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ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนในโซเชียลมีเดียจีนท่ามกลางภาวะโรคระบาดโควิด-191
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ภ าพลั กษณ์ผู้ ห ญิงจีนที่ปรากฏในสื่ อโซเชียลจีน
ท่ามกลางภาวะโรคระบาดโควิด -19 ผ่านมุมมองการประกอบสร้างความหมายและมายาคติผ่านสื่อสมัยใหม่ จาก
การศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนที่ปรากฏในสื่อ โซเชียลอยู่ในรูปแบบของ “นางฟ้าชุดขาว” กับพันธกิจ
ช่วยเหลือมนุษยชาติ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงรากหญ้ากับความสามัคคีในครอบครัวใหญ่ และภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่
เป็นขบถในยุคโรคระบาด ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนส่วนใหญ่ที่สื่อโซเชียลจีนนาเสนอมาข้างต้น ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทไป
ตามความต้องการของสังคมและยุคสมัย สะท้อนให้เห็นว่าโลกโซเชียลและสื่อทางการจีนประสบผลสาเร็จในการ
ประกอบสร้างความเป็นผู้หญิงจีน และนาเอาผู้หญิงไปผูกติดกับวาทกรรมความอยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤต และ
หากพิจารณาแล้วย่อมพบว่าผู้มีอานาจในการเผยแพร่ควบคุมสื่อ เหล่านี้คือ รัฐบาลจีน จึงเห็นได้ว่าความเป็นผู้หญิง
ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้เป็น “เพศภาวะ” ที่ประกอบสร้างขึ้นมาในสังคมโดยสถาบันที่มีผู้ชายเป็นผู้ผลิต ขณะที่ผู้ที่
ต่อต้านระบอบชายเป็นใหญ่กรณีนักเขียนหญิงนาม “ฟังฟัง” อาจถูกอานาจครอบงาและลดทอนศักยภาพของเธอ
ในการแสดงออก
คาสาคัญ: ผู้หญิงจีน โซเชียลมีเดีย ปิตาธิปไตย การสร้างความหมาย ภาพลักษณ์
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Chinese Women’s Image on Chinese Social Media amid the Covid-19 pandamic
Pairin Srisinthon3
Abstract
This research aimed to study Chinese women’s images in the Covid-19 pandemic
context through social media using a meaning construction and mythologies approach. The results
showed that Chinese women’s images appearing in the social media were the forms of 1. “white
fairy” with the mission to help humanity. 2. grassroots women with big family harmony. 3. the
betrayer of coronavirus (COVID-19) context. The image of most Chinese women presented by
Chinese social media has changed in accordance with society and periods. It reflected that the
Chinese social media and government media successfully created Chinese women's images and
brought women to survival discourse in the midst of a crisis. The authority to disseminate control
over these media is the Chinese government. It interpreted that femininity amid this crisis was a
“gender” condition made in society by institutions where men are producers. On the other hand,
those who opposed the patriarchy, like the writer named “ Fang Fang” , may have been
overwhelmingly empowered and reduced their potential for expression.
Keywords: Chinese women, Social media, Patriarchy, Meaning construction, Image
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บทนา
สถานการณ์ โ รคระบาดโควิ ด -19 ที่ มี ต้ น ตอการระบาดจากจี น ดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยมุมมองให้ศึกษาและวิจัยหลายประเด็น ประเด็น
เรื่องผู้หญิงกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในจีนเป็นอีกเรื่องที่ควรแก่ก ารศึกษาวิจัย เมื่อพิจารณาจากสื่ อ
โซเชียลจานวนมากเผยแพร่ภาพข่าวบุคลากรทางการแพทย์จีนผู้หญิงอุทิศตัวต่อสู้โรคระบาดโควิด-19 โดยไม่ห่วง
ความสวยงามด้วยการโกนผม เรื่องราวของแพทย์หญิงที่ค้นพบโรคระบาดโควิด-19 เป็นคนแรก การยกย่องแพทย์
หญิงที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู่กับโรคระบาดที่เมืองอู่ฮั่นของหนังสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ ทางการ
ของจีน หรือ “เวย์ปั๋ ว ” (微博 ลักษณะคล้าย Facebook) ของนักเขียนหญิงนาม “ฟังฟัง” ที่เขียน “บันทึก
ประจาวันอู่ฮั่น”ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ในสื่อออนไลน์จีน ทาให้เห็นว่าสื่อโซเชียลมีบทบาทสูงในการ
รายงานข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงจีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคระบาดโควิด-19 และเป็นสื่อที่เข้าถึงบุคคลทุกเพศทุก
วัยและทุกเวลา ท่ามกลางสถานการณ์กักกันตัว ของผู้คนอยู่ในบ้าน หรือภาวะปิดเมือง ปิดประเทศในปัจจุบัน
คาถามมีอยู่ว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 ในปริมณฑลสาธารณะที่สื่อโซเชียลจีนจัดวาง
ไว้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เมื่อปัจจัยของสังคมในบริบทพิเศษของโรคระบาดทาให้ผู้หญิงจีนได้เข้ามา
อยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างโดดเด่น และมีสถานะเป็นระบบย่อยในระบบใหญ่ อันหมายถึงบริบทสังคมที่พลิกผันไป
กะทันหันดังสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่เดิมทีภาพลักษณ์ที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลส่วนใหญ่ของผู้หญิงจีน
จากการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นพบว่ายังคงอยู่ในกรอบเดิมภายใต้ฐานคิดปิตาธิปไตยที่ฝังรากลึกมาจากปรัชญาจีน
โบราณ ซึ่งกาหนดให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานภาพต่าสุดภายในบ้าน เป็นผู้ที่ต้องเชื่อฟังบุพการี สามีและบุตร ขาด
อานาจในการตัดสินใจและไม่เป็นตัวของตัวเอง แม้ว่าบทบาทของความเป็นแม่และเมียได้ลดทอนไปบ้างในสังคม
สมัยใหม่ แต่ภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ออกมาตามสื่อของจีน ยังเป็นลักษณะสร้างมายาคติให้ผู้รับสาร และซ้าเติม
ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ เช่น ข่าวของนักศึกษาหญิงใช้เรือนร่างแลกกับเงิน ข่าวของการแย่งสามีชาวบ้าน แม้กระทั่ง
ข่าวทาผิดกฎหมายของผู้หญิงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ถูกสื่อบิดเบือนว่าเป็นคนไร้เหตุผล ไม่เคารพกฎกติกา
ภาพดาราหญิงในโฆษณาหรือผู้อ่านข่าวที่เน้นรูปลักษณ์หน้าตา เป็นต้น ภาพลักษณ์ที่สื่อออกมาเหล่านี้ดูเหมือนมีแต่
ภาพที่สอดคล้องกับมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยมที่กล่าวว่า มีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแฝงอยู่และผู้หญิงกาลังถูก
เอารัดเอาเปรียบเมื่อมีภาพลักษณ์ปรากฏในสื่อสารมวลชน
ดังนั้นการเลือกศึกษาภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลในภาวะโรคระบาดขณะนี้ น่าจะเป็น
การศึกษาที่เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพราะสื่อโซเชียลเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นการสื่อสารสอง
ทางที่สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกทั้งด้านผู้รับสารและผู้ส่งสาร ต่างจากสื่อมวลชนในอดีต ได้แก่ หนังสือพิมพ์
รายวัน นิตยสาร โทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อทางเดียว อาจกล่าวได้ว่าสื่อโซเชียลเป็น “พื้นที่” ซึ่งเอื้อให้
ผู้คนประกอบสร้างความเป็นตัวตนตลอดจนเพศสภาวะให้ผู้อื่นได้รับรู้มากกว่าสื่อทางเดียวในอดีต สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแก่มนุษยชาติเริ่มต้นที่จีน การศึกษาเพื่อทาความ
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เข้าใจองคาพยพต่าง ๆ ในจีนท่ามกลางสภาวะวิกฤตดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสาคัญ รวมถึงภาพลักษณ์ผู้หญิงที่สื่อออนไลน์
ของจีนทั้งสื่อทางการและสื่อไม่เป็นทางการเผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นการต่อสู้ของขั้วตรงข้ามในสังคมจีนหรือไม่
และอย่างไร ย่อมช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมอีก แง่มุมหนึ่งที่สื่อโซเชียลจีนกาลังนาเสนอให้
โลกรับรู้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
บทความวิจัยต้องการศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนที่ปรากฏในสื่ อโซเชียลจีนท่ามกลางภาวะโรค
ระบาดโควิด-19 ผ่านมุมมองการประกอบสร้างความหมายและมายาคติผ่านสื่อสมัยใหม่
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการ และสื่อโซเชียล
จีน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เวย์ปั๋ว คลิปวิดีโอ บทความออนไลน์ ข้อความแสดงความคิดเห็นตามเว็บสนทนา
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2563 โดยได้ทาการสืบค้นเอกสารด้วยคาศัพท์ภาษาจีน ดังนี้
“女” (nǚ-ผู้ ห ญิ ง ) “巾帼” (jīnguó-ผู้ ห ญิ ง )“疫情”(yìqíng-สภาพโรคระบาด)“女医生” (nǚ
yīshēng-แพทย์ห ญิง ) “肺炎”(fèiyán-ปอดอักเสบ) “方方” (Fāng Fāng-ชื่อนักเขียน) “武汉”
(Wǔhàn–นครอู่ฮั่น) “媒体” (méitǐ-สื่อมวลชน) จากการใช้ search engine ของ baidu และ google
สืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากในจีนได้แก่ Sina Sohu และ qq พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 830 ชิ้น
และการสืบค้นขั้นสูงใน Sina weibo (คล้าย Facebook) ด้วยคาที่นิยมใช้มากเกี่ยวกับผู้หญิงช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด คือ “巾帼” หมายถึง “ผู้หญิง” พบข้อความและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 และผู้หญิง
จีนจานวน 76,475 ชิ้น ทั้งนี้ผู้เขียนได้เลือกเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนท่ามกลางสถานการณ์
ระบาดของโควิด-19 ที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลเป็นหลัก อีกทั้ง ได้เลือกวิเคราะห์เนื้อหานาเสนอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
หรือ application ที่มียอดผู้ติดตามสูงหรือเนื้อหายอดนิยมที่มียอดกดถูกใจ หรือกดแบ่งปันข้อมูลหลักแสนขึ้นไป
