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การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ “สารเสพติ ด ” ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
มนุ ษ ย์ ใ นแต่ ล ะวั ฒ นธรรมใช้ ส ารเสพติ ด ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนกระทั่ ง
เสี ย ชี วิ ต ความหมายของสารเสพติ ด หลากหลายและมี พ ลวั ต
ขึ้นกับยุคสมัย บริบทสังคม มิติเพศสภาพ และความหมายของมัน
ที่มีต่อจิตประสาท โดยเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรมจะมี แบบแผน
ทางวัฒนธรรมสาคัญ ได้แก่ ความเป็นหญิง (Femininity) และ
ความเป็นชาย (Masculinity) คอยกากับว่าผู้ชายและผู้หญิง
ควรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสารเสพติดอย่างไร
กล่าวให้ชัดเจนสารเสพติดที่เป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เชิงอานาจภายใน
สังคม และเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างผ่านบรรทัดฐานความเป็นชายและความเป็นหญิง และสิ่งที่กาหนด
ว่าผู้คนจะใช้สารเสพติดอย่างไรขึ้นกับสถานภาพของผู้ชายและผู้หญิง ในแต่ละวัฒนธรรม การใช้สารเสพติด
ยัง ขึ้ นกั บ การรั บ รู้ท างสัง คมของผู้ คนซึ่ ง จะเป็ นสิ่ ง ที่ กาหนดพฤติก รรมการใช้ ส ารเสพติด ให้ สอดคล้อ งกั บ
บรรทัดฐานทางสังคม ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมิติเพศสภาพกับการใช้สารเสพติดได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
บทบาททางสังคมและความคาดหวังทางสังคมที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิง ในแต่ละวัฒนธรรม (Kandall 1996;
Marchbank and Letherby 2007; McDonald 1994) ตัวอย่างเช่น พื้นที่ของผู้หญิงในแทบทุกวัฒนธรรม
ถูกคาดหวังให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว (private sphere) เช่น ในบ้าน ในขณะที่ผู้ชายสามารถออกไปมีอิสระเสรี
นอกบ้าน หรือในพื้นที่สาธารณะ (public sphere)
ตั้ง แต่ อดี ต ชุ มชนคนใช้ สารเสพติ ดเป็น ชุ มชนที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อานาจนาของผู้ช าย (masculinedominated environments) (McDonald 1994) การใช้สารเสพติดของผู้ชายโดยทั่วไปเกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ ส าธารณะและเป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ การผ่ อ นคลายสั น ทนาการภายในกลุ่ ม ผู้ ช าย พฤติ ก รรมการใช้
สารเสพติดที่กากับโดยมิติเพศสภาพยังพบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในกรุงโรมในการบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไวน์
จะเป็นพื้นที่ของผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงจะถูกกันออกไปจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ (Purcell 1994) ในประเทศจีน
การสู บ ฝิ่น เป็น พื้ นที่ ท างสั งคมของผู้ ช ายเท่า นั้ น และการใช้ ส ารเสพติ ดบางประเภทร่ วมกั นได้ สร้ า งพื้ น ที่
การรวมกลุ่มของผู้ชาย ในอดีต ผู้หญิงได้รับการอนุญาตให้ใช้สารเสพติดในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น
เช่น ภายในบ้ าน (Brook and Wakabayashi 2000) สัง คมส่วนใหญ่ค าดหวัง ให้ผู้ห ญิง เป็นแม่บ้า น
(Berkhout and Robinson 1999) ในขณะเดียวกันช่วงชั้นทางสังคมระหว่างผู้ชายและผู้หญิงก็มีบทบาท
ป้องกันผู้หญิงจากสารเสพติด โดยเฉพาะกลัวว่าการเสพสารเสพติดของผู้หญิงจะนามาซึ่งพฤติกรรมที่ยากจะ
ควบคุม เนื่องจากบทบาททางสังคมของความเป็นผู้หญิงที่สาคัญคือการเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก การมีพฤติกรรม
ทางสังคมที่ผิดแปลกและผิดปกติอันเป็นผลลัพธ์จากการใช้สารเสพติดจึงเป็นสิ่งต้องห้าม ตรงข้ามกับผู้ชายที่
ไม่ได้ถูกจากัดด้วยบทบาททางสังคมและความคาดหวังทางสังคมนี้จึงสามารถใช้สารเสพติดในพื้นที่สาธารณะ
