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บทคัดย่อ

ความหลากหลายทั้งทางเพศสภาพและเพศวิถี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของชายรักชายถูกนำ�มาเป็นเครื่องมือโจมตี ในความขัดแย้งทางการเมือง
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในประเทศไทยอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงพื้นที่ทางการเมืองไทยที่ยังคงเป็นพื้นที่ของเพศชาย ที่ไม่เพียงผู้ชายมี
จำ�นวนมากกว่าผูห้ ญิง แต่ยงั ต้องมีเพศสภาพความเป็นชายตามอุดมคติคอื ไม่มี
ลักษณะคล้ายผู้หญิง และยังต้องมีเพศวิถีตามความคาดหวังของสังคมคือรัก
ต่างเพศ ภายใต้ระบอบสังคมชายเป็นหญิงและรักต่างเพศนิยม ซึง่ บทความนี้
ได้ส�ำ รวจการให้คณ
ุ ค่าความหมาย “ความเป็นชายรักเพศเดียวกัน” ในพืน้ ที่
การเมืองไทย ตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จนกระทั่งรัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557 เพื่อเผยให้เห็นถึงระบอบปิตาธิปไตยและรักต่างเพศนิยม
ที่มีอำ�นาจบทบาทต่อการเคลื่อนไหวทางเมืองในไทย
คำ�สำ�คัญ ชายรักเพศเดียวกัน, รักต่างเพศนิยม, ปิตาธิปไตย, นปก., นปช.,
กปปส.

Abstract

Accusations of homosexuality are often deployed in

2

ระบอบปิตาธิปไตย อันมีรักต่างเพศนิยมเป็นประมุข

political conflicts in Thailand. This article examines how different
understandings of homosexuality affect the use of homosexuality
as a political weapon and its impact on male politicians. It is
argued that uses of sexuality in the political sphere of both nations
reveals elements of not only patriarchy, but also homosexuality
panic. Political discourse collapses femininity and homosexuality,
effectively banning homosexual and/or feminine male politics from
government and the political arena.
Keywords male homosexual, political weapon, Thai politics,
homosexual panic
ประเทศไทยนับตัง้ แต่อภิวฒ
ั น์ 2475 เพือ่ การปกครองทีม่ รี ฐั ธรรมนูญ
และนำ�ประเทศไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตย ทว่าก็มกี ารฉีก-ร่างใหม่รฐั ธรรมนูญ
และรัฐประหารบ่อยครั้งนับตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ที่
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นผู้นำ�รัฐประหาร ยึดอำ�นาจ
รัฐบาลตนเอง ปิดสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ประกาศงด
ใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา และออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์พุทธศักราช
2547 โดยมีเป้าหมายต้องการจำ�กัดคณะราษฎรออกจากพื้นที่ทางการ
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรีดี พนมยงค์1 จนกระทั่งครั้งที่ 11 เมื่อคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ยึดอำ�นาจจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยมี พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ จากนั้นรัฐประหารก็ถูกทิ้งช่วงไปนาน 15 ปี
จนราวกับว่าทหารจะไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างเปิดเผยอีกและไม่น่า
จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีก กระทั่งวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กองทัพในนาม
“คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข” (คปค.) โดยมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ยึด
อำ�นาจรักษาการนายกรัฐมนตรี พลตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งรัฐประหาร
ครั้งนี้ทำ�ให้ประชาชนในวงกว้างเริ่มตระหนักถึงรัฐประหารในฐานะภัยร้าย
ต่อระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจำ�นวนมากเริ่มหวงแหนสิทธิ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มเชื่อว่านั่นคือ
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ทางออกอันดีงามและถูกต้องในการแก้ปญ
ั หาการเมืองไทย ไปจนถึงเรียกร้อง
ให้มีรัฐประหารขึ้นอีกเพื่อแก้ปัญหาการเมืองภาครัฐไทยในช่วงรัฐบาลนายก
รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554-2557) และในที่สุดวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 หลังจากประกาศกฎอัยการศึกและจัดตั้งกองอำ�นวยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) 2 วันก่อน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ก็ได้รฐั ประหารกลางวันแสกๆ
และสถาปนาตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

เพราะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้นำ�ไปสู่การรวมตัวของกลุ่ม
นักเคลื่อนไหว นักกิจกรรมทางการเมืองทั้งใหม่และเก่า เช่น “กลุ่มโดม
แดง” “พิราบขาว” “เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร” “คนวันเสาร์ไม่เอา
เผด็จการ” “24 มิถุนา ประชาธิปไตย” “พลเมืองภิวัฒน์” กลายเป็นองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมืองเดียวกัน2 เมื่อแรกก่อตั้ง พ.ศ. 2550 ใช้ชื่อ “นปก.”
เพื่อต่อต้านรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และขับไล่คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
ชาติ กับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีจากการ
รัฐประหารซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น นปช. เมื่อรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์สิ้นสุดลง
เดิม นปก.ยังคงสวมเสือ้ สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์คล้ายกับกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กระทั่งสมบัติ บุญงามอนงค์ 1 ใน
แกนนำ� นปก. ริเริ่มเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดงแทนหลังจากศึกษาว่าสัญลักษณ์
สากล การรณรงค์ในต่างประเทศใช้สแี ดงในการแสดงความคิดเห็นไม่ยอมรับ
ร่างประชามติเรื่องต่างๆ ขณะที่สีเขียวหมายความถึงยอมรับร่างประชามติ3
และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา นปช. หรือที่รู้จักกันในนาม “คนเสื้อ
แดง” ก็เป็นกลุ่มชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีอิทธิพลเป็นต้นมา และ
เผชิญการปะทะและปราบปรามอย่างรุนแรงหลายครั้ง
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดย คปค. ไม่เพียงแต่จะทำ�ให้เกิด
นปช. แต่ยงั ได้น�ำ ไปสูก่ ารโจมตีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ผู้เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแวดวงการเมืองการทหารอนุรักษนิยม
อย่างรุนแรง เพราะในคืนนั้นประธานองคมนตรีผู้นี้เป็นผู้นำ�หัวหน้าคณะ
รัฐประหารเข้าเฝ้าประมุขของรัฐ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในการรัฐประหาร
10 ครั้งก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ แม้ ผบ.ทบ. ผู้นำ�การรัฐประหารจะอ้าง
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ว่า พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อยู่ในวังตั้งแต่เย็นแล้ว และไม่ได้เกี่ยวข้องอัน
ใดกับการรัฐประหาร แต่ก็มีสายข่าวได้รายงานว่า พล.อ. เปรมได้กลับเข้า
บ้านสี่เสาเทเวศร์ แล้วออกมาอีกครั้งหนึ่ง มากไปกว่านั้น สื่อต่างประเทศ
สำ�นักข่าว XFN-ASIA ได้วิเคราะห์เผยแพร่ในเว็บไซต์ นิตยสาร Forbes
แล้วว่า พล.อ. เปรมสนับสนุน คปค. ให้รัฐประหาร4 ซึ่งเขาก็ถูกตีความอย่าง
ชัดเจนว่ามีบทบาทในฐานะปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐบาลทักษิณก่อนรัฐประหารอยูแ่ ล้ว5
จากการถูกวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า พยายามแทรกแซงรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ตัง้ แต่กอ่ นรัฐประหาร และเมือ่ หลังรัฐประหารก็มอี ทิ ธิพลชีน้ �ำ
ต่อการตัดสินใจของ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายทหารคนสนิท จนเมือ่ คปค.
ที่แปรสภาพเป็น คมช. (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ) ก็ต้องอยู่ภายใต้
การดูแลของรัฐบาลสุรยุทธ์6 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะองคมนตรี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 และประธานองคมนตรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 และผู้ที่เคยถูก
พูดถึงในฐานะส่งเสริมบทบาทบารมีของสถาบันกษัตริย์ และผู้ที่กตัญญูต่อ
ประเทศชาติ7 ภายหลังรัฐประหาร 2549 จึงกลายเป็นเป้าโจมตีของผู้ต่อต้าน
รัฐประหาร, ผู้ต้องการประชาธิปไตยที่ไม่ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายอำ�มาตย์ และ
ผู้สนับสนุนพลตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร อย่างตรงไปตรงมา8
เห็นได้ชัดในคำ�ปราศรัยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่
สมุทรปราการ ของ พ.อ. ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ
หนึ่งในแกนนำ� นปก. (ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น นปช.) ว่า
“...ถามว่าการเป็นคนเสือ้ แดงมันเกีย่ วกับการทำ�หน้าที่
ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างไร ถ้าจะผิด ผิดอย่างเดียว ผม
ไม่ได้เป็นตุ๊ด9 (เสียงเฮและชูตีนตบ) พี่อภิวันท์ไม่ได้เป็นตุ๊ด
น้องบุญยอด (หมายถึง บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร แบบบัญชีรายชือ่ พรรคประชาธิปตั ย์-ผูเ้ ขียน)
...ปีนี้ปี 2552 บ้านเมืองวิปริตผิดอาเพศ ตุ๊ดมันครอง
เมือง! มันผิดอาเพศไปหมด พี่น้องทั้งหลายครับ คนที่ไม่รัก
พรรคประชาธิปตั ย์ คนทีร่ กั พรรคเพือ่ ไทย ‘ขันทีเฒ่า’ มันบอก
ว่าไม่จงรักภักดี ขันทีเฒ่ามันบอกว่าคนเหล่านั้นทรยศชาติ...
...ขันทีเฒ่ามันเพี้ยนไปแล้วพี่น้องที่เคารพครับ มัน
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เพี้ยนถึงขนาดบอกว่า พล.อ. ชวลิตทรยศชาติ แต่ไอ้ที่เพี้ยน
มันเพีย้ นตรงไหนทราบไหมครับ พล.อ. ชวลิต หรือบิก๊ จิว๋ เนีย่
ลูกน้องขันทีเฒ่ามันนะ มันเพีย้ นจำ�ไม่ได้มนั บอกว่าเพือ่ นแน่ะ
มันบอกว่าเพื่อน แล้วมึงมาเพี้ยน เรียกอภิวันท์เป็นพี่ก็แล้ว
กัน เค้าไม่เอาด้วยนะตัวเอง ตัวเองเค้าเสียวน่า...
...กะเทยเฒ่า มักมากในกาม มีลูกๆ หล่อๆ หลายสิบ
คน แล้วเอาลูกมาทำ�ผัว ส่งเสริมทั้งลูกทั้งผัวให้เป็นใหญ่เป็น
โต คนอย่างนี้สมควรจะอยู่ใกล้ชิดสถาบันหรือไม่พี่น้อง...
บรรดาแม่ทัพนายกอง ตอบผมมา ถ้าตอบว่าสมควร กูจะได้
ไปเป็นตุ๊ดบ้าง...”10
ท่ามกลางเสียงเฮและปรบมือจากผู้ร่วมชุมนุม หลังจากเคยไปร่วมปราศรัย
หน้า “บ้านสีเ่ สาเทเวศร์” ทีอ่ าศัยของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เมือ่ วันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ เขาได้สมัญญานามบ้านสีเ่ สาเทเวศร์ใหม่วา่ “วิมาน
สีม่วง”
ขณะทีก่ อ่ นหน้านัน้ สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน11 ผู้
มีลักษณะโผงผาง ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ทีว่ งเวียนใหญ่ ก็ใช้ค�ำ ว่า “อีแอบหัวขาว” โจมตีฝา่ ยตรงข้ามทางการเมืองเช่นกัน
“เขาไปพูดจากับไฮโซไฮซ้อ จนทำ�ให้เป็นชนวนนำ�ไป
สู่การรัฐประหาร คนประเภทอีแอบผมขาว เป็นคนเรียกร้อง
ให้สื่อมวลชนเขียนข่าวด่าผม บ้านเมืองวุ่นวายเพราะเจ้าคน
นี้ ไอ้คนหัวโจกคนนี้ เป็นคนทำ�ลายสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างแท้จริง คนที่เป็นอีแอบอย่างนี้ ยังไม่มีใครคิดบัญชี ขอ
อนุญาตพูดแค่นี้ ประชาชนคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ไม่ขอ
ขยายความ”12
ขณะเดียวกันกลุ่มฝ่ายตรงข้ามกับคณะรัฐประหารก็ถูกโจมตีด้วย
เรื่องเพศสภาพเพศวิถีเช่นกัน จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในผู้นำ�มวลชนใน นปก.
