมผูชาย ผูหญิงบางกลุมอาจมองวา
เราดอยกวาผูชาย แตเราไมไดคิดวาเราเกงกวาผูชายนะคะ" (ภาค
ผนวก, 141)
นอกจากนั้นผูหญิงที่ตองการไดรับการยอมรับในพื้นที่สาธารณะ วิธกี ารหนึ่งที่ผูหญิงมัก
จะนําไปใชคือการเสนอภาพลักษณของอัตลักษณวาเปนผูหญิงแบบผูชาย (masculine feminine)

68

(Irigaray, 1996) กลาวคือเปนผูหญิงที่สวมอัตลักษณของความเปนชาย ไมวาจะเปนการนําเอาบุคลิก
ลักษณะของความเปนชายมาใช อาทิเชน ความเด็ดขาด, ความเขมแข็ง ฯลฯ ซึ่งถือเปน
อัต
ลักษณที่เหมาะสมตอการมีที่ทางในพื้นที่สาธารณะ อยางไรก็ตามแมการกาวขามพื้นที่จะกลายเปน
เรื่องปกติในปจจุบัน แตทวาความเหนือกวาและความเปนรองของผูหญิง ยังเปนความสัมพันธเชิง
อํานาจที่ยังคงหยุดนิ่ง
ภาพของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ ที่ถูกนําเสนอจากนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ โดยรวมแลวไม
แตกตางกันมากนัก อาจจะตางกันที่ความเขมขนในการนําเสนอ เนื่องจากนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ
พยายามเรียกรองใหผูหญิงออกไปทํางานนอกบาน แตขณะเดียวกันก็ยอมรับวางานบานเปนงาน
ของผูหญิง ภาพของผูหญิงที่ถูกนําเสนอจึงไมตางอะไรกับผูหญิงแบบยอดหญิง ที่จะตองรับผิดชอบ
ภาระหนาที่ทั้งในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะไปพรอมๆกัน
การยอมรับการออกสูพื้นที่
สาธารณะจึงเปนไปอยางมีเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวสะทอนใหเห็นอิทธิพลของอุดมการณชาย
เปนใหญอยางชัดเจน
3.3 ผูหญิงกับเรื่องเพศ : พฤติกรรมและความปรารถนาทางเพศ
สําหรับการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในดานเพศ ซึ่งถือเปนพื้นที่สําคัญในการตอสูตอ
รองตอการใหความหมายผูหญิง โดยเฉพาะการนําไปสูการจัดประเภทผูหญิงดี/เลว การนําเสนอ
ภาพลักษณของผูหญิงในเรื่องเพศที่ถูกนําเสนอในนิตยสารดิฉัน, นิตยสารขวัญเรือน และนิตยสารคู
สรางคูสมคิดเปน 31% ของเนื้อหาทั้งหมด(133 จาก 420) (ภาคผนวก, 139-159) สําหรับเรื่องเพศ
นิตยสารคูสรางคูสมเปนนิตยสารที่มีสัดสวนของเนื้อหาดังกลาวมากที่สุด สวนหนึ่งมาจากการที่
นิตยสารดังกลาวเปนนิตยสารที่เกี่ยวของกับการนําเสนอชีวิตคู
และเรื่องเพศถือเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการใชชีวิตคู สัดสวนของการนําเสนอในนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 45% (29 จาก 68) ของ
การนําเสนอเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก, 155-159) รองลงมาคือนิตยสารดิฉัน
คิดเปน 34% (59 จาก 171) จากการนําเสนอเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 139-148)
สุดทายคือนิตยสารขวัญเรือนคิดเปน 24% (45 จาก 181) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน
(ภาคผนวก, 148-155)ซึ่งอาจกลาวไดวานิตยสารขวัญเรือนเปนนิตยสารที่มีลักษณะอนุรักษนิยมมาก
ที่สุดในบรรดานิตยสารทั้ง 3 ฉบับ ปจจัยสําคัญที่ถูกนําเสนอจากนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ ดานแรกคือ
พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) คิดเปน24% (85 จาก 420) ของเนื้อหาของนิตยสารทั้งหมด
(ภาคผนวก, 139-159) และความปรารถนาทางเพศของผูหญิง (sexual desire) คิดเปน 7% (27 จาก
420)ของเนื้อหาของนิตยสารทั้งหมด (ภาคผนวก, 139-159) ซึ่งการนําเสนอดังกลาวไดแสดงใหเห็น
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วาการควบคุมผูหญิงผานวาทกรรมเรื่องเพศเปนเครื่องมือสําคัญของระบบชายเปนใหญที่ใชกดขี่ผู
หญิง และสรางความเหนือกวาแกผูชาย
3.3.1 พฤติกรรมทางเพศ : พรหมจรรย ระบบผัวเดียวเมียเดียว และโสเภณี
ขอเสนอในดานเพศสวนมากมักจะเปนการนําเสนอในเชิงระเบียบขอบังคับ (discipline)
และผลเสียจากการไมปฏิบัติตาม
โดยนําคุณคาของผูหญิงไปผูกโยงอยูกับการอยูในระเบียบขอ
บังคับของสังคมชายเปนใหญ โดยเฉพาะการนํามิติดังกลาวมากําหนดความเปนผูหญิงดี/เลว ซึ่ง
ปจจัยหนึ่งที่ถูกย้ําอยูเสมอวาเปนสิ่งที่จะนําผูหญิงไปสูความดี/เลวคือ การรักษาพรหมจรรย (virgin)
ซึ่งพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงในการรักษาพรหมจรรยเปนคานิยมที่มีอิทธิพลอยางสูงตอระบบ
คุณคาและความหมายของผูหญิง
สําหรับนิตยสารดิฉันใหความหมายผูหญิงพรหมจรรยวาคือ
"ผูหญิงที่ชองคลอดยังไมถูกอวัยวะเพศชายลวงล้ําผานเขาไป" (ภาค
ผนวก, 141)
และสัญลักษณของผูหญิงพรหมจรรยในความหมายดังกลาวจะถูกวัดจากการคงอยูของเยื่อ
พรหมจรรย (hymen) ซึ่งเปนเยื่อบางๆ ที่กั้นอยูในชองคลอดของผูหญิง ในทางชีววิทยา
เยื่อพรหมจรรยไมไดมีความสําคัญตอรางกายผูหญิง การมีอยูหรือขาดไปไมไดสงผลตอการทํางาน
ของรางกายผูหญิง และในบางครั้งการมีอยูของเยื่อพรหมจรรยยังเปนโทษเนื่องจากทําใหการไหล
เวียนของประจําเดือนผิดปรกติ (Brumsbergs, 1997: 158) อยางไรก็ตามในทางสังคมและวัฒนธรรม
เยื่อพรหมจรรยกลับมีคุณคามหาศาล และถูกใชเปนมาตรในการวัดคุณคาของผูหญิง คําถามก็คือ
อะไรทําใหเยื่อพรหมจรรยกลายเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดสําหรับผูหญิง
ในหลายๆสังคมความสําคัญของพรหมจรรยสะทอนใหเห็นจากประเพณีตางๆ เชน ใน
สังคมจีนและสังคมชนเผามีระเบียบปฏิบัติในเรื่องคืนแรกของการแตงงานที่สะทอนถึงความสําคัญ
พรหมจรรยของผูหญิง นิตยสารดิฉันเสนอวา
"สอดผาไหมสีขาวใตตัวเจาสาว เพื่อเอาไวเช็ดโลหิตจากอวัยวะเพศ
หลังจากไดรวมรักแลว หากผาไหมสีขาวนั้นปราศจากคราบโลหิต
เจาสาวจะถูกหามขึ้นเกี้ยวทางประตูหลังบาน แสดงวานางไดเสีย
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ความบริสุทธิ์กอนแตงงาน จึงตองกลับบานของตน"
ผนวก, 150)

(ภาค

"โบราณถือวา ชองคลอดของพรหมจาริณีจะมีเยื่อบางๆกั้นไว เรียกวา
เยื่อพรหมจารี เยื่อนี้จะฉีกขาดออกเมื่อถูกอวัยวะเพศของชายลวงล้ํา
เขาไปเปนครั้งแรก ซึ่งจะทําใหมีเลือดออก เขา (โบราณ) ถือกันนัก
หนาวา เจาสาวคนใดไมมีเลือดออกในวันแตงงาน หมายความวา เจา
สาวคนนั้นไมบริสุทธิ์เสียแลว บางเผาบางพวกถึงกับบังคับใหเจาสาว
รวมเพศครั้งแรกใหแขกเหรื่อดูเปนพยานวา เจาสาวมีเลือดออกจริงๆ
ถาไมมีเจาสาวจะถูกลงโทษตางๆนานาตามกฎเกณฑที่ตั้งไว" (ภาค
ผนวก, 144)
พรหมจรรยกลายเปนคานิยมสําคัญของผูหญิงในหลายๆสังคม การถือพรหมจรรยกลาย
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางสูงตอคุณคาของผูหญิง แมกระทั่งในทางการแพทยที่แตเดิมไมถือวา
พรหมจรรยเปนสิ่งสําคัญ ทวาการพัฒนาทางการแพทย ในดานการศัลยกรรม ที่สรางพรหมจรรยขึ้น
มาใหม (จะกลาวถึงตอไปในเรื่องผูหญิงกับความงาม) สะทอนใหเห็นวาคานิยมดังกลาวไดเขาไปมี
ผลตอองคความรูทางวิทยาศาสตรดวยเชนกัน
สําหรับในสังคมไทยเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับพรหมจรรยคอนขางมาก พรหมจรรย
ถูกนําไปผูกโยงกับเรื่องความสะอาด, ความบริสุทธิ์, ความดีและความสวยงาม และที่สําคัญคือการ
นําไปผูกโยงเขากับความเปนไทย นิตยสารดิฉันเสนอวา
"ผูหญิงไทยถูกกําหนดความเปน "ผูหญิง" ไวใหเปนคนเรียบรอย
รักนวลสงวนตัวมานาน ยิ่งในสมัยโบราณ อยาวาแตคําวามีชูเลย แคผู
หญิงแสดงความสนใจผูชายมากไปหนอย ก็จะถูกหาวา "ไมงาม" เสีย
แลว" (ภาคผนวก, 147)
การสูญเสียพรหมจรรยจึงไมใชเปนเพียงการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรยเทานั้น แตเปนการสูญเสีย
คุณคาและความหมายที่ผูกโยงอยูกับพรหมจรรย การหมดสิ้นคุณคาและความหมายจึงนําผูหญิงไป
สูสภาพของการเปน "ผูหญิงเลว" ที่ไรคา ฉะนั้นการรักษาพรหมจรรยจึงเปนขอปฏิบัติที่สําคัญของ
การเปนผูหญิง และเปนเปาหมายสําคัญในชีวิตของผูหญิง ที่ตองการกาวไปสูการเปนผูหญิงที่ดี

71

ขณะเดียวกันวาทกรรมที่ทําลายคุณคาของผูหญิงที่ไมแตงงานทําใหการรักษาพรหมจรรย
ของผูหญิงไมใชเปนสิ่งที่ตองรักษาไวตลอดชีวิต เพราะถาเปนเชนนั้นก็จะทําใหผูหญิงถูกทําลายคุณ
คาและไมสามารถเปนผูหญิงที่สมบูรณ(แมและเมีย)ได ฉะนั้นการเปนผูหญิงดีจึงมีเงื่อนไขวาจะตอง
รักษาพรหมจรรยไวจนกวาจะแตงงาน ซึ่งแปลวาจะเสียพรหมจรรยไดตอเมื่อแตงงานมีสามีแลว
เงื่อนไขของการรักษาพรหมจรรยจึงเปนการรักษาไวเพื่อเสียไปในบริบทที่สังคมยอมรับ ซึ่งนั่นคือ
การสูญเสียพรหมจรรยภายใตสถาบันการแตงงาน ในที่นี้การแตงงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
รักษาความเปนผูหญิงที่ดีเอาไว แมวาจะสูญเสียพรหมจรรยไปแลว การแตงงานทําใหการสูญเสีย
พรหมจรรยกลายเปนเรื่องที่ชอบธรรมและผูหญิงที่สูญเสียพรหมจรรยยังคงดํารงความเปนผูหญิงดี
สืบตอไปได ในทางตรงกันขามผูหญิงที่รักษาพรหมจรรยไวตลอดชีวิตกลับไมใชภาพลักษณของผู
หญิงที่ดี โดยเฉพาะในสังคมไทย วาทกรรมที่ทําลายคุณคาของผูหญิงที่ไมแตงงานใหความหมายผู
หญิงที่ไมไดแตงงานวาจะตองมีความบกพรองหรือผิดปรกติ นิตยสารคูสรางคูสมเสนอวา
"ดิฉันอายเพื่อน อายเพื่อนรวมงาน ที่ตองใชนางสาวเมื่ออายุเกินเลข
สามขึ้นไปแลว" (ภาคผนวก, 160)
ดังนั้นพรหมจรรยจึงไมใชสิ่งที่มีคุณคาคงทนถาวรแตจะมีคาก็ตอเมื่อประสานเขากับอัตลักษณอื่น
โดยเฉพาะอายุและสถานภาพสมรส การรักษาพรหมจรรยจึงเปนการรักษาเอาไวเพื่อจะเสียไปใน
บริบทที่เหมาะสมและชอบธรรม
ฉะนั้นพรหมจรรยกับการแตงงานเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอยู โดยเฉพาะคานิยมของครอบ
ครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ซึ่งจากชื่อแลวเหมือนเปนหลักการที่ยกยองเชิดชูและบังคับ
ใหผูชายและผูหญิงมีคูรักคนเดียวไปตลอดชีวิตครอบครัว อยางไรก็ดีหลักการดังกลาวกลับกลาย
เปนหลักการที่มีผลบังคับใชแตกับผูหญิง ตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือปฏิบัติการทางวาทกรรมที่แสดงให
เห็นมาตรฐานเชิงซอน (double standard) ผูหญิงถูกบังคับใหยึดมั่นกับผูชายคนเดียวไปทั้งชีวิต แต
สําหรับผูชาย ภาพลักษณของผูชายแบบ "ขุนแผน" (ตัวละครผูชายที่มีภรรยาหลายคน)
กลับ
กลายเปนภาพลักษณของ "ชายเหนือชาย" ในการใหความหมายแกพฤติกรรมที่ละเมิดหลักการของ
ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว ตัวอยางจากนิตยสารดิฉันเสนอวา
"ในกรณีมีชูใชกับผูหญิง "หมามันเคยกินขี้" มันก็จะกินขี้ตลอดไป
เบื่อขี้คนนี้ก็กินขี้คนอื่นตอไปเรื่อยๆ นี่ถาวากันใหแสบๆจะใหหมาที่
เคยแสลนไปกินขี้กลับมารวมโตะอาหาร ผมวามันก็แสนจะเหลือทน
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กลิ่นขี้มันคงเปอนปาก เปอนมือ เปอนอยางอื่นมาอยูนั่นแหละ อยา
หาวาผมเขาขางผูชายนะ คุณก็อาจจะแยงได แลวเวลาผูชายไปกินขี้
หละจะวาไง ผมก็ตอบวา เขาไมเรียกวากินขี้ เขาเรียกวา "กินเศษกิน
เลย" แคนั้นเองแหละคุณ...ฮาๆๆๆ" (ภาคผนวก, 142-143)
"คําวา "ดอกทอง" นั้นเปนคําที่ใชดาผูหญิงที่มีกิจกรรมทางเพศกับผู
ชายหลายๆคน" (ภาคผนวก, 143)
"ผูหญิงไทยถูกกําหนดความเปนผูหญิงไวใหเปนคนเรียบรอย
รักนวลสงวนตัวมานาน ยิ่งในสมัยโบราณ อยาวาแตคําวามีชูเลย แคผู
หญิงแสดงความสนใจผูชายมากไปหนอยก็จะถูกหาวา "ไมงาม" เสีย
แลว ใครที่มีชูจะถูกกลาวหาและถูกตราหนาวาเปน "กากี" หรือ "วัน
ทอง" เสียผูเสียคนไปเลย จึงเปนเรื่องที่เสียหายมาก แตเวลาผูชายมีชู
กลับเห็นวาเปนเรื่องปรกติ เพราะเชื่อวา เปนผูชายตกน้ําไมไหล ตก
ไฟไมไหม หรือ ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร" (ภาคผนวก, 145-146)
วาทกรรมเหลานี้คือตัวอยางของปฏิบัติการทางอํานาจของวาทกรรมผัวเดียวเมียเดียวที่เลือก
กระทําและกดบังคับเฉพาะกับผูหญิง
ในขณะที่ผูชายกลับเปนฝายที่กาวขามเสนแบงของระบบ
ผัวเดียวเมียเดียวอยูเสมอ เห็นไดจากปญหาที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดในนิตยสารคูสรางคูสม ซึ่งเปน
นิตยสารที่นําเสนอเนื้อเรื่องสวนใหญเกี่ยวกับชีวิตคูระหวางสามีภรรยาคือ ปญหาเรื่องความเจาชู
และการมีเมียนอยของผูชาย ซึ่งเปนปญหาอันดับหนึ่งที่ถูกนําเสนอ (ภาคผนวก, 155-159) นอกจาก
นั้นปญหาของผูหญิงที่เปน "แมมาย" ยังตอกย้ําใหเห็นมาตรฐานเชิงซอนของระบบผัวเดียวเมียเดียว
วา
ขอบเขตของระบบผัวเดียวเมียเดียวยังรวมถึงการอนุญาตใหผูหญิงแตงงานไดเพียงครั้งเดียว
"แมมาย" จึงเปนผูหญิงที่ถูกทําใหเปนอื่นทั้งจากวาทกรรมผูหญิงพรหมจรรย และวาทกรรมผัวเดียว
เมียเดียว ระบบผัวเดียวเมียเดียวจึงไมตางกับวาทกรรมอื่นๆ ที่ถูกผลิตขึ้นภายใตสังคมชายเปนใหญที่
เลือกปฏิบัติและนําไปสูการกดขี่ผูหญิง
นอกจากคานิยมพรหมจรรยและระบบผัวเดียวเมียเดียว วาทกรรมที่สําคัญในการควบคุม
ความประพฤติทางเพศของผูหญิงคือ การแทนภาพผูหญิงเลวดวยภาพของ "โสเภณี" โดยโสเภณีคือ
ตัวแทนของผูหญิงที่ประพฤติตัวอยูนอกเหนือกฎเกณฑของความเปนผูหญิงดี ไมวาจะเปนผูหญิงที่
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สูญเสียพรหมจรรยไปแลว, มีเพศสัมพันธนอกสถาบันสมรส, มีเพศสัมพันธกับผูชายหลายคนซึ่งไม
ใชสามี ฯลฯ สําหรับนิยามของโสเภณีที่ถูกนําเสนอในนิตยสารดิฉันมีดังนี้
"หญิงโสเภณีก็มีความหมายเปนหญิงที่มีอาชีพรับจางบริการกิจกรรม
ทางเพศ เพื่อหาเงินหรือรางวัล อาจจะเปนทั้งที่โดยจําใจ บังเอิญหรือ
ยินดี ก็เปนโสเภณีทั้งนั้นแหละครับ" (ภาคผนวก, 143)
นิตยสารคูสรางคูสมเสนอความเปนมาของการเปนโสเภณี ซึ่งในอดีตความหมายของโสเภณีและการ
รวมประเวณีไมไดมีความหมายวาเปนผูหญิงเลว
"ในอินเดียก็เคยมีหญิงที่ยอมใหชายรวมประเวณี โดยถือวาเปนการ
บูชาพระเจาวิธีหนึ่ง ทั้งยังเปนวิธีที่มีเกียรติและไดรับการยกยองมาก
ในประเทศกรีกสมัยโบราณก็มีหญิงที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยยอมสมสูกับผูชายไมจํากัดแมแตในโบสถและวิหาร เพราะถือวา
ไดบุญแรง" (ภาคผนวก, 160)
"คําวาคณิกาก็คือ หญิงหากินทางคาประเวณีนั่นเอง แตไมใชหญิง
"นครโสเภณี" เรียกวาเปนคนละชั้นทีเดียว ผูที่จะเปนหญิงนคร
โสเภณีจะตองสวยถึงขนาดเปนที่ยอมรับกันในสังคม เขาถือวาผูหญิง
ที่สวยถึงขนาดนั้น ไมควรที่ใครจะเอาไปครอบครองแตเพียงผูเดียว
ถือวาเอาเปรียบ ควรเปนของกลางโดยตั้งราคาไวใหสูง ใครจะไป
เที่ยวก็ได ถามีเงินจาย" (ภาคผนวก, 160)
จะเห็นไดวาสถานภาพของโสเภณีในอดีตไมไดมีความหมายเฉกเชนปจจุบัน ในดานหนึ่งการเปน
โสเภณีแสดงถึงความงดงามของผูหญิง การไดเขาไปอยูในนครโสเภณีก็เปรียบเหมือนการชนะเลิศ
การประกวดความงาม นครโสเภณีจึงเสมือนเปนพื้นที่ที่รับรองความงามของผูหญิง อยางไรก็ดีการ
เปนโสเภณีในอดีตไมใชเรื่องของการใชเจตจํานงของผูหญิงในการเลือกที่จะเปนโสเภณี แตเปนการ
ถูกเลือก และการเปนโสเภณีโดยถูกเลือกก็สอดคลองกับอัตลักษณของความเปนหญิงที่ดีที่จะตอง
เปนฝายยอมตาม (passive) ในดานหนึ่งโสเภณีในอดีตดูเหมือนจะมีสถานภาพดีกวาโสเภณีใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามความหมายของการเปนโสเภณีทั้งในอดีตและปจจุบันยังไมสามารถกาวขาม
ไปจากการเปนเพียงวัตถุทางเพศ (sex object) ที่คอยตอบสนองความตองการทางเพศของผูชาย การ
ไดรับการยกยองของโสเภณีในอดีตเปนเพียงการชื่นชมความงามของวัตถุหาใชการมีคุณคาและ
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ความหมายมากกวานั้น ขณะที่การเปนโสเภณีในปจจุบันกลายเปนทางเลือก (alternative) ในการ
ประกอบอาชีพ การเปนโสเภณีไมไดมีความหมายเปนเพียงแคการโดนหลอกลวง หรือบังคับใหเปน
และเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําใหโสเภณีในอดีตไมถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงเลวอาจจะเพราะวาผู
หญิงไมไดเลือกที่จะเปน แตถูกทําใหเปนโดยสังคมชายเปนใหญ ขณะที่ในปจจุบันการเปนโสเภณีมี
ความหมายเดียวคือเปนผูหญิงเลว สวนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ผูหญิงไมไดถูกบังคับใหเปนผูหญิง
เลวแตเลือกที่จะเปนผูหญิงเลวเอง คําถามก็คือเหตุใดผูหญิงจึงใชเจตจํานงเลือกที่จะเปนผูหญิงเลว
หรือวาการใชเจตจํานงทําใหผูหญิงกลายเปนผูหญิงเลว
อยางไรก็ดีการเปนผูหญิงเลวของโสเภณีถูกใหความหมายในอีกดาน ซึ่งเปนดานที่แสดงให
เห็นอรรถประโยชนของการมีโสเภณีในสังคม นั่นคือการนําเอาโสเภณีไปผูกโยงกับการขมขืน ที่
เกิดจากอัตลักษณโดยธรรมชาติของผูชาย ในนิตยสารดิฉันเสนอวา
"โสเภณีเปนอาชีพ มันเปนหนาที่ของผูหญิงอีกกลุมหนึ่งสําหรับผู
ชายอีกเกือบทุกกลุม เพื่อลดความกาวราวในความเปนชายที่มากมาย
ลง ทําใหสังคมไมเครียดมากไป หรือเตนไปดวยการใชสัญชาตญาณ
ทางเพศกับบุคคลที่เขาไมพรอมจะใหบริการ ซึ่งจะเกิดการขมขืนตาม
มา" (ภาคผนวก, 143)
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เซนตโธมัส อะไควนัส (Saint Thomas Aquinas) ที่ถูกนําเสนอใน
นิตยสารคูสรางคูสม กลาวถึงโสเภณีวา
"ความชั่วรายเล็กนอยบางอยางรัฐบาลก็ตองปลอยใหมีอยูโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหความชั่วที่ยิ่งใหญกวานั้นเกิดขึ้น เชน
โสเภณีเปนตน แมสวนมากจะเห็นวาเปนผูหญิงไมดี แตเราก็ตองยอม
รับใหมีไว มิฉะนั้นคดีขมขืนกระทําชําเราจะมีมากกวาในปจจุบัน"
(ภาคผนวก, 159)
จากมุมมองดังกลาวสะทอนภาพของโสเภณีที่เปนหนึ่งในเครื่องมือไวคอยรับใชสังคมชาย
เปนใหญ โสเภณีกลายเปน "ความชั่วรายที่จําเปน" (necessary evil) คลายกับการคงอยูของรัฐในมุม
มองมารกซิสต (ใจ อึ๊งภากรณ, 2544: 27-36) กลาวคือการดํารงอยูของโสเภณีเปนสิ่งที่จําเปนตอ
สังคม เนื่องจากโสเภณีชวยรักษาผูหญิงดีที่เหลืออยูเอาไว อยางไรก็ดีการมีคุณูปการตอสังคมชาย
เปนใหญก็ไมไดทําใหความหมายของโสเภณีเปลี่ยนไปจากการเปนผูหญิงเลว เพราะถาความหมาย
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ของโสเภณีเปลี่ยนไป การควบคุมผูหญิงโดยเฉพาะการใชวาทกรรมผูหญิงเลวในการควบคุมพฤติ
กรรมทางเพศของผูหญิงก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นการนําเสนอภาพของสังคมที่ขาด
โสเภณีวาเปนสังคมที่เต็มไปดวยภยันตรายสําหรับผูหญิง ภยันตรายดังกลาวก็คือ "การขมขืน" ซึ่งจะ
นําผูหญิงไปสูการสูญสิ้นคุณคาและทําใหผูหญิงดีเปลี่ยนไปเปนผูหญิงเลว ดวยมายาคติดังกลาวทํา
ใหตองมีผูหญิงประเภทหนึ่งที่ตองยอมเปนผูหญิงเลวเพื่อรักษาผูหญิงดีจํานวนมากเอาไว การยอม
เสียสวนนอยเพื่อรักษาสวนมากกลายเปนเหตุผลของระบบชายเปนใหญในการรักษาโสเภณีเอาไว
พรอมไปกับการทําใหโสเภณีกลายเปน "ความเปนอื่น" ก็เพื่อที่จะควบคุมผูหญิงใหประพฤติตัวอยู
ในกรอบที่สังคมกําหนด และพยายามที่จะจัดประเภทตัวเองใหอยูในกรอบของผูหญิงดีตลอดเวลา
ความเปนอื่นของโสเภณีจึงเปนความชั่วรายที่จําเปนตอระบบชายเปนใหญในการควบคุมผูหญิง
ขณะเดียวกันการใหความหมายโสเภณีวาเปน "ความชั่วรายที่จําเปน" แสดงใหเห็นการยอมรับ
อัตลักษณทางเพศตามการอธิบายของอุดมการณชายเปนใหญ เพราะผูชายเปนเพศที่มีความตองการ
และความกาวราวทางเพศสูง การกลายเปนวัตถุทางเพศของผูหญิงจึงถูกทําใหเปนเรื่อง(ชั่วรายที่
เปน)ปกติ และลักษณะดังกลาวถูกใหความหมายวาเปนธรรมชาติของผูชาย และเมื่อเปนธรรมชาติก็
เทากับเปนการยอมรับวาสิ่งดังกลาวเปนเรื่องปรกติ เทากับวาเปนการเก็บกดปดกั้นการกดขี่ที่เกิดขึ้น
การนําเสนอภาพของโสเภณีจึงเปนตัวอยางภาพของผูหญิงในสังคมชายเปนใหญที่ตองตกเปนเหยื่อ
และตองยอมเสียสละเพื่อรักษาระบบชายเปนใหญใหคงอยู
3.3.2 ความปรารถนาทางเพศ: การเปนผูหญิงที่ดี V.S. การถึงจุดสุดยอด
ปฏิบัติการทางวาทกรรมเรื่องความเปนผูหญิงดีสงผลตอผูหญิงในแทบทุกพื้นที่ และในพื้น
ที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ การควบคุมที่ซับซอนของอุดมการณชายเปนใหญคือ การควบคุมความ
ปรารถนาทางเพศ (sexual desire) เนื่องจากการควบคุมความปรารถนาที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ
การทําใหไมมีความปรารถนา หรือปรารถนาที่จะไมมีความปรารถนาทางเพศ โดยเฉพาะการทําให
ความเปนผูหญิงที่ดีกับการมีความปรารถนาทางเพศเปนเสนขนานกัน
ผูหญิงถูกควบคุมใหตองแสดงสัญญะของการเปนผูหญิงที่ดีออกมาผานความประพฤติ ที่
ถูกใหความหมายวาไมมีความปรารถนาทางเพศ ไมวาจะเปน การเปนฝายยอมตามและอยูเฉยใน
ขณะรวมเพศ, การรวมเพศทางปาก (oral sex), การชวยตัวเอง (masturbation), การรวมเพศโดยเปน
ฝายอยูขางบน (woman on top) ลวนเปนสิ่งตองหามสําหรับการเปนผูหญิงดี การนําเสนอภาพของผู
หญิงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนในขณะมีเพศสัมพันธจะเนนย้ําภาพของผูหญิงที่เปนกุลสตรี ไมวา
จะเปนการนําเสนอของนิตยสารดิฉัน
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"การปฏิบัติตนในการรวมหอลงโรงกับเจาบาว เชน ใหเจาสาววาง
เฉยตลอดเวลาที่มีการรวมหลับนอนกัน โดยใหเจาบาวเปนฝายเริ่ม
กอนเสมอ" (ภาคผนวก, 150)
"แตเดิมมา มักจะถือกันเปนธรรมเนียมวา ในเรื่องการแสดงบทรักนั้น
ฝายชายจะตองเริ่มกอน เนื่องจากผูหญิงเปนเพศที่มีความกระดากอาย
มากกวา และออกจะไมสุภาพถาจะเปนฝายรบเราเสียเอง" (ภาคผนวก
, 150)
อยางไรก็ดีอัตลักษณความเปนผูหญิงดีผานการควบคุมกามารมณไดนําผูหญิงไปสู
พันธนาการอันใหม และไดเผยใหเห็นสิ่งที่สังคมชายเปนใหญปดกั้นอยู นิตยสารคูสรางคูสมกลาว
ถึงผูหญิงในอุดมคติที่แทจริงในสังคมชายเปนใหญคือ
"ในสังคมเปนกุลสตรี เปนโสเภณีบนเตียง" (ภาคผนวก, 160)
ซึ่งความปรารถนาดังกลาวของผูชายเปนสวนหนึ่งที่ทําใหโสเภณียังคงมีอยูในสังคม ทั้งมาจากความ
ตองการของผูชายและความสมยอมของผูหญิงเองที่ไมตองการกาวขามอัตลักษณของผูหญิงดี
นิตยสารขวัญเรือนเสนอตัวอยางของปญหาดังกลาว
"สามีบอกวาดิฉันไมคอยมีฟลลิ่ง คลายๆทอนไม ไดแตนอนเฉยๆ
ดิฉันก็ไมทราบวาควรจะทําอยางไร เพราะดิฉันเปนคนคอนขางเรียบ
รอย ไมทราบจะแสดงออกอยางไรดี" (ภาคผนวก, 154)
"ผมกําลังเบื่อเธอมากๆ สาเหตุคือเธอปฏิเสธบทบาทของ "ผูริเริ่ม"
และ "ผูกระทํา" ซึ่งเธอเชื่อวาเปนเรื่องของผูชาย ฝายหญิงควรมีหนา
ที่เพียงการตอบสนอง และการรับใหกระทําคือการใหความสุขแก
สามีแบบที่กุลสตรีพึงกระทํา" (ภาคผนวก, 156)
"หนูไมชอบใชปากกับอวัยวะของเขา จะทําใหเขาคิดไมวาหนูไมรัก
เขาจริง รังเกียจแมกระทั่งอวัยวะของเขา" (ภาคผนวก, 156)
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"เรื่องบนเตียงดิฉันถือมากไมเคยคิดวาเปนเกมสถือเปนสวนประกอบ
ในบางครั้ง ดิฉันไมกลากระทําคือ เลาโลมทําโนนจับนี่สามีได สามี
ดึงมือฉันจับหลายครั้ง แตดิฉันปฏิเสธทุกครั้ง เพราะอายไมกลาจับ
ในบางครั้งเวลารวมกันสามีบังคับใหดิฉันใชปาก แตดิฉันไมยอม
ดิฉันโมโหมากตบหนาสามีอยางแรงสองครั้งติดตอกัน แตสามีไม
กลาสูดิฉัน ดิฉันบอกวานี่คอื เมียไมใชผูหญิงหากิน หาความสุข
พิสดารตองไปตามซองนั่น คนอยางฉันทําไมไดและจะไมทําตลอด
ไปดวย" (ภาคผนวก, 153)
จะเห็นไดวากฎระเบียบของการเปนผูหญิงดีจะตองแลกมาดวยการสูญเสียความสุขทางเพศ
(sexual pleasure) นั่นคือถาอยากเปนผูหญิงที่ดีก็เลิกถวิลหาจุดสุดยอด (orgasm) การควบคุมการถึง
จุดสุดยอดของผูหญิงเปนปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญ ที่เขาไปควบคุมผูหญิงถึงระดับจิต
สํานึก โดยการทําใหสัญญะของความสุขทางเพศมีความหมายเทากับการเปนผูหญิงเลว โดยการ
สรางภาพคูตรงขามของผูหญิงดีที่จะมีความสุขทางเพศไมได เพราะการมีความสุขทางเพศแสดงถึง
การเปนผูหญิงที่เต็มไปดวยความตองการทางกามารมณและหมกมุนอยูแตเรื่องเพศ นิตยสารดิฉัน
เสนอใหเห็นปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญโดยควบคุมผูหญิงผานการสรางการรวมเพศที่
ชอบธรรม
"ตอนนี้อายุใกลสามสิบเต็มทีแลวคะ แตยังไมมีแฟน เวลามีอารมณ
ทางเพศขึ้นมาก็ไมรูวาจะทํายังไง อยากลองชวยตัวเองบาง แตก็ทําไม
เปน และรูสึกวามันนาอาย อายตัวเองดวย อยากลองดวยไมกลาถาม
ใคร ถามมานี่ก็อายนะคะ แตก็ไมรูจะถามใคร" (ภาคผนวก, 151)
อยางไรก็ดีแมกระทั่งการมีเพศสัมพันธในสถาบันการสมรส (เพศสัมพันธที่ชอบธรรม) ก็
ยังไมพนไปจากการควบคุมผานการควบคุมความปรารถนาทางเพศ ซึ่งสงผลใหผูหญิงไมกลาที่จะ
แสดงอารมณออกมา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูหญิงไมถึงจุดสุดยอด
"ไมรูจักจุดสุดยอด แตงงานมาหลายปแลวคะ ไมแนใจวาเคยถึง
จุดสุดยอดแลวยัง จะรูไดยังไงคะวาถึงหรือไมถึงแลวถายังทํายังไงให
ถึงดีละคะ แปลวาเราไมเกงเรื่องนี้ดวยหรือเปลา" (ภาคผนวก, 151)
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การควบคุมผูหญิงในดานเพศจึงมีความซับซอน ไมเพียงแตเปนการควบคุมทางพฤติกรรม
เทานั้น การควบคุมที่มีประสิทธิภาพของระบบชายเปนใหญคือ การควบคุมในระดับจิตสํานึก โดย
เฉพาะการสรางความรูสึกผิด (guilty) ซึ่งเปนปฏิบัติการที่สําคัญ โดยการทําใหอํานาจในการควบคุม
กดบังคับผูหญิงถูกใชโดยผูหญิงเพื่อการควบคุมผูหญิงเอง (self discipline) นั่นคือการทําใหเรื่อง
เพศสําหรับผูหญิงเปนเรื่องที่ "แคคิด ก็ผิดแลว" ซึ่งปฏิบัติการดังกลาวแสดงใหเห็นความซับซอน
ของระบบชายเปนใหญ ที่ใชผูหญิงกดขี่ตัวผูหญิงเอง
การนําเสนอของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับเผยใหเห็นวาในสังคมไทยยังคงทําใหเรื่องเพศเปนเรื่อง
อันลี้ลับสําหรับผูหญิง และสมควรถูกปกปดซอนเรนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการผลิตวาทกรรมที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศออกมาควบคุมผูหญิง นอกจากนั้นการนําเสนอของคอลัมนิสตในนิตยสารไดแสดง
ใหเห็นการกดขี่ทางสัญลักษณระหวางผูหญิงดวยกันในระดับที่รุนแรงไมแตกตางจากการกดขี่ที่ผู
ชายกระทําตอผูหญิง ไมวาจะเปนการสรางความเปนอื่นใหกับผูหญิงที่สูญเสียพรหมจรรย หรือการ
ตัดสินผูหญิงที่มีเพศสัมพันธนอกสถาบันการสมรส ฯลฯ ซึ่งทําใหเห็นวาการตกเปนรองของผูหญิง
ไมไดมาจากอัตลักษณของความเปนหญิงและการกดขี่ผูหญิงจากผูชายเทานั้น ผูหญิงดวยกันเองก็
เปนกลไกที่สําคัญในการตอกย้ําความเปนรองของผูหญิง และเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบชายเปนใหญ
3.4 ผูหญิงกับความงาม: รางกายและเครื่องแตงกาย
ความงาม (beauty) และผูหญิงถูกทําใหเปนสิ่งคูกัน ความงามกับผูหญิงถูกนําเสนอใน
นิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน 23% (90 จาก 420) ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 159-173) นิตยสาร
ดิฉันเปนนิตยสารที่นําเสนอเนื้อหาดังกลาวมากที่สุดคิดเปน 30% (51 จาก 171) ของเนื้อหาทั้งหมด
ในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 159-164) ในดานหนึ่งอาจบอกไดวาความงามกับสถานภาพทางสังคม
ของผูหญิงเปนสิ่งที่แปรผันตามกัน รองลงมาคือนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 20% (14 จาก 68) ของ
เนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก, 170-173) และนิตยสารขวัญเรือนคิดเปน 18%
(32 จาก 181) ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาคผนวก, 164-170) ความงามถูกนํา
เสนอวาเปนหนึ่งในความสําเร็จหรือเครื่องมือที่จะนําผูหญิงไปสูความสําเร็จ เมื่อความงามกลายเปน
ความสําเร็จ การจัดการกับความงามจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูหญิง อยางไรก็ดีคําถามที่เกิดขึ้นก็คือ
ความงามของผูหญิงมีมาตรฐานอยางไร และความหมายของความงามถูกสงผานมาจากพื้นที่สวนใด
ของผูหญิง และในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ ภาพสวนใหญของผูหญิงกับความงามคือ การจัดการกับ
ระบบสัญญะของความงามที่สงออกมาจากรางกาย (body) คิดเปน 18% (76 จาก 420) จากเนื้อหา
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ทั้งหมด (ภาคผนวก, 159-173) และการแตงกาย (dressing) คิดเปน 5% (21 จาก 420) ของเนื้อหาทั้ง
หมด (ภาคผนวก, 159-173)
3.4.1 รางกาย: รางในอุดมคติและโครงการที่สรางไม (มีวัน) เสร็จ
ความงามถูกตอกย้ําวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอชีวิตของผูหญิงเปนอยางมาก ผูหญิงกับ
ความงามถือเปนสิ่งคูกันและขาดไมได สังคม (ชายเปนใหญ) กําหนดให "การรักสวยรักงาม" เปน
หนึ่งในอัตลักษณของความเปนหญิง ในนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
"สุภาษิต ไกงามเพราะขน นั้นเห็นจะหมายความถึงไกตัวผู สัตวนี่ก็
แปลก ตัวผูมักจะสวยกวาตัวเมีย พอมาถึงคน พูดก็พูดเถิดผูหญิงนาดู
กวาเยอะ แลวผูหญิงยังรักสวยรักงาม สนใจที่จะปรุงแตงตัวเองให
สวยและนาดูที่สุด ผูหญิงจึงทิ้งหางผูชายเรื่องความสวยงาม ผูหญิงไม
รักสวยเอาเสียเลย หรือผูชายรักสวยแบบผูหญิง จึงอปกติไปเลย"
(ภาคผนวก, 165)
อยางไรก็ดีคําถามสําคัญที่มีตอเรื่องความงามคือ จะจัดการกับพื้นที่ตรงไหนและจัดการ
อยางไรจึงจะเกิดความงาม ซึ่งรางกายคือพื้นที่สําคัญตอการสงความหมาย รางกายกลายเปนพื้นที่ ที่
เต็มไปดวยการประทะประสานระหวางวาทกรรม ซึ่งวาทกรรมที่เกี่ยวกับความงามเปนวาทกรรมที่
มีอิทธิพลอยางสูงตอการจัดการรางกายของผูหญิง
โดยสวนใหญการนําเสนอเรื่องความงามใน
นิตยสารจะถูกกลาวถึงทั้งทางตรงและทางออมผานการโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาผลิตภัณฑเสริม
สรางความงามและสถาบันเสริมความงาม ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดมาตรฐานความงาม
ซึ่งจะทําใหแทบทุกอณูในรางกายเต็มไปดวยรหัสหมายและระบบสัญญะที่ทําหนาที่กําหนดมาตร
ฐานความงาม รายละเอียดของรางกายไมวาจะเปนรูปรางหนาตา สีผิว ความอวน ความสูง ฯลฯ
ลวนแตนําไปสูความหมายและอัตลักษณของเจาของรางกาย การจัดการรางกายมีอิทธิพลตอการ
อธิบายตัวตนของเจาของรางกาย
ในดานหนึ่งการเสนอเรื่องความงามของรางกายผูหญิงผูกโยงอยูกับระบบความหมายของ
วาทกรรมรางกายในอุดมคติของผูหญิงดี ซึ่งถูกนํามาเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะการจัดการรางกายใหดู
เหมือน "ผูหญิงพรหมจรรย" จากที่ไดกลาวไปแลววาเยื่อพรหมจรรยคือสัญลักษณของผูหญิง
พรหมจรรย อยางไรก็ดีการรักษาภาพลักษณของผูหญิงพรหมจรรยจะตองทําควบคูไปกับการดูแล
พื้นที่สวนอื่นๆในรางกาย ในนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
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"ดิฉันเปนสาวบริสุทธิ์ แตทําไมหัวนมของดิฉันจึงดํา ซึ่งดํามาตั้งแต
เด็ก ไมใชเพิ่งมาผิดปกติ ดิฉันมีสีผิวไมขาวไมดําคือปานกลาง ไม
ทราบวาสาวบริสุทธิ์คนอื่นๆจะเหมือนดิฉันรึเปลา ดิฉันเคยไดยินมา
วา สาวบริสุทธิ์ตองมีหัวนมสีแดง ถาหากเปนสีดําหรือสีคล้ําแลวละก็
ผูหญิงคนนั้นตองผานผูชายมาแลวแนนอน" (ภาคผนวก, 165-166)
"ดิฉนั มีปญหาในรางกายที่อวัยวะเพศมีแคมใหญยื่นออกมานาเกลียด
มาก ทั้งๆที่ดิฉันไมเคยไดเสียกับใครเลย ดิฉันเกรงวาเขาจะรังเกียจ"
(ภาคผนวก, 168)
และในนิตยสารคูสรางคูสมเสนอเกณฑในการกําหนดรางอุดมคติอีกประการคือ การสรางความงาม
ผานจัดการรางกายใหสอดคลองกับอัตลักษณทางเพศ นั่นคือการทําใหผูหญิงเปนผูหญิงผานการ
ควบคุมและกําจัดสัญญะของความเปนชาย อาทิเชน การทํารางกายใหปลอดจากขนและกลามเนื้อ
ซึ่งถือเปนสัญญะของอัตลักษณรางกายของผูชาย การกําจัดขนถาวร, การรักษารางกายไมใหบึกบึน,
การเพิ่มขนาดหนาอก ฯลฯ ในดานหนึ่งจึงเปนการสรางความสวยงามที่ตกอยูภายใตวาทกรรมความ
งาม ที่เกิดจากวาทกรรมการสรางความงามแบบ "การเพิ่มภาพลักษณความเปนหญิง และขจัดภาพ
ลักษณความเปนชาย" ตัวอยางที่ชัดเจนคือ ทัศนคติตอ "การขริบ" (circumcision) ทั้งผูชายและผู
หญิงในสังคมแอฟริกา ที่นําเสนอในนิตยสารขวัญเรือน
"จากความเชื่อถือวา ปุมกระสันนั้น เปนสวนของอวัยวะเพศ "ที่ดุดัน"
นาเกลียด นากลัว หรือเขาใจกันงายๆวา เปนสิ่งที่ไมเปนสิริมงคล
(อัปรีย) คือ อาจจะทําอันตรายใหกับทารก ในขณะที่ทารกคลอดออก
และปุมกระสันนี้มีลักษณะรูปรางหนาตาเหมือนองคชาตอวัยวะ
สืบพันธของเพศชาย ความนิยมและสามัญสํานึกแหงเพศของชาว
อาฟริกันมีอยูวา ปลายองคชาตหนังหุมนี้ มีลักษณะรูปรางหนาตา
เหมือน หรือดูคลายๆกับอวัยวะเพศของหญิง เพราะฉะนั้นความเชื่อ
ถือที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ จึงใครที่จะกําจัดความเปนกึ่ง ครึ่ง กลาง
แหงสัญลักษณของเพศที่แทจริงออกไป คือเพศหญิงจะตองมีอวัยวะ
เพศหญิงที่แทจริง ปราศจากองคชาต คือปุมกระสันนั้นและเพศชาย
จะตองมีองคชาตที่ปราศจาก "นางหนู" คืออวัยวะเพศของสตรีเพศ
การทําขริบนี้ เปนประเพณีสังคมสวนรวม การจัดพิธีนี้แสดงถึงความ
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มั่งคั่ง บงบอกถึงฐานะของครอบครัวของเด็กสาว จะมีการรองรํา
รวมวงสนทนา กินเลี้ยง นับวาวันนี้เปนวันที่ยิ่งใหญวันหนึ่ง คุณ
สมบัติกิริยามารยาท หนาที่ ความรับผิดชอบตอเพศ เพราะวันนี้เธอ
จะไดชื่อวาเปนผูหญิง 100%" (ภาคผนวก, 168)
นอกจากนั้นองคประกอบที่สําคัญตอการสรางรางกายในอุดมคติคือ "สี" ซึ่งเปนสัญญะที่
สําคัญ
โดยเฉพาะในปจจุบันที่รางกายผูหญิงตกอยูภายใตวาทกรรมของการสรางความขาว
(whitening) รางกายที่มีผิวสีขาวกลายเปนรางกายในอุดมคติของผูหญิง แทบทุกสัดสวนของรางกาย
ผูหญิงลวนถูกชโลมดวยเครื่องสําอางที่สรางความขาวใหกับผิวกาย อยางไรก็ดีความตองการมีผิวสี
ขาวของผูหญิงไทยในดานหนึ่งแสดงใหเห็นวาวาทกรรมความงามเปนวาทกรรมที่มีการเปลี่ยน
แปลง ในอดีตสีผิวในอุดมคติของผูหญิงไทย ซึ่งวัดจากการจัดการรางกายของผูหญิงไทยในวันแตง
งาน เนื่องจากวันแตงงานถูกใหความหมายวาเปนวันที่ผูหญิง(ตอง)สวยที่สุด นิตยสารขวัญเรือน
เสนอวา
"เจาสาวไทยโบราณสมัยที่นิยมใหผูหญิงผิวเหลืองเรืองรองดังทองทา
คงตองขัดสีฉวีวรรณลงขมิ้นทั่วตัวเปนการใหญ พรอมกับอบร่ําให
หอมฟุงดวยกลิ่นกระแจะจันทน
เจาสาวสมัยใหมเมื่อรูจักใช
เครื่องสําอางฝรั่งแลว มีกรรมวิธีพิสดารมากกวา คงอบตัว อบไอน้ํา
นวดเฟน
พอกหนา
ใหผิวพรรณผุดผองเปนนวลไย"
(ภาคผนวก, 170)
จะเห็นไดวาสีผิวในอุดมคติของผูหญิงไทยไดเปลี่ยนแปลงจาก "เหลืองรองดังทองทา" มาเปน "ผิว
พรรณผุดผองเปนนวลไย" ความขาวกลายเปนผิวพรรณในอุดมคติของผูหญิงในปจจุบัน
ผลจากวาทกรรมยกยองความขาวสงผลให "แสงแดด" กลายมาเปนศัตรูสําคัญตอความงาม
ของผูหญิง นี่คือขอเสนอในนิตยสารดิฉัน
"ในแงความสวยงาม การถูกแดดนานๆจะทําใหผิวหนังเกิดความหนา
มากขึ้น ที่เราเรียกวา กราน จะทําใหแกกอนวัย หนาตาไมมีน้ํามีนวล
หมองคล้ํา" (ภาคผนวก, 165)
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ทั้งที่จากเดิมแสงแดดและความสวางเปนสัญลักษณของสิ่งตางๆที่มีความหมายในแงบวก
โดย
เฉพาะในสังคมตะวันตก ไมวาจะเปน ความหวัง, ความเจริญรุงเรือง, ความดีงาม หรือการเลือกใชคํา
เรียกยุคแหงความรุงเรืองทางปญญาวา "ยุครูแจง" หรือ "ยุคสวางวาบ" (Enlighten era) ฯลฯ แตทวา
ในปจจุบันแสงแดดและรังสีอุลตราไวโอเล็ต (ultra-violet) กลายเปนศัตรูสําคัญของผูหญิงเห็นได
จากคุณสมบัติของเครื่องสําอางที่ไดรับความนิยมคือ เครื่องสําอางที่สามารถปองกันผิวจากแสงแดด
อยางไรก็ดีการมองแสงแดดในดานลบไมใชสิ่งใหมในสังคมไทย (ซึ่งเปนประเทศในเขตรอน) โดย
แสงแดดในดานหนึ่งคือสัญญะของความทุกขยากลําบาก โดยเฉพาะการถูกแสงแดด "แผดเผา" นํา
ไปสูความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรและชีวิตที่อดอยาก เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตร
ซึ่งพึ่งพาความอุดมสมบูรณของน้ําเปนหลัก สังคมไทยจึงเปนสังคมที่ชื่นชอบสายฝนที่สรางความ
"ชุมชื่น" และ "ชุมชื้น" ใหกับชีวิตและผลผลิตมากกวาความสวางจาของแสงแดด (เห็นไดจาก
ประเพณี "แหนางแมว")
นอกจากสีผิวจะเปนสัญญะที่บอกวาอะไรคือสิ่งที่งามและไมงาม
อีกดานหนึ่งสีผิวยัง
สะทอนถึงสัญญะทางชนชั้น ความงาม ที่ผูกโยงกับความขาวทําใหผูหญิงตองการเปน "ผูหญิง
ทํางาน" (working woman) แตไมตองการเปน "ผูหญิงชนชั้นกรรมาชีพ" (working-class woman)
เนื่องจากพื้นที่ในการทํางานทํางานของผูหญิงทั้งสองประเภทแตกตางกัน และการทํางานของผู
หญิงแบบแรกจะเปนการทํางานที่เอื้อตอการรักษาความงามมากกวา อาทิเชน อัตลักษณของการเปน
"สาวออฟฟซ" กับการเปน "สาวโรงงาน" หรือ "สาวชาวไรชาวนา" โดยเฉพาะการทํางานในรมกับ
การทํางานกลางแจงมีผลทําใหสีผิวของผูหญิงแตกตางกัน การสรางอุดมคติของสีผิวในดานหนึ่งจึง
เปนการสรางความเปนอื่นใหกับผูหญิงชนชั้นกรรมาชีพ (ที่ตองทํางานตากแดด)
องคประกอบของรางกายในอุดมคติอีกประการคือ ความผอม (slimmy) ความผอมถูกจัดให
เปนหนึ่งในสัญญะของความงาม และเมื่อความผอมคือความงาม "ความอวน" (obesity)
ซึ่ง
เปนคูตรงขามจึงกลายเปนความเปนอื่นสําหรับรางกายในอุดมคติ ความอวนกลายเปนปญหาสําคัญ
สําหรับผูหญิง ธุรกิจเกี่ยวกับการลดน้ําหนักหรือผลิตภัณฑอาหารลดน้ําหนักไดกลายเปนอุตสาห
กรรมซึ่งทํารายไดใหแกเจาของธุรกิจมหาศาล (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541: 15) นิตยสาร
ดิฉันเสนอภาพลักษณของความงามวา เปนภาพลักษณที่ปฏิเสธความอวน โดยเฉพาะภาพลักษณ
ของนางแบบ (politics of mannequin) มีอิทธิพลอยางสูงตอการใหความหมายความอวนในแงลบ ผู
หญิงที่ถูกคัดเลือกมาเปนนางแบบในปจจุบันแมจะมีความแตกตางในดานหนาตา แตสิ่งที่เหมือนกัน
คือ "ความผอม" (slimmy) นางแบบคือภาพตัวแทนและรางกายของนางแบบคือพื้นที่ที่บงบอกวา
อะไรคือความงาม ซึ่งความผอมกลายเปนรางในอุดมคติของผูหญิงอีกประการ
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"โจดี้ คิด นางแบบสาวดาวรุงชาวอังกฤษ กําลังถูกโจมตีเรื่องที่เธอ
ผอมจนเหมือนคนขาดอาหาร โจดี้รูวาดีไซเนอรชื่อดังทุกคนพึงใจที่
จะไดนางแบบผูมีรูปรางผอม มาเดินแบบเสื้อใหกับตนเอง เพราะยิ่ง
ผอมก็ยิ่งทําใหเสื้อของตนเดน โจดี้เปนตัวอยางที่เลวมากสําหรับเด็ก
ผูหญิงวัยรุน ซึ่งชอบเลียนแบบคนดัง เด็กหญิงเหลานั้นอาจจะมองวา
ตนเองตองการเปนสาวทันสมัย จะตองลดน้ําหนักใหเหมือนนาง
แบบคนโปรด" (ภาคผนวก, 165)
และนิตยสารดิฉันยังเสนอตอไปวา ความกลัวอวนไดกลายมาเปนโรคชนิดหนึ่ง
"อนอเร็คเซีย เนอรโวซา (anorexia nervosa) โรคนี้มีความสามารถ
มากในการโปรแกรมใหตัวเองเบื่ออาหารเปนที่สุดไดอยางประหลาด
เหตุผลเบื้องตนที่นําไปสูโรคนี้ก็คือ ความกลัววาตนเองจะอวนเกิน
ไป จึงแกดวยการอดอาหารจนบางรายถึงตายได" (ภาคผนวก, 165)
นอกจากนั้นความอวนยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีคู ซึ่งจะทําใหผูหญิงไมสามารถกาวไปสู
การเปนผูหญิงที่สมบูรณ
"ผูหญิงหรือผูชายถาลองไดอวนแลวจะรูสึก จะอยูในภาวะลําบาก
โดยเฉพาะผูหญิงจะลําบากกวาหลายเทา ความอวนก็คลายกับความ
นาเกลียด คนอวนจะเสียบุคลิก จะแตงเนื้อแตงตัวก็ลําบากสุดสุด จะ
ใสเสื้อผาสีออนหวานแหววก็ไมได เพราะตัวจะดูยิ่งใหญยักษยิ่งขึ้น
ตองใสสีเขมแบบคนแกไวทุกข หาแฟนลําบาก" (ภาคผนวก, 165)
เมื่อความอวนถูกใหความหมายในระดับเดียวกับความนาเกลียด ผูชายที่มีคูเปนผูหญิงอวนก็เปรียบ
เหมือนกับผูชายที่หลงรักกับความนาเกลียด ฉะนั้นผูหญิงอวนจึงหาคูไดยาก และการไรคูก็ทําใหผู
หญิงไมสามารถเปนผูหญิงที่สมบูรณได (ผูหญิงที่สมบูรณคือผูหญิงที่ไดเปนแมและเมีย) ผูหญิง
อวนจึงกลายเปนผูหญิงที่ขาดความงาม และผลจากการขาดคุณสมบัติของรางกายในอุดมคติทําใหผู
หญิงไมสามารถกาวไปสูจุดสูงสุดของผูหญิงภายใตสังคมชายเปนใหญได
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ภาพลักษณในดานความงามของผูหญิงจึงสัมพันธกับการจัดการรางกายใหสอดคลองกับ
มาตรฐานของรางกายในอุดมคติ อยางไรก็ดีเมื่อความงามเปรียบเหมือนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง,
ปรับปรุง และสามารถสรางขึ้นใหมไดตลอดเวลา การสรางรางกายในอุดมคติสําหรับผูหญิง ที่มีราง
กายอยูนอกเหนือมาตรฐานความงามตามแบบอุดมคติ โดยการรื้อถอนและสรางรางกายตามมาตร
ฐานความงามจะเปนสิ่งที่ยากลําบาก แตทวาผลของการพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและการ
แพทย ที่ไดรับอิทธิพลจากวาทกรรมชายเปนใหญนําไปสู "การศัลยกรรม" ซึ่งกลายเปนทางลัด
(shortcut) ในการสรางความงามไดตามความปรารถนาของเจาของรางกาย อยางไรก็ตามในดาน
หนึ่งการศัลยกรรมก็สะทอนภาพการกดขี่ผูหญิงใหตกอยูภายใตการหมกมุนอยูกับการจัดการราง
กายใหใกลเคียงกับวาทกรรมของรางกายในอุดมคติ แตอีกดานหนึ่งพัฒนาการของการศัลยกรรมได
ทําลายมายาคติ (demystify) ของระบบความหมายของรางกายผูหญิง โดยเฉพาะการวัดคุณคาของผู
หญิงดวยเกณฑของพรหมจรรย เมื่อเยื่อพรหมจรรยเปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นมาใหมได (ในราคา
4,500-6,000 บาท) การติดอยูกับการใหความหมายผูหญิงจากสัญญะแบบเดิมยอมเลือนหายไป
ฉะนั้นคําถามที่สังคมชายเปนใหญจะตองขบคิดคือจะยังยึดมั่นกับการวัดคุณคาผูหญิงจากสัญญะ
เดิมหรือไม ในเมื่อสัญญะเหลานั้นเปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นมาใหมได
นอกจากนั้นการนําเสนอของนิตยสารยังแสดงใหเห็นปฏิบัติการของอุดมการณชายเปน
ใหญในการจัดการกับผูหญิงอีกประการคือ การทําใหความงาม ซึ่งเปนหนึ่งในอัตลักษณของความ
เปนหญิง และเปนปจจัยสําคัญในการนําพาผูหญิงไปสูการมีอํานาจ กลายเปนคุณลักษณะของผูหญิง
ที่มีความบกพรองในดานอื่น อาทิเชน การนําเสนอในนิตยสารขวัญเรือน
"สมัยกอนไมนานนัก ผูหญิงคนไหนไดชื่อวา เปนสาวงามนั้น เวที
โนน ผูคนก็พาลดูแคลนสติปญญาของพวกเธอ วากันไปตางๆนานา
ประมาณวา ผูหญิงสวยมักไมฉลาด" (ภาคผนวก, 172)
ซึ่งการนําเสนอดังกลาวคลายคลึงกับการนําเสนอในนิตยสารดิฉัน
"อคติที่มีตอสาวงาม สวยแตรูป แตมันสมองกลวง เปนอีกดานหนึ่งที่
ถูกจงใจแสดงความหมายใหปรากฏ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมองนาง
งามขาออนวา เปนเครื่องมือแสดงการกดขี่ผูหญิงและมองความเปน
หญิง ที่ถูกประเมินวาเปนสินคาราคาถูกไรสติปญญา" (ภาคผนวก,
166)
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"คนสวยกับความโงในความคิดของตนสวนใหญมักจะเปนของคูกัน
ดวยความเชื่อที่วา ถาธรรมชาติใหความงามบนใบหนาและเรือนราง
มามากมาย ก็ยอมอัตคัดขาดแคลนในเรื่องสติปญญาไปในเวลาเดียว
กัน" (ภาคผนวก, 165)
เชนเดียวกับการนําเสนอมุมมองของสังคมที่มีตอนางงามในนิตยสารคูสรางคูสม
"เจ็บใจที่พี่และนาดูถูกวา "สวยแตโง" สวยแตรูป จูบไมหอมเหรอคะ
หมายถึง รูปรางหนาตางาม แตมีความประพฤติและกิริยามารยาทที่
ไมดี ดีเฉพาะภายนอก แตนิสัยภายในไมดี" (ภาคผนวก, 174)
การนําความงามไปผูกติดกับความชั่วรายหรือความหมายดานลบมีมานานแลว ไมวาจะ
เปนแนวคิดของศาสนาคริสต นิกายคาธอลิก ที่ใหความหมายผูหญิงสวยวาเปนสิ่งชั่วราย หรือนัก
ปรัชญายุคสมัยใหมอยาง รุสโซ (Rousseau, 1995 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 8) ที่มีมุมมอง
ในแงลบตอความงามของผูหญิง และเสนอการจัดการกับความงามของผูหญิงไวในเรื่อง Emile โดย
รุสโซกลาววา "ผูหญิงเปนที่มาของความรัญจวนใจทางเพศ และธรรมชาติไดใหอํานาจแกผูหญิงใน
การกระตุนความรัญจวนใจของผูชาย และถาเมื่อใดผูชายพึ่งพาผูหญิงเพื่อความรัก (ผูเขียนตีความวา
การพึ่งพาผูหญิงเพื่อความรักคือการลุมหลงในความงามของผูหญิง) เมื่อนั้นผูชายจะหมดอิสรภาพ
เพราะผูชายที่เปนอิสระตองมีเหตุผลและไมถูกครอบงําดวยความรัญจวนใจ เพราะฉะนั้นจําเปนที่ผู
ชายตองควบคุมผูหญิง โดยการทําใหเธอเปนแมและเมีย โดยสภาพนี้ผูชายจะตื่นเตนนอยลง"
การนําเสนอความงามควบคูไปกับความชั่วราย และการใชความงามเปนเครื่องมือในการ
ไดมาซึ่งอํานาจถูกนําเสนอโดยนิตยสารดิฉัน
ผานตัวละครที่สําคัญในประวัติศาสตรจีนคือ
หยาง กุย เฟย
"หยาง กุย เฟย โฉมสะคราญคาควรเมือง ผูหญิงสวยเปนศัตรูกับ
ความดีงาม ตองใชความงามและเสนหอยางเหลือลนเปนพิเศษเทานั้น
จึงจะเบี่ยงเบนพฤติกรรมอันดีงามของฮองเตผูเขมแข็งที่สุดองคหนึ่ง
แหงราชวงศถังใหแปรเปลี่ยนในทางตรงกันขามไดอยางนาพิศวง"
(ภาคผนวก, 163)
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อยางไรก็ดีแมวาความสวยถูกนําเสนอวาสัมพันธกับความชั่วราย
แตก็ไดเผยใหเห็นวา
ความสวยของผูหญิง หรือผูหญิงงามมีอํานาจบางอยางที่นําไปสูการครอบงําผูชาย เมื่อความงามคือ
อํานาจ การหมกมุนอยูกับความงามของผูหญิงจึงไมใชการเสียเวลาไปกับเรื่องไรสาระ แตเปนการ
หมกมุนอยูกับกระบวนที่จะนําผูหญิงไปสูการไดมาซึ่งอํานาจ ฉะนั้นอาจมองไดวาการสรางวาท
กรรมที่ใหความหมายความสวยงามควบคูไปกับการนําไปผูกโยงกับความชั่วรายเปนปฏิบัติการ
อยางหนึ่งของอุดมการณชายเปนใหญเพื่อใชจัดการกับอํานาจที่มาจากความงามของผูหญิง และการ
จัดการกับอํานาจความงามของผูหญิงกระทําควบคูไปกับการยกยองความงามอีกแบบ นั่นคือความ
งามของจิตใจวาเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือกวาความงามทางกาย ยกตัวอยางการนําเสนอของนิตยสาร
ขวัญเรือน
"ความสวยเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะความสวยงามไมวาจะเปนสิ่งใดก็
แลวแต ก็เปนสิ่งจรรโลงโลก จรรโลงใจ บงบอกถึงความเจริญรุง
เรือง แตความสวยที่สําคัญยิ่ง และเปนความสวยที่อมตะ คือ สวยที่จิต
ใจ" (ภาคผนวก, 169)
"ความสวยคืออะไร ความสวยที่แทจริงตองอยูภายในคะ คือตองมอง
ใหออกวาคุณเปนคนมีจิตใจงดงามแคไหน" (ภาคผนวก, 172)
การลดความสําคัญของความงามทางรางกาย และยกยองความงามทางจิตใจสะทอนใหเห็น
จากการประกวดนางงาม ไมวาจะเปนการยกเลิกการใสชุดวายน้ํา หรือการเปลี่ยนคําขวัญของการ
เปนนางงามมาเปน "งามอยางมีคุณคา" ซึ่งตางก็เปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของ
นางงามตามการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมความงาม นอกจากการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมดัง
กลาวจะเปนการควบคุมอํานาจของผูหญิงแลว วาทกรรมการยกยองความงามทางจิตใจยังชวยเพิ่ม
พื้นที่ใหกับ "ผูหญิงขี้เหร" อยางไรก็ดีวาทกรรมดังกลาวในดานหนึ่งก็ไมตางอะไรกับวิธีคิดแบบ
"ศีลธรรมของพวกทาส" (slave morality) (Nietzsche cited in, Ansell-Pearson, 1993) ที่ไดรับอิทธิ
พลมาจากการแยกจิต (soul) และกาย (body) ออกจากกัน และยกใหจิตเปนดานที่เหนือกวา ซึ่งการ
ยกใหความงามทางจิตใจเหนือกวาความงามทางกายก็เปรียบเหมือนกับ "การหลอกตัวเอง" ของผู
หญิงขี้เหร ที่พยายามจะยกตนเองวามีความเหนือกวาผูหญิงที่มีความงามภายนอก แตแทจริงแลวผู
หญิงขี้เหรอิจฉาและตองการมีความงามทางรางกาย แตไมสามารถมีได ซึ่งการหลอกตัวเองดังกลาว
ก็ไมตางอะไรกับ "ศีลธรรมของพวกขี้เหร" (ugly morality) (ซึ่งเปนคําที่ใชเพื่อลอเลียนคําวา slave
morality ของ Friedrich Nietzsche)
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การนําเสนอของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับไดนําเสนอใหเห็นวา จากการตกอยูภายใตวาทกรรม
ชายเปนใหญและมาตรฐานความงามแบบตะวันตกทําใหรางกายของผูหญิงเปรียบเหมือนเปนโครง
การ (project) ซึ่งหมายถึงวารางกายมิใชสิ่งที่สรางมาสําเร็จเรียบรอยแลว แตอยูในภาวะของการที่
กําลังเปลี่ยนไปเปนสิ่งอื่น ไมมีวันจบสิ้น รางกายของผูหญิงจึงเปนเสมือนโครงการที่จะตองมีการ
พัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยูเสมอ หรือที่เรียกวา the body project เพื่อใหรางกายบรรลุเปา
หมายที่พึงปรารถนา และเปนการสื่อถึงความเปนตัวตน หรืออัตลักษณที่ผันแปรไปตามการเลื่อน
ไหลของวาทกรรม (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541: 17) ฉะนั้นมายาคติในเรื่องความงามจึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมผูหญิง
รวมทั้งแสดงใหเห็นการประทะประสานกันระหวาง
ระบบทุนนิยมและระบบชายเปนใหญ รวมทั้งแสดงใหเห็นวาถาผูหญิงยังไมสามารถหลุดพนไป
จากอํานาจของวาทกรรมดังกลาวได เสรีภาพและความเทาเทียมก็ยังเปนเรื่องเพอฝนสําหรับผูหญิง
3.4.2 การแตงกาย: ความโป ความสุภาพ และความเปนผูหญิงดี
จากที่ไดกลาวไปแลววารางกายเปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยการประทะประสานกันระหวางวาท
กรรมตางๆ การจัดการรางกายที่สําคัญอีกประการคือ การแตงกาย ซึ่งเสื้อผาเครื่องแตงกายไมใช
เพียงเครื่องนุงหมที่คอยใหความอบอุนตามนิยามของปจจัย 4 เทานั้น เสื้อผายังบอกถึงวาทกรรม
ความโปเปลือย การปกปดรางกายของเสื้อผาทําหนาที่บอกวาอวัยวะใดควรปกปดและอวัยวะใด
สามารถเปดเผยไดผานรูปทรงและแบบของเสื้อผาที่สามารถสะทอนความหมายของผูบริโภคเครื่อง
แตงกาย และสําหรับผูหญิงรางกายจะเต็มไปดวยกฎระเบียบขอบังคับในการแตงกาย เนื่องจากราง
กายของผูหญิงเปนพื้นที่ ที่บรรจุคุณคาและความหมายที่ผูหญิงจะตองรักษาเอาไว และวิธีการที่งาย
ที่สุดก็คือการหอหามปกปดรางกายใหมากที่สุด
เฉกเชนการแตงกายของผูหญิงยุควิคตอเรียน
(Victorian era) ซึ่งเปนวาทกรรมที่ทั้งแตกตางและสอดคลองกับการเปนผูหญิงไทยที่ดี ความสอด
คลองกับวาทกรรมของการเปนผูหญิงไทยที่ดีคือ "การรักนวลสงวนตัว" โดยเฉพาะการใหความ
หมายผูหญิงดีผานการปกปดรางกาย
แมกระทั่งการเห็นเพียงแคตาตุมก็ถือเปนการแตงกายที่ไม
สุภาพ (Brumbergs, 1997) ในนิตยสารดิฉันเสนอภาพการแตงกายของผูหญิงตามวาทกรรมการแตง
กายยุควิคตอเรียนวา
"ชุดของผูหญิง ซึ่งในสมัยกอนยุคนี้เปนชุดที่หนาและกางพองมากจน
ลากดินกวาดถนนแทนไมกวาดได " (ภาคผนวก, 163)
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ขณะที่เมื่อคํานึงถึงการแตงกายของผูหญิงไทยในอดีต (มีลักษณะเปดเผยรางกาย เชน เปด
ไหล) ซึ่งถานําเอามาตรฐานการแตงกายของยุควิคตอเรียนมาประเมิน การแตงกายดังกลาวยอม
กลายเปน "ความโปเปลือย" และไมสุภาพ ในนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
"ความจริงทั้งผาโจงกระเบน และผาแลวอมแวมชวนมองอยูในตัว
แลว แตคนสมัยกอนก็ไมไดถือสาวา "โป" เพราะเขารูดีวาใชกันมา
อยางนั้นนมนาน" (ภาคผนวก, 172)
วาทกรรมยุควิคตอเรียนใหความหมายของการเปดเผยรางกายวา ยิ่งมากเทาไหรยิ่งนําผูหญิง
ไปสูการเปนผูหญิงเลวมากเทานั้น แตเครื่องแตงกายและรูปแบบการแตงกายของผูหญิงไทยในอดีต
กลับไมถูกใหความหมายดังกลาวทั้งๆที่เปนการแตงกายที่เปดเผยเรือนรางคอนขางมาก จึงอาจกลาว
ไดวาคานิยมความโปเปลือยไมนาจะเปนคานิยมหรือวาทกรรมของสังคมไทย แตไดรับอิทธิพลมา
จากวาทกรรมยุควิคตอเรียน (นิธิ เอียวศรีวงษ, 2545) ตัวอยางเหตุการณในสังคมไทยที่ไดรับอิทธิ
พลจากระบบคุณคาและความหมายดังกลาวก็คือ การออกมาประณามนางแบบนูดหรือดาวยั่ว (porn
star) วาคือผูหญิงเลว ที่นําเสนอในนิตยสารขวัญเรือน
"เคยบอกรุนนองมั้ยคะวาอยาถายนูด ก็เปนสิทธิของแตละคน หามไม
ได แตในอนาคตคือจะสอนใหรูวา ถาเกิดเราแตงงาน หรือเราจะมี
แฟนเปนคนไทยเขาจะไมยอมรับในตรงนี้ อยางพี่กับคนไทยเราก็ไม
ไดแตง จะมีแตงก็แตแฟนคนที่เปนฝรั่งเทานั้นเอง คือเกิดเปนผูชาย
ดีๆพอแมเขาก็คงไมใหเราหรอก ถาเกิดเขารับไดก็ไมมีปญหา สวน
มากนะไมมีใครยอมรับ" (ภาคผนวก, 172)
และในนิตยสารดิฉันก็นําเสนอเนื้อหาที่คลายคลึงกัน
"แมตายจะเลนหนังประเภทเซ็กซี่ แตตายไมยอมถายโป ตายมีลูกกลัว
ลูกมีปมดอย" (ภาคผนวก, 163)
"คือคนไทยนี่ พอเห็นเราเลนหนังไทยหรือหนังโปปุป จะมองเรา
แบบ ฮื้ม...นี่แหละแบบวาดาวยั่วเมืองไทย กูตองเอาสักหนอย เอาเงิน
ใหสองสามหมื่นมันตองมานอนแลวอะไรอยางเนี้ย นอยเจอบอยมาก
เลย ซึ่งใจนอยไมเคยคิดอะไรอยางนี้เลย" (ภาคผนวก, 163)
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อุดมการณชายเปนใหญทําใหการเปดเผยเรือนรางคือความเปนอื่นในสังคมที่ยกยองผูหญิง
ที่สุภาพเรียบรอยเปนผูหญิงในอุดมคติ และขณะเดียวกันสังคมชายเปนใหญก็กลับทําใหผูหญิงกลาย
เปนวัตถุทางเพศ (sex object) ดวยเชนกัน ความลักลั่นดังกลาวคลายคลึงกับกรณีโสเภณีที่ถูกสังคม
ประณามไปพรอมกันกับการพยายามรักษาโสเภณีใหคงอยูตอไป
นอกจากความโปจะเปนหนึ่งในขอหามในการแตงกายของผูหญิง
วาทกรรมเรื่องการ
แตงกายยังผูกโยงอยูกับลักษณะแบบฉบับของผูหญิงโดยเฉพาะการจับคูและแยกคูตรงขามระหวาง
ผูหญิง/กระโปรง และผูชาย/กางเกง กระโปรงกลายเปน "เครื่องแตงกายประจําเพศ" ของผูหญิง ใน
อดีตการกาวขามอัตลักษณโดยการสวมกางเกงแทนกระโปรงถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงเลว ใน
นิตยสารคูสรางคูสมเสนอวา
"พอแมหนูทําไมเปนอยางนี้ เขาไมใหหนูนุงกางเกง หนูอายุ 18 ป
แลว ตลอดชีวิตนุงแตผาซิ่น พอเขาวาหนูนุงกางเกงแลวจะเปนกะหรี่
หนูนอนรองไหทั้งคืนเลย" (ภาคผนวก, 173)
อยางไรก็ดีในปจจุบันขอบังคับในการแตงกายของผูหญิงลดความเครงครัดลง ไมวาจะเปน
การใสกางเกงออกไปสูพื้นที่สาธารณะกลายเปนภาพปรกติและไมไดทําใหอัตลักษณความเปนหญิง
เปลี่ยนไป นอกจากนั้นการใสกางเกงแทนกระโปรงยังเปรียบเหมือนการสวมใสอัตลักษณของความ
เปนชาย ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญในการสรางการยอมรับในพื้นที่สาธารณะ โดยนิตยสารดิฉันเสนอ
วา
"ปนี้เปนปแรกที่คุณพออนุญาตใหครูที่โรงเรียนใสกางเกงได แตตอง
เปนกางเกงขายาวที่เรียบรอย" (ภาคผนวก, 167)
"สถานที่ทํางานแทบจะทุกแหงเริ่มยอมรับสูทกางเกงมาเปนเวลา
นานแลว กางเกงที่ตัดเย็บจากผาที่ดีและมีรูปแบบเรียบๆใชไดนาน
ไมลาสมัย ดูเรียบรอยกวากระโปรงที่สั้นๆ ที่เวลาจะลุกนั่งมักจะเปด
เผยความจริงอยูเรื่อย และกางเกงแทบจะทุกชนิดเมื่อผูหญิงสวมใสก็
ดูดีมีความเปนผูหญิงอยูเสมอไป" (ภาคผนวก, 167)

