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ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ ี:  
  ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

ง จ

คำนำ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  






แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม2549–กันยายน2551นับเป็นแผนงานแรกของสสส.ที่
ทำความเข้าใจเรื่องเพศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งในแง่มุมของความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจความพึงพอใจทางเพศและโรคในระบบสืบพันธุ์ โดย
ยึดแนวคิดเพศภาวะเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน
ซึ่งส่งผลให้แผนงานมุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างสังคมที่
ไม่เอื้อให้บุคคลสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้มากกว่ามุ่งจัดการใน
ระดับตัวบุคคลนิยามของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจึงครอบคลุมถึงการ
ปลอดภัยจากความรุนแรงการตั้งท้องที่ไม่พร้อมและการติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์

แผนงานมียุทธศาสตร์การทำงานทีเ่นน้การใชข้อ้มลู ความรู ้เปน

ฐานในการส่ือสารปรับเปลี่ยนวิธีคิดเร่ืองเพศในสังคม มุ่งพัฒนา

นโยบาย มาตรการ และระบบบริการที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทางเพศ 

รวมทัง้ การสรา้งเครือขา่ยการทำงานสขุภาวะทางเพศทีม่ฐีานคิดเร่ือง

เพศเชิงบวกตลอด2ปีของการดำเนินงานภาคีแผนงานได้นำแนวคิด
สุขภาวะทางเพศไปสู่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและหลาก
หลายกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มสาวประเภทสองเยาวชนพลทหารเกณฑ์
ผู้หญิงและผู้ชายมีเชื้อพนักงานบริการและผู้หญิงมุสลิมภาคใต้เป็นต้น
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ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

การทำงานที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับวิธีคิดและแนวทาง
การทำงานของภาคแีผนงานในหลายๆดา้นเชน่มกีารปรบัเปลีย่นมมุมอง
เรือ่งเพศจากเดมิทีมุ่ง่เนน้แตม่ติดิา้นโรคและอนัตรายมาสูม่มุมองเชงิบวก
ที่คำนึงถึงความสุขและสัมพันธภาพทางเพศทุกด้านมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้สู่สุขภาวะทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงผสมผสานกับการใช้มุมมองเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดบัวธิคีดิและพฤตกิรรมจากภายในของบคุคลรวมทัง้เกดิการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
บคุลากรและเปน็แหลง่การเรยีนรูร้ะหวา่งภาคแีผนงานดว้ยกนั

อยา่งไรกด็ีกระบวนการทำงานทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะดำเนนิไปอยา่งมี
พลังและถูกทิศทางมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาฐานความรู้จากการวิจัย
อย่างเป็นระบบแผนงานจึงได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย‘การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวิถ ี

เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’ โดยหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่ง
ภายใตช้ดุโครงการนี้

หวังว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะอย่างรอบด้านจะได้รับ
ความรู้และความเพลดิเพลนิในระหวา่งทีอ่า่นหนงัสอืเลม่นี้




แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

ดำเนนิงานโดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)

สนบัสนนุโดย
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

กนัยายน2551

ง จ
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ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ ี:  
  ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ 

ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศû 



หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขบัเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

เพศที่ด ีทั้งทางกาย จิต และปญญา รวมถึงการขับเคลื่อนให้สังคมเกิด
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทางเพศและโครงสรา้งสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศ
(เช่นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ)เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ
(sexualwellbeing)

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’เปน็สว่นหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสขุภาวะทางเพศอนัจะนำไปสูข่อ้เสนอในการสรา้งเงือ่นไขทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใชช้วีติดา้นเพศ
ของคนในสงัคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1. การสร้างฐานข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ 

1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

(ข)การสร้างฐานข้อมูลข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ในรอบ10ปีที่ผ่านมาฐานข้อมูลก.และข.นี้มีรายงาน
วิจัยที่เป็นผลผลิตออกมาร่วมกันชื่อมี ‘เรือ่ง’ เพศแบบไหน

ฉ ช
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ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

ในห้องสมุดและข่าว  : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ  

บทความ ในฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศโดยกลุภาวจนสาระ
พร้อมกับตัวอย่างเอกสารรณรงค์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล
จากขา่วและบทความเรือ่งเพศ

(ค)การสร้างฐานข้อมูลคำถามในคอลัมน์ถามตอบปัญหาเรื่อง
เพศและชีวิตในสื่อสิ่งพิมพ์และในเว็บไซต์รายงานวิจัยจาก
งานส่วนนี้ชื่อคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ
โดยญาณาธรเจยีรรตันกลุ

1.2การสังเคราะห์นโยบายมาตรการและปฏิบัติการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศรายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อวิธีคิดเรื่อง
เพศวถิขีองรฐัไทยโดยวราภรณ์แชม่สนทิ

1.3การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้รยีนเรือ่งเพศจากเอกสารการเรยีนการ
สอนเพศศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ
รายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อ เรื่อง ‘เพศ’ ในคู่มือการเรียน
การสอนเรื่อง ‘เพศศึกษา’ ในสถานศึกษาไทย โดยนันทิยา
สคุนธปฏภิาค

2. การวิจัยเพื่อค้นหาบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อความเสี่ยง  
 และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เรื่องเพศจากความทรงจำร่วมของ
สังคมไทยโดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมื่อสังคม(หรือชนชั้นนำเพราะหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์ของ
ชนชัน้นำ)เผชญิกบัการทา้ทายในรปูแบบตา่งๆจากภายนอกถอืไดว้า่เปน็
รายงานเรื่องเพศวิถีจากประวัติศาสตร์ความทรงจำเล่มแรกของประเทศ
ไทยชือ่วา่ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิี:ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศใน
ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
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ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ ี:  
  ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดและทำความเข้าใจระบบความคิด-ความ
เชือ่ความหมายในประเดน็‘เพศวถิ’ีและ‘บรบิทเสีย่งและบรบิททีส่ง่เสรมิ’
ของสื่อนิยม(popularmedia) ได้แก่รายการและโฆษณาทางทีวีสื่อ
สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ (IEC
Materials)สื่อโฆษณายาและเทคโนโลยีเสริมสร้างอรรถรสทางเพศสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้นงานส่วนนี้นับได้ว่าเป็น
ชดุโครงการยอ่ยอยูใ่นชดุโครงการใหญ่มรีายงานรวม6เรือ่งคอื

1. เพศวถิชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก:พืน้ทีไ่ซเบอร์โครงสรา้ง
อำนาจและสขุภาวะทางเพศ
 รณภมูิสามคัคคีารมย,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และวชริาจนัทรท์อง

2.แคมฟรอ็กและเพศวถิขีองวยัรุน่หญงิไทย
 วชริาจนัทรท์อง,พมิพวลัย์บญุมงคล,
 รณภมูิสามคัคคีารมย์และชยานนัท์มโนเกษมสขุ

3.ยาออนไลน์:ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ
 ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

4.เพศวถิี60วนิาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสขุ,พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

5.จากคูส่รา้งคูส่มถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรือ่งเพศและ
การตอ่รองของผูห้ญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อไุรรตัน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวลัย์บญุมงคล

6.เบือ้งลกึเบือ้งหลงัอดุมการณเ์รือ่งเพศและสขุภาพในสือ่รณรงค์
ของเอน็จโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล
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ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

วิเคราะห์สื่อโป๊ ในฐานะเป็นช่องทางหลักของการเรียนรู้เรื่องเพศ
อย่างไม่เป็นทางการในสังคมไทยที่ถูกมองว่าคือภาพสะท้อนกามารมณ์
ผู้ชายไทยน่าสนใจว่าจินตนาการเรื่องเพศในหนังสือโป๊เหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศหรือไม่อย่างไรรายงานวิจัย
เรื่องนี้ชื่อว่าหนังสือโป๊ตลาดล่าง:ความรู้มายาคติและจินตนาการใน
เรือ่งเพศโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

3.  การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/  
 ประสบการณ์ของเจ้าของปัญหา  

เพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากกลุ่มประชากรต่างๆที่
องค์กรเครือข่ายของแผนงานฯทำงานอยู่ด้วยดังนี้พนักงานบริการกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่มชนเผ่ากลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง
กลุม่คูส่ามภีรรยาและคนโสดเปน็ตน้

เป้าหมายของการวิจัยคือรูปธรรมของการเรียนรู้ทักษะเพื่อสร้าง
สุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศระดับบุคคลอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนหลากหลายมากในระยะแรกของแผน
งานฯจึงมีงานวิจัยในส่วนนี้อยู่เพียง2กลุ่มคือผู้หญิงชนชั้นกลาง(ใน
รายงานชื่อ‘ฉัน(ก็)รักนวลสงวนตัว’โดยกนกวรรณธราวรรณ)และ
กลุม่ความหลากหลายทางเพศ(ในรายงานชือ่‘ชวีติตวัตนและเรือ่งเพศ
ของสาวประเภทสอง’โดยสทิธพินัธุ์บญุญาภสิมภารรณภมูิสามคัคคีารมย์
และพมิพวลัย์บญุมงคล)

สำหรับกลุ่มอื่นๆได้แก่พนักงานบริการกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่ม
ผูต้ดิเชือ้กลุม่วยัรุน่และกลุม่คูส่ามภีรรยาฯลฯผลผลติทีไ่ดค้อืรายงาน
กึง่วจิยักึง่พฒันาผา่นกจิกรรมโครงการตามยทุธศาสตร์ที่2‘สือ่สารสงัคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ’ที่มีการนำเสนอใน
การประชมุใหญข่องแผนงานฯในวนัที่13-15ตลุาคม2551ดว้ยเชน่กนั
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ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ ี:  
  ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

4.  การศึกษาแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  
 ผ่านระบบเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน 

ระยะแรกของแผนงานฯได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์
ความคิดและผลสะเทือนของการให้ความรู้เรื่องเพศจากโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจในฐานะระบบเฝ้าระวงัปัจจัยเสี่ยงของโครงการป้องกันเอดส์ใน
กลุ่มเยาวชนที่จัดขึ้นทั้งในและนอกระบบโรงเรียนดำเนินงานโดยองค์กร
PATHแห่งประเทศไทยอาจนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน
หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางคือจนถึง
ปัจจุบัน(2550)มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันทั้งสิ้น699
แหง่โดยมคีรผูา่นการอบรมกบัโครงการรวม4,322คน

รายงานวิจัยเรื่องนี้มิได้ประเมินผลสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
กา้วยา่งแตป่ระเมนิผลสะเทอืนทางความคดิของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ใน
ฐานะผู้สอนและผู้เรียนรายงานวิจัยส่วนนี้ชื่อวาทกรรมเรื่องเพศใน
หลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่:มุมมองการต่อรองและการประยุกต์ใช้
โดยมลฤดีลาพิมล,พิมพวัลย์บุญมงคล,ศรินยาสิงห์ทองวรรณ,
อไุรรตัน์หนา้ใหญ่และรณภมูิสามคัคคีารมย์

สำหรับการดำเนินงานระยะที่สองแผนงานฯจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังเดิมว่าระบบใดมีบทบาทเชิงชี้นำระบบอื่นได้แก่
การให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นระบบแนะแนวในโรงเรียนการ
ทำงานแนวpeereducatorsเชน่ศนูยบ์รกิารทีเ่ปน็มติรสำหรบัเยาวชน
เช่นfriendcornerหรือmilkshopการทำงานในชุมชนและศูนย์ให้
คำปรกึษาทางโทรศพัท์ประเภทฮอตไลนส์ายดว่นตา่งๆ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลและจัดการ
ความรู้ผ่านการวิจัยรวม4ด้านข้างต้นจนเกิดผลผลิตเป็นรายงานวิจัย
รวม10เลม่สถาบนัฯหวงัวา่รายงานทัง้หมดนีจ้ะชว่ยในการวางรากฐาน
การมองเรื่องเพศอย่างรอบด้านเพื่อทำความเข้าใจ“วัฒนธรรมทางเพศ
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ของสงัคมไทย”เพราะอำนาจทางวฒันธรรมเปน็กลไกสำคญัในการควบคมุ
วิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์และเป็นอีกหนึ่งก้าวของเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยทีมุ่ง่หมายถงึการศกึษาในเรือ่งตอ่ไปนี้

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรื่องเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสื่อ
ตา่งๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสมัพนัธแ์บบรกัใครเ่ชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นรา่งกายตวัเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครั้งนี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีขุภาวะทางเพศทีด่ีทัง้ทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพรอ่งไมส่มบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ตอ่หนงัสอืรายงานวจิยัไมว่า่เรือ่ง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยนิดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551
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คำนำผู้เขียน 
ความยากลำบากของการศกึษาเรือ่งเพศ เพศวถิ ีและประวตัศิาสตร ์



ฏ ฐ





ชื่อหนังสือ“ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี:ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/
เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทย”อาจจะทำให้คนอ่านคาดหวังว่าจะยิ่งใหญ่
ตามรอยMichelFoucault,TheHistoryofSexualityแลว้กอ็าจจะผดิ
หวังหรือผิดคาดเพราะแท้ที่จริงแล้วงานนี้เริ่มต้นอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
วา่เปน็การศกึษาเพศวถิใีนประวตัศิาสตร์เพือ่ตอบโจทยก์ารวจิยัทีอ่ยากจะ
ได้คำตอบว่าค่านิยมความเชื่อและวิถีปฏิบัติทางเพศในอดีตของคนใน
สงัคมไทยเปน็อยา่งไรเนือ่งจากความเปน็ไปในอดตีมกัจะถกูหยบิยกมาหกั
ล้างกันในการโต้เถียงเรื่องเพศในสังคมไทยที่หลายครั้งดุเดือดไม่แพ้การ
ตอ่สูเ้พือ่ความเชือ่ในทางศาสนาเลยทเีดยีว(อนัทีจ่รงิกเ็ขา้ใจได้เพราะการ
กระทำและวิถีชีวิตทางเพศถูกเชื่อมโยงกับศีลธรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาโดยคนหลายกลุ่มในสังคมไทย)การสำรวจตรวจสอบว่าคนไทย
เคยเป็นเคยทำอย่างไรในเรื่องเพศก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนที่
ทะเลาะเบาะแว้งว่าด้วยเรื่องเพศและทำให้เราเข้าใจสังคมการเมืองไทย
มากขึน้ในอกีหลายแงม่มุ

ผู้วิจัยได้ทำใจไว้แล้วว่าการศึกษาเรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไม่ใช่
เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเพราะเรื่องเพศเป็นอาณาบริเวณที่ไม่ได้ถูกบันทึก
เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับความเป็นไปของการเมืองภาครัฐและวีรกรรม
ของวีรบุรุษการจะสืบค้นแง่มุมในเรื่องเพศจึงต้องอาศัยการแกะรอยและ
ตีความระหว่างบรรทัดของบันทึกและงานวิจัยต่างๆด้านประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ คำหลักในชื่อเรื่องหรือหัวข้อการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
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“ประวตัศิาสตร”์“เพศวถิ”ีและ“สงัคมไทย/ความเปน็ไทย”กอ็ยูใ่นสภาพ
ของการโต้เถียงไม่ยอมจบคือไม่นิ่งในเรื่องความหมายและตั้งอยู่บนฐาน
คิดของคนในศตวรรษที่20ที่เป็นคนละเรื่องกับผู้คนในอดีตที่เคยอยู่ใน
อาณาบริเวณที่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับรัฐไทยงานวิจัยนี้พยายามจะจัดการกับ
สภาพที่ไม่นิ่งนี้ โดยสำรวจอาณาบริเวณที่ถูกรวมเข้าเป็น“เพศวิถี”ตาม
ความเขา้ใจของนกัวชิาการณเวลานี้ในชว่งทา้ยๆของการทำงานผูว้จิยั
ตระหนักว่าสิ่งที่ถูกจับรวมมานำเสนอนั้นเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กนักที่
อยู่ศูนย์กลางหรือใกล้ศูนย์กลางของอำนาจยังมีคนอีกมากมายและระบบ
ความเชือ่ความหมายเรือ่งเพศอืน่ๆทีต่อ้งมกีารศกึษาตอ่ไป

สำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าการนำเสนอแง่มุมต่างๆของเพศวิถีในงาน
วิจัยนี้มีลักษณะขาดวิ่นไม่ต่อเนื่องหรือเป็นเนื้อเดียวกันขอชี้แจงว่าที่เป็น
เช่นนี้ เพราะผู้วิจัยเจตนาจะไม่ร้อยเรียงหรือเชื่อมโยงแง่มุมต่างๆที่ถูกจัด
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพศวิถีในช่วงเวลานี้เกินกว่าข้อมูลที่มี เพราะหลาย
เรื่องหลายราวอาจจะไม่ได้ถูกมองเห็นว่าเป็นเรื่องเพศหรือเกี่ยวข้องกับ
เรือ่งเพศในบรบิทของบนัทกึและขอ้มลูทีใ่ช้เชน่การแตง่งานอาจไมไ่ดเ้ปน็
เรือ่งของความรูส้กึทางจติใจหรอืเพือ่เรือ่งเพศแตเ่ปน็การเลอืกและกระทำ
ในทางการเมืองและเศรษฐกิจสำหรับคนบางกลุ่มในหลายช่วงเวลาแง่มุม
ต่างๆที่เราคุ้นเคยว่าเป็นเรื่องเพศวิถีจึงถูกนำเสนอว่าถูกบันทึกหรือ
ตคีวามไวอ้ยา่งไรบา้ง

ผู้วิจัยระลึกในพระคุณและโอกาสที่โต้โผของชุดการวิจัยคือรศ.ดร.
กฤตยาอาชวนจิกลุไดห้ยบิยืน่ให้ทา่นอาจารยอ์าจจะไมไ่ดต้ระหนกัวา่ใน
ชว่งเวลาเกอืบสองทศวรรษทีผ่า่นมานี้ทา่นเปน็ทัง้ครูพีส่าวและพนัธมติร
ทางปัญญาและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทำให้ผู้วิจัยยืนอยู่ได้และเติบโต

ในการทำงานวชิาการและงานเคลือ่นไหว
นอกจากนี้ผูว้จิยัคงตอ้งขอใชค้ำนำนีเ้พือ่“ไหวค้ร”ูรศ.ดร.ชยัวฒัน์

สถาอานันท์ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการหล่อหลอมและหล่อเลี้ยงผู้วิจัยให้
คดิและทำงานวชิาการบนเสน้ทางอยา่งทีเ่ปน็อยูน่ี้การสนทนาและโตเ้ถยีง
หลายยกที่ทำให้ต้องไปคิดหาคำตอบเพื่อจะเถียงกันต่อนำไปสู่งานวิจัยที่

ฏ ฐ
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ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ ี:  
  ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

น่าตื่นเต้นอยู่เสมอและผู้มีพระคุณทางปัญญาคนสำคัญอีกท่านหนึ่งคือ
รศ.ดร.สวุรรณาสถาอานนัท์ทีใ่หท้ีท่างและกำลงัใจในการทำงานวชิาการ
ด้านสตรีนิยมและเพศวิถีมาโดยตลอดนอกจากนี้ความไม่ลงรอยในทาง
ปญัญาเกีย่วกบัสตรนียิมระหวา่งอาจารยช์ยัวฒันแ์ละอาจารยส์วุรรณาเปน็
ประโยชน์กับผู้วิจัยอย่างใหญ่หลวงเพราะทำให้ได้ขบคิดและศึกษาในเรื่อง
ตา่งๆอยา่งกวา้งขวาง

การทำงานวิจัยนี้เป็นการระดมลูกศิษย์หลายรุ่นมาร่วมกันค้นคว้า
และอ่านข้อมูลหลายคนลงแรงทางกายและทางใจที่ทำให้งานวิจัยนี้ลุล่วง
ขอขอบคุณอสมามังกรชัยผู้ช่วยวิจัยหลักที่ร่วมเผชิญกับความยาก
ลำบากในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลรวมทั้งการประสานทีมอ่าน
ขอ้มลูสไุลพรชลวไิลผูช้ว่ยวจิยัฝมีอืดทีีไ่ดจ้ดัการขอ้มลูหลายสว่นไดอ้ยา่ง
ยอดเยีย่มและชว่ยเกบ็ตกงานหลายชิน้ทีผู่ว้จิยัหลงลมืหรอืมองขา้มในการ
หาข้อมูลวราภรณ์วิชญรัฐ ได้แนะนำทั้งงานวิจัยและแหล่งข้อมูลที่น่า
สนใจและธนยัเกตวงกตทีค่วามสามารถในการทำงานวชิาการและการ
จัดการรวมทั้งความอดทนและสงบนิ่งทำให้ความโกลาหลและยาก
ลำบากของโครงการวจิยันีล้ดลงมาก

นอกจากผู้ช่วยวิจัยทั้งสี่ที่เป็น“แก็งออฟโฟร์”ของโครงการวิจัยนี้
แลว้ตอ้งขอขอบคณุทมีอา่นขอ้มลูทกุคนไดแ้ก่ปณัณวชิตามไท,ปยิะฉตัร
หลวงแสง,พิสิษฐิกุล แก้วงาม, วรากรปณิธานะรักษ์, และชาลินี
สนพลายและณัฐชาทับมาโนชผู้จัดการโครงการที่ช่วยดูแลเรื่องเล็ก
เรือ่งนอ้ยแตส่ำคญั

ที่สำคัญที่สุดคือขออุทิศงานวิจัยนี้ให้กับแม่ที่เป็นกำลังใจเข้าใจ
และอดทนกับลูกในฐานะนักวิจัยพ่อที่จากไปแต่เป็นส่วนสำคัญของความ
คดิและจติวญิญาณของลกูและนอ้งชายทีส่นบัสนนุการทำงานวชิาการของ
ผูว้จิยัทัง้โดยตรงและโดยออ้มมาตลอด

ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
คณะรฐัศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ฑ ฒ
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1ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

นำเรื่อง 
 
 
 
การโต้เถียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีในสังคมไทยเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง หลายแง่มุมของเพศวิถีถูกนำเสนอในฐานะ
ปัญหาและมักจะได้ครอบครองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์อยู่เป็นระยะ 
ปัญหาว่าด้วยพฤติกรรมและวิถีทางเพศเหล่านี้ถูกบอกเล่าอย่างหวาดวิตก
ว่าเป็นอาการของความเสื่อมของศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาต ิไมว่า่จะเปน็เรือ่งการแตง่กายของวยัรุน่หญงิ ไปจนถงึการมคีวาม
สัมพันธ์ซ้อนหรือมีภรรยาหลายคน หลายคนเห็นว่าการหันกลับไปหาวิถี
แบบดั้งเดิมหรือรากทางวัฒนธรรมไทยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพศเหล่านี้ได ้
การสำรวจตวัอยา่งประเดน็ขา่วเรือ่งเพศนา่จะทำใหเ้หน็ถงึการนยิามปญัหา
และวถิปีฏบิตัทิีค่วรจะเปน็เกีย่วกบัเรือ่งเพศของคนไทยไดบ้า้ง  
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� ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ:ี
 ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

ปัญหาเรื่องเพศ: เนื้อตัวร่างกายและเรื่องเพศนอกสมรส 

แต่งตัวโป๊ 

เสื้อผ้าของผู้หญิงเป็นประเด็นให้คนหลายกลุ่มได้ตื่นตระหนกอยู่
เสมอ โดยเฉพาะการเผยเนื้อหนังสัดส่วน แนวการแต่งกายทำนองนี้ถูก
มองว่าผิดแผกไปจากวิถีอันดีงามของกุลสตรีไทย ตัวอย่างประเด็นข่าว  
ในเรือ่งนีไ้ดแ้ก ่

 วยัรุน่หญงิใสเ่สือ้สายเดีย่ว-เกาะอก เขา้วดัไปทำบญุ เปน็เรือ่งไม ่ 
เหมาะสม ต้องระมัดระวังและปกปิดบ้าง ขอให้วัยรุ่นที่เข้าวัด
ช่วยกันแต่งตัวให้ถูกต้องตามประเพณีทางศาสนาดีกว่าสังคมจะ  
ไดด้ขีึน้กวา่เดมิ (ระเบยีบรตัน ์พงษพ์านชิ-ขา่วสด, 8 สงิหาคม 
2548, หนา้ 39) 

 ดาราแต่งชุดซีทรูไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติไม่  
เหมาะสม ในฐานะที่เป็นคนไทย การแต่งตัวไปงานก็ควรจะให้
เกียรติงานระดับประเทศและที่สำคัญจัดในประเทศไทยด้วย ก็
ควรแต่งตัวให้มีลักษณะของความเป็นไทยอยู่บ้าง ไม่ใช่คิดแต่จะ  
โกอินเตอร์เพียงอย่างเดียว เลือกใส่ชุดที่เหมาะสม หรือใส่ซีทรู
มาร่วมงานมองทะลุเห็นชุดชั้นในกางเกงในแบบนี ้ซึ่งพฤติกรรม
แบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได ้ และไม่ใช่ลักษณะที่ดีของ “ผู้หญิงไทย” 
(ระเบียบรัตน ์พงษ์พานิช-เดลินิวส์, 21 กรกฎาคม 2550, 
หนา้ 1) 

 ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ ์รมว. กระทรวงมหาดไทย กล่าว  
หลังจากได้ฉายามือปราบสายเดี่ยวว่า ในความเป็นจริงแล้วไม่
เคยติดใจกับเรื่องการแต่งตัวของเด็กและเยาวชน เพราะในอดีต
หญิงไทยก็ใส่เพียงผ้าคาดอก หรือสมัยที่ตนเป็นวัยรุ่นก็มีการนุ่ง  
กระโปรงสั้นแบบมินิสเกิร์ต ซึ่งการใส่เสื้อสายเดี่ยวไม่ถือว่าเป็น
เรือ่งทีเ่สยีหายอะไร (สยามรฐั, 30 ธนัวาคม 2544, หนา้ 1) 
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เรื่องเพศนอกสมรสของวัยรุ่น 

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นถูกมองเป็นปัญหาอมตะ เพราะเป็น
เรื่องเพศนอกสมรส ในวัยที่หลายคนเห็นว่าไม่เหมาะสม และเป็นเพราะ
การละทิง้วฒันธรรมไทยไปเลยีนแบบตะวนัตก 

  น.ส. รุ่งทิวา นาคอุไร (มหาบัณฑิต ม.ราม) หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย  
เรื่อง “ค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ของนักศึกษาต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล” พบว่านักศึกษาอายุระหว่าง 18-23 ป ี  
มีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบเปิดเผยในระหว่างที่ศึกษา
อยู่สูงขึ้น แต่นักศึกษาที่ใช้ชีวิตคู่ต่างก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที ่ 
ไม่เหมาะสมเพราะขัดกับวัฒนธรรมของสังคมไทย (ผู้จัดการ  
รายวนั, 9 เมษายน 2544, หนา้ 7) 

 นายนิคม จารุมณ ีผู้อำนวยการกองสารวัตรนักเรียน กล่าว  
หลังจากได้เห็นข้อมูลสถิติว่าวัยรุ่นไทยปัจจุบันมีการตั้งครรภ์
ระหว่างเรียนสูงว่า เด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพราะกระแส
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป วยัรุน่มกีารเลยีนแบบจากสิง่ยัว่ยวนทาง
เพศ อาท ิจากภาพยนตร ์ละครโทรทัศน ์ทำให้เด็กอยากลอง 
เด็กสมัยนี้จึงเสียความบริสุทธิ์เร็ว...นอกจากนี้แล้ว สังคม  
ในปัจจุบันของไทยละเลยวัฒนธรรมความเป็นไทย พ่อแม ่ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูอบรมลูก   
บางคนปล่อยลูกใส่เสื้อผ้าสายเดี่ยวเกาะอก ไปข้างนอกก็ไม่มี
การหา้มปราม… (ไทยโพสต,์ 22 ตลุาคม 2544, หนา้ 9) 

 น.พ.วิชัย เทียนถาวร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าเด็กไทยม ี 
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกตัง้แตอ่าย ุ13 ป ีและมแีนวโนม้วา่จะมอีายุ
นอ้ยลงเรือ่ยๆ นอกจากนี ้วยัรุน่ชายมากกวา่รอ้ยละ 90 มเีพศ
สมัพนัธก์อ่นแตง่งาน สว่นวยัรุน่ยอมรบัแนวคดิเพศสมัพนัธก์อ่น
แตง่งานมากขึน้ ปจัจบุนัวยัรุน่ไทยไมไ่ดใ้หค้วามสำคญัตอ่คา่นยิม  
เรื่องการรักนวลสงวนตัวแบบเก่า กลับเลียนแบบวัฒนธรรม  
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ตะวันตกมากขึ้น โดยเห็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย
หญงิเปน็เรือ่งธรรมดา... เพือ่เปน็การปอ้งกนัปญัหาตา่งๆ วยัรุน่
จึงควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม ่โดยฝ่ายหญิงต้องหันมา
ให้ความสำคัญในเรื่องค่านิยมรักนวลสงวนตัว ส่วนฝ่ายชาย  
ต้องรู้จักให้เกียรติฝ่ายหญิง… (ไทยรัฐ, 6 ธันวาคม 2546, 
หนา้ 15) 

 นายปรชีา กนัธยิะ เลขาธกิารคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ  
(กวช.) กระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์ว่า กรณีวัยรุ่นเข้าไป  
ใช้โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่พลอดรัก และกระทำการอนาจาร   
มีเพศสัมพันธ์กันนั้น เป็นวิกฤตทางวัฒนธรรมไทยที่เด็กและ
เยาวชนขาดความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย... (เดลินิวส์, 21 กรกฎาคม 
2550, หนา้ 1) 

ความสัมพันธ์ซ้อน 

การมคีวามสมัพนัธซ์อ้นและมภีรรยาหลายคนถกูจดัเปน็ปญัหาใหญ ่
และตอ้งมกีารจดัการควบคมุโดยรฐัเพือ่ใหค้นเปลีย่นพฤตกิรรม 

 นายประมวล รุจนเสร ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ใหส้มัภาษณเ์มือ่วนัที ่22 พ.ย. วา่ “ถา้คณุระเบยีบรตันท์ราบวา่
ใครยังมีพฤติกรรมนี้อยู ่ ก็น่าจะเอารายชื่อมาให้ดูบ้าง จะได ้ 
ประจานบ้าง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำของ
ตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ควรที่มีพฤติกรรม  
บ้านเล็กบ้านน้อย แต่ผมเชื่อว่าปัญหานี้มันจางลงไปแล้ว   
เพราะทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไป ถ้าใครทำตัวแบบพระยา
เทครัว มีเมียเยอะ ในสถานภาพทางสังคมจะไม่มีใครชื่นชม   
โลกจะตำหนติเิตยีน จงึไมค่อ่ยปรากฏใหเ้หน็วา่ผูว้า่ฯมเีมยีนอ้ย”   
(มตชิน, 23 พฤศจกิายน 2545 หนา้ 1) 
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 นางระเบยีบรตัน ์พงษพ์านชิ ส.ว. ขอนแกน่ ออกมายืน่หนงัสอื  
ถงึกกช. ตอ่ตา้นเพลง คนเลวทีร่กัเธอ ของปนดัดา วา่ “เนือ้หา
ของเพลงดังกล่าวส่อไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  
ของไทย มเีนือ้หาหมิน่เหม ่สง่เสรมิยัว่ยใุหผู้ค้นในสงัคมขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ ยั่วยุให้มีการประพฤติผิดศีลธรรม ทำลายระบบ
ครอบครัว และเป็นแบบอย่างในทางลบแก่เด็กและเยาวชน...” 
(โพสตท์เูดย,์ 21 มกราคม 2549, หนา้ A8) 

ประเด็นปัญหาที่สื่อไทยเห็นว่าสมควรจะเป็นข่าวให้คนได้รับรู้กันนั้น 
สะทอ้นมมุมองทีเ่หน็วา่การแตง่กายของผูห้ญงิโดยเปดิเผยเนือ้หนงัสดัสว่น 
เรื่องเพศนอกสมรสของวัยรุ่น และการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน เป็นเรื่อง
ใหญ ่สะทอ้นความเสือ่มของวฒันธรรมไทย 

แล้วเรื่องเพศที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร 

คนไทยไม่เสพ “สื่อลามก” 

 น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาลัย ผอ.กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมออกมา  
แถลงว่า ได้รับรายงานจากเด็กและเยาวชนที่เป็นเครือข่าย  
เฝ้าระวังฯอยู่ตลอดเวลา เช่น แจ้งแหล่งขายหนังสือ หรือวีดีโอ
ลามก ทำใหรู้ส้กึดใีจทีค่นไทยในสงัคมรว่มกนัตืน่ตวั และชว่ยกนั  
รักษาวัฒนธรรมอันดีของชาต ิ (เดลินิวส์, 13 พฤษภาคม 
2548, หนา้ 27) 

ผู้หญิงไทยต้องใช้นามสกุลสามีและเคารพสามี 

 ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่า เหตุผลทางสังคมที่ว่าเพื่อ  
ความสงบสุขในครอบครัว และวัฒนธรรมที่ด ีที่มีมาแต่ช้านาน 
ไม่ถือเป็นเหตุอันสมควรเพียงพอที่จะมาลิดรอนการใช้ชื่อสกุล  
ของหญงิทีม่สีาม ีจงึมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากใหข้ดัรฐัธรรมนญู 
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 ส่วนมติเสียงข้างนอกของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็น  
ว่า กฎหมายมาตราดังกล่าวก็ตราขึ้นมาโดยคำนึงถึงความ  
เหมาะสมของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทย ในเรื่องความเป็น
ปกึแผน่ ความมัน่คงของครอบครวัและสงัคม 

มีส.ส.อย่างน้อย 2 คน ที่ไม่เห็นด้วยคือ นายสุขุมพงศ ์ โง่นคำ   
ส.ส.กาฬสินธุ ์พรรคไทยรักไทย กล่าวว่า “หากผู้หญิงไม่ใช้นามสกุลสาม ี
มันวุ่นวายแน่...การฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินมรดกลูกหลานจะทำอย่างไร   
ทัว่โลกไมว่า่จะเปน็ญีปุ่น่ ฝรัง่เศส องักฤษ เยอรมน ีเขากน็บัญาตทิางสามี
กนัทัง้นัน้” (มตชินรายวนั, 6 มถินุายน 2546, หนา้ 1) 

 นายวัฒนา เมืองสุข รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย ์(พม.) และเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ
ครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรง ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร ์  
โรงพยาบาลรามาธิบด ีเมื่อวันที ่12 พ.ย. ณ ศูนย์การแพทย์
สริกิติิ ์ชัน้ 5 โรงพยาบาลรามาธบิดกีลา่ววา่ “วนันีส้งัคมไทยไม่
ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิของโบราณทีท่ำมา ทีท่ำใหต้วัสถาบนัครอบครวั
อยู่ได ้ โบราณเขาให้บวชก่อนเบียด ให้เข้าวัดก่อน 3 เดือน ไป
บวชไปเรียนรู ้ และสังคมไทยเขาให้ผู้ชายแต่งงานไปอยู่บ้าน  
ผู้หญิงเพราะผู้ชายแข็งแรงกว่า ไปอยู่กับญาติพี่น้องฝ่ายหญิง  
จะได้ไม่ซ่าและให้ภรรยาเคารพสาม ีกราบเท้าสามีก่อนนอนเพื่อ
สร้างสมดุล ตรงนี้คือตัวสังคมไทย แต่ไปมองกันว่าเป็นการ  
ไมเ่คารพตอ่สทิธมินษุยชน สดุทา้ยกเ็ลยพงั” (คม ชดั ลกึ, 13 
พฤศจกิายน 2548, หนา้ 1) 

รักนวลสงวนตัว-มีเซ็กส์ ในสถาบันการแต่งงานเท่านั้น 

 มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทยห่วงใยในพฤติกรรมของวัยรุ่นที ่ 
แสดงอยา่งไมเ่หมาะสมในเรือ่งเพศ จงึจดัโครงการ “อดเปรีย้วไว้
กนิหวาน” มาตลอด 3 ป ีเพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนรกันวลสงวนตวั   
รักษาพรหมจารีไว้จนถึงวันแต่งงาน (เดลินิวส์, 18 มกราคม 
2548, หนา้ 24) 
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ผัวเดียว–เมียเดียว 

 นางระเบียบรัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่าเคยเสนอนายเสริมศักดิ ์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ย้ายผู้ว่าเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการ  
ในกระทรวง เนื่องจากเคยฟังเรื่องราวจากภรรยารองผู้ว่าฯ  
คนหนึ่ง โทรศัพท์มาปรับทุกข์ว่าสามีแอบไปมีเมียน้อย และ
กำลังส่งเสียเมียน้อยอายุคราวลูก (ข่าวสด, 23 พฤศจิกายน 
2545, หนา้ 3) 

 วนัมหูะมดันอร ์มะทา รมต.มท. หนนุใชเ้กณฑผ์วัเดยีวเมยีเดยีว  
ในการแตง่ตัง้โยกยา้ย เพือ่ครอบครวัอบอุน่ สว่นระเบยีบรตันไ์ด้
รางวลัยอดหญงิป ี46 พรอ้มประกาศจะทำใหเ้กดิระบบผวัเดยีว  
เมียเดียว ส่งผลลดการคอร์รัปชั่น (เดลินิวส์, วันที ่3 มีนาคม 
2546, หนา้ 1) 

การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในสื่อนั้นเป็นเสียงของ
คนในภาครัฐหลายเสียง และการรณรงค์ของคนหลายกลุ่มเพื่อจะจัดการ
กับวิถีทางเพศที่ถูกมองว่าไม่ถูกต้อง เสียงเหล่านี้ทำให้เห็นองค์ประกอบ
หลักของเพศวิถีที่ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐและสื่อกระแส  
หลัก เรื่องเพศที่ถูกต้องเหมาะสมต้องอยู่ในสถาบันการแต่งงานแบบผัว
เดียว–เมียเดียว เรื่องเพศต้องได้รับการกำกับควบคุม ไม่ควรกระตุ้นเร้า
ความต้องการทางเพศ หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนัก การ
แสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องไม่ด ีความรู้สึกร่วมที่สะท้อน  
ในตัวอย่างข่าวเหล่านี้คือเรื่องเพศในสังคมไทยเปิดเสรีมากขึ้นหรือมาก  
เกินไป จากเดิมที่คนไทยจำกัดเรื่องเพศไว้ในการแต่งงานและไม่แสดงออก
ในเรือ่งเพศอยา่งโจง่แจง้  

การแสดงออก บทบาทและสถานะของเพศสภาพ เรื่องเพศนอก
สมรส และความเขม้แขง็หรอืออ่นแอของครอบครวัแบบพอ่-แม-่ลกู วถิใีน
ทางเพศในมติติา่งๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบักรอบทีใ่หค้า่กบัการจำกดัเรือ่งเพศไวใ้น  
สถาบันการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและเพื่อการเจริญพันธุ ์ถูกมอง
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ว่าเป็นอิทธิพลของการรับเอา ‘วัฒนธรรม’ ตะวันตกที่นำไปสู่ความเสื่อม
ของสังคม คนหลายกลุ่มเชื่อว่า เรื่องเพศ/เพศวิถีในอดีตเคยถูกกำกับ
ควบคุมอย่างเข้มงวดและคนในสังคมไม่ได้มีเสรีภาพที่จะแสดงออกในเรื่อง
เพศนัก มาสู่การปลดปล่อยที่คนเลือกทำสิ่งต่างๆ ในเรื่องเพศและเพศ
สภาพได้ตามใจเธอและเขาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเปิดเสรีของเรื่องเพศ
ในช่วงกลางศตวรรษที ่201 การเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ปลดปล่อย
ผู้คนในสังคมไทยจากพันธนาการหลายประการที่ถูกมองในทางบวก เช่น 
ความเสมอภาคเทา่เทยีมเชงิสทิธขิองชายหญงิ ในขณะทีบ่างแงม่มุของการ  
ปลดปล่อยนี ้ถูกมองโดยคนบางกลุ่มว่านำไปสู่การรับเอาเรื่องเพศแบบ
ตะวันตกที่กระทบกับรูปแบบวิถีที่ดีงามแบบไทย ความเป็นไทยหรือไม่เป็น
ไทยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกเชื่อมโยงกับเรื่องเพศที่ถูกต้องชอบธรรม
ของสงัคมในการโตเ้ถยีงเรือ่งเพศในสงัคมไทย2 รปูแบบเรือ่งเพศทีอ่อกนอก  
กรอบถูกมองว่าไม่เป็นไทย ในขณะที่การปกปิดเนื้อตัวร่างกายและการ
จำกดัเรือ่งเพศไวใ้นการแตง่งานนัน้เปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมไทย 

การอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นในการโต้เถียงเรื่องเพศ 
ถูกคัดค้านและตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการและนักเคลื่อนไหว
จำนวนหนึ่งพยายามจะบอกว่าความเชื่อที่กล่าวถึงในย่อหน้าข้างบนเข้าใจ
ผิด และได้ตั้งข้อสังเกตว่าค่านิยมในเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีหลาย
ประการทีเ่ขา้ใจวา่เปน็ไทยนัน้ แทท้ีจ่รงิถกูนำเขา้จากตะวนัตกและไมไ่ดเ้ปน็
ไทยอย่างที่เข้าใจกัน บางคนยังได้ให้ข้อมูลในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
แบบแผนและวถิปีฏบิตัใินเรือ่งเพศและการอยูร่ว่มกนัของชายหญงิในสงัคม
วา่ตา่งไปจากการมองดว้ย ‘เลนส’์ แบบตะวนัตกอยา่งไร นกัวชิาการทีผ่ลติ
งานในประเด็นเพศนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น นิธ ิ เอียวศรีวงศ ์และสุจิตต ์  

1 Gail Hawkes, Sex and Pleasure in Western Culture. (Cambridge: Polity Press, 
2004), p. 158. 

2 ดกูารอา้งองิความสอดคลอ้งหรอืไมส่อดคลอ้งกบัความเปน็ไทยเพือ่จะหกัลา้งความพยายาม
จะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ตามกฎหมายของสามีภรรยา ใน ชลิดาภรณ ์  
สง่สมัพนัธ,์ เมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวด (กรงุเทพฯ: คบไฟ, 2549). 
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วงษ์เทศ งานวิชาการ/กึ่งวิชาการในตระกูลนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถาม  
เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเมืองของคนไทยหลายกลุ่ม ที่ต่อสู้
กันในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานความถูกต้องดีงามเกี่ยวกับเพศวิถ ี โดย
หยบิยกเอาความเปน็ไทยมาเปน็ปจัจยัตดัสนิวา่อะไรควรหรอืไมค่วรมทีีท่าง
หรอืไดร้บัการยอมรบัโดยรฐัและประชาสงัคม  

ดูเหมือนความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเมืองหลายเรื่องของคนไทย
สับสนอยู่ไม่น้อยว่าอะไรเป็น ‘ของเดิม’ หรือ ‘ของใหม่/ของนำเข้า’   
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเพศวิถ ีความสับสนนี้ปรากฏในการโต้เถียงหรือ  
ผลกัดนัวา่ วถิปีฏบิตัใินเรือ่งเพศบางเรือ่งเปน็สิง่ทีพ่งึกระทำ เพราะเปน็ไทย
หรือเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นไทยหรือไม ่ เช่น ค่านิยมเรื่อง   
‘รักนวลสงวนตัว’ เป็นเรื่องที่ผู้หญิงไทยควรยึดถือปฏิบัต ิ เพราะเป็นสิ่งที่
สืบทอดมาในสังคมนี ้หรือเพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม แม้ว่าจะนำเข้าโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบเรื่องเพศที่ยอมรับความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องเพศ
เฉพาะทีเ่กดิในการแตง่งานเทา่นัน้ การโตเ้ถยีงในประเดน็นีเ้ชือ่มโยงกบัเรือ่ง
เพศทีช่อบธรรมกบัความเปน็ไทย ทำใหเ้กดิสภาพของเผดจ็การในเรือ่งเพศ  
ทีป่นเปอยูก่บัชาตนิยิม/อนรุกัษน์ยิม วา่เรือ่งบางเรือ่งพงึกระทำโดยไมต่อ้ง
ใครค่รวญโตเ้ถยีง เพราะเปน็สว่นหนึง่ของความเปน็ไทย ในขณะทีบ่างคนใช้
ตรรกเดียวกันนี้ในทางกลับว่า วิถีปฏิบัติบางประการเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
ตามหรอืรกัษาไวเ้พราะไมเ่ปน็ไทย มายาคตแิละความเขา้ใจทีอ่อกจะคลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับเพศวิถ ี(และประเด็นอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับชีวิตทาง
สงัคมการเมอืง) ทำใหค้นมองไมเ่หน็ความหลากหลาย และใหค้วามสำคญั
กับมาตรฐานความถูกต้องและค่านิยมที่กำกับการอยู่ร่วมกัน การต่อรอง  
โต้เถียงสาธารณะหลายประการจึงเป็นไปในลักษณะของการเบียดขับความ
ต่างจากการมีพื้นที่ในสังคมการเมืองนี ้แนวโน้มเช่นนี้ปรากฏในการต่อสู้
ทางความคดิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศวถิ ีซึง่ถกูมองโดยคนบางกลุม่วา่
เปน็เรือ่งอนัตรายทีต่อ้งควบคมุอยา่งเขม้งวด 

ขณะที่กลุ่มต่อสู้ในประเด็นเรื่องเพศวิถีในพื้นที่ทางสังคมการเมือง  
ที่ถูกจำกัดโดยอาณาเขตของรัฐไทยพยายามจะทำความเข้าใจว่า อะไรไทย  
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หรือไม่ไทยในเรื่องประเด็นเรื่องเพศ ได้มีข้อสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
เชือ่มโยงกรอบคา่นยิมเรือ่งเพศเขา้กบัชนชัน้ทางสงัคมเศรษฐกจิ โดยเสนอ
ว่ารูปแบบเรื่องเพศที่ได้รับการสนับสนุนโดยบางหน่วยงานที่ทำหน้าที่  
ในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในระบบการ
ศึกษา การดูแลสุขภาพ หรือการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ต่างก็ยึดเอาเรื่อง  
เพศแบบชนชั้นกลางเป็นหลัก และเป็นชนชั้นกลางแบบฝรั่งอีกด้วย 
มาตรฐานความถูกต้องในเรื่องเพศที่สะท้อนออกมาในนโยบายสาธารณะ
และมาตรการต่างๆ ของรัฐ คล้ายคลึงกับเพศวิถีแบบชนชั้นกลางที่ให ้ 
ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องเพศที่ถูกมองว่าเป็นอันตราย เรื่องเพศที่  
เหมาะสมตอ้งเกดิขึน้ระหวา่งชายหญงิ เพือ่การเจรญิพนัธุ ์และถกูจำกดัอยู่
ในสถาบนัการแตง่งานแบบผวัเดยีว-เมยีเดยีว3 

อิทธิพลของฐานคติในเรื่องเพศวิถีแบบวิคตอเรียนหรือแบบชนชั้น
กลาง ต่อความเข้าใจและค่านิยมในเรื่องเพศของคนไทยเป็นสิ่งที่ปฏิเสธ  
ได้ยาก และเข้าใจได้ในกระแสโลกานุวัตรในเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
globalization) ที่โลกทัศน ์ความเชื่อ ค่านิยมกระแสหลักใน ‘ตะวันตก’   
ได้แพร่ไปสู่อาณาบริเวณอื่นๆ และผสมผสานปนเปเข้ากับระบบความเชื่อ
ความหมาย ‘ทอ้งถิน่’ เพราะการรบัเอาโลกทศันแ์บบตะวนัตกไมน่า่จะเปน็
ไปในรูปแบบของการนำเข้าทั้งระบบ แต่มีกระบวนการของการคัดสรรและ
เลอืกรบัของคนกลุม่ตา่งๆ วา่จะรบัอะไร อยา่งไร4 การผสมผสานและเลอืก
รบัความเชือ่ความหมายเกีย่วกบัเรือ่งเพศไมไ่ดจ้ำกดัอยูเ่พยีงชว่งศตวรรษที ่
20 ที่เทคโนโลยีทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยง่ายและฉับไว แต่ดำเนิน  
ไปในช่วงเวลาต่างๆ ทำให้น่าสงสัยว่า สิ่งที่เข้าใจกันว่าเป็นของดั้งเดิมนั้น 
‘ดั้งเดิม’ และเป็นเรื่องเฉพาะของท้องถิ่นหรือสังคมนี้หรือไม ่หรือในช่วง
เวลาต่างๆ คนที่อยู่ในอาณาบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐไทยได้ผสมผสานและ  

3 Hawkes, Sex and Pleasure in Western Culture, p. 122-130. 
4 Erkki Berndtson, “Globalization as Americanization,” in Power in Contemporary 

Politics: Theories, Practices, Globalizations, ed. Henri Goverde et al (London: 
Sage Publications, 2000), p. 165-166. 
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มปีฏสิมัพนัธเ์กีย่วกบัเรือ่งเพศวถิจีากหลายถิน่หลายที ่ 

คนหลายกลุ่มเห็นว่า การแก้ปัญหาเรื่องเพศในสังคมการเมืองไทย
ตอ้งหนักลบัไปหารากฐานทางวฒันธรรมเดมิ ซึง่มวีถิปีฏบิตัใินเรือ่งเพศตา่ง
ไปจากคนในปัจจุบัน และใช้เกณฑ์ความเป็นไทยตัดสินความถูกต้องเหมาะ
สมของพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางเพศ คนที่เชื่อเช่นนี้คงคาดหวังให้
โจทย์การวิจัย “ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ” ให้ความกระจ่างได้ว่า “คนไทย” 
เคยเชือ่ ใหค้ณุคา่และประพฤตปิฏบิตัอิยา่งไรในเรือ่งเพศและความสมัพนัธ์
ทางเพศ และความรู้เกี่ยวกับอดีตน่าจะยุติการโต้เถียงเรื่องเพศในหลาย
เรื่อง คำตอบที่แสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องและความไม่นิ่งของเพศวิถี
อาจจะทำใหค้นทีค่าดหวงัความชดัเจนผดิหวงัได ้

งานวิจัยนี้มุ่งสืบค้นว่า แง่มุมต่างๆ ของเพศวิถีถูกบันทึกหรือบอก
เล่าอย่างไรโดยนักวิชาการและผู้ศึกษาประวัติศาสตร ์งานเหล่านี้บอกอะไร
คนไทย หรือทำให้คนไทยจดจำอะไรบ้างเกี่ยวกับเพศวิถ ีไม่ว่าจะเป็นการ
ดำรงอยู่หรือการปรากฏของฐานคติที่แตกต่างในเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย 
รวมทัง้วถิปีฏบิตัขิองผูค้นในแตล่ะชว่งเวลา โดยอาศยัการแบง่ชว่งเวลาตาม
จารีตที่นักสังคมศาสตร์ไทยบางกลุ่มใช ้ คือแบ่งตามการเคลื่อนของ
ศนูยก์ลางของอำนาจ (อยธุยา  รตันโกสนิทร)์ การสถาปนารฐัประชาชาต ิ 
สมยัใหม ่และการเผชญิหนา้กบัการทา้ทายหรอืความสมัพนัธก์บัอาณาจกัร  
/รฐัอืน่ ในรปูของการคา้ขาย การทำสงคราม และลทัธอิาณานคิม  

คำถามหลกัทีพ่ยายามจะตอบคอื 

 ความเชื่อ ความหมาย และวิถีปฏิบัติเรื่องเพศที่ถูกนำเสนอใน  
บันทึกและการศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมการเมืองไทยเป็น
อย่างไร แหล่งความรู้เหล่านี้บอกให้คนไทยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ  
แง่มุมต่างๆ ของเพศวิถ ีความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับเรื่อง
เพศในอดีตที่คนไทยเชื่อ ณ เวลานี ้สอดคล้องหรือแตกต่างกับ
สิง่ทีก่ารศกึษาและบนัทกึเหลา่นีก้ลา่วถงึหรอืไม ่อยา่งไร 
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 การเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ของแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร   
โดยเฉพาะการก่อรูปของเพศวิถีที่ได้รับการขยายเสียงให้เป็น 
“กระแสหลัก” เมื่อสังคมไทย (หรือชนชั้นนำ เพราะหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์
ของชนชั้นนำ) เผชิญกับการท้าทายในรูปแบบต่างๆ จาก
ภายนอก 

 ระบบความเชือ่ความหมายเรือ่งเพศรว่มสมยัมทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร 

การศึกษาประวัติศาสตร์เพศวิถีในที่นี้จึงเป็นการทำความเข้าใจว่า 
การศกึษาและขอ้มลูประวตัศิาสตรท์ีน่า่จะเปน็แหลง่ความรูห้ลกัของคนไทย 
เกี่ยวกับรากฐานความเชื่อและวิถีปฏิบัตินำเสนอหรือบอกเล่าอะไรบ้าง  
ในเรื่องเพศ และทิ้งร่องรอยหรือมรดกอะไรให้กับสังคมไทย มรดกในที่นี้  
ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงค่านิยมและคำสอน แต่น่าจะเป็นปัญหาที่ไม่คลี่คลาย 
หรือที่เกิดจากความพยายามจะจัดการกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ของคนรุน่กอ่นๆ ดว้ย  

วิธีการศึกษา 

ข้อมูลที่ ใช้ตอบคำถามคืองานของนักวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์และสังคมไทย เพื่อดูว่างานเหล่านี้นำเสนอความหมายและ  
ที่ทางของแง่มุมต่างๆ ของเพศวิถีอย่างไร งานเหล่านี้เป็นความพยายาม  
ที่จะเสนอความทรงจำเกี่ยวกับสังคมการเมืองไทย โดยงานแต่ละเรื่อง  
มีอิทธิพลต่อความทรงจำร่วมของคนไทยไม่เท่ากัน งานจำนวนหนึ่งในการ
สำรวจนี้อาจถูกตั้งคำถามว่าไม่ใช่งานวิชาการตามจารีตกระแสหลัก แต่ถูก  
เลือกมาเพราะงานเหล่านี้อาศัยข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร ์และ
เสนอการตีความเพื่อคนอ่านทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ งานตระกูลนี้
เขา้ใจไดง้า่ยและอา่นแลว้สนกุสนาน จงึนา่จะมผีลตอ่ความเขา้ใจและความ
ทรงจำรว่มของผูค้นอยูไ่มน่อ้ย  
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การอ่านงานประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำให้เข้าใจได้ถึงข้อสังเกตของ
หลายทา่นวา่ เรือ่งเพศสภาพและเพศวถิไีมไ่ดถ้กูรวมไวใ้นขอ้มลูและบนัทกึ
ทั้งหลาย ข้อมูลที่พอจะมีอยู่บ้างก็เป็นเรื่องของชนชั้นสูง ส่วนการบันทึก
เกี่ยวกับความเป็นไปในอาณาบริเวณส่วนตัวของสามัญชน มักทำโดย 
“ฝรั่ง” ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมเพศวิถีเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาของการ
บันทึกเข้าใกล้เวลาปัจจุบันมากขึ้น และมีความละเอียดมากในหลายเรื่อง 
รวมทั้งมีภาพประกอบที่ชัดเจนขึ้นเพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลย ีแต่
ข้อมูลที่ชัดเจนนี้ก็เป็นเรื่องของชนชั้นสูงที่หลายเรื่องละเอียดมาก ราวกับ
ผลงานของปาปารซัซีส่มยัใหมเ่ลยทเีดยีว 

ข้อมูลหลักที่ใช้ในการตรวจสอบความทรงจำร่วม นอกเหนือไปจาก
การอ่านงานของนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการตระกูลอื่นที่ทำงานทาง
ประวตัศิาสตรแ์ลว้ ยงัมกีลุม่งานเขยีนอกีสองประเภทคอื 

บันทึกฝรั่ง 

บันทึกของ ‘ฝรั่ง’-ที่อ่านในงานวิจัยนี้สามารถเรียงตามลำดับเวลา  
ไดด้งันี ้

 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2182   
ถูกจัดว่าเป็นบันทึกฝรั่งที่เก่าที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองของ
ชนชัน้นำ 

 จดหมายเหตุลา ลูแบร ์พ.ศ. 2230 เนื้อหาเกี่ยวกับปลายรัช  
สมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช  

 ประวตัศิาสตรแ์หง่พระราชอาณาจกัรสยาม ทีเ่ขยีนโดย ฟรงัซวัส ์  
อังร ี ตุรแปง พ.ศ. 2314 เนื้อหาอยู่ในปลายสมัยพระเจ้า  
ประสาททองลงมา 

 เลา่เรือ่งกรงุสยาม มงเซเญอรป์าลเลกวัซ ์พ.ศ. 2397 เนือ้หา  
เกีย่วกบัอยธุยาถงึตน้รตันโกสนิทร ์
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 ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม โดยเซอร์จอห์น เบาว์ริง พ.ศ.   
2400 เนือ้หาเกีย่วกบัอยธุยาถงึรชักาลที ่4 

เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีที่ปรากฏในบันทึก
เหล่านี้ซ้ำซ้อนกันมาก อาจเป็นเพราะการอ้างอิง หรือ “ลอก” กัน เช่น
เรือ่งเกีย่วกบัการแตง่งาน ระบบหลายเมยีและกฎกตกิาวา่ดว้ยเรือ่งเพศ 

บนัทกึของ ‘ฝรัง่’ ไดก้ลา่วถงึแงม่มุตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัเพศวถิ ีไมว่า่จะ
เปน็การนำเสนอรา่งกาย การสมัพนัธร์ะหวา่งชายหญงิ การนยิามและการ
ลงโทษผู้กระทำผิดในทางเพศ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน สิ่งที่ถูกบันทึกหลาย  
ประเด็นขัดกับความเชื่อหรือภาพที่เพศวิถีกระแสหลักนำเสนอ แต่ผู้ที่จะ
อ่านและใช้เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อ่านทั่วไป แต่เป็นผู้ที่สนใจศึกษาสังคม
การเมือง อาจทำให้ภาพที่ขัดกับความเชื่อแบบเหมาเอาเองของเพศวิถ ี 
กระแสหลักไม่ได้ถูกท้าทายโดยความทรงจำที่ต่างไปนี้มากนัก ประเด็น
สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ บันทึกเหล่านี้ผ่านกระบวนการคัดสรรและ
ตีความโดยผู้บันทึกที่เป็น ‘คนนอก’ ซึ่งให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์
หลายอย่างจากฐานคติของตนเอง ทำให้เรื่องราวและแง่มุมที่ถูกบันทึก
หลายเรื่องคือ ‘ของแปลก’ ในทัศนะของ ‘คนนอก’ เช่น การไม่ใส่เสื้อ  
ของคนสยามเพราะลักษณะภูมิอากาศ แต่บันทึกเหล่านี้เป็นแหล่งความ
ทรงจำจำนวนไม่มากนักเกี่ยวกับเพศวิถีของสามัญชน เพราะเรื่องราวที ่ 
ถูกบันทึกโดย ‘คนใน’ จะเป็นเรื่องราวของชนชั้นสูง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ  
พระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานวุงศ ์ 

สารคดีอิงประวัติศาสตร์ 

 หนังสือจำนวนหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของชนชั้นสูงที่เขียน
เพื่อผู้อ่านทั่วไป เช่น “สตรีสยามในอดีต”5 หรือ “ลูกท่านหลานเธอที่อยู่
เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก”6 หรืองานที่เกี่ยวกับความรักความ  

5 น.พ.วบิลู วจิติรวาทการ, สตรีสยามในอดีต (กรงุเทพฯ: บรษิทั สรา้งสรรคบ์ุค๊ส ์จำกดั, 
2543). 
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สมัพนัธข์องชนชัน้สงูอยา่ง “รกัหลงัราชบลัลงัค”์7 และ “เรือ่งรกัรกัใครใ่คร ่ 
ในพงศาวดาร”8 เป็นต้น ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรสนิยมและวิถีทาง
เพศของชนชัน้สงูในชว่งรชักาลที ่5 และ 6 ทีเ่ฉพาะเจาะจงเปน็รายบคุคล 
โดยให้ภาพของการเปลี่ยนแปลงและการรับค่านิยมแบบฝรั่ง แต่ตัวอย่างที่
ให้เป็นเรื่องของเจ้ากลุ่มเล็ก รายละเอียดเหล่านี้มีลักษณะค่อนไปในทาง 
‘แอบดู’ ชนชั้นนำอยู่มาก (Voyeurism) ความที่หนังสือเหล่านี้อ่านง่าย
และออกไปในทางเรื่องเล่าที่สนุกสนาน ทำให้เป็นสื่อสำคัญให ้ ‘ความรู้’ 
เกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ของชนชั้นสูง และกลายเป็น ‘ข้อมูล’   
ทีถ่กูหยบิยกมาอา้งองิวา่เพศวถิใีนประวตัศิาสตรไ์ทยเปน็เชน่นี ้

 เรื่องราวของ “ชนชั้นสูงชายขอบ” หรือ “ชนชั้นสูงฝ่ายใน” ที่ไม่มี
ที่ทางในประวัติศาสตร์บ้านเมือง หรือถูกผู้ที่ศึกษาความเป็นไปของบ้าน
เมืองมองข้ามไป เพราะเห็นว่าไม่มีบทบาทในการกำหนดความเป็นไป
ประวตัศิาสตร์9 และเรือ่งของความสมัพนัธส์ว่นตวัและชวีติใน “ครอบครวั” 
ของชนชั้นสูงถูกนำเสนอสำหรับผู้อ่านชนชั้นกลาง ผู้เขียนหนังสือตระกูลนี้
คนหนึ่งอธิบายสาเหตุที่เรื่องราวความสัมพันธ์ของชนชั้นสูงได้รับความ
สนใจมากไวว้า่ “ความรกัเชงิชูส้าวนัน้ หากเปน็สามญัชนธรรมดากค็งไมน่า่
สนใจเท่าใด หากเป็นความรักของแวดวงชนชั้นสูงก็เป็นที่สนใจของผู้คน 
เพราะคนในแวดวงชั้นสูงนั้นมีอิทธิพลต่อประชาชนจำนวนมาก และยังมี
เรือ่งราวมากมายเปน็ความรกัทีต่า่งจากคนสามญัยิง่นกั”10  

6 ศนัสนยี ์วรีะศลิปช์ยั, ลกูทา่นหลานเธอทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความสำเรจ็ในราชสำนกั (กรงุเทพฯ:   
มติชน, 2546) เนื้อหาโดยรวมเป็นเรื่องของพระมเหสีและเจ้าจอมของพระมหากษัตริย ์ 
ตัง้แตร่ชักาลที ่1-5 เกีย่วกบับทบาท ความสมัพนัธ ์และความขดัแยง้ของชนชัน้สงูฝา่ยใน 

7 สมบตั ิจำปาเงนิ, รักหลังราชบัลลังก์ (กรงุเทพฯ: บรษิทั เอริน์เอด็ดเูคชัน่ จำกดั, 2541) 
เล่าเรื่องความรักของพระมหากษัตริย์และชนชั้นสูง ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   
มาจนถงึรชักาลที ่5 

8 โรม บนุนาค, เรื่องรักรัก ใคร่ใคร่ในพงศาวดาร (กรงุเทพฯ: สยามอนิเตอรบ์คุส,์ 2548) 
เลา่เรือ่งราวความรกัของพระมหากษตัรยิ ์เชน่ “รกัซอ่นของ ร. 2” “รกัแรกของ ร. 5” 

9 ชัยยันต ์รัชชกูล ใช้คำนี้ในคำนำของหนังสือ จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4   
ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก, โดย วรรณพร บุญญาสถิต, (กรุงเทพฯ: 
บรษิทัสรา้งสรรคบ์ุค๊ส,์ 2549), หนา้ (9). 

10 พมิาน แจม่จรสั, รักในราชสำนัก (กรงุเทพฯ: บรษิทั สรา้งสรรคบ์ุค๊ส ์จำกดั, 2545). 
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นอกจากนี ้ การที่ภาพของชนชั้นสูงถูกนำเสนอตามความเชื่อ   
ค่านิยมและอุดมคติแบบชนชั้นกลาง เช่น เจ้าจอมในรัชกาลที ่ 5   
หลายท่าน ที่ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวประกอบรูปภาพ โดยอาศัยโครงเรื่อง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และชีวิตคู่แบบชนชั้นกลาง ที่มีองค์ประกอบของ
ความรักแบบโรแมนติก และชีวิตคู่ตามกรอบเพศวิถีกระแสหลักที่ยึดกุม
ความเชื่อของชนชั้นกลางไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้เรื่องราวที่ถูกนำ
เสนอต้องรสนิยมของกลุ่มผู้อ่านชนชั้นกลางทั้งหลาย11 บทบาทที่ทางของ  
ผู้หญิงที่คนไทยจดจำจึงเป็นเรื่องของหญิงชนชั้นสูงเหล่านี ้ เพราะความที่มี
การนำเสนอเรื่องราวของพวกเธออย่างละเอียดและเข้าใจได ้ โดยอาศัย
กรอบความหมายในชว่งเวลาของผูอ้า่นชนชัน้กลางทัง้หลาย 

 ช่วงเวลาที่ไม่ห่างจากปัจจุบันมากนัก ประกอบกับการมีเทคโนโลยี
ในการบนัทกึเพิม่มากขึน้ เชน่ กลอ้งถา่ยรปูและภาพยนตร ์และสือ่สิง่พมิพ ์  
ทำให้วิถีปฏิบัติอย่างการแต่งกายและการกินอยู่ของชนชั้นสูงช่วงกลาง
รัตนโกสินทร ์มีความชัดเจนและมีรายละเอียดมาก ความทรงจำของคน
เกีย่วกบัประวตัศิาสตรม์ภีาพของชว่งเวลานี ้ดเูหมอืนวา่ความเชือ่เกีย่วกบั
การแต่งกายมิดชิดอาจจะเป็นอิทธิพลของภาพการแต่งกายของชายหญิง  
ในชว่งเวลานี ้

ความละเอียดและมีตัวอย่างภาพให้มองเห็นได้ทำให้คนไทยหลาย
กลุ่ม “จำ” ได ้ประกอบกับการที่คนไทยมีแนวโน้มจะใช้มาตรฐานและวิถี
ปฏิบัติแบบชนชั้นสูงตัดสินความเป็นไปในสังคม เช่น ข้อสังเกตของสุจิตต ์
วงษเ์ทศ ทีว่า่สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศมกัยกสภุาษติสอนหญงิมาสอนให ้ 
วัยรุ่นสาวรู้จักรักนวลสงวนตัว “หนังสือเล่มดังกล่าวนี้จัดเป็นคู่มือประเภท  
ฮาวทูของลูกสาวเจ้านายและชนชั้นผู้ดียุคต้นรัตนโกสินทร ์ที่ไม่ต้องทำงาน
อะไรนอกจากแต่งตัวหาผัว ไม่ใช่คู่มือของลูกสาวชาวบ้านที่เป็นไพร่บ้าน

11 ณวรพงศ ์หงษ์จินดา,’ “หญิงไทยใน ‘ศิลปวัฒนธรรม ภาพลักษณะหนึ่งของหญิงไทยใน
สายตาตา่งชาต,ิ” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่16 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2538), หนา้ 173. 
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พลเมือง ที่จะมามัวงอมืองอตีน แต่งตัวหน้าตาท่าทาง นั่งพับเพียบเรียบ
ร้อยเป็นกุลสตร ี ก็ไม่มีข้าวปลาอาหารกรอกหม้อ”12 หรือการที ่  
“ครูบาอาจารย์ชอบยกตัวอย่างนางเอกในวรรณคดีเป็นตัวอย่างกุลสตรีไทย 
แต่ไม่ยอมบอกว่าทุกนางมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยแล้วอาย ุ14-15 อันเป็นวัย
เจรญิพนัธุ ์ เริม่มกีำหนดั แตไ่มม่กีารคมุกำเนดิ”13 ทำใหเ้อกสารประเภทนี ้ 
มคีวามสำคญัตอ่ความทรงจำรว่มเกีย่วกบัเพศวถิขีองผูค้นในอดตีของสงัคม
การเมืองไทย บทบาทที่ทาง การนำเสนอร่างกาย และการควบคุมกำกับ
เรื่องเพศให้อยู่ในสถาบันการแต่งงาน กลายเป็นฐานสำคัญที่ถูกขยายและ
ตอกยำ้ทัง้โดยสือ่และสถาบนัการศกึษา 

 หลายแง่มุมที่คนจดจำว่าเป็นค่านิยมหรือวิถีปฏิบัติเรื่องเพศของ
คนในอดีต ถูกทำความเข้าใจผ่านกรอบความหมายเรื่องเพศเฉพาะชนชั้น
และช่วงเวลา การตรวจสอบแง่มุมเรื่องเพศวิถีที่ถูกนำเสนอในหนังสือ
ตระกลูนีน้า่จะทำใหไ้ดเ้หน็ความทรงจำหรอืความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งเพศใน
อดีต หรือในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยตามที่คนไทยเชื่อได ้การตีความ
เปน็อยา่งอืน่โดยผูรู้ห้ลายทา่นทีผ่ลติงานสำหรบัผูอ้า่นทัว่ไปหรอืผูส้นใจโดย
ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังเช่นงานของสุจิตต ์วงษ์เทศ ที่ได้ยกเป็นตัวอย่างใน
ย่อหน้าที่แล้ว ไม่สามารถจะสั่นคลอนความเข้าใจตามอุดมการณ์นี้นัก 
อย่างไรก็ตาม งานของนักวิชาการ/ผู้รู้เหล่านี้ก็ได้นำเสนอระบบความเชื่อ  
ความหมายที่แตกต่างไปจากความเข้าใจหลักที่ผู้คนยึดถือ และกลายเป็น
อาณาบริเวณสำคัญหนึ่งของการโต้เถียงเรื่องเพศในสังคมไทย การเปรียบ
เทียบงานกลุ่มนี้ทำให้ได้เห็นทั้งภาพความเชื่อที่ถูกผลิตซ้ำไปพร้อมกับการ
ยกขอ้มลูเกีย่วกบัแงม่มุตา่งๆ ของคา่นยิมและวถิปีฏบิตัเิรือ่งเพศวถิทีีไ่ดถ้กู
บันทึกไว้เกี่ยวกับคนที่เคยอยู่ในอาณาบริเวณที่ปัจจุบันเป็นรัฐไทยมาปะทะ
กบัความเชือ่เหลา่นัน้  

12 สจุติต ์วงษเ์ทศ, “ความเปน็ไทย “คลมุถงุชน” วยัรุน่ซกุซนไม ่“คลมุถงุยาง,” ข่าวสด (14 
กรกฎาคม 2547), หนา้ 6. 

13 เรือ่งเดยีวกนั. 
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เพศวิถีในประวัติศาสตรไทย: 
รองรอยของความหมายและวิถีปฏิบัติ 
ทางเพศของคนในอาณาเขตของรัฐไทย 
 

 

 

ในกระบวนการค้นคว้าและตีความข้อมูล ทำให้ได้เห็นประเด็นสำคัญ
ทีน่า่จะไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวเ้กีย่วกบัหวัขอ้หลกัของการวจิยั และความ 

พยายามจะตรวจสอบและทำความเข้าใจ “เรื่องเพศในประวัติศาสตร์”  
และ “ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ” ผูท้ีคุ่น้เคยกบัฐานคดิทางวชิาการทีใ่หค้วาม
สำคญักบัความแตกหกัขาดวิน่ ไมส่อดคลอ้งเปน็เรือ่งราวเดยีวอยา่งชดัเจน
ของปรากฏการณ์ทางสังคม คงจะไม่ประหลาดใจกับข้อสังเกตหลาย 
ประการนี้นัก อย่างเช่นแง่มุมและการเข้าใจว่าอะไรคือประวัติศาสตร ์การ
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ของเพศวิถีที่ทำให้การศึกษานี้อาจเข้าข่ายมองย้อน
เวลา โดยอาศัยกรอบความหมายหรือเลนส์ของช่วงปลายศตวรรษที ่20 
ตอ่ตน้ศตวรรษที ่21 และความไมช่ดัเจนของการตเีสน้ลอ้มกลุม่วฒันธรรม
ที่เรียกว่าไทยในฐานะหน่วยที่ศึกษา ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับเส้นเขตแดนของ
รัฐสมัยใหม่ตามความเข้าใจของคนทั่วไป ประเด็นเหล่านี้ควรจะได้กล่าวถึง 
ไว ้เพื่อจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจการถกเถียงและความซับซ้อนของหลายแง่มุม
ของเพศวถิใีนชว่งเวลาตา่งๆ ทีถ่กูนำเสนอไดม้ากขึน้ 
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ประวัติศาสตร์ การเมืองและความทรงจำร่วม 

สำหรบัคนจำนวนไมน่อ้ย ประวตัศิาสตรค์อืเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในอดตี
ทีถ่กูบนัทกึและเลา่ขาน การศกึษาประวตัศิาสตรจ์งึเปน็เรือ่งของการคน้หา
วา่อะไรเกดิขึน้ หรอืใครเคยทำอะไร อยา่งไร โดยตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลู
ใหถ้กูตอ้งตาม “ความเปน็จรงิ” ของเรือ่งทีเ่กดิขึน้ ประวตัศิาสตรย์งัถกูมอง
ในฐานะบทเรยีนจากอดตี ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการทำความเขา้ใจสถานการณ ์ 
ในปัจจุบัน การเรียนรู้ประสบการณ์ของคนในอดีตทำให้เราได้เห็น
วิวัฒนาการของประเด็นสำคัญๆ ในสังคมการเมือง และอาจจะได้แนวคิด
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมที่คนรุ่นก่อนๆ ใช้แล้วได้ผล การมอง
ประวัติศาสตร์เช่นนี้ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่า ความเป็นมาเป็นไปของ
สังคมมีความสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้เราสามารถลำดับ
เรื่องราวตามลำดับเวลาได้อย่างเป็นระเบียบ เช่น วิวัฒนาการของสังคม
การเมอืงไทยทีเ่ปน็เสน้ตรงตอ่เนือ่งจากสโุขทยั-อยธุยา-รตันโกสนิทร ์ 

นอกจากนี ้คนหลายกลุม่ยงัมแีนวโนม้จะตคีวามทำความเขา้ใจเรือ่ง
ราวในอดีตที่ได้รับรู ้ โดยใช้กรอบความหมายและค่านิยมในบริบทของตน 
มากกว่าจะพยายามทำความเข้าใจโลกทัศน์และโยงใยของความหมายที่
เฉพาะเจาะจงในแต่ละช่วงเวลา คนในอดีตถูกมองว่าไม่ต่างจากคนใน
ปัจจุบันนัก คือมีวิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยมคล้ายคลึงกัน ถ้าย้อนเวลา
ไปเจอกนัไดก้จ็ะพดูกนัรูเ้รือ่ง โดยไมไ่ดต้ระหนกัวา่ภาษา ความหมาย และ
วิถีชีวิตของแต่ละช่วงเวลา อาจจะต่างกันมากเกินกว่าจะสื่อสารกันได้
งา่ยๆ14  

14 การมองคนในอดตีโดยเนน้ความตา่งหรอืความเหมอืนนี ้อาจเทยีบเคยีงไดก้บัแนวทางทีค่นใช้
ในการทำความเข้าใจคนต่าง “วัฒนธรรม” คืออาจจะตีความคนอื่นโดยอาศัยกรอบความ
หมายที่ตนเองคุ้นเคย หรือตระหนักและเน้นความแตกต่างระหว่างตนเองกับคนต่าง
วฒันธรรม 
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การอ่านข้อมูลและบันทึกต่างๆ ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตมี
ลักษณะขาดวิ่น ไม่ต่อเนื่องและบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง15 มากกว่าจะเป็น
เรื่องราวโดยมีโครงเรื่องชัดเจน เข้าใจได้ง่ายเหมือนละครย้อนยุคหรือ
ภาพยนตรป์ระเภทตำนานของมหาบรุษุทีค่นไทยคุน้เคย ขอ้มลูทีเ่หลอืรอด
ใหไ้ดค้น้ควา้ศกึษากนัผา่นการคดัสรรในหลายชว่งเวลาโดยเหตผุลตา่งๆ กนั   
โดยอีกหลายเรื่องราวหรือหลายมุมมองไม่ได้เหลือรอดหรือถูกบันทึกไว ้
ประวัติศาสตรก์ระแสหลกัของภาครัฐและชนชั้นนำทีม่ักจะถูกถา่ยทอดผา่น
ระบบการศึกษาที่เป็นทางการและสื่อกระแสหลัก จึงผ่านการเลือกรับรู ้
เลือกเล่า เลือกถ่ายทอด ที่สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจของช่วงเวลา 
‘ปัจจุบัน’ มากกว่าจะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เป็น ‘ความจริง’ หรือ
เลา่เรือ่งอยา่งทีเ่กดิขึน้  

เรื่องราวที่ได้รับรู้กันว่าเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาต ิ  
ต้องอาศัยการร้อยเรียง จับเหตุการณ ์สถานการณ ์บันทึกความทรงจำที ่ 
ขาดวิ่นเหล่านี ้ ให้อยู่ในโครงเรื่องเดียวกันที่สะท้อนความเชื่อค่านิยม  
ร่วมสมัย มากกว่าจะเป็นความเข้าใจและความหมายของผู้คนในช่วงเวลา
เฉพาะทีผ่า่นมา เรือ่งราวทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไปวา่เปน็ประวตัศิาสตรไ์ทย เปน็ผล  
ของการเรียบเรียงเหตุการณ์ที่กระจัดกระจายในโครงเรื่องใหญ ่ที่ธงชัย 
วินิจจะกูลเรียกว่า “ประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม”16 สิ่งที่เราจดจำว่า
คือความเป็นมาเป็นไปในอดีต ที่เป็นระบบระเบียบ เรียงตามลำดับเวลา 
เข้าใจได ้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างชัดเจน ได้ผ่านการจัดระเบียบและคัดสรร   
เพื่อการเล่าเรื่องตามโครงเรื่องหลักที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างและตอกย้ำ
ความเปน็ชาตทิีท่ำใหค้นรบัรูค้วามเปน็มาและชะตากรรมรว่มกนั 

15 Jeffrey Weeks, Sexuality and Its Discontents: Meanings, Myths and Modern 
Sexualities (London: Routledge, 1985), p. 9.  

16 ธงชยั วนิจิจะกลู, “ประวตัศิาสตรไ์ทยแบบราชาชาตนิยิม จากยคุอาณานคิมอำพราง สูร่าชา
ชาตินิยมใหม ่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่23 
ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2544), หนา้ 56-65. 
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ธงชัย วินิจจะกูล ได้กล่าวถึงความจริงทางประวัติศาสตร์สองระดับ
ในสังคมไทย คือความจริงที่ระดับลัทธิความเชื่อหรืออุดมการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์และความจริงตามการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร ์  
ดูเหมือนว่าความเชื่อเรื่องเพศวิถีอย่างที่เป็นอยู่กลับมีอิทธิพลต่อความ
เข้าใจของคน โดยไม่ได้สนใจจะตรวจสอบกับการหาความรู ้ แต่แทนที่
ว่าการเข้าถึงความจริงตามการค้นคว้าทางวิชาการจะยกระดับความรู้
ประวัติศาสตร ์ปรับเปลี่ยนความเชื่อหรืออุดมการณ์ของสังคม กลับกลาย
เป็นว่าลัทธิอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร์กำหนดชี้นำการหาความจริงทาง
วิชาการ17 ประวัติศาสตร์ที่ถูกบอกเล่าตามโครงเรื่องเช่นนี ้มีอิทธิพลต่อ
ความทรงจำร่วมสมัยของคนในสังคม และจำกัดการมองประเด็นและการ
เลอืกทางเลอืกตา่งๆ ของผูค้น18 ความพยายามจะเสนอขอ้มลูหลกัฐานวา่
ประวัติศาสตร์ที่ผู้คนจดจำไม่ได ้ เป็นอย่างที่เชื่อหรือเข้าใจกันจึงไม่ค่อย  
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งคำถามกับความเชื่อที่ยึดถือกันนัก   
แต่การนำเสนอผลการศึกษาที่ขัดกับความเชื่อหรือโครงเรื่องหลักตามแนว
อุดมการณ์กลับทำให้ผู้นำเสนอเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถาม อิทธิพลของอดีตใน
การจัดการและนิยามความทรงจำร่วมสมัย หรือความเป็นไปในปัจจุบัน
เปน็ผลของปจัจยัในอดตีทีท่ิง้ปญัหาคา้งคา  

การศึกษานี้ตระหนักถึงความขาดวิ่นไม่ต่อเนื่องของข้อมูลบันทึก
ต่างๆ ทางประวัติศาสตร ์ที่ไม่ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวเดียวกัน การ
ตีความหลายประการในงานต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยนี ้ ได้รับอิทธิพลหรือเป็น
ความพยายามจะตั้งคำถามกับความสอดคล้องเข้าใจได ้และเต็มไปด้วย
รายละเอียดที่ขัดแย้งกันเอง และเข้าใจอุดมการณ์หลายประการที่กำกับ
โครงเรื่องหลักของประวัติศาสตร์กระแสหลัก ที่คนในสังคมไทยคุ้นเคยหรือ
ยึดถือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจร่วมสมัยมีบทบาทในการจัดการความทรง

17 ธงชัย วินิจจะกูล, “ความจริงและการหาความจริงทางมนุษยศาสตร์,” ความจริงใน
มนุษยศาสตร์ , สุวรรณา สถาอานันท ์ บก. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2549), หนา้ 43. 

