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ชวีติ ตวัตน และเรือ่งเพศ ของสาวประเภทสอง 



คำนำ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  






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

แผนงานมียุทธศาสตร์การทำงานทีเ่นน้การใชข้อ้มลู ความรู ้เปน

ฐานในการส่ือสารปรับเปลี่ยนวิธีคิดเร่ืองเพศในสังคม มุ่งพัฒนา

นโยบาย มาตรการ และระบบบริการที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทางเพศ 

รวมทัง้ การสรา้งเครือขา่ยการทำงานสขุภาวะทางเพศทีม่ฐีานคิดเร่ือง

เพศเชิงบวกตลอด2ปของการดำเนินงานภาคีแผนงานได้นำแนวคิด
สุขภาวะทางเพศไปสู่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและหลาก
หลายกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มสาวประเภทสองเยาวชนพลทหารเกณฑ์
ผู้หญิงและผู้ชายมีเชื้อพนักงานบริการและผู้หญิงมุสลิมภาคใต้เป็นต้น

ง จ
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สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 
และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

การทำงานที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับวิธีคิดและแนวทาง
การทำงานของภาคแีผนงานในหลายๆดา้นเชน่มกีารปรบัเปลีย่นมมุมอง
เรือ่งเพศจากเดมิทีมุ่ง่เนน้แตม่ติดิา้นโรคและอนัตรายมาสูม่มุมองเชงิบวก
ที่คำนึงถึงความสุขและสัมพันธภาพทางเพศทุกด้านมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้สู่สุขภาวะทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงผสมผสานกับการใช้มุมมองเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดบัวธิคีดิและพฤตกิรรมจากภายในของบคุคลรวมทัง้เกดิการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
บคุลากรและเปน็แหลง่การเรยีนรูร้ะหวา่งภาคแีผนงานดว้ยกนั

อยา่งไรกด็ีกระบวนการทำงานทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะดำเนนิไปอยา่งมี
พลังและถูกทิศทางมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาฐานความรู้จากการวิจัย
อย่างเป็นระบบแผนงานจึงได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย‘การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวิถ ี

เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’ โดยหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่ง
ภายใตช้ดุโครงการนี้

หวังว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะอย่างรอบด้านจะได้รับ
ความรู้และความเพลดิเพลนิในระหวา่งทีอ่า่นหนงัสอืเลม่นี้




แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

ดำเนนิงานโดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)

สนบัสนนุโดย
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

กนัยายน2551

ง จ
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ชวีติ ตวัตน และเรือ่งเพศ ของสาวประเภทสอง 

คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ 

ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศû 



หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขบัเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

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

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’เปน็สว่นหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสขุภาวะทางเพศอนัจะนำไปสูข่อ้เสนอในการสรา้งเงือ่นไขทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใชช้วีติดา้นเพศ
ของคนในสงัคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1. การสร้าง∞านข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ 

1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

(ข)การสร้างฐานข้อมูลข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ในรอบ10ปที่ผ่านมาฐานข้อมูลก.และข.นี้มีรายงาน
วิจัยที่เป็นผลผลิตออกมาร่วมกันชื่อมี ‘เรือ่ง’ เพศแบบไหน

ฉ ช
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สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 
และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

ในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ  

บทความ ในฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศโดยกลุภาวจนสาระ
พร้อมกับตัวอย่างเอกสารรณรงค์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล
จากขา่วและบทความเรือ่งเพศ

(ค)การสร้างฐานข้อมูลคำถามในคอลัมน์ถามตอบปัญหาเรื่อง
เพศและชีวิตในสื่อสิ่งพิมพ์และในเว็บไซต์รายงานวิจัยจาก
งานส่วนนี้ชื่อคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ
โดยญาณาธรเจยีรรตันกลุ

1.2การสังเคราะห์นโยบายมาตรการและปฏิบัติการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศรายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อวิธีคิดเรื่อง
เพศวถิขีองรฐัไทยโดยวราภรณ์แชม่สนทิ

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

2. การวิจัยเพื่อค้นหาบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อความเสี่ยง  
 และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เรื่องเพศจากความทรงจำร่วมของ
สังคมไทยโดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมื่อสังคม(หรือชนชั้นนำเพราะหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์ของ
ชนชัน้นำ)เผชญิกบัการทา้ทายในรปูแบบตา่งๆจากภายนอกถอืไดว้า่เปน็
รายงานเรื่องเพศวิถีจากประวัติศาสตร์ความทรงจำเล่มแรกของประเทศ
ไทยชื่อว่าประวัติศาสตร์ของเพศวิถี:ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศใน
ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
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ศึกษาวิเคราะห์ความคิดและทำความเข้าใจระบบความคิด-ความ
เชือ่ความหมายในประเดน็‘เพศวถิ’ีและ‘บรบิทเสีย่งและบรบิททีส่ง่เสรมิ’
ของสื่อนิยม(popularmedia) ได้แก่รายการและโฆษณาทางทีวีสื่อ
สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ (IEC
Materials)สื่อโฆษณายาและเทคโนโลยีเสริมสร้างอรรถรสทางเพศสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้นงานส่วนนี้นับได้ว่าเป็น
ชดุโครงการยอ่ยอยูใ่นชดุโครงการใหญ่มรีายงานรวม6เรือ่งคอื

1. เพศวถิชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก:พืน้ทีไ่ซเบอร์โครงสรา้ง
อำนาจและสขุภาวะทางเพศ
 รณภมูิสามคัคคีารมย,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และวชริาจนัทรท์อง

2.แคมฟรอ็กและเพศวถิขีองวยัรุน่หญงิไทย
 วชริาจนัทรท์อง,พมิพวลัย์บญุมงคล,
 รณภมูิสามคัคคีารมย์และชยานนัท์มโนเกษมสขุ

3.ยาออนไลน:์ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ
 ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

4.เพศวถิี60วนิาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสขุ,พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

5.จากคูส่รา้งคูส่มถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรือ่งเพศและ
การตอ่รองของผูห้ญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อไุรรตัน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวลัย์บญุมงคล

6.เบือ้งลกึเบือ้งหลงัอดุมการณเ์รือ่งเพศและสขุภาพในสือ่รณรงค์
ของเอน็จโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล

ซ ฌ

������������_intro.indd   8 9/29/08   9:42:29 AM



สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 
และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

วิเคราะห์สื่อโป๊ ในฐานะเป็นช่องทางหลักของการเรียนรู้เรื่องเพศ
อย่างไม่เป็นทางการในสังคมไทยที่ถูกมองว่าคือภาพสะท้อนกามารมณ์
ผู้ชายไทยน่าสนใจว่าจินตนาการเรื่องเพศในหนังสือโป๊เหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศหรือไม่อย่างไรรายงานวิจัย
เรื่องนี้ชื่อว่าหนังสือโป๊ตลาดล่าง:ความรู้มายาคติและจินตนาการใน
เรือ่งเพศโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

3.  การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/  
 ประสบการณ์ของเจ้าของปัญหา  

เพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากกลุ่มประชากรต่างๆที่
องค์กรเครือข่ายของแผนงานฯทำงานอยู่ด้วยดังนี้พนักงานบริการกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่มชนเผ่ากลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง
กลุม่คูส่ามภีรรยาและคนโสดเปน็ตน้

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

สำหรับกลุ่มอื่นๆได้แก่พนักงานบริการกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่ม
ผูต้ดิเชือ้กลุม่วยัรุน่และกลุม่คูส่ามภีรรยาฯลฯผลผลติทีไ่ดค้อืรายงาน
กึง่วจิยักึง่พฒันาผา่นกจิกรรมโครงการตามยทุธศาสตร์ที่2‘สือ่สารสงัคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ’ที่มีการนำเสนอใน
การประชมุใหญข่องแผนงานฯในวนัที่13-15ตลุาคม2551ดว้ยเชน่กนั
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4.  การศึกษาแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  
 ผ่านระบบเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน 

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

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

สำหรับการดำเนินงานระยะที่สองแผนงานฯจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังเดิมว่าระบบใดมีบทบาทเชิงชี้นำระบบอื่นได้แก่
การให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นระบบแนะแนวในโรงเรียนการ
ทำงานแนวpeereducatorsเชน่ศนูยบ์รกิารทีเ่ปน็มติรสำหรบัเยาวชน
เช่นfriendcornerหรือmilkshopการทำงานในชุมชนและศูนย์ให้
คำปรกึษาทางโทรศพัท์ประเภทฮอตไลนส์ายดว่นตา่งๆ

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

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรื่องเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสื่อ
ตา่งๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสมัพนัธแ์บบรกัใครเ่ชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นรา่งกายตวัเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครั้งนี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีขุภาวะทางเพศทีด่ีทัง้ทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพรอ่งไมส่มบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ตอ่หนงัสอืรายงานวจิยัไมว่า่เรือ่ง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยนิดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551
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ถ้อยแถลง 






งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นและดำเนินไปด้วยความกระหายใคร่รู้ และ
ความหวังที่จะตื่นจากมายาคติและการเหมารวมของความคิดทั้งหลาย
ที่กระทำต่อ“ความเป็นเพศแบบสาวประเภทสอง”ในสังคมไทยโดยมี
เปา้หมายเพือ่หวงัสรา้งความรู้ความเขา้ใจในระบบเพศวถิีและพฒันาแนว
นโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ
และสทิธทิางเพศของกลุม่สาวประเภทสองในประเทศไทย

ด้วยจุดยืนตัวตนและเพศสำนึกของนักวิจัยหลักที่สำนึกรู้และ
ภาคภูมิใจกับ“ความเป็นสาวประเภทสอง”ของตนและรูปแบบของตน
ผนวกกับทีมวิจัยที่แม้มิได้เป็นสาวประเภทสองแต่ด้วยวิธีคิดในเรื่องเพศ
ภาวะและเพศวิถีของทีมวิจัยก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคในการศึกษาครั้งนี้เลย
แมแ้ตน่อ้ย

อย่างไรก็ตามถึงแม้ประสบการณ์ของน้องๆพี่ๆและเพื่อนสาว
ประเภทสองส่วนใหญ่จะคลุกเคล้าไปด้วยความรู้สึกอัดอั้นทุกข์ทนและ
คับแค้นใจจากการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมเพียงแค่เหตุผลของความ
เปน็ตวัตนทีถ่กูสงัคมวฒันธรรมตตีราวา่“ไมใ่ช”่ผูช้ายหรอืผูห้ญงิเพราะ
ฉะนั้นงานชิ้นนี้คงเสมือนถนนอีกสายหนึ่งที่จะนำพาวิธีคิดเกี่ยวกับสาว
ประเภทสองทีล่กึกวา้งและหลากหลายและเปน็ชอ่งทางในการถา่ยทอด
ประสบการณท์ีซ่บัซอ้นยิง่กบัคนอืน่ๆในสงัคม

ฏ ฐ

������������_intro.indd   12 9/29/08   9:42:30 AM



สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 
และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

งานชิ้นนี้ตกผลึกได้ด้วยความภาคภูมิใจของทีมวิจัยด้วยชื่อ“ชีวิต
ตัวตนและเรื่องเพศของสาวประเภทสอง”งานชิ้นนี้จะก่อเกิดและสำเร็จ
ลงมิได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากโครงการ
จัดตั้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคมคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแผนงานสร้างเสริม
สุขภาวะทางเพศมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)และ
ประการสำคัญยิ่งคือความรักความยินดีความปรารถนาดีและความ
ร่วมมือของสาวประเภทสองที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมน้ำตา
รอยยิม้และเสยีงหวัเราะเพราะฉะนัน้คณุประโยชนท์ีบ่งัเกดิจากงานชิน้นี้
ยอ่มกลบัสูช่วีติของสาวประเภทสองในประเทศไทยอยา่งแนน่อน




ทมีวจิยั

กนัยายน2551

ฏ ฐ
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สารบัญ 


 

คำนำ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ง 

คำนำ หัวหน้าชุดโครงการ   © 

ถ้อยแถลง     Ø 

1. บทนำ      1 

2. วิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย 7 

3. บริบทชีวิตของสาวประเภทสองในสังคมไทย 12  

4. เพศภาวะ และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของสาวประเภทสอง 20 

 4.1 ความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจและการตอ่รองอำนาจ: 20
  บรบิทพืน้ที่เวลาและกาลเทศะ
   ครอบครวั:ความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แมก่บัลกู 21
   โรงเรยีนและมหาวทิยาลยั:เพือ่นและครอูาจารย์
   ชวีติคู่:ผวักบัเมยีกะเทย 27
 4.2เพศภาวะและอตัลกัษณท์างเพศภาวะ: 38
  การรบัรูต้วัตนเปดเผยตวัตนและการปรบัแตง่ตวัตน
   แอบไมแ่อบ:การรบัรูต้วัตน 38
   และการแสดงออกการเปดเผยตวัตน
   การพฒันาอตัลกัษณ์:การปรบัแตง่ตวัตน 46
   และความลืน่ไหล
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ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศ  
ของสาวประเภทสอง 

 

 

 

 

 

 

สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร1  

รณภมู ิสามคัคคีารมย์2  

และ พมิพวลัย ์บญุมงคล3 

1 นักวิจัยอิสระ 
2  นักวิจัย ประจำศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม คณะสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
3 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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1บทนำ   

 

 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี
วัฒนธรรมและค่านิยมแบบไม่เผชิญหน้า และเน้นความ

สัมพันธ์ที่ราบรื่นของบุคคลกับครอบครัว ชุมชน และสังคม สังคมไทยมี
การจดัแบง่ชนชัน้ของคนตามอาย ุเพศ และความมัง่คัง่ของบคุคล ผูใ้ดทีไ่ม่
กระทำตามค่านิยมของสังคมแม้จะไม่ถูกท้าทายโดยตรงแต่จะถูกปฏิเสธ 
หรอืถกูมองขา้มจากสงัคม สงัคมไทยมกัจะไมแ่สดงการปฏเิสธอยา่งตรงไป
ตรงมา แต่มักจะสร้างให้เกิดความเจ็บปวด และสร้างให้เกิดความรู้สึก
ออ่นแอใหก้บัผูท้ีถ่กูกระทำเชน่นัน้4 

4 Anjana Suvarnnananda, 2538 อ้างถึงใน Liz Cameron, สุขภาพทางเพศ และสิทธิ 
เซ็กซ์เวิร์กเกอร์, สาวประเภทสอง และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 2549   
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 แม้ว่าปัจจุบันสาวประเภทสองจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคม
ไทย แต่การยอมรับของคนในสังคมนั้นยังปราศจากความเข้าใจในตัวตน
ของสาวประเภทสอง ทำให้บางครั้งกลายเป็นการตอกย้ำความรู้สึกผิด 
หรือการตีตราให้กับกลุ่มสาวประเภทสองมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การ
ยอมรับของคนทั่วไปในสังคมยังจำกัดอยู่เพียงบางเรื่อง หรือกับกลุ่มสาว
ประเภทสองบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของสาวประเภทสอง คือการถูกเลือกปฏิบัต ิละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการจำกัดโอกาสในเรื่องการทำงานของกลุ่มสาวประเภทสอง รวมถึง
การเข้าถึงบริการเกี่ยวกับบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับกลุ่มสาว
ประเภทสอง และตรงกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของสาวประเภท
สอง 

ในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัต ิและการจำกัดโอกาสในการทำงาน
ของกลุม่สาวประเภทสองนัน้ พบวา่สงัคมไทยรบัรูว้า่กลุม่สาวประเภทสอง
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยความงาม การแสดง และ
งานดา้นบนัเทงิตา่งๆ เชน่ ชา่งแตง่หนา้ นกัแสดงคาบาเรต ์ชา่งจดัดอกไม ้
และดารานักแสดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสาวประเภทสองอีกกลุ่มหนึ่งที่
ทำงานเป็นพนักงานบริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมาก 
และอาศยัในหวัเมอืงตา่งๆ ทีเ่ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ทำใหค้นในสงัคมเกดิภาพ
เหมารวม มายาคต ิทีว่า่ประเภทสองสว่นใหญช่อบทำอาชพีดงักลา่ว และ
มีความบิดเบือนในข้อเท็จจริงที่ว่า สาวประเภทสองถูกกีดกันในเรื่องของ
การประกอบอาชีพอื่นๆ แม้ว่าสาวประเภทสองบางคนจะจบการศึกษาใน
ระดบัสงูกต็าม   

นอกจากสิทธิทางเพศจะมีความสำคัญกับกลุ่มสาวประเภทสอง 
และสง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิชวีติของสาวประเภทสองแลว้ สขุภาวะทาง
เพศก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึง
บริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพด้านสุขภาวะทางเพศ ทั้งนี ้องค์ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาวประเภท
สองยังมีอยู่น้อยมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศัลยกรรมต่างๆ 

������������.indd   2 9/28/08   12:08:20 PM



�
สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 

และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

การผา่ตดัแปลงเพศ และการใชฮ้อรโ์มน ยกตวัอยา่งเชน่ สาวประเภทสอง
จำนวนมากรบัประทานฮอรโ์มน หรอืฉดีฮอรโ์มนตัง้แตย่งัเดก็ โดยปราศจาก  
การศึกษาข้อมูลในเรื่องของฮอร์โมน และผลข้างเคียงจากการรับประทาน
ฮอร์โมน เป็นต้น นอกจากเรื่องของการขาดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทาง
เพศที่มีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสาวประเภทสองแล้ว ปัญหาที่สำคัญ
อีกประการหนึ่งในเรื่องของสุขภาพทางเพศ คือ การขาดสถานบริการด้าน
สขุภาพ และขอ้มลูดา้นสขุภาวะสำหรบัสาวประเภทสอง ซึง่เปน็สว่นสำคญั
อยา่งยิง่ตอ่การสง่เสรมิการมสีขุภาวะทีด่ขีองกลุม่สาวประเภทสอง 

ดังเช่นกรณีการตัดลูกอัณฑะของสาวประเภทสอง ซึ่งเป็นพาดหัว
ข่าวดังในช่วงปลายเดือนมีนาคมในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ เช่น 
“แฉกะเทยวยัรุน่ ตุด๊-แตว๋ แหต่ดัลกูอณัฑะ เปน็แฟชัน่เชือ่สวยเหมอืนหญงิ   
แพทยช์ีอ้นัตราย…5” หรอื “ตดัอณัฑะเสีย่งมะเรง็…6” เปน็ตน้ ทำใหเ้หน็วา่
สังคมไทยยังขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการรักษาสุขภาพ
ของสาวประเภทสอง ทั้งนี ้สุไลพร ชลวิไล (2550) กล่าวว่า การผ่าตัด  
ถุงอัณฑะแทนการผ่าตัดแปลงเพศ (ของสาวประเภทสอง) ถือว่าเป็นการ
ผ่าตัดเล็ก หรือถูกจัดให้อยู่ในการผ่าตัดในประเภทที่เสี่ยงอันตรายน้อยกว่า 
และไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการพิสูจน์หรือตรวจสอบสภาพทางจิตใจ 
มากเท่ากับกรณีการผ่าตัดแปลงเพศ ถ้ามองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนว่าผู้รับ
บริการจะได้รับอานิสงส์จากการย่นระยะเวลาในการผ่าตัดลงไปได้มาก   
หากแทท้ีจ่รงิแลว้ ทีม่าของฐานคดิตรงนีม้าจากกลไกการตลาดในเชงิแพทย์
พาณิชย์ที่ต้องการจะประหยัดเวลาของแพทย ์มากกว่าที่จะคำนึงถึงความ
ตอ้งการของผูม้ารบับรกิารมาเปน็อนัดบัแรก  

ปัจจุบันมีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายกลุ่มที่มุ่งประเด็นความสนใจ
ทำงานด้านสุขภาพของกลุ่มสาวประเภทสองมากขึ้น เช่น สมาคมฟ้าสีรุ้ง

5 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 59 ฉบับที่ 18328 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 
2551 หน้า 1 

6 จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับที่ 21 วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551 หน้า 1 
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แห่งประเทศไทย กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) กลุ่มเพื่อนชาย  
รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Mplus+) และศูนย์ซิสเตอร ์(Sisters) ซึ่งเป็นหนึ่ง  
ในโครงการของมูลนิธิพีเอสไอประเทศไทย (Population Services 
International) โดยสมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย และกลุม่เพือ่นพนกังาน  
บริการ มีพื้นที่การทำงานคือกรุงเทพมหานคร กลุ่มเพื่อนชายรุ่นใหม่ใส่ใจ
สุขภาพทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่และศูนย์ซิสเตอร์ทำงานในพัทยา 
จงัหวดัชลบรุ ี

แม้ว่าการทำงานขององค์กรที่กล่าวมาข้างต้นจะมีกิจกรรมต่างๆ   
ที่มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มสาวประเภทสองในแต่ละพื้นที่การทำงาน   
แต่วัตถุประสงค์หลักของการทำงานยังจำกัดอยู่ภายใต้เรื่องการป้องกันการ
ตดิเชือ้เอชไอวรีายใหมใ่นกลุม่สาวประเภทสอง อนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขของ
การรับทุน สำหรับประเทศไทยมีเพียงสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  
ที่เคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มสาวประเภทสอง ขณะที่  
ศนูยซ์สิเตอรเ์ปน็องคก์รเดยีวทีเ่นน้การทำงานรว่มกบักลุม่สาวประเภทสอง
ในประเดน็เรือ่งการปอ้งกนัเอดสเ์ปน็หลกั  

องค์กรทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมีจุดดีและจุดด้อยที่แตกต่างกัน   
แต่ความสำคัญของการทำงานกับกลุ่มสาวประเภทสองนั้น คงจะไม่
สามารถแบ่งได้ว่าจะเน้นความสำคัญไปที่เรื่องของสุขภาวะทางเพศ หรือ
สิทธิทางเพศ เนื่องจากประเด็นทั้งสองมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต
กับกลุ่มสาวประเภทสอง การทำงานแต่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ย่อมมี  
อีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่
เขา้ใจเพศภาวะ และตวัตนทางเพศของสาวประเภทสอง 

จากขอ้มลูอตัราการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสใ์นกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กับชาย หรือ MSM (Men who have sex with men) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 สูงถึง 28.3% โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากป ีพ.ศ.2546 ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย 17.8%7 ทำให้องค์กรภาครัฐจัดทำโครงการและกิจกรรม  

7 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548 
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เพือ่แกไ้ขสถานการณด์งักลา่ว ภายใตม้าตรการลดจำนวนผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ  
ชาย กลุม่พนกังานบรกิารหญงิและชาย เปน็ตน้ โครงการและบรกิารตา่งๆ   
เหล่านี้ได้รวมกลุ่มสาวประเภทสองไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย จึงเกิดคำถามที่ว่าจะมีสาวประเภทสองมากน้อยเพียงใด  
ที่รับรู้ว่าตัวตน และเพศวิถีของตนเองเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 
ในทางตรงกันข้าม โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม ่ 
กบัปญัหา และความตอ้งการของสาวประเภทสองทีจ่ะเขา้ไปรบับรกิาร   

ทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิจัยหลักใน
ฐานะที่ผู้ดำเนินโครงการเป็นสาวประเภทสอง และเป็นคนทำงานเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาวะของสาวประเภทสอง จึงต้องการศึกษาถึงการให้ความ
หมายในเรื่องเพศภาวะ ตัวตนทางเพศ เพศวิถ ีและสุขภาวะทางเพศของ
สาวประเภทสอง ด้วยการนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองจากสาวประเภท
สอง คนในชุมชน และคนทำงาน ซึ่งสามารถให้คุณค่ากับการสะท้อน
ประสบการณใ์นเรือ่งทีจ่ะทำการศกึษาไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรือ่งเพศภาวะ และเพศวถิจีากการทำงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดงักลา่ว
ของผูด้ำเนนิโครงการ จะทำใหส้ามารถคน้พบ และศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งราว
ของเพือ่นสาวประเภทสอง ออกมาทำการถา่ยทอดเพือ่ทำใหส้งัคมมคีวาม
เข้าใจในเพศภาวะ ตัวตนทางเพศ เพศวิถ ีและสุขภาวะทางเพศของสาว
ประเภทสองมากขึน้ 

ทั้งนี ้ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์การ


รบัรู
้และการใหค้วามหมายตอ่ระบบเพศภาวะ
เพศวิถ
ีและตวัตนทาง

เพศในกลุม่สาวประเภทสองในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจ ความ
หลากหลาย และซบัซอ้นของชวีติของสาวประเภทสองในสงัคมไทยปจัจบุนั 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง และส่งผลต่อชุดความรู ้ความคิด ความหมายของ
สาวประเภทสองในมิติของเพศภาวะ และเพศวิถีที่ถูกนำไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
ในการใชช้วีติ และสง่ผลตอ่เนือ่งไปถงึความตอ้งการตา่งๆ ของสาวประเภท
สอง ที่เหมือนและแตกต่าง หรือมีความเฉพาะซับซ้อนกว่าคนอื่นๆ ใน
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สงัคม รวมทัง้มติขิองปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากชดุความรู ้ความคดิ ความ
เชือ่ในมติขิองเพศภาวะ และเพศวถิขีองสาวประเภทสองทัง้ในระดบัปจัเจก 
และสงัคม ซึง่ลว้นแลว้แตม่คีวามหลากหลาย และซบัซอ้นละเอยีดออ่น 

นอกจากนี ้การศกึษาและวเิคราะห ์การรบัรู ้และการใหค้วามหมาย
ต่อระบบเพศภาวะ เพศวิถ ีและตัวตนทางเพศในกลุ่มสาวประเภทสอง  
ในสงัคมไทย จะนำไปสูก่ารวิเคราะหบ์ริบทของความตอ้งการ
และบริบท


ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ
และสิทธิทางเพศของกลุ่ม

สาวประเภทสองในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาวะทางเพศ และสิทธิทางเพศของสาวประเภทสองที่มีบริบทชีวิต  
ที่แตกต่างและหลากหลายกันไปตามอาย ุชนชั้นทางสังคม การศึกษา 
ประสบการณ ์อาชีพ และพื้นที่ที่ใช้ชีวิตของสาวประเภทสองในสังคมไทย 
อันจะเป็นข้อมูลในการทำงานด้านสุขภาวะทางเพศกับกลุ่มสาวประเภท
สองตอ่ไปในอนาคต 
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2 วิธีวิทยา 
 ในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดยืนของวิธีคิดที่มองเรื่องราวทางเพศ 
ของทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุเป็นเรื่องของความเท่าเทียม 

และเสมอภาคตอ่สทิธคิวามเปน็มนษุย ์โดยปราศจากอคตจิตอ่ตวัตน หรอื 
อัตลักษณ์ของคนในสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
ไปกับการประกอบสร้างจากมิติต่างๆ ของความเป็นมนุษย ์อาท ิมิติทาง
สังคม การเมืองวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร ์และประสบการณ์
ของแต่ละคน ด้วยการนำเสนอผ่านทีมนักวิจัยที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็น
สาวประเภทสอง มีชุดประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอม และประกอบสร้าง 
มาจากสังคมชนชั้นกลาง มีการศึกษา มีแนวคิด ชุดคิด และทฤษฎีทาง
มานษุยวทิยา และประสบการณจ์ากการทำงานเปน็นกัเคลือ่นไหว รณรงค์
เกี่ยวกับสุขภาวะ และสิทธิของสาวประเภทสองอยู่ก่อนหน้าที่จะทำการ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี ้