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและสื่อออนไลน์
เพื่อนามาประกอบการในการเขียนบทความวิจัย และนาเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยผ่านมุมมองการประกอบ
สร้างความหมายและความจริงผ่านทฤษฎี “มายาคติ” ตามแนวคิดหลังสมัยใหม่
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและแนวคิด
โลกที่แวดล้อมตัวเราประกอบด้วย 2 โลก คือ โลกทางกายภาพ เช่น ท้องฟ้า พื้นดิน ต้นไม้ แม่น้า ผู้คน
สิ่งของ เป็นต้นและโลกแห่งสังคมที่เกิดจากการทางานของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น บริษัท สถานศึกษา รัฐ
297

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ศาสนา สื่อมวลชน เป็นต้ น โดยโลกทางสังคมเกิดจากการให้คานิยาม หรือให้ความหมายแก่สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นโลก
กายภาพรอบตัว (Kaewtep, 2006)
คาว่า “ความเป็นจริง” ที่ยึดถือในสังคมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างจาก
การทางานของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ให้กลายเป็นความเป็นจริงทางสังคม คือคาว่า “วัฒนธรรม” นั่นเอง มนุษย์
สัมผั สโลกแห่งความจริงหรือโลกกายภาพผ่ านผัสสะในร่างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ แต่โ ลกแห่ ง
ความหมาย คือ ความรู้ที่มนุษย์รับมาเพียงบางส่วนจากโลกกายภาพหรือโลกความจริง เพราะมนุษย์ไ ม่สามารถหา
ความจริงแท้แน่นอนจากโลกกายภาพรอบตัว จึงได้กาหนดและอธิบายความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา หรือความรู้
ต่าง ๆ เมื่อสะสมมากขึ้น ก็กลายเป็ นคลั งความรู้ ทัศนคติและค่านิยมจนกลายเป็นความจริงทางสั งคมในที่สุ ด
Kaewtep (2006) กล่าวว่า บทบาทของสื่อมวลชนคือ ตัวกลางระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความหมาย
เพราะสื่อมวลชนทลายกาละและเทศะ ที่มนุษย์รับรู้อย่างจากัดในชีวิตประจาวัน ทาให้มนุษย์มีประสบการณ์ความ
เป็น จริ งจากสื่อมวลชนได้มากกว่า และมนุษย์จะพิจารณารับความจริงและสร้างความหมายจากโลกภายนอก
เหล่านั้นแตกต่างกันตามประสบการณ์ส่วนตัว
การประกอบสร้างความหมายของสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกันแนวคิดเรื่อง “ภาพแบบฉบับตายตัว”หรือ “ภาพ
แทน” ที่จัดแยกประเภทให้กับคนหรือสิ่งของ ด้วยการลดทอนคุณสมบัติอันหลากหลายให้เหลือเพียงบางคุณสมบัติ
(Kaewtep, 2006) “ภาพแทนความจริง ” ของอัตลักษณ์แบบต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นผลผลิตของ
กระแสด้านสารัตถะนิยมที่เตือนให้ตระหนักถึงปัจจัยของอานาจที่ แฝงในกระบวนการสร้างภาพที่ปรากฎอยู่ในสื่อ
ชนิดต่าง ๆ สื่อสารมวลชนได้ลดทอนคุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคคลด้วยวิธีทาให้คุณสมบัติเหล่านั้นสุดขั้วเกินจริง
เพื่อให้เข้าใจง่าย หรือสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา ก่อให้เกิดผลลัพธ์สาคัญคือ อัตลักษณ์ที่หยุดนิ่งและกลายเป็น
คุณสมบัติที่ผู้คนทั่วไปยอมรับไว้ง่ายดาย (Fuengfusakul, 2003, pp. 93-95)
เมื่อมีการประกอบสร้างความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้ว หากต้องการให้ความหมายเหล่านั้นดารงอยู่
ต่อไป จาเป็นต้องพึ่งพาการผลิตซ้าหรือการตอกย้าเพื่อย้าว่าความหมายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนควรยึดถือปฏิบัติตาม
Kaewtep (2006) กล่าวถึง กระบวนการผลิตซ้าเพื่อสอดแทรกอุดมการณ์ไว้ว่า อุดมการณ์เป็นเรื่องนามธรรม
ดังนั้นเราต้องมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมมารองรับ นั่นคือ กระบวนการผลิตซ้า ที่เป็นเครื่องมือทาให้อุดมการณ์นั้น ๆ ดารง
อยู่ต่อไปในสังคม หากขาดการผลิตซ้าอาจส่งผลให้อุดมการณ์เหล่านั้นค่อย ๆ เลือนหายไป ในความคิดเห็นของ
Stuart Hall (2006) เกี่ยวกับการผลิตซ้าในแง่ของระบบความหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การผลิต
ซ้าขึ้นใหม่แต่ยังคงความหมายเดิม และการผลิตซ้าขึ้นใหม่เพื่อสร้างความหมายใหม่ที่ขัดแย้งกับความหมายเดิม
สื่อมวลชนอาจทาหน้าที่สื่อเพิ่มความหมายใหม่ให้กับสิ่งนั้นที่ผู้รับสารรู้ความหมายอยู่แล้ว หรือลบความหมายเดิม
ออกจากการรับรู้ และเพิ่มความหมายใหม่ไปแทนที่ (Fuengfusakul, 2003, p. 97)
การประกอบสร้างความหมายหรือความจริงดังกล่าวเป็นสิ่งที่เรียกว่า “มายาคติ” ตามแนวคิดหลังสมัยใหม่
Roland Barthes (2015) นั ก คิ ด คนส าคั ญ ผู้ พั ฒ นาแนวคิ ด “สั ญ ศาสตร์ ” ให้ แ พร่ ห ลายได้ วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ
ความหมายของสัญญะว่าเป็นการสื่อความหมายในระดับลึกและเกี่ยวกับวัฒนธรรม เขาเสนอว่า สัญญะแต่ละหน่วย
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ไม่ได้อยู่ได้โดยลาพัง แต่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ประกอบเป็นโครงสร้างเพื่อสื่อความหมาย นอกจากนั้น
”มายาคติ” ที่ปรากฏในกระบวนการใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความหลอกลวง ซ่อนเร้นและอา
พรางความหมายแท้จริง “มายาคติ” จึงไม่ได้มาในรูปแบบการใช้ภาษาเท่านั้น แต่มาจากสิ่งอื่นก็ได้ เช่น ข่าวสาร
โฆษณา เรื่องเล่า ภาพแทน ภาพถ่าย ภาพยนตร์ กีฬา เป็นต้น ไม่มีรูปแบบตายตัว ทุกสิ่งรอบตัวมนุษย์เป็นมายาคติ
ได้ทั้งนั้น โดยผ่านการสร้างวาทกรรม กระบวนการทางานของมายาคติเป็นลักษณะการทางานของสัญญะที่มีมา
ก่อนแล้ว แต่มายาคตินาเอาสัญญะเหล่านี้มากลับหรือเปลี่ยนมันให้เป็นรูปสัญญะใหม่ เพื่อสื่อความหมายสัญญะ
ใหม่หรือสร้างความคิดใหม่ขึ้นมา Barthes “ได้นาเรื่อง “สัญญะ” ไปเชื่อมร้อยกับเรื่อง “โครงสร้างอานาจ” ด้วย
การตอบค าถามว่ า พลั งของสั ญ ญะ/ภาษาเหล่ านั้ น มาจากไหน คาตอบก็ คื อ พลั งของสั ญ ญะอยู่ ที่ ก ารสร้ า ง
ความหมายให้คนเกิดการยอมรับร่วมกัน เมื่อผู้คนยอมทาตามระบบเพราะใช้รหัสและสัญญะเดียวกัน ดังนั้น สัญญะ
จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอานาจที่ว่า ใครมีอานาจในการสร้าง/กาหนดความหมาย และใครมีอานาจในการ
สร้ า งรหั ส ผู้ นั้ น ก็ มี อ านาจอย่ า งแท้ จ ริ ง ในสั ง คม” (Kaewtep, 2006, p. 273; Sangkapanthanonth, 2013)
ขณะเดียวกันในสังคมก็มีมายาคติหลักที่เบียดขับกีดกันมายาคติอื่นออกจากพื้นที่ในสังคม ความสัมพันธ์ในสังคมทุก
ชนิดเป็นความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ดารงอยู่ ท่ามกลางขัดแย้งระหว่างมายาคติชุดต่าง ๆ มายาคติหลักจะใช้อานาจที่
เหนือกว่ากดทับให้มายาคติอื่นมีความผิดปกติและไม่ได้มาตรฐานทางสังคม เช่นเดียวกับการกาหนดมายาคติ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงที่ต้องมีรูปลักษณ์สวยงามตามอุดมคติของเพศชาย หากผู้หญิงที่ไม่ได้มาตรฐาน
เหล่านี้ ก็จาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการแต่งตัวปรุงโฉม ทางานบ้านและมีผีมือทาอาหาร มิฉะนั้น
ผู้หญิงที่ไม่ได้มาตรฐานอาจถูกทาให้เป็น “คนอื่น” ที่ไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมชายเป็นใหญ่ และควรมีพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมอยู่ แต่ในบ้ าน วาทกรรมดังกล่ าวถูกตอกย้ามาทุกยุคทุกสมัย เป็นมายาคติที่ถูกบัญญัติโดยผู้ช ายหรือ
ระบอบปิตาธิปไตยที่สร้างอานาจไหลเวียนอยู่ทุกปริมณฑลในสังคม รวมถึงใช้อานาจเหล่านั้นครอบงาเพศหญิงไปใน
ตัว เพื่อลดทอนศักยภาพด้านอื่นของผู้หญิงที่อาจสั่นคลอนอานาจของระบอบชายเป็นใหญ่ มายาคติความงามจึง
เป็นเสมือนเครื่องมือการควบคุมผู้หญิงทางสังคม และผู้หญิงอาจแตกแยกแย่งชิงกันเพื่อความงามที่อยู่ในการจ้อง
มองของเพศชาย (Fuengfusakul, 2003)
โซเชียลมีเดีย เป็นสื่ออีกรูปแบบที่มพี ลวัตในการประกอบการสร้าง “ความจริง” หรือ “มายาคติ” ให้สังคม
ตลอดเวลา สื่อสมัยใหม่ดังกล่าวสื่อสารเนื้อหาด้วยวิธีที่หลากหลายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้การสื่อสารในโลกออนไลน์รูปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์ม เช่น คลิปวิดีโอ การถ่ายทอดสด การเขียนกระทู้ การโต้ตอบบนกระดาน
สนทนา การเขียนบันทึกประจาวัน เป็นต้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ศักยภาพของโซเชียลมีเดียที่ข้ามมิติ
ทางกาละและเทศะ ทาให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้สื่อมวลชนรู ปแบบเดิม
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น เสื่อมความนิยมลง และบ่อยครั้งสื่อมวลชนรูป แบบเดิมเหล่านี้กลับต้องหันมา
ตามกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อความอยู่รอด เพราะความได้เปรียบของสังคมสื่อโซเชีย ลที่สื่อสารอย่างไร้พรมแดนและ
เสรี และด้วยความที่โซเชียลมีเดียมีลักษณะเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์สองทางในรูปแบบการสนทนา การแสดง
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ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด การโพสต์หรือแชร์คลิปวิ ดีโอ ภาพนิ่ง ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น
ประยุกต์บนเว็บไซต์ ทาให้อานาจในการสร้างประกอบสร้างความจริงไม่ได้ตกอยู่ในมือผู้ถือครองอานาจแต่เพียงฝ่าย
เดียวอีกต่อไป อานาจในการประกอบสร้างความจริงได้กระจายไปสู่มือ ผู้คนทุกชนชั้น จึงมีการคล้อยตาม ต่อรอง
หรือต่อต้านเชิงอานาจปรากฏให้เห็น ทั่วไปบนโซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์ปะทะสังสรรค์เชิงอานาจดังกล่าวมีความ
เข้มข้นมากน้อยเพียงใด ยังขึ้นอยู่กับมาตรการจัดการควบคุมโซเชียลมีเดียของแต่ละประเทศ จึงเห็นได้ว่าโซเชียล
มีเดียมีพลังอานาจสูงมากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้คนถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้าน และหลีกเลี่ยงการ
ปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะในโลกกายภาพ
มายาคติของการเคลื่อนย้ายจากปริมณฑลส่วนตัวสู่ปริมณฑลสาธารณะของผู้หญิงจีนบนสื่อ
อาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงจีนได้เคลื่อนย้ายออกจากปริมณฑลส่วนตัวมาสู่ปริมณฑลสาธารณะหลังการล่มสลาย
ของระบอบศักดินาของจีน เมื่อซุนยัตเซ็นได้ออกคาสั่งห้ามผู้หญิงจีนรัดเท้าอีกต่อไป เหมือนเป็นสัญญาณการปลด
แอกผู้หญิงจีนที่ถูกจากัดพื้นที่การประกอบกิจกรรมส่วนใหญ่ในปริมณฑลส่วนตัว และให้เสรีภาพแก่ผู้หญิงในการ
ก้าวสู่ปริมณฑลสาธารณะมากขึ้น กลุ่มปัญญาชนผู้หญิงจีน ที่เคยรับการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่ น เริ่มปรากฏตัว
เรียกร้องสิทธิสตรีในยุคปลายราชวงศ์ชิง เรียกร้องให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาและโจมตีการเมืองการปกครองด้วยการ
เผยแพร่ บ ทความในหนั งสื อพิมพ์ กลุ่ มปั ญญาชนสตรีกลุ่มแรกนี้ได้รวมตัว กันผลิ ตสื่อสิ่ งพิมพ์จานวนมาก เพื่อ
เผยแพร่แนวคิดเรียกร้องความเสมอภาคและปลดแอกผู้หญิงจีน และรณรงค์ให้ผู้หญิงจีนลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้อง
ความเป็นธรรม (Wang, 2011) ภาพลักษณ์ของปัญญาชนผู้หญิงในยุคการเคลื่อนไหว 4 พฤษภา 1919 ที่ปรากฏ
ตามสื่ อสิ่ งพิมพ์ขณะนั้ น คือ ภาพลั กษณ์ของหญิงแกร่งที่ต่อสู้ เพื่อสตรี พวกเธอเข้าร่วมกระแสการเคลื่อนไหว
เรียกร้องสิทธิสตรีในเซี่ยงไฮ้และเข้าร่วมกิจกรรมสงครามต่อต้านญี่ปุ่น การปลดแอกผู้หญิงจีนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การปลดปล่ อ ยประเทศให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยตามเส้ น ทางสั ง คมนิ ย มด้ ว ยอุ ด มการณ์ ม าร์ ก ซิ ส ม์ (Lei, 2019)
ภาพลักษณ์ของหญิงจีนในยุคนี้จึงมีหน้าที่เป็น “พลเมืองดี” ของสังคมที่มีหน้าที่ในการปลดปล่อยผู้หญิง ศึกษา
เรียนรู้แนวคิดการเมือง เข้าร่วมขบวนการปลดแอกชาติร่วมกับผู้ชายอย่างเข้มแข็ง สร้างสรรค์ประเทศชาติตาม
แนวทางรัฐบาล หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ผู้หญิงยังถูกครอบงาด้วยผู้มีอานาจในการ
ปกครองประเทศจีนที่เรียกร้องให้เธอปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี แม้ว่าพวกเธอจะก้าวสู่ปริมณฑลสาธารณะ
แล้ว แต่บทบาทหน้าที่ยังกระทาตามความคาดหวังของระบอบปิตาธิปไตยเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพลักษณ์
ผู้หญิงจีน ในโลกความเป็น จริงคือ ภาพของผู้มีส่วนในการปฏิวัติไปสู่ เส้นทางประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมตาม
แนวคิดปลดแอกของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ทว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะอย่าง โทรทัศน์ ภาพยนตร์
หนังสือพิมพ์ โฆษณา ยังคงหยุดนิ่งตายตัวอยู่ในบทบาทของความเป็นแม่และเมียที่ยังก้าวไม่พ้นธรณีประตูบ้าน
ยุคปฏิรูปเปิดประเทศในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นช่วงที่จีนก้าวสู่โลกภายนอกและเริ่มได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกมากขึ้น ลัทธิบริโภคนิยมรวมถึงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคืบคลานเข้าสู่จีน สภาพเศรษฐกิจและสังคมยุค 4
ทันสมัยในทศวรรษที่ 1980 ของเติ้งเสี่ยวผิงเรียกร้องให้ผู้หญิงปรากฏตัวบนปริมณฑลสาธารณะมากกว่าเดิมด้วย
ความจาเป็นของอาชีพหน้าที่การงาน ภาพลักษณ์ผู้หญิงที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ จึงมีภาพของผู้หญิง
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ยุคใหม่และภาพของผู้หญิงแนวจารีตผสมผสานกัน ภาพลักษณ์ในโฆษณาของผู้หญิงอยู่ในรูปแบบเน้นความงามของ
รูปร่างภายนอกที่ตัดสินจากสายตาเพศชาย เช่น โฆษณาเครื่องสาอาง ยาสระผม แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะมีภาพลักษณ์
แม่บ้านทันสมัยปรากฏไปพร้อมกัน สังเกตได้จากรายการทีวีเกี่ยวกับผู้ หญิงมีรูปแบบเป็นกันเองและเน้นการพูดคุย
ซักถามเรื่องส่วนตัวมากกว่าหน้าที่การงาน ด้วยเหตุที่ผู้ผลิตรายการทาจากมุมมองเพศชาย ภาพการเคียงคู่กัน
ระหว่างผู้อ่านข่าวชายกับหญิง ทาให้แลดูเหมือนการให้ความเสมอภาพทางเพศ แต่อย่างไรก็ดี รูปลักษณ์ของผู้อ่าน
ข่าวหญิงก็มีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้ชมสนใจข่าวด้วยเช่นกัน รัฐบาลจีนยังได้ออกนโยบายสนับสนุนให้ผู้หญิงมีงานทามาก
ขึ้น ผู้หญิงมีเสรีภาพและมีหนทางพัฒนาตนเองชัดเจน “แนวทางหลักในการพัฒนาผู้หญิงจีน” ของรัฐระบุให้สังคม
เผยแพร่ แนวทางพัฒ นาและบทบาทผู้ห ญิงยุคใหม่ ประกาศให้ ผู้ห ญิงและผู้ ชายมีความเสมอภาคกันทั้งในด้าน
ผลประโยชน์และสถานภาพ อีกทั้งสั่งห้ามสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพหรือเขียนข่าวในเชิงลบหลู่ดูหมิ่ นผู้หญิง เพื่อแก้ไข
สภาพอคติที่มีต่อเพศหญิงในสังคม (Zhou, 2014) รายการทีวีเกี่ยวกับผู้หญิงจึงออกแพร่ภาพมากขึ้น เพื่อนาเสนอ
ภาพผู้หญิงทางานอาชีพต่าง ๆ และให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนที่ถือว่าเป็นตัวแทนของ
เพศชายอย่างหนังสือพิมพ์ กลับนาเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงน้อยมาก หนังสือพิมพ์ทางการเช่น หนังสือพิมพ์ประชน
ชน หนังสือพิมพ์กวงหมิง หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ เป็นต้น ตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงเพียง 9% ขณะที่ข่าวเกี่ยวกับ
ผู้ชายมีมากถึง 91% (Wang, 2011)
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นับแต่ยุคปฏิรูปเปิดประเทศเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน การนาเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงใน
สื่อมวลชน ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนจีนจัดวางหรือสร้าง “ภาพแทน” ตามรูปแบบโครงสร้างระบอบปิตาธิปไตย
อานาจดังกล่าวตรวจสอบพื้นที่แสดงตัวตนของผู้หญิงที่ปราฎตามสื่อมวลชนในอดีตอย่างเข้มงวดผ่านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แม้ว่าผู้ผลิตสารบางส่วนจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ภาพลักษณ์ที่หลากหลาย
ในสังคมของผู้หญิงจีนถูกกาหนดตายตัวให้อยู่ในรูปแบบดังนี้ 1. ผู้หญิงรูปลักษณ์ภายนอกสวย รู้จักแต่งตัว มีรสนิยม
ในการเลือกซื้อสินค้า 2. ภาพลักษณ์ความงามภายในคือ บทบาทมารดาผู้มีจิตใจดีงาม กตัญ ญูต่อบุพการี เข้าอก
เข้าใจมนุษย์ 3. มีความรู้และความสามารถ มีหน้าที่การงานที่เป็นเอกเทศ ดูแลครอบครัวได้ดี อาจกล่าวได้ว่า
ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนยุคใหม่ต้องเพียบพร้อมทั้งคุณสมบัติของกุลสตรีในปริมณฑลส่วนตัวและผู้หญิงเก่งในปริมณฑล
สาธารณะตามปฏิบัติการของอานาจที่ผลิ ตซ้าความหมายเดิมคือ บทบาทแม่และเมีย และเพิ่มความหมายใหม่
เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงทันสมัยที่ยังไม่ทิ้งบทบาทเดิมในครอบครัว เนื่องจากทางการจีนเห็นความสาคัญของผู้หญิง
ที่ควรก้าวสู่ระบอบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบการตลาด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นควบคู่ ไปกับ
ผู้ชาย
ขณะที่ โซเชียลมีเดีย ซึ่ง เป็นสื่อสองทางแบบเรียลไทม์และทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้ได้สร้างภาพลักษณ์
ผู้หญิงจีนในเชิงลบจานวนมาก ทั้งที่พื้นที่บนโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่แห่งการปะทะสังสรรค์ของอานาจที่หลากหลาย
และผู้หญิงจีนบางส่วนก็เลือกแสดงสิทธิเสรีภาพและเสียงของพวกเธอบนพื้นที่นี้เพื่อตอบโต้อานาจชายเป็นใหญ่ แต่
ผลจากการวิจัยของนักวิชาการจีนกลับพบว่า ข่าวหรือเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียรวมถึงกระทู้ข้อความที่ตอบโต้กัน
เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีส่วนมากเป็นไปในเชิงลบ เช่น กรณีการถ่ายทอดสดภาพเซ็กซี่ของเจ้าของเพจแห่งหนึ่งที่
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ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทางออนไลน์ว่าเป็นการหาเงินด้วยการขายเรือนร่าง เพราะมีผู้ชมเพจโอน
เงินให้เจ้าของเพจเป็นจานวนมากเมื่อรับชมคลิปดังกล่าว แต่เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าผู้หญิงถูกชักชวนจากแฟน
หนุ่มให้ร่วมกันทาคลิป วิดีโอ เมื่อได้เงินก็นามาแบ่งปันกัน ปรากฏว่าข่าวสารที่นาเสนออกมาเป็นไปในเชิงตาหนิ
ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว (Feng & Jie, 2015) หรือภาพลักษณ์คนขับรถผู้หญิงที่มักก่อให้เกิดปัญหาการจราจร สวน
ทางกับสถิติของผู้ทาผิดกฎจราจรที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ดังกรณีรถเก๋งที่มีคนขั บเป็นผู้หญิงชนกับรถโดยสาร
ประจาทางที่นครฉงชิ่งเมื่อปี 2018 และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง 15 คน ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์และบริภาษ
คนขับผู้หญิงอย่างรุนแรงในโลกโซเชียล กล่าวหาว่าคนขับผู้หญิงไม่มีสมาธิในการขับรถ ขับรถด้วยความประมาทจึ ง
ชนกับรถโดยสารประจาทางที่สวนมาข้างหน้า ไม่ได้ตาหนิคนขับรถโดยสารประจาทางผู้ชายว่าขับรถเป็นอย่างไร
แต่ข้อเท็จจริงคือ คนขับรถโดยสารประจาทางเป็นฝ่ายผิด แต่โลกโซเชียลได้ตัดสินไปแล้วว่าผู้หญิงผิด (Yang, 2019)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่บนโซเชียลจะให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเชิงลบจานวนมาก แต่ก็ ได้กลายเป็นพื้นที่ตอบ
โต้เชิงอานาจเพศชายของผู้หญิงได้เช่นกัน ดังกรณีของข่าวบล็อกเกอร์สาว Your Highness Qiao Biluo อาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปตกแต่งรูปร่างหน้าตาและเสียงพูดให้เป็นวัยรุ่นขณะถ่ายทอดสดบนโซเชียล และทา
สถิติเป็นบล็อกเกอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดบนช่อง Douyu ของจีนเมื่อปี 2019 จนกระทั่งเกิดเหตุผิดพลาดทาง
เทคนิ ค ทาให้ ขณะถ่ายทอดสด ภาพหญิงวัยกลางคนวัย 58 ปี ที่เป็นตัว ตนจริงเปิดเผยออกมา สร้างความตื่น
ตระหนกให้โลกโซเชียลทั้งในจีนและต่างประเทศเมื่อปลายปี 2019 เมื่อความจริงถูกเปิดเผย เป็นผลให้เจ้าของช่อง
