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บทคัดย่อ
ความหลากหลายทั้งทางเพศสภาพและเพศวิถี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของชายรักชายถูกนำามาเป็นเคร่ืองมือโจมตี ในความขัดแย้งทางการเมือง
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในประเทศไทยอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงพ้ืนท่ีทางการเมืองไทยที่ยังคงเป็นพื้นที่ของเพศชาย ที่ไม่เพียงผู้ชายมี
จำานวนมากกวา่ผูห้ญงิ แตย่งัตอ้งมเีพศสภาพความเปน็ชายตามอดุมคตคิอืไมม่ี
ลักษณะคล้ายผู้หญิง และยังต้องมีเพศวิถีตามความคาดหวังของสังคมคือรัก
ต่างเพศ ภายใตร้ะบอบสงัคมชายเปน็หญงิและรกัตา่งเพศนิยม ซึง่บทความน้ี
ไดส้ำารวจการใหค้ณุคา่ความหมาย “ความเปน็ชายรกัเพศเดยีวกนั” ในพืน้ที่
การเมืองไทย ตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จนกระทั่งรัฐประหาร 22 
พฤษภาคม 2557 เพื่อเผยให้เห็นถึงระบอบปิตาธิปไตยและรักต่างเพศนิยม
ที่มีอำานาจบทบาทต่อการเคลื่อนไหวทางเมืองในไทย

คำาสำาคัญ ชายรักเพศเดียวกัน, รักต่างเพศนิยม, ปิตาธิปไตย, นปก., นปช., 
กปปส. 
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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

ประเทศไทยนบัต้ังแตอ่ภวิฒัน ์2475 เพือ่การปกครองทีม่รีฐัธรรมนญู
และนำาประเทศไปสูร่ะบอบประชาธปิไตย ทวา่กม็กีารฉกี-รา่งใหมร่ฐัธรรมนญู 
และรัฐประหารบ่อยครั้งนับตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ที่
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นผู้นำารัฐประหาร ยึดอำานาจ
รัฐบาลตนเอง ปิดสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ประกาศงด
ใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา และออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์พุทธศักราช 
2547 โดยมีเป้าหมายต้องการจำากัดคณะราษฎรออกจากพื้นที่ทางการ
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรีดี พนมยงค์1 จนกระทั่งครั้งที่ 11 เมื่อคณะรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ(รสช.) ยึดอำานาจจากพลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั 
ในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2534 โดยม ีพลเอก สนุทร คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ จากน้ันรัฐประหารก็ถูกทิ้งช่วงไปนาน 15 ปี 
จนราวกับว่าทหารจะไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างเปิดเผยอีกและไม่น่า
จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีก กระทั่งวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กองทัพในนาม 
“คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็
ประมุข” (คปค.) โดยมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ยึด
อำานาจรักษาการนายกรัฐมนตรี พลตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งรัฐประหาร
ครั้งนี้ทำาให้ประชาชนในวงกว้างเริ่มตระหนักถึงรัฐประหารในฐานะภัยร้าย
ต่อระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน ประชาชนจำานวนมากเริ่มหวงแหนสิทธิ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มเชื่อว่านั่นคือ
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ทางออกอนัดงีามและถกูตอ้งในการแกป้ญัหาการเมืองไทย ไปจนถงึเรยีกรอ้ง
ให้มีรัฐประหารขึ้นอีกเพื่อแก้ปัญหาการเมืองภาครัฐไทยในช่วงรัฐบาลนายก
รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554-2557) และในที่สุดวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 หลังจากประกาศกฎอัยการศึกและจัดตั้งกองอำานวยการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย (กอ.รส.) 2 วนัก่อน คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
โดยมพีลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา เปน็หวัหน้า กไ็ดร้ฐัประหารกลางวนัแสกๆ 
และสถาปนาตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
เพราะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้นำาไปสู่การรวมตัวของกลุ่ม

นักเคลื่อนไหว นักกิจกรรมทางการเมืองทั้งใหม่และเก่า เช่น “กลุ่มโดม
แดง” “พิราบขาว” “เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร” “คนวันเสาร์ไม่เอา
เผด็จการ” “24 มิถุนา ประชาธิปไตย” “พลเมืองภิวัฒน์” กลายเป็นองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมืองเดียวกัน2 เมื่อแรกก่อตั้ง พ.ศ. 2550 ใช้ชื่อ “นปก.” 
เพ่ือต่อต้านรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และขับไล่คณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
ชาติ กับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการ
รัฐประหารซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น นปช. เมื่อรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์สิ้นสุดลง 

เดมิ นปก.ยงัคงสวมเส้ือสีเหลืองเปน็สัญลักษณค์ลา้ยกบักลุม่พนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กระทั่งสมบัติ บุญงามอนงค์ 1 ใน
แกนนำา นปก. ริเริ่มเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดงแทนหลังจากศึกษาว่าสัญลักษณ์
สากล การรณรงคใ์นตา่งประเทศใชสี้แดงในการแสดงความคดิเหน็ไมย่อมรบั
ร่างประชามติเรื่องต่างๆ ขณะที่สีเขียวหมายความถึงยอมรับร่างประชามติ3 
และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา นปช. หรือที่รู้จักกันในนาม “คนเสื้อ
แดง” ก็เป็นกลุ่มชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีอิทธิพลเป็นต้นมา และ
เผชิญการปะทะและปราบปรามอย่างรุนแรงหลายครั้ง

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดย คปค. ไม่เพียงแต่จะทำาให้เกิด
นปช. แตย่งัไดน้ำาไปสู่การโจมตีพลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ผู้เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแวดวงการเมืองการทหารอนุรักษนิยม
อย่างรุนแรง เพราะในคืนนั้นประธานองคมนตรีผู้นี้เป็นผู้นำาหัวหน้าคณะ
รัฐประหารเข้าเฝ้าประมุขของรัฐ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในการรัฐประหาร 
10 ครั้งก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ แม้ ผบ.ทบ. ผู้นำาการรัฐประหารจะอ้าง
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ว่า พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อยู่ในวังตั้งแต่เย็นแล้ว และไม่ได้เกี่ยวข้องอัน
ใดกับการรัฐประหาร แต่ก็มีสายข่าวได้รายงานว่า พล.อ. เปรมได้กลับเข้า
บ้านสี่เสาเทเวศร์ แล้วออกมาอีกครั้งหน่ึง มากไปกว่านั้น สื่อต่างประเทศ
สำานักข่าว XFN-ASIA ได้วิเคราะห์เผยแพร่ในเว็บไซต์ นิตยสาร Forbes 
แล้วว่า พล.อ. เปรมสนับสนุน คปค. ให้รัฐประหาร4 ซึ่งเขาก็ถูกตีความอย่าง
ชดัเจนวา่มบีทบาทในฐานะปฏปิกัษต์อ่รฐับาลทกัษณิกอ่นรฐัประหารอยูแ่ลว้5 

จากการถูกวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า พยายามแทรกแซงรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทกัษณิ ตัง้แตก่อ่นรฐัประหาร และเมือ่หลงัรฐัประหารกม็อีทิธพิลชีน้ำา
ตอ่การตดัสินใจของ พล.อ. สรุยทุธ ์จลุานนท ์นายทหารคนสนทิ จนเม่ือ 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, ผู้ต้องการประชาธิปไตยที่ไม่ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายอำามาตย์ และ
ผู้สนับสนุนพลตำารวจโททักษิณ ชินวัตร อย่างตรงไปตรงมา8 

เห็นได้ชัดในคำาปราศรัยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ท่ี
สมุทรปราการ ของ พ.อ. ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ
หนึ่งในแกนนำา นปก. (ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น นปช.) ว่า 

“...ถามวา่การเป็นคนเส้ือแดงมันเก่ียวกบัการทำาหนา้ท่ี
ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างไร ถ้าจะผิด ผิดอย่างเดียว ผม 
ไม่ได้เป็นตุ๊ด9 (เสียงเฮและชูตีนตบ) พี่อภิวันท์ไม่ได้เป็นตุ๊ด 
น้องบุญยอด (หมายถึง บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคประชาธปิตัย-์ผูเ้ขยีน)

...ปีนี้ปี 2552 บ้านเมืองวิปริตผิดอาเพศ ตุ๊ดมันครอง
เมือง! มันผิดอาเพศไปหมด พี่น้องทั้งหลายครับ คนที่ไม่รัก
พรรคประชาธปิตัย ์คนทีร่กัพรรคเพือ่ไทย ‘ขนัทีเฒ่า’ มันบอก
ว่าไม่จงรักภักดี ขันทีเฒ่ามันบอกว่าคนเหล่านั้นทรยศชาติ...

...ขันทีเฒ่ามันเพี้ยนไปแล้วพี่น้องที่เคารพครับ มัน
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เพี้ยนถึงขนาดบอกว่า พล.อ. ชวลิตทรยศชาติ แต่ไอ้ที่เพี้ยน
มนัเพีย้นตรงไหนทราบไหมครบั พล.อ. ชวลติ หรอืบิก๊จิว๋เนีย่ 
ลกูนอ้งขนัทีเฒา่มนันะ มนัเพีย้นจำาไมไ่ดม้นับอกวา่เพือ่นแนะ่ 
มันบอกว่าเพื่อน แล้วมึงมาเพี้ยน เรียกอภิวันท์เป็นพี่ก็แล้ว
กัน เค้าไม่เอาด้วยนะตัวเอง ตัวเองเค้าเสียวน่า...

