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ขาวเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหนักเรียนชายไวผมรองทรงและนักเรียนหญิงไวผมเลยติ่งหู

กอใหเกิดการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณอยางกวางขวางจากฝายตางๆ ในสังคมไทย ฝาย

สนับสนุนเห็นวาการกระทำดังกลาวเปนการคืนสิทธิและเสรีภาพในการดูแลรางกายใหกับเด็ก เปนการ

กระตุนใหเด็กไดใชความคิดและวิจารณญาณตัดสินใจเลือกวาอะไรดีอะไรเหมาะสมกับตนเองหรือไม

อยางไร อันเปนการปูพ้ืนฐานการสรางพลเมืองที่มีอิสระและความรับผิดชอบใหกับสังคมประชาธิปไตยตอ

ไปในอนาคต สวนฝายที่คัดคานเห็นวาการอนุญาตใหเด็กนักเรียนไวผมยาวจะเปนการกระตุนใหเด็กให

ความสำคัญกับความสวยความงามจนละเลยการเรียนอันเปนหนาที่หลักของคนวัยนี้และทำใหเด็กตองเสีย

เงินกับเรื่องความสวยความงามเพ่ิมขึ้นขณะที่ยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง นอกจากนี้ การปลอยใหเด็กไว

ผมยาวทรงตางๆ ยังทำใหแลดูไมเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีระเบียบวินัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควร เพราะระเบียบ

วินัยเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนและการประสบความสำเร็จในชีวิตของเด็ก 
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ประเด็นที่ผมชวนคุยในวันนี้เปนการสานตอการอภิปรายเก่ียวกับปรากฏการณทรงผมเด็กนักเรียนดังกลาว 

แตไมไดเปนในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ และความรับผิดชอบของเด็กอยางที่หลายคนกำลังพูดกัน 

หากแตอยากชี้ชวนใหเห็นวาปรากฏการณดังกลาวชี้ใหเห็นการเมืองเรื่องความปกติในสังคมไทยอยางไร 

และการเมืองในลักษณะที่วานี้เก่ียวของสัมพันธกับอาณาบริเวณอื่นๆ ที่เปนหัวขอของกิจกรรมครั้งนี้

อยางไร ไมวาจะเปนเรื่องเพศ ความเปนไทย หรือชาวนา นอกจากนี้ ผมอยากชวนใหเราคิดตอวาการเผชิญ

หนากับการเมืองเรื่องความปกติอยางที่เปนอยูมีความเทาทันแลวหรือไมอยางไร หากคำตอบคือไมแลวเรา

จะมีวิธีการเผชิญหนากับการเมืองอยางที่วานี้อยางไร   

การกำหนดใหนักเรียนชายไวผมเกรียนและนักเรียนหญิงไวผมสั้นไมเกินติ่งหูเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ควบคุมรางกายของบุคคลภายในโรงเรียน ฉะนั้น นอกจากทรงผม นักเรียนไทยยังตองเผชิญกับการควบคุม

รางกายในลักษณะอื่นๆ ภายในโรงเรียนควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงคือเครื่องแบบ ไมนับรวม

กิจกรรมตางๆ นับตั้งแตการยืนเขาแถวเคารพธงชาติ การสวดมนตร ไปจนถึงการพักรับประทานอาหาร

เที่ยงและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งตางมุงหวังควบคุมรางกายและกิจกรรมของนักเรียนทั้งสิ้น ระบบการ

ควบคุมเหลานี้ในแงหนึ่งดูเหมือนเปนการสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในหมูนักเรียน เพราะไมวาจะยากดี

มีจนอยางไร สูงต่ำดำขาวขนาดไหน นักเรียนทุกคนตองไวผมทรงเดียวกัน ตองแตงชุดเหมือนกัน และ

ประกอบกิจกรรมอยางเดียวกัน ทวาในอีกแงหนึ่งระบบการควบคุมเหลานี้ก็จำแนกเด็กนักเรียนใหแตกตาง