ที่เธอถ่ายทอดสด ตัดสินใจปิดบล็อกของเธอทันทีด้วยเหตุผลว่าหลอกลวงชาวอินเทอร์เน็ต และชาวอินเทอร์เน็ต
โจมตีบล็อกเกอร์สาววัยกลางคนผู้นี้อย่างดุเดือดรุนแรง (Yang, 2019) บล็อกเกอร์สาวผู้นี้ใช้ช่องทางบนโลกโซเชียล
ที่เป็นโลกเสมือนจริงให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พื้นที่บนโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่ต่อรองเชิงอานาจ
กับเพศชายจนประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง ภาพลักษณ์หญิงสาวสวยของเธอที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลเป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ชาย แต่เมื่อผู้ติดตามเพศชายพบตัวตนในโลกความจริงว่าไม่ได้มีรูปลักษณ์ในอุดมคติดังคาดหวัง
กลับโจมตีเธอต่าง ๆ นานา
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. ภาพลักษณ์ “นางฟ้าชุดขาว” กับพันธกิจช่วยเหลือมนุษยชาติท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในจีน
ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ย่ อ มเห็ น ได้ ว่ า ภาพลั ก ษณ์ ผู้ ห ญิ ง จี น ที่ ป รากฏตามสื่ อ สารมวลชนจี น มั ก จะเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างหยุดนิ่งตายตัวตามมาตรฐานระบอบปิตาธิปไตย แต่ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนที่เผยแพร่บนโซเชียล
มีเดียกลับดูหลากหลายขึ้น และพื้นที่ดังกล่าวยังกลายเป็นสนามในการต่อรองอานาจเพศชายได้ด้วยในบางครั้ง
แม้ว่าท้ายสุดแล้วผู้หญิงที่ท้าทายอานาจต้องถูกอานาจหลักเบียดขับออกจากสนามประลองอานาจ
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีจุดเริ่มต้นที่นครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑล
หูเป่ย์ของจีนซึ่งปรากฏบนโซเชียลมีเดียดูมีความน่าสนใจ เมื่อทั่วโลกจับตามองการจัดการภาวะวิกฤตดังกล่าวของ
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ผู้ น าจี น ภาพลั กษณ์ ผู้ ห ญิ งจี น ที่ น าเสนอบนโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ พ บมากที่ สุ ด คือ บุค ลากรทางการแพทย์ ผู้ ห ญิ ง ผู้
เปรียบเสมือนนางฟ้าในชุดสีขาว ที่กอบกู้ชีวิตมวลมนุษยชาติ ภาพลักษณ์นางฟ้าชุดขาวดังกล่าว อาจสรุปได้ดังนี้
1.1 หญิงสาวผู้กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้
สถิติทางการจีนระบุว่าจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมต่อต้านโรคระบาดโควิด-19 ในจีนเป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ ช าย สถิติทางการจี น เมื่อวัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางจากทั่ว
ประเทศจีนเพื่อไปป้องกันโรคระบาด ณ นครอู่ฮั่น มีจานวน 198,000 คน ในจานวนนั้นเป็นพยาบาล 140,000 คน
(Huaxia Jingwei Net, 2020) และในบรรดาบุคลากรผู้หญิงเหล่านั้น คือ กลุ่มวัยรุ่นที่เกิดระหว่างทศวรรษ 19801990 เป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเริ่มแต่งงาน มีครอบครัว บางคนก็มีลูกแล้ว คลิปวิดีโอนางพยาบาลสาววัยรุ่นจีนจานวน
31 คนในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครอู่ฮั่น โกนศีรษะจนโล้นที่เผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นภาพที่ติดตาตรึงใจผู้คนในช่วง
การระบาดของโรคโควิด-19 พวกเธอยินดีโกนศีรษะหรือตัดผมให้สั้น ที่สุด เพื่อให้เหงื่อออกน้อย เพราะเหงื่อเป็น
อาหารของเชื้อโรค ตลอดจนลดความเสี่ยงของผมที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสติดเชื้อสู่ผู้อื่น พยาบาลสาวเหล่านี้
ให้สัมภาษณ์ว่า ตัดผมแล้วทาให้สะดวกในการสวมชุดป้องกันโรคระบาด การดูแลผู้ป่วยทาให้ไม่มีเวลาอาบน้าสระ
ผมทุกวัน ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่านี่เป็นสมรภูมิต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิต เป็นเดิมพัน และต้องชนะเท่านั้น (Xinhuanet,
2020) ข่าวหรือคลิป วิดีโอที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลให้สมญานามพวกเธอหลากหลาย เช่น จอมยุทธ์หญิงชุดขาว
（白衣女侠） นักรบหญิง （女战士） สตรีเหล็ก （铁女） วีรบุรุษหญิง （巾帼英雄）
เทพธิดา （女神） ครึ่งโลก （半边天） (ชาวจีนถือว่า ผู้หญิงและผู้ชายต่างมีความสาคัญและรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่บนโลกกันคนละครึ่ง) หญิงเหล็ก （铁娘子） ล้วนแต่เป็นคาที่สื่อความหมายถึงความกล้าหาญเด็ด
เดี่ยวของบุคลากรทางการแพทย์ผู้หญิงกลุ่มนี้ คาที่ค้นหาพบมากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงในช่วงวิกฤตโรคระบาดคือคาว่า
“Jinguo” อ่านว่า “จินกั๋ว” （巾帼） ความหมายเดิมคือ เครื่องประดับบนศีรษะของผู้หญิง แต่ภายหลังนามา
เรียกผู้หญิงในเชิงยกย่องว่า “巾帼”
สื่อโซเชียลของจีนยังนาเสนอภาพอาสาสมัครสาธารณสุขผู้หญิงจีนจากทั่วประเทศรวมกลุ่มกันเดินทางสู่
นครอู่ฮั่น เพื่อช่วยต่อสู้โรคระบาด รายงานข่าวเหล่านี้ระบุคล้ายคลึงกันว่าอาสาสมัครสาธารณสุขผู้หญิงยินดีสมัคร
เข้าร่ ว มโครงการด้ ว ยตนเอง บางคนสมัครร่ ว มโครงการแล้ ว จึงบอกให้ ครอบครัว รู้ แต่ ทุกคนในบ้ านล้ ว นแต่
สนับสนุนความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพวกเธอ และรู้สึกภาคภูมิใจที่สมาชิกในครอบครัวเป็น ส่วนหนึ่งของพันธกิจ
เพื่อชาติ ดังคาให้สัมภาษณ์ของอาสาสมัครหญิงผู้หนึ่งว่า
“ฉันทำหน้ำที่รักษำพยำบำล เมื่อเห็นเพื่อร่วมอำชีพจำกทุกพื้นที่ในประเทศต่ำงไปกันแล้ว ฉันก็คิดมำตลอด
ว่ำว่ำต้องหำโอกำสไปร่วมสนับสนุนที่แนวหน้ำสักครั้ง” (Peoplenet, 2020)
นอกจากนั้น เวย์ปั๋วหลายแห่งยังได้นาเสนอข่าวการเสียชีวิตของแพทย์หญิงนาม Xia Sisi (夏思思) วัย
29 ปี ที่ป ฏิ บั ติงานรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคโควิด -19 และติดเชื้อไวรัส โรคนี้ สร้า งความเศร้าสะเทื อนใจให้ บ รรดาชาว
อิน เทอร์ เน็ ตจี น มาก (Xinlang Caijing, 2020) ทาให้ มีการส่ งต่อข้อความเรื่องราวการเสี ยชีวิตของแพทย์ห ญิง
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ดังกล่าวออกไปมากมายพร้อมข้อความสรรเสริญความเสียสละของแพทย์หญิงผู้นี้ อีกทั้งคลิปวิดีโอการส่งคุณหมอ
กลับบ้านราววีรบุรุษของผู้คนและประชาชนจีน ทาให้ภาพลักษณ์ของพวกเธอโดดเด่นยิ่งขึ้นในสื่อโซเชียล
1.2 ภาพลักษณ์ “ผู้นา” ที่ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างท่ามกลางภาวะวิกฤต
ผู้รายงานพบโรคโควิด-19 เป็นคนแรกของโลกคือ แพทย์หญิงชาวจีนนามว่า Zhang Jixian （张继
先） เป็นแพทย์ประจาแผนกโรคระบบทางเดินหายใจและโรคร้ายแรงที่โรงพยาบาลในมณฑลหูเป่ย์ เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2019 แพทย์หญิงผู้นี้ได้ตรวจรักษาสามีภรรยาวัยชราคู่หนึ่งที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการไอ เมื่อเอ็กซเรย์
ปอดแล้วพบว่าอาการปอดอักเสบจากไวรัสไม่ เหมือนกับโรคทั่วไป วันเดียวกัน มีครอบครัวคนไข้อีกครอบครัวมา
ตรวจและมีอาการคล้ายกั บสามีภรรยาคู่แรกที่เพิ่งตรวจไป ทาให้เธอสงสัยว่าน่ าจะเป็นการติดเชื้อในครอบครัว
เดียวกัน ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะมีอาการเดียวกันทั้งครอบครัว จึงได้จัดสถานที่ในโรงพยาบาลเป็นพิเศษเพื่อดูอาการ
คนไข้เหล่านี้ พร้อมเบิกหน้ากากทางการแพทย์ N 95 มาใช้งาน ทั้งซื้อชุดป้องกันโรคระบาดมาสวมใส่ ผู้ป่วยโรค
ดังกล่าวเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็วช่วงตรุษจีน เห็นได้ว่าเป็นโรคระบาดที่แพร่เชื้อเร็วมาก และเธอไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน แต่เธอก็เป็นผู้นาในการสั่งการรักษาคนไข้เหล่านี้และพยายามควบคุมสถานการณ์ที่ระบาดรุนแรงอย่างสุด
ความสามารถ (Changjiang Daily, 2020)
นอกจากแพทย์หญิงที่ตรวจพบโรคโควิด-19 คนแรกแล้ว หนังสือพิมพ์ประชาชนยังได้ประกาศยกย่อง
บุคลากรแนวหน้าที่เป็นแบบอย่างแห่งการต่อสู้โรคระบาด 8 คน และในจานวนนั้น 3 คนเป็นผู้หญิง คนแรกได้แก่
แพทย์หญิง Li Lanjuan （李兰娟） อดีตผู้เชี่ยวชาญโรค SARS และเป็นผู้แนะนาให้รัฐบาลจีนสั่งปิดนครอู่ฮั่น
อย่างเบ็ดเสร็จ หลังจากที่แพทย์หญิงผู้นี้ได้รับคาสั่งจากทางการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อู่ฮั่น ชาวอินเทอร์เน็ต
จีนยกย่องเธอเป็นวีรบุรุษหญิงในสมรภูมิโรคระบาดหรือ “คุณยายผู้วิ่งแข่งกับไวรัส” คนถัดมาคือ Qiao Jie （乔
杰） แพทย์ผู้ชานาญด้านสูตินารีเวช ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทพด้านภาวะการเจริญพันธุ์ ” แพทย์หญิงผู้นี้
พยายามใช้ ค วามเชี่ ย วชาญรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น แม่ แ ละเด็ ก ผู้ ติ ด โรคระบาด และเป็ น คนแรกที่ น าความรู้ กั บ
ประสบการณ์ในการรั กษามาเขียนเป็ นแผนการรักษาโรคโควิด -19 ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก คนที่สาม คือ
Chen Wei (陈薇) แพทย์หญิงที่ทดลองค้นคว้าวัคซีนต้านโควิด-19 คนแรกของจีน (Wangyi, 2020) ภาพลักษณ์
ความเป็น “ผู้น า” ในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ของแพทย์ห ญิงเหล่านี้ เป็นแบบอย่างที่
ทางการจีนยกย่องให้ผู้คนปฏิบัติตาม
Jiao Yahui （焦雅辉） รองผู้อานวยการ The National Health and Safety Commission, the
Medical Administration and Hospital Authority ของจีน เป็นผู้บริหารแถวหน้าคนหนึ่งที่ชาวอินเทอร์เน็ตจีน
เห็นว่าเป็นหญิงแกร่งอีกคนในช่วงโรคระบาด ชื่อของเธอถูกค้นหาในเวย์ปั๋วมากที่สุดช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่
อู่ฮั่น เธอปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกของรัฐบาลที่คอยรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ นครอู่ฮั่น ภาพลักษณ์ที่ชาว
จีนเห็นเธอในสื่อคือ โฆษกที่รายงานข่าวสดจากข้อมูลทั้งหมดในสมอง เมื่ออยู่ท่ามกลางแพทย์ผู้เชียวชาญและร่วม
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แถลงข่าว เธอมีท่าทีสุขุมและตอบคาถามชัดเจน ภาพลักษณ์ที่ทุกคนสรุปไว้คือ “มืออาชีพ คล่องแคล่ว เฉลียว
ฉลาด” (Huo, 2020) ดังเช่นความคิดเห็นหนึ่งในเวย์ปั๋วของสานักข่าวซินหัวกล่าวว่า