18 Weeks, Sexuality and Its Discontents, p. 10. 
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จำรว่มของผูค้น ขณะเดยีวกนัหลายเรือ่งราวในสงัคม เชน่ การโตเ้ถยีงและ
ค่านิยมเรื่องเพศกระแสหลักก็ได้รับผลกระทบจากความทรงจำ หรือความ
เชื่อเกี่ยวกับความเป็นไปและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ความสัมพันธ์ที ่ 
ซับซ้อนนี้และความไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันของประวัติศาสตร ์อาจทำ
ให้คนที่คาดหวังจะหาคำตอบหรือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ผิดหวัง 
เพราะดูเหมือนสิ่งที่ถูกนำเสนอจากการศึกษาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนอย่าง
ทีค่าดหวงั  

เพศวิถี: ความหมายและองค์ประกอบที่ ไม่คงที่ 

การทำความเข้าใจว่าเพศวิถีหมายถึงอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะ
ความหมายของเพศวถิตีามทีเ่ขา้ใจกนั ครอบคลมุหลายแงม่มุของชวีติทาง
สังคมที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการร่วมเพศและความสัมพันธ์ทางเพศ มีการ  
ตัง้ขอ้สงัเกตถงึประวตัศิาสตรเ์พศวถิตีามนยิามทีเ่ขา้ใจในเวลานีว้า่นา่จะสัน้
มาก เพราะการนยิามเพศวถิโีดยครอบคลมุอาณาบรเิวณทีก่วา้งขวางเชน่นี ้
เป็นปรากฏการณ์เฉพาะช่วงเวลา มากกว่าจะเป็นสากลในทุกเวลาและ
สถานที่19 เพศวิถีถูกเข้าใจโดยนักสังคมศาสตร์ว่า หมายรวมถึงเพศสภาพ 
การเจรญิพนัธุ ์ครอบครวั การเลีย้งดกูลอ่มเกลาสมาชกิใหม ่ความรกั และ 
‘การรว่มเพศ’ แตล่ะเรือ่งมลีกัษณะและพลวตัของตนเอง และรว่มกนันยิาม 
กำหนด กำกับอาณาบริเวณของเพศวิถี20 แต่เรื่องเพศและเพศวิถีไม่ได้มี
ความหมายคงที ่ตระกูลคิดที่เชื่อว่าเพศวิถีเป็นผลของการประกอบสร้าง
ทางสงัคม เชือ่วา่ความหมาย คา่นยิม และพฤตกิรรมทางเพศของคนแปร
เปลี่ยนไปในแต่ละวัฒนธรรมหรือช่วงเวลา รวมทั้งช่วงเวลาในชีวิตของคน

19 David Halperin, “Is There a History of Sexuality,” in Philosophy and Sex, ed. 
Robert B.Baker, Kathleen J. Winiger, and Frederick A. Elliston (New York: 
Prometheus Books,1998), p. 413. 

20 Robert Padgug, “Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in History,” in 
Philosophy and Sex, ed. Robert B.Baker, Kathleen J. Winiger, and Frederick 
A. Elliston (New York: Prometheus Books,1998), p. 435. 
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ด้วย21 เรื่องเพศถูกเข้าใจและให้ค่าอย่างแตกต่างกันในบริบทที่ต่างกัน 
อาณาบริเวณที่ถูกรวมหรือจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพศวิถีตามที่นักสังคม  
ศาสตร์เข้าใจ อาจไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับเรื่องเพศ ตัวตนในทางเพศ หรือวิถี
ชวีติทางเพศในระบบความหมายทีต่า่งไป รปูแบบการกระทำหลายประการ
ที่ดูเหมือนกันอาจมีความหมายและที่ทางต่างกันไป เช่น การร่วมเพศ
ระหว่างชายกับชายถูกเข้าใจต่างกันในช่วงเวลาและบริบทที่ต่างกันไป การ
มีรสนิยม แนวโน้ม หรือการกระทำทางเพศกับคนเพศเดียวกัน อาจไม่ได้
นำไปสู่การมองตนเองหรือถูกมองในฐานะ ‘เกย์’ หรือ ‘ชายรักชาย’ แต ่ 
เป็นเรื่องของสิทธิหรืออภิสิทธิ์ของชนชั้น22 การเปรียบเทียบข้ามเวลาหรือ
มองพฤติกรรมและวิถีทางเพศ โดยโยงใยความหมายและค่านิยมแบบ 
“สมยัใหม”่ ทำใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไปได ้

อันที่จริงการศึกษาเพศวิถีข้ามช่วงเวลาไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแง่มุม
ต่างๆ ที่ถูกจัดว่าเป็นเรื่องเพศวิถีในเวลานี ้ ไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นเรื่อง
เป็นราวในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นัก เช่นเดียวกับอีกหลายเรื่องราว  
ในอาณาบรเิวณทีน่อกเหนอืไปจากการเมอืงของรฐั คนหลายกลุม่ทีถ่กูเรยีก  
วา่เปน็ “คนนอกประวตัศิาสตร”์ ไมไ่ดถ้กูกลา่วถงึในบนัทกึทีใ่หค้วามสำคญั
กับชนชั้นนำ และบทบาทของคนเหล่านั้นในด้านการทหาร การฑูต และ
การเมือง และชนชั้นนำที่ถูกกล่าวถึงก็ไม่ได้รวมหญิงชนชั้นสูงไว้ด้วย23 
ประวตัศิาสตรจ์งึเปน็เรือ่งของชนชัน้นำผูช้าย การศกึษาทีต่อ้งการจะสำรวจ
ตรวจตราทำความเข้าใจแง่มุมอื่นของชีวิตในสังคมการเมือง นอกเหนือ  
ไปจากเรือ่งเหลา่นีจ้งึเปน็ไปอยา่งยากลำบาก เพราะความทีเ่รือ่งของ “บา้น
เมือง” ไม่ใช่เรื่อง “ในบ้าน”24 วิถีชีวิตและความเป็นไปในอาณาบริเวณ 

21 Michael S. Kimmel, The Gender of Desire: Essays on Male Sexuality (Albany: 
State University of New York Press, 2005), p. 68.  

22 Padgug, “Sexual Matters,” p. 441. 
23 ไชยนัต ์รชัชกลู คำนำหนงัสอื จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับ

กระแสวัฒนธรรมตะวันตก, หนา้ (8)-(9). 
24 หลง ใส่ลายสือ, “ประวัติสยามฉบับผู้หญิงแต่ง จดหมายความทรงจำ “เจ้าครอกวัดโพ”” 

ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่24 ฉบบัที ่10 (สงิหาคม 2546), หนา้ 34. 
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“สว่นตวั” ทัง้ของชนชัน้นำและชนชัน้ลา่งๆ ลงไปไมไ่ดถ้กูบนัทกึไว ้ซึง่กพ็อ
จะเข้าใจได ้ เนื่องจากบรรดาชนชั้นนำทั้งหลายไม่ต้องคิดหรือทำอะไร  
ต่ออะไรหลายอย่างเอง เพราะมีคนอื่นทำให ้อย่างเช่นการทำครัว หรือ
ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ไปจนถึงเครื่องแต่งกาย กลายเป็นเรื่องจำเป็น  
ที่ไม่สำคัญสำหรับคนที่ต้องทำเรื่องอื่นที่ถูกให้คุณค่าว่าสำคัญกว่า เพราะ
เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของ “ชาติ” หรือครัวเรือน หรือการแสวงหา
อำนาจถูกให้ค่าว่าสำคัญกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลครัวเรือนและ
คนในครัวเรือน เรื่องราวของบ้านเมืองและการเมืองของชนชั้นนำก็ไม่ได ้ 
ถกูบนัทกึและนำเสนออยา่งครบถว้น แตผ่า่นกระบวนการคดัสรรอนัเปน็ผล
มาจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองด้วย ประวัติศาสตร์ถูกบอกเล่าและ
จดจำผา่นการเลอืกและตคีวามของผูม้อีำนาจ  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพและเพศวิถีที่มองเห็นได้ชัดจาก
ประวัติศาสตร์กระแสหลัก จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรสตร ีอย่างพระสุริโยไท  
ที่คนไทยคุ้นเคยจากการเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนหรือจากภาพยนตร ์
ที่ดูจะให้ภาพของพระสุริโยไท เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำและนัก
ยทุธศาสตรท์างการเมอืง สอดคลอ้งกบัคณุสมบตัขิองผูห้ญงิเกง่ของศ. 20 
ต่อต้นศ. 21 ภาพเช่นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าต่างไปจากคุณสมบัติของหญิง  
คู่บารมีกษัตริย ์ตามมาตรฐานเดิมของคนสยามในช่วงเวลานั้น25 และใช ้ 
ค่านิยมสมัยใหม่ของหญิงแกร่งหญิงเหล็กไปสร้างภาพของพระสุริโยไท   
เพื่อการบริโภคของคนในช่วงศตวรรษที ่21 เสียมากกว่า มิติเพศวิถีที่
ปรากฏในประวัติศาสตร์กระแสหลักที่คนไทยคุ้นเคย เป็นไปในทางการ
ประณามทางสงัคม ทีผู่แ้พใ้นการตอ่สูแ้ยง่ชงิอำนาจของชนชัน้นำถกูใหภ้าพ
ว่าละเมิดข้อห้ามหลักในทางเพศ เพราะอย่างนี ้ท้าวศรีสุดาจันทร ์ซึ่งเป็น
หญิงที่มีอิทธิพลในราชสำนักและการเมืองภาครัฐ จึงถูกให้ภาพว่า “คบชู ้
(กับขุนวรวงศาธิราช) ฆ่าผัว (คือสมเด็จพระไชยราชาธิราช) ฆ่าลูก (คือ  

25 ธงชยั วนิจิจะกลู “สรุโิยไท ประวตัศิาสตรฉ์บบันางแกว้,” ศิลปวัฒนธรรม ปทีี ่22 ฉบบัที ่
12 (ตลุาคม 2544), หนา้ 55-57. 
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พระยอดฟ้า) และข้อกล่าวหาอื่นๆ อีกมาก” หลังจากพระไชยราชา  
หมดอำนาจลง26 หรือคนไทยมักจะมีความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าฟ้าธรรม
ธเิบศรไ์ชยเชษฐสรุวิงศ ์หรอืเจา้ฟา้กุง้ เปน็เรือ่งของการมคีวามสมัพนัธก์บั
พระสนมของพระราชบิดา จนถูกลงพระราชอาญาและสิ้นพระชนม์ลง27 
โดยไมไ่ดต้ระหนกัถงึความขดัแยง้ในราชสำนกั ความขดัแยง้เกีย่วกบัศาสนา  
คริสต ์รวมทั้งความเป็นไปได้ที่มีการวางแผนจะก่อการยึดอำนาจรัฐโดย  
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐสุริวงศ ์แง่มุมเรื่องเพศและเรื่องราวของผู้หญิง
ที่ถูกจัดว่าเป็นคนนอกประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งถูกบันทึกอยู่บ้าง โดย  
เชือ่มโยงกบัการเมอืงของราชอาณาจกัร 

จากการสำรวจงานวิจัยพบว่า มีงานจำนวนหนึ่งที่พยายามศึกษา  
แง่มุมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีในความเข้าใจร่วมสมัยในเชิง 
“ประวัติศาสตร์” เช่น ความหมายและความสำคัญของพรหมจรรย ์
สถาบันการแต่งงาน หรือการค้าบริการทางเพศ ในสังคม “ตะวันตก”   
การศึกษาที่ยกมาเป็นตัวอย่าง 3 เรื่อง ให้ภาพที่ซับซ้อนเกี่ยวกับลักษณะ 
นิยาม และบทบาทที่ทางของสถาบันหรือลักษณะเหล่านี้ที่ ไม่คงที ่  
แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสถานที ่ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเมอืงและระบบการใหค้ณุคา่ ทำใหค้วามหมายและทีท่างของความเชือ่
และสถาบนัเหลา่นีแ้ปรเปลีย่นไปดว้ย  

งานที่ยกมาเป็นตัวอย่างในย่อหน้าต่อๆ ไป เป็นความพยายาม
ศึกษาประวัติศาสตร์ของแง่มุมเพศวิถีในสังคมการเมืองเฉพาะ ซึ่งดูเหมือน
จะจำกัดขอบเขตของการศึกษาอยู่มากแล้ว แต่ก็ทำให้เห็นร่องรอยว่า   
การศึกษาเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องของเพศวิถีกระแสหลักในบริบทนั้น โดยยัง
ไม่ได้รวมเอาเพศวิถีกระแสรองที่อยู่ร่วมเวลาและพื้นที่ไว้ด้วย หรือได้นำ
เสนอการปะทะของความหมายของปรากฏการณ ์ที่เป็นผลของการนิยาม
และใหค้ณุคา่ตา่งกนัของเพศวถิหีลายแบบ 

26 บทบรรณาธกิาร, “ทา้วศรสีดุาจนัทร ์“แมห่ยวัเมอืง” ใครวา่หลอ่นชัว่?,” ศิลปวัฒนธรรม,   
ปทีี ่20 ฉบบัที ่10 (สงิหาคม 2542), หนา้ 12. 

27 เทพมนตร ีลมิปพยอม, การบ้านการเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง, สจุติต ์วงษเ์ทศ บก. (กรงุเทพฯ: 
มตชิน, 2541), หนา้ 49-86. 
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เช่นการสำรวจความหมายและที่ทางของ “พรหมจรรย์” ในสังคม
อเมรกินัพบวา่ ความหมายและคณุคา่ของพรหมจรรยไ์มไ่ดค้งทีใ่นทกุบรบิท 
วัฒนธรรมต่างๆ ให้คุณค่าของพรหมจรรย์แตกต่างกันไป และในระบบ
ความเชื่อเดียวกันก็ให้คุณค่าและความหมายเกี่ยวกับพรหมจรรย์แตกต่าง
กันไปในแต่ละช่วงเวลา แม้ว่าแง่มุมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับพรหมจรรย์จะ
ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่การมองว่าพรหมจรรย์เป็นเรื่องของผู้หญิง 
และการสูญเสียพรหมจรรย์เกิดขึ้นเมื่ออวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าไป  
ในอวัยวะเพศหญิง (เพราะการกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้) 
เนื่องจากพรหมจรรย์ในความหมายนี้ไม่มีอาการปรากฏให้เห็นภายนอกได ้
ทำใหม้คีวามพยายามอยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะกำหนดตวับง่ชี ้เพือ่จะตดัสนิความ
เปน็พรหมจรรยข์องผูห้ญงิ ซึง่นำไปสูค่วามเชือ่สบืเนือ่งมากมายหลายเรือ่ง
ว่า ลักษณะอาการอย่างไรบ่งบอกพรหมจารีของผู้หญิง ความหมายของ
พรหมจรรยใ์นปลายศตวรรษที ่20 ไดข้ยายไปหมายรวมถงึ การเปน็พรหม
จรรย์ในเรื่องเพศที่ไม่เคยทำ เช่น ผู้ที่เคยร่วมเพศระหว่างชายหญิง แต่ไม่
เคยรว่มเพศในรปูแบบอืน่ๆ กน็บัวา่ยงัเปน็พรหมจรรยใ์นรปูแบบอืน่ๆ ทีย่งั
ไม่เคยเกี่ยวข้องได้28 ความหมายของพรหมจรรย์ในความเข้าใจของหลาย
คนจงึไมใ่ชเ่รือ่งของการเคย หรอืไมเ่คยรว่มเพศในรปูแบบระหวา่งชายหญงิ
เทา่นัน้ 

งานที่ศึกษาสถาบันการแต่งงานในสังคมอเมริกัน เช่นงานของ   
Stephanie Coontz ทำใหเ้หน็ภาพขององคป์ระกอบและทีท่างของสถาบนั
การแต่งงานและครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ผู้ศึกษา  
ตั้งคำถามกับมายาคติเกี่ยวกับค่านิยมเรื่องครอบครัวแบบพ่อแม่ลูก ซึ่ง  
กลายเปน็ประเดน็โตเ้ถยีงเชงินโยบายทีส่ำคญัยิง่ในสงัคมอเมรกินั เมือ่ผูน้ำ
การเมืองนำเสนอความหวาดวิตกเกี่ยวกับความเปราะบางหรือวิกฤติของ
สถาบันครอบครัว29 งานอีกชิ้นหนึ่งของเธอเป็นการศึกษาประวัติศาสตร ์ 

28 Hanne Blank, Virgin: The Untouched History (New York: Bloomsbury, 2007). 
29 Stephanie Coontz, The Way We Never Were: American Families and the 

Nostalgia Trap (New York: Basic Books, 2000). 

 

�������������.indd   26 10/5/08   11:41:22 PM



��ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

ของสถาบนัการแตง่งานใน “ตะวนัตก” ทีก่ารตดัสนิใจวา่ใครควรจะแตง่งาน  
กับใคร และการดำรงอยู่ของการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของความปรารถนาของ
หญิงชายในฐานะปัจเจก หรือเด็กที่เป็นผลผลิตของความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหวา่งสามภีรรยา แตส่ถาบนัการแตง่งานมบีทบาทหนา้ทีส่ำคญัมากมาย 
ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของความมัน่คงและกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ และปจัจยัการ
ผลติของครวัเรอืน เชน่ การเพิม่จำนวนแรงงาน และการแบง่ปนัทรพัยากร 
ผา่นการสรา้งความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิการสรา้งพนัธมติรทางการเมอืง
และการทหาร ไปจนถึงการสืบทอดทรัพย์สิน การศึกษา และการปกป้อง
คุ้มครองสมาชิกของครัวเรือน ปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่มีความสำคัญยิ่ง  
ในการตัดสินว่าใครควรจะแต่งงานกับใคร30 ถ้ามองงานนี้ต่อเนื่องจากการ  
ศึกษาก่อนหน้านี้ของผู้เขียน จะเห็นความพยายามตั้งคำถามกับความเชื่อ
หลกัเกีย่วกบัการแตง่งานและสถาบนัครอบครวัในสงัคมอเมรกินั ทีใ่หค้วาม
สำคัญกับความรักแบบโรแมนติก และหน้าที่ด้านจิตใจของการแต่งงาน 
ภาพของการแต่งงานและครอบครัวที่คนหลายกลุ่มยึดมั่นว่าต่อเนื่องมา  
แตอ่ดตีกาลดจูะเปน็ผลผลติของชว่งเวลาทีไ่มน่านนกั 

การศึกษาการค้าบริการทางเพศและอาชีพ “โสเภณี” ให้ภาพที่  
แปรเปลี่ยนไม่คงที่ของสถาบันและกิจกรรมนี ้การสำรวจข้ามช่วงเวลา   
ตั้งแต่บาบิโลนมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองกับปรากฏการณ ์“Comfort 
Women” และการเคลื่อนไหวของขบวนการผู้หญิงและผู้ค้าบริการทางเพศ
ในศตวรรษที ่20 ทำให้การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการซื้อขาย ที่ทาง  
ในสังคมและการตัดสินเชิงศีลธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง
และอิทธิพลของความเชื่อทางศาสนา ทำให้การค้าบริการทางเพศถูกมอง
ต่างกันมากในแต่ละบริบท31 การศึกษาในบริบทไทยก็เห็นความไม่นิ่งของ
รปูแบบและทีท่างของการคา้บรกิารทางเพศ จากการทีร่ฐัมองกจิกรรมนีว้า่  

30 Stephanie Coontz, Marriage, a History: How Love Conquered Marriage (New 
York: Penguin Books, 2005). 

31 Nils Johan Ringdal, Love for Sale: A World History of Prostitution, 
translated by Richard Daly (New York: Grove Press, 2004). 
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ถกูกฎหมายและเกบ็ภาษจีากผูค้า้ในชว่งอยธุยา มาจนถงึการเปลีย่นแปลง
นโยบายของรัฐที่เป็นผลมาจากการผลักดันขององค์กรระหว่างประเทศ   
รูปแบบและลักษณะของผู้ค้าและวิธีการค้าบริการทางเพศก็แปรเปลี่ยนไป
ตามการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิ32 

ปํญหาว่าด้วยหน่วยที่ศึกษา: ขอบเขตของวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย 

แง่มุมสำคัญของโจทย์ของการวิจัยนี ้คือ ความคาดหวังให้ศึกษา
ประวตัศิาสตรเ์พศวถิใีนสงัคมไทย คำทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่จะเปน็ “ประวตัศิาสตร”์   
หรอื “เพศวถิ”ี ตา่งกไ็มน่ิง่หรอืชดัเจนสอดคลอ้ง ดงัทีไ่ดต้ัง้ขอ้สงัเกตไปแลว้  
ข้างต้น สังคมไทยและความเป็นไทยซึ่งเป็นมิติสำคัญหนึ่งในการตีกรอบ
ขอบเขตของหน่วยที่ศึกษาเองก็มีปัญหาอยู่มาก ความเป็นไทยอย่างที ่ 
คุ้นเคยกันในเวลานี ้ เป็นผลผลิตของการประกอบสร้างของรัฐในศตวรรษที ่  
20 การศึกษาแง่มุมเชิงวัฒนธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจระบบความหมาย
ของผูค้น มกัจะประสบปญัหาสำคญัสองประการ ไดแ้ก ่การทำใหภ้าพของ
หนว่ยทางวฒันธรรมทีศ่กึษามคีวามชดัเจน เนือ่งจากหนว่ยทางวฒันธรรม
ต่างไปจากองค์กรทางสังคมและการเมืองอื่นๆ ที่มีขอบเขตและอาณา
บริเวณที่ชัดเจน33 การศึกษาแง่มุมเชิงวัฒนธรรมไทยโดยใช้อาณาเขตของ
รฐัไทยเปน็เครือ่งแบง่หนว่ยทีศ่กึษาทำใหไ้ดเ้หน็ปญัหาทีน่า่สนใจ เมือ่หนว่ย
ทางวฒันธรรมและหนว่ยทางการเมอืงอยา่งรฐัไมไ่ดซ้อ้นทบักนัพอด ีกลา่ว  
คือ ในอาณาเขตของรัฐดูจะมีหลายระบบความเชื่อความหมายที่ต่างกัน 
มากบ้างน้อยบ้าง ความไม่สอดคล้องเช่นนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามได้ว่า 
สงัคมไทยหรอืเพศวถิแีบบไทยนัน้หมายถงึของใครกนัแน ่

32 ดารารัตน ์ เมตตาริกานนท์, โสเภณีกับนโยบายของรัฐไทย พ.ศ. 2411-2503, 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2526. 

33 Marc Howard Ross, “Culture and Identity in Comparative Political Analysis,” in 
Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, ed. Mark Irving 
Lichbach and Alan S. Zuckerman (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997), p. 61. 
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ปญัหาอกีประการหนึง่ของการศกึษาระบบความหมายกค็อื กลุม่คน
ทีม่องวา่ตนเองมอีตัลกัษณท์างวฒันธรรมเดยีวกนั เชน่ เปน็คนไทยเหมอืน
กัน ก็มีความแตกต่างกันเองอยู่มากในเรื่องค่านิยม วิถีชีวิตฯลฯ34 ข้อมูล  
ที่ใช้ในการศึกษานี้ได้ให้ภาพของความหลากหลายในระบบความหมายและ
คุณค่าที่อยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกันของรัฐไทย เช่นที่ทางของเรื่อง
เพศถูกมองต่างกันอยู ่ เมื่อพิจาณาจากบันทึกหรือเอกสารที่มีการค้นพบ  
ในอาณาเขตของรัฐไทย ถ้าจะใช้ภูมิภาคที่คนไทยคุ้นเคยเป็นเครื่องแบ่ง   
ก็จะได้เห็นความต่างหลายประการในเรื่องเพศวิถ ีที่สะท้อนในเอกสาร  
หลักฐานที่ถูกผลิตขึ้นหรือค้นพบในบริเวณที่ต่างกัน นอกจากนี ้คนต่าง  
ชนชั้นในสังคมก็มีวิถีปฏิบัติและกติกาเรื่องเพศต่างกันอยู่มาก ดังจะได ้ 
ขยายความตอ่ไป  

เนื่องจากบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในอดีตที่เหลือรอดมาให้ได้
ศึกษากันนั้น เป็นเรื่องของชนชั้นสูงและการเมืองของราชอาณาจักร ที่มี
การจดัระเบยีบในเรือ่งของลำดบัเวลาและเหตกุารณต์ามโครงเรือ่งหลกัของ
ประวตัศิาสตรก์ระแสหลกั/ภาครฐั บนัทกึฝรัง่ทีท่ำใหเ้ราไดเ้หน็รายละเอยีด
หลายประการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของสามัญชนก็มักจะเป็นเรื่องราวของคนที่
อยูใ่นศนูยก์ลาง ทำใหข้อ้มลูดจูะกระจกุตวัตามภมูภิาคและชนชัน้ทางสงัคม 
คือมักจะเป็นเรื่องของคนภาคกลาง (คนอยุธยาหรือคนกรุงเทพฯ) และ
ของชนชั้นสูง ความจำกัดนี้ทำให้การทำความเข้าใจข้อมูลต้องอาศัยความ
ระมดัระวงัทีจ่ะไมเ่หมารวมความเปน็ไทย35 

ผู้วิจัยตระหนักถึงความซับซ้อนและสับสนเกี่ยวกับการนิยามว่า 
อะไรคือสังคมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย แต่ได้หยิบยืม
เอาการแบ่งลำดับเวลาตามโครงเรื่องของประวัติศาสตร์ภาครัฐ มาเป็นจุด

34 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 63. 
35 ประเดน็เรือ่งความเปน็ไทยและสงัคมไทยนี ้เปน็ขอ้คดิสำคญัทีอ่าจารยฉ์ลาดชาย รมติานนท ์  

ได้กรุณาเตือนสติและชวนให้คิดในการประชุมย่อยของโครงการวิจัยที่โรงแรมรัตนโกสินทร ์
เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2551. 
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เริ่มต้นในการตรวจสอบข้อมูล โดยการค้นคว้าและอ่านข้อมูลทำให้เห็น
ความจำกัดของข้อมูลและความต่างในความเชื่อและค่านิยม ดังที่กล่าว  
ขา้งตน้ การศกึษาประวตัศิาสตรข์องหนว่ยทางวฒันธรรมทำใหต้ระหนกัวา่ 
คำถามหรือประเด็นการวิจัยที่น่าจะต่อเนื่องไปจากงานนี ้คือการลงไปดู
กลุ่มคนตามระบบความเชื่อ หรือการแบ่งโดยภูมิศาสตร์ที่ร่วมอาณาเขต
ของรัฐไทย เพื่อจะได้เห็นภาพที่ซับซ้อน และความแตกต่างที่ดำรงอยู่  
ร่วมกัน หรือปะทะกับเพศวิถีกระแสหลัก และอาจจะทำให้ตั้งคำถามได้ว่า
ความเปน็กระแสหลกัของเพศวถิ ีอาจไมใ่ชเ่รือ่งของจำนวนคนทีย่ดึถอืและ  
ปฏิบัติตาม แต่เป็นเรื่องของการซ้อนทับและคลุมเครือ ที่ทำให้คนในสังคม
การเมอืงไดต้อ่รอง เพือ่จะดำรงอยูไ่ดต้ามวถิทีีต่นตอ้งการ 

แง่มุมเหล่านี้มีผลต่อวิธีวิทยาเพื่อจะตอบคำถามหลักของงานวิจัยนี ้
ประการแรกคือ ประวัติศาสตร์เพศวิถีที่เป็นโจทย์ของงานวิจัย จะใช้นิยาม
ของเวลาหรอืระบบความหมายใดเปน็ตวัตัง้ เพราะหลายเรือ่งทีถ่กูรวมเปน็
ส่วนหนึ่งของเพศวิถีแบบสมัยใหม ่ ไม่น่าจะถูกมองเป็นเรื่องเพศหรือ
เกี่ยวข้องกับเพศ เนื่องจากโจทย์ของการวิจัยถูกกำหนดโดยคาดหมาย
การนำไปประยุกต์ใช ้ โดยผู้ที่ทำงานด้านนโยบายและด้านการเคลื่อนไหว
เรื่องเพศวิถ ีซึ่งได้กลายเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของการโต้เถียงสาธารณะใน
สงัคมการเมอืงไทย การใชค้วามหมายของเพศวถิทีีร่วมเอาหลายเรือ่งตาม
ทีน่กัวชิาการและนกัเคลือ่นไหวคุน้เคย นา่จะเอือ้ตอ่การสนทนาแลกเปลีย่น
ในประเด็นนี้ต่อไป งานวิจัยนี้จึงเป็นการสำรวจตรวจสอบเรื่องราวแง่มุม
เกี่ยวกับความหมาย ค่านิยม และวิถีปฏิบัติของอาณาบริเวณต่างๆ ที่ถูก
จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพศวิถ ี ได้แก่ความหมายของร่างกายและการนำ
เสนอร่างกาย กิริยามารยาท ความหมายและกติกาว่าด้วยเรื่องเพศ   
รปูแบบและหนา้ทีข่องการอยูร่ว่มกนั (ครวัเรอืน ครอบครวั การแตง่งาน) 

คำถามใหญ่ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นไทย การ
ศึกษานี้ให้ความสำคัญกับเรื่องราวบันทึกเกี่ยวกับคนในอาณาบริเวณที่เป็น
รัฐไทยปัจจุบัน โดยตระหนักว่าบันทึกและเรื่องราวที่นักวิชาการและผู้รู้ใช้  
ในการศึกษา มีความจำกัด ทั้งในเรื่องชนชั้นและสถานที ่อย่างไรก็ตาม 
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ข้อมูลเท่าที่ค้นคว้าในงานวิจัยนี ้ทำให้ได้เห็นความแตกต่างในเรื่องเพศวิถี
ระหว่างชนชั้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เป็นผลมาจากการ
เลือกรับหรือปรับตัวของชนชั้นสูง ต่อการท้าทายในช่วงเวลาต่างๆ แม้ว่า
งานวิจัยและบันทึกต่างๆ ที่เลือกมาศึกษาจะเป็นเรื่องของคน “ภาคกลาง” 
หรืออยู่ในบริเวณเชิงภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของอำนาจ ก็ทำให ้ 
ไดเ้หน็ชดุความหมายอืน่ทีด่ำรงอยูไ่ปพรอ้มกนั  

ดูเหมือนว่าความทรงจำเรื่องเพศวิถีของคนไทยจะเป็นเรื่องของ
ชนชั้นสูง ที่หลายคนทึกทักเอาว่าเป็นวิถีและความหมายที่คนทั้งสังคม
การเมอืงยดึถอืปฏบิตัเิหมอืนๆ กนั ความหลากหลายและแตกตา่งอนัเนือ่ง
มาจากชนชัน้ ชว่งเวลา และพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์ทำใหไ้มม่คีำตอบเดยีววา่ 
คนไทยเคยเชื่อ หรือเคยทำอย่างไร การหยิบยกเอาประเพณีวัฒนธรรม  
มาเป็นเหตุผลว่า คนในสังคมไทยควรหรือไม่ควรจะทำอย่างไร จึงถูกตั้ง
คำถามมาโดยตลอด เพราะการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ไม่ได้
สนบัสนนุรปูแบบความเชือ่ทีถ่กูหยบิยกวา่ เปน็สิง่ทีค่นไทยเคยทำหรอืเคย
เปน็นกั  

�������������.indd   31 10/5/08   11:41:23 PM



�� ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ:ี
 ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

เพศวิถีกระแสหลัก 
กับความทรงจำรวมเรื่องเพศ 

 

 

 

ความทรงจำร่วมเกี่ยวกับเพศวิถ ี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
ทีเ่หมาะสม ความสมัพนัธท์างเพศ และรปูแบบการอยู่

ร่วมกันของชายหญิง ที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันดีงาม 
ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ดูจะเป็นความทรงจำระยะใกล้ที่เป็นผลของ
นโยบายของรัฐ เช่นสมัยสร้างชาติของจอมพลป. พิบูลสงคราม มากกว่า
จะเป็นเรื่องสืบทอดหรือวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สุโขทัย/อยุธยา 
อย่างที่พูดกันเรื่อยเป่อยทั่วไป ประวัติศาสตร์เรื่องเพศในความเข้าใจเช่นนี้
ถอยไปไมไ่กลถงึชว่งเวลาอยา่งทีเ่ขา้ใจกนั นอกจากนี ้วถิปีฏบิตัแิละคา่นยิม
หลายประการที่เห็นว่าดีงาม เช่นการคุมประเวณีของผู้หญิงอย่างเคร่งครัด 
ไม่ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนอกสมรสฯลฯเป็นเรื่องเฉพาะชนชั้นที่ไม่ใช่เรื่อง
ของสามัญชน คนไทยชนชั้นกลาง/ล่างจำคลาดเคลื่อนในเรื่องเพศหลาย
ประการ โดยไปเหมาเอาวถิขีองชนชัน้สงูวา่เปน็เรือ่งของตน ประวตัศิาสตร์
เรือ่งเพศจงึออกจะสบัสน และนำไปสูก่ารโตเ้ถยีงทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ ์ 
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ผูรู้ด้า้นประวตัศิาสตรจ์ำนวนหนึง่ เชน่ สจุติต ์วงษเ์ทศฯลฯพยายาม  
จะนำเสนอว่า เพศวิถีกระแสหลักของไทยที่ดูจะมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง
ต่อวิธีคิดในกระบวนนโยบายสาธารณะของรัฐไทยและสื่อกระแสหลัก ถูก  
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่อง ‘นำเข้า’ และจำกัดเฉพาะชนชั้น การสำรวจงาน
วิชาการด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาทำให้เห็นฐานคติหลาย
ประการที่ต่างไปจากความเข้าใจและความเชื่อร่วมสมัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
ไมว่า่จะเปน็การมองเรือ่งเพศในทางลบ ทีท่างของเรือ่งเพศ และความหมาย  
ของรา่งกาย ฐานคตทิีถ่กูกลา่วถงึยงัขดัแยง้กนัเองอยูใ่นบางแงม่มุดว้ย 

การสำรวจบันทึกและข้อมูลประวัติศาสตร์ทำให้ เห็นได้ว่ า   
ความหมายและที่ทางของหลายเรื่องที่เราจัดว่าเป็นอาณาบริเวณของ  
เพศวิถ ีต่างไปจากความเชื่อของสังคมไทยในช่วงรอยต่อของศตวรรษที ่
20–21 อยูไ่มน่อ้ย และหลายเรือ่งตา่งไปจากความทรงจำรว่มของคนไทย
หลายกลุม่ วา่คนไทย (คนสยาม?) เคยประพฤตหิรอืมคีา่นยิมในเรือ่งเพศ 
การแต่งงาน และความสัมพันธ์ชายหญิงอย่างไร แม้ว่าเพศวิถีจะไม่ใช่
ประเด็นหลักของงานวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร ์หลายแง่มุมได้มีการ
กล่าวถึงอยู่ในงานหลายชิ้น ตั้งแต่เรื่องของการนำเสนอร่างกายกับบทบาท
ที่ทางของเพศสภาพ ความหมายและกติกาว่าด้วยเรื่องเพศและรูปแบบ
การอยูร่ว่มกนั ไปจนถงึสถาบนัการแตง่งานและครวัเรอืน  

ร่างกายและความแตกต่างระหว่างเพศ/เพศสภาพ 

ลักษณะและความหมายของร่างกาย มาตรฐานของร่างกายใน
อดุมคต ิรวมทัง้รปูแบบการนำเสนอรา่งกายตามทีม่กีารบนัทกึในหลายชว่ง
เวลาของอาณาบริเวณนี ้ต่างไปจากความเชื่อหลายประการในปัจจุบัน 
บันทึกต่างๆ ของฝรั่งให้ภาพของคนสยามที่ตัวไม่โต ผิวดำ หน้าเหลี่ยม 
(รูปขนมเปียกปูน) จมูกสั้น ผมสั้น ฟันดำ นมยาน (ผู้หญิง) และไว้เล็บ
ยาว เมื่อนึกภาพตามจะเห็นความต่างจากตัวละครในละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตรย์อ้นยคุแบบไทยๆ อยูม่าก  
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ลา ลูแบร ์ ได้บันทึกรูปร่างหน้าตาของชาวสยามที่เขาเห็นในช่วง
ปลายรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราชไวว้า่  

“ชาวสยามนั้นค่อนข้าง...มากกว่าจะใหญ่โต แต่รูปร่างพวกเขาก็ได้
สัดส่วนดี ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า ข้อสำคัญคงเป็นด้วยชาวสยามมิได้เอา
ผ้าอ้อมรัดพันกายเด็กในขณะที่เป็นทารก... ปทุมถันของหญิงชาว
สยามนั้นมิเต่งตั่งอยู่ได้ เมื่อพ้นวัยรุ่นแล้ว และยานย้อยลงมาเกือบ
ถึงท้องน้อยในเวลาไม่ช้านาน แต่รูปทรงกายนั้นยังกะทัดรัดอยู่   
และอาการปทุมถันย้อยยาน ก็มิได้เป็นที่รำคาญตาสามีของนางแต่
ประการใด แม้รสนิยมของผู้ที่เห็นว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดนั้น 
ก็น่าจะเนื่องมาจากว่าได้เคยเห็นมาเสียจนชินตาแล้วเท่านั้นเอง” 

“วงหน้าของชาวสยามทั้งชายและหญิง กระเดียดไปข้างรูปขนม
เปียกปูน (หรือข้าวหลามตัด) มากกว่าที่จะเป็นรูปไข่ ใบหน้ากว้าง 
ผายขึ้นไปทางเหนือโหนกแก้ม แล้วทันใดก็ถึงหน้าผากอันแคบ 
รวมเข้าเหมือนรูปมนเหมือนปลายคาง อนึ่ง นัยน์ตาซึ่งหางตาค่อน
ข้างจะยกสูงขึ้นไปข้างบนนั้นเล็ก และไม่สู้จะแจ่มใสไวแววนักและ
ตาขาวซึ่งควรจะขาวนั้นก็ออกสีเหลืองๆ แก้มของพวกเขานั้นตอบ 
ค่าที่โหนกแก้มสูงเกินไปนั่นเอง ปากนั้นกว้าง ริมปากหนาซีดๆ 
และฟันดำ ผิวนั้นหยาบ สีน้ำตาลปนแดง สาเหตุเพราะเกรียมแดด
เท่าๆ กับที่เป็นมาโดยกำเนิดเหมือนกัน”36 

ความที่ตัวเล็ก ไม่อวบอัดตามมาตรฐานความงามของฝรั่งในช่วง
เวลานั้น และยังผิวไม่ขาว จมูกก็แบน หน้าอกไม่ใหญ ่ทำให้ฝรั่งที่เขียน
บนัทกึในชว่งอยธุยาเหน็วา่ “ผูห้ญงิเอเชยี/ตะวนัออก/สยามหาคน “หุน่ด”ี 
ยาก” หรือไม่ค่อยสวยนัก37 รูปร่างที่จัดว่าสวยงามของคนสยามตามการ

36 มร. เดอะ ลาลแูบร,์ จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต ์ท. 
โกมลบตุร (นนทบรุ:ี ศรปีญัญา, 2548), หนา้ 96–97. 

37 มอร์กาน สปอร์แตซ, รุกสยามในพระนามของพระเจ้า, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, กรรณิกา 
จรรยแ์สง แปล (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2549), หนา้ 56, 62, 105, 274. 
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พรรณาภาพนางเอกในวรรณคด ีคือ “เอวบางร่างน้อย”38 เนื้อหนังไม่มาก 
หรืออวบอัดตามภาพคนสวยของฝรั่ง คนสยามจมูกสั้นและปลายมน ใบหู
ใหญ่กว่าฝรั่ง และนิยมกันว่าขนาดของใบหูยิ่งใหญ่ยิ่งด ีส่วนเส้นผมเป็น  
สดีำ เสน้หยาบและเหยยีด ผูห้ญงิและผูช้ายตา่งกไ็วผ้มสัน้มาก “ผมทีป่รก
รอบศรีษะยาวลงมาเสมอในระดบัใบหขูา้งบนเทา่นัน้ ตำ่ลงมากวา่ระดบันัน้
กร็อ้นเสยีเกอืบเกรยีนตดิหนงัศรีษะ”39  

จากบันทึกฝรั่ง ชายชนชั้นสูงของไทยได้แสดงความนิยมและ  
ให้คุณค่ากับผู้หญิงผิวขาว ลา ลูแบร์ได้เล่าถึงการสนทนากับขุนนางหนุ่ม
สองนาย หลังจากอวดภาพหญิงงามชาวฝรั่งเศสให้ดูว่า ขุนนางหนุ่มทั้ง
สองใหค้า่หญงิผูน้ัน้เปน็จำนวนเงนิแพงมาก แตก่บ็อกไดย้ากวา่ “การทีเ่ขา
ตีราคาตัวผู้หญิงผิวขาวแพงถึงเพียงนั้น จะเป็นด้วยเพราะเขาได้พบของ
แปลกเป็นที่ต้องใจ หรือเพียงแต่ว่าสินค้าที่มาจากต่างเมืองไกลจึงต้องมี  
ราคาคา่งวดสงูมากกไ็มรู่ไ้ด”้ และไดเ้ลา่ถงึการที ่“สมเดจ็พระเจา้กรงุสยาม
ได้ทรงมีหญิงผิวขาวชาวมิลเกรเลี่ยน หรือเชอร์เซี่ยน โดยรับสั่งให้ซื้อมา
จากประเทศเปอร์เซีย (มาเป็นข้าบาทบริจาริกา) และชาวสยามที่มายัง
ประเทศฝรั่งเศส (คณะทูตานุทูตสยามชุดออกพระวิสูตรสุนทร) ก็ยังได้
สารภาพว่า แม้ชั้นแรกเขาจะมิได้จับจิตใจในฉวีวรรณอันขาวผุดผาด หรือ
รูปทรงองค์อรของผู้หญิงชาวฝรั่งเศส แต่เขาก็ต้องยอมรับรู้ในที่สุดว่า   
ผูห้ญงิชาวฝรัง่เศสนัน้งดงามนกั ไมม่หีญงิชาวสยามคนใดทดัเทยีมเลย”  

ในเรื่องการแต่งกาย มีการบันทึกว่า คนสยามไม่ได้ปกปิดร่างกาย
มดิชดิเพราะลกัษณะภมูอิากาศ ลกัษณะเชน่นีถ้กูตัง้ขอ้สงัเกตโดยชาวฮนิดทูี่
เขา้มาเผยแพรศ่าสนาใหค้นในบรเิวณสวุรรณภมู ิและเรยีกคนพืน้เมอืงดว้ย

38 ธรรมเกียรต ิกันอริ, “ข้างหลังภาพนางในวรรณคด ี: เขียนเนื่องในวันสตรีสากล “ ศิลป
วัฒนธรรม, ปทีี ่7 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2529), หนา้ 24. 