กันผานการสรางมาตรฐานหรือความปกติ หากนักเรียนคนไหนไมปฏิบัติตามหรือวาไมเปนไปตาม

มาตรฐานจะถือวาผิดปกติและตองถูกดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน เด็กนักเรียนที่ไวผมยาวผิด

ระเบียบจะถูกนับวาเปนเด็กเกเร นอกคอก ตอตาน และมีแนวโนมจะกอปญหาอื่นๆ ตามมาจึงตองลงโทษ

ใหหลาบจำ หรือเด็กนักเรียนคนใดทำคะแนนไดไมดีหรือสอบตกจะถูกนับวาโง สติปญญาบกพรอง ไมเชื่อ

ฟงครู และจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนอย สวนนักเรียนที่ทำคะแนนไดดีหรือสอบไดที ่

1 จะไดรับการยกยองชื่นชมวามีความเฉลียวฉลาด อยูในโอวาท และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

รออยูขางหนา ฉะนั้น ระบบการควบคุมที่วางอยูบนการสรางความเปนมาตรฐานเดียวกันหรือความปกติจึง

ทั้งกีดกันและผนวกรวม จึงทั้งลงโทษและใหรางวัลเด็กนักเรียนที่มีความตางกันทั้งในเชิงชีววิทยา ทักษะ 

ความปรารถนา และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

การควบคุมผานการสรางมาตรฐานหรือความปกติไมไดจำกัดเฉพาะทรงผมหรือเครื่องแบบหรือเฉพาะใน

นักเรียน หากแตครอบคลุมอาณาบริเวณอื่นและบุคคลอื่นในสังคมดวย เชน เรื่องเพศ เพราะสังคมไทยที่ได
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รับอิทธิพลทั้งจากวิทยาศาสตรและศาสนาหลักมักถือวาโดยธรรมชาติมนุษยมี 2 เพศ คือ ชายและหญิง ซึ่ง

ผูกติดกับเครื่องเพศ ฉะนั้น ใครก็ตามที่ไมรูสึกหรือไมแสดงออกซึ่งความเปนเพศใหสอดคลองกับเครื่องเพศ

ของตนและบรรทัดฐานของสังคมจะถูกนับวาวิปริตผิดธรรมชาติรวมทั้งเปนบาปในบางกรณี บางคนจึงตอง

หลบๆ ซอนๆ ขณะที่บางคนก็เปดเผยอยางออกนอกหนาเพราะไมสามารถแสดงออกอยางปกติได เพราะ

คนปกติโดยทั่วไปจะตองเปนชายจริงหญิงแทเทานั้น   

นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธก็ถูกทำใหมีมาตรฐานเดียว เชน คนเราไมควรมีเพศสัมพันธอยางพร่ำเพรื่อ 

หากมีหรือตองการมีมากเกินไปถือวามีความผิดปกติ ตองไดรับการบำบัดรักษา รวมทั้งไมควรมีรูปแบบ

หรือวิธีการหาความสำราญทางเพศตางไปจากที่กำหนดไว หากผิดแผกออกไปจะกลายเปนพวกโรคจิตหรือ

วิตถาร ความสำราญทางเพศควรมีผานการมีความสัมพันธทางเพศแบบปกติเทานั้น นักบวชและผูเผยแพร

ศาสนาจึงแนะนำชนพ้ืนเมืองใหรวมรักเฉพาะในทา “มิชชันนารี” ขณะเดียวกันความสำราญก็ไมควรเปน

เหตุผลหลักในการมีความสัมพันธทางเพศ เพราะความสัมพันธทางเพศที่ถูกที่ควรตองเปนสวนหนึ่งของการ

จรรโลงสถาบันครอบครัว ใครมีความสัมพันธทางเพศนอกสถาบันการสมรสไมวากอนหนาหรือในขณะมี

ครอบครัวถือวาผิดศีลธรรมจรรยา โดยเฉพาะหากเปนผูหญิงการถูกตราหนาจะรุนแรงขึ้นเปนทวีคูณ ความ