“รองผู้อำนวยกำร Jiao เป็นข้ำรำชกำรแบบอย่ำงที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเฉลียวฉลำดรอบรู้ พูดตรงไปตรงมำ
ถ่อมตน รับผิดชอบงำนสูง มีวำทศิลป์ต่อหน้ำผู้ชม” (Gao, 2020)
ขณะเดียวกันในความแข็งแกร่งก็แฝงไว้ซึ่งความโอนโยน เมื่อ Jiao Yahui ร้องไห้ต่อหน้าสื่อมวลชนถึง 4
ครั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ครั้งแรกตอนเห็นนางพยาบาลโกนศีรษะ ครั้งต่อมาคือ ตอนส่งบุคลากรการแพทย์จาก
เทีย นจิ น กลั บ บ้ าน ครั้ งที่ 3 ตอนนั กข่ าวสั ม ภาษณ์ ถึงบุ คลากรทางการแพทย์ เธอซาบซึ้ งใจว่าทุก คนสมั ครใจ
ปฏิบัติงานและยินดีอยู่อู่ฮั่นต่อเพื่อรักษาคนไข้ และครั้งสุดท้ายตอนเธอเดินทางออกจากอู่ฮั่นกลับบ้านและยกย่อง
ว่าอู่ฮั่นเป็นเมืองแห่งวีรบุรุษ ชาวอู่ฮั่นทุกคนคือ วีรบุรุษ นอกจากภาพโฆษกของทางการ Jiao Yahui ยังทาหน้าที่ใน
ฐานะผู้บริหารคนหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาล ที่เดินทางไปทุกพื้นที่ในอู่ฮั่น เพื่อรับทราบสภาพการณ์โรคระบาดและ
ประสานงานช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้ (Nanfang Dushi Daily, 2020)
1.3 พันธกิจชาติมาก่อนภารกิจ “แม่” และ “เมีย”
ภาพลักษณ์ความเป็น “แม่” และ “เมีย” ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียล
เป็นภาพแห่งความประทับใจที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงควรละทิ้งสถานภาพดังกล่าวชั่วคราวเพื่อพันธกิจของชาติ ผู้
เดินทางไปทางานที่อู่ฮั่นกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง และด้วยเหตุที่บุคลากรสาธารณสุขของจีนไม่พอ แม้แต่บุคลากรทางการ
แพทย์หญิงที่กาลังตั้งครรภ์ก็ต้องไปทางานป้องกันโรคระบาดด้วย รวมถึงข้าราชการและนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิง ข่าว
และคลิปที่มียอดผู้ชมจานวนมากคือ ข่าวการกอดกลางอากาศระหว่างนางพยาบาลคนหนึ่งกับลูกสาว เมื่อแม่ที่เป็น
พยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลอยากรับประทานเกี๊ยว ลูกสาวพร้อมพ่อจึงนาเกี๊ยวมาส่งให้ทาน แต่ลูก
สาวกับแม่ไม่สามารถสวมกอดกันได้เพราะกลัวจะติดเชื้อไวรัส จึงมีภาพแม่ลูกกางมือกอดอากาศปรากฏในสื่อโซ
เชียล ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อภาพเหตุการณ์นี้อย่างเช่น
“เธอเป็นแม่ที่จิตใจดีงำม เหมือนผู้หญิงคนอื่น แต่ต้องรับผิดชอบมำกกว่ำคนอื่น”
“น้ ำตำ! ใครก็มี ครอบครั ว แต่ เพื่ อผู้ ป่ว ย พวกเธอจึง ต้อ งเลื อ กยื นหยัด เผชิญ หน้ ำกั บวิ กฤตและควำม
ยำกลำบำก ขอแสดงกำรคำรวะ”
“ขอคำรวะมำยังบุคลำกรทำงกำรแพทย์แนวหน้ำทุ กคน ขอบคุณควำมยำกลำบำกของพวกคุณ ขอให้อยู่
รอดปลอดภัย”
“บรรดำผู้ปฏิบัติกำรทวนกระแสขณะนี้ เป็นลูกสำวของคนอื่น บ้ำงก็คือแม่ของคนอื่น”
“พวกเธอเป็นวีรบุรุษ สำหรับพวกเรำที่เป็นคนธรรมดำ ต้องเชื่อฟังอยู่ในบ้ำน อย่ำได้เพิ่มงำนให้พวกเธอ
อีก”
“ขอแสดงควำมคำรวะมำยังบรรดำนำงฟ้ำชุดขำว พวกคุณจะต้องปลอดภัย”
(Zhongguo Xinwenwang Pinglun, 2020)
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ภาพข่าวและคลิปการ์ตูนเล่าเรื่องแรงบันดาลใจของแพทย์หญิงผู้หนึ่งที่เคยเห็นแม่ซึ่งเคยเป็นแพทย์และ
ต่อสู้กับโรค SARS มาก่อน ทาให้เธอสมัครเป็นแพทย์อาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ที่ นครอู่ฮั่นเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโค
วิด-19 หนังสือพิมพ์ทางการจีนยกย่องแม่ลูกคู่นี้ว่าเป็น “แบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของกันและกัน ” (Long,
2020) นอกจากนั้นยังมีแม่ลูกอีกคู่หนึ่งที่ผู้เป็นแม่ตอนแรกไม่ยอมบอกลูกสาวว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 เพราะเกรง
ว่าลูกสาวจะเป็นห่วง ส่วนลูกสาวปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยอยู่ที่อู่ฮั่นทราบอาการป่วยของแม่ตั้งแต่ต้นแล้ว
เพียงแต่เสแสร้งทาเป็นไม่รู้ เพื่อให้แม่รับการรักษาอย่างสบายใจ เพราะเชื่อคาพูดของแม่ว่า “ต้องละทิ้งบ้านเล็ก
เพื่อบ้านใหญ่ (ประเทศชาติ)” และเชื่อว่าการตอบแทนคุณแม่ที่ดีที่สุดคือ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ภาพลักษณ์ของความเป็น “เมีย” ที่สื่อโซเชียลจีนนาเสนอผ่านข่าว “จดหมายถึงสามี” ของคู่สามีภรรยา
แพทย์คู่หนึ่ง ภรรยาชื่อ Zhang Zhan （张展） เคยทางานเป็นแพทย์รักษาโรค SARS มาก่อน และได้เป็น
แพทย์อาสาสมัครไปรักษาโควิด-19 ที่อู่ฮั่นด้วยในปีนี้ สื่อยกย่องว่าเธอเขียน “จดหมายขอรับภารกิจ” （请战
书）4 ได้ทันสมัยด้วยเนื้อความบางตอนว่า
“ในสมรภูมิที่มองไม่เห็นศัตรู ไม่มีใครสำมำรถหลบหลีกได้ ฉันขอสมัครอยู่ห้องสังเกตอำกำรผู้ป่วย เพื่อแบ่ง
เบำควำมเสี่ยงให้ผู้ป่วย ข้อดีคือแบ่งเบำควำมรับผิดชอบของแพทย์คนอื่น ผู้ป่วยก็ได้รับกำรรักษำต่อเนื่อง และเตียง
ผู้ป่วยจะได้สับเปลี่ยนรับผู้ป่วยใหม่ได้ ......ถ้ำหำกผู้บริหำรเห็นด้วย กรุณำแจ้งศำสตรำจำรย์หู และปลดฉันออกจำก
ห้องประจำกำรผู้เชี่ยวชำญ และขอให้เพิ่มกำรป้องกันรักษำที่ห้องสังเกตอำกำรผู้ป่วย และกำหนดบุคคลประจำกำร
ด้วย” (Sinanet, 2020)
Zhang Zhan เป็นแพทย์หญิงระดับผู้บริหารคนหนึ่งในโรงพยาบาล และทางานรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
ในแถวหน้าที่อู่ฮั่นตั้งแต่แรก พร้อมกับบันทึกการทางานของตนไว้ด้วย เธอไม่ได้บอกสามีที่เป็นแพทย์ ในโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ด้วยกันว่าจะสมัครไปทางานรักษาผู้ป่วยที่อู่ฮั่น เพราะรู้สึกว่าไม่จาเป็น เมื่อรู้สึกว่าทุกแห่ง
ตอนนี้ก็เหมือนสมรภูมิโรคระบาด แต่ก็เชื่อมั่นว่า ประเทศจีนจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยการนาของพรรค
คอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีน (Sinanet, 2020) ขณะที่คลิปวิดีโอสามีสารภาพรักนางพยาบาลก่อนเดินทางไปทางาน
ป้องกันโรคระบาดที่อู่ฮั่น เป็นภาพลักษณ์ที่สื่อโซเชี ยลนาเสนอให้เห็นการละทิ้งสถานภาพภรรยาไปเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ บรรดาชาวอินเทอร์เน็ตจีนแสดงความชื่นชมต่อการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพยาบาลผู้นี้ เห็นใจสามี
ที่ร ออยู่ บ้าน เพราะภรรยาอาจไม่ได้กลั บ มา บ้างก็เห็นว่ามีภรรยาที่จิตใจดีงามเช่นนี้ถือว่าวาสนาดี เป็นความ
ภาคภูมิใจของผู้หญิงจีน (Zhongguo Chang-an Net, 2020)

请战书 เป็นจดหมายที่เขียนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คามั่นสัญญาในการรับผิดชอบหน้าที่ท่ามกลางภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อันสาคัญอย่ างยิ่ง
และบุคลากรทางแพทย์ผู้หญิงของจีนส่วนใหญ่ได้เขียนหรือยื่นจดหมายดังกล่าวถึงต้นสังกัดของพวกเธอเพื่อให้คามั่นสัญญาในการรับภารกิจป้องกันโรค
ระบาดโควิด-19
4
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นอกจากการนาเสนอภาพลักษณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้หญิงจีนที่ต้องเดินทางไปต่อสู้กับโรคระบาด
แล้ว ยังมีการนาเสนอภาพของสามีหลายคนที่อยู่บ้านทางานบ้านและเลี้ยงดูลูกให้ภรรยาระหว่างไปปฏิบัติงานรักษา
โรคระบาดอยู่แนวหน้าด้วย สามีของ Chen Wei （陈薇） แพทย์หญิงผู้พยายามค้นคว้าวิจัยวัคซีนต้าน โควิด19 ได้กล่าวถึงภรรยาของเขาว่า “ตอนโรค SARS ระบาด Chen Wei กับทีมงานทางานอยู่แต่ในห้องทดลองที่ปิด
ตายหลายเดือนไม่กลับบ้าน ผมกับลูกชายอายุ 4 ขวบได้แต่ดูข่าวเธอจากทีวี พอลูกชายเห็นภาพข่าวเธอปรากฏ ก็
จะกระโดดเข้าไปจูบจอทีวี ” ภาพลักษณ์ความเป็น “พลเมือง” ที่ดีของชาติ ซึ่งรับพันธกิจอันใหญ่ยิ่งของประเทศ
ของบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ผู้หญิงเหล่านี้ ดูเหมือนว่ าได้ลดทอนบทบาทความเป็น “แม่” และ “เมีย”ลงไป
มาก รวมถึงการสลับบทบาทระหว่างหญิงชายในปริมณฑลส่วนตัวและสาธารณะท่ามกลางภาวะโรคระบาด
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ละทิ้งบทบาทหน้าที่ของ “เมีย” และ “แม่” ไปชั่วคราวในภาวะวิกฤตโรคระบาด
สอดคล้องกับแนวคิดการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนตามความเห็นของ Stuart Hall (2006) ที่ว่าสื่อมวลชนได้ล บ
ความหมายเดิมของบทบาทหน้าที่ “ผู้หญิง” ตามการรับรู้ที่เคยมีมาออกจากการรับรู้ที่ควรปฏิบัติ หน้าที่เป็น “แม่”
และ “เมีย” ไปชั่วขณะ และเพิ่มความหมายใหม่เข้าไปแทนที่ด้วยการนาเสนอภาพพวกเธอออกสู่ปริมณฑล
สาธารณะพร้อมภารกิจต่อสู้โรคระบาด โดยมีภาพผู้ชายที่เป็น “สามี” ทาหน้าที่ในปริมณฑลส่วนตัวที่
“บ้าน” แทน
1.4 ภาพลักษณ์ความงามในอุดมคติยุคโรคระบาด
ในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในจีน ภาพบุคลากรทางการแพทย์ผู้หญิงทุกคนสวมใส่ชุดป้องกันโรค
ระบาดเหมือนกัน ไม่มีใครล่วงรู้โฉมหน้าแท้จริงของพวกเธอ ชุดป้องกันโรคระบาดดังกล่าวทาให้ทุกคนเหมือนคน
อ้วนที่มีน้าหนักประมาณ 150 กิโลกรัม เมื่อสวมแล้ว ไม่สามารถกินอาหารหรือดื่มอะไรได้เลยภายในเวลา 6 ชั่วโมง
ต้องสวมผ้ าอ้อมผู้ ใหญ่เพราะเข้าห้ องน้ าไม่ได้ แต่ภ าพลั กษณ์ดัง กล่ าวกลั บเป็นภาพลั กษณ์ในอุดมคติของมวล
มนุษยชาติ ทาให้ผู้หญิงหลุดจากกรอบความงามในอุดมคติของเพศชายอย่างสิ้นเชิง ภาพลักษณ์ที่สื่อผ่านโซเชียล
มีเดียนอกจากภาพสวมชุดป้องกันโรคระบาดของผู้หญิงแล้ว อีกภาพหนึ่งคือ ผู้หญิง ศีรษะโล้น ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ภาพลักษณ์ผู้ ห ญิงที่ต้ องมีผมเผ้ ายาวสลวย เปล่ งประกายเงางามตามยุคบริโ ภคนิยมที่สิ นค้าประทินความงาม
พยายามสื่อให้ผู้หญิงทุกคนควรมี ภาพลักษณ์คุณหมอ Li Lanjuan วัย 73 ปีเมื่อถอดหน้ากากอนามัยออก เผยให้
เห็นริ้วรอยกดทับของหน้ากาก เป็นความงามที่ประทับใจสื่อมวลชนจีนเป็นอย่างยิ่ง สื่อทางการจีนกล่าวว่านั่นเป็น
ริ้วรอยของ “เหรียญตราอันงดงามที่สุด” เพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างไม่ย่อท้อ
(The Paper, 2020; Huabei Xinwen Net, 2020)
จึงเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงในอุดมคติยุคโรคโควิด-19 คือ ภาพหญิงที่มีความงามเป็นแบบ
