
 

บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง “เพศสภาพ” และ “พื้นท่ี” โดยจะ 

ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียนถึงอัตลักษณทางเพศสภาพของผูหญิงท่ีอยูในพื้นท่ี 
บานซ่ึงถือไดวาเปนพื้นท่ีสวนตัวนั้น มาสูพื้นท่ีหอพักซ่ึงถือไดวาเปนพื้นท่ีสาธารณะ การเปล่ียน 
ตําแหนงแหงท่ี ระหวางพื้นท่ีบาน หรือพื้นท่ีสวนตัว และพ้ืนท่ีหอพัก หรือพื้นท่ีสาธารณะ และ 
ความแตกตางของกฎเกณฑของพื้นท่ีท่ีแตกตางกันไป สงผลใหเกิดพฤติกรรมในการใชพื้นท่ี 
เปล่ียนไป เร่ืองท่ีพูดไดและเร่ืองท่ีพูดไมได ส่ิงท่ีปฏิบัติไดและส่ิงท่ีปฏิบัติไมได เปนตน 

ในบทท่ี 2 นี้จะนําเสนอสองหัวขอหลักๆ สวนแรกจะกลาวในเร่ืองของ “พื้นท่ี” โดย อาศัย
มุมมองทางทฤษฎีในสตรีนิยมสายมารซิสต (Marxist Feminist) ในเร่ืองของความเช่ือมโยงระหวาง 
พื้นท่ีและเพศสภาพเนื่องจากมุมมองของมารกซิสตนั้น เปนส่ิงท่ีชวยอธิบายและคล่ีคลายถึงความ
สนใจเร่ิมแรกของงานวิจัยช้ินนี้ โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางความคิดท่ีจะชวยอธิบาย
ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยางเปนระบบ และตอเนื่องไปสูแนวความคิดของกลุมสตรีนิยมใน 
มารกซิสต (สําหรับแนวความคิดในกลุมสตรีนิยมจะนําเสนอในสวนของ ทฤษฎีท่ีวาดวยสตรีนิยม) 
อยางไรก็ตามทฤษฎีสตรีนิยมในสายมารกซิสตไมไดใหทางออกแกการแกปญหา หรือเปดโอกาส
ใหเกิดการตอรองของผูหญิง ผูวิจัยจึงอาศัยทฤษฎีของการร้ือสรางมาชวย ภายใตโครงสราง
ความสัมพันธของคูตรงขามท่ีเกิดข้ึนมากอนสวนท่ีสองจะเปนในเร่ืองของ “อัตลักษณความเปน
หญิง” โดยจะกลาว ถึงในเร่ืองของความหมาย (Meaning) และวิกฤตของอัตลักษณ (Identity Crisis) 
ซ่ึงสวนนี้จะชวยใหเราเขาใจกระบวนการในการกอรูปของอัตลักษณวาประกอบขึ้นจากอะไรจาก
มุมมองความของนักทฤษฎีตางๆ 

คําวา “พื้นท่ี” สําหรับงานวิจัยช้ินนี้จะหมายรวมไปถึงพื้นท่ีภายในอาคารสถาปตยกรรมดวย
ดังนั้นเม่ือมีการกลาวถึง “พื้นท่ี” ก็จะหมายความรวมไปถึงตัวลักษณะพื้นท่ีภายในงาน
สถาปตยกรรมดวยเชนกัน 

 
2.1 วิเคราะหวรรณกรรมในสวนของความสัมพันธระหวางอัตลักษณทางเพศสภาพ และ 
สถาปตยกรรม 

ในงานสถาปตยกรรมนั้น นอกจากจะมีพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึน พื้นท่ีใชสอยท่ีถูกกําหนดข้ึนแลวนั้น 
ยังมีอีกส่ิงท่ีเขามามีบทบาทกับงานสถาปตยกรรมอีกดวย นั้นคือ “คน” ท่ีเขาไปใชพื้นท่ี จาก 
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ประ เด็นความสัมพันธระหวางเพศสภาพ และพื้นท่ีเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกันอยูโดยท่ัวไป 
งานวิจัย ช้ินนี้ตองการจะนําเสนอใหเห็นมุมมองความสัมพันธระหวางเพศสภาพ และพ้ืนท่ี เพื่อ
ตองการจะเปดมุมมองใหเห็นความสัมพันธระหวาง “คน” กับงานสถาปตยกรรมนั้นมีความสัมพันธ
อยางไร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพบเห็นกันอยูบอยคร้ัง แตเปนส่ิงท่ีหลายๆ คนอาจจะลืมสังเกตหรือถูกมองขาม
ไป การศึกษาศาสตรทางสถาปตยกรรมโดยการนํามุมมองทางเพศสภาพ เขามานั้นเปนการศึกษาใน
ลักษณะของ “การบูรณาการ” ซ่ึงหมายถึงการเห็นความสัมพันธระหวางศาสตร 2 ศาสตร ดวยกัน 
ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ไดจะกลาวถึงความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมศาสตร และสังคมศาสตร 
นอกจากการที่สถาปตยกรรมถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อตอบสนองตอการใชงานแลว คนท่ีเขาไปใชงาน
ในพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบข้ึนมาน้ัน คนไดเขาไปทําการตกแตง หรือมีการสรางกิจกรรมเพิ่มเติมตาม
ความตองการของคนท่ีเขาไปใชงาน 

สําหรับการเช่ือมโยงระหวางเพศสภาพ และพ้ืนที่ สามารถรับรูหรือมองผาน 2 วิธี ดวยกัน
คือ หนึ่งคือ“คน” ท่ีเขาไปใชพื้นท่ี หรือครอบครองพ้ืนท่ี โดยท่ีคนจะเขาไปปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอย
ท่ีถูกกําหนดไวเดิมต้ังแตตนเพื่อให เหมาะสมกับส่ิงท่ีตัวบุคคลนั้นใชงาน หรือการเขาไปแสดงถึง
การเปนเจาของพื้นท่ี การแสดงใหเห็นขอบเขตในการครอบครองพ้ืนท่ี โดยใชส่ิงของท่ีตนเอง เปน
เจาของไปวางไว หรือแมกระท่ังการสรางขอบเขต เชนการสรางร้ัวบาน ผนังกั้นหอง เปนตน 

สองคือ พื้นท่ีท่ีแสดงถึงอัตลักษณของคนท่ีเขาไปใชงาน เชน พื้นท่ีใชสอยท่ีถูกสรางข้ึนนั้น
แสดงใหเห็นถึงความชอบหรือภาพตัวแทนของแตละบุคคล เชน ลักษณะการจัดหองท่ีเปนระเบียบ 
แสดงใหเห็นไดวาบุคคลนั้นมีความเปนระเบียบเรียบรอย หรือการจัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับการใชงาน 
เชน พื้นท่ีสําหรับวาดรูป และติดภาพ อาจจะแสดงใหเห็นไดวาบุคคลนั้นเปนคนชอบวาดรูป หรือ
เปนศิลปน เปนตน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการวิเคราะหวรรณกรรมในบทท่ี 2 นี้ จะชวยใหเปน
กรอบมองและอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ีท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล รวมไปถึงความการศึกษาเพื่อ
เปนตัวอยางเปรียบเทียบความสัมพันธของพื้นท่ีทางสถาปตยกรรมกับคนท่ีเขาไปใชพื้นท่ี โดยศึกษา
จาก 2 ประเด็นหลักท่ีไดกลาวไวขางตน ประเด็นแรก เปนการศึกษาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามทฤษฎีของคู
ตรงขาม จากแนวความคิดของมารกซิสต จะชวยใหเขาใจถึงส่ิงท่ีเกิดในสังคม โดยการอธิบายส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเปนคูๆ ตามหลักทฤษฎีคูตรงขาม แตในขณะเดียวกันก็เปนการกําหนด “ตําแหนงแหงท่ี” 1 
จนเกินไป นาคิดตอไปวาจะเกิดอะไรข้ึนถามีการโยกยายตําแหนงแหงท่ีจากผูหญิงท่ีถูกกําหนดให
อยูภายในพื้นท่ีบาน(พื้นท่ีสวนตัว) ออกมาสูพื้นท่ีนอกบาน (พื้นท่ีสาธารณะ) ตามแนวคิดของการ
ร้ือสราง (Deconstruction) 