...กะเทยเฒ่า มักมากในกาม มีลูกๆ หล่อๆ หลายสิบ
คน แล้วเอาลูกมาทำาผัว ส่งเสริมทั้งลูกทั้งผัวให้เป็นใหญ่เป็น
โต คนอย่างนี้สมควรจะอยู่ใกล้ชิดสถาบันหรือไม่พี่น้อง...
บรรดาแม่ทัพนายกอง ตอบผมมา ถ้าตอบว่าสมควร กูจะได้
ไปเป็นตุ๊ดบ้าง...”10 

ท่ามกลางเสียงเฮและปรบมือจากผู้ร่วมชุมนุม หลังจากเคยไปร่วมปราศรัย
หนา้ “บา้นส่ีเสาเทเวศร”์ ทีอ่าศยัของ พล.อ. เปรม ตณิสลูานนท ์เมือ่วนัที ่22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่เขาไดส้มญัญานามบา้นสีเ่สาเทเวศรใ์หมว่า่ “วมิาน
สีม่วง”

ขณะทีก่อ่นหนา้นัน้ สมคัร สนุทรเวช หัวหนา้พรรคพลงัประชาชน11 ผู้
มีลักษณะโผงผาง ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
ทีว่งเวยีนใหญ ่กใ็ช้คำาว่า “อีแอบหวัขาว” โจมตีฝา่ยตรงขา้มทางการเมอืงเชน่กนั

“เขาไปพดูจากบัไฮโซไฮซอ้ จนทำาใหเ้ปน็ชนวนนำาไป
สู่การรัฐประหาร คนประเภทอีแอบผมขาว เป็นคนเรียกร้อง
ให้สื่อมวลชนเขียนข่าวด่าผม บ้านเมืองวุ่นวายเพราะเจ้าคน
นี้ ไอ้คนหัวโจกคนนี้ เป็นคนทำาลายสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างแท้จริง คนที่เป็นอีแอบอย่างนี้ ยังไม่มีใครคิดบัญชี ขอ
อนุญาตพูดแค่นี้ ประชาชนคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ไม่ขอ
ขยายความ”12 

ขณะเดียวกันกลุ่มฝ่ายตรงข้ามกับคณะรัฐประหารก็ถูกโจมตีด้วย
เรื่องเพศสภาพเพศวิถีเช่นกัน จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในผู้นำามวลชนใน นปก. 
เคลือ่นขบวนไปปราศรยัหนา้บา้นสีเ่สาเทเวศร ์อดตีรัฐมนตรปีระจำาสำานกันายก
รัฐมนตรีในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีใน
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รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก็ถูกล้อเลียนไปจนถึงด่าทอด้วยประเด็นเพศสภาพ
และเพศวถิแีละถกูเรยีกวา่ “เจเ๊พญ็” โดยบางสำานกังานขา่ว13 มากไปกวา่นัน้
สำานกัขา่ว “ผู้จดักวน” ในเครอื “ASTV ผูจ้ดัการ” ท่ีสมมุตเิรือ่งราวเพือ่สรา้ง
ความขบขนัคกึคะนองเฉพาะกลุม่และความสะใจมากกว่าขอ้เทจ็จรงิ เชน่ ขา่ว 
“ขาหืน่ชาวคกุไดเ้ฮ ซีด้ปากรอจกัรภพ” ทีเ่ตม็ไปดว้ยเนือ้หาลอ้เลยีนพฤตกิรรม
ทางเพศชายรกัเพศเดยีวกนั การนำาประเดน็ขม่ขนืชำาเราเปน็เรือ่งตลกหรรษา 
เพือ่นำามาใชก้บัจักรภพ เพญ็แข ทีก่ำาลังถกูหมายจับจากการปดิลอ้มปราศรยั
หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ว่า

“นนทบุรี-นางฟ้า...มีเดือย เปลือยกายนั่งขายถั่วดำา 
กล้วยบวดช ี(กลว้ยบวชช-ีผูเ้ขยีน) ขายดตีอนค่ำา ดกึๆ แหม
ถัว่ดำาขายด.ี.. เปน็เรือ่งละอทีีน่ี ้เนือ่งเพราะบรรดาขาหืน่ต้ังแต่
เกรด A ยันเกรด D ประจำาคุกใหญ่ทั้งบางขวางและคลอง
เปรม ตั้งแถวกันยาวเหยียด ซี้ดปาก-ถูมือรอ “เจ๊เพ็ญ” 
คนเดยีวเทา่นัน้ ลา่สดุบอ่นพนนัตัง้ราคาตอ่รอง 5-4 กบั 3-2 
เสร็จเจ๊ทุกคน...”

และ

“ตอนนี้พวกเราตั้งตารอเจ๊เพ็ญแกคนเดียว กำาลังลุ้น
อยูว่า่หากถกูจบัแลว้เขาจะสง่เจเ๊พญ็ไปอยูท่ี่ไหน ถา้ส่งไปอยู่
คลองเปรม ผมกับเพื่อนๆ ก็รับประทานแห้ว แต่ถ้าเขาจัดให้
มาอยู่ในบางขวาง คือมาอยู่ที่เดียวกับผมก็รับประกันครับ 
พวกเราที่นี่ไม่ทำาให้เจ๊เพ็ญแกผิดหวังอย่างแน่นอน รับรอง 
เจ๊เพ็ญจะลืมเสี่ยแม้ว แม้แต่ซะมีฝรั่งเธอยังจำาชื่อเขาไม่ได้ 
เพราะท่ีน่ีมเีกมสนุกๆ ให้เจเ๊พญ็เลน่มากมาย อาท ิเกมมงักร
หายเข้าถ้ำา เกมดำาทะม่อนท่อล เกมสบู่ตก หรือเกมน่ารักๆ 
สวิๆ ชลิๆ แบบโปรกแบลก็กม็ ียนิดตีอ้นรบัสูป่ากประตสูมีว่ง
ครบัเจ ๊555 ตุย๋ ซ ี11 ถูมือพรอ้มกบัสดูปากเรา่ๆ (โห! สำานวน
ปกขาวม่ะเพ่)”14 
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และต่อมาสำานักข่าวเดิมได้เรียกจักรภพ เพ็ญแข ว่า “เจ๊เพ็ญ 
เย็นไข่” และเต็มไปด้วยเนื้อหาล้อเลียน ดูถูก ดูแคลน เพศภาวะเพศวิถีชาย
รักเพศเดียวกัน ผลิตซ้ำามายาคติว่า ชายรักชายเป็นผู้ที่หิวกระหายทางเพศ 
ไม่รู้จักพอ หมกมุ่นเรื่องเพศ นอกเหนือจากล้อเลียนพานทองแท้ ชินวัตร 
ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ด้วยคำาว่า “แต๋วแตก” ในสกู๊ป
ข่าว “เยือนบ้านเจ๊เพ็ญ เย็นไข่ ยลกะเทยควายปากยักษ์”15 

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ไร้สาระนุกรม หรือ th.uncyclopedia ที่
โจมตีล้อเลียนด่าทอในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ
สภาพและเพศวิถีส่วนบุคคล ที่กลายมาเป็นคำาด่าทอในไวยากรณ์ภาษา 
ปรากฏบนชีวประวัติและผลงานดัดแปลง ได้เปลี่ยนชื่อจักรภพ เพ็ญแข เป็น 
“นางจักรพวย เพ็ญตุ๋ย” และเนื้อหาเช่น “ฝึกวิชาไซย่าตรูดดำา” “สำาเร็จวิชา
ได้อย่างเส้นขนตรูดผ่าแปด” “เพราะเป็นกะเทยเหมือนกับเจ้านายหล่อน” 
“พรรคเทยรักเทย” และเคยเป็น “เจ้าหน้าที่ตรูด กรมสารนิเทศน์ กระทรวง
การตา่งกะเทย” สำาเรจ็การศกึษาจาก “สหรฐัอเมรเิกย”์ “สาขาความสมัพนัธ์
ระหว่างกะเทย” “ด้วยการโก่งตรูดทำาข้อสอบ” ไปจนถึง

“มีการกล่าวว่าจักรภวย (หมายถึงจักรภพ เพ็ญแข- 
ผู้เขียน) เป็นกะเทย แต่จักรภวยได้ปฏิเสธว่า อิฉันไม่ได้เป็น
กะเทยนะฮ้า ถ้าใครสนใจอยากดูตอนอิฉันร่วมเพศ วันหลัง
จะถ่ายคลิปอัพขึ้นยูทูปมาให้ดูกันย่ะ!" ภายใต้ข่าวลืมนั้นตัว
หล่อนกลับใช้เวลาในการเลียไข่และรูตรูดของอาจารย์มาวิน 
ผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญอย่างเมามันส์ เพื่อที่หวังจะได้
กลับมามีอำานาจในการซอยถั่วดำาในรัฐบวมอีกครั้งหนึ่ง” 

และ 

“ปจัจบุนัอเีพญ็กไ็ดม้โีอกาสนอนอยูบ่า้นกนิถัว่ดำาเปน็
อาหาร 3 มื้อพร้อมกับรอคอยโอกาสที่จะได้ตุ๋ยตรูดสังสรรค์
กับเพื่อนนักกินเมืองอีกครั้ง”16

มากไปกว่านั้น สื่อโทรทัศน์เองก็นำาประเด็นเพศวิถีของจักรภพ 
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มานำาเสนออยา่งตรงไปตรงมา ซึง่จาก fanpage ของจกัรภพ เพญ็แข-Jakrapob 
Penkair ใน facebook ได้กล่าวถึง สื่อโทรทัศน์ที่ตั้งคำาถามอย่างตรงไปตรง
มาถงึเพศวถิขีองเขาซึง่เปน็เรือ่งสว่นตวั คราวถกูเชิญไปสมัภาษณใ์นรายการ
ช่อง 3 เมื่อ พ.ศ. 2551 ว่า