2
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สำหรับวิธีวิทยาในการเข้าถึงและเรียนรู้ข้อมูลนั้น (Research 
Methodology) งานวจิยัชิน้นีเ้ริม่ตน้ศกึษาดว้ยการทำแผนทีเ่พือ่แสดงพืน้ที่
การทำงานของแต่ละองค์กรที่มีกิจกรรม หรือโครงการที่ทำในมิติของ  
สุขภาวะทางเพศ และสิทธิทางเพศของกลุ่มสาวประเภทสองในสังคมไทย 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 17 องค์กร (องค์กรในเครือ
ข่าย MSM ชาติ) เพื่อทำให้ทราบขอบเขตการทำงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ขององค์กรเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็ศึกษาการรับรู้การให้ความหมาย  
ต่อระบบเพศภาวะ ตัวตนทางเพศ และเพศวิถ ีกับกลุ่มสาวประเภทสอง   
เพื่อวิเคราะห์บริบทของความต้องการ และบริบทที่ทำให้เกิดปัญหาด้าน  
สขุภาวะทางเพศ และสทิธทิางเพศของกลุม่สาวประเภทสอง นกัวจิยัเลอืก
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูโดยอาศยัวธิกีารเลอืกแบบจำเพาะเจาะจง ซึง่ใชม้ติขิองอาย ุ
ชนชั้นทางสังคม การศึกษา ประสบการณ ์อาชีพ และพื้นที่ที่ใช้ชีวิตของ
สาวประเภทสอง สาวประเภทสองในแต่ละกลุ่มจะมีอายุระหว่าง 18-43 
ป ีและอาศัยในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุร ีและกรุงเทพฯ เพราะเป็น
พื้นที่และช่วงอายุที่สาวประเภทสองใช้ชีวิตอยู่มากที่สุด และมีความ  
หลากหลายมากที่สุด โดยอาชีพและชนชั้นทางสังคมประกอบด้วย กลุ่ม
นกัเรยีนนกัศกึษา กลุม่พนกังานอาชพีบรกิารและบนัเทงิ ธรุกจิคา้ขาย คร ู
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และพนักงานบริษัทเอกชนของ
แตล่ะพืน้ที ่ 

ทั้งนี้ได้ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดย
ใช้อัตลักษณ์ของสาวประเภทสอง และชายรักชาย รวมทั้งประสบการณ์
จากการทำงานเป็นนักเคลื่อนไหวรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาวะ และสิทธิของ
สาวประเภทสองเพือ่สรา้งความสมัพนัธ ์จากนัน้ไดเ้ลอืกสาวประเภทสองที่
สามารถให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บนหลักการของความ
สามารถในการรว่มแบง่ปนัขอ้มลู วา่ใครยนิด ีและสามารถใหข้อ้มลูไดอ้ยา่ง
ลุ่มลึกและหลากหลายในกลุ่มสาวประเภทสองของแต่ละพื้นที ่ จากนั้น
ทำการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกับผู้ให้ข้อมูล โดยผ่านการพูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิ ประสบการณช์วีติ รวมถงึประสบการณท์างเพศ  
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ในกระบวนการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลนั้น นักวิจัยได้
แจ้งวัตถุประสงค ์กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก การนำเสนอข้อมูลผลการ
วิจัย คุณประโยชน์ของงานวิจัย คุณประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับจากงาน
วิจัย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยต่อผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ให้
ข้อมูลตัดสินใจ ยินยอมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยครั้งนี ้
แล้วจึงเริ่มนัดหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านบรรยากาศการพูดคุย
แลกเปลี่ยนในฐานะเพื่อนต่อเพื่อน ในสถานที่และเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
และพึงพอใจที่สุด อันได้แก ่หอพัก ร้านอาหาร สำนักงานขององค์กร
พฒันาเอกชนในพืน้ที ่กระบวนการสมัภาษณม์ลีกัษณะเปน็การแลกเปลีย่น
พูดคุยเรื่องราวทางเพศซึ่งกันและกันตลอดเวลา มีกลุ่มสาวประเภทสองที่
สมัภาษณท์ัง้หมด 14 คน โดยแบง่เปน็สาวประเภทสองทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพและปริมณฑล 7 คน และสาวประเภทสองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
พทัยา 7 คน 

สำหรับการศึกษาความต้องการ ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ และ
สทิธทิางเพศจากมมุมองของตวัแทนองคก์รทีท่ำงานเกีย่วขอ้งนัน้จะทำการ
เลือกแบบจำเพาะเจาะจงด้วยเช่นกัน โดยใช้ระดับของตำแหน่งในการงาน
ในองค์กรเหล่านั้น ที่ทำงานใกล้ชิด และมีความรับผิดชอบในมิติความ
ต้องการ ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ และสิทธิทางเพศองค์กรละ 1 คน 
ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ซิสเตอร์พัทยา 
คลินิกพัทยารักษ ์(คลินิกกามโรค กรมควบคุมโรค) ศูนย์บริการสาธารณ
สุขเมืองพัทยา และฝ่ายสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา พื้นที่กรุงเทพฯ 
ประกอบไปดว้ยสมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย กลุม่เพือ่นพนกังานบรกิาร 
(SWING) ภาคีความร่วมมือด้านเพศ เพศภาวะ เพศวิถ ีและสุขภาพ   
กลุ่มสาวรุ้ง โพธาราม และนักกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิสาวประเภทสอง 
นอกจากนี้ยังการทำสัมภาษณ์กับตัวแทนองค์กรที่มีการให้บริการด้าน  
สุขภาวะทางเพศ หรือทำงานร่วมกับสาวประเภทสอง ประกอบด้วย  
เจา้หนา้ทีส่ำนกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์กระทรวง
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่คลินิกชายรักชาย โรงพยาบาลบางรัก ผู้จัดการ
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โครงการมูลนิธิพีเอสไอประเทศไทย ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธ ิ 
มนุษยชนแห่งชาต ิตัวแทนผู้ให้ทุนกับองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มชายที่ม ี 
เพศสมัพนัธก์บัชาย   

สำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะทำการเก็บ
ข้อมูลรูปแบบของตัวบท (Text) จากบทสนทนาในการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาวประเภทสอง สัมภาษณ์ผู้แทนองค์กร และสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยนั้น นักวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกที่สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎ ีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสังเกตแบบมี
สว่นรว่ม และการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ดงักลา่ว โดยทีแ่นว
คำถามเหล่านั้นนักวิจัยจะต้องจดจำไว ้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
สัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ หรือพูดคุยให้เป็นธรรมชาต ิคำถาม  
ในแต่ละประเด็นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา และประเด็นในการพูดคุยสัมภาษณ์ครั้งนั้นๆ จากนั้นทำการบันทึก
ลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  
ส่วนบุคคลทุกๆ ครั้ง สำหรับการบันทึกนั้นจะบันทึกผ่านเครื่องบันทึกเทป 
และกอ่นการบนัทกึเทปนกัวจิยัจะแจง้ถงึความจำเปน็ในการบนัทกึเทปกอ่น 
และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถบันทึกได ้
เมื่อทำการสัมภาษณ์เสร็จแล้วผู้วิจัยจะทำการถอดคำพูดที่อัดเทปไว้ลงใน
โปรแกรม Microsoft Word แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกๆ 
ครัง้ทีท่ำการสมัภาษณเ์ชงิลกึ  

นอกจากนี ้นักวิจัยจะต้องทำการบันทึกภาคสนามลงในสมุดประจำ
ตัวนักวิจัย ในประเด็นต่างๆ ที่นักวิจัยค้นพบ หรือที่มิได้ปรากฏในบท
สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้นจะทำการพิมพ์ลงในโปรแกรม 
Microsoft Word แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกๆ ครั้ง
ที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสังเกต ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ 
โดยมีการเปลี่ยนชื่อของผู้ให้ข้อมูลทุกคน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกรับทราบ 
และวเิคราะหร์ว่มกนัในทมีนกัวจิยัเทา่นัน้ 
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สำหรับวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะนำข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยในแต่ละข้อ 
ผ่านการใส่รหัสให้กับข้อมูล เพื่อลดข้อมูลที่ไม่ต้องการ หรือไม่มีเนื้อหา
สาระ จากนั้นทำการจัดหมวดหมู่ให้กับข้อมูล เพื่อหารูปแบบที่มีอยู่อย่าง
ซ้ำๆ เชื่อมร้อยและตรวจสอบข้อมูล โดยอาศัยกรอบแนวคิด และทฤษฎี
ต่างๆ ที่ทำการทบทวนไว ้สำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะใช้
กระบวนการประชุมระดมสมองของนักวิจัยและที่ปรึกษา เพื่อระดมความ
คิดเห็นที่หลากหลาย และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับเปลี่ยน 
หรอืปรบัปรงุในการเกบ็ขอ้มลู หรอืวเิคราะหค์รัง้ตอ่ไป 

������������.indd   11 9/28/08   12:08:21 PM



1� ชวีติ ตวัตน และเรือ่งเพศ ของสาวประเภทสอง 

3 บริบทชีวิต 
 ของสาวประเภทสองในสังคมไทย 

 
 

 

“สาวประเภทสอง” เปน็คำทีไ่มป่รากฏทีม่าวา่ใชค้รัง้แรกตัง้แต่
เมื่อไร หรือใครเป็นผู้ใช ้หากแต่เหตุผลที่คนเรียกตัวเอง

ว่าสาวประเภทสอง หรือกะเทยชอบใช้คำๆ นี ้ เพราะเป็นคำที่ฟังดูสภาพ  
ไม่แสดงถึงการเยาะเย้ยถากถาง หรือรังเกียจเดียดฉันท ์อีกทั้งคำดังกล่าว
ยังเป็นคำที่ให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิง สอดคล้องกับความเป็นผู้หญิง และ
ความปรารถนาทีอ่ยากเปน็ผูห้ญงิของพวกเธอ  

 อย่างไรก็ตาม มีคนทำงานประเด็นสาวประเภทสอง และแกนนำ
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศบางส่วน ที่ทำงานในประเด็นเรื่อง
สทิธมินษุยชน และประเดน็เพศวถิขีองคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ให้
ความเห็นว่า คำว่า “สาวประเภทสอง” แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม 
โดยแบง่เปน็ “ประเภททีส่อง” และใหล้ำดบัความสำคญักบัคนทีเ่กดิมาเปน็
ผู้หญิง (ประเภทที่หนึ่ง) หรือคนที่มองว่าตนเองเป็นผู้หญิงและแปลงเพศ
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แลว้ ซึง่ไมค่ำนงึถงึความหลากหลายทางอตัลกัษณท์างเพศภาวะ และเพศ
วิถีของคน ต่อมามีกลุ่มสาวประเภทสองที่ทำงานเคลื่อนไหวทางสังคม  
เรื่องการแก้ไขกฎหมายคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาว ให้เรียกกลุ่ม
ตนเองว่า “กลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ” ที่แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า 
“transgender women” มาเรยีกใชก้ลุม่คนทีเ่รยีกตนเองวา่ กะเทย หรอื
สาวประเภทสอง ซึ่งมีที่มาจากคำว่า “transgender” หรือ “ทรานส์เจน
เดอร์” ที่ถูกใช้ในกลุ่มคนทำงานเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์
จนแพร่หลายไปในกลุ่มสาวประเภทสอง และคนทำงานในประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา อย่างไรก็แล้วแต ่งานวิจัยนี้ขอเรียกกลุ่มคน
ทีท่ำการศกึษาในงานวจิยัวา่ “สาวประเภทสอง” เพราะเปน็คำทีผู่ใ้หข้อ้มลู
หลายคนใชใ้นการเรยีกตนเอง และยนิดทีีจ่ะถกูเรยีกวา่ “สาวประเภทสอง” 

 ทั้งนี ้ เพื่อความเข้าใจในบริบทของสาวประเภทสองในสังคมไทย   
นักวิจัยขอใช้คำว่า “กะเทย” และ “สาวประเภทสอง” เพื่อให้ทราบที่มา  
ที่ไปในบริบทชีวิตของสาวประเภทสองในสังคมไทย โดยทั้งสองคำนั้น  
มคีวามหมาย คอื “ผูท้ีเ่กดิมาในสรรีะของเพศชาย แตแ่สดงตวัตนทางเพศ
ตรงกันข้ามกับเพศของตนเอง และไม่ตรงตามความคาดหวังของสังคม” 
เช่นเดียวกับที ่บุษกร กาศมณ ี(2548) กล่าวว่า ในเมืองไทย กะเทยคือ
วิธีหนึ่งในการแสดงตัวตนที่ใช้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “คนข้ามเพศภาวะ” 
(transgender) และ/หรือ “คนที่แปลงเพศ” (transsexual) แต่ใน
ประวัติศาสตร์ไทย คำนี้หมายถึงวิถีของความเป็นชายที่กลายเป็นหญิง   
ในทางวิชาการแล้ว คำว่ากะเทยหมายถึงการมีอวัยวะเพศสองแบบหรือไม่
ชัดเจนว่าเป็นอะไร หลักๆ ความหมายแบบไทยหมายถึงการเปลี่ยนข้าม
จากผูช้ายมาเปน็ผูห้ญงิอยา่งสมบรูณ ์โดยอาจจะไมต่อ้งมกีารใชส้ารกระตุน้  
ฮอรโ์มนหรอืการผา่ตดัแตอ่ยา่งไร 

 ในทางประวัติศาสตร ์คำว่า “กะเทย” หมายรวมถึงทุกรูปแบบของ
เพศที่สาม คือตั้งแต่ชายรักชายที่ไม่แตกต่างไปจากชายทั่วไป และหญิง  
รักหญิงที่ก็ดูไม่แตกต่างไปจากหญิงทั่วไป แต่เมื่อย้อนดูการใช้ศัพท์นี้ใน  
คริสต์ทศวรรษ 1960 พบว่ามิได้มีความหลากหลายของกะเทยเท่ากับยุค
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ถัดมา ซึ่งมีการแยกออกเป็นรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยอาศัยเพศ
สรรีะ การแตง่กายขา้มเพศ และเพศวถิใีนการจำแนก ลกัษณะทีห่ลากหลาย  
ของกะเทยปรากฏขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ในวาทกรรมสาธารณะ และ
ในระยะเวลาที่รวดเร็วก็ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กะเทย ก่อให้เกิดศัพท์
ใหมท่ีแ่สดงความเปน็ประเภทตา่งๆ ของกะเทย แต่ทีแ่ตกตา่งออกไปอยา่ง
สิน้เชงิคอื เกยผ์ูช้าย หญงิรกัหญงิ และคนสองเพศ ความเปลีย่นแปลงทาง
ดา้นภาษาทำใหค้นไทยลมืไปวา่ 30 ปกีอ่นหนา้นีผู้ห้ญงิกถ็กูเรยีกวา่กะเทย 
ถ้าแต่งตัวหรือมีท่าทีเหมือนผู้ชาย ในคริสต์ศตวรรษ 1970 กะเทยหมาย
ถึงคนที่เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ภายหลังมีบทบาทของเพศหญิง หรือทำการ
ผา่ตดัแปลงเพศ (เทอดศกัดิ ์รม่จำปา ผูแ้ปล, 2548) 

 นอกจากนี ้การศึกษาของเทอดศักดิ์ยังพบว่า พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ได้กล่าวไว้ว่าคนไทอะหม ก็มีคำว่า เทย 
ใช้ในความหมายเดียวกับกะเทย ในภาษาเขมรก็มีคำว่า เขทิย อ่านว่า   
กะเตย มคีวามหมายเชน่เดยีวกนั อาจเปน็ไปไดว้า่ กะเทย เทย และเขทยิ 
เป็นคำที่ใช้เรียกลักษณะของสิ่งที่ไม่ปรากฏเพศ หรือมีลักษณะกลางๆ   
ไม่เป็นเพศใดเพศหนึ่ง อย่างไรก็แล้วแต ่กะเทย ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้นมีความหมายว่า คนที่มีอวัยวะเพศ  
ทั้งชายและหญิง หรือคนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 
ซึง่เราจะเหน็ไดว้า่คำวา่ กะเทย ถกูตคีวามและใหค้วามหมายทีแ่ตกตา่งกนั
ไปตามยคุสมยั 

 สิง่สำคญัทีส่ดุในการทำความเขา้ใจบรบิท (ปจัจบุนั) คอืขอ้เทจ็จรงิ
ที่ว่า กะเทย ก็คือกะเทย ไม่ว่าจะแต่งหน้าทาปากหรือไม ่อัตลักษณ์ที่ถูก
ทำให้เป็นธรรมชาติเช่นนี้มีขึ้นได้ด้วยทัศนะที่ว่า การแต่งกายเป็นแค่การ
ดัดแปลงร่างกายที่สำคัญน้อยกว่าการสร้างตัวตนทางสาธารณะ (วิลาสิน ี
พิพิธกุล ผู้แปล, 2547) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จะคำนึงถึงการนิยามตัวตน
สาวประเภทสอง โดยดูที่สำนึกแห่งตัวตนเป็นสำคัญ เช่น สำนึกในความ
อยากเหมอืนเพศหญงิ หรอือยากเปน็เพศหญงิ แตไ่มต่อ้งการทำการผา่ตดั
แปลงเพศ และ/หรอืไมต่อ้งการแตง่กายขา้มเพศ เปน็ตน้ อยา่งไรกแ็ลว้แต ่
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ความเป็นกะเทยเป็นสัญญะของระบบสามลักษณะ (ชาย หญิง กะเทย) 
หนึ่งในตัวชี้วัดที่อธิบายความเป็นกะเทยได้เหมาะสมที่สุดก็คือ กะเทย  
มักจะไม ่“พรางตัว” เป็นเกย์ผู้ชายหรือผู้หญิง แต่สามารถกลับไปกลับ
มาระหว่างอัตลักษณ์เหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวัน เปรมปรีดา ปราโมช   
ณ อยุธยา (2546) กล่าวว่าสังคมไทยมองลีลาชีวิตเรื่องเพศ8 โดยตั้งอยู่
บนฐานของตรรกะในการมองเห็นและมองไม่เห็น ซึ่งในที่นี้กะเทยคือตัวตน
ทางเพศทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ กลา้เปดิตวั กลา้แสดงตวัตน  

เปรมปรดีา ปราโมช ณ อยธุยา (2549) กลา่วในหนงัสอื “กะเทย 
เย้ยเวที” ว่าเรื่องของความเป็นเพศในสังคมไทยว่าเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไป 
โดยสรุปว่าระบบความเชื่อ ระบบความหมายเกี่ยวกับลีลาชีวิตเรื่องเพศใน
สังคมไทยนั้นมีแง่มุมของการเปลี่ยนผ่านความหมาย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ของคนในสังคมอยู่มากทีเดียว หลักฐานชั้นต้นที่สะท้อนฐานคิดของสังคม
ไทยสมยัจารตีดงัเชน่พระไตรปฎิกในพทุธศาสนา สือ่นยัยะคำวา่เพศนัน้อาจ
หมายถึงสถานะหรือตัวตนที่เนรมิตได้อย่างสอดคล้องกับเจตจำนงในแต่ละ
สถานการณ ์หากแตเ่มือ่กาลเวลาลว่งเลยไป พระไตรปฎิกถกูตคีวาม และ
เทียบเคียงปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้หลายต่อหลายครั้ง อิทธิพลที่ส่งต่อมาถึง
ปจัจบุนักลบัเปน็แงม่มุของการควบคมุเรือ่งเพศไปเสยีทกุกรณ ีประหนึง่วา่
จะบงัคบัใหท้กุชวีติมวีตัรปฏบิตัเิหมอืนพระสงฆ ์ 

ต่อมา เมื่อพื้นที่ถูกตีกรอบเป็นพรมแดนและสถาปนาความเป็น  
รัฐชาติขึ้นมาในสมัยปฏิรูป กลไกการควบคุมทางสังคมจากที่เคยเป็นการ
ควบคมุโดยศาสนา ไดส้ง่ตอ่แนวคดิและพฒันามาเปน็ตวับทกฎหมาย ทัง้นี ้
กฎหมายไทยหลายมาตราสร้างขึ้นโดยการเทียบโอนจากต้นแบบของชาติ
ตะวันตก แฝงนัยยะที่ว่าต้องการให้ชาวตะวันตกยอมรับในความมี
อารยธรรมของไทย ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมจึงแสดงผ่านข้อบังคับ

8 ลีลาชีวิตเรื่องเพศ เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า เพศวิถี หรือ วิถีทางเพศ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 
การช่วงชิงอัตลักษณ์ “กะเทย” ในคาบาเรต์โชว์ ของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา 
(2546) 
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หลายขอ้ การมองวา่ความสมัพนัธใ์กลช้ดิในเพศเดยีวกนัเปน็เรือ่งผดิกเ็ปน็
หนึ่งในอิทธิพลที่รับเอามาจากต่างแดน ความพยายามก้าวให้ทัดเทียม
ประเทศตะวันตกยังนำมาซึ่งระเบียบปฏิบัติอีกมากมาย ทั้งนี้การปรุงแต่ง
ร่างกายถือเป็นหนึ่งในระเบียบนั้นด้วย ยังผลให้ความเป็นเพศแยกชัดเจน
เปน็คูต่รงขา้มอยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมเ่ปน็หญงิกต็อ้งเปน็ชาย ความคลมุเครอื
ทางเพศทีจ่ำแนกชดัไมไ่ดจ้ะยิง่ถกูยำ้วา่แปลก  

เพื่อทำความเข้าใจความหลากหลาย และซับซ้อนของชีวิตสาว
ประเภทสองในสงัคมไทยปจัจบุนั จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะศกึษาถงึความแตก
ต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถ ีทั้งนี้เปรมปรีดา 
ปราโมช ณ อยธุยา (2546) ไดศ้กึษาประวตั ิและเรือ่งราวการดำเนนิชวีติ
ของกะเทย รวมทั้งตัวตนทางเพศที่ต่างไปจากความเป็นหญิงชาย สิ่งที่  
ค้นพบ และขอยืนยันให้ใช้เป็นมุมมองในการทำความเข้าใจลีลาชีวิตเรื่อง
เพศกค็อื เพศ มคีวามหมายเปน็สถานะหนึง่ๆ ซึง่แตล่ะสถานะยอ่มมคีวาม
เปน็ตวัตนทีแ่ตกตา่งกนัไป จะยกใหต้วัตนหนึง่ใดเปน็หลกัยดึ และคาดหวงั
ใหต้วัตนแบบใหม่ๆ  ทีแ่สดงออกตอ่คนรอบขา้ง มบีทบาทสอดคลอ้งหรอืรบั
เอาตัวตนที่คนในสังคมคุ้นชินอยู่ก่อนแล้วเป็นตัวแบบคงไม่เหมาะสม ทั้งนี ้
ได้เสนอนิยามความเป็นตัวตนทางเพศ โดยใส่ใจกับลีลาเรื่องเพศที่ไม่
จำเพาะพืน้ทีบ่นเตยีง แตร่วมถงึสำนกึในความเปน็ตวัตนของบคุคล ความ
พึงพอใจที่จะนำไปสู่การเลือกคู่สัมพันธ ์รวมทั้งการแสดงตัวตนทางเพศ  
บนเงือ่นไขทางสงัคมดว้ย ดงันี ้

กะเทยแปลงเพศ คือผู้ที่ เคยถูกใส่ความหมายให้เป็นเพศชาย 
เนื่องจากการตัดสินจากอวัยวะเพศ แต่เมื่อบุคคลกระทำการตามสำนึกที่
อยากเป็นเพศหญิง ความพยายามในการปรับเปลี่ยนอวัยวะเพศแบบชาย
ให้กลายเป็นอวัยวะเพศแบบหญิงจึงเกิดขึ้น ทั้งนี ้กะเทยแปลงเพศไม่ได้
หมายความว่าอยากเป็นเพศหญิงไปเสียทุกคน ต้องยอมรับว่าการแปลง
เพศเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งในการเข้าถึงความสวยเหมือนเพศหญิง   
ดงันัน้ กะเทยอาจแปลงเพศเพือ่ใชเ้ปน็กลยทุธอ์ืน่ๆ ไดอ้กี 

กะเทยสาวยังไม่แปลงเพศ คือผู้ที่เคยถูกใส่ความหมายให้เป็นเพศ
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ชาย เนื่องจากการตัดสินจากอวัยวะเพศ แต่สำนึกในความอยากเป็นเพศ
หญิงหรืออยากสวยเหมือนเพศหญิง จึงใช้ความพยายามในการปรับแต่ง
ร่างกายให้เหมือน หรือคล้ายเพศหญิง เพียงยังไม่ถึงวาระที่จะแปลงเพศ
ดว้ยเงือ่นไขนานาประการ 

กะเทยสาวไมแ่ปลงเพศ คือผู้ที่เคยถูกใส่ความหมายให้เป็นเพศชาย 
เนื่องจากการตัดสินจากอวัยวะเพศ แต่สำนึกในความอยากเหมือนเพศ
หญงิ ไมไ่ดอ้ยากเปน็เพศหญงิ จงึปฏเิสธการผา่ตดัแปลงเพศ ใชเ้พยีงความ
พยายามปรบัแตง่รา่งกายใหเ้หมอืนหรอืคลา้ยเพศหญงิ ทัง้นี ้บางกรณยีงัมี
ความพงึพอใจใชอ้วยัวะเพศแบบชายเพือ่บรรลลุลีาชวีติเรือ่งเพศไดด้ว้ย 

สาวเสยีบ คอืผูท้ีเ่คยถกูใสค่วามหมายใหเ้ปน็เพศชาย เนือ่งจากการ
ตดัสนิจากอวยัวะเพศ แตส่ำนกึในตวัตนยงัมองตวัเองเปน็เพศชาย หรอืไม่
ใชท่ัง้เพศชาย ไมใ่ชท่ัง้เพศหญงิ เพยีงปรบัแตง่รา่งกายใหเ้หมอืนหรอืคลา้ย
เพศหญิงเพื่อดึงดูดเพศชายด้วยกัน โดยมากยังมีความพึงพอใจใช้อวัยวะ
เพศแบบชายเพือ่บรรลลุลีาชวีติเรือ่งเพศได ้

กะเทยชาย คอืผูท้ีเ่คยถกูใสค่วามหมายใหเ้ปน็เพศชายเนือ่งจากการ
ตดัสนิจากอวยัวะเพศและการปรบัแตง่ตวัตน แตอ่าจมองวา่ตนเองเปน็เพศ
ชาย หรือไม่ใช่ทั้งเพศชาย ไม่ใช่ทั้งเพศหญิง เพียงปรับแต่งกิริยาอาการ  
ใหล้ะมนุละมอ่ม มคีวามพถิพีถินัออ่นโยนคลา้ยเพศหญงิ 