                                                            
1 คําวา “ตําแหนงแหงท่ี” ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง บทบาทและหนาท่ีของผูหญิงและความเปนหญิงท่ีเกิดข้ึนท้ังในพืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางสังคม  
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สําหรับสวนท่ีสอง ท่ีเกี่ยวของกับ “อัตลักษณความเปนหญิง” จะชวยใหเขาถึงถึงท่ีมาหรือ
ส่ิงท่ีจะนํามาประกอบรวมเปนอัตลักษณความเปนหญิงข้ึน รวมทั้งส่ิงท่ีจะนําคําวา “ผูหญิง” และ 
“ความเปนหญิง” นั้นไปใหความหมายในลักษณะที่แตกตางกันไป (ซ่ึงจะนําเสนอในสวนตอไป) 
 
2.2  การนิยามและความหมายของ “เพศสรีระ” และ เพศสภาพ” รวมท้ังความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น 

ในทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาน้ัน มองวา “รางกายของมนุษย” สามารถถูก
อธิบายดวยความหมายท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ “เคร่ืองเพศ” หรือ “เพศสรีระ” (Sex) หมายถึง 
เพศท่ีกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติและเปนขอกําหนดทางสภาวะชีววิทยาซ่ึงเปล่ียนแปลงไมได เปน
ตัวกําหนดบทบาทหนาท่ีใหเพศหญิงและเพศชายมีบทบาทมีหนาท่ีท่ีแตกตางกัน เชน มนุษยผูหญิง
ต้ังครรภและคลอดบุตร มนุษยเพศชายจะมีสวนในการใหกําเนิดโดยเปนผูผลิตอสุจิท่ีจะผสมกับไข
จากหญิงในการกอกําเนิดทารก2 

และ “เพศสภาพ” (Gender) คือระบบทางวัฒนธรรมท่ีอธิบายความเปนหญิงชายท่ีถูกสราง
ข้ึนจากวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณท่ีมีการผลิตซํ้า ไมวาจะดวยการอธิบายวาความแตกตางทาง
เพศเปนเร่ืองธรรมชาติ หรือเพื่อการสืบตอเผาพันธุก็ตาม ดังนั้น จึงคงไมมีอะไรจะเปนอัตลักษณ
ของบุคคลท่ีเดนชัดเทาความเปนเพศ เพศสภาพจึงเหมือนการจัดแบงทางชนช้ันและชาติพันธุท่ีเปน
สวนและข้ันตอนหน่ึงของสังคมมนุษยเพราะเพศสภาพก็คือส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนจากประวัติศาสตร 
สังคม และวัฒนธรรมดวย3 

เพศสภาพหรือความเปนหญิงชาย ถูกสรางข้ึนจากวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณท่ีมีการ
ผลิตซํ้าอยูเสมอเปนเร่ืองท่ีถูกทําใหเห็นวาเปนเร่ืองพื้นๆ เปนสถานภาพหน่ึงท่ีมนุษยทุกคนลวนตอง
ประพฤติ ปฏิบัติ ประสบพบเห็น หรือมีปฏิสัมพันธอยูดวยตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน จนลืมไปวา
ทุกส่ิงท่ีเรามักทึกทักกันวาเปน "สามัญสํานึก" "เปนธรรมดา" หรือ "เปนธรรมชาติ"4 

คําวา เพศสภาพ สําหรับปราณี วงษเทศ หมายถึง ระบบทางวัฒนธรรมท่ีอธิบายความ เปน
หญิงชายท่ีถูกสรางข้ึนจากวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณท่ีมีการผลิตซํ้าไมวาจะอธิบายวา ความ
แตกตางทางเพศเปนเร่ืองธรรมชาติ หรือเพื่อการสืบตอเผาพันธุก็ตาม ดังนั้นจึงไมมีอะไรจะเปน 
อัตลักษณของบุคคลท่ีเดนชัดกวาความเปนเพศ เพศสภาพจึงเปนเหมือนการจัดแบงชนช้ันและชาติ
พันธุท่ีเปนสวนและขั้นตอนหน่ึงของสังคมมนุษย เพราะเพศสภาพคือส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนจาก
ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม5 

                                                            
2 อานเพิ่มเติมไดใน http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8, [แหลงขอมูลออนไลน], (15 มกราคม  2550). 
3 อานเพิ่มเติมไดใน http://www.sac.or.th/Subdetail/article/2549/September2/article9.html, [แหลงขอมูลออนไลน], (07 มกราคม 2550). 
4 อานเพิ่มเติมไดใน http://www.sac.or.th/Subdetail/article/2549/September2/article9.html, [แหลงขอมูลออนไลน], (07 ,มกราคม, 2550). 
5 ปราณี วงษเทศ, “คํานํา”, ใน เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ(อุนาษเนย) (กรุงเทพ : สํานักพิมมตชิน, 2549), หา 9. 
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จะเห็นไดวา “เพศสภาพ”  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการหลอหลอมทางวัฒนธรรม และสังคม 
การกําหนดเพศสภาพข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคลในการเลือกท่ีจะแสดงออก แตกตาง
ออกไปจาก เพศสรีระ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีถูกกําหนดข้ึนไวต้ังแตกําเนิด นั่นคือ เคร่ืองเพศ 
 

2.2.1  คํานิยามในความหมายของคําวา “อัตลักษณ” ในแงมุมท่ีเก่ียวของกับ เพศสรีระและ
เพศสภาพ 

ในสวนของอัตลักษณจะศึกษาจากงานวิจัยท่ีวาดวยเร่ืองของอัตลักษณ ของอภิญญา  
เฟองฟูสกุล เปนสําคัญ ไดเร่ิมจากการคนหาความหมายของคําวาอัตลักษณซ่ึงอภิญญา ไดกลาวไว
วา “อัตลักษณ” เปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับความโดดเดนเฉพาะตัว เปนเอกลักษณสวนบุคคล ซ่ึงแตกตาง
ออกไปจากคนอ่ืน และความเปนสวนตัวนั้นกลายเปนเร่ืองของการใหนิยามความหมาย ซ่ึงส่ิงนี้
สามารถเล่ือนไหล เปล่ียนแปลงไปตามบริบทท่ีเกิดข้ึน มันไมไดหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีก
ตอไป ซ่ึงนาจะใชคําวา “อัตลักษณ” ถาจะกลาวในความหมายของ Identity6 หรืออาจจะกลาวไดวา 
“อัตลักษณ” คือ ความเปนปจเจก หรือความเปนสวนตัว เปนสวนเช่ือมตอความสัมพันธกับสังคม 
(Social Aspect) สังคมกับบทบาทหนาท่ีและระบบ อัตลักษณเกี่ยวของกับมิติภายในของความเปน
ตัวเราอยางมากท้ังในดานของอารมณ ความรูสึกนึกคิด เพราะมนุษยไดใหความหมายหรือ
เปล่ียนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการท่ีเขาสัมพันธกับโลก7อภิญญา ไดกลาวถึง
การกอรูปของอัตลักษณตามทฤษฎีของจิตวิทยาในแนวคิดของ Erik Eriksan ไดกลาวไววา “การกอ
รูปของอัตลักษณวาเปนกระบวนการสรางข้ึนอยูเวลา ในขณะท่ีเรายังมีชีวิต นั่นหมายถึงตราบใดท่ี
เรายังมีชีวิตอยูนั้นอัตลักษณก็ยังสามารถเปล่ียนแปลงได และยังไดใหความสําคัญกับกระบวนการ
สรางของจิตใตสํานึก ซ่ึงมีนัยยะถึงความเปนอิสระในการเลือกดําเนินชีวิต”8  ซ่ึงแตกตางไปจากใน
สวนของสายสังคมวิทยาท่ีเนนความเปนปจเจกเชนในงานเขียนของ Georg Simmel ท่ีเห็นวา สังคม
มิไดเปนอิสระจากปจเจก นักสังคมวิทยากลาวถึงสังคมราวกับวามันเปนเชนนั้น แตปญหาอยูท่ีวา
คนเราสามารถแบงแยกพฤติกรรมตนเองออกเปนหลายสวนสามารถกระทําในนามหรือรูสึกตนใน
ฐานะท่ีเปนสมาชิกสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถรูสึกไดวาเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นๆ ในบาง
สถานการณคนจะรูสึกถึงแรงเราใหกบฏตอแรงบีบจากสังคมไดเสมอ ความขัดแยงจึงเกิดข้ึน9  ซ่ึง
แตกตางไปจากนิยมสายมารกซิสตท่ีใชคําอธิบายของ Karl Marx ซ่ึงมารกไดใหความสําคัญกับ
โครงสรางทางสังคมท่ีมีสวนเขามากําหนดอัตลักษณและเปนสวนท่ีเช่ือมระหวางปจเจกและ