90

"จะเห็นไดจากผูหญิงเรามีแฟชั่นและสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกได
ตามเสื้อผาที่ใส เชน วันไหนนุงกางเกง ก็จะมีลักษณะอาการ
กระฉับกระเฉง สบายๆงายๆไมเปนพิธีรีตองมากนัก และถาวันไหน
นุงกระโปรง กิริยาจะออนชอยเปน"ผูหญิงมากขึ้น" (ภาคผนวก, 163)
อยางไรก็ตามยังมีพื้นที่ และบริบทที่ผูหญิงไมสามารถหลีกเลี่ยงอัตลักษณดังกลาวได เชน
ในสถานที่ราชการ หรืองานพิธีการ กระโปรงคือเครื่องแบบเดียวเทานั้นที่สื่อความหมายถึงความ
สุภาพ อยางไรก็ตามความสุภาพของกระโปรงจะตองควบคูไปกับการปกปดเรือนรางใหมากที่สุด
ซึ่งการใสกระโปรงก็สื่อความหมายไปในทางลบไดถากระโปรงดังกลาวเปนกระโปรงสั้น ฉะนั้น
ปจจัยที่มีความสําคัญในการแตงกายของผูหญิงผูกโยงอยูกับวาทกรรมของความเปนผูหญิงดี การ
เปดเผยเรือนรางสื่อสัญญะวามีความหมกมุนทางเพศและตองการเรียกรองความสนใจจากผูชาย ซึ่ง
เปนอัตลักษณของการเปนผูหญิงเลว
อยางไรก็ดีแนวโนมของการแตงกายของผูหญิงเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะจากอิทธิพล
ของแฟชั่น (fashion) การใหความหมายของผูหญิงที่มีเสนห "เยายวนทางเพศ" (sexiness) เปนกลไก
สําคัญในการสรางความเปนอื่นใหกับการแตงกายแบบผูหญิงดี การแตงกายที่เนนการเปดเผยราง
กายของผูหญิงกลายเปนสิ่งที่แสดงถึง "ความทันสมัย" ในขณะที่การแตงกายแบบปกปดรางกาย
กลายเปน "ความเชย" อยางไรก็ดีปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญก็มีมาตรการจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะการใช "การขมขืน" เปนเครื่องมือในการควบคุมการแตงกาย
ของผูหญิง ในนิตยสารขวัญเรือนเสนอวา
"เรียกวาถาไดรับความรวมมือแลวละกอ อาชญากรรมทางเพศจะไม
เกิดขึ้น อานแลวก็คือพลิกฟนคําเตือนเกาๆที่เปนหมันมาหลายหน
อยางเชน เรื่องแรกก็เตือนวา อยาแตงตัวใหเห็นเนื้อหนังมังสามาก
กวาตัวผา ไมควรนุงกางเกงขาสั้นมากๆ ที่ถาสวมเสื้อเชิรตยาว ปรกติ
ก็จะคลุมกางเกงมิดคิดวาสวมแตทอนบน กระโปรงก็อยาสั้น แหวก
มาก แปลวายอมใหแหวกแตอยามาก" (ภาคผนวก, 172-173)
ปฏิบัติการดังกลาวแสดงใหเห็นวา "การขมขืน" เปนเครื่องมือสําคัญ ที่ระบบชายเปนใหญใชลง
โทษผูหญิงที่ฝาฝนกฎระเบียบของการแตงกายตามวาทกรรมผูหญิงดี และการขมขืนสามารถเกิดขึ้น
ไดเสมอถาผูหญิงยังแตงกายอยูนอกระเบียบของอุดมการณชายเปนใหญ
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จากที่กลาวมาทั้งหมด ดูเหมือนวาผูหญิงนั้นไมเคยเปนอิสระจากการถูกกระทํา (subject)
ไมวาจะเปนการถูกควบคุมพื้นที่, การถูกตัดสินดวยหลักศีลธรรม, การตกเปนเหยื่อของวาทกรรม
ความงาม หรือถูกบริหารจัดการดวยหลักอรรถประโยชนและเหตุผล และดูเหมือนวาผูหญิงไมเคยมี
"ความเปนหญิง" ในฐานะที่เปนความเปนหญิงในตัวของมันเอง ("in itself") เพราะสิ่งที่ผูหญิงมีเปน
เพียงวาทกรรมเกี่ยวกับ "ภาพลักษณ" ของ "อัตลักษณ" และถาจะกลาวอยางเกินเลยไปบางเกี่ยวกับ
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงที่เกิดขึ้นในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับก็คือ "ผูหญิง" และ "ความเปน
หญิง" นั้นถูกขมขืน และกระทําปูยี่ปูยําจากการกดบังคับ ตัดสิน และจัดการมาตลอด