เคลือ่ นขบวนไปปราศรัยหน้าบ้านสีเ่ สาเทเวศร์ อดีตรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรีในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีใน
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รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก็ถูกล้อเลียนไปจนถึงด่าทอด้วยประเด็นเพศสภาพ
และเพศวิถแี ละถูกเรียกว่า “เจ๊เพ็ญ” โดยบางสำ�นักงานข่าว13 มากไปกว่านัน้
สำ�นักข่าว “ผูจ้ ดั กวน” ในเครือ “ASTV ผูจ้ ดั การ” ทีส่ มมุตเิ รือ่ งราวเพือ่ สร้าง
ความขบขันคึกคะนองเฉพาะกลุม่ และความสะใจมากกว่าข้อเท็จจริง เช่น ข่าว
“ขาหืน่ ชาวคุกได้เฮ ซีด้ ปากรอจักรภพ” ทีเ่ ต็มไปด้วยเนือ้ หาล้อเลียนพฤติกรรม
ทางเพศชายรักเพศเดียวกัน การนำ�ประเด็นข่มขืนชำ�เราเป็นเรือ่ งตลกหรรษา
เพือ่ นำ�มาใช้กบั จักรภพ เพ็ญแข ทีก่ �ำ ลังถูกหมายจับจากการปิดล้อมปราศรัย
หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ว่า
“นนทบุรี-นางฟ้า...มีเดือย เปลือยกายนั่งขายถั่วดำ�
กล้วยบวดชี (กล้วยบวชชี-ผูเ้ ขียน) ขายดีตอนค่�ำ ดึกๆ แหม
ถัว่ ดำ�ขายดี... เป็นเรือ่ งละอีทนี่ ี้ เนือ่ งเพราะบรรดาขาหืน่ ตัง้ แต่
เกรด A ยันเกรด D ประจำ�คุกใหญ่ทั้งบางขวางและคลอง
เปรม ตั้งแถวกันยาวเหยียด ซี้ดปาก-ถูมือรอ “เจ๊เพ็ญ”
คนเดียวเท่านัน้ ล่าสุดบ่อนพนันตัง้ ราคาต่อรอง 5-4 กับ 3-2
เสร็จเจ๊ทุกคน...”
และ
“ตอนนี้พวกเราตั้งตารอเจ๊เพ็ญแกคนเดียว กำ�ลังลุ้น
อยูว่ า่ หากถูกจับแล้วเขาจะส่งเจ๊เพ็ญไปอยูท่ ไี่ หน ถ้าส่งไปอยู่
คลองเปรม ผมกับเพื่อนๆ ก็รับประทานแห้ว แต่ถ้าเขาจัดให้
มาอยู่ในบางขวาง คือมาอยู่ที่เดียวกับผมก็รับประกันครับ
พวกเราที่นี่ไม่ทำ�ให้เจ๊เพ็ญแกผิดหวังอย่างแน่นอน รับรอง
เจ๊เพ็ญจะลืมเสี่ยแม้ว แม้แต่ซะมีฝรั่งเธอยังจำ�ชื่อเขาไม่ได้
เพราะทีน่ มี่ เี กมสนุกๆ ให้เจ๊เพ็ญเล่นมากมาย อาทิ เกมมังกร
หายเข้าถ้ำ� เกมดำ�ทะม่อนท่อล เกมสบู่ตก หรือเกมน่ารักๆ
สิวๆ ชิลๆ แบบโปรกแบล็กก็มี ยินดีตอ้ นรับสูป่ ากประตูสมี ว่ ง
ครับเจ๊ 555 ตุย๋ ซี 11 ถูมอื พร้อมกับสูดปากเร่าๆ (โห! สำ�นวน
ปกขาวม่ะเพ่)”14
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และต่อมาสำ�นักข่าวเดิมได้เรียกจักรภพ เพ็ญแข ว่า “เจ๊เพ็ญ
เย็นไข่” และเต็มไปด้วยเนื้อหาล้อเลียน ดูถูก ดูแคลน เพศภาวะเพศวิถีชาย
รักเพศเดียวกัน ผลิตซ้ำ�มายาคติว่า ชายรักชายเป็นผู้ที่หิวกระหายทางเพศ
ไม่รู้จักพอ หมกมุ่นเรื่องเพศ นอกเหนือจากล้อเลียนพานทองแท้ ชินวัตร
ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ด้วยคำ�ว่า “แต๋วแตก” ในสกู๊ป
ข่าว “เยือนบ้านเจ๊เพ็ญ เย็นไข่ ยลกะเทยควายปากยักษ์”15
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ไร้สาระนุกรม หรือ th.uncyclopedia ที่
โจมตีล้อเลียนด่าทอในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ
สภาพและเพศวิถีส่วนบุคคล ที่กลายมาเป็นคำ�ด่าทอในไวยากรณ์ภาษา
ปรากฏบนชีวประวัติและผลงานดัดแปลง ได้เปลี่ยนชื่อจักรภพ เพ็ญแข เป็น
“นางจักรพวย เพ็ญตุ๋ย” และเนื้อหาเช่น “ฝึกวิชาไซย่าตรูดดำ�” “สำ�เร็จวิชา
ได้อย่างเส้นขนตรูดผ่าแปด” “เพราะเป็นกะเทยเหมือนกับเจ้านายหล่อน”
“พรรคเทยรักเทย” และเคยเป็น “เจ้าหน้าที่ตรูด กรมสารนิเทศน์ กระทรวง
การต่างกะเทย” สำ�เร็จการศึกษาจาก “สหรัฐอเมริเกย์” “สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างกะเทย” “ด้วยการโก่งตรูดทำ�ข้อสอบ” ไปจนถึง
“มีการกล่าวว่าจักรภวย (หมายถึงจักรภพ เพ็ญแขผู้เขียน) เป็นกะเทย แต่จักรภวยได้ปฏิเสธว่า อิฉันไม่ได้เป็น
กะเทยนะฮ้า ถ้าใครสนใจอยากดูตอนอิฉันร่วมเพศ วันหลัง
จะถ่ายคลิปอัพขึ้นยูทูปมาให้ดูกันย่ะ!" ภายใต้ข่าวลืมนั้นตัว
หล่อนกลับใช้เวลาในการเลียไข่และรูตรูดของอาจารย์มาวิน
ผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญอย่างเมามันส์ เพื่อที่หวังจะได้
กลับมามีอำ�นาจในการซอยถั่วดำ�ในรัฐบวมอีกครั้งหนึ่ง”
และ
“ปัจจุบนั อีเพ็ญก็ได้มโี อกาสนอนอยูบ่ า้ นกินถัว่ ดำ�เป็น
อาหาร 3 มื้อพร้อมกับรอคอยโอกาสที่จะได้ตุ๋ยตรูดสังสรรค์
กับเพื่อนนักกินเมืองอีกครั้ง”16
มากไปกว่านั้น สื่อโทรทัศน์เองก็นำ�ประเด็นเพศวิถีของจักรภพ
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มานำ�เสนออย่างตรงไปตรงมา ซึง่ จาก fanpage ของจักรภพ เพ็ญแข-Jakrapob
Penkair ใน facebook ได้กล่าวถึง สื่อโทรทัศน์ที่ตั้งคำ�ถามอย่างตรงไปตรง
มาถึงเพศวิถขี องเขาซึง่ เป็นเรือ่ งส่วนตัว คราวถูกเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ
ช่อง 3 เมื่อ พ.ศ. 2551 ว่า
“...วันทีค่ ณ
ุ สรยุทธ์หลอกล่อให้ผมคุยเรือ่ งนโยบายสือ่
ภาครัฐอยู่เกือบจบรายการ แล้วตะวัดหางใส่ผมด้วยคำ�ถาม
แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยว่า ‘คุณจักรภพเป็นเกย์หรือเปล่า?’ ผมจำ�
ไม่ได้วา่ ตอบออกไปอย่างไร แต่จ�ำ ได้วา่ คิดจะถามกลับให้มนั
ครืน้ เครงไปว่า ถ้าผมเป็น คุณสรยุทธ์จะมานอนกับผมหรือ”17
อย่างไรก็ตาม ในการชุมนุมปราศรัยของ นปช. เองก็ได้ใช้ “ความเป็นชาย
รักร่วมเพศ” มาเป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันระหว่างปราศรัย
อย่างสม่ำ�เสมอ ดังที่เคยโจมตีประเด็น “รักเพศเดียวกัน” ต่อพลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ในคราวที่ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หนึ่งในแกนนำ� นปช. ได้ดำ�รง
ตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ได้
ให้สัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงกรณีเดินทางไปพบ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กัมพูชา ซึ่งได้พาดพิงพรรค
ประชาธิปัตย์ที่พยายามแจ้งความดำ�เนินคดีกับรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรี และ ส.ส. เนือ่ งจากเดินทางไปพบ พ.ต.ท. ทักษิณทีล่ าวและกัมพูชา
ว่า พรรคประชาธิปตั ย์มอี าการเหมือนสาวประเภทสอง ทีป่ นี ขึน้ รถกระบะเต้น
โชว์หน้าอก เปิดเผยให้คนเห็นตัวตนทั้งประเทศ18
และต่อมา ในรัฐสภาระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 จ่าสิบตำ�รวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรนิ ทร์
พรรคเพื่อไทย ก็ได้ตะโกนเรียก “ตุ๊ด” ขัดจังหวะ บุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.
ประชาธิปตั ย์ ทีก่ �ำ ลังดูหมิน่ เย้ยหยันนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา
ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บุญยอดอย่างมาก19 และจากการที่ประสิทธิ์ยังได้
ล้อเลียนโจมตีบุญยอดว่า “เจ๊ และมีอาการแต๋วแตก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้”
บุญยอดก็ได้ปกป้องตนเองว่า ไม่ได้เป็น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ขณะเดียวกัน
เขาก็ได้ตอบโต้กลับว่า พรรคเพื่อไทยต่างหากที่มีคนหลากหลายทางเพศ
มากกว่า20 ซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าทั้งผู้ถูกด่าและผู้ด่าเอง ต่างก็มีสำ�นึก