                                                            
6 อภิญญา เฟองฟูสกุล, “การใหความหมายของคําวาอัตลักษณ” ใน อัตลักษณ(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2546), หนา 1. 
7 อภิญญา, “การใหความหมายของคําวาอัตลักษณ, อัตลักษณ, หนา 4-6. 
8 Erik Eriksan, Personality: Classic Theories and Modern Research ใน อภิญญา, “Ego theory”, อัตลักษณ, หนา 17-9. 
9 Georg Simmel, Sociological Theories and the Problem of Values ใน อภิญญา, “มโนทัศนปจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวิทยา”, อัตลักษณ, หนา 25. 
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โครงสรางทางสังคม10 ในมุมมองของนักมานุษยวิทยาท่ีไดเนนถึง “ตัวกําหนดทางดานอารมณของ
มนุษยวาเปนส่ิงท่ีกําหนดแบบแผนทางวัฒนธรรม” Franz Boas ไดใหความสําคัญทางดานของ
อารมณความรูสึกของมนุษย ซ่ึงเรียกวา “โครงรางของบุคลิกภาพ” ซ่ึงแตละสังคมจะมีโครงรางท่ี
แตกตางกันออกไป11 อภิญญา ไดใหความเห็นตออีกวา จุดดีของมานุษยวิทยาคือการใหความสําคัญ
กับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมในสังคม ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของมโนทัศนปจเจกภาพ
ท่ีแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรมสังคมในยุคตางๆ ไดผลิตเกี่ยวกับคํานิยามท่ีหลากหลายเก่ียวกับ 
“ความเปนตัวฉัน” ตลอดจนบทบาทหนาท่ีและฐานะทางสังคมของ “ตัวฉัน” ซ่ึงจะเกี่ยวเนื่องไปถึง
ระบบอํานาจในสังคมนั้น12 

โดยสรุป จากงานวิจัยของอภิญญา ทําใหเห็นวา อัตลักษณความเปนปจเจก หรือความเปน
สวนตัวนั้นมิไดหมายเพียงแคส่ิงท่ีจะสามารถแสดงถึงความเปนปจเจก เชนลายมือ หรือบัตร
ประชาชนแตเพียงเทานั้น แตมันเปนส่ิงท่ีถูกหลอหลอมข้ึนมาจากบทบาทหนาท่ี วัฒนธรรมทาง
สังคมท่ีเขามาเปนสวนประกอบ อัตลักษณในความหมายของความเปนปจเจกนั้นยังแสดงใหเห็นได
ถึงส่ิงท่ีคนนั้นไดแสดงออกมา หรืออาจกลาวไดวาเปนท่ีถูกสรางข้ึนจากการหลอหลอมจากสังคม
และวัฒนธรรม แตสุดทายแลวอัตลักษณของคนคนหนึ่งจะถูกถายทอดหรือแสดงออกมาในรูปแบบ
ความตองการของบุคคลคนหน่ึง อัตลักษณไมใชส่ิงท่ีคนภายนอกมองเขาไปแลวตีความออกมาจาก
ส่ิงท่ีเห็น จากแนวความคิดของนักทฤษฎีตางๆ แลวพบวาการท่ีคนเราจะแสดงออกถึงอัตลักษณ
ออกมานั้นจะมีความแตกตางกันดวย เชน ในงานของอภิญญาไดพูดถึงอัตลักษณท่ีแตกตางกันของ
แตละบุคคลท่ีถูกแสดงออกมาในพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน เพื่อใหคนคนนั้นไดรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
พื้นท่ีนั้นหรือสังคมน้ัน ในงานวิจัยช้ินนี้ตองการที่จะหยิบยกข้ึนมาเปดเผยใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางเพศสภาพท่ีแสดงผานการใชพื้นท่ี และถาจะใหเขาใจถึกระบวนการของการเปล่ียนแปลง
ของอัตลักษณหรือปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไปตามการโยกยายของตําแหนงแหงท่ี ในเบื้องตนมองวาการ
เปล่ียนแปลงของอัตลักษณนั้นก็ข้ึนอยูกับ ความตองการในการใชพื้นท่ีหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ี และ
ถาการไมไดรับการตอบสนอง และไดแสวงหาส่ิงทดแทน ส่ิงเหลานี้เองท่ีทําใหผูหญิงหรือความ
เปนหญิงเขาไปปรับเปลี่ยนในการเขาใชพื้นท่ีภายในหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม การตีความ
จากงานของอภิญญา นั้นสรุปกระบวนการการจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีนั้น มีกระบวนการในการ
ปรับเปล่ียน 4 ข้ันตอนคือ  

1)  การตระหนักรู ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนวามีสวนใดท่ีเขามากระทบตอความเปนปจเจก
บุคคล  

                                                            
10 Karl Marx, Sociological Theories and the Problem of Values ใน อภิญญา, “มโนทัศนปจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวิทยา” ใน อัตลักษณ, หนา 23. 
11 Franz Boas, Theories of Man and Culture ใน อภิญญา, “มโนทัศนปจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวิทยา”, อัตลักษณ, หนา 29. 
12 อภิญญา, “มโนทัศนปจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวิทยา”, อัตลักษณ, หนา 31. 
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2)  การคิดวิเคราะหถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเร่ิมคิดแกปญหา  
3)  ตัดสินใจท่ีจะแกปญหากับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
4)  แสดงออกหรือกระทําออกมา 

 
2.2.2  ทฤษฏีท่ีวาดวย สตรีนิยม (Feminist Theory) 
แนวคิดในกลุมสตรีนิยมในสายสตรีนิยมนั้นมี 4 กลุมดวยกัน คือ กลุมแรก แนวคิดเสรีนิยม 

สําหรับกลุมนี้คิดถึงเกี่ยวกับความตองการและอิสระที่ควรจะได เชน โอกาสที่จะเลือก และสิทธิท่ี
จะเลือก สําหรับสตรีนิยมกลุมนี้มีความตองการถึงความเทาเทียม ความรูสึกท่ีกลาวมานี้ถือไดวาเปน
หัวใจหลักของแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม ผูหญิงมักจะไดรับการปฎิบัติไมเหมือน
ผูชาย และแนนอนวามันทําใหเกิดผลกระทบอยางมากมายและหลายหลากตอชีวิตของผูหญิง 
ประเด็นหลักๆ สองประเด็นของแนวคิดนี้พยายามท่ีจะเปดโปงและทําลายแนวคิดเกาๆ เดิมๆ วา
ผูหญิงคืออะไร? และควรเปนอยางไร? ท่ีสําคัญเพื่อท่ีจะเอื้อและสนับสนุนใหผูหญิงไดทําในส่ิง
ตางๆ ไดอยางเทาเทียมกับผูชาย เพื่อใหไดสถานภาพและรางวัลอยางเดียวกัน 

กลุมท่ีสอง แนวคิดแบบสุดโตง โดยปกติแลวจะเกิดข้ึนจากเรื่องราวของความทุกขคับของ
ใจ ท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรงของผูชาย และการตกเปนเหยื่อของผูหญิงซ่ึงนําไปสูคําอธิบายเร่ือง 
แนวคิดสตรีนิยมแบบท่ีสตรีตกเปนเหย่ือ. แตแนวคิดแบบนี้คอนขางแปลกเพราะเหมือนกับจะบอก
วา ผูหญิงทุกๆ คนจะตองมีประสบการณเดียวกัน ในลักษณะท่ีเหมือนกับถูกปลดปลอยออกมา หรือ
ถูกผลิตข้ึนจากรากฐานท่ีแนวคิดแบบสุดโตงของสตรีนิยม ท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางข้ึนใหมของ
ประสบการณเหลานั้น13 

สําหรับแนวคิดสตรีนิยมแบบสุดโตง มันเกิดข้ึนจากประสบการณตรงของผูหญิง ท่ีสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงความเจ็บปวดและความโกรธของพวกเธอ ขอมูลเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนมาอยาง
ไมไดต้ังใจ แตมันกลับทําใหเกิดความรูท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับผูหญิง ส่ิงทีเกิดข้ึนไมสามารถที่จะ
อาศัยวิธีการที่เปนลําดับข้ันตอนปกติในการ ลําดับการเรียนรู และบอยคร้ังการใชภาษาและสํานวน
ท่ีสามารถกระชากอารมณรวมของคนอาน และชวยทําใหสติของคนเหลานั้นไดออกไปพนจากการ
ครอบงําของโครงสรางสังคมชาย เปนใหญ และมุงเขาสูมุมมองแบบผูหญิงเปนศูนยกลางได 

กลุมท่ีสาม แนวคิดสังคมนิยม  สะทอนใหเห็นประเด็นตางๆ ท่ีตรงกวา โดยเฉพาะจุด
กําเนิดและจุดยืนของแนวคิดนี้ ถาจะพูดใหตรงจุดคือ ทฤษฏีของมารกซิสทท่ีวาดวยเร่ืองเกี่ยวกับชน
ช้ันและระบบทุนนิยม คือตนกําเนิดของการจุดประกายความคิดใหกับนักสตรีนิยมแบบสังคมนิยม. 