“...วนัทีค่ณุสรยทุธห์ลอกลอ่ใหผ้มคยุเรือ่งนโยบายส่ือ
ภาครัฐอยู่เกือบจบรายการ แล้วตะวัดหางใส่ผมด้วยคำาถาม
แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยว่า ‘คุณจักรภพเป็นเกย์หรือเปล่า?’ ผมจำา
ไมไ่ดว้า่ตอบออกไปอยา่งไร แตจ่ำาไดว้า่คดิจะถามกลับให้มนั
ครืน้เครงไปวา่ ถา้ผมเปน็ คณุสรยทุธจ์ะมานอนกบัผมหรอื”17 

อยา่งไรก็ตาม ในการชมุนุมปราศรัยของ นปช. เองกไ็ดใ้ช ้“ความเปน็ชาย
รักร่วมเพศ” มาเป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันระหว่างปราศรัย
อย่างสม่ำาเสมอ ดังที่เคยโจมตีประเด็น “รักเพศเดียวกัน” ต่อพลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ ในคราวที่ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หนึ่งในแกนนำา นปช. ได้ดำารง
ตำาแหนง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในรฐับาลยิง่ลกัษณ ์ได้
ให้สัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงกรณีเดินทางไปพบ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กัมพูชา ซึ่งได้พาดพิงพรรค
ประชาธิปัตย์ท่ีพยายามแจ้งความดำาเนินคดีกับรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายก
รฐัมนตร ีและ ส.ส. เน่ืองจากเดนิทางไปพบ พ.ต.ท. ทักษณิท่ีลาวและกมัพชูา
วา่ พรรคประชาธปิตัยม์อีาการเหมอืนสาวประเภทสอง ทีป่นีขึน้รถกระบะเตน้
โชว์หน้าอก เปิดเผยให้คนเห็นตัวตนทั้งประเทศ18 

และตอ่มา ในรฐัสภาระหวา่งการพิจารณารา่ง พ.ร.บ. แกไ้ขรัฐธรรมนญู 
ในวนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2556 จา่สิบตำารวจ ประสิทธิ ์ไชยศรีษะ ส.ส.สริุนทร์ 
พรรคเพื่อไทย ก็ได้ตะโกนเรียก “ตุ๊ด” ขัดจังหวะ บุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส. 
ประชาธปิตัย ์ทีก่ำาลงัดหูมิน่เยย้หยนันายนคิม ไวยรชัพานชิ รองประธานรัฐสภา  
ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บุญยอดอย่างมาก19 และจากการที่ประสิทธิ์ยังได้
ล้อเลียนโจมตีบุญยอดว่า “เจ๊ และมีอาการแต๋วแตก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้” 
บุญยอดก็ได้ปกป้องตนเองว่า ไม่ได้เป็น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ขณะเดียวกัน
เขาก็ได้ตอบโต้กลับว่า พรรคเพื่อไทยต่างหากที่มีคนหลากหลายทางเพศ
มากกว่า20 ซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าทั้งผู้ถูกด่าและผู้ด่าเอง ต่างก็มีสำานึก
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ของความรังเกียจความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นชาย
รกัเพศเดยีวกนั ท่ีเช่ือว่าการเปน็ชายรกัชายมคีณุคา่ต่ำากวา่ตน และการทีต่น
ถกูเรยีกวา่เปน็ชายรักเพศเดียวกนัถือวา่เป็นการดูถูกดแูคลน ลดคณุคา่ของตน

และด้วยสำานึกที่คล้ายคลึงกันนี้ ในคราวที่มีคนตั้งคำาถามถึงเพศวิถี
ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ดำารงตำาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี กับศิริโชค โสภา เลขานุการส่วนตัวที่มักปรากฏตัวหลังนายก
รัฐมนตรีเสมอ จนได้ฉายา “วอลล์เปเปอร์” ประจำาตัวอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ศริโิชค โสภา จึงไดอ้อกมาปฏเิสธวา่ทัง้ตนและอภสิทิธิไ์ม่ได้รักเพศเดียวกนั21 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ใหเ้ปน็ประชาธปิไตยทีส่มบรูณอ์นัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็
ประมุข (กปปส.)

หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์หันมาใช้เวทีบนท้องถนนเป็นพื้นที่
เคลื่อนไหวทางการเมืองแทนสภา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อต่อสู้
กับพรรคเพ่ือไทยและสิง่ทีนิ่ยามวา่ “ระบอบทกัษณิ” โดยอาศยักระแสตอ่ตา้น
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม “เหมาเข่ง” ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยผลักดัน ก็ได้ก่อตั้ง
กลุ่ม กปปส. เพื่อขจัดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อการปฏิรูป
การเมือง โดยมีสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธปิตัย ์ผูน้ำาเบือ้งหนา้ในนามเลขาธกิาร กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556 และไดส้ถาปนาเปน็ตวัแทนของประชาชนเองโดยไมไ่ดม้าจากการ
เลือกตั้ง มีลักษณะของการชุมนุมเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยและ
ความเทา่เทยีมทางสทิธเิสรภีาพ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากหลากหลายองคก์ร
และกลุม่สงัคม เชน่ พรรคประชาธปัิตย์ พันธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย 
กลุม่นกัเคลือ่นไหวนกัศกึษา สหภาพแรงงานของรฐั กลุม่นยิมทหาร นกัธรุกจิ 
อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ ราชนิกูล นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง
โด่งดังในแวดวงต่างๆ ผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นฐานมวลชนเดียว
กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย22

และกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ กปปส. ได้สมาทานและรับช่วงต่อนั้น มีสนธิ 
ลิ้มทองกุล เป็นแกนนำาและผู้ก่อต้ัง ซึ่งสนธิเองก็เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ
หนงัสอืพมิพใ์นเครอื “ผูจ้ดัการ” ท่ีเพยีรนำาเสนอข่าวตอ่ตา้น “ระบอบทกัษณิ” 
มาตลอด เช่นเดียวกับนำาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ
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ในเชิงลบ รวมไปถึงโจมตีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและมีอุดมการณ์
ร่วมกับ นปช. อย่างสม่ำาเสมอ เช่น ในคราวที่กฤษณะ ประภาพันธุ์ นักศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ออกมาเปิดเผยว่า ถูกมหาวิทยาลัยบีบบังคับโดย
เฉพาะนักศึกษาทุน ไปร่วมชุมนุมพันธมิตรฯ ทำาให้ตนต้องเข้าร่วมชุมนุม
จนพบว่า ข้อเรียกร้องของพันธมิตรฯ ไม่ชัดเจน ซึ่งตนคิดว่าการชุมนุมของ 
นปช.มีหลักการชัดเจนกว่า

ดงันัน้ สำานกัขา่ว ASTV ผูจ้ดัการออนไลน ์จงึนำาเสนอข่าวดา่ทอและ
ขุดคุ้ยประจานประวัตินักศึกษาผู้นี้ว่า

“ว่อนไปทั่วเน็ต! คลิปหนุ่มตุ้งติ้งอ้างตัวเป็นนักศึกษา
ทนุ ม.รงัสติ ประกาศหนนุมอ็บไพรส่ดุตวัตามแม่ พน่เคยรว่ม
ทัง้มอ็บพันธมิตรฯ และการชมุนมุก๊วนนรกป่วนกรงุ ระบ ุม.บบี 
นศ.ทุนร่วมเสื้อเหลือง ไม่ได้ไปด้วยใจ หน้ามืดชมเสื้อแดง
เรียกร้องประชาธิปไตย ดา้นคณบดนิีเทศฯ ม.รงัสติ เผย เปน็ 
นศ.ทุนที่ ม.ให้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพี่นางฯ แต่
ไม่เข้าเรียน และติดเอฟทุกวิชา จนต้องลาออกไปเมื่อต้นปีนี้ 
ไม่ได้เป็น นศ.แล้ว ในขณะที่ชาวลูกพระอาทิตย์มอบสมญา 
“ตุ๊ดทรราช”...” 23 

นอกเหนอืจากใชส้รรพนามแทนชือ่วา่ “วยัรุน่ทา่ทางตุง้ติง้” และ “กะเทยไพร”่
และในการที่จะประคับประคองมวลชนให้ยังคงอยู่ร่วมชุนนุมอัน

ยืดเยื้อ ประจำาตามเวทีปราศรัยที่กระจายตามพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ที่เข้าไปยึด
ครอง กปปส. จึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งดนตรีสด ละคร สลับกับ
ปราศรยั และเพือ่ตอ้งการแสดงใหเ้หน็วา่ มมีวลชนจำานวนมากจากหลากหลาย
กลุ่มของสังคมต่างต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จึงมีการเกณฑ์กลุ่มบุคคลที่
หลากหลายขึ้นเวทีปราศรัยทั้งศิลปิน นักศึกษา นักวิชาการ นักร้องนักแสดง 
นักธุรกิจ ไปจนถึงเด็กเล็กขึ้นกล่าวแสดงความเห็นความเชื่อบนเวที ซึ่งรวม
ไปถึงผู้ที่ประกาศตนเองว่าเป็น “เกย์” “กะเทย” และ “ตุ๊ด” 