ชานันท์ ยอดหงษ์

9

ของความรังเกียจความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นชาย
รักเพศเดียวกัน ทีเ่ ชือ่ ว่าการเป็นชายรักชายมีคณ
ุ ค่าต่�ำ กว่าตน และการทีต่ น
ถูกเรียกว่าเป็นชายรักเพศเดียวกันถือว่าเป็นการดูถกู ดูแคลน ลดคุณค่าของตน
และด้วยสำ�นึกที่คล้ายคลึงกันนี้ ในคราวที่มีคนตั้งคำ�ถามถึงเพศวิถี
ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี กับศิริโชค โสภา เลขานุการส่วนตัวที่มักปรากฏตัวหลังนายก
รัฐมนตรีเสมอ จนได้ฉายา “วอลล์เปเปอร์” ประจำ�ตัวอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศิรโิ ชค โสภา จึงได้ออกมาปฏิเสธว่าทัง้ ตนและอภิสทิ ธิไ์ ม่ได้รกั เพศเดียวกัน21

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อน
ั มีพระมหากษัตริยท
์ รงเป็น
ประมุข (กปปส.)

หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์หันมาใช้เวทีบนท้องถนนเป็นพื้นที่
เคลื่อนไหวทางการเมืองแทนสภา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อต่อสู้
กับพรรคเพือ่ ไทยและสิง่ ทีน่ ยิ ามว่า “ระบอบทักษิณ” โดยอาศัยกระแสต่อต้าน
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม “เหมาเข่ง” ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยผลักดัน ก็ได้ก่อตั้ง
กลุ่ม กปปส. เพื่อขจัดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อการปฏิรูป
การเมือง โดยมีสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปตั ย์ ผูน้ �ำ เบือ้ งหน้าในนามเลขาธิการ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 และได้สถาปนาเป็นตัวแทนของประชาชนเองโดยไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้ง มีลักษณะของการชุมนุมเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยและ
ความเท่าเทียมทางสิทธิเสรีภาพ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร
และกลุม่ สังคม เช่น พรรคประชาธิปตั ย์ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย
กลุม่ นักเคลือ่ นไหวนักศึกษา สหภาพแรงงานของรัฐ กลุม่ นิยมทหาร นักธุรกิจ
อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ ราชนิกูล นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง
โด่งดังในแวดวงต่างๆ ผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นฐานมวลชนเดียว
กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย22
และกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ กปปส. ได้สมาทานและรับช่วงต่อนั้น มีสนธิ
ลิ้มทองกุล เป็นแกนนำ�และผู้ก่อตั้ง ซึ่งสนธิเองก็เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ในเครือ “ผูจ้ ดั การ” ทีเ่ พียรนำ�เสนอข่าวต่อต้าน “ระบอบทักษิณ”
มาตลอด เช่นเดียวกับนำ�เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ
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ในเชิงลบ รวมไปถึงโจมตีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและมีอุดมการณ์
ร่วมกับ นปช. อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น ในคราวที่กฤษณะ ประภาพันธุ์ นักศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ออกมาเปิดเผยว่า ถูกมหาวิทยาลัยบีบบังคับโดย
เฉพาะนักศึกษาทุน ไปร่วมชุมนุมพันธมิตรฯ ทำ�ให้ตนต้องเข้าร่วมชุมนุม
จนพบว่า ข้อเรียกร้องของพันธมิตรฯ ไม่ชัดเจน ซึ่งตนคิดว่าการชุมนุมของ
นปช.มีหลักการชัดเจนกว่า
ดังนัน้ สำ�นักข่าว ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์ จึงนำ�เสนอข่าวด่าทอและ
ขุดคุ้ยประจานประวัตินักศึกษาผู้นี้ว่า
“ว่อนไปทั่วเน็ต! คลิปหนุ่มตุ้งติ้งอ้างตัวเป็นนักศึกษา
ทุน ม.รังสิต ประกาศหนุนม็อบไพร่สดุ ตัวตามแม่ พ่นเคยร่วม
ทัง้ ม็อบพันธมิตรฯ และการชุมนุมก๊วนนรกป่วนกรุง ระบุ ม.บีบ
นศ.ทุนร่วมเสื้อเหลือง ไม่ได้ไปด้วยใจ หน้ามืดชมเสื้อแดง
เรียกร้องประชาธิปไตย ด้านคณบดีนเิ ทศฯ ม.รังสิต เผย เป็น
นศ.ทุนที่ ม.ให้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพี่นางฯ แต่
ไม่เข้าเรียน และติดเอฟทุกวิชา จนต้องลาออกไปเมื่อต้นปีนี้
ไม่ได้เป็น นศ.แล้ว ในขณะที่ชาวลูกพระอาทิตย์มอบสมญา
“ตุ๊ดทรราช”...” 23
นอกเหนือจากใช้สรรพนามแทนชือ่ ว่า “วัยรุน่ ท่าทางตุง้ ติง้ ” และ “กะเทยไพร่”
และในการที่จะประคับประคองมวลชนให้ยังคงอยู่ร่วมชุนนุมอัน
ยืดเยื้อ ประจำ�ตามเวทีปราศรัยที่กระจายตามพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ที่เข้าไปยึด
ครอง กปปส. จึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งดนตรีสด ละคร สลับกับ
ปราศรัย และเพือ่ ต้องการแสดงให้เห็นว่า มีมวลชนจำ�นวนมากจากหลากหลาย
กลุ่มของสังคมต่างต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จึงมีการเกณฑ์กลุ่มบุคคลที่
หลากหลายขึ้นเวทีปราศรัยทั้งศิลปิน นักศึกษา นักวิชาการ นักร้องนักแสดง
นักธุรกิจ ไปจนถึงเด็กเล็กขึ้นกล่าวแสดงความเห็นความเชื่อบนเวที ซึ่งรวม
ไปถึงผู้ที่ประกาศตนเองว่าเป็น “เกย์” “กะเทย” และ “ตุ๊ด”
เวทีปราศรัยของขบวนการเคลื่อนไหว กปปส. จึงมีลักษณะพิเศษ
คือเปิดโอกาสให้เพศสภาวะที่ถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบสังคม ไม่ได้รับการ
ยอมรับ ความเคารพนับถือ และบ่อยครัง้ ก็ถกู นำ�มาเป็นเครือ่ งมือบ่อนทำ�ลาย