                                                            
13

 อานเพิ่มเติมไดใน h http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999501.html , [แหลงขอมูลออนไลน], (17 ตุลาคม2552). 
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อยางไรก็ตาม การที่คิดถึงประสบการณเฉพาะเจาะจงของผูหญิงท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยมมัน ยัง
สามารถเปดประเด็นไปไดหลากหลายทิศทาง โดยยอๆ ถากลาวถึงขอโตแยงท่ีมักจะไดยินอยูท่ัวไป
คือวา ผูหญิงคือประชาชนลําดับท่ีสองในระบบทุนนิยมและระบบโครงสรางสังคมชายเปนใหญ ใน
ระบบดังกลาวเกิดข้ึนอยูบนพื้นฐานของการหาประโยชนอยางไมถูกตองจากคนทํางานและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากคนงานผูหญิง14 

ตามหลักการของมารกซิสทสามารถนํามาใชเพื่อวิเคราะหไดถึง งานบานของผูหญิงท่ีเปน
เสมือนกลไกอันหนึ่งของระบบทุนนิยม และการท่ีงานเหลานั้นไมไดถูกมองวาเปน “งานท่ีแทจริง” 
เพราะการท่ีงานเหลานั้นไมไดเกิดข้ึนบนพื้นฐานของกลไกการตลาดและเศรษฐกิจการมอง “งาน” 
ในลักษณะนี้คือส่ิงท่ีไดมาจากแนวคิดแบบมารกซิสท และในขณะเดียวกันไดแนวคิดเร่ือง “สังคม
ชายเปนใหญ”  และ “ธรรมชาติของการเมืองในความเปนสวนตัว” จากแนวคิดแบบสตรีนิยมแบบ
สุดโตง ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาขอถกเถียงท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนแบบคูขนานกันไป นั้นคือ ขอถกเถียง
ทางดานแรงงานในบาน และขอถกเถียงในเร่ืองระบบคูและระบบรวม (ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีงานวิจัยช้ิน
นี้ใชเปนจุดยืน) 

กลุมท่ีส่ี แนวคิดหลังสมัยใหม นักสตรีนิยมหลังสมัยใหมคอนขางท่ีจะเชี่ยวชาญที่จะเปด
โปงความผิดพลาด และความออนแอของแนวคิดแบบสตรีนิยมประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีมี 
นัยยะถึงแนวคิดท่ีผูกผันกับสมัยใหมนิยม ประเด็นสําคัญอีกจุดหนึ่งคือ การส่ันคลอนและการร้ือ
สรางการจัดแบงกลุมผูหญิง  

เกิดข้ึนมาจากความขัดแยงทางทฤษฏีของกลุมสตรีนิยมกันเอง และเกิดข้ึนจากอิทธิพลทาง
ความคิดของนักทฤษฏีหลังสมัยใหม ผลก็คืออะไรบางอยางท่ีนําเสนอตัวเองในลักษณะของความ
ไมมีรูปรางแนนอน  การวิเคราะห  ความล่ืนไหล และการร้ือสราง สตรีนิยมบางคนใชคําวา  
“นักสตรีนิยมแบบร้ือสราง” (Deconstructive Feminism) เพราะพวกเธอเหลานั้นเห็นวา จุดมุงหมาย
ของแนวคิดสตรีนิยมในปจจุบันคือ การตรวจสอบ การแบงแยกในการวิเคราะห และการซักถาม 
โดยการนําเอาทฤษฏีท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เชน แนวคิดมารกซิสท และแนวคิดเสรีนิยม (ซ่ึงเปนตัวอยาง
ของทฤษฏีหลักในสายสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร) มาใช15 

จากแนวความคิดของสตรีนิยมสายมารกซิสตแบบสังคมนิยม ทําใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของ “เพศสภาพ” กับ “พื้นท่ี” โดยการเร่ิมจากการสรางความสัมพันธในเชิงคูตรงขามระหวาง “เพศ
สภาพ” และ “พื้นท่ี” ทําใหเกิดการสรางความสัมพันธกันตอมา เชน ผูหญิง–ความเปนหญิง–ภายใน
บาน–สวนตัว–หองครัว และผูชาย–ความเปนชาย–นอกบาน–สาธารณะ–หองนั่งเลน จะเห็นวา

                                                            
14 อานเพิ่มเติมไดใน h http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999501.html , [แหลงขอมูลออนไลน], (17 ตุลาคม2552). 
15 อานเพิ่มเติมไดใน http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999500.html , [แหลงขอมูลออนไลน], (17 ตุลาคม 2552). 
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ความสัมพันธนี้ถูกแบงในลักษณะของ “คูตรงขาม” ท่ีทําใหเห็นเสนแบงท่ีชัดเจนระหวาง “ความ
เปนหญิง” และ “ความเปนชาย” นี่คือสวนท่ีไดจากทฤษฎีในการศึกษาเกี่ยวกับพื้นท่ีในลักษณะของ
โครงสรางทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากแรงงานและความไมเทาเทียมของเพศสภาพในมุมมองในรูปแบบ
ของนามธรรมของสตรีนิยมสายมารกซิสต จากการแบงแยกปจจัยการผลิตและจัดการแรงงานตาม
แบบสตรีนิยมในสายมารกซิสตทําใหเกิดการแบงแยกของพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา “พื้นท่ีสวนตัว” และ 
“พื้นท่ีสาธารณะ” พื้นท่ีท้ังสองนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการแบงแยกและการกีดกันผูหญิงออกไปจาก
สวนท่ีผูชายไมไดเลือกนั่นเอง ตามแนวความคิดของสตรีนิยมสายมารกซิสตแลวจะเห็นไดวาจะมี
แบงแยก “ผูหญิง–ความเปนหญิง” และ “ผูชาย–ความเปนชาย” ออกจากกันในลักษณะท่ีแบงแยกกัน
อยางชัดเจน ในงานของนักคิดตางๆ ท่ีไดยกตัวอยางมาขางตน ทําใหเห็นรอยตอของการเขามาเพศ
สภาพท่ีเกิดข้ึนจากสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก นอกจากนั้นแลวยังทําใหเห็นถึงการผลิตซํ้า
ของสังคมทุนนิยม รวมถึงภาพตัวแทนของความเปนผูหญิงท่ีถูกสรางข้ึนโดยผูชาย เชน จากส่ิงท่ี
จิตราภรณ วนัสพงศ พูดถึงเร่ืองราวของผูหญิงและความเปนหญิงในอดีตนั้น และการไดรับ
การศึกษาของผูหญิงในอดีตนั้น ทําใหผูหญิงไดโยกยายตําแหนงแหงท่ีจากพ้ืนท่ีภายในบานซ่ึงเปน
พื้นท่ีสวนตัวออกมาสูพื้นท่ีนอกบานซ่ึงเปนพื้นท่ีสาธารณะ การศึกษาในเร่ืองของพ้ืนท่ี ตามทฤษฎี
มารกซิสตและสตรีนิยมในสายมารกซิส ในสวนของแนวคิดและคําอธิบายมีหนังสือและงานวิจัย
จํานวนมากกลาวถึง ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้จะนําเสนอจากบทความและงานวิจัยจํานวน2 เลม เลมแรกจาก
หนังสือ Gender Space Architecture โดย Jane Rendell เลมท่ีสองคือ จะเปนคําอธิบายเกี่ยวกับเพศ
สภาพท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทย โดย จิตราภรณ วนัสพงศ ท่ีไดอธิบายไวในหนังสือ ผูหญิงกับอํานาจท่ี
จะแปรเปล่ียน 