เวทีปราศรัยของขบวนการเคลื่อนไหว กปปส. จึงมีลักษณะพิเศษ
คือเปิดโอกาสให้เพศสภาวะที่ถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบสังคม ไม่ได้รับการ
ยอมรบั ความเคารพนับถอื และบอ่ยครัง้ก็ถกูนำามาเปน็เครือ่งมอืบอ่นทำาลาย
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ฝ่ายปฏิปักษ์ทางการเมือง ได้มีโอกาสขึ้นมาปรากฏแสดงทั้งตัวตนทางเพศ
และจุดยืนทางการเมืองบนเวทีปราศรัยที่ถูกถ่ายทอดเผยแพร่เป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม การขึ้นเวทีปราศรัยของบุคคลที่มีเพศภาวะเพศวิถีนี้  
ไมไ่ดห้มายความวา่ เปน็การยกระดบัใหเ้พศภาวะอ่ืนนอกเหนือจากชายหญงิ
และเพศวิถีอื่นนอกเหนือจากรักต่างเพศบนพื้นที่ทางการเมือง แม้ว่าจะเปิด
พืน้ทีใ่หมี้บทบาทก็ตาม เพราะการปรากฏตัวในแตล่ะครัง้ อยูใ่นฐานะตวัตลก 
สสีนั ไมใ่ชเ่พือ่ใหค้วามรูค้วามเข้าใจและเคารพในสทิธคิวามเทา่เทยีมของเพศที่
หลากหลาย แตอ่ย่างไรกต็าม สาระสำาคัญของเวท ีกปปส. กค็อืการโจมตรีฐับาล
ยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร ในทกุมติ ิรวมไปถงึเร่ืองเพศภาวะเพศวถิ ีโดยใชว้าทกรรม
ทางเพศแบบจารตีเปน็มาตรฐาน คลา้ยคลงึกบัการเคลือ่นไหวของพนัธมติรฯ

ในเดือนพฤศจิกายน กปปส. ได้ให้ผู้นิยามตนเองว่า “ตุ๊ด” ขึ้นเวที
กปปส. ด้วยชุด Avant Garde ปลุกใจให้ผู้ฟังเกิดความอยากเข้าร่วมชุมนุม
มากข้ึน ดว้ยการประณามผูท้ีไ่มอ่อกมารว่มชมุนมุวา่จะตอ้งอบัอายขายหนา้ผูท้ี่
มคีวามหลากหลายทางเพศท่ีออกมาร่วมชุมนมุกอ่นทีจ่ะลงจากเวท ีโดยมเีสยีง 
อัญชะลี ไพรีรัก24 พิธีกรประจำาเวทีการชุมนุมหลัก กปปส. ล้อเลียนไล่หลัง 
ทา่มกลางเสยีงหวัเราะขบขนัของผูร้ว่มชมุนมุ25 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่สำานกึของ
ผูท้ีม่เีพศสภาพ “ตุด๊” ไม่เพยีงเปน็ตวัประหลาด ตวัตลก ยงัถกูจดัวางสถานะ
ตวัอปุมาทีต่่ำากว่าบคุคลเพศสภาพอืน่ เป็นเง่ือนไขทีห่ากไมส่ามารถกระทำาหรอื
เผชญิหนา้ไดอ้ยา่งทีเ่พศสภาพ “ตุด๊” ทำาไดแ้ล้ว กจ็ะมคีณุคา่ต่ำาอย่างรนุแรง 
เสื่อมเสียเกียรติ และในสำานึกเดียวกัน จิรายุส วรรธนะสิน นักร้องนักดนตรี 
และนกัแสดง ซึง่ไดเ้ขา้รว่มชมุนมุ กปปส. และขึน้เวทเีลน่ดนตรีใหค้วามบนัเทงิ
แก่ผู้เข้ามาร่วมชุมนุม ได้แสดงข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวด่าทอผู้ที่
ไม่เข้าร่วมชุมนุมว่า “ใจตุ๊ด”26 

ในทางกลับกัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมเคลื่อนไหว  
ขึ้นเวทีปราศรัยของ กปปส. ก็ถูกด่าทอดูแคลนในประเด็นเพศภาวะเพศวิถ ี
อย่างรุนแรงโดยกลุ่มที่นิยมประชาธิปไตยแบบเสรี เช่น เสรี วงศ์มณฑา 
(“ดร. เสร”ี) กิจมาโนชญ ์โรจนทรพัย ์(“คณุครลูลิลี”่) และกติวิฒุ ิเจรญิศริวิฒัน ์
(“อาจารยป์งิ ดาวอ้งก์”) วา่ “เปน็ตุด๊ก็แยอ่ยูแ่ลว้ยงัจะทำาตวัพดูจาแบบนีอ้กี” 
“พวกเพศท่ี 3” “ตดูเนา่” “ชอบเลยีตดูใหพ้วกเดยีวกนั” “วปิรติผดิเพศ กาย
กับใจก็ไม่ตรงกัน” “ตรรกะวิปริตเหมือนเพศ” “กะเทยควาย” “อีตุ๊ดแก่”,  
“อีนังเสรี” “อีกะเทยโง่” “ตุ๊ดเฒ่า”27 
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เช่นเดียวกบัทีร่อ้ยตำารวจเอก เฉลิม อยูบ่ำารงุ อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน ตอบโต ้“ดร. เสรี” “คณุครลูลิลี”่ “อาจารยป์งิ 
ดาว้องก์” ขึ้นเวทีชุมนุมของ กปปส. ในคราวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ว่า28 

“...โดยเฉพาะไอ้ตุ๊ด ไอ้แต๋ว เรียนหนังสือมาซะเปล่า 
ไอ้ดอกเตอร์อีกคน ไปพูดพิงนายกเขาเสียหายมาก คนพวก
นี้ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำาตา แบบนี้เขาเรียกอันธพาล ผมยัง
ไม่เรียกโจรนะ แล้วมีการมาประกาศว่าจะมาจับผม จับไป
ทำาไม”

ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึทศันคตผู้ิพดูในฐานะตวัแทนของรฐับาลและพรรคการเมอืง
ไดว้า่ยงัคงใชอั้ตลกัษณท์างเพศเปน็คำาสรรพนามเรียกผูอ้ืน่ในเชงิดแูคลนดา่ทอ 
เช่นคำาว่า “ตุ๊ด” “แต๋ว” ซึ่งกลายเป็นคำาด่าทอในไวยากรณ์ภาษาที่รังเกียจ
ความหลากหลายทางเพศ

และในขณะเดยีวกนั ผูร้ว่มชมุนุม กปปส. สนับสนนุชืน่ชมเสร ีวงศม์ณฑา 
กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ กิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์ ก็ด่าทอยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า 
“เลวโง่จนต้องให้ตุ๊ดมาด่า” “มึงอายไหมล่ะ ให้ตุ๊ดด่า” ซึ่งไม่ว่าอุดมการณ์
ทางการเมืองฝักใฝ่ฝ่ายใด อุดมการณ์รักต่างเพศนิยม (heterosexualist)  
ทีรั่งเกยีจเพศวถิรีกัเพศเดยีวกนั (homophobia) กจ็ะคงถกูนำามาเปน็สารตัถะ
ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นๆ 

และในขณะเดียวกันก็ยังคงมีสำานึกภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย 
(Patriarchy) ที่เชื่อว่า “ความเป็นชาย” และเพศชายย่อมดีกว่า เก่งกว่า 
ฉลาดกวา่ แขง็แรงอดทน มศีกัยภาพ ความสามารถ รู้จกัใชเ้หตผุลไดเ้หนอืกวา่
ผู้หญงิ และ “ความเปน็หญงิ” และดว้ยสำานกึเชน่นี ้ผูช้ายทีม่ ี“ลกัษณะคลา้ย
ผูห้ญงิ” หรอื “ตุด๊” จงึถกูจดัระดับชัน้ให้ต่ำาตอ้ยกวา่ผู้ชายทีไ่มม่ลีกัษณะความ
เปน็หญงิ นอกเหนอืจากสำานกึทีใ่หค้ณุคา่ความหมายเรือ่งเพศเปน็สิง่สกปรก 
นา่รงัเกยีจ ต่ำาทราม จงึนำามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืบอ่นเซาะความนา่เชือ่ถอื ความ
สง่างามของนักการเมือง เช่น การนำาเรื่องเพศมาด่าทอดูแคลน ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ขณะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่น เสรี วงศ์มณฑา ร้อยกรอง
เสียดสียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศลงใน Facebook ส่วนตัวว่า 
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“ การที่กะหรี่ขายของติดตัวที่นางมี
จะว่านางไม่ดีคงไม่ได้
แต่นางใดคิดขายประเทศไทย
นางนั้นไซร้ชั่วกว่ากะหรี่ที่ขายตัว
ด่าบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินแม่
เลวแน่แน่เนรคุณกรุ่นความชั่ว
เพราะปัญญาอับเฉาจึงเมามัว
ช่างน่ากลัวเหมือนผีเปรตเศษเดนคน
คนมันโง่ทำาอดสูไม่รู้ตัว
มันทำาชั่วคิดว่าเลิศประเสริฐผล
ถึงด่าไปก็หน้าด้านและหน้าทน
ใครจะก่นด่าอย่างไรไม่นำาพา” 29 
(แก้ไขคำาสะกดผิด และจัดเรียงวรรคตอนใหม่)

“ความเปน็ชายรกัชาย” ในพืน้ท่ีการเมอืงภาครัฐกอ่นการแบง่
ขั้วทางการเมืองภาคประชาชน

อย่างไรกต็าม การนำาเพศวถิเีพศภาวะมาโจมตนีกัการเมอืงชายเช่นนี ้
ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือยังไม่เคยเกิดข้ึนเลยในการเมืองทั้งระดับภาคประชาชน
และภาครัฐ เห็นได้จากในสมัยที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เล่นการเมืองอย่าง
เปิดเผย ไม่เพียงได้รับฉายาว่า “เฒ่าสารพัดพิษ” “มังกรสวนพลู” “ซือแป๋” 
จากนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพ ์คอลมันสิต ์ยงัไดร้บัฉายาวา่ “ทา่นผูห้ญิงสวนพลู” 
“หม่อมป้า” “อาซิ้ม” “เทพธิดาวัยดึก”30 และได้รับการล้อเลียน หยอกเอิน
อย่างตรงไปตรงมานอกเหนือจากการวิจารณ์ในฐานะตัวแทนของการต่อสู้
ทางการเมืองของฝ่ายศักดินา เช่น