 งานวิจัยของเปรมปรีดาบอกเราว่า ในความเป็นมนุษย ์มีแง่มุม  
เพื่อการแสวงหาต่อการเปิดพื้นที่เพื่อให้มีตัวมีตน และตัวตนจึงมีมากมาย
ให้ตีความอย่างสลับซับซ้อน ตัวตนควรถูกมองไม่ต่างไปจากการแสดง   
ซึ่งมนุษย์มีความสามารถในการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่าง ดงันัน้ตวัตนแบบกะเทยอาจจะ

ไมใ่ชเ่พศทีส่าม
หากแตใ่นความเปน็กะเทย
ยงัหลอมรวมเพศ
ความ



พึงใจ
รสนิยม
ปรารถนา
อารมณเ์อาไวจ้นไมอ่าจคาดเดาไดว้า่มกีีแ่บบ 
น่าสนใจว่างานที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาอยู่นี ้ จะศึกษาความเป็นตัวตนที่  
หลากหลายในบรบิททีแ่ตกตา่งกนัของสาวประเภทสอง ซึง่มคีวามแตกตา่ง
พื้นที่อาศัย คือ ความเป็นเมืองหลวง และเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความ
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เหมือนและความแตกต่างกัน และความเป็นชนชั้นที่แตกต่างกันของสาว
ประเภทสองแต่ละคน ทั้งในเรื่องอาชีพ การศึกษา สถานทางสังคม   
โดยเชื่อว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และตัวตนทางเพศนำมาซึ่งเพศวิถีที่
หลากหลาย อันจะส่งผลต่อสุขภาพทางเพศและปัญหาเรื่องสิทธิทางเพศ  
ทีแ่ตกตา่งกนั 

 ทั้งนี ้พื้นที่เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือ กรุงเทพและพัทยา   
พบว่ากรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยคนที่หลากหลายในด้านชนชั้น 
อาชพี การศกึษา สถานะ และบทบาททางสงัคม อกีทัง้เรายงัจะเหน็ตวัตน
สาวประเภทสองในบริบทสังคมเมืองหลวงในหลากหลายพื้นที ่จนบางครั้ง
อาจมองดูว่าเป็นเรื่องปกต ิอย่างไรก็แล้วแต ่ความเป็นสังคมเมืองกรุง 
แมว้า่จะเอือ้ประโยชนต์อ่การดำรงชวีติ โอกาสในการทำงานทีม่ากกวา่พืน้ที่
อื่นๆ แต่ตัวตนของสาวประเภทสองในพื้นที่สาธารณะ เช่น ที่ทำงาน และ
ในวงสงัคมนัน้ สาวประเภทสองบางคนยงัไมส่ามารถแตง่ตวัขา้มเพศ หรอื
แสดงความเป็นตัวตนสาวประเภทสองได ้แม้ว่าจะไม่ได้ปกปิดความเป็น  
ตวัตนสาวประเภทสอง แตเ่นือ่งดว้ยกาลเทศะแบบไทย กฎระเบยีบปฏบิตัิ  
ในพื้นที่สาธารณะที่ยังคงอยู่ภายใต้วาทกรรมหญิง-ชาย และไม่เอื้อต่อการ  
เปิดเผยตัวตนของสาวประเภทสอง แม้ว่ากรุงเทพฯ จะเป็นพื้นที่สำหรับ
แสวงหาทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากกว่า แต่ก็ต้องแลกกับการไม่
เปิดเผย ปกปิดตัวตน เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสถานภาพทางสังคม และ
บทบาทที่แตกต่างจากภาพมายาคติของสังคมไทยต่อสาวประเภทสอง จึง
ไมแ่ปลกใจทีจ่ะเหน็คนทีแ่ตง่กายเปน็ชายในพืน้ทีส่าธารณะ แตน่ยิามตวัตน
เป็นสาวประเภทสอง หรือกะเทย อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที ่ 
สามารถเหน็สาวประเภทสองทีแ่ตกตา่งกนัในระดบัชนชัน้ ความหลากหลาย  
ในเรื่องทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ บทบาทเพศที่แสดงออกในพื้นที่ส่วน
บคุคล และพืน้ทีส่าธารณะ  

 เมื่อเทียบกับพัทยาแล้ว อาจมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน 
พัทยาเป็นพื้นที่พิเศษ สามารถอธิบายได้ว่าวัฒนธรรม และขนบประเพณี
แบบไทยกลายเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในพื้นที ่พัทยา
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เปน็เมอืงทอ่งเทีย่วหลกัทีม่ภีาพของความเปน็เมอืงนานาชาต ิประกอบกบั
ภาพของเมืองที่ตอบสนองความเป็นทุนนิยม ที่แม้แต่เรื่องเพศก็สามารถ  
หาซื้อแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา พัทยาเอื้อต่อการเปิดตัวตนอย่างอิสระ 
เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมของคนหลายกลุ่ม ตัวตนทางเพศหลากหลาย 
และที่สำคัญตัวตนทางเพศแบบสาวประเภทสองก็สามารถพบเห็นอย่าง
ชดัเจนในพืน้ทีส่าธารณะ แมว้า่จะมภีาพเหมารวมและมายาคตบิางประการ 
เชน่ สาวประเภทสองตอ้งประกอบอาชพีเปน็พนกังานบรกิาร คาบาเรตโ์ชว ์
เสรมิสวย ซึง่เปน็ภาพทีช่ดัเจน และมคีวามเปน็ชนชัน้ทีไ่มแ่ตกตา่งกนัมาก
นัก พื้นที่พัทยาถือว่าเป็นพื้นที่ที่สาวประเภทสองจะสามารถแต่งกายข้าม
เพศ หรือทำในสิ่งที่ตนต้องการได้อย่างเป็นสุข เมื่อไม่ต้องใส่ใจกับสายตา  
ที่จับจ้อง หรือเสี่ยงต่อการตีความจากคนข้างนอกที่พบเจอ เช่น การใส่
เสือ้ผา้นอ้ยชิน้ หรอืการเปดิอวยัวะเพศ (แปลงเพศแลว้) ตอ่นกัทอ่งเทีย่ว
ชาย เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่าสาวประเภทสองที่อยู่ในพื้นที่นี้จะแสดง
บทบาทเป็นผู้หญิง ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะ แม้กระทั่ง
ทำงานหรืออาศัยในสถานที่ที่มีกฎระเบียบ และใช้กาลเทศะชุดเดียวกันกับ
พื้นที่อื่นๆในสังคมไทย แต่ความเป็นชนชั้นที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งปัญหา
ด้านสุขภาวะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสาวประเภท
สองทีอ่าศยัในพทัยา และสาวประเภทสองทีอ่าศยัในพืน้ทีก่รงุเทพฯ  

เมือ่พจิารณาชวีติทางเพศของสาวประเภทสองคนหนึง่ โดยไมค่ำนงึ
วา่เธอจะอาศยัในบรบิทพืน้ทีแ่บบใดนัน้ พบวา่การพฒันาอตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะ ตัวตนสาวประเภทสอง จะมีการพัฒนาจากวัยเด็กจนถึงช่วงวัย
ผู้ใหญ ่เรื่องของภูมิหลังทางครอบครัวจึงเป็นประเด็นที่การวิจัยนี้ให้ความ
สำคัญ เนื่องจากหลายกรณีรับรู้ว่าความพึงพอใจหรือเพศวิถีที่แตกต่างได้
มาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก รวมถึงการเลือกปรับเปลี่ยนตัวตน สรีระ
รา่งกาย และพฒันาอตัลกัษณท์างเพศภาวะ ในบางครัง้การแสดงความเปน็
เพศที่แตกต่างกับเพศสรีระให้คนในบ้านรู้กลับถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง การ
ศึกษาถึงตัวตนทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และเพศวิถีจำเป็นต้อง
มองถึงเงื่อนไขทางสังคม ความพึงพอใจส่วนบุคคล และสำนึกที่แฝงอยู่ใน
บคุคลดว้ย ซึง่จะไดแ้สดงใหเ้หน็เปน็ผลการศกึษางานวจิยัชิน้นีใ้นบทตอ่ไป 
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4 เพศภาวะ  
 และอัตลักษณทางเพศภาวะ 
 ของสาวประเภทสอง 

 

4.1 ความสัมพันธ์เชิงอ”นาจ และการต่อรองอ”นาจ :  
  บริบทพื้นที่ เวลา และกาลเทศะ 

 บทบาทเพศของสาวประเภทสองได้เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย 
ของแต่ละคน แม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะมีบทบาททางเพศเป็นผู้หญิง  
คือ แต่งตัวเป็นผู้หญิงและดำเนินชีวิตเป็นผู้หญิง แต่ก็มีสาวประเภทสอง
จำนวนหนึ่งที่แม้ว่าตนเองจะมีบทบาทเพศเป็นผู้หญิง แต่ก็ไม่ได้แต่งกาย
เป็นผู้หญิง เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้
คงจะต้องย้อนลงไปดูถึงประวัติชีวิตของแต่ละคน และดูถึงความสัมพันธ ์
เชิงอำนาจในครอบครัว ที่ทำงาน ที่เรียน พื้นที่ที่อยู่อาศัยว่าเป็นอย่างไร  
มอีทิธพิลอยา่งไรตอ่การรบัรูต้วัตนของสาวประเภทสอง และความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลทีส่ง่ผลตอ่ตวัตนทางเพศของสาวประเภทสองแตล่ะคน และ
การรับรู้ตัวตนตามช่วงระยะเวลาที่แตกต่างในชีวิตของแต่ละช่วงวัย โดย
เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างสาว
ประเภทสองกับเพื่อน และครูอาจารย ์และความสัมพันธ์ระหว่างสาว
ประเภทสองและคูค่วามสมัพนัธ ์

เพศภาวะ  
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 ทัง้นี ้ภายใตร้ะบบสงัคมและวฒันธรรมแบบไทยนัน้ ไมส่ามารถมอง
ขา้มสิง่ทีเ่รยีกวา่กาลเทศะ หรอืกฎระเบยีบทางสงัคม ซึง่มอีทิธพิลอยา่งยิง่
ต่อการรับรู้ตัวตน การเปิดเผยตัวตน และการปรับแต่งตัวตน อันมีช่วงวัย
และพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สาวประเภทสองหรือกะเทยหลายคนไม่
สามารถเปิดเผยตัวตนของตนเองได้เมื่ออยู่พ่อแม่ในบ้าน แต่ได้เลือกที่จะ
เปิดเผยตัวตนในโรงเรียน อันสามารถมองได้ว่าเป็นอำนาจในตัวเองที่จะ
สามารถหยิบใช้ตัวตนแบบใดตามสถานะและบทบาททางสังคมในแต่ละ  
ชว่งวยั ทัง้นี ้การเปดิเผยตวัตนในโรงเรยีนหรอืกบับรบิทพืน้ทีแ่บบใดนัน้ ก็
ยงัมกีฎระเบยีบทางสงัคม และบรบิทวฒันธรรมพืน้ทีน่ัน้ๆ เขา้มามอีทิธพิล
กับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และเพศวิถีของสาวประเภทสอง ไม่ว่าจะเป็น  
รูปแบบของโครงสร้าง หรือกาลเทศะแบบไทย ที่ทำให้สาวประเภทสอง
หลายคนหยบิใชค้วามเปน็ตวัตนแบบกะเทย หรอืสาวประเภทสองในแตล่ะ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน และพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และเพศวิถี
ของตวัเองหลากหลาย 

 ครอบครัว : ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก 

 หลายครอบครัวไม่ยอมรับลูกชายที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นสาว
ประเภทสองได้ในช่วงวัยเด็ก จนกระทั่งถึงวัยรุ่น เนื่องด้วยความคาดหวัง
ของพ่อแม่ที่มีกับลูกชาย ประสบการณ์และทัศนคติส่วนบุคคลต่อบุคคล  
ที่เป็นกะเทย หรือสาวประเภทสอง และความรักความห่วงใย กลัวลูกจะ
ลำบากหากดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีตัวตนเป็นกะเทย หรือสาวประเภท
สอง 

ครอบครัวของตัวเล็ก นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในเขต
กรงุเทพฯ อาย ุ21 ป ีปจัจบุนัแมย่อมรบัทีล่กูเปน็กะเทย และบอกวา่เปน็
ลูกสาว ในขณะที่ครอบครัวของปอ๊บ รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยนั้น พ่อแม่ไม่
ยอมรับที่ตนเป็นสาวประเภทสอง ต้องทำตัวเป็นผู้ชาย คือแต่งกายเป็น
ชายเวลากลับบ้าน และเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง สำหรับโอน๋ั้นแม้ว่าพ่อแม่จะ
ตั้งความหวังว่าอยากให้บวชเหมือนครอบครัวอื่น แต่ตัวเองก็บอกปฏิเสธ
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อยู่ตลอดเวลา และบอกว่าถ้าได้เข้ามหาวิทยาลัย อยากจะเรียนไกลบ้าน 
เพื่อจะได้เป็นตัวของตัวเอง และจะได้ปรับแต่งตัวตนของตัวเองให้เข้าใกล้
ความเปน็ผูห้ญงิมากขึน้ ไดใ้หค้วามเหน็เรือ่งการบวชไวว้า่  

“หนูก็ไม่รู้สึกผิดนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้บวชพระ แต่เราก็ไม่ได้

ทำให้สังคมเดือดร้อนค่ะ หรือทำให้พ่อแม่เดือดร้อน… คิดว่าถ้า

ตนเองบวช ชาวบ้านจะรับไม่ได ้เพราะตนเองเป็นสาวประเภทสอง 

เพราะชาวบ้านคิดว่าคนกลุ่มนี้มักมากในกาม ทำให้พุทธศาสนา

เสือ่มเสยี” 

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

สำหรบัครอบครวัของโรสมารนิ ทีพ่อ่แมย่อมรบัไมไ่ด ้มเีพยีงพีส่าว
ที่เข้าใจ พ่อแม่มีความคาดหวังต้องการให้บวช แต่ต่อรองด้วยการไม่กลับ
บ้านมาตลอด ซึ่งเธอก็สะท้อนตัวเองว่าเป็นลูกอกตัญญูที่ไม่สามารถบวช  
ให้พ่อแม่ได ้เพราะขัดกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนเอง เช่นเดียวกับ
ไอซ ์ที่เป็นลูกชายคนกลางของครอบครัว ตอนเป็นเด็กพ่อแม่ห้ามแต่งตัว
เปน็ผูห้ญงิ พยายามหาแฟนผูห้ญงิให ้และบงัคบัใหบ้วช เพราะเปน็ลกูชาย 
จึงทำให้เธอคิดว่าควรอยู่ไกลจากบ้าน จะเห็นว่าสาวประเภทสองหลายคน
เลือกที่จะอยู่ไกลบ้าน เรียนต่างจังหวัด หรือหนีออกจากบ้าน เพื่อไม่ต้อง
เผชิญหน้ากับความคาดหวังของพ่อแม ่และสามารถสามารถเป็นตัวของ
เธอเองได ้แมว้า่จะมชีวีติทีล่ำบากในเวลาตอ่มา  

“เราพยายามบอกใหเ้คา้รูท้ลีะนดิๆ วา่เราเปน็มากนะเราไมไ่ดเ้ปน็

นอ้ย แตอ่กีใจนงึนะเรากไ็มอ่ยากใหเ้คา้เสยีใจ คอืเคา้ยำ้ตลอดเลย

นะวา่อยากไดล้กูชาย…แลว้เคา้กจ็ะบอกวา่ กวา่แมจ่ะมแีกไดน้ะมนั

ลำบาก ชัน้ตอ้งไปไหวข้อทีน่ัน่ขอทีน่ี ้กวา่จะไดแ้กมา ชัน้กอ็ยากได้

ลกูชายมไีวเ้กาะชายไหวผ้า้เหลอืงนะ”  

 โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี
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พ่อแม่รู้ตั้งแต่เด็ก เค้าคงคิดว่าเราไม่เป็นหนักถึงขั้นแต่งผู้หญิง คือ

เค้านึกว่าเราแต่งเป็นผู้ชายไง จะเป็นไรก็เป็นไป เป็นตุ๊ดได้แต่ห้าม

แต่งผู้หญิง เค้าก็พยายามปรับ คือเค้าพยายามจะหาเมียให้มั่ง ให้

บวชมั่ง ไรเงี้ย แต่โอเค เรา ก็นี่ไงพอช่วงจบ ม.6 เราก็รีบมาพัทยา

คือไม่อยากอยู่ที่นั่น กลัวโดนบวช โดนมีเมียไง รับไม่ได้เป็นความ

รูส้กึทีน่า่กลวัมาก”  

 ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี

 

ครอบครัวของส้มมีพ่อเป็นทหาร คาดหวังให้เธอเป็นทหาร  
เช่นเดียวกัน และยังไม่สามารถยอมรับที่ลูกเป็นกะเทยได ้หลังจากเข้ามา
ทำงานทีก่รงุเทพฯ สม้กไ็มไ่ดก้ลบับา้นอกีเลย 

“ทางญาติพี่น้องเป็นตระกูลใหญ ่จะมาเป็นกะเทยไม่ได ้เพราะว่า

เป็นเจ้านายทั้งหมด เป็นตำรวจ หมอ เป็นนายคน เป็นอย่างนี้ต้อง

เกบ็ไวไ้มบ่อกใคร”  

สม้ พนกังานบรกิาร, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี
 

 เช่นเดียวกับปราณ ีซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่มีพ่อ  
เป็นทหาร พ่อเป็นคนเจ้าระเบียบและค่อนข้างด ุตอนเด็กครอบครัว  
ไม่ยอมรับ และพ่อคาดหวังอยากให้ลูกเป็นทหาร ตอนไปสอบเข้าทหาร  
ก็แกล้งทำข้อสอบให้ได้บ้างไม่ได้บ้าง จนกระทั่งเรียนจบมีงานทำจึงยอมรับ
ได ้ในขณะที่ครอบครัวของจวง เป็นครอบครัวคนจีน แม้ว่าจวงจะมีงานทำ
เป็นหลักแหล่ง มีรายได้ที่ด ีและมีสถานะทางสังคมที่ดีแล้ว แต่ก็ยังคิดว่า
ครอบครวัยงัรบัไมไ่ดท้ีต่นเปน็สาวประเภทสอง  

“จะใชค้ำวา่รบัไดเ้หรอ พีว่า่เคา้คงปลงแลว้ละ่หรอืจะรบัได ้กค็งใชค้ำ

นัน้กไ็ด ้คอืดว้ยความทีว่า่ลกึๆ แลว้พอ่แมจ่รงิๆ เคา้คงอยากใหล้กูๆ 

ตรงเพศอะ่ แตม่นัไมไ่ดแ้ลว้อะ่” 

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั, อาย ุ33 ป ี
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บางครอบครัวพยายามต่อรองกับลูก ด้วยความหวังว่าลูกจะ
สามารถกลบัมาเปน็ผูช้ายได ้เชน่เดยีวกบัวยัเดก็ จนกระทัง่เขา้สูว่ยัรุน่ของ
บารมีที่พ่อยังไม่ยอมรับ และพยายามหาวิธีการที่จะต่อรองให้ลูกไม่เป็น
สาวประเภทสอง  

“เค้าก็ต่อต้านเรา โดยเฉพาะพ่อ ยิ่งโตขึ้นมาก็ยิ่งไว้ผมยาว พ่อก็

อยากใหเ้ราตดัผมสัน้โดยแลกกบัทอง พอ่จะซือ้ทองให ้แตต่อ้งแลก

กับการตัดผมสั้น เราก็ไม่ยอม..พ่อน่าจะชอบให้อยู่ในลักษณะเกย ์ 

ดกีวา่ อยา่อยูใ่นลกัษณะของผูห้ญงิ” 

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี

  

นอกจากนี ้ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวประเภท
สอง กย็งัเปน็ปจัจยัหนึง่ทีเ่ปน็ตวักำหนดการรบัรูต้วัตน และอตัลกัษณท์าง
เพศของสาวประเภทสองได ้ เช่น หนึ่งไม่สามารถแสดงตัวตนว่าเป็นสาว
ประเภทสอง หรือกะเทยได้เลยเวลาอยู่กับพ่อ เพราะพ่อไม่ชอบกะเทย 
และพอ่เลา่ใหฟ้งัวา่  

“กเูกลยีดกะเทย เกลยีดตุด๊ชบิหาย แมง่ไอส้ตัว ์พวกวปิรติ พอ่กด็า่ 

พ่อเกลียดมาก แล้วพ่อก็เล่าให้แม่เลี้ยงฟัง ตอนนั้นนั่งกินข้าวด้วย

กัน แล้วพ่อก็บอกว่า กูตอนเป็นหนุ่มๆ แม่งมีกะเทยมาแซวก ูขาย

ก๋วยเตี๋ยว แล้วก็พยายามมาแซว กูเตะแม่งคว่ำ แล้วก็เยี่ยวใส่หม้อ

กว๋ยเตีย๋ว พอ่บอก กนูีเ่กลยีดตุด๊ ไอเ้หีย้ พวกนีเ้กดิมาแมง่เสยีชาติ

เกดิ…พอ่กเ็ลยหนัมาบอก ถา้มงึเปน็กะเทยนะ กจูะเอามดีปาดคอมงึ

ใหต้าย แมง่อยา่เกดิมาเปน็ลกูก”ู  

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่, พทัยา อาย ุ26 ป ี

 

โรสมารินรับรู้ว่าตนเองรู้สึกไม่ชอบพ่อมาตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อเป็น
คนชอบดื่มเหล้า ทำให้ตนใกล้ชิดกับแม่และญาติที่เป็นผู้หญิงมากกว่า   
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ซึ่งตนไม่ได้กล่าวโทษว่าเป็นเพราะครอบครัวที่ทำให้มีตัวตนเป็นสาว
ประเภทสอง แต่ก็กล่าวได้ว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีใจรักอยากจะเป็น  
ผู้หญิง เช่นเดียวกับจวงที่มีความสนิทสนมกับแม่มากกว่า และคิดว่าอาจ
จะเปน็เหตผุลหนึง่ทีท่ำใหต้นเปน็สาวประเภทสอง 

“บา้นกจ็ะสนทิกบัแมค่อ่นขา้งมากกวา่พอ่ กเ็ลยอาจจะทำใหม้คีวาม

เบี่ยงเบนได้จากตรงนี ้และก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้ๆ 

กัน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ก็จะสนิทเล่นอะไรกันกับผู้หญิง ก็คงมา

จากการเลีย้งดตูรงนีด้ว้ยสว่นหนึง่ และจรงิๆ แลว้พีม่ญีาตทิีเ่ปน็ลกูพี่

ลกูนอ้งเปน็กะเทยแตง่หญงิดว้ย เปน็กะเทยแปลงเพศเลย แหละเคา้

ก็แก่กว่าพี่หลายปีนะ ก็สนิทสนมกัน คิดว่าคงหลายๆ ปัจจัยที่มัน

หลอ่หลอมใหเ้ราเปน็อยา่งนี”้  

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

“พอ่กนิเหลา้ เมา กจ็ะไมช่อบคนกนิเหลา้ ไมช่อบพอ่เลย เพราะพอ่

กนิเหลา้ แลว้แมก่จ็ะใหค้วามอบอุน่ไดม้ากกวา่ พีส่าวดว้ย กเ็ลยจะ

ชอบอยูก่บัผูห้ญงิ”  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

และเพือ่หลกีเลีย่งสิง่ทีพ่อ่แมพ่ยายามหยบิยืน่ให ้และพยายามปรบั
เปลีย่นอตัลกัษณข์องแตล่ะคนใหส้อดคลอ้งกบัเพศกำเนดิ สาวประเภทสอง
หลายคนเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติตน ไม่ให้พ่อแม่ทราบว่าตนเองเป็นสาว
ประเภทสองหรือกะเทย ด้วยการปฏิบัติตัวเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงวี้ดว้าย 
แต่งกายพองาม อยู่ในกรอบที่พ่อแม่ยอมรับได ้ โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก
จนถึงวัยรุ่น แม้ว่าพ่อแม่บางคนจะทราบ แต่การปกปิดและไม่แสดงกิริยา
อาการว่าเป็นกะเทย หรือสาวประเภทสอง ก็ทำให้พวกเธอไม่ต้องรับฟัง
หรือได้รับการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำร้ายจิตใจจากพ่อแม่และญาติพี่น้อง 
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อันเป็นทางหนึ่งที่พวกเธอใช้เป็นการต่อรองอำนาจของความสัมพันธ์
ระหวา่งพอ่แมก่บัลกูทีเ่ปน็สาวประเภทสอง 

“ทำตัวเรียบร้อย โดยเฉพาะแม ่ชอบคนเรียบร้อยไม่ส่งเสียงวี้ดว้าย

เหมือนกะเทยอื่น การแต่งตัวก็ดูพองามน่ะ ไม่โป๊ะ (แสดงออก) 

เกนิไป ถา้เราอยูใ่นกรอบ แมก่จ็ะโอเค”  

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี

 

อีกทางหนึ่งคือการสร้างสิ่งทดแทน เพื่อที่จะทำให้พ่อยอมรับตนได ้
แม้ว่าจะไม่ชอบที่ตนเป็นสาวประเภทสอง แต่ก็สามารถใช้ต่อรองพ่อแม่ได ้
เช่นจวงในสมัยเป็นนักเรียนมัธยมเป็นเด็กเรียนด ีและคิดว่าสิ่งนี้ทำให้พ่อ
แม่ยอมรับ และใช้ต่อรองเมื่อพ่อแม่ว่าที่ตนเป็นสาวประเภทสอง หรือ
กะเทย  

“เรียนให้เก่งก็ค่อนข้างเกี่ยว ตั้งใจเรียน เรียนให้ดีเพื่อจะให้เค้าเห็น

ว่าเราก็เรียนดี มันอาจจะเป็นเหมือนการชดเชยก็ได้นะ…ก็ตั้งใจ

เรียนนะ เป็นคนดีนะ ถึงเป็นกะเทยเป็นตุ๊ด ก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียน

ได้ เป็นคนดีได้เรียนหนังสือดีได้ ก็มีเถียงเหมือนกัน” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

ในขณะที่บางคนเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศแบบเด็ก
ผูช้าย หรอืสิง่ทีพ่อ่แมบ่อกใหท้ำ เพือ่ไมใ่หพ้อ่แมรู่ว้า่เปน็กะเทย เชน่ เลน่
ฟตุบอลกบัเพือ่น และไมแ่สดงอาการวา่เปน็กะเทย จะทำตวัเรยีบรอ้ยเมือ่
อยู่บ้าน และแต่งตัวเป็นชาย ซึ่งเป็นทางเลี่ยงหนึ่งที่จะมีปัญหากับ
ครอบครัว อย่างไรแล้วแต ่ทางเลือกดังกล่าวทำให้ตนเองไม่ได้มีความสุข 
บอกวา่ มนัฝนืใจ และทำใหต้วัเองอดึอดัมากขึน้ทีจ่ะอยูบ่า้น  
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“ก็เคยพยายาม (ที่จะเปลี่ยนเป็นผู้ชาย) แต่ว่าก็ไม่ได้หรอก มันก็

ฝืนใจ กลับทำให้เราอึดอัดมากขึ้นที่จะอยู่ที่บ้าน มันเหมือนอยาก

ระบาย”  