การศึกษาในเร่ืองของพ้ืนท่ีทฤษฎีสตรีนิยมในสายมารกซิสต (Marxist Feminist) ไดกลาว
ไวในหนังสือ Gender Space Architecture เกี่ยวกับขอถกเถียงในเร่ืองของคําอธิบายความแตกตาง
ระหวาง “ผูชาย–ความเปนชาย” และ “ผูหญิง–ความเปนหญิง” สตรีนิยมในสายมารกซิสต ได
อธิบายความแตกตางนี้ ผานระบบความคิดท่ีเกิดข้ึนจากนักคิดสายมารกซิสต Rendell ไดอางถึงการ
แบงแยกความแตกตางระหวางความเปนผูหญิงและความเปนผูชายออกจากกันโดยใชมุมมองเร่ือง
ชนช้ัน เช้ือชาติ และอัตลักษณทางเพศสภาพ ท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เปนมุมมองท่ีเนนถึง “ผลผลิต” และแรงงานตอหนวยเวลาเปนสําคัญ การแบงงานใน
ลักษณะดังกลาวเอ้ือประโยชนตอระบบทุนนิยม เพราะสามารถทําใหผูชายไดทํางานอยางเต็มท่ีในท่ี
ทํางานโดยไมตองเสียเวลามาทํางานบานหรือทําอาหาร และเจาของทุนไมจําเปนตองจายคาแรงงาน
สูงข้ึนเพื่อมาจายใหกับคนรับจางทํางานนอยลง โดยอางวาเปนงานท่ีไมไดสรางผลผลิตใดๆ16 

                                                            
16 Rendell, “Excerpts from ‘Some Conceptual Problem in Marxist Feminist Analysis’” in Gender Space Architecture, pp. 45-52. 
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Rendell ยังอธิบายถึงเร่ืองการแบงแยกงานสงผลตอเนื่องไปยังการแบงแยกตาม เพศสภาพ 
จึงทําใหผูชายและความเปนชายอยูคูกับงานนอกบาน หรือท่ีเขาใจวาเปนพื้นท่ีสาธารณะ สวนผูหญิง
และความเปนหญิงใหอยูคูกับงานภายในบาน หรือท่ีเขาใจวาเปนพื้นท่ีสวนตัว หรืออาจจะพูดอีก
อยางหน่ึงวา การแบงแยกในลักษณะน้ีนําไปสูการแบงแยกพื้นท่ีภายนอกบานและพ้ืนท่ีภายในบาน 
พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสวนตัว ความสัมพันธในลักษณะนี้เปนการสรางความสัมพันธแบบ “คูตรง
ขาม” (Dichotomy)17 

การมองในลักษณะของคูตรงขามท่ีเกิดข้ึนจากทฤษฎีนั้นกอใหเกิดปญหา โดยเฉพาะใน
เร่ืองของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการอธิบายความสัมพันธทางสังคมแบบสตรีนิยมในสายมารกซิส ทําให
เกิดการแบงแยกความแตกตางระหวางเพศสภาพ และความสัมพันธของเพศสภาพท่ีถูกนําไปผนวก
เขากับพื้นท่ีภายในบานและนอกบาน รวมถึงการใหความหมายในสวนของพื้นท่ีสวนตัวและพื้นท่ี
สาธารณะ เชน “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนตัว-ในบาน” และ “ผูชาย-ความเปนชาย-สาธารณะ-
นอกบาน” จากการกําหนดตําแหนงแหงท่ีในแบบทฤษฎีคูตรงขามนั้น ตางก็มีท้ังขอดีและขอเสีย 
ขอดีคือจะชวยอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ และขอเสียคือ เปนการกําหนดตําแหนงแหงท่ี
จนเกินไป 

จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากทฤษฎีสายมารกซิสตและสตรีนิยมในสายมารกซิสตนั้น ผูวิจัยพบวา
ทฤษฎีคูตรงขามผูวิจัยไดเห็นถึงความสลับซับซอนท่ีเกิดข้ึนภายในโครงสรางของคูตรงขามจาก
ขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเม่ือมองยอนกลับไปถึงทฤษฎีคูตรงขาม 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในสังคมปจจุบันประเทศไทยไดกาวสูชวงของการทําใหผูหญิงมีโอกาส
พัฒนาตนเองทางดานการศึกษา อาชีพการงาน เม่ือผูหญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได สถานะภาพของ
ผูหญิงจึงเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และมีโอกาสที่จะทํางานทัดเทียมเชนเดียวกับผูชาย 
หรือสามารถเรียกไดวาผูหญิงยุคใหม จึงทําใหโครงสรางของคูตรงขามท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตาง
ออกไปจากคูตรงขามท่ีเกิดข้ึนจากนักทฤษฎีของสตรีนิยมในสายมารกซิสต จาก “ผูหญิง-ความเปน
หญิง-สวนตัว-ในบาน” มาสู “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สาธารณะ-นอกบาน” ทําใหเกิดการเช่ือมโยง
เขากับแนวคิดทางดานพื้นท่ี คือ จากความเปนสวนตัวสูพื้นท่ีสวนตัว และจากความเปนสวนรวม
ไปสูพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยจะนําไปใชเปนกรอบมองและกรอบวิเคราะห งานวิจัย
ช้ินนี้จะเรียกความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในลักษณะน้ีวา “การร้ือสรางความสัมพันธ” ส่ิงนี้ทําใหเกิดการ
ร้ือสรางความสัมพันธของคูตรงขามท่ีเกิดข้ึน จากส่ิงท่ีนํามาสูการศึกษาของงานวิจัยช้ินนี้ ใน
การศึกษาพื้นท่ีหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนมุมมองท่ีกอใหเกิดการต้ังคําถามตอ

                                                            
17 Rendell, “Introduction: ‘Gender Space’” in Gender Space Architecture, pp. 101-8. 
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ความสัมพันธแบบเดิมๆ นําไปสูการร้ือสรางของความสัมพันธดังกลาวใหมดังนี้ “ผูหญิง–ความเปน
หญิง–ภายในบาน–สวนตัว” และ “ผูหญิง–ความเปนหญิง–หอพักหญิง–สาธารณะ” 

การศึกษาแนวทางความสัมพันธระหวางเพศสภาพกับพื้นท่ีสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียน 
เปล่ียนแปลง การสรางใหม ของภาพตัวแทน กิจกรรม วัตถุ รวมไปถึงการใหความหมายตอพื้นท่ี 
จากการโยกยายตําแหนงแหงท่ีจากพื้นท่ีบาน(พื้นท่ีสวนตัว) มาสูพื้นท่ีหอพักหญิง(พื้นท่ีสาธารณะ) 
  

2.2.3  กรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเพศสภาพกับพื้นท่ี 
จากการเช่ือมโยงระหวาง พื้นท่ีและอัตลักษณ ในสวนของทฤษฎีและการวิเคราะห

วรรณกรรมตางๆ ขางตน งานวิจัยชิ้นจะเลือกกรณีศึกษาท่ีเลือกพิจารณาในงานวิจัยช้ินนี้จะเลือก
กรณีศึกษาท่ีเนนถึงการแสดงออกและการใชภาพตัวแทน (Representation) ในลักษณะตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางเพศสภาพและพ้ืนท่ีโดยสามารถแบงหัวเร่ืองใหญๆ ออกไดเปน 3 
กรณีศึกษาดังนี้ กรณีศึกษาแรกเปนบทความ “Room for a Newlywed Women” ของ Ismail Hakki 
ไดกลาวถึง การที่ผูหญิงเขาไปปรับเปล่ียน เพิ่มเติมพื้นท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการตอรองของ
พื้นท่ีภายในหองนอนหลักกับโครงสรางทางสังคมท่ีผูชายเปนใหญในสังคมตุรกี กรณีศึกษาที่สอง
เปนบทความ “Bedroom Problem “ ของ James Susan Helen ไดอธิบายเกี่ยวกับการท่ีผูหญิง
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีสวนตัวภาพในบานใหกลายเปนพื้นท่ีสาธารณะเพื่อตอนรับเพื่อนในกลุม 