“...ถา้หากวา่ใครไดพ้บเหน็ทา่น หรอืเอาแคเ่พยีงเหน็
รูปก็พอจะมองเห็นว่า วงหน้าของท่านนั้นกระเดียดไปทาง 
อิสตรนีดิๆ คอืมดีวงหนา้กลม มลีกัยิม้บุม๋...สว่นถา้จะมองกนั
ทางดา้นหลงั ทา่นกเ็ปน็คนทีเ่หน็เวลาเดนิแลว้ต้องประทับใจ
ในมาดของทา่นอกีเชน่กนั คอืทา่นเปน็คนมีเรอืนรา่งคอ่นข้าง
สงู รปูรา่งไดส้ดัสว่น เวลาทา่นกา้วยา่งไปในชมุชน จะสงัเกต
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เห็นว่า เอวของท่านส่ายนิดๆ ก้นบิดหน่อยๆ ท่อนบนของ
ท่านตั้งอยู่บนสะเอวที่ได้สัดส่วน เวลาก้าวเดินก็เต็มไปด้วย
ความระมัดระวัง มีจังหวะจะโคน”31 (แก้ไขคำาสะกดผิด และ
จัดเรียงวรรคตอนใหม่)

เช่นเดียวกับหนังสือ “ท่านบิ๊กคึกฤทธิ์ สารพัดคุณธรรม เป็นมหา
เทวดาองค์หนึ่ง” (2531) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์การล้อเลียนถากถาง
เรื่องเพศสภาพและเพศวิถีของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ และความพยายามแสดงออก 
“ความเป็นชาย” ของเขาบนพื้นที่สาธารณะ32 

ไมใ่ชเ่ฉพาะในระบอบประชาธปิไตยแบบเสรเีทา่นัน้ ในระบอบเทวราชา
เองก็มีการโจมตีด่าทอด้วยเรื่องเพศเช่นกัน เช่นผู้มีบารมีอำานาจกว้างขวาง
และใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างพระเจ้า
บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ไกรสร พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลก กับเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ทรงกรมเป็นกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ 
ซึง่ในพงศาวดารรัตนโกสนิทร์กล่าววา่ กรมหลวงรักษ์รณเรศรถ์กูกลา่วฟอ้งวา่ 
ทรงชำาระความของราษฎรอยา่งไม่ยตุธิรรม ซ่ึงพวกโขนละครผูช้ายทีท่รงเลีย้ง
ไว้เป็นจำานวนมากรับสินบนทั้งฝ่ายโจทก์และจำาเลย มากไปกว่านั้น พระองค์
ยงัตอ้งโทษอาญา ถูกถอดบรรดาศกัดิใ์ห้เปน็หมอ่มไกรสรและประหารใน พ.ศ. 
2391 โทษฐานคิดก่อรัฐประหารปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ในรัชกาลถัดไป33

มากไปกว่านัน้ เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ีผูแ้ตง่พงศาวดาร
ยังจะอธิบายพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพ่ิมอีกว่า กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ไม่
เข้าบรรทมกับหม่อมห้ามในวัง แต่ไปสำาเร็จความใคร่นายโขนละครในเก๋ง
ข้างท้องพระโรง เพื่อประณามกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ “เป็นพืชพันธุ์ลูกอียาย
เดนเลอืก เปน็คนอบุาทวบ์า้นเมอืง” ขณะเดยีวกนักพ็าดพงิพฤตกิรรมพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงเทพพลภกัดิ ์ผูท้รงเปน็พระเชษฐารว่มมารดาพระชนนี
ของกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ว่ามีรสนิยมทางเพศคล้ายกัน34 ความตั้งใจที่จะ
ปราบดาภิเษกของหม่อมไกรสรก็พลอยทำาให้ผู้สืบสายตระกูลตลอดวงศ์วาน
ถูกลดอิสริยศักดิ์เป็นต้นมา มีสภาพชีวิตตกต่ำา จนกระท่ังในสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สายตระกูลหม่อมไกรสรก็กลับมีหน้ามีตา
ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยหลานทวดหม่อมไกรสร เจ้าพระยารามราฆพและพระยา
อนิรุทธเทวาผู้เป็นที่โปรดปรานและเสน่หาของกษัตริย์ในรัชกาลนี้
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และในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง
เจ้าพระยารามราฆพกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเอง ก็
ต้องเผชิญการโจมตีในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งข้อสังเกตอย่าง
เคลอืบแคลง และประชดประชันโดยกลุม่ทหารหนุม่หัวกา้วหนา้ “คณะ ร.ศ. 130” 
ต้องการเปลี่ยนรัชกาลหรือถ้าเป็นไปได้ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 
แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ35 เนื่องจากรัชกาลที่ผ่านมาตามคำาบอกเล่าของพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ไม่เคยปรากฏกษัตริย์ที่ทรงชุบเลี้ยง
มหาดเลก็ชายหนุม่ไว้ในทีร่โหฐานแทนบาทบรจิารกิาหญงิสาวและนางใน เพือ่
ใช้สอยและแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ซึ่งสำาหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เคยรับใช้
กษตัรยิพ์ระองคก์อ่นถอืวา่ขดักบัขตัตยิราชประเพณ ีสรา้งความไมพ่อใจและ
น่าตกใจอย่างมาก36 และจากหลักฐานที่ค้นพบและคำาให้การหลังปราบปราม 
“กบฏ ร.ศ. 130” สำาเร็จ เผยให้เห็นว่า นายในที่พระองค์ทรงโปรดปรานใน 
พระราชสำานัก เชน่ เจา้พระยารามราฆพ เปน็ทีส่นใจและถกูนำามาเปน็เคร่ืองมือ 
โจมตีอย่างมาก เช่น มีการคัดลอกสำาเนาแจกจ่ายพระราชหัตถเลขายกย่อง
ชมเชยเจา้พระยารามราฆพ และประทานพรวนัเกดิพรอ้มกบัเงนิทำาขวญั 100 
ชั่ง ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ กบฏ ร.ศ. 130 ประมาณ 4 เดือน และกลายเป็น
ที่ตั้งข้อสังเกตอย่างเคลือบแคลงเกี่ยวกับความเป็น “คนดี” และ “คนโปรด” 
ของเจา้พระยารามราฆพตามความหมายของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจ้าอยู่หัว ซึ่ง ร.ท. จรูญ ณ บางช้าง หนึ่งในคณะได้เขียนข้อความประชด
ประชนัไวส้ว่นบนของสำาเนาพระราชหตัถเลขาทีไ่ดเ้ก็บไว้ว่า “อ่านแลว้คดิให้
ตลอดแลว้ประพฤตดิไีหม” โดยเฉพาะอยา่งยิง่เงนิขวญัพระราชทาน จำานวน 
100 ชัง่ เนือ่งในวนัเกดิเจา้พระยารามราฆพ กอ่ใหเ้กดิความสะเทอืนใจแกท่หาร
ส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก ต่างเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่
มหาดเลก็ ขา้ราชบรพิารชายฝา่ยในรว่มเลน่โขนดว้ยเทา่น้ัน ขณะที ่“พวกเรา
ทำาการเหนื่อยแทบตายไม่เห็นได้อะไร อ้ายมันเต้นๆ รำาๆ เท่านั้น ได้ตั้งร้อย
ชั่งพันชั่ง” ตาม ร.ต. เจือ กล่าว37 

อยา่งไรกต็าม แมว้า่การเมอืงภาครฐัจะเตม็ไปดว้ยสำานกึเหยยีดเพศสภาพ
และเพศวถิขีองคนรกัเพศเดยีวกนั แตก่ย็งัสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืและพืน้ทีใ่น
การเปลีย่นแปลงสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
เช่นเดียวกับการแข่งขันปะทะ และการประนีประนอมกัน ทั้งการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเมืองเช่นกลุ่มสตรีนิยม กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้เข้ามา
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ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันต่างๆ ที่กำาหนดควบคุมโดยชาย
รักต่างเพศ38 ดังนั้น จึงพบการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองของสตรีนิยม 
กลุ่มความหลากหลายทางเพศสภาพเพศวิถี ที่เริ่มจากเรื่องของกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมืองที่พึงได้ เช่นการยกเลิกกฎหมายที่บัญญัติ
ว่าการร่วมเพศกับเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรมเพราะเป็นการร่วมเพศผิด
ธรรมชาติ การให้ความรู้ความใจถึงวาทกรรมทางศาสนาและจิตวิทยาที่เข้า
มานิยาม ผ่านการศึกษาในฐานะวิชาหนึ่ง39 