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี

นอกจากนี ้กะเทยหรอืสาวประเภทสองหลายคนยงัสะทอ้นใหฟ้งัวา่ 
การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หาเลี้ยงตนเอง และหาเลี้ยง
ครอบครัว ช่วยยกระดับฐานะของครอบครัว ก็เป็นแนวทางที่จะทำให้พ่อ
แม่ยอมรับตัวตนสาวประเภทสองของตนได ้แม้ว่าการเป็นลูกกะเทยหรือ
ลูกสาวประเภทสองจะไม่สามารถทำตามความคาดหวังของพ่อแม่ได ้  
แต่กะเทยหลายคนก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่า ลูกกะเทยก็
สามารถเปน็ลกูทีก่ตญัญรููค้ณุได ้ 

 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย : เพื่อน และครูอาจารย์  

 ความสัมพันธ์ของสาวประเภทสองกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง
ในวัยเด็กถึงวัยรุ่น พบว่า ในวัยเด็ก สาวประเภทสองหลายคนโดนเพื่อน  
ล้อเลียน โดยการเรียกตนเองว่า ตุ๊ด แต๋ว กะเทย ทั้งนี ้สาวประเภทสอง
หลายคนก็ปฏิเสธ ไม่เห็นด้วย หรือไม่ชอบสิ่งที่เพื่อนๆ เรียก ในขณะที่  
บางคนไดเ้รยีนรูต้วัตนทางเพศจากสิง่ทีเ่พือ่นเรยีก หรอืกระทำกบัตนเอง  

 ในกรณีของไอซ ์รับรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจากการที่คนอื่นบอกและ
กระทำกบัตนเอง โดยสมยัเรยีนมรีุน่พีผู่ช้ายมกัจะมาหอมแกม้ตน 

“อนบุาล รูส้กึวา่กม็ผีูช้ายคนนงึ เคา้เปน็รุน่พี ่ป. 6 เคา้เหน็เรานา่รกั 

เค้าก็มาหอมแก้ม ตอนนั้นเพิ่งเลิกเรียนคือเค้าไม่ได้คิดอะไรอย่าง

งั้นไง เค้าเห็นว่าเราเป็นเด็กน่ารักไง แต่เราเห็นในทีวีคือผู้ชายหอม

แก้มผู้หญิง เราก็เลยคิดว่าเราเป็นผู้หญิงมาตลอด มันจุดประกาย

มาก หนคูดิวา่หนเูปน็ผูห้ญงิ” 

ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี
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 สาวประเภทสองบางคนบอกว่าไม่ชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชาย เพราะ
เพื่อนผู้ชายชอบแกล้งและล้อเลียน แต่กับเพื่อนผู้หญิงจะแตกต่าง 
เนือ่งจากจะสามารถเขา้กนัไดด้กีบัเพือ่นผูห้ญงิมากกวา่  

“เรามเีพือ่นผูช้าย แตเ่ราคดิวา่เราไมเ่หมอืนเคา้ เหมอืนถา้จะคบกนั

เป็นเพื่อน มันก็ไม่จูนเข้าหากันอย่างนี้น่ะ เป็นเพื่อนผู้หญิงมันจะ

จนู” (จนู คอื การเขา้กนัได ้รูส้กึสนทิใจ)  

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี

 

 ในขณะที่การมีเพื่อนผู้หญิงทำให้สาวประเภทสองเรียนรู้ว่าตัวเองมี
ความแตกต่างจากเด็กผู้ชายทั่วไป และเรียนรู้บทบาททางเพศจากเพื่อน  
ผู้หญิง เช่นเดียวกับกรณีของติง๋ และโรสมารนิ ที่บอกว่าไม่ชอบเล่นอะไร  
ทีร่นุแรง  

“ตอนอยู่มัธยมก็เริ่มรู้จักตัวเอง รู้ว่าเราจะเป็นยังไง รู้เพราะว่า เรา

รูส้กึวา่อารมณเ์ราแตกตา่งจากคนอืน่ เพราะวา่เราไมช่อบเลน่รนุแรง   

กจ็ะมเีพือ่นผูห้ญงิเยอะ”  

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี  

 

“โตขึ้นมาก็จะรู้ว่าเราไม่เหมือนคนอื่น และเด็กผู้ชายรุ่นเรา เพราะ

ว่าเราจะไม่ชอบไปเล่นกับเค้า เราจะไปเล่นกับเด็กผู้หญิงมากกว่า 

และกจ็ะไมช่อบเลน่อะไรทีร่นุแรง”  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

 สาวประเภทสองหลายคนมักจะพบว่า มีปัญหากับเพื่อนที่เป็น
ผู้ชายวัยเดียวกัน หรือรุ่นพี่ในโรงเรียน หลายคนโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อน
ผูช้าย เพราะความแตกตา่งของตนเอง ซึง่อาจเปน็จดุหนึง่ทีเ่ปน็แรงผลกัดนั  

������������.indd   28 9/28/08   12:08:24 PM



��
สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 

และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

ให้สาวประเภทสอง และกะเทยหลายคนในวัยเด็กชอบที่จะเล่นกับผู้หญิง 
และเพือ่นทีเ่ปน็กะเทยเหมอืนกนั  

“ตอนเปน็เดก็โดนเพือ่นลอ้วา่เปน็ตุด๊ จะไมช่อบ และโดนเพือ่นผูช้าย  

ทำรา้ย เชน่ เตะ ตอ่ย”  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

“ตอนมัธยมต้นไม่ชอบให้ใครเรียกตุ๊ด ถ้าโดนเพื่อนล้อ ก็จะมีเรื่อง

ทะเลาะววิาท ตอ่ยกบัเพือ่นคนทีล่อ้”  

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่, พทัยา อาย ุ26 ป ี

 

นอกจากนี ้การเป็นสาวประเภทสองในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชาย
นั้น ยังทำให้สาวประเภทสองหลายคนเรียนรู้เรื่องเพศได้เร็ว ไม่ว่าจะมา
จากความเตม็ใจ อยากลอง หรอืจากการกลัน่แกลง้ของเพือ่น หรอือาจจะ
ถูกเรียกได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศจากเพื่อนเด็กผู้ชายในวัยเดียวกัน 
หรือรุ่นพี ่ เช่น การถูกลากเข้าห้องน้ำเพื่อช่วยสำเร็จความใคร่ให ้หรือการ
โดนกอด ลบูไล ้และไดจ้บัอวยัวะเพศของเพือ่นนกัเรยีนชายดว้ยกนั 

“ตอนเรยีนประถมเปน็กะเทยคนเดยีว จะโดนเพื่อนผู้ชาย แกล้งจบู 

ลวนลาม ซึ่งตัวเองให้ความเห็นว่าเป็นการรุม เหมือนโดนรุมโทรม

หรอืข่มขืน”  

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

“สมยัเดก็เพือ่นรูว้า่เปน็กะเทย ทำใหเ้พือ่นลอ้ และเพือ่นผูช้ายแกลง้

ใหจ้บัอวยัวะเพศเพือ่นชาย”  

ตวัเลก็ นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ21 ป ี
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 อย่างไรก็ตาม การเป็นนักเรียนในโรงเรียนชายล้วน ทำให้ได้รับการ
ปฏิบัติเสมือนเป็นอีกเพศหนึ่งที่ไม่ใช่เพศชาย นอกจากนั้น สาวประเภท
สองบางคนก็อาศัยความเป็นนักเรียนที่เรียนด ี เป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆ   
ไมแ่กลง้ และยอมรบัทีเ่ปน็กะเทยของตน  

 “อยูโ่รงเรยีนชายลว้น…กม็บีา้งนะทีผู่ช้ายเคา้คอ่นขา้งเทคแครด์แูล

บ้าง งานหนักๆ ก็ไม่ค่อยให้ทำเท่าไหร ่เวลามีกีฬาส ีเวลามีงาน

กิจกรรม เราก็ได้ทำงานที่เบาหน่อย ไม่ต้องทำงานหนัก ๆ…แอ๊บ

หญงิไปเลยจะทำใหผู้ช้ายเคารพมากกวา่ กจ็ะเคารพเหมอืนเราเปน็

ผูห้ญงิคนหนึง่”  

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

“จะได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ เพราะทุกคนเรียนเก่ง เค้าก็จะมา

ขอลอกการบา้น เรากเ็หมอืนเทพธดิา เวลาเราทำรายงาน เคา้กจ็ะ

มาหาทีบ่า้น กช็อบ”  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

กะเทยหลายคนจะมกีารรวมกลุม่เพื่อนที่เป็นกะเทยแบบเดียวกนัใน
วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ ่อันเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา  
อัตลักษณ์สาวประเภทสองของตน ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องต่างๆ 
เช่น เรื่องการใช้ฮอร์โมน เรื่องการทำศัลยกรรม และเรื่องราวการใช้ชีวิต 
ราวกับว่ากะเทยแต่ละคนเป็นอาจารย์ของกันและกัน เพราะไม่ได้มีข้อมูล 
หรอืบทเรยีนใดๆ ทีก่ะเทย หรอืสาวประเภทสองสามารถนำมาใชป้ฏบิตัไิด้
ด ีมากกว่าคำแนะนำของเพื่อนและรุ่นพี่สาวที่เป็นประเภทสองเหมือนกัน 
นอกจากผลประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศแล้ว สาว
ประเภทสองหลายคนยังมีเพื่อนที่เปรียบเสมือนที่พึ่ง คอยรับฟังปัญหา  
ในช่วงก้าวผ่านจากความเป็นเด็กชายไปสู่ความเป็นสาวประเภทสองหรือ
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กะเทย อนัจะพบกบัปญัหาความไมเ่ขา้ใจของพอ่แมแ่ละคนรอบขา้ง ดงันัน้ 
การรวมกลุ่มทางสังคมกลุ่มเล็กๆ ในบริบทของความเป็นพื้นที่เฉพาะ  
ในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย จึงเป็นทางหนึ่งที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
เพศสาวประเภทสอง  

“พอเรารูต้วัเองวา่เปน็อยา่งนีก้ห็าพวกหากลุม่แลว้ มธัยมกม็เีพือ่นที่

เป็นกะเทยเหมือนกัน คือรักในเพศเดียวกัน ก็คือเค้าจะเป็นคนที่

ชอบแต่งตัว ไปเรียนก็จะแต่งหน้า จนรู้สึกว่าตัวเองต้องการที่จะ

เหมือนผู้หญิงมากขึ้น ก็เริ่มรู้จักกินยาคุม ตั้งแต ่ม.สอง ม.สาม 

เพือ่นแนะนำใหอ้กีท”ี  

ปอ๊ป นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ20 ป ี

 

และเป็นที่น่าชื่นชมว่าเราได้เห็นการรวมกลุ่มกันกับกะเทยใน
มหาวิทยาลัยเพื่อทำความด ี และพยายามจะตั้งชมรมกะเทยขึ้นใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบพี่น้องอุปถัมภ ์คนที่ให้คำนิยามตัวตนว่าเป็น
กะเทย หรือสาวประเภทสอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์กะเทยใหม่ในสายตา  
คนภายนอก   

“อยากให้รู้ว่าพวกเราก็มีอะไรดีเหมือนกัน ก็คือเราก็มีอะไรดีน่ะ 

ไมใ่ชว่า่เปน็อยา่งนีแ้ลว้ไมไ่ดท้ำไรเลย”  

ปอ๊ป นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ20 ป ี

 

การรวมกลุ่มของสาวประเภทสองดังกล่าว นอกจากจะเป็นการ
ป้องกันตนเองจากการโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู ้การสร้างพื้นที่เพื่อแสดงตัวตนแล้ว ก็ยังเพื่อที่จะสามารถพูดคุย  
ในสิ่งที่ไม่สามารถพูดกับใครได ้ เช่น คู่ความสัมพันธ ์และเรื่องการมีเพศ
สมัพนัธ ์อกีทัง้ยงัพยายามทำใหค้รอูาจารยใ์นโรงเรยีนหรอืในมหาวทิยาลยั
ยอมรับอีกด้วย เพราะทุกคนตระหนักว่าครูอาจารย์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
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ในการศกึษาของตน อกีทัง้ยงัสามารถเปน็สือ่กลางระหวา่งพอ่แมผู่ป้กครอง
กับตนเอง ซึ่งบางคนบอกว่ากลัวครูอาจารย์จะเอาเรื่องที่ตนเป็นสาว
ประเภทสองในโรงเรียนไปเล่าให้ที่บ้านฟัง เพราะโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ตน
สามารถแสดงตัวตนเป็นกะเทยได ้ขณะที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนกับพ่อ
แม ่ผู้ปกครองที่บ้านได้เลยในช่วงวัยเด็ก ถึงวัยรุ่น เช่นเรื่องราวของโอ ๋ที่
ใหค้วามเหน็วา่สาวประเภทสองเปน็เพศทีถ่กูกดีกนัในโรงเรยีน ไมเ่ทา่เทยีม
กับกลุ่มนักเรียนชายหญิง ไม่ได้รับการให้เกียรติแม้ว่าจะมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมของโรงเรยีน กลบัถกูมองวา่กจิกรรมบางกจิกรรม เชน่ การแสดง 
จะเป็นการส่งเสริมสาวประเภทสองแสดงตัวตนมากขึ้น ทำให้โรงเรียนเสีย
ภาพพจน ์หรอืยงัมองวา่ไมส่มควรทีจ่ะเอานกัเรยีนชายมาแตง่เปน็ผูห้ญงิ  

“โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ส่งเสริมเพศชายเพศหญิง   

ไมค่วรสง่เสรมิสาวประเภทสองออกมาในกรณอียา่งนี…้” 

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

หรอืแมก้ระทัง่ตอนทีต่นไดร้บัเลอืกเปน็นกัเรยีนดเีดน่ประจำโรงเรยีน 
แต่โดนสั่งไม่ให้แต่งหญิงไปงานเลี้ยงจบการศึกษา เพราะเห็นว่าไม่เรื่องที่  
ไม่สมควร ไม่ถูกกาลเทศะ จึงตนเองคิดว่าจะไม่ขอรับโล่ห์ประกาศเกียรติ
คณุดงักลา่ว 

อย่างไรก็แล้วแต ่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยที่มีสถานะเป็น
ลูกศิษย์กับครูอาจารย์นั้น มีทั้งการโดนกลั่นแกล้งจากคนที่เป็นอาจารย ์
เช่น ในวิชาพละ อาจารย์ชอบบอกให้ไปเล่นฟุตบอลให้เพื่อนในชั้นด ูทั้งๆ 
ที่ทราบว่าไม่สามารถเล่นได้ด ีและโดนอาจารย์ฝ่ายปกครองเรียกเข้าพบ
เพราะว่าแต่งหน้าในโรงเรียน และใช้วาจาที่ไม่สุภาพ เช่น “ไอ้ตุ๊ดวันนี ้ 
มงึเอาอะไรมาบา้ง” เพือ่ถามถงึเครือ่งสำอางทีเ่อามาแตง่หนา้ในโรงเรยีน  

 “รุน่พีเ่คา้บอกวา่อาจารยค์นนีไ้มช่อบกะเทยเลย เวลาหนไูปสง่งาน 

หนูค่อนข้างที่จะนิ่งๆ ไปกับเพื่อน เดี๋ยวเค้าไม่ชอบ คือเค้าไม่แสดง
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ออกตรงๆ แตเ่คา้ไมพ่ดูอะ แตรู่ว้า่ไมช่อบ”  

ปอ๊ป นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ20 ป ี

 

ในแง่ของการโดนกลั่นแกล้งที่ส่วนใหญ่เกิดจากอาจารย์ผู้ชาย   
ถือเป็นปัญหาส่วนบุคคล  แต่ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยที่มีสถานะ
เปน็ลกูศษิยก์บัครอูาจารยน์ัน้ กย็งัไดร้บัความรกัความเอน็ดจูากครอูาจารย์
ผู้หญิงโดยส่วนใหญ ่นอกจากนี ้กะเทยหรือสาวประเภทสองยังใช้สถานะ
ของการเป็นนักเรียนที่ด ีเรียนด ีมารยาทด ีเป็นนักกีฬาโรงเรียน เป็นเด็ก
กิจกรรม เพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มครูอาจารย ์และคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง  
ที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองในบริบทของพื้นที่โรงเรียน และมหาวิทยาลัยได้
อกีดว้ย  

ในแง่ของความเป็นบริบทพื้นที ่ ประสบการณ์ของจวงสามารถ
สะทอ้นปญัหาเชงิโครงสรา้งทางสงัคมออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน ทีก่ารศกึษาใน
ระบบราชการไทยบางพืน้ทีไ่ดจ้ำกดัการแสดงตวัตนของกะเทย ยกตวัอยา่ง
เช่น ในช่วงที่เธอเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพฯ เธอบอกว่ามหาวิยาลัยของเธอนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่อนุรักษ์
นิยม ไม่อนุญาตให้กะเทยแต่งกายเป็นนักศึกษาหญิงได ้ยิ่งคณะที่เธอเรียน 
คอื คณะครศุาสตร ์ยิง่ไมส่ามารถแตง่กายเปน็หญงิได ้ 

เช่นเดียวกับป๊อป สาวประเภทสองที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษา
ศาสตร์เล่าให้เราฟังว่าการแต่งกายเป็นผู้หญิงในคณะเป็นสิ่งที่ไม่สมควร 
ทำให้อาจารย์บางคนไม่ชอบ สำหรับมหาวิทยาลัยของจวงบอกว่าชุดนัก
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นชุดพระราชทาน มีความศักดิ์สิทธิ ์ฉะนั้นต้อง
แต่งกายให้ตรงตามเพศ การฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยจะโดนลงโทษ
จากอาจารย ์

“ด้วยวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะ พี่ว่ามันเป็นแบบอนุรักษ์

นยิม แตเ่พือ่นทีไ่ปเรยีนมหาวทิยาลยัอืน่กแ็ตง่หญงิได ้ใสก่ระโปรง  

ไปได้เลย เราก็อิจฉาว่าทำไมเค้าแต่งได ้ก็มีพูดให้อาจารย์ฟังนะ 
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แลว้เคา้กจ็ะบอกวา่ไมไ่ด ้นีม่นัมหาวทิยาลยั…มนัเปน็ชดุพระราชทาน  

เครือ่งแบบ” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

  

ทั้งนี ้สามารถกล่าวได้ว่า การเป็นนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของสาวประเภทสอง สาว
ประเภทสองหลายคนทีผ่า่นชว่งวยัของการเปน็นกัเรยีนนกัศกึษานัน้ ถอืได้
ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเจอต่อไปในสังคมที่กว้างขึ้น ปัญหาที่
อาจจะเพิ่มมากขึ้น และการต่อรองทางสังคมที่มีแรงเสียดทานสูงขึ้น 
เพราะบรบิทพืน้ทีเ่ปลีย่นจากพืน้ทีเ่ฉพาะเปน็พืน้ทีส่าธารณะ ทีม่ผีูค้นหลาก
หลาย โครงสร้างทางสังคมซับซ้อนกว้างขึ้น และกรอบสังคมวัฒนธรรมที่
ว่าด้วยเรื่องเพศที่มากขึ้น จึงเปรียบได้ว่าการเป็นกะเทยหรือสาวประเภท
สองในโรงเรียน เป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ฝึกการต่อรอง
อำนาจในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ลองหยิบใช้ความเป็นตัวตนกะเทยที่
หลากหลาย เพื่อที่จะดูว่าแบบใดเหมาะกับตนเอง เป็นอำนาจในการเลือก
แสดงตวัตน และเปน็ไปไดท้ีจ่ะลืน่ไหลไปมาเมือ่ตอ้งเผชญิชวีตินอกรัว้สถาน
ศกึษา 

 ชีวิตคู่ : ผัวกับเมียกะเทย 

 ภายใต้วาทกรรมความรักเกิดได้เฉพาะชายกับหญิง ในขณะที่ความ
สมัพนัธท์างเพศของคนรกัเพศเดยีวกนัไดถ้กูใหค้ำตอบลว่งหนา้ไวแ้ลว้วา่ไม่
ยั่งยืน ในความสัมพันธ์ระหว่างชายกับกะเทย ที่สังคมได้ตัดสินว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาตินั้น กะเทยหรือสาวประเภทสองได้เลือกที่จะ
แลกเปลี่ยนทรัพย์สินของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์จากคนที่ตนรัก
ในฐานะแฟน สาม ีหรอืคนรกั  

“ติดผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่คนไทย คนเขมร ติดมากเลย ให้เค้า

ทกุอยา่ง อยากไดท้องกซ็ือ้ให ้แตพ่อ่แมเ่ราไมค่อ่ยสง่ … อยากไดไ้ร
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พาไปเที่ยว อยากซื้ออะไร ทีว ีทางบ้านขอ เราสามารถให้เค้าได ้

แกล้งทำโทรศัพท์หาย แต่จริงแล้วเอาโทรศัพท์ไปกินเหล้า ซื้อให้  

จนหมด แฟนอยูด่ว้ยกนัประมาณปกีวา่ หมดตงัคเ์ลยไมเ่หลอื”  

สม้ พนกังานบรกิาร, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี

 

“ผู้ชายเรียนอยู่ที่มหาลัยมหานคร คือดิชั้นก็เป (ยอมจ่ายให ้ซื้อให้) 

แต่กูรู้ว่าเค้าไม่ได้รักที่ตัวกูแน่ๆ เปทุกสิ่ง เอฟรี่ติง (ซื้อให้ทุกอย่าง) 

ประเสรฐิ”  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

สาวประเภทสองบางคนบอกว่าประสบการณ์เรื่องความรักความ
สมัพนัธก์บัผูช้ายทีผ่า่นมา ทัง้ทีป่ระสบพบเจอกบัตวัเอง หรอืทีไ่ดร้บัฟงัมา
จากคนที่เป็นเพื่อนกะเทยด้วยกัน หรือรุ่นพี่สาวประเภทสอง ทำให้พวก
เธอไม่คิดที่จะหาความสัมพันธ์ระยะยาวที่เกิดจากความรัก แต่เลือกที่จะ
หาความสมัพนัธร์ะยะสัน้ เพือ่ความสนกุ และไมต่อ้งคดิมาก  

“กอ่นหนา้นีค้อืเราทำใจอยูแ่ลว้ เพราะเราเคยมคีนมาสอนวา่อยา่รกั

ใครนะ ให้ดูกูเป็นตัวอย่าง รุ่นพี่กะเทยบอกว่าอย่ารักใครมาก เพราะเรา

เป็นแบบนี ้ยังไงอาจจะมีหนึ่งในร้อย ให้เปรียบเทียบประมาณนี้เลย คือ

ทำใจแบบนีไ้วเ้ลย กค็ดิอยา่งนัน้ตลอดเวลา”  

เชอรี ่พนกังานเครือ่งสำอางยีห่อ้ดงั, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี

 

ทั้งนี ้สังคมได้ตีตราสาวประเภทสองว่ามั่ว สำส่อน ชอบเซ็กส ์แต่
ไมไ่ดม้องถงึการเปดิโอกาสใหคู้ค่วามสมัพนัธข์องผูช้ายและสาวประเภทสอง
เป็นเรื่องปกต ิ เพราะถ้ามองธรรมชาติของความรักเป็นนามธรรมที่ไม่
สามารถหาอะไรมาวัดได ้อีกทั้งยังมีความหมาย คุณค่าที่ต่างกันไปตาม
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แต่ละคู่ความสัมพันธ์และบุคคล ดังนั้นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและ
สาวประเภทสอง ก็ไม่ได้แตกต่างจากคู่ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง 
อย่างไรก็ตาม สาวประเภทสองบางคนบอกว่าเพศสัมพันธ์ควรเกิดจาก
ความรัก กับคนที่เรียกว่าแฟนเท่านั้น และคิดว่าสามารถหารักแท้จาก
ผูช้ายได ้ 

“เค้า (เพื่อนกะเทย) คงอยากมีเพศสัมพันธ ์เพราะเค้าบอกว่าไม่มี

รักแท้ในโลกนี ้คติของเค้า…สำหรับกะเทยมันอาจจะเป็นไปไม่ได ้

แตว่า่เคา้ (ผูช้าย) อาจจะรกัเราจรงิๆ”  

ตวัเลก็ นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ21 ป ี

 

เช่นเดียวกับบารม ีซึ่งปัจจุบันทำอาชีพขายบริการทางเพศ เธอเล่า
วา่เธอรูส้กึนอ้ยใจเหมอืนกนัทีเ่ธอยงัไมส่ามารถหาแฟนดีๆ  อยา่งเพือ่นของ
เธอได ้เธอบอกวา่ถา้เธอเจอผูช้ายทีด่ดูใีนสายตาเธอ เปน็คนด ีมกีำลงัทีจ่ะ
สามารถดูแลเราได้ด้วยความซื่อสัตย ์ เธอจะหยุดอาชีพที่เธอทำอยู่ใน
ปัจจุบัน อีกทั้งเธอยังเชื่อในความรักเดียวใจเดียว และรอวันที่จะมีใครคน
หนึ่งมาดูแล และชักนำเธอออกจากงานที่เธอให้ความหมายว่า เป็นงานที่
ต้องทำอย่างไร้อารมณ ์นั่นคือไม่ให้อารมณ ์ความรักความชอบกับคู่นอน  
ทีเ่ปน็ลกูคา้ของเธอนัน้เอง  

ในกรณบีารม ีเราจะพบว่าสาวประเภทสองรับเอาบทบาทของความ
เปน็หญงิมาไวท้ีต่นเอง เพราะสาวประเภทสองหลายคนทีม่คีูค่วามสมัพนัธ์
ที่เรียกว่าแฟน หรือสามีนั้นรับเอาบทบาทของความเป็นภรรยามาไว้ที่ตน 
เชน่ ตอ้งดแูลเรือ่งอาหาร เสือ้ผา้ ทำความสะอาดทีพ่กัใหก้บัสาม ีเพือ่ทีจ่ะ
เป็นภรรยาที่ด ีจนหลายครั้งพบว่าในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายที่ถูก
เรียกว่าผัว และสาวประเภทสองที่ถูกเรียกว่าเมียนั้น เป็นไปด้วยความไม่
ปลอดภัย คือไม่ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่มีเพศสัมพันธ ์เนื่องด้วยเหตุผล
ทางอารมณ ์ความรกั ความชอบ ความไวใ้จ และความมัน่ใจในตวัของคน
ทีเ่ปน็สาม ี 
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ในกรณขีองจริาภา สาวประเภทสองทีอ่ยูร่ว่มกบัเชือ้เอชไอวไีดใ้หม้มุ
มองเรื่องของคู่ความสัมพันธ์ว่า ตัวเธอก็อยากจะมีคู่ที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
เชน่เดยีวกนักบัเธอ เพราะไมอ่ยากเจอกบัสถานการณท์ีคู่น่อนชัว่คราวของ
เธอไมต่อ้งการใสถ่งุยางอนามยัเวลามเีพศสมัพนัธ ์หรอืถา้เธอมแีฟน คงจะ
ลำบากมากทีจ่ะบอกกบัแฟนของเธอใหใ้สถ่งุยางอนามยัถา้เขาไมต่อ้งการใส ่
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเคยมีประสบการณ์ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยกับคู่นอนของ
เธอคนหนึ่ง และเธอก็บอกว่านั่นคือตราบาปในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกผิด
บาปกับการกระทำครั้งนั้นมาก ถ้าเธอสามารถหาแฟนที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อเช่นเดียวกับเธอได ้ เธอจะได้รู้สึกสบายใจในการรักษาความสัมพันธ ์
และหวังว่าเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีในกรณีของผู้อยู่ร่วม
กับเชื้อ คือการไม่รับเชื้อเพิ่มเวลามีเพศสัมพันธ ์ในกรณีนี ้การรับบทบาท
ความเป็นหญิงของสาวประเภทสองทำให้อำนาจในการต่อรองกับคู ่แฟน 
หรอืคนรกัมนีอ้ยลง   