กรณีศึกษาแรกพูดถึง ภาพตัวแทนของความเปนหญิง ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม 
ตัวอยางแรกคือหองสําหรับผูหญิงท่ีแตงงานแลวในตุรกี โดย Ismail Hakki ไดกลาวถึงบานไววา 
“บานเปนหอหุมความเปนชีวิตสวนตัวและการมีชีวิตแบบครอบครัว” และ Hakki ยังไดกลาวตอไป
ถึงการใชชีวิตสมัยใหม ซ่ึงแตกตางออกไปจากภาพการใชชีวิตครอบครัวในแบบอดีต ซ่ึงผูหญิงจะมี
ความรูสึกโดดเด่ียวกับการใชชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว แตในปจจุบันผูหญิงในตุรกีนั้นไดมีการ
ปรับเปล่ียนการใชชีวิตในรูปแบบเดิม จากความรูสึกโดดเดี่ยว และพ้ืนท่ีสวนตัว ไดถูกปรับเปล่ียน
ไปใหเปนพื้นท่ีใหความบันเทิง หรือสําหรับตอนรับกลุมเพื่อน โดยมีพื้นท่ีสําหรับเลนเปยโน และ
จับกลุมสนทนาหรือแมกระท่ังอานหนังสือ ส่ิงเหลานี้ไดแสดงถึงการใชชีวิตในแบบสมัยใหม และ
พื้นท่ีก็ถูกพัฒนาหรือปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับการใชงาน อาจกลาวไดวา “เปนพื้นท่ีทางสังคม
ภายในบาน” 18 และ Hakki ไดกลาวตอไปถึง การท่ีผูหญิงเลือกใชส่ิงของตกแตงในหองพัก ไมวาจะ
เปนเครื่องเรือน หรือแสงท่ีถูกจัดตกแตงข้ึนภายในหองนั้นเปนลักษณะของภาพตัวแทนของ 
“ผูหญิง” และ “ความเปนหญิง” ได เชน โซฟาท่ีเลือกใชเปนเบาะนวม เกาอ้ีเทาแขนซ่ึงก็เปนผานวม 
และการเลนเปยโนนั้นถือไดวาเปนงานอดิเรกของผูหญิงชาวตุรกี การเลือกใชเคร่ืองเรือนในการ

                                                            
18 Ismail Hakki, “Room for a Newlywed Women” in Journal of Architecture Education, [เอกสาร], (February 2007), pp. 3-11. 



17 
 

ตกแตง วัสดุท่ีหอหุมเคร่ืองเรือนใหความรูสึกถึงความนุมนวม สําหรับเปยโนแลวนั้น Hakki ได
กลาววามันเปนส่ิงท่ีมองเห็นชัดเจนท่ีสุดของสําหรับสาวตุรกี แมกระท่ังแสงท่ีเลือกใชท่ีเปนสีท่ี
แสดงถึงความอบอุน ส่ิงเหลานี้สามารถบงบอกไดถึงความเปนชีวิตครอบครัว อาจกลาวไดวา ส่ิง
เหลานี้ถูกใชในลักษณะของการสรางภาพตัวแทนเพื่อส่ือถึงความรูสึกอบอุนในครอบครัว19 

ประโยชนท่ีรับคือ งานในของ Hakki ไดแสดงใหเห็นถึงพื้นท่ีบานซ่ึงเปนพื้นท่ีสวนตัวจาก
เดิมท่ีอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยวนั้นไดมีการปรับเปล่ียนใหเปนพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือใหมีพื้นท่ีสําหรับ
การตอนรับกลุมเพื่อนผูหญิงทําใหเห็นส่ิงท่ีผูหญิงไดเขาไปปรับเปล่ียนและมีบทบาทกับพื้นท่ีบาน
ซ่ึงเปนพื้นท่ีสวนตัวใหกลับกลายเปนพื้นท่ีสาธารณะ และไดมีการใชภาพตัวแทนของความนุมนวล
กับพื้นท่ีภาพในบาน ซ่ึงผูหญิงเขาไปมีบทบาทในการปรับเปล่ียนพื้นท่ี แสดงถึงการตอรองของ
พื้นท่ีกับโครงสรางทางสังคมชายเปนใหญในสังคมตุรกี โดยแสดงผานการเลือกใชเคร่ืองเรือน และ
การใชแสงในการตกแตงพื้นท่ีภายในบาน เพื่อแสดงถึงอัตลักษณความเปนหญิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
และแสดงใหเห็นถึงภาพตัวแทนของความเปนหญิง 

กรณีท่ีสอง James Susan Helen ไดกลาวถึงเร่ืองราวเก่ียวกับหองนอนหลัก (Master 
Bedroom) ของชาวแคนนาดา ซ่ึงเดิมทีแลวหองนอนหลักนั้นมีเพียงเฉพาะหองนอนไมมีหองน้ําอยู
ในตําแหนงท่ีติดกัน ซ่ึงทําใหการใชงานของผูหญิงหลายๆ คนไมมีความสะดวกสบาย ไมนานนี้เอง
มีผูหญิงไดเรียกรองใหหองนอนหลักนั้นมีหองนี้เปนสวนตัว เนื่องจากความตองการทางดานการใช
งาน และหองนอนสําหรับชนช้ันกลางของชาวแคนนาดา Helen ไดกลาวไววา “พื้นท่ีหองนอนเปน
พื้นท่ีทางการเมือง หองนอนไมใชพื้นท่ีล้ีภัยจากพื้นท่ีสาธารณะ”20 ในพื้นท่ีของหองนอนหลักของ
บานควรจะเปนหองนอนที่มีหองน้ําอยูในตัวโดยเฉพาะ และเกิดจากความตองการของผูหญิง ซ่ึง
หองนอนท่ีเปนหองนอนใหญของบาน ควรจะเปนหองนอนท่ีมีหองน้ําประกอบรวมอยูดวย Helen 
ยังกลาวตอไปถึงขอถกเถียงกันในสวนของความตองการในความเปนสวนตัวท่ีแตกตางกันระหวาง
ผูชายและผูหญิง ในสวนของผูหญิงมีความตองการในความเปนสวนตัวในการใชพื้นท่ีระหวาง
หองนอนและหองน้ํา ในมุมมองของ Helen หองนอนของชาวแคนนาดาน้ันถือเปนพื้นท่ีทาง
การเมืองชนิดหนึ่ง นั้นคือการต้ังคําถามตอความหมายท่ีถูกผนวกเขากับคําวา “Master” เพราะแสดง
ใหเห็นถึงการครอบครองหลักของผูชาย และในการเรียกรองท่ีจะมีหองน้ําเปนสวนตัว สําหรับ
หองนอนใหญเพื่อสะดวกตอการใชงานและการทํากิจกรรมตางๆ เชน การอาบน้ํา เปล่ียนเส้ือผา ซ่ึง
เปนสวนตัวจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ภายในบาน นอกจากความสัมพันธระหวางหองนอนและหองน้ําท่ีได
กลาวไปแลวขางตน Helen ยังกลาวตอไปวา “การโฆษณาไดเขามามีบทบาทในการเขามาสนับสนุน

                                                            
19 Hakki, “Room for a Newlywed Women” in Journal of Architecture Education, [เอกสาร],  pp. 3-11. 
20 อานเพิ่มเติมใน  http://ebook.lib.cmu.ac.th/umi/v7/MM11988.pdf  [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
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กับความเปนหญิงดวยเชนกัน” เชน รูปทรงของสุขภัณฑ เชน อางอาบน้ํา ฝกบัว อางลางหนา  
เปนตน หรือการใชพื้นท่ีภายในหองน้ํา ถูกกําหนดข้ึนตามลักษณะการใชงานของผูหญิง เชน พื้นท่ี
ในการอาบน้ํา การแตงตัว ฯลฯ ท้ังรูปทรงของสุขภัณฑและระยะตางๆ นั้นถูกกําหนดข้ึนจากผูหญิง 
และส่ิงสําคัญคือสีของสุขภัณฑ Helen ยังกลาวตอไปวา “ผูหญิงจํานวนมากเปนผูแนะนําหรือเปนผู
ไขปริศนาตางๆ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมโครงสราง”21  จากการตรวจสอบใชชีวิตของผูหญิงใน
พื้นท่ีหองนอนและหองน้ํานั้นเปนพื้นท่ีท่ีสงเสริมอํานาจของผูหญิง ประโยชนท่ีไดรับจากงานของ 
Helen พบวาผูหญิงเปนสวนหนึ่งในการเขามาปรับเปล่ียนพื้นท่ีหองนอนหลัก (Master Bedroom) 
ซ่ึงถือไดวาเปนพื้นท่ีท่ีชายครอบครองหลัก รวมถึงการใชงานของพ้ืนท่ีหองนอนรวมไปถึงการ
เพิ่มเติมพื้นท่ีใชสอยท่ีเกิดจากความตองการใหหองน้ําเขามาเปนสวนหน่ึงของหองนอนหลัก เห็น
ไดวา ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางพื้นท่ีของหองนอนและหองน้ํานั้น เปนสวนท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความเปนหญิงท่ีเขาไปปรับเปล่ียนพื้นท่ีใหเปนไปตามความตองการ ความจําเปน ท่ีแตกตางออกไป
จากผูชายซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนอัตลักษณทางเพศของผูหญิง 