39 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 98. 
40 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 99. 
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คำอารยนัวา่ “นาค” ซึง่หมายถงึ เปลอืย หรอืแกผ้า้41 บนัทกึฝรัง่ในแตล่ะ
ช่วงเวลาตั้งข้อสังเกตคล้ายคลึงกัน (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการอ้างอิงกัน  
ไปมา ทำให้หลายประเด็นเหมือนกัน หรือเป็นการนำเสนอซ้ำ) เกี่ยวกับ
การนำเสนอและการดแูลรา่งกายของคนสยาม ไมว่า่จะเปน็การนุง่หม่นอ้ย
ชิ้นเกือบเปลือยตามสภาพภูมิอากาศ การรักษาความสะอาดร่างกายโดย
การอาบน้ำและหวีผมวันละหลายครั้ง ซึ่งดูจะขัดกับความเชื่อของคนไทย
บางกลุ่มว่า คนไทยไม่ค่อยสะอาด และความสะอาดคือการปฏิบัติตามวิถี
แบบฝรัง่ 

บนัทกึฝรัง่กลา่วถงึการนุง่ผา้นอ้ยชิน้เกอืบเปลอืยของคนสยาม แตก่็
มีความละอายในการเปลือย จดหมายเหต ุลา ลูแบร์ให้ภาพ “ชาวสยาม  
ไม่ค่อยจะหุ้มห่อร่างกายให้มิดชิดนัก... ความเป็นอยู่อย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ประกอบกับอากาศร้อน เป็นต้นเหตุของการเปลือยเปล่าของชาวสยาม”   
ผูห้ญงิสยามที ่ลา ลแูบร ์กลา่วถงึกไ็มไ่ดป้กปดิรา่งกายมดิชดินกั  

“นอกจากผ้านุ่งแล้ว ผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อน เพราะพวกนาง
มิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลิน (เหมือนอย่างผู้ชาย) ชั่วแต่คนมั่งมี
เท่านั้นที่ใช้สไบห่ม... แต่อย่างไรก็ดี... ใช่ว่าชาวสยามจะไร้ยางอาย
ก็หาไม่ ตรงกันข้ามทั้งชายและหญิงในประเทศนี้ กับมีความ
ตะขิดตะขวงใจเป็นอย่างยิ่งในโลก ที่จะเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย ซึ่งทำเนียมกำหนดให้ปิดบังไว้ ออกให้ใครๆ เห็น พวก  
ผู้หญิงซึ่งนั่งขดอยู่ในเรือเมื่อวันที่เอกอัครราชทูตพิเศษของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสแห่เข้าพระนคร ยังรีบผินหลังให้ขบวนเสียทันที 
ส่วนคนที่อยากเห็นเต็มแก่ก็เพียงแต่เหลียวมองข้ามไหล่มาดู
เท่านั้น”42 

41สุจิตต ์วงษ์เทศ, สุวรรณภูมิ ต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 
หนา้ 146. 

42จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 87 และ 93. 
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ฟรังซัวส ์อังร ีตุรแปง บันทึกในประเด็นนี้ว่า “แม้มีความขวยอาย 
ชาวสยามก็ไม่กลัวที่จะเปลือยกาย แต่เพื่อความสุภาพเรียบร้อย เขานุ่ง  
ผา้ส ีหรอืบางทกีผ็า้เนือ้ทองหรอืเนือ้เงนิ ธรรมเนยีมปรากฏตวัครึง่เปลอืย
ในที่สาธารณะนั้น เกิดขึ้นเพราะอากาศร้อนมากกว่าเพื่อยั่วยุกามารมณ ์
ไม่มีชนชาติใดที่จะปิดร่างกายทุกส่วนที่ไม่ควรเปิดยิ่งกว่าชนชาติสยาม...  
ทหารชาวฝรัง่เศสทีต่ดิตามราชทตูของพระเจา้หลยุสท์ี ่14 มาในกรงุสยาม
นัน้ บางคนอาบนำ้ตวัลอ่นจอ้นใหใ้ครๆ เหน็ ประชาชนชาวสยามบน่ซบุซบิ
ที่มีการทำประเจิดประเจ้อเช่นนี ้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้ทหารเหล่านั้นนุ่งผ้า
ขาวมา้อาบนำ้ ไมม่ใีครบน่อกีตอ่ไป”43  

บันทึกในอีกช่วงเวลาหนึ่งโดย เซอร์จอห์น เบาว์ริง กล่าวถึงการ  
นำเสนอรา่งกายของคนสยามในลกัษณะเดยีวกนัและอธบิายสาเหตขุองการ
ไมส่วมเสือ้วา่เปน็เพราะสภาพอากาศ  

“สยามเป็นประเทศเมืองร้อน การปล่อยให้ร่างกายส่วนบนเปลือย
เปล่าโดยไม่มีอะไรปกปิด เป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นกันทั่วไป...  
การไม่สวมเสื้อมิใช่สิ่งที่น่าอับอายสำหรับชาวสยาม แต่ว่าชาว
อังกฤษผู้เคร่งครัดศีลธรรมตามยุคสมัยวิกตอเรียอาจไม่เข้าใจเช่น
นั้น เพราะขนาดสตรีที่ไม่สวมถุงมือยังถูกมองว่าน่าอับอาย… 

การแต่งกายแบบธรรมดาของชาวสยาม คือ การเอาผ้าพิมพ์ที่เป็น
ผ้าฝ้ายยาวมาพันรอบเอวระหว่างต้นขา ด้านปลายผ้าจะถูกเหน็บ
ไว้ด้านหลังพวกเขาไม่สวมอะไรปกคลุมศีรษะหรือส่วนบนของลำตัว 
และขากับเท้าก็ค่อนข้างเปลือยเปล่า บางครั้งชนชั้นสูงก็สวม
รองเท้าแตะ และปกติจะมีผ้าสีขาวสักผืนวางพาดหลวมๆ อยู่
บริเวณบ่า ซึ่งบางทีพวกเขาก็เอามาพันไว้รอบศีรษะ สาวรุ่นใช้ผ้า
พันคอชนิดยาว (ผ้าแถบ) ที่เป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งปกปิดทรวงอก 

43 ฟรงัซวัส ์องัร ีตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม แปลจาก Hitoire du 
Royaume de Siam, tome premier, แปลโดย ซาเวยีร ์ปอล (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 
2530), หนา้ 43-44. 
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เป็นการกระทำอย่างประณีต ที่ส่วนใหญ่จะถูกละเลยภายหลัง  
การสมรส อันที่จริง การเปิดเผยร่างการส่วนเหนือเอวขึ้นไปไม่  
เชื่อมโยงกับความรู้สึกว่าน่าอายหรือว่าเสียมารยาทแต่อย่างใด”44  

บันทึกฝรั่งจากภาพของชาวบ้านและชนชั้นสูงสยามที่เขาได้เห็นใน
แตล่ะชว่งเวลา ทำใหเ้หน็ไดว้า่ ความหมายและวธิกีารนำเสนอรา่งกายของ
คนสยาม ต่างไปจากมาตรฐานความถูกต้องแบบวิกตอเรียนอยู่มาก คน
ไทยในศตวรรษที ่20 ได้หลงลืมความแตกต่างนี้ไป ทั้งที่วิธีการจัดการกับ
ร่างกายและนำเสนอร่างกายของคนในอาณาเขตรัฐไทยหลายกลุ่ม ดูจะยัง
สะท้อนความต่างนี้อยู่มาก การจัดการร่างกายที่ได้ถูกบันทึกโดยฝรั่งก็ยัง
พบเห็นได้ในคนบางกลุ่มในสังคมไทย “เขาผลัดผ้าลงเมื่ออาบน้ำในแม่น้ำ 
พวกผู้หญิงก็ลงอาบน้ำ (ตามตีนท่า) เหมือนอย่างผู้ชาย และก็หัดว่ายน้ำ
อย่างผู้ชายเหมือนกัน” (ลา ลูแบร ์95) นักมานุษยวิทยาอย่าง เพ็นน ี
แวน เอสเตอรร์คิ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัความสำคญัของการชำระลา้งกาย
ของคนไทยว่า “ใครก็ตามที่ไม่อาบน้ำก่อนรับประทานอาหารเย็นในชุมชน
คนไทยจะถกูเตอืน จะตอ้งมกีารอาบนำ้ทกุครัง้กอ่นรบัประทานอาหาร และ
ก่อนมีเพศสัมพันธ์” รวมทั้งทักษะในการใช้เสื้อผ้าหรือใช้ผืนผ้าปกปิด
ร่างกาย และ “ความสำรวมที่ติดเป็นนิสัย ทำให้หญิงไทยอาบน้ำเปลี่ยน
เสื้อผ้าในที่สาธารณะได ้ โดยไม่ต้องเผยเนื้อตัวร่างกาย”45 ภาพเช่นนี้ดูจะ  
ไม่ต่างจากที ่ลา ลูแบร ์เห็นนัก เพียงแต่ไม่ใช่วิถีที่ชนชั้นกลางปฏิบัติหรือ
คุน้เคยเทา่นัน้ 

การให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นอีก  
แงม่มุหนึง่ทีม่กีารบนัทกึโดยชาวตะวนัตก ลา ลแูบร ์ตัง้ขอ้สงัเกตวา่  

44 เซอรจ์อหน์ เบาวร์งิ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1 The Kingdom and People of 
Siam, ชาญวทิย ์เกษตรศริ ิและ กณัฐกิา ศรอีดุม บก. (กรงุเทพฯ: มลูนธิโิตโยตา้ประเทศ
ไทย และ มลูนธิโิครงการตำราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2547), หนา้ 13, 139. 

45 เพน็น ีแวน เอสเตอรร์คิ, “การสรา้งตวัแบบเพศภาวะในสงัคมไทย,” แปลโดย เหมอืนมาด 
มกุขป์ระดษิฐ ์และ เนือ่งนอ้ย บณุยเนตร, เพศภาวะ : การท้าทายร่าง การค้นหาตัวตน, 
สุชาดา ทวีสิทธิ ์ (บก.) (เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม,่ 2547), หนา้ 222 และ 219-220 ตามลำดบั.   
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“ความละอาย (ต่อความสกปรกโสมม) ของชาวสยามนั้น ก่อให้
เกิดธรรมเนียมขัดสีฉวีวรรณกันอย่างถึงขนาด จนแทบว่าจะทน  
กันไม่ได้ทีเดียว...โดยที่เสื้อผ้านุ่งห่มอยู่นั้นซับเหงื่อเข้าไว้ทั่วร่างกาย 
ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่แน่ว่า ถ้าได้นุ่งน้อยห่มน้อยเท่าไร ก็จะรักษา
ความสะอาดได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น พวกชาวสยามจึงนุ่งน้อยห่ม
น้อยกันนัก และอบร่ำร่างกายในหลายแห่งด้วยสุคนธรส ริมปากก็
สีขี้ผึ้งหอม ซึ่งทำให้ปากซีดลงไปอีกกว่าปกติ ชาวสยามอาบน้ำ  
วันละ 3 ถึง 4 ครั้งและอาบบ่อยๆ และถือกันเป็นสุภาพเรียบร้อย
ว่า จะไม่ไปเยี่ยมผู้ใดในรายการที่สำคัญๆ โดยมิได้อาบน้ำชำระ
ร่างกายให้สะอาดหมดจดเสียก่อน และในกรณีเช่นนี้เขาจะประแป้ง
ให้ขาวพร้อยที่ยอดอก เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้อาบน้ำมาแล้วหยกๆ 
โดยแป้งที่ประไว้ยังมิได้ลบรอยเลย)”46  

การรักษาความสะอาดฟันและผมของคนสยามเป็นอีกเรื่องหนึ่งที ่ 
ถกูกลา่วถงึในบนัทกึฝรัง่ 

“ชาวสยามเอาใจใส่รักษาฟันมาก แม้จะย้อมไว้ให้ดำแล้วก็ตาม เขา
สระผมด้วยน้ำและใส่น้ำมันจันทร์หอมทำนองเดียวกับพวกสเปน 
แล้วก็ไม่ผัดแป้งเลยเช่นเดียวกัน แต่ชาวสยามนั้นหวีผม ซึ่งพวก
สเปนมักไม่ค่อยจะหวีผมกันนัก หวีนั้นมาจากประเทศจีนซึ่งแทนที่
จะมีซี่ตลอดเล่มแบบหวีของเรา แต่เป็นประจุกไม้ปลายแหลมหรือ
ซี่ที่ผูกมัดแน่นด้วยลวดทองเหลือง ชาวสยามถอนเคราซึ่งมีอยู่  
หรอ็มแหรม็ แตไ่มท่ำเลบ็เลย แตเ่พยีงรกัษาความสะอาดเทา่นัน้”47  

หรือ “นิสัยในการอาบน้ำเป็นผลของความจำเป็น อันเนื่องมาจาก
ท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนเช่นนี้ และการได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำ ที่ชาว
สยามมักจะแหวกว่ายดำผุดดำว่ายอยู่วันละหลายๆ ครั้ง พวกเขา
ชอบการชำระล้าง และด้วยเหตุนี้ ร่างกายของพวกเขาจึงได้รับการ

46 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 95 และ 99-100. 
47 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 100. 
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รักษาให้ปลอดจากสัตว์ตัวเล็กที่อยู่ในร่มผ้า สมควรจะต้องบอกว่า
พวกเขาเป็นพวกที่สะอาดเกลี้ยงเกลาหมดจด พวกเขาจะถอน
หนวดเคราออกทันทีที่ปรากฏ ทำความสะอาดฟันจนกระทั่งพวก
เขาแทบจะไม่รู้จักลมหายใจที่ไม่สดชื่น พวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า  
อยู่เสมอ และตากเสื้อผ้าไว้กลางแสงแดด”48 

การกินหมากของคนสยามมีผลดีในเรื่องการรักษาความสะอาดด้วย 
นอกจากจะทำใหฟ้นัดำตามมาตรฐานความงามตามยคุสมยั หรอืถกูใชเ้ปน็
เครื่องมือสำคัญในการเริ่มต้นการสนทนาและการสื่อรักระหว่างหนุ่มสาว
แลว้ ยงั “ทำใหล้มหายใจสะอาด สดชืน่ เหงอืกแขง็แรงปอ้งกนัฟนัผ”ุ49  

นอกจากการไม่ปกปิดเนื้อตัวร่างกายมิดชิดโดยเสื้อผ้าหลายชั้นแบบ
ฝรั่งแล้ว บันทึกฝรั่งในหลายช่วงเวลาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งกายที ่ 
ดูเหมือนจะไม่แยกเพศสภาพ ทำให้บอกได้ยากว่าใครเป็นหญิงหรือชาย 
เดก็ทัง้ชายหญงิเปลอืยกายเหมอืนกนั ปาลเลกวัซ ์เลา่วา่ “ขา้พเจา้ใครจ่ะ
กล่าวถึงการเปลือยกาย อันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศ เป็นประเพณี
ที่ปล่อยให้เด็กทั้งสองเปลือยกายล่อนจ้อนอยู ่จนกระทั่งถึงวัยที่จะนุ่งผ้า  
จูงกระเบนได้เอง เด็กหญิงจะปกคลุมหน้าอกก็ต่อเมื่อถึงวัยแตกเนื้อสาว
แล้ว และหญิงสาวเมื่อแต่งงานแล้วได้ปีสองป ีก็เอาผ้าแถบออกเมื่ออยู ่ 
ในบ้าน อันเป็นประเพณีที่ชาวยุโรปตั้งข้อรังเกียจมาก แต่ในเมืองไทยนั้น 
ไมเ่หน็เขารูส้กึแปลกอะไรกนั”50 เซอร ์จอหน์ เบาวร์งิ ไดก้ลา่วถงึการแตง่
กายของชายหญิงสยามว่า “มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในระหว่าง
เครือ่งแตง่กายของเพศ”51 

48 ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1, หนา้ 129. 
49 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เซี่ยนหมาก : ส่วนหนึ่งของ

วฒันธรรมการกนิหมาก,” เมืองโบราณ, ปทีี ่13 ฉบบัที ่3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2530), 
หนา้ 101. 

50 มงเซเญอร ์ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร (นนทบุรี:   
ศรปีญัญา, 2549), หนา้ 140. 

51 ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1, หนา้ 140. 
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ความยากลำบากในการแยกเพศสภาพจากการนำเสนอร่างกาย   
ไดถ้กูตัง้ขอ้สงัเกตจากนกัมานษุยวทิยาในชว่งกลางศตวรรษที ่20 

“ไม่มีสิ่งใดๆ ส่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศ ชื่อของเด็กทารก 
ถ้าเป็นชายก็อาจเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับเด็กหญิงเช่นเดียวกัน และ
ไม่มีชื่อพี่ชายพี่สาวของเด็กบ่งบอกเพศเลย ถ้าทารกนั้นมีพี่ๆ ที่โต
พอที่จะสวมเสื้อผ้าได้ เสื้อผ้าของพี่เหล่านั้นก็เหมือนกัน หรือเคย
เหมือนกันมา จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง 
เสื้อผ้าของบิดามารดาก็ทำนองเดียวกัน ชาวยุโรปที่เคยเห็นคนไทย 
มักกล่าวถึงความลำบากใจที่จะบอกแยกคนไทยได้ว่าเป็นชายหรือ
หญิง เมื่อมองจากด้านหลัง แทบจะไม่มีทางบอกได้เลย”52 

ถ้าจะดูที่ผมสั้นยาวก็ทำได้ยากอีกเช่นกัน เพราะลาลูแบร์ได้บันทึก  
ไว้ว่า ทั้งชายหญิงต่างก็ไว้ผมสั้นมาก การแบ่งแยกเพศสภาพตามการนำ
เสนอและตบแต่งร่างกาย ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในสยามเท่านั้น ปราณ ี
วงษ์เทศ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า คนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไม่นิยมการแบ่ง
แยกเพศสภาวะโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ ์แต่ให้ความสำคัญ
กับบทบาทที่คนสองเพศสภาพทำมากกว่า ความที่ผู้หญิงมีบทบาทหน้าที่
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องการทำนาและการค้าขาย ทำให้ผู้หญิงมีอำนาจ  
ในทางพิธีกรรม และสถานะไม่ได้ต่ำต้อยเหมือนในจีน อินเดีย หรือ
ตะวันออกกลาง53 สถานะเช่นนี้กระทบต่อหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความ
เชือ่และกฎกตกิาเรือ่งเพศทีจ่ะไดก้ลา่วถงึตอ่ไป 

อกีประเดน็หนึง่วา่ดว้ยการแตง่กายทีน่า่จะไดก้ลา่วถงึไวค้อื รสนยิม
การใช้ของนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มักจะถูกหยิบยกมาตำหนิวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่หลายกลุ่มในศตวรรษที ่20 ถ้าดูจากบันทึกฝรั่งชนชั้นสูงและคน

52 รูธ เบเนดิคต, วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย, แปลและเรียบเรียงโดย พรรณ ี  
ฉตัรพลรกัษ ์(กรงุเทพฯ: เจา้พระยา, 2524), หนา้ 93–94. 

53 ปราน ีวงษ์เทศ, เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), หน้า 33 และ 
334. 

�������������.indd   41 10/5/08   11:41:25 PM



�� ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ:ี
 ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

ร่ำรวยใช้ของนำเข้าในการแต่งกาย การใส่เสื้อผ้านำเข้าจึงไม่ใช่เรื่องใหม่
เสียทีเดียว ขุนนางสยามแต่งกายด้วยผ้าที่มีราคากว่าสามัญชน “หากเป็น
ฤดูที่มีลมเหนือจะสวมเสื้อนอกรัดทรงตัดด้วยแพรจีนปักลายดิ้นทองเงิน 
หรือผ้างามๆ จากยุโรป”54 หรือ “ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ ์ทุกคนทั้งชายหญิงใช้เสื้อกระบอก ลักษณะแปลกไปตามเพศ 
แต่คนที่มีเงินและขุนนางผู้ใหญ่ใช้เสื้อญี่ปุ่น มีลักษณะคล้ายเสื้อนอกอัน
กว้างและยาว ตัดเย็บด้วยแพรที่ทำมาจากเมืองจีน สีฉูดฉาด ถ้าหนาว  
ก็สวมเสื้อคลุมแพรหรือผ้าฝ้าย”55 การใช้ผ้าไทยอาจไม่ใช่วิถีปฏิบัติทั่วไป
ของชนชัน้สงูไทย 

การแต่งกายและการนำเสนอร่างกายของคนสยามเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา หลักฐานที่น่าสนใจอย่างการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทำให้เห็นทั้งความต่อเนื่องและวิถีที่เปลี่ยนไปได้บ้าง 
เช่นภาพของผู้หญิงที่ไม่ห่มสไบ/เปลือยอก หรือการห่มสไบอย่างหลวมๆ 
ไม่ได้ปกปิดหน้าอกมิดชิดเลยทีเดียว การนุ่งผ้าลายดอก หรือภาพหญิง
ชนชั้นสูงแต่งกายด้วยการใส่เสื้อแขนยาวห่มสไบทับ เพื่อป้องกันแดดยาม
ออกนอกบ้าน ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าคงจะริเริ่มในระยะนั้น56 เอกสารประเภท
สารคดีอิงประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงการแต่งกายในช่วงกลางรัตนโกสินทร์
เมื่อรับอิทธิพลภายนอก ที่ทำให้การเปลือยอกหรือนุ่งผ้าน้อยชิ้นที่เป็นวิธี
แต่งกายของสยามตามบันทึกฝรั่งหลายเล่ม เริ่มเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน
ใหมถ่กูรเิริม่โดยชนชัน้สงู  

“ผลจากการติดต่อกับตะวันตกทำให้ธรรมเนียมการแต่งกายแบบ
ดั้งเดิม คือ การไม่สวมเสื้อ หรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น ถูกมองว่า  

54 นิโกลาส แซรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม   
(ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช), แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร (นนทบุรี:   
ศรปีญัญา, 2550) หนา้ 102. 

55 ปาลเลกวัซ,์ เล่าเรื่องกรุงสยาม, หนา้ 139. 
56 สนัต ิเลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยน

ตาม (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2548), หนา้ 71, 99, และ 173. 
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ไม่น่าดู นำมาซึ่งการออกธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 
ว่า ให้ผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯจะต้องสวมเสื้อ แต่เนื่องจากระเบียบนี้ไม่ใช่
กฎหมายจึงไม่ได้มีผลอะไรกับคนทั่วไป จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 
5 ใน ร.ศ.117 มีการออกพระราชบัญญัติ ‘ห้ามคนแต่งตัวไม่
สมควร มิให้ไปมาในเขตพระราชฐานที่เสด็จออก’ เพราะจะทำให้
เสื่อมเสียพระเกียรติ... ‘แต่งตัวไม่สมควร’ หมายถึง ผู้ใหญ่ทั้งชาย
และหญิงไม่สวมเสื้อ หรือสวมแต่เสื้อใน นุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่า
ขึ้นมา หรือนุ่งโสร่ง สวมรองเท้าไม่มีถุงเท้า หรือสวมรองเท้าแตะ 
ส่วนถ้าเป็นเด็กในทำนองเดียวกันคือ ไม่สวมเสื้อมิดชิด หรือ
เปลือยกาย”57  

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
ปรากฏชัดเจนขึ้นและแพร่กระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นในสังคมในรัชสมัยรัชกาล
ที ่6 และสมยัสรา้งชาตขิองจอมพล ป. พบิลูสงคราม มาตรฐานความงาม
ของรา่งกายและวถิปีฏบิตัแิบบเดมิ เชน่การกนิหมากและการนุง่หม่ของคน
ไทย กลายเป็นความไม่เหมาะสม เมื่อชนชั้นนำไทยเลือกรับเอาความเชื่อ
และค่านิยมจากภายนอกเข้ามาแทนที ่การรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการไดเ้ปลีย่นความหมายและความเชือ่ ทีก่ลายเปน็รากฐานของ
เพศวถิกีระแสหลกัทีร่ฐัไทยสนบัสนนุ ประเดน็นีจ้ะไดน้ำเสนอตอ่ไป 

ที่ทางและความหมายของเรื่องเพศ 

ทีท่างของเรือ่งเพศของหลายกลุม่ความเชือ่ในอาณาบรเิวณสยามแต่
เดิม ดูจะแตกต่างไปจากกรอบเรื่องเพศกระแสหลัก เรื่องเพศไม่ได้ถูกมอง
ในทางลบที่เป็นอันตราย และต้องควบคุมตามฐานคติทางศาสนาและ
ปรัชญาที่รองรับเพศวิถีแบบชนชั้นกลางที่เป็นของนำเข้า ฐานความเชื่อที่
รองรับเพศวิถีกระแสหลักมองเรื่องเพศเป็นบาปผิด ที่ถูกจำกัดควบคุมให้

57 เทพช ูทบัทอง, ชีวิต, แฟชั่น และ ความหลัง ของคนไทยสมัยก่อน (กรงุเทพฯ: หลงัสวน
การพมิพ,์ ไมร่ะบปุทีีพ่มิพ)์, หนา้ 14–15. 
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เป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้น58 ในขณะที่งานวิชาการหลายชิ้นนำเสนอ
ความเชื่อที่เห็นเรื่องเพศสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ ์และไม่ได้ถูกปกปิด
ซ่อนเร้นในพื้นที่สาธารณะ แต่ความหมายและที่ทางของเรื่องเพศก็ไม่ได ้ 
เหมอืนกนัเลยทเีดยีวสำหรบัคนแตล่ะกลุม่หรอืพืน้ที ่ผูศ้กึษาประวตัศิาสตร์
ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและเพศสภาพ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ  
ความต่างของการมองเรื่องเพศและกฎกติกาเรื่องเพศของท้องถิ่น เช่น 
ความต่างของประเพณีเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง หรือ
การกำกับควบคุมพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิง59ฯลฯความต่างนี้เข้าใจได้  
เมื่อสลัดภาพรัฐที่รวมศูนย์อำนาจแบบสมัยใหม่ทิ้ง และตระหนักว่าใน
อาณาเขตของรัฐไทยที่เราคุ้นเคยนี ้ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มวัฒนธรรม 
และมหีลายเมอืงทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการรบัและเผยแพรศ่าสนาและศลิปะ60 

หลักฐานหลายประการแสดงให้เห็นการให้ความหมายเรื่องเพศว่า
เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ ์ เช่นการนับถืออวัยวะเพศที่ถูกให้ความ
หมายว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแพร่พันธุ์และการเกิด โดยมีการค้นพบ
ลวดลายเป็นรูปอวัยวะเพศชาย61 หรืออวัยวะเพศชายและหญิงบนภาชนะ
ดินเผา หรือการสลักเขาสัตว์เป็นรูปอวัยวะเพศชาย หรือการบูชาศิวลึงค์
เพือ่ใหม้บีตุร การใชร้ปูอวยัวะเพศเพือ่บชูาหรอืขบัไลภ่ตูผปีศิาจ และการใช้
ปลัดขิกเป็นเครื่องรางของขลัง62 เป็นต้น คนหลายกลุ่มไม่ได้แยกเรื่องเพศ
จากชวีติในอาณาบรเิวณสาธารณะ แตม่องเรือ่งการเพศเปน็เรือ่งความอดุม
สมบูรณ์และเป็นเรื่องธรรมชาต ิการเชื่อมโยงเรื่องเพศเข้ากับระบบความ
เชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ทำให้เรื่องเพศไปปรากฏในพิธีกรรม

58 Hawkes, Sex and Pleasure in Western Culture, p. 42-43.  
59 บญุยงค ์เกศเทศ, สถานภาพสตรีไทย (กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ 2532), หนา้ 287. 
60 ศรศีกัร วลัลโิภดม, สยามประเทศ ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จนถึง

สมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2539), หนา้ 124-191. 
61 “ยกย่อง ‘ปลัดขิก’ แล้วสบายใจ ยังดีกว่ากราบไหว้คนโกงชาต ิ โกงประชาชน,” ศิลป

วัฒนธรรม, ปทีี ่11 ฉบบัที ่8 (มถินุายน 2533), หนา้ 53. 
62 นคิม วงเวยีน, “เพศในกลอนลำ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่6 ฉบบัที ่9 (กรกฎาคม 2528), 

หนา้ 92 
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ที่มีจุดมุ่งหมายให้ฟ้าดินเอื้ออำนวยแก่การทำการเกษตรหรือทำให้นาไร ่ 
ได้ผลด ี ในสังคมเกษตรที่ชีวิตขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาต ิ  
มีรูปแบบของพิธีกรรมเพื่อ “อ้อนวอนหรือขอร้องสิ่งนอกเหนือธรรมชาต ิ 
ให้สร้างความสม่ำเสมอในการเกษตรและความมั่นคงในการดำรงชีวิต… 
พิธีกรรมดังกล่าวมักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเพศ อวัยวะเพศหรือผู้หญิง
ซึง่ถอืเปน็ผูก้ำเนดิ หรอืเปน็สญัลกัษณข์องความอดุมสมบรูณ”์63 

เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นพื้นบ้านอย่างเปิดเผย โดยไม ่ 
จำกัดเรทติ้งหรือถูกเซ็นเซอร์อย่างที่คนหลายกลุ่มต้องการให้รัฐไทยทำ 
นิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านทั่วไปมีการใช้ถ้อยคำและข้อความเกี่ยวกับ
เพศอยู่มาก โดยเรื่องเพศถูกทำให้เป็นเรื่องตลกขบขัน หรือไม่ถึงกับหยาบ
โลนตามมาตรฐานชนชัน้กลาง แตอ่อกไปในทางสองแงส่องงา่ม ทเีลน่ทจีรงิ 
ให้คนอ่านหรือคนฟังได้ขบขันกัน เช่นกลอนลำของอีสาน ที่ใช้ถ้อยคำ  
เกี่ยวกับอวัยวะเพศและการร่วมเพศ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การนำเอา  
เรื่องเพศมาเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นนี้ถูกมองว่า เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วย
ให้สังคมมองเรื่องเพศเป็นเรื่องไร้สาระ หรืออย่างน้อยก็ลดความความ
สำคัญของเรื่องนี้ลง64 อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ เพลงปรบไก่ในภาคกลาง  
ทีร่อ้งตอบโตก้นัระหวา่งชายหญงิในเรือ่งเพศ ถกูมองวา่ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงเรือ่ง
ของการเสพสุขทางกาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่อุทิศให้พลังลึกลับ
ของธรรมชาติ65  

นอกจากการละเล่นพื้นบ้านที่เรื่องเพศถูกนำเสนออย่างเปิดเผย 
เรื่องเพศยังมีที่ทางในวัดพุทธศาสนาหลายวัดในประเทศไทย และถูกตั้ง  
ข้อสังเกตและตีความอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยนักคิดนักวิชาการไทยและ  

63 ปราน ีวงษ์เทศ, “ผู้หญิงสยาม บทบาทและสถานภาพของผู้หญิง ร่องรอยจากพิธีกรรม  
ความเชือ่,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่11 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2533), หนา้ 110-113. 

64 นคิม วงเวยีน, “เพศในกลอนลำ,” หนา้ 93.  
65 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543), หน้า 101–

105. 
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ไม่ไทย ภาพเหล่านี้สะท้อนการแต่งกาย วิถีชีวิต และการกระทำทางเพศ 
ทั้งระหว่างหญิงกับชาย หญิงกับหญิง และชายกับชาย ทั้งในแง่มุมขบขัน
และ ‘เชิงสังวาส’ ตั้งแต่การเปิดเผยเนื้อหนังหรือเน้นสัดส่วนอย่างหน้าอก  
ผูห้ญงิ กจิกรรมการเกีย้วพาราส ีไปจนถงึการรว่มเพศ เชน่ ภาพควาญชา้ง  
กำลังจับหน้าอกนางกำนัลที่ไม่ได้ห่มสไบ (วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ)66   
หรือการแอบดูคนกำลังร่วมเพศ (วัดช่องนนทรี) เป็นต้น งานของ นิวัต ิ  
กองเพียร ในศิลปวัฒนธรรมได้รวบรวมนำเสนอภาพและรายละเอียด  
เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง และภาพแกะสลักในวัดต่างๆ ในหลายจังหวัด
ของประเทศไทยอยา่งตอ่เนือ่ง68 

การนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของเรื่องเพศในสถานที่ทางศาสนาเช่นนี ้
ถูกอธิบายว่า เป็นเพราะทั้งผู้ผลิตงานและคนทั่วไปในช่วงเวลานั้นเห็นว่า 
เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติและปกติธรรมดาของชีวิตทางโลกย ์หรือเพื่อ
แสดงว่าเรื่องเพศเป็นอุปสรรคขวางทางสู่นิพพานของมนุษย์69 ความ
ต้องการทางเพศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต แต่ก็เป็นเรื่อง
ของตณัหาทีท่ำใหเ้กดิทกุขแ์ละฉดุรัง้มนษุยจ์ากการบรรลธุรรม70 การเรยีนรู้
ที่จะควบคุมร่างกาย ความรู้สึก และความต้องการทางเพศให้พอดีไม่มาก
เกนิไปจงึเปน็เรือ่งสำคญั 

66 สนัต ิเลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3, หนา้ 99. 
67 Napat Sirisambhand and Alec Gordon, “Thai Women in Late Ayutthaya Style 

Paintings,” in The Society of Siam, Selected Articles for the Siam Society’s 
Centenary (Bangkok: The Siam Society, 1999), p. 277. 

68 ตวัอยา่งเชน่ นวิตั ิกองเพยีร, “กรกมุ กำหนดัไมจ้ำหลกั,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่18 ฉบบัที ่
2 (ธันวาคม 2539), หน้า 82-83 หรือ “ภาพเชิงสังวาสกำลังละเลือนหาย,” ศิลป
วัฒนธรรม, ปทีี ่18 ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2539), หนา้ 58-59 เปน็ตน้ 

69 วราภรณ ์วชิญรฐั, “เชงิสงัวาสของเพศเดยีวกนั ในจติรกรรมฝาผนงัแบบแผนประเพณไีทย
สมัยรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่1-5)” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ, ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2549. 

70 อภลิกัษณ ์เกษมผลกลู, ผูกนิพพานโลกีย์ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550), หนา้ 24. 
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การค้นพบตำราที่เรียกว่า “ผูกนิพพานโลกีย์” ซึ่งผู้ค้นพบบอกว่า 
“ไม่พบว่ามีตำราใดที่กล่าวถึงการร่วมสังวาสอย่างกว้างขวางเช่นนี้มา
ก่อน”71 ทำให้เห็นร่องรอยของความเชื่อที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเพศใน
อาณาบรเิวณของรฐัไทย ตำราดงักลา่วเปน็ ‘งานของชาวบา้น’ ทีผู่เ้ขยีนมุง่ 
“นิพพานทางโลก” โดยไม่สนใจ “นิพพานทางธรรม”72 เนื้อหาของตำรา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะอวัยวะเพศของชายหญิง วิธีการร่วมเพศให้
เหมาะสมกับลักษณะของผู้หญิงแบบต่างๆ การเล้าโลมเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัทัง้หญงิและชายในการรว่มเพศ รวมทัง้การตรวจสอบวนัเวลาใน
การรว่มเพศ เพือ่การสรา้ง “ชวีติ” ทีถ่อืเปน็การกระทำทีม่งคล ตำราเชน่นี้
ทำให้เห็นร่องรอยของกลุ่มสามัญชนที่ให้ความสำคัญกับการร่วมเพศ  
ในฐานะกิจกรรมสำคัญ ทั้งเพื่อความพึงพอใจทางกายและการกำเนิดชีวิต
ใหม ่จนตอ้งมกีารใหค้วามรูด้ว้ยการบนัทกึเปน็คมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์

การศึกษาพิธีกรรม จิตรกรรม และวรรณกรรมที่หลากหลายนี ้
ทำใหเ้หน็การใหท้ีท่างกบัเรือ่งเพศในฐานะสว่นหนึง่ของชวีติและการนำไปสู่
การเกดิ โดยคนหลายกลุม่ในหลายพืน้ที ่การเชือ่มโยงเรือ่งเพศกบัการเกดิ
ในความหมายนี ้นา่จะตา่งจากการเชือ่มโยงเรือ่งเพศกบัการเจรญิพนัธุแ์บบ
สมยัใหม ่ทีเ่นน้การจำกดัเรือ่งเพศใหเ้ปน็ไปเพือ่การสบืพนัธุม์นษุยแ์ตเ่พยีง
อย่างเดียว โดยไม่ให้ที่ทางกับความปรารถนาและพึงพอใจทางกาย เนื่อง  
จากฐานการมองเรือ่งเพศในทางลบ ในขณะทีฐ่านความเชือ่ความหมายทีไ่ด้
กล่าวถึง โดยรวบรวมจากการตีความในงานวิชาการต่างๆ ให้ภาพและ
ที่ทางของเรื่องเพศในทางบวกและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องบาปผิด
หรือความเลวร้ายที่ต้องควบคุมจำกัดอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลร้าย  
ตอ่คนและสงัคมโดยรวม 

มกีารตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการใหค้วามหมายและทีท่างของเรือ่งเพศ
ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมไทย ที่เรื่องเพศแยกขาดจากอาณาบริเวณอื่น

 
71 สกุญัญา สจุฉายา, คำนยิมหนงัสอื ผูกนิพพานโลกีย์, หนา้ (13). 
72 สกุญัญา สจุฉายา, คำนยิมหนงัสอื ผูกนิพพานโลกีย์, หนา้ (10). 
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ของชีวิตทางสังคม และจำกัดให้เรื่องเพศเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้น 
เรื่องเพศที่มุ่งสร้างความพึงพอใจแต่เพียงอย่างเดียวถูกประณามอย่าง
รนุแรง สจุติต ์วงษเ์ทศ เสนอวา่  

“เพศสัมพันธ์ที่คนไทยคิดว่ามีหน้าที่อย่างเดียวคือ การให้กำเนิด
มนุษย์นี้ จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นความคิดของคนไทยสมัยก่อน แต่เป็น
ความคิดของฝรั่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยวิคตอเรียของอังกฤษ ความคิด
นี้ได้รับอิทธิพลทั้งทางศาสนาคริสเตียนและวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น 
แล้วเราก็เริ่มรับเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลงมาถึงปัจจุบันนี้ 
ทำให้เรามองเรื่องของเพศสัมพันธ์ว่ามันมีหน้าที่เพียงอย่างเดียว 
คือ หน้าที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดมนุษย์ เมื่อไหร่ที่เพศสัมพันธ์ไม่
เกี่ยวกับการให้กำเนิดมนุษย์ เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอนาจาร
ไปหมด” 73  

การเปลีย่นแปลงของความเชือ่ความหมายเรือ่งเพศ ทำใหก้ฎกตกิา
วา่ดว้ยเรือ่งเพศเปลีย่นไปจากเดมิดว้ย 

กฎกติกาว่าด้วยเรื่องเพศ 

 ความคุ้นเคยกับมาตรฐานความถูกต้องเหมาะสมว่าด้วยเรื่องเพศ
และความสัมพันธ์ทางเพศสมัยใหม ่ที่จำกัดเรื่องเพศไว้ในสถาบันการ
แตง่งานแบบผวัเดยีวเมยีเดยีว ทำใหบ้างคนตขีลมุวา่คา่นยิมเรือ่งเพศเชน่นี ้
เป็นวิถีที่สืบทอดมาแต่โบราณที่ควรจะรักษาไว ้ งานวิชาการที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์กฎหมายและบันทึกฝรั่งทำให้เห็นข้อห้ามและมาตรฐาน
ความถูกต้องเรื่องเพศที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามว่าด้วยเซ็กส์ระหว่าง
บุคคลร่วมสายเลือด การมีความสัมพันธ์ซ้อน/มีชู ้การซื้อขายบริการทาง
เพศ การบังคับร่วมเพศและข่มขืนกระทำชำเรา ‘รักร่วมเพศ’ การทำแท้ง 
ระบบผัวเดียว–หลายเมีย และเซ็กส์นอกสมรส แง่มุมต่างๆ เหล่านี้ถูก

73 สจุติต ์วงษเ์ทศ, “เพศสมัพนัธเ์พือ่หฤหรรษเ์พศรส ในสงัคมวฒันธรรม “Valent(ine) ไทย”,  
ข่าวสด (11 กมุภาพนัธ ์2549), หนา้ 30. 
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กล่าวถึงในงานวิจัยและบันทึกจำนวนหนึ่ง และพอจะให้ภาพของกติกา  
ที่อนุญาตให้ใครร่วมเพศกับใครได้บ้าง อย่างไร แต่กติกาเรื่องเพศไม่ได้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับคนทุกกลุ่ม ข้อมูลการตีความของนักวิชาการ
แสดงให้เห็นความต่างระหว่างชนชั้น เพราะค่านิยม การควบคุม และวิถี
ปฏบิตัขิองสามญัชนเทา่ทีม่กีารบนัทกึไวต้า่งจากชนชัน้สงูอยูม่าก 

เสรีภาพของชนชั้นล่างและลักษณะต้องห้ามสำหรับการแต่งงาน 

คนไทยมีความเข้าใจว่าการแต่งงานของคนในช่วงเวลา “ก่อนได้รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก” ถูกจัดการโดยพ่อแม ่หรือข้อตกลงระหว่าง
ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย มากกว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพเลือกคู่โดย
สมัครใจ74 ความทรงจำทำนองนี้ถูกนำเสนอในหลายสื่อ เช่น “ความรัก
ครั้งคุณย่า” กล่าวถึงความยากลำบากในการที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะได้  
พบปะกนัตามลำพงั ผูห้ญงิไมม่โีอกาสออกนอกบา้นโดยลำพงั การแตง่งาน
จึงเป็นไปแบบ “คลุมถุงชน” ที่มีแม่สื่อพ่อชักมาแนะนำพ่อแม่ของแต่ละ
ฝ่ายมารู้จักตกลงกัน75 ภาพเช่นนี้น่าจะมีฐานมาจากประสบการณ์ของ
คนในช่วงรัตนโกสินทร ์และต่างจากข้อมูลของนักวิชาการและบันทึกฝรั่ง   
ทีก่ลา่วถงึการเลอืกคูอ่ยา่งอสิระของคนสยาม 

นักวิชาการไทยหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับ
เสรีภาพของชนชั้นล่างในการเลือกคู่ครอง และการเข้าหรือออกจากการ
แต่งงาน ซึ่งต่างจากความเชื่อทั่วไปที่เข้าใจว่า เสรีภาพในการเลือกคนรัก
และการแต่งงานเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย หรือเชื่อว่า ‘การคลุมถุงชน’ 
เปน็วถิขีองคนในอดตี นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์เหน็วา่การแตง่งานในเมอืงไทยสมยั
โบราณเกิดขึ้นจากการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวโดยอิสระ หรือค่อนข้าง

74 นันทิรา ขำภิบาล, นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม พ.ศ.2481-2487, วทิยานพินธ ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
2530. 