ชานันท์ ยอดหงษ์
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ฝ่ายปฏิปักษ์ทางการเมือง ได้มีโอกาสขึ้นมาปรากฏแสดงทั้งตัวตนทางเพศ
และจุดยืนทางการเมืองบนเวทีปราศรัยที่ถูกถ่ายทอดเผยแพร่เป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม การขึ้นเวทีปราศรัยของบุคคลที่มีเพศภาวะเพศวิถีนี้
ไม่ได้หมายความว่า เป็นการยกระดับให้เพศภาวะอืน่ นอกเหนือจากชายหญิง
และเพศวิถีอื่นนอกเหนือจากรักต่างเพศบนพื้นที่ทางการเมือง แม้ว่าจะเปิด
พืน้ ทีใ่ ห้มบี ทบาทก็ตาม เพราะการปรากฏตัวในแต่ละครัง้ อยูใ่ นฐานะตัวตลก
สีสนั ไม่ใช่เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจและเคารพในสิทธิความเท่าเทียมของเพศที่
หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม สาระสำ�คัญของเวที กปปส. ก็คอื การโจมตีรฐั บาล
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในทุกมิติ รวมไปถึงเรือ่ งเพศภาวะเพศวิถี โดยใช้วาทกรรม
ทางเพศแบบจารีตเป็นมาตรฐาน คล้ายคลึงกับการเคลือ่ นไหวของพันธมิตรฯ
ในเดือนพฤศจิกายน กปปส. ได้ให้ผู้นิยามตนเองว่า “ตุ๊ด” ขึ้นเวที
กปปส. ด้วยชุด Avant Garde ปลุกใจให้ผู้ฟังเกิดความอยากเข้าร่วมชุมนุม
มากขึน้ ด้วยการประณามผูท้ ไี่ ม่ออกมาร่วมชุมนุมว่าจะต้องอับอายขายหน้าผูท้ ี่
มีความหลากหลายทางเพศทีอ่ อกมาร่วมชุมนุมก่อนทีจ่ ะลงจากเวที โดยมีเสียง
อัญชะลี ไพรีรัก24 พิธีกรประจำ�เวทีการชุมนุมหลัก กปปส. ล้อเลียนไล่หลัง
ท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันของผูร้ ว่ มชุมนุม25 ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าสำ�นึกของ
ผูท้ มี่ เี พศสภาพ “ตุด๊ ” ไม่เพียงเป็นตัวประหลาด ตัวตลก ยังถูกจัดวางสถานะ
ตัวอุปมาทีต่ �่ำ กว่าบุคคลเพศสภาพอืน่ เป็นเงือ่ นไขทีห่ ากไม่สามารถกระทำ�หรือ
เผชิญหน้าได้อย่างทีเ่ พศสภาพ “ตุด๊ ” ทำ�ได้แล้ว ก็จะมีคณ
ุ ค่าต่�ำ อย่างรุนแรง
เสื่อมเสียเกียรติ และในสำ�นึกเดียวกัน จิรายุส วรรธนะสิน นักร้องนักดนตรี
และนักแสดง ซึง่ ได้เข้าร่วมชุมนุม กปปส. และขึน้ เวทีเล่นดนตรีให้ความบันเทิง
แก่ผู้เข้ามาร่วมชุมนุม ได้แสดงข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวด่าทอผู้ที่
ไม่เข้าร่วมชุมนุมว่า “ใจตุ๊ด”26
ในทางกลับกัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมเคลื่อนไหว
ขึ้นเวทีปราศรัยของ กปปส. ก็ถูกด่าทอดูแคลนในประเด็นเพศภาวะเพศวิถี
อย่างรุนแรงโดยกลุ่มที่นิยมประชาธิปไตยแบบเสรี เช่น เสรี วงศ์มณฑา
(“ดร. เสรี”) กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (“คุณครูลลิ ลี”่ ) และกิตวิ ฒ
ุ ิ เจริญศิรวิ ฒ
ั น์
(“อาจารย์ปงิ ดาว้องก์”) ว่า “เป็นตุด๊ ก็แย่อยูแ่ ล้วยังจะทำ�ตัวพูดจาแบบนีอ้ กี ”
“พวกเพศที่ 3” “ตูดเน่า” “ชอบเลียตูดให้พวกเดียวกัน” “วิปริตผิดเพศ กาย
กับใจก็ไม่ตรงกัน” “ตรรกะวิปริตเหมือนเพศ” “กะเทยควาย” “อีตุ๊ดแก่”,
“อีนังเสรี” “อีกะเทยโง่” “ตุ๊ดเฒ่า”27
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เช่นเดียวกับทีร่ อ้ ยตำ�รวจเอก เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน ตอบโต้ “ดร. เสรี” “คุณครูลลิ ลี”่ “อาจารย์ปงิ
ดาว้องก์” ขึ้นเวทีชุมนุมของ กปปส. ในคราวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ว่า28
“...โดยเฉพาะไอ้ตุ๊ด ไอ้แต๋ว เรียนหนังสือมาซะเปล่า
ไอ้ดอกเตอร์อีกคน ไปพูดพิงนายกเขาเสียหายมาก คนพวก
นี้ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำ�ตา แบบนี้เขาเรียกอันธพาล ผมยัง
ไม่เรียกโจรนะ แล้วมีการมาประกาศว่าจะมาจับผม จับไป
ทำ�ไม”
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติผพู้ ดู ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและพรรคการเมือง
ได้วา่ ยังคงใช้อตั ลักษณ์ทางเพศเป็นคำ�สรรพนามเรียกผูอ้ นื่ ในเชิงดูแคลนด่าทอ
เช่นคำ�ว่า “ตุ๊ด” “แต๋ว” ซึ่งกลายเป็นคำ�ด่าทอในไวยากรณ์ภาษาที่รังเกียจ
ความหลากหลายทางเพศ
และในขณะเดียวกัน ผูร้ ว่ มชุมนุม กปปส. สนับสนุนชืน่ ชมเสรี วงศ์มณฑา
กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ กิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์ ก็ด่าทอยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า
“เลวโง่จนต้องให้ตุ๊ดมาด่า” “มึงอายไหมล่ะ ให้ตุ๊ดด่า” ซึ่งไม่ว่าอุดมการณ์
ทางการเมืองฝักใฝ่ฝ่ายใด อุดมการณ์รักต่างเพศนิยม (heterosexualist)
ทีร่ งั เกียจเพศวิถรี กั เพศเดียวกัน (homophobia) ก็จะคงถูกนำ�มาเป็นสารัตถะ
ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นๆ
และในขณะเดียวกันก็ยังคงมีสำ�นึกภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย
(Patriarchy) ที่เชื่อว่า “ความเป็นชาย” และเพศชายย่อมดีกว่า เก่งกว่า
ฉลาดกว่า แข็งแรงอดทน มีศกั ยภาพ ความสามารถ รูจ้ กั ใช้เหตุผลได้เหนือกว่า
ผูห้ ญิง และ “ความเป็นหญิง” และด้วยสำ�นึกเช่นนี้ ผูช้ ายทีม่ ี “ลักษณะคล้าย
ผูห้ ญิง” หรือ “ตุด๊ ” จึงถูกจัดระดับชัน้ ให้ต�่ำ ต้อยกว่าผูช้ ายทีไ่ ม่มลี กั ษณะความ
เป็นหญิง นอกเหนือจากสำ�นึกทีใ่ ห้คณ
ุ ค่าความหมายเรือ่ งเพศเป็นสิง่ สกปรก
น่ารังเกียจ ต่�ำ ทราม จึงนำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมือบ่อนเซาะความน่าเชือ่ ถือ ความ
สง่างามของนักการเมือง เช่น การนำ�เรื่องเพศมาด่าทอดูแคลน ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ขณะดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี เช่น เสรี วงศ์มณฑา ร้อยกรอง
เสียดสียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศลงใน Facebook ส่วนตัวว่า
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“ การที่กะหรี่ขายของติดตัวที่นางมี
จะว่านางไม่ดีคงไม่ได้
แต่นางใดคิดขายประเทศไทย
นางนั้นไซร้ชั่วกว่ากะหรี่ที่ขายตัว
ด่าบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินแม่
เลวแน่แน่เนรคุณกรุ่นความชั่ว
เพราะปัญญาอับเฉาจึงเมามัว
ช่างน่ากลัวเหมือนผีเปรตเศษเดนคน
คนมันโง่ทำ�อดสูไม่รู้ตัว
มันทำ�ชั่วคิดว่าเลิศประเสริฐผล
ถึงด่าไปก็หน้าด้านและหน้าทน
ใครจะก่นด่าอย่างไรไม่นำ�พา” 29
(แก้ไขคำ�สะกดผิด และจัดเรียงวรรคตอนใหม่)