บทที่ 4
บทสรุป ขอจํากัด และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง "การถายทอดอุดมการณชายเปนใหญผานนิตยสารผูหญิง" มีจุดประสงค
เพื่อศึกษาและเสนอใหสังคมทราบถึงปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ
และบทบาทของสื่อ
ประเภทนิตยสารผูหญิงในดานการถายทอดอุดมการณชายเปนใหญสูสังคม สําหรับนิตยสารที่เลือกมา
ศึกษาไดแก นิตยสารดิฉัน, นิตยสารขวัญเรือน และนิตยสารคูสรางคูสม โดยเลือกศึกษาในชวงปพ.ศ.
2524, 2529, 2534, 2539 และ 2544 จํานวนนิตยสารละ 120 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 360 ฉบับ เพื่อพิสูจนสมมติ
ฐาน 2 ขอ ไดแก ขอแรกคือ ในนิตยสารผูหญิงมีการถายทอดอคติทางเพศแฝงอยู และขอสองคือ อคติ
ทางเพศที่แฝงอยูในนิตยสารนําไปสูการนําเสนอภาพลักษณที่เปนรองของผูหญิงในบริบททางการเมือง
และสังคม ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะพิสูจนสมมติฐานดังกลาวก็คือ การพิจารณาวาการนําเสนอภาพลักษณ
ของผูหญิงในนิตยสารผูหญิงทั้งหมดตกอยูภายใตอิทธิพลของอุดมการณชายเปนใหญหรือไม เพราะ
อุดมการณชายเปนใหญเปนวาทกรรมและองคความรูที่ใหความหมายและนําผูหญิงไปสูสภาพความเปน
รองในทุกๆพื้นที่
การศึกษาการนําเสนอภาพลักษณ (ของอัตลักษณ) ผูหญิงในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ แบงกรอบการ
ศึกษาออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานชีวิตสวนตัวและการครองเรือน (private and domestic), ดานชีวิตการ
ทํางานและพื้นที่สาธารณะ (public), ดานความสัมพันธทางเพศ (sexuality) และ ดานความงาม (beauty)
ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ผูหญิงกับพื้นที่สวนตัว และการครองเรือน
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวที่ถูกนําเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน
27% ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 110-127) ซึ่งนิตยสารขวัญเรือนเปนนิตยสารที่นําเสนอภาพลักษณ
ดังกลาวมากที่สุดคิดเปน 33% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาคผนวก, 114-124) รองลง
มาคือนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 23%
ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก,
124-127) และนิตยสารดิฉันคิดเปน 21% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 110-114)
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ ตกอยูภายใตวิธี
คิดแบบทวิลักษณ (dualism) ซึ่งเปนหนึ่งในเทคนิคทางอํานาจของอุดมการณชายเปนใหญ ที่แยก
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ความเปนหญิงและความเปนชายออกจากกันแบบเปนคูตรงขาม (binary opposition) และการแบงแยกดัง
กลาวนําไปสูการกําหนดใหพื้นที่สวนตัวเปนพื้นที่เฉพาะของผูหญิงและความเปนหญิง ตรงกันขามกับผู
ชายและความเปนชายถูกกําหนดใหอยูในพื้นที่สาธารณะ
ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวตามระบบความหมายของอุดมการณชายเปนใหญเปน
ภาพของผูหญิงที่เปน "แม " และ "เมีย" การเปนแมและเมียถูกทําใหเปนบทบาทหนาที่ และจุดมุงหมาย
ของผูหญิงไปพรอมกัน โดยเฉพาะอิทธิพลของการใหความหมายการเปนแมและเมียวาคือ "ผูหญิงที่
สมบูรณ" ทําใหผูหญิงกับพื้นที่สวนตัวแทบจะไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องดวยพื้นที่สวนตัวเปน
พื้นที่ที่จะชวยใหผูหญิงสามารถบรรลุจุดสูงสุดของการเปนผูหญิง
นอกจากนั้นปฏิบัติการที่สําคัญอีกประการที่พันธนาการผูหญิงไวกับโลกสวนตัวก็คือ การสราง
มายาคติของโลกภายนอกวาเปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยภยันตราย ซึ่งไมเหมาะสมกับอัตลักษณความเปน
หญิงที่ถูกใหความหมายวาคือ เพศที่ออนแอ, ขาดความแข็งแกรง ฯลฯ การไปอยูในโลกที่เต็มไปดวย
ภยันตรายของผูหญิงจึงไมตางอะไรกับการพาตัวเองไปสูความตาย
อยางไรก็ดีการใชเทคโนโลยีทางอํานาจผานการแบงแยกพื้นที่ (technologies of space)
(Foucault, 1984) ซึ่งนําไปสูความไมเทาเทียมของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ การกําหนดใหผู
หญิงอยูในพื้นที่สวนตัวทําใหงานของผูหญิงเปนงานที่จําตองสอดคลองและสัมพันธกับพื้นที่ดังกลาว
นั่นคือผูหญิงถูกกําหนดใหเปน "แมบาน" ขณะที่ผูชายกลายเปน "ผูหาเลี้ยง" และนิตยสารไดนําเสนอ
การประทะประสานกันระหวางอุดมการณชายเปนใหญและระบบทุนนิยม ที่ตางก็เปนระบบโครงสราง
และอุดมการณที่กดขี่ขูดรีดเอาประโยชนจากผูหญิง โดยระบบชายเปนใหญกําหนดใหบทบาทหนาที่
ตามธรรมชาติของผูหญิงคือการเปนแมบานและทํางานบาน ผนวกกับการใหนิยามคําวา "งาน" ของ
ระบบทุนนิยมที่ไมรวมการทํางานบานวาเปน "งาน" และงานบานถูกใหความหมายวาเปนงานที่ไมกอ
ใหเกิดผลผลิตจึงไมสมควรถือวาเปน "งาน" และไมไดรับคาตอบแทน ฉะนั้นการเปนผูหญิงจึงเปนเพศที่
ตองอยูในครัวเรือนเพื่อทํางานที่ไมมีคาตอบแทน และที่สําคัญคือการตกอยูในสภาพดังกลาวทําใหผู
หญิงจําตองพึ่งพาผูชาย (อยางนอยก็ใน) ทางเศรษฐกิจ เพราะการทํางานในโลกสาธารณะของผูชายถูก
ใหความหมายวาเปนงานที่กอใหเกิดผลผลิตและไดรับคาตอบแทน
การยอมรับบทบาทหนาที่ตาม
อัตลักษณทางเพศดังกลาวสงผลใหผูหญิงตกเปนรอง และผูชายคือฝายที่เหนือกวา
ผลจากการที่ผหู ญิงตกเปนรองและพึ่งพาผูชายนําไปสูการผลิตวาทกรรม "ผูหญิงดี" ในโลก
สวนตัว ซึ่งทําหนาที่สั่งสอน และกําหนดการปฏิบัติตัวของผูหญิงใหเปนที่พอใจแกผู (ชาย) ที่ให
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พึ่งพา อาทิเชน การเปนแมศรีเรือน, การเปนฝายยอมตาม, การเปนฝายปรนนิบัติผูชาย และที่สําคัญคือ
การยกยองใหผูชายเปน "ชางเทาหนา" และยอมรับการเปน "ชางเทาหลัง" ของผูหญิง และนิตยสารผู
หญิงเสนอภาพของผูหญิงที่ขัดแยงกับอัตลักษณของความเปนผูหญิงดี นั่นคือผูหญิงแบบ "ซูสีไทเฮา"
หรือผูหญิงที่มีอํานาจเหนือผูชายวาเปนตัวอยางของผูหญิงเลว เนื่องจากการมีอํานาจเหนือผูชายเปนการ
ฝาฝนอัตลักษณของความเปนผูหญิงดีตามมาตรฐานสังคม (ชายเปนใหญ) ฉะนั้นการนําเสนอภาพ
ลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัว และในครัวเรือนตามที่ไดกลาวมาจึงเปนการนําเสนอที่ตกอยูภายใต
อิทธิพลของระบบชายเปนใหญ
ผูหญิงกับพื้นที่สาธารณะ
ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะถูกนําเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน 19% ของเนื้อ
หาทั้งหมด (ภาคผนวก, 127-142) โดยนิตยสารขวัญเรือนเปนนิตยสารที่นําเสนอภาพลักษณในพื้นที่ดัง
กลาวมากที่สุดคิดเปน 24% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาคผนวก, 130-140) รองลงมา
คือนิตยสารดิฉันคิดเปน 15% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 127-130) และอันดับสุด
ทายคือ
นิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 13% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก,
140-142)
จากที่กลาวไปแลววาระบบชายเปนใหญใชเทคนิคทางอํานาจผานการแบงพื้นที่ผูหญิง และผู
ชายออกจากกัน โดยกําหนดใหพื้นที่สาธารณะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมกับอัตลักษณของความเปนชาย และ
การนําเสนอของนิตยสารไดแสดงใหเห็นความซับซอนและความเทาทันของอุดมการณชายเปนใหญ ที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของผูหญิง ในชวงพ.ศ. 2524, 2529 และ 2534 การนําเสนอภาพ
การกาวเขาไปสูพื้นที่สาธารณะของผูหญิงถูกนําเสนอวา ในดานหนึ่งเปนการชวยแบงเบา "ภาระ" ของผู
ชาย ซึ่ง "ภาระ" ดังกลาวสวนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการไมทํางานของผูหญิง (เพราะงานบานไมถือวาเปน
งาน) อยางไรก็ดีการนําเสนอดังกลาวแสดงใหเห็นการปกปดความบกพรองของผูชายที่ไมสามารถบรรลุ
อัตลักษณของการเปน "ผูหาเลี้ยง" การเลือกนําเสนอของนิตยสารโดยเลือกตอกย้ําการเปนฝายพึ่งพาผู
ชายของผูหญิงสะทอนใหเห็นอิทธิพลของอุดมการณชายเปนใหญ อยางไรก็ดีการใหความหมายดังกลาว
ไดเลือนหายไป การนําเสนอภาพการออกมาสูโลกสาธารณะของผูหญิงในชวงพ.ศ. 2539, 2544 เปลี่ยน
ความหมายมาเปนกระบวนการที่จะปลดแอกผูหญิงออกจากการเปนฝายพึ่งพาผูชายดวยการออกไป
ทํางานที่มีคาตอบแทน
อุดมการณชายเปนใหญแสดงใหเห็นถึงปฏิบัติการที่หลากหลายในการปองกันความเปลี่ยน
แปลงของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ ที่เกิดขึ้นจากการกาวเขามาสูพื้นที่สาธารณะ
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ของผูหญิง อาทิเชน การสรางความรูสึกผิด (guilty) ใหแกผูหญิงที่กาวเขามาสูพื้นที่สาธารณะผานการตั้ง
คําถามถึงความรับผิดชอบในพื้นที่สวนตัว และการนําเสนอของนิตยสารในดานหนึ่งแมวาจะเห็นดวย
กับการออกมาสูพื้นที่สาธารณะของผูหญิง แตก็ยังยืนยันและตอกย้ําวาการทํางานบานเปนบทบาทหนาที่
หลักและเปนบทบาทหนาที่โดยธรรมชาติของผูหญิง ซึ่งสภาพดังกลาวทําใหผูหญิงตองประสบกับ "โรค
ผูหญิงเหนือมนุษย" (superwoman syndrome) (evans, 1986) กลาวคือผูหญิงจะตองรับผิดชอบหนาที่ทั้ง
ในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะไปพรอมๆกันโดยไมใหมีขอบกพรอง มิฉะนั้นความรูสึกผิดจะตาม
มาหลอกหลอนและนําผูหญิงกลับไปสูพื้นที่สวนตัวเหมือนเดิม
นอกจากกระบวนการสรางความรูสึกผิด ระบบชายเปนใหญยังแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของ
วาทกรรมการแบงงานกันทําตามเพศ (sexual division of labour) ที่จากเดิมกําหนดใหผูหญิงเปนแมบาน
และผูชายคือผูหาเลี้ยง มาเปนการแยกการทํางานของผูหญิงและผูชายในโลกสาธารณะออกเปน "งาน
ของผูหญิง" (female job) และ "งานของผูชาย" (male job) ซึ่งทําใหการออกมาสูโลกสาธารณะของผู
หญิงยังคงอยูในสถานะของ "ชางเทาหลัง" เชนเดิม เพียงแตเปลี่ยนจากการเปน "ชางเทาหลังในพื้นที่
สวนตัว" มาเปน "ชางเทาหลังในพื้นที่สาธารณะ" การแบงงานกันทําตามเพศดังกลาวยังคงตกอยูภายใต
มายาคติของความเปนหญิง และความเปนชายที่อุดมการณชายเปนใหญกําหนดไว ซึ่งทําให "งานผูชาย"
เปนงานที่มีสถานภาพและคาตอบแทนสูงกวา "งานผูหญิง" นอกจากนั้นปฏิบัติการที่สําคัญอีกประการ
คือ การลื่นไหลของระบบคุณคาและความหมายของงานตามการเปลี่ยนแปลงของที่ทางของผูหญิงและผู
ชายในพื้นที่สาธารณะ กลาวคือระบบชายเปนใหญพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงการใหคุณคาและความหมาย
ของงานเพื่อปกปอง
และธรรมรงรักษาความสัมพันธเชิงอํานาจที่ผูชายเหนือกวาและผูหญิงเปนรอง
เอาไว
การนําเสนอภาพของผูหญิงในการไดมาซึ่งองคความรูก็เปนอีกภาพลักษณ ที่สะทอนให
เห็นความเหนือชั้นของอุดมการณชายเปนใหญในการจัดการกับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ
โดยตัวอยางในสังคมไทยการใชเทคโนโลยีทางอํานาจผานการจัดการพื้นที่
ไดแบงองคความรู
ทั่วๆไปออกจากกันเปนองคความรูทางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ซึ่งไมเพียงผูเรียนเทานั้นที่มี
สิทธิเลือกที่จะเขาสูองคความรูแบบใด
องคความรูยังเปนฝายเลือกผูเรียนอีกดวย กลาวคือการ
แบงแยกองคความรูดังกลาวถูกนําไปผูกโยงกับอัตลักษณทางเพศ
ไมวาจะเปนการกําหนดใหองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตรเปนองคความรู
ที่กําหนดใหผูเรียนควรจะมีความสามารถในการคิด
คํานวณและใชเหตุผล
ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวมีอยูแตเพียงความหมายของอัตลักษณความเปนชาย
เทานั้น การแบงแยกดังกลาวสงผลตอเนื่องไปสูการแบงแยก "งานผูหญิง" และ "งานผูชาย" ที่
กําหนดใหผูทํางานจะตองมีองคความรูที่เหมาะสมกับงาน กระบวนการดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา
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อุดมการณชายเปนใหญมีปฏิบัติการอยูตลอดเวลาและมีความซับซอนตอการจัดการกับความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางเพศเพื่อรักษาระบบชายเปนใหญเอาไว อยางไรก็ดีไมไดหมายความวาปฏิบัติการดังกลาว
จะปองกันไมใหผูหญิงเขาไปสูพื้นที่ของผูชายไดอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะการที่ผูหญิงสามารถเขาไปสู
การทํางานที่สังคม (ชายเปนใหญ) ใหความหมายวาเปนงานของผูชาย แตทวาอุดมการณชายเปนใหญก็
เตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว เห็นไดจากการคงอยูของวาทกรรม "ใหเกียรติสามี" "ความ
สุขของครอบครัว" ที่จัดการใหความสัมพันธเชิงอํานาจของผูหญิงและผูชายในครอบครัวยังคงเปนไป
ในแบบ "ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง" เชนเดิม แมวาในพื้นที่สาธารณะผูหญิงจะมี
ตําแหนงหนาที่เหนือกวาผูชายก็ตาม
นอกจากนั้นภาพลักษณของผูหญิงที่ขึ้นมาดํารงตําแหนงในระดับสูงหรือเหนือกวาผูชายแสดง
ใหเห็นวา ผูหญิงประสบอุปสรรคมากกวาผูชายในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทําใหผูหญิงจะตองใชกุศโลบายที่
สําคัญเพื่อใหไดรับการยอมรับคือ การเปลี่ยนภาพลักษณของตัวเองใหดูเปน "ผูหญิงแบบผูชาย"
(masculine feminine) (Irigaray, 1996) นั่นคือผูหญิงจะตองสวมอัตลักษณของความเปนชายแทนที่อัต
ลักษณของความเปนหญิง เนื่องจากความเปนชายคือ อัตลักษณที่ไดรับการยอมรับวาเหมาะสมกับพื้น
ที่สาธารณะ ไมวาจะเปน การใชเหตุผลเหนืออารมณ, ความเขมแข็ง, การกลาตัดสินใจ ฯลฯ อยางไรก็
ดีแมผูหญิงจะกลายเปน "ผูหญิงแบบผูชาย" ทวาขอหามที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไม
กระทบตอความสัมพันธเชิงอํานาจของระบบชายเปนใหญ นั่นคือผูหญิงจะตองไมเหนือกวาผูชาย เชน
การนําเสนอของนิตยสารวา "อยากแสดงใหเห็นวาเราทํางานไดไมแพผูชาย แตไมไดหมายความวาเรา
เกงกวานะคะ" เปนตน การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับจึง
เปนอีกหนึ่งตัวอยางและภาพสะทอนที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของอุดมการณชายเปนใหญ ที่มตี อการนํา
เสนอภาพลักษณของผูหญิงในนิตยสาร
ผูหญิงกับเรื่องเพศ
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงกับเรื่องเพศ ที่ถูกนําเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน
31% ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 142-162) โดยนิตยสารคูสรางคูสมเปนนิตยสาร
ที่นําเสนอ
ภาพลักษณกับเรื่องเพศมากที่สุดคิดเปน 45% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก,
158-162) รองลงมาคือนิตยสารดิฉันคิดเปน 34% ของการนําเสนอเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน
(ภาคผนวก, 142-151) และสุดทายคือนิตยสารขวัญเรือนคิดเปน 24% ของการนําเสนอเนื้อหา
ทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาคผนวก, 151-158) สําหรับการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงกับ
เรื่องเพศแบงการศึกษาออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานแรกคือ พฤติกรรมทางเพศ คิดเปน 24% ของ
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เนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 142-162) และดานที่สองคือ ความปรารถนาทางเพศ คิดเปน 7% ของเนื้อหา
ทั้งหมด (ภาคผนวก, 142-162)
พฤติกรรมทางเพศ
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในดานพฤติกรรมทางเพศ โดยสวนใหญถูกนําเสนอในเชิง
ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานของการเปนผูหญิงที่ดี ซึ่งถูกประเมินจากการประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่อง
เพศ ซึ่งสัญญะที่ถูกนําเสนอวาเปนมาตรฐานของผูหญิงดีที่ถูกนําเสนอมากที่สุดคือ การรักษาพรหมจรรย
(virgin) ซึ่งถูกใหความหมายวาเปนหนึ่งในคุณคาสูงสุดของการเปนผูหญิงและมีอิทธิพลอยางสูงตอการ
ดําเนินชีวิตของผูหญิง ในทางการแพทยการคงอยูของ "เยื่อพรหมจรรย" (hymen)
ไมไดมีผลตอ
การทํางานของระบบรางกายซ้ํายังกอใหเกิดความผิดปรกติตอการไหลเวียนประจําเดือน แตทวาในทาง
สังคมและวัฒนธรรมพรหมจรรยถูกนําไปผูกโยงกับคุณคาและความหมายหลายประการ ไมวาจะเปน
ความสะอาดบริสุทธิ์, ความดี และที่สําคัญคือ ความเปนไทย ฉะนั้นการสูญเสียพรหมจรรยซึ่งนําผูหญิง
ไปสูการเปนผูหญิงเลวไมใชเปนเพราะการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรยเทานั้น แตเปนเพราะการนําเยื่อ
พรหมจรรยไปผูกติดกับคุณคาและความหมายดังกลาว ซึ่งเมื่อเยื่อพรหมจรรยขาดลงคุณคาและความ
หมายดังกลาวก็พลอยหมดลงไปพรอมกัน การรักษาพรหมจรรยจึงเปนหนึ่งในกฎระเบียบที่สําคัญของผู
หญิงในดานพฤติกรรมทางเพศเพื่อที่จะคงสถานะของผูหญิงดีเอาไว
อยางไรก็ดีคุณคาของผูหญิงที่ผูกติดกับการรักษาพรหมจรรยเปนระบบคุณคาที่มีเงื่อนไข กลาว
คือการเปนผูหญิงดีโดยการรักษาพรหมจรรยเปนสิ่งที่มีเงื่อนไข กลาวคือการเปนผูหญิงดีไมใชผูหญิงที่
รักษาพรหมจรรยเอาไวตลอดชีวิต แตรักษาเอาไวเพื่อที่จะเสียไปในบริบทที่ชอบธรรม ซึ่งคือการเสีย
พรหมจรรยภายใตสถาบันการแตงงาน ฉะนั้นผูหญิงที่รักษาพรหมจรรยเอาไวตลอดชีวิตหรือผูหญิงที่
สูญเสียพรหมจรรยนอกสถาบันการแตงงานตางถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงไมดี
การรักษา
พรหมจรรยจึงเปนการรักษาเอาไวเพื่อที่จะเสียไปในบริบทที่ชอบธรรม ฉะนั้นพรหมจรรยจะมีคาก็ตอ
เมื่อถูกนําเขาไปผูกโยงเขากับอัตลักษณและบริบทอื่นๆดวยโดยเฉพาะอายุและการแตงงาน
พรหมจรรยและการแตงงานจึงเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกัน โดยเฉพาะคานิยมครอบครัว
แบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ที่ยกยองเชิดชูและบังคับใหผูหญิงและผูชายมีคูรักเพียงคนเดียว
ทั้งชีวิต แตจากปฏิบัติการทางวาทกรรมที่แสดงใหเห็นมาตรฐานเชิงซอน (double standard) ที่เลือก
กดบังคับเฉพาะผูหญิงสะทอนใหเห็นวาระบบคุณคาและความหมายของครอบครัวแบบผัวเดียวเมีย
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เดียวเปนวาทกรรม ที่ถูกสรางขึ้นภายใตอุดมการณชายเปนใหญเพื่อใชควบคุมความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางเพศ ตัวอยางเชน การยกยอง "ขุนแผน" วาเปนชายเหนือชาย แตประณาม "วันทอง" วาเปนผู
หญิงเลว ทั้งที่ทั้งคูมีความประพฤติคลายคลึงกัน แตตางกันที่ "ขุนแผน" เปนผูชายและ "วันทอง" เปนผู
หญิง นอกจากนั้นอิทธิพลของคานิยมครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวยังครอบคลุมไปถึงการอนุญาตให
ผูหญิงแตงงานไดเพียงครั้งเดียว (ผูหญิงดีคือผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกับผูชายเพียงคนเดียว) ผลจากวาท
กรรมดังกลาวทําใหผูหญิงที่เปน "แมมาย" กลายเปนความเปนอื่นที่เกิดขึ้นภายใตการใหความหมายของ
วาทกรรมยกยองพรหมจรรยและคานิยมของครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว
นอกจากนั้นนิตยสารผูหญิงนําเสนอภาพลักษณที่เปนแบบฉบับของ "ผูหญิงเลว" ในดานเพศ
นั่นคือภาพลักษณของ "โสเภณี" การใหความหมายโสเภณีวาเปนผูหญิงเลว เนื่องมาจากการฝาฝน
ระเบียบของบังคับของการเปนผูหญิงดีในดานเพศแทบทุกประการ ไมวาจะเปน การสูญสิ้นพรหมจรรย,
การมีเพศสัมพันธนอกสถาบันสมรส, การมีเพศสัมพันธกับผูชายมากกวาหนึ่งคน, การแสดงออกถึง
ความปรารถนาทางเพศ ฯลฯ อยางไรก็ดีการนําเสนอดังกลาวก็แสดงใหเห็นความสําคัญของโสเภณีที่มี
ตอระบบชายเปนใหญ เนื่องจากสถานะของโสเภณีถูกใหความหมายวา "ความชั่วรายที่จําเปน"
(necessary evil) (ใจ อึ๊งภากรณ, 2544: 27-36) กลาวคือแมวาโสเภณีจะถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงเลว
แตการคงอยูของโสเภณีกลับชวยปกปองผูหญิงดีสวนที่เหลืออยูใหพนจากการถูก "ขมขืน" ซึ่งถูกให
ความหมายวาเปนสิ่งปรกติของอัตลักษณความเปนชาย (ผูชายมีความตองการทางเพศสูง) การมีอรรถ
ประโยชนตอสังคมจึงเปนหนึ่งในเหตุผลตอการคงอยูของโสเภณี ขณะเดียวกันก็เปนการปกปดความชั่ว
รายของอัตลักษณความเปนชายเอาไว
ยิ่งไปกวานั้นการคงอยูของโสเภณียังมีผลตอการจัดการความ
ประพฤติทางเพศของผูหญิง
ที่ตองพยายามควบคุมตัวเองเอาไวใหพนจากการถูกจัดประเภทวาเปน
โสเภณี ซึ่งกระบวนการดังกลาวก็คือปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญที่ควบคุมผูหญิงผานการยิน
ยอม (consent) ของผูหญิงเอง
ความปรารถนาทางเพศ
นอกจากนิตยสารไดนําเสนอการควบคุมผูหญิงผานการจัดการพฤติกรรมทางเพศของผูหญิง
แลว ความปรารถนาทางเพศก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ถูกจัดการไมยิ่งหยอนไปกวากัน การมีความปรารถนา
ทางเพศถูกใหความหมายวาเปนหนึ่งในอัตลักษณของผูหญิงเลว และการที่จะหลุดพนจากการเปนผูหญิง
เลวคือ การจัดการกับความปรารถนาทางเพศ ซึ่งคือการทําใหผูหญิงไมมีความปรารถนาทางเพศ หรือ
ปรารถนาที่จะไมมีความปรารถนาทางเพศ
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การควบคุมความปรารถนาทางเพศ ในดานหนึ่งคือการจัดการกับระบบสัญญะและความหมาย
โดยการกําหนดพฤติกรรมทางเพศที่ชอบธรรม และสรางความเปนอื่นใหกับพฤติกรรมทางเพศที่อยูนอก
เหนือระบบดังกลาว ไมวาจะเปน การรวมเพศโดยเปนฝายอยูขางบน,
การชวยตัวเอง, การรวม
เพศทางปาก ฯลฯ ลวนเปนพฤติกรรมที่ถูกใหความหมายวาเปนสัญญะของการเปนผูหญิงเลวที่มีความ
ปรารถนาทางเพศ สําหรับพฤติกรรมที่ชอบธรรมในการรวมเพศของผูหญิงดีคือ การเปนฝายยอมตาม
และอยูเฉยในขณะรวมเพศ
เพราะพฤติกรรมดังกลาวถูกใหความหมายวาเปนอัตลักษณของผูหญิงดี
เนื่องจากการยอมตามเปนสัญญะของผูหญิงที่ไมมีความปรารถนาทางเพศ
นอกจากนั้นการควบคุมความปรารถนาทางเพศของผูหญิงที่สําคัญอีกประการคือ การควบคุม
การถึงจุดสุดยอด (orgasm) เนื่องจากการถึงจุดสุดยอดหรือการมีความสุขทางเพศ (sexual pleasure) สื่อ
ความหมายไปถึงการเปนผูหญิงเลว ที่เต็มไปดวยแรงปรารถนาและหมกมุนอยูแตเรื่องเพศ ปฏิบัติการ
ของอุดมการณชายเปนใหญผานการควบคุมความปรารถนาทางเพศทําใหเรื่องเพศสําหรับผูหญิงกลาย
เปนเรื่องที่ "แคคิดก็ผิดแลว" การนําเสนอของนิตยสารผูหญิงในดานเพศจึงพิสูจนใหเห็นวาอุดมการณ
ชายเปนใหญเปนระบบที่มีความซับซอนและมีอิทธิพลอยางสูงตอการควบคุมความเปนไปของผูหญิง
ผูหญิงกับความงาม
การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงกับความงามถูกนําเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับคิดเปน 23%
ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 162-176) และนิตยสารดิฉันเปนนิตยสารที่นําเสนอภาพลักษณของผู
หญิงกับความงามมากที่สุด คิดเปน 30% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารดิฉัน (ภาคผนวก, 162-167) รอง
ลงมาคือนิตยสารคูสรางคูสมคิดเปน 20% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารคูสรางคูสม (ภาคผนวก, 173176) และสุดทายคือนิตยสารขวัญเรือนคิดเปน 18% ของเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขวัญเรือน (ภาค
ผนวก, 167-173) สําหรับการเสนอภาพลักษณของผูหญิงกับความงาม แบงการศึกษาออกเปน 2 ดาน ได
แก การจัดการกับรางกาย คิดเปน 18% ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 162-176) และการจัดการกับการ
แตงกาย คิดเปน 5% ของเนื้อหาทั้งหมด (ภาคผนวก, 162-176)
รางกายกับความงาม
นิตยสารผูหญิงนําเสนอภาพลักษณของอัตลักษณของผูหญิงในดานความงามวา
ความงาม
และความเปนหญิงเปนสิ่งคูกันเห็นไดจากการกําหนดให "การรักสวยรักงาม" เปนหนึ่งในอัตลักษณ
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ของความเปนหญิง และหนึ่งในสัญญะสําคัญที่นําไปสูการสงผานความหมายของความงามของผูหญิง
คือ รางกาย โดยเฉพาะการจัดการ "รางกาย" ใหสอดคลองกับวาทกรรมของ "รางกายในอุดมคติ"
ในดานหนึ่งรางกายในอุดมคติ ซึ่งถือเปนรางกายที่มีความงามจะถูกวัดจากระบบสัญญะ โดย
เฉพาะการมีสัญญะของ "พรหมจรรย" ในรางกาย ซึ่งนอกจากการรักษาเยื่อพรหมจรรย รางกายที่งดงาม
ตามมาตรฐานดังกลาวยังตองควบคูกับการรักษาพื้นที่สวนอื่นๆในรางกายไปดวย ไมวาจะเปน ความเตง
ตึงของหนาอก, การมีหัวนมสีแดงหรือชมพู ฯลฯ ซึ่งสัญญะเหลานี้แสดงถึงความเปนผูหญิงพรหมจรรย
ของเจาของรางกาย ซึ่งเปนหนึ่งในคุณสมบัติของรางกายในอุดมคติที่ถูกนําเสนอในนิตยสารผูหญิง
การจัดการรางกายในอุดมคติประการตอมาคือ การทําใหสัญญะในรางกายสอดคลองกับอัต
ลักษณทางเพศของเจาของรางกาย สําหรับผูหญิงการสรางรางกายตามวาทกรรมดังกลาวคือ การกําจัด
อัตลักษณของความเปนชายทิ้งไป อาทิเชน การกําจัดขน, กลามเนื้อ ฯลฯ และสรางเสริมอัตลักษณของ
ความเปนหญิงใหมีมากขึ้น อาทิเชน การเพิ่มขนาดหนาอก, การมีรางกายออนแอนอรชร ฯลฯ การมี
รางกายที่ตรงตามอัตลักษณความเปนเพศของเจาของรางกายเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ชวยสรางความงามให
แกผูหญิง
องคประกอบที่สําคัญของรางกายในอุดมคติอีกประการคือ การมี "สี" ตรงตามวาทกรรมความ
งาม ซึ่งในปจจุบันสีของรางกายซึ่งถือเปนวาทกรรมกระแสหลักคือ "สีขาว" การมีรางกายที่งดงามคือ
การจัดการสรางเสริมใหรางกาย "ขาวผุดผองเปนยองใย" โดยเฉพาะการใชเครื่องสําอางปองกันผิวจาก
แสงแดด,
การนวดหนา, การลอกหนา ฯลฯ อยางไรก็ดีการยกยองผิวสีขาววาเปนรางกายในอุดม
คติก็แฝงไปดวยการสรางความเปนอื่นใหกับผูหญิงชนชั้นกรรมชีพ (working-class woman) เนื่องจาก
การทํางานและที่การทํางานของผูหญิงชนชั้นกรรมาชีพไมเอื้อตอการรักษาความงามตามวาทกรรมดัง
กลาว เชน การเปน "สาวชาวไรชาวนา" เปนตน
องคประกอบของรางกายในอุดมคติอีกประการคือรางกายที่ปราศจากไขมันและความอวน
นั่นคือการยกยอง "ความผอม" วาเปนหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญของความงาม โดยเฉพาะภาพลักษณ
ของนางแบบที่ถูกนําเสนอในนิตยสารมีอิทธิพลอยางสูงตอการยกยอง "ความผอม" และสรางความ
เปนอื่นใหแก "ความอวน" ปญหาความอวนกับผูหญิงเปนปญหา ที่สงผลเสียตอผูหญิงในหลายๆ
ดาน ไมวาจะเปน ปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะความกลัวอวนกลายมาเปนโรคชนิดหนึ่ง นั่นคือโรค
"อนอเร็คเซีย เนอรโวซา" (anorexia nervosa) ยิ่งไปกวานั้นความอวนยังทําใหผูหญิงไมสามารถ
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บรรลุการเปนผูหญิงที่สมบูรณ เนื่องจากความอวนถูกใหความหมายเทากับความนาเกลียด ดังนั้น
ผูชายที่มีคูเปนผูหญิงอวนถูกใหความหมายวาไมตางอะไรกับผูชายที่ลุมหลงอยูกับความนาเกลียด
การเปนผูหญิงอวนจึงสงผลเสียตอผูหญิงอยางรุนแรง
ตามที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาการมีรางกายในอุดมคติไมใชสิ่งที่สามารถสรางขึ้น (ดวยตัวเอง)
ไดอยางงายดาย
แตทวาหนึ่งในผลผลิตของการพัฒนาวิทยาศาสตรและการแพทยตามอิทธิพล
ของอุดมการณชายเปนใหญ นั่นคือ "การศัลยกรรม" ชวยทําใหรางกายของผูหญิงกลายเปนโครงการที่
สรางขึ้นไดตามความตองการ (และทุน) ของเจาของรางกาย ในดานหนึ่งการศัลยกรรมทําใหผูหญิงยิ่ง
หมกมุนอยูกับการตกอยูภายใตอิทธิพลของวาทกรรมความงาม แตอีกดานหนึ่งการศัลยกรรมก็เปนภัยตอ
ระบบชายเปนใหญ โดยเฉพาะในกรณีของการสรางเยื่อพรหมจรรยขึ้นมาใหมทําใหระบบคุณคาของผู
หญิงที่วัดจากการคงอยูของเยื่อพรหมจรรยแปรเปลี่ยนไป ซึ่งสงผลตอการควบคุมความประพฤติทาง
เพศของผูหญิงผานการสรางความเปนผูหญิงดี/เลวก็ทําไดยากขึ้น
ยิ่งไปกวานั้นนิตยสารผูหญิงนําเสนอปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญในการจัดการ
กับความงามของผูหญิง ที่สําคัญอีกประการคือการสรางความเปนอื่นใหกับความงามทางกาย ใน
ดานหนึ่งแสดงใหเห็นวาอุดมการณชายเปนใหญเรียนรูจากเหตุการณในอดีตวา หนึ่งในสิ่งที่คุกคาม
ตอความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศคือความงามทางกายของผูหญิง
ตัวอยางของผูหญิงที่
นิตยสารยกมาก็คือ หยาง กุย เฟย, เอวา เปรอง, คลีโอพัตรา ฯลฯ ซึ่งเปนผูหญิงที่ขึ้นมามีอํานาจเหนือ
ผูชาย อันเนื่องมาจากความงามของพวกเธอทําใหผูชายลุมหลง
นอกจากนั้นปฏิบัติการของ
อุดมการณชายเปนใหญในการจัดการกับอํานาจ
ที่มาจากความงามทางกายของผูหญิงกระทําโดย
นําเอาความงามของผูหญิงไปผูกโยงกับคุณลักษณะและอัตลักษณที่ไมดี อาทิเชน
คนสวยมักโง,
ผูหญิงสวยคือศัตรูตอความดีงาม, ผูหญิงเปนมารของศาสนา ฯลฯ ผลผลิตของวาทกรรมเหลานี้ลวน
เปนปฏิบัติการที่สําคัญของอุดมการณชายเปนใหญ
การสรางความเปนอื่นใหกับความงามทางกาย
ซึ่งเปรียบเหมือนกับความพยายามที่จะกําจัดอํานาจของผูหญิงใหหมดไป
พรอมกันนั้นอุดมการณ
ชายเปนใหญจัดการกับอํานาจของความงามทางกาย
โดยการสรางความงามอีกแบบขึ้นมาเปนคู
แขง นั่นคือ "ความงามทางจิตใจ" และยกยองความงามทางจิตใจใหอยูเหนือความงามทางกาย ในดาน
หนึ่งวาทกรรมดังกลาวชวยเปดพื้นที่ใหกับ "ผูหญิงขี้เหร" แตอีกดานหนึ่งวิธีคิดดังกลาวก็ไมตางอะไรกับ
"ศีลธรรมของพวกขี้เหร" (ugly morality) (การใชคําดังกลาวเพื่อลอเลียนคําวา "ศีลธรรมของพวกทาส"
(slave morality) ของ Friedrich Nietzsche) (Nietzsche cited in, Ansell-Pearson, 1993) เพราะแทจริง
แลว "ผูหญิงขี้เหร" ก็ตองการมีความงามทางรางกายเชนกันแตไมสามารถมีได วาทกรรมดังกลาวจึง
ไมตางอะไรกับ "การหลอกตัวเอง" ของ "ผูหญิงขี้เหร"
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การแตงกายกับความงาม
ขอเสนอของนิตยสารผูหญิงในการจัดการกับความงามของผูหญิงอีกประการคือ การสรางความ
งามผานการจัดการกับการแตงกาย และปฏิบัติการที่มีอิทธิพลอยางสูงตอการสรางความงามที่เกิดจาก
การแตงกายคือ การสรางคูตรงขามระหวางความโปเปลือยกับความงามที่มาจากการแตงกายสุภาพ หนึ่ง
ในมาตรฐานของความงามในการแตงกายของผูหญิงคือความสุภาพ ซึ่งความสุภาพในการแตงกายคือ
การปกปดรางกายใหมากที่สุด ระบบคุณคาและความหมายดังกลาวสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจากวาท
กรรมของยุควิคตอเรียน (Victorian era) ซึ่งเปนวาทกรรมที่เต็มไปดวยระเบียบขอบังคับสําหรับผูหญิง
(Brumbergs, 1997) ซึ่งสามารถผนวกเขากับความหมายของการเปนผูหญิงไทยที่ดีไดอยางกลมกลืน โดย
เฉพาะการยกยองการ "รักนวลสงวนตัว" พรอมกันนั้นปฏิบัติการของอุดมการณชายเปนใหญ ที่
ประณามและสรางความเปนอื่นใหแกผูหญิงที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาว อาทิเชนนางแบบนูดและ
ดาวยั่ว (porn star) ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการนําเอาความงามของการแตงกายมาเปนหนึ่งในเครื่อง
มือที่สําคัญในการควบคุมผูหญิง
นอกจากการแบงคูตรงขามของการแตงกายออกเปนความโปเปลือยกับความสุภาพ การสราง
ลักษณะเฉพาะของเครื่องแตงกายก็เปนอีกปฏิบัติการหนึ่งในการสรางความงาม การกําหนดใหกระโปรง
เปน "เครื่องแตงกายประจําเพศ" ของผูหญิง และนํากระโปรงไปผูกโยงกับความสุภาพ สงผลใหการแตง
กายดวยกระโปรงคือการแตงกายที่กอใหเกิดความงาม และในอดีตอัตลักษณดังกลาวถือเปนขอบังคับ
สําคัญสําหรับการแตงกายของผูหญิง การฝาฝนอัตลักษณดังกลาวถูกใหความหมายวาเปนผูหญิงเลว
อยางไรก็ดีความงามและความสุภาพของการใสกระโปงจําตองควบคูไปกับการปกปดรางกาย ซึ่งใน
ปจจุบันการเปดเผยรางกายถูกใหความหมายวาเปนเสนหอยางหนึ่งของผูหญิง โดยเฉพาะอิทธิพลของวง
การแฟชั่น ซึ่งเสนหของการเปดเผยเรือนรางก็คือ "เสนหยั่วยวนทางเพศ" อยางไรก็ดีอุดมการณชายเปน
ใหญแสดงใหเห็นความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะการใช "การขมขืน" ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการลงโทษผูหญิงที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับของอุดมการณชายเปนใหญ การแตงกายที่เปดเผยรางกาย
นอกจากจะถูกใหความหมายวาเปนสิ่งที่ "ไมงาม" ยังเสี่ยงตอการถูกขมขืนอีกดวย ฉะนั้นภาพลักษณ
ของผูหญิงในดานความงามแสดงใหเห็นวา ผูหญิงจะไมสามารถหลุดพนจากสภาพความเปนรองไดจน
กวาระบบความหมายที่สรางใหผูหญิงเปน "เหยื่อ" จะหมดไป
จากที่กลาวมาทั้งหมด การนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ ทําใหเห็นวา
"ผูหญิง" และ "ความเปนหญิง" นั้น ไมเคยเปนอิสระจากการถูกกระทํา โดยเฉพาะจากปฏิบัติของ
อุดมการณชายเปนใหญ ไมวาจะเปนการถูกตัดสินดวยหลักศีลธรรม หรือถูกบริหารจัดการดวยหลัก
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อรรถประโยชนและเหตุผล
และดูเหมือนวา "ผูหญิง" ที่แทและ "ความเปนหญิง" ที่แทคืออะไรนั้น
คงเปนสิ่งที่มีสภาพลี้ลับอยู และถาจะกลาวไป ผูหญิงไมเคยมี "ความเปนหญิง" ในฐานะที่เปนของตัวมัน
เอง สิ่งที่มีเปนเพียง "วาทกรรม" เกี่ยวกับ "ผูหญิง" และ "ความเปนหญิง" ที่ถูกผลิตขึ้นจากการประทะ
ประสานของวาทกรรม โดยเฉพาะอุดมการณชายเปนใหญ ซึ่งถือเปนวาทกรรมหลักในการจัดการกับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ
และสงผลตอการคงอยูของความเหนือกวาของผูชายและความ
เปนชาย และความเปนรองของผูหญิงและความเปนหญิง และทั้งหมดนี้คือขอพิสูจนที่แสดงใหเห็นวา
สมมติฐานทั้งสองขอที่ตั้งขึ้นลวนเปนจริง
อยางไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้พบขอจํากัดและขอเสนอแนะหลายประการ ประการแรก การมุง
ความสนใจไปที่ความเปนรองของผูหญิง อันเกิดจากความแตกตางทางเพศ ทําใหละเลยแงมุมทางดาน
ชนชั้น
ซึ่งถือเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอความเปนรองของผูหญิง
เนื่องจากการคัดเลือก
นิตยสารผูหญิงทั้ง 3 ยี่หอมาศึกษา ในดานหนึ่งแสดงใหเห็นสัญญะทางดานชนชั้น โดยเฉพาะความแตก
ตางของชวงราคา ซึ่งจากขอจํากัดดังกลาวทําใหการศึกษานิตยสารตอโดยใหความสําคัญกับมิติดานชน
ชั้น จะชวยอธิบายความซับซอนของความเปนรองของผูหญิง และความสัมพันธระหวางอัตลักษณทาง
ดานชนชั้น และอัตลักษณทางเพศไดดียิ่งขึ้น
ประการที่สอง การใหความสําคัญกับการศึกษาตัวบทของนิตยสารผูหญิงเปนหลัก ทําใหขาดแง
มุมในเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของนิตยสารผูหญิงตอผูรับสาร (receiver) โดยเฉพาะการศึกษาวาผู
รับสารตีความตัวบทเชนไร (ในดานหนึ่งการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นการตีความของผูรับสารเชนกัน
แตมีเพียงคนเดียวนั่นคือตัวผูศึกษา) และสัมพันธกับอัตลักษณและตําแหนงแหงที่ของผูรับสารอยางไร
อาทิเชน ชนชั้น, เพศ ฯลฯ ของผูรับสารมีผลอยางไรตอการ (เลือก) รับสาร และ (เลือก) ตีความ
ประการที่สาม คือ ขอจํากัดทางดานเวลา เนื่องจากการแบงการศึกษาออกเปนชวงละ 5 ป ใน
ดานหนึ่งทําใหขาดความตอเนื่องในการศึกษาและสงผลตอการขาดหายไปของการศึกษาเนื้อหาบาง
ประเภท อาทิเชน การศึกษานวนิยาย ซึ่งถือเปนตัวบทสําคัญที่สามารถสะทอนระบบคุณคาและความ
หมาย โดยเฉพาะการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตลักษณของ "นางเอก" และ "นางราย" หรือ
"ตัวอิจฉา" รวมทั้งอัตลักษณของ "พระเอก" ซึ่งจะชวยเผยใหเห็นระบบคุณคา และความหมายของสังคม
ที่มีตออัตลักษณทางเพศ
นอกจากนั้นการศึกษามิติทางดานเวลาอีกประการคือ
การศึกษาความสัมพันธของบริบท
ทางการเมืองและการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิงวาเปลี่ยนแปลง, คงที่ และแตกตางกันอยางไร
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เชน พัฒนาการทางประชาธิปไตยทําใหผูหญิงเปนอิสระจากระบบคุณคาและความหมายของสังคมมาก
ขึ้นหรือไม
ประการสุดทาย คือ การศึกษาอิทธิพลของโลกาภิวัตน (globalization) กับการนําเสนอภาพ
ลักษณของผูหญิง เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารผูหญิงในประเทศ ทั้งๆที่ใน
ปจจุบันนิตยสารผูหญิง "หัวนอก" มีสวนแบงตลาดและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาทิเชน นิตยสารคลีโอ
(CLEO), นิตยสารคอสโมโพลิแทน (COSMOPOLITAN), นิตยสารแอล (ELLE), นิตยสารมาดาม ฟ
กาโร (MADAME FIGARO), นิตยสารเฮอร เวิลด (HER WORLD) ฯลฯ การศึกษานิตยสารผูหญิง "หัว
นอก" ในดานหนึ่งจะชวยอธิบายวาอุดมการณชายเปนใหญกับกระแสโลกาภิวัตนมีความสัมพันธกัน
หรือไม และความเปนรองของผูหญิงในระดับโลกกับระดับทองถิ่นมีความคลายคลึงหรือแตกตางกัน
หรือไม
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ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวและในครัวเรือน
ดิฉัน 2524
หมอตม prestige "ของขวัญแหงคุณคาที่คุณแมบานประทับใจ" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,
บรรณาธิการ, 2524)
"ความรับผิดชอบก็หนักเหมือนกัน เพราะตองทํางานดวย เปนแมบานดวย ตองแบงเวลาให
ถูก ถาแบงไมเปนแลว อาจจะไมมีเวลาใหลูกหรือสามีเลย" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,บรรณาธิการ,
2524: 63)
"เวลาทํางานประชาสัมพันธเราทุมเทใหกับงานมากเกินไป ทีนี้ทางบานก็บกพรอง เลยตัด
สินใจออกมาเปนแมบาน" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,บรรณาธิการ, 2524: 37)
"ผูชายในอุดมคติ ตองการคนที่เราพึ่งเขาได ไมใชคนที่ตามเรา นําเราได อยางถาเปนความ
รักของเด็กๆเราทําอะไรก็ดีไปหมด แตงตัวโปก็วาสวย เออ..ออ..ดีไปหมด แตถาผูใหญอาจจะบอก
วาอยาแตงเลย..นาเกลียด" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,บรรณาธิการ, 2524: 122)
"ผมไมมีขีดจํากัดวาแตงงานแลวจะตองทําอยางโนนอยางนั้น ถาเขามีงานเราก็กลับบานไป
เลี้ยงลูก ถาเราไปทํางานเขาก็มาดูลูก ปญหาเราตองยอมสภาพทางสังคมของภรรยาวา เขาก็เปนคน
ดังคนเกง ไมใชชางเทาหลัง โดยเฉพาะในบานผม ไมมีคนใช อะไรผัวทําไดผัวทํา อันไหนเมียทําได
เขาก็ทํา" (เขาพูด เธอพูด, 2524: 64)
"ขึ้นชื่อวาผูหญิงไมวาจะอยูในวัยเด็ก สาว แก เขาวา (เปนที่ยอมรับ) เปนเพศที่จุกจิก
หยุมหยิม มีความอยากรูอยากเห็น ไมวาจะเปนเรื่องของตัวเอง หรือแมแตเรื่องของชาวบานใหไดรู
เถอะ" (เพื่อน, 2524)
"เกิดมาเปนผูหญิงนี่ขึ้นชื่อวาอยูในระเบียบ ในระบบ ตามความหมายของคนสวนใหญ ก็
คือการเปนลูกสาวที่ดีของพอแม กิริยามารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะเสนาะหู เรียนหนังสืออยาง
ขยันหมั่นเพียรจนจบหลักสูตรตามฐานะและสมองที่อํานวย ออกมาทํางานทําการหาเงินทองพอ
จับจายใชสอย ถามีความรักที่สุกงอมก็อาจจะเปลี่ยนคํานําหนาจากนางสาวเปนนาง ใหกําเนิดเรือ
พวงอีกสองสามลํา จะจบชีวิตลงอยางราบรื่นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับดวงชะตาราศีของแตละคน" (วิกร
, 2524:137)
"คุณจะหวังอะไรจากผูชายก็ได แต...อยาใหถึงขั้นยกตูดตัวเองขึ้นเปน "ซูสีไทเฮา" ชีวิต
แบบไทยๆเราก็คือการมีพอเปนหัวหนาครอบครัว สาวๆก็เลยเติบโตมาทามกลางรูปแบบของการมี
ชีวิตแบบนั้นๆคืออะไรๆก็พอทั้งนั้น มันก็เลยกลายเปนความเชื่อฝงหัวมาตั้งแตเด็กวา ผูชายก็คือผูนํา
คงไมมีผูชายบาที่ไหน ที่จะยอมใหผูหญิงตั้งกฎเกณฑโนนนี่หยุมหยิมไปหมด บัญชาการชีวิตเขาทั้ง
หมด ผูชายคนนั้นคงงี่เงาบรม ถาขืนคุณสามารถคอนโทรลเขาไดหมด ชีวิตเราก็ไมผิดอะไรกับ
ฮองเตโงๆ ที่ยอมอยูใตอํานาจซูสีไทเฮา" (ติ๊ก, 2524)
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"แตธรรมชาติสรางผูหญิงมาใหมีลักษณะ "childish and emotional" เพราะฉะนั้นอารมณ
ยอมขมเหตุผลเสมอๆ ความแคน ความอิจฉา ริษยา ความนอยเนื้อต่ําใจ ความหึงหวง เหลานี้จึงทํา
ใหผูหญิงเปนคนไมมีเหตุมีผลไดเสมอ" (ติ๊ก, 2524)
ดิฉัน 2529
"เยลลี่ จะอยูที่อินโดนีเซียสักพักใหญๆไปเปนแมบานใหกับคุณพอ เปนลูกสาวที่นารัก แลว
จะเรียนหนังสือตอดวย ที่วาไปเปนแมบาน เพราะเยลลี่จะหัดทํากับขาว ชอบทําอาหาร แลวก็ทาน
ดวย แตถาไมคุมตัวเองเยลลี่ตองอวนแนเลย" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2529: 43)
"ผมมีความคิดวาการเลี้ยงลูกนี้ควรจะชวยกันทั้งพอทั้งแมนะครับ" (ลูกสาวของพอ, 2529:
38)
สัมภาษณ มณีนุช เสมรสุต หญิงสาวผูเก็บประกายไวในตัวเอง "ผูชายไทยยังมีความเปน
ไทยที่ผูชายจะตองอยูอยางเงี้ย (เธอถดมือขึ้นสูง) อยูตลอดเวลา ซึ่งเราถือวาในปจจุบันนี้ ในแงของ
อวนอาจจะพูดไดวา เราถือวาผูหญิงผูชายเทากัน" (เปดอก, 2529: 159)
"จะยังไงก็ตาม ในสังคมของมนุษยแลว ผูชายก็ยอมจะนําผูหญิงอยูแลว และผูหญิงเองก็เปน
ฝายสนับสนุนใหผูชายเปนเชนนั้นเสียดวย" (เสกสรรปนแตง, 2529: 85)
ดิฉัน 2534
"แอทแทคหนึ่งเดียวที่แมบานตางพูดถึง" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา,บรรณาธิการ, 2534)
"เดอรมาพอน ผมยังไมโตพอ ที่จะรูวาความลื่นของเดอรมาพอนดียังไง แตแมนาจะรู"
(ดิฉัน, 2534)
"ในสมัยโบราณ สตรีจีนมีหนาที่ทํางานบาน ดังนั้นภาพที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปในยุคนั้นก็
คือผูชายทํานา ผูหญิงทอผา" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534: 20-22)
"ตอนนี้ผมยังโสด เคยมีคูควงเที่ยวฉวัดเฉวียนอยูไปมา ยังไมไดลงเอยกันเสียที ก็ไมรูสิครับ
เธอก็ประเภทหญิงยุคใหม ผมวาไมลงเสปคผมเทาไหรหรอก ผมจึงไมไดขอเธอแตงงาน เสปคของ
ผมนะหรือครับ ก็ใหสวยนารัก ฉลาดพอควร แลวก็ตองเอาะๆดวยนะครับ ผมจะไดปกครองใหอยู
ในโอวาทของผมไดไงละครับ" (สาวเปรี้ยว-หนุมเปรียว, 2534: 200-201)
ดิฉัน 2539
Enfant "แมบอกวา...ทําอาหารใหอรอยตองมอม...แมม...รึเปลานะ ? แตถาใสอองฟองต...
ถึงไงก็สวย" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา,บรรณาธิการ, 2539)
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"ผูชายฝรั่งมักจะแตงงานกับผูหญิงที่เจอกันในมหาวิทยาลัย พอแตงงานกันก็เปนหนาที่ของ
ผูชายที่จะเรียนตอไป สวนผูหญิงหยุดเรียนมาเปนแมบาน รอจนกวาผูชายมีเงิน และผูหญิงไมมี
ภาระเรื่องลูกแลวคอยกลับไปเรียนตอ" (วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 338-340)
"ครอบครัวไทย ลูกสาวหรือลูกชาย ก็เปนที่รักของพอแมเทาๆกัน วัฒนธรรมไทยไมไดเอน
เอียงไปทางขางที่วา ลูกชายเทานั้นที่จะเปนที่ตองการเปนที่ตอนรับของครอบครัว ตรงกันขาม เรา
มักจะไดเห็นวาครอบครัวไหนมีลูกสาว มักจะยินดีรักใครใกลชิดกับลูกสาว เพราะตระหนักดีวา เมื่อ
ถึงเวลาแกตัวลง ก็จะไดลูกสาวนี่แหละที่อยูเปนเพื่อนและเลี้ยงดูตนสืบตอไป" (นนทภิญญ, 2539:
79)
"ผูหญิงนั้นไมไดเกิดมาก็เปนไดเลย
แตตองฝกฝนจึงเปนไดคําจํากัดความคําวาผูหญิง"
(วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 236)
"คําภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผูหญิง ก็คงตองคําวา feminine กอนเพื่อน แลวตามมาดวยคําวา
womanly, womanish, effeminate, ladylike พจนานุกรมฝรั่งเขาบอกวาลักษณะเขาบอกวาลักษณะ
ของความเปนหญิงนั้นคือ อะไรก็ไดที่ตรงขามกับลักษณะของผูชาย ฝรั่งเขายังมีคําอีกคําหนึ่งใน
เรื่องผูหญิง คือคําวา effeminate อันหมายถึงลักษณะทาทางที่จะแสดงออกมาแบบออนละมุน ไมใช
แบบผูชาย หรืออธิบายแบบกําปนทุบดินก็ตองวา แบบผูหญิงๆนั่นแหละ เปนตนวา effeminate walk
จะไมเดินกางขา แตจะเดินแบบหนีบๆ หรือถาเปนอยางหญิงไทย คงไมนั่งไขวหาง หรือนุง
กระโปรงก็ไมยอมปลอยอากาศใหเขานอกออกในไดตามอัธยาศัย" (วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 236)
"ความเปนผูหญิงนั้นโดยนัยแลวถือความถึงคุณลักษณะตอไปนี้ ความดีงามอยางลูกผูหญิง
(womanly virtue) ความขี้สงสารอยางผูหญิง (womanly sympathy) นอกจากนี้ยังอาจกินความไปถึง
คุณสมบัติชนิดพิเศษที่หาไดงายในตัวผูหญิง หรืออาจจะเปนดวยประเพณีนิยมวาสิ่งนั้นๆ ไมใชคุณ
สมบัติที่ผูชายสามัญคนไหนๆก็มีได เชน ความเปนคนเจาน้ําตา (womanish tears) ความเปนคนเจา
น้ําตา ใจเสาะ ผูชายสูผูหญิงไมไดแน" (วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 236-237)
"หนาที่อื่นๆเกี่ยวพันมาอีกกระบุงหนึ่ง ไดแก งานทําครัว งานซักรีด งานทําความสะอาด
บาน สวนผมมีหนาที่ใหความปลอดภัยยามมีผูรายเขาบาน หรือออกไปดูประตูรั้ววาปดเรียบรอย
หรือยัง ยกของขึ้นรถ ยกขยะไปหนาบาน รดน้ําตนไม ฯลฯ งานประเภทหนักๆอยางนี้ผูชายอยางผม
(และเพื่อน) ไมเคยเกี่ยง" (วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 237-238)
"แมบานที่อยูนอกบานหนอย นั่นละที่เปนภาพในฝนของผูหญิงอเมริกันรุนใหม และคง
เปนที่อิจฉาของผูหญิงทั้งโลกก็วาได" (วิโรจน ถิรคุณ, 2539: 238)
"ถาเปนยุคกอนสมัยกอน ยอนหลังไปเพียงไมกี่สิบป อาจตองตอบวาสําหรับผูชายแลว ทาง
เลือกนะมีแนๆจะมีขอจํากัดอยูบาง เชน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ความสามารถ
สวนตัว และรูปรางหนาตาของเจาตัวเอง เปนตน แตอยางนอย ลงเปนผูชายแลวจะทําอะไร จะเลือก
อะไร ก็ดูจะมีขอแมขอหามนอยกวาถาบังเอิญเกิดมาเปนผูหญิงมากมายนัก คําพังเพยเอย สุภาษิตเอย
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คําสั่งสอนทั้งหลายแหลเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต ดูจะมุงมั่นสอนผูหญิงเสียเปนสวน
ใหญ และคนที่เปนผูเขียนสุภาษิตกําหนดคําเปรียบเปรยคําพังเพยพวกนั้น ก็หาใชผูหญิงซึ่งทําขึ้นมา
เพื่อเพื่อนหญิงดวยกันเองไม กลับกลายเปนผูชายเขียนไว กําหนดไว ใหผูหญิงยึดมั่นถือมั่น ตอง
คอยปฏิบัติตามไปทุกยางกาวเสียนี่ ดูแต สุภาษิตสอนหญิง ที่รจนาโดย สุนทรภู เปนตัวอยาง" (นนท
ภิญญ, 2539: 74-76)
ดิฉัน 2544
"ฟางตองแสดงใหเขาดูวาฟางทํางานไดดีแมฟางเปนผูหญิง ตอนที่เขาบอกใหฟางเปนผูชาย
ฟางโทฯหาแมแลว รองไหสองชั่วโมงคะ ฟางไมรูวาจะทํายังไง ฟางเปนผูหญิง ฟางไมเปนผูชาย
คะ" (รณา, 2544 : 147)
"ผมชอบฟงคูบาวสาวพูด แตจะรูสึกผิดหวังลึกๆ ที่บางงานเจาสาวกระมิดกระเมี้ยนเอียง
อายใสไมโครโฟนสั้นๆวา "ขอบคุณคะ" เพราะเธอควรจะพูดอะไรมากกวานั้น"
(นิเวศน
กันไทยราษฎร, 2544: 78-79)
"มีคนพูดคมคายกลาวเปรียบเปรยดังใหไดยินมาวา "สถานการณสรางวีรบุรุษ" แตบนแผน
ดินฟลิปปนสคําพูดนี้คงจะตองเปลี่ยนเปน "สถานการณสรางวีรสตรี" นาจะเหมาะสมกวา แมจะได
ชื่อวาเปนหญิงเกง การศึกษาสูง อาชีพการงานกาวหนา และเปนสาวสมัยใหม แตกลอเรียก็ยอมรับ
ความจริงอยางหนึ่งวา ประเทศของเราผูชายสวนใหญยอมรับไมไดกับการที่ตนเองมีบทบาทดอย
กวาภรรยา ฉันจําเปนตองฟงความคิดเห็นของสามีเพื่อฟงวาเขาคิดอยางไรกับเรื่องนี้" (วราวุธ, 2544:
284-288)
"ผูหญิงหลายคนไดรับคําสั่งสอนมาตั้งแตเด็กวาโตขึ้นตองแตงงาน จะอยูคนเดียวไมได
โลกภายนอกชางนากลัวเสียนี่กระไร ความเชื่อที่วาสามีคือฉัตรแกวปกปองเกศของผูหญิงนั้นก็ยัง
เปนความเชื่อที่ผูหญิงหลายๆคนยึดถือ แมวาตัวเองจะประสบความสําเร็จรุงเรืองในหนาที่การงาน
แคไหนก็ตาม" (นนทภิญญ, 2544:74-76)
"ซูสีไทเฮา เพชรฉาตหลังราชบัลลังก นางเปนคนที่ประชาชนจีนเกลียดชังอยางที่สุด ถึง
ขนาดขนานนามใหมากมาย เชน ทรราชหญิง ชอบความหรูหรา ฟุมเฟอย ใชจายเงินโดยไมคิดถึง
ประชาชนและประเทศชาติ" (ประยงค อนันทวงศ, 2544: 366-368)
"ยายทํากับแมยังไง แมก็อาจจะคิดวาความเปนแมคืออยางนั้น แมหนูอาจจะคิดวาความรัก
คือการสั่งสอนใหหนูอยูในเสนที่แมขีดไวให แมอาจคิดวาโลกขางนอกมันนากลัว โดยเฉพาะ
สําหรับผูหญิง" (ชานชาลา, 2544: 349)
"วันแหงความสําเร็จของ วนิดา วรรณศิริกุล "พอแตงงานแลวเราก็ไมเปนแมบาน เราตกลง
กันกอน เพราะเรารูจักกับเขาตั้งแตเราอายุ 15 ตอนที่แตงงานเราก็ไมใชแตงเพราะวาความรักหวาน
แหวว แตแตงเพราะวาเราอยาก settle down เราก็จะคุยกันวา แตงงานกันแลวเราทํากับขาวไมเปนนะ
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เราไมใชแบบพวกบริการผัวนะ มันไมใชคาแรกเตอรของเรา เมื่อเขาไปอยูในครอบครัวเขา ตอหนา
พี่นองเขา เราก็ตองใหเปนสามีเปนใหญเปนเทรดิชั่นเราก็ปฏิบัติตาม" (มินตรา, 2544: 265-278)
"จุดออนของผูหญิง จุดออนเหลานี้พูดไปก็เหมือนเปนความปรกติทั่วไปของผูหญิง ใจนอย
นอยใจงาย-สภาพการเลี้ยงดู หรือวัฒนธรรมยกยองลูกผูชายมากกวาลูกสาว ทําใหผูหญิงรูสึกดอย
จึงตองการความรักและความสนใจมาชดเชย, การตัดสินใจมักใชอารมณเปนหลัก-ผูชายสวนใหญ
จะใชเหตุผลในการตัดสินใจ เชื่อกันวามาจากอิทธิพลของฮอรโมนเพศหญิง, พูดมาก ชอบบน,
กังวลงาย, นินทา,ใจออน, เชื่อคนงาย, อิจฉาริษยา" (วิทยา นาควัชระ, 2544)
"คนฮองกงคิดวาเมื่อคุณเปนแม ทุกอยางก็จบ ตองหยุดทํางานไปทําหนาที่แมบานอยาง
เดียว ฮองกงคอนเซอรเวทีฟมากในเรื่องนี้" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2544: 157169)
"แตงงานมาไดสามปแลวคะ สามีมีอาชีพการงานดี ระดับกรรมการผูจัดการ เขาบอกให
ดิฉันออกจากงานมาเปนแมบานอยางเดียวตั้งแตแตงงานกัน ดิฉันปรนนิบัติดูแลเขาอยางดี เขาใหเงิน
ใชจาย ปญหาก็คือ รูสึกวาเขาไมเคยยกยองดิฉันเลย ไมคอยพาไปไหน ไมใหไปที่ทํางานเขา ไมแนะ
นําดิฉันกับใครเลย ยกเวนญาติๆ ระยะหลังเริ่มดุวาแบบทํารายน้ําใจมากๆ แลวยังบอกใหไปหางาน
ทําดวย ทั้งที่เขาก็เงินเดือนเยอะมาก ดิฉันคอนขางสับสนวาตัวเองผิดตรงไหนและจะทําอยางไรดี"
(ชานชาลา, 2544: 366)
"12 วิธีใหสามีเบื่อ ผยองใสเขา, เอาใจไมเปน, เห็นเขาสูคนอื่นไมได, หายใจเปนเงิน,
เพลิดเพลินอยูแตกับพี่นองเพื่อนฝูงของตัว, กลัวไมเทียมหนาเทียมตาคนอื่นเขา, ลูกเตาเหยาเรือนไม
เคยดูแล, แหวใสทุกคน บนใสทุกหู, ดูไมไดทั้งรูปราง และหนาตา, ทําทาเฟลิตกับชายอื่น, ฝน
สังขารไมรูจบ, รบราฆาฟนไมเวนแตละวัน" (นนทภิญญ, 2544: 78-80)
ขวัญเรือน 2524
"ลดความฉุนเฉียวและเกรี้ยวกราดลงบาง เพื่อเติมการใหเกียรติแกเขามากขึ้น เพิ่มความนุม
นวลในการพูดจามากขึ้น และที่นาจะใหอีกอยางก็คือ ใหโอกาสเขาแสดงความเปนผูนําครอบครัว
มากขึ้นกวาที่เปนอยู" (บัวสัตตบุศย, 2524: 36)
ความในใจของ ชัชฎาภรณ เทียนประภาส “เขาเปนคนคิดทุกอยาง ทําทุกอยาง เรามีหนาที่
เปนชางเทาหลังทําตามเขา เออ...สภาพของผูหญิงที่ขาดสามี พี่วารายซะยิ่งกวาผูชายที่ขาดภรรยา
เพราะโบราณเราถือวาผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายเปนชางเทาหนา” (เจษณี-วราภรณ, 2524: 36-43)
"คอลัมนอื่นๆที่ไมเคยสนเลยก็มี ถักโครเชทอยางนึงละ หองอาหารก็อีก แฟชั่นแบบผม
เรียนตัดเสื้อก็ยิ่งไมเคยสนใจใหญ เซงเซ็ง ที่บอกมาทั้งหมดเปนเรื่องของผูหญิงเราทั้งนั้น หันมาสน
ใจไวบางเผื่อใชยามจําเปนก็ดีนะคะ" (พนิดา, 2524: 9)
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"ประการแรกทีเดียว ก็ตองชวยกันทํามาหากิน ฝายหนึ่งตองไมงอมืองอเทา กินแรงเอา
เปรียบอีกฝายหนึ่ง เหมือนอยางคนโบราณเรียกวา “ผัวหาบ-เมียกระเดียด” นั่นทีเดียว" (เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2524: 41)
"สามีเปนคําภาษาบาลี แปลวา "เจา" เจาของ นาย ตั้งแตโบราณมา หญิงมีสามีกลายเปน
ทรัพยอยางหนึ่งของสามี เรียกวาทรัพยที่มีวิญญาณ หรือวิญญาณทรัพย ผูชายที่เปนเจาของทรัพยอัน
ไดชื่อวาสามี ผูหญิงมีฐานะไมตางกับสัตวเลี้ยงมากนัก ผูชายเปนฝายหาเลี้ยง ใหไดกินๆไดนอน
เหมือนอยางสัตวเลี้ยงทั้งปวง "สามีเปนฉัตรแกวกั้นเกศ งามหนางามเนตรเวลา" หรือ "เปนสตรีสุดดี
อยูที่ผัว จะดีชั่วก็เมื่อกําลังสาว..." ผูหญิงมีศักดิ์ศรีดวยตัวของตัวเองไมได ตองอาศัยผูชายชุบเลี้ยง
แตไหนแตไรมา สังคมไมอนุญาตใหผูหญิงเปนฝายรุกออกหนาออกตาหาสามี ตองปลอยใหเปน
หนาที่ของผูใหญ" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 78)
"คนสวนใหญแมในสมัยนี้ก็ยังอดคิดไมไดวา ลูกผูชายเปนที่ปรารถนาของพอแมมากกวา
ลูกผูหญิง ตนเรื่องไมใชอื่นไกล เกิดจากความถือกกถือเหลาถือชาติสกุล ยกใหผูชายเปนผูสืบสกุล มี
ลูกผูหญิงตองไปถือสกุลอื่น บางประเทศลูกชายคนโตเทานั้นที่จะเปนทายาทของสกุล พอมียศฐา
บรรดาศักดิ์ก็ตกทอดไปใหแกลูกชายคนโต" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 52)
"คนสวนมากไมคิดวางานบานเปนงานที่ตีคาผลงานออกมาเปนคาของเงินได ทําใหตนเอง
หรือครอบครัวไมรูสึกวาเปนเงิน ตองไปทําใหคนอื่นจึงจะเห็นเปนตัวเงิน ไมไดหยุดคิดวา งานที่ทํา
นั้นชวยไมใหเสียเงิน เพราะฉะนั้นก็เทากับไดเงิน แมจะมองไมเห็น สมัยนี้การทํางานบานไมมีผู
หญิงผูชายเพราะทั้งสองเพศเปนผูทําใหเกิดงานไดเทากัน ผูชายเสียอีกจะกินมากกวา เสื้อผาก็ซักยาก
กวา" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 54)
"สมมตินะคะวา ถาเกิดผูหญิงเรียนสูงมาก แตแตงงานกับผูชายที่เรียนมาหนอยเดียว พี่
พนิดาวามีหนทางไปกันไดบางไหม ถาเขาทั้งคูรักกันมากอนหลายปอาจจะเปนบานชิดติดกัน ชาย
เขาก็ไมเคยเกี่ยวของกับใครแถมนิสัยดีเสียอีก" (พนิดา ชอบวณิชชา, 2524: 12)
"นองใกลพิธีแตงงานอยากใหพี่ชวยสอนนองคะวาจะทําตัวอยางไรเปนที่รักของผูใหญไม
วาอาวุโสมากหรือนอย ปฏิบัติเชนไรคะที่ไมทําใหขัดสายตาผูใหญฝายเขา พี่พนิดาคะพี่พอหาคนที่รู
จักประเพณีของจีนไดไหมคะ" (พนิดา ชอบวณิชชา, 2524: 9)
"ทําไมตองงานผูหญิงและงานผูชาย งานในครัวจะตองเปนงานผูหญิง อะไรตออะไรที่เกี่ยว
กับการกินตองเปนเรื่องของผูหญิง กอนแตงงานแมจะตองสอนลูกสาวของตนแทบทุกบานวา ผูชาย
นะลูกนะ กนถึงฟากปากตองถึงขาว, เสนหปลายจวักลูก ผัวจะรักจนตัวตาย, การครัวสําคัญนะลูก
อยาทิ้ง อยาประมาท" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2524: 34)
"ผูชายจะแตงงาน สมัยนี้นาจะตองเลือกผูหญิงที่รูจักทํามาหากิน ประเภทอยูบาน ขลุกอยู
ในครัวหมดสมัยเสียแลว หากภรรยาทํางานนอกบาน แลวยังตองมาเหมางานในบานจะยุติธรรมได
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อยางไร ทุกคนในบานตองชวยทํางานทั้งนั้น ไมควรยกเวนวาจะเปนหญิงหรือชาย"
(เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2524: 35)
"แมนั่นแหละสวนมากจะใกลลูกมากกวา ใหนมลูกเอย ปลอบประโลมลูกเอย โมโหขึ้นมา
ก็ทุบตีเปาะๆแปะๆไมหนักหนาเทาแรงมือแรงเทาพอ" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2524: 54)
ขวัญเรือน 2529
"สมัยเมื่อผูหญิงยังไมไดรับโอกาสใหพัฒนาสติปญญาและความสามารถถึงขนาดจะทํามา
หาเลี้ยงชีพไดโดยลําพัง การอบรมเลี้ยงดูใหรับใชผูชายเปนเรื่องจําเปน คุณสมบัติสตรีที่นิยมไมพน
ความสามารถในกิจการบานเรือนที่มีผูชายเปนประธาน สามีกับภรรยาแยกบทบาทกันเด็ดขาด สามี
เปนผูนํารายไดมาสูครอบครัว ภรรยาจัดการบานเรือนดูแลใหสามีไดรับความสุขสบาย เขาจะไดมี
แรงทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เวลาลวงไป ภรรยามีบทบาทเพิ่มขึ้น คือเปนผูนํารายไดมาสูครอบครัว
เชนเดียวกับสามี ถาสามีเปนผูชายที่มีความคิด รักและนับถือในความสามารถของภรรยา สามีจะ
ปรับบทบาทดานเดียวของตนมาแบงภาระหนาที่ของภรรยาได คุณสมบัติภรรยาที่ดีบอกกลาวกันไว
นานแลว รูขึ้นใจกันทั่ว อยางเชน เรือนสาม น้ําสี่ เปนตน สุภาษิตสอนหญิงมีใหอานมากมาย แตไม
ไครมีใครเอยไวเปนบรรทัดฐานวาคุณสมบัติที่ดีถืออยางไร สุภาษิตสอนชายไมเคยไดยิน" (สมศรี
สุกุมลนันท, 2529: 101)
"ผูหญิงแตกอนไมไดเรียนหนังสือสูง เติบโตเปนสาวแลวก็พรอมที่จะแตงงานใหผูชายรับ
เลี้ยงดูแทนพอแมตอไป สมัยนี้ไมอยางนั้น ถาจะใหเรียนจบขั้นอุดมศึกษาก็อายุอยางนอย 22 ป ถา
เรียนหลักสูตรหาปหรือหกปอายุมากกวานั้น" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2529: 55)
"ผูหญิงฝรั่งเดินนําหนาผูชาย ผูหญิงไทยเดินตามหลัง ฝรั่งอาจเห็นวาผูชายไทยไมมีมารยาท
แตคนไทยดวยกันดูไมเห็นวาผิดมารยาทที่ตรงไหน ผูหญิงควรเดินตามหลังผูชายถูกตองแลว ผูชาย
ไมไดเปนคนหยาบคาย
เพราะไมใหเกียรติหญิงคิดอยางไทยไมจําเปนตองตรงกับคิดอยางฝรั่ง"
(เต็มสิริ บุณยสิงห, 2529: 57)
แมมาย "สําหรับสังคมไทย สมัยเมื่อผูหญิงยังมีบทบาทเดียว คือเปนภรรยาที่อยูกับบาน
ทํางานบาน มอบกายถวายชีวิตแกสามี แมมายเพราะสามีหยาหรือหยาสามี ไมรับกันวามี พอพูดถึง
แมมาย นึกไวกอนวาเปนเพราะสามีตาย มีคําเรียกขานแมมายที่ขึ้นใจกันอยูวา แมมายทรงเครื่อง กับ
แมมายตะกายดิน ทั้งสองอยางบอกฐานะของแมมายหลังจากที่สามีตายแลว แมมายทรงเครื่อง ไม
ตองอธิบายมาก บอกชัดวามีเครื่อง จะทรงมาก คนมีเครื่องทรงมากตองมีเงินทองพอจะหาซื้อเครื่อง
มาทรง สวนแมมายตะกายดิน หมายถึงแมมายที่ลําบากในการที่จะดํารงชีวิต ขาดสามีเลี้ยงดูเสียคน
หนึ่ง ตองตีนถีบปากกัด หาเลี้ยงตัวเองและลูก นอกจากนั้นเปนแมมายเพราะสามีบันดาลตามแต
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เรื่อง เชน แมมายผัวทิ้ง แมมายผัวเผลอ ไมมีใครนึกวาผูหญิงจะทําตัวเองใหเปนมายไดดวยความ
สมัครใจ คือเปนแมมายหยาผัว" (สมศรี สุกุมลนันท, 2529: 72)
"ผูหญิงโบราณนาน ๆ จะไดออกจากบานไปปรากฏตัวใหใคร ๆ ไดเห็นสักที สงวนตัวอยู
กับบาน มีแมสื่อแมชักมาดูตัว ยกยองคุณสมบัติสตรีดวยปากตอปาก ไมตองเห็นหนาผูชายมากอนก็
แตงงานกันได เพราะผูใหญเปนผูพิจารณาเลือกให เชื่อสายตาผูใหญทานวาดีก็ดี"
(สมศรี
สุกุมลนันท, 2529: 59)
สัมภาษณ กรรณิการ ธรรมเกษร "ซื้อของใหบอย ของลูกผูชายก็เปนพวกของเลน-ปนอะไร
อยางนี้ ลูกผูหญิงก็จะเปนพวกเสื้อผา กิ๊บติดผมกระจุกกระจิก เคาคงชอบเหมือนแมมั้ง (หัวเราะ)
ของเลนที่เคาชอบก็จะเปนของที่ใหมที่สุดนั่นแหละ สวนลูกผูหญิงก็ชอบเสื้อผา ของแตงตัว" (เจษ
ณี-ผองพรรณ, 2529: 102)
สัมภาษณ ทัศนวรรณ เสนียวงศ ณ อยุทธยา "ผูหญิงเรา เกิดมาไดผานความเปนแม ชีวิตจะ
สมบูรณ ถาไมมีโอกาสเปนแม ชีวิตคงจะขาดอะไรไป" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529 : 106)
"ธรรมเนียมของเราผูหญิงมีหนาที่ปรนนิบัติผูชาย ยกผูชายวาเหนือกวา ผูหญิงมีหนาที่ดูแล
ใหผูชายไดรับความสะดวกสบายเหมือนผูรับใช" (สมศรี สุกุมลนันท, 2529: 56)
เจ็ดคูตุนาหงัน สัมภาษณ คุณลัดดา "แตงงานแลวชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลย ไมไดออกไปไหน
ไมไดทํางานอยูแตในบาน" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 102)
สัมภาษณคุณวรพงศ "ชอบที่ หนึ่งเคาเปนคนเรียบรอยในชวงนั้นเทียบกับเพื่อน ๆ แลว
เพื่อนเคาปรูดปราด แตเคาเรียบรอย รูสึกประทับใจ อีกอยางผมพามาที่บานใครเห็นก็ชมวาเรียบ
รอย" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 103)
"เพิ่งมารูสึกสมบูรณตอนทองนะคะ ตอนยังไมทองรูสึกวายังขาดอะไรอยูนะ" (เปดใจ
สนทนา, 2529: 137)
ขวัญเรือน 2534
"พูดอยางไมเขาขางเพศเดียวกันวา การคิดมากเรื่องหยุมหยิม เห็นเรื่องเล็กเปนเรื่องใหญดู
จะเกิดขึ้นแกผูหญิงมากกวาผูชาย เรื่องเดียวกันถาเลาใหผูชายฟง ผูชายอาจจะหัวเราะ เห็นวาเปน
เรื่องไมเปนเรื่อง ในขณะที่ผูหญิงเห็นเปนเรื่องสําคัญ สมควรจะตีโพยตีพาย" (สมศรี สุกุมลนันทน,
2534: 143)
ทานผูหญิง เพ็ญศรี วัชโรทัย "วัยเรียนของทานผูหญิงมาสิ้นสุดที่โรงเรียนเซนตโยเซฟ เมื่อ
คุณชวดไมประสงคใหเรียนตอ แตอยากใหแตงงานเปนฝงเปนฝา" (นิชณา-ไพพรรณ, 2534: 188)
"คิดอยางธรรมเนียมไทยแตโบราณวาสามีมีหนาที่เลี้ยงดูภรรยาใหไดรับความสุข มีหนามี
ตาทัดเทียมคนทั้งหลาย ในกรณีที่ภรรยามาเพิ่มความลําบากใหเขา เขานึกถึงตัวเองวาเขาตองทํางาน
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เพิ่มขึ้น แตถาไดภรรยามาชวยแบงเบา เขาคิดถึงภรรยาวาจะตองมาลําบากเพราะเขา เขาไมอยากเอา
เปรียบผูหญิง" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 138)
"คนโบราณสอนสั่งลูกสาวที่จะออกเรือนไปอยูกับสามีใหมีความอดทน เพราะสามี "เปน
สวัสดิ์แสดง ศักดิ์สงาแกนารี" สวนใหญภรรยาจะยอมเอาตัวเขาแลกเพื่อรับใชสามีใหสบายกาย
สบายใจทุกอยาง ยกเวนอยางเดียวที่ภรรยามักไมยอมทนคือ สามีมีเมียนอยในสมัยโบราณ ผูชายได
รับอนุญาตใหมีภรรยาไดหลายคนตามใจชอบ ภรรยาก็ตองหวานอมขมกลืน เหตุที่ตองทนทุกข
สารพัดอยางนั้นไมใชเพื่อสามีดังที่คนสวนใหญคิด แตเปนเพราะนึกถึงตัวเอง ถาสามีไมเลี้ยง ก็หมด
ปญญาจะเลี้ยงดูตัวเอง ยิ่งมีลูกดวยยิ่งเปนภาระหนัก ตองทนงออยูกับสามีเพราะลูก มีผูหญิงเปนอัน
มากที่พึ่งตัวเองไมได เมื่อเด็กพึ่งพอ เมื่อสาวพึ่งสามี เมื่อแกพึ่งลูก ถาผูหญิงพึ่งตัวเองไดเสียอยาง ผู
หญิงจะไมตองทนอยูกับสามีอยางเปนทาสรับใช" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 135)
"พอมีทัศนคติในการเลี้ยงดูครอบครัวอยาง ผูชายไทยโบราณ แยกบทบาทหนาที่ของพอ
บานและแมบานกันเด็ดขาด" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 134)
"ผูชายสวีเดนชวยทํางานบานมากที่สุด
สถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมของสวีเดน
(Swedish industrial studies institute) ผูชายชาวสวีเดน ชวยทํางานบานมากที่สุด แตผูหญิงสวีเดนก็
ทํางานบานมากกวา รองจากหนุมสวีเดนลงมาคือหนุมชาวฟนแลนดและชาวอเมริกัน ตามดวยหนุม
โซเวียต ผูชายที่ชวยงานบานนอยที่สุดคือ ผูชายชาวญี่ปุน" (คนเดิม, 2534: 69)
สัมภาษณ ดร.ธนาภรณ โปษยานนท "สังคมเมืองไทยหรือจะเปนที่อื่นดวยมักจะหลอ
หลอมใหผูหญิงมีความคิดวาทุกอยางจบลงที่การแตงงาน เวลาเราอานนิยาย ดูหนัง ดูการตูน ดูละคร
พอตอนสุดทายจบ ก็มีความสุข ไดแตงงานกับคนที่ตัวเองรัก เรื่องก็จบลงแคนั้น" (รุจณีย-ฑริญา,
2534: 105)
"ปกติวันงานตองมีโฆษกบนเวที ทีแรกจะเปนเองดวย ตอนหลังคนบอกวา แหม อยาซา
มากนักเลย เปนเจาสาวตองสํารวม" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 107)
"แมบานสมัยนี้ไมเหมือนกับสมัยกอน การเปนแมบานสมัยนี้เพียงแตเราชวยดู จัด ซื้อหา
แลวก็ทําอยางไรจะใหบานนาอยู มีความสุข" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 108)
สัมภาษณ พัชนียา พุฒมี "เวลาเราทํางานเราเปนหัวหนาคน เคยชินกับการออกคําสั่ง พอเรา
ไปเปนภรรยาเขา เราตองกลายเปนคนรับฟงเขาบาง ซึ่งจะทําใหครอบครัวมีความสุข แตถาหากวา
ไมยอม เรายังใหญในที่ทํางาน และเราก็ใหญที่บานอีก คงไปไมรอด เขาเปนคนเลือกซื้อของเกง
แลวก็ตอของเปนดวย แมแตเครื่องประดับก็สวยถูกใจ คือ ละเอียดมาก แตวาถาเปนงานในบานนี่จะ
ไมแตะเลยนะ" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 112)
สัมภาษณ จิระประภา เศวตนันทน "คิดวาทุกวันนี้ผูหญิงไทยเปนอยางไร ก็พัฒนาขึ้นมา
เรื่อยๆ เปนสิ่งที่ดี เราสามารถจะทําอะไรไดดีกวาสมัยกอน แตในบางเรื่องคิดวาควรจะเปนหนาที่
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ของเราที่ทํา เพราะบางคนคิดวาทํางานนอกบานแลวงานในบานจะไมสนใจเลยก็เปนสิ่งที่ไมดี ผู
หญิงไทยทํางานนอกบานไดก็เกงแลว แตวางานในบานก็ไมควรจะทิ้ง เพราะมันเปนหนาที่ของผู
หญิงอยูแลว อยางซักผา ลางจาน ทํากับขาวนิดๆหนอยๆดูแลลูก ดูแลครอบครัวใหดี ไมควรจะทิ้ง"
(นิชณา-ไพพรรณ, 2534: 199)
สัมภาษณ คุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน "ดิฉันมาคิดวาเราควรจะตองเสียสละออกจากราช
การคนหนึ่ง เพื่อบานจะไดสมบูรณ ลาออกมาแลวก็มาทํางานเล็กๆนอยๆกับเพื่อนบาง เปนการเพิ่ม
พูนรายไดใหกับครอบครัว...ก็ทําหนาที่แมบานคือดูแลลูก ใหความใกลชิดกับเขาเทาที่จะทําได ดูแล
ลูกใหเรียนหนังสือ ใหอยูในลูทางที่ดี ดูแลใหเรียนหนังสือ ใหอยูในลูทางที่ดี รูจักวางตัว" (รุจณียฑริญา, 2534: 154)
"ผูหญิงก็มีลักษณะนิสัยชางเอาใจคน เชนเดียวกับที่เอยมาแลว แตคนไมใครเห็นวาเปน
พิเศษ เพราะผูหญิงถูกอบรมเลี้ยงดูใหเปนผูหญิง คุณสมบัติสตรีอยางหนึ่งที่นิยมกันมาชานาน คือรู
จักปรนนิบัติคน โดยเฉพาะปรนนิบัติผูชาย ลักษณะเชนนี้จะมีเองตามธรรมชาติ หรือถูกอบรมใหมีก็
แลวแต มักปรากฏออกมาที่ทาที กิริยา และวาจาอันทําความพอใจใหแกผูพบเห็น หรือผูรูจัก ถือกัน
วาเปนเสนห" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 174)
"ภาพที่แมทํางานบานงกๆแทบทุกอยาง เพื่อใหลูกไดพักผอนไดทําการบาน ไดดูหนังสือ
ใหเต็มที่" (จินตนา บุญบงการ, 2534: 96)
"ไดยินวากําลังมีคนมาติดพัน มีมาตลอดแตไมสําเร็จสักราย เพราะเขาเจอความหาวหาญบู
ลุย แลวเล็กเปนคนที่พูดจามาจากใจจริง จะไมมีเสแสรง ซึ่งผูชายจะรับไมได เทาที่สังเกตดูถาใหเขา
ปกปอง แลวเราก็ทําเปนออนแอมารยาทนิดๆ ประชดประชันหนอยๆ เขาจะชอบ" (นิชณาไพพรรณ, 2534)
เรื่องที่ทําใหฉันถูกแมตี "ลูกผูหญิงเวลาเดินเขาไมเดินดวยสนเทาหรอกลูก ใชปลายเทาเดิน"
(เต็มสิริ บุณยสิงห, 2534: 223)
สัมภาษณ เปยเชอร คริสเตนเซนท "เขาหามพูดจาไมเพราะ เพราะวาเปนอะไรที่ไมใชกุล
สตรี ตองพูดจาเพราะๆ มีหางเสียง เขาอาจจะมาจากพวกผูดี ซึ่งเชอรก็กระโดกกระเดกมาตั้งแตเด็กๆ
เรื่องดูแลบานเชอรไมคอยเปนนะ เขาตั้งเอง จัดเอง เชอรก็ใหเด็กดูแลความสะอาดเทานั้น เขาก็อยาก