75 เทพช ูทบัทอง, ผู้หญิง ความรัก และเซ็กส์ในอดีต (กรงุเทพฯ: ประมวลสาสน,์ ไมป่รากฏ
ปทีีพ่มิพ)์, หนา้ 106-110. 
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อิสระ หรือเป็นเรื่องของความสมัครใจ แม้ว่าชนชั้นสูงและคนในเมืองจะมี
เสรีภาพในเรื่องการเลือกคู่น้อยกว่า76 เสรีภาพนี้สะท้อนอยู่ในคต ิ เช่น 
“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู ่ผูกอู่ตามใจผู้นอน” หรือ “ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” 
โดยมีความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่า คนที่เป็นคู่กันทำบุญร่วมกันมาแต ่ 
ปางก่อน ถ้าทำบุญกันมาไม่พอก็แคล้วคลาดกันไป หรือเมื่อหมดบุญก ็ 
เลกิรา้งกนัไป77 แตอ่สิระในการเลอืกคูเ่ชน่นีล้ดนอ้ยลงสำหรบัชนชัน้สงู 

 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของรัฐ จะเห็นการห้ามหรือข้อจำกัด
เกีย่วกบัการเลอืกคูค่รองหรอืคูร่ว่มเพศอยูห่ลายประการ กฎหมายลกัษณะ
ผัวเมียห้ามการมีความสัมพันธ์ทางเพศร่วมสายโลหิต ได้แก ่“หลานทำชู้
ด้วยเมียลุงตาปู่อาวอาน้าพี่ตนเอง” หรือ “พ่อแม่ลูกพี่น้องยายหลานตา
หลานลุงน้าหลานทำชู้กัน” โดยมีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างรุนแรง ถ้า
เป็นกรณีแรก “ให้เอามันคนร้ายจำใส่ ตรวน, ขื่อ, คา เอาน้ำมึกสักหน้า
ทัง ชายหญิงเอาเชือกหนังผูกฅอเอาฆ้องตีทะเวนรอบตลาด แล้วเอาขึ้นขา
หย่างยิงด้วยลูกสันโดด แลให้ตีด้วยลวดหนังคละ 25, 50 ทีแล้วให้ทำแพ
ลอยเสียนอกเมือง อย่าให้ดูเยี่ยงกัน ถ้าจะไถ่ลูกสันโดดมิให้ยิงเล่มละ 
30000” ส่วนกรณีหลังบัญญัติว่า “ให้ทำแพลอยผู้นั้นเสียในชะเล ให้เจ้า
พ่อแม่พี่น้องพลีเมืองท่านทั้ง 4 ประตู ไก่ 8 ตัว ให้พระสงฆพราหมณา  
จารยสวดมนตรทำพิทธีการระงับอุบาทจันไร น้ำ, ฟ้า, ฝน จึงจะตกเป็น
ประโยชน์แก่คนทังหลาย” พ่อแม่พี่น้องของผู้กระทำผิดก็ถูกลงโทษไป
ดว้ย78 การรว่มเพศในหมูค่นรว่มสายโลหติถกูมองวา่ผดิธรรมชาต ิจงึตอ้งมี
การกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงและต้องเอาไปลอยแพทิ้งทะเลเสียด้วย
เพือ่ “มิให้แผ่นดินแปดเปื้อนด้วยเลือดโสมมเช่นนี้” 79 

76 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “อยูก่อ่นแตง่”, ความยุ่งของการอยู่, มกุหอม วงษเ์ทศ บก. (กรงุเทพฯ: 
มตชิน, 2548), หนา้ 22-23. 

77 ธาวิต สุขพานิช, “ผัว-เมียไทย หญิงเป็นควาย ชายเป็นคน?,” มติชน (3 พฤศจิกายน 
2536), หนา้ 9. 

78 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 
2545), หนา้ 60-61. 

79 ตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 96. 
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กฎหมายห้ามการแต่งงานระหว่างคนร่วมสายโลหิต แต่เปิดให้
แตง่งานกบัญาต ิอยา่งลกูของลงุปา้นา้อาได ้ลา ลแูบร ์ไดบ้นัทกึในประเดน็
นี้ไว้ว่า “การแต่งงานกับญาติสนิทชั้นที่หนึ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม (ตาม
กฎหมายสยาม) กระนั้นก็ยังอาจแต่งงานกับลูกเรียงพี่เรียงน้องของตนได้ 
ส่วนลำดับชั้นญาตินั้น ชายอาจแต่งงานกับหญิงพี่น้องท้องเดียวกันได้ โดย
แต่งทีละคราว คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่ง ไม่ใช่แต่งพร้อมๆ กัน แม้กระนั้น 
พระเจ้าแผ่นดินสยามทุกพระองค์ ก็ทรงล่วงบทบัญญัตินี้อยู่ ด้วยทรง  
เชื่อว่าไม่อาจหาหญิงใดในใต้หล้าให้สมพระเกียรติยศของพระองค์ได้ 
นอกจากพระประยูรญาติอันสนิทของพระองค์เอง”80 การเสกสมรสใน
ระหว่างพระญาติสนิทเป็นไป “เพื่อมิให้สายโลหิตระคนปนกับวรรณะที่  
ต่ำกว่า”81 นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างคนร่วมสายโลหิตแล้ว กฎหมาย
ยังห้ามชายแต่งงานกับ “หญิงแพศยา” ได้แก ่“หญิงคน ขับ, รำ เที่ยว
ขอทานเลีย้งชวิติรแลหญงินคระโสเพน”ี82 

 การเลือกคู่ครองที่ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปได้ตามใจของหญิง
ชาย จากข้อมูลจากบันทึกฝรั่งและงานของนักวิชาการพอจะสรุปได้ว่า 
สามัญชนสยามเข้าสู่การแต่งงานได้หลายทาง คือพ่อแม่หาคู่และจัดการ
แตง่งานให ้(ซึง่นา่จะเปน็รปูแบบทีค่นไทยหลายกลุม่จำได)้ อกีทางหนึง่คอื
เลอืกคนทีร่กัทีช่อบเอง หนตีามกนัไปแลว้กลบัมาขอขมา วธิหีลงันีก้ท็ำกนั
เป็นปกติ83 ปาลเลกัวซ ์บันทึกว่า “การที่หญิงสาวหนีตามชายชู้ไปนี้เป็น
เรื่องธรรมดาสามัญที่สุด”84 ไม่ว่าจะเข้าสู่การแต่งงานอย่างไร กฎกติกา
เปดิใหช้ายหญงิออกจากการแตง่งานได ้และกำหนดวธิกีารแบง่ลกูไวช้ดัเจน 
ลา ลูแบร ์เล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานของชาวสยามว่า “การ
สมสู่อยู่กินด้วยกันอย่างเสรีโดยมิได้ประกอบพิธีแต่งงานนั้น ไม่เป็นสิ่งที่  

80 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 165. 
81 ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, หนา้ 156. 
82 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย หนา้ 62. 
83 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “คลมุถงุชน”, ความยุ่งของการอยู่, หนา้ 16. 
84 ปาลเลกวัซ,์ เล่าเรื่องกรุงสยาม, หนา้ 154. 
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น่าอัปยศ โดยเฉพาะในหมู่ราษฎรสามัญ เขาถือว่าเมื่อได้สมสู่อยู่กินด้วย
กันแล้ว ก็เสมือนว่าได้แต่งงานกันแล้ว และถ้าเกิดความไม่ปรองดองกันขึ้น 
ต่างฝ่ายต่างแยกทางกันไป ก็มีผลเท่ากับการหย่าร้างกันไปในตัวนั่นแล”85 

การแตง่งานอาจเกดิโดยการจดัหาของพอ่แม ่“แต่งงาน บิดามารดา
ของฝ่ายชายก็จัดหญิงเฒ่าแก่ผู้มีชื่อเสียงดีไปดำเนินการสู่ขอต่อบิดามารดา
ของฝ่ายหญิง ถ้าบิดามารดาของฝ่ายหญิงพอใจ ก็จะให้คำตอบในทำนอง
เอื้อเฟื้อ แม้กระนั้นก็ยังสงวนท่าที ขอผลัดไปปรึกษาหารือรับทราบ
เจตนารมณ์ของธิดาของตนก่อน ในขณะเดียวกันนั้นก็สอบถามเวลา
ตกฟากของฝ่ายชาย และให้เวลาตกฟากของฝ่ายหญิง (แก่เฒ่าแก่) ไป 
ทั้งสองฝ่ายจะนำไปให้หมอดู เพื่อขอทราบเป็นประการสำคัญว่า อีกฝ่าย
นั้นมั่งมีศรีสุขอยู่หรือไฉน และจะอยู่กินกันไปจนวันตายไม่หย่าร้างหรือ
ประการใด ด้วยคนทั้งหลายย่อมซ่อนทรัพย์สินของตนอย่างหวงแหน   
เพื่อปกปิดไว้มิให้ตกเป็นเหยื่อแห่งการขูดรีดของพวกสุภาตุลาการ และ
การถูกริบราชบาตรโดยพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นจึงต้องหันไปพึ่งหมอดู 
เพื่อให้รู้ว่าครอบครัวนั้นๆ มั่งมีศรีสุขหรือหาไม่ แล้วก็ตัดสินใจเอาตามคำ
ที่หมอดูแนะให้นั้น”86 

การหย่าร้างในหมู่สามัญชนเป็นไปได ้“แต่ถึงแม้ว่าสามีภรรยาจะไม่
สามารถทนอยู่ร่วมกันได้โดยประการใดก็ตาม ก็มีทางแก้ไขด้วยการหย่า
ร้างกันได้อยู่ เป็นความจริงที่ว่าการหย่าร้างนี้กระทำแต่ในหมู่ราษฎรชั้น
สามัญเท่านั้น คนมั่งมีที่มีภรรยาหลายคนก็ยังเลี้ยงดูนางภรรยาที่ตนไม่รัก
แล้วหรือที่ตนยังรักอยู่ไว้ทั้งโขยง”87  

การหย่าร้างมีกติกาที่เกี่ยวข้องดังนี ้“สามีนั้นตามธรรมดาเป็นตัว
สำคัญในการหย่าร้าง (คือจะยอมหย่าร้างก็ได้หรือไม่ยอมหย่าร้างก็ได้) 
แต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธในเมื่อฝ่ายภรรยามีเจตนาอันแรงกล้าที่จะหย่ากับตน 

85 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 169. 
86 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 162-163. 
87 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 167. 
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เขาจะคืนเงินทุนกองสินเดิมให้นางไป ส่วนพวกบุตรๆ ที่เกิดด้วยกันก็  
แบ่งกันรับไปในทำนองนี้ หญิงผู้มารดาได้บุตรคนที่ 1-3-5 และต่อๆ ไป
ตามจำนวนคี่ แต่ถ้าบังเอิญบุตรโทนคนเดียวก็ได้แก่มารดาไป และถ้าบุตร
ทั้งหมดนั้นรวมกันเป็นจำนวนคี่ หญิงผู้มารดานั้นก็จะได้บุตรมากกว่า  
ผู้เป็นบิดาไปหนึ่งคน จะเป็นด้วยท่านวินิจฉัยเห็นว่ามารดาย่อมเลี้ยงดูบุตร  
ได้ดีกว่าบิดา หรือว่านางเป็นฝ่ายอุ้มท้องและเลี้ยงดูบุตรด้วยนมของนาง
มาอย่างใดอย่างหนึ่ง นางจึงมีสิทธิเหนือผู้เป็นบิดาด้วยประการฉะนี้ หรือ
ท่านจะเห็นว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ ย่อมจะต้องการความช่วยเหลือ
เกื้อกูลจากพวกบุตรๆ มากกว่าก็เป็นได้อีกเหมือนกัน”88 

รูปแบบของการแต่งงานและเสรีภาพที่จะเลือก รวมทั้งทางเลือกใน
การออกจากการแต่งงาน ถูกจำกัดโดยชนชั้นและสถานะทางสังคม การ
แตง่งานของชนชัน้สงูมเีหตผุลในทางเศรษฐกจิและการเมอืง ทำใหเ้สรภีาพ
ในการเลอืกคูน่อ้ยลง เนือ่งจากตอ้งมกีารพจิารณาวา่ใครควรจะแตง่งานกบั
ใคร ผู้หญิงชนชั้นสูงได้กลายเป็น “เครื่องมือ” สำคัญยิ่งสำหรับการสร้าง
พันธมิตรทางการเมืองและการทหาร ทั้งภายในและระหว่างรัฐ ในขณะที่
การเลือกแต่งงานกับลูกสาวหรือพี่น้องของคนที่มีอิทธิพลหรืออำนาจ
ทางการเมือง ก็เป็นผลดีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของชายชน  
ชั้นสูง การจัดการว่าใครจะแต่งงานกับใครจึงต้องผ่านการคิดคำนวณเป็น  
อนัดี89 โอกาสในการเลอืกคูค่รองตามใจจงึเปน็ไปไดย้าก โดยเฉพาะสำหรบั
ผูห้ญงิชนชัน้สงู ในขณะทีร่ะบบผวัเดยีว-หลายเมยีอาจทำใหผู้ช้ายชนชัน้สงู
มโีอกาสเลอืกตามใจตนเองได ้ 

สามัญชนดูจะมีทางเข้าและออกจากการแต่งงานมากกว่าชนชั้นสูง 
แมว้า่ในหลายกรณ ีสามญัชนจะแตง่งานเพราะพอ่แมจ่ดัการ กม็ทีางเลอืก
ที่จะออกจากการแต่งงานได ้กฎกติกาว่าด้วยการเข้าออกจากการแต่งงาน

88 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 167-168. 
89 นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, “อยู่ก่อนแต่ง”, ความยุ่งของการอยู่, หน้า 22-23; และ David K. 

Wyatt, Studies in Thai History (Chiang Mai: Silkworm Books, 1994). 
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จึงต่างไปจากเพศวิถีกระแสหลักที่ให้ความสำคัญกับการเลือกของคน 
ความรกัแบบโรแมนตกิ และการรกัษาสถาบนัการแตง่งาน การตคีวามแบบ
ไทยทำให้คนที่อยู่กับเพศวิถีกระแสหลักที่เห็นกันว่าเป็นเรื่อง “สมัยใหม่” 
ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่สถาบันการแต่งงานตามความพอใจของปัจเจก 
แตก่ใ็หค้ณุคา่กบัการแตง่งานและครอบครวัแบบพอ่-แม-่ลกู โดยไมย่อมให้
คนออกจากการแตง่งานไดโ้ดยงา่ย ถา้มองจากดา้นขาเขา้และออกจากการ
แต่งงาน อาจทำให้ข้อสรุปว่าคนสมัยใหม่มีเสรีภาพมากถูกตั้งคำถามได ้
เพราะสภาพที่คนดูเหมือนจะเสรีในการเลือกบางแง่มุมมากขึ้นนั้น   
มาพรอ้มกบัการจำกดัทางเลอืกอืน่ทีค่นสยามเคยทำไดเ้ชน่เดยีวกนั 

สถาบันการแต่งงาน ระบบเครือญาติและการเมืองของชนชั้นสูง 

งานทางมานุษยวิทยาได้ให้ภาพของสถาบันการแต่งงานที่มีหน้าที ่ 
ซับซ้อน และไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนตามความเข้าใจร่วมสมัย
บนฐานที่การแต่งงานสูญเสียบทบาทหน้าที่ไปหลายประการ และมีหน้าที่
ในทางจิตใจและอารมณ์เป็นหลัก ครัวเรือนเคยเป็นหน่วยทางสังคม 
การเมอืง และเศรษฐกจิทีส่ำคญัยิง่ การแตง่งานมบีทบาทหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
กับความมั่นคงของครัวเรือน เช่นการหลอมรวมหรือสร้างเครือญาต ิเพื่อ
ขยายกำลังทางเศรษฐกิจ หรือการสร้างเครือข่ายการสืบทอดทรัพย์สิน 
การแต่งงานระหว่างสมาชิกต่างครัวเรือนยังเป็นฐานสำคัญของการสร้าง
พันธมิตรในทางการเมืองด้วย หน้าที่สำคัญของการแต่งงานที่มีผลต่อ
สถานะและความมัน่คงของครวัเรอืน ทำใหก้ารแตง่งานไมใ่ชเ่รือ่งของความ
รกัและความสขุระหวา่งคนสองคน แตถ่กูกำหนดและตดัสนิโดยครวัเรอืน90 

การศึกษาของนักประวัติศาสตร์หลายท่านทำให้เห็นบทบาทหน้าที่
ของการแต่งงานในหมู่ชนชั้นสูง เพื่อผลในทางการเมืองและเศรษฐกิจ การ
แต่งงานนำไปสู่การสร้างความเป็นเครือญาติและความเป็นพันธมิตรทาง  

 
90 Stephanie Coontz, Marriage, A History: How Love Conquered Marriage (New 

York: Penguin Books, 2005), p. 5-9. 
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การเมือง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครัวเรือนได ้การ
แต่งงานข้ามรัฐ/ราชวงศ์กษัตริย ์และผลในทางการเมืองได้ถูกบันทึกทั้งใน  
ตำนานและพงศาวดารในหลายชว่งเวลา เชน่  

“...จารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา  
ที่ว่า พระองค์ทรงประทานพระราชธิดาให้อภิเษกกับกษัตริย์ของ
บ้านเมืองต่างๆ รวมทั้งพระราชทานความมั่งคั่งให้ด้วย ซึ่งก็  
สอดคล้องกับศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่สองที่พบที่วัดศรีชุมที่กล่าวว่า 
พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดอันเป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำ
ถม ทรงได้พระราชธิดาของ “ผีฟ้า” เจ้าเมืองยโสธรปุระ (เมือง
พระนคร) เป็นพระมเหสี...สัมพันธไมตรีในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่
เกื้อกูลกันและกัน นั่นก็คือ ทางกัมพูชาเองก็ได้กำลังความช่วย
เหลือจากพันธมิตรในการทำสงครามรบพุ่งกับพวกจามที่เป็นศัตรูที่
สำคัญ ส่วนบ้านเมืองในประเทศไทยก็ได้รับความสนับสนุนในทาง
เกียรติภูมิว่าสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจใหญ่… 

...พงศาวดารเหล่านั้น ไม่ว่าพงศาวดารเหนือพงศาวดารโยนก   
คำให้การของชาวกรุงเก่าและอะไรต่อมิอะไรมากมาย ก็กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การดองกันเป็นเครือญาติในการ  
แต่งงาน และการขัดแย้งกันทางการเมือง จนถึงมีการรบพุ่งกัน
ระหว่างบรรดาบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทย ทั้งในภาคกลาง 
ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมากมาย”91 

การแต่งงานระหว่างชนชั้นปกครองทำให้เกิดการเชื่อมโยงเป็น  
เครือญาติที่นำไปสู่การรวมตัวกันทางการเมืองอย่างหลวมๆ ของรัฐใน
อาณาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา92 การแต่งงานนำไปสู่การรวมศูนย์อำนาจ

91 ศรศีกัร วลัลโิภดม, สยามประเทศ ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จนถึง
สมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 214-215, 272. 

92 สจุติต ์วงษเ์ทศ, สุวรรณภูมิ ต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2549), 
หนา้ 170. 
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ของรัฐช่วงต้นอยุธยา นอกเหนือไปจากการสงคราม การฑูต และการค้า   
เพราะทำให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นปกครองที่สังกัดรัฐบาลกลาง โดย
ราชสำนักได้กลายเป็นศูนย์รวมอำนาจที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพย์สินและ
สถานะทางการเมืองสังคม การถวายบุตรธิดาไว้ในราชสำนักได้กลายเป็น
เครือ่งมอือยา่งหนึง่ของการควบคมุหวัเมอืง93 ผูห้ญงิชนชัน้สงูถกูสง่ไปเปน็
มเหสีหรือสนมของกษัตริย์ของรัฐอื่น นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์แบบ
เครอืญาตแิละการสรา้งพนัธมติรทางการเมอืง  

การใช้ผู้หญิงเพื่อสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองใน  
รูปแบบนี ้ปรากฏให้เห็นจนถึงรัชกาลที ่5 ของรัตนโกสินทร ์ที่การเลือก
สนมไม่ได้เป็นเรื่องของความพึงพอพระทัยเท่านั้น แต่มีเหตุผลทางการ
เมืองในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเพื่อเสถียรภาพของ  
ราชบลัลงัค ์จงึมกีารรบัเอาธดิาหรอืพระธดิาของเจา้เมอืงประเทศราช และ
ของเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หรือขุนนางคนสำคัญเป็นพระมเหสีหรือสนม
นางใน94 นอกจากนี ้พระมหากษัตริย์ยังได้พระราชทานภรรยาให้ขุนนาง 
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์“เพราะ  
ผู้หญิงที่พระราชทานนั้น มักจะถูกเลี้ยงดูกล่อมเกลาในราชสำนัก เหล่านี้
ได้รับการปลูกฝังทัศนะและค่านิยมที่เป็นประโยชน์ต่อระบอบสมบูรณาญา  
สิทธิราชย์ เมื่อไปอยู่ร่วมกับผู้ใดก็จะโน้มน้าวให้คนที่อยู่ใกล้มีความจงรัก
ภักดีมากยิ่งๆ ขึ้นไป” 95  

การแต่งงานเป็นการเสริมสร้างฐานอำนาจและสถานะทางสังคมให้
กับผู้ชาย เช่น การแต่งงานยังสร้างความชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจของ  

93 อาคม พฒัยิะ และนธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์ ศรีรามเทพนคร 
(กรงุเทพฯ: มตชิน, 2545), หนา้ 57-58. 

94 จนัทรร์ตัน ์ประวาลปทัม,์ การศึกษาเปรียบเทียบราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาล
ที่ 6, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2520, หนา้ 109-115. 

95 กาญจนา ธรีศาศวตั, “ใครซือ่เจา้เตมินาง,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่6 ฉบบัที ่6 (เมษายน 
2528), หนา้ 81-82.  
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ผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์วานกษัตริย์มาแต่เดิม สุเนตร ชุตินธรานนท ์  
ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการแต่งงานเพื่อสร้างความเกี่ยวดองเป็น  
เครือญาต ิ เพื่อสร้าง “สิทธิธรรม” ในการเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์
อยธุยา สำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดม้ ี“เชื้อสายสมฐานะที่จะขึ้นครองบ้านเมือง แต่ได้
เป็นกษัตริย์เพราะโชคชะตา ความบังเอิญหรือ “ความสามารถทางการ
เมือง” จักต้องเติมเต็มฐานันดรศักดิ์ โดยการแต่งงานกับขัตติยนารีสูงส่ง 
ผู้สืบสายโลหิตมาจากตำแหน่งสำคัญ (ทางฝ่ายหญิง) ตั้งแต่รัชกาล
ก่อน”96 ชายชนชัน้สงูกไ็ดป้ระโยชนจ์ากการแตง่งานกบัหญงิจากตระกลูทีม่ี
ความสำคญัในทางการเมอืง หรอืระบบราชการ หรอืเกีย่วขอ้งกบัสนมหรอื
มเหสขีองพระมหากษตัรยิ์97  

การศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยทำให้เห็นความสัมพันธ์เชิง
เครือญาต ิอันเนื่องมาจากการแต่งงานในฐานะปัจจัยสำคัญทางการเมือง   
ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่จัดการขยายฐานพันธมิตรได้ขึ้นสู่อำนาจหรือรักษาอำนาจ 
เช่น นิธ ิเอียวศรีวงศ ์ได้กล่าวถึงความเป็นญาติและการเกี่ยวดองว่า เป็น
เหตุผลสำคัญของการได้รับการสนับสนุนของเจ้าพระยาจักร ีนอกจากสกุล
ที่เป็นราชวงศ์จักรีสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกลุ่มผู้ดีเก่าของอยุธยาอย่าง
กว้างขวางแล้ว การที่ทั้งเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ได้แต่งงาน  
เชื่อมโยงกับหญิงจากตระกูลขุนนาง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่าง  
กว้างขวาง ได้กลายเป็นฐานทางการเมืองที่สำคัญ98 วิธีการยกผู้หญิงให้
เป็นสนมหรือเป็นภรรยาระหว่างเจ้ากับขุนนาง ได้กลายเป็นวิธีการหลัก
ประการหนึ่ง ในการจัดการกับความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน แต่ก็สำคัญยิ่ง
ในหมูช่นชัน้ปกครอง  

 
96 สเุนตร ชตุนิธรานนท,์ “ขตัตยินารแีหง่ราชอาณาจกัรสยาม” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่24 ฉบบั

ที ่3 (มกราคม 2546), หนา้ 78. 
97 David K. Wyatt, Studies in Thai History. 
98 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2529), หนา้ 

204-224. 
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การถวายผู้หญิงจากตระกูลขุนนางให้เป็นสนม ส่งผลดีในเรื่อง
สถานะ ตำแหน่ง และผลประโยชน ์ผ่านโยงใยความสัมพันธ์ที่เลยไปถึง  
พระราชโอรสที่เกิดจากพระสนมที่อาจจะได้ขึ้นครองราชย์ในอนาคตด้วย   
ในทางกลบักนั พระมหากษตัรยิพ์ระราชทานภรรยาใหก้บัขนุนางเปน็รางวลั
กับการปฏิบัติงาน หรือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักด ี
สำหรับชายชนชั้นสูง การได้แต่งงานกับผู้หญิงจากตระกูลขุนนางหรือเป็น
เครือญาติกับสนมของกษัตริย ์ก็เป็นผลดียิ่งกับอนาคตและความก้าวหน้า
ในวงราชการและการเมอืงภาครฐั99 การแตง่งานในหมูช่นชัน้สงูจงึทำหนา้ที่
หลายประการ มากไปกว่าจะเป็นสถาบันทางด้านจิตใจและความรัก
ระหว่างชายหญิง แต่เป็นเรื่องของการสร้างพันธมิตร หรือการรวบรวม
อำนาจและการบรหิารบา้นเมอืงใหร้วมศนูยม์ากกวา่  

การแต่งงานเพื่อสร้างความเป็นเครือญาต ิที่มุ่งหวังให้ได้พันธมิตร
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งที่กระทบการเมืองของ
รัฐได ้ตัวอย่างเช่น การกระทบกระทั่งในหมู่เครือญาติที่นำไปสู่การทำ
สงคราม ที่ถูกบันทึกใน “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. 
2182” แมว้า่รายละเอยีดของเหตกุารณจ์ะถกูตัง้ขอ้สงัเกตวา่ เขา้ขา่ยขา่ว
ลือแต่ก็ทำให้เห็นการพยายามสร้างพันธมิตร และความขัดแย้งที่กระทบ
การเมอืงของรฐั 

“การขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาเอง คือ ระหว่างพระชามาดา 
(บุตรเขย) คือออกญาพิษณุโลก (พระมหาธรรมราชา) กับพระ
สัสสุระ (พ่อตา) คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยมีเรื่องที่วันวลิต
เล่าอย่างง่ายๆ ว่า ครั้งหนึ่งออกญาพิษณุโลกกับพระชายา (พระ  
สวัสดิราช หรือพระวิสุทธิกษัตรี) ออกญาพิษณุโลกได้ตีพระเศียร
พระชายาแตก พระชายาจึงเอาผ้าซับโลหิตใส่ถ้วยทองส่งมาให้พระ
ราชบดิา คอืสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิเพือ่เปน็วตัถพุยาน พรอ้มกบั  

 
99 David K. Wyatt, Studies in Thai History. 
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ฟอ้งพระราชบดิาวา่ ถกูพระสวามทีำรา้ย สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ 
ทรงพระพิโรธ ยกกองทัพขึ้นไปจะจับตัวออกญาพิษณุโลก ออกญา
พิษณุโลกจึงหนีไปพึ่งพระเจ้ากรุงหงสาวดี นำกองทัพพม่า และ
กลุ่มเมืองเหนือบุกกรุงศรีอยุธยา”100 

การทำความเข้าใจการแต่งงานของชนชั้นสูงในสยาม ต้องทำโดยไม่
ยดึตดิกบักรอบเพศวถิแีบบชนชัน้กลาง ทีก่ารแตง่งานมบีทบาทหนา้ทีน่อ้ย
ลง และกลายเป็นเรื่องของความรักแบบโรแมนติกระหว่างคนสองคนเป็น
หลกั การมองผา่น “เลนส”์ เพศวถิแีบบสมยัใหม ่ทำใหห้ลายคนมแีนวโนม้
จะเหน็เพยีงแงม่มุของการ “คลมุถงุชน” ทีค่วามพงึพอใจของปจัเจก ไมไ่ด้
เป็นปัจจัยหลักของการตัดสินหรือกำหนดว่าใครควรจะแต่งงานกับใคร 
ชนชั้นและสถานะทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้กฎเกณฑ์การ
แต่งงาน และรูปแบบของการอยู่ร่วมกันของคนต่างชนชั้นต่างกันอยู ่ เช่น 
ระบบหลายเมยีซึง่เขา้ใจกนัวา่เปน็วถิปีฏบิตัขิองคนสยามแตเ่ดมิ รวมไปถงึ
แง่มุมอื่นๆ ของเพศวิถ ีอย่างความเข้มงวดของการควบคุมเรื่องเพศและ
ความสำคญัของพรหมจรรยข์องผูห้ญงิ ซึง่จะไดก้ลา่วถงึตอ่ไป 

เซ็กส์ก่อนสมรส: รักนวลสงวนตัวและความสำคัญของพรหมจารี 

แนวคดิ “รกันวลสงวนตวั” ถกูใชเ้พือ่สนบัสนนุหรอืโนม้นา้วใหห้ญงิ
สาวในสังคมไทยอดกลั้นไม่ร่วมเพศ จนกว่าจะแต่งงาน โดยอ้างอิงว่าการ
รักนวลสงวนตัวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมา 
ในขณะที่การร่วมเพศก่อนสมรสถูกบอกว่าเป็นอิทธิพลของการรับเอา
วัฒนธรรมแบบตะวันตก แต่บันทึกทั้งหลายที่นักวิชาการใช้เพื่อหาร่องรอย
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในอาณาบริเวณสยามแต่เดิม ไม่
สนบัสนนุความเชือ่เกีย่วกบัการจำกดัเรือ่งเพศไวใ้นการแตง่งานนกั แนวคดิ
ว่าด้วยการรักนวลสงวนตัว และ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ที่ถูกใช้ในระบบ  

100 วนั วลติ, พงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัวนัวลติ พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศร ีสามนเสน,   
สจุติต ์วงษเ์ทศ บก. (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2548), หนา้ (18)-(19). 
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การศึกษาและสื่อกระแสหลัก เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อมองด้วย ‘เลนส์’ 
สมยัใหม ่หรอืความเชือ่ความหมายของคนในศตวรรษที ่20–21  

เพศวิถีกระแสหลักร่วมสมัยจำกัดเรื่องเพศที่ถูกต้องชอบธรรมไว้ใน
สถาบนัการแตง่งานแบบผวัเดยีวเมยีเดยีว ทำใหเ้รือ่งเพศนอกสมรสทกุรปู
แบบ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังแต่งงาน เช่น การซื้อบริการทางเพศ หรือ
การมีความสัมพันธ์ซ้อน เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หรือเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ
ควบคุม ผู้รู้จำนวนหนึ่งได้พยายามนำเสนอข้อมูลและการตีความที่ทำให้
เห็นได้ว่า วิถีปฏิบัติของคนสยามตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็น
ความต่างของความหมายของการรักนวลสงวนตัว และองค์ประกอบทาง
สงัคมทีต่า่งไปจากบรบิทและวถิชีวีติของคนเมอืงในศตวรรษที ่20–21 อยู่
มาก คนสยามแต่งงานเมื่ออายุน้อยมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุสมัยใหม ่
และช่องทางหนึ่งของการเข้าสู่สถาบันการแต่งงานของสามัญชนสยามคือ 
การหนีตามกันไปก่อนจะกลับมาขอขมา เรื่องเพศน่าจะเกิดขึ้นก่อนการ
แตง่งานสำหรบัคนหลายคูท่ีเ่ลอืกเสน้ทางนี ้

ปาลเลกัวซ ์บันทึกว่า “ธรรมชาติของประเทศร้อนทำให้มีการ  
สุกก่อนห่ามเป็นอันมาก เขาแต่งงานกันแต่อายุน้อยเหลือเกิน ตามปรกติ
ก็ระหว่าง 15 ถึง 17 ปี กฎเกณฑ์ดังนี้ก็น่าจะนับว่ารอบคอบอยู่ เพราะ
ว่าถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไป หญิงสาวมักจะถูกชายหนุ่มล่อลวงทำให้ใจแตก 
และลอบหลบจากบ้านบิดามารดาหนีตามชายชู้ไป…การที่หญิงสาวหนี
ตามชายชู้ไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุด”101 คงเพราะเหตุนี ้ทำให้นพ.  
วบิลู วจิติรวาทการตัง้ขอ้สงัเกตวา่ เพศสมัพนัธก์อ่นแตง่งานไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่
แต่ทำกันมาอย่างน้อย 500 ปีแล้วในสยาม102 มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนางเอกในวรรณคดีไทยที่เรียนกันในโรงเรียน  
วา่ ไมไ่ดส้นบัสนนุแนวทางรกันวลสงวนตวันกั หลายคูใ่นวรรณคดอียธุยา-

101 ปาลเลกวัซ,์ เล่าเรื่องกรุงสยาม, หนา้ 154. 
102 น.พ. วิบูล วิจิตรวาทการ, แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก่อนกรุงแตกครั้งแรก 

(กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์ุค๊ส,์ 2546), หนา้ 84-85. 
 

�������������.indd   60 10/5/08   11:41:29 PM



�1ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

ต้นรัตนโกสินทร์ร่วมเพศกันก่อนการแต่งงาน103 โดยการร่วมเพศระหว่าง
พระเอกนางเอกเหล่านี ้ เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายอายุน้อยเทียบได้กับช่วง 
“วยัรุน่-วยัใส” ของศตวรรษที ่20–21 สจุติต ์วงษเ์ทศ เขยีนถงึนางพมิกบั
พลายแกว้วา่ รว่มเพศกนัครัง้แรกเมือ่ “นางพิมตอนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อายุ 16 เกิดปีชวด (หนู) ส่วนพลายแก้วตอนนั้นอายุ 18...ขณะนั้น
พลายแก้วบวชเณร เทียบได้กับกำลังเรียนมัธยมปลาย เตรียมสอบ  
เอนทรานซ์ ส่วนนางพิมไม่ได้บวชเรียน... แต่เรียนการบ้านการเรือนอยู่
กับครอบครัว ถือเป็นวิชาชีพ เทียบได้กับเรียน กศน. คือการศึกษานอก
โรงเรียน” เมื่อย้อนขึ้นไปดูวรรณคดีไทยที่เก่ากว่าในช่วงอยุธยา นางเอกใน
วรรณคดีล้วนแต่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุสิบกว่าๆ ที่อายุน้อยที่สุดคือ 14 
ป ี(อนริทุธค์ำฉนัท)์104  

รายละเอียดเหล่านี้ขัดแย้งกับความเชื่อว่า การหลีกเลี่ยงเรื่องเพศ
ก่อนสมรสเป็นวิถีปฏิบัติของคนในสยามในอดีตที่ถูกละเลยหรือละเมิดโดย
คนรุ่นหลัง ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการหลายท่านใช้ในการ  
ตั้งคำถามกับความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลกั ให้ภาพคนสามัญที่สามารถจะ
เลือกเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางเพศก่อนการแต่งงาน โดยไม่ได้ถูกประณาม  
หยามเหยียดอย่างที่เข้าใจกัน เรื่องเพศก่อนสมรสจึงอาจจะเป็นไปได้ยาก
ยิ่งในสังคมสยาม นอกจากนี ้คนสยามเข้าสู่สถาบันการแต่งงานเร็ว หรือ
เมื่อมีการร่วมเพศกันเกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นก็เข้าสู่สถาบันการแต่งงาน 
วิถีเช่นนี้ต่างไปจากความคาดหวังร่วมสมัยอยู่มาก เพราะคนในปลาย
ศตวรรษที ่20–ตน้ศตววรษที ่21 ดจูะมขีัน้ตอนทีต่อ้งทำเพิม่ขึน้กวา่จะถงึ
อายุที่เข้าเกณฑ์ว่าเหมาะจะแต่งงาน เช่น การเรียนหนังสืออย่างน้อยให้  
จบการศึกษาภาคบังคับ หรือสูงกว่านั้นได้ยิ่งด ีคนจำนวนมากยังอยู่ใน
โรงเรียนในช่วงอายุสิบกว่าๆ และถูกมองว่ายังไม่อยู่ในวัยอันควรที่จะ

103 บญุยงค ์เกศเทศ, สถานภาพสตรีไทย, หนา้ 290.  
104 สุจิตต ์วงษ์เทศ, เคารพ “เพศสภาพ” ความรู ้“เพศสัมพันธ์”, ข่าวสด (11 กุมภาพันธ ์

2547), หนา้ 6. 
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แตง่งาน หรอืมคีวามสมัพนัธท์างเพศ เธอและเขาเหลา่นัน้ถกูคาดหวงัและ
เรียกร้องให้รอไปร่วมเพศเมื่อแต่งงาน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่ออายุเลยวัยรุ่น
ไปพอสมควร การอา้งองิวถิปีฏบิตัทิีเ่ขา้ใจกนัวา่คนในอดตียดึถอื จงึไมค่อ่ย
จะสอดคล้องกับข้อมูลและเรื่องราวที่มีการบันทึกนัก เพราะความต่าง  
ในรายละเอยีดหลายประการ  

นอกจากเรื่องเพศก่อนสมรสจะไม่ใช่เรื่องใหญ ่ในระบบความหมาย  
เรือ่งเพศทีส่ะทอ้นในขอ้มลูประวตัศิาสตรแ์ลว้ ความบรสิทุธิใ์นทางเพศและ
พรหมจรรย์ของผู้หญิงที่เป็นเหตุผลสำคัญในหลายสังคมสำหรับการจำกัด
ควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง น่าจะมีความหมายและที่ทางต่างไปจากความ
เข้าใจของคนสมัยใหม่อยู่มาก ข้อมูลที่น่าสนใจบางประการเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทำให้เห็นความระมัดระวังที่จะไม่ตีขลุมเอาเองว่า คนที่เข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์จะรักนวลสงวนตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศก่อนจะแต่งงาน หรือ  
อาจคาดหวังว่า การหักห้ามใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศของคนที่เข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์นั้นเป็นไปได้ยาก เช่น การเลือกเด็กหญิงอายุน้อยที่ยังไม่มี
ประจำเดือนเพื่อประกอบพิธีกรรมที่ต้องใช้พรหมจาร ีอย่างประเพณีกวน
ข้าวทิพย์105 โดยไม่เสี่ยงกับการใช้หญิงสาวที่อาจเคยหรือไม่เคยร่วมเพศ 
เพราะการบอกว่าผู้หญิงคนไหนเป็นพรหมจาร ี โดยดูจากลักษณะอาการ
ภายนอกทำไดย้ากยิง่ แมว้า่จะมกีารพยายามหาตวับง่ชีต้า่งๆ นานามาโดย
ตลอด คนสยามที่ถูกบันทึกจึงไม่ได้คาดหวัง หรือให้ความสำคัญกับการ
หลกีเลีย่งการรว่มเพศกอ่นสมรส หรอืความบรสิทุธิใ์นทางเพศ ทัง้ชายและ
หญงิตา่งกไ็มค่าดหวงัวา่คนทีต่นเองแตง่งานดว้ย ตอ้งไมเ่คยมปีระสบการณ ์ 
ในทางเพศมาก่อน106 นอกจากนี ้การหนีตามกันไปของหนุ่มสาวแล้วค่อย
กลับมาขอขมา หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศจนตั้งท้องก็แต่งงานกันได ้  
ถกูกลา่วถงึวา่เปน็วถิทีีป่ฎบิตักินัอยูท่ัว่ไป เรือ่งเพศนอกสมรสจงึไมถ่กูมอง

105 “‘สุจิตต ์วงษ์เทศ’ พูดถึง ‘เพศ’ ในมิติวัฒนธรรมไทย,” ผู้จัดการรายวัน (6 กันยายน 
2548), หนา้ 42. 