ฉบับเดียวกัน คือ ผู้หญิงสวมชุดป้องกันโรคระบาดอันเทอะทะใหญ่โต และใบหน้าที่มีริ้วรอยกดทับของหน้ากาก
อนามัย เป็ น ความงามที่แตกต่างจากภาพความงามในอุดมคติของผู้ ช ายที่ต้องการชื่นชมผู้ ห ญิงเรือนร่างอรชร
อ้อนแอ้น ใบหน้าผุดผ่องปราศจากริ้วรอยหรื อจุดด่างดาใด ๆ ทว่าภาพลักษณ์ที่สวมชุดป้องกันโรคระบาดดังกล่าว
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เป็นสิ่งที่ผู้หญิงจีนเหล่านี้ต้องการหรือไม่ คงตอบได้ว่าไม่ใช่ เพราะพวกเธอยังต้องการความงามตามจินตนาการ ที่
ผู้ชายตัดสินอยู่ สิ่งนี้สังเกตได้จากตอนที่เหล่านางพยาบาลร้องไห้เสียดายผมช่วงตัดผมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หรือภาพ
คลิปวิดีโอการส่งบุคลากรทางการแพทย์กลับบ้าน พวกเธอแสดงกล่าวถึงความรู้สึกว่าอยากให้ผมกลับมายาวสลวย
เหมือนเดิม หรือกลับบ้านไปตกแต่งทรงผมสั้นให้ทันสมัยกว่าตอนทางาน สาหรับนักสตรีนิยมแล้ว ย่อมเห็นว่ามายา
คติที่ปลูกฝังเรื่องรูปลักษณ์ความงามของผู้หญิ งยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคม ขณะเดียวกันการทุ่มเทแรงกายและ
แรงใจของบุคลากรแพทย์ผู้ หญิงเหล่ านี้ ที่ไม่ห่ วงความงามได้รับการยอมรับจากผู้นาประเทศ เป็นสิ่งที่พวกเธอ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรแพทย์ผู้หญิงไว้ว่า
“ชำติพันธุ์จีนเป็นชนชำติที่ผ่ำนอุปสรรคควำมยำกลำบำกมำโดยไม่ย่อท้อ ควำมยำกลำบำกยิ่งหนักหน่วง
ควำมสำมัคคีและแรงต่อสู้ก็ยิ่งแข็งแกร่ง ในผืนแผ่ นดินจีน บุคลกรทำงเทคโนโลยีและบุคลำกรทำงกำรแพทย์หลำย
คนได้แสดงพลังของชนชำติ และในผู้คนจำนวนนั้นเห็นได้ชัดถึงบุคลำกรหญิงที่ทำงำนด้ำนกำรแพทย์ที่ยอดเยี่ยม
จำนวนมำก พวกเธอเผชิญกับโรคระบำด ต่อสู้กับสถำนกำรณ์ไม่แพ้ผู้ชำย ออกสู้รบแนวหน้ำ เพื่อสร้ำงสรรค์ยุค
สมัยใหม่” (Sinanet, 2020)
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นวันสตรีสากล และสมาพันธ์สตรีแห่งชาติจีนได้จัดประชุมประจาปีทั่วไป
ที่ประชุมได้กล่าวถึงสาสน์ทักทายด้วยความห่วงใยจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงบุคลากรทางการแพทย์หญิงจีนทุก
คน พร้อมเน้นย้าให้ผู้หญิงจีนปฏิบัติตามแนวคิดสีจิ้นผิงที่ให้มีปณิธานแน่วแน่ต่อสู้โรคระบาดให้ประสบชัยชนะ
(Xinhuanet, 2020) ดังความตอนหนึ่งในสาสน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่า
“หลังโรคโควิด-19 ระบำดแล้ว บุคลำกรทำงกำรแพทย์หญิงของจีนจำนวนมำกมำยทำงำนโดยไม่รู้จักเหน็ด
เหนื่อย ต่อสู้ทั้งวันทั้งคืนและยืนหยัดอยู่แนวหน้ำของกำรป้องกันโรค แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญำณอันสูงส่งและควำม
เมตตำในกำรช่วยเหลือ ผู้ป่ วย พี่น้องร่ว มชำติผู้ หญิงไม่ว่ำจะเป็น ผู้นำในพรรค ตำรวจ บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ผู้ปฏิบัติงำนในชุมชน ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์และเข้มแข็ง ทำงำนกันอย่ำงหนักด้วยควำมลำบำก สร้ำงคุณูปกำร
ในกำรต่อสู้โรคระบำดด้วยกำรลงมืออย่ำงจริงจัง หวังว่ำทุกคนจะเชื่อมั่นในชัยชนะ รักษำปณิธำนที่ยิ่งใหญ่ นำ
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสำธำรณสุขมำใช้ในกำรต่อสู้โรคระบำดให้ได้ชัยชนะ” (Xinhuanet, 2020)
ภาพลักษณ์บุคลากรการแพทย์หญิงของจีนที่สื่อนาเสนอผ่านมุมมองของผู้นาประเทศดังกล่าวเป็นการตอก
ย้าแนวคิดเรื่อง “ภาพแทนความจริง” ที่ใช้แยกประเภทบุคคลให้มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับได้ง่าย “ผู้หญิง” ในยุค
โรคระบาดของจีนควรจะเป็นเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขทั้งหลายที่เห็นแก่ส่วนรวมเป็น
หลัก และปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน การนาเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงในลักษณะการเล่าเรื่องในข่าวหรือคลิปวิดีโอ มัก
เป็นไปในลักษณะบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์ที่จาเป็นต้องจากครอบครัวเพื่อไปต่อสู้กับ
โรคระบาด บอกเล่าเบื้องหลังครอบครัว และสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่รักษาหาย การบรรยายสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าต่างที่
เปิดออกให้ผู้คนเข้าใจการทางานของแพทย์แนวหน้า อารมณ์ความรู้สึกของผู้ต่อสู้กับโรคระบาด ทาให้เกิดความรู้สึก
ร่วมไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรือจิตวิญญาณ ทาให้ตื้นตันใจ และตื่นตัว รายงานข่าวกล่าวถึง การวิจัยสภาพอารมณ์
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ความรู้สึกของชาวอินเทอร์เน็ตจีนที่รับรู้เรื่องราวทานองการเล่าเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์จีนที่ต่อสู้โรคระบาด
ช่วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2020 อยู่ในระดับ “ดี” อย่างเห็นได้ชัด และอารมณ์ชาวอินเทอร์เน็ตในช่วงที่โรคระบาด
รุนแรงอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลา แต่มีแนวโน้มค่อนข้างสงบอารมณ์ได้ในระหว่างการแสดงความเห็นออนไลน์
เมื่อสังเกตดูจากภาษาและสติ๊กเกอร์ที่ใช้ รวมถึงการกดถูกใจ มักจะปรากฏในลักษณะความซาบซึ้ง ให้กาลังใจ การ
ข อ บ คุ ณ ห รื อ ก า ร เ ค า ร พ ศ รั ท ธ า แ ล ะ ก ล า ย เ ป็ น อ า ร ม ณ์ ค ว า ม รู้ สึ ก ร่ ว ม ใ น เ ค รื อ ข่ า ย อ อ น ไ ล น์
(m.sohu.com/a/370799278-716901)
2. ผู้หญิงรากหญ้ากับภาพลักษณ์ความสามัคคีในครอบครัวใหญ่
ตรุษจีน 2020 สาหรับผู้หญิงรากหญ้าจีนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่การทักทายเพื่อน ๆ ด้วยคาว่า “สวัสดีปี
ใหม่” หรือส่งรู ปภาพอวยพรตรุ ษจีนพร้ อมเสียงประทัด แต่เป็นคาพูดที่ย้าแล้ว ย้าอีกว่า “อย่าลืมสวมหน้ากาก
อนามัย” เพราะเป็นปีที่ไม่ธรรมดา เมื่อทุกคนต้องเปลี่ยนความสมานสามัคคีจากครอบครัวเล็กมาสู่ความสามัคคีใน
“ครอบครัวใหญ่” หรือ “ประเทศชาติ” ภาพลักษณ์ของหญิงรากหญ้าสรุปด้วยคาว่าเหล่า “ทหารหญิง” “นักรบ
หญิง” ที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนที่ปกป้องผืนแผ่นดินของตนเอง หรือคาว่า “พี่สาว” ที่แสดงถึงความเป็นห่วง
เป็นใยสังคมที่พวกเขาอยู่ (Longquanshi Fulian, 2020) เสมือนการผลิตซ้าอุดมการณ์ชาตินิยม ที่เรียกร้องให้ผู้คน
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างชาติ หรือนาชาติพ้นวิกฤต
หน้าที่ของบรรดาผู้หญิงรากหญ้าเหล่านี้ที่ปรากฏในสังคมอยู่ในลักษณะของคนที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นชุมชน
พวกเธอไม่เคยพร่าบ่น ต่องานอาสาสมัครที่ตนเองปฏิบัติอยู่ในช่วงวิกฤตโรคระบาด ทุกหนทุกแห่งในจีนช่วงต้นปี
2020 จะเห็นภาพหญิงอาสาสมัครเหล่านี้คาดหน้ากากอนามัย ใส่เสื้อกั๊กอาสาสมัครสีแดง เสมือนกับสวมชุดเกราะ
ป้องกันตัวสาหรับทหาร เดินไปตามตรอกซอกซอยให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการป้องกันตั วจากโรคโควิด -19 หรือ
สอบถามพร้อมบันทึกอาการป่วยของคนในชุมชน เพื่อตรวจหาผู้ที่อาจเป็นโรคนี้ และส่งรักษาตัวได้ทันท่วงที บรรดา
ผู้หญิงรากหญ้าดังกล่าวยังทาหน้าที่เสมือนยามประจาชุมชน ที่คอยป้องกันไม่ให้คนนอกชุมชนเข้ามาในชุมชนโดย
พลการ และป้องกันไม่ให้คนในชุมชนลัก ลอบออกไปภายนอกตามอาเภอใจ ภาพลักษณ์เหล่านี้ที่ปรากฏบนสื่อ
โซเชียลทาให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจและขอบคุณพวกเธอ “ทหารหญิง” ดังกล่าวสวมบทบาท “พี่สาว” คนโตด้วยการแสดง
ความห่วงใจ ส่งอาหารการกินหรือหาอุปกรณ์รักษาความอบอุ่นให้บุคลากรทางการแพทย์หญิงที่อยู่แนวหน้า ส่ง
ข้อความให้กาลังใจทางกลุ่ม WeChat เช่น อย่าส่งข่าวลือ รักษาสุขภาพตนเอง คือ การช่วยเหลือที่ดีที่สุดต่อการ
ป้องกันโรคระบาด อยู่อย่างสงบที่บ้าน อย่าวิตกกังวล เป็นต้น
“เทพสตรีแห่งการก่อสร้าง” เป็นสมญานามที่สื่อโซเชียลมอบให้บรรดาผู้ใช้แรงงานหญิงที่ทางานก่อสร้าง
โรงพยาบาลหั่วเฉินชาน （火神山） ที่นครอู่ฮั่น ไม่มีใครจดจาชื่อเสียงเรียงนามผู้ใช้แรงงานหญิงได้ทั้งหมด
พวกเธอจึงเป็นเสมือนหญิง “นิรนาม” ที่ทางานก่อสร้าง เช่น ผสมปูน ส่งวัสดุ ปูเหล็ก เป็นต้น พวกเธอไม่มีความรู้
แต่เมื่อรู้ว่าประเทศชาติต้องการแรงงานและรับสมัครคนงาน ก็ยินดี เข้ามาช่วยเหลือทันที หญิงสาวนามว่า “Hu
Xiaohong” （胡晓红） รีบนาลูกน้องตนเองมาถึงพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลอู่ฮั่นเมื่อรู้ว่ารัฐบาลต้องการสร้าง
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โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และเธอเป็นบุคคลสาคัญในการวางโครงสร้างเหล็กให้โรงพยาบาลดังกล่าว
ด้วย (Feng, 2020)
3. ภาพลักษณ์ “ฟังฟัง” ขบถหญิงโควิด-19 แห่งจีน
ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนในโซเชียลมีเดียตามที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนว่าเป็นภาพลักษณ์ ที่สอดคล้องกับภาพ
ทีร่ ัฐบาลจีนผู้ควบคุมพื้นที่สื่อทุกชนิดต้องการเห็น และพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ดังกล่าวผ่านการ
ยกย่องชมเชยผู้หญิงที่เสียสละความสุขส่วนตัวมาปฏิบัติภารกิจช่วยชาติท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาด แต่พื้นที่
โซเชียลมีเดียได้เอื้อโอกาสให้ผู้หญิงที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐอย่าง “ฟังฟัง” (方方-Fang Fang) ปรากฏ
ตัวด้วย
ชาวอินเทอร์เน็ตหรือสื่อโซเชียลของจีนแทบไม่มีใครไม่รู้จัก “ฟังฟัง” ผู้เขียน “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น” หรือ
ชื่อภาษาจีนว่า 《武汉日记》 บันทึกประจาวันของนักเขียนหญิงวัย 65 ปีที่เขียนบนเวย์ปั๋วจนโด่งดังมากช่วง
เกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่อู่ฮั่น เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันพร้อมบันทึกสถิติผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าวในช่วงระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี 2020 เนื้อหาในบันทึกเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ได้