 ในกรณีของปราณซีึ่งคบกับผู้ชายที่เป็นแฟนมาเกือบ 6 ปีแล้ว เธอ
อยากได้รับสิทธิในเรื่องการทำธุรกรรมร่วมกับคู่หรือคนรัก เพื่อฝากเงิน  
ให้กับลูกของแฟน และสิทธิในการจดทะเบียนสมรส เพื่อที่จะไช้ชีวิตอย่าง
เปิดเผยและถูกกฎหมาย ซึ่งเธอคิดว่าจะสามารถสร้างพื้นที่การยอมรับ 
การเปดิเผยตวัตนระหวา่งแฟนและตวัเธอ กบัผูค้นรอบขา้งได ้ 

“จะซือ้อะไรดว้ยกนั ทำธรุกรรมดว้ยกนั อยา่งธนาคาร กูร้ว่มกนั เคา้

ถามเลย คณุเปน็อะไรกนั บอกวา่เพือ่นไมไ่ด ้ตอ้งเปน็เฉพาะพอ่แม ่

พี่น้อง หรือแม้กระทั่งเปิดบัญชีให้กับลูกอะ...เราเปิดร่วมกับพ่อเค้า 

คุณเป็นอะไรกับเด็ก คุณไม่ใช่พ่อแม่เค้า เท่านี้แหละ อะไรฉันไม่มี

สทิธิท์ำอะไรกบัเธอ ทัง้ๆ ทีบ่ญัชทีีเ่ปดิใหก้บัลกูคอืเงนิฝากดว้ยกนั” 

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี
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เสียงของปราณีเป็นเสียงหนึ่งของสาวประเภทสองที่อยู่ในระดับ
ชนชั้นกลาง ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรม
ไทย ว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้คนรักเพศเดียวกันได้มีพื้นที่ยืนอย่างสง่างาม 
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและสาวประเภทสองต้องเป็นไปอย่าง  
หลบซ่อน และยังตอกย้ำวาทกรรมเรื่องความรักที่ไม่ยั่งยืนในกลุ่มคนรัก
เพศเดยีวกนั  

4.2 เพศภาวะ และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ :   
  การรับรู้ตัวตน เปิดเผยตัวตน และการปรับแต่งตัวตน  

 แอ๊บ ไม่แอ๊บ : การรับรู้ตัวตน การเปิดเผยตัวตน   
 และการแสดงออก 

การรับรู้ตัวตนทางเพศของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก เป็นปัจจัยเสริมให้
สาวประเภทสองหลายคนเข้าใจในตัวตน เลือกที่จะปรับแต่งตัวตนเองตาม
ต้องการและกำลังความสามารถ และเลือกที่จะแสดงตัวตนที่แตกต่างตาม
ช่วงเวลาและพื้นที ่การรับรู้ตัวตนในวัยเด็กอาจจะแฝงไปด้วยความรู้สึก  
ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ชีวิตของแต่ละคน เช่น รู้สึกสบสนกับ
สิ่งที่คนอื่นเรียกตนเองในสมัยเด็กว่าเป็นตุ๊ด กะเทย แต๋ว บางคนโกรธ 
และไม่ชอบ ในขณะที่บางคนยอมรับ และไม่ตอบโต ้หากแต่ความสุขกับ
การเปน็สาวประเภทสองอาจเกดิขึน้ภายหลงัการเปดิเผย และแสดงออกถงึ
อัตลักษณ์ทางเพศของตนต่อสาธารณะ หรือบุคคลที่เป็นที่รักของตน เช่น 
พอ่แม ่ผูป้กครอง เพือ่น คนรกั ญาต ิเปน็ตน้  

หนึง่บอกว่าปัจจุบันตนคือสาวประเภทสอง หรือกะเทย แต่ในอดีต
สมัยเป็นนักเรียนยังไม่รู้ว่าตนเองเป็นเพศอะไร ไม่ได้ให้นิยาม รู้แต่ว่าชอบ
ผู้ชาย อยากเป็นผู้หญิง แต่ก็ทำไม่ได ้ เพราะพ่อไม่ชอบกะเทย และมี
ทัศนคติด้านลบกับคนที่เป็นกะเทย ทำให้หนึ่งในสมัยเด็กทำสิ่งที่พ่อบอก  
ใหท้ำ  
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“อดตีสมยัเปน็นกัเรยีนยงัไมรู่ว้า่ตนเองเปน็เพศอะไร ไมไ่ดน้ยิาม รู้

แต่ว่าชอบผู้ชาย อยากเป็นผู้หญิง แต่ก็ทำไม่ได ้ เพราะพ่อไม่

ยอมรับ… พ่อก็พาไปดูตอนเล่นยิมด้วย แล้วพ่อก็บอกเนี๊ยะ เป็น

ผูช้ายนะ ตอ้งเลน่ยมิ จะทำใหร้า่งกายเราแขง็แรง กลา้มเนือ้เราขึน้ 

ไรเงีย้ สาวๆ จะไดช้อบ”  

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่, พทัยา อาย ุ26 ป ี
 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของความเป็นชาย ความเป็นหญิงที่สังคม
วัฒนธรรมกำหนด ภายใต้วาทกรรมที่ว่าด้วยความเป็นเพศที่มีเพียงแค ่2 
เพศเท่านั้นคือ เพศหญิงและเพศชาย แม้ว่าสาวประเภทสองหลายคน  
จะปฏิเสธ และพยายามต่อรองเพื่อที่จะเป็นตัวของตนเอง แต่วาทกรรม  
ดังกล่าวก็ส่งผลต่อความคิด ทัศนคต ิความเชื่อของผู้คนรอบข้าง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อสาวประเภทสองแต่ละคน อย่างไรก็ตามสาวประเภทสองหลาย
คนยอมรับ และรับรู้ว่าตนเองคือกะเทย ตุ๊ด สาวประเภทสองจากคนรอบ
ขา้งไมว่า่ทางใดกท็างหนึง่  

“สมยันัน้กะเทยยงัไมม่นีะ่ เรยีกวา่ตุด๊ พีช่ายลกูพีล่กูนอ้งจะเรยีนเรา

วา่ตุด๊ๆ...มนัไมเ่ขา้หเูรา มนัฟงัดมูนัแปลกๆ อะ ไมช่อบ มนัจะเกบ็

กด มนักดดนักบัเรา มนัเกบ็ไปคดิ”  

จริาภา เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน, พทัยา อาย ุ31 ป ี
 

“ตอนนั้นไม่เคยคิดว่าเป็นกะเทยค่ะ หนูคิดว่าไม่ได้แปลกด้วย แค่

ชอบแตง่ตวัผูห้ญงิ พอโดนลอ้วา่เปน็กะเทยกไ็มพ่อใจ มนัคอือะไร”  

ตวัเลก็ นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ21 ป ี
 

“เราบอกวา่เราเปน็ตุด๊ … รูจ้กัเพราะแถวบา้นจะมตีุด๊แกค่นหนึง่ ซึง่

พอ่แมจ่ะบอกวา่อยา่เปน็อยา่งนีน้ะ มนัไมด่”ี  

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี
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“ตอนเดก็ๆ สงสยัวา่ทำไม เพือ่นผูช้ายเคา้ใสก่างเกง เพือ่นผูห้ญงิใส่

กระโปรง แต่เราอยากใส่กระโปรงเหมือนเค้า ทำให้งงว่าเราเป็น  

ผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน ่และในที่สุดก็ตัดสินใจว่า สงสัยเราจะต้อง

เปน็ผูห้ญงิแน่ๆ ”  

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

 อย่างไรก็ตาม สาวประเภทสองก็ยอมรับตัวตนว่าตนเองมีความ  
แตกตา่งจากผูช้าย อยากเปน็ผูห้ญงิและใหค้วามหมายวา่ตวัเองเปน็กะเทย 
ตุ๊ด สาวประเภทสอง แล้วแต่บุคคล แม้ว่าจะสามารถยอมรับว่าตนเองมี
อัตลักษณ์ทางเพศเป็นกะเทย หรือสาวประเภทสองแล้ว แต่สำหรับสาว
ประเภทสองบางคนอาจจะไมช่อบคำวา่กะเทย ตุด๊ แตว๋ ถา้มคีนเรยีกพวก
เธอ ณ ปัจจุบัน เพราะคำเหล่านั้นล้วนแต่แฝงไว้ด้วยอคต ิและผ่าน
ประสบการณ์ที่ไม่ด ีจากการโดนคนรอบข้างยัดเยียด ดูถูก หรือใช้เป็น  
คำดา่วา่รนุแรง  

“ถามว่าพี่ชอบคนเรียกตุ๊ด, กะเทยมั้ย พี่ไม่ชอบจนจบมหาลัย ทำ

งานใหม่ๆ พี่ก็ไม่ชอบ แต่ทุกวันนี้กลับเฉยๆ แล้วไม่รู้ว่ามันมาจาก 

หนึง่ มนัดา้นชาชนิชา หรอื สอง เราเขา้ใจวา่กเ็ราเปน็อยา่งนี”้  

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

“ตรงจุดนี้หนูไม่สนใจนะคะว่า เค้าจะเรียกเราว่า กะเทย ตุ๊ด หรือ

สาวประเภทสอง แตข่อใหย้อมรบักนัมากกวา่ เรยีกอะไรกไ็ดค้ะ่หนู

กร็บัไดห้มด”  

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

������������.indd   40 9/28/08   12:08:26 PM



�1
สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 

และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

เมือ่ผา่นพน้ชว่งวยัเดก็และวยัรุน่ไปแลว้ สาวประเภทสองหลายคนก็
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตน ไม่ว่าจะจากเพื่อน สื่อต่างๆ คนรอบ
ขา้ง สาวประเภทสองกจ็ะเริม่แสดงความเปน็ตวัตนของตนเองจากสิง่ทีร่บัรู ้
บางคนเริ่มมีการปรับแต่งตัวตนให้เข้าใกล้ความเป็นผู้หญิงในเชิงสรีระ การ
แสดงตัวตนจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาวการณ์ของแต่ละบุคคล แตก
ตา่งกนัไปตามบรบิทพืน้ที ่ตามชว่งเวลา และความคาดหวงัตอ่อนาคตของ
ตนเอง เหลา่นีเ้ปน็ปจัจยัเสรมิใหก้ารแสดงตวัตนของสาวประเภทสองแตล่ะ
คนมีความหลากหลาย ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงการแสดงตัวตนที่หลาก
หลายในบริบทพื้นที ่ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะ สาวประเภท
สองหลายคนแสดงตวัตนเปน็ผูห้ญงิ ทัง้ในพืน้ทีส่ว่นตวัของตนเองและพืน้ที่
สาธารณะ ยิง่ถา้มกีารปรบัเปลีย่นสรรีะของตนเองแลว้ เชน่ การแปลงเพศ 
การทำศลัยกรรมหนา้อก การแตง่ตวัเปน็ผูห้ญงิ ไวผ้มยาว ยิง่มแีนวโนม้ใน
การแสดงตัวตนเป็นสาวประเภทสอง กะเทย หรือผู้หญิง แต่กับบางคนก็
จะเลือกแสดงตัวตน ภายใต้เงื่อนไขสังคม กาลเทศะ และความเหมาะสม 
ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัตนเองจากคนทีไ่มเ่ขา้ใจ และมทีศันคตดิา้นลบกบักะเทย  

 กรณีของติ๋ง เวลาอยู่ที่บ้านจะไว้ผมยาว สามารถแสดงตัวตนเป็น
กะเทยได ้ เพราะพ่อและแม่ไม่ได้ว่าอะไร แต่เมื่อต้องย้ายไปมา เช่น ไป
ทำงานต่างจังหวัด ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อที่จะเข้ากับคนอื่นๆ ในที่
ทำงานได ้กลัวว่าเพื่อนที่ทำงานจะรังเกียจ ในสมัยที่ตนไปทำงานก่อสร้าง 
อยา่งไรกต็าม กท็ำไดแ้คเ่ดอืนเดยีว เพราะวา่อดึอดั และไมเ่ปน็ตวัของตวัเอง 

“ไม่ได้หรอก ต้องแอบแมน เพราะกล้วว่าเค้าจะกลัวเราอ่ะ เพราะ

พวกผูช้ายบางคน เคา้กก็ลวัวา่จะคดิอะไรกบัเคา้อะ่ ถา้เราเปน็แบบ

นี”้ 

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี 

 

 กรณีของปราณซีึ่งอยู่ร่วมกับแฟนและลูกของแฟน เวลาอยู่กับแฟน
และลูก จะแสดงตัวตนเป็นผู้หญิง เป็นภรรยาทำหน้าที่หุงหาอาหาร 
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ทำความสะอาดบา้น เวลาอยูต่อ่หนา้ลกูกจ็ะพยายามทำตวัปกต ิเพือ่จะได้
ให้ลูกได้เรียนรู ้และคุ้นเคย แต่เวลาไปเที่ยวข้างนอก ก็จะเข้าห้องน้ำชาย 
ทำให้ลูกตั้งคำถามว่าทำไมต้องเข้าห้องน้ำชาย แต่สำหรับตนเองที่ต้องเข้า
ห้องน้ำชาย เพราะว่าตนไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิง สวมกางเกงและเสื้อตัวเล็ก
เหมือนผู้หญิง คนภายนอกอาจให้ความหมายว่าเป็นผู้ชายเมื่อเห็น แต่
สำหรับตัวเองแล้วคิดว่า การแต่งกายของตนเป็นการแต่งกายแบบผู้หญิง 
เปน็แฟชัน่ของตน 

“เคา้ (ลกู) กโ็ตขึน้ เคา้กเ็หน็พฤตกิรรมวา่พอ่กบัพีป่ราณเีปน็แฟนกนั 

บางทเีคา้กเ็หน็วา่เราเปน็ผูห้ญงิ เคา้เชือ่อยา่งนัน้ เคา้เชือ่วา่เราเปน็  

ผูห้ญงิ เวลาเขา้หอ้งนำ้ผูช้ายเคา้กย็งัทกั”  

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี

 

 ในกรณีของจวงก็เช่นกัน แม้ว่าจะแสดงตัวตนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใน
สังคม เพราะผ่านการแปลงเพศแล้ว แต่ตัวเองไม่เคยปกปิดว่าเป็นกะเทย 
บางครั้งกลับชอบที่จะแสดงตัวตนกะเทยกับลูกศิษย ์เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการสอน อย่างไรก็แล้วแต ่เวลาสอนหนังสือเด็กนักเรียนก็จะเลือกหยิบ
ใชภ้าพตวัตนของตวัเองตามความเหมาะสม กาลเทศะ  

“แตว่า่พีจ่ะเปน็คนเลอืกมขุตลกในการสอน และกค็ำพดูทีใ่ชใ้นการ

สอนเนีย่ไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะระดบั ถา้เปน็เดก็ประถมเนีย่พีจ่ะไม่

เนน้พดูเรือ่งเปน็ตุด๊ ไมพ่ดูเลยถา้เปน็ ป. 6 เขา้ ม.1 กลวัวา่เดีย๋วมนั

จะเปน็ตน้แบบทีไ่มด่ใีหก้บัเดก็ๆ อนันีค้ดิเองนะ สอง คอืกลวัเดก็วา่

จะไปพดูกบัพอ่แม ่กลวัเดก็จะไปพดูตอ่ ถา้เปน็ ป. 6 กบั ม.ตน้ พีจ่ะ

ไมน่ำเสนอความเปน็ตุด๊ และจะไมใ่ชม้ขุตลกแบบกะเทยเลย แตถ่า้

เปน็เดก็ ม.ปลาย ม.6 พีจ่ะใช ้เพราะ ม.ปลายมวีจิารณญาณมากขึน้” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี
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 ป๊อบ ได้สะท้อนให้เราฟังถึงความคาดหวังในอนาคตว่าอยากจะ
ทำงานราชการ แต่กลัวว่าอนาคตจะเกิดปัญหาในการรับราชการ ถ้าเป็น
สาวประเภทสองจะไม่มีโอกาสทำงานเป็นข้าราชการคร ูดังนั้นจึงคิดว่า  
เมือ่เรยีนจบ จะเปลีย่นรปูลกัษณ ์ตอ้งตดัผมสัน้ แตง่ตวัใหม้คีวามเปน็ชาย
มากขึน้ ปรบัเปลีย่นภาพลกัษณใ์หม ่และตอ้งไมแ่ปลงเพศ 

“หนูก็คงจะเปลี่ยน แต่ว่าก็ต้องคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ต้อง

ยอม ดว้ยความทีส่งัคมเคา้ยอมรบัเราไมไ่ด ้เรากต็อ้งยอมรบัใหไ้ด ้

เราต้องมีขอบเขต เราต้องตีกรอบว่าเราเป็นไปได้แค่ไหน แล้วใน

อนาคต สวสัดกิาร สะดวกสบาย ถา้ไดท้ำงานขา้ราชการ การแตง่ตวั  

หนกูอ็าจจะนอ้ยลงไปบา้ง (นอ้ยลงไปบา้งใหค้วามหมายวา่เปน็การ  

แตง่ตวัทีป่กต ิตรงตามเพศ)” 

ปอ๊ป นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ20 ป ี

 

 กรณีของบารม ีและไอซ์เองก็เช่นกัน ในบริบทของการทำงานเป็น
พนกังานบรกิารอสิระ ความสมัพนัธร์ะหวา่งแขกกบัตวัตนกะเทยจะเหน็วา่ 
เวลาทำงานพวกเธอจะไม่แสดงตัวตนว่าตัวเองเป็นกะเทย หรือสาว
ประเภทสอง เพราะบอกว่าการไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นกะเทยหรือสาว
ประเภทสอง จะทำใหไ้ดล้กูคา้มากกวา่การเปดิเผยตวัตน ทัง้นีเ้พราะลกูคา้
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ชอบกะเทยหรือสาวประเภทสอง แต่จะ
ชอบผูห้ญงิมากกวา่ ดเูหมอืนการทำงานตรงจดุนี ้คนทีม่สีรรีะรา่งกายเปน็
ผู้หญิงมากกว่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่น บางคนที่แปลงเพศมาแล้ว จะต้อง
เปิดอวัยวะเพศหญิงของตัวเองให้แขกดูหรือให้แขกล้วง เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า
ตนเปน็ผูห้ญงิ หลายคนทีท่ำงานตรงจดุนีอ้ยากจะแปลงเพศ เพือ่ทีพ่วกเธอ
จะไดไ้มต่อ้งกลวัวา่ แขกของเธอจะรูว้า่เธอเปน็กะเทยหรอืสาวประเภทสอง 
สำหรับส้ม เธอไม่ได้เป็นกังวลว่าลูกค้าจะทราบว่าเธอเป็นกะเทย อาจจะ
เปน็เพราะลกูคา้ของรา้นคาราโอเกะทีเ่ธอทำงานอยูเ่ปน็กลุม่ผูช้ายไทย รูว้า่
เธอเปน็กะเทย เปน็สาวประเภทสองอยูแ่ลว้ หากแตว่า่บางครัง้เพือ่จะใหไ้ด้
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เงินพิเศษ เธออาจจะต้องบอกแขกว่าเธอแปลงเพศแล้ว ทั้งนี้เพราะแขก
หลายคนเห็นว่ากะเทย หรือสาวประเภทสองที่แปลงเพศ มีความเป็น  
ผูห้ญงิมากกวา่สาวประเภทสองทีย่งัไมไ่ดท้ำศลัยกรรมใดๆ เลย  

 กะเทยหรือสาวประเภทสองมีสถานภาพ และบทบาททางสังคมที่
แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่ทำให้การแสดงตัวตนของแต่ละคนแตกต่างกันไป
ด้วย เช่น กรณีของว ีสาวประเภทสองที่ทำงานขายล็อตเตอรี ่แต่งงาน   
มีภรรยา และมีลูกชายที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ตนเองอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก 
ในครอบครัวแม้ว่าจะมีสถานภาพเป็นพ่อของลูก และเป็นสามีของเมีย   
แต่เธอก็แสดงตัวตนเป็นสาวประเภทสอง แต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่งหน้า   
และไวผ้มยาว ลกูของเธอเคยถามวา่เลกิเปน็กะเทย มาเปน็ผูช้ายไดห้รอืไม ่  
ซึง่เธอกต็อบปฏเิสธ 

“มงึอยา่ยุง่เรือ่งของกเูลย กเูลีย้งมงึใหอ้ยูไ่ปวนัๆ กด็แีลว้นี ่เรือ่งของ

ก ูมึงต้องเคารพสิทธิของก ู ..เพราะเราเลิกเป็นไม่ได ้ไปรับปาก  

วา่จะเลกิกอ็ายมนัใชม่ัย้.” 

ว ีขายลอ็ตเตอรี,่ กรงุเทพฯ อาย ุ46 ป ี

 

น่าสนใจที่ว่า กะเทยหรือสาวประเภทสองไม่จำเป็นต้องรับรู้และ
แสดงตัวตนว่าตนเป็นกะเทยมาตั้งแต่วัยเด็ก หรือในช่วงวัยรุ่น ไม่จำเป็น
ต้องรับรู้ว่ามีความอยากเป็นผู้หญิง และมีบทบาทเพศเป็นผู้หญิง เช่น ใน
กรณขีองสม้ พนกังานบรกิารในเขตกรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ีเธอรบัรูว้า่ เธอ
เป็นผู้ชายตั้งแต่เด็ก เป็นผู้ชายทั่วไป เล่นกับเพื่อนผู้ชาย ภายหลังเธอรับรู้
ว่าตัวเองเป็นไบจากการอ่านหนังสือโป๊ตลาดล่างของผู้ชาย และอยากลอง  
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ซึ่งตอนนั้นคบหากับแฟนที่เป็นผู้หญิง ต่อมาเมื่อ
เลิกกับแฟนผู้หญิง แล้วได้ไปเป็นทหารเกณฑ์จึงนิยามตนเองว่า เป็นเกย ์
เป็นกะเทย แล้วแต่สถานการณ ์เช่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นฝ่ายรับก็บอก
ว่าตัวเองเป็นกะเทย แต่ไม่แสดงออกในช่วงแรก เพราะกลัวโดนแกล้ง จะ
แสดงออกตอนก่อนปลดประจำการ 3 เดือน ช่วงมาอยู่กรุงเทพ ทำงาน
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เป็นพนักงานขายสินค้า ก็ยังบอกว่าเป็นเกย ์เพราะต้องไม่แสดงออก “ไม่
ตอนนั้นแอ๊บ ต้องแอ๊บ เพราะเข้าสังคม…ที่ทำงานเราต้องแอ๊บแล้วเวลา
ส่วนตัวที่บ้าน ก็เป็นเหมือนเดิม” ยังชอบมองผู้หญิง “ก็ชอบน่ะ ก็ชอบ
เผินๆ เห็นผู้หญิงผมยาวสวยไม่ได้เลย ส้มชอบมากเลย” แต่ก็มีความรัก
ความชอบกับผู้ชาย จากนั้นพอออกจากงานจึงเริ่มแต่งเป็นผู้หญิงและ  
ใหค้วามหมายวา่ตนเปน็กะเทยจนถงึปจัจบุนั ตวัอยา่งของสม้สามารถเรยีก
ได้ว่าเป็นความลื่นไหลทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ เป็นการกลับไปกลับมา
ของการแสดงตัวตนทางเพศ ทั้งนี ้ การอธิบายตัวตนของส้มนั้น ต้อง
พิจารณาถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อเรื่องเพศ และ
การรบัรูต้วัตนในแตล่ะชว่งวยัทีแ่ตกตา่งของเธอ   

 จะเห็นว่า ตัวตนทางเพศของสาวประเภทสองนั้นมีความหลาก
หลาย สาวประเภทสองหยิบใช้ตัวตนแต่ละแบบไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน
ตามบริบทพื้นที ่สถานะทางสังคม และบทบาททางสังคม สาวประเภท
สองบางคนบอกว่าเธอมีอำนาจในการเลือกใช้ตัวตนกะเทยของเธอ ทั้งใน
พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะ เนื่องด้วยเหตุผลที่เธอประสบความ
สำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง พ่อแม ่และผู้คน
รอบขา้ง  

“การที่พี่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำให้เราไม่แคร ์ไม่

ตอ้งแอบ๊หญงิ (แสดงตวัตนใหม้คีวามเปน็หญงิ) ตอนพีจ่บใหม่ๆ  พีก่็

ตอ้งแอบ๊หญงินะ แตพ่อเดีย๋วนีม้ชีือ่เสยีงมคีนไหวเ้ราเยอะ ชว่งนีไ้ม่

ต้องแอ๊บไว ้นำเสนอความเป็นกะเทยได้เต็มที ่รู้สึกว่าการจะแอ๊บ

หญงิหรอืจะไมแ่อบ๊มนัไมใ่ชส่ิง่สำคญัอกีแลว้”  

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างบุคคลก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่าง  
หนึ่งที่ทำให้การแสดงตัวตนแตกต่างหลากหลาย ทั้งนี ้การแสดงตัวตน  
บางครั้งเต็มใจ มีความสุข บางครั้งฝืนใจ และไม่เป็นตัวของตัวเอง   
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สาวประเภทสองแต่ละคนก็ต้องยอมรับ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์บางอย่าง 
การมีพื้นที่ยืนในสังคม และการได้มาซึ่งความยอมรับบางประการ หรือ
โอกาสในหนา้ทีก่ารงานสำหรบัอนาคต  

 การพัฒนาอัตลักษณ์ : การปรับแต่งตัวตน และความลื่นไหล 

 สาวประเภทสองหลายคนเริ่มปรับแต่งตัวตนภายหลังจากที่ตนรับรู้
วา่ตนแตกตา่งจากเพศชาย ซึง่เป็นเพศกำเนดิของตนเอง โดยการแต่งกาย 
การแต่งหน้า และการไว้ผมยาว พบว่าสาวประเภทสองส่วนมากที่ให้
สัมภาษณ์แต่งกายเป็นผู้หญิงในแบบของตัวเอง หรือตามรสนิยมในเรื่อง
แฟชัน่ของแตล่ะคน เชน่ บางคนชอบแตง่กายเปน็พนกังานออฟฟศิ ชอบใส่
กางเกงและเสื้อเชิ้ต บางคนบอกว่าใส่กางเกงขาม้า ไม่ใส่เสื้อชั้นใน แต่จะ  
ใส่เสื้อตัวเล็กที่ไม่ใช่เสื้อผู้ชาย บางคนบอกไม่ได้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก   
ก็จะใส่เสื้อชั้นในทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพราะว่าจะได้ดูเหมือนผู้หญิง   
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีสาวประเภทสองที่เลือกแต่งตัวให้ใกล้เคียงผู้ชาย เนื่องจาก
เหตผุลในเรือ่งของสรรีะรา่งกาย และการทำงาน  