“ความเป็นชายรักชาย” ในพืน
้ ทีก่ ารเมืองภาครัฐก่อนการแบ่ง
ขั้วทางการเมืองภาคประชาชน

อย่างไรก็ตาม การนำ�เพศวิถเี พศภาวะมาโจมตีนกั การเมืองชายเช่นนี้
ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเมืองทั้งระดับภาคประชาชน
และภาครัฐ เห็นได้จากในสมัยที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เล่นการเมืองอย่าง
เปิดเผย ไม่เพียงได้รับฉายาว่า “เฒ่าสารพัดพิษ” “มังกรสวนพลู” “ซือแป๋”
จากนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ยังได้รบั ฉายาว่า “ท่านผูห้ ญิงสวนพลู”
“หม่อมป้า” “อาซิ้ม” “เทพธิดาวัยดึก”30 และได้รับการล้อเลียน หยอกเอิน
อย่างตรงไปตรงมานอกเหนือจากการวิจารณ์ในฐานะตัวแทนของการต่อสู้
ทางการเมืองของฝ่ายศักดินา เช่น
“...ถ้าหากว่าใครได้พบเห็นท่าน หรือเอาแค่เพียงเห็น
รูปก็พอจะมองเห็นว่า วงหน้าของท่านนั้นกระเดียดไปทาง
อิสตรีนดิ ๆ คือมีดวงหน้ากลม มีลกั ยิม้ บุม๋ ...ส่วนถ้าจะมองกัน
ทางด้านหลัง ท่านก็เป็นคนทีเ่ ห็นเวลาเดินแล้วต้องประทับใจ
ในมาดของท่านอีกเช่นกัน คือท่านเป็นคนมีเรือนร่างค่อนข้าง
สูง รูปร่างได้สดั ส่วน เวลาท่านก้าวย่างไปในชุมชน จะสังเกต
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เห็นว่า เอวของท่านส่ายนิดๆ ก้นบิดหน่อยๆ ท่อนบนของ
ท่านตั้งอยู่บนสะเอวที่ได้สัดส่วน เวลาก้าวเดินก็เต็มไปด้วย
ความระมัดระวัง มีจังหวะจะโคน”31 (แก้ไขคำ�สะกดผิด และ
จัดเรียงวรรคตอนใหม่)
เช่นเดียวกับหนังสือ “ท่านบิ๊กคึกฤทธิ์ สารพัดคุณธรรม เป็นมหา
เทวดาองค์หนึ่ง” (2531) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์การล้อเลียนถากถาง
เรื่องเพศสภาพและเพศวิถีของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ และความพยายามแสดงออก
“ความเป็นชาย” ของเขาบนพื้นที่สาธารณะ32
ไม่ใช่เฉพาะในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีเท่านัน้ ในระบอบเทวราชา
เองก็มีการโจมตีด่าทอด้วยเรื่องเพศเช่นกัน เช่นผู้มีบารมีอำ�นาจกว้างขวาง
และใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก กับเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ทรงกรมเป็นกรมหลวงรักษ์รณเรศร์
ซึง่ ในพงศาวดารรัตนโกสินทร์กล่าวว่า กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ถกู กล่าวฟ้องว่า
ทรงชำ�ระความของราษฎรอย่างไม่ยตุ ธิ รรม ซึง่ พวกโขนละครผูช้ ายทีท่ รงเลีย้ ง
ไว้เป็นจำ�นวนมากรับสินบนทั้งฝ่ายโจทก์และจำ�เลย มากไปกว่านั้น พระองค์
ยังต้องโทษอาญา ถูกถอดบรรดาศักดิใ์ ห้เป็นหม่อมไกรสรและประหารใน พ.ศ.
2391 โทษฐานคิดก่อรัฐประหารปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ในรัชกาลถัดไป33
มากไปกว่านัน้ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ผูแ้ ต่งพงศาวดาร
ยังจะอธิบายพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพิ่มอีกว่า กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ไม่
เข้าบรรทมกับหม่อมห้ามในวัง แต่ไปสำ�เร็จความใคร่นายโขนละครในเก๋ง
ข้างท้องพระโรง เพื่อประณามกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ “เป็นพืชพันธุ์ลูกอียาย
เดนเลือก เป็นคนอุบาทว์บา้ นเมือง” ขณะเดียวกันก็พาดพิงพฤติกรรมพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ ผูท้ รงเป็นพระเชษฐาร่วมมารดาพระชนนี
ของกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ว่ามีรสนิยมทางเพศคล้ายกัน34 ความตั้งใจที่จะ
ปราบดาภิเษกของหม่อมไกรสรก็พลอยทำ�ให้ผู้สืบสายตระกูลตลอดวงศ์วาน
ถูกลดอิสริยศักดิ์เป็นต้นมา มีสภาพชีวิตตกต่ำ� จนกระทั่งในสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สายตระกูลหม่อมไกรสรก็กลับมีหน้ามีตา
ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยหลานทวดหม่อมไกรสร เจ้าพระยารามราฆพและพระยา
อนิรุทธเทวาผู้เป็นที่โปรดปรานและเสน่หาของกษัตริย์ในรัชกาลนี้
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และในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง
เจ้าพระยารามราฆพกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเอง ก็
ต้องเผชิญการโจมตีในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งข้อสังเกตอย่าง
เคลือบแคลง และประชดประชันโดยกลุม่ ทหารหนุม่ หัวก้าวหน้า “คณะ ร.ศ. 130”
ต้องการเปลี่ยนรัชกาลหรือถ้าเป็นไปได้ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ35 เนื่องจากรัชกาลที่ผ่านมาตามคำ�บอกเล่าของพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ไม่เคยปรากฏกษัตริย์ที่ทรงชุบเลี้ยง
มหาดเล็กชายหนุม่ ไว้ในทีร่ โหฐานแทนบาทบริจาริกาหญิงสาวและนางใน เพือ่
ใช้สอยและแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ซึ่งสำ�หรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เคยรับใช้
กษัตริยพ
์ ระองค์กอ่ นถือว่าขัดกับขัตติยราชประเพณี สร้างความไม่พอใจและ
น่าตกใจอย่างมาก36 และจากหลักฐานที่ค้นพบและคำ�ให้การหลังปราบปราม
“กบฏ ร.ศ. 130” สำ�เร็จ เผยให้เห็นว่า นายในที่พระองค์ทรงโปรดปรานใน
พระราชสำ�นัก เช่น เจ้าพระยารามราฆพ เป็นทีส่ นใจและถูกนำ�มาเป็นเครือ่ งมือ
โจมตีอย่างมาก เช่น มีการคัดลอกสำ�เนาแจกจ่ายพระราชหัตถเลขายกย่อง
ชมเชยเจ้าพระยารามราฆพ และประทานพรวันเกิดพร้อมกับเงินทำ�ขวัญ 100
ชั่ง ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ กบฏ ร.ศ. 130 ประมาณ 4 เดือน และกลายเป็น
ที่ตั้งข้อสังเกตอย่างเคลือบแคลงเกี่ยวกับความเป็น “คนดี” และ “คนโปรด”
ของเจ้าพระยารามราฆพตามความหมายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่ง ร.ท. จรูญ ณ บางช้าง หนึ่งในคณะได้เขียนข้อความประชด
ประชันไว้สว่ นบนของสำ�เนาพระราชหัตถเลขาทีไ่ ด้เก็บไว้วา่ “อ่านแล้วคิดให้
ตลอดแล้วประพฤติดไี หม” โดยเฉพาะอย่างยิง่ เงินขวัญพระราชทาน จำ�นวน
100 ชัง่ เนือ่ งในวันเกิดเจ้าพระยารามราฆพ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ทหาร
ส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก ต่างเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่
มหาดเล็ก ข้าราชบริพารชายฝ่ายในร่วมเล่นโขนด้วยเท่านัน้ ขณะที่ “พวกเรา
ทำ�การเหนื่อยแทบตายไม่เห็นได้อะไร อ้ายมันเต้นๆ รำ�ๆ เท่านั้น ได้ตั้งร้อย
ชั่งพันชั่ง” ตาม ร.ต. เจือ กล่าว37
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การเมืองภาครัฐจะเต็มไปด้วยสำ�นึกเหยียดเพศสภาพ
และเพศวิถขี องคนรักเพศเดียวกัน แต่กย็ งั สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือและพืน้ ทีใ่ น
การเปลีย่ นแปลงสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เช่นเดียวกับการแข่งขันปะทะ และการประนีประนอมกัน ทั้งการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเมืองเช่นกลุ่มสตรีนิยม กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้เข้ามา
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ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันต่างๆ ที่กำ�หนดควบคุมโดยชาย
รักต่างเพศ38 ดังนั้น จึงพบการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองของสตรีนิยม
กลุ่มความหลากหลายทางเพศสภาพเพศวิถี ที่เริ่มจากเรื่องของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมืองที่พึงได้ เช่นการยกเลิกกฎหมายที่บัญญัติ
ว่าการร่วมเพศกับเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรมเพราะเป็นการร่วมเพศผิด
ธรรมชาติ การให้ความรู้ความใจถึงวาทกรรมทางศาสนาและจิตวิทยาที่เข้า
มานิยาม ผ่านการศึกษาในฐานะวิชาหนึ่ง39
สำ�หรับประเทศไทยที่คนรักเพศเดียวกันไม่ได้มีการรวมกลุ่มต่อสู้
เคลื่อนไหวเพื่อแก้กฎหมายอาญาที่กำ�หนดว่าการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
เป็นอาชญากรรม ทีเ่ ริม่ มีมาตัง้ แต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ที่มี “พระราชกำ�หนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. 118” ซึ่งปรากฏ
ความผิดฐานในมาตรา 6 ใน “ผู้กระทำ�ชำ�เราผิดธรรมดาโลกย์” เพราะเมื่อ
พ.ศ. 2499 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม กฎหมายนี้ถูกยกเลิกไม่ให้
มีการบัญญัติว่าเป็นความผิดฐาน “ร่วมประเวณีผิดธรรมดามนุษย์” เมื่อมี
การยกร่างประมวลกฎหมายอาญา40 หากแต่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อความหลากหลายทางเพศ เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีที่ถูก
ลิดรอนถูกลดคุณค่า เช่น ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนข้อความในใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด. 43) ใบสำ�คัญสำ�หรับคนจำ�พวก
ที่ 4 (แบบ สด. 5) และใบสำ�คัญ (แบบ สด. 9) ในส่วนที่ระบุว่ากะเทย “เป็น
โรคจิตถาวร” ใน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้รับการเพิกถอนและแก้ไขเป็น “ภาวะ
เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำ�เนิด” เมื่อ พ.ศ. 255441 การเคลื่อนไหวผลักดัน
พ.ร.บ.คู่ชีวิต แต่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นทั้ง
ปิตาธิปไตยและรักต่างเพศนิยมได้