สำาหรับประเทศไทยท่ีคนรักเพศเดียวกันไม่ได้มีการรวมกลุ่มต่อสู้
เคลื่อนไหวเพ่ือแก้กฎหมายอาญาที่กำาหนดว่าการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
เปน็อาชญากรรม ทีเ่ริม่มมีาตัง้แตร่ชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้
อยู่หัว ที่มี “พระราชกำาหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. 118” ซึ่งปรากฏ
ความผิดฐานในมาตรา 6 ใน “ผู้กระทำาชำาเราผิดธรรมดาโลกย์” เพราะเมื่อ 
พ.ศ. 2499 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม กฎหมายนี้ถูกยกเลิกไม่ให้
มีการบัญญัติว่าเป็นความผิดฐาน “ร่วมประเวณีผิดธรรมดามนุษย์” เมื่อมี
การยกร่างประมวลกฎหมายอาญา40 หากแต่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อความหลากหลายทางเพศ เพื่อสิทธิและศักด์ิศรีท่ีถูก
ลิดรอนถูกลดคุณค่า เช่น ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนข้อความในใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด. 43) ใบสำาคัญสำาหรับคนจำาพวก
ที่ 4 (แบบ สด. 5) และใบสำาคัญ (แบบ สด. 9) ในส่วนที่ระบุว่ากะเทย “เป็น
โรคจิตถาวร” ใน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้รับการเพิกถอนและแก้ไขเป็น “ภาวะ
เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด” เมื่อ พ.ศ. 255441 การเคลื่อนไหวผลักดัน 
พ.ร.บ.คู่ชีวิต แต่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นทั้ง
ปิตาธิปไตยและรักต่างเพศนิยมได้

ภายใต้ระบอบปิตาธิปไตยอันมีรักต่างเพศนิยมเป็นประมุข
ปรากฏการณ์การถูกโจมตีเรื่องเพศภาวะเพศวิถีของทั้งพลเอก 

เปรม ตณิสลูานนท์ บญุยอด สขุถิน่ไทย จกัรภพ เพญ็แข และอืน่ๆ ในฐานะที่
เป็นนักการเมืองหรือข้องเกี่ยวกับการเมืองภาครัฐ นอกเหนือจากการตัดต่อ 
แต่งภาพล้อนักการเมืองชายให้เป็นชายแต่งหญิง แต่งหน้าทาปาก แสดง
อากัปกิริยาคล้ายผู้หญิง มีความต้องการทางเพศกับเพศเดียวกันหรือกำาลัง
ร่วมเพศกับเพศเดียวกัน จึงสะท้อนให้เห็นว่า “ความเป็นชายรักชาย” 
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กลายเป็นเครื่องมือในการนำามาล้อเลียน ดูแคลน ลดความน่าเชื่อถือเคารพ 
ให้กับฝ่ายตรงข้ามทางอุดมการณ์ทางการเมือง นอกเหนือจากการโจมตีใน
ดา้นอืน่ๆ หรอือยา่งนอ้ยทีส่ดุ ทำาใหน้กัการเมอืงหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง
คนนั้นมีลักษณะ “ความเป็นหญิง” แทน เช่น การตั้งฉายาว่า “น้องเพ็ญ” 
“นอ้งบญุยอด” อนัเปน็วฒันธรรมการเรยีกนกัการเมอืงเพศหญงิของสือ่มวลชน 
ที่มักจะถูกเรียกด้วยชื่อเล่นตามหลังคำาว่า “น้อง” เช่น “น้องแบม” หรือ 
จณสิตา ลิว่เฉลมิวงศ ์โฆษกพรรคและรองเลขาธกิารพรรคชาตไิทย “นอ้งยิม้” 
วสิาระด ีเตชะธรีาวฒัน ์อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพือ่ไทย ขตัตยิา 
สวัสดิผล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยผู้ไม่เพียงถูกเรียกว่า 
“น้องเดียร์” เธอยังมีภาพลักษณ์ว่าเป็นลูกสาวของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล 
(เสธ. แดง) ผูพ้อ่ แทนบทบาทความสามารถบุคลกิของเธอ จติภสัร ์กฤดากร/
ภริมยภ์กัด ีอดตีผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคประชาธปิตัย ์และหนึง่
ในแกนนำา กปปส. กเ็ป็นท่ีนิยมเรียกวา่ “น้องตัน๊” ซึง่การเรยีก “นอ้ง” เผยให้
เห็นว่า ผู้หญิงยังถูกมองว่ายังไม่โต เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา เป็นรอง ต่ำาศักดิ์
กวา่ จำาต้องให้ผูช้ายอบรมสัง่สอน ตอ้งพึง่พงิไดร้บัการปกปอ้งดแูลโดยผูช้าย42 

เท่ากับว่าทั้งนักการเมืองชายที่ถูกมองว่ามีลักษณะคล้ายผู้หญิงและ
นกัการเมอืงหญงิเปน็ผูน้ำาไมไ่ด ้ขณะเดยีวกนักใ็หค้ณุคา่ความหมายนา่เอน็ด ู
น่ารัก เป็นรองบนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำาทางสถานะทางสังคม ขณะที่
ผูช้ายในวฒันธรรมทหารจะไดร้บัการตัง้ฉายาจากสือ่มวลชนดว้ยคำาวา่ “บิก๊” 
นำาหน้า เช่น “บิ๊กบัง” พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน “บิ๊กป๊อก” พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา หรือ “บิ๊กตู่” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะเรียกชื่อเล่นเพื่อ
ง่ายต่อการจำาและสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมแต่ก็มีนัยถึงอำานาจบารมี

เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ การดูถูกดูแคลนเพศวถีิเพศสภาพต่อนกัการเมอืงชาย
มแีนวโนม้และลกัษณะทีมุ่่งโจมตผีูท้ีม่อีตัลักษณผ์ูห้ญงิหรอืม ี“ความเปน็หญงิ” 
หรอืการมเีพศสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนัทีร่บับทบาทผูถ้กูสอดใส ่(penetrated) 
โดยเฉพาะ เพราะฝ่ายรับ ผู้ถูกกระทำา ผู้ถูกสอดใส่ทะลุทะลวง เป็นบทบาท
ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะ “ความเป็นหญิง” ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นชาย” 
ท่ีมีภาพของผู้กระทำา สอดใส่ ทะลุทะลวง ในสำานึกอันมีลึงค์เป็นประมุข 
(phallocentric) มากไปกว่านั้น เพศวิถีเองก็ยังคงถูกมองว่าแยกไม่ขาด
จากเพศสภาพ เช่น ชายที่มีเพศวิถีรักเพศเดียวกันมักหยิบยืมอัตลักษณ์จาก
ผูห้ญงิรกัตา่งเพศมาใช ้ขณะทีห่ญงิรกัเพศเดยีวกนักห็ยิบยืมอตัลกัษณ์เกย์หรือ
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ชายรกัตา่งเพศมาใชเ้ชน่กนั43 เกยจ์งึถกูมองวา่เปน็ผูช้ายทีม่ลีกัษณะความเปน็
หญงิ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ ชายทีส่ามารถมเีพศสมัพนัธก์บัชายได้จะต้องมี
ลักษณะคล้ายผู้หญิงหรือมีเพศสภาพแบบเกย์เสมอไป

พืน้ทีท่างการเมอืงภาครฐัซึง่เกอืบจะเปน็พืน้ทีช่ายลว้น ไม่เพียงสรา้ง
โครงสรา้งทีอ่ำานวยใหเ้พศชายมอีำานาจบทบาทเหนอืเพศอืน่ๆ แตย่งัแยกชาย
รักต่างเพศออกจากผู้หญิงและชายรักเพศเดียวกัน เพราะในพื้นที่สังคมที่
เต็มไปด้วยผู้ชาย ผู้ชายจะอาศัยอยู่ ใช้ชีวิตร่วมกัน มีกิจกรรมภารกิจร่วมกัน 
นอกเหนอืจากนำาไปสูก่ารเชือ่มสมัพนัธภาพระหวา่งผูช้ายดว้ยกนัแลว้ ยงันำา
ไปสู่การสร้างชนชั้นและความเหลื่อมล้ำาในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง
สงัคมในรปูแบบท่ีสร้างความชอบธรรมใหม้อีำานาจเหนอืกวา่ผูห้ญงิและรวมไป
ถึงชายรกัเพศเดยีวกนั ซึง่เปน็โครงสรา้งในทกุๆ วฒันธรรมบนพืน้ทีส่าธารณะ44 

มากไปกว่านัน้ การรวมกลุ่มเปน็สงัคมผูช้ายลว้นและสรา้งสมัพนัธภาพ
ระหวา่งผูช้ายเทา่นัน้กเ็กดิมาจากความหวาดกลวัและรงัเกียจคนรกัเพศเดยีวกัน
โดยทางจติวทิยาไม่เกีย่วข้องกบัศาสนา หรือท่ีเรียกวา่ “homosexual panic” 
ซึง่แทจ้รงิมนัเปน็เพยีงขอ้อา้งหรอืคำาแกต้วัของผูท้ีร่งัเกยีจคนรกัเพศเดยีวกนั 
ซึง่โดยสว่นใหญม่กัเปน็ผูช้าย ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัตนเองจากขอ้กลา่วหาทัง้ทาง
กฎหมายหรอืสงัคม เพ่ือใหไ้ดร้บับทลงโทษน้อยลงจากการโจมตทีำารา้ยใชค้วาม
รนุแรงตอ่คนรกัเพศเดยีวกนั หรอืเพือ่ไมใ่หถ้กูโจมตคีกุคามกลบั ซึง่เปน็ความ
หวาดกลวัอนัเกดิจากความไมม่ัน่คงในเพศสภาพและสถานะ “ความเปน็ชาย” 
ของตนเอง หรอืเปน็ความเจบ็ปว่ยทางจติใจสว่นบคุคล45 จะเหน็ไดว้า่การโจมตี
ชายรกัเพศเดยีวกนัในพืน้ทีท่างการเมอืงไทยมกัอา้งถงึความหวาดกลวัสงัคม
เสื่อมทรามลง เช่น บ้านเมืองวิปริตอาเพศ ผิดเพี้ยนวุ่นวาย

และเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ ยงัไมม่กีารโจมตนีกัการเมอืงหรอืนกัเคลือ่นไหว
ทางการเมืองในประเด็นรักเพศเดียวกันต่อนักการเมืองหญิง นักการเมืองที่
มีเพศวิถีหญิงรักหญิง ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าหญิงรักหญิงเป็นที่ยอมรับ
กว่าชายรักชายในสถาบันการเมืองไทย หากแต่ผู้หญิงยังคงถูกละเลยใน
พื้นที่การเมืองภาครัฐและสาธารณะ “ความเป็นผู้หญิง” ยังคงถูกผูกกับ
พื้นที่ครัวเรือนมากกว่า สำาหรับพื้นที่ทางการเมืองภาครัฐยังคงเป็นพื้นที่ของ
ผูช้าย ไมเ่พยีงอัตราสว่นจำานวนประชากรเพศชายเพศหญงิของนกัการเมอืง
ที่ต่างกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556) มีจำานวนสมาชิกทั้งสิ้น 500 คน จากการเลือกตั้ง
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เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จากการสำารวจ ใน พ.ศ. 2556 พบว่าที่นั่ง
ของผู้หญิงในรัฐสภามีเพียงร้อยละ 15.7 เท่านั้น 

และเมื่อผู้หญิงก้าวเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ 
พวกเธอจะต้องมีเพศของพวกเธอพ่วงทา้ยอาชพีเสมอ เชน่ นกัการเมอืงหญงิ 
ทหารหญิง ตำารวจหญิง นายกรัฐมนตรีหญิง สำาหรับแนวคิดแบบโครงสร้าง
นยิม (structuralism) แลว้ คำา (signifier) เหลา่นีจึ้งแสดงใหเ้หน็ว่ามสัีญญะ 
(signified) ถึงเพศชายอยู่ จึงต้องเพิ่มค่ำาว่า “หญิง” เพื่อแยกเพศออกมา
จากคำาเรียกอาชีพเหล่านี้ 

เนือ่งจากพืน้ทีท่างการเมืองภาครัฐของไทยเพศวถิแีละเพศสภาพของ
นักการเมืองหญิงไม่ได้ส่งผลต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหว เพราะยังคง
ผูกติดกับพื้นที่บ้านมากกว่าเมือง แม้ว่าในระบอบปิตาธิปไตย ผู้หญิงจะถูก
ควบคมุเพศสมัพนัธอ์ยา่งเขม้งวดกว่าผูช้าย เพศสมัพนัธน์อกสถาบนัครอบครวั
กลายเปน็เรือ่งผดิบาปใหญห่ลวงสำาหรบัผูห้ญงิมากกว่า ขณะทีผู้่ชายสามารถมี
เพศสมัพันธ์นอกกรอบศลีธรรมไดม้ากกว่า สามารถนอกสถาบนัครอบครวั ซือ้
บรกิารทางเพศ มเีพศสมัพันธก่์อนแตง่งาน เพศสมัพนัธ์ซอ้นหลงัการแตง่งาน, 
ครอบครวัแบบผวัเดยีวหลายเมีย46 กลายเปน็ศลีธรรมสองมาตรฐานเพือ่ประกนั
ความม่ันใจให้ฝา่ยชายวา่ ลกูทีเ่กดิออกมาคอืผูส้บืทอดวงศต์ระกลูใหฝ้า่ยชาย
อย่างแท้จริง ในระบบที่นับสายตระกูลผ่านทางฝ่ายชาย ซึ่งนั่นก็อยู่บนสำานึก
ของการเจริญพันธุ์ การสืบเผ่าพันธุ์

ไมว่่าการใชเ้พศวถิเีพศภาวะในพืน้ทีส่ว่นบคุคลในการตอ่สูท้างการเมอืง
ภาครัฐที่เป็นเรื่องสาธารณะจะเป็นเครื่องมือสกปรกหรือไม่ แต่ก็ทำาให้เข้าใจ
ได้ว่านักการเมืองที่ดีต้องมีคุณสมบัติ “ความเป็นชาย” ถ้าไม่ดุดันแข็งกร้าว
เฉียบขาดซึ่งไม่ใช่จริตระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการ เบื้องต้นที่สุด
ก็ต้องไม่ร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกสอดใส่โดยผู้ชาย 

มากไปกว่านั้นมันก็สะท้อนว่าตามจินตนาการของชุมชนการเมือง
ภาครฐั ยงัคงเปน็พืน้ทีข่องชายรกัตา่งเพศ ทีจ่ะตอ้งขจัดชายรักเพศเดียวกันออก
ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูช้ายทีถ่กูสอดใส ่เชน่เดยีวกบัเพศสภาพที ่“ไมม่คีวาม
เป็นชาย” เพราะมันถูกผูกโยงกับความไม่มีเหตุผล โลเลไม่มั่นคง ใช้อารมณ์
รุนแรง แปรปรวน ชอบด่าทอ กระแหนะกระแหน มารยาสาไถ ตลบตะแลง  
ไม่น่าไว้วางใจซ่ึงเช่ือว่าเป็นลักษณะของ “ความเป็นหญิง” ในสังคม
ปติาธปิไตย (Patriarchy) แมว่้าอนัท่ีจรงิแลว้เพศภาวะกบัเพศวถีิเป็นคนละเร่ืองที ่
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ไม่จำาเป็นต้องคู่กันเสมอไปก็ตาม ร้ายไปกว่านั้น ในบางบริบทของสังคม  
มนัคอือาชญากรทีไ่มค่วรเปน็ตวัแทนของประชาชน หรอืประมขุของประเทศ

เช่นเดียวกบัที ่Benedict Anderson เสนอวา่สิง่ประกอบสรา้งทีเ่รยีก
ว่า “รัฐ” ถูกประกอบสร้างในฐานะโครงการของผู้ชายซึ่งเป็นชายรักต่างเพศ 
และจนิตนากรรมอนัเปน็แบบฉบบัของความเปน็ภราดรภาพ47 ระบบการเมือง 
การปกครอง การบรหิารอำานาจภาครฐัและความอยูร่อดของ “ความเปน็ชาต”ิ 
มักกระจุกอยู่และผูกโยงกับผู้ชายและ “ความเป็นชาย” เช่นเดียวกับการเข้า
ถึงทรัพยากรรัฐ องค์กรหน่วยงานต่างๆ ของรัฐถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ 
วาทกรรม “ความเป็นชาย” มากกว่า เช่น การศาล ทหาร กองทัพ ขณะที่ 
“ความเป็นหญิง” ที่รัฐพอจะอนุญาตให้มีบทบาทต่อการเมืองภาครัฐก็คือ
อนามัยเจริญพันธุ์ ผลิตประชาชนอันเป็นทรัพยากรหนึ่งของรัฐชาติ ซึ่งก็ผูก
ผู้หญิงไว้กับบทบาทของแม่และเมียในพื้นที่บ้าน48 

ดงัน้ัน จงึมสีตรนียิมหลายสำานกัมุง่ศกึษา ตัง้คำาถามและท้าทายระบบ
สังคมที่เอื้ออำานวยให้ผู้ชายหรือ “ความเป็นชาย” มีคุณค่าเหนือกว่าและ
กดทับผู้หญิง หรือ “ความเป็นหญิง” มีอำานาจโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร
ได้มากกว่า เรียกกันโดยทั่วไปอย่างกว้างๆ ว่า “ปิตาธิปไตย” (patriarchy) 

อยา่งไรกต็าม ปติาธปิไตยเปน็คำาทีม่ปีญัหาในตัวมันเอง และมักใชอ้ธบิาย
แบบตีขลมุอย่างสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการวเิคราะหข์องสำานกั Radical 
Feminism ทีต่อ้งการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ ในระดบั
โครงสร้างและรากฐานของการกดทับ ทว่าไม่ได้เชื่อมโยงกบัโครงสร้างความ
สมัพนัธม์ติอิืน่มากไปกวา่การตอ่สู้ด้ินรนจากอำานาจการกดทบัของผูช้าย และ
สถาบนัทางสงัคมทีท่ำาใหผู้ห้ญงิตกเปน็รอง ซ่ึงหมายถงึสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การสบืพนัธุเ์ชน่ครอบครัว และการแต่งงานแบบรักต่างเพศ Zillah Eisenstein 
นิยาม patriarchy ว่า “โครงสร้างทางการเมืองที่แสวงหาทางควบคุมผู้หญิง
เพื่อความเป็นไปได้ในการลดทอนการตัดสินใจในเรื่องเพศวิถี การเลี้ยงดูลูก 
การแสดงออกถึงความรัก ไปจนถึงการใช้แรงงาน”49 

เช่นเดียวกับที่ Sylvia Walby มองว่ารัฐคืออีกองค์ประกอบหนึ่ง
ของกระบวนการสร้างระบบปิตาธิปไตยเช่นเดียวกับวิถีการผลิต (mode of 
production) ที่แรงงานของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถูกผัวยึดครอง ผลผลิตของ
เธอภายในบ้านคือทรัพย์สมบัติของผัว การผลักผู้หญิงออกจากงานท่ีมีค่า
จ้างที่มักเป็นงานนอกบ้าน การให้ความชอบธรรมต่อความรุนแรงของผู้ชาย 
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เพศวถิรีกัตา่งเพศภาคบงัคบัทีบ่บีใหผู้ห้ญงิตอ้งแตง่งานมผีวัอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้ง
ครอบครวั, และวาทกรรมตา่งๆ ในวฒันธรรมท่ีสนบัสนนุใหเ้พศเปน็สถานะหนึง่
ทีผู่ช้ายเหนอืกวา่ผูห้ญงิ เพราะรฐันัน้เปน็ “รฐัปติาธปิไตย” ทีผ่ลกัผูห้ญงิออก
จากการเขา้ถงึอำานาจและทรพัยากรของรฐั จนทำาใหผู้ห้ญงิไมม่ตีวัตนสำาหรบั
รัฐในทางตรงแต่ต้องผ่านผู้ชาย ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิเลือกตั้งใน
กอ่น ค.ศ. 1920 ไมม่บีทบาทในการค้ำาจนุรฐัไดเ้ทา่ผูช้าย เชน่ตำารวจ ตลุาการ 
หรอืเปน็ตวัแทนในตำาแหนง่ทีม่อีำานาจตดัสนิใจตอ่รฐั หรอืแมแ้ตป่ณธิานตาม
ความต้องการชื่นชอบของตนเอง50 