จากการพบเห็นผู้คนรอบข้าง ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเวย์ปั๋ว ข้อความจาก WeChat หรือโทรศัพท์ ช่วงเกิดวิกฤต
โรคระบาดโควิด-19 ในอู่ฮั่น ทาให้เวย์ปั๋วของเธอมียอดกดถูกใจ จานวนมาก แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบก็ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน และมีการใช้ถ้อยคารุนแรงในการบริภาษเธอ เช่น นักสร้างเรื่อง สมองป่วย เป็นต้น (Hongxing
News, 2020) “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น” ไม่เพียงได้รับความนิยมในสื่อโซเชียลจีนเท่านั้น แม้แต่สื่อต่างประเทศและ
ชาวจีนโพ้นทะเลนอกประเทศก็นิยมอ่านเช่นกัน เพราะทั่วโลกต้องการทราบความจริงที่เกิดขึ้นขณะนั้น และอาจ
ไม่ได้เชื่อถือสื่อทางการจีนเท่าใดนัก เป็นเหตุให้ “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น” กาลังเป็นประเด็นร้อนระหว่างทางการจีน
กับนักเขียนหญิงผู้นี้ที่กาลังจะจัดพิมพ์งานเขียนดังกล่าวในต่างประเทศ
“ฟังฟัง ” （方方） เป็ น นามปากกาของ Wang Fang（汪芳） นักเขีย นหญิง ผู้ ห นึ่งที่ ปัจจุบั น
ดารงตาแหน่งประธานสมาพันธ์นักเขียนมณฑลหูเป่ย์ เธอเริ่มเขียนบันทึกประจาวันเล่าเรื่องราวของโรคโควิด-19 ที่
อู่ฮั่น อย่ า งต่ อเนื่ องนั บ แต่โ รคนี้ เริ่ ม ระบาดขึ้นที่ เมือ งดั งกล่ าว ช่ว งที่น ายแพทย์ Li Wenliang （李文亮）
เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น” เขียนไว้ว่า
“นับแต่ปิดเมืองถึงวันนี้ เป็นวันที่ 16 ฉั นเสียใจมำก เมื่อกลุ่มเพื่อนบอกว่ำ ชำวอู่ฮั่นกำลังร้องไห้เพรำะเขำ
ใครจะไปรู้ว่ำ ทั่ว ทั้งประเทศจีน กำลั งร้ องไห้ ต่อกำรจำกไปของเขำ คลื่ นน้ำตำบ่ำท่ว มอินเทอร์เน็ต ในคืนนี้ Li
Wenliang กำลังจำกไปสู่โลกอื่นท่ำมกลำงสำยน้ำตำของผู้คน...ช่วงคืนวำน ชำวอู่ฮั่นได้ปิดไฟอำลัยกำรจำกไปของ
เขำ ใช้ไฟฉำยและโทรศัพท์มือถือฉำยไฟสู่ท้องฟ้ำ เป่ำนกหวีด ท่ำมกลำงคืนอันเงียบสงบ Li Wenliang คือ แสงไฟ
ดวงนั้น กำลเวลำเนิ่นนำนเสียเหลือเกิน ชำวอู่ฮั่นจะสลำยควำมหมองหม่นนี้ได้อย่ำงไร โศกเศร้ำเจ็บปวดหรือโกรธ
เคือง บำงที อำจทำได้แค่นี้” (Fang, 2020)
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Li Wenliang เป็นคนแรกที่บอกกล่าวให้ชาวโลกรู้ว่าเกิดโรคระบาด โควิด-19 แล้ว แต่ช่วงนั้นทางการจีน
กล่าวหาว่าเขาสร้างข่าวโคมลอย “ฟังฟัง” แสดงความคิดเห็นในบันทึกเธอไว้ว่าทุกคนตื่นตั วเมื่อ Li Wenliang
เสียชีวิต เธอวิจารณ์รัฐบาลจีนว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอย่างเป็นรูปธรรมต่อกรณีนี้ พร้อมเตือนว่าชาวจีนคงลืมไปว่า
ได้ผ่านโรค SARS เมื่อปี 2003 อย่างไร ปี 2020 นี้ก็อาจลืมไปว่าจะผ่านไปได้อย่างไร แม้เวย์ปั๋วของเธอในช่วงโรค
ระบาดรุนแรงที่อู่ฮั่นถูก ปิดไปชั่วขณะ แต่ชาวอินเทอร์เน็ตก็ช่วยกันคัดลอกมาส่งต่อและเผยแพร่กันในเว็บอื่น ๆ
แม้แต่สื่อทางการจีนยังเคยเสนอข่าวเชิงชื่นชมว่าบันทึกของ “ฟังฟัง” เป็น “การเล่าเรื่องตามความเป็นจริงและมี
ชีวิตชีวา เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่จริงใจ ลักษณะการเขียนแบบตรงไปตรงมาประทับใจผู้อ่านแต่ละคน” (Xu,
2020) ขณะที่ปั ญญาชนจีนจานวนมากก็สนั บสนุนเธอ เพราะเห็นว่า “ฟังฟัง” กาลังกระทาสิ่งที่ปัญญาชนควร
รับผิดชอบต่อสังคม (Xu, 2020)
“บันทึกประจาวันอู่ฮั่น” ตอนหนึ่งกล่าวถึงการเสียชีวิตของคนรู้จักคุ้นเคยของลูกสาว “ฟังฟัง” ว่า
“ข่าวร้ายยั งคงมีอยู่ เมื่อวานนี้ ช่ว งกลางวัน ลู กสาวบอกฉันว่า พ่อของคนที่รู้จักสนิทสนมกัน(เดิมเป็น
โรคมะเร็งตับอยู่) ถูกส่งไปโรงพยาบาล ไม่มีใครช่วยเหลือ สามชั่วโมงผ่านไปก็เสีย ชีวิตแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดเมื่อสอง
วันก่อน เสียงที่เล่าทางโทรศัพท์ ฟังดูเจ็บปวดมาก” (Fang, 2020)
ข้อเขียนที่เขียนตอบจดหมายนักเรียนวัย 16 ปีคนหนึ่ง เป็นอีกตอนหนึ่งที่ถูกโจมตีจากชาวอินเทอร์เน็ตจีน
บางคนว่า เอนเอียงไปทางต่างชาติและตาหนิรัฐบาลจีน (Newyork Daily Chinese Net, 2020)
“ปฏิวัติวัฒนธรรมถือเป็นภัยพิบัติฉำกหนึ่ง ฉันจะต้องออกไปชนกับเขำให้หัวแตกเลือดออก ต่อให้เขำพูด
ไปสำมวันสำมคืนก็เกลี้ยกล่อมฉันไม่ได้ เพรำะตั้งแต่อำยุ 11 ขวบ ฉันได้รับกำรสั่งสอนมำว่ำ ปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ดีงำม พออำยุ 16 ปี คำสอนนี้ดำเนินไปอยู่ 5 ปี ใช้เหตุผลสำมวันสำมคืนก็เปลี่ยนฉันไม่ได้ ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผล
เดียวกัน ฉันจะตอบข้อสงสั ยเธอ แต่ฉัน จะบอกเธอนะ เด็กน้อย ข้อสงสัยของเธอไม่นำนนักจะได้คำตอบ และ
คำตอบนั้น คือ สิ่งที่เธอตอบตัวเอง สิบปีหรือยี่สิบปีจำกนี้ไป มีสักวันเธอจะคิดขึ้นได้ อ้อ ! ตอนนั้นฉันไร้เดียงสำ จึง
ถูกหลอกง่ำย เพรำะฉันในตอนนั้น อำจเป็นเธอที่เป็นคนใหม่ถอดด้ำมในวันนี้ แน่นอนถ้ำเธอเดินไปบนทำงซ้ำย
สุดโต่ง เธออำจไม่ได้คำตอบตลอดไป และอำจตะกำยแหวกว่ำยอยู่ในวังวนชีวิตตรำบนิรันดร์” (Fang, 2020)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ “ฟังฟัง” บนสื่อโซเชียลมีทั้งภาพลักษณ์ทั้งด้านบวกและ
ลบ แล้วแต่ชาวอินเทอร์เน็ตจีนจะตีความหรือมีมุมมองต่อกรณีงานเขียนของเธออย่างไร ภาพของนักเขียนผู้บอก
เล่าความเป็นจริงที่พบเห็นในชีวิตประจาวันช่วงโรคระบาดเป็นภาพด้านบวกที่ชาวอินเทอร์เน็ตสนับสนุน เพราะเห็น
ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัว ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย Hao (2020) เห็นว่า
“เธอเขียนบันทึกประจำวัน ข้อควำมที่เผยแพร่ทำงกลุ่ม WeChat ถูกลบออกหลำยครั้งรวมถึง id ของเธอ
ถือว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของพลเมืองตำมกฎหมำย กำรตีพิมพ์ข้อเขียนไม่ว่ำในหรือต่ำงประเทศเป็นสิทธิ
เสรีภำพส่วนบุคคล”
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เวย์ปั๋ ว หนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ที่มีอิทธิพลฉบับหนึ่ง ได้ตีพิมพ์บทความของศาสตราจารย์ Liang Yanping
（梁艳萍）อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยหูเป่ย์ ผู้หนึ่งที่เขียนชื่นชมสนับสนุนงานเขียนชิ้นนี้ของ “ฟังฟัง” และ
เคยโพสต์ข้อความอาลั ย ต่อการจากไปของนักศึกษาฮ่องกงตอนเดินขบวนประท้ว งรัฐ บาลจีนปีที่แล้ ว ถูกชาว
อินเทอร์เน็ตจีนวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าไม่รักชาติ ไม่นานนักบทความดั งกล่าวในเวย์ปั๋วของหนังสือพิมพ์ถูกลบ
ออก เพราะก่อให้เกิดวิวาทะกันรุนแรงเกี่ยวกับกระทู้นี้ โดยที่เวย์ปั๋วของมหาวิทยาลัยหูเป่ย์แจ้งว่าได้ตรวจสอบโพสต์
ความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ Liang Yanping แล้ว และจะจัดการอย่างเด็ดขาดตามกฎของสถาบัน (Zhenmian
Media, 2020)
ขณะที่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลจีน คือ ภาพขบถของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “ฟังฟัง”
ตัดสิ น ใจตีพิมพ์งานเขีย นในต่างประเทศ จึงมีคาวิจารณ์ ทานองว่า “กินข้าวแล้ว ทุบหม้อข้าว” “ถูกหลอกใช้ ”
(Changping Guancha, 2020)นักวิจารณ์สื่อมวลชนจีนบางคนเห็นว่า แม้ว่าชาวจีนหลายคนเคยชื่นชอบ “บันทึก
ประจาวันอู่ฮั่น” แต่เมื่อ “ฟังฟัง” กาลังจะตีพิมพ์งานนี้ในต่างประเทศ ผู้คนกลับเห็นว่าเป็นการนา “ข่าวฉาวโฉ่ใน
บ้านไปเล่านอกบ้าน”หรือหยิบยื่นอาวุธให้ต่างชาติโจมตีจีน หรือวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็น “คนขายชาติ” (Xu,
2020) ชาวจีนบางคนวิจารณ์ว่าเรื่องราวที่ “ฟังฟัง” เขียนเป็นสิ่งที่นามาจากการบอกต่อของคนอื่น ไม่ได้เห็น
สถานการณ์จริง เพราะเธอไม่เคยออกไปนอกบ้าน ได้แต่อ่านเวย์ปั๋วหรือขัอความจากการพูดคุยของชาวอินเทอร์เน็ต
ไม่มีมูลความจริง (Chenmo Shijin, 2020; Xiao, 2020)
“ฟังฟัง” ได้ตอบโต้ภาพลักษณ์ ข้อความหรือข่าวที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลดังกล่าวทางสื่อไต้หวันเกี่ยวกับ
การถูกโจมตีในโลกโซเชียลว่าขอให้กลุ่มผู้โจมตีเธอหยุดการโจมตีผู้สนับสนุนหรือเพื่อนของเธอเกี่ยวกับเรื่อง “บันทึก
ประจาวันอู่ฮั่น” และเธอยินดีเผชิญหน้าพร้อมแก้ข้อสงสัยทุกอย่างเอง พร้อมทั้งให้ข่าวตอบโต้ผู้กล่าวหาเธอทุกคน
เช่น กรณีผู้คนสงสัยว่าเนื้อหาในบันทึกเป็นเรื่องที่ได้ยินมาเท่านั้น “ฟังฟัง” กล่าวว่า
“นักข่าวหลายคนที่สัมภาษณ์คนอื่นก็เหมือนฉัน ระหว่างพวกเขาสัมภาษณ์แพทย์ผู้ช่วยชีวิต เป็นไปไม่ได้ที่
จะอยู่ในเหตุการณ์ ก็แค่ฟังแพทย์เล่า ก็เหมือนนักข่าวหลายคนที่สัมภาษณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่เคยพบตัวจริงของ
‘ฟังฟัง’ ก็อาจบอกว่าการสัมภาษณ์แบบนี้เป็นเท็จ หรือบอกว่าเป็นข่าวลือ นี่คงเป็นปัญหาพบได้ทั่วไป” (Xiao,
2020)
ในบล็อกของเธอให้สัมภาษณ์สื่อแห่งหนึ่งว่าเดิมทีไม่ได้อยากเรียกงานเขียนชิ้นนี้ว่า “บันทึกประจาวัน” แต่
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ นานา ถูกกล่าวหาว่า “ซ้ายจัด” บ้าง ถูกปิดเวย์ปั๋วไปบ้าง จึงได้บรรยายความรู้สึกออกมาทุกวัน
บนเวย์ปั๋วของ Sina และไม่ได้คิดจะตีพิมพ์ข้อเขียนชิ้นนี้แต่แรก เพียงแต่สานักพิมพ์ในจีนติดต่อมาหลายแห่งขอ
จัดพิมพ์บันทึกในเวย์ปั๋วของเธอ แต่หลังจากถูกโจมตีจากหลายฝ่าย สานักพิมพ์ในประเทศจึงล่าถอยไป นอกจากนั้น
เธอไม่ได้ทาสัญญากับสานักพิมพ์ต่างชาติ ล่วงหน้าว่าจะเขียนบันทึกเล่มนี้ตามที่มีคนโจมตี เพียงแค่ช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ สานักพิมพ์ต่างชาติได้ติดต่อมา จึงได้มอบให้คุณ Bai Ruiwen （白睿文） ที่กาลังแปลนิยายของ
เธออยู่ ช่วยแปลงานนี้และหาผู้แทนเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือ ชื่อหนังสือแต่แรกคือ “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น –
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บันทึกปิดเมือง?” （武汉日记—封城？记录） ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าจะปิดเมืองนานกี่วัน จึงไม่ได้เขียน
ตัวเลขไว้ ต่อมาด้วยความที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ชื่อหนังสื อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษถูกตัด ออกไปเหลื อเพียง