106 ปราน ีวงษเ์ทศ, เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อษุาคเนย)์, หนา้ 337. 
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เปน็ความผดิพลาดใหญห่ลวง ตามความเขา้ใจของคนสมยัใหม ่

นักประวัติศาสตร์หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า รากฐานความเชื่อและ
ลกัษณะทางสงัคมทีร่องรบัการใหค้ณุคา่กบัพรหมจรรยข์องผูห้ญงิ ไมน่า่จะ
มีอยู่ในสังคมสยามแต่เดิม เพราะสังคมสยาม (และสังคมอื่นๆ อีกหลาย
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีความแตกต่างอยู่หลายประการ จาก
ระบบความเชื่อที่ให้คุณค่ากับความ “บริสุทธิ์” ทางเพศของผู้หญิง ระบบ
ความเชื่อความหมายที่ให้คุณค่ากับพรหมจรรย์มักจะมีระบบการสืบสกุล 
สถานะและทรัพย์สินทางฝ่ายพ่อ ทำให้ความชัดเจนว่าเด็กที่เกิดมาเป็นลูก
ของชายคนใดเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง พรหมจรรย์ของผู้หญิงก่อนการสมรสจึง
เปน็เรือ่งใหญ ่เพือ่ความมัน่ใจเชงิพนัธกุรรมสำหรบัพอ่เดก็107 งานทีส่ำรวจ
ข้อมูลและวิถีชีวิตของคนสยามนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันว่า ระบบ  
การสืบสกุลฝ่ายแม่ทำให้พรหมจรรย์ของผู้หญิงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนัก 
นอกจากนี ้การที่ผู้ชายแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านเมีย ทำให้การนับ “สังกัด” 
ว่าใครสังกัดวงศ์วานไหน ต่างไปจากสังคมที่ผู้หญิงแต่งงานเข้าไปอยู่บ้าน
หรือตระกูลของผู้ชาย108 องค์ประกอบเช่นนี้ทำให้การควบคุมประเวณีของ  
ผู้หญิง เพื่อความชัดเจนของความเป็นพ่อของผู้ชายไม่มีความจำเป็นนัก 
และสถานะของผู้หญิงในสังคมเช่นนี้ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าผู้ชาย เหมือนกับ
สังคมที่ใช้ระบบสืบสายโลหิตฝ่ายพ่อ นอกจากนี ้การที่การร่วมเพศไม่ได้  
ถูกแยกออกจากความสัมพันธ์ทางเพศ ทำให้เรื่องเพศก่อนสมรสของผู้คน
จงึไมไ่ดถ้กูมองเปน็ปญัหาใหญท่ีต่อ้งควบคมุอยา่งเครง่ครดั 

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการให้ความหมายเรื่องเพศก่อน
สมรสต่างไปจากระบบความเชื่อที่ให้ความสำคัญกับการกำกับเรื่องเพศไว ้ 
ในการแต่งงาน และความบริสุทธิ์ในทางเพศของผู้หญิง น่าจะเป็นการ  

107 Hanne Blank, Virgin: The Untouched History, p. 193. 
108 ปราน ีวงษเ์ทศ, เพศและวัฒนธรรม (นครปฐม: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร,์ 2535), หนา้ 183.; ธาวติ สขุพานชิ, 108 เรือ่งทีห่ญงิไทยควรรู ้:   
แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกันอยู่แล้ว (นนทบรุ:ี พอ๊พบุค๊ส ์พบับลคิ, 2544); และ 
นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “คลมุถงุชน,” ความยุ่งของการอยู่, หนา้ 17-18. 
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เชือ่มโยงระหวา่งเรือ่งเพศ ความสมัพนัธแ์ละการแตง่งาน เพศ/เซก็สไ์มไ่ด้
แยกขาดจากเรื่องอื่นหรือเป็นเรื่องของปัจเจก แต่ถูกกำกับโดยชุมชน และ
มพีนัธะหรอืความรบัผดิชอบทางสงัคมอยูด่ว้ย109 การรว่มเพศไมไ่ดถ้กูมอง
เป็นการกระทำที่แยกเป็นครั้งๆ ที่เมื่อทำแล้วก็แยกย้ายกันไป แต่การ
เกี่ยวข้องในเรื่องเพศระหว่างชายหญิงนำไปสู่การแต่งงาน หรือการที่ผู้ชาย
รับผู้หญิงเป็นเมีย หรือเมื่อเรื่องเพศนอกสมรสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก็
แตง่งานกนัเสยี การรว่มเพศในสงัคมสยามนำไปสูเ่พศสมัพนัธ์110 เมือ่การ
ร่วมเพศไม่ใช่ความเกี่ยวข้องชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความ
สัมพันธ ์ผู้หญิงจึงถูกสั่งสอนให้ระมัดระวังหรือคัดสรรให้ดีก่อนจะร่วมเพศ
กับผู้ชาย “เพราะจะ “มีผัว” นั้น ต้องรอบคอบ “มีผัว” แปลว่านอนกับ
ผู้ชาย... ถ้าไม่รอบคอบแล้ว “มีผัว” ก็อาจถูกผัวทิ้งขว้าง หรือถึงไม่ทิ้ง
ขว้าง แต่ผัวเป็นคนไม่ดี เช่น ขี้เหล้าเมายา ก็ทำให้ชีวิตอับจน “มีผัว” 
บ่อยๆ หลายๆ คน เขาก็นินทา... ผู้หญิงสมัยก่อนนอนกับใครก็คิดว่าตัว
เป็นเมียคนนั้น เพราะฉะนั้น การ “มีผัว” จึงกระทบต่อชีวิตมากกว่า
พรหมจรรย์อย่างมาก”111 คำสอน/คำเตือนไม่ไปในทิศทางของการห้ามมี
ความสมัพนัธ ์แตด่จูะเปน็การเนน้การเลอืกวา่จะรว่มเพศกบัใครมากกวา่ 

การสอนให้ผู้หญิงระมัดระวังเรื่องการร่วมเพศก่อนสมรส มีความ
หมายทีต่า่งไปจากแนวคดิ “รกันวลสงวนตวั” ของศตวรรษที ่20 ทีเ่นน้ให้
ผู้หญิงหลีกเลี่ยงจากการร่วมเพศนอกสมรสและการรักษาพรหมจรรย์ยิ่ง
ชีวิต แต่น่าจะเป็นเรื่องของการเลือกคนที่จะร่วมเพศด้วยอย่างระมัดระวัง 
เพราะผลของการรว่มเพศจะนำไปสูค่วามสมัพนัธท์ีด่หีรอืไมด่ขีึน้อยูก่บัการ
เลอืกนี ้นอกจากนี ้ความหมายของการรกันวลสงวนตวัทีน่กัประวตัศิาสตร์

109 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “กามารมณน์อกชวีติ,” มติชนสุดสัปดาห ์(9-15 กมุภาพนัธ ์2550), 
หนา้ 91. 

110 ธาวติ สขุพานชิ, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกันอยู่
แล้ว. 

111 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “สาวพรหมจรรย,์” ว่าด้วย “เพศ” ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ   
ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2545), หนา้ 75–76. 
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อย่าง ธาวิต สุขพานิช ตีความ ก็ต่างไปจากความเข้าใจการ “สงวนตัว” 
ว่าเป็นการรักษาพรหมจรรย ์ธาวิต เสนอว่าแนวคิดนี้หมายถึงสิทธิของ  
ผู้หญิงในการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงเกินเธอในทางเพศ โดยเฉพาะหญิง  
ที่มีสามีแล้ว112 ความหมายของการรักนวลสงวนตัวที่เป็นเรื่องของการ
รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ น่าจะเป็นการตีความของคนในศตวรรษที ่20 
ตามกรอบความหมายเรื่องเพศกระแสหลักที่ให้มองเรื่องเพศในทางลบ 
และต้องจำกัดให้อยู่ในที่ทางที่เหมาะสม การเรียกร้องให้ผู้หญิงหลีกเลี่ยง
เรื่องเพศนอกสมรสหรือถนอมความบริสุทธิ์ไว้จนกว่าจะแต่งงาน จึงเป็น 
“ของใหม”่ ของเพศวถิทีีม่าพรอ้มกบัความสมยัใหม ่ไมใ่ชเ่รือ่งทีม่อียูแ่ตเ่ดมิ
และสบืทอดกนัมายาวนานอยา่งทีเ่ขา้ใจกนั113  

เรื่องเพศนอกสมรสมีความหมายต่างกันสำหรับคนต่างชนชั้น 
เนื่องจากการแต่งงานของชนชั้นสูงเป็นไปเพื่อการสร้างพันธมิตรทางการ
เมอืง และการสรา้งความมัน่คงของสถานะและอำนาจ รวมทัง้ความสำคญั
ของลูกที่จะเกิดจากการสมรส ทำให้มีการควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง   
การศึกษาบทบาทที่ทางและชีวิตทางสังคมที่ใช้ข้อมูลบันทึกในหลายช่วง
เวลาได้กล่าวถึงการจำกัดกิจกรรมของผู้หญิง อย่างการออกนอก “บ้าน” 
โดยลำพัง และการพบปะคบหาสมาคมกับผู้คน โดยมีบทลงโทษเรื่องการ
คบหาสมาคมและการประพฤตผิดิทางเพศกบัผูช้ายอยา่งรนุแรง114  

ภาพของผู้หญิงที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนคอยท่าสามีอย่างซื่อสัตย ์
ที่คนไทยหลายคนจดจำจากเรื่องราวของนางในวรรณคด ีว่าเป็นลักษณะ
ของผู้หญิงไทยแท้แต่โบราณ จึงเป็นภาพของชนชั้นสูง ในขณะที่ผู้หญิง

112 ธาวิต สุขพานิช, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกัน  
อยู่แล้ว.  

113 “ศ.ดร.นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์สอนเรือ่งเพศตอ้งมองรอบดา้น,” โลกวันนี้ (16 มถินุายน 2547), 
หนา้ 11. 

114 เพชรสุภา ทัศนพันธ์, แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อสตรีไทย 
พ.ศ.2461-2475, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2542, หนา้ 7-12. 
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ชนชัน้ลา่งมอีสิระในการเดนิทางออกนอกบา้นและพบปะผูค้นมากกวา่ เพือ่
การประกอบอาชีพทำมาหากินที่ผู้หญิงชนชั้นสูงไม่ต้องทำ แต่การจำกัด
พฤตกิรรมไมใ่หไ้ดพ้บปะพดูจากบัผูช้าย กไ็มไ่ดห้มายความวา่หญงิชนชัน้สงู
ทั้งหลายจะทำตามข้อห้ามเหล่านี้ได ้พวกเธอจำนวนไม่น้อยได้ลักลอบ
พบปะกับผู้ชายจนถูกลงโทษจับขายซ่องให้ค้าบริการทางเพศเสีย ดังที ่  
ลา ลแูบร ์ไดบ้นัทกึไวว้า่หญงิคา้บรกิาร 600 คนในซอ่งแหง่หนึง่ “ล้วนแต่
เป็นบุตรีขุนนางที่ขึ้นหน้าขึ้นตาทั้งนั้น”115 การคุมเรื่องเพศอย่างเข้มงวด
และแนวคิดว่าด้วยการรักนวลสงวนตัวดูจะเป็นเรื่องของชนชั้นสูง แต่ก็ไม่
ได้ผลในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เสียทีเดียว อย่างไรก็ตาม การใช้ผู้หญิง
เชื่อมสัมพันธไมตรีในทางการเมืองก็มีแง่มุมที่ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตได้
ว่า พรหมจรรย์ของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้ในกรณีของเมียพระราชทาน 
ธรรมเกยีรต ิกนัอร ิตัง้ขอ้สงัเกตวา่ การรบัพระราชทานผูห้ญงิทีอ่าจจะเคย
สัมพันธ์กับชายอื่นมาแล้วเป็นรางวัลแสดงให้เห็นว่า ผู้ชายไม่ได้รังเกียจ  
ผูห้ญงิทีไ่มบ่รสิทุธิใ์นทางเพศ116 

นอกจากที่ทางและความสำคัญของเรื่องเพศก่อนสมรสและการให้
ความสำคัญกับพรหมจรรย์ของผู้หญิงจะต่างไปจากความเชื่อร่วมสมัยของ
คนไทยแลว้ เปน็ไปไดว้า่สิง่ทีค่นไทยเชือ่วา่เปน็คา่นยิมและวถิปีฏบิตัขิองคน
สยามในอดตีอาจเปน็เรือ่งของชนชัน้สงู  

ระบบผัวเดียว-หลายเมียและความสัมพันธ์ซ้อน  

ระบบความสมัพนัธแ์บบผวัเดยีว–หลายเมยีถกูตัง้คำถามจากแงม่มุ
เชงิศลีธรรม ผูส้งัเกตการณส์งัคมการเมอืงไทยประหลาดใจกบัการทีค่นไทย
ไมไ่ดใ้หค้วามสำคญักบัศลีขอ้สามของพทุธศาสนาทีห่า้มประพฤตผิดิในกาม 
เพราะการยอมให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน117 ศีลข้อสามถูกกล่าวถึงด้วย

115 อา้งใน ซอ่งโสเภณ ีสมยักรงุศรอียธุยา มแีตล่กูสาวขนุนาง,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่14 ฉบบั
ที ่5 (มนีาคม 2536), หนา้ 100.  

116 ธรรมเกยีรต ิกนัอร,ิ ข้างหลังภาพนางในวรรณคดี, หนา้ 25. 
117 รธู เบเนดคิต, วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย, หนา้ 112-113. 
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ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่น คือผู้ชายไม่ควรไป  
ยุ่งเกี่ยวในทางเพศกับผู้หญิงที่มีสามีหรือถูกหมั้นหมายแล้ว แต่ผู้ชายที่มี
ภรรยาแล้วสามารถมีความสัมพันธ์ซ้อนกับหญิงอื่นได ้ข้อห้ามเรื่องเพศใน
ประเด็นนี้จึงต่างกันสำหรับชายหญิง แม้ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายให ้ 
ไม่รับรองการมีภรรยาหลายคน และคนบางกลุ่มพยายามอย่างต่อเนื่อง  
ที่จะสถาปนาระบบผัวเดียว–เมียเดียวในสังคมไทย ก็ดูเหมือนว่าการมี
ภรรยาหลายคนยังเป็นวิถีของผู้ชายหลายกลุ่ม แต่เมื่อดูจากการศึกษา 
และการนำเสนอข้อมูลของนักวิชาการและนักคิดหลายท่านแล้ว จะเห็นได้
วา่รปูแบบผวัเดยีว–หลายเมยีไมน่า่จะเปน็วถิขีองคนทัว่ไป แตเ่ปน็เรือ่งของ
คนทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิสงัคมมากกวา่ 

งานวิชาการและกึ่งวิชาการหลายเรื่องกล่าวถึงการที่กฎหมาย
อยุธยารับรองเมียไว้หลายประเภท ได้แก ่เมียกลางเมือง คือหญิงที่บิดา
มารดากุมมือให้เป็นเมียชาย เมียกลางนอก คือหญิงที่ชายขอมาเลี้ยงเป็น
อนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา และเมียกลางทาษ ีคือหญิงมีทุกข์ยาก   
ชายช่วยไถ่ตัวมาเป็นเมีย และยังมีเมียพระราชทานและเมียเชลยที่ได้มา
จากการทำศกึสงครามอกีดว้ย118  

แต่ก็ได้มีความเห็นทำนองเดียวกันว่า การมีเมียหลายประเภทเป็น
เรื่องของผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ หรือมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นอย่าง
มาก แต่สำหรับชายสามัญชนหรือยากจน การมีเมียหลายคนเป็นเรื่องที่
ทำไดย้าก ไมใ่ชเ่พยีงเพราะขอ้จำกดัในทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตก่ารทีผู่ช้าย
สยามเมื่อแต่งงานแล้วต่างก็เข้าไปอยู่บ้านเมียทำให้อยู่ในสภาพ “คนหัว
เดียวกระเทียมลีบที่ตกอยู่ภายใต้เงาอำมหิตของครอบครัวฝ่ายหญิง”119   

118 เชน่งานของ ธาวติ สขุพานชิ, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่า
รู้ๆดีกันอยู่แล้ว หรอื ธรรมเกยีรต ิกนัอร,ิ “ขา้งหลงัภาพนางในวรรณคด,ี” ศิลปวัฒนธรรม 
หนา้ 23-27. 

119 นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “คลมุถงุชน,” ความยุ่งของการอยู่, หนา้ 18.; และดปูระเดน็ชนชัน้กบั
ระบบหลายเมยีใน พทัยา สายห,ู “อนัทีจ่รงิหญงิกม็ว้ยลงดว้ยชาย (ชายกต็ายเพราะหญงิ
จรงิดงันี)้,” สงัคมศาสตรป์รทิศัน,์ ปทีี ่10 ฉบบัที ่12 (ธนัวาคม 2515), หนา้ 37-38. 
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การมีเมียเพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องยากลำบาก ในขณะที่ชายชนชั้นสูงนิยมมี
ภรรยามาก เพื่อแสดงฐานะบารม ีจำนวนภรรยาและลูกแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นชาย สมรรถภาพในทางเพศ และความสามารถในการนำและ
ปกครอง นอกจากนี ้การมภีรรยาหลายคนยงัสนองประโยชนท์างการเมอืง
ของชายชนชั้นสูง ที่ต้องการสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการรวบรวม
อำนาจ โดยการสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติผ่านการแต่งงาน หรือรับ
เอาผู้หญิงของรัฐพันธมิตรหรือตระกูลขุนนางใหญ่เป็นภรรยา แม้ในเวลาที่
การแตง่งานเพือ่เหตผุลในทางการเมอืงเริม่ลดความสำคญัลง การมภีรรยา
หลายคนกย็งัเปน็การเครือ่งบง่ชีใ้หเ้หน็ถงึอำนาจของผูช้าย120 

บันทึกฝรั่งได้กล่าวถึงระบบหลายเมียในสยามไว้อย่างน่าสนใจ   
ตุรแปง เห็นว่า “ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่” มีภรรยาหลายคน เพื่อ “แสดง
ความโออ่า่มากกวา่เพราะชอบเชน่นัน้”121 ลา ลแูบรเ์ลา่วา่ “ชายชาวสยาม
อาจมีภรรยาได้หลายคน มาตรว่าจะรู้ดีอยู่ว่า มีภรรยาแต่เพียงคนเดียว
เท่านั้นย่อมดีกว่า จึงชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ริมีภรรยามากกว่าคนเดียว 
เพือ่ประสงคใ์หภ้าคภมูปิระดบับญุบารม ีมากกวา่จะเปน็การแสดงออกทาง
ดา้นกามารมณ”์ 122 บรรดาฝรัง่บอกเลา่ใหเ้หน็ไดว้า่ฐานะของภรรยาหลวง
นั้นได้เปรียบอยู่มาก “แม้ว่าชาวสยามฐานะดีจะสามารถมีภรรยาได ้30 
คน แต่ความจริงก็คือ เขาจะมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียงคน
เดียวเท่านั้น ที่จริงแล้ว ทายาทของภรรยาคนแรกที่แต่งงานด้วยเท่านั้น 
จงึจะมีสิทธิ์รับมรดก ทายาทคนอื่นจะได้รับเฉพาะสิ่งที่พ่อมอบให้ขณะยังมี
ชีวิตอยู่ นอกจากนั้น ภรรยาคนแรกเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์ออกคำสั่ง 
ภรรยาคนอื่นๆ มีหน้าที่ต้องทำตาม”123 หรอืการรบัรองสถานภาพของเมยี

120 Tamara Loos, Subject Siam: Family, Law, and Colonial Modernity in Thailand 
(Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p. 114-118. 

121 ตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 31. 
122 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 164. 
123 พระสยามธุรานุรักษ ์ (แอ็ม อา เดอ เกรอัง), ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย อมตา   

นวะมะรตัน (นนทบรุ:ี ตน้ฉบบั, 2543), หนา้ 27-28. 
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พระราชทาน “ให้มีตำแหน่งและฐานะสูงกว่าเมียประเภทอื่น และมีสิทธิ  
ได้รับมรดกของสามีได้มากกว่าเมียประเภทอื่น”124 

นายแพทย์มัลคอล์ม สมิธ กล่าวไว้ใน “หมอฝรั่งในวังสยาม”   
เกี่ยวกับระบบหลายเมียในช่วงรัตนโกสินทร์ว่า “บุรุษที่มีปัญญาเลี้ยงดูจะ  
มีเมียหลายคน แต่เมียที่เป็นเมียหลวงจะทำตัวเป็นคนมีเหตุมีผล เป็น
หัวหน้าในบ้าน โดยทั่วไปเมื่อสามีต้องการมีเมียใหม่ เมียหลวงจะเป็นคน
หาให้ หรืออย่างน้อยก็รับรู้ ถ้าเมียหลวงคนไหนไม่พร้อมสนองความ
ต้องการของสามีก็ให้หย่าได้ ถึงแม้จะไม่ใช่คนโปรดแต่ก็เป็นเมียหลวง สตรี
มักจะเลือกอย่างหลัง คอยดูแลบ้านเรือน ควบคุมค่าใช้จ่าย และมีอำนาจ
เหนือเมียน้อย”125  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในครัวเรือนของระบบผัวเดียว–หลาย
เมียก็ไม่ได้ราบรื่นเป็นสุขเสียทีเดียว แม้ว่าการมีภรรยาหลายคนจะเป็น
เครือ่งบง่ชีค้วามสามารถในการปกครองของสามกีต็าม ขอ้มลูและเรือ่งราว
ที่ถูกถ่ายทอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายเมียในช่วงรัตนโกสินทร ์
แสดงใหเ้หน็ความขดัแยง้ใน “ครอบครวั” หรอืครวัเรอืนของชนชัน้สงูทีม่วีถิี
และการอยู่ร่วมกันแบบนี ้ เช่น กรณีสมเด็จพระอมรินทราฯพระอัครมเหส ี 
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งมีชื่อเสียงในความขี้หึง   
และได้ใช้ดุ้นแสมตีหัวคุณแว่น ภรรยาที่รัชกาลที ่ 1 ได้มาเมื่อครั้งไปตี
เวียงจันทน์ก่อนจะขึ้นครองราชย ์จนเป็นเหตุให ้“สมเด็จเจ้าพระยาฯโกรธ
ยิ่งนัก ฉวยดาบออกมาจากเรือน จะมาฟันท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวิ่งเข้า
เรือนปิดประตูลั่นดาล สมเด็จเจ้าพระยาฯเอาดาบฟันประตูโครมๆ” ทั้ง
สองพระองคไ์มไ่ดค้นืดกีนัอกีจนเสดจ็สวรรคต126 

124 กาญจนา ธรีศาศวตั, ใครซื่อเจ้าเติมนาง, หนา้ 82-83. 
125 อา้งใน พมิาน แจม่จรสั, รักในราชสำนัก, หนา้ 274.  
126 “เกรด็พระราชประวตัลิน้เกลา้ฯรชักาลที ่1,” จาก “โครงกระดกูในตู”้ ของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์

ปราโมช, ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่2 ฉบบัที ่18 (เมษายน 2524), หนา้ 32. 
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ใน “ประวัติต้นรัชกาลที ่6” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาท  
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบันทึกความไม่พอพระทัยของ
สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรตีอ่ “เจา้จอมกก๊ออ” ดงันี ้

“อนึ่ง เมื่อได้กล่าวถึงการที่ทูลกระหม่อมมีพระราชปรารภจะเสด็จ
ไปประทับอยู่ ณ เพ็ชรบุรีนั้น... เสด็จแม่ได้ยอมตามเสด็จออกไป
แต่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น ในครั้งหลังมิได้ตามเสด็จไปด้วยอีกเลย 
... เสด็จแม่ได้รับสั่งกับฉันเองว่า แท้จริงเหตุที่ไม่อยากเสด็จ  
เพ็ชรบุรีนั้น เพราะทรงขวาง “ก๊ก อ.” ซึ่งฉันเองก็เห็นพระหฤทัย
อยู่บ้าง แต่ฉันได้ทูลตรงๆ ว่าการที่ไม่เสด็จ อาจเปนเครื่องทำให้  
ทูลกระหม่อมไม่พอพระราชหฤทัย และอาจเปนช่องให้ผู้เป็นอมิตร
ฉวยโอกาสกราบบังคมอะไรต่อมิอะไรได้ เสด็จแม่ตรัสตอบว่า 
อย่างไรๆ เขาก็หาเรื่องทูลอยู่เสมอแล้ว จะเสด็จไปหรือมิเสด็จก็คง
เท่ากัน ครั้นฉันยังทูลยืนยันอยู่ว่าเสด็จดีกว่า ท่านกลับกริ้วเอาว่า
ฉันเปนผู้ชาย นึกอย่างผู้ชายที่ ไม่รู้จักน้ำใจผู้หญิง จึ่งเข้ากับ  
พระบิดา “จะให้แม่ไปประจบเมียน้อยของพระบิตุรงค์นั้น เหลือ
กำลังจะ” ฉันก็จำใจต้องนิ่ง..”127  

เรื่องราวความไม่ลงรอยในครอบครัวของเศรษฐีสามัญชนใน  
รัตนโกสินทร์ก็ถูกเล่าไว้เช่นกัน เช่น กรณีหลวงอภัยวานิชกับอำแดงฉุน
ภรรยา ทีเ่กดิบนัดาลโทสะตเีมยีนอ้ยของสามดีว้ยตะลมุพกุ แลว้กลบัไปอยู่
บ้านพ่อแม่ซึ่งก็เป็นเศรษฐีฝั่งธนบุร ี โดยไม่กลับมาอยู่ร่วมกับสามีอีก128 
ความสมัพนัธใ์นระบบผวัเดยีว-หลายเมยี ทัง้ระหวา่งสามภีรรยาและในหมู่
ภรรยาร่วมสามีจึงไม่น่าจะอบอุ่นปรองดองไปเสียทั้งหมด แต่มีหลายกรณ ี 
ที่เป็นความขัดแย้งใหญ ่และทำให้ฝ่ายภรรยาหลวงเลือกจะออกจากความ
สัมพันธ์ไป ไม่ว่ารูปแบบการอยู่ร่วมกันจะเปิดให้ผู้ชายมีเมียคนเดียวหรือ

127 ราม วชริาวธุ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550) หนา้ 15-16. 
128 พมิพป์ระไพ พศิาลบตุร, นายแม่ ตำนานหญิงเก่งเบื้องหลังเจ๊สัวสยาม (กรงุเทพฯ: นานมี

บุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส,์ 2549), หนา้ 96. 
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หลายเมีย ความขัดแย้งระหว่างเมียไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์เฉพาะ เมื่อ  
ผู้หญิงยึดถือวิถีแบบผัวเดียว–เมียเดียว แต่เมียนานาประเภทได้ราวีกันมา
เป็นเวลานานแล้ว แต่เหตุแห่งความโกรธแค้นอาจเป็นเพราะ “ความ
อับอาย เพราะคู่แข่งได้รับการเทิดทูนเหนือกว่าตน มากยิ่งกว่าเป็นความ
รูส้กึทีเ่กดิจากความรกั”129 

ข้อห้ามเรื่องเพศและการลงโทษ:   
ความสัมพันธ์ซ้อน การข่มขืน และการค้าบริการทางเพศ 

ข้อห้ามเรื่องเพศหลายประการที่คนในสังคมยึดถือหรือถูกกำกับ
คุม้ครองโดยกฎหมาย เชือ่มโยงอยูก่บัความเชือ่วา่เรือ่งเพศทีเ่หมาะสมควร
จะเกดิในการแตง่งานแบบผวัเดยีว-เมยีเดยีวเพือ่การเจรญิพนัธุ ์ทำใหเ้รือ่ง
เพศนอกสมรสหลากหลายรูปแบบและการร่วมเพศที่ไม่นำไปสู่การ  
เจริญพันธุ ์ ถูกจัดเป็นความผิดบาป เช่น การซื้อขายบริการทางเพศ 
เป็นต้น งานวิชาการและกึ่งวิชาการที่นำเสนอเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับ  
ชีวิตทางสังคมในอดีตของคนที่อยู่ ในอาณาบริเวณสยาม หรือศึกษา
กฎหมายของรฐั ไดก้ลา่วถงึขอ้หา้มเรือ่งเพศและบทลงโทษไวห้ลายประการ 
ตวัอยา่งเชน่ บนัทกึฝรัง่ไดก้ลา่วถงึขอ้หา้มในเรือ่งเพศไวด้งันี ้

“ชาวสยามประพฤติตรงกับที่ศาสนาบัญญัติ ห้ามเกี่ยวกับความ
อุลามก บัญญัติของเขาเคร่งจนเกินไป ห้ามความสัมพันธ์ทางเพศ
ทุกอย่างโดยไม่เลือก และตามหลักการของเขา การสมสู่ฉันสามี
ภรรยาก็เป็นความผิด แต่ถึงเขาจะเคร่งครัดในคำสั่งสอน เขากลับ  
หย่อนยานในความประพฤติ และทำแย้งกับที่เขาพูดเสมอ กล่าว
คือ เขาถือว่าเป็นบาปก็เฉพาะการข่มขืนและการผิดประเวณี ซึ่ง
เขาลงโทษโดยวิธีการประจานให้เสียชื่อและด้วยการทรมาน 
กฎหมายปรานีไม่เคยเอาโทษการลักลอบสมสู่กัน ถ้าทั้งชายและ
หญิงเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่การทำลามกเป็นแบบผิด

129 ตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 35. 
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ธรรมชาตินั้นถูกลงโทษอย่างหนัก ชาวสยามมีความเกลียดชังการ
ร่วมประเวณีระหว่างญาติใกล้ชิดยิ่งนัก ผู้ที่ได้รับการพิสูจน์ว่า
กระทำความผิดดังกล่าวจะถูกมัดเข้าด้วยกัน แล้วเอาไปโยนทิ้ง  
ในทะเล เขาว่าเพื่อมิให้แผ่นดินแปดเปื้อนด้วยเลือดโสมมเช่นนี้”130  

จากบันทึกนี ้การกระทำและความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกจัดว่าเป็น
เรื่องต้องห้าม ได้แก ่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนร่วมสายเลือด การมี
ความสัมพันธ์ซ้อนและการข่มขืน แต่ความหมายและลักษณะของการ
กระทำต้องห้ามเหล่านี ้อาจจะต่างไปจากความเข้าใจตามระบบเพศวิถี
กระแสหลกัรว่มสมยั 

ในระบบผัวเดียว–หลายเมีย กติกาว่าด้วยการมีความสัมพันธ์ซ้อน
บังคับกำกับผู้หญิงหรือฝ่ายภรรยามากกว่า โดยการมีความสัมพันธ์ซ้อน
ของผู้หญิงมีโทษหนัก ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตในบันทึกฝรั่งในหลายช่วง
เวลาว่า ผู้หญิงสยามไม่ค่อยจะเจ้าชู้หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อสาม ีลา ลูแบร ์
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “การลอบกระทำชู้ผิดเมียเขาไม่ค่อยมีในประเทศ
สยาม ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าสามีมีอำนาจที่จะลงโทษภรรยาของตน
ตามอำเภอใจได้ (คือฆ่าเสียเมื่อจับได้คาหนังคาเขาว่ากำลังทำมิดีมิร้ายกับ
ชายชู้ หรือว่าขายส่งไปเสีย)”131 ธาวติ สขุพานชิ อธบิายความการ “มชีู”้ 
ในภาษาไทยว่าหมายรวมถึงชายหญิงโสดหนีตามกันไป กรณีนี้สามารถ
เปลีย่นสถานะจากชูเ้ปน็ผวัเมยีได ้โดยการขอขมาตอ่พอ่แมผู่ห้ญงิ และการ
นอกใจสามซีึง่มโีทษหนกัสำหรบัผูห้ญงิ คอืสามฆีา่ทิง้ไดท้ัง้ภรรยาและชายชู ้
ส่วนการนอกใจภรรยาไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่น 
แต่เป็นเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนออกจากเรือนเมียเดิม
ไปไวเ้รอืนเมยีใหม ่ซึง่เปน็เหตใุหฟ้อ้งหยา่ได้132 

130 ตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 96.  
131 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 227. 
132 ธาวติ สขุพานชิ, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้. 
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ผู้ชายที่ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาชายอื่นมีโทษปรับมากน้อยตาม
ประเภทของภรรยา โดยหลยุส ์ดปูลาตร ์ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ การแบง่ประเภท
ภรรยานั้นเป็นไปเพื่อจะลงโทษการทำชู ้ โทษของชายชู้มากหรือน้อยขึ้นอยู่
กบัวา่ หญงิทีเ่ขาไปสมัพนัธด์ว้ยเปน็เมยีประเภทไหน 

“การที่กฎหมายลักษณะผัวเมียได้แบ่งภริยาออกเป็นสองประเภทใน
คำปรารภก็เพื่อลงโทษการทำชู้ คือ แบ่งเป็นเมียกลางเมือง และ
เมียกลางนอก ทั้งมิได้หมายความว่าในกรณีเมื่อมีชู้แล้ว เมียกลาง
เมืองซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงกว่าเมียกลางนอกจะถูกลงโทษหนักกว่า โทษที่
ลงแก่ภริยาจะรุนแรงเท่ากัน ชายชู้ต่างหากที่จะถูกลงโทษแตกต่าง
กันไป แล้วแต่ว่าได้ทำชู้กับเมียกลางเมือง หรือเมียกลางนอก   
ถ้าชายใดทำชู้ด้วยเมียกลางเมืองจะถูกไหมเต็มพระราชกฤษฎีกา 
หากทำชู้กับเมียกลางนอกจะถูกไหมเพียง 5 ส่วนใน 6 ส่วนของ
โทษเต็มตามพระราชกฤษฎีกา”133  

การลงโทษผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ซ้อนเป็นเรื่องของการประจาน 
กฎหมายตราสามดวงกำหนดว่า “หญิงใดทำชู้นอกใจผัว มันเอาชายชู้นั้น
มาร่วมประเวณีในวันเดียว 2 คนขึ้นไป ท่านว่า เปนหญิงแพศยา มิให้
ปรับไหมชายชู้นั้นเลย ให้เอาปูนเขียนหน้าหญิงร้ายนั้นเปนตราง ร้อย
ดอกฉบาเปนมาไลยใส่ศีศะ, ฅอ แล้วเอาขึ้นขาหย่างผะจาน โดยพระราช
กฤษฎีกา ส่วนชายนั้นให้จำฅา ให้นั่งไต้ขาหย่างผะจาน 3 วัน แล้วให้ทน
ชาย, หญิงโดยสกันมิสกัน”134 ลา ลูแบร ์เล่าถึงการลงโทษภรรยาที่คบชู้
โดยสามีฆ่าภรรยา ให้ม้าชำเรา หรือขายไปเป็นทาส หรือขายซ่องให้ไปค้า
บริการทางเพศ และกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่รับซื้อหญิงผู้ดีว่า “ชายผู้นี้มี
หญิงโสเภณีอยู่ในปกครองของตนถึง 600 นาง ล้วนแต่เป็นบุตรีของ
ขุนนางที่ขึ้นหน้าขึ้นตาทั้งนั้น อนึ่ง บุคคลผู้นี้ยังรับซื้อภรรยาที่สามีขายส่ง

133 หลุยส ์ดูปลาตร์, สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม, ไพโรจน ์กัมพูสิร ิแปล, 
(กรงุเทพฯ: สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2533), หนา้ 16–17.  