กรณีศึกษาท่ีสาม เปนการแสดงใหเห็นบทบาทของการใชพื้นท่ีวาง (The Roles of Space) 
ในสวนของ Lawson ไดพูดไววา บทบาทของท่ีวางมีหนาท่ีสําคัญเขามาเกี่ยวของกับมนุษย 3 
ประการคือ ชวยกระตุน (Stimulate) เชน ท่ีวางท่ีเกิดข้ึนจากตัวอาคารท่ีเปนระบบระเบียบแบบ
อาคารราชการ ทําใหเรารูสึกวาจะตองปฎิบัติตัวอยางสุภาพและตองยอมทําตามกฎท่ีถูกสรางไวใน
พื้นท่ีวางนั้น เชน เขาแถว หรือการแตงกาย ประการท่ีสอง คือ ชวยสรางความรูสึกปลอดภัย 
(Security) เชนความรูสึกท่ีเขาไปในธนาคารแลวรูสึกม่ันใจในการฝากเงิน หรือเขาไปในศาลแลว
รูสึกปลอดภัยท่ีจะไดรับการตัดสินท่ียุติธรรม และประการสุดทาย คือ ชวยสรางใหเราสามารถ
อธิบายตัวเองได (Identity)22 เชน อนุญาตใหเราสามารถปรับเปล่ียน สรางความรูสึกคุนเคย หรือเอ้ือ
ใหเราสามารถแสดงออกในส่ิงท่ีตัวเองเปน (One of the roles of space is to create settings that 
facilitate the acting out of the range of identities we use in our lives) เชน การปรับยายเฟอรนิเจอร 
การปรับแตงร้ัวบาน หรือแมกระท่ังการนําเอาเฟอรนิเจอรท่ีตัวเองรักเขามาใชในหอง 

Lawson ยังอธิบายเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมท่ีเรามองเห็น จากหลายๆ คน หลายๆ 
วัฒนธรรม หลายๆ บริบท ส่ิงเหลานี้สงผลกอใหเกิดความหลากหลายของงานสถาปตยกรรม มัน
สามารถแยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวาง ส่ิงท่ีเราเห็น และส่ิงท่ีเรารับรู (Seeing and 
Perceiving) และส่ิงท่ีเกิดข้ึนความแตกตางระหวางส่ิงท่ีมองเห็น แตอาจจะรับรูไดเพียงบางสวน
เทานั้น  

                                                            
21 อานเพิ่มเติมใน  http://ebook.lib.cmu.ac.th/umi/v7/MM11988.pdf  [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
22 Bryan  Lawson, The Language of Space (Oxford: Architectural Press, 2001), p.18 
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งานของ Lawson จะเปนส่ิงท่ีชวยแสดงใหเห็นปจจัยในการแสดงความสําคัญในเร่ืองของ
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีทางสถาปตยกรรมกับบทบาทของคนท่ีเขาไปใชงาน เชน ในสวนของ
พื้นท่ีหองท่ีถูกกําหนดข้ึนของพื้นท่ีใชสอย และเคร่ืองเรือนท่ีถูกเลือกสรรไวแลว ไมไดเอ้ือ หรือ
ไมไดเปดโอกาสใหคนแตละคนใชมัน (ผานเคร่ืองเรือน ผานกิจกรรม ผานพฤติกรรม) ไดอยาง
เต็มท่ีส่ิงเหลานี้จะนําไปสูการปรับ เปล่ียน (จะกลาวไวในบทท่ี 3)  

 
2.3  การปรับเปล่ียนตําแหนงแหงท่ีจากทฤษฎีคูตรงขามท่ีเก่ียวของกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามทฤษฎีคูตรงขาม ถึงแมวาเพศสภาพจะถูกพูดถึงมากในศาสตรทาง
ตะวันตกแตสําหรับจิตราภรณแลว แตในทางตะวันออกสามารถท่ีจะพบเจอไดจากผูหญิงไทยใน
ประวัติศาสตร ซ่ึงจิตราภรณไดกลาวไววา “อาณาจักรของเธอคือ บาน” 23 ซ่ึงไดยกตัวอยางจาก
วรรณคดีเร่ือง “ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ” เพื่อสะทอนใหเห็นภาพลูกสาวในครอบครัวช้ันสูงในสมัย
สุโขทัยในเร่ืองของการศึกษา ในสมัยนั้นไมไดเพียงแตการเรียนวิชาการเรือนการฝมือเพื่อเปน
ภรรยาท่ีดี และยังไดมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาวิชาอ่ืนๆ อีกดวย เชน ภาษาไทย ภาษาสันสกฤต 
รอยกรองและวาดเขียน โดยจะมีบิดาเปนผูสอน ในขณะท่ีลูกสาวของคนท่ัวๆ ไปแลว จะไมมี
โอกาสไดเรียนหนังสือ ประการหน่ึงเพราะไมมีความจําเปนท่ีจะตองนําไปใชกับอาชีพทําไร ทํานา 
อีกประการหนึ่งเพราะการเรียนหนังสือนั้นตองไปเรียนท่ีวัด มีพระเปนครู โอกาสจึงเปนของ
เด็กผูชายเทานั้น ในสมัยสุโขทัยนี้24 จิตราภรณยังกลาวตอไปถึงลักษณะของสังคมไทยในอดีตตอง
พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร สงผลใหเกิดการแบงบทบาทและหนาท่ีกันระหวางผูชายผูหญิง มองได
ท้ังในแงความเช่ือทางสรีระวิทยาท่ีวา ผูชายมีรางกายแข็งแรงกวาเหมาะกับการทํางานในไรนา หา
เล้ียงและเปนผูนําครอบครัว สวนผูหญิงมีโครงรางท่ีออนแอจึงถูกคาดหวังใหมีบทบาทแตเพียงใน
บานเทานั้น ตามแนวความคิดของ Karl Marx เห็นวาการท่ีผูหญิงไมมีบทบาททางเศรษฐกิจ ทําให
ผูหญิงตองอยูภายใตอิทธิพลของผูชาย ไมมีอํานาจตอรองกับผูชายเพราะตองพึ่งพาผูชายตลอดเวลา 
ดังนั้น ตามแนวความคิดนี้ ปจจัยทางเศรษฐกิจจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดความเปล่ียนแปลง
บทบาทและสถานภาพของผูหญิงได ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร การตอสูเพื่อสิทธิท่ีผูหญิง
และความเปนหญิงพึงจะไดเร่ิมเกิดข้ึนในสมัยของรัชกาลท่ี 4 (ชวงประมาณปพ.ศ. 2394) 25 

โดย อําแดงจั่น ไดถวายฎีกาในหลวงรัชกาลท่ี 4 เพื่อขอสิทธิความเสมอภาคเชนเดียวกับท่ี
ชายมี จากนั้นการใหสิทธิแกสตรีในเร่ืองของการศึกษาท่ีจะไดรับเชนเดียวกับผูชาย เปนตน 

                                                            
23 จิตราภรณ วนัสพงศ, “ผูหญิงในประวัติศาสตรอาณาจักรของเธอคือบาน” ใน ผูหญิงกับอาํนาจท่ีจะแปรเปลี่ยน (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2537), หนา 31-3. 
24 จิตราภรณ, “ผูหญิงในครอบครัว : ตนไมใตรมเงา” ใน ผูหญิงกับอาํนาจท่ีจะแปรเปลี่ยน, หนา 30-47. 
25 ในขณะท่ีจิตราภรณ ไดกลาวไววาการศึกษาเร่ิมข้ึนในรัชกาลท่ี 4 แตใน นพพร ประชากุล ผูหญิงกับสังคม ในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบูแตก ไดกลาวไววา 
“ขอเรียกรองตางๆตามหนานติยสารผูหญิงไดเรียกรองในเรื่องโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงป พ.ศ. 2475” 
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นอกจากการเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษาแลว ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหอาณาจักรของผูหญิง ไมไดจํากัดอยูแตในบานและ
แวดลอมของครอบครัวอีกตอไป ความท่ีประเทศไทยกาวเขาสูหัวเล้ียวหัวตอของการพัฒนาในชวง
หลายศตวรรษที่ผานมา ทําใหผูหญิงมีโอกาสไดพัฒนาตนเองตามไปดวย ท้ังดานการศึกษาอาชีพ
การงาน เม่ือผูหญิงสามารถพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได ความจําเปนท่ีจะตองพาสามีจึงลดไปโดย
ปริยายสถานะภาพของผูหญิงจึงดูเหมือนจะเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ไดรับการศึกษามากข้ึน ไดรับ
การยอมรับมากข้ึนและมีโอกาสเปลงศักยภาพทัดเทียมผูชายมากข้ึนและในนามของ “ผูหญิงเกง” 
หรือ “หญิงยุคใหม” โลกของเธอจึงขยายกวางออกจากพ้ืนท่ีบาน 