สัมพันธทางเพศที่ถูกตอง ไดมาตรฐาน หรือเปนปกติตองเปนในลักษณะของผัวเดียวเมียเดียว   

นอกจากนี้ เครื่องเพศและการรวมเพศเปนเรื่องสวนตัวที่ตองปกปด ไมสามารถเปดเผยในที่สาธารณะ และ

หากตองนำออกสูสาธารณะก็จะตองผานการปรุงแตงใหประณีตบรรจง หรือตองอยูในรูปของศิลปะ มิ

ฉะนั้นจะถูกกลาวหาวาลามกอนาจาร ซึ่งผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม แมในทางปฏิบัติเสนแบงระหวาง

อาณาบริเวณทั้งสองจะพราเลือนและเบาบางเปนอยางย่ิงก็ตาม    

ในทำนองเดียวกัน ความเปนไทยที่ปลูกฝงในโรงเรียน หนวยงานรัฐ สื่อ และงานศิลปะประเภทตางๆ ก็

เปนการสรางมาตรฐานหรือความปกติใหกับผูคนในเชิงชาติพันธุ เพราะผูคนที่อาศัยอยูในเขตแดนที่เรียก

วาประเทศไทยตอนนี้มีความแตกตางกันทั้งในเชิงเชื้อชาติ ภาษา คติความเชื่อ และขนบธรรมเนียม

ประเพณี ไมวาจะเปนในสวนที่อยูในอาณาจักรลานนา อาณาจักรลานชาง รัฐมลายู หรือแมกระทั่งใน

บริเวณที่ราบลุมภาคกลางแตเดิม ทวาการสรางชาติที่ดำเนินมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาที่อาศัย

คุณลักษณะของชนชาติไตเปนตัวตั้งก็ยังผลใหคุณลักษณะของชนชาติอื่นถูกกลืนกลายหรือไมก็ถูกเบียด

ขับใหกลายเปน “อื่น” ความเชื่อเรื่องผีของชาวเผาหรือชนพ้ืนเมืองเปนเรื่องเหลวไหลไรสาระเมื่อเปรียบ
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เทียบกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินมีสถานะเปนเพียงความแปลก

ตาไวใหนักทองเที่ยวชม ขณะที่การเรียกรองสิทธิทางชาติพันธุและศาสนาของชาวมลายูมุสลิมเปนสิ่งบอน

เซาะความมั่นคงของรัฐและความเปนเอกภาพเหนือดินแดน พวกเขากลายเปน “โจรแขก” ที่คิด “แยกดิน

แดน” ที่ “คนไทย” จะยอมเสียไมไดแมแตตารางนิ้ว   

นอกจากนี้ ปจจุบันความเปนไทยไดกลายเปนมาตรฐานหรือมาตรวัดความปกติในสายตาของคนจำนวน

มากในสังคม หากใครไมปฏิบัติตามจะถูกตราหนาวาเปนคนไมปกติ ถูกประณามวาไมเปนคนไทยหรือถูก

สงสัยวาเปนคนไทยหรือเปลา เพราะสำหรับคนเหลานี้คนไทยโดยปกติคือคนที่หยุดเดินหรือลุกขึ้นยืนเมื่อ

ไดยินเพลงชาติ คือคนที่ตองรวมกันทวงคืนเขาพระวิหาร และคือคนที่ลุกขึ้นยืนเมื่อมีการบรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมีในสถานที่ตางๆ พวกเราจำเปนตองรักชาติหวงแผนดิน ตอง “รักในหลวง หวงลูกหลาน 

รวมกันตานยาเสพติด” ผิดไปจากนี้ไมใชคนไทยและเพราะเหตุดังนั้นจึงไมใชคนปกติในประเทศนี้            