ใหเปนแมบาน แตตองทําใจ เพราะเชอรเกงแตในการทํางานนอกบาน" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 193)
ขวัญเรือน 2539
"ในขณะที่ผูหญิงเพิ่มความรับผิดชอบนอกบานมากขึ้น แตไมมีใครมาแบงเบาความรับผิด
ชอบในบาน ผูหญิงสมัยใหมจึงตองแบกรับภาระทั้งในบานและนอกบาน ขณะที่ผูชายไมนอยยังยึด
ถืออยางมั่นคงวา งานในบานเปนงานผูหญิง ผูชายไมเกี่ยว" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 83)
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สัมภาษณ กําธร-นันทวัน (เมฆใหญ) สุวรรณปยะศิริ "อยางสมมติฉันบอกวาเบื่อจังเลยไม
อยากทํางานแลว อยากอยูบานเฉยๆ หรืออยากจะไปเที่ยวไหนตอไหน กลับกลายเปนสิ่งที่สามีชอบ
คือ จริงๆแลวเขาไมอยากใหดิฉันทํางานมานานแลว" (พิมพพะวา, 2539: 219)
สัมภาษณ ทวินันท คงคราญ "โดยธรรมชาติผูหญิงกับผูชายนั้นคูกัน ผูชายตองเปนฝายเอื้อ
อาทรตอผูหญิง ผูหญิงเปนคนตอบสนอง เปนฝายที่จะตอบแทนผูชายที่เขาดีตอเรา ที่สําคัญจะตอง
เขาใจเรา" (พิมพพะวา, 2539: 225)
สัมภาษณ เศรษฐา ศิระฉายา "ผมชอบผูหญิงที่ไมคอยเปนผูหญิงนะครับ คือผูหญิงที่มีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง ผูหญิงที่มีใจนักเลงเหมือนผูชาย กลาได กลาเสีย กลาพูดกลาทํา ถาใหยกตัว
อยางก็คือภรรยาผม เธอคอนขางใจนักเลง กลาพูดกลาทํา เชื่อมั่นในตัวเองดี ผมจะไมชอบลักษณะผู
หญิงที่ตวมเตี้ยมเดินตามผูชายตลอด ไมมีความคิดความอานที่จะเปนหัวหนา ผมไมชอบนะคําพูดที่
วา "ผูหญิงเกงแลวเอาความเกงไปใชกับคนอื่นได แตหามใชกับสามีที่บาน" ลักษณะความเกงนี้มี
หลายอยาง ไมใชเกงแลวมาขมวาสามีโงกวา หรือวาตองอยูใตอาณัติ ผูหญิงเกงในความหมายของ
ผมคือเราตองไปดวยกัน เดินไปขางหนาดวยกัน เดินไปขางหนาดวยกัน นี่แหละคะผูหญิงเกง ไมใช
เกงจนบอกวาฉันพูดอะไร สามีตองทําตาม แลวไมใชออนจนสามีวาอะไร ก็ตองทําตาม ผูหญิงเกง
คือจะตองเดินไปกับผูชายได ผมคิดวามาถึงยุคนี้แลวอาหารการกินไมใชเรื่องสําคัญ เสนหปลายจวัก
กับผม ผมวาไมสําคัญ ไมตองทําหรอก ผมไปซื้อกินเองได แตวาผูหญิงควรจะเขามาเปนคูคิด ใน
การทําธุรกิจ หรือวางานอะไรตางๆขอใหเราเดินไปดวยกัน ถามัวแตอยูในครัวสามีนอกใจแน สามี
ไปที่อื่นแนนอน มันคนละยุคกันแลว" (พิมพพะวา, 2539: 217-218)
สัมภาษณ ดํารง พุฒตาล "ผูชายไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังหลงระเริงวาตัวเองเปนเพศที่เขม
แข็ง ในสายงานบริการลูกคาอยางนี้นะ ความละเอียดออน การเอาอกเอาใจ ผูหญิงจะทําไดดีกวา ผม
ยังคงความประทับใจในความเปนไทยของผูหญิง ผูหญิงไทยที่ยังมีพฤติกรรมที่เปนไทยๆ ซึ่งจริงๆ
ในสังคมเมือง สังคมกรุงเทพฯ มันมองไมคอยเห็นแลว โดยเฉพาะในสื่อของโทรทัศนเราไมคอยจะ
มองเห็นความเปนกุลสตรีไทยที่ยิ้มแบบผูหญิงไทย อายแบบผูหญิงไทย อายแบบเอามือปดปาก เมื่อ
เขาเปนภรรยาเรา แลวเขาเกงกวาเรา ก็นาจะเกงกวาทั้งที่บานและที่ทํางาน ถาถามผม ผมไมรังเกียจ
ผมยินดี ผมไมอยากใชคําวายอมรับนะ แตไมรูวาจะใชคําวาอะไร...คือผมไมเห็นจะตองยอมรับ
เพราะเขาเปนเมียเราใชมั้ยครับ ถาเขาเกงกวาเรานาจะภูมิใจ ผมวานาจะภูมิใจมากกวา" (พิมพพะวา,
2539: 217-218)
สัมภาษณ ประไพพัตร โขมพัตร "ผูหญิงทํางานมากขึ้นขณะที่ภาพเกาๆของผูหญิงอาจจะ
หายไปจนหมดแลว ก็จะมีแตคนรุนเกาๆเทานั้น หรือวาคนมีสตางคเทานั้นที่อยูบาน คนมีสตางคเขา
ก็ยังอยากออกมาทํางาน ผูหญิงทํางานก็เปนผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งไมใชเรื่องแปลกใหม ไมใชเรื่อง
ตื่นเตน เพราะฉะนั้นจึงมองวามันไมใชเรื่องที่นาตื่นเตนแลว" (ปรมัตถ, 2539: 90)
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"ในที่ทํางาน ในสังคม มีผูหญิงบางคนที่มีความเปนผูชายอยูในตัว แตก็มีผูหญิงบางคนที่มี
แตความเปนผูหญิ๊งผูหญิงในตัว บางคนถึงกับบอกวาพวกผูหญิ๊งผูหญิงนี้มีความยึดมั่นในระบบ
ระเบียบประเพณีของผูหญิงแทๆมาก ผูหญิงพวกนี้พออายุเกิน 30 ปแลวแนวความคิดจะยึดมั่นใน
การเปนผูหญิงที่มีหนาที่เปนแมและเปนเมีย การออกมาทํางานนอกบานนี่ก็ผิดพลาดประเพณีไป
มากแลว ทํางานเสร็จจะรีบกลับบานไปทําหนาที่แมและเมียที่สมบูรณแบบ จะเหนื่อยยากอยางไรก็
รีบวิ่งไปทําหนาที่หลัก เพราะเปนหลักของชีวิต ผูหญิงบางคนมีความรูความสามารถดีแตยอมเปน
พลเมืองขั้นสอง ยอมออนนอมถอมตัวใหดอยกวา เพื่อคงสภาพการณในครอบครัวดี รอยทั้งรอยเมีย
เลือกครอบครัวมากกวาเลือกงาน ความสุข ความทุกข ความภาคภูมิใจ ความเสียใจอยูที่ครอบครัว
เทานั้น" (จินตนา บุญบงการ, 2539: 138)
บทบาทที่ทาทายของผูหญิง หลังบานผูวาฯ กทม. สัมภาษณ ศิริลักษณ ศรีเมือง "ตัวดิฉันไม
คอยชอบการเมือง เราเปนชางเทาหลัง แตเมื่อคุณจําลองเขาโดดลงมาเลนการเมืองแลวนี่เทาหลัง
อยางดิฉันก็ตองลงไปดวย คุณจําลองเขาจะหามดิฉันเลยนะคะ ไมใหไปยุงเกี่ยวหรือเกี่ยวของกับ
หนาที่การงานในราชการ เพราะเห็นมาหลายรายแลว เลยใหประตูหลังบานนี่ปดเสียดีกวา สวนใหญ
ผูหญิงจะไมคอยชอบการเมือง เพราะวามันยุงยาก แตยังไงก็ตามการเมืองก็ตองเกี่ยวของกับเขาอยูดี
อยากจะใหผูหญิงเขามีสวนชวยในการพัฒนาบานเมืองใหสวยสดงดงาม" สัมภาษณ
ชมภูนุท
ฮุนตระกูล "ผูหญิงเราตองยืนอยูเคียงขางสามี และใหความชวยเหลือเขาเทาที่เราจะทําได ดิฉัน
พรอมคะ ดิฉันไมเห็นดวยนะคะกับการไปเสนอหนา เพราะวาหลังบานควรจะเปนหลังบาน เราควร
จะทําบานของเราใหนาอยูเวลาสามีกลับมา และเราไมควรจะเปดรับใหใครเขามาวิ่งเตน แลวเปน
หลังบานที่จะรับเรื่องไวเพื่อการผลักดันใหมันเกิดขึ้น ดิฉันถือวาเปนการกาวกาย อันนี้ดิฉันจะไมเขา
ไปทํา ถาจะชวยคุณอากรก็จะเปนในลักษณะไปออกงาน แลวคุณอากรสั่งมาบอก "เอา...งานตรงนี้มี
กลุมแมบานที่ตองไปชวยกัน ขอใหประสานงานรวบรวม" ถาเปนแบบนั้นดิฉันจะทํา แตวาถาจะ
ตองมาเปดหลังบานรับคํารองเรียนตางๆดิฉันไมทํา" สัมภาษณ สุชาดา อรุณวงษ ณ อยุทธยา "ดิฉัน
บอกมาตลอดเวลาวา ไมชอบการเมืองเลย ผูหญิงเราควรจะมีบทบาทสงเสริมสามีบาง แตไมใชเดิน
นําหนาสามี เราตองเดินหลังสามี ไมใชสามีบอกอยางนี้ แลวเราทําอีกอยาง คลายๆทําออกหนาเกิน
ไป ดิฉันคิดวาไมถูกตอง คือทําใหมันพอดีๆดูงดงามพอสมควร” สัมภาษณ ชารียา รัตตกุล “ดิฉันคิด
วาผูหญิงทุกคนเมื่อสามีตัวเองมีบทบาททางการเมือง ภรรยาก็ควรจะเนนบทบาททางงานบานดวย
เพราะมิฉะนั้นก็จะไมมีใครดูแลครอบครัว คําวาหลังบานผูวาฯ คงมีบทบาทเพียงผูสนับสนุนอยู
เบื้องหลังเทานั้น และควรทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายในฐานะภริยาผูวาฯใหดีที่สุด" (พิมพ
พะวา, 2539: 171-173)
สัมภาษณ อลงกรณ-คมคาย (เฟองประยูร) พลบุตร "คูรักประวัติศาสตรรัฐสภาไทย" "คุณ
อลงกรณเขาไมตองการใหภรรยาเปนแมบาน เขาชอบผูหญิงเกง มีความสามารถในการทํางาน ไม
ใชประเภทอยูบานเลี้ยงลูก เขามีความคิดสมัยใหม เราตองชวยกัน ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ไมวา
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จะเปนดานหนาที่การงานสังคม ดิฉันคิดวาภรรยาตองมีบทบาทเพิ่มขึ้น" สัมภาษณ ทรงวิทย-กัลยา
(ชาติยานันทน) จิรโสภณ "เราอยากเปนภรรยาที่ดีทั้งในบานและนอกบานทุกอยาง เวลาอยูนอกบาน
ก็เหมือนคนที่อยูขางหลังเขา เปนที่ปรึกษาเขาได หรือวาชวยเหลือเขาได ใหเขากาวไปขางหนา ให
ไปถึงอยางที่เขาหวัง ซึ่งอาจจะตองลบสิ่งที่เราหวังลง เราอาจจะเคยหวังวาเราจะกาวไปถึงไหนๆ แต
มันอาจจะตองลดลง เพื่อใหเขาไปถึงตรงนั้น อาจจะเปนเพราะกัลยเปนคนหัวโบราณดวยมั้ง สังคม
บานเรายังไงผูชายก็ตองเปนชางเทาหนา เปนคนนํา กัลยก็อยากจะใหเขาเปนคนนําไปตรงนั้น ถึงแม
วาทุกคนจะมองวาเราเปนผูหญิงทํางาน ผูหญิงคลองแคลว ผูหญิงที่เกง แตกัลยรูสึกวา เมื่อเราเปน
ภรรยาแลว เราอยากเปนคนที่อยูขางหลังเขามากกวา อยากเห็นเขาประสบความสําเร็จมากกวาที่เรา
จะประสบความสําเร็จ คือเราถอยหลังดีกวา เพราะเราถอยหลังยังไงมันก็เสียหายอยูแลว ถาเขามี
ความสุขเราก็มีความสุข" (พิมพพะวา, 2539: 119-120)
"ในการโฆษณาขายของในโทรทัศน แมเปนผูใหสิ่งที่ดีที่สุดแกลูก พยายามเลี้ยงดูลูกดวย
วัตถุที่มีคุณภาพเยี่ยมยอด เพื่อใหลูกเติบโตมีพลานามัยที่สมบูรณ แมหวงใย คาดหวังวาลูกจะมี
อนาคตที่งดงาม ภาพแมและลูกในโฆษณาลวนบอกความมีอนามัยดี สมบูรณพูนสุขทั้งแมลูก แมก็
สวยลูกก็นารัก" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 89)
"หนาที่ผูหญิงไทย เปนลูกที่ดี ในสังคมไทยทุกระดับนั้นเวลาแกตัวลงพอแมมักจะไดพึ่งลูก
สาว มีนอยรายที่จะขอพึ่งลูกชาย, เปนกุลสตรีดวยความประพฤติดี และแสดงใหเห็นวาไดรับการอ
บรมมาดี มีความรับผิดชอบสูง, เปนภรรยาที่ดีตามมาตรฐานที่สังคมกําหนด และการอบรมของพอ
แมและครู ปจจุบันแมนั้นจะอยูรับผิดชอบงานบานอยางแตกอนไมไดแลว จําเปนตองออกนอกบาน
เพื่อมีรายไดอีกทางหนึ่ง แตจะทิ้งความรับผิดชอบทางบานไมไดเลย จะเห็นไดจากตอนเย็นงานเลิก
ผูหญิงยังจะตองไปจายตลาด จัดหาอาหารและจัดบานอยางที่เคยเปนมา, เปนแมที่ดี เมืองไทยจึงจัด
ใหมีวันแม และมีดอกมะลิเปนสัญลักษณของวันแม ตอมามีคนคิดวันพอขึ้นบาง ใชดอกพุทธรักษา
เปนสัญลักษณ ปรากฏวาดอกมะลิวันแมยังขายไดมาจนทุกวันนี้ สวนดอกพุทธรักษาวันพอหายไป
อยางนาเสียดาย, เปนสะใภที่ดี, เปนผูรูวัฒนธรรมไทย เปนความจริงทางปฏิบัติ การจะสืบทอดวัฒน
ธรรม ธรรมเนียมประเพณี" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 110)
"ผมคิดวาเด็กหลายคนนาจะเลือกแมที่ "ทํากับขาวเกง" มากกวาแมที่เปน "เลขานุการที่ดี"
แมที่ตัดเสื้อผาเปนนั้นนาจะเขาทากวาแมที่ไดรับการยกยองจากสมาคมสตรีฯตางๆในฐานะปฏิคม
เหรัญญิก หรือแมที่จัดงานการกุศลไดเชี่ยวชาญ" (ชัชรินทร ไชยวัฒน, 2539: 148)
สัมภาษณ สุนารี ราชสีมา "งานของสุกับการเปนแมที่ดีมันขัดๆกันอยู เพราะงานที่ทําอยูนี่
ตองทิ้งลูกตลอด จริงๆแลวสุเปนคนชอบการบานการเรือนตั้งแตเปนสาวมานะคะ เพราะสุถูกเลี้ยงดู
แบบนั้น ตั้งแตสมัยอยูตางจังหวัดก็ตองคอยทํากับขาว ทําความสะอาดบาน จะทําอยางนี้มาตลอด
ชอบทํากับขาว ชอบจัดบานจัดของ ซึ่งก็ไมมีปญหาอะไรกับตรงนี้เพราะวาเราชอบอยูแลว พอมี
ครอบครัวมันก็สบาย" (ปรมัตถ, 2539: 159)
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สัมภาษณ ปวันรัตน นาคสุริยะ "กอนหนาแตงงานวางภาพการมีครอบครัวไวสวยหรู
เหมือนผูหญิงทั่วๆไป ไมหรูแตก็ชอบเปนแมบาน แตไมใชตลอดเวลา" (มีน , 2539: 202)
ขวัญเรือน 2544
"แมเปนผูหญิงเรียนหนังสือ และเปนผูหญิงทํางาน นับวาทําใหแมบานผูหญิงที่ "กาวหนา"
พอใชในหมูผูหญิงไทยยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง แมสละงานอาชีพทุกอยาง และชีวิตสังคมทุก
ชนิด มาเปน "แมบาน" เต็มเวลาตั้งแตวันแรกที่แตงงานกับพอ" (ประทุมพร, 2544: 62)
"ในอดีตนั้นผูหญิงมีคาเทากับเพียง "สัตวเลี้ยง" ผูชายเลี้ยงไวใชงานและผสมพันธุ "ผูหญิง
เปนควาย ผูชายเปนคนเปนความจริงที่ปฏิเสธไมได" แตกอนนี้ผูชายจะสงผูหญิงกลับบานพอแม
แสดงถึงความรังเกียจ ไมอยากเลี้ยงดูยอมทําได และผูหญิงจะหมดคุณคา ถือวาเปนแมมายผัวทิ้ง แย
จริงๆไมมีคุณคาเหลือเลย แมแตในปจจุบันนี้ผูชายหลายๆคน (แมแตผูหญิงบางคน) ก็ยังคิดวา ผู
หญิงคือ เพศที่สองรองจากผูชาย, ผูที่มคี วามรูความสามารถวิจารณญาณ จิตสํานึกต่ํากวาผูชาย, ชาง
เทาหลัง คอยเดินตามผูชาย แลวแตวาผูชายจะนําไปทางใด, เพศออนแอ ทําอะไร คิดอะไร หนักๆ
ยากๆไมได, เพศที่ดีแตเหลวไหลไรสาระ คิดแตเรื่องสวยงามแตงตัวและนินทา, ที่ระบายความใคร
ของผูชาย, สิ่งสวยงามไวประดับโลกและประดับบารมีของผูชาย" (จินตนา บุญบงการ, 2544: 60)
"ตรงนี้ฝรั่งบอกวา ฝรั่งทําไมเปน การปอนอาหารใหแกกันและกันเปนบริการเฉพาะตัวที่
คิดวาคนไทยทําถนัด โดยเฉพาะผูหญิงปอนอาหารผูชาย ผูชายชอบใหผูหญิงปอนถือวาเปนการ
ปรนนิบัติที่แสดงความรักอยางหนึ่ง พัฒนาขึ้นมาจากผูหญิงเปนฝายปอนผูชายขางเดียวมาเปนตาง
คนตางปอนกัน บอกการมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาค" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2544: 55)
"ถาเปนไปไดผูชายเดนกวา เกงกวา รวยกวาครอบครัวผูหญิงจะไปกันยืดกวา ผูหญิงเกงกวา
ผูชาย แตถารักกันจริงและผูหญิงเกงกวาจริงๆ ผูหญิงตองตีบทแตกโดยการพยายามยกยองผูชาย ไม
ทําใหผูชายเกิดความรูสึกวามีปมดอย (สงสารผูหญิงเกงๆไหมละ) เพราะผูชายโดยเฉพาะผูชายไทย
ตองการความรูสึกวาเปนผูนํา เปนชางเทาหนาอยูอยางแกไมหาย" (จินตนา บุญบงการ, 2544: 68)
"บทบาทในการเปนศรีภริยาไมมีใครออกกฎเกณฑไว อาศัยบทบาทเกากอนของการเปนแม
บานที่ดี คือดูแลครอบครัวใหมีความเปนอยูอยางปกติสุข มีความประพฤติดี อยูในสัมมาจารี รับใช
หลังบานมีผลสงถึงหนาบาน" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2544: 59)
"ภรรยาเกงที่ไมอวดเกง สามีก็เกรงใจ จํากัดไวเพียงแคเกรงใจดีกวาเกงจนเขากลัว ไมมีใคร
ทนอยูไดกับคนที่เรากลัว ทั้งรักทั้งกลัวไมมีในสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา"
(สมศรี
สุกุมลนันทน, 2544: 66)
"ประเมินจากรายการโฆษณาสินคาทางโทรทัศนเชื่อแนวาไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นตเปน
สินคาที่มีกลุมผูบริโภคเปนผูหญิง ทวาเรื่องแปลกแตจริงของการโฆษณาสินคาเหลานั้นก็คือวา ภาพ
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ของผูหญิงในสื่อโฆษณา ลวนแตเปนเรื่องของความขาดสติ และไมมีความคิดสรางสรรคสักเทาไร"
(วายุเวทย, 2544: 142)
สุมาลี เพ็ชรวงษ กํานัน "แหนบทอง" "ครั้งแรกเลยก็ถูกสบประมาทวา อุย เลือกทําไมผู
หญิง จะไปทําอะไรได เมื่อกอนเราอยูแตบาน ทํางานหัวยุงเชียว พอตอนหลังเขาใหสิทธิ์ผูหญิงเทา
เทียมกัน ผูหญิงเราก็ดีใจที่มีโอกาสตรงนี้ แตกอนที่เราจะโดดลงมาตรงนี้ ตองดูตัวเองวามีความ
พรอมแคไหนดวย เราตองดูแลครอบครัวใหดีกอน" (มีน, 2544: 260-261)
คูสรางคูสม 2524
ปญหาสาวมุสลิมในสังคมไทย "ดิฉันอยากจะแตงงานคะ พูดเชนนี้อาจจะคิดวาดิฉันมักมาก
ในกามารมณ หามิไดคะ ที่ดิฉันตองการแตงงานนี้ก็เพื่ออยากมีชีวิตที่สมบูรณ ดิฉันไมอยากเปนโสด
ชีวิตมันเหงา มันผิดหลักศาสนา และที่สําคัญมันเปนชีวิตที่ไมสมบูรณ ดิฉันอายเพื่อน อายเพื่อนรวม
งาน ที่ตองใชนางสาวเมื่ออายุเกินเลขสามขึ้นไปแลว ถาคุณมีเพื่อนชายที่เปนมุสลิม อายุระหวาง 3040 ป การศึกษาพอสมควร เปนผูใหญ ใจเย็น สุขุม สุภาพ มองโลกในแงดี กรุณาแนะนําใหดิฉันดวย
จะเปนพระคุณอยางสูง ถาคุณชวยดิฉันไดจะเปนกุศลอยางยิ่ง จะชวยใหลูกผูหญิงคนหนึ่งที่นับถือ
ศาสนาอิสลามไมตองออกนอกลูนอกทางที่พระเจากําหนด" (ทางระบายอารมณ, 2524: 66)
"เห็นวาเขาเปนคนดี นารัก ตรงไปตรงมา มีอะไรพูดกับแดง โดยเฉพาะเรื่องผูหญิง ซึ่งเขา
ยอมรับวามีหลายคน แตเขาเลือกเรา แดงเองก็รูวาเขาเปนคนเจาชูมาก แตก็คิดวาเขาคงจะมาจบลงที่
เรา" (ใบไม, 2524: 3)
"อนาคตตอนนี้หวงลูกอยางเดียว มีเขาเปนเพื่อน สวนเรื่องผูชายคนอื่น ก็มีเขามาชอบ แต
แดงคิดวา เขาคงจะไมมาจริงจังอะไรกับเรา คงเห็นเราเปนมาย ก็อยากจะลอง" (ใบไม, 2524: 4)
"ถาแตงงานแลวจะเลิกเลนหนังไหม เลิกสิคะ" (สุพรรษา เนื่องภิรมย เขียนถึงตัวเองใหคุณ
อานอยาง นาเอ็นดู, 2524: 43-45)
"คุณผูหญิงที่ยังไมไดแตงงานควรรีบฝกตัวเองใหเปนแมบานที่ดีเปนแมศรีแหงเรือน คุณผู
หญิงคงทราบนะคะวา การปลอยผูชายไวตามลําพังบางโอกาส หรือ การเปดโอกาสใหเขาไปตามใจ
ปรารถนาของเขาบาง ก็เปนเสนหไมแพความเอาใจใสเขาเหมือนกัน" (ดํานิล ดําสนิท, 2524: 63)
หญิงในทัศนะชายของ ชวน หลีกภัย คนดังขวัญใจชาวใต "ชายตองการภรรยาที่เปนคูคิด-คู
ปรึกษา มากกวาคนหุงขาว ในดานการงานผูหญิงมีความอดทนมากกวาสมัยกอนๆ และนับวันจะมี
ความอดทนมากกวาผูชายหลายรอยเทา ในดานระดับผูบริหารนั้นตนเองยังไมเห็นใครมีบทบาทเดน
ใหเปนที่ประทับใจจนประสบความสําเร็จ" (พอจําเนียร, 2524: 23)
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คูสรางคูสม 2529
"ผูหญิงในยุคนี้มีจํานวนมากที่ครองตนเปนโสด หรือมิฉะนั้นก็คงจะไดเคยเห็นวา มีผูหญิง
หลายคนแตงงานเมื่ออายุขึ้นเลขสี่แลว ที่เปนเชนนี้นอกจากสภาพสังคม การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป
แลว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้น รูจักใชสิทธิเสรีภาพในทางที่ถูกที่ควร ผูหญิงมิ
ใชเปนชางเทาหลังเดินตามผูชายเหมือนแตกอน และประการสําคัญที่สุด ผูหญิงก็มสี ิทธิ์เลือกผูชายที่
ดีที่สุดเชนกัน อยางไรก็ตามผูหญิงที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะวัยที่ลวงเลย 30 ปไปแลว และยังมิได
แตงงาน ยอมมีปญหาเกี่ยวกับการวางตัวอยูบางเหมือนกัน คือมีเสียงวากลาวในทางไมสูดีอยูบาง
สาวใหญทั้งหลายที่ยังไมไดแตงงานบางคนถึงกับคิดมาก เกิดความไมสบายใจ กินไมไดนอนไม
หลับ นึกถึงเรื่องดังกลาววาเปนปมดอยของตัวเอง แตก ารแตงงานก็มิใชหมายความวา มนุษยทุกคน
หลีกเลี่ยงไมได การแตงงานเปนเพียงองคประกอบอยางหนึ่งในหลายๆอยาง ที่ทําใหชีวิตเปนชีวิตที่
สมบูรณเทานั้น" (ผูหญิงที่อายุมากแลว แตยังไมไดแตงงาน วางตัวอยางไรดี จึงจะเหมาะสม, 2529:
30-31)
คูสรางคูสม 2534
"ตามประเพณีของแขกในอินเดียจริงๆผูหญิงไมมีสิทธิ์เคาะหัวผูชายมิวากรณีใด (แตเมีย
แขกในเมืองไทยอาจเลียนแบบผูหญิงไทยบางก็ถือวาเปนการประยุกตวัฒนธรรม) ที่เธอไมกลาลง
ไมลงมือกับสามีนั้นก็เนื่องจากประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเขาถือวา สามีคือเทพเจาของภรรยา คือเรียก
วาพอแตงงานเปนภรรยาเธอก็นึกเสมอวาตนเองเปนทาสของพระผูเปนเจาของบาน"
(แหลม
หญาคา, 2534: 34)
"เมื่อผูหญิงผูชายแตงงานกันก็คงจะไดรับคําสอนอวยพรวา ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงคือ
ชางเทาหลังทุกคนก็คงจํากันไว ผูหญิงก็ยกมือไหวผูใหญแลวก็ดําเนินชีวิตเปนชางเทาหลังบาง หนา
บาง สวนผูชายนั้นเปนชางเทาหนาตลอดเวลา เปนบทบาทที่คอนขางจะกําหนดตายตัวในสังคมไทย
ในความตายตัวของความเปนชางเทาหนา แลวก็บทบาทผูนําของผูชายไทยนั้นหมายความถึงเราเปน
ผูนําครอบครัว ลองไปดูทะเบียนสํามะโนครัว เจาบานมักจะเปนผูชายโดยสวนใหญ"
(ดํารง
พุฒตาล, บรรณาธิการ, 2534)
"ถาภรรยาคนไหนรูจักศิลปวิทยามายาสาไถ 100 เลมเกวียนใหสามีรักใครไมจืดจาง แสดง
วาภรรยาคนนั้นมีเสนหหรือเกงยิ่งกวาคนธรรมดา" (สุพัตรา สุภาพ, 2534: 53)
"ความเชื่อที่มีมานานนมแลววา ผูหญิงคือเพศที่ออนแอ มีความแข็งแรง ความอดทนนอย
กวาผูชาย" (ชายแข็งแรงกวาหญิงจริงหรือ, 2534: 59)
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คูสรางคูสม 2539
"เมื่อผมกับเมียถูก "คลุมถุงชน" ครบ 2 ทศวรรษ คลุมถุงชน ความหมายของมันคือ การแตง
งานโดยที่ฝายหญิงและฝายชายไมไดมีความรักตอกันมากอน อาจจะเคยพูดคุยรูจักกัน หรือเปน
เพื่อนบานกันแตไมเคยมีความรักตอกันฉันคนรักทั่วๆไป การแตงงานของคูที่ถูกคลุมถุงชนเกิดจาก
ความตองการของผูใหญทั้งสองฝาย หรือเกิดจากคํามั่นสัญญาของผูใหญทั้งสองฝายที่รักกันมาก"
(คุณผูชายเขียนมาเลา, 2539)
"สินสอด-ทองหมั้น ไดความวาการเรียกสินสอดทองในงานแตงงานนั้น ก็เพื่อตองการดู
ฐานะของฝายชายวามีความมั่นคง ดีพอที่จะเลี้ยงลูกสาวของตนไดหรือไม และก็เปนการวัดใจฝาย
เจาบาววาจะมีความพยายามที่จะหาของมีคาตามที่ไดเรียกไปนั้นมากนอยแคไหน" (ประเพณีแตง
งานไทย สื่อความหมายดวย "ทองหมั้น", 2539: 21-22)
คูสรางคูสม 2544
"ผมสงจูบใหเธอ (ตอนเห็นเธอครั้งแรกๆ) เธอก็จะรองตวาดใสหนาผมวา ไอฝรั่งบา...ไอ
ฝรั่งเฮงซวย" (นภา หลิน, 2544: 81)
"ผมตัดสินใจไปขอเธอแตงงานโดยผานเจานายของเธอ ขอเรียกรองที่สมปองบอกกับเจา
นายของเธอมีอยูวา ครอบครัวของเธอยากจนถาจะแตงงานกับเธอจะตองเลี้ยงดูครอบครัวของเธอ
ดวย ครอบครัวของเธอไมใชมีพอแมพี่นองเทานั้นนะ มีตั้งแตตายาย พี่ชายพี่สะใภ พี่ชายที่ยังโสดอีก
หนึ่ง นองสาวกําลังเรียนหนังสืออีก 1 คน หลานลูกของพี่ชายอีก 3 คน ผมก็ไมเขาใจเหมือนกันวา
ครอบครัวของสมปองทําไมถึงใหญขนาดนั้น เหตุใดสมปองถึงตองรับภาระเลี้ยงดูคนมากนั้น อาจ
เปนวัฒนธรรมของผูหญิงไทยก็ได" (นภา หลิน, 2544: 82)
"วันเพ็ญนาจะเปนภาพที่ชัดเจนของผูหญิงไทย ความรักความกตัญูตอพอแม ความรัก
เคารพใหเกียรติตอสามี และรักแบบเทิดทูนหวงแหนกับลูกของเธอนี่มากจริงๆ ผมเปนพอยังตอง
ถอยออกมาอยูอกี มุมหนึ่ง" (ผัวฝรั่งนินทาไทย, 2544)
"สวนภรรยาที่ดี ตองมี 4 น้ํา เปนเครื่องหลอเลี้ยงครอบครัว คือ "น้ําพัก น้ําแรง น้ําคํา และ
น้ําจิต" พูดถึง "แมศรีเรือน" ที่พจนานุกรมแปลวา "ยอดหญิงที่เปนสิริแกบาน" ปดกวาดเช็ดถูบาน
เรือนใหสะอาด งามตา การปรนนิบัติผัว โดยไมมีรังเกียจรังงอนใดๆทั้งสิ้น ขอสําคัญ เรื่องกิน และ
เรื่องหลับนอน ไมมีใหเดือดรอนอะไร ผัวจะขอนอนก็ใหนอน จะขอหลับก็ใหหลับ แจวจริงๆ"
(สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2544: 40)
พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ ประธานวุฒิสภาหญิงในอนาคต "ตอนคิดจะเปน ส.ว.เคยคิดวา
บทบาทผูหญิงนอยไปหรือเปลาหรือ ดอยกวาผูชายหรือเปลา จริงแลวไมรูสึกเลย ในสายอาชีพ
(แพทย) ของเรามันเสมอภาค ตั้งแตเรียนหนังสือ จนกระทั่งทํางาน เราไมรูสึกวาชายหญิงตางกัน
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ตรงไหน แตเมื่อเขามาทํางานในสภา ในจุดของสภาไมรูสึก แตพอมีการเชิญใหเราไปประชุม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ของสมาคมผูหญิงบาง ขององคการอนามัยโลกบาง ในอดีตกาล คิดวาผู
หญิงคือ ทรัพยสมบัติ เอาไวเลี้ยงในบาน ใชงานอะไรก็ไดแมในปจจุบันก็ยังมีเรื่องที่เกิดกับผูหญิง
อยางไมนาเชื่อ อยากใหผูหญิงมีความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองวา สามารถเรียนได และมองงานที่ทํา
วา เรามีความสามารถทําได โดยไมแพใครและดําเนินชีวิตเราใหเปนผูนํา โดยเขยิบขึ้นมาเคียงบา
เคียงไหลผูชายได" (ผูแทนหญิง, 2544: 54-56)
ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ
ดิฉัน 2524
"ความรับผิดชอบก็หนักเหมือนกัน เพราะตองทํางานดวย เปนแมบานดวย ตองแบงเวลาให
ถูก ถาแบงไมเปนแลว อาจจะไมมีเวลาใหลูกหรือสามีเลย" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,บรรณาธิการ,
2524: 63)
"เวลาทํางานประชาสัมพันธเราทุมเทใหกับงานมากเกินไป ทีนี้ทางบานก็บกพรอง เลยตัด
สินใจออกมาเปนแมบาน" (ชุลิตา อารียพิพัฒนกุล,บรรณาธิการ, 2524: 37)
"ผมไมมีขีดจํากัดวาแตงงานแลวจะตองทําอยางโนนอยางนั้น ถาเขามีงานเราก็กลับบานไป
เลี้ยงลูก ถาเราไปทํางานเขาก็มาดูลูก ปญหาเราตองยอมสภาพทางสังคมของภรรยาวา เขาก็เปนคน
ดังคนเกง ไมใชชางเทาหลัง โดยเฉพาะในบานผม ไมมีคนใช อะไรผัวทําไดผัวทํา อันไหนเมียทําได
เขาก็ทํา" (เขาพูด เธอพูด, 2524: 64)
"ดิฉันอยากสนับสนุนใหผูหญิงคิดวา งานอะไรที่มาถึงตัวขอใหรับอยาปฏิเสธ รับแลวทํา
ใหดีที่สุดจะเปนอะไรก็ตาม เพราะผูหญิงมักจะเกรงกลัววาจะทํางานสูผูชายไมได แลวเราก็ตอง
รักษาน้ําใจของผูชายไวบางเหมือนกันเพื่อใหเขาทํางานใหเรา ธรรมดาแลวผูหญิงกับตําแหนงหนาที่
การงานที่สําคัญและรับผิดชอบสูง เชนนี้คงจะมีปญหาเขามาอยูเนืองๆ ความออนไหว อันเปน
อุปนิสัยของสตรี คงจะมีอยูบาง แตสําหรับคุณหญิง ซึ่งผานงานดานคุมคนเปนรอยเปนพันมาแลว
คงจะเขมแข็งไมยนยอตออุปสรรคทั้งปวง" (วิกร, 2524: 152)
"เกิดมาเปนผูหญิงนี่ขึ้นชื่อวาอยูในระเบียบ ในระบบ ตามความหมายของคนสวนใหญ ก็
คือการเปนลูกสาวที่ดีของพอแม กิริยามารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะเสนาะหู เรียนหนังสืออยาง
ขยันหมั่นเพียรจนจบหลักสูตรตามฐานะและสมองที่อํานวย ออกมาทํางานทําการหาเงินทองพอ
จับจายใชสอย ถามีความรักที่สุกงอมก็อาจจะเปลี่ยนคํานําหนาจากนางสาวเปนนาง ใหกําเนิดเรือ
พวงอีกสองสามลํา จะจบชีวิตลงอยางราบรื่นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับดวงชะตาราศีของแตละคน" (วิกร
, 2524:137)
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"ชางเชื่อมผูหญิงคนแรก อยากจะแนะนําผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งคร่ําเครงอยูกับอาชีพ ซึ่งผูชาย
หลายคนอาจจะไมกลาทํา งานนั้นก็คืองานเชื่อมโลหะตางๆ ซึ่งตองใชทั้งแรงงานและฝมืออยางมาก
ทีเดียว" (บันทึก, 2524: 11)
"ความจริงแลวในสมัยกอน คนที่ทํางานเปนเลขาฯ มีแตผูชายเทานั้น ในองคกรใหญๆจะ
เรียกเลขาฯผูชายวา "ผูชวย" เพราะเขาไมไดพิมพดีด แตทํางานดานเลขานุการจริงๆ พอผูหญิงเขามา
ทํางานเลขาฯ สถานภาพของอาชีพเลขานุการก็ตกต่ําลง ผมเชื่อวาถาผูชายหันมาเปนเลขาฯมากขึ้น
สถานภาพที่วาคงจะดีขึ้นแน ๆ" (สุชน, 2524: 43-45)
ดิฉัน 2529
"ผูหญิงกับผูชายตอนนี้มีความรับผิดชอบเทาเทียมกัน มีสิทธิ์ประกอบอาชีพเหมือนกับผู
ชาย" (ลูกสาวของพอ, 2529: 39)
"มีเพื่อนฝูงหลายคนมาปรารภกับผมวา ผูหญิงจะมาเปนประธานาธิบดีไดหรือ ซึ่งก็เปนคํา
ถามที่ไมนาจะถามกันเลย ในเมื่อสติปญญาของผูหญิงกับผูชายมันก็เทาๆกันนั้นเอง เพราะการ
บริหารบานเมืองใชวาจะตองเอารางกายเขาแบกหามก็หาไม" (ตามใจฉัน, 2529: 14)
"จะยังไงก็ตาม ในสังคมของมนุษยแลว ผูชายก็ยอมจะนําผูหญิงอยูแลว และผูหญิงเองก็เปน
ฝายสนับสนุนใหผูชายเปนเชนนั้นเสียดวย" (เสกสรรปนแตง, 2529: 85)
ดิฉัน 2534
"ในสมัยโบราณ สตรีจีนมีหนาที่ทํางานบาน ดังนั้นภาพที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปในยุคนั้นก็
คือผูชายทํานา ผูหญิงทอผา" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534: 20-22)
ดิฉัน 2539
"ผูบริหารประเทศคนปจจุบัน ทานบอกยังไงทราบไหมคะ ทานบอกวาเปนผูหญิงก็อยูกับ
เหยาเฝาเรือนก็ดีแลว จะออกมาประชันขันแขงแยงตําแหนงกับผูชายเขาทําไมกันเลา ใหผูชายเขาได
ตําแหนงไปเถอะ อยาไปแยงเขาเลย" (นนทภิญญ, 2539: 78-79)
"จากสถิติที่ทําไว ในบรรดาประเภททั่วโลก 220 ประเทศ มีอยู 25 ประเทศ ที่มีผูนําหรือ
ประมุขของประเทศเปนสตรี มีรัฐมนตรีหญิงอยู 300 กวาคน เมืองไทยเราก็มีเปนตัวอยางใหเขาดูอยู
1 คน อยางไรคะ แมวาในรัฐบาลชุดที่แลว เราจะเคยมีถึง 3 คนก็ตาม และตัวเลขเหลานี้มีแนวโนมวา
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ยอมหมายความวา อีกไมชาไมนาน ประเด็นความแตกตางในเรื่องเพศก็อาจ
กลายเปนเรื่องที่ไมมีใครหยิบยกมาพูดกันอีกแลวก็ไดนะคะ" (นนทภิญญ, 2539: 79)
"เนิรสเซอรี่ในที่ทํางาน ครอบครัวยุคใหม ตองปากกัดตีนถีบ แคตองออกไปทํางานหาเงิน
งกๆ ก็นาเหนื่อยมากอยูแลว นี่ลูกก็ยังเล็ก หาคนเลี้ยงเด็กก็หายากขึ้นทุกวัน จะใหดีกวานั้นตองให
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เปนสวนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน รับรองวาพนักงานจะทํางานใหแบบถวายชีวิต แลวผลดีจะไป
ตกอยูกับใครเสียเลา ถาไมใชเจาของบริษัท" (โสภิษฐ, 2539)
"การเรียนคณิตศาสตรเปนเรื่องที่ทําใหปวดหัว" (กิจจา บุรานนท, 2539: 126)
ดิฉัน 2544
"อภิรมยรัช ศรีโสภาค โรแลนสกี้ ลูกไมไกลตนในสาขาวิศวเคมีทั้งหมดมีผูหญิงไมมาก
ตอนฟางเรียนมีผูหญิงแค 10% เทานั้น พอเขาไปทํางานก็มีผูหญิงนอยเหมือนกัน เขาอยากใหเรื่อง
ฟางลงในอินเตอรเน็ต เพราะเขาอยากใหผูหญิงมาเรียนวิทยาศาสตรมากๆ เขาอยากใหผูหญิงคน
อื่นๆไดเห็นวามีผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในดานวิทยาศาสตร" (รณา, 2544 : 145-155)
"ฟางตองแสดงใหเขาดูวาฟางทํางานไดดีแมฟางเปนผูหญิง ตอนที่เขาบอกใหฟางเปนผูชาย
ฟางโทฯหาแมแลว รองไหสองชั่วโมงคะ ฟางไมรูวาจะทํายังไง ฟางเปนผูหญิง ฟางไมเปนผูชาย
คะ" (รณา, 2544: 147)
"มีคนพูดคมคายกลาวเปรียบเปรยดังใหไดยินมาวา "สถานการณสรางวีรบุรุษ" แตบนแผน
ดินฟลิปปนสคําพูดนี้คงจะตองเปลี่ยนเปน "สถานการณสรางวีรสตรี" นาจะเหมาะสมกวา แมจะได
ชื่อวาเปนหญิงเกง การศึกษาสูง อาชีพการงานกาวหนา และเปนสาวสมัยใหม แตกลอเรียก็ยอมรับ
ความจริงอยางหนึ่งวา ประเทศของเราผูชายสวนใหญยอมรับไมไดกับการที่ตนเองมีบทบาทดอย
กวาภรรยา ฉันจําเปนตองฟงความคิดเห็นของสามีเพื่อฟงวาเขาคิดอยางไรกับเรื่องนี้" (วราวุธ, 2544:
284-288)
"ผูหญิงหลายคนไดรับคําสั่งสอนมาตั้งแตเด็กวาโตขึ้นตองแตงงาน จะอยูคนเดียวไมได
โลกภายนอกชางนากลัวเสียนี่กระไร ความเชื่อที่วาสามีคือฉัตรแกวปกปองเกศของผูหญิงนั้นก็ยัง
เปนความเชื่อที่ผูหญิงหลายๆคนยึดถือ แมวาตัวเองจะประสบความสําเร็จรุงเรืองในหนาที่การงาน
แคไหนก็ตาม" (นนทภิญญ, 2544:74-76)
"ซูสีไทเฮา เพชรฉาตหลังราชบัลลังก นางเปนคนที่ประชาชนจีนเกลียดชังอยางที่สุด ถึง
ขนาดขนานนามใหมากมาย เชน ทรราชหญิง ชอบความหรูหรา ฟุมเฟอย ใชจายเงินโดยไมคิดถึง
ประชาชนและประเทศชาติ" (ประยงค อนันทวงศ, 2544: 366-368)
"เริ่มจากการเปนหญิงสาวคนเดียวในแผนกที่ออกปฏิบัติการภาคสนาม ขณะเดียวกันเธอก็
ถูกประเมินจากเพื่อนรวมงานใหทํางานที่ไมคอยไดเรื่องไดราวมากนัก มีฉากเธอตองรับหนาที่ "ซื้อ
กาแฟ" สําหรับเพื่อนๆงานนี้มองในมุมของสิทธิแหงความเทาเทียมกันระหวางเพศ คงเปดประเด็น
ใหถกเถียงไดอยางหลากหลาย" (สิทธิรักษ ตุลาพิทักษ, 2544: 167-169)
"วันแหงความสําเร็จของ วนิดา วรรณศิริกุล "พอแตงงานแลวเราก็ไมเปนแมบาน เราตกลง
กันกอน เพราะเรารูจักกับเขาตั้งแตเราอายุ 15 ตอนที่แตงงานเราก็ไมใชแตงเพราะวาความรักหวาน
แหวว แตแตงเพราะวาเราอยาก settle down เราก็จะคุยกันวา แตงงานกันแลวเราทํากับขาวไมเปนนะ
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เราไมใชแบบพวกบริการผัวนะ มันไมใชคาแรกเตอรของเรา เมื่อเขาไปอยูในครอบครัวเขา ตอหนา
พี่นองเขา เราก็ตองใหเปนสามีเปนใหญเปนเทรดิชั่นเราก็ปฏิบัติตาม" (มินตรา, 2544: 265-278)
"เราเปน เอ็ม.ดี. ผูหญิงคนแรกในวงการสื่อ ตอนนั้นอายุ 28-29 ตอนแรกเปน จี.เอ็ม. กอน
ยังไมมี เอ็ม.ดี. เพราะเรารูสึกวา เอ็ม.ดี. มันใหญ เราก็เขิน และเราก็กลัว เพราะวาเปนผูหญิง แลวมี
ลูกนองเปนผูชาย เราก็ตองวางตัว และเราก็ไมอยากใหเขารูสึกวาเราใหญมาก เราก็ตองคอยๆทํางาน
แลวปรับใหเขารับได" (มินตรา, 2544: 265-278)
"สามในสี่ของผูหญิงทํางาน ตองทํางานอยูกับเพื่อนรวมงานที่เปนเพศชาย เปนหนาที่ของ
คุณที่จะตองแสดงใหเพศตรงขามเห็นวาคุณไมใชผูหญิงเหยาะแหยะ ขี้แย หงุดหงิดเกง อะไรนิด
อะไรหนอยก็โกรธปองๆ แตคุณก็ไมจําเปนตองเหี้ยวหาว พูดคําสบถเหมือนเพื่อนรวมงานชาย ผู
หญิงไทยสวนใหญชอบใหใจและอารมณเปนใหญเหนือสมอง จะเห็นใครดีไมดี" (นนทภิญญ,
2544: 74-76)
"คนฮองกงคิดวาเมื่อคุณเปนแม ทุกอยางก็จบ ตองหยุดทํางานไปทําหนาที่แมบานอยาง
เดียว ฮองกงคอนเซอรเวทีฟมากในเรื่องนี้" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2544: 157169)
"สามีดิฉันออกจากงานเมื่อสี่ปที่แลว ตั้งแตนั้นมาเขาไมยอมทําอะไรอีกเลย ทุกวันนี้ดิฉัน
เปนคนรับภาระทั้งหมด เรามีลูกสองคน ดิฉันทํางานไดเงินเดือนดี บริษัทมั่นคง และเลี้ยงดูครอบ
ครัวไดแบบไมฟุมเฟอยนัก ปญหาก็คือ ดิฉันเกลียดที่จะเห็นเขาไมลุกขึ้นทําอะไร เขาเคยหางานทํา
3-4 แหงแตไมได เขาเลยหยุดทุกอยาง ดูแตทีวี ใจหนึ่งอยากเลิกกันไป แตก็อยากใหลูกมีพอ แลวก็
ยังสงสารเขาอยูดวย ทําไงดีคะ" (ชานชาลา, 2544: 296-297)
ขวัญเรือน 2524
"ประการแรกทีเดียว ก็ตองชวยกันทํามาหากิน ฝายหนึ่งตองไมงอมืองอเทา กินแรงเอา
เปรียบอีกฝายหนึ่ง เหมือนอยางคนโบราณเรียกวา “ผัวหาบ-เมียกระเดียด” นั่นทีเดียว" (เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2524: 41)
"คุณพอบอกวาผูหญิงตองเปนผูหญิง ใครจะเรียนอะไรก็ตามตองจบเคหศาสตรกอนแลว
คอยไปตอ เรียนเคหะนี่เราเปนแมบานก็ได เปนครูก็ได" (วราภรณ...เจษณี, 2524: 36)
"ผูมาจากตางจังหวัดหางไกลรับจางทํางานบานในกรุงลวนเปนผูหญิง เรียนจบประถมสี่
แลว พอแมบอกวาอยาเรียนเลย เปนลูกผูหญิงไมตองเรียน ทํางานหาเงินสงเสียเลี้ยงดูพอแมใหลูก
ชายไดเรียน เปนการเสียสละอยางสูงที่ไมมีใครมีคนเห็นใจ ลูกชายที่กินน้ําพักน้ําแรงลูกสาวก็ไมรู
สึก กลับกลายเปนหนาที่ของพี่สาวนองสาวไปแลว โดยเฉพาะพี่สาวคนโตผูรับชวงภาระของพอแม
ไวมากกวาเพื่อน" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 53)
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"ผูชายจะแตงงาน สมัยนี้นาจะตองเลือกผูหญิงที่รูจักทํามาหากิน ประเภทอยูบาน ขลุกอยู
ในครัวหมดสมัยเสียแลว หากภรรยาทํางานนอกบาน แลวยังตองมาเหมางานในบานจะยุติธรรมได
อยางไร ทุกคนในบานตองชวยทํางานทั้งนั้น ไมควรยกเวนวาจะเปนหญิงหรือชาย"
(เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2524: 35)
ขวัญเรือน 2529
"สมัยเมื่อผูหญิงยังไมไดรับโอกาสใหพัฒนาสติปญญาและความสามารถถึงขนาดจะทํามา
หาเลี้ยงชีพไดโดยลําพัง การอบรมเลี้ยงดูใหรับใชผูชายเปนเรื่องจําเปน คุณสมบัติสตรีที่นิยมไมพน
ความสามารถในกิจการบานเรือนที่มีผูชายเปนประธาน สามีกับภรรยาแยกบทบาทกันเด็ดขาด สามี
เปนผูนํารายไดมาสูครอบครัว ภรรยาจัดการบานเรือนดูแลใหสามีไดรับความสุขสบาย เขาจะไดมี
แรงทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เวลาลวงไป ภรรยามีบทบาทเพิ่มขึ้น คือเปนผูนํารายไดมาสูครอบครัว
เชนเดียวกับสามี ถาสามีเปนผูชายที่มีความคิด รักและนับถือในความสามารถของภรรยา สามีจะ
ปรับบทบาทดานเดียวของตนมาแบงภาระหนาที่ของภรรยาได คุณสมบัติภรรยาที่ดีบอกกลาวกันไว
นานแลว รูขึ้นใจกันทั่ว อยางเชน เรือนสาม น้ําสี่ เปนตน สุภาษิตสอนหญิงมีใหอานมากมาย แตไม
ไครมีใครเอยไวเปนบรรทัดฐานวาคุณสมบัติที่ดีถืออยางไร สุภาษิตสอนชายไมเคยไดยิน" (สมศรี
สุกุมลนันท, 2529: 101)
"แมชู ลี เปนผูหญิงยุคใหมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเรื่องลักษณะของผูชายอยางเปด
เผยในสังคมที่ผูชายเปนใหญ ไมมีใครบอกเลาใหผูชายมองตัวเองเพื่อทําตัวใหเปนที่ถูกใจผูหญิง มี
แตตํารับตําราที่สอนผูหญิงใหมีคุณสมบัติสตรีตามที่ชายปรารถนาจะใหมี ทึกทักเอาวาผูหญิงไมมี
ความรูสึกนึกคิดเปนของตัวเอง พึ่งตัวเองไมได ตองใหผูชายเลี้ยงดู" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2529: 56)
ผูหญิงนักทํางาน สัมภาษณ นันทนา วงศสัตยนนท "การเปนผูหญิงเวลาทํางาน บางทีก็มีจุด
ออนนะ ผูหญิงนี่ใจออน บางครั้งในการตัดสินใจตองอาศัยความเฉียบขาด จุดออนนี้เคยประสบ เรา
จะทําอะไรก็ใจออน สงสาร ซึ่งบางครั้งก็ไมคอยดี" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 62)
สัมภาษณ นัฏฐิกา วัธนเวคิน "ปญหาการทํางานกับผูรวมงานชาย คิดวาคงจะเปนเรื่องการ
ยอมรับ แตก็คิดวาผูชายไทยคอนขางใจกวาง การเปนผูหญิงก็มีสิ่งที่ไดเปรียบและเสียเปรียบ เชน
โดยทั่วๆไปไมวาจะทําอะไร คนก็มักจะใหเกียรติกับสตรีกอน และมากเปนพิเศษ แตในทางตรงกัน
ขาม เวลาทํางานก็จะเปนขอเสียเปรียบ ทําใหผูชายมักจะเห็นเปนเพศออนแอ และเปนชางเทาหลัง
เปนผูหญิงก็มักจะไดเปรียบไดอภิสิทธิ์มากกวาในดานการติดตอ" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 63)
สัมภาษณ นวลจันทร เพียรธรรม "ในความรูสึกแลวทํางานกับผูชายงายกวาทํางานกับผู
หญิง แตบางทีมันก็เลือกไมได ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยาง จริงๆแลวผูหญิงจุกจิกกวาผูชาย
มีอารมณมากกวาผูชาย แสนงอนบาง แตวาผูหญิงอดทนกวาผูชายนะ ผูหญิงนั้นถึงจะเปนนักบริหาร
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หรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางไร เราก็หนีความรูสึกของคําวาเปนเมียและแมไมพน เมื่อมี
สามัญสํานึกที่บอกวาเรายังเปนแม เรามีลูก" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 65)
ขวัญเรือน 2534
สัมภาษณ พัชนียา พุฒมี "เวลาเราทํางานเราเปนหัวหนาคน เคยชินกับการออกคําสั่ง พอเรา
ไปเปนภรรยาเขา เราตองกลายเปนคนรับฟงเขาบาง ซึ่งจะทําใหครอบครัวมีความสุข แตถาหากวา
ไมยอม เรายังใหญในที่ทํางาน และเราก็ใหญที่บานอีก คงไปไมรอด เขาเปนคนเลือกซื้อของเกง
แลวก็ตอของเปนดวย แมแตเครื่องประดับก็สวยถูกใจ คือ ละเอียดมาก แตวาถาเปนงานในบานนี่จะ
ไมแตะเลยนะ" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 112)
สัมภาษณ จิระประภา เศวตนันทน "คิดวาทุกวันนี้ผูหญิงไทยเปนอยางไร ก็พัฒนาขึ้นมา
เรื่อยๆ เปนสิ่งที่ดี เราสามารถจะทําอะไรไดดีกวาสมัยกอน แตในบางเรื่องคิดวาควรจะเปนหนาที่
ของเราที่ทํา เพราะบางคนคิดวาทํางานนอกบานแลวงานในบานจะไมสนใจเลยก็เปนสิ่งที่ไมดี ผู
หญิงไทยทํางานนอกบานไดก็เกงแลว แตวางานในบานก็ไมควรจะทิ้ง เพราะมันเปนหนาที่ของผู
หญิงอยูแลว อยางซักผา ลางจาน ทํากับขาวนิดๆหนอยๆดูแลลูก ดูแลครอบครัวใหดี ไมควรจะทิ้ง"
(นิชณา-ไพพรรณ, 2534: 199)
สัมภาษณ เปยเชอร คริสเตนเซนท "เขาหามพูดจาไมเพราะ เพราะวาเปนอะไรที่ไมใชกุล
สตรี ตองพูดจาเพราะๆ มีหางเสียง เขาอาจจะมาจากพวกผูดี ซึ่งเชอรก็กระโดกกระเดกมาตั้งแตเด็กๆ
เรื่องดูแลบานเชอรไมคอยเปนนะ เขาตั้งเอง จัดเอง เชอรก็ใหเด็กดูแลความสะอาดเทานั้น เขาก็อยาก
ใหเปนแมบาน แตตองทําใจ เพราะเชอรเกงแตในการทํางานนอกบาน" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 193)
"สิ่งที่กังขากันก็คือวา ทางเอกชนจะยอมใหลาคลอดได 90 วัน หรือนายจางเขาจะคิดวา
อยางไร หากไปบังคับเขาแลวละกอ อาจจะเกิดเรื่องนากลัวขึ้นอยางหนึ่ง ผูหญิงจะถูกลิดรอนสิทธิ
การทํางาน เขาทําอยางไรหรือ งายนิดเดียว พยายามไมจางผูหญิงเขาทํางานก็สิ้นเรื่อง บริษัทหางราน
ละทําไดเลย มีสิทธิอยูในมืออยูแลว เรามาผนึกกําลังกันขอรองนายจางทางเอกชน และรัฐบาลจะดี
ไหม วาที่ทํางานใดมีหญิงวัยเจริญพันธุมากพอ เชน 100 คน หรือมากกวานั้น ทางนายจางจะตอง
จัดสวัสดิการเรื่องรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน ใหแมเอาลูกมาที่ทํางานดวย โดยคิดคาอาหาร และคาพี่
เลี้ยงในราคาทุน
ซึ่งจะไมแพงไปกวาแมของเด็กจะเที่ยวเอาไปฝากจางเขาเลี้ยงใหลูกเสี้ยงทั้ง
อันตรายทางกายและทางจิตใจ สิ่งที่สังคมไทยขาดมากคือสถานรับเลี้ยงเด็กออนจนถึงกอนวัยเรียน"
(เต็มสิริ บุณยสิงห, 2534: 135)
"ที่ๆจะพบกันไดมากๆแตกอนคือ งานวัด ซึ่งเปนที่ปลอดภัยสําหรับหนุมสาว เปนเวทีหาคู
ที่มีผูใหญรูเห็นตามวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ทางชนบทยังรักษาไวไดอยางนาชมเชย ใน
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เมืองใหญดูจะขาดความสําคัญลงไป ที่พบและชุมชนกันมีมากเหลือเกิน" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2534:
134)
"และแลวโลกก็เปลี่ยนไป สมัยนี้ผูหญิงไทยๆไดมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิดเสรีภาพ
สมภาคภูมิของความเปนมนุษยมากขึ้น ไมใชเปนเพียงวัตถุรองรับความใคร และรอรับใชผูชายอยาง
แตกอน ผูหญิงสมัยนี้มีโอกาสใชสมองของตนเองมากขึ้น สมองนั้นใชไปในงาน ในการสรางสรรค
และการหาเงิน เทานั้นไมพอ สมองยังใชไปเพื่อเลือกหาผูชายที่จะมาใหกําเนิดสิ่งที่มีคุณคาที่สุด ใน
ชีวิตของผูหญิงดวย" (จินตนา บุญบงการ, 2534: 70)
ขวัญเรือน 2539
"เปน "สาวมิสทิน" อุนใจกวา ประกันชีวิตทั้งบานฟรีงานประจําก็ไมเสีย แถมยังมีรายได
จากมิสทินมาเสริมเพิ่มมากขึ้นทุกเดือน อยางนี้ใครๆก็ชอบ และหลายๆคนที่ขายมิสทินเปนอาชีพ
เสริมมีรายไดจากมิสทินมากกวางานประจําดวยซ้ํา" (พนิดา ชอบวณิชชา, บรรณาธิการ, 2539)
สัมภาษณ สุนทรี เวชานนท "ดิฉันเปนคนหนึ่งแหละที่ไมยอมใหใครมาหยามเกียรติอันนี้ นี่
คือบทบาทของผูหญิงหรือเปลาคะ ที่ทํางานเลี้ยงตัวเอง ผูหญิงเดี๋ยวนี้ออกมาทํางานนอกบานกัน
เยอะ เปนเรื่องที่ดีมากคะ ดิฉันคิดวาผูหญิงเริ่มปฏิวัติแลวในเรื่องของความคิดและการกระทํา ดิฉัน
ไมไดไปเบรกบทบาทของผูชายนะ ดิฉันถือวาผูชายตองชวยกัน ผูหญิงควรจะเลิกถูกกดขี่ขมเหงได
แลว ดิฉันไมเคยไปเรียกรองสิทธิสตรีหรอก แตอยากจะบอกวาฉันตองการปกปองสิทธิของสตรี"
(พิมพพะวา, 2539: 176)
สัมภาษณ วิไล วงศสวัสดิ์ ผูชวยผูจัดการทั่วไปโรงแรมปางสวนแกว "ดิฉันจะทุมเทใหกับ
งานอยางเต็มที่ ทุมเทใหเกือบ 80 เปอรเซ็นตนะคะ ดิฉันคิดวาตัวเองเปนผูหญิงทํางานจริงๆ และ
ทํางานหนักดวย เปน working woman เต็มรอยเปอรเซ็นต ดิฉันสนับสนุนนะคะ ที่ผูหญิงควรจะได
มีบทบาทออกมาแถวหนา ยืนเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย เดี๋ยวนี้การที่จะมีชีวิตครอบครัว ผูหญิงจะ
มานั่งรอผูชายเลี้ยงแบบสมัยกอนนั้นคงไมไดแลว ทุกอยางมันเปลี่ยนไป ฉะนั้นการไดแสดงความ
คิดเห็น มีความสามารถเทาเทียมกันจะเปนสิ่งที่เกื้อหนุนครอบครัวใหกาวไปดวยกันได ดิฉันคิดวาผู
หญิงควรจะทํางานบริการไดดีกวาผูชาย เพราะความนุมนวลหรืออะไรตางๆผูหญิงจะมีมากกวาผู
ชาย ผูหญิงจะเปนตัวเบรก ตัวกันชนที่ดีในดานบริการ บางทีแขกนึก ๆ อยากจะดาขึ้นมา พอเห็นเรา
ออกมาปะทะปบ อารมณเขาก็ออนลง ทําใหความโมโหของเขาเปลี่ยนไปได ดิฉันคิดวาการทํางาน
ดานนี้ตองเปนคนใจเย็นมากๆเลย คือลูกคาตองถูกเสมอ บางครั้งลูกคาก็คือผูผิดนะคะ แตเราเถียงไม
ได ลูกคาจะเปนผูถูกเสมอ" (พิมพพะวา, 2539: 183)
"ในขณะที่ผูหญิงเพิ่มความรับผิดชอบนอกบานมากขึ้น แตไมมีใครมาแบงเบาความรับผิด
ชอบในบาน ผูหญิงสมัยใหมจึงตองแบกรับภาระทั้งในบานและนอกบาน ขณะที่ผูชายไมนอยยังยึด
ถืออยางมั่นคงวา งานในบานเปนงานผูหญิง ผูชายไมเกี่ยว" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 83)
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"ผูที่ตองรับภาระและเปนหลักของครอบครัวทั้งในฐานะของภรรยาและมารดา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ยิ่งในปจจุบัน สตรีไดรับการศึกษาสูงขึ้น จึงมีโอกาสที่ดีใน
ชีวิต รวมทั้งการทํางานและการประกอบอาชีพ สตรีในยุคปจจุบันจึงมีบทบาทเปนอยางสูงทั้งตอ
ครอบครัวและตอสังคมโดยสวนรวม" (กับความหวัง...สงเสริมพลังสรางสรรคของสตรี, 2539: 83)
"สตรีแหงความศรัทธา...ของโลก ฮิลลารี่ คลินตัน เจาของฉายา "first lady ซูสีไทเฮา" แทน
ที่จะมีภาพพจนอยาง first lady คนกอน ๆ ที่ทําหนาที่สนับสนุนสามีแบบชางเทาหลัง แตฮิลลารีมี
บทบาทแบบสองเทาเคียงคูไปกับทานประธานาธิบดีคลินตัน" บารบารา บุช "เธอออนหวานอบอุน
เหมือน "คุณแม" เธอไมมากาวกายงานการของสามี ทําตัวเหมือน "แมบาน" คนหนึ่งที่ดูแลสามีและ
ลูกหลาน ภาพพจนของเธอจึงเหมือนนุนในใจคน" มารกาเร็ต แทตเชอร "เห็นความกรานแกรงของ
เธอที่ยนื เคียงบาเคียงไหลสุภาพบุรุษทั้งหลายในสภาฯ" ควีน อลิซาเบธ "ความสามารถในการครอง
บัลลังกอังกฤษใหยืนหยัดไดแข็งแกรงที่สุด รวมทั้งทรงเปน "แม" ที่เปนผูนําของครอบครัวที่เลนบท
บาทของแมไดอยางนาทึ่ง" (คิ้วนาง, 2539: 91)
สัมภาษณ ประสม ดําริชอบ นายอําเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย "สมัยยังเปนเด็กคุณ
สนใจวิชารัฐศาสตรมากเพียงใด ตอนที่สอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเลือกเรียนรัฐศาสตรทางบานก็
ไมเห็นดวย เพราะยังมองไมเห็นทางวาผูหญิงกับงานสาขาวิชานี้จะไปดวยกันได ความจริงตอนแรก
ที่ไปสมัครสอบ ดิฉันตั้งใจจะเลือกคณะอักษรศาสตร จะทํางานชวยคณะบางก็ในงานดานสวัสดิการ
ตางๆ หรือไมก็ชวยเรื่องปฐมพยาบาล สมัยเรียนทางบานก็คิดอยากใหดิฉันเรียนวิชาพยาบาล"
(ปรมัตถ, 2539: 113-115)
"หลายคนมองวาผูหญิงยุคนี้เมื่อหันมาเอาดีกับงานนอกบานมากขึ้น งานในบานจึงถูกละ
เลยคุณคิดอยางไรกับเรื่องนี้ เรื่องนี้คงจะสรุปกับผูหญิงที่ออกมาทํางานนอกบานทั้งหมดไมได บาง
คนก็ยังปฏิบัติหนาที่ของการเปนแมบานที่ดีของครอบครัว ในขณะที่เธอก็ยังตองทํางานนอกบานไป
ดวย แตก็อาจจะมีอีกสวนหนึ่งที่ไมสามารถกระทําไดทั้งสองอยาง ดิฉันจะแบงหนาที่ของตัวเอง
อยางที่ควรจะเปน อยูที่ทํางานก็เปนเรื่องงาน เมื่อกลับมาที่บานเราก็คือแมของลูก คือแมบาน คือ
ภรรยาของสามี แลวยกยองสามีใหเปนหัวหนาครอบครัว แมบานกับลูกสาวก็ทําอาหารหรือไมก็
กวาดบานถูบาน พอบานอาจจะทําความสะอาด หรือซอมรถซอมแซมบานซึ่งเปนงานถนัดของผู
ชาย คือเรามีหนาที่อะไรก็แบงกันไปทํา" (ปรมัตถ, 2539: 113-115)
สัมภาษณ เศรษฐา ศิระฉายา "ผมชอบผูหญิงที่ไมคอยเปนผูหญิงนะครับ คือผูหญิงที่มีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง ผูหญิงที่มีใจนักเลงเหมือนผูชาย กลาได กลาเสีย กลาพูดกลาทํา ถาใหยกตัว
อยางก็คือภรรยาผม เธอคอนขางใจนักเลง กลาพูดกลาทํา เชื่อมั่นในตัวเองดี ผมจะไมชอบลักษณะผู
หญิงที่ตวมเตี้ยมเดินตามผูชายตลอด ไมมีความคิดความอานที่จะเปนหัวหนา ผมไมชอบนะคําพูดที่
วา "ผูหญิงเกงแลวเอาความเกงไปใชกับคนอื่นได แตหามใชกับสามีที่บาน" ลักษณะความเกงนี้มี
หลายอยาง ไมใชเกงแลวมาขมวาสามีโงกวา หรือวาตองอยูใตอาณัติ ผูหญิงเกงในความหมายของ
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ผมคือเราตองไปดวยกัน เดินไปขางหนาดวยกัน เดินไปขางหนาดวยกัน นี่แหละคะผูหญิงเกง ไมใช
เกงจนบอกวาฉันพูดอะไร สามีตองทําตาม แลวไมใชออนจนสามีวาอะไร ก็ตองทําตาม ผูหญิงเกง
คือจะตองเดินไปกับผูชายได ผมคิดวามาถึงยุคนี้แลวอาหารการกินไมใชเรื่องสําคัญ เสนหปลายจวัก
กับผม ผมวาไมสําคัญ ไมตองทําหรอก ผมไปซื้อกินเองได แตวาผูหญิงควรจะเขามาเปนคูคิด ใน
การทําธุรกิจ หรือวางานอะไรตางๆขอใหเราเดินไปดวยกัน ถามัวแตอยูในครัวสามีนอกใจแน สามี
ไปที่อื่นแนนอน มันคนละยุคกันแลว" (พิมพพะวา, 2539: 217-218)
สัมภาษณ ดํารง พุฒตาล "ผูชายไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังหลงระเริงวาตัวเองเปนเพศที่เขม
แข็ง ในสายงานบริการลูกคาอยางนี้นะ ความละเอียดออน การเอาอกเอาใจ ผูหญิงจะทําไดดีกวา ผม
ยังคงความประทับใจในความเปนไทยของผูหญิง ผูหญิงไทยที่ยังมีพฤติกรรมที่เปนไทยๆ ซึ่งจริงๆ
ในสังคมเมือง สังคมกรุงเทพฯ มันมองไมคอยเห็นแลว โดยเฉพาะในสื่อของโทรทัศนเราไมคอยจะ
มองเห็นความเปนกุลสตรีไทยที่ยิ้มแบบผูหญิงไทย อายแบบผูหญิงไทย อายแบบเอามือปดปาก เมื่อ
เขาเปนภรรยาเรา แลวเขาเกงกวาเรา ก็นาจะเกงกวาทั้งที่บานและที่ทํางาน ถาถามผม ผมไมรังเกียจ
ผมยินดี ผมไมอยากใชคําวายอมรับนะ แตไมรวู าจะใชคําวาอะไร...คือผมไมเห็นจะตองยอมรับ
เพราะเขาเปนเมียเราใชมั้ยครับ ถาเขาเกงกวาเรานาจะภูมิใจ ผมวานาจะภูมิใจมากกวา" (พิมพพะวา,
2539: 217-218)
สัมภาษณ สุริยัน อริยวงศโสภณ "หนาที่ที่ยิ่งใหญที่สุดของผูหญิงคือการเปนแม ดวงของผู
หญิงนี่จะดีหรือไมดีดูที่ลัคนาวาเขาเปนแมที่ดีไดหรือไม เพราะแมจะเปนเบาที่หลอมลูกออกมาใหมี
คุณคาตอสังคม หรือลูกจะสรางความเลวรายใหสังคมหรือเปลา ผมวาผูหญิงในยุคปจจุบันยังสับสน
เรียกวาอยูในชวงยุคแกวงไกลทางอารมณ ผูหญิงกําลังหลอกตัวเองวาแข็งแรงสามารถยืนดวยตัวเอง
ในสังคมได อยางเชนถาอายุขึ้นตนดวยเลข 3 เพื่อนถามวาทําไมไมแตงงาน โอย ไมเอาหรอก แตง
ไปก็ตองไปเลี้ยงดูผูชาย แตในใจผมวาก็อยากอยูหรอก แตวาอาจจะหาผูชายที่ตัวเองถูกใจยาก และผู
ชายสมัยนี้ก็มีชอยสเยอะ เขาคิดวาการจะแตงงานกับผูหญิงสักคนหนึ่ง แลวเธอเกงไปทุกเรื่อง บางที
ก็ฉลาดไมรูกาลเทศะ คือประเภทฉลาดตอหนาสังคม แลวเชือดเฉือนสามีไดเปนที่สะใจนี่ สามีเขา
คงทนไมได สรุปก็คือวาผูหญิงยุคปจจุบันยังแกวงไกว สับสน ยังคนหาตัวเองไมเจอวาตัวเองยังเปน
เพศที่ยังตองการการดูแลและคุมครอง ผมวาความเปนสากลจะฉลาดอยางเดียวแตกาวราวก็จะกลาย
เปนผูหญิงที่ไรคาในสายตาของผูชาย ผูหญิงเราไมควรไปเลียนแบบผูหญิงตางชาติ แตควรจะงดงาม
แบบไทยๆเรานี่แหละดีที่สุด ถาผูหญิงใชความเปนผูหญิงใหตรงเวลา ใหรูกาลเทศะ ใหรูกลวิธี ผู
หญิงก็จะเปนเพศที่ยิ่งใหญในแผนดิน
และจะไดรับการยอมรับเปนเสมือนผูใหกําเนิดแผนดิน"
(พิมพพะวา, 2539: 217-218)
สัมภาษณ สบชัย ไกรยูรเสน "ผูหญิงในยุคปจจุบันมีบทบาทในสังคมมากขึ้นนะครับ เราจะ
ไมเห็นผูหญิงอยูกับบานเฉยๆเหมือนอดีตอีกแลว ทุกคนตองทํางาน ผมวาเปนสิ่งที่ดีครับ เพราะถา
เปนอยางนั้นคงจะเบื่อแนๆสูออกไปเจอโลกภายนอกจะดีกวา ไดทํางาน ไดใชความสามารถ ซึ่ง
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ความสามารถของผูหญิงผมคิดวาก็พอๆกันกับผูชาย ผมคิดวาผูหญิงไมจําเปนตองไปเรียกรองสิทธิ
สตรีใหมันเปนเรื่องเปนราวใหญโตหรอกครับ เพียงแตเขานาจะกระทําใหเห็นเปนรูปไปเลยดีกวา
ไมมีผูชายคนไหนที่จะไปกีดกันผูหญิงที่เกงจริงๆหรอกนะครับ ผูหญิงนาจะแสดงบทบาทและความ
สามารถออกมาไมใชมาชุมนุมเพื่อเรียกรองอะไรกันอยู บางครั้งมันก็ดูเหมือนการกาวราว ถาเกงก็
แสดงผลงานใหเห็นชัดๆกันไปเลย ผมวาอยางนี้นาจะดีกวานะ ผมยอมรับไดครับวาถาผูหญิงจะมา
เปนผูนํา ถาผูหญิงคนนั้นเธอเกงจริง ผูหญิงเกงในทัศนะของผมนะครับ ตองสามารถเปนที่ปรึกษา
แกผูชายได" (พิมพพะวา, 2539: 217-218)
The Bodyguard บทพิสูจนพิกัดความสามารถตํารวจหญิง สัมภาษณ ร.ต.ต.หญิงวจี นาม
วงศ "ผูหญิงยังไงก็เปนผูหญิงวันยังค่ํา ที่ฝกๆถาจะทําอยางผูชายแบบรอยเปอรเซ็นตก็คงจะยาก แต
เราจะทําไดสูงกวาผูหญิงธรรมดาทั่วไป เรายิงปนเปน การตอสูปองกันตัวได แตเราคงจะเกงเหมือน
ผูชายไมได ระบบสรีระทางรางกายนี่แตกตางกันอยูแลว อุยไมไดคิดวาตัวเองเกงเหนือกวาผูชาย
หรอกคะ" สัมภาษณ ร.ต.ต.หญิงธนิตาภรณ แสงพิทักษ "งานบอดี้การดปกติจะเปนของผูชาย แต
เผอิญเราเปนผูหญิง มันก็เลยเปนจุดสนใจ มันเหมือนขัดแยงกับตัวเอง ที่ผูหญิงตองมาทํางานคอน
ขางเสี่ยง คอนขางมีความรับผิดชอบสูงในชีวิตคนทั้งชีวิต ถือวาเปนงานที่มีความสําคัญมาก" (พิมพ
พะวา, 2539: 181-191)
สัมภาษณ ประไพพัตร โขมพัตร "ผูหญิงทํางานมากขึ้นขณะที่ภาพเกาๆของผูหญิงอาจจะ
หายไปจนหมดแลว ก็จะมีแตคนรุนเกาๆเทานั้น หรือวาคนมีสตางคเทานั้นที่อยูบาน คนมีสตางคเขา
ก็ยังอยากออกมาทํางาน ผูหญิงทํางานก็เปนผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งไมใชเรื่องแปลกใหม ไมใชเรื่อง
ตื่นเตน เพราะฉะนั้นจึงมองวามันไมใชเรื่องที่นาตื่นเตนแลว" (ปรมัตถ, 2539: 90)
"ในที่ทํางาน ในสังคม มีผูหญิงบางคนที่มีความเปนผูชายอยูในตัว แตก็มีผูหญิงบางคนที่มี
แตความเปนผูหญิ๊งผูหญิงในตัว บางคนถึงกับบอกวาพวกผูหญิ๊งผูหญิงนี้มีความยึดมั่นในระบบ
ระเบียบประเพณีของผูหญิงแทๆมาก ผูหญิงพวกนี้พออายุเกิน 30 ปแลวแนวความคิดจะยึดมั่นใน
การเปนผูหญิงที่มีหนาที่เปนแมและเปนเมีย การออกมาทํางานนอกบานนี่ก็ผิดพลาดประเพณีไป
มากแลว ทํางานเสร็จจะรีบกลับบานไปทําหนาที่แมและเมียที่สมบูรณแบบ จะเหนื่อยยากอยางไรก็
รีบวิ่งไปทําหนาที่หลัก เพราะเปนหลักของชีวิต ผูหญิงบางคนมีความรูความสามารถดีแตยอมเปน
พลเมืองขั้นสอง ยอมออนนอมถอมตัวใหดอยกวา เพื่อคงสภาพการณในครอบครัวดี รอยทั้งรอยเมีย
เลือกครอบครัวมากกวาเลือกงาน ความสุข ความทุกข ความภาคภูมิใจ ความเสียใจอยูที่ครอบครัว
เทานั้น" (จินตนา บุญบงการ, 2539: 138)
บทบาทที่ทาทายของผูหญิง หลังบานผูวาฯ กทม. สัมภาษณ ศิริลักษณ ศรีเมือง "ตัวดิฉันไม
คอยชอบการเมือง เราเปนชางเทาหลัง แตเมื่อคุณจําลองเขาโดดลงมาเลนการเมืองแลวนี่เทาหลัง
อยางดิฉันก็ตองลงไปดวย คุณจําลองเขาจะหามดิฉันเลยนะคะ ไมใหไปยุงเกี่ยวหรือเกี่ยวของกับ
หนาที่การงานในราชการ เพราะเห็นมาหลายรายแลว เลยใหประตูหลังบานนี่ปด เสียดีกวา สวนใหญ
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ผูหญิงจะไมคอยชอบการเมือง เพราะวามันยุงยาก แตยังไงก็ตามการเมืองก็ตองเกี่ยวของกับเขาอยูดี
อยากจะใหผูหญิงเขามีสวนชวยในการพัฒนาบานเมืองใหสวยสดงดงาม" สัมภาษณ
ชมภูนุท
ฮุนตระกูล "ผูหญิงเราตองยืนอยูเคียงขางสามี และใหความชวยเหลือเขาเทาที่เราจะทําได ดิฉัน
พรอมคะ ดิฉันไมเห็นดวยนะคะกับการไปเสนอหนา เพราะวาหลังบานควรจะเปนหลังบาน เราควร
จะทําบานของเราใหนาอยูเวลาสามีกลับมา และเราไมควรจะเปดรับใหใครเขามาวิ่งเตน แลวเปน
หลังบานที่จะรับเรื่องไวเพื่อการผลักดันใหมันเกิดขึ้น ดิฉันถือวาเปนการกาวกาย อันนี้ดิฉันจะไมเขา
ไปทํา ถาจะชวยคุณอากรก็จะเปนในลักษณะไปออกงาน แลวคุณอากรสั่งมาบอก "เอา...งานตรงนี้มี
กลุมแมบานที่ตองไปชวยกัน ขอใหประสานงานรวบรวม" ถาเปนแบบนั้นดิฉันจะทํา แตวาถาจะ
ตองมาเปดหลังบานรับคํารองเรียนตางๆดิฉันไมทํา" สัมภาษณ สุชาดา อรุณวงษ ณ อยุทธยา "ดิฉัน
บอกมาตลอดเวลาวา ไมชอบการเมืองเลย ผูหญิงเราควรจะมีบทบาทสงเสริมสามีบาง แตไมใชเดิน
นําหนาสามี เราตองเดินหลังสามี ไมใชสามีบอกอยางนี้ แลวเราทําอีกอยาง คลายๆทําออกหนาเกิน
ไป ดิฉันคิดวาไมถูกตอง คือทําใหมันพอดีๆดูงดงามพอสมควร” สัมภาษณ ชารียา รัตตกุล “ดิฉนั คิด
วาผูหญิงทุกคนเมื่อสามีตัวเองมีบทบาททางการเมือง ภรรยาก็ควรจะเนนบทบาททางงานบานดวย
เพราะมิฉะนั้นก็จะไมมีใครดูแลครอบครัว คําวาหลังบานผูวาฯ คงมีบทบาทเพียงผูสนับสนุนอยู
เบื้องหลังเทานั้น และควรทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายในฐานะภริยาผูวาฯใหดีที่สุด" (พิมพ
พะวา, 2539: 171-173)
สัมภาษณ อลงกรณ-คมคาย (เฟองประยูร) พลบุตร "คูรักประวัติศาสตรรัฐสภาไทย" "คุณ
อลงกรณเขาไมตองการใหภรรยาเปนแมบาน เขาชอบผูหญิงเกง มีความสามารถในการทํางาน ไม
ใชประเภทอยูบานเลี้ยงลูก เขามีความคิดสมัยใหม เราตองชวยกัน ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ไมวา
จะเปนดานหนาที่การงานสังคม ดิฉันคิดวาภรรยาตองมีบทบาทเพิ่มขึ้น" สัมภาษณ ทรงวิทย-กัลยา
(ชาติยานันทน) จิรโสภณ "เราอยากเปนภรรยาที่ดีทั้งในบานและนอกบานทุกอยาง เวลาอยูนอกบาน
ก็เหมือนคนที่อยูขางหลังเขา เปนที่ปรึกษาเขาได หรือวาชวยเหลือเขาได ใหเขากาวไปขางหนา ให
ไปถึงอยางที่เขาหวัง ซึ่งอาจจะตองลบสิ่งที่เราหวังลง เราอาจจะเคยหวังวาเราจะกาวไปถึงไหนๆ แต
มันอาจจะตองลดลง เพื่อใหเขาไปถึงตรงนั้น อาจจะเปนเพราะกัลยเปนคนหัวโบราณดวยมั้ง สังคม
บานเรายังไงผูชายก็ตองเปนชางเทาหนา เปนคนนํา กัลยก็อยากจะใหเขาเปนคนนําไปตรงนั้น ถึงแม
วาทุกคนจะมองวาเราเปนผูหญิงทํางาน ผูหญิงคลองแคลว ผูหญิงที่เกง แตกัลยรูสึกวา เมื่อเราเปน
ภรรยาแลว เราอยากเปนคนที่อยูขางหลังเขามากกวา อยากเห็นเขาประสบความสําเร็จมากกวาที่เรา
จะประสบความสําเร็จ คือเราถอยหลังดีกวา เพราะเราถอยหลังยังไงมันก็เสียหายอยูแลว ถาเขามี
ความสุขเราก็มีความสุข" (พิมพพะวา, 2539: 119-120)
"เปน "สาวมิสทิน" ดีกวา...ไมเหมือนใคร ผูหญิงหลายคนเปนสาวมิสทินแลวเปลี่ยนไปเปน
คนละคน จากคนที่ทําตัวเหมือนเปนชางเทาหลัง เดี๋ยวนี้กลายเปนชางเทาหนา เปนชางเทาหนา เปน
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ชางเทาซายขวาคูกับสามี และเปนคนมั่นใจในตัวเอง รูจักคิด รูจักตัดสินใจ สามีก็ภูมิใจในตัวภรรยา
ที่ชวยเพิ่มพูนรายไดใหครอบครัวแข็งขัน ไมดูดาย" (โสมสอง, 2539)
"หนาที่ผูหญิงไทย เปนลูกที่ดี ในสังคมไทยทุกระดับนั้นเวลาแกตัวลงพอแมมักจะไดพึ่งลูก
สาว มีนอยรายที่จะขอพึ่งลูกชาย, เปนกุลสตรีดวยความประพฤติดี และแสดงใหเห็นวาไดรับการอ
บรมมาดี มีความรับผิดชอบสูง, เปนภรรยาที่ดีตามมาตรฐานที่สังคมกําหนด และการอบรมของพอ
แมและครู ปจจุบันแมนั้นจะอยูรับผิดชอบงานบานอยางแตกอนไมไดแลว จําเปนตองออกนอกบาน
เพื่อมีรายไดอีกทางหนึ่ง แตจะทิ้งความรับผิดชอบทางบานไมไดเลย จะเห็นไดจากตอนเย็นงานเลิก
ผูหญิงยังจะตองไปจายตลาด จัดหาอาหารและจัดบานอยางที่เคยเปนมา, เปนแมที่ดี เมืองไทยจึงจัด
ใหมีวันแม และมีดอกมะลิเปนสัญลักษณของวันแม ตอมามีคนคิดวันพอขึ้นบาง ใชดอกพุทธรักษา
เปนสัญลักษณ ปรากฏวาดอกมะลิวันแมยังขายไดมาจนทุกวันนี้ สวนดอกพุทธรักษาวันพอหายไป
อยางนาเสียดาย, เปนสะใภที่ดี, เปนผูรูวัฒนธรรมไทย เปนความจริงทางปฏิบัติ การจะสืบทอดวัฒน
ธรรม ธรรมเนียมประเพณี" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 110)
"ผมคิดวาเด็กหลายคนนาจะเลือกแมที่ "ทํากับขาวเกง" มากกวาแมที่เปน "เลขานุการที่ดี"
แมที่ตัดเสื้อผาเปนนั้นนาจะเขาทากวาแมที่ไดรับการยกยองจากสมาคมสตรีฯตางๆในฐานะปฏิคม
เหรัญญิก หรือแมที่จัดงานการกุศลไดเชี่ยวชาญ" (ชัชรินทร ไชยวัฒน, 2539: 148)
สัมภาษณ สุนารี ราชสีมา "งานของสุกับการเปนแมที่ดีมันขัดๆกันอยู เพราะงานที่ทําอยูนี่
ตองทิ้งลูกตลอด จริงๆแลวสุเปนคนชอบการบานการเรือนตั้งแตเปนสาวมานะคะ เพราะสุถูกเลี้ยงดู
แบบนั้น ตั้งแตสมัยอยูตางจังหวัดก็ตองคอยทํากับขาว ทําความสะอาดบาน จะทําอยางนี้มาตลอด
ชอบทํากับขาว ชอบจัดบานจัดของ ซึ่งก็ไมมีปญหาอะไรกับตรงนี้เพราะวาเราชอบอยูแลว พอมี
ครอบครัวมันก็สบาย" (ปรมัตถ, 2539: 159)
"สมัยนี้ผูหญิงทํางานนอกบาน แมที่ทํางานหาเงินมาชวยจุนเจือครอบครัวดวยสิ่งเปนสิ่งที่
ทุกครอบครัวเห็นเปนธรรมดา เมื่อมีการแนะนําตัวในสังคมทั่วไปหรือในกลุมหมูชนใด ผูหญิง
ทํางานสวนใหญจะแนะนําชื่อ ตําแหนง หนาที่การงาน และสถานที่ทํางาน บางคนเทานั้นจะแนะนํา
ตัวเองวาเปนภรรยาของใคร ถาสามีของเธอมีความสัมพันธในกลุมสังคมนั้น หรือมีชื่อเสียงเปนที่รู
จักมากพอ เชื่อไดวาไมมีผูหญิงทํางานคนใดกลาวอยางภาคภูมิใจขึ้นมากอนสิ่งอื่นวา "ดิฉันคือผู
บริหารบาน" ความจริงผูบริหารบาน คือภาระที่นาภาคภูมิใจที่สุดของผูหญิง เพราะเธอคือผูที่ทําให
บานเปนบาน เปนผูอดทนสรางและโอบอุมชีวิตสมรสใหยั่งยืน เธออุมครรภและใหกําเนิด เปนแม
ของลูก เปนผูสรางบุคลิกภาพ เปนผูสรางชาติ สรางอาณาจักร เปนทั้งผูอํานวยการและผูสรางแรง
บันดาลใจแกมนุษยรอบขาง" (จินตนา บุญบงการ, 2539: 94-95)
"ครอบครัวในสังคมเมือง ไมวาเมืองหลวงหรือเมืองใหญเมืองยอยอันใดในเมืองไทย ครอบ
ครัวยุคใหมมักเปนครอบครัวที่สามีภรรยาทํางานกันทั้งคู ชวยกันทํามาหากิน รายไดของผูหญิงยุคนี้
ไมใชรายไดเพื่อเสริมรายไดของครอบครัวเทานั้น หลายๆครอบครัวรายไดของผูหญิงกลายเปนราย
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ไดหลักของครอบครัวเลยทีเดียว ความสําเร็จในงาน ในสังคมมากมายแคไหน ก็เทียบไมไดกับความ
สําเร็จในชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นสงบสุข" (จินตนา บุญบงการ, 2539: 92)
"สมัยที่พอกับแมแยกหนาที่กันเด็ดขาด เรื่องเลี้ยงลูกใหเปนหนาที่แม ถาพอจะเขาชวยดวย
แมอาจเห็นวาเกะกะ ไมสะดวกแกการทํางานของแมมีความภูมิใจที่จะไดอยูบานเลี้ยงลูกเต็มตัว ไม
ตองทํางานนอกบาน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหบทบาทหนาที่ของพอและแมเปลี่ยนไป
ตางฝายตางเขามาใกลกันมากขึ้นถึงขนาดอาจทํางานแทนกันได ไมยึดวาเปนงานจําเพาะเจาะจงของ
ใคร เวลาเขามาเปนตัวแปรสําคัญ แมทํางานอาชีพนอกบาน เวลาที่เคยใชไปในครอบครัวถูกแบง
ออกไปใชเพื่องานที่นํารายไดเขามา จําเปนตองแบงเวลาของพอเขามาชดเชย เพื่อทําใหเกิดความสม
ดุลของการใชสิทธิมนุษยชน" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 74)
นําพา ชนะชมภู นักธุรกิจสตรีแหงป 39 "แรกทีเดียวเธอตั้งความหวังที่จะเปนแมพิมพของ
ชาติ ภายหลังไดพลิกชีวิตตัวเองมาเปนเลขานุการ สมัยเมื่อ 20-30 ปที่แลว สาวคนไหนคิดจะเปน
เลขานุการ ตองเปนสาวเปรี้ยว แตงตัวเกง ตองเปนนักเรียนนอก ซึ่งตัวดิฉันเองไมเขาขายนั้นเลย
เลขานุการที่ดีเปนอยางไร ตองทันสมัยอยูตลอด รักษาความลับเกง ทําตัวใหรูทุกอยาง แตอาจจะไม
คอยรูลึกเทาไหร" (มีน, 2539: 237)
ขวัญเรือน 2544
"แมเปนผูหญิงเรียนหนังสือ และเปนผูหญิงทํางาน นับวาทําใหแมบานผูหญิงที่ "กาวหนา"
พอใชในหมูผูหญิงไทยยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง แมสละงานอาชีพทุกอยาง และชีวิตสังคมทุก
ชนิด มาเปน "แมบาน" เต็มเวลาตั้งแตวันแรกที่แตงงานกับพอ" (ประทุมพร, 2544: 62)
"การเมืองไมใชเรื่องของผูหญิง บางเสียงก็วาผูหญิงทนไมไดหรอกกับความสกปรกตลบตะ
แลงทางการเมือง บางก็วาผูหญิงขี้งอน ใจนอยโดนตอวานิดๆ หนอยๆ ก็รองไหขี้มูกโปง บางคนรู
ผลวาแพเลือกตั้งก็เก็บความรูสึกไมได รองหมรองไหจนตาบวม นี่แหละคุณสมบัติของผูหญิงที่ไมมี
ความหนักแนนอยูในตัว สรุปก็คือวาเรื่องหนักๆอยางการเมืองไมใชเรื่องถนัดของผูหญิง" (วายุเวทย
, 2544: 78)
"ลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหมของอเมริกา บุชถือไดวาเปน "ศรีภริยา" ที่แท
จริง เธอเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแกสามี อยูเคียงขางสามีเสมอ" (วราภรณ ศรีสกุล, 2544:
83)
จับเขาคุย...ดอกไมในสภา สัมภาษณ รังสิมา รอดรัศมี "ตอนนี้เรียกวาอยูในเสนทางการ
เมืองเต็มตัว เรื่องสวนตัวอยางเรื่องการมีครอบครัวนี่คิดวายาก เพราะเราตองหวงครอบครัว นี่โชคดี
ที่เรายังไมมี พอแมก็ไมตองหวง เพราะทานทั้งสองยังแข็งแรง และดิฉันก็คิดวาถาเรายังไมพรอมอยา
มีใหเปนภาระดีกวา ก็มีคนมาชอบ มาดูตัวเยอะเลย แตพอมาเห็นเราทํางาน หนีหมด พอเขาเห็นเรา
ทําอยางนี้ เขาบอกไมเอาแลว เขาชอบผูหญิงที่เปนชางเทาหลัง ไมชอบใหมาเดินขางหนา แตเราคิด
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คนละแบบ ถาเราเปนผูชาย เราจะชอบ เพราะเราไมตองเหนื่อย ดิฉันเลยบอกวา ไมรูนะ คิดไม
เหมือนกัน เราคิดวาตอนนี้เหตุการณมันเปลี่ยนไป แลวอยาคิดวาผูหญิงตองเปนชางเทาหนาได เราก็
อยากเปน หรือไมก็ตองเดินไปพรอมๆกัน แตอยาใหเราเดินตามหลัง เราไมเอา เพราะเราก็มีความ
สามารถไมดอยกวาผูชาย" สัมภาษณ จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ "แบมคงจะใชตัวเองเปนเครื่องพิสูจนวาผู
หญิงไมใชแคไมประดับในสภา จากเมื่อกอนที่ผูหญิงอาจจะไมคอยกลาลงสมัคร ส.ส. เลย เพราะรู
สึกวาเปนงานของสภาเขาไปอาจจะชวยอะไรใครไมได หรือการยอมรับอาจจะไมมี เราตองใชความ
สามารถของเราเพื่อใหผูชายยอมรับ" สัมภาษณ ตรีนุช เทียนทอง "ปกติการยอมรับในตัวผูหญิงของ
คนตางจังหวัดจะมีนอย ซึ่งความเปนผูหญิงมีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบ อยางในสังคมตาง
จังหวัด เขาอาจไมชินกับการที่ผูหญิงเปนผูนํา แตก็ไมถึงตอตานมาก สวนเรื่องที่ไดเปรียบ ผูหญิง
สามารถเขาถึงประชาชนไดใกลชิดกวาผูชาย ทั้งเด็กทั้งคนแก ผูหญิงผูชาย อยางผูชายเราไปจับไหล
เขาก็ไมถือ แตถาเปน ส.ส. ผูชายมาจับไหลสาวๆก็ดูไมดีแลว วันนี้การทํางาน ผูชายแรงเดียวไมพอ
วันนี้เราอยากสงเสริมใหผูหญิงเขามาชวยอีกแรงหนึ่ง ไมไดมีความรูสึกวาผูหญิงตองเกงกวาผูชาย
มาแซงหนาผูชาย เรามาชวยกัน ในสังคมที่ตองการทุกๆแรงในการเขามาชวยกันทํางาน" (นุตา,
2544: 116)
"ถาเปนไปไดผูชายเดนกวา เกงกวา รวยกวาครอบครัวผูหญิงจะไปกันยืดกวา ผูหญิงเกงกวา
ผูชาย แตถารักกันจริงและผูหญิงเกงกวาจริงๆ ผูหญิงตองตีบทแตกโดยการพยายามยกยองผูชาย ไม
ทําใหผูชายเกิดความรูสึกวามีปมดอย (สงสารผูหญิงเกงๆไหมละ) เพราะผูชายโดยเฉพาะผูชายไทย
ตองการความรูสึกวาเปนผูนํา เปนชางเทาหนาอยูอยางแกไมหาย" (จินตนา บุญบงการ, 2544: 68)
บนรอยทาง...ภิกษุณีของเมืองไทย รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห "ขอยอนกลับไปนิดหนึ่ง
นะคะ ตอนที่ทานตัดสินใจจะบวชแลว ทานทําอยางไรคะกับบทบาทความเปนแม บทบาทการเปน
ภรรยา ถาจะบวชก็ตองหยา อาตมาก็จัดการหยาเรียบรอย หยาลวงหนากอนบวชสองป สวนลูก
อาตมาก็โตเปนหนุมกันหมดแลว คือถึงแมวาเราจะทิ้งเขาเราก็ไมมีความรูสึกผิด บางคนบอกตาย...
ทิ้งลูกผัวมาไดอยางไร แลวเราจะโอบอุมเขาไปถึงไหนละ ในเมื่อเวลาที่เรามาเราก็มาคนเดียว เวลา
เราไปเราก็ไปคนเดียว เอาเถอะใหเขายืนบนลําแขง ใหเขาตัดสินใจเองได" "กับสามีละคะ เพื่อที่จะ
ไมใหมีคําครหาเราจะตองยอมเสียสละ แตอดีตสามีเขาก็เขาใจนะคะ เขาก็มีบานมีชอง ดูแลตัวเอง
คืออาตมาก็บอกแลววาเราตองตัดสินใจชีวิตของเราเอง ผูหญิงหลายคนจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตใหกับ
สามีและลูกโดยที่ไมยอมหลุดออกมาเลย" (รัชชา, 2544: 120-121)
สัมภาษณ สุดารัตน เกยุราพันธุ "เด็กผูหญิงทั่วไปสวนใหญจะฝนอยากเปนอาชีพที่ดูสวย
งาม เปนครู พยาบาล แอรโฮสเตส แตตัวเองไมเคยฝนอยากเปนเลยนะ ไมอยากเปนแอรโฮสเตส ไม
เคยอยากเปนนางงาม อยากเปนนักการเมือง กับอยากเปนนักบิน แตนักบินมันคงเปนไปไดยาก
สําหรับผูหญิง" (นุตา, 2544)
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สุมาลี เพ็ชรวงษ กํานัน "แหนบทอง" "ครั้งแรกเลยก็ถูกสบประมาทวา อุย เลือกทําไมผู
หญิง จะไปทําอะไรได เมื่อกอนเราอยูแตบาน ทํางานหัวยุงเชียว พอตอนหลังเขาใหสิทธิ์ผูหญิงเทา
เทียมกัน ผูหญิงเราก็ดีใจที่มีโอกาสตรงนี้ แตกอนที่เราจะโดดลงมาตรงนี้ ตองดูตัวเองวามีความ
พรอมแคไหนดวย เราตองดูแลครอบครัวใหดีกอน" (มีน, 2544: 260-261)