ภายใต้ระบอบปิตาธิปไตยอันมีรักต่างเพศนิยมเป็นประมุข

ปรากฏการณ์การถูกโจมตีเรื่องเพศภาวะเพศวิถีของทั้งพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ บุญยอด สุขถิน่ ไทย จักรภพ เพ็ญแข และอืน่ ๆ ในฐานะที่
เป็นนักการเมืองหรือข้องเกี่ยวกับการเมืองภาครัฐ นอกเหนือจากการตัดต่อ
แต่งภาพล้อนักการเมืองชายให้เป็นชายแต่งหญิง แต่งหน้าทาปาก แสดง
อากัปกิริยาคล้ายผู้หญิง มีความต้องการทางเพศกับเพศเดียวกันหรือกำ�ลัง
ร่วมเพศกับเพศเดียวกัน จึงสะท้อนให้เห็นว่า “ความเป็นชายรักชาย”
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กลายเป็นเครื่องมือในการนำ�มาล้อเลียน ดูแคลน ลดความน่าเชื่อถือเคารพ
ให้กับฝ่ายตรงข้ามทางอุดมการณ์ทางการเมือง นอกเหนือจากการโจมตีใน
ด้านอืน่ ๆ หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ทำ�ให้นกั การเมืองหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการเมือง
คนนั้นมีลักษณะ “ความเป็นหญิง” แทน เช่น การตั้งฉายาว่า “น้องเพ็ญ”
“น้องบุญยอด” อันเป็นวัฒนธรรมการเรียกนักการเมืองเพศหญิงของสือ่ มวลชน
ที่มักจะถูกเรียกด้วยชื่อเล่นตามหลังคำ�ว่า “น้อง” เช่น “น้องแบม” หรือ
จณิสตา ลิว่ เฉลิมวงศ์ โฆษกพรรคและรองเลขาธิการพรรคชาติไทย “น้องยิม้ ”
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคเพือ่ ไทย ขัตติยา
สวัสดิผล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยผู้ไม่เพียงถูกเรียกว่า
“น้องเดียร์” เธอยังมีภาพลักษณ์ว่าเป็นลูกสาวของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล
(เสธ. แดง) ผูพ
้ อ่ แทนบทบาทความสามารถบุคลิกของเธอ จิตภัสร์ กฤดากร/
ภิรมย์ภกั ดี อดีตผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคประชาธิปตั ย์ และหนึง่
ในแกนนำ� กปปส. ก็เป็นทีน่ ยิ มเรียกว่า “น้องตัน๊ ” ซึง่ การเรียก “น้อง” เผยให้
เห็นว่า ผู้หญิงยังถูกมองว่ายังไม่โต เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา เป็นรอง ต่ำ�ศักดิ์
กว่า จำ�ต้องให้ผชู้ ายอบรมสัง่ สอน ต้องพึง่ พิงได้รบั การปกป้องดูแลโดยผูช้ าย42
เท่ากับว่าทั้งนักการเมืองชายที่ถูกมองว่ามีลักษณะคล้ายผู้หญิงและ
นักการเมืองหญิงเป็นผูน้ �ำ ไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ให้คณ
ุ ค่าความหมายน่าเอ็นดู
น่ารัก เป็นรองบนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำ�ทางสถานะทางสังคม ขณะที่
ผูช้ ายในวัฒนธรรมทหารจะได้รบั การตัง้ ฉายาจากสือ่ มวลชนด้วยคำ�ว่า “บิก๊ ”
นำ�หน้า เช่น “บิ๊กบัง” พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน “บิ๊กป๊อก” พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา หรือ “บิ๊กตู่” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะเรียกชื่อเล่นเพื่อ
ง่ายต่อการจำ�และสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมแต่ก็มีนัยถึงอำ�นาจบารมี
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า การดูถกู ดูแคลนเพศวิถเี พศสภาพต่อนักการเมืองชาย
มีแนวโน้มและลักษณะทีม่ งุ่ โจมตีผทู้ มี่ อี ตั ลักษณ์ผหู้ ญิงหรือมี “ความเป็นหญิง”
หรือการมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันทีร่ บั บทบาทผูถ้ กู สอดใส่ (penetrated)
โดยเฉพาะ เพราะฝ่ายรับ ผู้ถูกกระทำ� ผู้ถูกสอดใส่ทะลุทะลวง เป็นบทบาท
ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะ “ความเป็นหญิง” ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นชาย”
ที่มีภาพของผู้กระทำ� สอดใส่ ทะลุทะลวง ในสำ�นึกอันมีลึงค์เป็นประมุข
(phallocentric) มากไปกว่านั้น เพศวิถีเองก็ยังคงถูกมองว่าแยกไม่ขาด
จากเพศสภาพ เช่น ชายที่มีเพศวิถีรักเพศเดียวกันมักหยิบยืมอัตลักษณ์จาก
ผูห้ ญิงรักต่างเพศมาใช้ ขณะทีห่ ญิงรักเพศเดียวกันก็หยิบยืมอัตลักษณ์เกย์หรือ
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ชายรักต่างเพศมาใช้เช่นกัน43 เกย์จงึ ถูกมองว่าเป็นผูช้ ายทีม่ ลี กั ษณะความเป็น
หญิง แต่ไม่ได้หมายความว่า ชายทีส่ ามารถมีเพศสัมพันธ์กบั ชายได้จะต้องมี
ลักษณะคล้ายผู้หญิงหรือมีเพศสภาพแบบเกย์เสมอไป
พืน้ ทีท่ างการเมืองภาครัฐซึง่ เกือบจะเป็นพืน้ ทีช่ ายล้วน ไม่เพียงสร้าง
โครงสร้างทีอ่ �ำ นวยให้เพศชายมีอ�ำ นาจบทบาทเหนือเพศอืน่ ๆ แต่ยงั แยกชาย
รักต่างเพศออกจากผู้หญิงและชายรักเพศเดียวกัน เพราะในพื้นที่สังคมที่
เต็มไปด้วยผู้ชาย ผู้ชายจะอาศัยอยู่ ใช้ชีวิตร่วมกัน มีกิจกรรมภารกิจร่วมกัน
นอกเหนือจากนำ�ไปสูก่ ารเชือ่ มสัมพันธภาพระหว่างผูช้ ายด้วยกันแล้ว ยังนำ�
ไปสู่การสร้างชนชั้นและความเหลื่อมล้ำ�ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมในรูปแบบทีส่ ร้างความชอบธรรมให้มอี �ำ นาจเหนือกว่าผูห้ ญิงและรวมไป
ถึงชายรักเพศเดียวกัน ซึง่ เป็นโครงสร้างในทุกๆ วัฒนธรรมบนพืน้ ทีส่ าธารณะ44
มากไปกว่านัน้ การรวมกลุม่ เป็นสังคมผูช้ ายล้วนและสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผูช้ ายเท่านัน้ ก็เกิดมาจากความหวาดกลัวและรังเกียจคนรักเพศเดียวกัน
โดยทางจิตวิทยาไม่เกีย่ วข้องกับศาสนา หรือทีเ่ รียกว่า “homosexual panic”
ซึง่ แท้จริงมันเป็นเพียงข้ออ้างหรือคำ�แก้ตวั ของผูท้ รี่ งั เกียจคนรักเพศเดียวกัน
ซึง่ โดยส่วนใหญ่มกั เป็นผูช้ าย ทีใ่ ช้ในการป้องกันตนเองจากข้อกล่าวหาทัง้ ทาง
กฎหมายหรือสังคม เพือ่ ให้ได้รบั บทลงโทษน้อยลงจากการโจมตีท�ำ ร้ายใช้ความ
รุนแรงต่อคนรักเพศเดียวกัน หรือเพือ่ ไม่ให้ถกู โจมตีคกุ คามกลับ ซึง่ เป็นความ
หวาดกลัวอันเกิดจากความไม่มนั่ คงในเพศสภาพและสถานะ “ความเป็นชาย”
ของตนเอง หรือเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจส่วนบุคคล45 จะเห็นได้วา่ การโจมตี
ชายรักเพศเดียวกันในพืน้ ทีท่ างการเมืองไทยมักอ้างถึงความหวาดกลัวสังคม
เสื่อมทรามลง เช่น บ้านเมืองวิปริตอาเพศ ผิดเพี้ยนวุ่นวาย
และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ยังไม่มกี ารโจมตีนกั การเมืองหรือนักเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองในประเด็นรักเพศเดียวกันต่อนักการเมืองหญิง นักการเมืองที่
มีเพศวิถีหญิงรักหญิง ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าหญิงรักหญิงเป็นที่ยอมรับ
กว่าชายรักชายในสถาบันการเมืองไทย หากแต่ผู้หญิงยังคงถูกละเลยใน
พื้นที่การเมืองภาครัฐและสาธารณะ “ความเป็นผู้หญิง” ยังคงถูกผูกกับ
พื้นที่ครัวเรือนมากกว่า สำ�หรับพื้นที่ทางการเมืองภาครัฐยังคงเป็นพื้นที่ของ
ผูช้ าย ไม่เพียงอัตราส่วนจำ�นวนประชากรเพศชายเพศหญิงของนักการเมือง
ที่ต่างกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556) มีจำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น 500 คน จากการเลือกตั้ง
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เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จากการสำ�รวจ ใน พ.ศ. 2556 พบว่าที่นั่ง
ของผู้หญิงในรัฐสภามีเพียงร้อยละ 15.7 เท่านั้น
และเมื่อผู้หญิงก้าวเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
พวกเธอจะต้องมีเพศของพวกเธอพ่วงท้ายอาชีพเสมอ เช่น นักการเมืองหญิง
ทหารหญิง ตำ�รวจหญิง นายกรัฐมนตรีหญิง สำ�หรับแนวคิดแบบโครงสร้าง
นิยม (structuralism) แล้ว คำ� (signifier) เหล่านีจ้ งึ แสดงให้เห็นว่ามีสญ
ั ญะ
(signified) ถึงเพศชายอยู่ จึงต้องเพิ่มค่ำ�ว่า “หญิง” เพื่อแยกเพศออกมา
จากคำ�เรียกอาชีพเหล่านี้
เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ างการเมืองภาครัฐของไทยเพศวิถแี ละเพศสภาพของ
นักการเมืองหญิงไม่ได้ส่งผลต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหว เพราะยังคง
ผูกติดกับพื้นที่บ้านมากกว่าเมือง แม้ว่าในระบอบปิตาธิปไตย ผู้หญิงจะถูก
ควบคุมเพศสัมพันธ์อย่างเข้มงวดกว่าผูช้ าย เพศสัมพันธ์นอกสถาบันครอบครัว
กลายเป็นเรือ่ งผิดบาปใหญ่หลวงสำ�หรับผูห้ ญิงมากกว่า ขณะทีผ่ ชู้ ายสามารถมี
เพศสัมพันธ์นอกกรอบศีลธรรมได้มากกว่า สามารถนอกสถาบันครอบครัว ซือ้
บริการทางเพศ มีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน เพศสัมพันธ์ซอ้ นหลังการแต่งงาน,
ครอบครัวแบบผัวเดียวหลายเมีย46 กลายเป็นศีลธรรมสองมาตรฐานเพือ่ ประกัน
ความมัน่ ใจให้ฝา่ ยชายว่า ลูกทีเ่ กิดออกมาคือผูส้ บื ทอดวงศ์ตระกูลให้ฝา่ ยชาย
อย่างแท้จริง ในระบบที่นับสายตระกูลผ่านทางฝ่ายชาย ซึ่งนั่นก็อยู่บนสำ�นึก
ของการเจริญพันธุ์ การสืบเผ่าพันธุ์
ไม่วา่ การใช้เพศวิถเี พศภาวะในพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลในการต่อสูท้ างการเมือง
ภาครัฐที่เป็นเรื่องสาธารณะจะเป็นเครื่องมือสกปรกหรือไม่ แต่ก็ทำ�ให้เข้าใจ
ได้ว่านักการเมืองที่ดีต้องมีคุณสมบัติ “ความเป็นชาย” ถ้าไม่ดุดันแข็งกร้าว
เฉียบขาดซึ่งไม่ใช่จริตระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการ เบื้องต้นที่สุด
ก็ต้องไม่ร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกสอดใส่โดยผู้ชาย
มากไปกว่านั้นมันก็สะท้อนว่าตามจินตนาการของชุมชนการเมือง
ภาครัฐ ยังคงเป็นพืน้ ทีข่ องชายรักต่างเพศ ทีจ่ ะต้องขจัดชายรักเพศเดียวกันออก
ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้ ายทีถ่ กู สอดใส่ เช่นเดียวกับเพศสภาพที่ “ไม่มคี วาม
เป็นชาย” เพราะมันถูกผูกโยงกับความไม่มีเหตุผล โลเลไม่มั่นคง ใช้อารมณ์
รุนแรง แปรปรวน ชอบด่าทอ กระแหนะกระแหน มารยาสาไถ ตลบตะแลง
ไม่น่าไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าเป็นลักษณะของ “ความเป็นหญิง” ในสังคม
ปิตาธิปไตย (Patriarchy) แม้วา่ อันทีจ่ ริงแล้วเพศภาวะกับเพศวิถเี ป็นคนละเรือ่ งที่
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ไม่จำ�เป็นต้องคู่กันเสมอไปก็ตาม ร้ายไปกว่านั้น ในบางบริบทของสังคม
มันคืออาชญากรทีไ่ ม่ควรเป็นตัวแทนของประชาชน หรือประมุขของประเทศ