การแตง่กายขา้มเพศแตเ่พยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถบอกถงึอตัลกัษณ์
ทางเพศได ้เนือ่งจากสาวประเภทสองทีจ่ำเปน็ตอ้งแตง่กายเปน็ชาย หรอืมี
ความใกล้เคียงผู้ชาย นิยามตนเองว่าตนเองไม่ใช่ผู้ชาย เป็นกะเทย หรือ
เป็นสาวประเภทสอง เช่นในกรณีของป๊อปจะแต่งเป็นผู้ชายในแบบของ  
ตัวเอง เพราะมองว่าตัวเองรูปร่างไม่เหมาะที่จะแต่งเป็นหญิง หรือสวย
แบบกะเทยแต่งหญิง ให้ความหมายว่าตัวเองเป็นสาวประเภทสอง หรือ
โรสมารินก็จะแต่งเป็นผู้ชายในปัจจุบัน แต่ก็ให้ความหมายว่าตัวเองเป็น
สาวประเภทสอง เปน็ตน้ 

 สาวประเภทสองหลายคนมีพัฒนาการเรื่องการแต่งกายที่เหมือน
หรือต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสังคมของแต่ละคนในวัยเด็ก และ  
วัยรุ่น บางคนแต่งเป็นผู้หญิง หรือใกล้เคียงผู้หญิงมาตั้งแต่ยังเด็กหรือใน
ช่วงวัยรุ่น เช่น ตัวเล็ก ไอซ ์และจิราภา หลายคนไม่สามารถแต่งเป็น  
ผู้หญิงได้ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น เพราะพ่อแม่ไม่ยอมรับ เช่น หนึง่ ที่ช่วง  
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วัยรุ่นแต่งหน้าและแต่งตัวใกล้เคียงผู้หญิง แต่มาเปลี่ยนตนเองในภายหลัง 
บางคนไม่ได้รับรู้ว่าตนเองเป็นกะเทยในช่วงเด็ก และวัยรุ่น แต่บอกว่าเป็น
ผู้ชาย และเกย ์ก็จะไม่แต่งตัวเป็นผู้หญิง ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญคือ 
การรับรู้ตัวตนของแต่ละคน สภาพครอบครัว และบริบทพื้นที ่ เช่น เชอรี่

บอกว่าเริ่มแต่งหญิงตอนเรียนปวส. เพราะสถานที่เรียนเอื้อต่อการแต่งตัว
เปน็ผูห้ญงิ 

“ไดเ้ขา้มาศกึษาในพาณชิยการซึง่เปน็คณะทีม่แีตผู่ห้ญงิลว้น  ทำให้

การเป็นสาวประเภทสองเด่นชัดมากยิ่งขึ้น สามารถไว้ผมยาวได ้  

อนัทีจ่รงิกเ็ปน็ตัง้แตเ่ดก็แลว้คะ่ แตว่า่ไมไ่ดแ้สดงแตง่ตวัเปน็ผูห้ญงิ 

ตัง้แต ่ม.ตน้แลว้ ไมเ่คยแตง่ตวัเปน็ผูห้ญงิเลย แตพ่อไดม้าตรงจดุนี้

กเ็ลยไดแ้ตง่ตวัเปน็ผูห้ญงิ ไดไ้วผ้มยาว และกไ็ดค้น้พบวา่เราเหมาะ

กบัการเปน็แบบนี”้ 

เชอรี ่พนกังานเครือ่งสำอางยีห่อ้ดงั, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี

 

สำหรับโรสมารินนั้น เธอเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนที่โรงเรียนไม่ได้
อนุญาตให้แต่งเป็นผู้หญิง เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมชาย ดังนั้นจะมีการ
ปรับแต่งเสื้อผ้าไม่ให้ดูเป็นผู้ชาย แต่จะสามารถแต่งได้ภายในโรงเรียน
เทา่นัน้ นัน่แสดงวา่พืน้ทีก่ม็สีว่นสำคญัในการแสดงตวัตน อนัสง่ผลตอ่การ
ปรบัแตง่ตวัตนของกะเทยแตล่ะคน  

“ออกจากบ้านก็เป็นชุดนักเรียนธรรมดา กางเกงยาวอะไรอย่างเงี้ย 

แต่ถ้าเป็นที่โรงเรียนก็แบบกางเกงสั้นนิดนึง…เสื้อก็แบบว่าผูกเอว

อะไรอยา่งเงีย้ ขนตาปลอม บางวนักป็ากชมพบูา้ง เปรีย้วมาก” 

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

บารม ีเริ่มแต่งหญิงตอนมาอยู่พัทยา เนื่องจากอยู่ไกลพ่อแม ่จึง
อยากใหค้นอืน่ๆ รบัรูใ้นภาพลกัษณใ์หม ่หรอืรูว้า่ตนเปน็สาวประเภทสอง 
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“คนทีอ่ยูร่อบขา้งคอืคนรูจ้กัใหมห่มด เราตอ้งแสดงภาพลกัษณใ์หม่

ใหเ้คา้เหน็ ใหเ้คา้ชนิกบัภาพใหมข่องเรา บางครัง้ยงัไมผ่า่นม เวลา

ลงมาไมใ่สช่ดุชัน้ในไมไ่ดน้ะ่ เดีย๋วเคา้เหน็วา่เราไมม่นีม ตอ้งมนีม

ตลอดตอ้งใสต่ลอด ตอ้งมศีกัดิเ์ปน็ผูห้ญงิ” 

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี

 

จริาภา แต่งกายเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ช่วงเป็นวัยรุ่น แต่ก็ต้องมาปรับ
ตัวตนใหม่ในช่วงที่ทำงานเป็นพนักงานในอะโกโก้บอยแห่งหนึ่งในพัทยา 
เพราะต้องทำงาน และเพื่อจะได้แขก แขกที่เที่ยวส่วนมากเป็นเกย ์และ
ชอบภาพลกัษณแ์บบชายมากกวา่ทีเ่ปน็ผูห้ญงิ 

“คนที่เป็นกะเทยส่วนมากจะขายไม่ค่อยได ้เป็นกะเทยต้องทำงาน

อาคาซ่า (คาบาเรต์โชว์) เราคิดว่าเราตัวเล็กเราคงทำไม่ได้หรอก   

กเ็ลยตดัผมสัน้มาทำงานอยูอ่ะโกโก”้ 

จริาภา เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน, พทัยา อาย ุ31 ป ี

 

เหตุการณ์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นกับติ๋งในกรณีที่ต้องเปลี่ยนที่ทำงาน 
และจะตอ้งปรบัเปลีย่นตวัตนอยูต่ลอด เพือ่ใหเ้ขา้กบัทีท่ำงานใหไ้ด ้ 

“ช่วงที่แต่งก็แต่ง ช่วงที่ไม่แต่งก็ไม่แต่ง พอดีช่วงนั้นไปทำงานที่

กรุงเทพฯ อ่ะ พอดีไปทำงานกับญาติอ่ะ เค้าไม่ชอบอ่ะ เราจำเป็น

ตอ้งตดัผม” 

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี 

 

ปอ๊บเคยคดิจะปรบัแตง่ตวัตนใหเ้ปน็ผูช้าย ทำตวัใหเ้ปน็ผูช้าย แตท่ำ
ไม่ได ้ เพราะคิดว่าขัดกับบุคลิกภาพ บทบาททางเพศของตน เหมือนกับ
กะเทยหลายคนที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวตน และหยิบใช้ภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่  
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ตวัเอง เพือ่ใหเ้หมาะสม ถกูกาลเทศะในบรบิทพืน้ที ่และชว่งวยั 

“ตอนแรกจะไวผ้มยาว จะใหด้ดู ีกต็อ้งไวผ้มสัน้ การแตง่ตวั การเดนิ 

จากใสเ่สื้อผา้ตวัเล็กๆ กจ็ะใสต่วัใหญ ่ใสก่างเกง แลว้มันไม่ใชข่อง

เรา เหมอืนเราฝนือะไรบางอยา่ง กเ็ลยกลบัมาใสเ่สือ้ผา้เหมอืนเดมิ” 

ปอ๊ป นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่, กรงุเทพฯ อาย ุ20 ป ี

 

สำหรับหนึง่ เริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงภายหลังย้ายมาอยู่กับพี่ที่พัทยา 
จากคำแนะนำของเพือ่น และพีช่ายของตนทีบ่อกวา่  

“ไวผ้มยาวเราจะสวยนะ เราสวยเหมอืนผูห้ญงินะ เราไวผ้มยาวตอ้ง

เปน็ผูห้ญงิได”้  

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ26 ป ี

 

และยังมองว่าพัทยาเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการแสดงตัวตนสาวประเภท
สองหลายคน และอทิธพิลสว่นหนึง่กม็าจากกลุม่เพือ่นกะเทย 

“เริ่มอยู่ในวัฏจักรของการเป็นกะเทยเยอะแล้ว เพราะพัทยาเนี๊ยะ 

กะเทยลว้นๆ แลว้เรากเ็ริม่มเีพือ่นเปน็กะเทยมากขึน้” 

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ26 ป ี

 

ซึ่งติ๋งก็เป็นเช่นเดียวกันกับหนึ่ง เพราะบอกว่าอยู่ที่บ้านแต่งตัว
เรยีบรอ้ยกวา่นี ้แตอ่ยูท่ีพ่ทัยาสามารถแตง่เปน็ตวัของตวัเองไดม้ากกวา่  

“อยูบ่า้นจะไมแ่ตง่ขนาดนีอ้ะ่ เดีย๋วเคา้มองเราเปน็ตวัประหลาด”   

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี 
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สำหรบัโอ ๋ซึง่ผา่นชว่งของการเปน็นกัเรยีนมธัยมปลายนัน้ ปจัจบุนั
แต่งกายเป็นชาย ยังไม่แต่งหญิง เพราะบอกกับตัวเองว่าจะรอให้ผมยาว
ก่อน แต่รับรู้ว่าตัวเองเป็นสาวประเภทสอง อยากเป็นผู้หญิง อยู่โรงเรียน
ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย ตรงตามเพศ อยู่บ้านจะสามารถแต่งตัวได้เต็มที ่
เชน่ ใสส่ายเดีย่วกางเกงขาสัน้ เปน็ตน้ 

ในทางกลับกัน ไอซ์และจิราภา มีญาติและเพื่อนบ้านพยายาม  
แต่งกายให้เป็นผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็ก เพราะหน้าตาน่ารักเหมือนเด็กผู้หญิง 
ปอ๊ปชอบแตง่ตวัเลยีนแบบเพศหญงิ เอาลปิสตกิของแมม่าทาเลน่ ชอบรอ้ง
เล่นเต้นระบำตอนสมัยเรียนอนุบาล ซึ่งพวกเธอเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ทีพ่ฒันาการรบัรูต้วัตนของพวกเธอใหเ้ปน็กะเทย หรอืสาวประเภทสอง  

“นา้จบัหนแูตง่ตวัเปน็ผูห้ญงิแตเ่ดก็ ใสก่ระโปรง ทางบา้นอะ่ เดก็ๆ 

ทางบ้านไม่ว่าค่ะ แต่คือมันถูกปลูกฝังไปแล้วพอโตแล้วมันแก้ไม่

หายแลว้คะ่”  

ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี

 
การแต่งกายข้ามเพศ และปรับรูปลักษณ์ภายนอกบางประการ ให้

สอดคล้องกับบทบาททางเพศ สถานะและบทบาททางสังคมของสาว
ประเภทสอง ดูเหมือนจะเป็นปราการด่านแรกที่ก้าวผ่านความเป็นชายที่
ถูกกำหนดขึ้นจากสังคมวัฒนธรรม ต่อมาสาวประเภทสองหลายคนต้อง
เผชิญกับการตัดสินใจปรับแต่งตัวตนให้เข้าใกล้ความเป็นผู้หญิง กะเทย 
หรือสาวประเภทสองที่ตนให้ความหมาย ด้วยการรับประทานฮอร์โมนเพศ
หญิง การทำศัลยกรรมนานัปการ และการใช้ชีวิตในสังคมตามบทบาท
สถานะของแตล่ะคน รวมถงึการใหค้วามหมายกบัตวัตนทีเ่ปลีย่นไป 

จิราภา สาวประเภทสองที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอว ี รับประทาน
ฮอรโ์มนตามเพือ่นประมาณ 1 เดอืนแลว้โดยหมอทีร่กัษาบอกวา่ไมม่ผีลตอ่
ยาต้านไวรัสฯ เธอจึงเลือกกินยาคุมลาวที่เพื่อนอ้างสรรพคุณว่าจะทำให้
มหีนา้อกขึน้ไว แตเ่ธอบอกวา่ทำใหเ้พลยีงา่ย หวิบอ่ย ทำใหอ้ว้น เธอบอก
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วา่กอ่นหนา้นี ้ เธอไมเ่คยคดิจะรบัประทานฮอรโ์มนอยา่งจรงิจงั เธอเคยรบั
ประทานยาคุมกำเนิดในช่วงเป็นวัยรุ่นตามคำแนะนำเพื่อน แต่ก็หยุดไป
หลายป ีจนกระทั่งเธอมีสังคมของเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองเหมือนเธอ
มากขึน้ กร็ูส้กึวา่เหน็เพือ่นมหีนา้อก กอ็ยากมบีา้ง เวลาใสเ่สือ้ผา้จะไดด้ดู ี 

กรณีของโอ ๋รับประทานฮอร์โมน (ยาคุม) ตั้งแต่มัธยมต้นจนถึง
ปัจจุบัน และทานเป็นระยะ เช่น ไม่ทานยาในช่วงสอบ เพราะเชื่อว่าการ
ทานฮอรโ์มน ทำใหเ้บลอ อา่นหนงัสอืไมรู่เ้รือ่ง ขีห้ลงขีล้มื เคยเปน็ลมบอ่ย
มาก เชือ่วา่เกดิจากการกนิฮอรโ์มน จงึไมเ่ลอืกฉดี โอม๋คีวามตอ้งการอยาก
ทำศัลยกรรมหลายอย่าง (ณ ปัจจุบันยังไม่เคยทำศัลยกรรม) เช่น ทำ
ใบหนา้ ฉดีสะโพก ตดักระดกู รวมทัง้การแปลงเพศ และทำหนา้อก เพราะ
มองว่า สังคมให้คุณค่ากับคนที่สวย คนสวยถูกให้คุณค่าว่าเป็นคนเก่ง ทำ
ใหห้างานไดง้า่ย และยงัสามารถหาคูท่ีห่นา้ตาดไีดง้า่ย 

“คนเราเป็นสัตว์สังคม รูปร่างหน้าตาภายนอก ปัจจุบันสำคัญกว่า

จิตใจที่อยู่ภายใน หนูคิดว่ารูปร่างหน้าตาสวยจะทำให้เรามีความ

สขุ…ความสวยดผูวิเผนินะคะ คนทีส่วยเปน็คนเกง่เปน็คนฉลาด เปน็

ไปไดท้กุอยา่งเลย คนสวยมคีวามสามารถทกุอยา่งคะ่ กเ็ลยอยาก

จะเปน็คนสวย เพราะราวกบัวา่คนสวยเปน็เทพเจา้ในสงัคม” 

โอ ๋นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ18 ป ี

 

ตัวอย่างของโอ ๋ทำให้เห็นว่าการรับรู้ตัวตนว่าอยากเป็นผู้หญิงนั้น 
ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เธอปรับเปลี่ยนร่างกายเพื่อให้ได้เข้าใกล้ความ
เป็นหญิง หรือร่างกายของผู้หญิงอย่างที่เธอปรารถนา แต่วาทกรรมของ
สังคมที่ว่าคนสวยดูเป็นคนเก่ง มีความสามารถนั้น ทำให้รู้ว่าร่างกายอยู่
ภายใต้อำนาจทางสังคมวัฒนธรรม และเพื่อให้ได้ผลประโยชน์บางประการ 
โรสมารนิกม็คีวามรูส้กึเชน่เดยีวกนัวา่ในสงัคมกะเทย กะเทยทีส่วยกวา่มกั
จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่น เพราะคนทั่วไปมักจะชื่นชมในความสวยของ
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กะเทย ดังนั้นสาวประเภทสองหลายคนยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้มี
ความเปน็ผูห้ญงิตามอดุมคตขิองตวัเอง โดยแลกกบัความเสีย่งทางสขุภาพ
และผลข้างเคียงที่ไม่มีใครรู้ได ้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของสาวประเภทสองที่
ทำงานคา้รา่ง  

เชอรี ่ปัจจุบันมีบทบาทเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิง เธอเป็นคน  
รูปร่างสูงโปร่งจัดเป็นสาวประเภทสองที่สวยคนหนึ่ง เธอทำศัลยกรรมที ่
ตา แก้ม หน้าอก จมูก ตามลำดับ แม้จะกลัวผลการทำศัลยกรรม แต่ก็
บอกกับตัวเองว่าไม่เกิดกับตนเองหรอก เธอมีทัศนคติในเรื่องของการทำ
ศัลยกรรมของสาวประเภทสองในปัจจุบัน ว่าสาวประเภทสองที่ต้องการ
เหมอืนผูห้ญงิตอ้งทำศลัยกรรม  

“ถา้รปูรา่งเราเปน็ผูห้ญงิกไ็มเ่ปน็ไร แตถ่า้รปูหนา้เราไมใ่ชผู่ห้ญงิ เรา  

ก็ต้องไปทำ กินยา (ฮอร์โมน) ยังไงก็ไม่เป็นผู้หญิงหรอกถ้าไม่ได ้ 

ไปทำ…คอืของเรามนัไมไ่ดธ้รรมชาตอิยูแ่ลว้ไง เราเลยตอ้งไปทำ ดงันัน้  

กจ็งทำใจไวแ้ตแ่รกวา่ถา้จะเปน็สาวประเภทสองกต็อ้งทำกนัทกุคน” 

เชอรี ่พนกังานเครือ่งสำอางยีห่อ้ดงั, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี

 

หนึง่ สาวประเภทสองหน้าตาดีคนหนึ่ง เพิ่งผ่านการไปฉีดซิลิโคนที่
สะโพกกับคลินิกเถื่อนแห่งหนึ่ง ที่เธอเรียกผู้ที่ทำการฉีดว่า หมอ หากแต่
ความเป็นจริงหมอที่สาวประเภทสองหลายคนหยิบยื่นสถานะให้นั้น เป็น
คนทั่วไปที่ไม่ได้มีวิชาชีพทางการแพทย์แต่อย่างใด เธอบอกว่าตนเองรู้ว่า 
การฉีดซิลิโคนเข้าที่สะโพก อาจจะทำให้เธอพิการและก็ทำให้เสียชีวิตได ้
และเคยรู้มาว่ามีกะเทยเสียชีวิตเนื่องจากการฉีดซิลิโคนที่สะโพก แต่เธอก็
ยอมเสีย่งทีจ่ะทำ 

“เพราะเราอยากมีหุ่นเป็นผู้หญิง ตายก็ช่างแม่งมัน ดีกว่าไม่สวย…  

กย็อมเปน็สะโพกสบั (สวย) สะโพกสวยในโลกงยั”  

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ26 ป ี
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อย่างไรก็ตาม สาวประเภทสองบางคนเลือกที่จะไม่ทำศัลยกรรม   
รับประทานฮอร์โมน และปรับแต่งตัวตน เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคม บทบาทเพศ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
ระหว่างบุคคล การรับรู้ตัวตนในแต่ละช่วงวัย บริบทพื้นที ่ เช่น กรณีของ
โรสมาริน ซึ่งแต่งตัวเป็นผู้ชาย ให้ความหมายว่าตัวเองเป็นสาวประเภท
สอง ไม่อยากแปลงเพศ ทำนม เพราะมองว่าเป็นคนตัวใหญ ่ ไม่สวย
เหมือนผู้หญิง เธอบอกว่า ก่อนเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ สมัยเป็นนักเรียน
มัธยมปลายนั้น เธอยังแต่งตัวให้มีความใกล้เคียงผู้หญิง เช่น ใส่กางเกง
ขาม้า เสื้อตัวเล็ก และแต่งหน้าใช้เฉดสีแบบผู้หญิง แต่พอมาเรียนต่อที่
กรุงเทพฯ แล้ว เธอต้องปรับเปลี่ยนตัวตนใหม่อีกครั้ง เธอหยิบใช้ภาพ
ลกัษณแ์บบเกย ์ทีเ่ธอใหค้วามหมายวา่ เปน็ผูช้าย และแตง่ตวัเปน็ชาย แต่
มีความพึงพอใจกับเพศชายเหมือนกัน ไม่ต้องปรับแต่งตัวตนมากเหมือน
สาวประเภทสอง ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งราบรืน่ ไมเ่ปน็จดุสนใจ  

“เป็นครึ่งๆ กลางๆ แล้วอายอ่ะ คือถ้าคุณจะเป็นหญิงก็สวยไปเลย 

ผมยาวไปเลยแต่งไปเลย …ตอนนั้นในกรุงเทพเนี่ย ถ้าแต่งหญิงก็

แต่งหญิงไปเลย แต่ถ้าเป็นตุ๊ดๆ หรือกะเทยที่ไม่ได้เป็นหญิงไปเลย 

ก็จะแต่งตัวเป็นผู้ชาย แต่อาจแร่ดได้ไรเงี้ย ซึ่งเราก็เป็นประเภท

แบบแร่ดแต่แต่งตัวเป็นแบบผู้ชาย ก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้ชายแต่แต่ง

แบบเกย์” 

โรสมารนิ ชา่งแตง่หนา้อสิระ, กรงุเทพฯ อาย ุ26 ป ี

 

ว ี ไม่อยากกินฮอร์โมน และไม่เคยกินฮอร์โมน ซึ่งแสดงว่าบทบาท
เพศเป็นตัวกำหนดการปรับแต่งตัวตน แม้ว่าตัวเองจะรับรู้ว่าเป็นสาว
ประเภทสอง แต่เนื่องจากมีเมีย มีลูก จึงเลือกที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ ์ 
ใหม้คีวามเปน็หญงิจากการแตง่กาย   

“ไม่เคยกิน พี่ไม่คิดจะเป็นขนาดนั้นไง เพราะมีเมียด้วยมีลูกด้วย 

มนัจะเรยีกเราวา่อะไรถกูมัย้ ถา้เรามหีนา้อกใหญ่ๆ …ถา้อยากจะแตง่
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ผูห้ญงิกแ็ปลงโฉม เราใสย่กทรงใสก่างเกงในหลายๆ ชัน้อะ่ แตง่หนา้

ใสว่กิใสส่น้สงู เรากเ็ปน็ผูห้ญงิ หนา้พีก่ไ็ปได ้จดัอยูใ่นกลุม่พอดไูด”้ 

ว ีขายลอ็ตเตอรี,่ กรงุเทพฯ อาย ุ46 ป ี

 

สำหรับส้มไม่อยากทำศัลยกรรม เพราะมีตัวอย่างประสบการณ ์ 
จากเพื่อนที่ทำหน้าอกมาแล้วไปเอานมที่ทำออก เลยคิดว่าทานยาคุมก็ม ี 
หนา้อกเหมอืนกนักเ็พยีงพอแลว้  

“เคา้ไปผา่ออก ผา่แลว้ผา่ออกอกี สีร่อบนะ ผา่นม อกีคนหนึง่ ทีส่ม้

บอกวา่มสีามคน เคา้กไ็ปทำนม แลว้ไปผา่ออกอกี มนัเหมอืนวา่มนั

เจบ็ตวัแลว้กเ็สยีตงัคเ์พิม่” 

สม้ พนกังานบรกิาร, กรงุเทพฯ อาย ุ30 ป ี

 

น่าสนใจว่าเบื้องหลังของการผ่านมออกของเพื่อนส้ม เป็นเพราะ
อะไร อาจเป็นเพราะปัญหาที่เกิดจากการทำศัลยกรรม ความต้องการ
ความสมบูรณ์แบบของคนที่ทำ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของพวก
เธอ ในกรณีของสาวประเภทสองที่แปลงเพศ หรือมีความต้องการแปลง
เพศกเ็ชน่กนั พวกเธอคดิวา่การไดม้อีวยัวะเพศทีเ่หมอืนกบัผูห้ญงิ จะทำให้
เข้าใกล้ความเป็นหญิงมากขึ้น บางคนไม่ได้รับรู้ว่าตนเป็นผู้หญิง แต่ยังคง
บอกวา่เปน็กะเทย เปน็สาวประเภทสอง บางคนบอกวา่ตนเปน็ผูห้ญงิแลว้
แตย่งัไมเ่ตม็รอ้ย ไมเ่หมอืนคนทีเ่กดิมาเปน็เพศหญงิ 

“เปน็ผูช้ายแตง่กายเปน็หญงิ…เฉาะไมเ่ฉาะกเ็ปน็เหมอืนกนั แลว้แต่

วา่ความสมบรูณร์า่งกาย เหมอืนคนทีเ่ฉาะแลว้ จะมคีวามเปน็หญงิ

กม็ากขึน้” (เฉาะในทีน่ีห้มายถงึการผา่ตดัแปลงเพศ) 

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี
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“กย็งัรูส้กึวา่ตวัเองเปน็กะเทย ไมไ่ดเ้ปน็ผูห้ญงิ เหน็ใครดา่กะเทยแม่

งกค็อืวนีอะ่ กช็ัน้ไมใ่ชผู่ห้ญงิกร็ูต้วัเองไง พีก่ท็ำเพือ่หาเงนิอะ่ ไมไ่ด้

คิดว่าเป็นผู้หญิงอ่ะ เป็นผู้หญิงต้องเป็นมาตั้งแต่เกิด ต่อให้แปลง  

ใหเ้หมอืนแคไ่หนกไ็มใ่ชผู่ห้ญงิ”  

ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี

 

“ยังไงก็คือกะเทยอ่ะ เนื่องจากพี่กับสาวประเภทสองบางคนนั้นไม่

เหมือนกัน ก็ไม่รู้นะ ถึงแม้พี่จะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแปลงเพศอะไร

หมดแลว้ พีว่า่ยงัไงพีก่เ็ปน็กะเทยอะ่ เพราะหนึง่ เราไมไ่ดเ้ปน็ผูห้ญงิ

ตัง้แตเ่กดิ สอง ไมม่สีรรีะทางรา่งกายทีเ่หมอืนผูห้ญงิแนน่อน มดลกู

ไมม่ ีรงัไขไ่มม่ ีแมจ้ะแปลงเพศ แมจ้ะกนิยาหรอือะไรตา่งๆ พีว่า่มนั

กเ็ปน็ผูช้ายอะ่ สาม จติใจไมใ่ชผู่ห้ญงิทัง้หมด “ 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศ บริบทพื้นที ่  
อัตลักษณ์ทางเพศที่ส่งผลต่อการปรับแต่งร่างกาย นอกจากนี ้จวงยัง
สะทอ้นใหฟ้งัวา่ เพือ่นหลายคนของเธอยอมเปลีย่นตวัตนเพือ่โอกาสในการ
ทำงาน และความกา้วหนา้ในอนาคตการงาน หรอืเพือ่การมสีถานภาพทาง
สังคมที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการมีตัวตนเป็นสาวประเภทสองที่หา
งานทำได้ยากกว่า ทำให้การรับรู้ตัวตนของพวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนจาก
กะเทย สาวประเภทสอง ลื่นไหลเปลี่ยนแปลงเป็นอัตลักษณ์ทางเพศแบบ
เกยก์ส็ามารถเปน็ไปได ้