คูสรางคูสม 2544
ส.ส.หญิงอายุนอยที่สุด "มองในฐานะผูแทน ก็ยอมรับวาผูแทนหญิงกวาจะเปนผูแทนตอง
ทํางานหนักถึงไดรับการยอมรับ และตองทํางานหนักพอๆกับชายได ทําใหเห็นวาผูหญิงสามารถ
ทํางานไดเทาเทียมผูชาย ผูหญิงบางกลุมอาจมองวาเราดอยกวาผูชาย แตเราไมไดคิดวาเราเกงกวาผู
ชายนะคะ" (กีรติกร สืบสิงห, 2544: 8)
ศุภมาศ อิศรภักดี ส.ส. วิศวกร สาวโสด สมองใส "สาเหตุที่คุณศุภมาสตัดสินใจเรียนวิศวะ
ทั้งๆที่โดยมากแลวผูหญิงไมคอยนิยมเรียนคณะนี้ เปนเพราะวา เธอเรียนและสอบไดคะแนนดีมา
ตลอด เมื่อถามวา ทําไม ไมเลือกเรียนนิติศาสตรหรือรัฐศาสตร เพื่อเอื้อตออาชีพการเมือง เธอเห็นวา
การเรียนวิศวะเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูหญิงอยางเธอ
และขณะที่เรียนก็เปนผูหญิงสวนนอยใน
คณะ" (ผูแทนหญิง, 2544: 6)
"มองภาพผูหญิงกับการเมืองในปจจุบนั ก็ตองถือวาไดรับการยอมรับมากขึ้น
สังคมให
โอกาสผูหญิงมากขึ้น ผูหญิงที่เขามาทํางานทางการเมืองก็มีโอกาสที่จะเติบโตในทางการเมืองได ถา
หากวามีผลงานที่โดดเดนเปนที่ประจักษ แตเมื่อขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็ตองยอมรับวายังตันอยู แตก็ตอง
ถือวาดีขึ้น ถาเปรียบเทียบกับเมื่อกอนแลวก็จะเห็นไดวา ส.ส.หญิงมีจํานวนนอยมาก หรือเมื่อกอน
เจากระทรวงที่เปนผูหญิงจะไมมเี ลย แตตอนนี้มีแลว อีกทั้งจะตองมองภาพรวมดวยวา ผูหญิงก็มี
ตําแหนงเปนผูวาราชการจังหวัด เปนนายอําเภอ ซึ่งจะเห็นไดวาเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ งานที่คุณ
ศุภมาสรับผิดชอบอยูในปจจุบัน ก็คือ จะดูแลในเรื่องของเยาวชนกับยาเสพติด โดยใหความสําคัญ
และมุงเนนไปที่ผูหญิงเปนหลัก สิ่งที่อยากจะฝากในฐานะผูแทนหญิงก็คือ เรื่องของสถาบันครอบ
ครัวที่อยากใหมองถึงเรื่องของการมีครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกคูครอง" (ผูแทนหญิง
, 2544: 8)
ภูวนิดา คุณผลิน ส.ส.รุนใหม 1 ใน 23 ผูกอตั้งพรรคไทยรักไทย "อุปสรรคในฐานะที่เปนผู
แทนหญิง ดิฉันวาเปนขอเปรียบ ในสัญชาตญาณผูหญิงมีความเปนแม คือเปนผูที่เขามาดูแลความ
สุขของคนในครอบครัวหรือจิตใตสํานึกของผูหญิงสวนใหญ มีความรูสึกหวงใยไปจนถึงรุนลูก รุน
หลาน ฉะนั้นในการทํางาน เราจึงคิดไดละเอียด แตวาไมใชวาผูชายไมมีตรงนี้นะคะ" (ผูแทนหญิง,
2544: 54)
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ศันสนีย นาคพงศ ที่เปนโสดอยูทุกวันนี้ ก็เพื่อประชาชน "จากการที่ไดทํางานทั้งทางวิทยุ
และโทรทัศน จึงสงผลใหกลายเปนบุคคลสาธารณะ ทําใหรูสึกวาตนเองไมไดดอยกวาคนอื่นใน
เรื่องของการยอมรับจากประชาชนในฐานะที่เปนผูหญิง แตกรณีเชนนี้ก็เปนขอยกเวนจากผูหญิง
สวนใหญโดยทั่วไป ทํางานในกรรมาธิการเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ โดยไดเปนกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการคาประเวณี" (บุญชาติ กูเกียรติสกุล,
2544: 56)
ส.ว.รอบ 2 เชียงราย ส.ว.หญิงคนเดียวในสภาสูงที่จบดานกฎหมาย "เมื่อถามถึงบทบาทของ
นักการเมืองผูหญิง เธอตอบทันทีวาจริยธรรม คุณธรรมประจําใจความละอายใจ มีสูงในผูหญิง ดวย
ความเปนผูหญิงออนหวาน ในสมัยที่เธอเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เธอไดทําโครงการ
ถนนดอกไมงามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย" (กีรติกร สืบสิงห, 2544: 28)
ส.ส.ภูเก็ต เปนผูหญิงที่มายุงกับการเมืองเพราะขยะ "มีผูหญิงหลายคนเคยถามวา เปนผูหญิง
มายุงกับการเมืองทําไม เพราะในความรูสึกของคนสวนใหญมองวาการเมืองเปนเรื่องที่นากลัว เปน
เรื่องที่ตองใชบารมี หรือใชอิทธิพล" (บุญชาติ กูเกียรติสกุล, 2544: 69)
ส.ส.สมุทรสงคราม สละ "ชุดขาว" มาแปดเปอน เพราะ ส.ส. เดิมไมไดดั่งใจ "คนในครอบ
ครัวไมมีใครสนับสนุน เนื่องจากตองแขงขันกับผูมีอิทธิพลในพื้นที่อีกทั้งเห็นวาเปนผูหญิง และ
กลัววาจะโดนอุม" (บุญชาติ กูเกียรติสกุล, 2544: 55)
ส.ส.สมุทรปราการ พรรคราษฎร แมจะเปนฝายคาน แตก็ทําใหไมมีเวลายิงปน "งานบาง
ประเภทที่ตองใชความละเอียดออนและรอบคอบ ก็ตองอาศัยผูหญิงเขาไปมีสวนชวยเหลือสงเสริม
และสนับสนุนใหงานนั้นเกิดผลดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามผูหญิงไมจาํ เปนที่จะตองจํากัด การทํางานอยู
เพียงดานสิทธิสตรีประการเดียวเทานั้น เพราะงานดานอื่นผูหญิงก็ทําได" (บุญชาติ กูเกียรติสกุล,
2544: 66)
ส.ว.มันแกว "ผูหญิงจะมองคนละมุมกับผูชาย และผูหญิงก็ไมไดมีหนาที่ดูแลเฉพาะเด็ก
หรือคนชราเทานั้น แตตองเขาไปมีสวนรวมในการทํางานทางการเมืองในทุกๆดานใหมากยิ่งขึ้น"
(กีรติกร สืบสิงห, 2544: 67)
ภาพลักษณของผูหญิงในดานเพศ
ดิฉัน 2524
"ความหึงหวงและการประชด ผูหญิงกินขี้..และผูชายกินเศษกินเลย“ถาจะเปรียบเทียบความ
รูสึกแบบไทยๆเราดูเหมือนคํา possessive จะตรงความหมายวา คือการแสดงความเปนเจาของเต็ม
อัตรา ใครจะมาแหยมไมได ของขานะโวย อะไรเทือกนั้นแหละในกรณีมีชูใชกับผูหญิงหมามันเคย
กินขี้ มันก็จะกินขี้ตลอดไป เบื่อขี้คนนี้ก็กินขี้คนอื่นตอไปเรื่อยๆ นี่ถาวากันใหแสบๆจะใหหมาที่เคย
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แสลนไปกินขี้กลับมารวมโตะอาหาร ผมวามันก็แสนจะเหลือทน กลิ่นขี้มันคงเปอนปาก เปอนมือ
เปอนอยางอื่นมาอยูนั่นแหละ (อยาหาวาผมเขาขางผูชายนะ คุณก็อาจจะแยงได แลวเวลาผูชายไปกิน
ขี้หละจะวาไง ผมก็ตอบวา เขาไมเรียกวากินขี้ เขาเรียกวา “กินเศษกินเลย” แคนั้นเองแหละคุณ...
ฮาๆๆผมนี่ มาโคอิสติค เปนบาเลยพับผา สังคมเปนคนวางเงื่อนไข ไทย = พุทธ ผิดผัวผิดเมีย ถือเปน
ความชั่วอยางหนึ่งที่ไมนาใหอภัย (แตกรณีที่ฝายหญิงมาแบให ผูชายสวนมากจะไมปฏิเสธ ถือวา
เปนการทําบุญทําทาน) แตถาผูหญิงคิด "เธอแรดกับหญิงอื่น ฉันก็แรดกับหนุมอื่นบาง" แบบนี้มีแต
พัง" (ติ๊ก, 2524: 25-26)
"ทําไมผูชายจึงชอบติดนักรอง สัมภาษณนักรองชื่อ "จุบแจง" หนูวาเปนเพราะผูชายอยาก
จะไดใกลชิดผูหญิงอื่นๆนอกจากเมียที่บานเทานั้นแหละคะ
เพื่อจะไดขอโทษนะคะ...เปลี่ยน
บรรยากาศที่จําเจอยูทุกเมื่อเชื่อวัน แลวทีนี้ผูหญิงที่ไหนละคะที่จะยิ้มใหคุณๆเหลานั้นทันทีที่พบ
หนาทั้งๆที่ไมเคยรูจักกันมากอนเลย ก็คงจะมีแตนักรองนี่แหละคะที่จะทําอยางนั้น ยกยองใหเกียรติ
เสียงหวานระรื่นอยูใกลหู ตาสบตา ยิ้มหวาน เขาไมมีทางจะหาไดจาก บานอันจําเจ" (นิภา, 2524:
93-94)
"เสี้ยวหนึ่งของการเปนโสเภณี คําวา "ดอกทอง" นั้นเปนคําที่ใชดาผูหญิงที่มีกิจกรรมทาง
เพศกับผูชายหลายๆคน อาจรวมไปถึงโสเภณีอาชีพ หรือโสเภณีสมัครเลนก็ได ซึ่งพวกที่ยุงกับผูชาย
มากและบอยๆนี้มีโอกาสจะปวยเปน "โรคผูหญิง" หรือ "โรคผูชาย" ซึ่งก็โรคเดียวกันนะแหละครับ
หญิงโสเภณีคืออะไร "หญิงเริงเมือง" หรือ "หญิงบางอาชีพ" หรือ "หญิงบริการอาชีพพิเศษ" ก็มี
ความหมายเปนหญิงที่มีอาชีพรับจางบริการกิจกรรมทางเพศ เพื่อหาเงินหรือของรางวัล อาจจะเปน
ทั้งที่โดยจําใจ บังเอิญหรือยินดี ก็เปนโสเภณีทั้งนั้นแหละครับ" (วิทยา นาควัชระ, 2524)
"โสเภณีเปนอาชีพ มันเปนหนาที่ของผูหญิงอีกกลุมหนึ่งสําหรับผูชายอีกเกือบทุกกลุม เพื่อ
ลดความกาวราวในความเปน "ชาย" ที่มากมายลง ทําใหสังคมไมเครียดมากไป หรือเตนไปดวยการ
ใชสัญชาตญาณทางเพศกับบุคคลที่เขาไมพรอมจะใหบริการ ซึ่งจะเกิดเปนการขมขืนตามมา" (วิทยา
นาควัชระ, 2524)
"ควรจะมีการจดทะเบียนโสเภณีที่ถูกตองไหม“อยาไปตรีตราเขาเลยครับ การไมถูกตรีตรา
จะเปนการถนอมน้ําใจกันดีที่สุด อยามาทําเปนนักแสวงหาความเทาเทียมกันเลย สําหรับความรูสึก
ของ "โสเภณี" กับหญิงธรรมดาๆไมวาคุณจะเปลี่ยนโสเภณีเปนอะไร คุณก็ยังมีความรูสึกและทัศนค
ติเหมือนเดิม" (วิทยา นาควัชระ, 2524)
วาดวยเรื่องของ ป.จ.ด. สัมภาษณ พงษลดา พิมลพรรณ วัย 50 ดาราอาวุโส "พี่มีประจํา
เดือนอายุสิบกวาขวบได สมัยพี่มีตกใจ พอแมไมเคยสอนเรามา ยิ่งอยูบานนอก พี่ไมไดเกิดใน
กรุงเทพฯ พี่เกิดจังหวัดจันทบุรี มีครั้งแรกตกใจมาก รองไหเลยคะ เพราะเราไมเคย เด็กสมัยนี้เขารู
ลวงหนาวาตองมีประจําเดือน สมัยพี่ไมมีโกเต็กซใชหรอก เขาใชผานุงมาฉีกเปนผาสี่เหลี่ยมพับสอง
มุมเขาหากัน อีกสองมุมที่เหลือเอาไวผูก สมัยโนนเขาเรียกวาขี่มา" (เขาพูดเธอพูด, 2524: 57-59)