มากไปกวา่นัน้ ปติาธปิไตยกเ็ปน็ความสมัพนัธเ์ชิงอำานาจระหว่างเพศ
สภาพทีถ่กูทำาใหก้ลายเปน็สถาบนัหลกัๆ ของรฐั เชน่ ศาสนา เศรษฐกจิ การเมอืง 
การศกึษา ครอบครวั ศาล ทหาร การทตู รฐัจงึกลายเป็น “รฐัผูช้าย” (“male 
state”) ซึ่งการนิยามเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะเท่ากับว่าสตรีนิยมกำาลังต่อต้านรัฐ
อยู ่ซึง่รฐัผูช้าย มทีัง้รฐัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้ง่สารรบัใชห้รอืเปน็ตวัแทนของระบบ
ปติาธปิไตย รฐับาลกถ็กูกอ่ตัง้ขึน้เพ่ือผลประโยชนเ์ฉพาะเพศชายเทา่นัน้ และ
รัฐด้วยตัวของมันเองคือผู้กดขี่ในฐานะโครงสร้างอำานาจแบบชายเป็นใหญ่51 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ดีในการทำาลายความน่าเคารพนับถือและ
ความน่าไว้วางใจของปฏิปักษ์ทางการเมืองและสร้างความชอบธรรมว่าตนดี
กวา่ จงึไมใ่ชป่ระเดน็ตรวจสอบไม่ได ้ไม่โปรง่ใส มีหนา้ท่ีใหค้ำาปรกึษาประมขุ
แต่กลับชี้นำาประชาชน มีอำานาจเหนือนายกรัฐมนตรีในการโยกย้ายภายใน
สามเหลา่ทพัประจำาป ีอยูเ่บือ้งหลงัรฐัประหาร พยายามกีดกันไม่ให้ประชาชน
รบัผลประโยชน ์หรอืบงการการสงัหารหมูป่ระชาชนผูเ้ปน็รฐัาธปิตัย ์แตก่ลบั
เป็นการทำาให้มี “ความเป็นหญิง” ประเด็นมีอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไร ร่วม
เพศทางไหน กับใครบ้าง มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไร หรือโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งใครเคยถูกเอาตูดมาก่อน

เมื่อเพศสภาพ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) เป็นส่วนหน่ึงของ
การต่อสู้ทางเมือง วลี “การเมืองเรื่องเพศ” หรือ “การเมืองการมุ้ง” จึงไม่ใช่
สำานวนหรอืโวหารทีก่ลุม่สตรนียิมสว่นใหญใ่ชก้นัเพือ่อธบิายวา่การใชอ้ำานาจการ
กำากบัเนือ้ตวัรา่งกายคนเรามอียูท่กุเวลาและทกุสถานที ่แมแ้ตใ่นครวั บนเตยีง 
แตเ่พราะมนัยงัเปน็กระบวนการในการสรา้งและทำาลายความชอบธรรมในการ
สถาปนาอำานาจการเมอืงภาครฐัดว้ย ซึง่ไมไ่ดเ้กดิเฉพาะในระบอบประชาธปิไตย
เทา่นัน้ แมแ้ตใ่นระบอบทีช่นชัน้เจา้เปน็นกัการเมอืงเอง อยา่งระบอบเทวราชา
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และสมบรูณาญาสทิธริาชย ์กม็กีารโจมตวีา่ดว้ยเพศวิถรีกัเพศเดยีวกนัเชน่กนั 
แม้แต่ในกลุ่มขับเคลื่อนไหวที่อ้างว่าอุทิศตนเพ่ือเสรีประชาธิปไตย 

สทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค ปลดแอกจากความเชือ่เร่ืองชาติกำาเนดิ ศกัดนิา 
ก็ยังตั้งฉายาล้อเลียน เสียดสีฝ่ายคู่แข่งทางการเมืองด้วยความขบขัน เพื่อ
ผอ่นคลายความกงัวลหวาดกลวัตอ่เพศวถิรีกัเพศเดยีวกนัและเพศสภาพเกย์ 
ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อคนรักเพศเดียวกัน ทั้งๆ ที่โดย
หลักการระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นเพียงระบอบเดียวที่ให้ความสำาคัญต่อ
ความเท่าเทียมในสิทธิและการมีส่วนร่วมบนพื้นที่สาธารณะ สำาหรับทุกคนที่
เต็มไปดว้ยความหลากหลาย ไมว่า่เพศสภาพ เพศวถิใีด ตา่งจากระบอบการ
ปกครองอื่นของไทยที่ผ่านมา เช่น เผด็จการทหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

หากแต่ในกติกาและวิถีปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยในไทยกลับ
ใช้วัฒนธรรมจากพื้นที่ส่วนตัวเช่นครัวเรือน เช่นกับนับเครือญาติแบบพี่น้อง
ความไม่เท่าเทียมระหว่างคุณค่าความหมายของเพศสภาพ การแทรกแซง
การปฏิบัติทางเพศวิถีและเพศสภาพ เช่นเดียวกับที่ Nira เตือนว่ามันเป็น
ความเข้าใจผิดและอาจชักนำาไปสู่ชุดอธิบายที่ผิดพลาดได้ หากการพิจารณา
รฐัประชาชาตสิมยัใหมว่า่มคีวามแตกตา่งอยา่งสิน้เชงิจากการจดัการทางสงัคม
อยา่งเปน็ระบบในยคุกอ่นสมยัใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัรฐัทีเ่กดิขึน้หลงัยคุ
อาณานคิม ระบบครอบครวัขยายและความสมัพนัธท์างเครอืญาตยิงัคงถกูใช้
เป็นศูนย์รวมของความรักภักดีและองค์กร แม้แต่การก่อตั้งพรรคการเมือง 
สิทธิทางสังคม การเมือง หรือแม้แต่สิทธิพลเมืองก็อาจจะข้ึนอยู่กับการ
จดัวางตำาแหนง่สถานะทีเ่กีย่วขอ้งครอบครวัของพลเมอืงนัน้ๆ ในรฐัประเภทนี ้
รปูแบบสงัคมแบบดัง้เดมิและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสัมพนัธข์องครอบครัว
ยังคงปฏิบัติการ ดังนั้น ผู้หญิงจึงมักไม่มีสิทธิพลเมืองอย่างเป็นทางการหรือ
ถูกจำากัดให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่ความสัมพันธ์ฉันครอบครัว
มีอิทธิพลต่อการเมืองเช่นนี้ ผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของผู้นำาทางการเมืองหรือ
แม้แต่เมียในกรณีที่ผัวของเธอตายลง จะได้รับโอกาสสูงสุดในการเป็นผู้นำา
ทางการเมือง52 แต่ถึงกระนั้นผู้ที่จะเข้ามาสู่พื้นที่การเมืองภาครัฐก็จำาต้อง
ละทิง้ความเฉพาะของแตล่ะบคุคลเพือ่นำาตวัเองเขา้ไปในระบบทีเ่ปน็ทางการ 

ท้ังนี้ เนื่องมาจากสำานึกการบริหารรัฐกิจยังคงเป็นเรื่องของความ
ไม่เท่าเทียมและผลิตซ้ำาความไม่เท่าเทียมให้ดำารงอยู่ และสื่อกลางของการ
ผลติซ้ำานีก้ค็อื ชมุชนทางการเมอืง ความเป็นพลเมอืง การเคลือ่นไหวทางการ
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เมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสำานึกของการรักษาความไม่เท่าเทียม ถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งสำานึกของมันก็ยังคงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับการ
เจริญพันธุ์ ที่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับหญิง 

ดังนั้น ไม่ว่าระบอบการปกครองของประเทศเป็นเช่นไร เทวราชา 
สมบรูณาญาสทิธริาชย ์ประชาธปิไตย หรอืเผดจ็การทหาร มนักย็งัอยูภ่ายใน
โครงสร้างแบบปติาธปิไตยทีผู่ช้ายและ “ความเปน็ชาย” จะไดร้บัการยกยอ่ง
เหนอืกวา่เพศอืน่ๆ และมากไปกวา่น้ัน บนยอดของโครงสร้างทีว่างผูช้ายและ 
“ความเปน็ชาย” ไวใ้หเ้ปน็จดุสงูสดุ และศนูยก์ลางยงัถกูกำาหนดใหเ้ปน็ชายทีร่กั
ต่างเพศเท่านั้น ไม่ใช่รักเพศเดียวกัน ที่มีภาพของการถูกสอดใส่ ทะลุทะลวง 
และมภีาพทีค่ลา้ยคลึงกบัผูห้ญิง ทีถู่กตีตราใหเ้ป็นภยัตอ่การเมอืงการปกครอง
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สัมมนาประจำาปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India

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. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
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 ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
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 | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่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 คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