นอกจากนี้ ความยากจนซึ่งแทนตัวโดยชาวนาชาวไรและผูใชแรงงานก็เก่ียวของกับการสรางความปกติให

กับชีวิตและตัวตนทางเศรษฐกิจของผูคนเชนกัน เพราะหลายคนเชื่อวาดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี

การผลิตและการแปรรูป เกษตรกรจะลดจำนวนลงอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับกรรมกรที่จะถูกแทนที่ดวย

แรงงานมีฝมือและเครื่องจักร เกษตรกรและกรรมกรที่มีอยูเปนจำนวนมากในตอนนี้คือสวนเกินหรือสวนผิด

ปกติที่จะหายไปในไมชา ลูกหลานของพวกเขาโดยผานระบบการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงานจะกลายเปนคนปกติที่ประกอบอาชีพในบริษัทหางราน สถานประกอบการ หนวยราชการ 

องคกรอิสระ ฯลฯ ขณะเดียวกันหลายคนเชื่อวาภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีทุนเปนตัวขับเคลื่อน ความมั่งคั่ง

จะกระจายไปสูทุกคนอยางทั่วถึงในที่สุด ขอเพียงแตมีกติกาที่เปนธรรมและเปดโอกาสใหทุกคนไดแขงขัน

กันอยางเสรี คนเหลานี้จึงเชื่อวา “ไมมีความยากจนในหมูคนขยัน” คนที่ขยันแตยังยากจนจะตองมีอะไรผิด

ปกติในชีวิตเปนแน  

อยางไรก็ดี กระบวนการสรางมาตรฐานหรือความปกติยังไมไดเสร็จสิ้นสมบูรณหรือประสบความสำเร็จ

อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากแตเปนกระบวนการที่ยังดำเนินไปอยางตอเนื่องและเต็มไปดวยรอยปริแยก

แตกหัก ขัดกันเองบาง หรือแมกระทั่งเปนเงื่อนไขใหถูกทาทายมาจากภายในเอง ยกตัวอยางกรณีทรงผม

นักเรียนชาย เดิมการทาทายหรือการไมปฏิบัติตามระเบียบคือการไวผมยาว ทวาปจจุบันการทาทายหรือ

การไมปฏิบัติตามระเบียบสวนหนึ่งสามารถกระทำไดผานการไวผมสั้นจำพวกทรงสกินเฮด ซึ่งในแงหนึ่งผม
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ทรงดังกลาวไมไดผิดระเบียบเนื่องจากเสนผมไมไดยาวเกินที่กำหนดไวหรืออาจจะสั้นกวาที่ระเบียบ

ตองการใหไวเสียดวยซ้ำ ทวาในอีกแงหนึ่งทรงสกินเฮดมีลักษณะเปน “แฟชัน” ที่ระเบียบตองการหามและ

ไมอยากเห็น ผมทรงสกินเฮดจึงเปนการทาทายระเบียบโดยอาศัยการปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือตอบสนองเปา

หมายสวนตัวของบุคคลซึ่งขัดแยงหรือตรงขามกับเปาหมายที่ระเบียบถูกออกแบบมา    

ในทำนองเดียวกัน คำวา “เกรียน” เปนอีกตัวอยางของการทาทายจากภายใน เพราะเดิมทีการทาทายหรือ

การขบถตออำนาจในหองเรียนคือการหนีเรียน ทวาการ “เกรียน” ไมไดเปนการหนีเรียน หากแตเปนการเขา

ชั้นเรียนและทำใหอำนาจในชั้นเรียนระส่ำระสายดวยการตั้งคำถามที่รางทรงของอำนาจไมสามารถตอบได

โดยงายแมจะเปนคำถามที่มาจากทายหอง การ “เกรียน” จึงเปนการทาทายอำนาจในชั้นเรียนมากกวาการ

หนีเรียน เพราะการหนีเรียนไมไดสรางปญหาใหกับอำนาจในชั้นเรียนโดยตรง เวนเสียแตวาการหนีเรียน