143

"กางเกงใน นี่ก็อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นความไมเทาเทียมกันระหวางสิทธิของผูชาย
กับผูหญิง มีอยางที่ไหนคะ ที่ของผูชายก็ออกโฆษณาทางทีวีไดอยางเปดเผย นุงใหดู วิ่งใหดู บิดกาย
ใหดูกันชัดๆเสียดวย ลองเปนของผูหญิงซีคะ รับรองถูกตัดฉับ ทั้งๆที่นาดูกวากันเปนไหน" (นิภา,
2524: 134-136)
"นับวาโชคดีไปอยางที่ฉันเขาใจวา ถาใหผูชายถูกเนื้อตองตัว ผูหญิงจะสูญเสียพรหมจารี
แมผูชายคนนั้นจะเปนญาติสนิทของเราเอง พี่ชายฉันก็ดูจะเขาใจ จึงเงื้อมือคางบอยๆตอนจะตีกนฉัน
ทําใหความรักใครผูกพันระหวางสายเลือดที่เคยมีอยางสุดชีวิตดูกะพลองกะแพลงไมคอยเหมือนเกา
คุณพอซีคะ ไมเคยลดราพิธีจูบลาไปนอนของทานเลย หรือทานจะรูวาการจูบหนาผากไมทําใหเสีย
พรหมจารี ทานคงไมตองการใหลูกสาวของทานสูญเสียพรหมจารีหรอก" (นิภา, 2524: 69-70)
"พรหมจารีหรือพรหมจาริณีเปนคําเดียวกันที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลไววา
"หญิงที่ยังบริสุทธิ์" และหญิงที่ยังบริสุทธิ์ในความหมายทางสังคมวิทยาก็คือ หญิงที่ชองคลอดของ
เธอยังไมเคยถูกอวัยวะเพศชายลวงล้ําเขาไป ซึ่งฉัน (ในปจจุบัน) อยากจะขยายความเอาเองวา ถาถูก
อยางอื่นลวงล้ํา ก็ยังถือวาเปนพรหมจารี แลวยังอวัยวะเพศของชายที่หอหุมดวยอุปกรณวางแผน
ครอบครัวของคุณมีชัยละ มันนากังขาเสียจริงๆวาจะเสียหรือไมเสีย ในเมื่อไมไดสัมผัสกันโดยตรง"
(นิภา, 2524: 69-70)
"โบราณถือวา ชองคลอดของพรหมจาริณีจะมีเยื่อบางๆกั้นไว เรียกวาเยื่อพรหมจารี เยื่อนี้
จะฉีกขาดออกเมื่อถูกอวัยวะเพศของชายลวงล้ําเขาไปเปนครั้งแรก ซึ่งจะทําใหมีเลือดออก เขา
(โบราณ) ถือกันหนักหนาวา เจาสาวคนใดไมมีเลือดออกในวันแตงงาน หมายความวา เจาสาวคน
นั้นไมบริสุทธิ์เสียแลว บางเผาบางพวกถึงกับบังคับใหเจาบาวเจาสาวรวมเพศ ครั้งแรกใหแขกเหรื่อ
ดูเปนพยานวา เจาสาวมีเลือดออกจริงๆถาไมมีเจาสาวจะถูกลงโทษตางๆนานาตามกฎเกณฑที่ตั้งไว"
(นิภา, 2524: 69-70)
"ขมขืน... ขืนใจ กรณีที่ผูหญิงเราไมเต็มใจ จะใหผูชายรวมรักนั่นเอง อันเปนความทรมาน
อยางขมขื่นใจแกผูหญิงเรายิ่งนัก มาปองกันอันตรายอันนาอัปยศแกลูกผูหญิงกันเถิด, อยาไปไหน
คนเดียวในที่เปลี่ยว หรือหากจําเปนขึ้นมาจริงๆควรมีเพื่อนชายที่ไวใจไดและเขมแข็งพอไปดวย, ถา
หากหาเพื่อนไมได ใหพกอาวุธติตัวไปดวย, อยาแตงตัวยั่วยวนอารมณเพศผูชายใหตื่นตัว (ลูกผูหญิง
ทุกคนคงเขาใจ) เพราะบางทีผูชายไมคิด เราไปทําใหเขาคิด แลวจะเกิดอันตรายในที่สุด, อยาไวใจ
คนแปลกหนา, อยาดูภาพยนตรอบดึก, ถาไปไหนคนเดียวใชรถเมล ดีกวาไปกับ taxi, เปนลูกผูหญิง
กลางคืนอยูบานดีกวา, ถาทํางานกลางคืนนอกบาน ควรมีคนรับสงที่ไวใจได, ในที่เปลี่ยวควรรีบเดิน
เร็วๆ วิ่งไดเปนวิ่ง, ถาถูกผูชายคนเดียวจะขมขืนและหมดโอกาสหนี จงออนโยนยอมทอดกาย แลว
ใชคาถาบีบไขใหสุดฤทธิ์, เปนผูหญิงสาว สวยไมสวยก็อยาปากจัดดาไมเลือก ผูชายบางคนจะ
อาฆาตและคิดราย หมายมาดเอาไปขมขืนได (เมื่อเจอหนุมแซว ถือวาเราไมเอาพิมเสนไปแลกกับ
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เกลือก็แลวกัน), หลายคนในที่สวางไมเปนไร จงระวังคนดียวในที่มืด, อยาประมาท อยาไวใจสถาน
ที่ อยาไวใจคน อยาไวใจยานพาหนะ" (การปองกันการขมขืน, 2524: 47)
หนาอกหนาใจสําคัญไฉน สัมภาษณ นอย เชื้อวิวัฒน เจาของโรงเรียนและรานเสริมสวย
เกตุวดี "พี่วาหนาอกเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูหญิงเรา" สัมภาษณ อําภา ภูษิต "แอวเปนคนมีหนา
อก แตไมเคยภูมิใจเลย บางทีอยากมีหนาอกเล็กๆอยางคนอื่นเคาบาง" สัมภาษณ กอบเกื้อ มงคลชีพ
เจาของรานเสริมสวย เฮาส ออฟ บิวตี้ "นอกจากดาราแลวนะคะ ผูหญิงบางคนก็ไปทําหนาอก เพราะ
นึกวาสามีชอบผูหญิงหนาอกใหญ จึงไปทํา แตไมเคยไดยินสามีใครบอกใหภรรยาไปทําหนาอก
เลย" สัมภาษณ อัญชลี ไชยศิริ ดาราสาววัย 24 "จุมคิดวาหนาอกเปนสวนสําคัญสําหรับผูหญิง ชวย
เติมแตงใหผูหญิงมีสวนสัดอะไรขึ้น มีประโยชนในดานครอบครัว แลวก็ลูก" (ธิยา, 2524: 47-48)
"พฤติกรรมสวนใหญที่พวกเราชอบอายกัน มักจะเปนพฤติกรรมที่เฉียดๆไปในเรื่องเกี่ยว
กับทางเพศ หรือการที่จะตองออกไปพบปะกับบุคคลแปลกหนา" (วิทยา นาควัชระ, 2524: 27-28)
"ผูหญิงเขาสุหนัต Female circumcision เด็กผูหญิงอายุระหวาง 10 ถึง 15 จะตองเขาพิธี
สุหนัต (ยอย) สาวนอยผูนาสงสารจะถูกผูใหญจับขึงพืดกับพื้นดิน ญาติพี่นองจะชวยกันรองรําทํา
เพลงอยูรอบ ๆ พอไดเวลาหมอชาวบาน ซึ่งเปนผูหญิงแกๆจะควานเอาคลิตอริสของเด็กผูหญิงออก
ทั้งรากทั้งโคน เธอก็จะกลายเปนผูหญิงที่สมบูรณ สุหนัตแบบสมบูรณ เขาจะควานออกหมดเลย
ปากชองคลอด แคมเล็ก และสวนหนึ่งของแคมใหญ เสร็จแลวเขาก็จะเย็บขอบแผลทั้งสองขางเขามา
ติดกัน เพื่อปดชองคลอดเสียเลย แตยังเหลือรูเล็กๆพอที่จะใหประจําเดือนไหลออกได ถาไมตายนะ
คะ สาวคนนี้ก็จะแตงงานดวยความเจ็บปวดรวดราวแสนทรมาน ซึ่งเปนที่ถูกใจของผูชายผูเปน
ภัสดายิ่งนัก นัยวาสุหนัตยอยนั้นเพื่อลดความตองการทางกามารมณของผูหญิง ไมใหแรด จนเปนที่
อับอายแกตนเองและวงตระกูล
สวนสุหนัตใหญคือการทําใหผูหญิงเกลียดกลัวการรวมเพศไป
ตลอดชีวิตอีกดวย" (นิภา, 2524: 114-116)
"คนเราชาย-หญิงคบกันไมจําเปนตองเปนแฟนหรือมีเรื่องเซ็กสเขามาเกี่ยวของกันก็ได
(Platonic friendship) เปลี่ยนเปนเพื่อนก็ไดนี่นา อยาใหถึงกับตัดเปนตัดตายเลย มันเปนพิรุธ...นา
เกลียด" (สุวรรณมาลี, 2524)
"ชูคําวา "ชู" นี้ในภาษาไทยมักจะหมายถึง ผูชาย (โสดหรือไมโสดก็ได) ที่มามีสัมพันธทาง
เพศกับหญิงที่มีสามีแลว แตถาผูหญิง (ก็ทํานองเดียวกันนะแหละครับ) โสดหรือไมโสดก็ได ถามามี
ความสัมพันธทางเพศกับผูชายที่มีภรรยาแลว เขาเรียกวาเปนเมียนอยบาง เมียเก็บหรือนางบําเรอ แต
มักจะไมคอยเรียกวา ชู จริงๆแลวความหมายมันก็พอๆกันนะแหละครับ" (วิทยา นาควัชระ,2524:
20-21)
"ผูหญิงไทยถูกกําหนดความเปนผูหญิงไวใหเปนคนเรียบรอย
รักนวลสงวนตัวมา
นาน ยิ่งในสมัยโบราณ อยาวาแตคําวามีชูเลย แคผูหญิงแสดงความสนใจผูชายมากไปหนอยก็จะถูก
หาวา "ไมงาม" เสียแลว ใครที่มีชูจะถูกกลาวหาและถูกตราหนาวาเปน "กากี" หรือ "วันทอง" เสียผู
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เสียคนไปเลย จึงเปนเรื่องที่เสียหายมาก แตเวลาผูชายมีชูกลับเห็นวาเปนเรื่องปรกติ เพราะเชื่อวา
เปนผูชายตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม หรือ ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร" (วิทยา นาควัชระ, 2524:
44-46)
ดิฉัน 2529
สัมภาษณ ศิริพร สโครบาเน็ค กับ ผูหญิง "ผูหญิงพวกนี้ไมคอยอยากรับแขกคนไทย เคา
บอกวาแขกคนไทยนี่เรื่องมาก แตกับฝรั่งหากบางคนติดใจเคาก็ยังมีโอกาสที่จะพาไปอยูตาง
ประเทศไดดวย ซึ่งดีกวา และลึกๆแลวผูชายไทยก็ยังดูถูกโสเภณีอยู ในขณะที่ฝรั่งไมคอยดูถูก คือยัง
มองยังทรี้ตเคาวา...เคานี่ยังเปนมนุษยคนหนึ่ง เราไดเรียนรูวามันไมมี border line ระหวาง โสเภณี
กับผูหญิงที่ดี ถาเผื่อวาไอสังคมกําหนดมาตรฐานวา ผูหญิงคนไหนที่ไปเดินกับผูชายตางชาติ ตอง
สมมติไวกอนวาเปนโสเภณี" (ยี่อิด, 2529: 204-215)
"เรื่องเมียนอยกับผูชายไทย หนูวาเปนเรื่องธรรมดา" (สาว-หนุม สารภาพ, 2529: 161)
"เธอตองรวมหลับนอนกับผูคนมากหนาหลายตา ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเพื่อหาราย
ไดพิเศษ และที่สําคัญกวานั้นก็เพื่อเปนการปูทางใหเธอหนีจากชีวิตที่ลําเค็ญในหมูบานเล็กๆ ที่เธอ
ถือกําเนิดมา กอนที่ อิเมลดา มารกอส ถูกอัปเปหิออกไปจากฟลิปปนสพรอมกับสามี มีผูยกยองตอ
หนาเธอวา เธอเปนผูหญิงที่มีเสนหและดึงดูดใจประชาชนเหมือนอยาง อีวา เปรอง แตอิเมลดา ไม
ยอมรับคําสดุดีเชนวานั้น พรอมกับขอมิใหเปรียบเทียบเธอกับอีวา โดยเธอใหเหตุผลวา เพราะดิฉัน
มิใชหญิงโสเภณีพรรคนั้น" (วิโรจน ถิรคุณ, 2529: 82)
"ชีวิตใหมของแมมาย มีผูชายอีกเปนจํานวนมากชอบจีบแมมายเลนๆ และไมใหเกียรติมิใช
หรือ ผูชายเหลานี้จะตีคาผูหญิงที่ผานการมีสามีแลว เหมือนสิ่งของมือสอง ราคาตก เพราะถือวาผาน
การมีเพศสัมพันธกับชายอื่นมาแลว ไมวาเธอจะมีคุณสมบัติอยางอื่นดีอยางไร ผูชายพวกนี้ก็ยังไมให
เกียรติอยูดี และมักจะมีจิตใจคิดอุตริเกี่ยวกับเรื่องทางเพศของฝายหญิงอยูเสมอๆ" (วิทยา นาควัชระ,
2529: 32-33)
หัวใจดวงราวของ ฉวีวรรณ บุญปก "คือคนไทยนี่ พอเห็นเราเลนหนังไทยหรือหนังโปปุป
จะมองเราแบบฮื้ม..นี่แหละแบบวาดาวยั่วเมืองไทย กูตองเอาสักหนอย เอาเงินใหสองสามหมื่นมัน
ตองมานอนแลวอะไรอยางเนี้ย นอยเจอบอยมากเลย ซึ่งใจนอยไมเคยคิดอะไรอยางนี้เลย"
(ญาพรรณ, 2529 : 48)
"ผูชายสวนมากก็มักเปนแบบพระเอกในเรื่อง คือ ชอบนอนกับผูหญิง แตไมอยากแตงงาน
กันใหมั่นคงเปนเรื่องเปนราวไปเลย" (นารีรําพึง, 2529: 187)
ดิฉัน 2534
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"ตายก็ถามวาพรอมแลวเหรอที่จะแตงงานกับตาย ตัดสินใจแนเหรอ เพราะเขายังเด็ก อายุ
นอยกวาตาย 3-4 ป พอแมเขาก็ช็อคเล็กนอยตอนแรก คือ พอแมเขากลัววา ตายจะไปหลอกลูกเขา
ตายไมหลอก เพราะคําวาหลอกตายจะไปใชกับลูกเขาไมได เพราะลูกเขาเปนผูชาย ในขณะที่ตาย
เปนผูหญิงนะ" (คูรักตางวัย เพ็ญพักตร ศิริกุล, 2529: 194)
ยอด...สะใภ "ยอดสะใภนั้นเปนผักที่มีลําตนยาว ทอดยอดก็ดูแข็งกระดาง แตมีดอกสวย
มาก สีมวงสด ยามน้ําขึ้นเต็มตลิ่ง ผักยอดสะใภก็จะชูชอสูง แตใบแข็งกระดาง ไมโบกไปมา ตามลม
พัด จึงดูไมนาจับตอง ผูคนก็เลยเดินผาน ไมมอง พอผานก็เมินหนา เพราะรูดีวายอดผักชนิดนี้ เอาไป
ทําอะไรไมได กินก็ไมอรอย ลําตนแข็ง แมจะมีดอกสีสวยก็ตาม ผูคนไมสนใจ" (ตะกรา, 2534: 308)
"การจะมีเมียนอยสักคนแลดูเสมือนเปนความปรกติของสังคมไทย ที่ใครๆก็พูดถึงกัน
แปลกแตจริง...ที่คนที่ควรอายที่สุด กลับไมรูสึกอาย...ซึ่งไดแกผูชาย คานิยมของการมีเมียนอยใน
สังคมไทยนั้น เปนอิทธิพลที่สูงมาก ทําใหผูชาย "กลา" มีเมียนอย กลายเปนความโก ไมอาย ฝายที่
อายคือ เมียหลวง" (วิทยา นาควัชระ, 2534: 32)
"ขัดแยงกันตลอด แมเรื่องหลับนอน เขาไมเคยสนใจความรูสึกของดิฉัน เวลาเขาตองการ
เขาตองได ถึงแมดิฉันไมมีอารมณ เหมือนเปนการขมขืน ดิฉันตองยอม เพราะเปนเมีย เขาอยากทํา
อะไรก็ตองยอม" (วิทยา นาควัชระ, 2534: 32)
"แมมายอยากเปนเมียนอย หาแฟนใหมอยาก, เปนหลวงไมได...เปนนอยก็เอา" (วิทยา
นาควัชระ, 2534: 32)
"การกรรโชกในที่ทํางาน เราลองพิจารณากันดูสิวา อะไรคือการกรรโชก หรือ sexual
harassment อเมริกากําหนดการกระทําดังตอไปนี้วาเปนการขมขูทางเพศ, คําพูดกํากวมแทะโลมทาง
เพศ, ภาพโปสเตอรโปๆแสดงเจตจํานงยั่วยวนทางเพศอยางโจงแจง ที่ผูชายนํามาติดที่ทํางาน ซึ่งมี
เพื่อนรวมงานเปนหญิงอยูดวย, การเชื้อเชิญชักชวนใหหลับนอนดวย เพื่อการแลกเปลี่ยนตางๆเกี่ยว
กับหนาที่การงาน หรือการเลื่อนตําแหนง, การแตะเนื้อตองตัว ผูหญิงสวนใหญนั้นหากถูกชาย
ลวนลามหรือถูกขมขืนกระทําชําเรา ก็จะมีความรูสึกลึกๆวาตนเองนั้นมีสวนรับผิดชอบในการ
กระทําผิดอันนี้ดวย แมแตผูหญิงดวยกันเมื่อไดยินวาใครโดนลวนลาม ก็มักจะคิดไปในทางเขาขางผู
ชายวาหญิงคนนั้นใหทา" (มาลาลัย, 2534: 74-75)
ดิฉัน 2539
ผูหญิงมีชู "ผูหญิงไทยถูกกําหนดความเปน "ผูหญิง" ไวใหเปนคนเรียบรอย รักนวลสงวน
ตัวมานาน ยิ่งในสมัยโบราณ อยาวาแตคําวามีชูเลย แคผูหญิงแสดงความสนใจผูชายมากไปหนอย ก็
จะถูกหาวา "ไมงาม" เสียแลว ใครที่มีชูจะถูกกลาวหาและถูกตราหนาวาเปนกากี หรือวันทอง ฯลฯ
เสียผูเสียคนไปเลย จึงเปนเรื่องเสียหายมาก แตเวลาผูชายมีชูกลับเห็นวาเปนเรื่องปรกติ เพราะเชื่อวา
"เปนผูชายตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม" หรือ "ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร โบราณวา" ผูชายจึง
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เที่ยวงอกและวางไขไวเปรอะไปหมด ไมนาดูจนถึงทุกวันนี้ แตเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน จึงมีขาววาผูหญิงมีชูมากขึ้น ทั้งที่แอบมีชูอยางลับๆ
และมีชูชนิดสามีรูเรื่อง มีการวิเคราะหกันวา ผูหญิงที่มีการงาน มีการศึกษาดี พรอมใจกันมีชูมาก
ขึ้น" (วิทยา นาควัชระ, 2539: 44-46)
ครั้งแรกในชุดวายน้ํา สัมภาษณ สุดา ชื่นบาน วัย 51 ป "การสวมชุดวายน้ําในสมัยกอน ไม
ใชเรื่องงายดายไรกังวล เหมือนในปจจุบันเลยแมแตนอยคือตอนเด็กๆนี่ไมมีโอกาสไดใส กวาจะใส
ชุดวายน้ําครั้งแรก ก็คือตอนที่มีลูกแลว" (อโนมา, 2539: 220)
"เขาอยากจะทําแทง พวกนี้จะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีหลายระดับอายุ หลายสาขาอาชีพ
ซึ่งตัวเลขเยอะจนนาตกใจวา ขณะนี้นาจะมีการทบทวนสถานการณ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาใน
เมืองไทยแคไหนเพียงใด ที่ผานมากฎหมายอนุญาตใหผูหญิงทําแทงได เฉพาะกรณีถูกขมขืนหรือ
ดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพของมารดาและบุตรในครรภ เราไดมีการพยายามใหกฎหมายมีความยืด
หยุนครอบคลุมสําหรับกรณีที่อาจจะมาจากปญหาการวางแผนครอบครัวลมเหลวดวย เชน บางคนมี
ลูก 2-3 คนแลว เกิดทองขึ้นมาอีก ไมรูจะทําอยางไร ก็ไปแกปญหาตามคลินิกเถื่อนตางๆเปนเรื่องที่
คอนขางออนไหว และลอแหลมตอศีลธรรมอยางมาก เพราะการแกปญหาในลักษณะดังกลาว คือ
การแกที่ปลายเหตุ เนื่องจากในความเปนจริงนั้น เราไมอยากสนับสนุนใหมีการทําแทงอยูแลว"
(อโนมา, 2539: 220)
"สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ เพศศึกษาสําหรับเยาวชนจะมาจากบรรดาสื่อลามกตางๆ ซึ่งเขา
ไปเรียนรูกันเอง ทั้งจากหนังสือ ภาพยนตร คาราโอเกะ จนกาวไปถึงขั้นอินเตอรเน็ตแลว สื่อตางๆ
เหลานี้ ไมไดสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง แตกลายเปนในลักษณะกระตุนใหผูดู ผูอาน เกิด
จินตนาการในเรื่องการมีเพศสัมพันธมากกวา เราไมมีการเรียนการสอนที่ถูกตองเลย เพศศึกษาก็
สอนแคเรื่องของสรีระ พอเรื่องที่ลึกซึ้งกวานั้นก็ไปเรียนรูกันเอง กลายเปนอยางนั้นไป เพศศึกษาที่
แทจริงตองเริ่มที่ครอบครัว พอแมเองตองเขาใจ และตองยอมรับวา เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติ ไม
ใชเรื่องลี้ลับพิสดารจนไมสามารถทําความเขาใจกับลูก" (อโนมา, 2539: 220)
"สังคมเรามีความคาดหวังมากเกินไป อยางสมมติผูหญิงเกิดทองขึ้นมานี่ ผูหญิงตองรับผิด
ชอบแตผูเดียว คนเปนพออยูที่ไหน ตรงนี้แหละที่ทําใหผูหญิงตองคิดหนัก เพราะฉะนั้น เราตองให
ความสําคัญกับการตัดสินใจของผูหญิงเปนหลัก" (อโนมา, 2539: 220)
"การรณรงคในเรื่องของการเปนครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งควรจะเปนทั้งหญิงและ
ชายตองมีความรับผิดชอบรวมกัน เพราะที่ผานมา ดูเหมือนหญิงไทยจะเปนฝายเสียสละมากไป
หนอย สังคมเลยมองไมคอยเห็นปญหา" (อโนมา, 2539: 220)
สัมภาษณ มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วัย 55 ป "ในทางพุทธ
ศาสนา การคุมกําเนิดเปนความถูกตองหรือเปลา บาปมั้ย เพราะยังมีชาวบานอีกมากที่ยังไมแนใจ
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ตรงจุดนี้ มีขอมูลที่เปนคําตรัสของพระพุทธเจาวา "การเกิดบอยๆเปนทุกข" ซึ่งอาจจะแปลวาลูกมาก
จะยากจนก็ได เพราะงั้นตรงนี้ก็ไมขัดตอหลักพระพุทธศาสนา" (อโนมา, 2539: 220)
นวรัต ไกรฤกษ เจาของนาม "หมอนพพร" "คนสนใจเรื่องเพศศึกษากันมาก เปนเพราะวา
สังคมเราปดกั้น" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2539: 269)
"พอบานหลายคนถือหลักวาการเปนเครื่องพิสูจนความเปนชายชาตรีของตน คือการไดผู
หญิงหลายๆคนไวเปนเมีย" (นนทภิญญ, 2539: 80)
"ภาพเปลือย Nude เปนศิลปะหรืออนาจาร ศิลปะเปนเรื่องของความสุนทรี อนาจาร เปน
เรื่องของสันดานดิบ คนถายภาพนูดที่เกงเขาจะมีวิธีเสนอภาพไมใหแลดูอุจาด อนาจาร จนเขาขาย
ผิดกฎหมายงายๆหรอก สรีระที่สวยงามถูกเสนอออกมาอยางบรรจงและวิจิตร บดบังของสงวนที่มี
ความจํากัด "อนาจาร" วางควบคูอยู ดวยมุมกลอง แสง เงา หรือองคประกอบเครื่องประดับฉาก งาน
ถายภาพ Nude ก็เปนงานเสี่ยง เสี่ยงตอการเสียชื่อเสียงไงครับ คนชอบก็มี ตอตานก็มาก แถมคํา
วิจารณถึงครอบครัว ญาติพี่นอง ตองไดรับความอับอาย ตัวเองไมอาย แตญาติอาย"
(วิทยา
นาควัชระ, 2539: 44)
"sex เปนแรงขับที่เกิดขึ้นและมีอยูในตัวมนุษย ถาถูกยั่วยุใหแสดงออกมาแบบตรงไปตรง
มา โดยไมมีการประยุกตมากขึ้นๆ ผูคนจะหมกมุนกับเรื่องทางเพศ และขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาด
พลังที่จะทําสิ่งที่สรางสรรค นักปราชญ นักคิด รูและเขาใจมานานแลว จึงพยายามใหผูคนรูจักวิธีกด
เก็บ พัฒนา sex ใหถูกตอง เพื่อที่จะไดเกิดสิ่งที่สรางสรรคมากขึ้นในสังคม ไมใหแสดงเรื่องของ sex
ออกมาแบบตรงไปตรงมา" (วิทยา นาควัชระ, 2539: 44)
ดิฉัน 2544
"เคยไดยินผูชายบางคนชื่นชมนักหนากับการที่ตนเองสามารถหลองลวงผูหญิงมาเปน
ภรรยาไดหลายคน "ผมนี่แหละเพื่อนๆซูฮกเลยวา ขุนแผนกลับชาติมาเกิด" เขาคุย อิทธิพลของความ
เชื่อโบราณวาชายที่เกงกาจตองมีหญิงในชีวิตหลายๆคน" (นนทภิญญ, 2544: 76)
"อยากจะบอกวาอารมณทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติ แลวก็มันมีพลังมหาศาล ผูชายและผู
หญิงเกิดความรูสึกนี้กันไดตลอดเวลา โดยปราศจากความรักดวยซ้ํา บางทีเซ็กสก็เปนเรื่องของราง
กายลวนๆ ขณะเดียวเซ็กสก็อาจเปนสิ่งที่ดี" (ชานชาลา, 2544: 235)
"ผูหญิงหลายคนสารภาพวาที่ตองแตงงาน เพราะตองการ legal sex คือมีเซ็กสกับเพศตรง
ขามอยางถูกกฎหมาย" (นนทภิญญ, 2544: 76)
"ความหมายทางดานจิตเวชศาสตร ถามวา เซ็กสปรกติคืออะไร คือเพศสัมพันธที่เกิด
ระหวางผูใหญกับผูใหญที่เต็มใจจะมีความสัมพันธทางเพศตอกันดวยความรัก" (โสภิษฐ, 2544:
108)
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"เราก็ตองศึกษาวาจะทําอยางไรใหถูกกฎหมาย ก็เลยมาไดสูตรสําเร็จวาทําเพนทเฮาสเอาโป
แคคนไทยรับได แคเห็นนม ขางลางไมเห็น เพราะคนไทยรับไมได ผิดศีลธรรม นาเกลียด" (มินตรา,
2544: 278)
"ไมไดพูดกับลูกจริงจังแบบในหนังฝรั่งที่คุยกันเรื่องเซ็กส มันก็ยังมีขอบเขตตรงนั้นอยู แต
เราคิดวาโรงเรียนอินเตอรฯ เขาสอนวาเซ็กสเปนอยางไร เราไมกลาพูด เราก็ยังรูสึกเขิน เขาก็เขิน
(หัวเราะ)มันยังมีความเปนไทย ซึ่งอันนี้ความจริงแลวมันไมถูกนะ แมแตเรามีแนวคิดฝรั่งมาก เรายัง
เขินเลยนะ" (มินตรา, 2544 : 278)
"ขงจื๊อ เห็นวา การมีภรรยาหลายคนไมผิด หากวาชายผูนั้นสามารถเลี้ยงดูได" (ประยงค อนั
นทวงศ, 2544: 358)
"เซ็กสมันก็เปนทักษะอยางหนึ่ง ยิ่งขึ้นเวทีก็ยิ่งเกง มือใหมอยางคุณอยาใจรอน ถาคุณเปน
หญิงไทยแทแตโบราณ ลึกๆแลวเซ็กสสําหรับคุณอาจจะเปนอะไรที่นากลัว นาอาย เปนเรื่องไมสม
ควรหรือเปลา" (ชานชาลา, 2544: 353)
"การปฏิบัติตนในการรวมหอลงโรงกับเจาบาว เชน ใหเจาสาววางเฉยตลอดเวลาที่มีการ
รวมหลับนอนกัน โดยใหฝายเจาบาวเปนฝายเริ่มกอนเสมอ พรอมกันนั้นก็สอดผาไหมสีขาวใตตัว
เจาสาว เพื่อเอาไวเช็ดโลหิตจากอวัยวะเพศหลังจากไดรวมรักแลว หากผาไหมสีขาวนั้นปราศจาก
คราบโลหิต เจาสาวจะถูกหามขึ้นเกี้ยวทางประตูหลังบาน แสดงวานางไดเสียความบริสุทธิ์กอนแตง
งาน จึงตองกลับบานของตน การที่จีนถือความบริสุทธิ์ของเจาสาวเปนสิ่งสําคัญ ก็เปนไปตาม
ทรรศนะของขงจื๊อที่กลาวสรรเสริญไว" (ประยงค อนันทวงศ, 2544: 370)
"ขาวครึกโครมในหนาหนังสือพิมพเมื่อเร็วๆนี้ ที่บอกวาขาราชการซี 7 ของกระทรวงแหง
หนึ่งถูกรองอธิบดีซี 9 ไลปล้ําหลังเลิกงาน คงเปนเหมือนทํานบกั้นน้ําที่ระเบิดออก ทําใหผหู ญิง
ทํางานอีกหลายตอหลายคนเผยปญหาลับคับอกที่เก็บไวในใจออกมาตีแผใหใครๆรู" (นนทภิญญ,
2544: 76)
"ทําไมเด็กผูหญิงจึงไมปองกันโรคเวลามีเซ็กส ผูหญิงไมกลาปฏิเสธเมื่อชายไมปองกัน
เพราะกลัวเขาไมรัก แลวตัวเองก็ไมกลาพกถุงยางอนามัย เพราะกลัวผูชายหาวาชํานาญเวที ผูชาย
บางคนไมกลาพกถุงยางเวลามีเซ็กสกับแฟน กลัวแฟนเห็นวามีถุงยางแสดงวาเตรียมพรอมสําหรับ
สําสอน จึงปลอยเลยตามเลย ไมปองกันเวลามีเซ็กส จึงติดโรคไดงาย" (วิทยา นาควัชระ, 2544: 55)
"ศาสนาของคาทอลิกหามมีเซ็กสกอนแตงงาน เพราะความหมายของเซ็กสที่แทจริงมีไดที่
เดียวภายใตการแตงงานเพื่อการสรางชีวิตใหม" (ทอดด ทองดี, 2544: 253)
"ในสังคมไทยที่ผานมาผูหญิงถูกสอนใหเขาใจเซ็กสนอยมากแมกระทั่งในการแตงงาน เรา
เคยถามชาวบานวานอนกับสามีแลวเปนความสุขของเราทั้งคูไหม เคยฟงหลายคนบอกวาเปนเรื่อง
ของสามีมากกวา ผูชายในประเทศไทยจะเบื่อมากกับการฟงขออางของผูหญิงในเรื่องอารมณ เริ่ม
จูบกันแลวผูหญิงจะบอกวา ฉันเปนผูหญิงไทยนะ" (ทอดด ทองดี, 2544: 254)
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"อาชีพหนึ่งที่อยูยั้งคูโลกมานานนับพันปก็คืออาชีพ "ขายบริการทางเพศ" แตกอน (ก็เมื่อไม
กี่สิบปนี้เอง) ผูหญิงที่ขายบริการทางเพศในสังคมไทยสวนใหญเปนผูหญิงที่โดนลอลวงหรือบังคับ
ขืนใจ รวมกระทั่งจําใจ (อาจเพราะตองทดแทนบุญคุณพอแมที่นําลูกมาขาย) ประกอบอาชีพขาย
บริการทางเพศ จนถึงในยุคปจจุบันนี้ การณกลับกลายเปนวา เหลา "บุปผา" นารีที่ยึดอาชีพนี้ลวน
แลวแตเกิดความสมัครใจ และยินยอมพรอมใจของเจาตัวแทบทั้งสิ้น อาชีพนี้เปนอาชีพที่ไมยั่งยืน
แลวคนสวนใหญก็ดูถูกเหยียดหยาม" (เจียนละออ, 2544: 109)
"ไมรูจักจุดสุดยอด แตงงานมาหลายปแลวคะ ไมแนใจวาเคยถึงจุดสุดยอดแลวยัง จะรูไดยัง
ไงคะวาถึงหรือไมถึง แลวถายังทํายังไงใหถึงดีละคะ แปลวาเราไมเกงเรื่องนี้ดวยหรือเปลา ผูหญิง
บางคนก็ไมกลาที่จะปลดปลอยอารมณเต็มที่ เพราะมีกําแพงขวางกั้นมากมาย กําแพงความคิด วัฒน
ธรรม ความอาย พื้นเพการเลี้ยงดูอบรม" (ชานชาลา, 2544: 320)
"พูดถึงคําวา "ทําแทง" แลวคนไทยสวนใหญฟงดูแสลงหูและเห็นเปนเรื่องผิดศีลธรรมกัน
เสียหมด ทั้งที่จริงๆแลวมีความจําเปนดวยเหตุผลทางการแพทยที่หญิงตั้งครรภบางคนไมสามารถจะ
อุมทองไปจนครบกําหนดได หลังๆก็เลยมีบัญญัติศัพทใหมวา "ยุติการตั้งครรภ" เพื่อใหฟงดูดีขึ้น"
(ช.พฤกษา, 2544: 35)
"เธอรูไหมวาแมยาคุมกําเนิดจะมีมา 40 ปแลว แตในหลายสังคม ยาคุมก็ยังถือเปนยาตอง
หาม โดยเฉพาะในสังคมที่เครงศาสนา ซึ่งถือวาการคุมกําเนิดเปนบาป และจะทําใหผูหญิงปลอย
เนื้อปลอยตัวมากขึ้นในเรื่องเพศสัมพันธ
อาจถือไดวาเปนครั้งแรกที่ผูหญิงมีอิสระในการเลือก
กําหนดเวลาที่เธอตองการตั้งครรภหรือมีลูกไดดวยตัวเอง ยาเม็ดคุมกําเนิดไดกลายมาเปนสัญลักษณ
ของการปฏิวัติทางเพศนั่นเลยเชียว" (เรณุกา, 2544: 275)
"ชวยตัวเอง ตอนนี้อายุใกลสามสิบเต็มทีแลวคะ แตยังไมมีแฟน เวลามีอารมณทางเพศขึ้น
มาก็ไมรูจะทํายังไง อยากลองชวยตัวเองบาง แตก็ทําไมเปน และรูสึกวามันนาอาย อายตัวเองดวย
อยากลองดวยไมกลาถามใคร ถามมานี่ก็อายนะคะ แตก็ไมรูจะถามใคร มีอะไรแนะนํามั้ยคะ ผูหญิง
ไทยๆอยางเรา เติบโตมากับกรอบความคิดเรื่องเพศที่แนนหนา บางทีก็ผิดธรรมชาติไปนิด แมแต
รางกายเรา บางครั้งเรายังอายตัวเอง อายที่จะดู อายที่จะสํารวจ อายที่จะหยอกลอกับมัน ทั้งที่รางกาย
เราเองแทๆ" (ชานชาลา, 2544: 331-332)
ขวัญเรือน 2524
"เวลานี้โรคขมขืนกําลังระบาดไปทั่วโลก อาจจะเปนเพราะเครื่องลอใจ และปลุกใจทางเพศ
เกลื่อนกลาดไปในสื่อมวลชน แทบทุกประเภทก็วาได ทั้งๆที่กรุงเทพฯมีบารและคอฟฟชอพ 326
แหง สถานอาบอบนวด 120 แหง ยังงั้นยังไมพอ ก็เห็นจะเปนเพราะ "ขมขืน" นั้นฟรี ไมมีคาบริการ
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ละมัง อันตรายของผูหญิง วาจะตองอยูในสังคมดวยความหวาดกลัวเพียงไร หญิงกันเองก็ตองรวม
กลุมกันชวยกันตอตาน เพิ่มโทษฆาตกรบากาม" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2524: 41)
"นาแปลกอยูอยางหนึ่ง ผูหญิงที่สําสอนมากๆมักจะตั้งครรภยากเปนการคุมกําเนิดไปใน
ตัว" (บพิธ เฟองนคร, 2524: 129)
"เราชวนผูชายเที่ยวจะนาเกลียดไหม และถาใหของเขากอนจะเปนไรมั้ย ไมดีสําหรับใน
สังคมไทยเรา" (พนิดา, 2524: 12)
"สําหรับฐานะคนไทยโดยทั่วไป สวนใหญผมขอยืนยันวามีลูกสองคนก็นาจะพอ และขอ
ฝากคําขวัญอีกคําหนึ่ง เพื่อใหชินตาชินปากตอไปวา "ครอบครัวไทยสมัยใหม มีลูกไมเกินสอง"
ครับ" (โอภาส ธรรมวานิช, 2524: 74)
"ความจริงทั้งผาโจงกระเบน และผาแลวอมแวมชวนมองอยูในตัวแลว แตคนสมัยกอนก็ไม
ไดถือสาวา "โป" เพราะเขารูดีวาใชกันมาอยางนั้นนมนาน" (เต็มศิริ บุณยสิงห, 2524: 35)
"เรียกวาถาไดรับความรวมมือแลวละกอ อาชญากรรมทางเพศจะไมเกิดขึ้น อานแลวก็คือ
พลิกฟนคําเตือนเกาๆ ที่เปนหมันมาหลานหน อยางเชน เรื่องแรกก็เตือนวา อยาแตงตัวใหเห็นเนื้อ
หนังมังสามากกวาตัวผา ไมควรนุงกางเกงขาสั้นมากๆ ที่ถาสวมเสื้อเชิรตยาวปกติ ก็จะคลุมกางเกง
มิด คิดวาสวมแตทอนบน กระโปรงก็อยาสั้น แหวกมาก แปลวายอมใหแหวกแตอยามาก" (เต็มศิริ
บุณยสิงห, 2524: 38)
"ทําไมชีวิตหนูจึงมีแตเรื่องโหดรายทารุณแบบนี้ ตองผานผูชายมาตั้ง 2 คน หากหนูพบใคร
สักคนที่เขารักหนู เขาจะทราบหรือเปลาวาหนูไมบริสุทธิ์ มีสามีมาแลว 2 คน หนูไปขายตัวดีไหม
ในเมื่อหนูไมมีอะไรเหลือแลว ผูหญิงมีสามี 3 คน เขาเรียกวากากีใชมั้ย หนูกินยาตายดีไหม"
(โอภาส ธรรมวานิช, 2524: 77)
"ปญหาเกิดจากเขาใจเซ็กสในแงลบ การที่คณ
ุ และแฟนแอบลักลอบประกอบความสัมพันธ
ฉันสามีภรรยา เปนเรื่องที่คุณเองมีความวิตกกังวลแอบแฝงในจิตใตสํานึกอยางถอนไมขึ้น ความรู
สึกตางๆจึงถูกบดบังไปอยางผิดธรรมชาติ คุณเปนคนไดรับการอบรมวา เซ็กสเปนของสกปรกมาก
เกินไป" (โอภาส ธรรมวานิช, 2524)
"ดิฉันไมเคยสําเร็จสักครั้งเดียว แตพอสามีถามดิฉันก็จะตองแกลงโกหกวาเสร็จทุกครั้ง
เพราะดิฉันกลัววาเขาจะไมสบายใจ และอยากใหเขามีความสุขมากๆ" (คลินิคขวัญเรือน, 2524: 127)
"ผาตัดทําสาว
ที่ญี่ปุนผูหญิงที่เสียสาวหรือเสียความบริสุทธิ์มีการผาตัดทําสาวใหมีเยื่อ
พรหมจารียที่ขาดไปแลวใหเกิดขึ้นไดใหมอีกเหมือนกับของจริง เพื่อเจาบาวที่แตงงานดวยจะไดชื่น
ใจภูมิใจและเขาใจวาเจาสาวของเขาเปนสาวพรหมจารียทั้งแทง และทางเจาสาวเองก็ไมตองกังวลวา
เคยเสียสาวมาแลว" (แพทยนิรนาม, 2524: 113)