ในดานของการเปล่ียนแปลงของสังคมในโลกที่กาวไปขางหนานั้น ประเทศไทยไดกาวสู
ชวงของการพัฒนาและในชวงของการพัฒนานั้นทําใหผูหญิงมีโอกาสพัฒนาตนเองตามไปดวย ท้ัง
ดานการศึกษา อาชีพการงาน เม่ือผูหญิงสามารถพ่ึงพาตัวเองได สถานภาพของผูหญิงมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และมีโอกาสที่จะทํางานทัดเทียมเชนเดียวกับผูชาย หรือสามารถเรียก
ไดวาเปนผูหญิงยุคใหม ในความเปนผูหญิงยุคใหมนี้เอง มุมมองทางความคิดหรือภาพตัวแทนของ
ความเปนผูหญิงนั้นยังไมไดเปล่ียนแปลงไป เพราะผูหญิงยุคใหมนี้เองท่ีกาวไปสูพื้นท่ีนอกบาน มี
โอกาสทางดานการศึกษา และมีหนาท่ีการงานท่ีตองรับผิดชอบแลว เม่ือกลับมาสูพื้นท่ีบาน 
“ผูหญิง” ก็ยังตองแบกภาระงานบานเหมือนเชนเคย จิตราภรณ จึงไดกลาววา “บานเปนอาณาจักร
ของผูหญิง” เชนเดียวกับ กาญจนา แกวเทพ ท่ีกลาวไววา ถึงแมวาผูหญิงจะมีโอกาสที่จะออกไป
ทํางานนอกบาน แตอยางไรเสีย ผูหญิงจํานวนมากก็ไมสามารถท่ีจะท่ีจะท้ิงความเปนชีวิตครอบครัว
ไปได เพียงเพราะ ความเปนหวงท่ีมีตอคนในครอบครัว จึงจําเปนตองเสียสละอนาคตของตัวเอง26 

นภัส อัศวไชยชาญ ไดกลาวถึงบทบาทของผูหญิงท่ีมีตอพื้นท่ีสาธารณะนอกบาน ท่ีมีสวน
รวมในการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมานานแลว ส่ิงท่ีทําใหผูหญิงเขามามีบทบาทในการรักษา
ส่ิงแวดลอมนั้น เนื่องจากบทบาทและหนาท่ีของผูหญิง หรือเปนภาพตัวแทนของผูหญิงท่ีเกิดข้ึนมา
ตลอด27 นั่นคือบทบาทแมศรีเรือนท่ีตองรับผิดชอบ ดูแลปากทองของสมาชิกในบาน นับต้ังแตการ
หุงหาอาหาร ลางถวยชาม ไปจายตลาด ซ้ือขาวของตางๆ เปนตน และบทบาทรองลงมาคือบทของ
ผูหญิงเกงท่ีตองหารายไดมาจุนเจือครอบครัว พบเห็นไดชัดเจนกับผูหญิงในอดีต นอกจากการ
ทํางานบาน หรือทําไร ทํานา ปลูกผัก ยังตองรับบทเปนแมคา นอกจากนี้แลวยังตองหารายไดเสริม
ดวยการทอผา ทอเส่ือ สานกระบุง เพื่อนําไปขาย ในขณะเดียวกันผูหญิงในเมือง บทบาทของเธออยู
ในฐานะ “ผูจัดการ (ตัวจริง) การบริโภคในครัวเรือน” เพราะมีอํานาจในการตัดสินใจในการกําหนด

                                                            
26 กาญจนา แกวเทพ, “Working Girl: ผูหญิงมาทีหลัง”, นิตยสารดีเคด, [ฉบับมีนาคม : 2535] หนา 65-74. 
27 กาญจนา แกวเทพ, “Working Girl: ผูหญิงมาทีหลัง”, นิตยสารดีเคด, [ฉบับมีนาคม : 2535] หนา 65-74. 
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พฤติกรรมของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยเร่ิมจากกิจวัตรประจําวัน เชนรูจักประหยัด
ทรัพยากรหลังงานท่ีใช มีการเปล่ียนแปลงระบบและสรางนิสัยใหมต้ังแตรูจักการแยกแยะขยะเพื่อ
งายตอการจัดเก็บและทําลาย นี่คือสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอมแลว  

ส่ิงท่ีนภัสไดกลาวไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงท่ีเกิดข้ึนภายนอกบาน
หรือพื้นท่ีสาธารณะน้ัน เปนการตอเนื่องกันของภาพตัวแทน ท้ังภาพท่ีเกิดข้ึนในบาน และภาพท่ี
เกิดข้ึนนอกบานในสังคมและพื้นท่ีสาธารณะ เชนกัน ในการเขาปาเพื่อของผูหญิงในชนบทก็
เหมือนกับการเขาครัว เพราะปาก็เปรียบเสมือนกับหมอขาว หมอแกง เปนท้ังแหลงน้ํา แหลงผลิต
อาหาร แหลงยารักษาโรค และแหลงพลังงานธรรมชาติท่ีนํามาใชสอยได และส่ิงนี้เกิดข้ึนมาต้ังแต
ในป พ.ศ. 253528 

จากส่ิงท่ีกลาวมาขางตนนั้นเปนตัวอยางแสดงใหเห็นถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อให
เหมาะสมกับคนท่ีเขาไปใชพื้นท่ี และจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกรณีศึกษานั้นจะชวยใหเขาใจถึงบริบท
โดยรอบท่ีกอใหเกิดปจจัยในการปรับเปล่ียนเชน โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม บทบาทหนาท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน จากอัตลักษณยังนําไปสูความสัมพันธตอพื้นท่ีในลักษณะของ
การใชและการครอบครองพ้ืนท่ี รวมไปถึงการใหความหมายตอพื้นท่ี ประโยชนท่ีไดจากส่ิงท่ี
นําเสนอไปขางตนนั้น จะชวยใหอธิบายถึงความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง “เพศสภาพ” และ “พื้นท่ี” 
โดยผาน 

1) กรอบคิดและทฤษฎีโดยเนนทางโครงสรางทุนนิยมซ่ึงสอดคลองกับคําอธิบายใน
ทฤษฎีของสตรีนิยมในสายมารกซิสต 

2) พื้นท่ีถูกนํามาใชในการแบงแยกโดยผาน มุมมองเพศสภาพ แตการแยงแยกนั้นสงผล
ใหเกิดการต้ังคําถามถึง ตําแหนงแหงท่ี (พื้นท่ีทางสังคม) ของผูหญิง และนําไปสูการ
ปรับเปล่ียน โยกยาย การร้ือสราง ของภาพตัวแทน กิจกรรม และวัตถุ เพื่อทําใหเกิด
ความเทาเทียม และการใหคุณคาใหม 

3) ตัวอยางของพื้นท่ีท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียน โยกยาย ร้ือสราง เชน หองนั่งเลนภายใน
บาน ที่แรกตัวเกิดข้ึนภายในโครงสรางทางสังคมท่ีบีบบังคับ และหองนอนหลักท่ีไม
เอ้ือตอการใชงาน ตามความตองการของผูหญิง ในระดับของความตองการความเปน
สวนตัว 

4) ตัวอยางของการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อใหตอบสนองตอกิจกรรมการใชงาน เชน 
หองนั่งเลนท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะในระดับของครอบครัวไดกลายเปนพื้นท่ีสาธารณะ ท่ี
เกิดจากการตอนรับบุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากบุคคลในครอบครัว  

                                                            
28 นภัส อัศวไชยชาญ, “ผูหญิงจากหัวขบวนถึงทายขบวนของการพิทักษส่ิงแวดลอม” ใน ผูหญิงกับอํานาจท่ีจะแปรเปล่ียน, หนา 94-115. 
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5) เปนตัวอยางก็ภาพตัวแทนท่ีนําเพศสภาพของผูหญิงไปเปรียบเทียบกับวัตถุ เชน เปยโน 
ซ่ึงเปนงานอดิเรกของผูหญิงชาวตุรกี และยังใหความหมายไปถึงความออนหวาน 
ออนโยน รวมไปถึงการเคร่ืองเรือน เชน โซฟาท่ีมีลักษณะเปนเบาะนวมนั้น ไดถูกไป
ใหความหมายกับความออนโยนของผูหญิง เปนตน 