“Wuhan Diary” ผู้แปลได้ขอโทษในความผิดพลาด (Fang, 2020) ตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ “ฟังฟัง” กล่าวถึง
เนื้อหาในเวย์ปั๋วว่า
“บันทึกของฉัน ได้เขียนบอกเล่ำอย่ำงละเอียดถึงมำตรกำรรับมือของรัฐ และคนที่อ่ำนบันทึกของฉัน จะ
เข้ำใจชัดเจนถึงประสบกำรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในกำรปรำบปรำมโรคระบำดของจีน ส่วนกำรตีควำมบันทึกของเธอ
ที่ผิดพลำดเป็นเรื่องธรรมดำทั่วไป” (Fang, 20200)
ภาพลักษณ์ของนักเขียนหญิง “ฟังฟัง” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่โลก
เสมือนจริงในสื่อโซเชียลแสดงอานาจและภาพของการตอบโต้วาทกรรมอานาจของรัฐที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้แสดงออก
เมื่อผู้หญิงที่เป็น “ขบถ” ต่อระบอบปิตาธิปไตยปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดีย สื่อของรัฐย่อมพร้อมจะหาวิธีควบคุมเธอ
ไม่ว่าจะเป็นการลบข้อความที่เธอโพสต์หรือปิด เวย์ปั๋วของเธอ เนื่องจากทางการจีนเป็นผู้มีอานาจเด็ดขาดในการ
ควบคุมการเผยแพร่สื่อทุกชนิดในประเทศ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนที่เริ่มปรากฏตามสื่อสารมวลชนอาจกล่ าวได้ว่าเริ่มต้นในยุคหลังการโค่นล้มระบอบ
ศักดินาหรือหลังการสิ้นสุดราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ภาพลักษณ์ที่ปรากฏของผู้หญิงจีนในโลกความ
เป็นจริงขณะนั้น คือ ผู้ร่วมปลดปล่อยประเทศและก่อสร้างประเทศชาติตามแนวทางสังคมนิยมของรัฐ แต่ภาพที่
สื่อมวลชนจีนนาเสนอกลับล้าหลังจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะความเป็น “ผู้หญิง” ที่เผยแพร่
ตามสื่อมวลชนส่วนใหญ่คือ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ยังก้าวไม่พ้นปริมณฑลส่วนตัวภายในบ้าน อีกทั้งเพิ่มภาพลักษณ์
และความหมายใหม่ให้ผู้หญิงจีนยุคหลังการปฏิรูปเปิดประเทศในทศวรรษที่ 1980 ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองควบคู่กัน สภาพเช่นนี้เป็นไปตามกรอบแนวคิดของสื่อมวลชนที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและ
โลกแห่งความหมาย สื่อมวลชนจีนได้ประกอบสร้างความหมายให้ผู้หญิงด้วยการผลิตซ้าความหมายเดิมให้ผู้หญิงว่า
ยังต้องทาหน้าที่เป็น “แม่และเมีย” ที่ดี เพื่อให้บทบาทดังกล่าวยังคงดารงอยู่และเป็นที่ยอมรับต่อไปในสังคม และ
เพิ่มความหมายใหม่ให้ผู้หญิงที่ก้าวสู่ปริมณฑลสาธารณะด้วยภาพหญิงแกร่งหรือหญิงเก่งทั้งงานนอกบ้านและงาน
ในบ้าน สังเกตเห็นได้จากโฆษณาที่มีผู้หญิงเป็นผู้นาเสนอสินค้าเครื่องใช้ ภายในบ้านหรือเสื้อผ้าและเครื่องสาอาง
พื้นที่สื่อมวลจีนในอดีตได้ประกอบสร้างเพศสภาวะดังกล่าวภายใต้การควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดของอานาจรัฐ
เมื่อสื่อโซเชียลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ผู้หญิงจีนที่ปรากฏ
ตามสื่อเหล่านี้แม้ว่าจะตกอยู่ใน “มายาคติ” ของสังคมแบบปิตาธิปไตย แต่ ก็มีอานาจต่อรองบนโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
เป็นพื้นที่ของการปะทะสังสรรค์ระหว่างอานาจหรือวาทกรรมชุดต่าง ๆ ในสังคม อานาจในการประกอบสร้างความ
จริงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผู้หญิงจึงไม่ได้อยู่ในกามือของผู้มีอานาจแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้หญิงมีอานาจในการนาเสนอ
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ตัวตนเช่นกัน ดังกรณีศึกษาของบล็อกเกอร์สาว Highness Qiao Biluo ที่ปรากฏตัวบนอินเทอร์เน็ตในรูปลักษณ์
หญิงสาวสวยเซ็กซี่ ดึงดูดผู้ชายให้รับชมรายการของเธอและสร้างรายได้ให้ตัวเองมหาศาล ทั้งที่ตัวตนจริงคือ หญิง
วัยกลางคนวัย 58 ปี หรือกรณีของนักเขียนหญิงนาม “ฟังฟัง” ผู้เขียน “บันทึกประจาวันอู่ฮั่น”
ขณะที่ช่วงวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ในจีน การประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนที่ปรากฏตามสื่อ
โซเชียลได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงที่ปฏิบัติงานต่อต้านโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่สื่อทางการจีนกล่าวถึง คือ (Huaxia Jingwei Net, 2020)
1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นกาลังหลักหรือแนวหน้าในสงครามโรคระบาดครั้งนี้ พวกเธอใช้
พลังในการค้ายัน “ท้องฟ้าครึ่งหนึ่ง” ไว้
2. กลุ่ มพลั งผู้ ห ญิงตามชุมชนและครอบครัว คือ กลุ่ มผู้ ห ญิงที่ปฏิบัติงานในชุมชนหรือฐานราก เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่
3. ตั ว แทนผู้ ห ญิ ง จากทุ ก กลุ่ ม สาขาอาชี พ ของสมาพั น ธ์ ผู้ ห ญิ ง จี น ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เสมื อ น “ยาม”
“ประชาสัมพันธ์” “พนักงานบริการ” พวกเธอรวมกลุ่มกันในการแสดงความสามัคคีในการเชื่อมสังคม
เข้าด้วยกัน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด บริจาคเงินหรือสิ่งของตามแต่ฐานะในภาวะวิกฤต
ขณะที่ บ ทความนี้ ได้น าเสนอภาพลั กษณ์กลุ่ มผู้ หญิงที่ปฏิบั ติงานต่อต้านโรคโควิด -19 ต่างออกไปบ้าง
เล็กน้อย โดยแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กับกลุ่มผู้หญิงรากหญ้า และเพิ่มภาพลักษณ์
บทบาทของ “ฟังฟัง” ขบถหญิงยุคโรคระบาดเพื่อให้เห็นภาพผู้หญิง จีนที่หลากหลายมากขึ้น ทางการจีนไม่ได้นับ
รวมผู้หญิงอย่าง “ฟังฟัง” ผู้มีสานึกวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐเข้าไปด้วยในกลุ่มผู้มีบทบาทโดดเด่นในช่วงโรค
ระบาด ภาพลักษณ์ที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลส่วนใหญ่ของรัฐจึงเป็นภาพลักษณ์ของผู้ หญิง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น
ทางการจีนและผู้หญิงจีนได้ช่วยกัน ประกอบสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนยุค โควิด-19 ให้เป็นนางฟ้าชุดขาว ผู้มีพันธ
กิจช่วยเหลือมนุษยชาติ มีบุคลิกเป็นผู้นา เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว และไม่ห่วงรูปลักษณ์ภายนอก มีความสมานสามัคคีเพื่อ
ทาให้ “บ้านใหญ่” หรือประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัย ยินยอมพร้อมใจทิ้ง “บ้านเล็ก” หรือครอบครัวไว้เบื้องหลัง
รวมถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงรากหญ้าจีนที่สื่อให้เห็นถึง ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใน “บ้านใหญ่” เพื่อต่อสู้ศัตรู
ซึ่งแลไม่เห็นตัวตนอย่างเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอเหล่านี้ก้าวสู่ปริมณฑลสาธารณะอย่างเต็มตัวและถูก
จับจ้องจากสายตาคนทั่วโลก ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับและชื่นชมในความเสียสละที่พวก
เธอได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวภัยพิบัติของโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนไปทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์
ผู้หญิงจีนบนโลกโซเชียลท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาดสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าช่วงเวลาอื่นที่ผ่านมาและ
เป็นภาพลักษณ์เชิงบวก
การนาเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรค
คอมมิวนิสต์จีนยังทรงพลังอานาจในการควบคุมความเป็นผู้ห ญิง นาผู้หญิงเข้าสู่กรอบความเป็นพลเมืองดีที่มีพันธ
กิจช่วยเหลือประเทศชาติ กลุ่มผู้หญิงรากหญ้าหลายคนที่ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ได้รับ
การพิจารณาให้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยความที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม ทั้งนี้คงต้องกล่าวให้เป็นที่เ ข้าใจ
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เสียก่อนว่าการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูล เพราะพรรคเลือกคนไม่ใช่คน
เลือกพรรค พรรคคอมมิวนิสต์จีนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 80 ล้านคน ขณะที่จีนมีประชากรร่วม 1,300 ล้านคน ย่อม
แสดงให้เห็นได้ว่าไม่ใช่ชาวจีนทุกคนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
นอกจากนั้น ทางการจีนยังประสบผลสาเร็จในการประกอบสร้างความเป็นผู้หญิงจีนผ่านสื่อโซเชียล นาเอา
ผู้หญิงไปผูกติดกับวาทกรรมความอยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤต และหากพิจารณาให้ถ่องแท้ย่อมพบว่าผู้มีอานาจใน
การเผยแพร่ควบคุมสื่อเหล่านี้คือ รัฐบาลจีน ย่อมอนุมานได้ว่าความเป็นผู้หญิงท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้เป็น “เพศ
ภาวะ” ที่ประกอบสร้างขึ้นมาในสังคมโดยสถาบันที่มีผู้ชายเป็นผู้ผลิต ความเป็นผู้หญิงไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือ
สากลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่บริบทของสังคมแต่ละยุคสมัยและสถานที่สามารถสร้างหรือรื้อถอนความเป็นผู้หญิงได้
เช่ น กัน ภาพลั กษณ์ผู้ ห ญิงจีน ส่ ว นใหญ่ที่สื่ อโซเชียลจีนนาเสนอมาข้างต้น ได้ปรับเปลี่ ยนบทบาทไปตามความ
ต้องการของสังคมและยุคสมัย เป็นองคาพยพที่สาคัญต่อการต่อต้านโรคระบาด ขณะเดีย วกันรัฐบาลจีนก็ยกย่อง
การผลิตวาทกรรมความเป็น “ผู้หญิง” ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐบนพื้นที่สื่อสมัยใหม่ผ่านการชื่นชมจากผู้นา
สูงสุดของรัฐ ส่วนผู้ใช้สื่อโซเชียลในการตอบโต้อานาจรัฐ อย่าง “ฟังฟัง” มีภาพลักษณ์ที่เป็น “ขบถ” ต่อประเทศ
ทางการจีนได้เลือกเผยแพร่ข่าวหรือคลิปในทานองต่อต้านหรือโจมตีควบคู่ไปกับการนาเสนอข้อมูลในเชิงบวก แต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่บนโลกโซเชียลได้เปิดโอกาสให้ขั้วอานาจฝ่ายตรงข้ามอย่าง “ฟังฟัง” ได้แสดงความเป็นตัวตน
ออกมาให้โลกได้รับรู้ เช่นกัน แม้ว่าในที่สุดอานาจรัฐได้เข้ามาจัดการกับเธอด้วยการปิดเวย์โป๋หรือสั่งห้ามพิมพ์งาน
เขียนของเธอในประเทศ
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