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อย่างไรก็ตาม มันมีกรณียกเว้นที่ผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ใช้สารเสพติดได้ เช่น ในศตวรรษที่ 19 ผู้หญิง
ที่ทางานนอกบ้าน หากถูกปลุกเพื่อตื่นมาดูแลลูกตอนกลางคื น การใช้สารเสพติดบางตัวเพื่อช่วยให้บรรเทา
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้สามารถทางานตอนเช้าได้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม (Kandall 1996) รวมทั้งใน
บางสังคมผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านและเลี้ยงลูกถูกคาดหวังให้มีทักษะการผสมยาน้าแก้ไอที่มีส่วนผสมของฝิ่นเพื่อ
รักษาลูกและคนในครอบครัว (ibid) และความรู้ในการเยียวยาลูกที่ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุด้วยยาบางชนิด
ที่มีส่วนผสมของฝิ่นกับแอลกอฮอล์
ผู้หญิงในแต่ละวัฒนธรรมจะมีพื้นที่เฉพาะ
หรือพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นพื้นที่เพื่อการผ่อนคลายหรือ
สามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความรู้สึกนึกคิด
ในระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ยกั น (Kato 2004)
ในหลายสัง คม ช่วงเวลาพักผ่อนดื่มชาจากงานบ้าน
เป็นอาณาบริเวณทางสังคมของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
เป็นพื้นที่แห่งสุนทรียะของผู้หญิง (ibid) และเป็นพิธี
การของการดื่มในพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่การสังสรรค์ใน
พื้นที่สาธารณะ กล่าวอีกนัยหนึ่งการดื่มชาในพื้นที่ส่วนตัวในบ้านทาให้ผู้หญิงมีอานาจเหนือเรือนร่างของตัวเอง
ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานาจชายเป็นใหญ่ (ibid)
อย่ า งไรก็ ต าม บริ บ ทความเป็ น สมั ย ใหม่ ใ นหลายประเทศส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสถานะ
มิติเพศสภาพ อนุญาตให้ผู้หญิงมีอิสระเสรีมากขึ้นบนพื้นที่สาธารณะที่เคยเป็นพื้นที่ของผู้ชาย และผู้หญิง
สามารถใช้ชีวิตนอกบ้านเพื่อตอบสนองความสุขของตนเอง ในอีกด้านหนึ่งมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของการใช้ สารเสพติ ดของผู้หญิง ผู้หญิ งสมัย ใหม่ส ามารถทางานนอกบ้า น มีร ายได้ และ
สามารถซื้ อ สิน ค้าเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง และต้ อ งการมี บทบาททางสัง คมในพื้น ที่
สาธารณะที่เคยอยู่ภายใต้อานาจบทบาทความเป็นผู้ชาย เอียน เก็ทลีย์ (Iain Gately) อธิบายว่าในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการสูบบุหรี่ ในช่วงสงครามที่ผู้ชายและ
หัวหน้าครอบครัวออกรบ ผู้หญิงในสังคมตะวันตกถูกคาดหวังให้แสดงบทบาททางสังคมทดแทนผู้ชายในการ
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลครอบครั ว พวกเธอไม่ เ พี ย งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงานบ้ า น หากต้ อ งออกไปหารายได้ เ พิ่ ม
ด้วยการทางานนอกบ้านในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ของผู้ชาย การสูบบุหรี่ของผู้หญิง ที่
ทางานนอกบ้านเพราะต้องรับภาระดูแลครอบครัว ก็เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความเป็นชาย บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ใน
ทศวรรษ 1920 ได้ผลิตบุหรี่ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเพศสภาพ หรือ ความเป็นชาย/ความเป็นหญิง โดยผลิตบุหรี่
ที่โฆษณาว่าเป็นบุหรี่ของผู้หญิง ตัวอย่างเช่น ในปี 1924 บริษัทบุหรี่มาร์โบโร่ (Marlboro) ผู้ผลิตบุหรี่
รายใหญ่ของโลกได้ผลิ ตบุหรี่สาหรับผู้หญิงที่ชื่อว่า “Mild as May” (Gately 2001) โฆษณาเน้นย้าภาพ
ตัวแทนของบุหรี่ ที่สะท้อนความอ่อนโยน (mildness) และเบิกบาน (lightness) และนาเสนอว่าเป็นบุหรี่