เช่นเดียวกับที่ Benedict Anderson เสนอว่าสิง่ ประกอบสร้างทีเ่ รียก
ว่า “รัฐ” ถูกประกอบสร้างในฐานะโครงการของผู้ชายซึ่งเป็นชายรักต่างเพศ
และจินตนากรรมอันเป็นแบบฉบับของความเป็นภราดรภาพ47 ระบบการเมือง
การปกครอง การบริหารอำ�นาจภาครัฐและความอยูร่ อดของ “ความเป็นชาติ”
มักกระจุกอยู่และผูกโยงกับผู้ชายและ “ความเป็นชาย” เช่นเดียวกับการเข้า
ถึงทรัพยากรรัฐ องค์กรหน่วยงานต่างๆ ของรัฐถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ
วาทกรรม “ความเป็นชาย” มากกว่า เช่น การศาล ทหาร กองทัพ ขณะที่
“ความเป็นหญิง” ที่รัฐพอจะอนุญาตให้มีบทบาทต่อการเมืองภาครัฐก็คือ
อนามัยเจริญพันธุ์ ผลิตประชาชนอันเป็นทรัพยากรหนึ่งของรัฐชาติ ซึ่งก็ผูก
ผู้หญิงไว้กับบทบาทของแม่และเมียในพื้นที่บ้าน48
ดังนัน้ จึงมีสตรีนยิ มหลายสำ�นักมุง่ ศึกษา ตัง้ คำ�ถามและท้าทายระบบ
สังคมที่เอื้ออำ�นวยให้ผู้ชายหรือ “ความเป็นชาย” มีคุณค่าเหนือกว่าและ
กดทับผู้หญิง หรือ “ความเป็นหญิง” มีอำ�นาจโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร
ได้มากกว่า เรียกกันโดยทั่วไปอย่างกว้างๆ ว่า “ปิตาธิปไตย” (patriarchy)
อย่างไรก็ตาม ปิตาธิปไตยเป็นคำ�ทีม่ ปี ญ
ั หาในตัวมันเอง และมักใช้อธิบาย
แบบตีขลุมอย่างสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการวิเคราะห์ของสำ�นัก Radical
Feminism ทีต่ อ้ งการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ ในระดับ
โครงสร้างและรากฐานของการกดทับ ทว่าไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงสร้างความ
สัมพันธ์มติ อิ นื่ มากไปกว่าการต่อสูด้ นิ้ รนจากอำ�นาจการกดทับของผูช้ าย และ
สถาบันทางสังคมทีท่ �ำ ให้ผหู้ ญิงตกเป็นรอง ซึง่ หมายถึงสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสืบพันธุเ์ ช่นครอบครัว และการแต่งงานแบบรักต่างเพศ Zillah Eisenstein
นิยาม patriarchy ว่า “โครงสร้างทางการเมืองที่แสวงหาทางควบคุมผู้หญิง
เพื่อความเป็นไปได้ในการลดทอนการตัดสินใจในเรื่องเพศวิถี การเลี้ยงดูลูก
การแสดงออกถึงความรัก ไปจนถึงการใช้แรงงาน”49
เช่นเดียวกับที่ Sylvia Walby มองว่ารัฐคืออีกองค์ประกอบหนึ่ง
ของกระบวนการสร้างระบบปิตาธิปไตยเช่นเดียวกับวิถีการผลิต (mode of
production) ที่แรงงานของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถูกผัวยึดครอง ผลผลิตของ
เธอภายในบ้านคือทรัพย์สมบัติของผัว การผลักผู้หญิงออกจากงานที่มีค่า
จ้างที่มักเป็นงานนอกบ้าน การให้ความชอบธรรมต่อความรุนแรงของผู้ชาย
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เพศวิถรี กั ต่างเพศภาคบังคับทีบ่ บี ให้ผหู้ ญิงต้องแต่งงานมีผวั อยูภ่ ายใต้โครงสร้าง
ครอบครัว, และวาทกรรมต่างๆ ในวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนให้เพศเป็นสถานะหนึง่
ทีผ่ ชู้ ายเหนือกว่าผูห้ ญิง เพราะรัฐนัน้ เป็น “รัฐปิตาธิปไตย” ทีผ่ ลักผูห้ ญิงออก
จากการเข้าถึงอำ�นาจและทรัพยากรของรัฐ จนทำ�ให้ผหู้ ญิงไม่มตี วั ตนสำ�หรับ
รัฐในทางตรงแต่ต้องผ่านผู้ชาย ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิเลือกตั้งใน
ก่อน ค.ศ. 1920 ไม่มบี ทบาทในการค้�ำ จุนรัฐได้เท่าผูช้ าย เช่นตำ�รวจ ตุลาการ
หรือเป็นตัวแทนในตำ�แหน่งทีม่ อี �ำ นาจตัดสินใจต่อรัฐ หรือแม้แต่ปณิธานตาม
ความต้องการชื่นชอบของตนเอง50
มากไปกว่านัน้ ปิตาธิปไตยก็เป็นความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างเพศ
สภาพทีถ่ กู ทำ�ให้กลายเป็นสถาบันหลักๆ ของรัฐ เช่น ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษา ครอบครัว ศาล ทหาร การทูต รัฐจึงกลายเป็น “รัฐผูช้ าย” (“male
state”) ซึ่งการนิยามเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะเท่ากับว่าสตรีนิยมกำ�ลังต่อต้านรัฐ
อยู่ ซึง่ รัฐผูช้ าย มีทงั้ รัฐทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ ง่ สารรับใช้หรือเป็นตัวแทนของระบบ
ปิตาธิปไตย รัฐบาลก็ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ผลประโยชน์เฉพาะเพศชายเท่านัน้ และ
รัฐด้วยตัวของมันเองคือผู้กดขี่ในฐานะโครงสร้างอำ�นาจแบบชายเป็นใหญ่51
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ดีในการทำ�ลายความน่าเคารพนับถือและ
ความน่าไว้วางใจของปฏิปักษ์ทางการเมืองและสร้างความชอบธรรมว่าตนดี
กว่า จึงไม่ใช่ประเด็นตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส มีหน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาประมุข
แต่กลับชี้นำ�ประชาชน มีอำ�นาจเหนือนายกรัฐมนตรีในการโยกย้ายภายใน
สามเหล่าทัพประจำ�ปี อยูเ่ บือ้ งหลังรัฐประหาร พยายามกีดกันไม่ให้ประชาชน
รับผลประโยชน์ หรือบงการการสังหารหมูป่ ระชาชนผูเ้ ป็นรัฐาธิปตั ย์ แต่กลับ
เป็นการทำ�ให้มี “ความเป็นหญิง” ประเด็นมีอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไร ร่วม
เพศทางไหน กับใครบ้าง มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไร หรือโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งใครเคยถูกเอาตูดมาก่อน
เมื่อเพศสภาพ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) เป็นส่วนหนึ่งของ
การต่อสู้ทางเมือง วลี “การเมืองเรื่องเพศ” หรือ “การเมืองการมุ้ง” จึงไม่ใช่
สำ�นวนหรือโวหารทีก่ ลุม่ สตรีนยิ มส่วนใหญ่ใช้กนั เพือ่ อธิบายว่าการใช้อ�ำ นาจการ
กำ�กับเนือ้ ตัวร่างกายคนเรามีอยูท่ กุ เวลาและทุกสถานที่ แม้แต่ในครัว บนเตียง
แต่เพราะมันยังเป็นกระบวนการในการสร้างและทำ�ลายความชอบธรรมในการ
สถาปนาอำ�นาจการเมืองภาครัฐด้วย ซึง่ ไม่ได้เกิดเฉพาะในระบอบประชาธิปไตย
เท่านัน้ แม้แต่ในระบอบทีช่ นชัน้ เจ้าเป็นนักการเมืองเอง อย่างระบอบเทวราชา
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และสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็มกี ารโจมตีวา่ ด้วยเพศวิถรี กั เพศเดียวกันเช่นกัน
แม้แต่ในกลุ่มขับเคลื่อนไหวที่อ้างว่าอุทิศตนเพื่อเสรีประชาธิปไตย
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ปลดแอกจากความเชือ่ เรือ่ งชาติก�ำ เนิด ศักดินา
ก็ยังตั้งฉายาล้อเลียน เสียดสีฝ่ายคู่แข่งทางการเมืองด้วยความขบขัน เพื่อ
ผ่อนคลายความกังวลหวาดกลัวต่อเพศวิถรี กั เพศเดียวกันและเพศสภาพเกย์
ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อคนรักเพศเดียวกัน ทั้งๆ ที่โดย
หลักการระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นเพียงระบอบเดียวที่ให้ความสำ�คัญต่อ
ความเท่าเทียมในสิทธิและการมีส่วนร่วมบนพื้นที่สาธารณะ สำ�หรับทุกคนที่
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ไม่วา่ เพศสภาพ เพศวิถใี ด ต่างจากระบอบการ
ปกครองอื่นของไทยที่ผ่านมา เช่น เผด็จการทหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย์
หากแต่ในกติกาและวิถีปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยในไทยกลับ
ใช้วัฒนธรรมจากพื้นที่ส่วนตัวเช่นครัวเรือน เช่นกับนับเครือญาติแบบพี่น้อง
ความไม่เท่าเทียมระหว่างคุณค่าความหมายของเพศสภาพ การแทรกแซง
การปฏิบัติทางเพศวิถีและเพศสภาพ เช่นเดียวกับที่ Nira เตือนว่ามันเป็น
ความเข้าใจผิดและอาจชักนำ�ไปสู่ชุดอธิบายที่ผิดพลาดได้ หากการพิจารณา
รัฐประชาชาติสมัยใหม่วา่ มีความแตกต่างอย่างสิน้ เชิงจากการจัดการทางสังคม
อย่างเป็นระบบในยุคก่อนสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับรัฐทีเ่ กิดขึน้ หลังยุค
อาณานิคม ระบบครอบครัวขยายและความสัมพันธ์ทางเครือญาติยงั คงถูกใช้
เป็นศูนย์รวมของความรักภักดีและองค์กร แม้แต่การก่อตั้งพรรคการเมือง
สิทธิทางสังคม การเมือง หรือแม้แต่สิทธิพลเมืองก็อาจจะขึ้นอยู่กับการ
จัดวางตำ�แหน่งสถานะทีเ่ กีย่ วข้องครอบครัวของพลเมืองนัน้ ๆ ในรัฐประเภทนี้
รูปแบบสังคมแบบดัง้ เดิมและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ของครอบครัว
ยังคงปฏิบัติการ ดังนั้น ผู้หญิงจึงมักไม่มีสิทธิพลเมืองอย่างเป็นทางการหรือ
ถูกจำ�กัดให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่ความสัมพันธ์ฉันครอบครัว
มีอิทธิพลต่อการเมืองเช่นนี้ ผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของผู้นำ�ทางการเมืองหรือ
แม้แต่เมียในกรณีที่ผัวของเธอตายลง จะได้รับโอกาสสูงสุดในการเป็นผู้นำ�
ทางการเมือง52 แต่ถึงกระนั้นผู้ที่จะเข้ามาสู่พื้นที่การเมืองภาครัฐก็จำ�ต้อง
ละทิง้ ความเฉพาะของแต่ละบุคคลเพือ่ นำ�ตัวเองเข้าไปในระบบทีเ่ ป็นทางการ
ทั้งนี้ เนื่องมาจากสำ�นึกการบริหารรัฐกิจยังคงเป็นเรื่องของความ
ไม่เท่าเทียมและผลิตซ้ำ�ความไม่เท่าเทียมให้ดำ�รงอยู่ และสื่อกลางของการ
ผลิตซ้�ำ นีก้ ค็ อื ชุมชนทางการเมือง ความเป็นพลเมือง การเคลือ่ นไหวทางการ
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เมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสำ�นึกของการรักษาความไม่เท่าเทียม ถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งสำ�นึกของมันก็ยังคงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับการ
เจริญพันธุ์ ที่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับหญิง
ดังนั้น ไม่ว่าระบอบการปกครองของประเทศเป็นเช่นไร เทวราชา
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประชาธิปไตย หรือเผด็จการทหาร มันก็ยงั อยูภ่ ายใน
โครงสร้างแบบปิตาธิปไตยทีผ่ ชู้ ายและ “ความเป็นชาย” จะได้รบั การยกย่อง
เหนือกว่าเพศอืน่ ๆ และมากไปกว่านัน้ บนยอดของโครงสร้างทีว่ างผูช้ ายและ
“ความเป็นชาย” ไว้ให้เป็นจุดสูงสุด และศูนย์กลางยังถูกกำ�หนดให้เป็นชายทีร่ กั
ต่างเพศเท่านั้น ไม่ใช่รักเพศเดียวกัน ที่มีภาพของการถูกสอดใส่ ทะลุทะลวง
และมีภาพทีค่ ล้ายคลึงกับผูห้ ญิง ทีถ่ กู ตีตราให้เป็นภัยต่อการเมืองการปกครอง
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ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