134 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย, หนา้ 62. 
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ลงเป็นทาสี ด้วยโทษคบชู้สู่ชายอีกด้วย”135 น่าสงสัยว่า สำหรับคนใน  
ต้นศตวรรษที ่21 ที่เห็นว่า การกลับไปใช้วิถีและค่านิยมทางเพศแบบเดิม
จะทำให้สังคมไทยรอดพ้นจากความเสื่อม การลงโทษลูกหลานหญิงที่
กระทำผดิในเรือ่งเพศโดยการสง่ขายซอ่งเปน็เรือ่งดทีีร่บัไดก้นัหรอืไม?่ 

การศึกษากฎหมายในแต่ละช่วงเวลาทำให้เข้าใจได้ว่า รัฐคุ้มครอง
หญิงมีสามีแล้วมากกว่าหญิงโสดหรือหญิงม่าย บุญยงค ์เกศเทศ เห็นว่า
กฎหมายให้ความสำคัญกับ “เกียรติ” ของผู้ชายที่เป็นสามีมากกว่าตัว  
ผู้หญิงเอง พระไอยการลักษณะผัวเมียได้กำหนดระดับของการผิดภรรยา
และการลงโทษ “ผู้ใดเล้าโลมจับมือถือนมกอดจูบเมียท่านก็ดี ผัวท่านไม่
อยู่ ไปหาเมียท่านถึงในเรือน แลในสถานที่ลับ ไม่มีผู้ใดอยู่ด้วยเป็นคำนับ  
ก็ดี ไปหาเมียท่านถึงที่นอน ในห้องอยู่แต่สองต่อสองก็ดี ท่านให้ไหมชาย
นั้นกึ่งเบี้ยประถมผิดเมีย ถ้าผู้ใดกล่าวคำแพละโลมเมียท่านก็ดี ลักลอบ
พูดจาด้วยเมียท่านก็ดี พิจารณาเป็นสัจไซ้ ให้ไหมชายนั้นกึ่งเบี้ยชักมือถือ
นมกอดจูบนั้น”136 เซอร์จอห์น เบาวริง บันทึกเกี่ยวกับการลงโทษคนที่มี
ความสมัพนัธซ์อ้นไวอ้ยา่งนา่หวาดกลวัวา่  

“ผู้ประพฤติตนคบชู้จะถูกใช้เหล็กเผาไฟนาบหน้าบริเวณแก้ม หรือ
บางคราวใช้เหล็กแหลมสักเป็นเครื่องหมายบนหน้าผากสำหรับ
ความผิดบางอย่าง คนที่บวชเป็นพระภิกษุ หากถูกตัดสินว่าเสพ
เมถุนกับอิสตรี ต้องถูกเปลื้องจีวรออก ท่ามกลางที่สาธารณะและ
เฆี่ยนจนโลหิตกระฉูด แล้วถูกส่งตัวไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างตลอด
ชีวิต นี้จัดเป็นโทษที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างมากที่สุด ซึ่งไม่มีวัน
จะชดใช้ความผิดได้เลย วิธีลงโทษด้วยการ “ตะเวน” เป็นการ
ประจานให้ได้รับความอับอายโดยเฉพาะ คนโทษต้องถูกล่ามโซ่
ตรวนและสวมพวงคอ ถูกคุมตัวตะเวนไปตามถนนสายสำคัญของ

135 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 230. 
136 อา้งใน บญุยงค ์เกศเทศ, สถานภาพสตรีไทย, หนา้ 239.  
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เมือง มีการตีฆ้องร้องป่าวนำหน้า ตามด้วยตำรวจ เขาถูกบังคับให้
ร้องเสียงดังว่า “โทษของข้าคือ (ระบุความผิด) จงดูข้าเป็น
ตัวอย่าง” เมื่อเสียงร้องของเขาเบาลง หรือเงียบเสียงลง เขาจะถูก
ฟาดด้วยสันดาป การตะเวนดังกล่าวทำติดต่อกัน 3 วัน ด้วยการ
เดินทางบกและตะเวนทางเรือไปตามลำน้ำรอบเมืองอีก 3 ครั้ง 
โดยต้องถูกจองจำเหมือนทางบก”137 

อย่างไรก็ตาม การเอาผิดตามกฎหมายและกำหนดบทลงโทษไม่ได้
คงทีท่กุชว่งเวลา แตม่กีารเปลีย่นแปลงโดยเนือ้หาและความรนุแรงของการ
ลงโทษ งานวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้เห็นความ
แตกตา่งในหลายแงม่มุในแตล่ะชว่งเวลา138  

 งานที่ศึกษาการมีความสัมพันธ์ซ้อนในประวัติศาสตร์โดยพิจารณา
กรณ ี“อือ้ฉาว” ทีม่กีารบนัทกึไวข้องชนชัน้สงู ทำใหเ้หน็นยัทางการเมอืงที่
น่าสนใจ คือการหยิบยกการมีความสัมพันธ์ซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการ
กล่าวหา หรือการประณามว่าชั่วช้า โดยลดความสำคัญของแง่มุมทางการ
เมืองอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจในราช
สำนัก ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ์(กุ้ง) ซึ่งถูกลงโทษ
จนสิ้นพระชนม ์ถูกบอกเล่าโดยยกเอาการลักลอบกระทำชู้กับพระมเหสี
และพระสนมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นเรื่องหลัก โดยไม่ได้
กล่าวถึงความไม่ลงรอยทางความคิดระหว่างเจ้าฟ้ากุ้งกับขุนนาง และการ
สะสมอาวธุเพือ่เตรยีมโคน่อำนาจพระเจา้อยูห่วับรมโกศ139 หรอืกรณ ี“นาง
ร้าย” อมตะคนหนึ่งของนิยายและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์อย่างท้าว  
ศรสีดุาจนัทร ์ทีถ่กูจดจำวา่ลกัลอบเปน็ชูก้บัพนับตุรศรเีทพ จนรว่มกนัปลง
ประชนม์สมเด็จพระไชยราชาธิราชและพระยอดฟ้าซึ่งเป็นพระโอรส ก็ถูก
ประณามและรังเกียจเพราะการมีความสัมพันธ์ซ้อน ในขณะที่การเมือง  

137 เซอร ์จอหน์ เบาวรงิ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1, หนา้ 178. 
138 ลำพรรณ นว่มบญุลอื, สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 

วทิยานพินธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2519.  
139 เทพมนตร ีลมิปพยอม, การบ้านการเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง. 
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ในพระราชสำนักและการแย่งชิงอำนาจไม่ได้ถูกกล่าวถึงนัก140 การมีความ
สัมพันธ์ซ้อนจึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง ในการลดเกียรติ
และความนา่เชือ่ถอืของศตัรทูางการเมอืง  

การข่มขืนบังคับร่วมเพศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อห้าม และมีบท
ลงโทษตามกฎหมายมาโดยตลอด ภาพของการข่มขืนจากงานวิจัยที่ศึกษา
กฎหมายในช่วงเวลาต่างๆ เป็นการกระทำที่ผู้ชายทำกับผู้หญิง โดย
กฎหมายของรัฐไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้หญิงเป็นผู้กระทำ หรือกรณีที่ทั้งผู้
กระทำและผู้ถูกกระทำมีเพศสภาพเดียวกัน พระไอยการลักษณะผัวเมีย
กำหนดบทลงโทษการข่มขืนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของชายหญิงที่
เกี่ยวข้อง คือผู้กระทำที่เป็นชายโสดได้รับโทษเบากว่าชายที่แต่งงานแล้ว 
ถ้าพิจารณาจากฝ่ายผู้ถูกกระทำ การข่มขืนภรรยาคนอื่นมีโทษหนักที่สุด 
มากกว่าการข่มขืนลูกสาวหลานสาวคนอื่น หรือการข่มขืนเด็กและหญิง
โสด141 การจัดประเภทความรุนแรงของโทษข่มขืนโดยดูจากสถานะของ  
ผู้หญิงว่ามีสามีหรือไม ่ทำให้คิดต่อไปได้ว่าพรหมจรรย์ของผู้หญิงมีความ
สำคัญน้อยกว่าการละเมิดสามีของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือไม ่ เพราะการ
ชำเราหญิงมีสามีแล้วดูจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าการข่มขืนหญิงโสดที่อาจจะยัง
ไม่เคยร่วมเพศกับใคร ซึ่งความเชื่อความหมายสมัยใหม่เห็นว่าเป็นเรื่อง
ใหญ ่เพราะเปน็การทำลายพรหมจรรยข์องผูห้ญงิ  

บทลงโทษที่กำหนดในกฎหมายเป็นเรื่องของการจ่ายค่าปรับและ
เฆี่ยน โดยการเฆี่ยนสามารถจะจ่ายเป็นเงินทดแทนได ้ทำให้มีการตั้งข้อ
สงัเกตวา่ ผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดนีา่จะขม่ขนืผูห้ญงิไดต้ามใจ เพราะเมือ่
กระทำแล้วถูกจับได้ก็จ่ายค่าปรับเป็นเงิน142 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  

140 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “ศรีสุดาจันทร ์ “แม่หยัวเมือง” ใครว่าหล่อน “ชั่ว”?,” ศิลป
วัฒนธรรม, ปทีี ่1 ฉบบัที ่9 (ตลุาคม 2523), หนา้ 17-21.  

141 บญุยงค ์เกศเทศ, สถานภาพสตรีไทย, หนา้ 246. 
142 ลำพรรณ นว่มบญุลอื, “สทิธแิละหนา้ทีข่องสตรตีามกฎหมายไทยในสมยักรงุรตันโกสนิทร,์” 

หนา้ 75. 
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนในรัชกาลที ่5 ทำให้เห็นร่องรอยหลาย
ประการที่คล้ายคลึงกับกฎหมายอาญาร่วมสมัย เช่น การจำกัดการข่มขืน
ว่าเป็นการบังคับชำเราหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตน นอกจากนี้ได้มีการกำหนด
โทษการรว่มเพศทางเวจ็มรรค และรว่มเพศกบัสตัวไ์วด้ว้ย143 

การค้าบริการทางเพศที่ถูกจัดเป็นบาปผิดใหญ่หลวงตามความ
หมายและคา่นยิมเรือ่งเพศรว่มสมยั ไดร้บัการยอมรบัวา่ถกูกฎหมาย และ
มีระบบการเก็บภาษีและจดทะเบียนในแต่ละช่วงเวลา บันทึกฝรั่งได้กล่าว
ถงึการหา้มการคา้บรกิารและการลงโทษหญงิคา้บรกิาร ตรุแปง เลา่วา่ 

“ในประเทศสยาม สถานที่มั่วสุมสาธารณะถูกห้ามไม่ให้มีอย่าง
เคร่งครัด กฎหมายสั่งให้ทำลายบ้านโสเภณี ในประเทศสยาม ไม่มี
หญิงไร้ยางอายที่ทำการค้าเสน่ห์ และอยู่ในที่สาธารณะ เพื่อเย้า
ยวนเยาวชนหัวเบาหรือคนชราที่ช่ำชองในเรื่องสำมะเลเทเมา ถ้า
พิสูจน์ได้ว่าหญิงเสเพลคนใดคนหนึ่งประพฤติเป็นโสเภณี ก็จะถูก
พาตระเวนไปทั่วเมือง ร่างกายล่อนจ้อน และถูกแต้มเป็นจุดขาวๆ 
ทั่วตัว มีคนเดินสั่นกระดิ่งไปข้างหน้าเธอ เพื่อเตือนคนทั้งหลาย  
ให้รู้ถึงความเหลวแหลกในชีวิตของเธอ และเพื่อก่อให้เกิดความ
สยดสยองแก่บรรดาหญิงที่มีความโน้มเอียงไปในทางจะเอาอย่าง
เธอ”144  

แต ่ลา ลูแบร ์ ได้กล่าวถึงสถานบริการที่มีหญิงค้าบริการทางเพศ
จำนวนมากดังที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น โดยหญิงชนชั้นสูงที่กระทำผิดหลาย
คนถูกขายเข้า “ซ่อง” เหล่านี ้การศึกษาเกี่ยวกับที่ทางของการซื้อขาย
บริการทางเพศ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการโดยรัฐ ตั้งแต่
อยุธยาถึงรัตนโกสินทร ์ทำให้เห็นว่ากิจกรรมประเภทนี ้ “ถูกกฎหมาย” 
แม้ว่าสถานะของหญิงค้าบริการถูกจัดว่าหนึ่งในประเภทของที่ห้ามชาย

143 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 119 -121. 
144 ตรุแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม, หนา้ 67. 
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แต่งงานเอาเป็นภรรยา ดังที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการสมรส 
รฐัเกบ็ภาษกีจิกรรมการคา้บรกิารทางเพศผา่นระบบ “เจา้ภาษถีนน” ตัง้แต่
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร ์ในรัชกาลที ่5 
ได้มีการยกเลิกระบบเก็บภาษ ีเปลี่ยนมาเป็นนโยบายจดทะเบียนและเก็บ
ภาษีโดยตรง เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127   
ที่กำหนดให้โสเภณีทุกคนและสำนักทุกแห่งต้องจดทะเบียน กฎหมายนี้  
ใช้มาจนกระทั่งรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ์ ได้ออกพระราชบัญญัติ
ปรามการค้าประเวณีขึ้นใช้แทนในป ีพ.ศ. 2503 โดยสถานะและรูปแบบ
ของการคา้บรกิารไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก145  

 เรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนที่มีเพศสภาพ
เดียวกัน ถูกจัดเป็นความผิดปกติในระบบเพศวิถีกระแสหลัก งานวิจัย
หลายเรื่องได้ศึกษาความหมาย รูปแบบ และที่ทางของเรื่องเพศรูปแบบนี ้
ทั้งระหว่างชาย–ชาย และหญิง–หญิง ในประวัติศาสตร์ไทย งานเหล่านี้  
มองคลา้ยคลงึกนัวา่ รปูแบบเรือ่งเพศลกัษณะนีไ้มไ่ดถ้กูจดัเปน็เรือ่งรา้ยแรง 
หรือมีการกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามก็ไม่ได้มี
โทษถึงแก่ชีวิต แต่ออกไปในทางติฉินนินทาปนขบขัน กรณีกรมหลวง  
รักษรณเรศที่ถูกบันทึกว่ามีรสนิยมแบบชายรักชาย และถูกลงโทษประหาร
ชีวิตในรัชกาลที ่3 ถูกตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุของการถูกลงโทษรุนแรงนี ้ 
ไม่น่าจะเป็นรสนิยมทางเพศ แต่พฤติกรรม “ไม่อยู่กับลูกกับเมีย” ของ  
กรมหลวงผู้นี้เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง ที่ถูกยกประกอบความผิดหลัก
เรื่องการซ่องสุมผู้คนและการตัดสินความไม่เที่ยงธรรม ตัวอย่างนี้จึงเป็น
อีกกรณีหนึ่งที่วิถีทางเพศถูกอ้าง เพื่อเป็นการทำให้ความผิดอันเนื่องมา
จากความขดัแยง้หรอืการแยง่ชงิอำนาจทางการเมอืงดชูดัเจนขึน้ พฤตกิรรม  
และรสนยิมรกัชอบเพศเดยีวกนัจงึเปน็ “เรือ่งทีเ่ราอาจจะละเลยได ้อาจจะ  

145 ดารารัตน ์ เมตตาริกานนท์, โสเภณีกับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411–2503,   
หนา้ ง-จ. 
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รู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องโทษรุนแรง อย่างมาก  
ก็เป็นการติฉินนินทาเท่านั้น” เช่นในกรณีนางในที่เป็นหญิงรักหญิงทั้ง
หลาย146 กฎหมายที่ออกมาในรัชกาลที ่5 ที่ดูเหมือนจะเป็นการเอาผิด  
รูปแบบเรื่องเพศของคนเพศสภาพเดียวกันอย่างการร่วมเพศทางเว็จมรรค 
ก็ดูจะมุ่งไปที่การกระทำที่ชายทำกับหญิง มากกว่าจะเป็นการมุ่งลงโทษ  
ชายรกัชาย147 

 ความเชื่อทั่วไปที่ว่า คนในอดีตเข้มงวดในเรื่องศีลธรรมและข้อห้าม
เรือ่งเพศ โดยไมป่ลอ่ยใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัทิางเพศนอกสมรส หรอืการ
มีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนเพศสภาพเดียวกัน ดูจะไม่ได้รับการ
สนับสนุนโดยข้อมูลและการศึกษาในประเด็นเหล่านี้นัก เพราะความต่าง  
ในเรื่องการให้คุณค่าและรูปแบบของการอยู่ร่วมกัน ที่เป็นฐานของการคิด
วา่อะไรถกู-ผดิในเรือ่งเพศ 

ความรักแบบโรแมนติก 

ถ้ามองจากมุมของคนหลายกลุ่มในศตวรรษที ่20–21 ความรัก
แบบโรแมนติกเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของเพศวิถ ีอาจกล่าว
ได้ว่าศตววรษที ่20 เป็นยุคของความรักแบบโรแมนติก เพราะความรัก
แบบนี้ถูกให้คุณค่าอย่างสูงส่ง จนแทบจะเป็นปัจจัยหลักที่คนขาดไม่ได้ใน
การดำรงชีวิตเหมือนอากาศและน้ำเลยทีเดียว และมีความสำคัญเชิงจิต
วญิญาณ ในฐานะเครือ่งหลอ่เลีย้งชวีติทีค่นสมยัใหมไ่ขวค่วา้ ความรกัแบบ
โรแมนติกได้เข้าแทนที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เคยมีอิทธิพล  

 
146 วราภรณ ์วชิญรฐั, เชิงสังวาสของเพศเดียวกัน ในจิตรกรรมฝาผนังแบบแผนประเพณีไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ (รชักาลที1่-5), หนา้ 21. 
147 เทอดศักดิ ์ ร่มจำปา, วาทกรรมเกี่ยวกับ เกย์ ในสังคมไทย พ.ศ. 2508–2542, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545, หนา้ 28.  
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ในการเลือกว่าใครควรจะแต่งงานกับใคร ความรักแบบโรแมนติกคือแรง
ผลักดันให้คนเข้าหรือออกจากการแต่งงาน148 การสถาปนาความสำคัญ
ของความรักโรแมนติกในลักษณะนี้เป็นเรื่องใหม ่แต่เราได้เห็นการนำเสนอ
เรือ่งราวองิประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามรกัเปน็องคป์ระกอบหลกัอยูห่ลายเรือ่ง 

งานเขียนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปจำนวนหนึ่งได้
นำเสนอเรื่องราวของชนชั้นนำ โดยเติมความรักแบบโรแมนติกเข้าไปด้วย 
คนอ่าน นอกจากจะรับรู้แง่มุมเพศวิถีของผู้ปกครองและวีรบุรุษวีรสตรี
สยาม โดยการมองผ่าน “เลนส์” แบบสมัยใหม่แล้ว ยังเป็นการตอกย้ำ
คณุคา่ของความรกัแบบโรแมนตกิมากขึน้ไปอกี ตวัอยา่งของงานประเภทนี้
เชน่ “เรือ่งรกัรกั ใครใ่ครใ่นพงศาวดาร” หรอื “รกัหลงัราชบลัลงัค”์ฯลฯงาน
ชิน้หลงักลา่วถงึชนชัน้นำหลายพระองคใ์นประวตัศิาสตร ์ทีน่า่จะกลา่วถงึก็
คือ “รักรันทดสะท้านพระราชหฤทัยในองค์พระนเรศวรเจ้า” ซึ่งเป็นเรื่อง
ความรักระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับเจ้าหญิงพม่า พระราชธิดาของ
สมเด็จพระเจ้าหงสาวด ีซึ่งไม่สมรักและทำให้พระองค์ท่าน “ตั้งพระทัย
แน่วแน่มั่นคงว่าจะดำรงพระชนม์ชีพเป็นโสดโดดเดี่ยวพระองค์เดียวตลอด
รัชกาล ซึ่งก็ได้ประจักษ์จริงแล้ว”149 การสรปุอยา่งโรแมนตกินีท้ำใหส้บัสน
อยู่ไม่ใช่น้อยว่า แล้ว “เจ้าขรัวมณีจันทร์” ที่งานประวัติศาสตร์อีกหลาย
ตระกูลกล่าวถึง รวมทั้งปรากฏในฐานะ “นางเอก” ของภาพยนตร์อย่าง 
“ตำนานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช” นัน้เปน็ใคร? 

งานที่ศึกษาบทกวีอย่าง “สุนทรภู ่มหากวีกระฎุมพ ีรำพันพิลาป 
ความรักแบบกระฎุมพี” เสนอว่า ความรักแบบโรแมนติกเป็นของใหม่ที ่
“เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนมีสิทธิจะเลือกคู่ หากคู่ครองเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้
ด้วยการเมืองหรือฐานะทางสังคม ความรักก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ความรักของ

148 E.J. Graff, What is Marriage for?: The Strange Social History of Our Most 
Intimate Institution (Boston: Beacon Press, 2004), p. 228-229.  

149 สมบตั ิจำปาเงนิ, รักหลังราชบัลลังก์, หนา้ 53.  
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วรรณกรรมอยุธยาเป็นความรักที่เกิดจากความเหมาะสมทางฐานะสังคม 
หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากอำนาจลี้ลับของพระเจ้าที่กำหนดชะตามาให้เช่นนั้น 
ดังเช่นพระรามกับนางสีดา พระเวสสันดรกับนางมัทรี… วรรณกรรมต้น
รัตนโกสินทร์เริ่มพูดถึงความรักที่ผิดฝาผิดตัวทางสังคมและประเพณี 
ความรักที่ตัวละครเป็นผู้เลือก และเป็นความรู้สึกใหม่ที่ไม่ปรากฏใน
วรรณกรรมสมัยเหนือขึ้นไป”150 การนำเสนอประเดน็เกีย่วกบัความรกัแบบ
โรแมนติกว่าปรากฏในสังคมไทยอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่การอธิบาย
ว่าการให้คุณค่าของความรักเป็นไปได้เพราะ “สังคมที่เปิดมากขึ้น และมี
ลักษณะเสมอภาคกว่าความรักศักดินาของวรรณกรรมอยุธยา… ความรัก
ของสุนทรภู่จึงเหมือนความรักของกระฎุมพีทั่วไป กล่าวคือ เป็นความ
รู้สึกอันหนึ่งซึ่งเป็นอิสระจากข้อผูกมัดทางสังคม และอาจตั้งอยู่ได้โดยไม่
สัมพันธ์กับการครองคู่ และไม่ได้เป็นการยอมรับอำนาจศักดินาอย่าง
ราบคาบถึงที่สุดเลย”151 

เมื่อพิจารณาจากงานของนักประวัติศาสตร์ที่เสนอว่า การจำกัด
เรื่องการเลือกคู่ครองเป็นเรื่องของชนชั้นสูง ในขณะที่สามัญชนมีอิสรภาพ
ในการเลือกคู ่ดังที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี ้การให้ความสำคัญกับ
ความรกัในชว่งรตันโกสนิทร ์นา่จะเปน็สว่นหนึง่ของการเปลีย่นแปลงความ
เชื่อและวิถีปฏิบัติของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในเมือง ที่ไม่มีเสรีภาพใน
การเลอืกคูค่รองนกั เพราะการแตง่งานมวีตัปุระสงคห์ลกัทางเศรษฐกจิและ
การเมือง การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่อพิจารณาในบริบทของ
การปรบัรบัเอาคา่นยิมจากภายนอกของชนชัน้สงูไทย 

150 สุนทรภู ่มหากวีกระฎุมพ ีรำพันพิลาป ความรักแบบกระฎุมพี,” คัดจาก มติชน (23 
มถินุายน 2549), หนา้ 34. 

151 เรือ่งเดยีวกนั 
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การกอรางของเพศวิถีกระแสหลัก:  
รัฐสมัยใหมกับเพศวิถีแบบชนชั้นกลาง 
 

 

 

ขอ้มูลและการศึกษาสังคมการเมืองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ทำให้เห็น
แงม่มุตา่งๆ ของเพศวถิ ีทีล่ะมา้ยคลา้ยคลงึกบัความทรงจำเรือ่ง 

เพศวิถ ีที่คนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่คนในอดีตยึดถือปฏิบัต ิการเปลี่ยนแปลงแง่
มุมต่างๆ ของเพศวิถีเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิถีชีวิต
ของคนในสังคมการเมืองโดยชนชั้นนำ เพื่อตอบสนองหรือตอบโต้ต่อการ
ท้าทายจากภายนอกและภายในรัฐ แง่มุมต่างๆ ของเพศวิถีตั้งแต่ความ
หมายของร่างกาย การแต่งกาย ความสัมพันธ์ทางเพศและการเจริญพันธุ ์
ถกูเชือ่มโยงกบัความเปน็อารยะของ ‘ชาต’ิ วถิดีัง้เดมิหลายประการถกูมอง
ว่าเป็นความล้าหลัง และชนชั้นนำได้ดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที ่ ‘ทันสมัย’ แต่ก็ต้องเผชิญกับความเห็นต่างใน
หมู่ชนชั้นนำเองและการขัดขืนของสามัญชนหลายกลุ่ม ความพยายามจะ
เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะริเริ่มกำหนดจากเบื้องบนลงล่างนี ้ ทำให้เกิด
คำถามตามมาไดว้า่ เพศวถิทีีช่นชัน้นำเหน็วา่ดงีามและรบัเขา้เปน็สว่นหนึง่
ของสังคมการเมืองนั้น แทนที่ระบบความหมายความเชื่อเรื่องเพศที ่
แตกต่างมากบ้างน้อยบ้างในหมู่สามัญชนหรือพลเมืองไทยได้หรือไม ่หรือ
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เพศวิถีนำเข้านี้ได้เป็นเพียงระบบความเชื่อหนึ่งท่ามกลางวิถีที่หลากหลาย 
และไดเ้ปรยีบระบบความหมายเรือ่งเพศอืน่ เพราะมรีฐัหนนุหลงัเทา่นัน้  

นักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งเสนอว่า เพศวิถีแบบชนชั้นกลาง  
เป็นของนำเข้าในช่วงการพัฒนาความทันสมัยตั้งแต่รัชกาลที ่ 4-6   
ของรัตนโกสินทร ์และนโยบายการสร้างความเป็นไทยภายใต้จอมพลป. 
พิบูลสงครามช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง การก่อร่างของ
เพศวถิกีระแสหลกัในสงัคมการเมอืงไทยเปน็เรือ่งของการเลอืกรบัความเชือ่
และวิถีปฏิบัติของฝรั่ง ประกอบกับกระบวนการปลูกฝังค่านิยมและการ
รณรงค์ให้คนในสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเชื่ออย่างเป็นระบบ การ
สำรวจงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเหล่านี ้
ตอกย้ำคำถามที่นักวิชาการหลายท่านยกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
เพศวิถีแบบชนชั้นกลางกับวัฒนธรรมไทย ความเกี่ยวข้องนี้น่าจะเห็นได้
จากกระบวนการสร้างความเป็นไทยและการรณรงค์เปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ
เรือ่งเพศของรฐั 

ชว่งเวลาของรชักาลที ่4–6 มกีารเปลีย่นแปลงมากมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเพศวถิ ีทีถ่กูมองวา่เปน็อทิธพิลของ “ตะวนัตก” ทีม่าพรอ้มกบัแนวคดิ
ที่แบ่งคู่ขั้วตรงข้ามระหว่างความล้าหลัง–ความทันสมัย แง่มุมหลาย
ประการของเพศวถิ ีเชน่ระบบผวัเดยีว–เมยีเดยีว ถกูเชือ่มโยงกบัความทนั
สมัยแบบอาณานิคม ที่ใช้เป็นมาตรฐานตัดสินวิถีปฏิบัติที่ต่างไปว่า เป็น
ความล้าหลังป่าเถื่อน152 ชนชั้นสูงสยามได ้“เลือกรับ” เอาค่านิยมและวิถี
ปฏิบัติมากมายหลายเรื่อง เพื่อความ “เจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม
ทัดเทียมกับตะวันตก” เรื่องที่ไม่กระทบกับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
อำนาจอย่างการแต่งกายฯลฯถูกเลือกรับไว ้ โดยอะไรที่กระทบอำนาจก็ไม่
ถกูรบั153 ทำใหไ้ดเ้หน็การปรบัเปลีย่นหลายประการในอาณาบรเิวณของวถิี

 
152 Loos, Subject Siam, p. 5–7. 
153 ไชยนัต ์รชัชกลู, คำนำหนงัสอื จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับ

กระแสวัฒนธรรมตะวันตก, หนา้ (17)-(18). 
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ชีวิตและเพศวิถ ีที่ดูจะท้าทายโครงสร้างทางการเมืองน้อยกว่าเรื่องอื่นๆ 
อยา่งแนวคดิประชาธปิไตยแบบมตีวัแทน 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลายประการ
ในรชักาลที ่4 ถกูจดจำในฐานะการเพิม่พนูสทิธเิสรภีาพของผูห้ญงิ กรณทีี่
ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอคือ การบัญญัติกฎหมายให้ผู้หญิงเลือกคู่ครองได้โดย
สมัครใจ (คดีอำแดงเหมือนถวายฎีกาต้องการเลือกคู่เอง) และการยกเลิก
กฎหมายเดิมที่อนุญาตให้สามีขายภรรยาได ้(คดีอำแดงจั่น) และประกาศ
พระราชบัญญัติว่า การขายภรรยานั้น ฝ่ายภรรยาต้องยินยอม ซึ่งรวมไป
ถึงบิดามารดาที่ต้องการจะขายลูกที่อายุเกิน 15 ป ีก็ต้องได้รับความ
ยนิยอมจากลกู  

ที่น่าสนใจก็คือ กฎหมายที่เข้าใจกันว่าให้เสรีภาพกับผู้หญิงมากขึ้น  
ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องชนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคืออิสระในการ
เลือกคู่ต้องพิจารณาบรรดาศักดิ์ของพ่อแม่ของหญิงและชายประกอบด้วย 
ผู้หญิงเลือกคู่ได้ตามสมัครใจในกรณีที่พ่อแม่มีศักดินามากกว่า 400 ไร่  
ขึ้นไป และฝ่ายชายมีศักดินาเสมอกันหรือสูงกว่า หรือกรณีที่ทั้งชายและ
หญิงเป็นไพร่ไม่มีบรรดาศักดิ์หรือศักดิ์ต่ำกว่า 400 ไร ่ศักดินาของชาย
หญิงยังเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีหย่าร้าง ที่ตามกฎหมายเดิมบัญญัติให้
ลูกชายอยู่กับแม ่ลูกสาวอยู่กับพ่อ ได้ทรงเพิ่มเติมว่า กฎนี้ใช้เฉพาะกรณี
บิดามารดาศักดิ์ต่ำ ถ้ามีศักดินาสูงเกิน 400 ขึ้นไปให้ขึ้นอยู่กับพ่อ ถ้าพ่อ
ไมร่บัเลีย้ง ลกูจงึจะตกเปน็ของแม ่แตถ่า้ฝา่ยแมม่ศีกัดิส์งูกวา่พอ่ ใหล้กูตก
เป็นของแม ่หรือของตาและญาติข้างแม่154 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
รัชกาลที ่4 เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในราชสำนัก โดยมีการแก้ไขข้อบังคับให้
ขา้ราชการฝา่ยในทลูลาออกจากราชการได ้และพระราชทานพระบรมราชา
นญุาตใหเ้จา้จอมและพระมเหสขีองพระองคอ์อกนอกพระบรมมหาราชวงัได ้

154 ลำพรรณ นว่มบญุลอื, สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 
หนา้ 103. 
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แงม่มุทีน่า่สนใจอกีประการหนึง่ทีไ่ดม้กีารกลา่วถงึในชว่งรชักาลที ่4 
คอื การสำรวจจำนวนราษฎร โดยแยกจำนวนผูห้ญงิและผูช้ายแทนการนบั
จำนวนครัวเรือนเหมือนในอดีต รวมทั้งให้มีการใช้คำเรียกนำหน้าชื่อตาม
เพศสภาพด้วย การแบ่งแยกพลเมืองตามเพศสภาพนี้ได้เป็นฐานของการ
กำหนดมาตรการของรัฐหลายประการ อย่างการกำหนดบทลงโทษที่แตก
ต่างกันสำหรับชายหญิงในรัชกาลที ่5155 การเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของ
พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นไปในหลายเรื่อง ตั้งแต่การ
เปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย ระบบการศึกษา ไป
จนถึงการแต่งกายของชายหญิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ได้รับ
การแก้ไขมีหลายเรื่อง เช่นการข่มขืนที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วข้างต้น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องเพศวิถีที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของการนำเสนอ
ร่างกาย ตั้งแต่ทรงผมไปจนถึงเสื้อผ้า ทรงปรารภว่า “ที่ไทยเรายังไว้ผม
ทรงมหาดไทยโบราณ ทำให้ฝรั่งดูหมิ่นไทยว่าเป็นชาวป่าเถื่อน ควรจะเลิก
ประเพณีตัดผมทรงมหาดไทย และหันมาไว้ผมยาว ตัดเท่ากันทั้งหัวอย่าง
ฝรั่ง” โดยทรงเริ่มเป็นตัวอย่าง ส่วนผู้หญิงก็ทรงให้เลิกไว้ผมปีก หันมาไว้
ผมยาว และเปลี่ยนการแต่งกายมาเป็นสวมเสื้อแขนพองกับโจงกระเบน 
สวมถงุเทา้และรองเทา้คทัชู156 

การแต่งกาย ลักษณะความสัมพันธ์และรูปแบบของการแต่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันได้เปลี่ยนแปลงไปอีกมากในรัชกาลที ่6 ซึ่งได้รับสมญา
นามว่า “เจ้าชายชาวสยามแบบวิคตอเรียน” (Victorian Siamese 
Prince) อาจกลา่วไดว้า่ รอ่งรอยของการรบัเอาคา่นยิมความเชือ่เรือ่งเพศ
กระแสหลกัแบบวคิตอเรยีนปรากฏชดัเจนในรชัสมยัของพระองคท์า่นหลาย
เรื่อง รูปลักษณ์ของผู้หญิงตามพระราชนิยมต่างไปจากวิถีที่ผู้หญิงสยาม  

155 ตวงทอง เหลา่วรรธนะกลู, ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัชกาล  
ที่ 3-5, วทิยานพินธส์าขาวชิาประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2539,” หนา้ 194–
195. 

156 วรรณพร บญุญาสถติ, จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแส
วัฒนธรรมตะวันตก, หนา้ 133. 
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คุ้นเคยมาก คือไม่โปรดให้ผู้หญิงนุ่งโจงกระเบน แต่โปรดให้เปลี่ยนมานุ่ง  
ผ้าซิ่น ไว้ผมยาว และฟันขาว157 ในขณะที่ผู้หญิงสยามฟันดำเพราะกิน
หมาก คณุสมบตัขิองผูห้ญงิทีเ่หมาะแกก่ารเปน็ภรรยานอกเหนอืไปจากการ
แต่งกายแล้ว ยังต้องรู้หนังสือ เฉลียวฉลาด ว่องไว ไหวพริบด ีมีความรู้
ทัดเทียมกับผู้ชาย แต่ก็ไม่ละทิ้งการบ้านการเรือน ผู้หญิงควรจะ “เข้า
สมาคม” พดูคยุกบัผูค้น และรูภ้าษาตา่งประเทศ การสนบัสนนุใหผู้ห้ญงิได ้
“เข้าสมาคม” แบบผู้หญิงตะวันตก ทำให้ต้องมีการฝึกฝนมารยาทและการ
หาความรู ้ โดยกิจกรรมการเข้าสมาคมได้กลายเป็นช่องทางการพบปะของ
ชายหญงิชนชัน้สงูและขา้มชนชัน้เพือ่การเลอืกคูด่ว้ย ทำใหฝ้า่ยชนชัน้กลาง
ไดม้โีอกาสเลือ่นชัน้ทางสงัคมผา่นการแตง่งานได้158  

แง่มุมของเพศวิถีที่แหลมคมยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการโต้เถียงว่าด้วยระบบหลายเมีย ซึ่งถูก
เชือ่มโยงกบัศลีธรรมและวถิปีฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัความทนัสมยั รปูแบบ
ความสัมพันธ์เช่นนี้ซึ่งเป็นวิถีของชนชั้นสูงถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยชน  
ชัน้กลาง ทัง้หญงิและชายผา่นหนา้หนงัสอืพมิพว์า่ เปน็อาการของความลา้
หลังของสังคมการเมือง และเป็นประเด็นที่ถูกหยิบมาท้าทายความชอบ
ธรรมของรฐัสมบรูณาญาสทิธริาชยย์ ์แตใ่นตน้ศตววรษที ่20 การมภีรรยา
หลายคนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนพร้อมกัน ก็ไม่ได้จำกัดอยู่
เฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น และอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับชนชั้นหรือความ
คดิทางการเมอืงแบบใดแบบหนึง่ของผูช้าย  

ในรัชสมัยนี้ได้มีการออก “กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่ง  
ข้าราชสำนัก” ป ีพ.ศ. 2457 ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องจดทะเบียน
ครอบครวัโดยการแจง้ชือ่ภรรยาและบตุร และไดก้ำหนดลกัษณะของผูห้ญงิ
ทีห่า้มรบัจดทะเบยีนในฐานะภรรยา ซึง่ไดแ้กห่ญงิคา้บรกิารและหญงิทีช่าย

157 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 100-103. 
158 เพชรสุภา ทัศนพันธ์, แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อสตรีไทย 

พ.ศ.2461-2475, หนา้ 59–60, 123–124, และ 138-143. 
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สมสู่ด้วยเป็นครั้งคราว ภาพครอบครัวที่เหมาะสมประกอบด้วยผู้ชายเป็น
หวัหนา้ครอบครวั และแตง่งานอยา่งเปดิเผยกบัภรรยาโดยการจดทะเบยีน
สมรส หรือการแต่งงานโดยประเพณ ีเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศ
นอกสมรสเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงในฐานะ 
“เมียลับ” ของข้าราชการเป็นเรื่องที่ทรงตำหนิติเตียน โดยเฉพาะผู้ที่มอง
ตนเองเป็นคนสมัยใหม่และสนับสนุนระบบผัวเดียว–เมียเดียว แต่กลับ  
ส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงเป็นเมียอย่างลับๆ รูปแบบเรื่องเพศชั่วครั้งชั่วคราวที่  
ไมน่ำไปสูค่วามสมัพนัธท์ีม่ัน่คงเชน่นีถ้กูจดัวา่เปน็ผลเสยีตอ่ชาติ159  

แนวนโยบายในช่วงเวลานี้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
ที่เชื่อมโยงหลายแง่มุมของเพศวิถีเข้ากับศีลธรรมและความทันสมัย   
การเปลี่ยนแปลงวิถีการนำเสนอร่างกาย บทบาทที่ทางของหญิงชาย 
ครอบครวัและรปูแบบความสมัพนัธท์างเพศเปน็ไปเพือ่สรา้งเสรมิความทนั
สมัย ซึ่งแต่ละเรื่องเผชิญกับการต่อต้านและการยอมรับจากคนกลุ่มต่างๆ 
มากบ้างน้อยบ้าง เรื่องเพศได้เป็นส่วนหนึ่งของการโต้เถียงสาธารณะและ
ความขัดแย้งทางการเมือง ที่เห็นได้ชัดเจนคือประเด็นเรื่องเพศนอกสมรส
และการมีภรรยาคนเดียว–หลายคน การรับเอาวิถีปฏิบัติและมาตรฐาน
ความถูกต้องดีงามในเรื่องเพศวิถีดูจะมีความต่อเนื่อง แม้เมื่อมีการเปลี่ยน  
แปลงใหญ่ในทางการเมือง เมื่อพิจารณาจากแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวกับเพศวิถีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะเห็นความ
คล้ายคลึง ทั้งในเรื่องบทบาทชายหญิง การแต่งกาย การแต่งงานและ
ครอบครัว ดูเหมือนว่าชนชั้นสูงและคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองจะรับ
เอาค่านิยมเรื่องเพศที่เป็นเรื่องเดียวกันอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย 
ความงาม และรปูแบบการอยูร่ว่มกนัของคน 

การสถาปนาระบบผัวเดียว-เมียเดียวโดยกฎหมายประสบความ
สำเร็จหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สภาผู้แทนราษฎร  
ได้พิจารณาร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 ว่าด้วย

159 Loos, Subject Siam, p. 124-127, 166–171. 
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ครอบครัว ในป ีพ.ศ. 2476 ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของกฎหมายนี ้ 
คือ การรับรองการมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียว ซึ่งมีการ
โตเ้ถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางในการประชมุสภาฯเกีย่วกบัขอ้ด-ีขอ้เสยีของการ
มีภรรยาหลายคน ฝ่ายที่สนับสนุนร่างกฎหมายให้เหตุผลว่า การ  
มีภรรยาคนเดียวเป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง   
ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน และทำให้เกิดความปรองดองในครอบครัว โดย
เฉพาะการดแูลลกู ในขณะทีฝ่า่ยคดัคา้นเหน็วา่ การมภีรรยาคนเดยีวตามที่
เสนอในร่างกฎหมายเป็นการขัดต่อประเพณีดั้งเดิม และถ้าภรรยาคนเดียว
นั้นไม่สามารถมีลูกได้ก็จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายได้160 เหตุผล  
ที่หยิบยกมาในการโต้เถียงนี้น่าสนใจ โดยเฉพาะการอ้างประเพณ ีเพราะ
บันทึกฝรั่งที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น ต่างก็ให้ภาพว่า การมีเมียหลายคนไม่ใช ่ 
วถิขีองคนทัว่ไป แตเ่ปน็เรือ่งของชนชัน้สงูหรอืคนรำ่รวย  

เพศวิถีกระแสหลักหยั่งรากในอีกหลายแง่มุมโดยกระบวนการสร้าง
ชาต ิเมื่อจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตร ีวิทยานิพนธ์หลาย
เล่มเกี่ยวกับช่วงจอมพลป. ทำให้เห็นภาพการสร้างแนวอุดมการณ์หลาย
ประการทีเ่กีย่วกบัเพศวถิ ีทัง้ในเรือ่งรา่งกาย การสมรส และการเจรญิพนัธุ ์
การเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพของประชากรกลายเป็นศูนย์กลางของ
การกำหนดลกัษณะและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสม มาตรฐานความงาม
ของร่างกายของหญิงและชายถูกนำไปเชื่อมโยงกับการก้าวไปสู่ความเป็น
มหาอำนาจของชาต ิผู้หญิงและผู้ชายที่รูปร่างผอมแห้งบอบบางหรือเอว
บางร่างน้อยที่เคยถูกจัดว่างาม กลายเป็นความไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ 
และจะไม่สามารถมีลูกที่สมบูรณ์ได ้ รูปร่างที่เหมาะสมสวยงามสำหรับ  
ผู้หญิงคือสูงโปร่ง ไม่ผอมแต่ก็ไม่อ้วน ส่วนผู้ชายก็ต้องกำยำล่ำสัน โดย
ภาพที่ถูกนำเสนอเป็นตัวอย่างมักเป็นชายชาวตะวันตกที่มีกล้าม การกิน  

  
 
160 รายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่7/2476 สามัญ สมัยที ่2 วัน

พฤหสับดทีี ่18 มกราคม พ.ศ.2476 (อดัสำเนา) อา้งใน ลำพรรณ นว่มบญุลอื, สิทธิและ  
หน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, หนา้ 147. 