152

"ตอนที่เขาทําหนู อวัยวะเพศเขาไมไดผานเขาไปในชองอวัยวะเพศหนูนะคะ เรียกวาเสีย
ความบริสุทธิ์หรือเปลาคะ" (บพิธ เฟองนคร, 2524: 161)
"แฟนหนุมขอพิสูจนความบริสุทธิ์ เคาบอกเคาอยากพิสูจนวาหนูบริสุทธิ์หรือเปลา แตหนู
ไมยอม เคาก็หาวาหนูไมรักเคา" (โอภาส ธรรมวานิช, 2524)
"เรื่องบนเตียงดิฉันถือมากไมเคยคิดวาเปนเกมสถือเปนสวนประกอบในบางครั้ง ดิฉันไม
กลากระทํา คือเลาโลมทําโนนจับนี่สามีได สามีดึงมือดิฉันจับหลายครั้งแตดิฉันปฏิเสธทุกครั้ง
เพราะอายไมกลาจับคะ ในบางครั้งเวลารวมกัน สามีบังคับใหดิฉันใชปาก แตดิฉันไมยอม ดิฉัน
โมโหมากตบหนาสามีอยางแรงสองครั้งติดตอกัน แตสามีไมกลาสูดิฉัน ดิฉันบอกวานี่คือเมียไมใชผู
หญิงหากิน หากความสุขพิสดารตองไปตามซองนั่น คนอยางฉันทําไมไดและจะไมทําตลอดไป
ดวย" (รุจน รมณีย, 2524: 70)
"การที่ผูหญิงใหผูชายกระทําตอตนเองเชนนั้นเปนผูหญิงที่ “เลวทราม” และใจแตกใชหรือ
ไมคะ" (รุจน รมณีย, 2524: 69)
"ดิฉันเปนนักศึกษาปที่ 4 เรียนหนังสือเกง ไมคอยสวย ดิฉันเรียบรอยเปนคนดีในสายตา
ของพอ-แม คนรอบขาง และเพื่อนๆ แตจริงๆดิฉันแสนที่จะเลว คือดิฉันมีความสัมพันธกบั แฟนถึง
ขั้นไดเสียกัน ตั้งแตตอนดิฉันอยูป 1 ดิฉันรูวาสิ่งที่ดิฉันทํามันผิด มันนาทุเรศสําหรับคนที่มีการ
ศึกษา มีการอบรมศีลธรรมจากครอบครัวอยางดีพอควร" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 44)
ขวัญเรือน 2529
"คนแถวนั้นเขาเลาใหฟงวา ครอบครัวนี้ไมดี เมื่อกอนเคยเปนผูหญิงหากินจนมาไดสามีเปน
ตัวเปนตน" (สมศรี สุกุมลนันท, 2529: 72)
"ผูหญิงเปนหมัน เปนที่รังเกียจของสังคมยิ่งนัก เพราะสถานภาพของผูหญิงอยูที่การมีลูก
ยิ่งมีมากยิ่งดี คาของความเปน "เพศหญิง" จะหมดไปทันที ถูกสังคมในทองถิ่นของตนขับไลไสสง
และยากที่จะหาคูไดอีก เนื่องจากความเปนหมันของเธอ ซึ่งหมดโอกาสของการมีลูกนั่นเอง"
(สายพิณ เคราเซ, 2529: 124)
"จากความเชื่อถือวา ปุมกระสันนั้น เปนสวนของอวัยวะเพศ "ที่ดุดัน" นาเกลียด นากลัว
หรือเขาใจกันงายๆวา เปนสิ่งที่ไมเปนสิริมงคล (อัปรีย) คือ อาจจะทําอันตรายใหกับทารก ในขณะที่
ทารกคลอดออก และปุมกระสันนี้มีลักษณะรูปรางหนาตาเหมือนองคชาตอวัยวะสืบพันธของเพศ
ชาย ความนิยมและสามัญสํานึกแหงเพศของชาวอาฟริกันมีอยูวา ปลายองคชาตหนังหุมนี้ มีลักษณะ
รูปรางหนาตาเหมือน หรือดูคลายๆกับอวัยวะเพศของหญิง เพราะฉะนั้นความเชื่อถือที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะนี้ จึงใครที่จะกําจัดความเปนกึ่ง ครึ่ง กลางแหงสัญลักษณของเพศที่แทจริงออกไป คือเพศ
หญิงจะตองมีอวัยวะเพศหญิงที่แทจริง ปราศจากองคชาต คือปุมกระสันนั้นและเพศชายจะตองมี
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องคชาตที่ปราศจาก "นางหนู" คืออวัยวะเพศของสตรีเพศ การทําขริบนี้ เปนประเพณีสังคมสวน
รวม การจัดพิธีนี้แสดงถึงความมั่งคั่ง บงบอกถึงฐานะของครอบครัวของเด็กสาว จะมีการรองรํา
รวมวงสนทนา กินเลี้ยง นับวาวันนี้เปนวันที่ยิ่งใหญวันหนึ่ง คุณสมบัติกิริยามารยาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบตอเพศ เพราะวันนี้เธอจะไดชื่อวาเปนผูหญิง 100%" (สายพิณ เคราเซ, 2529: 126-128)
"มีนิยามของเพศหญิงโซมาเลียน กลาววา "making love-making hurts" รวมรัก-มันทําให
เจ็บ" (สายพิณ เคราเซ, 2529: 128)
"สามีบอกวาดิฉันไมคอยมีฟลลิ่ง คลายๆทอนไม ไดแตนอนเฉยๆ ดิฉันก็ไมทราบวาควรจะ
ทําอยางไร เพราะดิฉันเปนคนคอนขางเรียบรอย ไมทราบจะแสดงออกอยางไรดี" (รุจน รมณีย,
2529: 198)
"ปญหาที่พบหนักมากคือการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน ซึ่งทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภ
ตามมา และ 90% จะไดรับการแกปญหาจากเพื่อนชายใหไปทําแทง ปญหา "คุณแมยังเด็ก" ปญหา
ใหญที่นาหนักใจคือการที่เด็กสาวกลายเปน "คุณแมยังเด็ก" จะเกี่ยวโยงไปถึงการหยุดเรียนตลอด
เพราะสถานศึกษาสวนมากจะไมอนุญาตใหเด็กสาวที่เปนคุณแมกลับเขามาเรียนตอจนจบ และเมื่อ
ไมมีโอกาสเรียนจบโอกาสในการทํางานก็นอยหรือมีแตก็รายไดนอย สวนใหญแลวตองตกงาน
เลือดตกยางออกก็มีอาการอยางนี้แหละ ถาผมไมใชแพทยและเขาใจปญหาตางๆดี อยากจะกลาววา
"สมน้ําหนา อยากแรดไปทําไม"กอนสมรสไมควรเลย ตามคติประเพณีไทย แตถาสมรสแลววัยรุน
ไมเกิน 20 ป มีพลังและความตองการสูง ทุกวันทุกคืนก็ยังไหวครับ" (รุจน รมณีย, 2529: 196)
"Ms. เปนคํานําหนาผูหญิงยุคใหมที่ไมอยากใชคํานําหนาที่บอกสถานภาพชัดแจงวา แตง
งานแลวหรือยังเปนโสด เปนคํากลางๆไมบงบอกวาแตงงานแลวตามพฤตินัย หรือนิตินยั " (เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2529: 55)
"ขณะนี้หนูอายุ 19 ป เสียตัว 10 ครั้ง อาหมอวามากไปไหมคะ ก็มากเกินไปสําหรับสาวที่รัก
นวลสงวนตัว แตถาถือวาเปนกําไรชีวิตหาประสบการณแบบชาติตะวันตก ถือวานอยมากครับ"
(รุจน รมณีย, 2529 : 199)
"สมมติวาดิฉันไมไดแตงงานกับเขา แตมีคนใหมมาแทน คนใหมเขาจะทราบมั้ยคะวาดิฉัน
เคยเสียตัวมาแลว" (รุจน รมณีย, 2529: 198)
"ความเปนคนไทย ถาคิดวาใครจะนั่งตักกอดจูบกันเปนสิทธิสวนบุคคล ใครไมตองมาเดือด
รอนดวย คิดอยางนั้นไมใชคิดอยางไทย รักและสงวนลูกหลานไทย โดยเฉพาะสาวไทย ทานบอก
เอาไวแลววา ถามีกิจกรรมระหวางเพศเกิดขึ้น ผูชายได ผูหญิงเสีย สาวสมัยใหมหารูไมวา ที่ผูใหญ
หามเปดโอกาสใหผูชายก็เพราะทานเปนหวงผูหญิง เมื่อไรผูหญิงไมใชเปนฝายมีทอ ง เมื่อนั้นทาน
จะเลิกหวง" (สมศรี สุกุมลนันท, 2529: 148)
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"ดิฉันเปนสาวบริสุทธิ์ แตทําไมหัวนมของดิฉันจึงดํา ซึ่งดํามาตั้งแตเด็ก ไมใชเพิ่งมาผิด
ปกติ ดิฉันมีสีผิวไมขาวไมดําคือปานกลาง ไมทราบวาสาวบริสุทธิ์คนอื่นๆจะเหมือนดิฉันรึเปลา
ดิฉันเคยไดยินมาวา สาวบริสุทธิ์ตองมีหัวนมสีแดง ถาหากเปนสีดําหรือสีคล้ําแลวละก็ ผูหญิงคน
นั้นตองผานผูชายมาแลวแนนอน" (รุจน รมณีย, 2529: 202)
ขวัญเรือน 2534
สัมภาษณ คลอเดีย ชิฟเฟอร "ฉันตอตานอยูเรื่องเดียวเทานั้นแหละคะ คือเรื่องที่เขาสราง
มโนภาพใหเปนผูหญิงแบบ hot หรือเปนพวกตุกตาทางเพศ" (คิ้วนาง, 2534: 77)
"ดิฉันเปนหญิงหมายขันหมาก นารังเกียจมากใชไหมคะ มันเปนตราบาปประทับตราใหผู
หญิงหรือเปลา ดิฉันจะเริ่มตนใหมไดหรือไม" (รุจน รมณีย, 2534: 283)
สัมภาษณ ลีลาวดี วัชโรบล "ถาเขาดูหนัง เขาจะวิพากษวิจารณ ถายแบบ...เขาก็ดูแบบเปด ๆ
แลวก็ไมใสใจ ไมคอยไดดู นอกจากวา มีหนังสือพิมพจี้จุด ทําใหเขาดู ถาชุดโปไปจะเริ่มโวยวาย แต
จริงๆไมคอยมีอยูแลว" (รุจนีณีย-ฑริญา, 2534: 80)
"สามีตองการเปนคนแรกของภรรยา แตภรรยายอมเปนคนสุดทายของสามี"
(สมศรี
สุกุมลนันท, 2534: 141)
สัมภาษณ พัชนียา พุฒมี "เปนความรูสึกเหมือนกับเราตักน้ําใสตุมแลวยังไมเต็มดี แตพอ
แตงงานแลวรูสึกวาเต็มเปยม สมัยนี้การแตงงานกันทางพฤตินัยกอน ดิฉันวามีเปอรเซ็นตเปนสวน
มาก ดิฉันไมแครเลย บางคนเขาแหย อะไรกันเพิ่งแตงงานเดือนมกราคมนี้เอง คงไมมีใครพูดถึงใคร
ในทางดีตลอด ไมจําเปนตองแครสังคม ชีวิตของเรา 2 คนแฮปปดี" (ในตอนนี้ครอบครัวของเธอก็
กําลังเฝารอวันสําคัญอยางจดจอ เพราะในอีก 3 เดือนขางหนาเธอก็จะกลายเปนคุณแมแลว) (รุจณียฑริญา, 2534: 112-115)
"ดิฉันรูแลวละครั้งนั้นมันไมใชความรัก มันคือความหลงและความโงเขลา ดิฉันเสียดาย
เหลือเกิน เสียดายความบริสุทธิ์ อยากไดความบริสุทธิ์นั้นคืนมามอบใหสามีที่แสนดีคนนี้ ดิฉัน
สงสารเขาที่ตองมารับกากเดนจากซาตาน" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 74)
"สําหรับคนไทย หญิงชายไมไดรับอนุญาตใหถูกเนื้อตองตัวกันอยางจงใจ ทานวา "ไดตอง
ตัวนับวาเปนสามี" ทานวา จับมือถือแขนไดแลว อยางอื่นจะตามมา ซึ่งก็จริงของทาน ทานใชวิธีตัด
ไฟแตตนลม นางในวรรณกรรมไทยทุกคน ตระหนกอกสั่นขวัญแขวนทั้งนั้นเมื่อตองมือพระเอก
เพราะเกิดมาไมเคยมีใครมาแตะเนื้อตองตัว ทานถือวา ผูหญิงตองสงวนเนื้อตัวไวใหแกสามี อยาวา
แตการสัมผัสรางกายระหวางชายและหญิงเลย ระหวางพอแมลูกก็ไมนิยม พอแมจะจูบจอมถนอม
เกลาก็แตเมื่อลูกยังเล็กไมเดียงสาเทานั้น แตพอโตขึ้นหนอยก็เลิกกอดจูบลูก" (สมศรี สุกุมลนันทน,
2534: 74)
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ขวัญเรือน 2539
สัมภาษณ สุนทรี เวชานนท เจาของกิจการรานอาหารเฮือนสุนทรี "อิมเมจของคนเหนือ
ปจจุบันคือผูหญิงที่ไปขายบริการ ปญหาโสเภณี ปญหาตกเขียว นี่คืออิมเมจของคนภาคเหนือ"
(พิมพพะวา, 2539: 175)
"คานิยมพรหมจรรย ไดเสียกับผูชายคนไหนแลว ก็ควรเปนภรรยาเขาชั่วชีวิต"
(สมศรี
สุกุมลนันทน, 2539: 66)
"วันวาเลนไทนไทยนั้น สาวๆเสียตัวหรือเสียความบริสุทธิ์มากที่สุดใน 365 วัน หรือ 366
วัน" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 96)
"หนูไมชอบใชปากกับอวัยวะของเขา จะทําใหเขาคิดไหมคะวาหนูจะไมรักเขาจริง รังเกียจ
แมกระทั่งอวัยวะของเขา" (รุจน รมณีย, 2539 : 159)
"เคยบอกรุนนองมั้ยคะวาอยาถายภาพนูด ก็เปนสิทธิ์ของแตละคน หามไมได แตในอนาคต
คือจะสอนใหรูวา ถาเกิดเราแตงงาน หรือเราจะมีแฟนเปนคนไทยเขาจะไมยอมรับในตรงนี้ อยางพี่
กับคนไทยเราก็ไมไดแตง จะมีแตงก็แตแฟนคนที่เปนฝรั่งเทานั้นเอง คือเกิดเปนผูชายดีๆ พอแมเขาก็
คงไมใหเราหรอก ถาเกิดเขารับไดก็ไมมีปญหา สวนมากนะไมมีใครยอมรับ" (ปรมัตถ, 2539)
"ผมมั่นใจวาผมไดใหความสุขทางเพศสัมพันธกับภรรยาของผมโดยทุมเทมาตลอดและ
ภรรยาผมคงปฏิเสธไมได แตผมกําลังเบื่อเธอมากๆ สาเหตุคือเธอปฏิเสธบทบาทของ "ผูริเริ่ม" และ
"ผูกระทํา" ซึ่งเธอเชื่อวาเปนเรื่องของผูชาย ฝายหญิงควรมีหนาที่เพียงการตอบสนอง และการรับให
กระทําคือการใหความสุขแกสามีแบบที่กุลสตรีพึงกระทํา ถาผมตองการเมื่อไรเธอก็จะสนองใหได
ทุกเมื่อ ผมไมเคยยุงเกี่ยวกับหญิงอื่นใดเลยนับตั้งแตพบและแตงงานกับภรรยาผม แมสถานภาพของ
ผมทําใหมีโอกาสเสมอ เพราะผมรังเกียจคานิยมของสังคมไทยที่ยอมรับใหชายไปทําอะไรนอกบาน
แบบที่หญิงทําไมได แตเดี๋ยวนี้ผมชักเริ่มอดใจไวไมได อยางนอยผมไดเริ่มคิดที่จะทําเพราะยังฝงใจ
กับความสุขแบบที่เคยไดรับ ที่ผมยับยั้งชั่งใจไวไดอยูก็เพราะความรูสึกรับผิดชอบตอภรรยาของผม
เทานั้น ผมหวั่นใจวาสักวันถาไมมีความเปลี่ยนแปลงผมคงยั้งใจไวไมอยู" (รุจน รมณีย, 2539: 158)
"ไมวาสมัยนี้หรือสมัยไหนๆ ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของอยูเสมอในสิ่งที่เราสมมติวาเปน
ความรัก คนไทยมีสํานวนซึ่งบอกไวชัดเจนเปนการไดเสีย สวนใหญแลวผูชายเปนฝายได ผูหญิง
เปนฝายเสีย ถาไดเสียเสมอกันทั้งคูนับวายุติธรรม เมื่อมีความยุติธรรมเกิดขึ้นความถูกตองยอมตาม
มา ถามองในแงนี้ ชั่งน้ําหนักกันแลว ผูหญิงมักเสียเปรียบเสมอ เพราะไดมอบสิ่งที่สังคมเห็นวามี
คาที่สุดสําหรับผูหญิงคือ พรหมจรรย ผูหญิงไดสิ่งตอบแทนคือความคุมครองปองกันจากผูชาย ได
ทรัพยสินเงินทอง ไดสิ่งสมมติทั้งหลายที่ผูชายมี ไดแก ยศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหนง เปนตน ผูหญิงที่
ไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้เปนคาตอบแทนกับพรหมจรรย จะสมน้ําสมเนื้อกันหรือไม ดูที่ความสมมติของ
ทั้งสองฝาย ในสมัยปจจุบัน คานิยมพรหมจรรยไมไดมีคาสูงสุดสําหรับผูหญิงดังเกากอน ที่พูดนี้
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เปนการเดาจากที่รูเห็นไมไดมีการวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร คนรุนใหมอาจเห็นวาการมีเพศสัมพันธ
คือความจําเปนทางกายเชนเดียวกับการกินขาว แตสังคมยังไมอนุญาตใหประพฤติอยางโจงครึ่มเสีย
ทีเดียว ไมแครปากและสายตาของผูอื่นเลย ผูประพฤติถูกตําหนิ ซ้ํารายถาเกิดมีทองขึ้นมา ตกหนัก
อยูที่ผูหญิงฝายเดียว" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 70)
"ผูหญิงในสังคมไทยถูกกดขี่ในเรื่องนี้มาโดยตลอด และนอกจากนั้นผูหญิงไทยยังถูกปลูก
ฝงพฤติกรรมใหเปนกุลสตรีที่ตองเก็บกดความรูสึกเรื่องนี้จนตองมีกิริยาอาการสงบเสงี่ยมไวเนื้อไว
ตัวในเรื่องความรักแบบชูสาว" (ศุภกรณ อัตโชติ, 2539: 96)
"เมื่อผูหญิงถูกขมขืน ประเด็นแรกที่คนในสังคมคิดก็คือ ผูหญิงตองแตงตัวโป หรือไมผูชาย
ก็เปนโรคจิต แตถาผูชายคนนั้นมีการศึกษาดี จิตปกติ แลวผูหญิงก็ไมไดแตงตัวโป ขอสันนิษฐานที่
กลาวมายอมไมถูกตอง" (รุจน รมณีย, 2539: 160)
สัมภาษณ สุภาวดี เพชรรัตน "ดิฉันมองวาสาเหตุจริงๆของการขมขืนนั้นมาจากทัศนคติของ
ผูชาย ที่มองผูหญิงเปนวัตถุทางเพศเปนเพศที่ออนแอกวา และเมื่อเกิดเปนคดีขึ้นมา คดีนี้จะไดรับ
ความสําคัญคอนขางนอย
รัฐบาลจะตองจัดใหมีพนักงานสอบสวนหญิงประจําการอยูทุกสถานี
ตํารวจ เพราะปญหาขมขืน ปญหาสามีทํารายรางกาย เปนปญหาละเอียดออน พนักงานสอบสวน
หญิงจะเขาใจปญหาตรงนี้ไดมากกวา ผูหญิงที่ถูกกระทํานั้นก็จะกลาใหปากคํามากยิ่งขึ้น เพราะถา
เปนผูชายถามเขาจะไมกลาพูด สวนในระยะยาวคงตองมองถึงหลักสูตรการศึกษา อยากใหมีการ
สอนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง ทําอยางไรใหเด็กผูชายและเด็กผูหญิงรูสึกวาการมีจริยธรรมทางเพศ
เปนสิ่งสําคัญ ไมใชสอนแตเด็กผูหญิงวาตองรักษาพรหมจรรยไว ขณะเดียวกันก็ตองสอนเด็กผูชาย
ดวย ใหเขารูวาการกระทําลวนลามอนาจาร การทุบตีผูหญิง เปนสิ่งที่ผิด ละเมิดสิทธิของคน สอนให
เด็กรูจักเคารพใหเกียรติเพศตรงขาม ใหรูจักการเคารพสิทธิความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
ถึงแมวากระบวนการเปลี่ยนทัศนคตินี้เปนเรื่องยาก แตก็สามารถทําไดหากครอบครัวและโรงเรียนมี
การรวมมือซึ่งกันและกัน" (กองบรรณาธิการ, 2539: 166-167)
ขวัญเรือน 2544
"ตัวอยางหนึ่งของการขมเหงผูหญิงที่เกิดจากการกระทําของผูชาย นั่นคือ การที่ผูชายคิดคน
ทําเข็มขัดกันชูขึ้นมาใช" (ชาหรัน, 2544: 90)
"คนนอรเวยสวนมากเปนพวกที่คิดถึงความเสมอภาคสูงมาก มีความคิดวาผูหญิงไทยที่ขาย
ตัวใหแกเงิน เปนพวกที่ทําใหคุณคาของมนุษยตกต่ํา รังเกียจการอยูรวมกันของผูชายผูหญิงดวย
อํานาจเงิน ดูถูกผูหญิงขายตัววาอยูกับผูชายเหมือนสัตวเลี้ยงตัวหนึ่ง ไมเขาใจซึ่งกันและกันมากไป
กวาผสมพันธุกัน สมเพชเด็กที่เกิดจากพอแมจําพวกนี้" (แมวาดเมียบียอรน, 2544: 333)
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"ขาดสติไปกันใหญแลว คุณผูหญิงสมัยนี้นึกจะหลับนอนทอดกายใหชายใดเชยชม คุณเธอ
ก็สามารถกระทําไดตามอําเภอใจ สิทธิเทาเทียมกันวางั้นเถอะ ผูชายทําได ไปๆมาๆเรื่องเสียตัว
รักษาพรหมจรรยอะไรทํานองนั้นเชยและไมสําคัญแลวละ เพราะผูหญิงสมัยนี้ บางกลุมกําลังมี
ความเชื่อเรื่องการมีลูกเปนของตัวเอง โดยไมตองการพอของลูก คําวา ทีทับไมรอง ทีทองจะใหรับ
ใชเยยหยันผูหญิงยุคนี้" (วายุเวทย, 2544)
"ในการสัมภาษณสาวไทยผูหนึ่ง เธอบอกวา ฉันมีเซ็กสครั้งแรกเมื่อายุ 20 (ตอนที่สัมภาษณ
เธอเปนคนโสด) ฉันเปนคนกรุงเทพฯ พอกลับไปบานที่หัวเมือง ฉันก็รูวาสาวหัวเมืองมีเซ็กสเมื่อ
อายุ 15 เร็วกวาฉันอีก ใครๆที่เคยคิดวาการมีเซ็กสเปนเรื่องสําคัญยิ่งใหญ เดี๋ยวนี้เซ็กสกลายเปนเรื่อง
สนุกไปแลว" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2544: 66)
"น.พ.นิกร ดุสิตสิน กลาววา เพศสัมพันธในหลายครอบครัวไมตางอะไรกับการขมขืน
กระทําชําเรา เพราะมักมีการขัดขืนและใชกําลัง ผูชายบางคนขาดสติ ติดเหลา ติดยาเสพติด อาจลวง
เกินทางเพศตอบุตรหลานของตนเองหรือผูเยาวในบาน ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น ผูชายที่มีฐานะดีก็อาจ
หาซื้อเด็กผูหญิงบริสุทธิ์แตใจแตก และผูชายจํานวนหนึ่งก็จะระบายอารมณทางเพศของตนกับหญิง
บริการทางเพศ ผลที่ตามมาคือ การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรคเอดส" (สมศรี สุกุ
มลนันทน, 2544: 67)
สัมภาษณ จอย ติตัส "บางครั้งรูสึกงงสังคมไทยที่ตราหนาเราวาเรามีลูกตอนอายุนอย แล
วจะใหทําแทงดีกวาเหรอ จอยไมเขาใจ" (รัชพิมล, 2544 : 243)
"การไดเสียระหวางหญิงกับชายดวยวิธีลักลอบมีอยูแลวทุกสมัย ถาไมทองก็ไมตองแตงก็
ได คนสมัยนั้นไมรูจักการคุมกําเนิด ตางไปจากคนสมัยนุงกางเกงยีนส" (สมศรี สุกุมลนันทน,
2544: 59)
"อิสระภาพและทางเลือกของผูหญิง”เขาบอกวาสําหรับผูหญิง ยาเม็ดคุมกําเนิดชวยใหมีสุข
ภาพจิตดีขึ้น ไมตองมีเซ็กสอยางกลาๆกลัวๆ เพราะกังวลวาจะทอง, ไมตองเสี่ยงกับการทําแทง ซึ่ง
เปนสาเหตุที่ทําใหผูหญิงมีสุขภาพเลวลง หรือเสียชีวิต" (ตามไปดูเขาฉลอง 40 ปของยาเม็ดคุม
กําเนิด, 2544)
"คาของผูหญิงอยูที่ความสาว ซึ่งไมไดหมายถึงอายุ แตหมายถึงพรหมจารี พรหมจารี ไมได
เปนสิ่งที่ควรสงวนอยางเขมงวดกวดขันอยางเกากอน ผูหญิงจะดีจะชั่วไมไดขึ้นอยูกับความเปนสาว
บริสุทธิ์แตอยางเดียว" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2544: 67)
คูสรางคูสม 2524
"สิทธิคืนแรก กษัตริยยูเวนที่ 3 ของสก็อต ออกกฎหมายที่ลือลั่นสนั่นโลก ขอใหญใจความ
ของกฎหมายเด็ดขาดฉบับนี้มีวา เมียของสามัญชนตองใหพวกผูดีมียศเชยชมไดตามใจชอบ และเจา
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สํานัก เจาของบาน หรือเจาที่ดินมีสิทธิ์เด็ดความสาวของสาวพรหมจรรยที่อยูในชายคาบานทุกคน"
(แดง เชียงของ, 2524: 26)
"ค.ศ.1072 หรือ พ.ศ.1615 ปโตร ดามิอานี่ เชื่ออยางงมงายและแรงกลาวา ผูหญิงควรรักษา
ความสาวไว ไมมีคุณธรรมใดที่จะสูงสงไปกวานี้ หมอใชเวลาทั้งชีวิต เที่ยวตะลอนชักชวนผูหญิงไม
ใหยุงเกี่ยวของแวะเกาะแกะเรื่องเซ็กส ถือวาเปนเรื่องชั่วราย ดามิอานี่ เขาไปเทศนในซอง ชักชวน
ใหโสเภณีเลิกขายตัว สําเร็จไหม ? แนนอน ไมสําเร็จ หามพระอาทิตยไมใหขึ้นตอนเชายังงายกวา"
(แดง เชียงของ, 2524: 28)
"การแตงงาน เพราะอยากมีลูกสืบสกุลหลายๆคน ก็จะดอยความสําคัญไปในศตวรรษหนา
เพราะสังคมจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองจํากัดจํานวนประชากร แตความตองการทางเพศกําจัดไมได ดัง
นั้นการอยูรวมกันของชายหญิงในตอนนั้น จึงมีข้นึ เพื่อกามารมณและความสนุกถายเดียว คําวาศีล
ธรรม อาจเหลือใหรูความหมายเพียงในปทานุกรมเทานั้นก็ได" (พิน, 2524: 49)
"ถูกผูชายจีบครั้งแรกในชีวิตอายุเทาไร" (จุกๆจิกจาก...สามใบเถา, 2524: 69)
สัมภาษณตากลองดงสาวกอดอินดอรฯ "นักศึกษาหญิงบางคนแทบจะไมเคยตองมือชายมา
กอน
พอมาโดนปฏิบัติการรักของไอหนุมตกมัน...ความออนไหวของดอกไมเมื่อถูกบดขยี้"
(นายออนโลก รอบจัด, 2524: 5)
"แมปลอบดิฉันวา เราเปนลูกผูหญิง เปนฝายเสียหาย ลงไดขาวมันออกไปแลว ไมเสียก็
เหมือนเสีย ขึ้นชื่อวาถูกฉุด เราไมเสียอะไรใครเขาจะเชื่อ แมขอรองใหดิฉันตั้งสติ และพิจารณา
ไตรตรองใหดีๆ ดิฉันยังยืนยันวาดิฉันจะไมแตง ปาก็มาออนวอนใหดิฉันแตง ใหคํานึงถึงชื่อเสียง
และความเสียหายที่เกิดขึ้น" (เรื่องจริง, 2524: 23)
"ผูชายเสียตัวสัก 100 ครั้ง ก็ยังถือวาเปน "หนุม" แตพอ "ผูหญิง" กาวพลาดเพียงครั้งเดียว
ทําไม ? ถึงประณามวาเปน หญิงหมาย" สัมภาษณ อุษณีย บุญยวัน (แอรโฮสเตส) "สรุปแลว ดิฉันก็
ยังมีความเชื่อมั่นวา "ผูชายไทย" ตอใหฟรียังไง ? แตก็ยังคงยึดมั่น "ความสาว" เปนสิ่งสําคัญ โดย
เฉพาะสันดานผูชายจะไมยอมเสียชาติเกิดหรือยอมกินน้ําใตศอกใครหรอกคะ แตอีกนั่นแหละคะ
สมัยนี้ไมรูจะไปหาสาวสดจากไหน? เพราะสาวสมัยนี้ ถูกหลอกกินไขแดงจนแทบไมเหลือหลออยู
แลว" (ดายัน, 2524: 34)
"หนูเองถึงแมวาการศึกษาจะนอย แตหนูคิดวาหนูก็มีความคิด เรื่องที่หนูจะไปทําผิด
ประเพณี หนูไมกลาหรอกคะ เกิดเปนลูกผูชายจะทดแทน บุญคุณพอแมก็ดวยการบวช ใหบุพการีได
เกาะผาเหลือง หนูเปนลูกผูหญิงจะทดแทนบุญคุณพอแมไดก็ดวยการจะไมใหพอแมเสียใจและอับ
อายชาวบานเทานั้น เพราะหนูบวชอยางผูชายเขาไมได" (ทางระบายอารมณ, 2524: 52)
"สามีภรรยาผูกพันรักใครกันไดยืนนานนั้น เรื่องเพศสัมพันธเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผูหญิงที่
ทรงเสนหอยางแทจริงตองปรับปรุงตัวเองใหมีเสนหทางเพศอยูตลอดเวลาจนชั่วชีวิต"
(ดํานิล
ดําสนิท, 2524: 63)
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"แมแต เซนโทมัส อะไควนัส พระนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่ง แหงสมัยกลาง ทานก็
เห็นวา ความชั่วเล็กนอยบางอยางรัฐบาลก็ตองปลอยใหมีอยูโดยถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อไม
ใหมีความชั่วที่ยิ่งใหญกวานั้นเกิดขึ้น เชน โสเภณี เปนตน แมสวนมากจะเห็นวาเปนหญิงไมดี แต
เราก็ตองยอมรับใหมีไว มิฉะนั้น คดีขมขืนกระทําชําเราจะมีมากกวาที่มีอยูในปจจุบัน ทําไมเขาจึง
ตองเปนโสเภณี หรือ หญิงคาประเวณีดวย บางคนก็เพราะความกตัญูตอพอแมและความรักนองๆ
อยากจะใหพอแมมีความสุข อยากจะใหนองๆไดมีโอกาสเรียนหนังสือ ตัวเองจึงยอมขายตัวเพื่อแลก
กับเงิน เพื่อพอแมและนองๆอยางนี้ เธอควรจะไดรับการประณามวาเปน "หญิงคนชั่ว" หรือ"
(โสเภณีคือหญิงชั่วจริงหรือ, 2524: 55)
"คําวา "คณิกา" ก็คือ หญิงหากินทางคาประเวณีนั่นเอง แตไมใชหญิง "นครโสเภณี" เรียกวา
เปนคนละชั้นกันทีเดียว ผูที่จะเปนหญิง "นครโสเภณี" จะตองสวยถึงขนาดเปนที่ยอมรับกันใน
สังคม เขาถือวาผูหญิงที่สวยถึงขนาดนั้น ไมควรที่ใครจะเอาไปครอบครองแตเพียงผูเดียว ถือวาเอา
เปรียบ ควรเปนของกลางโดยตั้งราคาไวใหสูง ใครจะไปเที่ยวก็ได ถามีเงินจาย" (โสเภณีคือหญิงชั่ว
จริงหรือ, 2524: 50)
"แตเดิมมา มักจะถือกันเปนแบบธรรมเนียมวา ในเรื่องการแสดงบทรักนั้น ฝายชายจะตอง
เริ่มกอน เนื่องจากผูหญิงเปนเพศที่มีความกระดากอายมากกวา และออกจะไมสุภาพ ถาจะเปนฝาย
รบเราเสียเอง แตในสมัยปจจุบัน ทั้งหญิงและชายมีความทัดเทียมกันทุกประการ ทั้งในดานการ
อาชีพและการดําเนินชีวิต จึงไมใชเรื่องผิดปกติแตอยางใดหากผูหญิงจะเปนฝายเสนอบาง ในกรณี
ของความรัก" (พิน, 2524: 24)
"เทคนิค กอนออกจากรานเสริมสวย แมเลาจะเอาสารสมผสมน้ําแลวใสไปในชองคลอด
ของหญิงคนที่จะเอาไปหลอก เพื่อใหมีความฝดเมื่อเวลานอนกับผูชาย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแมเลาจะ
ใชสําลีมา ชุบเลือดปลาดุก ใหชุมแลวใหผูหญิงสอดเขาไปในอวัยวะเพศของผูหญิงใหลึกที่สุดเทาที่
จะลึกได ทั้งนี้เพื่อวาเมื่อไดรวมเพศกับผูชายแลว เลือดประหลาดุกที่อยูในสําลีไดทะลักออกมาเปอน
ขา เปอนผาปูที่นอน ทําใหผูชายที่นอนดวยรูสึกภูมิใจวาตัวเองเปนผู "เปดบริสุทธิ์" เปนผูทําใหเยื่อ
พรหมจารียของหญิงคนนั้นขาดคามือ" (พิน, 2524: 25)
"ในอินเดียก็เคยมีหญิงที่ยอมใหชายรวมประเวณีโดยถือวาเปนการบูชาพระเจาวิธีหนึ่ง ทั้ง
ยังเปนวิธีที่มีเกียรติและไดรับการยกยองมาก ในประเทศกรีกสมัยโบราณ ก็มีหญิงที่ประกอบพิธี
กรรมทางศาสนา โดยยอมสมสูกับผูชายไมจํากัด แมแตในโบสถและวิหาร เพราะถือวาไดบุญแรง"
(จํานง ทองประเสริฐ, 2524: 22)
"เมื่อเรื่องบนเตียงเรียบรอย เรื่องอื่นๆจะพลอยเรียบรอยไปดวย ผมเปนผูชายยอมรูใจผูชาย
ดวยกันดีกวา เขาอยากไดเมียที่มีคุณสมบัติ ในสังคมเปนกุลสตรี เปนโสเภณีบนเตียง" (นายดอกเหม
, 2524: 28)

160

"อุปสรรคอันสําคัญในการหาความสุขทางกามารมณก็คือ ผูหญิงเรามักจะมีขอจํากัดใหตัว
เองหลายเรื่อง จนปดบังความสุขที่ควรไดรับนั้นไวหมด" (พิน, 2524: 44)
"เขาพาหนูไปถึงเพชรบุรีเลยคะ ไปพักที่บานยายเขา แตเขาก็ดีที่ไมทําลายหนู ใหหนูนอน
กับยายของเขา พอรุงเชาก็พากลับบาน หนูจึงตองแตงงานกับเขา ถาไมแตงงานจะไมมีใครเขาเชื่อวา
ที่หนูหายไปคืนหนึ่งนั้นหนูยังบริสุทธิ์อยู" (หนุมจีบสาว สาวจีบหนุม, 2524: 23)
"ดิฉันอายเพื่อน อายเพื่อนรวมงาน ที่ตองใชนางสาวเมื่ออายุเกินเลขสามขึ้นไปแลว"
(ทางระบายอารมณ, 2524: 66)