เกิดขึ้นในปริมาณมากจนไมสามารถจัดใหมีการเรียนการสอนได ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก หรือหากเกิด

ขึ้นก็เปนลักษณะของการประทวงรวมหมูมากกวาจะเปนการหนีเรียนเปนรายบุคคล ปจจุบันคำวา “เกรียน” 

ไดกลายเปนเครื่องหมายของการสรางความปนปวนใหกับปฏิบัติการอำนาจในรูปแบบหรือวิธีการที่ปฏิบัติ

การอำนาจนั้นถูกออกแบบมา เปนการอาศัยการปฏิบัติตามระเบียบ คือการไวผมเกรียน ย่ัวยุและทาทาย

ปฏิบัติการของอำนาจที่อยูเบื้องหลังกฎระเบียบนั้น       

นอกจากเพ่ือการทาทายหรือตอตานขัดขืน การปฏิบัติตามระเบียบหรือการกระทำที่ดูเหมือนจะเปนการ

ยอมจำนนตออำนาจสามารถเปนชองทางหรือวิธีการที่ชวยใหคนสามารถกระทำการไดอยางมีประสิทธิผล

ดวย ซึ่งสามารถเห็นไดจากปฏิบัติการของผูหญิงในอาณาบริเวณศาสนาที่หลุดรอดหรือไมสามารถเขาใจ

ไดดวยตรรกะของการกดขี่ครอบงำและการตอตานขัดขืน เชน ขณะที่จริยธรรมอิสลามจำพวกความ

สงบเสงี่ยมเหนียมอายและความออนนอมถอมตนเขากันไมไดกับตัวตนในเชิงปลดแอกและศักยภาพใน

เชิงลมลางของสตรีนิยมกระแสหลัก จริยธรรมอิสลามเหลานี้กลับเปนเงื่อนไขที่เปดโอกาสใหสตรีมุสลิมได

เขาไปพัวพันกับเรื่องราวในศาสนารวมทั้งในครอบครัวและในที่สาธารณะไดอยางมีสิทธิอำนาจ และโดย

เฉพาะอยางย่ิงคือดวยการยอมจำนนตอพระเจาดวยการเปนบุตรสาวของพระองค หรือดวยการเปนมุสลิม

ที่มีศรัทธาปสาทะ สตรีมุสลิมไดรับโอกาสที่จะสามารถใชอำนาจของพระเจาผานทางตัวเธอ เชน การบอก

ใหวงประชุมเรื่องการเมืองที่มีแตผูชายหยุดกลางคันดวยเหตุผลวาถึงเวลาละหมาด หรือในกรณีชาวมลายู

มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประดับพานพุมที่ทำเขารวมงานแขงขันกีฬาที่อำเภอวา “เรารักนาย

หลวง” ซึ่งเปนการอาศัยการปวารณาตัวเปนพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเพ่ือที่จะได
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สามารถมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐที่พวกเขาไมคอยชอบหนาไดอยางมีสิทธิอำนาจ เปนความสามารถที่

เกิดขึ้นผานอำนาจของผูอื่นอีกชั้นหนึ่ง  

นอกจากนี้ การเมืองเรื่องความปกติหรือธรรมดาสามัญสามารถเกิดขึ้นจากฝายที่ดูดอยกวาหรือเสียเปรียบ

กวาได ดังจะเห็นไดจากการที่สิ่งที่ถูกทำใหดูผิดปกติถูกแปรเปลี่ยนใหเปนสิ่งปกติหรือธรรมดาสามัญอยู

บอยครั้ง ซึ่งเปนการอำพรางปฏิบัติการอำนาจที่แฝงอยูในเวลาเดียวกัน เชน คำวา “ชาวนา” หรือวา “ชาว

บาน” มักถูกใชเพ่ือหมายถึงกลุมคนที่ซื่อบริสุทธ์ิไรเดียงสาและมักตกเปนเหย่ือของการกดขี่ขูดรีดฉอโกงไม