�������������.indd   88 10/5/08   11:41:35 PM



��ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

อาหารอยา่งถกูตอ้งและการออกกำลงักายจะทำใหท้ัง้หญงิและชายมรีปูรา่ง
ตามมาตรฐานใหมน่ีไ้ด ้เพือ่จะเปน็พอ่พนัธุแ์มพ่นัธุท์ีด่ี161 สว่นการแตง่กาย
ก็ได้มีการรณรงค์และควบคุมกำกับให้ผู้หญิงไว้ผมยาวสวมเสื้อ สวมหมวก 
เลกินุง่โจงกระเบนมานุง่ผา้ถงุ และตอ่มากใ็หนุ้ง่กระโปรง162 

การสร้างลูกที่มีคุณภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐให้ความสำคัญ โดยม ี 
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกคู่หลายเรื่อง ตั้งแต่การเลือกคู่โดยพิจารณา
ขนาดของร่างกายที่แข็งแรงตามมาตรฐานใหม ่มีศักยภาพทางสมอง ไป
จนถงึอายทุีเ่หมาะสมสำหรบัการแตง่งานและการมลีกูคอื ผูช้ายอาย ุ20–
30 ป ีสว่นผูห้ญงิควรจะอายรุะหวา่ง 18–25 ป ีอายนุอ้ยหรอืมากกวา่นี ้ 
กจ็ะไมส่ามารถทำหนา้ทีพ่อ่แมไ่ดด้หีรอืรา่งกายไมเ่อือ้อำนวย ชว่งอายทุีถ่กู
กำหนดนีใ้หค้วามสำคญักบัการมลีกูทีส่ขุภาพรา่งกายและจติใจดี163  

นอกจากนี ้รฐัยงัไดม้มีาตรการสง่เสรมิหรอืบงัคบัโดยออ้มใหพ้ลเมอืง  
แต่งงาน อย่างการพิจารณาสถานภาพสมรสและการมีบุตรประกอบในการ
เลือ่นขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการ และการจดัเกบ็ภาษชีายโสดนอกเหนอืไปจาก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา164 แต่หญิงโสดไม่ได้ถูกเก็บภาษีเพิ่มในลักษณะ
เดียวกัน เพราะ “เนื่องจากหญิงโสดโดยมากมีรายได้จากอาชีพน้อยกว่า
ชาย และผู้ชายนั้นถึงจะไม่สวยหรือเก ๋ก็หาภรรยาได้ง่าย แต่ถ้าผู้หญิง  
ไม่สวยหรืออายุมากสักหน่อย ก็หาสามีได้ยาก ฉะนั้น จึงได้เว้นเก็บภาษี
หญิงโสด ส่วนทีว่่าจะเก็บภาษชีายโสดเมื่อใดนัน้ ก็ให้ถอืเอาอายตุั้งแต ่25 
ปขีึน้ไป”165  

161 กอ้งสกล กวนิรวกีลุ, การสรา้งรา่งกายพลเมอืงไทย ในสมยัจอมพลป. พบิลูสงคราม พ.ศ.   
2481-2487, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2545, หนา้ 111, 114–115, 158. 

162 นนัทริา ขำภบิาล, นโยบายเกีย่วกบัผูห้ญงิไทยในสมยัสรา้งชาตขิองจอมพลป. พบิลูสงคราม   
พ.ศ.2481-2487, หนา้ 156. 

163 กอ้งสกล กวนิรวกีลุ, การสร้างร่างกายพลเมืองไทย ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม, หนา้ 
32–33, 38. 

164 ชยัยนต ์ประดษิฐศลิป,์ เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการวางแผนครอบครัวของไทย : 
ศึกษาจากกระบวนการนโยบาย, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2533, หนา้ 157-158. 

165 “แนวทางปฏบิตัใินการเพิม่พลเมอืง,” ประชาชาติ 27 กมุภาพนัธ ์2485, อา้งใน กอ้งสกล 
กวนิรวกีลุ, การสร้างร่างกายพลเมืองไทย ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม, หนา้ 39. 
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ถา้จะมองวา่แนวนโยบายบงัคบัโดยออ้มใหพ้ลเมอืงแตง่งาน เปน็การ  
แทรกแซงอาณาบรเิวณสว่นตวัของพลเมอืง กค็งตอ้งเปรยีบเทยีบกบัระบบ
สวัสดิการและผลประโยชน์ตามกฎหมายที่รัฐอื่นๆ ในช่วงปลายศตววรษ  
ที ่20 ให้กับคู่สามีภรรยา ในขณะที่คนโสดหรือคนที่ไม่จดทะเบียนการ  
สมรส/การอยู่ร่วมกันไม่ได้รับ ก็อาจเรียกได้ว่า นโยบายสาธารณะของรัฐ
เอื้อต่อคนที่อยู่ในสถาบันการแต่งงาน และเป็นการบังคับโดยอ้อมให้
แต่งงาน โดยความต่างของมาตรการอาจจะเป็นระดับความโจ่งแจ้งและ
แยบยลของนโยบายและมาตรการเทา่นัน้ 

ทีน่า่สนใจยิง่คอื มาตรการอำนายความสะดวกและจดัหาของรฐัเพือ่
ทำให้เกิดการแต่งงาน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำหรับการแต่งงานที่รัฐมอง
เห็นได้แก ่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำให้ง่ายหรือยากเกินไปสำหรับการ
สมรส “เพียงมีสินสอดทองหมั้นมาสู่ขอหญิง ผู้ปกครองพึงพอใจก็ยก
ลูกสาวให้แล้ว ไม่ได้มีการจดทะเบียนอยู่กินกันเป็นหลักฐาน ทำให้ผู้หญิง
เสียเปรียบผู้ชาย หากถูกผู้ชายหลอกลวงทอดทิ้ง นอกจากนี้ ประเพณี
สมรสของบางท้องถิ่นก็ยุ่งยากมากเกินไป ทำให้ขาดความพอดี” นอกจาก
นี ้ขนบธรรมเนยีมประเพณยีงัทำใหเ้กดิ “การขาดการสมาคมระหวา่งเพศ” 
เพราะ “ที่ผ่านมาชายและหญิงมีโอกาสที่จะได้พบปะกันค่อนข้างน้อย 
สังคมไทยยังให้คุณค่ากับเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงอย่าง
เคร่งครัด ไม่เปิดโอกาสหญิงเดินทางไปไหนมาไหนเพียงลำพัง รัฐจึงต้อง
คิดหาวิธีที่จะทำให้ชายและหญิงได้มีโอกาสพบปะกันมากขึ้น ด้วยการ  
จัดงานรื่นเริง โดยดัดแปลงและฟื้นฟูประเพณีการรื่นเริงของไทย ได้แก่ 
การรำโทน ให้เปลี่ยนมาเป็นการรำวง และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็น  
ที่นิยมของคนโดยทั่วไป เพื่อที่ชายและหญิงจะได้มีโอกาสมาพบปะได้  
ใกล้ชิด”166  

 
166 นันทิรา ขำภิบาล, นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป.   

พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487, หนา้ 171-173. 
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รัฐได้จัดตั้ง “องค์การส่งเสริมการสมรส” ภายใต้องค์กรนี้ม ี“สำนัก
สื่อสมรส” ทุกจังหวัด บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนี้เป็นไปตามชื่อ คือ
จัดหาคู ่ โดยให้แจ้งความจำนงและรายละเอียดส่วนตัว แล้วหน่วยงานจะ
พจิารณาจบัคูใ่ห ้และอำนวยความสะดวกใหห้ญงิชายไดท้ำกจิกรรมรว่มกนั 
นอกจากนี ้ยงัมศีนูยใ์หค้ำปรกึษาในเรือ่งการขอความรกั การสูข่อ และการ
วางแผนการแต่งงาน รัฐยังช่วยเหลือโดยการจัดการสมรสหมู่ระดับชาติ
และระดับจังหวัด โดยรัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่าย167 เมื่อแต่งงานกันแล้วก ็ 
มแีนวทางในการใชช้วีติคูใ่หร้าบรืน่เปน็สขุ  

รัฐบาลได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรม กำหนด “วัธนธัมผัวเมีย” 
ขึ้น เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคู่ครอง โดยเน้นให้มีความรัก ความ
เข้าใจ และมีความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา และการลดสาเหตุแห่งการ
แตกรา้วในครอบครวั ซึง่กลา่วถงึไว ้4 ประการ ทีน่า่สนใจคอื ความเฉือ่ย
ชาต่อการสืบพันธุ ์และการนอกใจ168 เรื่องแรกนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการ
ขาดการอบรม หรือความป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ คำแนะนำสำหรับ  
คู่สามีภรรยาที่มีปัญหานี้คือการปรึกษาแพทย ์ส่วนปัญหาการมีความ
สมัพนัธซ์อ้น ซึง่ถกูจดัวา่สำคญัและเกดิขึน้มากทีส่ดุ ทางแกไ้ขทีแ่นะนำคอื 
“ต่างฝ่ายจะต้องคิดหรือตั้งไจหยู่เสมอว่า เหตุของการนอกไจนี้เปนเรื่อง
แสลงไจแก่อีกฝ่ายหนึ่งเปนหย่างยิ่ง ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่จะไห้อภัยได้ และ
เปนเรื่องผิดศีลธัมหย่างรุนแรง ฉะนั้น ควนที่คู่ผัวเมียจะพยายามหักไจไห้
มีสันโดส คือพอไจในคู่ครองของตน” และสามีภรรยาต้องตั้งใจแน่วแน่ว่า
จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกัน (“เราจะต้องหยู่ครองกันด้วยความ
ผาสุกไปจนกว่าชีวิตของเราทั้งสองจะหาไม่...”) เพื่อจะอยู่กันไปได้ก็ต้อง
โอนออ่นผอ่นผนัเขา้หากนั169 

167 ชัยยนต ์ประดิษฐศิลป์, เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการวางแผนครอบครัวของไทย, 
หนา้ 157-158. 

168 นันทิรา ขำภิบาล, นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป.   
พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487, หนา้ 181-182. 

169 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 182-183. 
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“วัธนธัมผัวเมีย” สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันในช่วง
กอ่นหนา้นี ้ดงัทีไ่ดน้ำเสนอไวแ้ลว้ขา้งตน้ การเขา้และออกจากการแตง่งาน
ของคนสยามที่มีการบันทึกไว ้ ต่างไปจากแนวทาง “วัธนธัมผัวเมีย”   
อยูม่าก เพราะนอกจากคนจะเขา้สูก่ารแตง่งานไดห้ลายทางแลว้ ยงัเปดิให้
ออกจากการแต่งงานได ้ โดยไม่ถูกขังอยู่ในสถาบันสมรสจนตายจากกัน   
(ซึ่งการให้สามีภรรยาตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยกันจนกว่าชีวิตจะหาไม ่ดูจะเป็น
ประโยคทองที่ผู้คนสมัยนี้ได้ยินจากการแต่งงานแบบฝรั่ง ของฝรั่ง ในหนัง
ฝรัง่) การรกัษาสถาบนัการแตง่งานและครอบครวัขึน้มามคีวามสำคญัมาก
จนคนเข้าได้แต่ออกไม่ได ้แนวทางเช่นนี้ดูจะมีความต่อเนื่องที่คนเห็น  
คุ้นเคย และไม่ได้ตระหนักว่าการไม่ยอมให้คนออกจากการแต่งงานไม่ใช่  
วถิขีองสามญัชนแตเ่ดมิ 

แนวทางที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่กระทบสถาบันการแต่งงานที่
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามตระหนักคือ ปัญหาเรื่องชู้สาว รัฐเข้าไป
แก้ไขโดยจัดการกำกับข้าราชการ ซึ่งมีทั้งหญิงและชายทำงานร่วมกัน 
เพราะผู้หญิงได้เรียนหนังสือและเข้ารับราชการมากขึ้น และในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง ภรรยาและลูกของข้าราชการชายอพยพไปอยู่ไกล
กับสาม ี“ซึ่งสภาวะเช่นนี้เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการละเมิดศีลธรรมขึ้นได้ง่าย 
และส่งผลเสียหายต่อชีวิตครอบครัวของบุคคลและสังคมโดยรวม” 
ข้าราชการชายที่แต่งงานแล้วและข้าราชการหญิงอาจมีความสัมพันธ์ชู้สาว 
หรือข้าราชการหญิงอาจไปมีความสัมพันธ์ซ้อนกับชายนอกระบบราชการ 
แนวทางการจัดการคือการสอดส่องพฤติกรรมข้าราชการหญิง โดยสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ดำเนินการ
ควบคุมดูแลความประพฤติของข้าราชการหญิง มิให้มีพฤติกรรมในทาง 
“คบชู้สู่สาว” และให้หน่วยงานตั้ง “คณะกรรมการสอดส่องความประพฤติ
ของข้าราชการหญิง” เพื่อกำกับข้าราชการหญิงด้วย170 มาตรการควบคุม

170 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 187-188. 
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ค่านิยมและความประพฤติทางเพศไม่ให้มีความสัมพันธ์ซ้อน ยังรวมไปถึง
การตรวจสอบนวนิยายด้วยว่า “ในนวนิยายจะต้องไม่สนับสนุนพฤติกรรม
ของผู้ชายที่มีเมียแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นในทางชู้สาว แม้แต่นึกเพียง
ในใจว่าอยากจะได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นเมียก็ไม่ได้ เพราะจะเป็นสิ่งนำไปสู่
ความเสื่อมศีลธรรมและทำลายชีวิตครอบครัว”171  

ข้าราชการชายถูกกวดขันให้ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างถูกต้อง คือ  
นอกจากจะต้องยกย่องภรรยาและเลี้ยงดูสมฐานะแล้ว “จักต้องอยู่กินกับ
ภริยาตามประเพณี จะทอดทิ้งภริยาของตน หรือไม่เอาใจใส่แก่ภริยา หรือ
หาเหตุร้างหรือเลิกกับภริยา โดยเหตุไม่สมควนไม่ได้ ถ้าข้าราชการคนใด
ฝ่าฝืน ให้ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวมาว่ากล่าวตักเตือน ให้รับทราบว่าการ
ประพฤติเช่นนั้น เป็นการผิดวินัยของข้าราชการ เป็นการทำลาย
วัฒนธรรมของชาติ ทำให้ชาติเสื่อมเสีย หากยังคงฝ่าฝืนต่อไป ให้ผู้บังคับ
บัญชาพิจารณาลงโทษฐานผิดวินัยตามความหนักเบาของความผิด และ
โทษสูงสุดคือให้ปลดออกจากราชการ และงดหรือตัดบำนาญสำหรับ
ข้าราชการบำนาญ”172 รัฐได้เข้าไปกำกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
ของคนในระบบราชการอย่างละเอียด ทั้งในเรื่องรูปแบบวิธีการอยู่ร่วมกัน 
และการห้ามการมีความสัมพันธ์ซ้อน โดยกำหนดบทลงโทษสำหรับคนที่  
ไม่ทำตามไว้ด้วย การกำกับเรื่องเพศโดยระบบราชการและการควบคุมสื่อ 
ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะสมัยสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. แต่มาตรการ
หลายประการยังต่อเนื่อง หรือปรากฏในการโต้เถียงสาธารณะเรื่องเพศวิถี
ในชว่งรอยตอ่ของศตวรรษที ่20–21 ดว้ย 

ที่ทางของภรรยาในครอบครัวดูจะต่างไปจากบทบาทเดิมของผู้หญิง
ในสังคมสยาม/ไทยอยู่มาก รัฐต้องการยกฐานะให้ผู้หญิงไทยมีความ  

171 ตรศีลิป ์บญุขจร, นวนิยายกับสังคมไทย พ.ศ.2475- 2500, (2521) อา้งใน นนัทริา, 
นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม, หนา้ 188. 

172 นันทิรา, นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 
หนา้ 189. 
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สามารถในสังคมตามแบบฉบับผู้หญิงตะวันตก ในระดับครอบครัว ผู้หญิง
จะต้องเป็นผู้ที่ให้กำลังใจและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสาม ี รู้จัก
แสวงหาความรู ้และรู้จักประกอบอาชีพการงาน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอีก
แรงหนึ่ง173 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่และบทบาทชายหญิง ที่ผู้หญิง  
ทำหน้าที ่ “แม่บ้าน” โดยผู้ชายทำงานนอกบ้านหารายได้เลี้ยงครอบครัว   
ผูห้ญงิคอยสนบัสนนุสามหีรอืหารายไดเ้สรมิ ขดักบับทบาททีท่างของหญงิ
ชายในประวตัศิาสตรส์ยาม ซึง่ผูห้ญงิเปน็ฝา่ย “ทำมาหากนิ” ทัง้ทำนาและ
ค้าขาย “ส่วนชีวิตประจำวันของผู้ชายแทบไม่ทำอะไร เมื่อไม่ได้ออก
สงคราม และไม่ถูกเกณฑ์ไปรับใช้เจ้านาย”174 ผู้หญิงไทยมีบทบาททาง
เศรษฐกิจมาก จะเห็นได้ว่า “ผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานในไร่นา ดำนา 
กำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยว ตระเตรียมอาหาร และเป็นแม่ค้าในตลาดท้อง
ถิน่นัน้ดว้ย” การแบง่พืน้ทีแ่ละบทบาทชายหญงิตามแบบตะวนัตก ทีผู่ห้ญงิ
ทำหน้าที่ดูแลเด็กและทำ “งานบ้าน” ไม่เหมาะกับสังคมไทย175 ที่ผู้หญิง
ทำงานนอกบา้น และเปน็หนว่ยทางเศรษฐกจิทีส่ำคญั  

ดูเหมือนจินตนาการว่าด้วยการแบ่งพื้นที่สำหรับชายหญิง และ  
บทบาทสามีในฐานะหัวหน้าครอบครัว–ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน จะยึดกุมความ
เชื่อและการมองโลกของผู้คนในสังคมไทย หรืออย่างน้อยก็คนบางกลุ่มใน
สังคมไทยอย่างเหนียวแน่น ทั้งในเรื่องของการกำหนดนโยบาย และการ
เข้าใจที่ทางของคนในสังคม คำถามก็คือ การจัดพื้นที่ตามจินตนาการใหม่
ของชนชั้นนำไทยส่งผลต่อการแบ่งบทบาทหน้าที่ของพลเมืองทุกกลุ่ม  
ในสังคมหรือไม ่หรือผู้หญิงก็ยังเป็นผู้หารายได้หลักของครัวเรือนอย่าง  
ตอ่เนือ่ง แตถ่กูคาดหวงัใหเ้ลน่บท “ชา้งเทา้หลงั” เพิม่ขึน้มาอกี 

173 เรือ่งเดยีวกนั, หนา้ 69-70 
174 กองบรรณาธกิาร “วฒันธรรมไทย ? ลกูสาวหาเงนิ ลกูชายใชเ้งนิ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่

15 ฉบบัที ่6 (เมษายน 2537), หนา้ 76. 
175 ปราณ ีวงศ์เทศ, “ฐานะ บทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทย” ใน เพศและ

วัฒนธรรม, (นครปฐม: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร,์ 
2535), หนา้ 178.  
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อีกประเด็นหนึ่งของสมัยสร้างชาติที่มีความสำคัญยิ่ง คือ การ
ควบคุมกำกับการเจริญพันธุ์ในเรื่องของความเป็นแม่และการเลี้ยงดูเด็ก 
เนื่องจากรัฐให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของพลเมือง 
การคุมกำเนิดและการทำแท้งจึงถูกจัดว่าเป็น “การบั่นทอนกำลังของชาต ิ
และไม่ชอบยิ่งในทางศีลธรรมของชาต ิ... ควรดำเนินการควบคุมเช่นเดียว
กับยาเสพติดให้โทษ” รัฐให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก 
และวธิกีารเลีย้งดเูดก็ บทบาทความเปน็แมถ่กูใหค้า่ทัง้ในฐานะผูเ้ลีย้งดเูดก็ 
และผู้ปลูกฝังลักษณะที่ดีให้พลเมืองของชาต ิผู้หญิงจึงเป็นทั้ง “แม่พันธุ์” 
และ “แม่พิมพ์” ของชาต ิวิธีการเลี้ยงดูเด็กก็ถูกกวดขันโดยมีการแนะนำ  
ไม่ให้อุ้มเด็กเข้าสะเอว เพราะจะมีผลเสียต่อกระดูกและโครงสร้างร่างกาย
ของเดก็ และจะทำใหม้คีวามรูส้กึทางเพศเรว็หรอืมากกวา่ปกตไิด ้นอกจาก
นี ้ยงัมกีารแนะนำใหเ้ลกิการปลอ่ยเดก็ใหเ้ปลอืยกาย และการเคีย้วอาหาร
ปอ้นเดก็176 

แนวนโยบายหลายประการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐอำนาจ
นยิมไดเ้ขา้ไป “จดัระเบยีบ” วถิชีวีติในอาณาบรเิวณสว่นตวั โดยแงม่มุเรือ่ง
เพศไดถ้กูเชือ่มโยงกบัศลีธรรมและความเปน็อารยะของชาต ิการเชือ่มโยงนี้
ยังปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน ความละอายว่าจะถูกมองโดยฝรั่งหรือคนใน
สงัคมอืน่วา่ลา้หลงั ไมท่นัสมยั หรอืปา่เถือ่น ยงัเปน็เหตผุลทีถ่กูหยบิยกใน
การโต้เถียงเกี่ยวกับค่านิยมและวิถีปฏิบัติเรื่องเพศ ที่ไม่สอดคล้องกับเพศ
วถิกีระแสหลกัและเรือ่งอืน่ๆ ในสงัคมไทย ดเูหมอืนคนไทยบางกลุม่จะอาย
ฝรั่งอย่างต่อเนื่องยาวนาน เมื่อมองตนเองจากกรอบความหมายเกี่ยวกับ
ความทันสมัยและความเป็นอารยะ ลักษณะและคุณค่าหลายประการของ
เพศวถิแีบบชนชัน้กลางทีค่นไทยคุน้เคย เปน็ผลของการรณรงคเ์ปลีย่นแปลง  
ของรัฐในช่วงเวลานี ้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย ความไม่ถูกต้องของ  
เรื่องเพศนอกสมรส การมีภรรยาหลายคน และความสัมพันธ์ซ้อน ที่น่า

176 ก้องสกล กวินรวีกุล, การสร้างร่างกายพลเมืองไทย ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม,   
หนา้ 48–51, 69, 76. 

�������������.indd   95 10/5/08   11:41:37 PM



�� ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ:ี
 ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย 

สนใจก็คือ หลายเรื่องยังไม่สามารถจะปรากฏเป็นจริงในสังคมไทยได ้เช่น
ระบบผัวเดียว-เมียเดียว แม้ว่าจะได้มีการใช้เครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่
การลงโทษของภาครฐัและการประณามทางสงัคม  

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาประเด็นข่าวที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในตอน
ต้นของรายงานวิจัยนี ้ก็คงจะเห็นความต่อเนื่องของการโต้เถียงและการ
กำกบัของรฐัทีไ่มต่า่งจากมาตรการของสมยัสรา้งชาตนิกั แมว้า่หลายแงม่มุ
ของเพศวิถีกระแสหลักจะถูกขยายและสนับสนุนโดยองคาพยพของรัฐไทย 
ทำให้ดูเสียงดังและเป็นกระแสหลัก แต่เมื่อดูจากวิถีปฏิบัติหลายประการ
ทำใหอ้ดสงสยัไมไ่ดว้า่ เพศวถิทีีด่เูปน็กระแสหลกันีไ้ดเ้ขา้แทนทีร่ะบบความ
หมายเรื่องเพศในสังคมไทย หรือเข้ามาเป็นหนึ่งในความหลากหลายของ
ระบบความหมายเรือ่งเพศกนัแน ่
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ประวัติศาสตรเรื่องเพศ/ 
เรื่องเพศในประวัติศาสตรไทย 

 

 

 

การศึกษาเรื่องเพศ/เพศวิถี ในประวัติศาสตร์ที่ดู เหมือนจะ 
เป็นโจทย์ที่ชัดเจนนั้น เป็นเรื่องยากลำบาก เพราะนอกจาก

บันทึกและการศึกษาประวัติศาสตร์จะไม่แตะต้องอาณาบริเวณที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อ ความหมายและวิถีชีวิตในทางเพศของผู้คนนักแล้ว องค์
ประกอบของโจทย์การวิจัยก็มีสภาพ “ไม่นิ่ง” และเคลื่อนเลื่อนไหล  
ทัง้ประวตัศิาสตร ์เพศวถิ ีและความเปน็ไทยตา่งกเ็ปน็เรือ่งทีโ่ตเ้ถยีงกนัโดย
ไม่ยุติทั้งสิ้น ความพยายามจะหาคำตอบว่าเรื่องเพศ/เรื่องเชิงสังวาสเคย
เปน็อยา่งไร เพราะอะไร จงึไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย และทำใหต้ระหนกัวา่ การวจิยันี้
ทำใหไ้ดเ้หน็วา่เรายงัไมรู่อ้ะไรอกีมากมายและมคีำถามตอ่เนือ่งอกีหลายชดุ 
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วธิกีารศกึษาทีเ่ปน็การสำรวจวา่มใีครพดูอะไร บนัทกึอะไรบา้งเกีย่ว
กบัอาณาบรเิวณตา่งๆ ทีถ่กูจดัรวมวา่เปน็ “เพศวถิ”ี ในความหมายทีเ่ขา้ใจ
กัน ณ เวลานี ้ทำให้ได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
เชื่อมโยงเรื่องเพศเข้ากับความอุดมสมบูรณ ์ เสรีภาพในเรื่องเพศหลาย
ประการ อย่างการเข้าและออกจากการแต่งงาน ระบบหลายเมียและ
สถาบันการแต่งงานที่มีบทบาทหน้าที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะในการสร้างพันธมิตรและการรวบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ระบบ
เครือญาติและรูปแบบการอยู่ร่วมกัน ที่หลายเรื่องอย่างพรหมจรรย์ของ  
ผู้หญิงไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย และความแตกต่างระหว่างชนชั้นสูงและ
สามญัชนทีท่ำใหเ้หน็เคา้ลางวา่ หลายเรือ่งทีค่นไทยเชือ่วา่เปน็วถิปีฏบิตัแิต่
โบราณ น่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นสูงที่ครอบครองเนื้อที่ส่วนใหญ่ของบันทึก
ประวัติศาสตร ์ผู้วิจัยจงใจที่จะกล่าวถึงแง่มุมต่างๆ เหล่านี้เป็นท่อนๆ โดย
ไม่เชื่อมโยงหรือรวมกลับเข้าไปเป็นชุดความเชื่อที่สอดคล้อง เพราะการ
อ่านข้อมูลให้ภาพที่แตกหักขาดวิ่นเกินกว่าจะโมเมเชื่อมโยงหลายเรื่อง  
ใหเ้ปน็เนือ้เดยีวกนั  

การศึกษาอาณาบริเวณเหล่านี้โดยการรวบรวมงานประวัติศาสตร ์ 
ในครั้งนี ้ทำให้เห็นได้ว่ายังมีงานและบันทึกอีกมากมายที่ยังตกหล่น โดย
เฉพาะเรื่องราวและวิถีของกลุ่มคนมากมายที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางของ
อำนาจหรือส่วนกลางของรัฐ ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียง “การ  
วิ่งผ่าน” ข้อมูลมากมายที่ยังต้องมีการศึกษาต่อไป โดยความหลากหลาย
ของกลุม่คนและระบบความเชือ่กระแสรองอาจจะยงัไมป่รากฏอยา่งเตม็ที ่

การเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเพื่อรับมือกับการท้าทาย  
ของมหาอำนาจภายนอกที่มาพร้อมกับแนวคิดว่าด้วยความทันสมัยแบบ
อาณานิคม ทำให้เราได้เห็นการเลือกรับและคัดกรองของชนชั้นสูงในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวกับเพศวิถ ีและเห็นการใช้กลไกและอำนาจของรัฐสมัยใหม ่
เพือ่จะผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิปีฏบิตัเิรือ่งเพศของพลเมอืง องค์
ประกอบของเพศวถิกีระแสหลกัหลายประการ เชน่ การมองเรือ่งเพศอยา่ง

�������������.indd   98 10/5/08   11:41:38 PM



��ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

หวาดระแวงและพยายามควบคมุ การจำกดัเรือ่งเพศไวใ้นการแตง่งาน หรอื  
ทีท่างของความสมัพนัธซ์อ้น ดจูะไมม่ทีีม่าทีไ่ปในสงัคมไทย ประวตัศิาสตร์
เรื่องเพศกระแสหลักที่คนไทยคุ้นเคยจึงน่าจะอายุไม่มากนัก และเป็นการ
รับเอาหรือนำเข้าโดยผ่านการคัดสรรและตีความของชนชั้นสูงของไทย แต ่ 
ดูเหมือนการผลักดันของชนชั้นสูงและรัฐไทยยังไม่ได้ผลอย่างเต็มที ่แม้ว่า
ความคิดความเชื่อหลายประการของเพศวิถีได้กลายเป็นรากฐานของ
นโยบายสาธารณะและทศิทางหลกัทีร่ฐัสนบัสนนุ หลายเรือ่งเปน็การนำเขา้
ในเชิง ‘หลักการ’ เพื่อความทันสมัย แต่ไม่ได้มีผลในทางปฏิบัต ิแรงต้าน
ของคนหลายกลุ่มทำให้วิถีหลายประการอย่างการมีภรรยาหลายคนยัง
ปรากฏอยู ่ โดยข้อจำกัดในเรื่องชนชั้นแต่เดิมได้หายไป ทำให้ความสับสน
และความขดัแยง้ยิง่เพิม่มากขึน้ 

แต่การไม่มีรากในสังคมไทยคงไม่ได้หมายความว่า คนไทยควรหรือ
ไม่ควรจะยึดถือเพศวิถีกระแสหลัก คนที่เชื่อและเห็นว่าองค์ประกอบของ
เพศวถิกีระแสหลกัเปน็สิง่ทีด่งีาม เชน่ การจำกดัเรือ่งเพศไวใ้นการแตง่งาน 
หรือการรักษาครอบครัวโดยไม่ยอมให้คนออกจากการแต่งงาน คงต้อง  
ให้เหตุผลว่าทำไมวิถีและค่านิยมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ด ี เพราะการอ้าง   
“ตัวช่วย” อย่างประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถูกตั้งคำถาม และตั้งอยู่บน
ความเขา้ใจผดิและตขีลมุทีค่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยไมย่อมรบั แตก่ารจะบอกวา่เพศ
วถิกีระแสหลกัเปน็ “ของนอก” เสยีทัง้หมดกน็า่จะเปน็การดว่นสรปุ เพราะ
กระบวนการนำเข้าความเชื่อและวิถีปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมไม่ได้เป็นการ  
รับเอาอย่างตรงไปตรงมา แต่มีการเลือกรับในบางเรื่องและผสมผสาน  
คลุกเคล้าให้กลายเป็นแบบไทยๆ ที่ต่างไปจากต้นฉบับเดิม การศึกษา
ประวัติศาสตร์เรื่องเพศในฐานะความทรงจำร่วม น่าจะทำให้คนไทยได้เห็น
ความไมต่อ่เนือ่งและความขดัแยง้กนัเองของแงม่มุทีถ่กูรวมใหเ้ปน็เรือ่งเพศ
วิถีในสังคมไทย และน่าจะได้ตั้งคำถามกับข้อเสนอให้หันกลับไปหาวิถีเรื่อง
เพศแบบไทย เมือ่ตอ้งเผชญิกบัเรือ่งเพศนอกกรอบทัง้หลาย วา่จะหนักลบั
ไปหาอะไร และชดุความเชือ่แบบไหนทีจ่ะนบัไดว้า่คอืความเปน็ไทย 
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การศึกษาประวัติศาสตร์เพศวิถีอาจจะไม่ทำให้เกิดความชัดเจนว่า
คนเคยเป็นอย่างไร หรือทำอย่างไรในเรื่องเพศ แต่กลับทำให้เห็นความ  
ซบัซอ้นและสบัสนในเรือ่งเพศในปจัจบุนั177 ทีเ่ปน็ประเดน็โตเ้ถยีงสาธารณะ  
ทีเ่ผด็รอ้นในสงัคมไทย 

177 Jeffrey Weeks, Sexuality, 2nd Ed. (London: Routledge, 2007), p. 12. 
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กาญจนา ธีรศาศวัต, “ใครซื่อเจ้าเติมนาง,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่6 ฉบับที ่6 

(เมษายน 2528), หนา้ 80-83. 

“เกรด็พระราชประวตัลิน้เกลา้ฯรชักาลที ่1,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่2 ฉบบัที ่18 

(เมษายน 2524). 

จันทร์รัตน ์ประวาลปัทม์, “การศึกษาเปรียบเทียบราชสำนักในสมัยรัชกาลที ่5 

และรัชกาลที ่ 6,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชา

ประวตัศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2520. 

ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ,์ เมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวด (กรงุเทพฯ: คบไฟ, 2549). 

ชัยยนต ์ประดิษฐศิลป์, “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการวางแผนครอบครัว

ของไทย : ศึกษาจากกระบวนการนโยบาย,” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2533. 

“ซอ่งโสเภณ ีสมยักรงุศรอียธุยา มแีตล่กูสาวขนุนาง,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่14 

ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2536), หนา้ 100-101. 

เซอร์จอห์น เบาว์ริง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม1 The Kingdom and 

People of Siam, ชาญวิทย ์ เกษตรศิร ิและ กัณฐิกา ศรีอุดม บก. 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มูลนิธิโครงการตำรา

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2547). 
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ณวรพงศ ์หงษจ์นิดา, “หญงิไทยใน ‘ศลิปวฒันธรรม’ ภาพลกัษณะหนึง่ของหญงิ

ไทยในสายตาต่างชาติ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่16 ฉบับที ่5 (มีนาคม 

2538), หนา้ 172-174. 

ดารารตัน ์เมตตารกิานนท,์ “โสเภณกีบันโยบายของรฐัไทย พ.ศ. 2411-2503,” 

วทิยานพินธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์จฬุาลงกรณ ์ 

มหาวทิยาลยั, 2526. 

ตวงทอง เหล่าวรรธนะกูล, “ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  

สมยัรชักาลที ่3-5,” วทิยานพินธส์าขาวชิาประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม,่ 2539”. 

เทพช ูทบัทอง, ชวีติ, แฟชั่น และ ความหลัง ของคนไทยสมัยก่อน (กรงุเทพฯ: 

หลงัสวนการพมิพ,์ ไมร่ะบปุทีีพ่มิพ)์. 

เทพช ูทบัทอง, ผู้หญิง ความรัก และเซ็กส์ในอดีต (กรงุเทพฯ: ประมวลสาสน,์ 

ไมป่รากฏปทีีพ่มิพ)์. 

เทพมนตร ีลมิปพยอม, การบ้านการเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง, สจุติต ์วงษเ์ทศ บก. 

(กรงุเทพฯ: มตชิน, 2541). 

เทอดศักดิ ์ ร่มจำปา, “วาทกรรมเกี่ยวกับ เกย ์ ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-

2542,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2545. 

ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคม

อำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยใน

ปัจจุบัน,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่23 ฉบับที ่1 (พฤศจิกายน 2544), 

หนา้ 56-65. 

ธงชัย วินิจจะกูล, “สุริโยไท ประวัติศาสตร์ฉบับนางแก้ว,” ศิลปวัฒนธรรม   

ปทีี ่22 ฉบบัที ่12 (ตลุาคม 2544), หนา้ 55-57. 

ธรรมเกยีรต ิกนัอร,ิ “ขา้งหลงัภาพนางในวรรณคด ี: เขยีนเนือ่งในวนัสตรสีากล,”   

ศลิปวฒันธรรม, ปทีี ่7 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2529), หนา้ 23-27. 
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ธาวติ สขุพานชิ, 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ  

ดีกันอยู่แล้ว. (นนทบรุ:ี พอ๊พบุค๊ส ์พบับลคิ, 2544) 

ธาวิต สุขพานิช, “ผัว-เมียไทย หญิงเป็นควาย ชายเป็นคน?,” มติชน (3 

พฤศจกิายน 2536), หนา้ 9. 

นนัทริา ขำภบิาล, “นโยบายเกีย่วกบัผูห้ญงิไทยในสมยัสรา้งชาตขิองจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487,” วิทยานิพนธ ์คณะศิลปศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2530. 

นิโกลาส แซรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักร

สยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช), แปลโดย สันต ์ท. 

โกมลบตุร (นนทบรุ:ี ศรปีญัญา, 2550). 

นิคม วงเวียน, “เพศในกลอนลำ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่ 6 ฉบับที ่ 9 

(กรกฎาคม 2528). 

นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ “กามารมณน์อกชวีติ,” มติชนสุดสัปดาห ์(9-15 กมุภาพนัธ ์

2550), หนา้ 91. 

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2529). 

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, ความยุ่งของการอยู่, มุกหอม วงษ์เทศ บก. (กรุงเทพฯ:   

มตชิน, 2548). 

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, ว่าด้วย “เพศ” ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง 

เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2545). 

นพิทัธพ์ร เพง็แกว้, ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ (กรงุเทพฯ: ศยาม, 2543). 

นวิตั ิกองเพยีร, “กรกมุ กำหนดัไมจ้ำหลกั,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่18 ฉบบัที ่2 

(ธนัวาคม 2539), หนา้ 82-83  

นวิตั ิกองเพยีร, “ภาพเชงิสงัวาสกำลงัละเลอืนหาย,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่18 

ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2539), หนา้ 58-59 
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บทบรรณาธิการ, “ท้าวศรีสุดาจันทร ์“แม่หยัวเมือง” ใครว่าหล่อนชั่ว?,” ศิลป

วัฒนธรรม, ปทีี ่20 ฉบบัที ่10 (สงิหาคม 2542), หนา้ 10-12. 

บญุยงค ์เกศเทศ, สถานภาพสตรีไทย (กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ 2532). 

ปราน ีวงษ์เทศ, “ผู้หญิงสยาม บทบาทและสถานภาพของผู้หญิง ร่องรอยจาก

พิธีกรรมความเชื่อ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่11 ฉบับที ่5 (มีนาคม 

2533), หนา้ 108-118. 

ปราน ีวงศเ์ทศ, เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2549). 

ปราน ีวงศเ์ทศ, เพศและวัฒนธรรม, (นครปฐม: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัศลิปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร,์ 2535).  

พระสยามธุรานุรักษ ์(แอ็ม อา เดอ เกรอัง), ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย   

อมตา นวะมะรตัน (นนทบรุ:ี ตน้ฉบบั, 2543). 

พัทยา สายหู, “อันที่จริงหญิงก็ม้วยลงด้วยชาย (ชายก็ตายเพราะหญิงจริง

ดงันี)้,” สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ปทีี ่10 ฉบบัที ่12 (ธนัวาคม 2515), 

หนา้ 37–38. 

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม่ ตำนานหญิงเก่งเบื้องหลังเจ๊สัวสยาม 

(กรงุเทพฯ: นานมบีุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส,์ 2549). 

พมิาน แจม่จรสั, รักในราชสำนัก (กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์ุค๊ส,์ 2545). 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “ศรีสุดาจันทร ์“แม่หยัวเมือง” ใครว่าหล่อน “ชั่ว”?,” 

ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่1 ฉบบัที ่9 (ตลุาคม 2523), หนา้ 17-21. 

เพชรสุภา ทัศนพันธ์, “แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อ

สตรีไทย พ.ศ.2461-2475,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต   

ภาควชิาประวตัศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2542. 

เพ็นน ีแวน เอสเตอร์ริค, “การสร้างตัวแบบเพศภาวะในสังคมไทย,” แปลโดย 

เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ ์และ เนื่องน้อย บุณยเนตร, เพศภาวะ :   

การท้าทายร่าง การค้นหาตัวตน, สุชาดา ทวีสิทธิ ์(บก.) (เชียงใหม่: 

ศนูยส์ตรศีกึษา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2547). 
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ฟรังซัวส ์อังร ีตุรแปง, ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม แปลจาก 

Hitoire du Royaume de Siam, tome premier, แปลโดย ซาเวยีร ์

ปอล (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2530). 

มงเซเญอร ์ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร 

(นนทบรุ:ี ศรปีญัญา, 2549). 

มร. เดอะ ลาลแูบร,์ จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย 

สนัต ์ท. โกมลบตุร (นนทบรุ:ี ศรปีญัญา, 2548). 

มอร์กาน สปอร์แตซ, รุกสยามในพระนามของพระเจ้า, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, 

กรรณกิา จรรยแ์สง แปล (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2549). 

“ยกย่อง ‘ปลัดขิก’ แล้วสบายใจ ยังดีกว่ากราบไหว้คนโกงชาต ิโกงประชาชน,” 

ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่11 ฉบบัที ่8 (มถินุายน 2533), หนา้ 49-54. 

ราม วชริาวธุ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550). 

รธู เบเนดคิต, วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย, แปลและเรยีบเรยีงโดย พรรณ ี

ฉตัรพลรกัษ ์(กรงุเทพฯ: เจา้พระยา, 2524). 

โรม บนุนาค, เรื่องรักรัก ใคร่ใคร่ในพงศาวดาร (กรงุเทพฯ: สยามอนิเตอรบ์คุส,์ 

2548). 

ลำพรรณ น่วมบุญลือ, “สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2519. 

วรรณพร บญุญาสถติ, จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 

กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก (กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์ุค๊ส,์ 2549). 

วรรณวรพงษ ์หงษจ์นิดา, “ผูห้ญงิไทยใน ‘ศิลปวัฒนธรรม’ อกีภาพลกัษณะหนึง่

ของหญิงไทยในสายตาต่างชาติ,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที ่16 ฉบับที ่5 

(มนีาคม 2538), หนา้ 172-174. 

วราภรณ ์วิชญรัฐ, “เชิงสังวาสของเพศเดียวกัน ในจิตรกรรมฝาผนังแบบแผน

ประเพณีไทยสมัยรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่1-5)” สารนิพนธ์หลักสูตร
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ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ, ภาควชิา

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549. 

วนั วลติ, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศร ี

สามนเสน, สจุติต ์วงษเ์ทศ บก. (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2548). 

วิบูล วิจิตรวาทการ, แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก่อนกรุงแตกครั้งแรก 
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