“เนีย่นะ ทีแ่ตง่หญงิมเีหลอืแคค่น 2 คนเทา่นัน้ละ่ ทีเ่คยแตง่หนา้ทา

ปาก บวัผูช้ายมาดว้ยกนัตามหอ้งนำ้นะ่นะ เลน่กลา้ม กลา้มเบอ้เรอ่ 

กลา้มปไูปแลว้ …หลงัจากเรยีนจบมหาลยัไปแลว้ใชป่ะ่ เรยีนมหาลยั  

กย็งัเปน็นะ กย็งัแตง่หญงิกนันะ” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี
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5 เพศวิถี  
 และอัตลักษณทางเพศวิถี 
 ของสาวประเภทสอง 

 

 

 คู่ความสัมพันธ์ และรสนิยมทางเพศ 

 สาล ีเกี่ยวการค้า และสมชื่น ออนซา จูเนียร ์(2549) กล่าวว่า 
เมื่อเริ่มสัมภาษณ์ทหารในกองทัพไทยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วย
กนั เราไดค้ำตอบนอ้ยมาก เพยีง 3.7% ยอมรบัวา่มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้าย
ดว้ยกนัอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ในชวีติ นีเ่ปน็อตัราทีค่อ่นขา้งตำ่  ไมเ่พยีงเพราะ
คนไทยค่อนข้างเปิดเผยเรื่องเพศเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมของการสัมภาษณ์ที่
เอื้ออำนวย แต่เพราะมีรายงานจากทหารไทยกลุ่มอื่นๆ ว่ามีสูงถึง 14%  
ผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งของเราซึ่งเป็นทหารหนุ่มชาวเชียงใหม ่ที่สามารถ 
พูดภาษาถิ่นได้แนะว่าปัญหาอยู่ที่คำถามของเรา เช่นถามว่า “คุณเคยม ี
เพศสมัพนัธก์บัผูช้ายอืน่หรอืไม”่ เราใชค้ำวา่ “ผูช้าย” ไมร่วมถงึ “กะเทย”  

เพศวิถี  
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เราจึงถามใหม่ว่า “คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นหรือกะเทยหรือไม่” 
คำตอบจึงเพิม่ขึ้นมากกว่า 2 เทา่ตวั … ผูช้ายไทยชอบกะเทยด้วยเหตผุล
หลายประการ ในแง่การมีเพศสัมพันธ ์ กะเทยปฏิบัติสิ่งที่หญิงไทย  
โดยเฉพาะภรรยาที่มีฐานะทางสังคมทัดเทียมกันคิดว่าเป็นสิ่งสกปรก เช่น   
การใช้ปากร่วมเพศ (Oral sex) กะเทยได้รับการบรรยายว่า “แห้งและ
กระชบั” สำหรบัการรว่มเพศทางทวารหนกั  

 จากบทความข้างต้น ทำให้เราทราบว่าผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่ครั้ง
หนึ่งในชีวิตมีประสบการณ์ทางเพศหรือมีคู่ความสัมพันธ์เป็นสาวประเภท
สอง ผูช้ายกลุม่ดงักลา่วมไิดใ้หค้วามหมาย หรอืรบัรูว้า่สาวประเภทสองคอื 
ผู้ชาย แต่กลับให้คุณค่าสาวประเภทสอง คือ “กะเทย” หรือคือบุคคลที่มี
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบกะเทย และมีอัตลักษณ์ทางเพศวิถีคือ เป็น  
กลุม่คนทีม่คีู ่หรอืความสมัพนัธท์างเพศกบัผูช้ายได ้อกีทัง้รสนยิมทางเพศ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ชายเหล่านี้ก็คือ การมีสัมพันธ์ทางเพศกับกะเทย
นัน่เอง 

ขณะเดยีวกนั จากการศกึษาในครัง้นี ้ทำใหเ้ราสามารถเหน็ถงึความ
ซับซ้อน และความหลากหลายของรสนิยมทางเพศ และคู่ความสัมพันธ์
ของสาวประเภทสอง กลา่วคอื สาวประเภทสองแมจ้ะมอีตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
พื้นที ่กาละ เทศะ ตามชนชั้น ช่วงวัย หรือแม้แต่ประสบการณ์ของชีวิต 
แต่ก็มิได้หมายความว่าสาวประเภทสองเหล่านี้จะมีอัตลักษณ์ทางเพศวิถ ี
หรือรูปแบบของเพศวิถีที่คล้อยตาม หรือเหมือนกับอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะดงักลา่วเสยีทัง้หมด จากการศกึษาพบความซบัซอ้น เปลีย่นแปลงซึง่
อตัลกัษณท์างเพศวถิ ีและระบบเพศวถิขีองสาวประเภทสอง ดงัตอ่ไปนี ้

สาวประเภทสองจำนวนหนึ่งตระหนักว่าตนคือ สาวประเภทสอง 
คือคนที่มีจิตใจเป็นผู้หญิง หรืออยากที่จะเป็นผู้หญิง ดังนั้น ระบบเพศวิถี
ในมิติของรสนิยมทางเพศของตน ไม่ว่าจากประสบการณ์ในอดีตหรือจน
กระทั่งปัจจุบันก็จะเป็นแบบผู้หญิง นั่นคือ ชอบและเสน่หากับเพศที่คิดว่า
ตรงข้ามกับตน คือ ผู้ชาย เพราะฉะนั้นคู่ความสัมพันธ์ของตนก็ต้องเป็น
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ผูช้ายเชน่เดยีวกนั ดงัเชน่กรณขีองปราณ ีทีต่ระหนกัวา่ตวัเองเปน็กะเทยตัง้
แต่เด็ก คืออยากสวย อยากเหมือนผู้หญิง เพราะฉะนั้นคู่ความสัมพันธ์ที่
ถาวร หรอืแฟน หรอืคูช่วีติกค็อื ผูช้าย แตห่ากเปน็คูค่วามสมัพนัธช์ัว่คราว 
หรือเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็นไปเพื่อความสนุกสนาน และความสุขทางเพศ
เพยีงอยา่งเดยีว มใิชค่นรกั หรอืคนทีส่ามารถพฒันามาเปน็คูค่วามสมัพนัธ ์
หรือคู่ชีวิตได้นั้น ปราณีก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับเกย์ชายได ้ (ไม่
แสดงออกที่คล้ายผู้หญิง) เช่นกรณีของการซื้อบริการทางเพศในบาร ์
เปน็ตน้ ดงัทีป่ราณกีลา่วไวว้า่  

“อยากสวย อยากแตง่ตวั อยากสวยเหมอืนผูห้ญงิ เริม่จะมองอะไรที่

มองผูห้ญงิ ชนิตาคุน้เคย เริม่มคีวามรูส้กึมคีวามตอ้งการใกล ้อยาก

สมัผสัผูช้ายมากกวา่”  

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี

 

 ในอีกด้านหนึ่งนั้น สาวประเภทสองส่วนใหญ่มีรสนิยมทางเพศ   
และคู่ความสัมพันธ์ที่หลากหลายไม่ตายตัวอยู่กับเพียงผู้ชายเท่านั้น   
แต่สามารถมีความสัมพันธ์กับคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบเกย์ได ้  
ซึง่เปน็เกยท์ีแ่สดงออกเปน็ผูช้าย หรอืเกยช์าย เพราะสาวประเภทสองสว่น
ใหญน่ัน้สวมบทบาททางเพศของตนเปน็ผูห้ญงิ  

ขณะเดยีวกนั ดว้ยปจัจยัทางชนชัน้ ประสบการณท์างเพศทำใหส้าว
ประเภทสองอกีจำนวนหนึง่มรีสนยิม และสามารถมคีูค่วามสมัพนัธก์บัเกย์
ที่แสดงออกคล้ายกับผู้หญิง หรือเกย์สาวได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ก็มีสาว
ประเภทสองจำนวนหนึง่ทีม่รีสนยิมทางเพศ และคูค่วามสมัพนัธท์ีก่า้วขา้ม
เพศสรรีะชาย เชน่ มรีสนยิมทางเพศและคูค่วามสมัพนัธผ์ูห้ญงิ ดงัเชน่คำ
บอกเลา่ของติง๋ สาวประเภทสองทีม่พีืน้เพมาจากชนบท และเขา้มาทำงาน
เป็นสาวเสิร์ฟในพัทยา โดยที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชาย แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป และได้มาพบกับชีวิตในเมือง ทำให้รสนิยมทางเพศ และคู่
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ความสมัพนัธม์คีวามหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน้ 

“ใครกไ็ด ้อยา่งไรกไ็ด ้ถา้เคา้รบัเราได ้แตต่อ้งรปูรา่งเปน็ผูช้าย ทอม  

ไมเ่อา”  

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี 

 
หรือแม้แต่ในกรณีของว ี ซึ่งเป็นสาวประเภทสองวัยกลางคน 

ประกอบอาชพีคา้ขาย มคีรอบครวั มลีกูกบัภรรยาผูห้ญงิ 1 คน ใหท้ศันะ
ว่า ตนเองรักภรรยาและลูกมาก แม้จะเป็นสาวประเภทสอง ปัจจุบัน
ตนเองสวมบทบาทเป็นผู้นำครอบครัว เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว แม้ว่า  
อตัลกัษณท์างเพศภาวะของตนจะเปน็สาวประเภทสองกต็าม 

แม้การศึกษาครั้งนี้จะไม่พบรสนิยมทางเพศ และคู่ความสัมพันธ์  
ทางเพศของสาวประเภทสองในรูปแบบอื่นๆ แต่จากการตีแผ่ของสื่อ
โทรทัศน์ในปัจจุบันก็ทำให้เราได้พบเห็นรูปแบบของรสนิยมทางเพศ และคู่
ความสัมพันธ์ของสาวประเภทสองแบบอื่นๆ ด้วย อาท ิสาวประเภทสอง
ครองคู่กับทอม หรือแม้แต่สาวประเภทสองครองคู่กับสาวประเภทสองก็  
ยงัคงปรากฏใหเ้หน็ในสงัคมไทยปจัจบุนั 

การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่า ในบางกรณีที่สาวประเภทสองมีอัต
ลักษณ์ทางเพศภาวะ และรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนผู้หญิง ดังนั้นผู้ชายที่
คดิวา่เธอคอืผูห้ญงิกเ็ลอืกทีจ่ะมเีพศสมัพนัธด์ว้ย แตเ่มือ่มกีจิกรรมทางเพศ
กลับพบว่า เธอคือสาวประเภทสองที่ยังมีอวัยวะเพศแบบผู้ชาย นำไปสู่  
ปฏิกริยาที่แตกต่างกัน เช่น อาจถูกปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย เพราะ
ผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้มีรสนิยมทางเพศ และคู่ความสัมพันธ์กับสาวประเภท
สอง หรือมีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภทสอง ส่วนสาวประเภทสองที่แปลง
เพศแล้ว อย่างเช่น จวง อาจารย์สอนพิเศษที่แปลงเพศมาแล้ว และมี  
รูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนผู้หญิง มักจะบอกกับคู่ความสัมพันธ์ชั่วคราว
ก่อนเสมอว่าตนเองเป็นสาวประเภทสองที่แปลงเพศแล้ว และยินดีให้คู่มี
เพศสัมพันธ์ได้ทั้งทางทวารหนักและช่องคลอด ขึ้นกับรสนิยม ความชอบ
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ของคู่ความสัมพันธ์นั้นๆ ตัวเธอเองมีแนวคิดว่า หากคู่ความสัมพันธ์มี
อวัยวะเพศขนาดใหญ่ก็ควรจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอทางทวารหนัก เพราะ
สามารถขยายได้มากกว่า ในขณะที่ข้อจำกัดของอวัยวะเพศที่เกิดจากการ
แปลงเพศ คอื มขีนาดเลก็ และทำใหเ้ธอเจบ็ปวดไดห้ากมเีพศสมัพนัธก์บัคู่
ทีม่ขีนาดอวยัวะเพศทีใ่หญ ่

“ยงัใชข้า้งหลงัอยู ่เพราะวา่ผูช้ายบางคนใหญ่ๆ  มนัใชข้า้งหนา้ไมไ่ด ้

มันเจ็บ…ถ้าอยากขอ (มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก) ก็ให้ได้คือไม่

มายดอ์ะ่หนึง่ คอืพีไ่มไ่ดแ้อบ๊เปน็ผูห้ญงิดว้ย กบ็อกวา่เราเปน็กะเทย

อยูแ่ลว้อะ่”  

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

 รุกรับหรือทั้งรุกทั้งรับ : ความหมายของการมีเพศสัมพันธ์  
 และรูปแบบพฤติกรรม 

เพศสมัพนัธข์องสาวประเภทสองเกดิขึน้หลากหลายบรบิท เชน่ กบั
คู่นอนประจำ แฟน หรือคนรัก ความหมายที่สาวประเภทสองให้กับเพศ
สัมพันธ์ในบริบทนี ้มักจะเป็นเพศสัมพันธ์เพื่อเติมเต็มความรู้สึกรัก ตอบ
สนองบทบาทของภรรยาของคู ่ เปน็ตน้ ดงันัน้ รปูแบบของความหฤหรรษ์
ทางเพศจึงไม่มีมากนัก ดังเช่นในกรณีของปราณ ีซึ่งอยู่กินกับสามีของตน
กบัลกูสาวของสามอีกี 1 คน สะทอ้นวา่การมเีพศสมัพนัธก์บัสามสีว่นใหญ่
นั้นก็เพื่อแสดงออกถึงความรัก การเป็นสามีภรรยากัน และก็เป็นหน้าที่
ภรรยาดว้ยเชน่กนัในการตอบสนองความสขุทางเพศใหก้บัสามขีองตน  

“ก็มีกันแบบธรรมดาที่สามีมีกับภรรยาทั่วไปนะ ไม่หวือหวาอะไร 

ทำไปเพราะความรักด้วย ความต้องการด้วย แต่ก็มีบ้างที่ไม่

ตอ้งการ แตเ่ราเปน็เมยีนะ เราตอ้งทำหนา้ทีใ่หผ้วัมคีวามสขุดว้ย” 

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี
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ในขณะที่เพศสัมพันธ์ที่เกิดกับกับคู่นอนชั่วคราว มักมีความหมาย
เพื่อความปรารถนา ความหฤหรรษ ์หรือความแปลกใหม ่อยากรู้อยาก
ลองในการมีเพศสัมพันธ ์หรือแม้แต่คู่นอนแบบซื้อขาย สาวประเภทสอง
สามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพศสัมพันธ์ในลักษณะนี้มักมีแรงผลักดัน
ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสาวประเภทสองเองอาจมีความต้องการ 
หรือความสุขไปด้วยเช่นกัน หรือบางคนอาจทำไปเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว 
โดยไม่ได้มีความต้องการหรือความสุขอยู่ด้วย ดังเช่นในกรณีของไอซ ์ เป็น
สาวประเภทสองที่แปลงเพศแล้ว และทำอาชีพขายบริการ เพื่อเก็บเงิน
สรา้งอนาคตของตน พรอ้มทัง้ชว่ยเหลอืครอบครวั สะทอ้นวา่ 

“ตอนนีม้นัชนิกบัเรือ่งเซก็สอ์ะ่ มนัเฉยๆ หนโูดนเยอะมากจนมนัไม่

สำคัญแล้วตอนนั้น คือเงินอย่างเดียว ชั้นจะเก็บเงินไว้กินตอนแก ่

คอืพยายามแกลง้ฟวิเทา่นัน้ คอืมนัเปน็ละครอะ่”  

ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี

 

นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในบริบทของการขาย
บริการของสาวประเภทสองนั้น มีรูปแบบที่มีความหฤหรรษ ์เช่น ในกรณี
ของบารม ีสาวประเภทสองที่ทำอาชีพขายบริการทางเพศ หลายครั้งที่
ลูกค้าเพิ่มเงินพิเศษ เพื่อให้เธอมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก หรือมีการ
แต่งกายที่แปลกตา หรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สวมใส่ถุงยาง
อนามัย ซึ่งก็เป็นบริบทที่ทำให้เกิดบริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศของสาว
ประเภทสองไดเ้ชน่กนั 

ขณะที่พฤติกรรมทางเพศถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการศึกษาครั้งนี ้
งานชิน้นีพ้บวา่ พฤตกิรรมทางเพศของสาวประเภทสองมคีวามหลากหลาย 
และซับซ้อน นอกเหนือไปจากความรู ้ ความเชื่อของสังคมที่มีต่อสาว
ประเภทสอง กล่าวคือ คนส่วนใหญ่มักคิดและเหมารวมว่า สาวประเภท
สองมจีติใจเปน็ผูห้ญงิ อยากเปน็ผูห้ญงิ หรอืแมแ้ตต่ระหนกัวา่ตนคอืผูห้ญงิ 
ดงันัน้ สาวประเภทสองจงึนา่จะมรีะบบเพศวถิแีบบผูห้ญงิ คอืมพีฤตกิรรม
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ทางเพศเป็นฝ่ายรับ แต่จากการศึกษาพบว่า สาวประเภทสองสามารถมี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก เป็นฝ่ายสอดใส ่ยินดีและต้องการให้คู่จับ
อวยัวะเพศของตน ชว่ยตวัเองใหก้บัตน ทำออรลัเซก็สใ์หก้นัและกนั หรอืที่
เรียกกันว่า “สาวเสียบ” หรือเป็นฝ่ายรับ ที่มักไม่ต้องการให้คู่จับอวัยวะ
เพศของตน จะทำออรัลเซ็กส์ให้กับคู ่หรือแม้แต่มีพฤติกรรมทางเพศที่ได้
ทัง้รกุและรบั  

ทั้งนี้ทั้งนั้น พฤติกรรมทางเพศของสาวประเภทสองจะเป็นอย่างไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับความหมายในเรื่องเพศว่าเป็นไปเพื่ออะไรและกับใคร บริบท
ในการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบซื้อขาย 
เป็นต้น หรือแม้แต่ประสบการณ์ทางเพศที่ผ่านมา อาทิเช่น กรณีของหนึง่ 
สาวประเภทสองที่นิยามตนเองว่า ครั้งหนึ่งตนก็คือ สาวเสียบ แม้ในอดีต
ไม่เคยคิดที่จะมีพฤติกรรมทางเพศเช่นนี้มาก่อน เมื่อตนเองได้ลองมีเพศ
สัมพันธ์เพื่อสร้างความสุข ความหฤหรรษ์ให้กับแฟนของตนเอง โดยที่
ตนเองแสดงบทบาททางเพศเป็นฝ่ายรุก ทำให้ตนเองมีความสุข มีความ
ชอบ และมีรสนิยมทางเพศแบบนี้มาจนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งก็
จะสวมบทบาททางเพศเปน็ฝา่ยรกุเฉพาะกบัแฟนตนเองเทา่นัน้  

“ตอนนัน้รูส้กึ อุย๊ เปน็ผูห้ญงิ ตอนนัน้รูส้กึเปน็ผูห้ญงิแลว้นะ ชัน้ไม่

อยากใหใ้ครมายุง่จูช๋ัน้เลย ชัน้รูส้กึเปน็ผูห้ญงิจงัเลย” หนึง่ (ชว่งวยัรุน่) 

“ถา้คูใ่หท้ำ แลว้รูส้กึ เราอยากทำดว้ย เปน็ความตอ้งการของทัง้สอง

ฝา่ย … ทีย่อมเยด็ เพราะวา่ หนึง่ เคา้หนา้ตาด ีสอง ตดูสวย แลว้ไม่

เคยลอง แลว้อกีอยา่งหนึง่ เรากไ็มไ่ดก้นิฮอรโ์มนอยูแ่ลว้ เคเรากแ็ขง็

งา่ย เรานำ้แตกบอ่ยอยูแ่ลว้ไง” (หนึง่ ณ ปจัจบุนั) 

หนึง่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่,   
พทัยา อาย ุ26 ป ี
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 ความสุขทางเพศ : ความรื่นรมย์และแรงขับทางเพศ 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความสุขทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบเพศวิถ ีมีลักษณะที่เด่นชัดมากในความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) 
ทีแ่ตล่ะบคุคล หรอืปจัเจกใหค้วามหมาย และรบัรูไ้มเ่หมอืนกนั ดว้ยปจัจยั
หรอืมติขิองอตัลกัษณท์างเพศภาวะ และเพศวถิทีีห่ลากหลาย ลืน่ไหล และ
ซับซ้อน ไปตามชนชั้น พื้นที ่และบริบทที่แตกต่างกันไป ความหมายใน
เรือ่งเพศแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล ยกตวัอยา่งเชน่ บารม ีสาวประเภท
สองซึ่งเป็นพนักงานบริการ ให้ความหมายของความสุขทางเพศของตน   
คือการได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู ่ โดยไม่จำเป็นต้องตอบสนองแรงขับ
ทางเพศด้วยการหลั่งน้ำอสุจ ิแต่ความสุขทางเพศมาจากความรื่นรมย์ที่
เกิดขึ้นจากการเล้าโลม การกอดจูบ หรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ ์แต่การ
ถงึจดุสดุยอดดว้ยการหลัง่นำ้อสจุนิัน้ เปน็สิง่ทีไ่มจ่ำเปน็เสมอไป 

“มอีะไรกนักบัผูช้าย เราไมจ่ำเปน็ตอ้งมนีำ้แตก” 

บารม ีพนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ28 ป ี

 

ในขณะทีว่ ีสาวประเภทสองวัยกลางคน ซึ่งมีภรรยาและลูกด้วยกัน 
1 คน ให้ความหมายและรับรู้ว่าความสุขทางเพศของตนนั้น คือการได้มี
สัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย โดยไม่สำคัญว่าจะเป็นคู่ความสัมพันธ์ชั่วคราว
หรือถาวร และไม่จำเป็นต้องมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบใด หากมีสรีระ
เป็นเพศชาย วีก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของตนได ้
เพื่อให้เกิดความสุขทางเพศดังที่ตนปรารถนา หรือกล่าวอีกนัยยะคือ   
อัตลักษณ์ทางเพศวิถีของตนสามารถลื่นไหลได ้ขึ้นกับคู่ความสัมพันธ์ที่
สามารถนำไปสูค่วามสขุทางเพศของตน 

“พีเ่ปน็คนมคีวามตอ้งการสงูมาก กไ็ดแ้ทบทกุวนั เดนิๆ นีเ่จอไปก็

เอาแลว้ แตพ่ีเ่ปน็คนไมเ่ลอืกนะ ดเูปน็ผูช้ายกเ็อาแลว้” 

ว ีขายลอ็ตเตอรี,่ กรงุเทพฯ อาย ุ46 ป ี
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 หรือแม้แต่ในบริบทของการมีเพสสัมพันธ์กับภรรยาของตนเอง วี
กไ็ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสขุทางเพศในอกีรปูแบบหนึง่เชน่กนั 

“มันก็มีความเสียวนะ แต่จิตใจมันก็ไม่เต็มร้อยนะ มันก็ไม่เหมือน

กับที่เราทำกับผู้ชายนะ เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะได้

ความอบอุน่จากผูช้ายนะ แตน่ีเ่ราตอ้งกลายเปน็ผูช้าย” 

ว ีขายลอ็ตเตอรี,่ กรงุเทพฯ อาย ุ46 ป ี

 

 นอกจากนี้ปัจจัย หรือรูปแบบของการแปลงเพศ และการรับ
ประทานฮอร์โมนเพศหญิง เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อตัวร่างกาย และอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ และเพศวถิขีองตนใหเ้ปน็ผูห้ญงิมอีทิธพิลยิง่ตอ่ความรืน่รมย ์
และความสขุทางเพศ เชน่ 

“พี่ว่าฟินบ้างในบางครั้ง มันก็ยากกว่านิดหน่อยบางครั้งมันก็ไม่

ฟิน…ผู้ชายอาจจะต้องหนักหน่วงหน่อย ทนหน่อยถ้าผู้ชายเสร็จเร็ว

เราจะไมฟ่นิ” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี
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6 สุขภาวะทางเพศ  
 และสิทธิทางเพศของ 
 สาวประเภทสอง 

 

 

สุไลพร ชลวิไล (2550) ได้กล่าวถึงคำว่า “สุขภาวะทางเพศ” ใน
ความหมายใหม่ว่า คือสภาวะที่เป็นสุขในทุกๆ แง่มุมของชีวิต ที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดความเชื่อ ตัวตน และวิถีชีวิตทางเพศของคนทุกคนในสังคม 
เกีย่วขอ้งไปถงึ ทศันคตใินการมองเรือ่งเพศในเชงิบวก การมเีพศสมัพนัธท์ี่
ปลอดภยั พงึพอใจ ปราศจากความรนุแรง การถกูเลอืกปฏบิตั ิและการถกู
บังคับ รวมไปถึงการยอมรับ และการเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
ของตัวตนทางเพศ และวิถีชีวิตทางเพศต่างๆ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิสร้างความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงที่กล่าวว่า คนที่มีสุขภาวะทางเพศ คือ คนที่มี
ความคดิเชงิบวกตอ่เรือ่งเพศ และสมัพนัธภาพทางเพศ สามารถแสดงออก
และตัดสินใจด้วยตนเองโดยอิสระและไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความเคารพต่อ
วิถีเพศของคนอื่นที่แตกต่างจากตัวเอง มีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยโดยมี
ความสุข ความพึงพอใจ ไม่ถูกบังคับ ไม่ถูกเลิกปฏิบัต ิไม่ถูกกระทำความ
รุนแรง ทั้งนี้การทำงานด้านสุขภาวะทางเพศ ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระดบั คอืระดบับคุคล และสงัคม  
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 ระดับบุคคล 

การเข้าถึงข้อมูลความรู ้และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศที่
รอบด้านและหลากหลาย พบว่าสาวประเภทสองมีวิถีชีวิตด้านเพศที่
เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งตัวตน เช่น การรับประทานฮอร์โมน ยาคุม
กำเนดิ และการทำศลัยกรรมตา่งๆ ยงัมคีวามคดิความเชือ่ทีแ่ตกตา่ง ไมม่ี
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ หลายคนรับรู้จากรุ่นพี ่และเพื่อนที่เป็น
สาวประเภทสอง  

“พีจ่ะบอกใหน้ะ จนถงึทกุวนันี ้พีก่ย็งัไมค่อ่ยรูเ้รือ่งผลขา้งเคยีงหรอก

นะ พีว่า่ผลขา้งเคยีงมนัมากนอ้ยอะ่” 

จวง, อาจารยส์อนกวดวชิา, กรงุเทพฯ อาย ุ36 ป ี

 

“คอือยากใหโ้ตเรว็ ตอนนัน้สบิสีส่บิหา้ เคา้บอกวา่กนิแลว้จะมหีนา้

อก เราก็พยายามกินอ่ะ ตอนแรกกะจะกินวันละเม็ด แต่กลัวมัน

ไมท่นัอะ่ เลยกนิทัง้แผงเลย”  