คูสรางคูสม 2529
"ของเหลือใชชิ้นหนึ่งในรางกายของผูหญิง ซึ่งความจริงไมมีคุณคาตอทางกายแตอยางใด
เลย แตกลับมีคามหาศาลทางดานจิตใจของคน โดยเฉพาะพวกผูชาย มันนาแปลกที่เจาเยื่อบางๆ
ขนาดเนื้อที่ไมกี่ตารางมิลลิเมตรนี้ มีชื่อที่แสนจะไพเราะทางภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาษา
อังกฤษเรียกกันวา “ไฮเมน” ซึ่งเรียกตามชื่อของเทพเจาแหงการสมรสเชียวนะ สวนภาษาไทยเรียก
วา “พรหมจารี” เยื่อบางๆชิ้นนี้ จะปกคลุมชองคูหาสวรรคไว ซึ่งทางแพทยไมไดถือวามีความสําคัญ
แตอยางใดเลย แตมนุษยทั่วๆไปกลับไปยกยองใหมันมีความสําคัญมาก โดยถือวา เยื่อพรหมจารี คือ
สัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ของหญิงสาว" (พิน, 2529: 71)
"แมใหใสตะกราลางน้ํา แมบอกวา ไมเปนไรหรอกลูก ใสตะกราลางน้ําใหมมึงก็ยังสะสวย
ไมชาก็หาผัวดีๆกวาผัวเกาได" (ศูนยรวมสารพันปญหาภรรยาไทย, 2529: 71)
คูสรางคูสม 2534
"ชั้นเชิงชายชาญฝนหา ภรรยายอดหญิง "ทําเสนห" แบบฝรั่ง "สูตรลับ" เมียหลวง แตงงาน
เกิน 1 ป สามีมักเบื่อเหนื่อย "ทําสาว" ดวยสูตรของเราเขาจะรักไมเสื่อมคลาย ที่นอกใจก็กลับคืนมา
(เปนการทําสาวแบบถาวร)" ("ทําสาว" สูตรพิเศษ, 2534: 36)
"ภัยเพศบนรถเมล มันเปนภาพที่อุจาดตาที่สุด คือ เขาเอาเปากางเกงถูไถไปมากับกนผูหญิง
อยางเมามัน" (สังคมพิการ, 2534: 11)
คูสรางคูสม 2539
"หนีตามผูชาย...สังคมไทยในชนบทตองนินทา และซุบซิบเชนนั้น กับเด็กหญิงบานนอกที่
ผละออกจากบาน...สังคมไทยทุกแหงเปนอยางนั้นจริงๆ เหมาวาชั่วเลวไวกอน ไมเคยมองโลกหรือ
คนในแงดี...พูดเอง เออเอง สรุปเอง สังคมถนัดที่จะเหยียบย่ํา และผลักคนใหลงเหวดวยเสียงซุบซิบ
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และคําพูดที่นินทา ถมถุยอยางสนุกปาก บางสื่อมวลชนพยายามเคนออกมาประจานใหไดวาเธอไป
ญี่ปุนนั้นไปเปน "หญิงบริการ" บําเรอชายหรือ" (สุกัญญา มิเกล เปดอกพูด, 2539: 16)
คูสรางคูสม 2544
"การที่จะแนะนําเรื่องของกายนี้ ภรรยาของผมแนะนําผมวา ไมควรแนะนําเพราะคนไทยยัง
ถือวา เรื่องของกายเปนเรื่องนาอาย นารังเกียจ" (ผัวฝรั่งนินทาไทย, 2544)
"อีกหนึ่งสัปดาหจะถึงวันแตงงานระหวางผมกับสมปองอยูแลว ผมจะกอดบางหอมแกม
บางเธอก็ไมยอมทั้งปดทั้งปอง" (นภา หลิน, 2544: 82)
"เวลาที่ผมอยูนอกบานกับสมปอง ผมจะกอดหอมเธอบางเธอจะรองโวยวาย แลวบอกแก
ผมวา ไมไดนะเดวิดประเดี๋ยวคนเขาจะหาวาฉันเปนผูหญิงหากิน" (นภา หลิน, 2544: 82)
"ผูหญิงเกาหลีบอกวา จะตองแสดงถึงความบริสุทธิ์ของตนในคืนวันวิวาหใหญาติพี่นอง
ของเจาบาวไดเห็นดวย เอาเปนวา สมัยนี้ใครอยากจะกลับเปนสาวพรหมจารีใหม มีเยื่อพรหมจารี
สมบูรณพรอมจะใหเปดบริสุทธิ์เมื่อไหรก็ไดแลว และเปนการแกปญหาทางครอบครัวใหแกสังคม
บางกลุมไดเปนอยางดีดวย" (จอน ฟอน, 2544: 22)
"มีผูหญิงไทยจํานวนมากครับที่ตองขายตัว
เพื่อที่จะไดเงินมาแกปญหาใหญาติพี่นอง"
(ผัวฝรั่งนินทาไทย, 2544)
ธัญญา มากรัก หลากผัว ขายตัว มั่วเซ็กส ฯลฯ "คิดอยางไรเรื่องการอยูกอนแตง และทอง
กอนแตง ดาราทุกวันนี้มีหลายคนมากที่ทองกอนแตง ไมใชเรื่องผิดรอยเปอรเซ็นต แตมันอาจจะดู
ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยนัก บางคนกลัววาแตงแลวจะอยูดวยกันไมได ก็ทดลองอยูกอนแตง
ไปกอนถาอยูไดก็แตง ถาอยูไมไดก็เลิกกันเงียบๆฝายหญิงแมจะขาดทุน แตก็ยังดีกวา "หยา" เลิกดี
กวาหยา เปนแมมาย ตั้งเยอะคะ" (ทัศนะ, 2544: 29)
เมื่อตองกลายเปนคุณแมมือเดี่ยว เลี้ยงลูกอยางโดดเดี่ยว แตเด็ดเดี่ยว...ของ นอย โพธิ์งาม
"แตกับสามี รายกับเรายังไง ก็ไมเคยทําอะไรเขาเลย ที่ไมทํา เพราะอะไรหรือ ก็เพราะรักเขาไงคะ
เขาเปนสามีคนแรกและคนเดียวของเรา พรหมจารีของเราเขาก็ไดไป เพราะเขาขืนใจเรา ยอมรับวา
รักกัน แตเขาเปนพอหมายจึงกลัววาจะไมไดตัวเราจึงจัดการรวบหัวรวบหางเราซะ เพื่อจะไดตัวไว
เปนของเขาคนเดียว เราไมไดเต็มใจ เพราะกลัวผิดประเพณีที่ไมไดเขาตามตรอกออกตามประตู จน
เขาไดความเปนสาวซิงๆของเราไป" (ชีวิตหลังหยา, 2544: 16)
"ถึงแมฉันจะเบื่อเขาเพียงใด ฉันก็ตองทนเพราะฉันถูกเลี้ยงมาแบบโบราณ ยังไงก็คิดไวแลว
วาจะทนเขาไปจนวันตาย" (บันทึกลับเมียแตง, 2544: 42)
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ภาพลักษณของผูหญิงในดานความงาม
ดิฉัน 2524
Colorfast "คุณไมอยากสวยเหมือนสาวอื่นบางหรือ?" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา,
บรรณาธิการ, 2524)
Clarins "คลาแรงส คะนึงทั่วเนื้อตัวคุณ คลาแรงสสอนหญิง" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา,
บรรณาธิการ, 2524)
Oil of Ulan "แมพนวัยสาวก็ยังไมพนวัยสวย เพราะวิทยาศาสตรยื่นมือเขามาชวย ใหกระจก
เปนเพื่อน คอยเตือนใหดูแลผิว แมเพศแข็งแกรง แหงครอบครัว ก็ตองการความนุมเนียนเปนครั้ง
คราว" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2524)
"ผูหญิงเราตองการอะไรบางหนอในวันปใหม เห็นจะไมมีอะไรเกินความสวยงามจริงไหม
คะ วันขึ้นปใหม 2524 นี้นิภาขอใหคุณๆสวยขึ้นกวาปที่แลวมานะคะ แตผูชายขอใหแกเร็วๆดวยเถิด
เจาประคูณ จะไดไมไปเลนหูเลนตากับคนอื่นใหเราช้ําใจ" (นิภา, 2524: หนา 117-118)
"ใครบอกวาชายไทยรังเกียจผูหญิงสูงใหญ ไมจริง เขารังเกียจเฉพาะผูหญิงที่ล่ําสัน บึกบึน
บั้กกั้ก เพราะไมอยากมีเมียเปนนักมวยปล้ํา แคระแกรนไปก็กลัวมีลูกเปนลูกกรอก" (สุวรรณมาลี,
2524)
"พูดเรื่องการทําศัลยกรรม ทําหนาอก, ทําตา, ทําจมูก, กําจัดขน, ขาลาย-แสดงวาไมบริสุทธิ์,
"ทําสาว"-บางคนเขาทําพรหมจารียก็มี ถามีสามีแลว แตอยาเพิ่งมีลูกนะ ทําไฮเมนขึ้นมาใหมได"
(วิกร, 2524: 45)
"การทําตัวใหสวยอยูตลอดเวลาเปนความสุขของพี่ พี่เปนคนชอบทานมาก แตสวนใหญ
เลือกทาน หลีกเลี่ยงพวกแปง ไขมัน ผูหญิงนี่ลําบากนะคะ มีใหทานก็เหมือนตองอดๆ อยากๆ" (ธิยา
, 2524: 65-66)
สัมภาษณ เพ็ญพักตร ศิริกุล "แมตายจะเลนหนังประเภทเซ็กซี่ แตตายก็ไมยอมถายโป ตาย
มีลูกกลัวลูกมีปมดอย" (เขาพูดเธอพูด, 2524: 117-119)
"คือคนไทยนี่ พอเห็นเราเลนหนังไทยหรือหนังโปปุป จะมองเราแบบ ฮื้ม...นี่แหละแบบวา
ดาวยั่วเมืองไทย กูตองเอาสักหนอย เอาเงินใหสองสามหมื่นมันตองมานอนแลวอะไรอยางเนี้ย นอย
เจอบอยมากเลย ซึ่งใจนอยไมเคยคิดอะไรอยางนี้เลย" (ญาพรรณ, 2529: 48)
"จะเห็นไดจากผูหญิงเรามีแฟชั่นและสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกไดตามเสื้อผาที่ใส เชน
วันไหนนุงกางเกง ก็จะมีลักษณะอาการกระฉับกระเฉง สบายๆงายๆไมเปนพิธีรีตองมากนัก และถา
วันไหนนุงกระโปรง กิริยาจะออนชอยเปน "ผูหญิงมากขึ้น" (นุชง, 2524: 50)
ดิฉัน 2529
นางแบบ เจอราดีน ลี ริคอรเดล ลูกครึ่ง (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2529)
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"เมื่อเจาหญิงไดอานาเห็นภาพของพระองคหลังประสูติกาลเจาชายวิลเลียม 5 สัปดาห ทรง
ดําเนินการลดน้ําหนักเต็มที่ เพราะจะไมทรงยอมใหกลองจับภาพไมนาดูอยางนี้ไดอีก เจาหญิงมี
พระสรกายสูง 5 ฟุต 10 นิ้ว หลังจากลดน้ําหนักไป 20 ปอนด ทรงผายผอมเสียจนเปนที่วิตกกังวล
เเละมีขาวลือวาทรงประชวลดวยโรค anorexic มังกร" (มังกร, 2529: 224)
"คุณผูหญิงทราบไหมคะ เรามีขโมยจองจะควาสิ่งหวงของรักในรางกายคุณอยูตลอดเวลา
ถาไมรูจักรักนวลสงวนตัวใหดีละก็ คุณจะหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียว สิ่งที่สูญเสียในที่นี้ คือ ความ
งาม ที่ผูหญิงทุกคนหวงแหนนั่นแหละคะ แอลกอฮอล นิโคติน และคาเฟอีน ทําใหแกเร็ว, น้ําทะเล
และคลอรีนในสระน้ํา ผิวแหง ผมจะแตกปลาย และกรอบแดง, น้ําหอม จะทําปฏิกิริยาเกิดรอยดาง
ดําบนผิวได, เครื่องสําอางที่ใชแตงหนา, กลิ่นปาก, การลดความอวนที่ไมถูกตองทําลายผิวหนังแตก,
อดนอน" (พริ้งเพรา, 2529: 54-55)
"เดี๋ยวนี้พอคนเราสวยไมทันใจ ก็ไปทําศัลยกรรมกันเลย หรือเกิดมาไมสวย พอมีเงินก็สวย
ได" (มา, 2529: 157)
"หยาง กุยเฟย โฉมสะคราญคาควรเมือง ผูหญิงสวยเปนศัตรูกับความดีงาม ตองใชความ
งามและเสนหอยางเหลือลนเปนพิเศษเทานั้น จึงจะเบี่ยงเบนพฤติกรรมอันดีงามของฮองเตผูเขมแข็ง
ที่สุดองคหนึ่งแหงราชวงศถังใหเปลี่ยนแปรไปในทางตรงกันขามไดอยางนาพิศวง" (ศรีจิตรา,
2529)
ลดน้ําหนักอยางนางแบบ "ผูหญิงตองตอสูกับน้ําหนักและไขมันอยางไมมีวันเลิกรา โดย
เฉพาะนางแบบดวยแลว เรือนรางรูปทรงสําคัญอยางยิ่งยวดกับอาชีพ" (มังกร, 2529)
"จะทําอยางไรเมื่อคุณเปนโรคกลัวอวน" (วันพุธ, 2529)
"ดิฉันอยากขาวกวานี้ เพราะคนขาวแตงตัวแตงหนางาย" (มา, 2529: 117)
"ตอนนี้ดิฉันอายุ 20 ป แตก็มีรอยยนบริเวณรอบๆดวงตาแลวคะ ตอนนี้ที่ทํางานใครๆก็
เรียกดิฉันวายายแก" (มา, 2529: 119)
เรื่องของนม "ผูหญิงไทยตามวรรณคดีนิยมกันวาถาอกใครเอาดอกจําปาไปเสียบไวในรอ
งอกได ถือวาอกคนนั้นสวย หมายความวาอกไมหาง" (นารีรําพึง, 2529: 95)
"คนเรานี่แปลกที่ตัวดําก็อยากตัวขาว ที่ตัวขาวก็กลับอยากดํา ยิ่งฝรั่งผิวขาวแลวละก็ อยาก
dark tall and handsome เสมอเชียว สีขาวกลายเปนความหมายของผีตายซาก ความนิยมผิวสีน้ําตาล
นี้เองกระมังที่ทําใหผูชายฝรั่งชอบผูหญิงไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกทหารอเมริกันที่อยูในกองทัพ
เรือ ที่ยกพลมาเมืองไทยทีไร ตองขึ้นพัทยาทุกที นัยวาชอบผูหญิงที่ถูกแดดถูกลมมากๆ" (วิโรจน ถิร
คุณ, 2529: 53-55)
ดิฉัน 2534
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ประตูน้ําโพลีคลีนิค "เสริมทรวงอก, ดูดไขมัน, กําจัดขนถาวร"
(ทิพย
วดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534)
ศูนยศัลยกรรมตกแตง & ศูนยลดน้ําหนัก เวิลด สลิมมิ่ง "ความงาม คุณวาใครกําหนด ถึงจะ
เลือกเกิดไมได แตความงามเราเลือกได" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534)
Philip Wain International "มาเปนสมาชิกศูนยสุขภาพสตรีชั้นนํา ลดน้ําหนักในยามวาง"
(ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534)
Montana parfums "กลิ่นของน้ําหอมบอกไดถึงรสนิยมของผูใชวาเปนอยางไร ผูหญิงที่ไม
ใหความสําคัญแกน้ําหอมก็เหมือนผูหญิง ที่มองขามความสําคัญแกตัวเอง ไมมีเสนหที่ซอนเรน"
(ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534)
Coppertone "ตรงกันที่ใจ...แตกตางที่ผิว" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2534)
โยเพลท โยเกิต "ดูดีมีชีวิตชีวา กับโยเพลท" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ,
2534)
บิณฑ บรรลือฤทธิ์ พระเอกนักบุญ "ผมชอบผูหญิงผมยาวๆ ขาวๆ ตาโตๆ คือตองขาวไว
กอน ถาสวยแบบนางฟาเริ่ดมาก แตดําผมก็ไมเอา" (มินตรา, 2534: 316)
อวนเรอะ เชอะ ดูดไขมันทิ้งไปเลย "มันเปลี่ยนชีวิตผูหญิงไดอยางแทจริง ถาผูหญิงมีหุน
งาม ชีวิตของเธอจะมีความสุขและความมั่นใจมากขึ้น เพราะไมวาเราจะชอบภาพพจนทางรางกาย
หรือไม มันก็เปนเรื่องสําคัญอยางไมนาเชื่อมาตลอด" (ดานนท ยานตาขาว, 2534: 256)
น้ําหอมกับภาพพจนในที่สาธารณะ "สําหรับผูชายอาจจะใชวิธีการที่วาดังกลาว แตถาเปน
กรณีพิเศษที่ตองการใหใครๆรักก็อาจจะหาตะกั่วสีขาวมาทาผิวใหขาวขึ้นก็ได เพราะเชื่อวามันจะทํา
ใหเกิดความนุมนวล แตถาตองการใหสาวคลั่งไคลก็ตองทําในสิ่งตรงขาม คือ ทําตัวใหมีสีน้ําตาล
เขม หรือที่เรียกวาผิวสีแทน (tan) นั่นเอง" (สําเริง สัมพันธารักษ, 2534: 135)
สัมภาษณ วอเรน ฮัตตั้น อดีตนางแบบวัย 47 ป "เธอบอกความสุขของคนเรานั้นมาจากขาง
ใน มาจากหัวใจ ไมไดอยูที่ครีมบํารุงผิว หรือเครื่องสําอาง ผูหญิงอเมริกันจะวาโชครายก็คงได
เพราะทุกคนคลั่งอยากเปนสาวอมตะนิรันดรกาล" (งามจากขางใน, 2534: 341)
"ในแงความสวยงาม การถูกแดดนานๆจะทําใหผิวหนังเกิดความหนามากขึ้น ที่เราเรียกวา
"กราน" จะทําใหแกกอนวัย หนาตาไมมีน้ํามีนวล หมองคล้ํา" (แสงแดดกับผิว, 2534: 19)
"อนอเร็คเซีย เนอรโวซา (anorexia nervosa) โรคนี้มีความสามารถมากในการโปรแกรมให
ตัวเองเบื่ออาหารเปนที่สุดไดอยางประหลาด เหตุผลเบื้องตนที่นําไปสูโรคนี้ก็คือ ความกลัววาตน
เองจะอวนเกินไป จึงแกดวยการอดอาหารจนบางรายถึงตายได" (ช.พฤษา, 2534: 172)
"อวนตายคะ ผูหญิงหรือผูชายถาลองไดอวน แลวจะรูสึก จะอยูในภาวะลําบาก โดยเฉพาะผู
หญิงจะลําบากกวาหลายเทา ความอวนก็คลายกับความนาเกลียด คนอวนจะเสียบุคลิก จะแตงเนื้อ
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แตงตัวก็ลําบากสุดสุด จะใสเสื้อผาสีออนสีหวานแหววก็ไมได เพราะตัวจะดูยิ่งใหญยักษยิ่งขึ้น ตอง
ใสสีเขม แบบคนแกไวทุกข หาแฟนลําบาก" (ดรรชนีนาย, 2534: 311-313)
ดิฉัน 2539
มิกิกําจัดขนถาวร (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2539)
เมื่อฉันไป นวดหนา-นวดตัว-ขัดผิว "ลองหาเวลาปลีกตัวไปทําสวยดูบาง อยางนอยๆใน
ชวงเวลานั้น คุณจะรูสึกผอนคลาย และสบายเนื้อสบายตัว อยางบอกไมถูกเลยทีเดียว อยามัวแตถือ
วาตัวเองสวยถาวร ดวยสิ่งที่ธรรมชาติใหมายังไงยังงั้นอยูแลวคะ" (ลูกกวาด, 2539: 156-157)
นางแบบ แคทลียา อิงลิช (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2539)
"คนสวยกับความโงในความคิดของคนสวนใหญมักจะเปนของคูกัน ดวยความเชื่อที่วา ถา
ธรรมชาติใหความงามบนใบหนาและเรือนรางมามากมาย ก็ยอมอัตคัดขาดแคลนในเรื่องสติปญญา
ไปในเวลาเดียวกัน" (วราวุธ, 2539: 316)
"โจดี้ คิด นางแบบสาวดาวรุงชาวอังกฤษ กําลังถูกโจมตีเรื่องที่เธอผอมจนเหมือนคนขาด
อาหาร โจดี้รูวา ดีไซเนอรชื่อดังทุกคนพึงใจที่จะไดนางแบบผูมีรูปรางผอม มาเดินแบบเสื้อใหกับ
ตนเอง เพราะยิ่งผอมก็ยิ่งทําใหเสื้อของตนเดน เพเนโลป เพ็นนี ประกาศวา โจดี้เปนตัวอยางที่เลว
มากสําหรับเด็กผูหญิงวัยรุนซึ่งชอบเลียนแบบคนดัง เด็กหญิงเหลานั้นอาจจะมองวาตนเองตองการ
เปนสาวทันสมัย จะตองลดน้ําหนักใหเหมือนนางแบบคนโปรด" (วราวุธ, 2539: 310-320)
"บารบี้ดอลล เขาตําราหนาอกใหญ สะเอวคอด สะโพกผายปานกลาง สําหรับเด็กหญิงแลว
บารบี้คือสาวเต็มตัว ซึ่งมีโอกาสสวมชุดราตรีเปดไหล ใสถุงมือ และหิ้วกระเปาถือ ใสตุมหูบวงทอง
และชุดอาบน้ําสไตลฝรั่งเศส ฯลฯ ซึ่งอยูในมโนภาพของเด็กๆ ซึ่งยังเล็กอยูและไมมีโอกาสที่จะแตง
ดังนั้นบารบี้คือภาพพจนของเด็กหญิงคนนั้นที่วา หากฉันเปนสาวเมื่อใด ฉันก็จะแตงเชนนี้แหละ"
(กิจจา บุรานนท, 2539: 126)
ดิฉัน 2544
Coca-Cola light sugar-free "เบา...แตเต็มรสชาติ" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา,
บรรณาธิการ, 2544)
คลีนิคซอย 1 "นางสาวไขดาว เพื่อนๆชอบลอ ตั้งฉายาใหไขดาวบาง ขี้แพะแหมะติดฝาบาง
บางทีก็บอกวา เธอสวยแบบเรียบๆเรียบไปเลย นานๆทีก็พอทนนะคะ แตบอยๆถือเปนเอกลักษณไป
เลย" (ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, บรรณาธิการ, 2544)
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"ความสวยราคาแพง อยากแนะนําใหรูจักกับผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณสูตรลาสุด มีทั้งจากส
วิส ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน คุณอาจจะตองลงทุนเพิ่มกวาที่เคยสักหนอย แตเพื่อความงาม
เสียอยาง สาวๆสวนใหญก็สูตายทุกทีนะคะ" (ลูกกวาด, 2544)
"การออกเดทครั้งแรก แตงตัวสวยงามกัน ผูหญิงแตงราตรียาวสีขาว ดิฉันเขาใจเอาเองวาคง
จะเปนเพราะแสดงวายังเปนเวอรจิ้นอยูนะคะ" (นนทภิญญ, 2544: 75)
"ทั้งคูเปนเพื่อนสนิทที่ติดอันดับหนึ่งในสิบสตรีที่แตงกายดีเดนแหงกรุงเทพฯ นิยมนุงซิ่น
กันมาแตไหนแตไร ดูแลวงามตากวาสาวสายเดี่ยวในสมัยนี้เปนไหนๆ" (กรุภาพ, 2544: 110)
"ชุดของผูหญิง ซึ่งในสมัยกอนยุคนี้เปนชุดที่หนาและกางพองมากจนลากดินกวาดถนน
แทนไมกวาดได ก็เปลี่ยนมาเปนทรงตรง ใชผาที่บางเบาและพลิ้วไหว รูปแบบของคอเสื้อที่เคยเปด
จนถึงคางก็เปลี่ยนเปนเปดกวางจนถึงฐานอกหรือเกือบถึงยอดอก" (วาริน จันทรเจริญ, 2544: 240)
สริตา เลี้ยงเจริญชัย "เมื่อถึงวัยทํางาน เรื่องเครื่องแตงกายจะเขามามีบทบาทสําคัญในทันที
ทําใหผูหญิงเราตองเปลี่ยนแปลงตูเสื้อผาเปนการใหญ บางทีมีลูกคามาติดตอแลวเห็นเราหนาเด็ก ก็
ตองแตงตัวใหดูเปนผูใหญ ก็จะใสสูทไปทํางาน" (กุรุส, 2544)
"อคติที่มีตอสาวงาม สวยแตรูป แตมันสมองกลวง เปนอีกดานหนึ่งที่ถูกจงใจแสดงความ
หมายใหปรากฏ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมองนางงามขาออนวา เปนเครื่องแสดงการกดขี่ผูหญิง และ
มองความเปนหญิงที่ถูกประเมินวาเปนสินคาราคาถูกไรสติปญญา" (สิทธิรักษ ตุลาพิทักษ, 2544:
167)
"นอกจากนี้ศาลยังไดพิพากษาอีกวา ตอไปนี้ การที่ผูหญิงคนใดก็ตามใชเวลาหลายๆชั่วโมง
ในการอาบน้ํา หวีผม สระผม เปลี่ยนเสื้อผา เติมเมคอัพ จะถือวาเปนความบกพรองทางพฤติกรรม
อยางหนึ่ง" (ชาเพราะแตงตัว, 2544: 347)
"เพศชายเริ่มหันมานุงกางเกงแทนกระโปรงสั้นๆตอนปลายศตวรรษที่ 14 ในทุกวันนี้
กางเกงเปนที่นิยมมากเทากับกระโปรงในแฟชั่นการนุงหมของผูหญิง สถานที่ทํางานแทบจะทุก
แหงเริ่มยอมรับสูทกางเกงมาเปนเวลานานแลว กางเกงที่ตัดเย็บจากผาที่ดีและมีรูปแบบเรียบๆใชได
นาน ไมลาสมัย ดูเรียบรอยดีกวากระโปรงที่สั้นๆ ที่เวลาจะลุกนั่งมักจะเปดเผยความจริงอยูเรื่อย
และกางเกงแทบจะทุกชนิดเมื่อผูหญิงสวมใสก็ดูดีมีความเปนผูหญิงอยูเสมอไป"
(วาริน จั
นทรเจริญ, 2544: 218)
ประพิมพร เธียรประสิทธิ์ "ปนี้เปนปแรกที่คุณพออนุญาตใหครูที่โรงเรียนใสกางเกงได แต
ตองเปนกางเกงขายาวที่เรียบรอย" (กุรุส, 2544: 328)
"ผูหญิงอินเดียสวนใหญจะมีรูปรางเตี้ย และพวกเราจะเห็นวาผูหญิงที่มีสะโพกบึบบับนั่น
แหละถึงจะเปนสาวงาม ซึ่งเปนคนละเรื่องกับความงามในแบบสากล ผูหญิงอินเดียใฝฝนใหตัวเองมี
ผิวขาวผอง" (วราวุธ, 2544: 348)
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"การประกวดนางงามและเทพีที่จัดกันตามที่ตางๆ ซึ่งดูจะเปนประเพณีไปแลว ระยะหลังๆ
นี้มีการประกวดนางงามกันบอยครั้งมากในวาระตางๆกัน แสดงวาสังคมเรานิยมคนสวย ยกยองคน
สวย หากินกับคนสวยดวย" (วิทยา นาควัชระ, 2544: 71-72)
ขวัญเรือน 2524
"บานลับแล ปรับปรุงใหม เพื่อคุณผูหญิงที่ไมรวยก็สวยได" (พนิดา ชอบวณิชชา,
บรรณาธิการ, 2524)
"หนูอยากคอยาวๆ, ตาโต, อยากสูง, อยากใหผิวขาว" (รักพรรณ, 2524: 125)
"แฟชั่นอยากจะใหคุณพนิดาหาแบบเสื้อ และกระโปรงที่เรียบรอย อยาเฟยวฟาวจนเกินไป"
(พนิดา, 2524: 10)
"ขอสําคัญคุณผูหญิงที่ทํางานรับพระราชทานเงินเดือนและมีเครื่องแบบ โปรดอยาถึงกับใช
"แตะ" ใช "เกี๊ยะ" กับเครื่องแบบอันทรงเกียรติทีเดียวเชียว" (เต็มศิริ บุณยสิงห, 2524: 35)
"เวลา สถานที่ และกิจกรรม เปนตัวรวมเสมอในการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกาย" (สมศรี
สุกุมลนันท, 2524: 60)
"จะเห็นไดจากผูหญิงเรามีแฟชั่นและสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกไดตามเสื้อผาที่ใส เชน วัน
ไหนนุงกางเกง ก็จะมีลักษณะอาการกระฉับกระเฉง สบายๆงายๆไมเปนพิธีรีตองมากนัก และถาวัน
ไหนนุงกระโปรง กิริยาจะออนชอยเปนผูหญิงมากขึ้น" (นุชง, 2524: 50)
"คําพังเพยฝรั่งมีวา ความสวยอยูเพียงแคที่ผิวหนัง รางกายของคนมีผิวหนังปกคลุมอยูทั้ง
หมด เมื่อถลกผิวหนังออกใหหมด จะไมมีอะไรสวยเหลืออยู อยาวาแตจะถลกหมดเลย เพียงถลก
ออกไปบางสวนเปนดวงดางก็หายสวย คําพังเพยนี้มีความหมายวา ความสวยเปนสิ่งฉาบฉวยผิวเผิน
ไมจีรัง เปนเพียงภาพลวงตา ไมเกี่ยวของกับจิตใจที่ทําใหคนเปนคน ไมเหมือนกับนารัก" (สมศรี
สุกุมลนันท, 2524: 41)
"ที่ไหนๆก็มีการประกวดนางงาม ซึ่งตามความจริงควรจะเรียกวาประกวดสาวสวย ที่เมือง
โซล ประเทศเกาหลี สาวสวยที่นั่นตั้งขอสังเกตวา การประกวดสาวสวยอยางนี้ ไมยุติธรรมสําหรับ
คนพวกอื่นที่นับไมไดวาเปนฝรั่ง เพราะใชเกณฑพิจารณาความสวยอยางสาวฝรั่ง มาตรฐานที่
กําหนดก็เปนมาตรฐานของฝรั่ง เปนตนวาความสูง สาวสวยจากอาเซียที่เขามาประกวดนับไดวาสูง
เกินมาตรฐานของสาวในประเทศของตน เครื่องหนาทั้งหมดโดยเฉพาะจมูก ก็เปนจมูกของฝรั่ง คน
อาเซียอาฟริกาที่จมูกแบน แตสวยอยางเผาพันธุชาติของตน ไมมีโอกาสจะเขาประกวดความสวยกับ
เขาอื่น เพราะนัยนตาของคนทั้งโลกถูกอบรมใหรับความงามอยางฝรั่งวาสวย ทั้งหมดนี้เปนเรื่อง
ของความนิยมซึ่งแปรเปลี่ยนตามยุคสมัย ยินยอมพรอมใจที่จะเห็นเชนนั้นวาสวย ความสวยของราง
กายคนมีแฟชั่นเชนเดียวกับเรื่องเครื่องแตงกาย" (สมศรี สุกุมลนันท, 2524: 42)
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"ดิฉันมีปญหาในรางกายที่อวัยวะเพศมีแคมใหญยื่นออกมานาเกลียดมาก ทั้งๆที่ดิฉันไมเคย
ไดเสียกับใครเลย ดิฉันเกรงวาเขาจะรังเกียจ" (บพิธ เฟองนคร, 2524: 128)
ขวัญเรือน 2529
"จากความเชื่อถือวา ปุมกระสันนั้น เปนสวนของอวัยวะเพศ "ที่ดุดัน" นาเกลียด นากลัว
หรือเขาใจกันงายๆวา เปนสิ่งที่ไมเปนสิริมงคล (อัปรีย) คือ อาจจะทําอันตรายใหกับทารก ในขณะ
ที่ทารกคลอดออก และปุมกระสันนี้มีลักษณะรูปรางหนาตาเหมือนองคชาตอวัยวะ สืบพันธของ
เพศชาย ความนิยมและสามัญสํานึกแหงเพศของชาวอาฟริกันมีอยูวา ปลายองคชาตหนังหุมนี้ มี
ลักษณะรูปรางหนาตาเหมือน หรือดูคลายๆกับอวัยวะเพศของหญิง เพราะฉะนั้นความเชื่อถือที่เกิด
ขึ้นในลักษณะนี้ จึงใครที่จะกําจัดความเปนกึ่ง ครึ่ง กลางแหงสัญลักษณของเพศที่แทจริงออกไป
คือเพศหญิงจะตองมีอวัยวะเพศหญิงที่แทจริง ปราศจากองคชาต คือปุมกระสันนั้นและเพศชายจะ
ตองมีองคชาตที่ปราศจาก "นางหนู" คืออวัยวะเพศของสตรีเพศ การทําขริบนี้ เปนประเพณีสังคม
สวนรวม การจัดพิธีนี้แสดงถึงความมั่งคั่ง บงบอกถึงฐานะของครอบครัวของเด็กสาว จะมีการรอง
รํา รวมวงสนทนา กินเลี้ยง นับวาวันนี้เปนวันที่ยิ่งใหญวันหนึ่ง คุณสมบัติกิริยามารยาท หนาที่
ความรับผิดชอบตอเพศ เพราะวันนี้เธอจะไดชื่อวาเปนผูหญิง 100%" (สายพิณ เคราเซ, 2529: 126128)
"มีการปลูกฝงใหกับสตรีเพศในเรื่องบริเวณภายนอกของอวัยวะเพศของเธอเปนเพียงสวน
ประกอบที่ไรสาระ และหมักหมม สกปรก ไมพึงปรารถนา เพราะฉะนั้นหญิงที่ยังไมไดขริบจะได
รับฉายาเรียกวา "Nigsa" (โสโครก) ความเชื่อนี้เลยเถิดไปถึงการโกนขุมขนในบริเวณอวัยวะเพศนั้น
ดวย เพื่อความสะอาดและความสวยงาม (hygiene and aesthetics)" (สายพิณ เคราเซ, 2529: 128)
"สุภาษิต "ไกงามเพราะขน" นั้น เห็นจะหมายความถึงไกตัวผู สัตวนี่ก็แปลก ตัวผูมักจะสวย
กวาตัวเมีย พอมาถึงคน พูดก็พูดเถิด ผูหญิงนาดูกวาแยะ แลวผูหญิงยังรักสวยรักงาม สนใจที่จะปรุง
แตงตัวเองใหสวย และนาดูที่สุด ผูหญิงจึงทิ้งหางผูชายเรื่องความสวยงาม ผูหญิงไมรักสวยเอาเสีย
เลย หรือผูชายรักสวยแบบผูหญิง จึงอปกติไปเลย" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2529: 30)
"ดิฉันมองตามเขาแลวกมลงมองรูปรางตัวเอง แอเอย...หนาที่แสนจะบวมฉุ อวนเหมือนตุม
เดินได ใครเขาจะรักเธอลงเลา" (เรียงรอยถอยคํา, 2529: 210)
สัมภาษณคุณวรพงศ "ชอบที่ หนึ่งเคาเปนคนเรียบรอยในชวงนั้นเทียบกับเพื่อน ๆ แลว
เพื่อนเคาปรูดปราด แตเคาเรียบรอย รูสึกประทับใจ อีกอยางผมพามาที่บานใครเห็นก็ชมวาเรียบ
รอย" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 102)
"ดิฉันเปนสาวบริสุทธิ์ แตทําไมหัวนมของดิฉันจึงดํา ซึ่งดํามาตั้งแตเด็ก ไมใชเพิ่งมาผิด
ปกติ ดิฉันมีสีผิวไมขาวไมดําคือปานกลาง ไมทราบวาสาวบริสุทธิ์คนอื่น ๆ จะเหมือนดิฉันรึเปลา
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ดิฉันเคยไดยินมาวา สาวบริสุทธิ์ตองมีหัวนมสีแดง ถาหากเปนสีดําหรือสีคล้ําแลวละก็ ผูหญิงคน
นั้นตองผานผูชายมาแลวแนนอน" (รุจน รมณีย, 2529: 202)
ฟงคนสวยพูดถึงเรื่อง “สวย” สัมภาษณ สาวิณี (ประการะนัง) ปจฉิมสวัสดิ์ “สําหรับเอนี่
ความสวยนี่มีหลายอยาง ทั้งขางนอกและในจิตใจมันรวมกันหลายอยาง” สัมภาษณ แสงเดือน (แมน
วงศ) พรอมพันธ “ที่จริงที่ตัวเองมีความสวยนี่ก็อึดอัด ไมเปนตัวของตัวเองนะ ไปไหนก็จะเปนที่สน
ใจของบุคคลทั่วไป จะตองระวังตัว จะเปนธรรมชาติ จะปลอยตัวก็ไมได จะตองอยูในที่สนใจของผู
คน สังคมก็มองมาก ตองคอนโทรลตัวเองอยูมาก พูดถึงชื่นชมความสวยของตัวเองมั้ย นี่ก็ตองขอ
บอกวานิดเดียว ชื่นชมอยางอื่นมากกวา ความเปนแมไง คนไมสวยนี่สวยอื่นก็ได แตงตัวใหถูก
ลักษณะของตัวเอง มารยาทดีก็ทําใหสวยขึ้นได ไมจําเปนตองหนาตาสวย สัมภาษณ วารุณี (แสงศิริ
นาวิน) เตลาน "เมื่อเด็ก ๆ ตัวใหญ ก็จะไปเปนนางเอกไมได คงไมมีตัวพระที่ไหนจะใหญกวาเรา
(หัวเราะ)" สัมภาษณ ประภาภัทร (สุดศิริ) สิงหนาทกถากุล "กอนที่จะมาประกวดนางสาวไทย ก็เดิน
แฟชั่นใหกับโรงเรียน และกอนจะประกวดก็เปนนางฟา (แอรโฮสเตส) กับสายการบินเดินอากาศ
ไทยและการบินไทย "ความสวยเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะความสวยงามไมวาจะเปนสิ่งใดก็แลวแต ก็
เปนสิ่งจรรโลงโลก จรรโลงใจ บงบอกถึงความเจริญรุงเรือง แตความสวยที่สําคัญยิ่ง และเปนความ
สวยที่อมตะ คือ สวยที่จิตใจ" (เจษณี-ผองพรรณ, 2529: 58-64)
ขวัญเรือน 2534
"ชุดเจาสาวนี่แฟนมีสวนมาก เพราะไดกําชับมาวา ไมใหใสโปๆนะ เปดหลังไมได ตอง
แบบปดคอมิดชิด แขนยาว" (รุจณีย-ฑริญา, 2534: 110)
"คนไทยโบราณรองเทาไมใชของจําเปนใส เราจึงไมนับรองเทาวาเปนสวนหนึ่งของเครื่อง
แตงกาย เขาไปในสถานที่อันพึงแสดงความเคารพหรือขึ้นเรือนใครตองถอดรองเทา การถอดรอง
เทาใหเหลือเทาเปลา เปนการแสดงความเคารพ ฝรั่งเห็นตรงกันขาม เพราะมีความจําเปนเรื่องอากาศ
ตองสวมรองเทาจึงจะเปนการแตงกายครบเครื่อง อยูกับบานสวมรองเทา การเปลือยเทาตอหนาผูอื่น
เปนการไมสุภาพ" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 65)
"คนไมไดตางกันที่รูปรางหนาตาเทานั้น ที่เปนอยูทุกวันนี้ ความแตกตางอยูที่ความสมมติ
ทั้งหลาย มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมเปนตัวยืน อาศัยเสื้อผาเครื่องแตงกายและวัตถุ
ตางๆนานาเปนเครื่องแสดง เปรียบไดกับการบอกเลา บางครั้งก็บอกอยางกระซิบ บางครั้งก็บอก
อยางตะโกน แตงตัวดีมีประโยชนแกตัวนั้นแน จะหลอกหรือไมหลอก ก็ไดความรูสึกที่ดีจากผูอื่น
จะเปนคนมีเกียรติหรือไม จะใหคนอื่นดูที่ไหนถาไมใชการแตงกาย เพียงแคเนคไท เสนเดียวก็
บันดาลใหเปนผูมีเกียรติได สถานที่บางแหงระบุไวทีเดียววาตองแตงชุดชุดนี้ จึงจะไดรับอนุญาตให
เขาไปเปนคนอยูในสังคม ก็อดไมไดที่จะตองตามระเบียบของสังคม เพราะสังคมใชการแตงกาย
เปนเครื่องหมายของผูดีนี้เอง ตัวของเราจะแตงตัวเราอยางไรก็เปนเรื่องของเรา ไมเห็นจะเกี่ยวของ
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อะไรกับคนอื่น นาจะเปนจริงอยางนั้น แตความจริงแลวไมจริง เราแตงตัวเพื่อผูอื่นเทาๆกับเพื่อตัว
เอง อาจมากกวาดวยซ้ํา บางครั้งถึงกับยอมแลกความสบายกายเพื่อความสวย เมื่อรูตัววาแตงสวย ก็
ทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเอง" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2534: 125-126)
ขวัญเรือน 2539
สัมภาษณ วราพรรณ หงุยตระกูล "อยากเรียนประชาสัมพันธ คิดวายังไงก็ตองเนนประชา
สัมพันธ รูสึกวาเราอยากเปนผูหญิงสวยๆ ใสชุดยูนิฟอรม มันเปนความฝนของเราไง อยากเปนแอร
โฮสเตส ตอนนั้นก็คือเปนความใฝฝนของเรามาตั้งนาน นั่นคือจบนิเทศศาสตรแลวนะคะ เพื่อนฝูง
ไปสมัครกันแลวเขาก็ไมรับ เราก็อยากเปนแอรโฮสเตส ก็ยังนึกอยูเสมอวาคงสวย ถาอยูในชุดอยาง
นั้น แลวเราก็เปนคนที่มีเซนสในการบริการพอใชได" (ปรมัตถ, 2539: 127)
"ขอนี้อธิบายไดวาผูชายมีหนาที่คุมครองผูหญิง เวลาเดินผูหญิงตองเดินขางซายของผูชาย
แขนขวาของผูชายตองเปนอิสระเพราะอาจถืออาวุธ ดูทารําละครของพระและนางจะเห็นได แขน
ซายของพระประคองนาง แขนขวารายรําอาวุธ" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 75)
"แตงตัวตามความพอใจ กับแตงตัวตามความเหมาะสม ตางกัน ถาผูชายเห็นผูหญิงนุงกระ
โปงสั้นแลวสรุปไดวาไมนาเกลียดเทาไหร เดาไดวาผูนุงกระโปรงตองเปนสาวและแขงขาสวยสม
ควรอวด เจาของขารูตัววาขาสวยพออวดได" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 67)
"การเสริมความงามของผูหญิงยุคใหมนี้ชางประณีตทั่วตัวดีแทๆ ผูหญิงสมัยโบราณนั้น
ประทินโฉมเฉพาะหนา สวนตัวนั้นอยางมากก็แคทาขมิ้น ใหดูเหลืองนวลเนียน จนสีเหลืองติดเสื้อ
ผา" (เต็มสิริ บุณยสิงห, 2539: 70)
"เจาสาวไทยโบราณสมัยที่นิยมใหผูหญิงผิวเหลืองเรืองรองดังทองทา คงตองขัดสีฉวีวรรณ
ลงขมิ้นทั่วตัว เปนการใหญพรอมกับอบร่ําใหหอมฟุงดวยกลิ่นกระแจะจันทน เจาสาวสมัยใหมเมื่อรู
จักใชเครื่องสําอางฝรั่งแลว มีกรรมวิธีพิสดารมากกวา คงอบตัว อาบไอน้ํา นวดเฟน พอกหนา ใหผิว
พรรณผุดผองเปนนวลไย เดิมทีคนไทยไมนิยมแตงชุดขาวเพราะเขาใกลกับชุดไวทุกขของจีน แตถา
แตงอยางฝรั่ง ความนิยมเรื่องสีเสื้อผาก็เปนฝรั่งไปดวย สีขาวเปนสีของความบริสุทธิ์ จึงใชเปนชุด
เจาสาว" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539: 66-67)
"ถาหากพูดถึง "ความเปนผูหญิง" หรือ "ความเปนสตรี" ผมจึงมักจะคอนขางใหคากับสไตล
แบบขวัญเรือนแบบสกุลไทย ซึ่งผมคิดวาเดี๋ยวนี้คงเปนอะไรที่ "เกา" หรือ "เชยสส" สุดสุด แตผมรู
สึกวาเปนเรื่องที่ "ดูดี" ถาหากผมเปนเด็กแลวเห็นแมกับทําขาว ผมยุงเหยิงอยูหนา ผมรูสึกวา "สงา"
และ "ยิ่งใหญ" กวาการเห็นแมนั่งอยูในออฟฟศคอนโดมิเนียมใหญๆกําลังกรีดกรายโทรศัพท หรือ
ทาลิปสติกหลังกินสมตําปูตอนเที่ยงหมาดๆ" (ชัชรินทร ไชยวัฒน, 2539: 146)
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"ผูหญิงเราอยากสวยกันทุกคน โดยสรุปแลวผูหญิงไมควรจะสูบบุหรี่ เพราะจะสวยไดอยาง
ไรถาเกิดปากดํา เหงือกดํา ฟนดํา ขอบตาดํา ที่สําคัญผิวหนังผูหญิงจะเหี่ยวงายกวาผูชาย เพราะ
ฉะนั้นถาอยากสวยจะตองไมสูบบุหรี่ เราพยายามเชิดชูภาพพจนของผูหญิงไทยวา ผูหญิงไทยตอง
ไมสูบบุหรี่ แลวก็เรื่องของความเปนแมที่อาจจะฆาลูกได หรืออาจจะแทงงาย กลยุทธเหลานี้เราก็
อาจจะเคยใชมาแลว เรื่องของความงามก็เคยใชมาแลว" (อินทร, 2539: 237)
"คุณสมบัติที่โดดเดนสามารถการันตีแลวซึ่งคุณภาพก็คือ การศึกษา ซึ่งสวนใหญจบใน
ระดับปริญญาตรี และกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เรียกวาการคัดเลือกที่วา งามอยางมีคุณคา"(
สูความเปนหนึ่ง...มิสไทยแลนดเวิลด 96, 2539: 116)
"งามอยางมีคุณคา ซินดี้เปนลูกครึ่งอะไรคะ คุณแมเปนลูกครึ่งไทย-อังกฤษ สวนคุณพอเปน
คนอเมริกนั คะ นางงามนี่เปนอีกเรื่องหนึ่งสําหรับซินดี้เลย เพราะวาซินดี้เปนคนงายๆสบายๆ บางที
ก็เปรี้ยวบาง แตนางงามทําอะไรก็คอนขางที่จะตองระวัง คือตองมีความเรียบรอย จริงๆแลวซินดี้
ชอบการเปนนางแบบมากกวา เพราะมีอิสระมากกวาดวย" (บาหลี, 2539: 278-279)
"ผูชนะการประกวดมิสไทยแลนดเวิลด รูปรางหนาตาเปนฝรั่ง สวยอยางฝรั่ง แตมีจริตกิริยา
เปนไทย ดูนุมนวล เรียบรอย ไหวสวย บอกอยูวาแมแตเรื่องความงาม เราก็นิยมใหสวยอยางฝรั่ง แต
ก็นิยามมารยาทแบบไทย ซึ่งทําใหคนไทยแตกตางจากคนตางประเทศ" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2539:
91)
"ศัลยกรรมเสริมความงามยอดฮิตติดอันดับของเมืองไทยอันดับแรก ไดแก การผาตัดเสริม
จมูก ที่เปนเชนนี้คงเปนเพราะรสนิยมของคนไทยเริ่ม westernization คือออกกระเดียดฝรั่งเขาไปทุก
ที จึงอยากจะใหไอที่แฟบๆอยูมันโดงสมใจ สาวไทยนิยม "ทําตา" เปนอันดับสอง ถาสาวๆทานใด
หนังตาสวยไปหมดไมหยอนยาน ไมมีถุงไขมันตุงอยู แตวาหนังตาเปนหมวยเกี๊ยะ อยากจะมี "เลา
เตง" นั้น การผาตัดไมยุงยากเลย เพราะเพียงแต "ทําชั้น" ใหเทานั้น หลังผาตัดเกือบจะไมบวมเลย
และเขาสังคมไดในรุงขึ้นทีเดียว เรื่องของหนาอกหนาใจนี้ก็ดูจะสําคัญมากสําหรับเพศหญิง ความ
จริงธรรมชาติของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมนั้น จะมีเตานมไวใหลูกดูดเปนจุดประสงคใหญ แตในมนุษย
เพศเมียแลวมีความสําคัญในดานอื่นอยางชวยไมได, การผาตัด "ยกหนา" โดยหลักการก็เปนการดึง
เอาสวนที่หยอนยานใหมันตึงขึ้น สวนเกินก็เจียนออกไป และซอนรองรอยไวในผมบางแถวรองหู
เปนตน, การดูดไขมัน ปลูกถายไขมัน ไวในที่ที่แฟบอยูจะไดอิ่มเอิบมากขึ้น, ถาริมฝปากบางแบบ
กลีบลําดวนละก็เปนดี สําหรับคนที่ริมฝปากหนาแบบนิโกร ก็สามารถตกแตงใหเรียวงามเปน
กระจับ, การทําลักยิ้มในคนที่ไมมีลักยิ้มนั้น ใชวิธีเจาะรูเย็บตรงกระพุงแกม เพื่อใหเกิดรอยบุม"
(ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์, 2539)
"เคยบอกรุนนองมั้ยคะวาอยาถายนูด ก็เปนสิทธิของแตละคน หามไมได แตในอนาคตคือ
จะสอนใหรูวา ถาเกิดเราแตงงาน หรือเราจะมีแฟนเปนคนไทยเขาจะไมยอมรับในตรงนี้ อยางพี่กับ
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คนไทยเราก็ไมไดแตง จะมีแตงก็แตแฟนคนที่เปนฝรั่งเทานั้นเอง คือเกิดเปนผูชายดีๆพอแมเขาก็คง
ไมใหเราหรอก ถาเกิดเขารับไดก็ไมมีปญหา สวนมากนะไมมีใครยอมรับ" (ปรมัตถ, 2539: 125)
ขวัญเรือน 2544
ความใฝฝนของ...หญิงสาว "สมัยกอนไมนานนัก ผูหญิงคนไหนไดชื่อวา เปนสาวงามนั้น
เวทีโนน ผูคนก็มักพาลดูแคลนสติปญญาของพวกเธอ วากันไปตางๆนานา ประมาณวา ผูหญิงสวย
มักไมฉลาด ภาพลักษณของสาวงามยุคนี้เปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้น) ผูเขาประกวดมีสติปญญาเฉียบ
คมมากขึ้น มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นกวาเกา จึงไดรับการยอมรับจากสังคม
วงกวางมากขึ้น แมวาอาจจะมีบาง บางเสียง บางความคิดที่ยังมองเรื่องการประกวดประชันความ
งามเปนเรื่องหลงรูปและความออนของสติปญญา" (วายุเวทย, 2544: 153)
"เรียกวาถาไดรับความรวมมือแลวละกอ อาชญากรรมทางเพศจะไมเกิดขึ้น อานแลวก็คือ
พลิกฟนคําเตือนเกาๆที่เปนหมันมาหลายหน อยางเชน เรื่องแรกก็เตือนวา อยาแตงตัวใหเห็นเนื้อ
หนังมังสามากกวาตัวผา ไมควรนุงกางเกงขาสั้นมากๆ ที่ถาสวมเสื้อเชิรตยาว ปรกติก็จะคลุมกางเกง
มิดคิดวาสวมแตทอนบน กระโปรงก็อยาสั้น แหวกมาก แปลวายอมใหแหวกแตอยามาก" (เต็มศิริ
บุณยสิงห, 2544: 38)
สัมภาษณ อวน-วรินทร ผดุงวิถี มิสไทยแลนดยูนิเวิรส ป 2544 "ในความคิดเห็นของอวน
ระหวางสาวไทยกับสาวตางชาติ มีความแตกตางกันในเรื่องการแสดงออก เรื่องวัฒนธรรม คนเอเชีย
สวนใหญที่อวนไดสัมผัสจะเปนคนขี้อาย แตพอเขาใหทําก็ทําเต็มที่ สวนเรื่องรูปรางหนาตา จะมี
ความเปนเอกลักษณ คนเอเชียก็จะมีความงามอีกแบบหนึ่ง" (วราภรณ ศรีสกุล, 2544: 90)
สัมภาษณ สุจิรา อรุณพิพัฒน นางสาวไทยป 2544 "นุยไมใชนางสาวไทยที่ดูเรียบรอย นั่ง
ยิ้ม แตนุยคลองแคลว สนุกสนาน เผยความเปนตัวของตัวเองออกมา ตรงนี้อาจจะเปนสิ่งที่ทําใหนุย
ดูแตกตางและเปนจุดที่ชนะใจกรรมการ" (วราภรณ ศรีสกุล, 2544: 95)
"คนใชเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งภาพลักษณและรูปลักษณ ผาถุง
หายไปจากผูแสดงบทบาทคนใช กางเกงเขามาแทนที่ สาวรุนนุงกางเกงยีนส สาวเลยรุนไปมาก นุง
กางเกงสามสวนอางวานุงกางเกงทํางานถนัดกวานุงผาถุง นายจางตองปรับสายตาใหชินกับภาพของ
คนใชที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เคยคาดกันวาคนใชตองนุงผาถุง หมดไปแลวอยางกูไมกลับ พรอมกันนั้น
เสื้อยืดก็ติดตามกางเกงมาดวย เสื้อสําเร็จรูปชวยใหคนทั้งหลายไมวาจะเปนลูกจางหรือนายจางได
สวมเสื้อผาที่คลายคลึงกัน ดูออกยากวาใครเปนใคร" (สมศรี สุกุมลนันทน, 2544: 50)
"ศัลยกรรมเขามามีบทบาทกับคนเรามากแทบจะเกือบทุกสังคม ไมวาหญิงหรือชาย จะทํา
เพราะเปนเรื่องของโหงวเฮง เรื่องของอุบัติเหตุ หรือเพราะความสวยงามก็ตาม" (รัชพิมล, 2544)
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สัมภาษณพิเศษ...10 คําถาม กับ เดนิส ควินโอเนส นางงามจักรวาล 2001 "ความสวยคือ
อะไร ความสวยที่แทจริงตองอยูภายในคะ คือตองมองใหออกวาคุณเปนคนมีจิตใจงดงามแคไหน"
(กองบรรณาธิการ, 2544: 90-91)
"ความจริงทั้งผาโจงกระเบน และผาแลวอมแวมชวนมองอยูในตัวแลว แตคนสมัยกอนก็ไม
ไดถือสาวา "โป" เพราะเขารูดีวาใชกันมาอยางนั้นนมนาน" (เต็มศิริ บุณยสิงห, 2544: 35)
คูสรางคูสม 2524
"ผูหญิงสวนใหญอยากผอม พยายามทุกวิถีทางที่จะรณรงคกับเนื้อหนังตนเองไมใหมี บาง
คนอดขาวอดปลาจนเปนลมเปนแลง เพราะคิดวาผอมแลวสวยนี่เอง ผูหญิงผอมๆแตงตัวไดสวยนะ
ครับ สวยแบบตุกตานะซี เหมาะสําหรับตั้งไวดูเลน ไมเกิดอารมณอะไร ผูหญิงอวบอัดซีครับ ให
อารมณดีนัก หนาผากนูน อกชะเงื้อม บั้นทายชะง้ํา แหม...พูดแลวน้ําลายไหล" (นายดอกเหม, 2524:
30)
"พอแมหนูทําไมเปนอยางนี้ เขาไมใหหนูนุงกางเกง หนูอายุ 18 ปแลว ตลอดชีวิตนุงแตผา
ซิ่น พอเขาวานุงกางเกงแลวจะเปนกะหรี่ หนูนอนรองไหทั้งคืนเลย" (สนทนา ปรารภ, 2524: 34)
"เธอนะมันโทรมแลวนมก็ยาน แถมยังดําดวย พอกันทีเถอะ ผมเองก็กําลังจะแตงงานกับผู
หญิงที่พอแมผมเขาหาให เธอกลับไปกอนเถอะ แลวผมจะไปจัดการเรื่องลูกใหทีหลัง"
(ผัว
รวย เมียจน, 2524: 70)
คูสรางคูสม 2529
นางงามแมมาย แหงประเทศไทย ทัศนะจาก อัญชลี นกนอย ประธานกรรมการ จัดการ
ประกวด "คิดวาเปนการยกระดับแมมายบาง เพราะบางคนชอบดูถูกแมมายวาชอบประพฤติในสิ่ง
ไมดี ดิฉันก็เลยคิดวา การประกวดนี้จะชวยใหภาพพจนของแมมายทั่วไปดีขึ้น แตเรื่องประกวดนี่
พอลงมือทําเขาจริงๆก็ลําบากเหมือนกัน
เพราะแมมายแทบทุกคนก็มีความคิดวาจะเอาเขามา
ประจาน" (ทองเจือ เลาเฮงเส็ง มิสแมมายไทยแลนด สาวชาวสวนผูยึดมั่นในรักแรก, 2529: 6)
คูสรางคูสม 2534
ผูหญิงปะดอง "ไมมีหลักการกําหนดเอาไวเปนมาตรฐานตายตัววาผูหญิงสวยนั้นจะตองมี
ลักษณะเปนอยางไร ดวยเหตุนี้ในแตละสังคมจึงวางกฎเกณฑขึ้นมาเองวา ความสวยในสังคมนั้นๆ
ควรจะเปนอยางไร ซึ่งแนละ คานิยมของแตละสังคมยอมแตกตางกันไป ทําใหคนสวยในสังคมหนึ่ง
อาจกลายเปนคนขี้เหรในอีกสังคมหนึ่งได อยางชาวอินเดียถือวาผูหญิงสวยตองอวน ที่เห็นไดชัดที่
สุดคือ ความสวยของชาวเขาเผากระเหรี่ยงกลุมหนึ่งที่ชื่อวาปะดอง ใครคอยาวเทาใดนั้นก็ยิ่งสวย
สวนใครคอสั้นขี้เหร จากความเชื่อดังกลาวนี้ทําใหผูหญิงเผาปะดองพยายามสุดชีวิตที่จะยืดคอตัว
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เองใหยาวตะเหลนเปนออกไป วิธีการคือใชหวงทองเหลืองมาสวมคอเอาไว โดยเริ่มกันที่จํานวน
หวงนอยๆกอน จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นทุกที จนกระทั่งคอยาวเปนฟุต แบบนี้หนุมๆมาเห็นเขาก็จุปากดวย
ความวาบหวิวในอารมณพลางเอยชมวา อะไรจะสวยขนาดนั้น" (แหลม หญาคา, 2534: 15)
"กลาวกันวาผูหญิงพมานั้นมีผิวสวยนาชมมาก นอกจากนี้หนาตาก็จิ้มลิ้มพริ้มเพราเพราะ
ชาวพมาเปนชนชาติที่มีอาณาจักรอยูระหวางความโดงกับความยุบและความคล้ํากับความจืด เมื่อเอย
ถึงผิวพมานัยนตาแขกทุกคนจึงยอมรับทันทีวาสวยจริง ผิวหนางี้ใสจนแลเห็นเสนเลือดฝอยขาง
แกม" (แหลม หญาคา, 2534: 30)
คูสรางคูสม 2539
"คนทั่วไปที่มองภาพเปลือยของมนุษยดวยใจเปนธรรม และไมไดหลอกตัวเอง มักจะมี
ความรูสึก 2 อยาง เกิดขึ้นพรอมๆกัน คือชื่นชมในความงามของเรือนรางนั้นอยากพิจารณาซึมซับ
ความงามของเรือนรางนั้นอยากพิจารณาซึมซับความงามนั้นอยูนานๆ แตในขณะเดียวกันก็เกิดความ
ตะขิดตะขวงใจในบางสิ่งบางอยางขึ้นมาในใจดวย นี่กระมังเรียกกันวา ความก้ํากึ่งกันระหวางศิลปะ
กับอนาจาร" (มลินดา, 2539)
คูสรางคูสม 2544
โรงพยาบาลจุฬาเวช "เสริมจมูก, ทําตาสองชั้น, รีแพร (ทําสาว), ทําลักยิ้ม, เสริมหนาอก, ดึง
หนา, ตัดไขมันหนาทอง" (บ.ก.ปลา, บรรณาธิการ, 2544)
ราชินีชาง "เราไมเคยรูสึกวา การอวนเปนเรื่องผิดปกติ เพราะเราเคยชินกับความอวนมาตั้ง
แตจําความได ใครลอวาเปนชางน้ํา ตุยนุย ตุตะ ก็ไมเคยโกรธ เพราะถึงจะอวนแตเราก็
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว มนุษยสัมพันธดี ราเริง และเปนมิตรกับทุกคน เราตองเอารูปราง
เราเปนมาตรฐาน ไมใชรูปรางของนางแบบหรือนางงามเปนมาตรฐาน ความอวนกับความรักเปน
เรื่องที่สวนทางกันคะ" (บ.ก.ปลา, 2544)
"เบญจกัลยาณี ที่แปลวา หญิงมีลักษณะงาม 5 ประการ คือ ผมงาม เนื้องาม ฟนงาม ผิวงาม
และวัยงาม" (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2544: 40)
นองนุย...นางสาวไทยคนลาสุด "เจ็บใจที่พี่และนาดูถูกวา สวยแตโง สวยแตรูป จูบไมหอม
เหรอคะ หมายถึง รูปรางหนาตางาม แตมีความประพฤติและกิริยามารยาทที่ไมดี ดีเฉพาะภายนอก
แตนิสัยภายในไมดี" (บ.ก.ปลา, 2544: 54)
"พอขาวผูหญิงแตงตัวสายเดี่ยวกลับขึ้นหนาหนึ่ง แมวาสื่อมักจะชอบอางเหตุผลทางธุรกิจ
ก็ตาม หรือแมวาจะเปนสิทธิก็ตาม แตสิ่งที่สื่อทําอยูน้นั สมควรหรือไม ซึ่งสื่อก็ตองเขามาชวยกันแก
ไขคานิยมที่ไมถูกตองดวย ลงแตรูปเด็กผูหญิงแตงตัวโปๆ หรือดาราแตงตัววับๆแวมๆมาออกทีวีจน
เปนเรื่องธรรมดา ที่เด็กเปนเชนนั้นก็เพราะสื่อนําเสนอออกมาเชนนั้น ถาสื่อนําเสนอออกมาแบบใส
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เสื้อปกติมิดชิดบางก็ดูดีหลากหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่สื่อสามารถจะทําไดแตทุกอยางกลับออกมาสาย
เดี่ยวหมด" (บุญชาติ กูเกียรติสกุล, 2544: 70)
"รูปรางของผูหญิงมีมากมายหลายแบบและหลายขนาด หลายคนบอกวามีบางสวนของราง
กายที่ไมชอบเลย และอิจฉาคนอื่นที่มีอวัยวะบางสวนสวยงาม ชวนใหผูชายมอง อยากเปนคนที่มีรูป
รางเยายวนกวนอารมณ สื่อนี่แหละที่โนมนําใหผูคนคิดกันผิดๆวา ผูหญิงควรจะตองมีรูปรางแบบ
ไหนถึงจะสวย โดยไมสนใจตอความจริงที่วา ผูหญิงนั้นมีรูปรางหลายแบบและหลายขนาด ตอนอยู
ในอังกฤษ ดิฉันรูสึกปลอดโปรงใจ มั่นใจในรูปรางตัวเองมากกวาขณะอยูบานที่จาไมกา เพราะที่
นั่น รูปรางแบบดิฉัน เขาเรียกกันวา ขี้โรค หรือขาดเสนหดึงดูดใจชาย คําวา ผูหญิงสวยในทัศนะ
ของสื่อ จึงไมเคยทําใหฉันรูสึกวาตัวเองมีปมดอยในรางกายแตอยางใด ฉันอยากไดชื่อวาเปนผูหญิง
ที่เต็มไปดวยสวนโคงสวนเวา เยายวน และใหผูชายตองตะลึงงัน ในฐานะผูหญิงคนหนึ่ง รูสึกวาถูก
สังคมครอบงําในเรื่องความงาม อยางที่สื่อระบุวาอยางไรจึงจะเรียกวา "ผูหญิงในอุดมคติ" แต
สําหรับฉันคิดวา "ผูหญิงในอุดมคติ" นั้นขึ้นอยูกับสายตาของคนที่รักและปรารถนาในตัวเธอมาก
กวา" (ภริสา, 2544)
"ในชวงตอนหาเสียงก็จะใชรูปแตง "ชุดพยาบาล" หาเสียง เพื่อตองการพิสูจนวา ประชาชน
จะเลือกขาวหรือดํา ถาเลือกพยาบาลเวลาเจ็บไขไดปวยก็มาหาได และตองการใหรูวาวิชาชีพของเรา
มีแตการชวยเหลือประชาชน ไมไดเขามาทํางานเพื่อโกงกินบานเมืองแตประการใด"
(บุญชาติ
กูเกียรติสกุล, 2544: 54)
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