วาจะโดยรัฐหรือทุน ทวาการใชคำวา “ชาวนา” หรือวา “ชาวบาน” ในความหมายของคนธรรมดาสามัญเชน

นี้ในแงหนึ่งเปนการอำพรางหรือพรากความเปนการเมืองออกไปจากกลุมคนเหลานี้ ซึ่งตางพัวพัน เจรจาตอ

รอง หรือวาชิงไหวชิงพริบกับทั้งรัฐและทุนอยูตลอดเวลา ความสงสารและความเห็นอกเห็นใจ “ชาวนา” 

หรือวา “ชาวบาน” ที่ดูธรรมดาสามัญ ซื่อบริสุทธ์ิไรเดียงสา และเปนเหย่ือของรัฐและทุนจึงเปนผลของ

ปฏิบัติการอำนาจที่แฝงมา ไมแตกตางจากการที่เห็นวาพวกเขาเปนความผิดปกติในระบบทุนซึ่งก็เปนผล

ของปฏิบัติการอำนาจอีกชุดเชนกัน    

การเมืองเรื่องความปกติหรือธรรมดาสามัญหรือวาปฏิบัติการอำนาจในประเด็นดังกลาวจึงไมไดมีเพียง

ดานเดียว มันไมไดเปนเพียงการกดขี่ครอบงำ เก็บกดปดก้ัน หรือเบียดขับกีดกันอยางงาย หากแตยัง

เปนการผนวกรวมและเปดโอกาสใหกับการทาทายจากภายในในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถอาศัย

เปนชองทางในการตอบสนองวัตถุประสงคของบุคคล และชวยใหบุคคลสามารถกระทำการไดอยางมี

ประสิทธิผลไดดวย นอกจากนี้ ความเปนปกติหรือความธรรมดาสามัญยังสามารถเปนกลวิธีทางการเมือง

จากฟากของผูดอยกวาหรือมีอำนาจตอรองนอยกวาได จะเผชิญหนากับการเมืองประเภทนี้ไดอยางเทาทัน

ก็ตองเขาใจความยอกยอนซอนเงื่อนของมันดังกลาวใหไดในเบื้องตน 

เพราะเหตุที่การเมืองเรื่องความปกติหรือความธรรมดาสามัญมีความยอกยอนซอนเงื่อนดังที่วา การเผชิญ

หนามันอยางเทาทันก็ตองยืดหยุนและพริ้วไหวตามไปดวย เชน เพราะเหตุที่มันไมไดมีเฉพาะดานของการ

กดขี่ครอบงำหรือการเก็บกดปดก้ัน เราจึงไมสามารถอาศัยเฉพาะการตอตานขัดขืนในการเผชิญหนากับมัน

เพียงอยางเดียวได ทางเลือกไมไดมีเฉพาะการโคนลมระบบ รื้อโครงสราง ชุมนุมประทวง เดินขบวน หรือ

จับปนขึ้นสู เราสามารถทาทายมันไดจากภายในหรือวาใชประโยชนจากมันไดโดยอาศัยเทคโนโลยีชนิด

เดียวกัน และขณะเดียวกันเราก็ตองไมตกหลุมพรางของการเมืองประเภทนี้ ไมวาจะดวยการตอกย้ำความ
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ปกติหรือความธรรมดาสามัญที่มีอยู เชน การพยายามนิยามและผูกขาดการนิยามวาอะไรคือศิลปะและ

อะไรที่ไมใชคืออนาจาร หรือดวยการสรางความปกติหรือความธรรมดาสามัญขึ้นใหม เชน การหมายความ 

“ชาวนา” หรือวา “ชาวบาน” เปนคนธรรมดาหรือเปนเหย่ือที่บริสุทธ์ิไรเดียงสา เพราะไมชวยใหเราเห็นวา

พวกเขาพัวพันกับอำนาจอยางไรและจะชวนใหเราหลงทางในที่สุด
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