ที่ถูกผลิตมาเพื่อผู้หญิงเป็นการพิเศษ บุหรี่ถูกเชื่อมโยงกับ ภาพลักษณ์ความมีเสน่ห์และดึงดูดเพศตรงข้ามของ
ผู้หญิง (ibid) พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการสร้างความหมายใหม่
ทางสังคมของสารเสพติด ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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งานศึกษาของ จอย เฮนดรี (Joy Hendry 1994) พบว่าในประเทศญี่ปุ่นการดื่มแอลกอฮอล์หลัง
เลิกงานถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทางานของพนักงานชายชาวญี่ ปุ่น สาหรับผู้หญิง
ที่ทางานในบริษัทที่มีพนักงานผู้ชายจานวนมาก การดื่มของพนักงานผู้หญิงได้รับอนุญาต และมองว่าเป็นไป
เพื่อการสร้างมิตรภาพภายในเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะเป็นวิธีการสาคัญที่พนักงานผู้หญิงใช้เป็นเครื่องมือให้
ได้รับการสนับสนุนและเติบโตในหน้าที่การงาน (ibid) ผู้หญิง ชาวญี่ปุ่นปัจจุบันสามารถดื่มเพื่อสัง สรรค์และ
เข้าสังคมได้ ไม่แตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงที่ดื่มคนเดียวในบ้านถูกเรียกว่า “นักดื่มในห้องครัว” (kitchen drinkers)
หรือคนที่ใช้ห้องครัวเป็นสถานที่ดื่ม นอกจากนั้นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นถูกรับรู้ว่าหากดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงที่จะเมาง่าย
มากกว่าผู้ชาย ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมกว่าหากจะดื่มภายในบ้าน มากกว่าจะออกมาดื่มนอกบ้านเพราะเสี่ยง
อันตรายหรือก่อปัญหาสังคม (Thom 1994)

แบบแผนการใช้สารเสพติดภายใต้บริบทเพศสภาพ
ยังสะท้อ นความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมระหว่ าง
ผู้หญิงและผู้ ชายและความหมายทางสังคมของสารเสพติด
การใช้สารเสพติดภายใต้บริบทของความเป็นชาย ผู้หญิงหาก
ไม่ถู กมองว่ าเป็นคนที่ ต้องคอยรั บใช้ ก็เป็นแค่สิ่งประดั บใน
กลุ่มผู้ชายที่ใช้เสพสารเสพติด (Dikotter et al. 2004)
รวมทั้งถูกคาดหวังให้แสดงบทบาทความเป็นผู้หญิง
กล่าวคือ เป็นคนที่จัดเตรียมยาเสพติดและอุปกรณ์เพื่อการเสพให้กับกลุ่มนักเสพผู้ชาย (Taylor 1993)
นอกจากนั้นความงามและพรสวรรค์ของผู้หญิงในการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นถูกนามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการเสพ
สารเสพติดของผู้ชาย เช่น ในไนท์คลับและโรงฝิ่นที่ผู้หญิงรับบทบาทจัดเตรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และฝิ่น
แก่ลูกค้าผู้ชาย (Dikotter et al. 2004) อุดมคติเพศสภาพดังกล่าวนี้ ชักนาผู้ หญิงให้เข้ามาสู่อุตสาหกรรม
การค้าบริการทางเพศในธุรกิจสูบฝิ่น คอยจัดเตรียมฝิ่นและอุปกรณ์การเสพ พร้อมกับมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ชาย (ibid)
อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนของผู้ใช้สารเสพติดเป็นโลกของความเป็นผู้ชาย ผู้หญิงที่ใช้สารเสพติดอยู่ภายใต้
บริบทความสัมพันธ์เชิงอานาจชายเป็นใหญ่ (male dominance) (Bourgois and Dunlap 1993; Gurney
1991) การที่ผู้หญิงเสพสารเสพติดจะอยู่รอดปลอดภัยในชุมชนผู้ใช้ยาเสพติดจาเป็นต้องก้าวข้ามความท้าทาย
หลากหลายที่เผชิญภายใต้แรงกดดันทางสังคมและการตีตราทางสั งคมมากกว่าผู้ ชาย (Simpson and McNulty
2008)
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดจึงละเลยแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรม เช่น มิติเพศสภาพ
ความเป็นชายและความเป็นหญิงไม่ได้ โดยเฉพาะบริบทในชุมชนผู้ใช้สารเสพติดที่อยู่ภายใต้ค่านิยมชาย
เป็นใหญ่และอานาจนาของผู้ชาย
*แปลจาก Niphattra Haritavorn. (2016). Public and Private Space: Gendered Drug Use. Unpublished.
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