ติง๋ พนกังานเสริฟ์, พทัยา อาย ุ28 ป ี 

 

อีกทั้งไอซ ์สาวประเภทสองวัยรุ่น ที่แปลงเพศแล้ว ให้ข้อมูลไว้ว่า 
หลังจากแปลงเพศ ทำให้ถึงจุดสุดยอดช้า ยากขึ้น จะต้องเป็นคนที่ชอบ 
ทีร่กัถงึจะเสรจ็ เปน็ลกูคา้ไมเ่สรจ็ 

“ถา้เกดิเปน็คนทีเ่ราไมร่กั ยงัไงกไ็มเ่สรจ็ๆๆๆ เพราะไมม่คีวามรูส้กึ

อะ่ แตถ่า้เปน็คนทีเ่ราชอบ ถา้ใหใ้ชป้ากกเ็สรจ็” 

ไอซ ์พนกังานบรกิาร, พทัยา อาย ุ22 ป ี

 

ในมิติของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยปราศจากการบังคับ และความ
รุนแรง พบว่าสาวประเภทสองหลายคนมีประสบการณ์การล่วงละเมิด  
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ทางเพศ จากญาต ิคนใกลช้ดิ และเพือ่น มบีางรายโดนบงัคบัขม่ขนื เชน่ใน
กรณขีองตวัเลก็ นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัของรฐัแหง่หนึง่ สะทอ้นวา่ตนเอง
เปน็ตนเกดิในครอบครวัคนจนี มพีีช่ายหนึง่คน ตนเองมนีสิยัเรยีนรอ้ย เกบ็
ตวั และตระหนกัวา่ตนเองเปน็สาวประเภทสองมาตัง้แตเ่ดก็ ในชว่งวยัเดก็
พ่อแม่จับแต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่กลับถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำ 
ทั้งๆ ที่ในช่วงอายุขณะนั้นยังไม่ทราบว่าพี่ชายกำลังทำอะไร แต่รู้สึกเจ็บ
ปวดทีท่วารหนกั และกไ็มก่ลา้นำเหตกุารณค์รัง้นัน้ไปเลา่ใหใ้ครฟงั เพราะผู้
กระทำคือพี่ชายที่ตนเองรัก หรือกรณีของโรสมารนี สาวประเภทสองที่รูป
ลักษณ์ภายนอกเป็นผู้ชาย ในวัยเด็กกลับถูกญาติผู้ใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศ 
ด้วยความเป็นเด็ก และไม่กล้านำเรื่องนี้ไปบอกใคร เพราะกลัวว่าจะไม่มี
ใครเชือ่ เพราะเปน็การกระทำของญาตผิูช้ายกบัตนซึง่เปน็เดก็ผูช้าย 

อีกทั้งยังพบว่า มิติทางสังคมวัฒนธรรม และพื้นที่ความเป็นเมือง
และชนบท ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเป็นบริบทเสี่ยงต่อสุขภาพทางเพศของ
สาวประเภทสอง กล่าวคือ ในกรณีของจิราภา สาวประเภทสอง ได้เล่า
ประสบการณช์วีติอยา่งนา่สนใจไวว้า่ ในอดตีสมยัตอนเปน็วยัรุน่ อายเุพยีง 
14 ป ีการเป็นสาวประเภทสองไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
ครอบครัว จึงเลือกที่จะลาออกจากโรงเรียนแล้วไปหางานทำต่างอำเภอ 
ลักษณะงานคือเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหาร ทำให้ได้พบกับผู้ชายที่เป็นลูกค้า   
นำมาซึง่เพศสมัพนัธท์ีร่นุแรงจากการขม่ขนื และไมไ่ดป้อ้งกนั 

“ครัง้แรกกต็กใจ เคา้กใ็หท้ำโนน่ทำนีอ่ะไรอยา่งนี ้ออรลัเซก็สใ์หเ้รา

กไ็มเ่คยไง เคา้กเ็ลยปลำ้ขม่ขนืเอาเลย คดิวา่เปน็การขม่ขนื เพราะวา่  

พอเคา้พยายามทีเ่อาเรา ไมรู่อ้ยู่ๆ  นอนอยูบ่นเตยีงนำ้ตามนัไหล … เจบ็ 

เจบ็แบบปางตาย คนืนัน้เจอสองครัง้มัง๊ ตัง้แตเ่ทีย่งคนืจนถงึหกโมงเชา้” 

จริาภา เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน, พทัยา อาย ุ31 ป ี

 

และดว้ยเหตผุลทางเศรษฐกจิ จงึยา้ยเขา้มาหางานในกรงุเทพมหานคร 
การเปน็คนตา่งถิน่ และไมไ่ดร้บัการศกึษาในระบบ ทำใหข้าดเครอืขา่ย และ
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ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ทำให้จิราภารับเอาความเชื่อที่ว่า 
ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารจะไม่สนุก ไม่มีอารมณ ์
และแสดงถึงความไว้ใจในคู่นอนประจำ ดังนั้นจิราภาจึงไม่ได้เรียกร้องให้คู่
ของเธอสวมใส่ถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่นในการมีเพศสัมพันธ์เลย   
จนกระทัง่เธอรูว้า่ตวัเองตดิเชือ้เอชไอวแีลว้  

เช่นเดียวกันกับหนึ่ง สาวประเภทสองหน้าตาสวย พูดจาฉะฉาน 
เปน็กนัเอง ทีร่บัเอาความคดิความเชือ่ทีว่า่ มเีพศสมัพนัธก์บัคูน่อนประจำ
ไม่ต้องใส่ถุงยาง เพราะความไว้ใจ ความรัก ในอดีตเคยไม่ใส่ถุงยางกับคู่
นอนชั่วคราวหลายครั้ง ซึ่งตนเองให้ความเห็นว่าเกิดจากความเคยชินที่
ผ่านมา และไม่มีความรู้เรื่องโรคเอดส ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์  
ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์คนรอบข้างเป็นเอดส์ก็จะใส่ถุงกับคู่นอนชั่วคราว 
จนครั้งหนึ่งทำให้ตนเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ หนองในที่อวัยวะ
เพศจากคูข่องตน 

 อย่างไรก็ตาม บริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ และเพศวถิขีองสาวประเภทสองกส็ง่ผลใหเ้กดิบรบิทเสรมิตอ่
สุขภาวะทางเพศของสาวประเภทสองได้เช่นกัน ดังเช่นในกรณีของส้ม ที่
ตนเองมกีารเปลีย่นแปลงอตัลกัษณท์างเพศภาวะ และเพศวถิมีาหลายครัง้ 
ผนวกกบัประสบการณท์ีผ่า่นมา การเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูสขุภาพจากการเปน็
เครือข่ายการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในกลุ่มพนักงานบริการ คือ 
กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) ทำให้ส้มสามารถแนะนำน้องๆ ใน
รา้นคาราโอเกะใหรู้จ้กัปอ้งกนัตวัเองจากโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์และเอช
ไอวี/เอดส ์ด้วยการสวมถุงยางอนามัย และใช้เจลหล่อลื่นในการมีเพศ
สัมพันธ์ทุกครั้งไม่ว่ากับใคร ในขณะเดียวกัน กรณีของว ีที่ได้พบเห็นหรือ
สัมผัสกับเพื่อนๆ ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส ์ทำให้
ตนเองตระหนักและแสวงหาข้อมูลในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
และเอชไอวี/เอดส ์และตนเองก็จะใช้วิธีป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย  
ไมว่า่กบัคูแ่บบใดกต็าม 
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 ระดับสังคม 

จากการวิจัยพบว่า ระดับโครงสร้าง หรือระดับสังคมเป็นระบบที่มี
ความสำคัญยิ่งในการประกอบสร้าง ผลิต และผลิตซ้ำชุดความคิดความ
เชื่อในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถ ีและสุขภาวะทางเพศของสังคม รวมทั้งสาว
ประเภทสองด้วยเช่นกัน อีกทั้งระบบวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
ศาสนา นโยบาย กฎหมายต่างๆ ของรัฐ ยังเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่ง
แวดล้อมที่สำคัญในการจรรโลง หรือสร้างบริบทที่เอื้อให้เกิดบริบทเสี่ยง 
หรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศของสาวประเภทสอง ดังนั้นจากการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึ และสนทนากลุม่ยอ่ยกบัตวัแทนองคก์รทีท่ำงานเกีย่วขอ้ง
กับประเด็นของสาวประเภทสอง ต่างร่วมกันสะท้อนซึ่งข้อเสนอแนะใน
ระดับสังคม เพื่อให้เกิดบริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศของสาวประเภท
สอง และลดบริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศของสาวประเภทสอง โดย
เฉพาะควรมนีโยบายและกฎหมายทีคุ่ม้ครองสทิธทิางเพศของบคุคล พบวา่
สาวประเภทสองในระดบัชนชัน้กลาง สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเรือ่งกม.ทีเ่อือ้ตอ่คน
รกัเพศเดยีวกนั เชน่ การทำธรุกรรมรว่มกนั การแตง่งาน เปน็ตน้ 

“จะซือ้อะไรดว้ยกนั ทำธรุกรรมดว้ยกนั อยา่งธนาคาร กูร้ว่มกนั เคา้

ถามเลย คณุเปน็อะไรกนั บอกวา่เพือ่นไมไ่ด ้ตอ้งเปน็เฉพาะพอ่แม ่

พี่น้อง หรือแม้กระทั่งเปิดบัญชีให้กับลูกอะ เราเปิดร่วมกับพ่อเค้า 

คุณเป็นอะไรกับเด็ก คุณไม่ใช่พ่อแม่เค้า เท่านี้แหละ อะไรฉันไม่มี

สทิธิท์ำอะไรกบัเธอ ทัง้ๆ ทีบ่ญัชทีีเ่ปดิใหก้บัลกูคอืเงนิฝากดว้ยกนั” 

ปราณ ีเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ โรงพยาบาลแหง่หนึง่ของรฐั,   
อาย ุ33 ป ี

 

 อีกทั้งปัญหาในประเด็นสิทธิของสาวประเภทสองก็ยังเป็นมิติที่
สำคัญยิ่ง การศึกษาในครั้งนี้พบปรากฏการณ์ปัญหาจำนวนมาก อาท ิพบ
วา่สาวประเภทสองสว่นหนึง่โดนกระทำอนาจาร และลว่งละเมดิทางเพศใน
วัยเด็ก และในช่วงวัยรุ่น  เช่น เคยโดนล่วงละเมิดทางเพศ โดยการให้จับ
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อวัยวะเพศ โดนกลุ่มผู้ชายรุม และขโมยทรัพย ์โดนข่มขืน เป็นต้น สาว
ประเภทสองหลายคนในช่วงวัยเด็ก และวัยรุ่น ครอบครัวไม่ยอมรับ และ
บางครอบครัวจะบังคับให้ลูกของตนทำตัวเป็นผู้ชาย บางคนบอกว่าตนเอง
เครียดเมื่ออยู่ที่บ้าน และมักมีประสบการณ์โดนเพื่อนแกล้ง อาจารย์ให ้ 
ฝนืบทบาทเพศ และกลัน่แกลง้ เชน่ เลน่ฟตุบอล โดนทำโทษเมือ่แตง่หนา้
มาโรงเรียน ถูกมองว่าทำให้โรงเรียนเสียภาพพจน ์จากการมีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมของโรงเรียน ไม่สามารถแต่งหญิงได ้ (เพราะเป็นกฎของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้สาวประเภทสองแต่งหญิง) หรือต้องตัดผม 
และแตง่ตวัเปน็ชายเมือ่ตอ้งเขา้ฝกึงาน เปน็ตน้  

นอกจากนั้น สาวประเภทสองที่ผ่านการมีชีวิตคู่ไม่สามารถต่อรอง
เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ที่เป็นแฟนของตนได ้หรือในบางกรณีมีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ยินยอม สาวประเภทสองหลายคนสะท้อนเรื่องโอกาสใน
การทำงานที่น้อยมากในหลายๆ สาขาอาชีพ การถูกกีดกันจากสถาน
ประกอบการไม่ให้สมัครงาน เช่น เป็นสาวประเภทสองไม่สามารถหางาน
ทำวิชาชีพครูในภาครัฐและเอกชนได ้สาวประเภทสองที่อยู่ในวัยเรียน 
กังวลเรื่องการที่จะไม่มีงานทำเมื่อเรียนจบแล้ว พบว่า สาวประเภทสองที่
ทำงานเป็นพนักงานบริการถูกละเมิดสิทธิจากตำรวจ เช่น เคยโดนตำรวจ
จบัทำประวตั ิถา่ยภาพ บนัทกึวดีโีอ เจา้หนา้ทีต่ำรวจใชว้าจาไมส่ภุาพ ไม่
ใหเ้กยีรต ิและเสยีคา่ปรบับอ่ยครัง้ (โดยเฉพาะทีพ่ทัยา)  

และในปจัจบุนัยงัไมม่โีครงสรา้งพืน้ฐานในเรือ่งการใหบ้รกิารสขุภาวะ
ทางเพศอย่างเพียงพอ และเข้าถึงได้สำหรับสาวประเภทสอง และผู้ให้
บรกิารควรมคีวามเขา้ใจวถิชีวีติทางเพศของสาวประเภทสองดว้ย 

“ปรับแนวความคิดจูนให้มาเป็นก้อนเดียวกัน ไม่ใช่แยกกันทำของ

ใครของมนั สาธารณสขุกจ็ะดแูลเรือ่งสขุภาพเทา่นัน้ พฒันามนษุยก์็

เปน็เรือ่งพฒันาคน มนัตอ้งรวมอะไรเปน็กอ้นขึน้มาเปน็กอ้นหนึง่”  

เจา้หนา้ทีพ่ฒันาสงัคม พทัยา 
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7 สรุป 
 และขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 

 สรุป 

1. สาวประเภทสองเปิดเผยตัวตน แสดงตัวตน และปรับเปลี่ยน
ตัวตนแตกต่างหลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่ส่วนตัว และ
พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีเ่มอืง หรอืชนบททีแ่ตกตา่งกนั เพราะใน
บริบทที่แตกต่างกัน ระดับความเข้มข้นของการควบคุม การ
จับจ้อง การแบ่งแยกกีดกันผ่านมายาคติต่างๆ ของสาว
ประเภทสองก็แตกต่างกันไปด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า
มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปิดเผยตัวตนของสาวประเภทสอง 
อาท ิกรงุเทพ และพทัยา 

2. การเลือกใช้ตัวตนแบบใดของสาวประเภทสองในบริบทพื้นที่ที่
แตกตา่งนัน้ เปน็การตอ่รองตอ่อำนาจจากความสมัพนัธท์ีเ่กดิ
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ขึน้ของสาวประเภทสอง การตอ่รองทีเ่กดิขึน้นัน้เปน็ผลมาจาก
อำนาจในตวัตน (Agency) ในการสรา้งการยอมรบั และใหไ้ด้
มาซึง่การมพีืน้ทีย่นืทางสงัคม 

3. ระบบเพศวิถีของสาวประเภทสองที่หลากหลาย และซับซ้อน
นัน้ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ปญัหาสขุภาวะทางเพศทัง้ในทางตรง
และทางอ้อม แต่การศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาสุขภาวะดัง
กล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเพศวิถีมีลักษณะเป็นอัตวิสัย 
(Subjectivity) และเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม 
ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีสามารถนำไปสู่การไม่ตัดสิน และ
เหมารวมในตัวตน พฤติกรรม และวีถีทางเพศของสาว
ประเภทสองทีม่อียูอ่ยา่งซบัซอ้น และหลากหลาย 

4. มิติทางชนชั้นที่แตกต่างกันของสาวประเภทสอง ย่อมส่ง
อิทธิพล หรือมีผลต่อปัญหาเรื่องสุขภาวะต่างกัน หากแต่
ปัญหาด้านสุขภาพของสาวประเภทสองเกิดขึ้นจากการปรับ
เปลี่ยนอัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งสามารถเกิดกับคนในทุกชนชั้น 
แต่ปัญหาเชิงสิทธิมนุษยชนสามารถมองให้มีความแตกต่างกัน
ในระดบัชนชัน้ และพืน้ที ่

 

 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในการจัดกิจกรรมรณรงค ์หรือสร้างโปรแกรมเพื่อสุข
ภาวะของสาวประเภทสอง ที่ได้จากการศึกษากับกลุ่มสาวประเภทสอง 
และทัศนะที่สะท้อนจากกลุ่มคนทำงานในมิติสุขภาพและสิทธิของสาว
ประเภทสอง รวมทัง้กลุม่ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพแกส่าวประเภทสอง มดีงัตอ่ไป
นี ้

1. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรมุ่งเน้นให้สาวประเภทสองได้รู ้
และเคารพในความหลากหลายทางเพศภาวะ และเพศวิถีใน
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กลุ่มตน จากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่มย่อย และ
สังเกตการณ ์พบว่า สาวประเภทสองหลายคนผูกโยงตนเอง
เข้ากับบทบาทของความเป็นผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัต
ลกัษณท์างเพศภาวะและเพศวถิขีองตน เชน่ สาวประเภทสอง
ตอ้งปรบัเปลีย่นตวัตนใหเ้ขา้ใกลค้วามเปน็ผูห้ญงิ มพีฤตกิรรม
ทางเพศแบบผู้หญิง (เป็นฝ่ายรับ) และแสดงบทบาทเป็นผู้
หญิงตามที่สังคมกำหนด สาวประเภทสองใดที่ประพฤติแตก
ต่าง มักจะถูกแบ่งแยกให้เป็นรอง กลายเป็นอื่น หรือถูกมอง
ให้ผิดปกติจากกลุ่มเพื่อนสาวประเภทสองด้วยกัน ดังนั้นการ
สร้างให้เกิดการยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางเพศใน
กลุ่มสาวประเภทสอง จะทำให้ชุมชนสาวประเภทสองมีความ
เขม้แขง็มากขึน้ 

2. ควรมีกิจกรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง หรือ 
Empowerment ในกลุ่มสาวประเภทสอง เนื่องจากการ
สัมภาษณ์พบว่า สาวประเภทสองมีปัญหาสุขภาวะทางเพศที่
หลากหลาย บางคนยอมจำนนกับสิ่งที่สังคมตีตรา และแบ่ง
แยกสาวประเภทสอง เช่น ยอมรับปัญหาเรื่องสิทธิของตน 
และคิดว่าไม่ควรเรียกร้องสิทธิฯ เพราะกลับจะทำให้สังคมตี
ตรา และแบ่งแยกกลุ่มสาวประเภทสองเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 
ดังนั้น ควรหากิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มสาวประเภท
สอง ทั้งในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตัวตนสาว
ประเภทสอง และการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
ระหว่างสาวประเภทสอง และสังคมหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ครอบครัว คู่ความสัมพันธ ์ เพื่อน ครูอาจารย ์เป็นต้น  
อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศ
ของสาวประเภทสอง 

3. แม้จะไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่แน่ชัดในเรื่องของสุขภาพทาง
เพศของสาวประเภทสอง หรอืศนูยบ์รกิารสขุภาพสำหรบัสาว
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ประเภทสองที่เฉพาะเจาะจง เช่น ในเรื่องการทำศัลยกรรม 
และการใช้ฮอร์โมน เป็นต้น แต่ควรจะมีกิจกรรมที่ทำให้สาว
ประเภทสองไดม้าแลกเปลีย่น เพือ่พดูคยุประสบการณข์องตน 
หรือที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนสาวประเภทสอง ถึงเรื่องผล
กระทบ หรือผลข้างเคียงจากการทำศัลยกรรม กระบวนการ
ตัดสินใจ และวิธีการดูแลรักษา รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล และ
การยอมรับผลจากการตัดสินใจของตนเอง ทั้งนี้อาจจะมีการ
เชิญผู้ที่มีความรู ้นักวิชาการ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วม
เปน็สว่นหนึง่ในการแลกเปลีย่น โดยควรจะมกีารบนัทกึสิง่ทีไ่ด้
แลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว เพื่อใช้ในการทำงานเรื่องสุข
ภาวะทางเพศกบักลุม่สาวประเภทสองตอ่ไป 

4. สำหรับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นว่าควรมีกิจกรรมเพื่อ
สร้างการตระหนักรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตน และ
กระบวนการเรียกร้องสิทธิฯ กับหน่วยงานที่ทำงานด้านสิทธิฯ 
หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในกรณทีีเ่กดิ
ปญัหาการถกูละเมดิสทิธฯิ หรอืมปีญัหาเรือ่งสขุภาวะทางเพศ
ด้านอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สาวประเภทสองมีความรู้เรื่องวิธีการ
จดัการปญัหา สามารถนำไปสือ่สารกบัเพือ่น และสรา้งคณุคา่
ใหก้บัตนเอง 

5. ในด้านของกลวิธ ีหรือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับประเด็น
ของสาวประเภทสองนั้น ประเด็นสำคัญที่เป็นหลักใหญ่
ใจความว่าด้วยเรื่องของการสร้างวิธีคิดคนทำงาน ที่ทำงาน
ร่วมกับกลุ่มสาวประเภทสองจะต้องมีแนวทางการทำงานที่
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน นั่นคือ มีการประสานการทำงาน
รว่มกนั เชน่ เมือ่รูว้า่สาวประเภทสองมปีญัหาเรือ่งการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน ก็สามารถติดต่อประสานงานให้คณะกรรมการ
สทิธฯิ ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอื เปน็ตน้ ทัง้นี ้หลายหนว่ยงานยงั
มีการทำงานที่จำกัด แตกต่างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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ดังนั้น การทำงานประสานกันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูร้บับรกิารทีเ่ปน็สาวประเภทสอง และเปน็การผลกัดนัใหเ้กดิ
การสรา้งเครอืขา่ยคนทำงานทีท่ำงานในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาวประเภทสองตอ่ไป 

6. ควรมีกิจกรรมที่สะท้อนเรื่องฐานคิดเรื่องตัวตนทางเพศของ
สาวประเภทสองของหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่ทำความเขา้ใจความ
หลากหลายทางเพศภาวะ และเพศวถิใีนกลุม่สาวประเภทสอง 
โดยการปรับฐานคิดให้เข้าใจร่วมกันก่อน จึงจะสามารถพูดถึง
เรื่องการทำงานร่วมกัน และการวางแนวนโยบายในการ
ทำงานดา้นสขุภาวะทางเพศกบักลุม่สาวประเภทสองได ้

7. ควรจะมีกิจกรรมที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์ 
การทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศกับกลุ่มสาวประเภทสอง ว่าจะม ี 
บริบทใดที่จะสามารถส่งเสริมให้สาวประเภทสองมีสุขภาวะ
ทางเพศทีด่ไีด ้และจะสามารถหลกีเลีย่ง หรอืจดัการกบับรบิท
ทีท่ำใหเ้กดิภาวะเสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศของสาวประเภทสอง
ไดอ้ยา่งไร 

8. การจดัประชมุกบัหนว่ยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนทีท่ำงานกบั
กลุ่มสาวประเภทสองควรจะพิจารณา เชิญหน่วยงานที่อยู่
นอกพืน้ทีก่ารทำวจิยัฯ (กรงุเทพฯ และพทัยา) เชน่ เชยีงใหม ่
ภเูกต็ หรอืหนว่ยงานเครอืขา่ยของกลุม่ความหลากหลายทาง
เพศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันในวงกว้าง อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
เชิงสาธารณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศของ
สาวประเภทสองในอนาคต 

 

������������.indd   75 9/28/08   12:08:32 PM



7� ชวีติ ตวัตน และเรือ่งเพศ ของสาวประเภทสอง 

บรรณานุกรม  

เทอดศักดิ ์ร่มจำปา. 2548. การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย 

กับการท้าทายโลกาภิวัตน์เกย ์และทฤษฎีเพศที่แตกต่างของตะวันตก. 

ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสิมา (บรรณาธิการ). ผูห้ญงิ

ในวาทกรรมสทิธทิางเพศ. เชยีงใหม ่: ศนูยส์ตรศีกึษา คณะสงัคมศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และมลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร.์ หนา้ 216-256. 

บุษกร กาศมณี, 2548. บทเรียนเรื่องความปรารถนา : กรณีประเทศไทย ใน 

กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสิมา (บรรณาธิการ). ผูห้ญงิใน

วาทกรรมสทิธทิางเพศ. เชียงใหม ่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และมลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร.์ หนา้ 171-215. 

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา. 2546. การช่วงชิงอัตลักษณ ์“กะเทย” ใน

คาบาเรตโ์ชว.์ วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาพฒันาสงัคม คณะ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  

เปรมปรดีา ปราโมช ณ อยธุยา. 2549. กะเทยเยย้เวท.ี กรงุเทพฯ : มตชิน.  

ลซิ คาเมรอน. 2549. เซก็ซเ์วริก์เกอร,์ กะเทย และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 

ประเทศไทย. โครงการสุขภาพทางเพศและสิทธิ, the Open Society 

Institute. 

วิลาสิน ีพิพิธกุล. 2547. สามเพศสรีระและสี่เพศวิถ ี: การปรับโฉมใหม่ของ

วาทกรรมเพศสภาพและเพศวิถีในยุคสังคมไทยร่วมสมัย ใน กาญจนา 

แก้วเทพ และพริศรา แซ่ก้วย (บรรณาธิการ). เพศวิถ ี: วันวาน วันนี้

และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิม. เชียงใหม ่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะ

สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์.   

หนา้ 25-64. 

สาล ีเกีย่วการคา้ และสมชืน่ ออนซา จเูนยีร ์(แปล). 2549. สงครามในเลอืด 

เพศ การเมือง และเอดส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : 

โครงการอาณาบรเิวณศกึษา 3 ภมูภิาค และศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร. 

������������.indd   76 9/28/08   12:08:32 PM



77
สทิธพินัธ ์บญุญาภสิมภาร  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 

และ พมิพวลัย ์บญุมงคล 

 

สำนักโรคเอดส ์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์กระทรวงสาธารณสุข. 

2548. แนวคดิทศิทาง นโยบายเรือ่งเอดส.์ เอกสารประกอบการสมัมนา

ระดบัชาตเิรือ่งโรคเอดส ์ครัง้ที ่9. กรงุเทพฯ : กระทรวงสาธารณสขุ. 

สุไลพร ชลวิไล. 2550. เพศไม่นิ่ง ตัวตน เพศภาวะ เพศวิถ ีในมิติสุขภาพ. 

กรุงเทพฯ : ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้าน

เพศภาวะ เพศวถิ ีและสขุภาพ. 

แฉกะเทยวัยรุ่น ตุ๊ด-แต๋ว แห่ตัดลูกอัณฑะ เป็นแฟชั่นเชื่อสวยเหมือนหญิง 

แพทย์ชี้อันตราย. ใน ไทยรัฐ ปีที ่59 ฉบับที ่18328 วันพฤหัสบดี  

ที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2551. 

ตัดอัณฑะเสี่ยงมะเร็ง. ใน เดลินิวส ์ฉบับที ่21 วันเสาร์ที ่5 เมษายน พ.ศ. 

2551.  

������������.indd   77 9/28/08   12:08:32 PM


